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Anti Ārnes pasaku tipi.

Joki, kur virs ir galvena persona.

1525—1639. Vīrs gudrinieks.

1525 Meistarzaglis.
A. Meistarzaglis nozog zirgu, suni, kreklu,_ gredzenu un

beidzot arī mācītāju. Pasaka laikam Indijā cēluslies un pla-
ši izplatījusies pa visu Eiropu. Jau J. Pauli grāmatā

„Schimpf und Ernst" (1555.) ir ievietota pasaka (nr. 455),
kur meistarzaglis zog zirgu, gultas palagus un vērsi. Šī

grālmata ir arī tulkota vairākās Rietumeiropas valodās.

Skat. Bolte un Polīvka, MI, To stāsta arī leiši,

krievi, poļi, igauņi, somi un lībieši.

B. Meistarzaglis rāda, kā zirgu var nozagt, un pie tam ari

nozog to zirgu. Latviešiem ir tikai pāra pasakas drusku 1 lī-

dzīgas, bet pie kaimiņiem šī pasaka nav atzīmēta.

C. Ceļavīrs brīnās, ka viens vīrs grib ceļa malā zivis mak-

šķerēt, bet tikmēr makšķerētāja biedrs nozog ceļavīra zirgu

jeb vedamās mantas. Pie latviešiem un viņu kaimiņiem reta

pasaka.
D. Zaglis nozog vīram vērsi jeb aunu. Viņš novelk sa-

vus zābakus un nomet pa priekšu vienui un tad atkal otru

zābaku uz ceļa. Blēdis ieteic Otram peldēties un tikmēr

nozog viņa drēbes. Viņš kliedz: „Citi ir vainīgi", par ko

citi sabīstas, aizbēg un atstāj zagtās /mantas zemē. Tā ir

pie latviešiem un viņu kaimiņiem populāra pasaka.
E. Zagļi un viņu māceklis. Pēdējais izrādās manīgāks par

saviem skolotājiem. Pie latviešiem un kaimiņiem reta pa-

saka,
F. Zaglis nozog diviem mācītājiem zirgus un viņu sievām

naudu. Pie latviešiem šādu pasaku neesmu atradis.

G. Meistara zaglis dažādos apstākļos. Šāda numura gan
Arnem nav, bet viņš bija vajadzīgs dažādu variantu no-

vietošanai.
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Zaglis ar nabagu. Zagli saģērbj nabagu lepnas dre-

bēs un liek vienā magazīnā dot tam visādas mantas. Tad

paši aizbēg ar mantām, atstājot nabagu uz vietas. Pie lat-

viešiem un kaimiņiem pareta pasaka.
Joku maiss mājā aizmirsies. Šāds numuirs ir

ņemts! no igauņu pasaku rādītāja. Arī latviešiem šī pasaka

nav gluži sveša.

Zirgs par cilvēku pārvērties. Arī šis numurs

ir ņemts no igauņu pasaku rādītāja. Latviešu pasakās es-

mu atradis tikai vienu šādu piemēru.

Kam labāks sapnis. Izvārīto galu dabūs tas, kas re-

dzēs 1 labāku sapni. Šāds nulmurs ir še ielikts no jauna, jo

igauņu kataloga pasaka par vīru ar div suņiem latviešiem,
cik man zināms, nav pazīstama.

Gudrais zeltkalis. Zeltkalis uzkalis zelta krēslu, ko

nepratuši nosvērt. Šis numurs ir atkal ielikts no jauna, tā

kā lībiešu pasaku rādītāja stāstiņš par matrozi, kas žīdu

pievīlis, latviešiem laikam nav pazīstams.
Zoss dalīšana. Par asprātīgu zoss dalīšanu nabaga
zemnieks dabū no muižnieka kokus mājasl celšanai. Tā ir

viduslaiku pasaka, kas jau ir uzrakstīta latīņu valodā. To

sastopam arī J. Pauli grāmatā „Schimpf und Ernst" (1552.)
58. numurā. Šāds rādītāja numurs ir ņemts no lībiešu pa-
saku kataloga.

Bagātais un nabagais zemnieks. Bagātais
zemnieks nosit nabaga zemnieka zirgu jeb govi. Nabaga
zermnieks nes nosistā lopa ādu uz pilsētu pārdot. Ceļā viņš

prasa nakstmāju vienā mājā, kur saimniecei atnācis draugs,
kamēr vīra nav mājā. Nabaga zemnieks nu stāsta mājas
saimniekam, ka viņa āda prot zīlēt, un dabū par to labu

naudu. Bagātais zemnieks nosit arī savu zirgu, lai par tā

ādu dabūtu lielu naudu, bet pieviļas. Šis saskaistas, ka ir

pievilts, iebāž nabaga kaimiņu maisā un grib to slīcināt. Na-

bags iemāna savā maisā bagātu kungu, kas tiek noslīcināts.

Nu nabags pārbrauc mājā ar kunga zirgu un stāsta, ka to

dabūjis ezera. Bagātais nu prasa, lai arī to slīcina ezerā.
Šāda pasaka vispirms ir uzrakstīta Francijā un jau 14. gad-
simtenī. Bolte un Polīvka, Anmerkungen, 11, 1 — 18. Viņa
ir labi pazīstama nevien pie latviešiem, bet arī pie leišiem,
poliem, krieviem, somiem, igauņiem un lībiešiem.

B. Nabagsi un b a gāt ni c ks. Šāds numurs ir še pie-
likts kā iepriekšējās pasakas turpinājums.
Sieva šķirs tā

:
Kungs domā par savu kalpu, ka tas

ir zaglis. Kunga mate nu ieliekas šķirstā un tiek aiznesta

uz kalpa maju, lai saklausītu, ko kalps runā. Kalps to dabū

1526.

1528.

1529.

1530.

1532.

1533

1535.

1535

1536
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zināt un nogalina to sievieti. Pēdīgi viņš māna kungu arī

ar mirušās sievietes līķi. Šī pasaka ir labi pazīstama ne-

vien pie latviešiem, bet arī pie somiem, igauņiem un lībie-

šiem.

Piecreiz nosistais mironis. Līķis tiek uzlikts

uz zirga, kamanās, laivā v. t. pr. Pasaka ir kā iepriekšējās

turpinājums un ir arī līdzīgi izplatījusies.
Jauneklis tiek pievilts, vērsi pārdodot, bet atriebjas savam

vīlējam. Līdzīga latviešu pasaka man nav zināma.

Viltība un lētticība. Zemnieks iestāsta, ka viņa

zirgs izmet naudu, viņa cepure izdara, ka nekas nav jā-

maksā, viņa pods vārās bez uguns, viņa koks uzmodina mi-

roņus. Kad no viņa prasa naudu atpakaļ, viņš izliekas par

mirušu, liekas aprakties:, bet dur vēl ar nazi pieviltam pir-

cējatm. Epizode, kur auns tiek par suni noturēts, ir jau
„Sehimpi und Ernst" (1522) grāmatā, 632. numurā. Tā ir

pie latviešiem un igauņiem ļoti papulāra pasaka, bet arī pie
citiem kaimiņiem nav sveša.

Vīrs no Paradīzes. Sieva dod svešam vīrietim, kas

stāsta, ka nākot no Paradīzes jeb debesim, drēbes un nau-

du, lai aiznesot viņas mirušam dēlam jeb vīram. Kad pār-

nāk saimnieks mājā, viņš dzenas blēdim ar zirgu pakaļ,
bet tas nozog arī viņa zirgul. Tā ir laikam vidus laikos rie-

tumu Eiropā cēlusies pasaka, kas sevišķi izplatīta ar J.

Pauli grāmatu „Schimpf und Ernst", (1522, 463.). Bolte und

Polīvka, Anmerkungen, 11, 440—451. Pasaka ir labi pa-

zīstama arī pie leišiem, poļiem, krieviem, somiem, igau-
ņiem un lībiešiem.

Garā diena. Vīrs pamāca muļķa sievu, lai glabā gaļu

un sviestu „garai ziemai" jeb „garai dienai". Atnāk nabags
un stāsta, ka šis jau esot Garā Zielma, un sieva nu atdod

tam savu gaļas jeb sviesta krājumu. Tā ir pie skandinavie-

šiem, somiem, igauņiem un latviešiem populāra pasaka.
Pa melam ēd, pamelam strādā. Šis joks ir pa-

zīstams latviešiem, igauņiem un somiem.

Reizē apēstās brokastis, pusdiena mn va-

kariņas. Šis joks ir pazīstams latviešiem, igauņiem un

somiem.

Apdomā trīs reiz, kamēr runā. Kungam deg

svārki, bet kalpam ir pavēlēts trīsreiz apdomāt, pirms viņš
var runāt. Šāds joks vēl nav atzīmēts ne pie latviešiem,
ne arī pie viņu kaimiņiem.
Vai abas? Puisim ir uzdots atnest div lietas, bet viņš
izvaro abas kunga jeb velna meitas. Šis somu un igauņu
joks pie latviešiem nav vēl pazīstams.

1537.

1538.

1539.

1540.

1541

1460

1561

1562

1563
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Attaisnotais zaglis. Zemnieks zog kunga labību,

bet prot iestāstīt kungam, ka tā ir viņa paša labība. Līdzīga

pasaka jau ir iekš „Schimpf und Ernst" (1550, nr. 24.). Tas

ir populārs Rietumeiropas joks, kas ir pazīstams arī igau-

ņiem.

Zaglis par labdari. Rijnieks zog kunga labību,

bet iestāsta kungam, ka viņš atvedis savu labību, lai kungs

nežēlotos, ka par maz izkuļot. Tas ir iepriekšējā joka va-

riants, kas tāpat izplatīts kā tas.

Sīkstais saimnieks dod kalpam ūdeni

dzert. Saimnieks dod kalpam ūdeni, lai viņš mazāk ēstu,

bet kalps, to nopratis, prasa vēl vairāk ūdens, lai vairāk

varētu apēst. Tas ir populārs latviešu un igauņu joks.
Sīkstais saimnieks dod kalpam garozas

ēst. Saimnieks ēdina kalpu ar garozām, bet kalps saka,

ka garozas dodot vairāk spēka. Tas ir iepriekšējā joka va-

riants, kas arī tik pat tālu ir pazīstams kā tas.

Saimnieks un puisis pie galda. Saimnieks uz-

sāk tādu runu, kur var bļodas malu ar lielāku gaļas gabalu

pagriezt uz savu pusi; kalps to saprot un ar līdzīgu runu

pagriež bļodu atkal pa vecam. Tas ir latviešu, lībiešu un

igauņu joks.

Darbinieki, kas gan ēd, bet nestrādā. Šis nu-

murs ir ielikts no jauna un noder it kā par iepriekšējo joku

turpinājumu. Igauņu pasaka ar šo numuru par kalpu, kas

apmaldina mežā bargo kungu, latviešiem nav pazīstama.

Līdzīgās latviešu pasakas nav īsti šķiramas no 1775. nu-

mura.

Sīkstais saimnieks tiek pievilts. Saimnieks

prasa, vai ir auksts laiks, bet atnākušais viesis izliekas par

kurlu, sēstas pie galda un pateicas, ka to lūdzot pie maltī-

tes.. Tas ir igauņu joks, kādu latviešu rakstos neesmu ie-

vērojis. Esmu gan arī Raunā dzirdējis līdzīgu anekdoti, bet

neatceros vairs sīkumu.

Sadauzītais kungs. Kungs jeb vagārs grib zināt,
vai kuleji čakli strādā, aiziet uz riju un paslēpjas salmos.

Darbinieki to pamana un sasit kungu ar spriguļiem. Popu-
lārs latviešu un igauņu joksi.

Saļmnieks un kalps ar kaitēm. Puisim darba

laika uznākot_ „apstāji", saimniekam atkal trakums. Tas ir

iepriekšējā sējuma 1371. numura variants, kas pazīstams
latviešiem un igauņiem.
Kalps, gudrinieks, saceļ strīdu starp saimnieku un saim-

nieci, starp saimnieka meitām un citiem. Šis igauņu joks
man pie latviešiem nav pazīstams.

1564

1565

1566

1567

1568,

1569

1570,

1571

1572,

1573
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1574. Es ar' tāpat domāju. Vagārs grib izdabāt savam

kungam un pēc visiem kunga vārdiem mēdz sacīt: „Es ar'

tāpat domāju." Kungs grib vagāru pārbaudīt. Tas ir popu-

lārs latviešu joks, kas pazīstams arī igauņiem.
1575—1578. Šās četras ir igauņu anekdotes, kādas pie latviešiem

neesmu ievērojis.
1681. un 1682. ir lībiešu anekdotes, kas rādītājā nav tuvāk paskai-

drotas.

1585. Piemānītais padoma devējs. Vīrs pārdod govi
trim pircējiem un kad tie iesūdz pārdevēju tiesā, tad advo-

kāts dod tam padomu izlikties par muļķi. Kad tiesnesis ko

prasot, lai šis tikai uzsvilpojot. Govs pārdevējs nu tiek at-

taisnots un kad advokāts tam prasa savu algu, tad vīrs ti-

kai pasvilpo. Tas ir Rietumeiropas joku stāsts, kas labi

pazīstams tāpat pie latviešiem, kā pie viņu kaimiņiem.

1587. Kā zemnieks ķeizaram rakstījis. Tas ir no

jauna ielikts numurs. Pats joks ir pie mums ienests no

Vācijas.

1588. Zīmju valoda. Mācīts vīrs izdomājis zīmju valodu,

kas top pārprasta. Tas ir Rietumeiropas joku stāsts, kas ir

labi pazīstams Anglijā, Vācijā, Krievijā un citās zemēs, un

ir iplatīts ar J. Pauli grāmatu „Schimpf und Ernst" (1522,
nr. 32.). Šis numurs ir šeit ielikts no jauna.

1589. Nebēdīgsl, ziņnesis. Tas ir jauns numurs, kas pa-

stāv no populāras latviešu anekdotes.

1600. Muļķis par slepkavu. Muļķis pārprot brāļu pavēli,
nosit vienu cilvēku un izstāsta to arī nosistā piederīgajiem.

Brāļi tomēr izglābj muļķīti, ierakdami āzi tai vietā. Tas ir

ļoti populārs joku stāsts pie latviešiem, igauņiem un so-

miem.

1601. Trīs noslīcināti popi. Tas ir laikam vecs franču

joks, kas pie mums ienests caur Vāciju. To anekdoti pa-
zīst arī lībieši.

1610. Dalītā alga un sods. Zemnieks apsola zaldātam to

algu, ko ķēniņš viņam došot. Zemnieks prasa algas vietā

pērienu, kas tad nu zaldātam jāsaņem. Tas ir Rietumeiro-

pas joku stāsts, kas ar dažādiem sīkumiem ir pazīstams arī

latviešiem, krieviem, poļiem, igauņiem un somiem. Bolte

un Polīvka, I, 59 — 67. Divi līdzīgi varianti ir jau iekš

~Schimpf und Ernst" (1522.) 169. un 614. numurā.

1611. Sacenšanās mastā kāpjot. Puika krīt no masta,

bet aizķeras masta virvēs un paliek karājoties. Kad nu otrs

kāpējs saka, ka viņš esot uzvarējis, tad puika atbild: „Dari
tu ar tāpat kā es!" Šāds joks pie latviešiem un viņu kaimi-

ņiem nav atzīmēts.



10

1612 Sacenšanās peldēšanā. Kad viens peldētājs sien

sev uz muguras maisu ar proviantu, tad otrs peldētājs sa-

bīstas un atsakās no sacenšanās. Pie latviešiem un vinu

kaimiņiem šāds 1 joks vēl nav zināms.

1613 Spēļ kārtis ir mans kalendārs un lūg-

šanu grāmata. Latviešiem un viņu kaimiņiem laikam

sveša anekdote.

1614 Gudrs līdzeklis. Vīra raktā aka iegāžas. Viņš no-

met pie tās akas savas drēbes un paslēpjas. Garām ejošie
baznīcēni domā, ka vīrs tur noslīcis, izrok aku no jauna.
Tas ir igauņu joku stāsts, kas latviešiem laikam ir svešs.

Vienača saruna ar kupraini. Vienacis saka:

„Kādu smagumu tu nes?" Kuprainis atbild: „Kādēļ tu ne-

vari div logus nest?" Atkal igauņu joks, kas pie latviešiem

laikam nav dzirdēts.

1620

1621 Zirgs gudrāks par mācītāju. Zemnieks saka:

„Zirgs* nekāpj divreiz vienā bedrē, bet mācītājaim ir ar

meitu div bērni." Tas ir atkal Latvijā nedzirdēts igauņu
joks.

1630, Viens ķēniņš dāvina otram ķēniņam gabalu zemes, ja tas

nobučo viņa ķēvi. Reiz viesībās pirmais ķēniņš solās ve-

selu maisu piemelot. Bet kā nu viņš grib stāstīt par savu

ķēvi, otrs ķēniņš vairsl neatjauj. Tā ir igauņu pasaka, kas

latviešiem ir pazīstama tikai kā pasaku sastāvdaļa. (Sal.
570. nr.).

Divi precinieki. Skroderis apgalvo, ka kalējs esot

akls, bet kalējs stāsta, ka skroderis esot traks, un patura
virsroku. Tas ir vecs un populārs latviešu joks, kas var-

būt ir pārgājis pie igauņiem.

1631

1640—1674. Joku stāsti par negaidītu laimi.

1640, Dūšīgais skroderis. Skroderis lielās, ka viņš nosi-

tis septiņus uz vienu cirtienu. Viņš cīnās ar milzi, ar mietu

sabaida ienaidniekus, sagūsta meža cūku, nosit vienradzi

un izdara vēl citus varoņa darbus. Pasaka samaisās ar

variantiem par muļķa velnu un gudrinieka vīru. Tā ir Ei-

ropā un Āzijā plaši pazīstama pasaka. Tā kā varoņi ir loti
dažādi un vēl dažādāki ir viņu darbi, tad ir izteiktas domas,
ka pasaka ir patstāvīgi cēlusies vairāk vietās! un vēlāk

apvienojusies, vairāk variantiem sastopoties. Vecākais

rakstu variants ir kāda ķīniešu pasaka. Bolte un Polīvka,
Animerkungen, I, 148 — 165. Līdz ar latviešiem šo pasaku
stāsta arī viņu kaimiņi: leiši, poli, krievi, lībieši, igauņi un
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somi. Pie latviešiem šī pasaka ir veicināta ar „Skolas

maizes" palīdzību (skat. levads, 116. lpp.).

Visziņa dakteris. Tā ir veca Indijas pasaka, kas pie
latviešiem izplatījusies arī ar grāmatu palīdzību (skat. le-

vads, 79., 80. un 113. lpp.). Šo pasaku ir sevišķi izplatījusi

J. Pauli grāmata „Schimpf und Ernst" (1550., nr. 158.).
Bolte un Polīvka, 11, 401 —413. Tādu pasaku labi pazīst arī

visi latviešu kaimiņi: leiši, poli, krievi, lībieši, igauņi un

somi.

1641

1642 Labā pārdošana. Muļķis sviež naudu vardēm dīķī,

pārdod sviestu sētas mietam, pārdod galu sunim, pārdod

vērsi kokam jeb celmam. Šo pasaku pie latviešiem ir vei-

cinājuši arī raksti. Zvaigznīte ir to tulkojis no Grimmu grā-

matas (levads, 110. lpp.), bet „Skolas maize" ir to izplatī-

jusi (levads, 116. lpp.).

Kad vecītis skolā gājis. Vecs vīrs sadomājis vēl

mācīties un sācis iet kādu laiku skolā. Reiz uz māju nākot,
tas uz ceļa atrod lielu maku ar naudu. Kungs dabū to zināt,

aicina uz muižu un prasa, kad viņš to naudu atradis. „Kad

es skolā gāju," atbild vecītis. Tad viņš varot to naudu pa-

turēt. Šis latviešu joku stāsts ir arī lībiešiem pazīstams.

Laimes bērni. Tēvam mirsitot, vecākais dēls manto

viņa gaili, vidējais izkapti un jaunākais kaķi. Viņi nonāk tā-

dās zemēs, kur šādu mantu nav, pārdod tās un paliek ba-

gāti. Variantos ir arī citādi mantojumi. Vecākais dabū dzir-

navu akmeņi, vidējais vijoli un jaunākais tītavas. Vecākais

uzkāpj kokā un uzmet savu akmeni uz laupītājiem, kas

apakšā naudu skaita. Vidējais nonāk starp vilkiem un ap-

mierina tos ar savu vijoli. Jaunākais ar savām tītavām no-

nāk pie viena ezera un sabaida velnu, ka viņš to ezeru sa-

raukšot. Velns 'maksā tam lielu naudu. Dažs šās pasakas
motīvs ir sastopams rietumu Eiropā jau no 12. gadusimteņa

sākot. Bolte un Polīvka, Anmerkungen, 11, 69—76. Līdz

ar latviešiem šo pasaku pazīst arī visi viņu kaimiņi: leiši,

poli, krievi, lībieši, igauņi un somi.

1645

1650

1651 Vitingtona kaķis. Nabaga zēns, Vitingtons, dod ku-

ģiniekam savu kaķi, lai to pārdodot. Kuģinieks nobrauc

tādā zemē, kur kaķu nepazīst, un pārdod to par lielu nau-

du, ko nu atved Vitingtonam. Šī pasaka ir kā iepriekšējās

epizode nu ir ari tāpat izplatījusies, kā iepriekšējā.

1652 Vilki šķūnī. Jauneklis, spēlēdams uz vijoles, apmie-
rina vilkus un dabū par to lielu naudu no vīra, kas vilkus

izlaidis. Tasi arī ir '1650. numura variants, kas tomēr pie
latviešiem laikam nav ieviesies.
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1653 Muļķis pie laupītājiem. Muļķis nonāk meža pie

laupītājiem, sabaida tos un saņem viņu naudu. Ši pasaka

savienojas ar ļoti dažādām sastāvdaļām, kurām katrai sava

vēsture. Bolte un Polīvka, Anmerkungen, I, 520 — 528.

Populāra pasaka visā Eiropā un arī pie latviešiem.

A. Muļķis ar krītošām durvim izbaida laupītājus un saņem

viņu naudu. Pie latviešiem un viņu kaimiņiem labi pazī-
stama pasaka.
B. Muļķis ar krītošo mironi izbaida laupītājus. Tāpat iz-

platījusies, kā iepriekšējā pasaka.

Laupītāji līķu kambarī. Parādnieks izliekas par

mirušu, kad aizdevējs no tā prasa savu naudu. Aizdevējs
aiziet uz līķu kambari un uzmana tur gulošo parādnieku.

Naktī tur sanāk laupītāji nolaupīto naudu dalīt. Laupītāji

tiek aizbaidīti un abi vīri nu dala atstāto naudu. Tā ir pie
latviešiem un igauņiem ļoti papulāra pasaka.
Necerētā laime. Pie šā paša numura vēl var pie-
vienot citas līdzīgas pasakas par necerētu laimi.

Pievīlies tiesnesis. Apsūdzētais cilā mārksnu ar

akmeni, bet tiesnesis domā, ka tur ir viņam kāda dāvana.

Lai arī šās pasakas sākumu meklē Indijā, tomēr pie mums

un igauņiem tā ir pārnākuši krievu pārgrozījumā (Šemjakas

tiesa, skat. levads 93. un 94. Ipp.).

1654.

1660,

1675—1724. Muļķis.

1675 Izskolotais vērsis. Zemnieks nodod savu vērsi

skolā un tic, ka tas ir izskolots par mācītu vīru. Tā ir rie-

tumu Eiropas pasaka, kas ir labi pazīstama nevien pie lat-

viešiem, bet arī pie viņu kaimiņieni.

1676 Suns mācās runāt. Mācītais suns ir jāstāda blakus

mācītām vērsim. Tas ir vecs latviešu joku stāsts, kas šādā

veidā pie citām tautām vēl nav pazīstams.. J. Pauli

«Schmipf und Ernst", (1546', nr. 293.), pasakā gan vistas

tiek mācītas runāt. Igauņu pasaku rādītājā ar šo numuru

apzīmēts_ joks par kumeļa perēšanu, bet es to esmu ievie-

tojis 9. sējumā 67. numerā (pēc Arnes numerācijas 1311 B.).

Ģenerālis perē olu. Šāds igauņu joks man pie lat-

viešiem nav pazīstams.
Vīrs, kas meklē vecmāti. No pārskatīšanās vīrs

nosit suni, noslīcina vēcināti un nogalina bērnu. Šāds somu

un igauņu joku stāsts pie latviešiem laikam nav ieviesies.
Muļķis brauc pēc malkas. Jauneklis no pār-
skatīšanas nosit zirgu, iesviež cirvi ezerā un aptraipās ar

darvu. Šadu joku daudzina latvieši, igauņi un somi.

1677

1680

1681
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1682 Čigāns grib zirgu atradināt no ēšanas.

Tas ir latviešu un igauņu joku stāsts.

Malēnieši Rīgā. Tie ir veci latviešu joki, kas pie
citām tautām nav pazīstami.

Muļķis meklē baznīcu. Tas arī ir latviešu joks,

kas rietumu Eiropā laikam nav pazīstams.

Muļķis par precinieku. Muļķis nezina, kā jāēd

un kā jāizturas, un tā atbaida savu līgavu. Bieži daudzināts

joks pie latviešiem, lībiešiem, igauņiem un somiem.

Sieva bēg no muļķa vīra. Tās ir tikai iepriek-

šējās pasakas beigas, bet pie latviešiem tās ir izvērtušās

par patstāvīgu pasaku.

Ķīselis. Muļķis aizmirst ķīseļa nosaukumu, bet dabū to

nejauši dzirdēt no kāda pretī nācēja. Tas ir pazīstams lat-

viešu, lībiešu un igauņu joks.

Neizdevusies precība. Šādsi igauņu joku stāsts

man pie latviešiem nav pazīstams.

Ēna par cilvēku noturēta. Muļķa brālis izsviež

visu brāļiem nesamo ēdienu savai ēnai. Pārprotot brāļu pa-

vēli, viņš nogalina visas aitas. Nu visi trīs brāli sanes sle-

peni beigtās aitas kūtī. Kad māte ir izvārījusi aitu gaļu,
tad muļķa brālis saka, ka viņam nākoties vairāk gaļas, jo

viņš esot nesis pa divām aitām. Tas ir ļoti populārs lat-

viešu joks, kas vienā paraugā ir atzīmēts arī pie lībiešiem,
bet pie citām kaimiņu tautām nav zināms.

Muļķa Čāps izdara visu ačgārniski. Šis lībiešu joks laikam

bus aizņemts no latviešu joka par Čāpiņu, kas ir atzīmēts

uz priekšu 1775. pasakas variantos. Man liekas, ka šie va-

rianti nav šķirami no 1775. Arnes numura.

oik s. Kungs izdodas_ par kalēju, bet viņš tikmēr kaļ at-
nesto dzelzi, kamēr iznāk tik „čiksi". — Liekas, ka tas atkal
ir latviešu joks, kas vienā piemērā ir sastopams arī pie lī-

biešiem.

Muļķis sabojā kurpnieka, skrodera un kalēja darbu. Šāda

somu un igauņu anekdote man pie latviešiem nav pazī-
stama.

Kas man būtu jāsaka? Māte pamāca savu muļķa
delu, kas tam butu jārunā, bet tas to padomu izlieto arvien

nevieta. Bolte un Polīvka, Anmerkungen, 111, 145—151. Tas

laikalm ir kads austrumu joks, kas pārveidojies rietumu Ei-

ropa. Pie latviešiem tas laikam būs pārnests ar mutes

vārdiem, lai gan ļīdzīgā Grimmu pasaciņa (143) ir tulkota

arī maize" (11, 1. skat. levads 118. Ipp.). šo joku
stāstu pazīst arī latviešu kaimiņi, varbūt izņemot lībiešus.

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1649

1695

1696
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1697. Trīs ārzemnieki par slepkavām noturēti.

Trīs ārzemnieki, valodu pārpratot, izdodas it kā par slep-

kavām. Šī pasaka ir patesībā tikai 360. Arnes numura pār-

veidojums. Tā ir Rietumeiropas pasaka (Grimm, 120),_k0
arī krievi labi pazīst. Bolte un Polīvka, 11, 561 —566. Tāda

pasaka nevarēja palikt sveša mazajām tautām, kas dzīvo

starp Krieviju un Vāciju.

1698. Kungs liek kalpam, lai nocērtot viņa netīro pirkstu. Kalps

sit uz kunga pirksta ar koku, bet kungs no sāpēm iegrūž ne-

tīro pirkstu mutē. Tāds joks ir pazīstams latviešiem, lībie-

šiem un igauņiem.
1699. Zārku taisītājs. Tā kā zārks ir par īsu, tad mironim

tiek nocirstas kājast Mācītājs saka pie kapa: „Pastarā die-

nā viņš piecelsies." Zārku meistars iebilst: „Vai es to esmu

sacījis?" Tas ir igauņu joks, kas pie latvieišem nav atzī-

mēts.

1700. Es nesaprotu. Svešā zemē nonācis vīrs kaut ko prasa

ārzemniekam savā valodā, bet tas atkal atbild savā valodā:

„Es nesaprotu". Pirmais to uzņem par cilvēka vārdu. Tas

ir laikam vācu joks, kas ir labi pazīstams arī Krievijā. Tādu

anekdoti stāsta arī lībieši un igauņi. Līdzīgu joku esmu

dzirdējis arī Raunā, bet neatminos vairs sīkumus.

1705—1709. Šie pieci ir lībiešu pasaku rādītāja joki, kādi man pie
latviešiem nav pazīstami.

1710. Telegrafētie zābaki. Šāds joks ir pazīstams pie lat-

viešiem un lībiešiem.

1725—1874. Joki par mācītajiem.

Ka par mācītājiem, kā tikumības sludinātājiem, jau sen

mēdza stāstīt visādas palaidnības, to redzam sevišķi no Bo-

kačjo Dekamerona. Nav šaubu, ka arī latvieši jau sen ir

iepazinušies ar šādiem joku stāstiem. Visai populāri šādi

jokipie latviešiem senāk tomēr nav bijuši, jo agrāk uzrak-

stītās pasakās mācītāja vietā tiek parasti daudzinātas citas

personas. Kad pareizticību pie latviešiem sāka izplatīt ar

varas līdzekļiem, tad uzplauka joku stāsti par pareizticīga-
jiem mācītājiem, parasti daudzinātiem par popiem. Visvai-

rāk šos popus soda latgaliešu pasakas, jo Latgalē arī pa-

reizticība visstingrāki tika propagandēta. Joki par luterāņu
mācītājiem sāka vairoties nemiera laikos, sevišķi sākot ar

20. gadsimteņa iesākumu.

1725. Palaidņa mācītājs šķirstā. Palaidņa mācītājs,
kas atnācis pie svešas sievas, pastiepjas kādā šķirstā. Sie-

vas vīrs nu grib pats, vai arī liek savam puisim to šķirstu
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pārdot. Ta ir laikam kada skandināviešu pasaka, ko stāsta

ari latvieši, lībieši, igauni un somi.

Viesis nodebesim. Pie tā paša numura ir pieskaitāmi

arī varianti, kur palaidņa mācītājs izdodas par viesi no de-

besim. Tā varbūt ir pašu latviešu pasaka.

Palaidņa mācītājs ar div pērminderiem

pie skaistās sievas. Kad vīrs pārnāk, _tad šie

trīs vīri, bez drēbēm tiek nogādāti paslēptuvē un vēlāk aiz-

dzīti. Tas ir latviešu, igauņu un scmu joks.

1730,

1735 Dots devējam atdodas. Mācītājs sludina: „Kas
atdod savu vienīgo mantu, tam tā taps desmitkārtīgi atlī-

dzināta." Zemnieks dāvina mācītājam savu govi, bet bizo-

jamā laikā šī govs līdz ar mācītāja govim ieskrien zem-

nieka kūtī. Zemnieks to uzskata par Dieva dāvanu. Tas ir

rietumu Eiropas joku stāsts, kas sevišķi izplatīts ar

„Schimpf und Ernst" grāmatu (1522, nr. 324). Populārs tas

ir arī pie latviešiem, krieviem, igauņiem un somiem.

Sīkstais mācītājs. Šis ir laikam skandināviešu

joks, kas izplatījies arī pie somiem un igauņiem. Vienīgais
latviešu variants atgādina drīzāk 1940. numuru.

Mācītājs tiek nests uz debesim. Vīns iz-

dodas par eņģeli Gābrielu, iebāž mācītāju maisā un solās to

nestum debesim. Līdzīgs motīvs ir arī 1525 A numurā. Šā-
du Joku stāsta latvieši, igauņi un somi.

1736

1737

1738 Mācītajiem jaejot uz elli. Tas tiek redzēts

sapnī. Šis joks ir tāpat izplatījies, kā iepriekšējais.

Mācītājs ar teļu. Līdz ar skandinaviešiem šādu

joku daudzina latvieši, lībieši, igauņi un somi.

1739

1740 1741., 1745. un 1750. Šie četri joki, ko stāsta somi, igauņi
un pa daļai arī lībieši, latviešiem laikam nav pazīstami.

1775—1824. Mācītājs ar ķesteri.

1775 Izsalkušais mācītājs. Ķesteris ved mācītāju uz

medībām, mežā apmaldās un vakarā nonāk zemnieka mājā.
Par nakti mācītājs meklē ēdienu un ēd mīklu, pie kam iz-

ceļas visādas nepatikšanas. Tā ir skandināviešu pasaka,
kas labi pazīstama arī latviešiem, lībiešiem, igauņiem un

somiem.

Nelaimīgaisjauneklis. Tas ir iepriekšējās pasakas

variants, kas latviešiem ir vairāk pazīstams nekā minētais

joks par mācītāju.
Mācītājs, sprediķi sakot, lād. Šādus jokus, cik

zināms, daudzina latvieši, lībieši, igauņi un somi.

1785
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1786. Mācītājs jāj baznīcā ar vērsi. Mācītājs grib

rādīt, kā Kristus iejājis Jeruzalemē, un iejāj baznica ar vēr-

si. Ķesteris dur vērsim ar adatu. Pie latvi' >iem šads joks

laikam nav dzirdēts.

1790. Mācītājs ar ķesteri zog govi. Tiesa ķesteris

stāsta, ka šādu notikumu viņš esot sapnī redzējis un abi

apsūdzētie tiek attaisnoti. Latviešu, igauņu un somu joks.

1791. Duksis un Piksis. Divi zagļi, kas saucas par Dūksi

un Piksi, zog aunu un kāpostus. Saimnieks sabīstas un do-

mā, ka viņu suns Duksis runā, un aicina mācītāju, pie lat-

viešiem pūšļotāju, palīgā. Bolte un Polīvka, Anmerkungen,

I, 520—528. Tā ir rietumu Eiropas pasaka, kas pazīstama
latviešiem un viņu kaimiņiem. Šo pasaku ir izplatījusi se-

višķi „Schimpf und Ernst" (1522, nr. 82) grāmata.

1825—1874. Dažādi joki par mācītāju.

1825. Zemnieks par mācītāju. Zemnieks ticis par mā-

cītāju, tiek apsūdzēts, ka neprotot savu amatu, bet tiek at-

taisnots. Pēc latgaliešu variantiem velns izgādājis zemnie-

kam popa vietu. Tā ir laikam skandināviešu pasaka, kādu

stāsta arī somi un igauni.

1826. Mācītājam nevajaga sprediķi sacīt. Kas

zina dievvārdus, lai pamāca citus, kas nezina. Šis igauņu

joks ir sastopams pie latviešiem iepriekšējās pasakas va-

riantos.

1827. Mācītājs sprediķa laikā d z c r. Mācītājs saka

kancelē: „Isu brīdi jūs mani neredzēsit, bet drīz atkal re-

dzēsit." Tādu anekdoti stāsta latvieši un igauņi.
1828. Pusbaznīcas raud, pusbaznīcas smejas.

Šis joks tāpat izplatīts, kā iepriekšējais.
1829. Mācītājs ar ķesteri dala baznīcā dievvārdu laikā mantu.

Laikam tikai igauņu joks.
1830. Mācītājs lūdz Dievu par laiku. Tā kā

draudze nevar vienoties,' tad laiks palikšot pa vecam. Tāds

joks ir pazīstams somiem un latviešiem.

1831. Mācītājs ar ķesteri zog jēru. Šis joks ir at-

kal tāpat izplatīts, kā iepriekšējais.
1832. Mācītājs, sacīdams sprediķi par bagāto vīru, izsaucas:

„yiņš aizbrauca uz elli." Nabaga zemnieks piebilst: „Un pa-

ņēma līdz manu lādi." Šāds joks latviešiem nav pa-

zīstams.

1833. Ko teicis Dāvids? Mācītāja kalps atbild baznīcā:

«Aizmaksā veco parādu!" Līdz ar latviešiem šādu anek-

doti stāsta vēl lībieši, igauņi un somi.



1834. un 1835. ir lībiešu joki, kas latviešiem laikam ir sveši.

1836. Kas ir pasaule? Tīrais sviests. Uz galda, kur mā-

cītājs uzsitis ar rokām bijis uztraipīts sviests. Tas ir lat-

viešu un lībiešu joks.

1837. Mācītājs izsauc svēto garu. Mācītājs grib, lai

viņam svēto garu pieminot, ķesteris palaiž balodi, bet ka-

ķis ir nokodis balodi. Līdz ar latviešiem šādu joku vēl dau-

dzina somi un igauņi.
1838. Cūka baznīcā. .Cūka iegājusi baznīcā un izskrien mā-

cītājam caur kājām. Šis joks ir tāpat izplatīts, kā iepriekšē-

jais.
1839. A. Mācītājs spēle pa nakti kārtis un uz kanceles, pamodies

no miega, izsaucas: „Pīķis trumpis." Viņš attiecina tos vār-

dus uz kāršu spēlētājiem.
B. Mācītājs noder, ka viņš uz kanceles sacīšot: „Pīķis

trumpis!" un tā arī izdara. Šie abi ir laikam veci latviešu

joki, kas pārgājuši arī pie lībiešiem.

1842. Vīrs svētā Pētera vietā. Vīrs, Slaucīdams ka-

toļu baznīcu, sasitis svētā Pētera tēlu un noliek tā vietā

savu draugu kurpnieku. Laikam latviešu joks.

1843. Vīrs Dieva lomā. Vīrs izliekas it kā par Dievu,

bet, bedrē iekritis, piesauc velnu. Tas laikam arī ir lat-

viešu joks.
1844. Svētie kaņepēs. Popam ir zaglīgs puisis, kas zog vi-

ņam sviestu, krējumu un gaļu. Lai šo neturētu par vainīgu,
puisis aptraipa baznīcā svēto bildēm muti ar sviestu, krē-

jumu un galu. Pops noper svētos. Puisis nu sanes svētos

kaņepēs un saka, ka tie aizbēguši. Tas laikam ir latga-
liešu joks.

1845. Laimīgais pūšļotājs. Nabaga vecenīte aiziet pie

mācītāja dāvanas lūgties, Mācītājs kā pa jokam saka, lai

šī paliekot par pūšļotāju, tad pati nopelnīšot savu maizi.

Viņš pasaka kādus joku vārdus, ar kādiem lai viņa pūšļo-

jot. Pēdīgi saslimst arī pats mācītājs un pie viņa tiek at-

vesta tā pati pūšļotāja. Šādu joku stāsta latvieši, lībieši,

igauņi un somi.

1849. Mācītājs ar govi. Mācītājs grib noturēt govi, kas

bizo, un pieķeras pie govs astes, bet nu vairs netiek vaļā.
Govs sāk skriet un velk mācītāju līdz. Tā ir latviešiem

un igauņiem atzīmēta anekdote.

1875—1889. Melu pasakas.

1875. Ze n s muca. Laupītāji ieliek zenu muca, pie mucas pie-
nāk vilks un zēns pieķeras pie vilka astes. Vilks rauj to

17Latviešu pasakas un teikas XII — 2.
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mucu, kamēr sasit. Tā ir laikam skandināviešu pasaka, ko

daudzina arī latvieši, igauņi un somi.

1876. Zosis piesietas pie aukliņas. Atlaižas vanags un aiznes vi-

sas. Bolte un Polīvka, Anmerkungen, 111, 406—417. Pie lat-

viešiem šāds joks ir pazīstams tikai kā citas pasakas epi-
zode.

'1877. Puika caurā kokā. Līdzīga epizode tikai citās lat-

viešu pasakās.

1880. Puikam ir sviesta cepure, papīra drēbes un stikla kurpes.

Tādas patstāvīgas pasakas latviešiem gan nav, bet šad un

tad to stāsta citu pasaku beigās.

1890—1909. Mednieku stāsti.

1890. Plinte iet nevilšus vaļā un nošauj medni jeb citu putnu. Lat-

viešiem laikam svešs joks.

1891. Zaķiem piesalst kājas pie ledus un tie tiek noķerti lielā skai-

tā. Tāds pats pie latviešiem nedzirdēts joks.
1892. Nodīrātais zirgs vāļājas pa zemi. Pie zirga astes piesien

rungu, ar ko tiek nosisti teteri. Arī mums svešs joks.
1895. Vīrs brien ar zābakiem pa ūdeni un zābakos noķer daudz

zivju. Latviešiem svešs joks.

1896. Vīrs piesit ar naglu vilkam asti pie koka; vilks aizbēg, bet

āda paliek. Latvieši stāsta kaut ko līdzīgu par seskiem;
seskam aste piesalst pie zemes, sesks pats aizbēg, bet āda

paliek. Sal. 1891. nulmuru.

1920—1999. Sacenšanās melošana.

1920. Divi meļi sacenšas savā starpā. Epizodes ir ļoti dažādas.

Līdzīgusi jokus stāsta latvieši, igauņi un somi.

1930. Leiputrija. Jau senie grieķi ir stāstījuši par šādu brī-

numa zemi. Pastāvīgi šādi stāstiņi ir pārgrozīti un paplaši-
nāti. Bolte un Polīvka, 111, 244—258. Pie latviešiem šī pa-
saka ir laikam izplatīta ar „Skolas maizi" (skat. levads,

117. lpp.).
1940. Savādie vardi. Taisni šādas pasakas latviešiem lai-

kam nav, bet divi iespiestie piemēri tai tomēr drusku līdzi-

nās. To pašu var sacīt par 'Sīksto mācītāju 1736. Arnes

numurā.

1950. Kurš tas slinkākais. Bolte un Polīvka, Anmer-

kungen, 111, 207—213. Šī pasaka jau ir sastopaima iekš Gesta

romanoruim un arī Indijā. Šo joku stāstu ir izplatījusi
„Schimpf und Ernst" (1522, var. 261.). Līdz ar latviešiem

šādu anekdoti stāsta arī igauņi un somi.
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1960. Lielie zvēri un lielās lietas. Šādi brīnum-

mi tiek stāstīti visā pasaulē. A. Par lielo vērsi un lielo

putnu stāsta Eiropā un Ķīnā. B. Tāpat arī par lielo zivi.

C. Lielā zveja jau ir minēta 1920. Arnes numurā. D. Par

lielo rāceni, kāpostu galviņu un kartupeli stāsta Eiropā, par

lielo rutku Ķīnā. E. par lielo māju runā arī latvieši, un Ķī-

nas augsto tiltu var tam blakus stādīt. F,. Populārs ir ari

arī lielais katls. G. Plašāki pazīstams ir tomēr lielais koks,

kas sniedzas līdz debesim. Latvieši šādā nozīmē runā par

ozolu, egli un sevišķi par pupu.

No 2000 sakot: Dažādas pasakas.

2002. Koklētājs un vilks. Sevišķi pazīstama kā pasakas

epizode.

2003. Kā kungs ticis debesīs. Žīdi aizskrien no debe-

siem un elli, kad kungs slaka, ka ellē tiekot vecas lietas pār-
dotas. Tā stāsta latvieši, lībieši un igauņi.

2009. Es redzēju desmit vilku. „Tik daudz gan ne-

būs bijis." JBet kas tad tur krūmos čabēja?"
2011. Kā kalps peles ķēris. „Kad es vienu un vēl di-

vus dabūju, tad man būs trīs," Līdzīgs joks ir arī „Skolas

maizē", I, 19 skat. levads, 117 lpp.).
2014. Pārpratumi. Viens nevar otram pa prātam izrunāt

Latviešu un igauņu joks.

Pasaciņas bez gala.

Pasaku beigas.

Ar šo 12. sējumu pabeidzas mūsu pasaku krājums, un

tālāku sekos jau teikas. Pavisam še iespiestas 4309 pasa-

kas, no kurām 1831 ir ņemtas no A. Lercha-Puškaiša, bet

2478 pasakas ir nākušas no jauna klāt. Še nav ieskaitītās

tās pasakas, kas ir atzīmētas tikai piezīmēs. Liels dau-

dzums pasaku ir vēl nācis klāt 11 iepriekšējo sējumu iespie-
šanas laikā

L
Svarīgākās no tām varbūt vēl varēsim publi-

cēt beigu sējumā.
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1. Meistara zaglis zog zirgu.

1. A. 1525 A. J. Ezers no Šenfeltu Pētera Kalētu Ilmājā.

Jkr. V, 40. LP. VII, 11, 25, 1. 11.

Reiz gribēja mācīt tēvs savu vienīgo dēlu krietnā amatā.

Viņš iejūdza ķēvi un veda dēlu pie meistara. Abi, pa mežu brauk-

dami, satiek smalku kungu.

„Kur tu viņu vedīsi?" kungs prasa.

„Amatā mācīt," tēvs atbild.

„Laid viņu pie manis," kungs atbild, „pēc diviem gadiem tas

būs gatavs meistars; tad sagaidi to šepat."
Kā runāts, tā darīts. Kungs ar dēlu nozūd mežā. Pēc diviem

gadiem tēvs iet dēlu gaidīt. Redz braucot lepnu kungu zelta ka-

rietē.

„Kurp iedams?" kungs jautā.

„Savu dēlu gaidīt!" tēvs atbild.

«Apskaties labi, vai neesmu tavs dēls!" kungs saka.

Tēvs pazīst savu dēlu un brauc ar viņu mājās. Kaimiņi nevar

nopriecāties vien par vecā Mača dēlu. Kungs, dabūjis zināt, ka

Mačam tik krietns dēls, sauc to pie sevis.

„Kādu amatu ir tavs dēls mācījies?" kungs prasa.

„Nezinu, cienīgs lielskungs!" tēvs atbild.

„Kad prasu, viņš tik saka: zagt, kaut, krāpt."
„A, tad tavs dēls ir izmācījies par krietnu zagli," kungs saka.

„Lai viņš nāk uz muižu."

Dēls atnāk.

„Ja vari nākošu nakti manu braucamo zirgu nozagt," kungs

saka, viņu izsmiedams, „tad došu tev divi tūkstoši rubļu; bet zini,
ka zirgu sargās četri vīri."

„Nozagšu," mācītais zaglis atteic. Viņš nopērk četrus stopus
brandvīna, un nevienam nezinot, ieliek tos zirgu stallī. Sargi,
brandvīnu atraduši, ņemas dzert, ka dzert — piedzeras un aiz-

mieg. Pusnaktī zaglis aizved zirgu.

„Te tavs zirgs!" viņš rītā sauc, pie kunga lieveņiem piejājis.
Kungs izmaksā viņam nopelnīto algu.

„Ja nozagsi manu naudas šķirstu," kungs teic, „tad dabūsi

manu muižu; bet zini, ka katras durvis stingri apsargās un es pats
sēdēšu pie šķirsta."
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„Nozagšu!" zaglis atteic un aiziet pie teva.

„Vai nezini kādu nesen apraktu līķi?" dēls prasa tevaim

Tēvs parāda to. Pa nakti līķi izracis, zaglis pārnes to mājas;

tad nokauj aitu un piedara asiņu desas. Viņš_aptin ar tām līķi, ap-

ģērbj viņu un aiznes uz muižu. Durvis atvēris, nostata viņu pie

sienas un pats paslēpjas.

v
ßau, zaglis!" sargs iesaucas un belž līķim ar milnu; bet šis

stāv kā stāvējis. Otrs pieskrējis pārsmeļ ar dūci tam rīkli. Līķis

nokrīt. Saceļas nejauks troksnis. Ar asinim apvirušo zagli iznes

ārā un visi sargi, kā arī pats kungs iet to apskatīties. Pa to starpu

zaglis aizvelk naudas šķirstu. No rīta viņš to nes pie kunga un

saka: „Te tava nauda! Atdod muižu!"

Kungs iet skatīties — naudas istabā nav.

„Ņem pusi no naudas; bet atstāj man muižu," kungs ludz.

Zaglis ar to mierā.

Draudzes mācītājs, dabūjis zināt par slaveno zagli un gribē-

dams gudrāks būt par kungu, liek zagli atsaukt pie sevis.

„Ja tu manu naudu nozodz," mācītājs teic, „tad vari to pa-

turēt."

Zaglis savēžo vēžus, iespiež viņiem nagu starpa vaska sve-

cīti un laiž viņus pa baznīcu rāpot. Pats pārģērbjas par eņģeli

un uzkāpj kancelē. Kāds no viņa biedriem aiziet pie mācītāja.

«Cienīgs, žēlīgs baznīcas kungs, eņģelis Gābriels ir nobraucis

no debesim ar ticīgi mirušām dvēselēm un liek jums sacīt, lai nā-

kot sludināt grēku piedošanu."
Baznīcas kungs, ieraudzījis baznīcu apgaismotu, paņem naudu

un dodas turp. Jā, ir jau daži viņa draudzes locekļi ieradušies un

lūdzās svētā nopietnībā. Un kas to ticīgi mirušo dvēseļu! Mācī-

tājs, naudu pie eņģeļa kājām nolicis, steidzas uz altāru. Pēc cere-

monijas eņģelis saka: „Tāda uzticama draudzes gana neesmu ne-

kur atradis. Nāc, vedīšu tevi uz debesim."

lebāzis mācītāju maisā un paņēmis naudas kuli, mācītais za-

glis aiznes viņu uz kunga putnu kūti.

„Tā, guli te un klausies mūsu dziesmas līdz tevi saukšu."

No rīta_ meita nāk putnus kopt. Mācītājs, padzirdējis viņas
balsi, bildinādams saka: „Dārt, Dārt, vai tu arī debesīs?"

Meita pārbijušies skrien pie kunga. Visi muižas ļaudis iet ska-

tīties un redz savu ganu putnu kūtī no maisa izlienam.

„Ak tas sasodītais Dieva lopu suns ir mani apzadzis!" mācī-

tājs izlīdis iesaucies un spēries uz mājām, ka čākstējis vien.

2. A. 1525 A. M. Zaube Rīga. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz vienam lielam kungam bijis mežasargs, kas bijis, liels

zaglis: ko vien nodomājis nozagt, to nozadzis.
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Vienu dienu viņš nodomājis nozagt pašam lielamkungam zir-

gus. Zinādams, ka lielskungs ar savu kundzi brauc pēc pusdienām

caur dārzu apskatīt kokus un laukus, mežasargs aizgājis! uz parku,

uzmeklējis ceļa malā biezus krūmus, ielīdis iekšā un gaidījis, līdz

brauks garām. Pēc kāda laika brauc ar, un nu mežasargs sācis

dziedāt loti skaistu putnu dziesmu, Lielskungs garām braucot, iz-

dzirdis tādu skaistu dziedāšanu, apstādinājis zirgus, izkāpis no

karietes un gājis Imeklēt brīnumputnu. Mežsargs pa to laiku klu-

sām aizlīdis tālāk un izlīdis ārā; kamēr lielskungs meklējis pēc

putna, mežsargs karietē iekšā un aizbraucis.

Otrs lielskungs, dabūjis zināt šādu notikumu, sācis šo zobot,

kā gudrs cilvēks laižoties muļķa mežsargam apzagties. Pirmais

lielskungs sadusmojies, tūliņ licis atsaukt mežasargu un prasījis,

ko šis viņiem nozagšot: Mežasargs, neko nedomādams, pateicis,
ka šonakt nozagšot šiem laulājamos gredzenus.

Gulēt ejot, lielskungs ar lielmāti gudrojuši, kur nu nolikt gre-

dzenus. Visupirms domājuši likt mutē, bet tā var atgadīties norīt.

Pēdīgi satinuši tos zīda kabatas drānā un lielskungs to turējis
rokā.

Mežsargs atkal prātojis, kā nu lai nozof. un pēdīgi paņē-
mis no līķu kambara mironi, nogājis pie kunga galamās istabas

loga un klausījies, kas iekšā notiek. Lielskungs ar lielmāti jau
tikko norunājuši, ka varēšot jau mierīgi gulēt, laikam nenākšot,
tā tūliņ izdzirduši, ka jau zaglis ir pie loga; bet zaglis, gudrs bū-

dams, bīdījis pie loga mironi. Lielskungs tūliņ paņēmis klusām

plinti un izšāvis!, tā tūliņ mironis arī nokritis zemē. Lielskungs

palicis priecīgs, ka nu zaglis beigts, iedevis lielmātei, lai patur

gredzenus, kamēr viņš ies un noliks mironi pie malas. Zaglis pa to

laiku pielīdis pie durvim un nogaidījis, ka lielskungs iznāks ārā,

pēc kāda laika šis istabā piegājis pie lielmātes gultas un teicis:

„Dod nu šurp gredzenus, nolikšu kumodē, nav jau vairs ko bai-

dīties, zaglis ir beigts."

Lielmāte, domādama, ka tas ir viņas vīrs, atdevusi gredzenus
un apgriezušies uz otriem sāniem, gribējusi ātrāk aizmigt, bet

mežasargs sācis staigāt pa istabu no viena gala uz otru, Beidzot

lielmāte prasījusi, ko šis esot tik nemierīgs. Mežasargs izlicies

nopietns un noteicis, ka nenākot miegs, laikam tāpēc, ka nonāvē-

jis cilvēku, iešot labāk uz ēdamu istabu kaut ko iedzert, lai varētu

ātrāk aizmigt, un tā norunājis, izgājis pa durvim laukā un laidies

ar gredzeniem lapas.
Pēc kāda laika lielskungs nokārtojis mironi pagrabā, ienācis

istabā itin priecīgs, noģērbies un jau gribējis iet gulēt, bet labāk

nodomājis gredzenus uzlikt uz galda, un prasījis sievai, lai dod

šurp gredzenus. Sieva teikusi, ka viņa tak gredznus esot jau at-

devusi. Nu abi apķērusies, ka gredzeni nozagti.
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Otrā dienā mežasargs nonesis savam lielkungam gredzenus,

un saņēmis atalgojamu, Kādu dienu vēlāk, abiem lielkungiem ru-

nājot par mežasargu, kā viņš varējis šos apzagt, bijis tur arī mā-

cītājs, kas viņus sācis izzobot. Kad mācītājs aizgājis, lielkungi at-

šautais! zagli un solījuši lielu maksu, lai tik kaut ko nozogot. Me-

žasiargs domājis un noteicis, ka lūkošot nozagt pašu mācītāju.

Mežasargs aizgājis mājā, paņēmis maisu un mazas svecītes,

nogājis uz upi, saķēris labi daudz vēžu, tad aizgājis uz baznīcu un

klusām iegājis tur iekšā. Tur viņš uzlipinājis vēžiem uz mugurām

svecītes un palaidis, lai staigā pa baznīcu, bet pats pārģērbies par

eņģeli un staigājis apkārt.

Mācītājs, redzēdams caur logu, ka baznīcā ir gaišums, gājis
skatītes un ieraudzījis, ka pa baznīcu staigā sveces un uz altāra

stāv eņģelis. Eņģelis teicis, ka lai lūdzot Dievu, lai piedodot grē-
kus, citādi netikšot debesu valstībā. Mācītājs arī nolūdzis no visas

sirds Dievu, beidzot eņģelis rādījis maisu, lai lienot iekšā, tad tik-

šot aiznests uz debesim. Mācītājs arī tūliņ ielien maisā. Kad nu

viņš šo nolikšot pie durvim, tad lai stāvot tik ilgi mierā, kamēr

durvis taisīšot vaļā un tad lai sakot: „Es esmu grēkus nožēlojis,
laižat mani debesīs!"

Zaglis nu aiznesis maisu pie lielkunga durvim. No rīta liels-

kungs iznācis ārā un ieraudzījis maisu, bet mācītājs, dzirdēdams

durvis atverot, tūliņ teicis: „Es esmu grēkus nožēlojis, laižat mani

debesīs!"

Lielskungs attaisījis maisu un ieraudzījis savu mācītāju. Meža-

sargs dabūjis par to vienu muižu un dzīvojis arvienu tālāk bez

kādām bēdām.

3. 1552 A. N. Gerbaševskis no Andrieva Tuntuļa, Unguru

pagastā.

Reiz dzīvojis vens ļoti nabags zemnieks. Viņam bija trīs dēli,
visi lieli un stipri puiši. Reiz tie sadomā iet pasaulē laimi meklēt.

Katrs sev nogriež krietnu ozola rungu un ar to dodas ceļā.
let un iet, līdz nonāk pie kādas krustceles, Pie šās krustceles ir

viens ozola stumbrs. Tanī viņi iesprauž savus nažus un saka, ka

pec trim gadiem satiksies, bet kura nazis būs aprūsējis, tas būs

miris.

Nu visitrīs dodas katrs pa savu ceļu pasaulē. Paiet trīs gadi.
Taisni pie šī koka pienāk divi ceļinieki, kas ir divi brāļi. Viņi redz,
ka šo naži ir spoži, bet trešais mazliet ierūsējis. Viņi nodomā, ka

brālis bus miris, un iet tālāk. Pēc kādas stundas brauc šim cel-

mam garām kariete ar sešiem zirgiem. No karietes izkāpj lepns
kungs, pieiet pie celma,_izņem nazi un brauc tālāk. Piestājas pie
viena kroga,_ ieiet un sāk uzdzīvot. Šinī krogā ir arī abi brāļi.
Skatās, skatās un pazīst savu trešo brāli. Bet ko līdīsi tādam
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kungam klāt? Varbūt palicis lepns. Tā abi brāli no bēdām sāk

raudāt. Tikmēr kungs savam kučierim ir iedevis zirgus, daudz

naudas un aizlaidis prom. Nu viņš pieiet un apsveicina savus

brāļus. Tagad visi trīsi brauc uz mājām pie tēva. Ceļš iet gar

kunga pili. Kungs domā, ka pie viņa brauks, bet tie brauc garām

un apstājas pie nabaga zemnieka būdas. Še nu visi ir priecīgi un

taisa lielas dzīres.

Kungs pavēl atsaukt veco uz muižu. Tas izstāsta, ka viens

dēls esot skroderis, otrs kurpnieks, bet trešais slavenākais za-

glis pasaulē. Nu kungs saka, ja zaglis šim nozagšot jājamo zirgu,
tad dabūšot 1000 rubļu, bet ja ne, tad žagarus. Pats kungs nostājas

pie staļļa durvim ar zobenu un pistoli rokā. Bet zaglis iet tik uz

rīta pusi. Atnāk — redz, ka kungs aizmidzis. Viņš tik mierīgi pa-

ņem zirgu un aizbrauc. Uzmostas kungs un redz, ka zirga vairs

nav. Neko darīt, jāmaksā 1000 rubļu. Nu kungs saka, ja nozagšot

viņa sievai laulājamo gredzenu, tad dabūšot 10,000 rubļu, bet ja

ne, tad ārā no pagasta un 100 cirtienu.

Zaglis iztaisa lelli sev līdzīgu. To uzliek uz garas kārts.

Naktī iet uz muižu un pie loga noliek savu lelli. Kungs šauj un lel-

lis nokrīt zemē. Kungs iet apskatīt, vai zagli ir nošāvis. Tikmēr

zaglis ieiet istabā un saka: „Mīļo sieviņ, dod man gredzenu, vēl

var iznākt nepatikšanas."

Kundze arī iedod. Nu kungam jāmaksā atkal 10.000 rubļu.
Kungs iekritis parādos un nu stāsta par zagli citiem kungiem.
Viņi nospriež, ka zaglim jānozog mācītājs.

Zaglis iztaisa eņģeļa spārnus, baltas drēbes un citu, kas va-

jadzīgs. Dienu ieiet baznīcā. Naktī atnāk mācītājs uz dievkalpo-

jumu, bet redz, ka viņam tuvojas eņģelis. Eņģelis uzaicina mācī-

tāju uz debesim. Viņš ieliek mācītāju maisā un velk uz torni, no

torņa lejā, ārā no baznīcas, caur visādām bedrēm un beidzot kun-

ga pīļu kutī. Apkauj visas pīles. Noģērbj jau beigto mācītāju, no-

traipa asinim, iedod nazi rokā un ieliek pīli zobos, bet pēc tam

pats aiziet. No rīta kalpone nes pīlēm barību, bet ieraudzīdama

tādas briesmas, aizbēg. Nu nāk kungs ar. Redzēdami beigto mā-

cītāju, visi sāk meklēt zagli, bet tas bija pazudis un neviens viņu
vairs nav redzējis.

4. A. 1525 A. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Po -

dania Lotewskie. Varšavā 1892, 30.

Viens kurpnieks gan strādāja ļoti cītīgi, tomēr nevarēja no-

pelnīt tik daudz, ka varētu uzturēt sevi un sievu.
Reiz viņš nokāva teļu, pakāra uz sētas un tā pārdomāja: „Ja

man izdotos šo ādiņu ta noņemt no sētas, ka to neviens nepama-
nītu, tad no manis iznātku labs zaglis un man arvienu labi klātos."
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Viņš nu piegāja pazagšus, noņēma ādiņu tā, ka to neviens

nepamanīja. Tad viņš vēl reiz uzkāra šo ādiņu, aizgāja uz istabu

un atkal paslēpus tuvojās ādiņai, bet šoreiz viņa priekšā nostājās

viens kungs un prasīja: „Ko tu gribēji izdarīt?"

«Gribēju nozagt šo ādiņu, bet jūs mani iztraucējāt."

Kungs viņam teica: „Ja tu esi tādsi izveicīgs zaglis, tad no-

zodz no manis vislabāko ērzeļi, es samaksāšu tev par to septiņi

simtu rubļu; bet ja tevi noķeršu, tad saņemsi septiņi simti rikšu."

Šim kungam bija ļoti daudz zirgu un tikpat daudz_ zirgu pui-
šu. Viņš pavēlēja zirgu puišiem sargāt zirgus, bet labāko kučeru

uzsēdināja labākajam ērzelim mugurā.

Kurpnieks paņēma brandvīna pudeli, iesāka ar to pacienāt

zirgu puišusi un kučērus, un pēdīgi visus piedzirdīja. Labāko ku-

čēru viņš bija iebāzis maisā un pakāris griestos. Tad paņēmis la-

bāko ērzeli, atveda to uz savu māju. Rītā kungs iet uz stalli pie

zirgiem un ierauga labāko kučēru griestos karājamies. Viņš to

atsvabina un jautā: „Kur tad zirgs?"

«Nezinu."

„Ej pie kurpnieka, tur atradīsi. Es došu viņam septiņi simti

rubļu; bet viņš tev atdos zirgu."
Kučērs aizgāja pie kurpnieka, iedeva viņam septiņi simti ru-

bļu un paņēma zirgu. Pēc kāda laika kungs atkal uzaicināja kurp-
nieku uz zagšanu: „Man ir ļoti daudz suņu, nozodz man vis-

niknāko."

«Nezinu, vai nozagšu, tomēr pamēģināšu."
Suņu būdā bija logs. Kurpnieks izdauzīja vienu rūti un pie-

lika klāt maisu, iesāka ar kūju suņus ķircināt. Tā dabūjis visnik-

nāko suni, maisā, aiznesa uz māju.

Rītā kungs, aizgājis uz suņu būdu, vairs neatrod suni. Uzai-

cinājis sulaini, iedod viņam septiņi simti rubļu un pavēl aiziet pie
kurpnieka sunim pakaļ. Kurpnieks saņem naudu un atdod viņam
suni.

Kungs atkal uzaicina kurpnieku, un saka: «Tev izdevās no-

zagt zirgu un suni, tagad nozodz no manas sievas gredzenu!"

Kungs piekodināja sievai, lai viņa neņemot gredzenu no pirksta
nost.

Kurpnieks paņem salmu kūli, apģērbj to cilvēkam līdzīgi un

nostāda kunga pagalma stūrī.

Kad kundze iznāk ārā, kurpnieks, rādīdams uz salmu kūli,
saka: «Tavs vīrs ir miris; mirdams viņš vēlējās, lai es paņemot
no tevis gredzenu, kasi viņu atdzīvināšot."

Kundze izbailēs arī atdod viņam gredzenu. ledama vīra istabā,
viņa sāka stipri raudāt un tā uzmodināja vīru. Vīrs pārbijies jautā,
kas esot noticis; sieva nu izstāstīja visu, ko piedzīvojusi.
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Kungs izzinājis, ka kurpnieks nozadzis gredzenu, aizsūtīja vi-

ņam par to septiņi simti rubļu,

Pēc kāda laika viņš vel reiz uzaicina kurpnieku, sacīdams:

„Tad tu vislabāki apliecināsi, savu izveicību, ja nozagsi man

sievu."

Kurpnieks nostāda salmu kuli pie staļļa un to aizdedzina.

Kungs, domādams, ka 'stallis degot, izskrien ara, sieva, iz-

dzirdusi troksni, arī izskrien. Kurpnieks, viņu saķēris, aiznes pie

sevis.

Kungs pārnāk, bet sievas vairs neatrod. Tagad kungs redz,

ka kurpnieks var viņu izputināt, jo viņam viss izdodas. Suta kurp-

niekam 700 rubļu, pavēlēdams atdot nozagto sievu un ari nekad

viņa acīs nerādīties.

Tā kurpnieks palika bagāts un no šā laika vairs trūkuma ne-

cieta.

5. A. 1525 A. Skolnieks Kārlis Prāmnieks 1892. g. Blomes

pagastā. V. Maldoņa kr.

Vienam tēvam bija dēls Jānīts vārdā. Tēvs viņu stellēja ama-

dā mācīties. Dēls arī aizgāja un nonāca meža vidū pie mazas

mājiņas, kur dzīvāja trīs vīri, kas l bija zagli. Jānīts nu arī gribēja
mācīties zagļu amadā. Zagli vinu pieņēma un stellēja, lai izlau-

žot vienu klēti. Zagli paši vinu aizveda pie klēts un ieslēdza tai

klētī, Jānīts nu cita nekā nevarēja darīt, kā tik gaidīt, kamēr

saimniece nāks un slēgs klēti vaļā. Viņš paslēpās klētī aiz durim

un kad saimniece dūris atvēra, tad viņš gluži nemanot izzagās
laukā un aizbēga. Tad viņš aizgāja atkal pie tiem trim vīriem un

stāstīja, ka šis esot klēti izlauzis. Zagli sacīja, ka tas esot labi un

šis nu esot viņu amadu izmācījies.
Kad Jānīts atnāca mājā, tad tēvs tam prasīja: „Kādu amadu

nu esi iemācījies?"
Jānīts atbildēja: „Zagla amadu."

Arī kungs to muižā bija dabūjis dzirdēt, ataicināja Jānīti pie
sevis un sacīja: „Ja tu māki zagļa amadu, tad nozodz manu zirgu."

Jānīts arī apņēmās nozagt kunga zirgu.

Kungs uzsēdināja zirgam mugurā vienu vīru un deva tam vēl

divus lielus suņus palīgā, lai sargājot to zirgu. Jānītis dabūja imie-

ga zāles un iedeva tās slepeni tāpat tam sargam kā arī abiem su-

ņiem. Drīz vien sargs ar suņiem aizmiga cietā miegā. Tagad Jā-

nīts noņēma seglus no zirga muguras un uzlika tos ar visu jājēju
uz sētas. Nākamā rītā viņš atjāja ar zirgu pie kunga un sacīja, ka

viņš uzdevumu esot izpildījis. Jānīts nu dabūja no kunga labu

algu.

Piezīme. Pasaka ir drusku pārlabota stila zinā. P. S.
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6. A. 1525 A. M. Garkalne no 76 g. vecas Ivas Staleidzanes

Ataši c nē.

Reizi vīns cvlvāks ora teirumā un vys nūsvīdis capuri, šļyu-

cja uz vādara un atkon ora. Kungs, staiguodams pa teirumu, tu

redzēja un, pīguojis pi oruoja prasīja: „Kuodēļ tu sovu capuri nu-

svīds un otkon paķer?"
„Es muocūs zagt," atbildēja oruojs.

„Kū tu nu manis nūzagsi?" prosa kungs.

„Es nūzagšu tovu vērsi!" soka oruojs.

Kungs aizguoja un pasacīja gonam sorguot, ka kas nanuzug

vērša. Pēc tuo paguoja kaids laiciņš, zaglis paaicynuoja gonu pi

sevis vīsūs un cikom sīva mīluoja gonu, zaglis nūzoga vērsi. Reitā

kungs meklej vērša. Zaglis atguoja pi kunga un soka: „Es nūzogu
tovu vērsi."

„Kū tu vēļ nūzagsi?" prosa kungs.

„Es nūzagšu spylvynu nu tovas gultas, kad tu gulēsi," atbil-

dēja zaglis. Kungs gaida vīnu nakti, ūtru bet zagļa vys nav.

Trešā naktī zaglis īt zogtu spylvyna nu kunga gultas. Beja vo-

soras laiks un kunga gulamuos ustobas lūgi beja attaisīti. Pats

kungs gulēja, pi gultas zūbynu pīlicis. Zaglis pajēmja cysu kyu-

līti, pītaisīja taidu kai cylvāka golvu un buož pa lūgu īškā. Kungs

pagvva zūbynu un nūcierta tam golvu. Golva nūsavēla zemē.

„Gribēji spylvynu nūzagt, bet es tev golvu nūciertu," pasacīja

kungs un aizguoja par tū pastuostīt sovai sīvai. Pa tū laiku, cikom

kungs stuostīja sīvai, ka zaglam golvu nūcierta, zaglis pa lūgu

ustobā, pajēmja spylvynu un aizguoja. Kungs atīt gulātu, bet spyl-
vyna nav. Pasavēra kungs pa lūgu un redzēja, ka jis na zagjam,
bet cysu kyulam golvu nūcierta. Reitā zaglis atnesja spylvynu
un kungs prosa: „Vai nūzogi spylvynu?"

„Jā, nūzogu," atbildēja zaglis.

„Kū tu vēl nūzagsi?" prOSa kungs.

„Es nūzagšu tovu sīvu." atbidēja zaglis un aizguoja. Kungs

sorgoj sovas sīvas, 'ka zaglis nanūzogtui. Vīnā dīnā kungs ar sīvu

beja paaicynuoti vīsūs uz ūtru muižu. Ceļš uz tū muižu vedja par

mežu un beja cīši leikujmuots. Zaglis itū izzynuoja, aizskrēja uz

mežu, nūsvīdja uz ceļa Šovus zuobokus un pats pīsasēja pi bārza

viersyunes par pasakuorušu. Brauc kungs ar sīvu un kučeri pa

mežu un atrūn zagļa zuobokus. Kučers zuobokus īlyka karetā un

brauc tuoluok, Natuoli jī pabraucja un redz, ka pats zaglis pasa-

kuorīs. Kungs soka: „Varbyut navarādams munas sīvas nūzagt,

pasakuora." Brauc otkon tuoluok. Zaglis atsaraisīja nu bārza vier-

syunes, aizskrēja braucējam prīškā un otkon pīsasēja pi bārza vier

syunes par pasakuorušu. Pībraucja kungs kluot pi zagļa, apturēja

zyrgu un breinuojās: „Kai tad vīns pats zaglis varēja divi reizes
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pasakuort. Ej, kučer, pasaver," soka kungs kučeram, „vai tys

pats zaglis beja tur pasakuorīs."
Kučers aizguoja atpakaļ, bet kungs īleida dziļuok meža so-

vuos darīšonuos. Zaglis pa tū laiku nulecja nu barza,_saduos kun-

ga rotuos, aizbraucja ar kunga sīvu uz tu muižu un sed aiz golda.

Kungs izleida nu meža un redz, ka nav ni pasakuorušuo zagļa ni

juo sīvas ar zvrgim. Tai kungs kuojom aizguoja uz muižu un iz-

stostīja vvsu vysim vīsim. Vīsi dabuoja zyrga, pīseja zagli pi

zyrga astes palaidja pa pasauli, lai zaglis vairuok naīt zogtu.

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir vel uzrakstījis skolnieks A. Siksnans

Eglūnā. P. Š.

7. A. 1525 A. V. Zacharska no M. Višņevskas Makašānu

pagasta.

Kaidu reizi vīirs mulķīts sēdēja pi meža kryumiņu un spēlēja

ar sovu capuri kai mozs bārns. Tvmā laikā pa ceju braucja vīns

boguots muižinīks, īraudzēja itū muļķīti, kur sēdēja pi kryu-

miņu un spēlēja ar sovu capurīti. Muižinīks apturēja zyrgu un

vaicoj nu muļķīša: „Kū tu te dori?" Mulķīts jam atbild: „Es muo-

cūs zagt!"

„Nu," vaicoj muižinīks, Jau izamuocēji?"

„Jā!" atbildēja mulķīts.
Muižinīks jam runoj: „Kad jau tu vari labi zagt, nūzūdz nu

manis zvrgu, esi tev tūlaik labi izmoksuošu!"

„Labi!" pasacīja muļķītis.
Muižinīks aizbraucja uz sovu sātu. Vokorā muļķīts pasacīja

kolpam: „Isim izdzert brandīņa!"

Kolps aizguoja, pīdzēra brandīņa un aizmvga, bet muļķīts

nūzoga zyrgu. Reitā atīt muļķīts pi muižinīka un runoj: „Nu,

kungs, muižinīks, moksoj naudu, es tovu zyrgu vakar nūzogu!"
Muižinīks aizguoja pasavārtūs. Zyrgs nūzogts. Muižinīks iz-

moksuoja muļķīšam lobu naudu. Utrā dīnā muižinīks runoj muļ-

ķīšam: „Kad jau tu taids lels zaglis, nūzūdz nu manis munu sīvu.

Ja nūzagsi, tūlaik es tev atdūšu pusi sovas muižas."

„Labi!" pasacēja muļķīts. Naktī muļķīts īleida muižinīka

kambarī un lvkuos zam gultas un gaida, kad muižinīks īs uz vēja.
Pusnaktīs muižinīks izguoja uorā nu kambara. Muļķīts tyuleņ izlīn

nu gultas zamaškas, nūzoga muižinīka sīvu un iznesja par lūgu
uorā. Atīt muižinīks un redz, ka nav sīvas. Suoka muižinīks klīgt:
cik jam beja spāka, kad izgluobt sovu sīvu. Izdzierda kolpi un lai-

djas pec muļķīša pakaļ. Muļķīts redz, ka jū kolpi panuoks, da-

sikreja pi azara un īsvīdja muižinīka sīvu azarā. Tymā azarā beja
daudz vainu, kuri sotvera muižinīka sīvu. Reitā atīt jau muižinīks

pi (muļķīša un prosa, kab jis atdūtu juo sīvu un jam dūt na pusi
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muižasi, bet vysu muižu. Bāda mulķīšam, kai dabuot muižnīka

sīvas nu azara. Pīīt muļķtīs pi azara, stuov un pyn viervi. Izīt

nu azara pats glavnais valns un vaicoj nu muļķīša: „Ku tu dori?"

Mulķīts atbild vainām: „Es peišu vierves un vysu azari sa-

sīšu un vvsus jyusus sagyušu!"
Nūsabeida valns un suoka prasīt, ka jis taidu juku nataisitu un

Dasajēmja valns vysu izpildīt, kū mulķīts jam pasacīs. Mulķīts pa-

sacīja vainām, kab jis atdūtu muižinīka sīvu un pylnu maisu

zalta. Nasagribēja vainām dūt taidas lelas naudas un veļ muiži-

nīka sīvas, bet kū darīt? Atdevja valns muižinīka sīvu, un tai pat

pylnu maisu zalta. Mulķīts pajēmja zaltu un muižinīka sīvu, kuru

atdevja muižinīkam un nu muižinīka pajēmja juo muižu. Suoka

myusu mulķīts dzeivuot labi un boguoti; bet muižinīks kaut da-

buoja sovu sīvu, bet pats palyka nabogs.

8. A. 1525 A. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas

Domopolē. Latvju kultūras kr 4

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri un trešs dums. Reizi

tāvs aizvad vysus treis dālus uz mežu un muoca, kai leidumu leist.

Gudri dāli cierš kūkus un klausās tāva pamuocības, a muļķītis,
atsasēdīs uz calma, gudroj, kai jam nūzagt tāva capuri, kura pa-

kuorta kūkā, tai ka nivīns naradzātu. Cvkam jis sēd, nūzūg ar

capuri, ka nivīns naredz.
Otrā dīnā jis aizīt uz kaimiņu pogolmu un nūzūg rotus, ļaudis

suoc meklēt un atrūn rotus. Zina par zuodzībom nūīt leidz kunga

ausim, jis pasauc dumū dālu un soka: „Ka tu esi lobs zaglis, nū-

zūdz munu vvslobuokū suni!"

„Labi," atsoka muļķīts un aizīt uz sātu. Atguojis uz sātu, jis
sašyun stypru uodas maisu un īt uz kunga pogolmu. Vysi vuorti

sataisīti, un jis nikur navar tikt pogolmā. Šai tai caur vuortu za-

mašku jis īšlyukst pogolmā, izmauc uz suņa butkas cauru maisu,

dasyt ar kuoju pi butkas dybyna. Suns sasatryukst, skrīn nu but-

kas uorā un īskrīn maisā. Zaglis tyuliņ aizsīn maisam golu, līk

maisu ar suni uz placim un aiznas uz sovu sātu. Reitā pīsacel
kungs, aizīt — vērās: pats lobuokais suns nūzogts. Aizīt pi zagļa
un soka: „Ka tu taids lobs zaglis, nūzūdz munu vyslobuokū zyrgu!"

„Lobi," atsoka zaglis un aizīt. līt jis kunga pogolmā, redz: ap

zyrgu kļāvu staigoj karaveiri un stypri zyrgus apsorgoj. Nyu dū-

moj, kū darīt, un nūsprīž izrakstīt taidu zeimīti, ka jam breivja

staiguot pa stallim. Sorgi jam atļaun, naktī, kad sorgi aiznrvga,
jis s_ādās kunga pašam lobuokam zyrgam mugurā un aizjuoja.
Reitā atīt kungs uz stalli — vērās: nava paša lobuokuo zyrga.
Pasauc zagli pi sevis un soka : „Ka tu taids lobs zaglis, nūzūdz man

naudu nu muna guļamuo kambara."
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„Labi," otkon atsoka zaglis un aizīt._Mikrēslī, kad jau kungi

pavakareņuojuši, aizmīg pvrmā mīgā, jis īīt vīnā kamban_— redz:

gul šņuokdama vīn vīna vecīte, tai īsprauž trubīti pakaļa un izīt.

īīt ūtrā kambarī, tī guļ divi jaunkundzes, tuom sapvn matus ar

svečim. līt trešā, tī guļ pats kungs, tam apzīž drebēs ar svudim

un patsi palein zam gultu, tai guļ leidz reitam. Reitā kungi pīsacā-

luši breinīs un suok streidētīs, kas par nakti varēja nutikt. Kungs

iznas sovas drēbes uorā izkaļtīt, par tu laiku zaglis izvalk nu gul-

tas maisa kunga naudu un aizīt. Kungs vērās: naudas nava. Tod

kungs pasauc pi sevis zagli un soka: „Ka tu taids lobs zaglis, tad

pajem pusi munas naudas." — Kungs atdevja zagļam pusi sovas

naudas.

9. A. 1525 A. L. Ulja n a, Latga 1 c

Senejūs laikus dzeivuoja kungs. Viņš beja dzierdējis, ka ir

pasaulē zagli. Tad viņš pas'ludinuoja, lai nūzūg nu viņa zvrgus.

Vysas apkuortnes zagli sasalasēja un sprīdja, kai bvutu nu kunga

nūzagt zvrgus. Atsaroda vīns taids gudrs zaglis, kurs uzjēmās

vīns pasit tū padarīt. Pi kunga vvsom molam beja pastatīti sorgi,

kuri apsorguoja kunga boguotības. Dabuoja zaglis brandīņa un

īdevja vvsim sorgiim pasadzert. Kad sorgi beja pīdzāruši, zaglis

īguoja stallī, izslēdze kunga zvrgus un tūs aizvedja.

Reitā, kad kungs izzvnuoja, ka zvrgi nūzogti, sācēja: „Lai

nūzūg nu man sīvu."

Zaglis izzvnuojis, ka kunga nav muojuos, sajvudzja paša

kunga zvrgus, pībraucja pi kunga muojas un lvudzja pasavyzy-

nuot kunga sīvai viņa zyrgūs. Sīva byudaim>a muojās vīna pate
arī īsasāda pasavyzynuot. Zaglis kai braucja ,tai aizvedja sīvu.

Atbraucja kungs un redzēja, ka nūzogta sīva. Tad ticēja, ka ir pa-

saulē zagļi.

10. A. 1535 A. L. Ulj a n a Latg a 1 ē.

Reiz kungs beja sadfiimuojis atdūt kaidu jaunu puiku muocē-

tīs par skrūderi, lai viņam sašyun lobās drēbes. Jis aizvede sova

sulaiņa puiku uz pilsātu un atdeve muocētīs. Puika tai muocējuos
divus godus. Kad atguoja uz muojom, kungs viņam deve sašvut

drēbes. Pajēme puika, sagrīze īdūtū kunga drēbi mozim gabali-

ņim. Atguoja kungs un soka: „Kū tu padarēji? Esi tevi beju atde-

vis muocētīs par skrūderi, bet tu vys namuoki šyut."
Puika sācēja: „Es izzamuocēju par zagli."

Beja kungs atdevis puiku tur, kur muocuos zagļi, bet na

skrūderi. Tod kungs sācēja: „Jo tu izzamuocēji par zagli, tod

nūzūdz nu man zyrgus!"
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Kungs pastatīja sorgus sovim žyrgim pi golvu, un astis sa-

deve rūkuos.

Puika vokorā pīdzirdēja sorgus ar brandīņu. Naktī jis aiz-

guoja zogtu, pajēmis lynu saujas. Sorgiim beja zyrgu astes rū-

kuos. Puika, zaglis, īlyka rūkuos sorgiim pa lynu saujai, un kuri

beja pi golvu, īdeve pa pokolu saujai. Sorgi nūturēja lynus un po-

kolas leidz reitam. Atguoja kungs un redz, ka zyrgus nūzoga.

Pateicja puiku, zagli, par gudrū zagšonu.

11. A. 1525 A. L. Uliana Latgalē.

Senējūs laikūs dzeivuoja vīns cvlvāks, lūti nabadzīgs. Viņš

sadūmuoja īt zogtu un ar tū imontuot sev montu.

Guoja, guoja un sa/tvka uz ceļa citu cvlvāku, kas sācēja jam:

„Kur tu īsi?"

Tys atbildēja: „Es īšu zogtu."

Pyrmais ari pastuostīja, ka ejūt zogtu. Guoja obi pa vīnu

ceļu un runoja, uz kurini byus īt. Vīns sācēja, ka vajagūt īt pi
baznīckunga, ūtrais sācēja, ka pī popa. Tad viņi sasarunuoja lo-

buok īt pi popa. Popam beja lūti buorgi suņi. Nikas navarēja īt,

ka viņi nadzierdātu. Jaunī zagļi apsatyna cysu kyulī un īdevja sU-

ņim mada ar veinu. Suņi viņu narēja un nūreiba, bet zagļi īguoja

mīrīgi muojuos. Zaglim beja daudz vēžu, kurus jī izlaide pa popa

pogolmu. Vysim vēžim īdevja kuojuos samīgt pa možai aizdagtai

svecītei, tod īguoja popa muojuos. Pops tikai nūsabreinouja, ka

suņi īlaide guojējus muojuos, bet nikuo nasacēja. Pops veicuoja:
„Kai jyusu muni suņi nasaplēsja?"

Zagļi atbildēja: „Mes asam nu debesim atsyutīti nu paša
Dīva uz tevim, tur uora pi mums ir lels pulks engeļu. Dīvs ir pī-
sacījis, lai tevi pajemtu uz debesim."

Pops arī gribēja īt uz debesim, tikai lai varātu pajemt šam

sovu sīvu leidza. Zagļi sacīja: „Var pajemt arī sīvu leidza, tikai

vajaga uodas maisa, kur jyusus sabuozt."

Pops soka: „Uodas pi mani natryuks."
Tod 'sašvva lelu uodas maisu, ībuozja tymā popu ar sīvu,

pakuora seja_ un ar vazom dauzēja leidz pusnuovei, bet popa

montu jī pajēmja un tai dzeivuoja boguoti.

12. A. 1525 A. No A. Aizsila krājuma Lubānā.

Viņai vecītei beja dals vuordā Klimka. Reizi Klimka nu kai-

miņa nūzoga odotu un atnesja muotei. Muote par tū viņu pa-
līlejarunuodama: „Vot, luobs dēleņš! Atnesja adatiņu, bvus man

ar ku šyut!"

Klimka nūzoga nu kunga vvstu, muote otkon palīleja: „Vot,
lobs deleņš! Visteņa mums uleņas dēs."
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Kungs izzvnova, ka Klimka zaglis, pasaucja vinu uz muižu

un soka: „Klimka, tu nuzogi munu vvstu?"

„Es! "strupi un lepni ateierta Klimka.

„Labi!" teicja kungs, „jo tu tik lels zaglis, tad nūzūdz munu

zvrgu."

„Nav jau tik gryuts!" smīdamīs teicja Klimka, „nuzagšu."

Kad Klimka atstuoja muižu, kungs pīkudynuoja_savim kol-

pim, lai tī sorgoj zyrgu, kai sovu aci, pi kam vīnu pasadynuoja uz

zyrga, ūtram īdevja rūkuos īmavus, bet trešam lyka dikti turēt

zyrga asti.

Mikrēslim matūtīs, Klimka īsazoga kļava un palyka tur da-

žas buteles brandīņa. Kolpi, īraudzējuši brandīnu, nanucītja, at-

staoja sovas vītas un, saguojuši kūpā, dzēra, leidz tam, cikam uz

vītas un aizmyga.
Sagaidējs pusnakts, kad kolpi mīrīgi kruocja, Klimka izleida

nu aizdoras un pasādynojs vīnu uz siles, ūtram īlicis rūkā žogoru,

bet trešam astes vītā, saivu lynu, sāda uz zyrga un švilpuodams

aizjuoja uz muojom. Reitā kungs agri steidzās uz kļāvu un redz

kai breinuimu: vīns sēd uz siles, ūtram žogors rūkā, bet trešam

bmu saiva. Kungs kļuva ļūti nyknis un vaicoj, kur palicis zyrgs.

Kolpi rauduodami izstuostēja, kai vvss nūticis un ka zyrgu byu-
šūt nūzadzis Kļimka zaglis. Kungs vēļ izmetis uz kolpim vīnu ūtru

nyknu vuordu, lyka pasaukt Klimku.

Kļimka dreiž beja kluot un kungs vaicoj: „Kļimka, zaglis, tu

nūzogi munu zyrgu?"

„Nūzogu, Dīvs paieidzēja," atbildēja Klimka.

„Labi!" teicja kungs, „jo tu taids zaglis, tad nūzūdz munu

naudas moku."

„Nūzagšu," atbildēja Klimka un izguoja pa durvim uorā.

Kungs ar zūbynu rūkā sāduos sorguot nūlyktū uz golda nau-

das moku. Bet Kļimka arī nabeja muļķis. Nūguojis uz kopim,
izroka myrūni, apģērba tū un suoka pa lūgu stumt kunga ustobā.

Kungs, dulmuodams, ka tys ir Klimka, uotri saķēra zūbynu, at-

cierta myrunam golvu un, izmetis pa lūgu uorā, aizguoja gulēt,
bet naudu pametja uz golda

L
Tagad Kļitmka īleida pats kunga

kambarī un, pajēmis naudu, nunesja muotei. Muote atkon prīcuos:
„Vot, lobs deleņš! Tagad mums ir i naudeņa, i zirdzeņš, varēs

dzeivuot!"
Par kaidu laiku kungs gyunas, ka nauda nūzogta. Redzā-

dams, ka šu reizi otkon ir dareišona ar Kļimku, pasauc viņu uz

muižu un prosa: „Klimka, zaglis, tu nuzogi naudu?"
„Ar Dīva paleigu laimējuos," atbildēja Klimka.
„Nu, jo tu taids zaglis, tad nūzūdz munus un munas kundzes

kraklus!"

„Labi, nūzagšu," atbildēja Klimka.
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Uz vokora pusi kungs ar kundzi izguoja pastaiguot. Pa tū

laiku Kļiimka īsazoga vinu kambarī un paleida zam gultas. Naktei

īstuojūtīs, kungi lykuos gulēt un uotri aiznrvga. Klimka klusom

izleida nu gultas zamaškas un aplēja viņus ar mīlem. Par kaidu

laiku kungs pamūstuos un jyut, ka gultā nav vyss kuorteibā, vai-

coj, nu kundzes, vai nanūtvkuse viņai kaut kaida nalaime. Kundze

sadusmuojas un atbild, ka varbvut viņam nūtykuse šei nalailme.

Ilgi viņi vēl streidējās, kuram šei nalaime ir_nūtykuse, bet golu

golā tūmār obi nūvylka kraklus un pasvīdja tūs zam gultas. Klim-

ka tuo tikai i gaidīja. Kad kungi otkon aizmyga, viņš pajēmja kra-

Klus un aizguoja uz muojom.

Reitā ceļas kungi un redz, ka krakli ir nūzogti.
Sauc otkon Klimku: ~Kļimka, zaglis, tu nūzogi kraklus?"

„Es," atbild Klimka.

„Nu, labi!" soka kungs, „jo tu taids 1 zaglis, tad nuzudz munu

kundzi."

„Ar Dīva paleigu nūzagšu," atbildēja Klimka.
Puornuocis muojuos, Kļimka nūpyna skaistu cysu zuoboku.

Kaidu dīnu kundze taisējuos braukt pi radinīkim. Ceļš guoja

par mežu. Izzynuojs, ka brauc kundze, Klimka pajēmja cysu zuo-

boku, aizskrēja braucējim prīškā un nūsvīdja tū uz ceļa. īraudzē-

juse kundze zuoboku, līk kolpam pacelt, bet kolps atbild: kū gon

šī ar vīnu dareišūt, jo byutu divi, tod vēļ cyta līta. Tai viņi nūru-

nuoja un aizbraucja tuoluok. Klimka, moz dūmuodams, izskrēja

nu kryulmilm uorā, paķēra zuoboku un aizskrējis braucējim prīškā,
nūsvīdja tū otkon uz ceļa, bet pats kryumūs. Pībrauc kundze,
skotuos: vēl zuoboks. Viņai tyka lūti žāļ pyrmuo zuoboka, tuo-

pec līk šovam kolpam skrīt un atnest arī tū, jo tod byušūt divi.

Kļimkai tuo tikai vajadzēja. Viņš tyuleņ nu kryumim uorā, sāduos

zyrgā un ar vysu kundzi devjās prūjom.
Ilgi Kļimka braucja. Golu golā pībraucja pi lela, lela pūra

un dumoj: „Kam man kundze, lobuok puordūšu vainām."

Tikai šu viņš nudūmuoja, kai nu pūra izskrīn valns un soka:

„Kļimka, zaglis, puordut kundzi."

Klimka nu prīcas pat uz augšu palēcja.
„Labi!" soka Kļimka, „dūd tikai naudu un kundze tova."

Valns aizsvilpuoja un treisi valnāni iznasuši Kļimkai maisu

naudas, pajēmja kundzi un nūzuda pūrā. Bet kolps pa tū laiku

skrīn, skrīn — zuoboka kai nav tai nav, laižas atpakaļ — arī

kundzes_ nav. Radzādams, ka kundze ir nūzogtā, kolps rauduo-

dams dūdas pī kunga un izstuosta, ka bejs tai un tai, un ka kun-

dzi bvus nūzadzis Kļimka, Kungs pasauc Klimku un vaicoj:
„Klimka, zaglis, tu nuzogi munu kundzi?"

„Nuzogu," atbild Klimka.
„Bet kur tu viņu liki?"
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„Valnam puordevu," atbildēja Klimka.

Kungs lūti nūsabeiduos un soka: „Klimka, dabuoj kundzes,

atdūšu tev pus muižas."

„Labi!" teica Klimka, „kundze bvus tova, bet pus muižas dut

tyuleņ."

Kungs, ni vuorda nateikdams, atdevja Kļimkai pus muižas.

Sadabuojis ciervu, koltu, zvanu, Klimka nuguoja uz puru un

tur suoka kalt. Uz reizes nu pura izskrīn valns un vaicoj: „Klim-

ka, kū tu te taisi?"

„Baznīcu," atbild Klimka, Jums dzeivuot nadušu. Jo gribit, lai

nataisu, tad atdūdīt kundzi."

Ilgi Klimka ar valnim streidējās, bet golu golā valni nūsabei-

duos un atdevja kundzi. Nosuodama pi valnim molku un dorvu,

kundze tai puormainējuos, ka pavvsajm navarēja pazeit. Bet

Klimka par tū dabuoja pusmuižas un palyka par kungu.

13. A. 1525 A. D, G. M. Garkolne no 67 g. veca A. Kovalevska

Bebrenē.

Dzeivuoja divi bruioļi. Vīnam bruoļatm beja vīns dāls, bet Otra-

jam bārnu nabeja. Nūmvra bruols un palyka dāls buorinīts. Ut-

rais bruols paglobuoja sovu bruoli un soka uz bruola dāla: „Ej

ar mani leidza, es izmuocīšu tevi zagt!"

Onkuls ar bruola dālu aizguoja uz mežu, sakyura guni un

runuojās. Tī — kur bejis, nabejis — atskrin kaids lels* putns,
nūsamat pi kryuma, īlein kryumā un sēd sovā perēklī. Onkuls
soka bruoļa dālam: „Ej nūzūdz nu perēkļa ituo putna ūlas tai,
ka jis nadzierdētu!"

„Tu tak sūlēji mani pvrtauok izmuocīt!" atbildēja bruola
dāls.

Onkuls guluos uz vādara un šlvuc uz kryumu. Puika pa tū

laiku jam ar nazīti atgrīzja zuobokim puspodus, atsasāda pi guņs-

kura un sēd_. Onkuls izzoga ūlas, atnesja un soka: „Nu tagad tu

kū nabejs nūzūdz!"

„Es jau nūzogu!" atbildēja puika.

„Kū nūzogi?" prosa onkuls.

„Tovu zuoboku puspodus, cikom tu šlyuci pēc putna ūlom!"

atbildēja puika.
Pasavēra onkuls zuoboku un nūdūmuoja: „Lobs es zaglis,

bet jis vēl lobuoks!"

Te garam brauc zemnīks nu pilsātas un vad vucvnu, rotūs

īlicisl Puika soka:_„Vajag nūzagt nu zemnīka vucynu!"
„Kai tad tu nūzagsi, ka zemnīks! naradzātu?" prosa onkuls.
„Es nūzagšu!" atbildēja puika un aizskrēja.
Aizskrēja puika par gobolu prīškā zemnīkam, nūova nu kuo-
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jas zuoboku, pīķēzēja zuoboku un nūsasvīdja uz ceļa, bet pats

īguoja krvumūs, stuov un gaida. Pībraucja zemnīks pi zuoboka,

apturēja zvrgu, izkuopa uorā nu rotu, pacēla, pasavēra, nūsa-

spluovja, nūsvīdja, pats īsāda rotus un brauc tuoluok. Puika pa-

jēmja zuoboku, otkon aizskrēja ar leikumu prīškā zemnīkam, nū-

svīdja ūtrū zuoboku, īguoja kryumūs un gaida. Pībraucja zem-

nīks pī zuoboku, apturēja zvrgu, izkuopja nu rotu, pacēla zuoboku

un dūmoj: „Žāj, ka es napajēmu tuo zuoboka, apmozguotu un

byutu munam dēliņam puors lobu zuoboceņu!"

Sadūimuoja zeimnīks paskrīt atpakaļ pēc ūtruo zuoboka. PT-

sēja zemnīks zyrgu un aizskrēja pēc ūtruo zuoboka. Puika pa tū

laiku pajēmja apova zuoboku, nūmaucja vucynam nu kuojom stri-

či, ar kuru beja sasitas kuojas, lyka vucvnu uz placim, stričīti

aizimattynuoja aiz celmiņa turpat ceļa molā un aizguoja uz guns-
kuri. Zemnīks aiskrēja pēc ūtruo zuoboka, naatroda un īt atpa-
kaļ uz zyrgu. Zyrgs stuov pīsīts, bet ni zuoboka uz ceļa vair.s,
ni vucvna rotus. Apsavēra zemnīks vysapkuort un redz, ka

strikīts aizametīs aiz celmiņa. Padūmuoja zemnīks, ka vucyns

pats ir izzavēlīs nu rotu, nūsamaucīs nu striča un aizskrējis pa

mežu, bet nakts laikā taipat nadabuosi svešā vītā un aizbraucja
zemnīks uz sātu bez vucyna un zuobokim. Puika atstīpja vucynu
uz guņskuri, nūkova, nūplēsja uodu, grīž galu gobolūs, vuorej un

ad. Tad onkuls prosa nu puikas: „Vai tu bailīgs esi?"

„Paraugi bīdynuot!" atbild puika, „tad redzēsi."

Onkuls īguoja mežā un lauza zariņus, bet puika par bailēm
i z_ynuot nagrib. Atguoja onkuls pi guņskura un soka: „Jā, tu
druss esi!"

»Jagad es īšu, tevi pabaidīšu," soka puika. Puika īguoja me-

ža, nuplesja egles myzu, pajēmja sausu un rasnu egles zoru, syt
par tu egles myzu tai, ka bryukšiņs vīn īt pa mežu, un klīdz vysā
bolsa: „Es nazogu tova vucvniņa! Nasit manis! Muns onkuls nū-

zoga, jis tagad pi guņskura sed un ād vucvniņu!"

Onkuls sēd pi guņskura, dzierd vvsu un dūmoj: „Valns, na

puika! Pats nūzoga, bet uz manis vaini līk!"
Onkuls beidamīs, ka naatnuok un nasuoc juo sist, svīdja

kuojas par placim un aizbaga. Puika atguoja pi guņskura, sēd
vīns pats un ad vuciniņa galu. Te — kur bejuši, nabejuši — at-
sknn divpadsmit laupītuoji.

„Ku tu te dori?" prosa laupītuoji.
„Gaļtf vuoreju," atbildēja puika.
„Vai brandīns ir pi jyusu?" prosa puika.
„Ir!" atbildēja laupītuoji.

„Sestīs kluot!" soka puika, „izdzersim kūpā."
Atsasada laupītuoji pi guņskura, izavvlka brandīņu, dzer un
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ād. Ēdja, ēdja nu jīm pītrvuka gaļas. Beja jau reits. Muižas kolpi

sabraueja meža molā ar vērsim ortu._
Puika soka: „Vajag vīnu vērsi nūzagt!"

„Kai tad tu jū nūzagsi?" prosa laupītuoji.

„Es nūzagšu!" atbildēja puika.

Aizguoja puika meža mo'ā pi oruoiim un aizklīdzja putnu

bolsā: „Breinums! Breinums!'

Puiši i'nūstuoja art un klausuos. Otkon puika [aizklīdzja:

„Breinums! Breinums!" Sasarunuoja oruoji īt pasavārtu, kas_tys
par putnu, kurs tai klīdz. īguoja oruoji meža molā. Puika pabāga

mežā dziļuok un otkon klīdz: „Breinums! Breinums!" Oruoji īt

dziļuok mežā. Puika otkon pabāg vēl dziļuok un vvs klīdz. Oruoji

īt vēļ dziļuok. Tai puika īvedja oruojus pavvsam dziļi mežā, tad

pats ar leikumu atskrēja uz vērsim, atgrīzja vīnam vēršam asti,

ībouzja tū ūtram koklā un aizdzyna vērsi ar atgrīztu asti uz guņs-

kuru. Oruoji atguoja uz vēršilm un redz, ka vīna vērša nav. īsa-

vēra oruoji, ka izgaisušuo vērša aste ūtram vēršam koklā un ru-

noj sovā storpā: „Kai tad na breinums, kā vērss vērsi apēdja!"
Nūkova laupītuoji vērsi, nūplēsja uodu, grīž gaļu, vuorej un

ād. Sadūmuoja laupītuoji īt naudas maklātu. Puika prosa: „Pi

kuo ir daudz naudas? Pasokit!"

Laupītuoji stuosta, ka pi taida un taida muižinīka ir cīši daudz

naudas, bet navar tikt kluot, jo juo muižā ir divpadsmit cīši špetnu

suņu nu tī suņi par verstu pi muižas napīlaiž."
Puika prosa: „Kur ir tei nauda?"

„Pogrobā," atbildēja laupītuoji. Tad puika najēmja atgrīzja

nu vērša divpadsmit gaļas gabaliņu, aplēja tūs ar brandīņu, ībuoz-

ja kārmaņā un soka laupītuojim: „Es tuos naudas dabuošu! Jyus
ejit tyvuok pi muižas un klausītīs, kad aizsvelpšu, tad jyus ejit uz

muižu, un suņi byus pa puoram aiz astēm sasīti un puorsvīsti

par sātmali!"

Laupītuoji pasasmēja, bet puika aizguoja. Pīguoja puika pi
kaida labības zuorda, izkuopja uz zuorda, pats īsasēja vīnā kyulī

un suoka zuordu kustynuot. Pamanīja suņi, ka zuords kustīs, at-

skrēja un suoka rīt. Puika nūsvīž vīnu kyuli, suņi saplēš: nū-

svīž ūtrū, trešū — suņi yys saplēš. Tai jis svīdja nu zuorda pa

vīnam kyulam, cikom suņi nūgura un vairs naplēsja. Tad puika

pats nūkrita nu zuorda un aizzavēļa uz muižu.

Muižā puika izzavēla nu kyuļa un aizguoja pi pogroba. Po-

grobs beja aizslāgts un puika aizguoja uz pašu kungu pēc atslā-

gas. īguoja puika pi kunga ustobā un soka: „Kungs, kur pogroba
atslāga?"

Kungs lasīja gruomotu un, dūmuodams, ka prosa kaids kolps,

jo jis zynuoja, ka svešs muižā navarēja īīt aiz suņim, soka: „Tur
kaktā uz vadža pakuorta!"
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Puika pajēmja atslāgu, izguoja uorā un īt uz pogrobu. Suni

jau pa vīnam skrēja nu teiruma. Puika vys izvalk nu karmaņa

pa gaļas gabaliņam ar brandiņu un nūsvīžtam suņaimi, kursi at>-

skrīn. Kurs suņs apād gaļas gabaliņu, tys nureibst un guļ kai na-

dzeivs. Tai sasaskrēja vysi suņi. Puika pajēmja vysus suņus,

sasēja aiz astēm pa puorom un puorsvīdja par sātmali. Kad suņi

beja pi vītas, puika aizsvilpa un atskrēja laupītuoji. Puika ar lau-

pītuojim aizguoja uz pogrobu, atslēdzja sajēmja vysu montu, bet

vīna kažuka navar sadalīt. Puika grib pajemt sev, laupītuoji sev.

Tad puika soka: „IsiJm pi kunga un paprasīsim, kam pidar ka-

žuks."

~Troks tu naesi," soka laupītuoji, „uz kungu it, lai mvusus

sajernu"

Laupītuoji kažuka nagrib atdūt puikai un puika ar laupītuojim

aizguoja pi kunga. Laupītuoji palyka pi lūga klausīdamīs, bet

puika īguoja pi kunga un prosa: „Kungs, es lasīju vīnā gruomotā

par puiku un laupītuojim, kuri navarēja sadalīt kažuka." Puika

izstuositīja kungam vysu nu gola leidz golam, kai jis guoja nau-

das zogtu uz muižu un prosa: „Kai tu dūmoj, kungs, kam pīdar

kažuks?"

„Zynoms, ka puikai!" atbildēja kungs.
Puika pīsyta pi lūga un soka: „Vai dzierdait?" bet pats iz-

guoja uorā, aizguoja uz pogrobu pajēmja kažuku un cytu montu

un aizguoja. Reitā kungs cēlās un redz, ka suņi karinej par sāt-

mali, monts vvss izzogts un tik tagad īguoduoja, ka patsi pasa-

cīja zaglim, kur pogroba atslāga un vēl sadalīja storp laupītuo-

jim sovu montu.

Natuoli nu muižas dzeivuoja vīns baznīckungs, kurs izzvnuo-

jis, ka kungs pats izdevja sovu montu laupītuojim, suoka kungam
pīsasimīt. Kungs aizzadusmuoja uz baznīckunga un pīsūlēja treis

symti rubļu tam, kas padarīs kaidu nabejs kaunu baznīckungam.

Izzynuoja itū puika, atguoja pi kunga un apsūlēja par treis symti
rubļu padarīt kaunu baznīckungam. Puika aizguoja un pīrakstīia
baznīckugam šaidu gruomotu: „Tu esi Dīvām derīgs, tuodēl iz-

doli übogim sov umontu. Sastdīn atīs pēc tevi eņgeļis un nūness

uz dabasim."

Puika aiznesja itū gruomotu un nūlvka pi bazncīkunga duro-

vom, bet pats aizguoja prūjom un gaida, kas byus. Baznīckungs

izlasīja gruomotu, izdalīja übogim vysu sovu montu un gaida
sastdīnas. Sastdīnas reitā puika aizguoja uz upi, pīgvva daudzi

vēžu, sadabuoja mozu svecīšu un lela maisa, vokorā atguoja un

gaida pi baznīcas. Kad satymsa, puika izjēmja vēžus nu skali-

nes, īlyka jūs kuojuos pa svecītei, svecītes aizdedzja un palaidja
baznīcas duorzā. Ruopoj vēži pa baznīcas duorzu tai, ka guntiņas
vin speid. Baznīkungs pa lūgu īsavēra, ka pa baznīcas duorzu
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staigoj engeli, nūsavvlka vīnūs kraklūs un biksēs, aizguoja baz-

nīcas duorzā un gaida. Atguoja puika ar maisu, ībuozja baznīc-

kungu maisā, aiznesja pi zvaninīcas ceļa molā, pi stulpa pīsēja,

pīlyka vāzdu kluot un uz maisa pīrakstīja: „Tys, kas īs reitā uz

baznīcu, tam juosyt treis reizes ar vāzdu par itū maisu."

Tad puika aizguoja prūjom. Reitā lauds īt uz baznīcu, losa

uzrokstu uz maisa un kotrs syt pa treis reizes ar vāzdu par

maisu. Uz baznīcu guoja arī tys kungs un tys taipat, kai cyti,
īsvta. Izzynuoja ļauds, ka baznīckunga nav muojuos un aiz-

guoja uz sātu. Kungs, īdams atpakaļ, pīguoja pi maisa, pajēmja
vāzdu un nu vysa spāka syta treis reizes par maisu. Baznīckungs

naizcītja un suoka klīgt. Kungs pa bolsam pazyna, ka maisā ir

baznīckungs, nūjēmja maisu, izlaidja baznīckungu nu maisa un

soka: „Tu man smējīs, ka es sovu montu izdevu laupītuojim, bet

napīlaižu sevis sist, bet tu montu izdevi un tevi šūreit vysi baz-

nīcām syta!"

Kungs aizguoja uz sātu. Puika atguoja pi kunga, sajēmja treis

svmti rubļu un aizguoja prūjom.

14. A. 1525 A. 950. Jakubs Jakuškins Rēzeknē.

Reizi dzeivuoja vīns ķēniņa dāls. Ķēniņš viņam atluovja, lai

muocuos kaidam tik grib omotam.

Kaidā dīnā ķēniņa dāls īguojis sova tāva ustobā, sacīja: „Es
gribu muocītīs par zagli."

„Jo gribi, tad muocīs!" atbildēja ķēniņš.
Ķēniņa dāls tagad aizguoja pasaulē muocītūs zagļa omotam.

Klejuoja, klejuoja viņš pa pasauli un beiguos jau pajemtuo tāva

nauda beja izlaistā. Pītrvuka arī puortvkas un viņam cyts nikas

naatlyka, kai ku nūzagt. Tai viņš zoga un dzeivuoja pasaulē.
Zagšonas omotu viņš izzamuocīja pavvsam labi. Pēc laika viņš
atsagnzja atpakaļ uz sovu tāvu un teicja: „Zagt es jau izzamuo-

cīju."

„Nu jo jau muoki zagt," atbildēja ķēniņš, „tad nūzūdz nu

mani šunakt munu ērzeli."

Ķēniņa dāls arī pasajēmja. Vokorā ķēniņš pastatēja sorgus
un pīteicja tim, ka jo īšut te šuo dāls, tad lai tyuliņ cieršūt zemē.

Keniņa dals beja jobs paraguņs un arī zynuoja, ka tāvs ir

pastatejis sorgus, lai nusorguota ērzeli. Kad ķēniņš beja aizmidzis,
tad viņa dals īguoja pi viņa ustobā, pajēmja viņa drēbes, izguoja
nu ustobas, apvylka tava drebēs mugurā. Viņš pajēmja vēj pude-
līti mīga zuoļu un aizguoja uz sorgim. Kad ķēniņa dāls pīguoja pi
sorgim, tad tī dumuoja, ka atguoja pats ķēniņš.

„Vai vel nav bejis te muns dāls?" prasīja ķēniņa dāls, iz-
likdamis par pašu keniņu.
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„Nā, vēļ nav vys bejis," atbildēja vysi sorgi.

„Nu, juo vēl nav bejis, tad izdziersim brandvīna, lai jyusim
eisuoks laiks byutu viņa gaidīt."

Ķēniņa dālsi ar sovom zuolem apdzirdīja vvsus sorgus un

mīrīgi pajēmja nu staļa tāva ērzeli.

Pēc tam nūvvlka tāva drēbes un īnesja atpakaļ gulamustobā.

Reitā gon vvsi sorgi pasamūda, bet beja jau par vālu, jo ērzeļa

jau nabeja. Aizguoja arī pats ķēniņš uz sorgim un prasīja: „Vai

muns dāls nakti beja ērzeļa zogtu!"

„Jyusu dāls gon nabeja, bet jyus pats bejuot, mvusus ap-

dzirdejot un pats aizvedēt ērzeli!" atbildēja sorgi.

Ķēniņš tyuliņ aizguoja pi sova dāla un prasīja: „Nu, vai nu-

zogi nu manis ērzeli?"

„Nūzogu!" atbildēja ķēniņa dāls.

„Tagad es radžu, ka tu zagšonas omotu esi labi īsamuocējis,"

sacīja ķēniņš, „un tuopēc vari īt pasaulē un pelnīt pats sev maizi.

Tev pīteik nu mani tuo, ka es tevi izaudzēju un izmuocīju."

Ķēniņa dāls arī paklausīja. Bvudams pats lels zaglis, ķēniņa
dāls meklēja arī sev ūtru taidu pat sev draugu. Un tys viņam
beja pavvsam vīgli atrūnams, tuopēc ka viņš beja paragūns un zy-

nuoja, kur kas dzeivoj. Guoja, guoja un aizguoja pi vīna krū-

dzinīka, kurs ari beja lūti lels zaglis.
Ķēniņa dāls nu krūdzinīka prasēja: „Varbyut tu zyni te kaidu

zagli?"

„Kam jvusim zaglis vajadzīgs?" prosa krūdzinīks.

„Es gribātu byut viņam par paleigu," atsacīja ķēniņa dāls.

„Nu jo jau deļ tuo jvuisim vajaga, tad es arī pats asmu zaglis,"
atbildēja krūdzinīks.

Vokorā krūdzinīks ķēniņa dālam sacīja: „Es te zynu vīnu

boguotu zemnīku, pi viņa ir daudzi naudas un mes jū apzagsim."
„Kuopec myusi!m īt_ apzagt zemnīku?" sācēja ķēniņa dāls.

„Viņš ar svidrim nupeļneja naudu un mes tū pašu nūzagsim. Lo-

buok aizisim un apzagsim keniņu, tys pats taisa naudu."

Keniņa dals zynuoja,_kai taisa gaisa kuģi, ar kū varātu braukt

pa gaisu, un tuopēc arī tu īsuoka taisīt, ar kū vartāu aizbraukt uz

tuos zemes keniņa zogtu naudas 1
.

Pēc dažifrn mēnešim gaisa kuģis beja gotovs. Tagad ķēniņa
dals un krūdzinīks.aizbraucja uz ķēniņa pili un pa lūgu īleida us-

tobā. kura atsaroda nauda, iznesja nu turīnes treis garči zalta

naudas un otkon saduos sova gaisa kuģī un aizbraucja uz krūdzi-

nīka muojoļm.

Reitā ķēniņš aizīt naudasi ustobā un redz, ka treju garču zalta

naudas tryukst. Bet darīt nikuo, kas nūzogts, tys nūzogtsi.
Utras dīnas naktī keniņa dāls un krūdzinīks otkon aizbraucja

uz keniņa pili un nūzoga seši garči zalta naudas. Reitā ķēniņš
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redz, ka jau nūzogti seši garči zalta naudas. Kēninš nūdūmoj za-

gļus sagvut, bet nazvna, kai. Dūmoj, dūmoj un sadūmoj īt pi pa-

ragūņa, kurs dzeivuoja natuoli nu ķēniņa pilis, pēc padūma.

Paragūņam ķēniņš pastuostīja, ka nazkas naudu zūgūt nu

šuo un šis nazvns, kai zagļus varātu sajemt.

„Pajem tu pīlej kubulu daguta," sacīja paragūņs, „un pastoti

pi lūga. Tī zagli vysod naudas zogtu lem pa lūgu, jī īs zogtu, bet

pa lūgu leizdami, viņi īkriss daguta kubulā un nu tuo vairuok

uorā natiks. Tai tev viņi byus sajemti."

Ķēniņš tai arī padora, kai paragūņs beja teicis. Bet ķēniņa dāls

arī paredzēja, ka pi lūga byus daguta kubuls, un tuopēc trešā nak-

tī viņš nvnmuok syutēja krūdzinīku, lai tys lem zogtu naudas.

Krūdzinīks kai guoja, tai i īkrita daguta kubulā.

Ķēniņa dāls, gribādams, ka krūdzinīks napastuostītu ķēniņam,
ka na viņš vīns zoga naudu, tuopēc pājēmja zūbynu un nūcierta

krūdzinīkam golvu. Pēc tam pajēmja deviņi garči zalta naudas

un ar krūdzinīka golvu aizbraucja uz krūdzinīka sātu. Reitā ķē-

niņš aizguoja naudas ustobā un redz, ka daguta kubuls kai stuo-

vējis, tai stuov, bet naudas nūzogti vasali deviņi garči.

Ķēniņš vēl aizīt uz paragūņi un soka tam: „Daguta kubuls

kai stuovējis, tai stuov, bet naudas nūzagti deviņi garči. Kubulā

gon ir zaglis, bet viņam ūtrojs zaglis nūcierta golvu un viņš nū-

grima dagutā."

Paragūņs soka: „Tu pasoki sorgim, lai viņi izvalk, apmozgoj

un suoc volkuot pa īlu. Storp laudim, kas tik suoks rauduot, tū

sajemit un tys cvlvāks jyusim izstuostīs ūtrū zagli."

Ķēniņš tai arī padora. Sulaiņi krūdzinīku izvylka nu daguta

kubula,_apmozguoja un suoka volkuot pa īlu. Bet ķēniņa dāls arī

paredzēja, kū sacīja ķēniņam paragūņs.

Ķēniņa dāls gribādams, ka krūdzinīca, radzādaima, ka viņas
veiru bez golvas volkoj p_a īlu, nasuoktu rauduot, pajēmja pudeli,

pīlēja mīļu, atdevja tū krūdzinīcai un pateicja: „Reitu tovu veiru

volkuos pa īlu, bet tu nikam nasoki, ka viņš ir tovs veirs un, ka

tev viņa tiks stypri žāl, tad tu pajem šū mīlu pudeli, nūsvīd un tik

tureiz suoc rauduot. Bet jo kas pīskrīs kluotu un prasīs nu tevis,

kuo tu raudi, 'tad tu atsoki: „Kungs īdevja naudas, par kū nūpierkt
mīlu, nu es mīlēs sasvtu. Kai maņ narauduot?"

Keniņš pazyņoj laudim, ka taida un taidā dīnā voduos cvl-

vāku pa īlu bez golvas. „Varbyut kuram izgaisa cvlvāks, tad ejit
vārtusi"

Krūdzinīca arī aizīt vārtus, kur vilks viņas veiru, bet pajem
ari mīlu pudeli. Krudzinīca_ kai īraudzīja, ka viņas veiru ratiņūs
valk pa īlu, un viņai tyka žāl, tai, ka jau pat osoras leida nu acim

un nūsvīdja mīlu pudeli zeme un suocja rauduot.
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Te tvulin pi krudzinīcas pīskrēja karaveirs un prasīja: „Kuo

tu raudi?"

„Kai man narauduot?" atsacēja krūdzinīca. „Kungs īdevja

naudas, par kū nūpierkt mīļu, bet es mīlu pudeli sasvtu."

Karaveirs redz, ka tei raud na par zagli, bet par mīlam un

aizguoja prūjom. Tai karaveiri zagli bez golvas atvoduoja pa

īlom vvsu dīnu, bet nikas narauduoja pēc viņa, kai tik ku-

rai pudela mīlu sasasytās. Karaveiri zagli bez golvas vokorā at-

vedja atpakaļ uz ķēniņu un pateicja, ka nikas narauduojis kai

tik vīna buoba, kurai mīlu pudela beja sasasvtuse. Ķēniņam nikuo

darīt, juoīt vēj uz paragūni pēc padūma. Ķēniņš paragūņam iz-

stuostīja, ka zagļa nikaidi navars sagvut. Tad paragūņs ķēniņam

sacīja: „Jo tai viņa navarēja sajetnt, tad tu tagad sataisi lelu balli

un pībuorsti pa greidu naudas. Pastoti sorgus un lai sorgi nūsor-

goj. Kas jems naudu, tys byus ari zaglisi. Cyti tovi vīsi nivīns na-

aiztiks naudas, kai tik tys zaglis."

Ķēniņš sataisīja lelu balli, pīprosīja vīsu un pasludynoj, kas

tik grib, tys var īt uz balli. Pībēra pa greidu vysJūs styurūs nau-

das un gaidēja vīsu. Ļaudis guoja nu molu molom, storp kurim

beja ari ķēniņa dāls, zaglis.

Ķēniņa dāls šū reizi arī paredzēja, kū paragūņs ķēniņam beja

sacījis, un ari zynuoja, ka naudas byus pībārts pa greidu. Ķēniņa
dāls sovim zuobokim apakšu pīsmērēja ar taidu smēri, kura zalta

gobolus stypri pīvylka. Ķēniņa dāls, zaglis, aizguoja uz ķēniņa

pili un staiguodams nu vīna gola uz ūtru salasīja vysu naudu tai,
ka sorgi nimoz naredzēja.

Naktī, kad vysi vīsi apsagula, tad ķēniņš nu sorgim praisēja:
„Vai sajēmjāt tū cylvāku, kas naudu nu greidas salasīja?"

„Na," atbildēja sorgi, „mes nimoz i nasajutorn, kas naudu sa-

lasīja. Nivīns cylvāks nabija pīleicis."

Ķēniņam vēļ juoīt uz paragūni pēc padūlma. Tymā pat naktī

keniņš izstuostīja paragūņam, kas par lītu.

Tad paraguņs ķēniņam sacīja: „Pi tuo zagļa zuoboku apakša
ir pīsmereta ar taidu smēri," sacīja paragūņs, „kas pīvalk zaltu,
un tys zaglis staiguodams vīn salasīja vysu naudu. Bet pi viņa
vīna zuoboka gobols naudas ir vēļ palicis. Un viņš tagad kai guļ,
tu daboj viņa un atgrīz zuli nū nu zuoboka ar vysu naudas gobolu
un guļūt taipat atstuoj. Reitā, kad vysi vīsi ceļsīs, tad tu pasoki:
„Vai nav kuram nu zuobokim atkrituse zūle?" Vysi apsavērs so-

vu zuoboku un tys zaglis ari pasavērs. Traudzējs, ka viņam nav,
pats pateiks, ka zuobokam zule atkrituse. Tu viņu tyuliņ vysu

ļaužu prīkšā sajemsi un nutīsuosi Dar vysim nūzīgumim."
Ķēniņš tai arī padora. Aizīt atpakaļ uz sovu pili apsaver pi

gulātuojfm kuojas un atrūn, ka vīnam pī zuoboka apakšas ir pī-
lipis naudas gobols. Keniņš pajēmja nazi, vīgliņom atgrīzja zūli
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ar vysu naudas gobolu un aizguoja. Nakti ķēniņa dāls pasamūdīs

redz, ka kuoja lem uorā nu zuoboka. Viņš tyuliņ i īguoduoja, kas

par lītu. Tagad ķēniņa dāls pajēmja sovu nazi un vigliņom ap-

grīzja vysim vīsim nu zuobokim zūles un pats otkon atsagula.

Reitā ķēniņš īguojis vīsu ustobā prasīja: „Vai jums nav kuram

zuoboku apakša atkrituse?"

Pasaver vīns, ūtrs, trešs — redz, ka nav nivīnam pi zuobo-

kim zūļu
. . .

Vysi kai suoka klīgt: „Maņ nav! Maņ nav! Maņ
nav!" tai ķēniņš nu kauna izbāga nu ustobas.

Pēc tam gon ķēniņa dāls, zaglis, pīsazyna par vysim nador-

bim, kū beja padorējis.

Ķēniņš nūdūmuoja pats sevī: „Te to gon puisis ir molocs. Va-

jadzātu maņ atdūt sovu meitu viņam par sīvu. Pi viņa maizes ar

svīdrim navajadzēs pelnīt."

Dūtmuots, darīts. Sovu meitu ķēniņš atdevja ķēniņa dālam, za-

glam, par sīvu. Znūtu īcēla par ķēniņu, sovu meitu kēnenīti, bet

pats ar sīvu dzeivuoja uz gotovuos maizesi

15. A. 1525 A. 950. M. Garkolne no 76 g. vecas I. Staleidza-

nes Atašienē, Latvju kultūras kr.

Pī vīna kunga dzeivuoja zaglis. Kaidu reizi kungs beja satai-

sījis balli un pīaicvnuojis daudz vīšu. Zaglis apzoga vysun vl-

sim s«jnds..ikus.

„Breinums, kas te varēja apzagt stundinīkus?" breinuojās

kungs.

„Nav nikaida breinUma," atsacēja zaglis, „jo nauda byutu, ari

munā rūkā byus!"

~Labi!" soka kungs, „reit es pīkaisīšu uz tylta zalta naudas

un pastatīšu sorgus, jo kas salasīs naudu sorgim naradzūt, tys
bvus zaglis!" soka kungs.

Reitā kungs pīkaisīja uz tylta zalta naudas, pastatīja sorgus

un pīklīdzja sorguot, ka_ nikas nanūzogtu naudas. Zaglis aptyna
ar drēbi kuojas, pīsmērēja drēbi ar piķi, aizguoja un staigoj par

tyltu, taipat kai cyti lauds. Kur tik zaglis sper kuoju, tur zalta

nauda pīleip pi kuojas. Sorgi sorgoj, acis izplātuši, bet vokorā jau

tylts beja teirs nu naudas. Atīt kungs uz tyltu un redz, ka naudas

nav. „Vai redzējāt, kas naudu salasīja?" prosa kungs nu sorgim.

„Na, naredzējām," atbildēja sorgi.

Kungs aizguoja pi būrītes izzynuot, kas naudu salasīja. „Tys

pats zaglis, kurs stundinīkus apzoga," pastuostīja būrīte.

„Bet kai jū sagyut?" prosa kungs.
„Šūnakt jis raudzēs apzagt cerkvu. Tuodēļ vajag pastatīt; pi

durovom sorgus. Zaglis leiss vydā pa lūgu un jaim vajag ļaut, lai

jis īlein, bet vāluok pi tuo lūga, pa kuru jis īleiss, vajag pastatīt
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kubulu dorvas un tad suokt sist durovuos. Zaglis nusabeis un

skrīs pa lūgu, bet īkriss dorvā un jū varēs sagvut," pamuocīja bu-

rīte kungu.

Kungs atguoja uz satu un vokoram sagatavuoja kubulu dor-

vas. Atguoja vokors. Kungs pastatīja pi cerkvas durovom sorgus.

Zaglis taišņi guoja cerkvu apzagt un īleida pa lugu cerkva.

Tvulen dabuoja kubulu dorvas un pastatīja pi tuo luga, pa kuru

īleida zaglis. Tad suoka sist cerkvas durovuos. Zaglis puorsabei-

da un gribēja pa tū pašu lūgu izlēkt, bet īkrita dorvas kubula.

Tad zagli sagvva un sadadzvnuoja, lai vairuok nazug.

16. A. 1552 A. 1535. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 52 gadi

vecā J. Gaiļa Aumeisteios.

Muižai piederēsi maza mājiņa. Tai mājiņā dzīvās tevs un šim

bīš trīs dēli. Šie nu visi bīš varēn slinki un nemaz ar nevīžāši

strādāt. Tēs visādīgi izdomājes: stellētu dēlus amatā vai, bet

nebīš naudas. Reiz atnācis lieckungs un sacīš, lei tak stellējot

dēlus amatā, tāpat jau šiem te mājā nekāda lāga darba neesot. Tes

nu sacīš lielkungam, ka šim neesot naudas, ko dēlus amatā stel-

lēt. Nu lieckungs sacīš pretī, ka šis naudu došot, gan jau deli

šim atdošot, ka būšot iedzīvāšies. Lei līdz rītdienai dēli nosprie-

žot, kādu amatu katrs gribot mācīties, un ta lei šim pasakot. Deli

ar bīši ar mieru iet amatā un vecākais dēls nospriedis, ka šis

mācīšoties par kurpnieku, vidējais dēls sacīš, ka šis mācīšoties

par galdnieku un nu tēs prasīš jaunākam dēlam, kam bīš Juris

vārdā: „Nu, Juri, ko tu mācīsies?"

Juris sacīš pretī: „Es gribu par zagli mācīties!"

„Uja!" nu akai sacīš tēs, „to nevar. Tas ir nlabs amats un

mums visim būs kauns."

Bet Juris pastāvēš pie sava un vairāk nekā, kā šis grib par

zagli, un ar to cauri. Rītā atnācis lieckungs un prasīš dēlim, kādu

amatu katrs mācīšoties. Vecākais sacīš, šis gribot par kurpnieku.

„Nu, tas ir labi!" sacīš lieckungs.
Vidējais gribēja par galdieku un lieckungs akai sacīš: „Tas

ir labi! Bet par ko tu, Juri?"

„Es gribu par zagli," sacīš Juris.

Nu tēs ar meties starpā un sacīš, ka tā nevarot. Bet lieckungs
nu padomāš un ta sacīš: „Lai jau mācās, gan jau redzēs, cik tālu

tiks!"

Lieckungs nu visim sadevis naudu un deli uz trīs gadim aiz-

gāši amatā un norunāši, ka pēc trīs gadim visi noliktā dienā at-

nāks akai pie tēva un parādīs, ko katrs mākot.

Kā ta, pēc trīs gadim pirmais atnācis vecākais dēls un atnesis

varēn skaistus ūdens zābakus. Ta nācis vidējais dēls un šim bīsi
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varēn smuka kumode līdza. Pēdīgi atnācis Juris un šim vairāk

nekā nebīš, ka vīna pudule, bet pats gan bīš tik smalki saģērbies,

ka tīri vai prieks.

Kā nu tēs vecāko pamanīš, tā tulī šim prasīš: „Ko tu man

atnesi?"

Vecākais atdevis tēvam ūdenszābakus. Ta tes prasīš vidē-

jam: „Ko tu man atnesi?"

Vidējais atdevis tēvam kumodi. Bet Juris tik skatījies un

smēš. Nu tēs prasīš Juram: „Ko tu man nozagi?"

„Nekā," sacīš Juris, „ko tu man liksi nozagt?"
Drīz vie atnācis lieckungs un visiem bīš akai jārāda, ko katrs

mākot. Vecākais parādīš zābakus un lieckungs sacīš: „Tas ir

labi!"

Vidējais paradis kumodi un lieckungs akai sacīš: „Tas ir

labi!"

Nu nākusi Jura kārta un lieckungs šim prasīš, ko šis.

„Ko jūs, lieckungs, vie vēlaties," sacīš Juris.

Nu lieckungs uzdevis Juram tādu darbu. Trīs dienu laikā

jānozogot lielkunga jājamais ērzelis. Ja šis varēšot ērzeli nozagt,

ta dabūšot no lielkunga divdesmit pieci tūkstoši. Jā, Juris bīš ar

mieru, salīkuši, sasituši rokas un ar to lieta darīta.

Lieckungs tūlī aizgāš uz muižu un nu salicis ap ērzeli trīs

vaktis. Viens sēdēš ērzeļam mugurā un turēš pavadas rokā,
otrs stāvēš iekšpusē pie durim un trešais ārpusē pie durim.

Pirmo vakaru Juris pārģērbies par vecu veci, izlicies par

piedzērušu, paņēmis puduli šņaba un otru puduli ar miega zālēm

un dunduroš pa muižu apkārt. Šis nu dunduroš staļļam garēm un

tzs vakts, kas stāvēš ārpusē pie durim, dasaucis Juri klā un sācis

ar šo larzāt. Juris vilcis šņaba pudeli laukā un dzirdīš vakti. Šis
iedzēris ur sacīš: „Man vē div draugi ir iekšā, tiem nu ar gan
vaidzetu!"

„Nu labi!" sacīš Juris, lei saucot šos ar!

„Nē, ārā šie nevar nākt, sacīš pirmais vakte, — „mums ta jā-
iet stallī iekšā."

Nu iegāši un sākuši visi dzert. Ka šņabis bīš nodzerts, ta Ju-

ris iegrūdis vaktīm miega zāles un drīz vie i tas pie āra durim

aizmidzis, i tas pie iekšas durim aizmidzis, i tas zirga mugurā
sācis krākt. Nu Juris šo no zirga muguras nocēlis uz stilīna, iede-

vis vecu pavadu rokā un atstāš tāpat. Nu Juris kāpis ērzeļam

mugurā un aizjāš. > L ļ f i t \

No rīta nācis lieckungs uz stalli un redzēš, ka tas vakte pie
durim guļ. Gāzis šim ar kūju. Gāš stallī un redz, ka otrs pie
durim ar guļ. Gāzis šim ar. Nu skatījies stilīnā, kur ērzelis stā-

vēš: ērzeļa vais nav! Vakte guļ uz stilīna malas, apjāteniski uz-

sēdies, un tura nagos vecu pavadas galu. Nu lieckungs gāzis šim
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ar. Tas nu domāš, ka ērzelis sāk dīžāties, rāvis pavadu un klie-

dzis: JPtrū! ptrū! ptrū!" un pats ar tūlī kučkāniski nobraucis no

stilīna zemē.

Pēc tāda laicīna Juris atjās pie lielkunga ar ērzeli un atdevis

šim ērzeli apakaļ. Nekā ko darīt, lielkungam bīš jāsamaksā Ju-

ram divdesmit pieci tūkstoši. Lieckungs samaksāš tīrā naudā un

Juris gāš uz māju.
Pēc tāda laicīna akai lieckungs atnācis pie tēva un sacīš par

Juri: „Tev, Juris dau var pelnīt!"

Bet nu lieckungs devis Juram akai jaunu darbu. Vai šis ap-

ņemoties šā dzimšanas dienā, kad visi ciemīni būšot ap galdu, no-

zagt no galda visu maltīti ar visim traukim? Jā šis to apņemoties
izdarīt, ta lieckungs samaksāšot Juram piecdesmit tūkstošus. Jā,
Juris apņēmies.

Lielkunga dzimšanas dienā jau visi ciemīni bīš sabraukuši.

Juris saķēris vesalu partiju vēžu un zaļo varžu. Visim sastipri-
nāš uz mugurām mazas svecītis un ka danācis vakars, ta liel-

kunga ciemīni sēdušies ap galdu un sākuši ēst un dzert. Nu Ju-

ris aizdedzināš svecītes un papustīš visus vēžus un vardes liel-

kunga dārzā vaļā un šie gāši un lēkuši un bīš vienc pats zilu, zaļu,
sarkanu un visādīgu uguņu juceklis. Lieckungs pats pirmais pa-

manīš, kas nu dārzā notiek, saucis visus ciemiņus ārā skatīties un

pats priecājies, kādu nu šim smuku joku sataisīsīši, laikam gan

ša dzimšanas dienai par godu. Visi izvārīšies dārzā skatīties. Bet

pa to lagu, Juris iegāš iekšā, sarausis ādas maisā visus ēdienus un

dzērienus ar visim traukim un notīrīš galdu tukšu. Pēc tāda lai-

cīna lieckungs ar savim ciemīnim nācis iekšā un sācis skatīties,
kur maltīte palikusi, ka galdi tik tukši, kā noslaucīti. Viņč prasīš
sulaiņim, kur šie maltīti likuši. Sulaiņi tik mutes vie plātīši un

nevienc neka nezinaš. Nu tik lieckungs apķēries, ka tas viss bīš

Jura darbs.

Juris aizstiepis ādas maisu ar visim ēdienim un dzērienim un

atdevis muižas cilvekim, lei noēd. Ta salasīš visus traukus un tos

aiznesis lielkungam un atdevis apakaļ. NNu lielkungam bīš akai
Juram jāsamaksā piecdesmit tūkstošu, jo viņč bīš derību pame-
tis. Neka, lielkungs samaksāš ar.

Bet nu lieckungs akai sagūdrēš: tā neietot, šo Juris mozējot
tīri vai lauka. Nu, lei ietot uz dzīvību un nāvi! Un lieckungs Ju-

ram akai uzdevis ta. Šim jānozogot pašam lielkungam no pirsta
gredzens un lielmātei no muguras krekls. Jā Juris to varot iz-

darīt, tad lieckungs šim maksāšot simtu tūkstošu. Labi, Juris ap-
ņemies.

Nu lieckungs sēdēš savā istabā pie loga un gaidīs, ka nāks
Juris. Viņš tureš plinti nagos un noņēmies, kā vie Juris līdīs pie
loga, ta tulī šim gāzis virsu. Bet Juris nu iztaisīš no papīra tēlu,
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akurāt savā skatā un tādā pašā smagruļmā un vienu vakaru da-

grūdis pie paša loga, kur lieckungs sēdēš. Lieckungs domāš: nu

ir Juris klā, un blaukš! gāzis šim virsū. Jurisi nogrudis tēlu zeme

un pats noslēpies. Nu lieckungs pagrūdis pa logu galvu un paska-

tījies: Kā tad, beigts! gan! Lieckungs nu ātri vie laukā un aiz-

stiepis Juri pie ābeles un apracis. Kamē lieckungs tēlu racis, tik-

mē Juris pa tumsu iegāš lielmātes istabā un sacīš šai, lei dodot

kreklu. Juris iztaisījies par lielkungu un lielmāte ar šā pavisam

nepazinusi.
„Lei jau nu Juram ar tiek tas krekls," sacīš Juris uz lielmātes,

„kura dē viņš savu dzīvību atdeva. Es viņu uzmetīšu Juram

virsū un abus pie ābeles aprakšu!"
Lielmāte ar novilkusi kreklu no muguras un atdevusi Juram,

jo šī pa tumsu Juri noturēsi par lielkungu. Ka lieckungs bīš Juri

apracis, ta apskatīš drēbes un nagus, vai tik šim kur nav pielipu-
šas asinisi Nu lieckungs uzskatīš, ka šim rokas ar mēslim, jo Ju-

ris jau priekšlaikus bīš visus durvju kliņķus nosmērēš ar mēslim,

un lieckungs, kā nācis laukā, tā ar pie kliņķa nagus noķēzīš.

Lieckungs aizgāš uz leidaru, kur stāvēsi liela sile, pillā ar

ūdeni, un sācis mazgāt rokas. Šis nu rokas nomazgāš gan, bet

apukš gredzena saspiedušies mēsli un tos lieckungs nekā nevarēš

no gredzena apukšas izmazgāt. Lieckungs pēdīgi novilcis gre-

dzenu, izmazgāš un uzlicis uz siles malas. Ta viņč mazgāš rokas.

Pa tam Juris šim piezadzies no muguras puses, nozadzis gredzenu
un lieckungs tā nemaz ar nemanīš. Ka lieckungs nomazgāš rokas,
ta sācis meklēt gredzenu, bet šā vais uz siles malas nebīš. Liec-

kungs ar vais nekā dau nemeklēš un nodomās, ka gredzens būšot

laikam sile ievēlies un gan jau šo rīt dabūšot rokā. Nu Juris ar

esot beigts un no zagšanas ar vais neesot ko bīties. Lieckungs

iegāš istabā un gribēš iet gulēt. Bet nu lielmāte šim sacīsi: „Pado
man kreklu!"

„Kā, ko tu ar kreklu darīsi?" prasīš lieckungs.
„Kā, vai ta lei es visu nakti bez krekla guļu?"
„Kur ta tu šo liki, kas tev mugurā bija?" prasiīš akai liec-

kungs.
„Tu tak pats man viņu paņēmi," sacīsi lielmāte, „un solījies

Juram uzmest virsu un kopa aprakt."
Nu lieckungs sapratis l, ka nav labi. Lielmātei krekls paga-

lam, šim pašam gredzens ar, un nu jāmaksā Juram simtu tūkstošu!
Nu Juris šo akai smalki izmozeš. Nu gan ir traki! Bet nu liec-

kungs noņēmies: kā Juris nāks, tā šo maisā iekšā un uz ezaru

prom un slīcinās no. Lieckungs sarunāš kučēru sev palīgā un

gaidiš, ka Juris naks.

Otrā dienā Juris bīš klā, atdevis lielmātei kreklu, lielkungam
gredzenu un prasīš vinnēto naudu rokā. Nu lieckungs ar kučēru
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šo cie uti maisā iekšā. Ta maisu regavās un uz ezaru prom. Nu

izcirtuši āleņģi un gribēši jau laist iekšā, bet Juris sacīš: „Tā kā

tā man ir beigas. Bet man vecās pils mūros ir noslēptas lielas

bagātības un tās nu nevienc nezinās. Jūs nu gan varējāt aiziet un

izņemt."
Nu lieckungs ar palicis jestrs un sācis Juram prašņāt, kur tās

bagātības esot. Juris nu sitāstīš un meloš kā zirgs. Ka bīš iz-

stāstīš, ta lieckungs ar kučēru zirgā iekšā un uz veco pili prom.
Juris palicis tāpat maisā uz ledus guļam.

īPa tādu laicīnu Juris dzirdēš, ka viens brauc. Tas bīš drēbu

žīds. Juris nu kliedzis pillā kaklā: „Nevaiga, nevaiga apbērt ar

naudu, nevaiga! Man pašam naudas diezgan!"
Žīds sadzirdis. Šis nu Juram klā un saka: mainīšoties! Labi,

Juris ar mieru. Žīds izlaidis Juri no maisa un pats ielīdis maisā.

Juris iesēdies žīda zirgā un aizbraucis,.

Pa tādu laicīnu lieckungs ar kučēru ar bīši klā un pārskaitu-
šies zili melli, ka Juris šos piešmaucis un šim nekādas mantas

vecā pilī nebīš. Nu šie tūlī Juri ar visu maisu ielaiduši āleņģī un

paši uz māju prom. Tā nu lieckungs noslīcināš Jura vietā žīdu.

Otrā gadā Juris gaidīš, kamē uzsalst ledus, un ta tik vē rādī-

jies veca puse. Viņč nu aizbraucis uz ezaru, izcirtis āleņģi, salai-

stiš žīda drebēs gluži slapas, pats samērcējies un ta iebraucis
lielkunga pagalmā. Viņčnu nevienam nesacīš ne vārdīna un tik

žāvis savas slapās drēbēs laukā_ taisni pret lielkunga logim. Su-

lainis pirmais pamanīš Juri, skrēš pie lielkunga un sacīš: „Juris
ir akai klā!"

Liecknugs no iesākuma neticēš, kā ta Juris varot te būt,
ka šis pats Juri ezara noslīcināš. Bet sulainis sacīš, ka esot un
esot Juris. Nu lieckungs gaš skatīties. Kā ta, ir ar Juris! Nu

lieckungs saucis Juri iekša un prasīš, kā šis te ticis. Nu Juris
stastīš, ka šis toreiz esot izkritis ezaram cauri, pavisam citā pa-
saule, un gaš varen jauki. Bet nu šis akai izbraucis no ezara un

tagad esot te. Nu lieckungs brīnējies un nevarēš vie Juram iz-

prašņāt, ka tur bīš. Juris nu stāstiīš nedzirdētus labumus un liec-
kungs sācis gudret: labi butu, ka es ar tur tiktu !Viņč nu prasīš
Juram: „Nez, vai.es ar tur varu tikt?"

„Vari gan!" sacīš_ Juris.

Nu lieckungs sagūdrēš, ka šis ar laidīs uz to jauno pasauli.
Viņč licis sajūgt zirgus un aizbraucis uz ezaru. Kā nu ticis pie
aleņģa, ta drāzis ezara iekša. Tā nu šis guļot ezara dibinā varbūt
ve šodie.

17. A 1525 A. 1535. Et n. IV, 1894, 126. LP. VII, 11, 25, 1, 12.

Vienam lielkungam bijis kalps, Jānītis vārdā, briesmīgs za-

glis. Lielskungs pavēlējis Janītim, lai nozog lielmātei nakts kre-
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klu no muguras, tad šis to šim dārgi aizmaksāšot. Jānītis nu gājis
kādā naktī pie lielmātes guļamistabas logiem, sācis tur klauvē-

ties un trokšņot. Lielmāte uzmodusies un izbijusies, apģērbusi

drīz sev dienas kreklu un drēbes, steigusies ārā, savu saimi mo-

dināt, ka laupītāji šās istabā laužoties. Kamēr nu visi iet laupītā-

jus ķert, tikmēr Jānītis lielmātes guļamā istabā un nozog nakts

kreklu.

Kad Jānītis zādzību izdarījis, tad lielskungs pavēlējis, lai iz-

zog šā jājamu zirgu no staļļa, kamēr kučērs sēž zirgam mugurā.

Jānītim arī še drīz iekrita labs padoms prātā. Jānītis zinājis, ka

kučērs labs dzērājs un ka viņam aizvien Stāv pudele stallī. Jānītis

piemaisījis pie šņabja miega zāles. Kučērs, iedams zirgu uzrau-

dzīt, pa vecam ieradumam iemetis savu krakšķīti un sēdies zir-

gam mugurā, bet drīzi vien iemidzis saldā miegā. Jānītis nu uz-

cēlis kučēru stallī uz sētas un pats ar zirgu prom.

Rītā jājis Jānītis ar zirgu pie lielkunga. Nu lielskungs noskai-

ties, ka Jānītis tik daudz var nozagt, lai kučērs bāž to maisā,
ved uz ezeru un slīcina nost.

Kučērs ar Jānīti aizbraucis uz ezeru, bet par nelaimi aizmir-

sis cirvi mājā, ar ko āliņģi izcirst. Pametis Jānīti turpat uz ezera

maisā un aizbraucis uz māju pēc cirvja. Jānītis pa tam, maisā

gulēdams, izdzirdis, ka kāds žīds brauc garām. Jānītis saucis

maisā: „Ne skrīvēt māku, ne rakstīt, mani grib celt par ķēniņu."
Žīds ieklausījies, atbild: „Es māku skrīvēt un rakstīt, vai tad

mani nevar celt par ķēniņu?"
Jānītis saka: „Kādēļ tad ne? Nāc vien, lien maisā!"

Kā tad, riktīgi — žīds izlaiž Jānīti no maisa un ielien pats
tai vietā. Jānītis aizsien maisam galu un aizbrauc pats ar žīda

vezumu,_kurā atradies krietns maks ar naudu un daudz mantas."

Kučērs, domādams Jānīti maisā, slīcināja žīdu. Jānītis brau-
cis muižā ar žīda vezumu svilpēdams. Lielskungs izbijies, Jānīti

ieraudzīdams, un prasījis: „Vai tad tu neesi vis noslīcināts?"

„Kā nu ne?" Jānītis atbildējis, bet ezerā iebāzts 1
,

viņš to zirgu
ar visu vezumu izdzinis no ezera. Lielskungs, to dzirdējis, liek,
lai ved arī viņu maisā uz ezeru un bāž ezerā. Bet kā bāzts, tā

arī palicis.

18. A. 1525 A, B, D.950. 1537. J. SimenowsDolē, Brīvzemnieka

Sbornik, 112. LP, VII, 11, 25, 1, 10.

Reiz dzīvojis vecītis ar vecenīti, tiem bija trīs dēli. Vecāko

delu izmācīja par kurpnieku, otrs arī iestājās pie viena amatnieka,
bet jaunāko, Andžu, tevs nespēja amatā sūtīt. Tomēr Andžus,
lai kas, bez amata negrib palikt, aizgāja pats pēc amata aplūko-
ties.
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let, iet pa ceļu vien — ieiet mežā, apmaldās. Gan izmeklējas

ceļu, bet ne par ko vairs atrast. Beidzot apmānīs tādu tecinu,
ies pa to, bet iekļūst vēl dziļāki mežā. Piepēži teciņš gluži izbei-

dzas un šis nu tā piekusis, ka no kājām krīt nost. Apsēdās drusku

un pārdomāja: „Ko nu darīt? Visapkārt akls mežs! — kā ceļu

atrast?"

Te beidzot apmaniš neliela tāluma dūmus kūpam, aizteces

turp — ierauga istabiņu: akmeņa mūris visapkārt, dzelzs vārti

priekšā. Pieklauvē, iznāk vīrišķisi, atslēdz vārtus: ko vajagot?
Andža saka: „Vēlējos amatā iestāt."

„Kas tev rādīja ceļu uz šejieni?"
„Apmaldījos un tā atmaldījos šurp."
„Vai nevēlies par mūrnieku būt?"

„Man viena maksa, ja tikai tas ir amats."

Andžus nu palika pie viņa, sāka strādāt. Nu viņi cēla dienu

no dienas lielus pagrabus un nostiprināja pagalmu. Drīzā laikā

Andžus mācēja šo amatu teicami. Tikai par vienu lietu viņš brī-

nījās: nemaz nevarēja izdibināt, kādēļ tas viss te taisāms. Bei-

dzot ierunājies ar saimnieku. Tas atsaka: „To visu izdibināt —

tas lai ir amats. Līdz šim tu izmācījies mūrnieka amatā, tagad,

ja vēlies, vari arī šinī amatā dabūt mācīties. Šis amats ir zagļu
amats."

Andžus atteic: „Man vienalga, ja tikai tas ir amats!"

Tagad nācās Andžam zagt mācīties. Saimnieks ieveda viņu
tukšā šķūnī, kur kailas sienas vien bija, nolika pašā čukurā maizi,
izģērba Andžu gluži pliku un noteica: „Nu, Andža, līdz rītam no-

dabu zemē šo maizi, tad dabūsi 30 rubļu, bet ja ne, tad 30 sitieni

ar nūju."
To teicis, saimnieks aiziet, aizslēgdams durvis. Gan Andžus

izpūlējās, nejaudāja vis maizi nodabūt. Rītā atnāk saimnieks, ie-

rauga: maize stāv augšā uz plaukta. Neko darīt, neko būt — An-

džum bija jāsaņem 30 sitieni ar nūju.
Vakarā saimnieks ved šo atkal šķūnī. Bet nu Andžus pa to

dienu bija izgudrojis padomu: bija aptinis apakš krekla garu virvi.

Saimnieks nebūt neapmānīja, ka Andžum virve. Tiklīdz saimnieks

bija aizgājisi, Andžus apmeta virvi ap baļķi, uzrāpās, nogāza
maizi no plaukta. Rītā atnāk saimnieks — redz: maizes nav vairs

plauktā. Nelīdzēja vairs, bija jādod Andžum 30 rubļu.
Tad saimnieks apģērba viņu labās drēbēs, sacīdams: klau-

sies, Andžu, rītu zemnieks vedīs vērsi no pilsētas — nozodz vi-

ņam to. Ja nozagsi, dabūsi 50 rubļu, ja ne — 50 cirtienus ar

nūju."
Andžus aizgāja, izraudzīja derīgu vietu, piekrāva vienu zā-

baku ar netīrumiem, nolika to ceļa vidū, bet pats paslēpās krū-

mos, zemnieku gaidīdams. Brauks zemnieks, atbrauc pie zābaka.
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saka: „Labs zābaks būtu, ja nebūtu nelietis noķēzījis; lai arī tas

nekas nebūtu, bet tikpat otra jau nav."

Zemnieks atstāja zābaku un aizbrauca tālāk. Bet nu Andžus

aizskrēja ar riņķi zemniekam priekšā, nolika ceļā savu zābaku,

tīru, un pats atkal krūmos atpakaļ. Piebrauc zemnieks: „Še_tev,i
te ir otrs zābaks un gluži tīrs; pagaidi, nu jālobj atpakaļ pēc tā

otra."

Zemnieks aiztek atpakaļ, atstādams vērsi turpat, bet Andžus

to tikai bija gaidījis. Viņš tūliņ no krūmiem ārā, paņem vērsi, savu

zābaku un projām uz māju. Pārved vērsi mājā, atdod saimnie-

kam. Nekā darīt — bija jāsamaksā Andžum 50 rubļu.

Saimnieks nu apģērbj viņu atkal labās drēbēs, sacīdams:

„Klausies, Andžu, šinīs dienās kronēs ķēniņu. Viņa kroni taisīja

ārzemēs. Tagadin to pārveda un pilī cieši vien apsargā. Eji, no-

zodz kroni! Ja nozagsi, dabūsi 100 rubļu; ja ne — 100 reiz ar

koku."

Andžus aizgāja. Noiet uz pili, saka sargiem: „Pie jums at-

brauks viens ķēniņš sērst, mani viņš sūtīja jau iepriekš to pazi-

ņot jūsu ķēniņam!"

Sargi tūliņ laida viņu iekšā. Šis ieies pilī, pārģērbsies par pils
sulaini un ieies lielistabā, kur kroni sargā. leiet tur, uzsauc sar-

giem: „Ķēniņš pavēl jums tūdaļ pie viņa ierasties un man jāpaliek
jūsu vietā."

Sargi sarāvās un steidz pie ķēniņa; bet Andžus paņēlma kroni,
izmuka ārā un projām uz mājām. Pārnāk, atdod saimniekam

kroni. Neko darīt — saimniekam bija jādod 100 rubļu viņam.

Tagad saimnieks saka: „Nu, Andžu, zagļa amatu proti gan;

iesim kopā pazagt."
Andžus mierā. Aizies šie nakts laikā pie mācītāja, izlauž klēts

sienā caurumu, ielien, iznes mantas labi papilnam, aiztaisa cau-

rumu atkal cieti, ka ne pagalam pazīt vairs. Rītā mācītājs ieiet

klētī, ierauga: zelta, sudraba nekā vairs. Kur palicis, to Dievs

lai zina.

Pēc kāda laika viņi otrreiz apmeklēja mācītāju, apzagdami
tādā pašā veidā; tomēr šoreiz mācītājs apmānīja to vietu sienā,

lika izrakt tur dziļu bedri un pieliet ar darvu. Te atnāks Andžus

ar saimnieku trešreiz, izlauzīs agrāko caurumu. Izlauž — līdīs

saimnieks pirmais iekšā un tā līdz kaklam darvā; Andžus turpre-
tim, to redzēdams, pārlēca bedrei pāri, saņēlmās labu nesamo un

gribēja izraut arī saimnieku laukā, bet nekādā ziņā nevarēja iz-

zvejot šo. Ko nu? Tā saimnieku pamest bija šaubīgi — gandrīz

pierāda, tādēļ nogrieza saimniekam galvu, paņēma līdz un palika
pats par saimnieku.

Kungs, zināt dabūjis, ka Andžum tāda izmaņa zagt, lika at-

saukt viņu pie sevis. Atnāk, kungs vaicā Andžum: ,yDzirdēju, ka
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tu, Andžu, izmanīgi zodz; dārza man divi asins suņi; ja tos iz-

zodz, dabūsi 300 rubļu; ja ne, tad tev man šie 300 rubļi jāmaksā."

Labi. Kungs iesūtīja dārzā 12 sargus, lai suņiem pakaļ vien

staigātu. Andžus pāriet mājā, liek uzšūt brālim lielu jēlminu ādas

maisu, aiziesi vakarā ar to uz dārzu, lēnītiņām atvērs vārtus, un

tad pieklauvēs mazliet. Suņi tūdaļ devās pie vārtiem; bet saoduši

jēlo ādu, lien tanī iekšā; bet Andžus aizsien maisu, uz mājām pro-

jām. Rītā Andžus nodod kungam maisu: „Še, kungs, tavi asins

suņi!"

Kungs pārbrīnījies, samaksāja 300 rubļu. Bet žēl viņam to-

mēr naudas bija, gribēja kautkā atdabūt atpakaļ, aicināja atkal

Andžu. Atnāk Andžus, kungs saka: „Man ir ērzelis stallī, vai vari

to nozagt? Ja nozagsi, dabūsi 300 rubļu, ja ne, samaksāsi man

300 rubļu."

Andžus mierā. Kungs liek apsedlot ērzeli un piesiet, liek vie-

nam sargatn mugurā kāpt, otram steliņģa galā stāvēt, diviem sar-

giem iekšpus durvim palikt, diviem ārpus. Andžus pārģērbās par

nabagu, vecu noplīsušu, un aiziet uz stalli. Aiziet pie sargiem,
lūdzas nakti pārgulēt. lesākumā šie gan negrib vēlēt, bet vēlāk

apžēlosies par vecīti, ielaidīs tukšā steliņģī. Par tādu labumu viņš

pacienā viņus ar brandvīnu; bet tur bija klāt miega zāles. Drīzi

vien šie krāc jau. Andžus nu nosēdināja sargu ar visiem sedliem

uz steliņģa malas, atraisīja ērzeli, atslēdza durvis, izveda ērzeli,
aizslēdza durvis un aizjāja uz mājām. Rītā kungs aiziet skatī-

ties: sargi stāv pie durvim, kā vakar nolikti. leiet stallī — sargs

steliņģa malā uzmožas, un domādams, ka ērzelis vēl apakš kā-

jām tramdas — sauc: „Tpr! tpr!" Andžus atkal nopelnīja 300

rubļu.

Nu kungs aicināja Andžu trešo reizi. Atnāk — kungs saka:

«Klausies, Anžu, manai sievai ir gredzens, to viņa nekad nost ne-

mauj Vai vari to nozagt? Ja nozodz, dabūsi 300 rubļu, ja ne —

maksāsi man tikpat daudz."

Labi. Vakarā Andžus iezogas kundzes guļamā istabā_ un no-

slēpjas pagultē. Kundze ienāk, noģērbjas un liekas gulēt. Kad

bija iemigusi, viņš izlien no pagultes, pamodina kundzi un čukst:

„Dzirdi, dod savu gredzenu, uzmaukšu savā pirkstā — man bail,
ka Andžus tev nenozog."

Šī pusmiegā domā: tas jau pats kungs — mauc nost atdod

gredzenu un guļ atkal; bet Andžus aiziet itkā nekas nebūtu no-

ticis. Rītā Andžus atnāk pie kunga un rāda gredzenu, Tas bnnas

ka traks, bet neko darīt — aizmaksāja Andžum 300 rubļu.

Tomēr kungs par varu gribētu savu naudu atdabūt. Viņš at-

aicina atkal Andžu un sāka tā: „Tagad, Andžu, rīkošu dzīres;

daudz viesu būs, bet vienā viesu istabas kakta nolikšu dukātus,
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ja tos nozagsi, dukāti pieder tev, ja nenozagsi, tad atdosi man tik

daudz naudas, cik kaktā bijis."
Andžus mierā. Noteiktā dienā sabrauca pulka viesu; viens

no tiem bija tīrā zeltā, ar diviem sulaiņiem un sešiem zirgiem.

Kad visi bija saradušies viesu istabā, tad kungs sacīja: „Ja ma-

nāt, kā kāds uz zemi liecas, tad tādam pa kaklu."

Bet šis svešais kungs bija pats Andžus ar saviem brāļiem.
Vienam brālim viņš licis pēdu apakšas notraipīt ar piķi un tādiem

zābakiem, lai tikai tad nu staigā pa dukātiem; ja diezgan dukātu

bija pielipuši pēdu apakšām, tad atdeva tos zābakus trešam brālim

un uzvilka atkal citus, tādus pašus aptraipītus. Tādā ziņā viņš
drīzi vien visus dukātus sazagās. Andžus nu bija bagāts, bet

kungs bija palicis bez graša.
Kundze to zināt dabūjusi, aiz skaudības saslima un nomira.

Andžus nu sagudroja savus jokus, Aiziet nakti uz kapsētu, izrok

kundzi, pārstiepj uz aitu kūti, noliek kaktā, ieliek vienā rokā zo-

benu, otrā cirvi, bet aitām visām nogriež galvas. Rītā aizies uz

kūti — redz: kundze nomaitājusi visas avis un pati tup kaktā.

Kungs liek nelaiķi uz kapiem vest atpakaļ, bet neviens neiedro-

šinās klāt ķerties. Beidzot taču laimējās izdabūt no rokas zobenu,

cirvi un uz kapsētu aizvest. Bet lai atkal negrieztos atpakaļ, tad

leguldināja uz acim kapā.
Bet otrā rītā atrada nelaiķi govju kūtī, bija apkāvusi govis.

Atkal aizveda uz kapsētu, ieguldīja uz acim un piepuļķoja vēl ar

puļķi klat.

Tomēr ir tasi nelīdzēja — otrā rītā atrada kundzi zirgu staļļa
kakta, bija apkāvusi zirgus; ķevi ar kumeļu vien bija pametusi
dzīvu. Kungs lika apsedlot ķēvi un aizgāja, nevarēdams izprā-
tot, kapec nelaiķe viņu tā izpostījusi.

Pa tam kučērs gāja kumeļu kopt. Atvēris durvis, ierauga:
kuimela sež kundze ar zobiņu un cirvi rokā. Tas izbīlēs nokrīt gar
zemi, bet kumeļš šim pāri un, ko tikai māk, ķēvei pakaļ. Kungs
paskatās atpakaļ, ierauga: kundze kumeļā poš pakaļ, bet priekšā
ir ezers. Neko darīt, grūda ezera iekšā ar visu ķēvi, bet kumeļš
pakal. Tur tad visi apslīka, bet Andžum palika muiža un nauda.
Tas nu dzīvoja zaļi.

19. A. 1525 A. 1535. A. Smagars Līksnas pag.

'Vīnam 'tavam bejis dals, tavs prasījis dālam, kaidu dorbu viņš
vaļas. Dals soka, ka šis byušut zaglis. Pajēmis maizes kukuli,
dals aizguoja uz mežu par zagli muocītūs. Maizes kukuli viņš nū-
lyka uz calma un pats pamozom leida kluot, te nu vīnas puses, te
nu utras puses. Pa ceļu brauc kungs, īraudzījis puiku, viņš prosa:
„Kai tevi sauc un ku tu dori?"

Puika atbild: „Mani sauc Klimku, es muocūs par zagli."
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Kungs nyu plsoka Kļimkai, lai viņš nūzūg nu kunga divus

vēršus, ar kurim kunga struodnīks ar. Klimka apskotuos, kur

atrūnas vērši. Izzvnuojis, ka struodnīks ar vēršim ar mežmolā,

Klimka aizīt mežā un suoc klīgt vysā koklā.

Struodnīks dūduos uz turīni, nu kurīnes atskon trūksnis. Bet

Kļimka sikrīn bļaudams arvīn tuoļuok mežā īkšā. Beidzāt viņš ar

leikumu dūduos uz vēršim, nūzūg obus vēršus, nivīna napamonīts.

Tagad kungs pavēļ nūzagt vvsus viņa zyrgus. Klimka apjē-
muos nūzagt. Kungs ap vysu zyrgu kūti apstota sorgus un zyr-

gam uz muguras uzsādynoj arī vīnu sorgu, lai tur zyrgu aiz po-

vadim. Klimka puortaisuos par žydu, kurs puordūd šņabi. Vokorā

Kļimka brauc gar zyrgu kūti un īveļ šņabja buču gruovī. Pats

suoc klīgt ļaudis, lai paleidz buču nu gruova dobyut uorā. Sorgi
aizīt un īcel buču rotūs. Bet Kļimka par tū viņim īlaiž vīnu spaiņi

šņabja. Sorgi lobi vīn īdzer un dreiž aizmīg, jo šņabjam beja
kluot pījauktas mīga zuoles. Klimka nyu īt kūtī, nūcel sorgus nu

zyrgim, uzsādynoj uz maisa un aizvad zyrgus, nivīna sorga na-

pamonīts.

Nu reita kungs skrīn uz kūti, voi Kļimka byus zyrgu nūza-

dzis. Nūguojis kūtī, viņš redz vysus sorgus guļūt. Viņš viņus
uzmūdynoj un stipri saruoj, ka nav nūkēruši zagļa. Kļimka atīt

uz muižu, kungs prosa: „Kur liki zyrgu?"
„Puordevu žydam," soka Klimka. Tagad kungs uzdūd nū-

zagt viņa naudas skreini. Klimka arī apjemuos nūzagt. Kungs ta-

gad paņem blisi un stuov pi naudas kastes. Bet Kļimka aizīt uz

kopsatu, izruk tur myrūņi, un aitnas uz muižu. Vokorā Kļimka
pīslīn myruņi pī kunga luga. Kungs tyuliņ izšauj un myrūnis nū-

guožas. Kungs prīcigs skrīn uorā, bet Klimka pa tū laiku ustabā

īška, naudas kasti zani paduses un prūm. Kungs nyu redz, ka

Klimka viņu ir apmuonējis, pavēļ nūķert Kļimku, ībuozt maisā un

pakuort kuka. Kunga struodnīki nūķer Klimku ībouž maisā, aiz-
vad uz mežu un pakar kūkā.

Pēc kaida laika pa ceļu brauc žyds, īraudzījis maisu, viņš
īt kluot un dzierd, ka maisā runoj: „Ni rakstīt ni lasīt naprūtu,
bet par keniņu ceļ."

Žyds soka: „Es rakstīt un lasīt prūtu, bet mani par ķēniņu
naceļ!"

„Līn tik šima maisā, jo dreiz ļaudis ceļš tevi par ķēniņu,"
Klimka soka. Žyds ar mīru, tyuleņ īlīn maisā īškā.

Bet Klimka brauc uz muojom ar zyrgu un pylnu vazmu žyda
preču. Kungs redz, kas par ļaimi Klimkam, prosa lai Kļimka viņu
arī nunas un pakar tyma kuka, kur viņš karuojīs. Klimka ībuož
kungu maisa, nunas viņu uz tilta un īsvīž upē īškā, kur kungs
nusleikst. Bet Kļimka pajem vvsu kunga montu un dzeivoj lai-

mīgi.
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20. A. 1525 A, D. 1536 V. Krievinš no 65 g. vecas Annas Krū-

zes Daugmales pagastā.

Vienam tēvam bijis viens dēls Ansis vārdā. Ansis bijis slinks

palaidnieks un nav nemaz klausījis tēvu. Tēvs uz Ansi reiz ļoti

noskaities un tāpēc vedis to uz mežu, lai tur viņu atstātu. Tevs,

pa mežu ar dēlu iedams, apmaldījies arī pats un uzgājis meža

zagļu māju. Zagli tēvam prasījuši: „Kur jūs abi ejat?"

Tēvs atteicis: „Mans dēls ir ļoti slinks un tapec to vedu uz

mežu, lai tur atstātu, bet abi divi apmaldīļāmies."
Zagļi prasījuši: „Nu, nododiet savu dēlu pie mums amata."

Tēvs prasījis: „Kāds amats tad jums ir?"

Šie atbildējuši: „Zagļu amats!"

Tēvs teicis: „Nu labi, es atstāju savu dēlu pie jums uz trīs

gadiem amatā, bet izmāciet tikai to amatu viņam labi!"

Zagli iedevuši tēvam sieku naudas un parādījuši ceļu uz mā-

jām. Tēvs aizgājis arī mājās un varējis dzīvot laimīgi. Zagli An-

sim tūliņ iedevuši zagļu uzvalku un arī zelta pulksteni, par ko

viņš vareni priecājies. Tagad zagli Ansi aizveduši uz kādu ceļu

un parādījuši vienu kungu, kas steidzīgi devies pa ceļu projām.

Zagli teikuši: „Ansi, pirmais darbs tev ir tāds: tev jānozog šim

kungam no muguras svārki."

Ansis atteicis, tas man nav nekas, un aizsteidzies kungam ar

līkumu priekšā. Zagli palikuši krūmos skatīties, kā Ansis to lietu

izdarīs. Ansis aizsteidzies pie kādas bedres pašā ceļa malā, kur

bijis ūdens. Ansis paņēmis spīdošu naudas gabalu un iemetis

ūdenī, bet pats noslēpies. Naudas gabals saulē loti mirdzējis.

Kungs pienācis pie bedres, ieraudzījis! spīdošu naudas gabalu un

gribējis to tūliņ no ūdens izvilkt, bet nav varējis, jo svārku pie-
durknes mērcējušās ūdenī. Viņš novilcis svārkus, nolicis tos ceļa
malā nu tad liecies bedrē pēc naudas. Bet kamēr šis vilcis naudu

no bedres ārā, tikmēr Ansis paņēmis viņa svārkus un aizbēdzis.

Kungs naudu izvilcis, gribējis vilkt svārkus mugurā, bet nav tos

atradis un tāpēc bijis jāiet mājās bez svārkiem ar naudu vien.

Ansis aizgājis pie zagļiem, kas to par apķērību ļoti uzslavē-

juši. Zagli teikuši: „Nākošais darbs tev ir šāds. Tev viens pats
auns jānozog un jāpārdod vienam pašalm cilvēkam trīs reizes."

Ansis aizgājis atkal uz kādu ceļu, bet zagli līduši pa krūmiem

tam pakal un skatījušies, kā Ansis zags to aunu. Pa ceļu braucis

viens vīrs no tirgus un vedis aunu. Ansis, to redzēdams!, aizstei-

dzies labu gabalu pa ceļu uz priekšu, tur viņš ielicis mēslus pulk-

steņa kapseli un nolicis uz ceļa, bet labu gabalu tālāk pašu pulk-
steni. Drīz vīrs piebraucis pie pulksteņa kapseles un sācis to

apskatīt, bet kad atradis to netīru, tad nosviedis kapseli zemē, no-

spļāvies un braucis tālāk. Pabraucis gabalu tālāk, viņš ieraudzījis
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zelta pulksteni. Nu viņš domājis: «Vajadzēja gan paņemt to ne-

tīro kapseli, tad man būtu tagad pulkstens ar visu kapseli. Vīrs ap-

turējis zirgu un skrējis atpakaļ pēc pulksteņa kapseles. Kamēr šis

skrējis pēc kapseles, tikmēr Ansis paņēmis vīram no ratiem aunu

un arī savu pulksteni un iebēdzis mežā. Vīrs atnācis ar kapseli,

ieraudzījis, ka auna vairs nav, nospļāvies, iemetis kapseli grāvī,

griezis zirgu atpakaļ un braucis atkal uz tirgu.

Ancis visu to noskatījies un aizsteidzies žigli ar aunu vīram

uz tirgus priekšā. Vīrs arī aunu no Anša atkal nopircis un braucis

mājās. Ansis aizsteidzies atkal vīram uz ceļa priekšā un nolicis

uz ceļa netīru zābaku, bet gabalu tālāk viņš nolicis otru tīru zā-

baku. Vīrs piebraucis pie netīrā zābaka, apskatījis to, bet redzē-

dams, ka tas netīrs, nav ņēmis un braucis tālāk. Pabraucis kādu

gabalu viņš ieraudzījis tīro zābaku un nu atkal nožēlojis', ka nav

paņēmis netīro zābaku, jo tad viņam būtu bijis vesels pāris zā-

baku ko valkāt. Viņš apturējis zirgu un steidzies atpakaļ pēc ne-

tīrā zābaka, bet kamēr šis projām, tikmēr Ansis paņēmis vīram

no ratiem aunu un arī savu zābaku un aizsteidzies atkal uz mežu

skatīties, ko vīrs atnācis darīs. Vīrs drīzi arī atnācis un ierau-

dzījis, ka nav vairs ne auna, ne zābaka. Viņš nospļāvies, iemetis

netīro zābaku grāvī, griezis zirgu apkārt un braucis atkal uz

tirgu. Ansis aizsteidzies atkal ar aunu vīram uz tirgus priekšā un

vīrs atkal no viņa aunu nopircis.

Vīrs braucis atkal ar aunu uz mājām, bet Ansis skrējis gar

ceļmalu pa mežu un brēcis „mē — mē". Vīrs domājis, ka tur ir

viņa aizbēgušie divi auni, un tāpēc meties tiem mežā pakal, bet

Ansis tik skrējis blēdams arvienu dziļāki mežā, līdz vīru apmal-
dinājis; tad ar līkumu aizskrējis pie vīra ratiem un izrāvis no

tiem aunu. Vīrs beidzot atradis ceļu un atnācis pie ratiem, bet

redzējis, ka auns atkal ir pazudis. Viņš bez auna nav drīkstējis
mājas braukt un tāpēc braucis atkal atpakaļ uz tirgu. Ansis aiz-

steidzies tam atkal ar aunu priekšā un to tam pārdevis. Tā viņam
izdevies viņa otrs darbs. Nu steidzies pie zagļiem. Zagli viņu at-

kal ļoti uzslavējuši un teikuši: „Tu savu amatu labi māki, ej nu

mājas, jo trīs gadi ari ir jau cauri."

Ansis gājis arī no zagļiem projām. Mājās nākdams, viņš gā-

jis garam gar sava kunga muižu un redzējis, ka kungs sēž uz buš-

lagiem. Viņš uzsaucis: „Labvakar, kungs!"

Kungs atbildējis: „Labvakar, labvakar, bet kas tu tāds esi?"

Šis atbildējis: „Ansis!"
„Kur tu biji?"

„Es biju amatu mācīties!"

„Kādu amatu tad tu iemācījies?"

„Zagla amatu!"
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„Nu labi, nāc šurpu, es tev ko teikšu. Vai tu vari nozagt ma-

nai lielmātei kreklu no muguras?"
Ansis teicis: „Tas man nav nekas, liksim tikai divdesmitpie-

cus dālderus galdā." Kungs samaksājis Ansim divdesmit piecus

dālderus.

Ansis pa pakrēsli ielīdis lielmātes guļamistaba un apgulies

lielmātes pagultē. Nakti, kad lielmāte bijusi aizmigusi, Ansis pa-

ņēmis rauga pudeli un ielējis to lielmātei krekla. Lielmāte pamo-

dusies un domājusi: viņa kreklu ir pieķēzījusi, tāpēc to novilkusi

no muguras un iemetusi to pagultē, Ansim taisni rokas. Ansis pa-

ņēmis kreklu un izgājis ārā. No rīta kungs Ansim prasujis: „Nu,

vai nozagi kreklu?"

Ansis atbildējis: „Nozagu gan, bet viņš ir netīrs."

Kungs atteicis: „Tas nekas, bet vai tu vari man izzagt no

stalla ērzeli?"

Ansis atteicis: „Tas man nav nekas, tikai liksim atkal div-

desmit piecus dālderus galdā."

Kungs samaksājis tūliņ divdesmit piecus dālderus un Ansis

aizgājis. Kungs nostādījis sulaini pie stalla durvim uz vakti, bet

kučieru uzsēdinājis ērzelim mugurā. Kungs vaktniekam teicis:

„Uzpasējiet ērzeli labi, jo šonakt nāks Ansis un viņu zags."

Ansis pārģērbies par lielkungu, nopircis šņabi un tam piejau-
cis klāt miega zāles un ar to piedzirdījis sulaini un kučieru. Naktī

abi vaktnieki bijuši aizmiguši. Ansis paņēmis kučieru ērzelim no

muguras un uzsēdinājis to uz steliņģa koka. Tā viņš viegli va-

rējis nozagt ērzeli. No rīta kungs gājis uz stalli un redzējis, ka

ērzeļa vairs nav un kuičiers sēž uz steliņģa koka. Viņš sācis ku-

čieru celt augšā,*bet tas tik spārdījies un kliedzis: „Tprū, tprū!"
jo domājis, ka viņš sēž vēl ērzelim mugurā. Drīzi atvedis Ansis

nozagto ērzeli. Nu kungs teicis: „Vai tu varētu nozagt manu ķēržu
suni?"

Ansis atbildējis: Man tas nav nekas, bet lieciet tikai divdes-
mit piecus dālderus galdā."

Kungs samaksājis Ansim divdesmit piecus dālderus un Ansis

aizgājis. Nakti Ansis iztaisījis muižas sētā caurumu un cauruma

priekša piekāris lielu adas maisu, pēc tam viņš suni sācis kaitināt

un suns ar speķu iedrāzies maisā. Ansis sagrābis ādas maisu un

aizsējis tam galu ciet. Ta nu viņš varējis suni nest kur grib.
No rīta Ansis atnesis kungam ķēržu suni ar visu ādas maisu.

Nu kungs teicis: „Vai tu varētu nozagt man ēdot pusdienas no

galda?"
Ansis atteicis: „Man tas nav nekas, lieciet tikai divdesmit

piecus dālderus galda."
Kungs samaksājis Ansim divdesmit piecus dālderus un teicis.
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lai viņam labi izdodoties, jo uz pusdienām pie viņa būšot ari mā-

cītājs.
_

Bijusi svētdienas diena un pie kunga ieradies mācītājs. Drīzi

pienākusi pusdiena un kalpone salikusi uz galda visu ēdamo un

aicinājusi kungu kā arī mācītāju est. Kungs tūliņ ienācis, jo bijis

bail, ka Ansis nenozog pusdienas. Pa tam Ansis kunga rijai par

mazu gabaliņu aplicis riņķī apkārt salmus un tiem pielaidis uguni.

Salmi sākuši degt, un no tiem cēlušies briesmīgi kupli dumi. Su-

lainis ieraudzījis uguni un dūmus apkārt rijai, ieskrējis pie kunga

un kliedzis: „Rija deg, rija deg!"_
Visi izbijušies un izskrējuši ara skatīties, ka ta rija deg. Ka-

mēr visi ārā skatījušies riju, tikmēr Ansis nokrāmējis no galda

visu ēdienu, ieslēdzis to skapjos un atslēgas noglabājis:. Kad ienā-

cis kungs ar mācītāju istabā, tad vairs nebijis neka uz galda ko

ēst. Kungs gan tūliņ zinājis, kas viņu manījis ar rijas dedzinā-

šanu, un kas: nokrāmējis galdu. Mācītājs tapis uz kunga dusmīgs,

ka kungs ļaujot sevi tā iznerroties. Drīzi Ansis atnācis atkal pie

kunga. Kungs viņu atkal uzslavējis un teicis: „Es tev maksāšu

piecdesmit dālderus, bet iznerro tu to mācītāju."

„Jā, kungs, mācītājs šonakt būs pie jums apakšbiksēs un

šlāprakā un tā liekā nauda, ko viņš cilvēkiem ir krāpis, bus viņam
līdzi."

Ansis aizgājis uz upīti un pievežojis veselu sieku ar vēžiem.

Viņš nopircis arī labi daudz svecītes un nakti ar vēžiem un sve-

cītēm aizgājis uz baznīcu. Svecītes viņš aizdedzinājis! un tad tās

uzlipinājis vēžiem uz ļipām un vēžus palaidis baznīcā vaļā. Pats

viņš pārģērbies par eņģeli un sācis baznīcā zvanīt. Drīzi atskrē-

jis uz baznīcu mācītājs un ieraudzījis balto eņģeli zvanot, par ko

mācītājs loti nobaidījies. Eņģelis uzkliedzis mācītājam: „Tā kā

tu izmaksā visiem strādniekiem parādus šinī pašā naktī. Kam
tu esi desmit dālderus parādā, tam izmaksā divdesmit, un kam tu

esi divdesmit dālderus parādā, tam izmaksā trīsdesmit dālderus
un ar visu lielo naudu ierodies drīzā laikā baznīcā. Tev šinī

naktī ar miesu un dvēseli jābūt debesīs."

Mācītājs ieraudzījis svecītes pa zemi kustamies un izbijies
teicis: „Kas tad tie tādi?"

Eņģelisuzkliedzis: „Tu vēl drīksti te runāt! Tās ir tās ne-

kristītās: dvēseles! Taisies, kā tieci prom un atpakaļ! Tev jātiek
šonakti debesīs. Tev jāiet cauri caur deviņiem padebešiem."

Mācītājs bijis drīzi no baznīcas projām un drīzi atpakaļ ar

visu lieko naudu. Eņģelis mācītājam) noteicis: „Tev nav brīv

kliegt, vai tev iet grūti, vai lēti. Lien tagad šinī ādas masā, tad

es tevi nesīšu uz debesim."

Mācītājs ielīdis maisā, un Ansis aizsējis maisam galu cieti.

Ansis aiznesis un iesviedis mācītāju zosu kūtī. Zosis tikai situšas



58

ar spārniem un kliegušas: „Gāgā, gāgā!" bet mācītājs sācis kliegt:

„Nelauz manus vecus kauliņus."

Ansis teicis: „Klusi, klusi, tā ir pirmā padebess, tūliņ tu tiksi

debesīs!"

Nu Ansis ienesis mācītāju ar maisu pie kunga ķēķī un pakā-

ris to pie griestiem. No rīta kalpone gājusi ķēķī un ieraudzījusi

maisu karājamies pie griestiem. Kalpone paņēmusi slotas katu

un ar to sākusi maisu dauzīt. Mācītājs sācis kliegt: „Vai, vai, ne-

dauzi manusi vecus kauliņus!"

Kalpone izbijusies un izbēgusi no ķēķa lauka, bet mācītājs pa-

licis kliedzot.

No rīta Ansis paņēmis mācītāju ar maisu un ienesis pie kunga

teikdams: „Te, cienīgs lielskungs, viņš ir apakšbiksēs un šlāp-

rakā un tā liekā nauda arī viņam ir līdzi."

Ansisi izkratījis mācītāju no maisa ārā. Mācītājs nodauzīts,

nokaunējies un izbijies paķēris cepurīti un aizskrējis uz savu māju.

Nu kungs teicis: „Tu, Ansi, man labs esi bijis, tāpēc es tevi ie-

celšu savā muižā pa vagari. Es pats gribu kaut kur izreizot un

tev būs jāpaliek te un jāuzrauga muiža. Es tev nododu visas

atslēgas. Kad rudeni viss bijis labi paaudzis, tad kungs sarīkojis

strādniekiem dzīres. Kungs gribējis zināt, ko strādnieki par viņu
runā. Viņš ienesis dzīru istabā palielu lādi, kurā iegūlusies iekšā

lielmāte, bet to neviens nav zinājis. Lai lielmāte nenoslāptu, tad

vāku atstāja ar mazu šķirbiņu vaļā, pa kurieni ieplūst gaisam.
Ansis to visu tomēr noskatījies un dzīru vakarā vāku aizspiedis
ciet. Lielmāte kastē noslāpusi.

No rīta kungs licis iznest kasti no dzīru istabas ārā. Kungs

nu gribējis izlaist lielmāti, kā neviens neredz, no kastes ārā, bet

tā nemaz nav cēlusies augšā. Nu kungs redzējis, ka lielmāte no-

slāpusi. Kungs nav teicis, ka lielmāte noslāpusi, bet teicis, ka

lielmāte nomirusi. Kad nakti kungs gulējis, tad Ansis paņēmis liel-

mātes līķi un nostādījis lielkunga istabas durvīs. Kā lielskungs

gājis nakti ārā, tā lielmāte uzkritusi lielkungam virsū. Kungs ļoti

nobijies, jo domājis, ka mirusī lielmāte staigā apkārt. Viņš no

rīta teicis Ansim, lai tas gādājot, kā lielmāte nestaigājot vairs ap-

kārt._ Ansis lielmāti paglabājis, bet pa nakti atkal to paņēmis un

nostādījis kungam pie gultas. Kā nu kungs nakti cēlies augšā, tā

lielmāte uzkritusi tam atkal virsū un piespiedusi to pie gultas.

Kungs gribējis sākt kliegt, bet aiz bailēm nav varējis pakliegt. Ar

lielam mokām viņš izšmucis lielmātei no apakšas ārā un izbēdzis

no istabas laukā. No rīta viņš lūdzies atkal Ansi, vai šis neva-

rot to lielmāti apglabāt. Ansis arī labprāt to apņēmies padarīt.
Viņš pa dienu paglabājis lielmāti gubenī salmos, bet nakti, kad

kungs bijis aizmidzis, to uzguldījis kungam virsū un lielmātes ro-

kas aplicis kungam ap kaklu. Kungs pamodies pamanījis, ka liel-



59

māte gul viņam virsū un žņaudz nost. Viņš ar troksni nogrudis
lielmāti zemē un izskrējis kliegdams no istabas ārā. No rīta viņš

bijis uz Anša ļoti dusmīgs un teicis: „Ja tu negādāsi, ka lielmāte

nestaigā apkārt, tad es tevi atlaidīšu no vagara vietas."

Ansis nu apņēmies visādā ziņā lielmāti apglabāt. Viņš šoreiz

apracis arī lielmāti zemē. Nu kungs bijis ar viņu atkal labos prā-

tos. Nākošā rītā kungs sataisījis visu kārtībā un ar kučieru brau-

cis reizot. Ratos iejūguši jauno ķēvi, kurai bijis jau paliels ku-

meļš. Kungs un kučiers abi aizbraukuši, bet kumeļu atstājuši mā-

jās. Ansis izracis no zemes lielmāti, uzsējis to kumeļam mugurā,

lielmātei rokās ielicis lielu dunci un tad kumeļu palaidis lielkun-

gam pakal. Kumeļš dzinies ķēvei pakaļ ar visu lielmāti. Kučiers,

paskatījies atpakaļ un ieraudzījis lielmāti jājam, iesaucies: „Liel-
māte dzenas mums jāšus pakal! Rokā viņai ir liels duncis!"

Viņi pašlaik braukuši gar ezera malu un tāpēc lielskungs uz-

saucis: „Griez zirgu ezerā, griez, lai varam izglābties!"

Bet kumeļš ar visu lielmāti skrējis ķēvei ezerā pakaļ un tur

viņi visi noslīkuši. Tagad Ansis atvedis uz muižu savu sievu un

dzīvojuši laimīgi.

21. No Valmieras pamata skolas. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 88, 1590.

Reiz viens lielskungs saderēja ar otru lielkungu, ka viņš iz-

zagšot no šā staļļa to un to zirgu tanī un tanī naktī. Labi, kā sa-

cīts, tā darīts. Lielskungs noliek tanī naktī sargus, divus pie

staļļa durvim ar pistolēm rokā, divus stallī un kučieri zirgam mu-

gurā. Visi gaida, kas nu notiks. Ap pusnakti nāk no gates vecs

zaldāts, pienāk pie staļļa un lūdz naktsmāju. Viņš stāsta, ka nā-

kot no turku kariem, viņa brālis esot bijis tik bezkaunīgs, ka šim

esot šņabi vien iedevis, maizes nemaz. Šiem mēles vien plikš, kā

grib šņabi. Zaldāts lūdz, lai atnesot šim maizi, tad viņš došot

šņabi. Šiem tas nav divreiz jāsaka. Viens aizskrien uz māju pēc
maizes un nu sakas dzeršana. Pirmo pudeli jau izdzer, bet otrai

ir_miega zāles pielietas_ klāt. Kā šie izdzer otru pudeli — miegs
klat un šie nu guļ cieta miegā. Zaldāts veicīgi noceļ kučieri no

zirga, uzsēdina uz sētas un pats aizjāj pie lielkunga.
Otra rīta lielkungs iet uz stalli raudzīt puišus, bet ierauga vi-

sus guļam, kučieri uz sētas, bet zirgu izvestu. Lielkungs uzsauc

kučierim: „Kučier, kur nu?"

Kučieris uztrūkstas augšā un tik iesaucas: „Prrs!"

22. A. 1525. Skolnieks K.G rapis no Cēsu apkārtnes. P. Bir-

kerts, Latvju t. anekdotes, 11, 186, 1777.

Reiz dzīvojis muižnieks ar saviem kalpiem. Viņa pagasts bi-

jis ļoti zaglīgs. Ļaudis zaguši tieši dienas laikā. Muižnieks tā-
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dēl Hcis savam kalpam vaktet staļļus. Reiz naktī,_ maju sargājot,

kalpsi redzējis, ka no otras muižas nak viens cilvēks kučiera ap-

ģērbā. Sargs nemaz negājis klāt, jo redzējis, ka tas ir kučiers.

Svešais atslēdzis stalli, sajūdzis divus zirgus lepnos ratos un aiz-

braucis. No rīta muižnieks prasa sargam, kur palikuši zirgi, un

kur šis bijis, kad zirgus zaguši. Sargs atbildējis: „Es tak pats

redzēju, ka atnāca kučiers, sajūdza zirgus un aizbrauca."

2. Meistara zaglis rāda, kā zog.

1. A. 1525 B. Freimaņu Jānis Kr. Berzniekos. Jkr. 64, 35.

Reiz bija vienam saimniekam ļoti gudrs un uzticams suns

saukts Brikus. Istabā tas nemaz nenāca — ārā vien uzturējās un

par velti tas jau nekad nerēja. Cik dažu labu reizi uzmodināja

Brikus saimnieku no miega riedams, kad kādi nakts blandoņi vi-

ņam gribēja ko nokrampēt. Tam pašam saimniekam bija arī pui-

sis,l Ansis vārdā. Nevarēja jau par viņu sūdzēties, ka tas butu

slinks darbā, bet citā ziņā bija tas pagalam nevaldāms: bija kur

krogū kāds izrīkojums — Ansim jau vajadzēja tur būt, kaut arī

zeme ar debesi kopā jauktos. Vēl tas būtu pieciešams, ja Ansis

viens pats būtu gājis un nebūtu Briku līdzi ņēmis, lai gan to saim-

nieks viņam bija cieti aizliedzis. Pa kādiem ziemas svētkiem

saimnieki aizbrauca pie radiem, bet Ansis nolaidās danču bērnos

ar Briku līdz. Krogā nu viņš uzdzīvoja, ka tik putēja vien, un ne-

maz nelūkoja pēc Brikus un tad nu Brikus bija savu ceļu ņēmis
un pazudis. Saimnieks, mājās pārnācis, Briku vairs neatradis dabū

zināt, ka Ansis vainīgs. Viņš palika dusmīgs un noteica, ka An-

sim jauna gada naktī mājas_jāsargā suņa vietā. Ansis par tādu

lielu netaisnību loti sapiktojas, nogāja uz mežu, kur zināja zagļu
mājas, izstāstīja zagļiem, ka jauna gada naktī viņam jābūt par
suni un ka nu laiks ko krietnu ķert. Jauna gada naktī lika saim-
nieks Ansim ara iet un mājas sargāt; bet zagli jūdza zirgus, pie-
brauca pie klēts un jau atlauza durvis. Ansis nogāja pie kambara
loga un re ja pa suniski: „Vau, vau, vau — lauž, lauž, lauž!"

Kad zagļi krava mantu iekša, tad Ansis atkal rēja: „Vau, vau,
vau — krau, krau, krau!"

Kad zagļi bija vezumus piekrāvuši un brauca projām, tad viņš
atkal reja: „Vau, vau, vau — brauc, brauc, brauc!"

Saimnieks un saimniece, gultā gulēdami, smējās vien par
Anša jokiem,. Bet no rīta saimnieks atrada klēti tukšu un sauca

pec Anša, kas bija ielīdis gulēt salmu kaudzē. Ansis nāca saim-
niekam pretī četrrāpus riedams: „Vau, vau, vau!" Saimnieks
prasīja: kālab viņš nav mājas apsargājis?"

„Ka nu ne! vai nesacīju, ka lauž, ka krauj, ka brauc?"
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Saimnieks redzēdams, ka pie Anša nevarēs pietikt, atlaida

vinu, teikdams: „Jāpriecājas par tādiem uzticamiem māju sar-

giem! Ej nu otram māju sargam pakal!"

2. A. 1525 B. K. T. Aizs i 1 ā. LP, V, 288, 125. M. Bohm, Lettische

S c h w ān k c, 18, 18.

Tos laikos, kad kungi varēja darīt, ko gribēja, Aizsila pagastā

dzīvoja attapīgs saimnieks Andrītis. Lielskungs tam ar varu

spiedis precēt muižas istabas meitu, bet Andrītis atteicis: „Nu, ja

ne pats sielskungs viņu vairs nevar ņemt, kā lai es ņemu?" Bet

lielskungs jau nākamu svētdienu nolicis kāzas un nemaz vairāk

neprasījis Andrītim.

„Pag!" Andrītis domājis, „ja tev tik ātri jāsteidz, man arī:

Kurzemē kādā vietā cel jaunu pagastu un ieņem visādus ļaudis;

sestdien aizbēgšu tur un tad tu varēsi ar savu istabas meitu pa-

svilpot."
Labi. Bet kas ir? Jau otrā dienā kāds mēlnesis iečukstējis

kungam: „Andrītis sestdien taisoties bēgt." Kungs tūliņ zirgam

mugurā — Andrīšos klāt: „Vadzi, tu jau bēgšot? Ko tu te taisi,
vai tā nav ceļa nūja?"

„Apžēlojaties, kungs)! — tas jau miets."

„Ja tas miets, kādēļ tēs abus galus smeilus?"

„A, redziet! Tā cita lieta, tā prasīdami. Skat, es padaru ar-

vienu visus darbus vienā reizē, Nopūs mietam šis gals, tad vien-

kārši apgriežu mietu otrādi un iemeju atkal otru galu bez cirvja,
bez neka."

_„Nu tad jau tu te Andrīšos vēl ilgi dzīvosi, ja gaidi mietus

nopūstam?"

„To nezinupateikt, mūsu dzīvība Dieva rokās."

Kungs domājis: „Ko visu mēlneši nesamuld? Ne tāds bēgs,
neka. Bet drošības labad varu gan itin piepēži viņu jau sestdien

likt salaulāt."
_

Labi, atnāk sestdiena: Andrītis jau ceļā uz Kurzemi. Satiek

mācītāju: kur iešot?

„Baznīcā!" Andrītisl atbild.

„Are, vai tad nenāksi uz muižu? Man lielskungs ziņoja, ka

tu šo sestdienu muižā esi laulājams un nevis baznīcā."

„Kas jums šodien par sestdienu? Šodien svētdiena, tādēļ jā-
iet baznīcā."

„Nav, Andrīti, svētdiena, nav — sestdiena, sestdiena!"

„Ko nu tiepjaties? Es visas dienas lieku vēra: pirmdien kazu

kavu, otrdien dīrāju, trešdien vārīju, ceturtdien ēdu, piektdien
pirti kūru, sestdien pēros, šodien svētdiena, eimu baznīcā. Ar-

dievu!" 1 , I ! 1
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To teicis, Andrītis aizsteidzās uz Kurzemi, apmētāsi tur un

dzīvoja laimīgs. Bet kungs, to zināt dabūjis, ka Andrītis aizbē-

dzis, bļāvis: „Ak tu, Andrītis, ak tu, Andrītis? Kur nu likšu savu

istabas meitu?"

Piezīme. Šī gan nav īsta ša numura pasaka, bet tomēr tam lī-

dzīga. P. Š.

3. Meistara zaglis ar biedru.

1. A. 1525 C. P. Šmits Raunā.

Zemnieks brauc pa ceļu un redz, ka mazu gabaliņu no ceļa

viens čigāns strādā ar makšķeri. Zemnieks brīnās un prasa:

„Ko tu tur dari?"

Čigāns atbild: „Zivis ķeru."

„Vai tad tādā mazā grāvītī var zivis dzīvot?"

„Vai tu vēl nezini, ka pa grāvjiem dzīvo lielas zivis?"

„Ko nu niekus pļāpā!"

„Ja netici, nāc paskaties!"

Zemnieks izkāpj no ratiem un aiziet pie čigāna. Redzēdams,

ka čigānam nekādu zivju nav, viņš saka: „Re, nu, ka tev nekādu

zivju nav!"

Čigāns atbild: „Ja tagad vēl nav, tad būs vēlāku."

„Kur zivis nevar dzīvot, tur viņu arī nebūs."

„Ja man tagad nebūs, tad manam brālam būs."

Zemnieks nospļaujas par čigāna tukšo valodu un iet atpakaļ
uz savu pajūgu, bet nu redz, ka otrs čigāns jau iesēdies viņa ra-

tos un lēkšiem vien mūk projām. Tā nu čigānam bija taisnība,

ka viņam pašam gan nekā nebija, bet viņa biedraim gadījās zirgs

ar visiem ratiem.

2. A. 1525 C. J. Johansone, Rīga. A. Bērzkalnes krājuma.

Zemnieks braucis pa ceļu ar siena vezumu. Viņš redz, ka

čigāns ar makšķeri rokā sēž pie sausa grāvja un zvejo.

Viņš uzsauc: „Ei, čigān, tev tak tur nekasi neķeras!"

Čigāns tik nosaka: „Neķersies man, ķersies manam brālim."

Pa šo laiku otrs čigāns izkrāmē zemnieka sienu.

3, H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no J. Antena, Bilskas

pagastā.

Čiganc gāš gar pirti un redzēš, ka saimnieks pirtī žāvē galu.
Šis nu gudreš, kā izmanīt saimnieku no pirts un nozagt gaļu. To-

reiz bīsi vasara un vakars. Turpat aiz pirts bīsi birzs un birzī

dziedāsi lastīgala. Nu čigānam labs padoms rokā! Nu čigānc
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gāš pirtī iekšā un stāstīš saimniekam tā: „Nez' kas tai birzī ir,

tur vienc tā vie sauc: Nāmuk! nāmuk, ptu, ptu! Laikam būs brie-

dis vai zirgs!"

Saimnieks ar nekā ļauna nedomāš un gāš uz birzi skatīties,

kas tur var būt. Aizgāš un skatās: vairāk nekā nav kā lastīgala.

Saimnieks nospļāvies, ka čigānc šo iznerroš, un gāš apakaļis pirtī.

Kā nu saimnieks iegāš pirtī, tā redzēš, ka gaļas vais nav. Pa to

starpu, kamē saimnieks gāš uz birzi, tikmē otrs čigānc nozadzis

visu gaļu.

Piezīme. Šis variants gan tikai pec idejas līdzinās ša numura joku
stāstam. P. Š.

4. A. 1525 C. H. Skujiņa, Ziemelis, no 60 g. veca Pētera

Turka, Smiltene.

Saimnīca nesusi uz pļavu strādniekim ēdienu. Šai bīsi pillā

bļoda biezputras un gaļa lei bīsi klā. Cigānc nācis pretī un šim

varēn gribējies ēst. Bet kas nu čigānam dos putru? Bet čigānc

jau paliek čigānc un čigānam jau čigāna niķi prātā. Nu čigānc

pagājies no ceļa no un sacīš: ~Saimnīc', a saimnīc', nāču paska-
ties, kas par traku zvēru! Augstu lec, zemu raugās, galdīni pie

kājām un pie rokām, runāt grib un nevar!"

Nu saimnīca nolikusi putras bļodu ceļmalā un gāsi skatīties,
kas ta tas par zvēru ir. Piegāsi un nu skatās: varde lēkā. Bet

čigānc pa to starpu putras bļodu cie un ar visu krūmos iekšā.

Piezīme. Arī Rauna esmu izdzirdējis tadu pašu joku, kas stāv ļoti tuvu

iepriekšējam. P. Š.

4. Meistara zaglis zog vērsi.

1. A. 1525 D. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē

Vienam saiminiekam bijis ļoti nepaklausīgs dēls, kas vienādi
tēvam pretī_ runājis. Reiz tēvs vinu padzinis un teicis, lai tikmēr

atpakaļ nenākot, kamēr kaut ko nebūšot izmācījies.
Dels nu arī aizgājis un nonācis tādā mežā, kur dzīvojuši ļoti

manīgi zagļi. Viņš saticis tos zagļus un lūdzis, lai pieņemot arī

savā pulkā. Zagli teikuši, ka viņu pieņemšot, ja šis
radīšot savu veiklību. Pašulaik viens zemnieks vedis caur to

mežu divus vēršus un zagļi nu sūtījuši to, lai nozogot vienu vērsi.

Jaunais cilvēks paņēmis vienu skaistu kurpi no nozagtām man-

tām un nometis to uz tā ceļa, pa kuru zemniekam bijis jābrauc. Tas
nu arī piebraucis pie kurpes, apskatījis to un sacījis: „Kurpe gan
ir laba, bet žēl, ka nav otras."
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Tad jaunais cilvēks atkal paņēmis to kurpi, aizskrējis brau-

cējam priekšā un nolicis to zemē. Zemnieks piebraucis klāt un ie-

raudzījis atkal tādu pašu kurpi uz ceļa. Nu viņš piesējis zirgu

ar vēršiem ceļmalā un gājis atpakaļ pēc otras kurpes. Pa to laiku

jaunais cilvēks paņēmis vienu vērsi un aizvedis to pie zagļiem.

Tie nu sacījuši, lai nozogot arī otru vērsi, tad viņu pieņemšot

savā pulkā.
Jaunais cilvēks atkal aizskrējis uz mežu zemnieka tuvumā un

sācis baurot kā vērsis. Zemnieks, meklēdams zudušo vērsi, iz-

dzirdis baurošanu un domājis, ka tur nu tas vērsis arī būšot.

Viņš piesējis atkal zirgu ar vērsi ceļmalā un gājis uz to pusi, kur

dzirdējis baurošanu. Tikmēr jaunais cilvēks nozadzis arī otru

vērsi un aizvedis pie zagļiem, kas to nu pieņēmuši savā pulkā.

Jaunais cilvēks gribējis iet uz māju un lūdzis tikai, lai viņam iz-

rakstot liecību, ka viņš esot zagļu meistars. Zagļi arī izdevuši

tādu liecību, un jaunais cilvēks aizgājis mājā un parādījis tēvam.

Tēvs tik pagrozījis galvu un sacījis: „Ar tādu papīru tu mūs tik

nelaimē ievedīsi."

Dēls pēc kāda laika iemīlējis tiesneša meitu un sūtījis tēvu

par precinieku. Drošības dēļ iedevis tēvam arī savu papīru līdz,

lai tiesnesis nedomātu, ka viņš tik kāds nieka vīrs esot. Tiesne-

sis izlasījis to papīru un smiedamies sacjīis, ja viņa dēls varot

viņam rītā no ķēķa cepeti nozagt, tad viņš šā dēlam arī došot

savu meitu.

Dēls otrā dienā paņēmis trīs trušus un gājis uz tiesneša māju.
Papriekšu viņš ielaidis sētā vienu trusi, ko tiesnesis gan redzējis,
bet ārā nav gājis. Tad jaunais cilvēks palaidis tur arī otru un

trešo trusi. Nu tiesnesis arī izgājis ārā un sācis tos ķert. Tā kā

nu viņam nav laimējies, tad tam iznākuši arī citi ļaudis palīgā.
Pa to laiku jaunais cilvēks nozadzis cepeti.

Tā nu pēc solījuma tiesnesis bijis piespiests atdot saimnieka

dēlam savu meitu par sievu.

2. A. 1525 D. A. Vaļminska Līksna, J. Rupjā kr.

Dzeivuoja divi bruoļi. Vīns beja boguots, ūtrs bednvs (na-
bags). Boguotajam bruoļam nabeja bārnu, bet bednajam beja treis
dali. Boguotais beja lels zaglis.

Vīnu raizi boguotais soka bednajam bruoļam: „Dūd maņ

vīnu dalu, kurs ir vacuoks, es jū jemšu par audzēkni."

Tod bednais bruols soka: „Jem, ka tev tuo īsavajadzēja."
Boguotais atvede vacuoku dalu da sovai sātai, paturēja kai-

du nedēli ap(v)ylka ju ar skaistom drēbēm un vaicoj: „Kas ir

meža?"

Tys puiškins soka, ka mežā ir vysaidi kūki, zvēri. Bet dzja-
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dzka soka, ka vēļ ir nazkas mežā, bet tys puika nazvnova, kas

vēl var byut. Tad dzjadzka soka jam: „Ej da sātai." Jis aizguoja.

Tūraiz boguotais vēl aizguoja da bruoļam un soka: „Dūd

man vidēju dālu!"

Bednais soka: „Jem!"

Boguotais videjū dālu atvad da sātai, apvalk ju ar skaistam

drēbēm ,patur nedēļi un vaicoj: „Kas ir mežā?"

Tys soka, ka vysaidi zvēri, kūki. Tod dzjadzka soka: „Kas

vēl ir mežā?"

Tys ko nazyna, tad nasoka nikuo.

„Ej da sātai, ka tu nazyni." Jis aizīt da sātai.

Por nagaru laiku boguotais otkon aizīt da bruolam un soka:

„Dūd man pošu jaunuokū dālu!"

Tys afrlūd. Boguotais bruols atvad jaunuokū dālu da sātai,

apvalk jū ar skaistom drēbēm un vaicoj: „Kas ir meža?"

Tys soka: „Ir daudz vysaidu zvēru, kūku un vot, kas, dzja-

dzīt, ir vēl — zagli."
Tod dzjadzka soka jam: „Vot, tu tagad esi muns dāls, tu da-

dūmovi, ka es mežā dzeivuoju. Isim obi tagad uz mežu dzeivuot,

zagsim."
Jī dzeivoj, dzeivoj ilgu laiku mežā, dabuoj kur kū nūzagt un

apād obi. Vīnu raizi dzjadzka soka jam: „Vot, byus pīktdīnas
dīna un daudzi kas vess da gorodai (pilsētai) teļus, ka tu izmuo-

nesi nu kaida cvlvāka teļu, tod es tevi turēšu, a ka nē, tod īsii pa

ceļu."
Pīktdīnas dīnā jaunuokais bruols aizīt uz ceļa un gaida. Jam

beja mozi zuobaceņi. Brauc cylvāks, jis aizskrīn pa ceļu prīškā,
nusvīž vīnu zuobacenu, a pats atsagulst kur nabejs molā un ve-

ras, kas nutiks. Tys cylvāks pajem tū zuobaceņi, pasaver un

nusvīž otkoņ zeme. Tys puika paķer tū zuobacenu, aizskrīn tuoli
prīškā un nusvīž, a pots atsagulst ceļa molā un vērās, kas te nu-

tiks. Brauc tiys cvlvaks. Uz ceļa bija jam prīškā lels tylts, jis
izkuop nu rotu, dasīn zvrgu pi tylta, pajem tū zuobacenu un skrīn

pēc tuo, kuru jis pakaļe pamete. A puika šitys, radzādams, ka tys

cylvaks_ aizskrēja zuobaceņam pakaļ, jis tyulet daskrīn pi rotu,
paķer tu teļu, nunas bīzus elikšņus, nūcārt ar ciervi teļam golvu,
galu nugloboj kryumus un teļa golvu izmauc uz mīta, nūnas da
tai upītei, kura caur tu ceļu tecēja, un īsprauž iz vyds, a pats
nuīt, pajem gaļu un aiznas da dzjadzkai.

Tys cylvaks atguojis da zyrgam, teļa naatroda, jis aizbrauce
da gorodai. Dzjadzka beja leidz tam laikam lobs ar bruola dālu,
cykom gaļi apede, tulaik soka tam puikai: „Te ir natuol vīna bo-

guota muiža, juo tu ju apzagsi, tad es tevi turēšu par dālu, a juo tu
tu napadaresi, te tevi padzeišu."

Bruoļa dāls apsajem, ka jis tū izdarēs. Un vīnu vokor lelā
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kažukā apsamaucs, īīt muižā, apsaver vvsvs molu maleņis, īīt

ustobā, kažūka apakli aizmaucs, tik acs vīn speid. Muižys kungs
sēd pi golda un skaita gazetu (laikrakstu). Bruoļa dāls prosa nu

kunga, lai dūd jam vysys atslāgus. Kungs nūsavārdamis uz jū,

dūmuoja, ka te juo kučars, pasacēja, ka uz vadža pakuortis.

Tys pajēms atslāgus, aizīt, atslādz staļļus, pajām skaistus

zyrgus, aizjūdz skaistuos lineikuos, dabrauc pi klēts, pajām skai-

stys drēbis un daudz kuo cyta, aizslādz un aiznas atslāgus da

kungam, kur jis beja pajēmis. Pots aizbrauc da mežam. Jī obi ar

dzjadzi izadola vysu montu, tik vīna skaista palta (mētelis), palīk,
i navar nikuo nūsprīst, kam lai tei pīdar!"

Vot puika soka: „Es īšu da tam kungam, jis man pascīs, kam

jei pīdar, vai tev, vai maņ."

Vot, jis īīt kunga ustobā un īsoka: „Es dzierdēju, ka zagļi va-

kar apzoguši jyusu muižu. Jī izzoguši daudz visaida monta un

izadalēja vysu. Vīna skaista paļta palyka un jī navar nūsprīst,

kuram lai jei palīk: vai tam, kurs atslāgus nu kunga izmuonēja,
vai tam, kurs mežā sēdēja."

Kungs soka, tam palta pīdar, kurs atslāgus izmuonēja. Jis

aizīt uz mežu da dzjadzkai, pasoka, ka kungs to sācēja, kurs at-

slāgus izmuonēja, tam palta palīk. Tagad jis pajām tū paltu un

dzeivoj boguots leidz šai dīnai, ka vakar nanūmyra.

3. A, 1525 D. No prof P. Stroda kr.

Reizi dzeivuoja vīns tāvs. Jam beja divi dāli: vīns gudrs,
utrs mulķeits. Mierdams tāvs atstuoja sovu montu gudrajam dā-

lam, bet mulķeitim pateice, lai rys dzeivoj pi gudruo; kū gu-
drais tam du-s,_tys byus juo īpašums. Kad tāvs beja apglobuots,
muļķeitis praseja šovam bruolam: „Kū tu man dusi?"

Bet gudrais atbildēja: „Nikuo es tev nadūšu. Kū tu pī ma-

nis nupelnisi, tys byus tovs."

„Labi!" muļķeitis nūdūmuoja.
Gudrais bruols suoka ryupei_tīs par sovu muoju, un jis tyka

boguots. Mulķeits tikai varēja nusaskateitīs, kai juo bruols skai-
ta naudu.

Pēc kaida laika gudrais bruol'is nūdūmuoja precētīs. Jis sa-

meklēja leigavu un gatavuojas uz kuozam. Mulķeits suoka pra-
seit nu bruola kaut cik nupelneituos naudas, juo jis ari ir nūdū-
muojis precetīs. Gudrais uz tū atbildēja muļķeitim:

„Ku tu nu manis dabūsi vyltus ceļā, tys byus tovs, pats es

tev nikuo nadušu."

Gudrais aizbrauc uz pilsātu, lai atvest duovonas sovai lei-
govai.

Mulķeits nūdūmuoja, mēginuot dabuot manta nu sova bruola
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vvltus ceļā. Braukdams nu pilsātas, gudrais kaidas divas vērs-

ies nu muojom īraudzēja vīnu jaunu lobuos kuojas zuoboku.

„Kū es ar vīnu zuoboku dareišu?" nūdūmuoja gudrais un brauce

tuoluok. Puorbraucis kaidu versti tuoluok, jis īraudzēja ūtru krei-

suos kuojas taidu pat jaunū zuoboku.

„A, divus zuobokus es varu pajemt," nūdūmuoja gudrais.
Jis pamete zyrgu vīnu uz ceļa un aizskrēja pēc ūtruo zuoboka.

Pa tū laiku muļķeits salasēja vysas duorguos duovonas un aiz-

guoja uz muojom. Gudrais atskrīn ar zuoboku un naatrūn rotus

duovonas. Atbraucis uz muojom, jis vaicoj bruolam: „Vai tu na-

zini, kur palyka duovonas?"

„A!" nūsasmej muļķeits 1
,

„tagad duovonas ir munas."

Gudrajam nagribējuos braukt ūtru reizi uz pilsātu, tuopēc jis
tuos nūpierka nu muļķeiša.

Pēc kaida laiku gudrais apsaprecējuos. Vīnā jaukā dīnā gu-
drais ar sovu sīvu pastaiguiojuos pa duorzu. Mulķeits uzkuopis

uz uobeles apsakērēs kuojom aiz zora un karinējās;. Veirs ar

sīvu pasaskatējuos, pasmējuos un aizguoja tuoļuok. Muļķeits uo-

tri nūkuope nu uobeles, aizskrēja prīškā un otkon taidā pat veidā

pasakuorēs uz uobeles. Veirs, īraudzējis otkon taidu pašu pasa-

kuorušūs cylvāku, pateice sīvai: „Tu paskatīs šeit, bet es īšu

pasaskateišūs, vai šis ir tys pat, vai te jū ir vairuok."

Sīva palyka, bet veirs aizguoja. Muļķeits nūlece nu uobe-

les, saķēre sīvu, aiznese tū uz muojom un īslēdze kambarī. Veirs

atnuocis atpakaļ, naīraudzēja ni sīvas ni cylvāka uz uobeles.

Atskrējis uz muojom, veirs atroda sīvu īslāgtu kambarī, bet muļ-
ķeits smejuos. Veirs atdeve mulķeitim vysu naudu, lai tys at-

dutu tam sīvu.

Mulķeits nūpierka daudz zemes apsaprecējuos un dzeivoj
veļ tagad kai kungs.

4. A. 1525 D. P. Šmits, Raunā.

Viens kungs,_pa lauku staigādams, saticis vienu cilvēku,

kas bīš zaglis. lesākuši abi runāt par zagšanu. Kungs sacīš, ka ti-

kai neuzmanīgam cilvēkam varot kādu lietu nozagt, bet zaglis
pastaveš, ka arī uzmanīgo varot apzagt. Tā runājot, kāda sie-

vīna vedusi pa meža. ceļu vienu vērsi. Kungs nu prasījis, vai tai

sieviņai to vērsi varētu nozagt. Zaglis atbildēš, ka viņš derot par
simtu rubļu, ka viņš to vērsi nozagšot. Kungs arī pieņēmis de-

derību._Zaglis tūliņ devies mežā, nometis, sievīnai neredzot, vi-

ņas ceļā priekšā vienu cimdu un par labu gabalu uz priekšu akai

otru cimdu. Sievīna gan apskatīsi pirmio cimdu, bet nav to ņē-
musi augšā. Par kādu gabalu redzēdama otru cimdu, viņa pie-
sēsi vērsi pie koka un gāsi pati apakalis pēc pirmā cimda. Pa to

laiku zaglis aizvedis vērsi un tā arī vinnēš no kunga simtu rubļu.
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5. A. 1525 D. V. Filšs no J. Volkova, Sakstagala pag., Guri-

lišķu ciemā. Latvju kultūras kr.

Pi vīna muižinīka dzeivuoja vīns puiss par struodnīku. Itvs

puiss beja cīšy gudrs, struoduoja cīšy lobi un taipat muižinīks iru

puišu cīšy mīļuoja. Vīnu reizi atīt pi ituo muižynīka žyds un

nūpierka vērsti, aizmoksuoja muižynīkam treisdesmit rubļu, pī-

sēja vēršam viervi pi rogu un nūvedja. Pats žyds guoja pa-

prīšku un pi viervis vjadja vērsi. Vērss nagrībēja īt, bet žyds

īdams pa prīšku, ar puotogu, nazavārdams atpakaļ, syta vērsi.

Muižynīks veras, kai žyds nūvedja vērsi. Daīt pi muižynīka juo
gudrais puiss un soka: „Kungs, es varu nūzagt nu žyda itū vērsi

un jis naredzeis."

Muižynīks smīdamīs pascēja: „Kai tu vari nu žyda nūzagt

puordūtu vērsi?"

Puiss jam atbildēja: „Es, kungs, tiuleņ nūzagšu nu žyda itū

vērsi."

iMuižynīks soka: „Ka tu nūzagsi nu žyda itū vērsi un žyds

naredzeis, tūlaik es tev atdūšu itūs treisdesmit rubļus."

„Labi!" pascīja puiss, pajāmja vēļ vīnu kolpu sev leidz un

nūskrēja dadzeit žydu. Daguoja puiss pi vērša, atgrīzja viervi,

vērsi atdevja kolpam, lai jis vad jū uz sātu, a pats tureidams aiz

viervis guoja žydam pakaļ. Žyds vys vylka tū puisi naradzā-

dams, ka pi viervis na vērss, a puiss. Tai žyds nūvedja puisi tuoļi
mežā — veras: tī lela zuoļa, jis gribēja vērsi pabaruot, bet redz:

vērša nav, api viervis turās cvlvāks. Žyds nūsabeida, un kai

troks pamazdams itū puisi, nūskrēja, jis dūmuoja pats sevī, ka

itys vērss nabeja lūps, a valns.

Puiss atguoja uz muižu smīdamīs. Muižynīks beja cyši prī-
ceigs, ka juo kolps taids gudrs, un atdevja puišam itūs treisdesmit

rubļus, kuri beja pajemti nu žyda par vērsi, a vērss vēl tagan
dzeivoj pi ituo muižynīka.

6. A. 1525 D. 1045. J Bank i n s «Šis un tas» I, 1872, 27.

Lielkungam bija pavārs ar vārdu Klims; tas bijis brīnum

liels zaglis, tads kā neviens pasaulē. Lielskungs to reižu aicina

pie sevis un saka tam: „Ja tu manu lielmāti nozagsi, tad tev

došu simtu rubļu, un ja ne, tad simtu koku par muguru."
Klims to apņemas._ Lielskungs liek lielmāti karītē, kučieru uz

bukas un sulaini pakaļa_ un stellē to pavisam prom uz citu muižu.

Klims, to dabūjis dzirdēt, steidzas pa mežu lielmātei priekšā, no-

ģērbās pliksi, daķeras ar_rokām kokam pie zara un tā karājas ce-

ļa mala. Lielmāte, garalm braukdama, ierauga to un prasa ku-
čieram: „Vai tas nav musu Klims?"
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Līga karīte tai vietai garām, Klims atkal ar riņķi pa mežu

lielmātei priekšā un karājas atkal pie koka. Lielmāte atkal otru

reizi prasa: „Vai tas nav mūsu Klims?"

Tikko karīte prom, viņš tūliņ, pa mežu skriedams, aizmetas

priekšā un karājas trešā vietā pie koka. Lielmāte tur dabraukusi,
to ieraudzīdama, saka: „Šis tiešām mūsu Klims,"

Viņa liek zirgus apturēt un stellē kučieru ar sulaini atpakaļ uz

abām priekšējām vietām lūkātu, vai tie Kļimi vēl turpat; viņa pati

paliek sēžot karītē un gaidot uz ceļa.

Līga tie aizgājuši, Klims no zara rokas vaļā, uz bukas virsū

un nu laiž ko jaudā pa ceļu ceļiem krustis šķērsis, kamēr nobrauc

pie liela ezera un tur apstājas. Viņš uz buka sēdēdams sāk svil-

pēt. Velis, iznācis no ezera, prasa, ko šis gribot. Tas atbild, ka

pārdodot lielmāti. Velis prasa, cik maksas gribot. Viņš atbild:

„Pilnu karīti zelta naudas."

Nu tik velli nāk ar naudas kulēm, ka grab grabēt vien, no

ezera augšā, pieber karīti un ierauj lielmāti ezerā. Klims brauc

ar naudu uz muižu pie lielkunga. Lielskungs, to dabūjis zināt, ir

loti bēdīgs pēc lielmātes; viņš sola Klimam arī pilnu karīti ar

naudu, ja gādāšot lielmāti mājā.

Klims to apņemas izdarīt. Viņš prasa lielkungam trīs podi

kaņepāju un vienu ciri, ieliek tos karītē un aizbrauc uz ezeru. Vis-

pirmāk tas apsita mietus ezeram riņķī; tad vija no kaņepājiem
valgu no viena mieta uz otra. Velis, iznācis ārā, prasa Klimam,
ko šis te darot. Tas atbild, ja lielmāti neatdošot, tad raušot ezeru

murkšī kopā, Velis, iegājis ezerā, stāsta citiem velliem, kādus ēr-

mus Klims ārā strādājot; pālus jau esot apsitis, tagad vindas vel-

kot un būšot raut ezeru kopā. Velli no tā sabijušies, izsvieda liel-

māti malā.

Nu Klims sēdina lielmāti karītē, pats uz bukas un brauc prie-
cīgs uz māju. Lielskungs tam dod pēc norunas pilnu karīti nau-

das. Tagad Klims ir loti bagāts vīrs un dzīvo daudz staltāki un

greznāki nekā pats lielskungs.

Piezīme. Citi stāstītāji vēl pieliek klāt, vecākais velis esot teicis,
ka tūlīt vis nevajagot izdot lielmāti; papriekš ar Klimu jāpaspēlējoties un jā-
izprovejot, kuram vairāk spēka. Un nu nāk tie joki par zirga nešanu ap

ezeru un lielo ēmuru, kā citā pasakā stāstīts. J. Bankins.

7. A. 1525 D. 1045. O. Kiršteins Kroņa Misā. LP, IV, 46 (9).

Vienam tēvam bija dēls; viņš to nemaz nemāca, bet palaiž
visā vaļā. Vienreiz tēvs saka: „Dēls, sāc taču maizi pelnīt!"

Dēls atbild: „Tēt, ja jau esat izaudzinājuši lielu, tad audzi-

niet līdz ūsām!"

Pēc trim, četriem gadiem dēlam gadās ūsas; tēvs saka: „Dē-
liņ, nu tev jau ūsas — pelnī, vadzi, maizi!"
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Dēls atbild: „Tēt, ja esat izaudzinājuši mani līdz usam, au-

dziniet līdz bārdai!"

Dēlam gadās bārda; tevs saka: „Deliņ, nu jau tev barda, —

pelnī, vadzi, maizi!"

Dēls atbild: „Tēt, kā lai pelnu? Par muļķi esat mani izaudzi-

nājuši, par muļķi pasaulē vazāšos. Vai tads var maizi nopelnīt?"
Tagad tēvs ilgāki neknosās, aiziet pie ķēniņa delu sudzet.

Ķēniņš atsauc dēlu: „Vadzi, kā tu savam tēvam maizi nedod!"

„Vai, ķēniņ! Kādēļ viņš mani tik muļķu izaudzināja? Kur

tāds muļķis lai maizi nopeln?"

„Nu, tad tev būs jāiet zagt, kad nemaki godīgi maizi no-

pelnīt!"

Keniņš aizcērt dusmas durvis un ar tādu nemaz vairs ne-

runā. Bet to pašu dienu ķēniņam jāiet uz pirti. Silts_ laiks —

ķēniņš novelk savus zābakus pirts priekšā un atstāj lauka
L

Dels pa

to laiku pakampj zābakus un stiepj uz mājām. No rīta ķēniņš at-

sauc dēlu: „Klausies, tu jau manus zābakus nozagi!"

„Kā tad — paši pavēlējāt man zagt!"

Ķēniņš sāk smieties un pa jokam prasa: „Vai domā patiesi ar

zādzībām pārtikt?"

Kā tad — ja zog tā, ka nevienami skāde neceļas, tad var

pārtikt, bet ja zog otram par skādi, tad nelāga pārtika,"

„Nu labi! Nozodz man nākošu nakti melno zirgu, tad peļņas
tiesu atmetīšu: aizmaksāšu tikdaudz, ka tēvam nav jāmirst badā."

Labi. Dēls aiziet, bet priekšnamā ierauga ķēniņa vecos svār-

kus, tos paņem līdz. Vakarā ķēniņš noteic visiem puišiem ne-

aizmigt — būšot melno zirgu zagt. Puiši apņemas nosargāt. Bet

dēls naktī uzvalk ķēniņa svārkus, paver durvis un uzsauc: „Kur

melnais zirgs? Man jāķer zaglis!"

Puiši, miegaiņi, nemaz neizšķir balsi, tik izberzē acis, pa-

skatās — ķēniņa spožie svārki. Ko gaidīt? Ved melno zirgu lau-

kā. No rīta ķēniņš prasa, kur melnais zirgs, vai bijis kāds zaglis.
Šie skatās platāmi mutēm un nevar sanrast. Bet pašu laiku dēls

jāj pa vārtiem, saukdams: „Re, kā nopelnīju tēvam maizi!"

Ķēniņš aizmaksā, ko solījis, un pavēl govi nozagt, bet par

dienu, ne vairs naktī. Labi. No rīta ķēniņš piesaka vienam pui-
sim: „Ar tepat aploka malā un apskaties, ka aplokā neviens

manu raibo govi nepaņem!"
Bet dēls jau tai naktī bija apgriezis vienam teterim drusku

spārnus, ka nevar gaisā pacelties, un paslēpis aploka malā apakš
velēnas. Tiklīdz nu puisis ap to vietu ara — teteris, paticis no

velēnu apakšas, lobj pa lauku kājām, ko tik māk. Puisis pakal —

grib taču spoku putnu noķert, ko no zemes izaris. Bet pa to laiku
dels nogriež puiša zirgam asti, apsien sarkanajam vērsim gar

purnu, pakampj raibo govi un nrom. Pēc brīža atnāks puisis —
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ne teteri noķēris, ne ari vairs zirgam astes. Atnāk ķēniņš ap-

prasīties, vai govs vēl ēd. Puisim mute līdz ausim: „Kur nu, to-

ņu vairs ēdīs? Redziet, ķēniņ, sarkanais vērsis govi apēdis, aste

vien mutē karājas!"

Bet pašu laiku nāk dēls ar govi atpakaļ: „Re, kā nopelnīju
tēvam maizi!"

Ķēniņš aizmaksā un pavēl rītu žīdam to avi nozagt, ko viņš

pārdošot. Labi. No rīta žīds klāt avi pirkt. Nopērk un stiepj uz

mājām. Bet dēls pa to laiku aiztecējis mežā žīdam priekšā un no-

licis uz ceļa vienu tupeli, pats paslēpjas krūmos. Žīds, ar avi nāk-

dams, ierauga tupeli un nobubina: „Kad būtu otra arī —■ derētu

gan, bet vienu vien ņemt — neder."

Bet labu gabaliņu uz priekšu atkal otra tupele nolikta. Žīds

ierauga otru tupeli un domā: „Nu gan nevar pirmo tupeli zemē

atstāt, kad abas atron, piesiešu avi pie krūma un skriešu pēc
otras."

Kamēr žīds skrien pēc otras, dēls no meža ārā, pakamnj avi

un prom pie ķēniņa. Necik ilgi žīds pie ķēniņa atpakaļ: tā avs

esot pamukusi, lai pārdodot citu. Ķēniņš pārdod. Un līdz žīds aiz-

gājis, ķēniņš skubina dēlu: „Ja vari vēl to otru avi viņam nozagt,
tad dabūsi atkal maksu!"

Dēls aizlobj uz mežu žīdam priekšā un brēc kā avs. Žīds

domā: „Laikam tā avs, kas pirmīt pamukuši — jāiet dabūt,
bet šī tomēr jāpiesien pie koka."

Kamēr žīds avi meklē, dēls no meža ārā, pakampj avi un

stiepj pie ķēniņa. Ķēniņš aizmaksā, ko solījis, un liek žīdu atpa-
kaļ saukt. Atnāk žīds — ķēniņš smejas līdz zemei liekdamies un

atdod pirktās avis. Žīds negrib ne ticēt, cik priecīgs.
Otrā dienā ķēniņš saka tā uz puisi: „Klausies, ja tu vari vel-

nam tur viņa kalnā naudu izzagt, tad es ieceļu tevi par savu su-

laini un nodošu tavām tēvam mūža maizi."

Labi. Otrā dienā dēls iejūdz ķēvi un sāk kalna malā baļķus
dzīt. Piedzen vienu baļķi — velns neko. Piedzen otru — velns

jau izbāž galvu no kalna cauruma un prasa: „Dēls, ko esi nodo-

mājis darīt?"

„Neko — celšu tādu mērenu baznīcu!"

„Vai traks! Še sieks naudas, necel vis!"

„Kas nu sieks naudas pret baznīcu? Es nemaz neklausos!"

Piedzen trešo baļķi — velns ārā: lai nejokojoties —- viņš do-
šot divi sieki naudas, bet lai neceļot tik baznīcu viņam uz de-

guna.

„Kas divi sieki naudas pret baznīcu? Es nemaz neklausos!"

„Nu, trīs sieku!"

„Nē, nē!"

„Nu puru! Vairāk ari man nav šimbrižam!"
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„Labi, iznes!"

Velns iznes pūru naudas un dēls svilpodams aiziet pie ķē-

niņa. Ķēniņš nu pieņem viņu par sulaini un atsauc arī veco tēvu

uz pili. Dēls nu dzīvo laimīgi.

8. A. 1525 D. 950. Marta Klause no 53 g. veca Jana Salmiņa

Jaunpiebalgas pagastā

Senos laikos dzīvojis viens ķēniņš. Viņam bijuši trīs dēli. Ķē-

niņš dēlus drusciņ, paskolojis, tad prasījis, kādu amatu viņi vēlo-

ties. Abi vecākie dēli vēlējušies par ģenerāliem, bet jaunākais

par zagli. Ķēniņš bijis loti pārsteigts un griezies pie skolotājiem,
lai palīdz dēlu pierunāt atsacīties no tāda muļķīga nodoma, bet

viss velti. Dēls pieprasījis dokumentus un aizgājis pasaulē.
Viņš gājis trīs dienas un trīs naktis. Ceturtā naktī nonācis

lielā mežā pie kādas mazas mājiņas. Mājiņas saimnieks prasījis,
ko šis meklējot. Ķēniņa dēls atbildējis, ka šis meklējot zagļa dar-

bu. Saimnieks pats bijis no zagļu bandas un tāpēc jauno zagli,

ķēniņa dēlu .piejēmis ar priecīgu prātu. Saimnieks pirmā nedēlā

ķēniņa dēlam vēl nekādu darbu nedevis, bet atļāvis iepazīties ar

apkārtni. Otrā nedēlā saimnieks stāstījis, ka kāds vīrs katru

nedēju braucot uz pilsētu, vedot pārdot aitu, kazu vai citu ko tam

līdzīgu, un nu lai ķēniņa dēls šo vīru apzogot kailu līdz kreklam,
bet ne ar varu. Otrā rītā vīrs braucis, kā jau bijis paradis. Ķēniņa
dēls uzgājis uz ceļa. novilcis savus zābakus un nosviedis vienu

no otra pa mazu gabaliņu un pats atkal iebēdzis krūmos. Vīrs ie-

raudzījis zābakus un izkāpis no ratiem tos pacelt, bet pa to laiku

ķēniņa dēls pieskrējis pie ratiem un paķēris kazu. Viņš kazu aiz-

vedis dziļi mežā un piesējis pie koka kādā salā, kas atradusies

ezerā. Vīrs redzējis, ka kazas ratos nav, un loti noskumis. Bet

tad dzirdējis kazu kaut kur mežā blējaim un devies turp. Nonācis

pie ezera un ieraudzījis uz salas savu kazu. Vīrs ātri noģērbies

kails, jo negribējis drēbes slapināt, un tad bridis pēc kazas. Pa

to laiku ķēniņa dēls pajēmis vīra drēbes un iesēdies vīra ratos

pabraucis kādu gabaliņu. Vīrs iznācis ar kazu uz ceļa, vāģus ne-

atrazdams palaidis kazu vaļā un steidzies meklēt savu pajūgu
un drēbes. Tagad ķēniņa dēls paķēris vēl kazu, ielicis to ratos

un devies mājās.
Otrā dienā meža mājiņā atnācis kailais vīrs un izstāstījis, ka

tas cilvēks, kas pie saimnieka atrodoties, viņu kailu aplaupījis.
Saimnieks vai ķēniņa dēls viņu ar varu aplaupījis, tad

vīrs atbildējis: „Ne, tāpat vien!"

Saimnieks bijis priecīgs, ka jaunais zaglis tik izveicīgs. Viņš
atdevis vīram ratus, drēbes un kazu atpakaļ. Nu saimnieks pie-
jēmis itin droši ķēniņa dēlu savā zagļu bandā. Tomēr mēģinājis
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vēl ķēniņa dēlu pārliecināt, vai viņš savā amatā ir diezgan stiprs.
Saimnieks ķēniņa dēlu aizvedis uz pilsētu, parādījis ķēniņa nau-

das pagrabu un pavēlējis naudu izzagt. Ķēniņa pagrabu apsar-

gājuši vaktnieki. Ķēniņa dēls pajēmis kādus divus vīrus līdz, tad

izlauzis tumšākā vietā pagraba mūri un ielīdis pagrabā. Izsvie-

dis trīs maisus naudas un visi trīs devušies mājā?
Saimnieks bijis priecīgs un sūtījis arī nākošā naktī ķēniņa

dēlu uz pagrabu, bet ķēniņa dēls atbildējis, nu esot saimnieka

reize. Saimnieks arī iet un ķēniņa dēls līdz. Saimnieks ielīdis pa-

grabā, bet ārā vairs neticis, jo bijis darvas mucā iestidzis. Tagad

ķēniņa dēls pavēlējis saimniekam nocirst galvu. Nocirsto galvu

pajēmuši līdz, lai zagli nepazīst, un devušies mājā. Saimnieka

māte par dēla nāvi ļoti bēdājusies un lūgusi ķēniņa dēlu, lai saim-

nieka līķi pārvedot mājā. Ķēniņa dēls arī apsolās to izdarīt.

Pa tam saimnieka līķis bijis izvilkts no mucas, pakarināts

pilsētas vārtos un vaktnieki to apsargājuši. Ķēniņa dēls

devies mājā, jo līķi nozagt nebijis iespējams. Otrā dienā viņš aiz-

jūdzis zirgu, ratos ielicis trīs muciņas vīna, pie kura piemaisījis

miega zāles. Pajēmis arī pāra ogļu maisus līdz. Vaktniekiem ga-

rām braucot, ķēniņa dēls palaidis vienu muciņu, lai tek. Vakt-

nieki to pamanījuši un saukuši: vīns iztekot. Ķēniņa dēls at-

bildējis, lai nākot iedzeršot, tāpat zemē iztekot. Vaktnieki bijuši

ar mieru. Pēc brītiņa jau visi krākuši. Ķēniņa dēls mudīgi norā-

vis līķi, iebāzis ogļu maisā un braucis mājāsl
.

Otrā rītā ķēniņš licis

neuzmanīgos vaktniekus nonāvēt.

Pēc tam ķēniņš pilī izsludinājis balli, kur visi var jemt da-

lību. Ķēniņš dažas istabas izkaisījis ar naudu. Ķēniņa dēls ap-

smērējis zābakiem zoles ar kaut ko lipīgu un tā sācis uzlasīt nau-

das gabalus. Istaba palikusi arvien tukšāka, bet ķēniņš neticis

pie skaidrības!, kas naudu uzlasa. Tomēr ķēniņš nācis uz domām,
ka nauda ar kājām tiek uzlasīta. Nakti, kad viesi gulējuši, tad

ķēniņš visiem apskatījis zābaku zoles. Ķēniņa dēlam vēl pie zo-

les bijis viens dukāts pielipis. Ķēniņš izgriezis ķēniņa dēla zāba-

kam zolē robu. Ķēniņa dēls nav aizmidzis un redz visu, kas no-

tiek. Viņš piecēliesi un izgriezis pārējiem viesiem zābakiem zolēs

robus. Rītā ķēniņš sastādījis visus viesus rindā un licis uzrādīt

zābakus. Tagad visiem robi zolēs un vainīgā nevarējis atrast.

Tagad ķēniņš aizliedzis vienā istabā iet. Ķēniņa dēls tomēr

gājis un iekritis bedrē. Viņš sācis kliegt: „Pils deg, pils deg!"

Tagad kas nācisi, tas bedrē iekšā. Pēdīgi visi atradušies bedrē.

Nu nevarējis atkal atrast vainīgo.
Tagad ķēniņš izsludina: kas atzīsies pie zādzībām un visiem

nedarbiem par vainīgu, tam došot savu meitu par sievu un pusi
no ķēniņa valstības. Ķēniņa dēls nu arī pieteicas par vainīgu.
Ķēniņš sacījis, lai vēl pagaidām viņa meitai nerādoties, ja būšot
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rādījies, gan šis dabūšot zināt. Ķēniņa dēls aizgājis pie meitas un

apgulies norādītā gultā. Pēc maza laiciņa meita ķēniņa dēlam uz

sejas kautko no pudelītes uzsmērējusi. Ķēniņa dēls to manījis.
Kad meita apgulušies, šis piecēlies un no tās pašas pudelītes pie-

smērējis visiem pils laudim. Otrā rītā ķēniņš prasījis, vai šis pie
meitas bijis. Ķēniņa dēls atbildējis 1: „Biju gan, visi bija, un arī Tu,

ķēniņ!"

Tagad ķēniņš viņam devis savu meitu par sievu un iecēlis

par ķēniņu. Ķēniņa dēls to paziņojis arī savam tēvam.

9. A. 1525 D. 1084. 156. 1115. V. Baltais no Vīzānas Lubānā.

Vienam zemniekam bijis viens pats dēls Ansis vārdā. Zem-

nieks nezinājis, kādā amatā to mācīt, un tāpēc gājis pie muižas

kunga padomu prasīt. Muižas kungs jokodams teicis, lai mācot

par zagli. Labi! Tā arī noticis, zemnieks nodevis dēlu pie zag-

ļiem mācīties.

Pēc kāda laika dēls izmācījies un prasījis kungam darbu.

Kungs teicis, ja labi amatu izmācījies, lai nozogot šim avenus,

kurus šis likšot vest uz Rīgu. Labi!

Ansis paņēmis pāri kurpju un aizgājis. Ceļiniekam aveni bi-

juši jāved cauri birzij. Ansisi nolicis vienu kurpi birzē uz ceļa un

otru gabalu tālāk. Vedot avenus, šis nu skatās: laba kurpe, bet

tikai viena pati. Pabrauc kādu gabaliņu — atkal otra, nu atstāj
vezumu un iet pēc pirmās. Kamēr ceļinieks iet pēc kurpes, Ansis

vienu aveņu ārā. Atnāk ceļinieks, redz: viena avena nav, un

brauc uz muižu kungam ziņot par nelaimi. Kungs sabar šo itin

krietni un sūta, lai brauc ar vienu.

Labi! Braucot pa birzi, Ansis ceļinieku jau gaida. Ceļinieks
dzird, ka blēj, un domā, ka avens būšot birzē ieskrējis, bet nevis

nozagts. Itin priecīgs šis iet birzē aveņu meklēt, bet pa šo laiku

Ansis aizved otru aveņu un nu kunga aveni nozagti.

Otrā dienā kungs dusmīgs, sauc Ansi uz muižu un saka, ka

jau šis to amatu tik labi mākot, lai nozogot viņam zirgu.

Labi! Vakarā Ansis pārģērbjas par nabagu, paņem pudeli

šņabja ar miega zālēm un aiziet.

Kungs licis durvis sargāt diviem kalpiem un piekodinājis, lai

neaizmiegot. Viens nosēdies pie durvim, otrs zirgam mugurā.

Ansis padevis labvakaru un lūdzis naktsmājas. Šiem ari nekas

preti, būs viens sargs vairāk. Sākuši visu pārrunāt un Ansis at-

taisījis arī savu pudeli, šie dzēruši un aizmiguši. Ansis, nocēlis

puisi no zirga un uzlicis uz stiliņģa, kāpis zirgam mugurā un aiz-

jājis.

Rītā kungs vareni nikns saka Ansim, ja zirgu arī esot noza-



75

dzis, tad vel lai nozogot ša naudas kasti. Ansis domājot, kad jau
ar norunu, tad jau labi.

Ansis aiziet uz kapsētu, izrok mironi, kas dienā apglabāts,

un uzģērbj savas drēbes. Naktī kungs noliek kasti zem gultas

un pats gaida zagli ar plinti rokā. Ansis atlauž logu un bāž mi-

roni lēnām pa logu iekšā. Kungs šauj un trāpa mironim, Ansis

to vēl tik pagrūž. Kungs varen priecīgs, sasauc puišus, lai nu

nes zagli uz pagrabu, pats rāda uguni. Kamēr muižas kungs ar

puišiem aiznes mironi, Ansis prom ar naudas lādi.

Ansis bagāts. Kādā svētdienā aiziet uz baznīcu un dzird, ka

mācītājs saka, ka nevajagot zagt. Ansis arī nosolās uz priekšu

nezagt. Tēvs to dzirdot sadusmojas un sūta Ansi pasaulē, ja ne-

vēloties amatu strādāt. Labi! Tēvs iedod vecu baltu zirgu un

māte līku sirpi un tā Ansis aizjāj.

Ansis jāj, jāj. Trešā dienā iejāj pilsētā ķēniņa dārzā un gana

savu zirgu. Ķēniņa kalpi prasa, kas šis tāds esot, kā drīkstot ķē -

niņa dārzā zirgu ganīt. Ansis atbild, ka šis esot stiprinieks. Ķē-

niņš sūta visstiprāko kara vīru, lai ejot ar Ansi kauties. Ansis,

nabags, domādams, ka nu beigas būs, aizsien acis, tomēr tā, ka

mazliet var redzēt, turpretī ķēniņa kara vīrs noskatījies aiz-

sien pavisam acis. Ansis piejāj un ar savu sirpi nogriež kara vī-

ram galvu.

Ķēniņš brīnās, kur šis tik stiprs, tad lai sagūstot meža bries-

mīgo zvēru ar vienu ragu. Labi! Ansis paņem ķēdi un aiziet.

Staigā, staigā pa mežu, nekā, beidzot ierauga milzīgo zvēru,

kas metas uz Ansi. Ansis ātri aiz koka un zvērs kā skrien, tā ar

vienu ragu kokā. Šis ātri ķēdes ap kaklu un briesmonis sagūstīts.

Ķēniņš vareni priecīgs, bet vēl viena bēda: jūrā velns kuģus

gremdējot, lai atvedot to, tad dabūšot pus valsti.

Vakarā Ansis aiziet velnu gūstīt. Velns brīnās, ko Ansis pie

viņa nākot, bet šis stāsta, ka ķēniņš sūtījis apskatīties, kā velns

še dzīvojot. Velns paliek ļoti viesmīlīgs, ierāda Ansim dzelzs

gultu, kur pa nakti gulēt. Gulēt iedams Ansis ierauga gultas galā
dzelzs rungu. Viņš tāpēc sataisa gultu itkā kāds gulētu un pats

palien zem gultas.

Pusnaktī velns paķer dzelzs rungu un gāž gultai, ka tā uz

reizi sašķiebjas, bet Ansis ātri no gultas apakšas ārā un kliedz:

„Ko tu man ar kociņu sit?" Velns par tādu stiprinieku varen no-

bīdies un lūdzas, bet Ansis uzsauc: „Nāc līdz pie ķēniņa, lai tevi

tiesā!"

Velnam, neko darīt, jāiet līdz.

Ķēniņš nu priecājas un atdod Ansim pus valsti un vēl savu

meitu par sievu. Tā Ansis dzīvo laimīgs.
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10. A. 1525 D. J. A. Jansona pasaka.

Reiz dienas laikā zaglis apstaigājis saimnieka_ pagalmu un

nevarējis nobrīnīties vien, ka neredz nevienas dzīvas dvēseles.

Bet te zaglim pretim nācis puisis. Zaglis puisim teicis, lai nākot

šam līdz. Labi, puisis ir ar mieru. Nu zaglis šo aizvedis meža,

savā būdā un izrādījis savas bagātības. Tad zaglis teicis: „Vai

dzi, tavam saimniekam ir liela, balta kaza, nozagsim to."

Puisis gan negribējis, bet zaglis saskaities: „Tāds kā gūšķis —

pēc tam tak izdalīsiim mantu."

Labi, puisis ar mieru. Nu šie nozaguši kazu, vel šo to_, un

ienesuši savā būdā. Tagad zaglis teicis: „Bet nu iesim biedeties,

kurš kuru nobiedēs, tam paliks manta. Labi, zaglis iešķis pirmais.

Viņš iegājis dziļi mežā un nācis rūkdams laukā. Puisis nemaz ne-

bijies, un zaglis iznācis tāpat laukā. Nu gājis puisis. Viņš sada-

būjis beņki, vecu kažoku un krietnu rungu. Nu šis pienācis labi

tuvu būdai, uzlicis kažoku uz beņķa un sācis to dauzīt teikdams :

„Kam zagi kazu, kam zagi kazu?"

Bet tad atkal savādā balsī teicis: „Es neešu zadzis, es neešu

zadzis, meistars būdā, tas zaga kazu."

Tikko zaglis šos vārdus izdzirdis, tas mucis prom. PUisis

iegājis būdā, paņēmis visu mantu un kļuvis bagāts.

11. A. 1525 D. St. UlanovskaVilanos. Zbior wiadomosci do

antropologii kr a jowe i. T. XVIII. Krakavā, 1895,

263, B.

Bjeja latvjeišam vjērss, a krīvs bjeja boguots; krīvam vīns

vīn dāls i tys dāls zaglis. Jis soka: „Tjatjeit, es zagšu tū vjērsi!"
A tāvs nagrib, kab jis; zogtu; jis nūīt, nūtorgovoj i nūpierk

tū vjērsi nu latvjeiša i soka jam tai: „Tu puordūd man tū vjērsi,

par tū ka tjev nūzags jū šūnakt!"

Jis padjevja naudu latvjeišam, a dāls nūguoja i nakti vjērsi

nūzoga. Atvjedja iz sātu, nūkova, a muotja pīvuorēja gaļis āst.

1 soka tāvs iz dālu: "Atsasvērsjam mies, djēleņ, pret brūkastim,
kuri mjes griutuoks; voi tāvs, voi dāls!"

Atsasvjārās, atsasāda aiz golda, suok āst. Tāvs ād i nazabjeist,

j:s zyna, ka nūpierka; a dāls ād i treis, i pa lūgu i pa duru vjerās,
kas īt; jam baila, ka jis zoga. Pajēdja tuos gaļis, atsastuoja nu

golda nūst. Paāduši — i sbka tāvs iz dālu: „Svjārsimjēs, kur mjes
griutuoks byusim, paāduši gaļis!"

Kai nūzasvjārās, to tāvs sješis marciņis griutuoks, a dāls sje-
šis marciņis vīgluoks, bjeja. Tai soka tāvs iz dālu: „Vot, redz,
djeleņ! Ko es nūpierku, to es nazabjeistu nikuo; a tiu pa lūgu vje-
rīs i bjeistīs i treis, par tū tu vīgluoks, a es griutuoks. Cikom
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dzjeivs dzjeivuosi, nadaret tjei dorba tjev! Zogta jesšona naīt

surmjā! (labumā, spēkā)."

5. Zaglim māceklis gudrāks par pašu.

A. 1525 E. 1875. A. Gari - Juone no 75 g. v. Gailumu Tadeuša,

Domopo 1 ē.

Kai jau vīnmār zagļi dzeivoj mežā. Es, kad beju mozs, aiz-

guoju uz mežu ūguos, zagļi mani īraudzējuši, soka:: „Puisīt, dzei-

voj pi mums."

Pa mežu staiguodams, es beju izalcis, jī sakvura guni, pīcepja

gaļis, mani labi pabaruoja un es beju ar mīru palikt. Man patvka
mežā dzeivuot un sildētīs pi gunkura. Atguoja nakts, zagļi guoja

uz vīna saiminīka klēti gaļu zagt. Atguojuši pi klēts, jī uzkuopja

uz jumta, izplēsja jumtam mozu caurumu, ībuozja mani klētī īškā

un pasacīja, lai es jīm dūdūt gaļi pa jumta caurumu. Dorba beja
daudzi. Kad vysu gaļu beju atdevis pa jumta caurumu uorā, tad

zagļi aizluopēja jumtu un paši aizbāga uz mežu, es palyku klētī

vīns pats. Sēžu uz kubula molas un dūmuoju vysu nakti, kai

byus nu klēts sprukt uorā. Kad atguoja reits, es sameklēju vuo-

celīti, pīgruobu pylnu myltu un, nūstuojis pi durovu stenderes,

gaidīju, kod atslēgs klēti. Ilgi navajadzēja gaidīt, saimnīca pī-
sacāluse guoja uz klēti. Kai jei tikai atslēdzja klēts durovas, es

jai par reizi kai trauču myltu vuoceli acīs, tai jei nikuo navarēja

īraudzīt, un es dreiži izskrēju pa klēts durovom un lvku lakas uz

mežu. Atskrēju pi zaglim, tī nūsabreinuojuši vaicoj: „Kai tu tyki

nu klēts uorā?"

„A tai," atsoku es, „pajēmu myltu vuocelīti, pībēru pylnu

myltu, reitā, kai tikai saimnīca atslēdzja klēts durovas, es jai

gryudui myltu vuocelīti acīs, jei navarēja tod nikuo redzēt un es

izmuku nu klēts uorā."

„Labi, palīc pi mums dzeivuot."

Es otkon nūdzeivuoju leidz vokoram kūpā ar zaglim mežā.

Vokorā, kad satymsa, zagli ībuozja mani bučā, aizsyta obējus go-

lus un nūvēle meža molā. Sēžu es tagad bučā un dūmuoju, kai

varātu tikt uorā. Radžu: pa meža molu lyngoj vylks, a man kar-

maņā beja druska cyukas gaļas. Es īruovu spičkā guni, drusku

pašvierkstvnuoju gali, lai ītu gaļas smoka, pabuožu gali pa spun-

des caurumiņu un verūs, kur vylks. Dreiži vīn vvlks saūdja ga-

ļas smoku un atskrēja pi bučas, suoka lumstētīs un grūzētīs ap

tu buču. Es pabuožu pa spundes caurumu pierkstus un saķēru vyl-
kam aiz astes. Vylks cīši sasatryuka un laidjās bēgt, ruovja lei-

dza arī buču ar manim. Vylks bailēs suoka arvīn stypruok skrit

un kai ruovja buču uz akmeņa, bučai dēli vīn sagrabēja, es izza-
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vēlis nu bučas, mauču uz sātu, cik spāka, a vvlks uzmežu. Pec

taidas pamuocības man beja gona ar zaglim It kupa, es tagad

kotram zaglam grīžu ceļu un pat runā naīsalaižu ar jīm.

6. Meistara zaglis dažādos apstākļos.

1. A. 1525 G. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslava.

Vienā vaM5 dzīvoja trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķītis. Reiz

viņi visi trīs devās uz ķēniņa pili zagtu. Nakts vidū viņi nobrau-

kuši pie ķēniņa klēts, kur bija piesieti suņi. Trīs brāļi gudrojuši,
kā varētu tikt tai klētī iekšā. Muļķītis saka uz saviem brāļiem:

„Es paņemšu salmu kūli, jūs mani iesieniet tanī un pavēliet uz

klēts durvim."

Kad muļķītis novēlās pie klēts durvim, tad izlīda no salmu

kūļa un izlauza durvis. Suņiem viņš nolika gaļas gabalu, lai tie

ēstu, un nu paši nesa mantas no klēts un lika vezumos. Kad viss

bija salikts, tad zagļi taisījās bēgt prom. Galu, galā starp muļķīti

un vecāko brāli izcēlās strīds. Klētī bija viena ķēniņa cepure, ko

gribēja muļķītis paturēt sev un vecākais brālis atkal sev. Beidzot

muļķītis saka uz brāli: „Es iešu pie ķēniņa un prasīšu, kam cepure

piedērēs: tam, kas zaga, vai tam, kas stāvēja pie malas?"

Muļķītis tā arī izdarīja. Viņš aizgāja pie ķēniņa, kas vēl

gulēja savā pilī, un prasīja: „Kam piederētu cepure: vai tam, kas

zagtu, vai tam, kas stāvētu pie malas?"

Ķēniņš atteicis: „Saprotams, tam, kas to zagtu."

Vecākais brālis to visu aiz loga noklausījās. Muļķītis izgājis
no ķēniņa pils tūlīt uzlika cepuri galvā un visi trīs brāļi brauca

atkal uz māju. Nobraukuši lielu gabalu, viņi apstājās noklausīties,
vai kāds nedzenas pakaļ. Viņi izdzird troksni un saprot, ka ķē-
niņš dzenas, ar saviem sulaiņiem pakaļ. Vecākie brāļi, to dzir-

dami, visas_ zagtās mantas atstāja uz ceļa. Muļķīšam to palika
žel. Viņš tūlīt iedzina_ zirgus ar mantām mežā, pats paietas kādu

gabalu, apsežas un sēd. Pēc neilga laiciņa atbrauc ķēniņš, redz

vienu cilvēku sēdam, prasa: „Vai neredzēji kādus zagļus brau-

cam?"

Muļķītis atbild: „Es redzēju, ka kādi vīri nobrauca pa citu

ceļu."

Ķēniņš aizbrauca, bet muļķītis paņēma zirgus ar mantām un

aizbrauca uz maju. No tā laika muļķītis palika bagāts.

Piezīme. Tādu pašu pasaku vel uzrakstījis J. Vaiv a d s N. Rancāna
krājuma. P. S.
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2. A. 1525 G. Edgars Mičujs no 87 g. v. Jadvigas Lipina s,

Makašānu pagastā.

Šimā pasauli dzeivuoja vīns nabadzīgs zemnīks. Jis dzeivuoja
tik trvucīgi, ka cytu dīnu sēdēja pavvsam naēdis. Vīnu zīmu ga-

vēnī itvs zemnīks cyši lyudzja Dīvu un sovā pruotā sadūmuoja

pēc gavēņa zogtu. Tai arī izguoja. Beidzjās gavēņs, atguoja
leluo svētdīna — leldīnas — bet bēdīgam zemnīkam nabeja kuo

ēst. Sasalasīja bēdīgs zemnīks un guoja meklēt sev draugu, kuri

ī's ar jū zogtu. Jis dabuoja taidus divi draugus un jī runuoja, kur īt

paprīšku zagt. Tī divi zagļi jū vedja zagt pi baznīckunga, bet bē-

dīgais zemnīks pi baznīckunga zagt nagribēja īt, runuodams, ka

nu baznīckunga nūzagt kū nabejs ir leis grāks, „Dīvs par tū cīši

struopēs un mes byusim myužīgā elnē."

Nikuo nabeja darīt un jī aizguoja vysi pi vīna boguota mui-

žinīka. Muižinīka pogolmā beja daudz špetnu suņu. Jī ilgi nadū-

muodami, pīlēja sunim bļūdā brandīna, suņi padzēra, apreiba un

apbreibuši aizguoja gulātu. Zagļi īleida muižinīka ustobā, pījēmja

vysaida monta un kad guoja jau uorā, bēdīgais zemnīks īrau-

dzēja, ka uz naglas sīnā karinej cīši lobs un duorgs kažuks. Bē-

dīgais zemnīks gribēja pajemt itū kažuku sev, bet juo draugi jam

runoj, ka kažuks pīdar jīm. Cik jī laika tī runuoja, bet bēdīgais
zemnīks vys nadevja kažuka draugim un gribēja pajemt sev, bet

draugi ni par kū nagribēja atdūt, grib, kab jīm palyktu kažuks. Tad

bēdīgais zemnīks runoj sovim draugim: „lsim pavaicuosim nu

poša saiminīka, lai jis pasoka, kam pyrmam pīdar ytysi kažuks."

Draugi atbildēja: „Kū tu izdūmuoji vaicuot nu saiminīka? Mes

tak esim zagļi un kad īstim vaicuot, saiminīks myusus sagvus!"

„Nikuo," atbildēja bēdīgais zemnīks, „es īšu un pavaicuošu
nu saiminīka, bet juo jyusim baist, tad jyus varit izīt uorā, stuovēt

pi lūga un klausītīs, ka pats kažuka saiminīks pasacīs, ka kažuks

pīdar man."

Draugi izguoja uorā, daguoja pi lūga uin klausuos. Bēdīgais

zemnīks īguoja kambarī, kurā beja pats muižinīks. Muižinīks be-

ja vēļ jauns cylvāks un cīši mīļuoja klausiītīs puosokas. Kas jam

stuostīja, tam jis moksuoja pīcdesmit kapeiku par vīnu izstuostītu

puosoku. Muižinīks īraudzēja, ka atguoja zemnīks un vaicuoja:

„Nu, kū loba pasacīsi?"
Zemnīks atbildēja: „Es atguoju pi jums pasttuostīt puosoku."

„Labi, izstuosti!" atbildēja muižinīks.

Zemnīks suoka stuostīt muižinīkam sovu dorbu, kai jis at-

guoja pi muižinīka ar draugim zogtu, kai paprīšku pīdzirdēja su-

ņus ar brandīnu, tod īguoja ustobā, suoka lasīt vysaidu montu

un kad pīlasēja, gribēja īt uorā un uz sīnas īraudzēja kažuku, un

ka tys, kas pyrmais īraudzēja kažuku, gribēja pajemt sev, bet
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draugi nagribēja jam atdūt, bet pasacēja, ka kažuks pīdar jīm.
Kai pa jvusim, kungs, kam pīdar tys kažuks?" vaicoj nu muižinīka

bēdīgais zemnīks.

Muižinīks ilgi dūmuoja un pasacīja: „Pa manim tys kažuks

pīdar tam cylvākam, kurs pyrmais jū īraudzēja uz sīnas!".

„Jā! es arī tai dūmuoju, kungs, ka tam, kas pyrmais jū īrau-

dzēja, bet na tīm, kas grib pajemt," pīrunuoja zemnīks.

Tad bēdīgais zemnīks pabeidzja sovu puosoku,
muižinīks samokšuoja zemnīkam pīcdesmit kapeiku un

zemnīks izguoja uorā paturādams tū kažuku. Draugi, kuri gaidīja

uorā, vysu dzierdēja, kā saiminīks pasacīja un kažuku atdevja bē-

dīgajam cvlvākam. Tad draugi pajēmja tū montu, kuru nūzoga,
un jī visi aizguoja uz sovu sātu. Reitā pasacēļa muižinīks, izguoja

nu sava kambara un redz, ka pi juo beja zagli, nūzoga daudz

monta un tai pat nav duorguo kažuka. Tad muižinīks satvēra sev

aiz golvas, ka cylvāks kurs stuostīja jam puosoku, beja zaglis un

vaicuoja, kam pīdar juo duorgais kažuks, bet jau beja vēli, zagli jau

sen beja sātā un dalīja muižinīka montu.

3. A. 1525 G. Kārlis Skujina no L. Šveicares, Lielvircavas

pagastā.

Žīds nopircis Lielvircavas muižas dārzu un dārza vidū būdā

to pa naktim vaktējis. Reiz klaušiniekiem rijā pietrūcis ko ēst un

viens gudrinieks gājis uz dārzu nakti ābolus zagt. Viņš uztaisījis
koka kājas, apsedzies ar baltu palagu un uz koka kājām pa dār-

zu staigādams rīkojis: „Jūs, pieci, stāviet te, jūs pieci tur un mēs

pieci iesim uz būdu."

Žīds to dzirdējis un, no būdas iznākdams, ieraudzījis bārtu,

garu viru, pārbijes un skrējis kā negudrs uz riju pēc palīgiem.
Gudrinieks pa to laiku pielasījis pilnu palagu ar āboliem un pa
otrām durvim ienesis rijā. Žīds nosēdējis rijā līdz rtīam, jo strād-

nieki tam līdz uz dārzu negājuši. Otrā rītā viņš stāstījis: „lekš
tem dārzem pate velne ar visem dēlēm ir bijuse. Uz tem celem

neviene cilveke pēde nav, tik tāde maze ripine."

4. A. 1525 G. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 60 g. vecā

P. Turka, Smiltenē.

Bīš luk, tāds puse traks lieckungs un šam nevienc nevarēš

pa prātam bārdas nodzīt. Kurš vie atnācis lielkungam bārdu dzīt,
ta tam bīsi tāda vaina un tāda vaina un nevienc labs vie nebīš.

Reiz nu sataisījies tāds ritīgs pilsētas zellis un gāš pie lielkunga
bārdas dzīt. Kā nu šis grib pa pils vārtim iet iekšā, tā šam tūlī-

tās vēsais bars sulainu pretī un prasa, kas šis tāds esot, uz ku-
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rieni iešot un kā šo saucot. Nu zellis tūlītās sulainim sveic vaļā,
ka šis esot bārdas dzinēš, šo esot lielkungs aicināš un šā vārds

esot Stiprais Brendavīc.

Sulaiņi ielaiduši zelli iekšā un šis pie lielkunga prom. Liec-

kungs akai prasīš, kas šis tāds ir, ko grib un kā šo sauc. Nu zellis

tā un tā — šis esot bārdas dzinēš un meklējot darbu un šo esot

pie šā uz pili stellēsi, bet šā vārds esot tāds: „Redzēj — mani —

šādu".

Nu lieckungs arī tūlītās prentelīgs šam pretī un liek šam tū-

lītās bārdu dzīt. Zellis nu ņēmis ar lielkunga bārdu priekšā un

vienu pusi nodzinis pavisam ritīgi. Bet kā sācis otru pusi dzīt, tā

tīšām pataisīš vainu un nu pats gaidīš un priecājies, ko nu liec-

kungs darīs. Bet lieckungs no krēsla augšā, sāk kliegt un ārdī-

ties pēc nelabā un gāž šam pa mūli. Bet zellis vais ne vārdīna ar,

pa durim laukā un prom. Bet kā nu šis grib iet pa āra durim lau-

kā, tā šam akai sulaiņi pretī. Šis daudz nekā nerunā, gāž vienam

pa mūli, gāž otram pa mūli, tā kā perve vie pa nāsim nojūk un

pats laiž ļekas vaļā un no pils prom.

Kā nu zellis ar jau labā gabalīnā, tā pats lieckungs ar pa

durim laukā un prasa:

„Kur Redzēj — mani — šādu?"

Bet visi sulaiņi kā vienā balsī šam pretī: „Ne, lieckungs, mēs

jūs šādu neesam redzējuši!"
Nu lielkungam tikpat, kā ugunc pakulās, šis nu spārdās, ka

trakais, kā šie nekā neredz un nezin un šis nu pamana, ka vienam

sulaiņam viss mūlis ar asinim.

„Kas tev to padarīja?" viņč prasīš sulaiņam.
«Stiprais Brendavīc!" sacīš sulainis.

„Aa! stiprais brendavīc, ak tā gan! Te jūs man dzerat un

pļēgurojat, kamē zemē krītat un purnus apdauzāt! Es jums rā-

dīšu!" kliedzis lieckungs un akai vienam sulaiņam pa mūli, otram

un trešam, kamē visi dabūši savu daļu.

Rītīnā nu sulaiņi gāši pie lielkunga un atsacīši. Ko, kas? Liec-

kungs no iesākuma nemaz lāgā nesapratis, kad sulaiņi šam visu

stāstīši, kā bīš un kā noticis. Nu pēdīgi lieckungs ar pats nācis pie

prāta, ka šo pašu un visus sulaiņus izsmurgāš tas bārdas dzineš.

Viņč nu akai salīcis ar savim sulainim un visi dzīvāši akai tālāku.

Piezīme. Šī ir gan cita pasaka, bet tomēr iepriekšējam līdzīga, jo

zagļa vietā še blēdis piemāna ļaudis. P. Š.

5. A. 1525 G. L. Uljana no M. Barkana Latgale.

Reiz vīns zaglis beja sadumuojis nūzagt nu veikala saimi-

nīka vvsu naudu. īguoja jis veikalā un soka uz saiminīka: „Voi tu
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treis stundes atvoduosi ar rūku uz vīnu pusi un ūtru, nikuo na-

runuodams?"

Veikala saiminīks uzjēmēs šū vvsu. Jis suocja un voduoja.

Zaglis apsūlēja viņam dabasu valstību uz zemes, jo viņš šū iz-

pildēs. Voduoja un voduoja ar rūku uz vīnu un ūtru pusi. Daguoja

zaglis un izjēme vvsu naudu nu veikala saiminīka. Viņam tik

beja juovodoj, bet pasacīt nikuo navarēja. Zaglis aizguoja prūjom.

Atguoja tierguotuoja dāls un redz: vys tāvs voduoja ar rūku uz

vīnu un ūtru pusi. Dūmuoja dāls, ka tāvs ir nu pruota izguojis.
Pēc trejomi stundom nūstuoja voduot ar rūku un suocja runuot.

Vys gaidēja tierguotuojs, kod zaglis grīzsīs atpakaļ ar dabasu val-

stību, bet izgaisa vvsa nauda tierguotuojam un vēļ šū boltu dīn

zaglis nav grīzīs uz tierguotuoja ar dabasu valstību.

6. A. 1525 G. A. Gari-Juone no S. Keibinīka, Domopole.

Reizi īt uz vīnu tiergu treis ceļaveiri: žīds, čigons un krīvs —

vysim leidzā daudzi naudas. Pa ceļam jī īīt krūgā puorgulēt, paād
vakareņas uin vēl par šū tū puorrunoj. Čigons soka: „Voi zynit,

draugi, šūnakt bvus leli yudins plyudi, vajag gudruot, kai

gluobtīs."

Vysi nyu dūmoj, kur un kai izzagluobt nu yudins plyudim.
Žīds īīt šķyunī — redz: lela sile stuov pīslīta koktā. Apmāt ap

siles golim viervi, aizmat viervi aiz sejas un vysi treis izcel sili

tik augsi, ka plyudu laikā varātu ar sili izpeldēt pa lūgu uorā.

„Kad celsīs yudins, es ar nazi tyuliņ striči puorgrīzšu un va-

rēšu peļdēt pa yudiņa viersu," soka žīds un atsagulīs guļ mīrīgi,
jo nūdrūšinuots plyudu gadījumā. Krīvs nūsavalk un īlein krūga

ceplī, te šo yudins nadabuošūt, soka krīvs; a čigons atsagulst uz

golda. „Jo byus vudins plyudi, tod es ar goldu izpeldēšu pa lūgu

uorā," soka jis guldamīs uz golda.
Dīnā krūdzinieks cepli beja izkurinuojis un ceplis beja labi

sylts. Rudiņa laikā īdami, drusku pasola, un krīvam cepļa syl-
tuma patyka, jis pamozam pasagrūzīdams aizmyga un par nakti

izcapa. Čigons pīsaceļ reitā agrinki, lai apsavērt šovus ceļa bī-

drus. Pasaver ceplī: krīvs guļ izcapts, nadzeivs, čigons tyuliņ iz-

valk krīva naudu nu ķešas un aizīt uz šķyuni pasavārtu, kū dora

jūs trešais bīdrs, žīds. Čigons redz, ka sile karinej pi sejas, daīt,

pasaklausa: žīds guļ šņuokdams vīn, Jis aizīt pie saiminīka, da-

boj yudena spāņa, pīsmeļ spāni pylnu yudiņa, atnas uz šķyuni, pa-

kuop augšuok uz vīnas kastes un kai blauž žīdam viersā yudini,
žīds uzreize's atsamūst, pagyun nazi, puorgrīž vierves, lai izpeldēt
silē pa šķyuņa lūgu uorā. Kai jis kreit zemē, tai i beigts. Sile beja
cīši smoga, padūmuot: jī treis puiši cēļa tū sili uz augšu. Čigons
nūsaprīcoj, ka žīds ar jau beigts, izjem nu žīda kešom naudu un
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aizīt uz tiergu svilpuodams vīn. Čigoni vīnmar pruit cvtus pī-

šmaukt, tamdēļ i šūdin vysi čigoni boguoti.

7. A. 1525 G. 158. 20. 30.—35. No Honorātas Benedikta mei-

tas, dz. 1866. g. Ludzas Stiglavas

draudzē. W. Weryho, Podania

Lotew s k i c. Wa rsza w a, 1892, 31.

Tas bija loti sen, kad dzīvoja viena krāpniece, kas staigādama

pa pasauli, nēsāja sev līdz vīžu sainīti. Vienu reizi viņa iegāja

pie bagāta saimnieka un lūdza nakts māju un vietu, kur vīzes

nolikt.

„Noliec tās paceplē," viņai atbild saimnieks.

„Man vistas var viņas samaitāt."

„Nē, nesamaitās!"

Sieva nolika vīzes paceplē. Aizgāja visi gulēt. Kad visi bija

aizmiguši, sieva piecēlās, saplēsa savas vīzes un atkal apgulās

savā vietā. Rītā viņa saka saimniekam: „Tu galvoji, ka vīzes

būšot veselas; tagad par nodarīto zaudējumu iedodiet man vienu

vistiņu."
Saimnieks iedeva ari viņai vistu un sieva aizgāja tālāku. Viņa

aiziet pie cita1 )saimnieka un prasa naktsmāju. Viņu arī pie-
ņēma.

„Kur lai paglabāju savu vistiņu?" sieva jautā.

„lelaid viņu pie mūsējām!"

„Jūsu vistas noknābs manējo; atļaujiet man to pie aitām at-

stāt!"

Saimnieks atļāva, un krāpniece aiznesa savu vistiņu uz aitu

kūti. Kad visi bija aizmiguši, sieva aiziet uz kūti, nožņaudz savu

vistu un atgriežas atkal atpakaļ uz savu vietu. Rītā viņa saka:

„Re', saimniek, ko man jūsu aitas padarījušas; iedodiet man par

vistiņu vienu aveņu,"

Viņai nu iedod aveņu. Vakarā viņa aiziet atkal citā istabā un

lūdzas naktsmāju. Viņu pieņem, kā agrāk.

„Kur lai savu aveņu ieslēdzu?"

„Kopā ar mūsējiem."

„Jūsu auni nobadīs manējo; nolieciet viņu pie vēršiem."

Tā viņas aunam ierādīja vietu pie vēršiem. Viņa to tur noliek

un aiziet gulēt. Kad visi bija aizmiguši, viņa aiziet uz kūti un nosit

savu auniņu. Rītā saka saimniekam: „Jūsu vērši ir nobadījuši

manu aveņu: dodiet man par to vērsi."

Viņai iedod vērsi. Aizgājusi tālāk, viņa ieiet pie kāda saim-

nieka un lūdzas naktsmājas, kur viņu arī pieņem.

„Kur lai savu vērsi nolieku?" viņa jautā.

„Turpat, kur mūsējie stāv."
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„Jūsu vērši nobadīs manējo: atļaujiet man to nolikt pie zir-

giem."

Kad visi bija aizmiguši, krāpniece pieceļas un nosit savu vēr-

si. Rītā viņa saka saimniekam, ka viņa zirgi esot nosituši viņas
vērsi un lūdza tā vietā zirgu. ledeva viņai zirgu.

Sieva ar zirgu aiziet tālāk pie cita saimnieka un lūdz viņu,
lai tas iedodot viņai kamanas. Saimnieks arī iedeva viņai kama-

nas un zirga lietas. Sieva iesēstas kamanās un aizbrauc. Braucot

ceļā sastop zaķi, Zaķis viņai jautā: „Kur braukdama?"

„Kur esmu nodomājusi, tur ar braucu."

Zaķis lūdz: „Lauj man kaut ar vienu kājiņu iekāpt kamanās."

Sieva viņam atļauj. Zaķis papriekšu liek vienu kājiņu, ielicis

vienu kājiņu kamanās, vēlāk iekāpj tur pavisam. Braucot tālāk

vim" sastop lapsu.
„Uz kurieni brauksi?" lapsa prasa sievai.

„Kur esmu nodomājusi, tur arī braucu."

„Atļauj man kaut ar vienu kājiņu iekāpt kamanās."

Sieva ielaida arī lapsu kamanās. Braucot tālāk, sastop vilku.

„Kur brauksi?" vilks jautā sievai.

„Kur esmu nodomājusi, tur arī braukšu."

„Atļauj man arī iekāpt kamanās."

Sieva arī vilku ielaida kamanās.

Braucot tālāk, sastop lāci.

Lācis jautā: „Kur braucat?"

„Kur esam nodomājuši, tur arī braucam," atbild sieva.

«Ļaujiet man kaut ar vienu kājiņu iekāpt kamanās."

Sieva viņam_ atļauj. Kad lācis iekāpa kamanās, visiem palika
drusku pašauri sēdēt. Viņi iebrauca mežā, še viņiem nolūza ilkss.

Sieva saka zaķim: „Tu pirmais esi iesēdies kamanās, tagad skrej
un ātnes ilksi!"

Zaķis atnes ilksi, bet ļoti tieviņu. Sieva sūta lapsu, un tā arī

atnesa tādu pašu tievu. Tad sūta vilku, bet arī viņš atnesa nede-

rīgu ilksi. Tad aizsūtīja lāci. Viņš atnesa koku ar visām saknēm.

Ari tas nederēja par ilksi.

„Sēdiet tik šeit mierīgi, es iešu pati pēc ilksim," teica sieva.

Kamēr viņa meklēja ilksi, zvēri pa to laiku nogāž zirgu gar

zemi, pārplēš viņam vēderu, izrauj iekšas un to vietā piedzinuši
salmus, nostāda zirgu atkal uz kājām.

Sieva atnāk un iesien ilksis, bet kad pieskaras zirgam, viņš

nogāžas gar zemi. Tagad sieva noskaistas un aiziet tālāk kājām.
Zvēri aiziet uz otru pusi un pienāk pie vienas bedres. Viņi pārliek

par to tievu baļķi. Zaķis par to pāriet pāri, tad nāk lapsa, bet tā

iekrīt iekšā; tāpat iekrīt arī vilks un lācis. Sēdot bedrē viņiem
gribis est. Lapsa saka: „Metīsim lozes par to, ko pirmo lai apē-
dam."
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Loze krita vilkam. Viņi vilku apēda ,bet viņa iekšas lapsa

paglabāja apakš sevis. Sēdot ilgāk bedrē, viņiem atkal iegribējās
ēst. Lapsa izvilkusi vilka iekšas no savas slēptuves, sāka tās ēst.

„Ko tad tu tur ēd?" jautā tai lācis.

„Savas iekšas, dari tu tāpat!"
Lācis

,
pārplēsis sev vēderu, sāka vilkt ārā savas zarnas un

tās ēst, no kā viņš drīz nobeidzās. Lapsa nu apēda arī lāci.

Šīs bedres malā auga liela priede, kuras zaros krauklim bija

perēklis ar maziem bērniem. Lapsa saka krauklim: „Ja tu manis

neizcelsi no bedres, tad es apēdīšu tavus bērnus."

„Kā lai tevi izglābju?" jautā krauklis.

«Piesvied zarus bedrē, un pa tiem es izkāpšu."
Krauklis piesvieda bedrē zarus un lapsa pa tiem izkāpa no

bedres.

«Tagad paēdini mani," viņa teica krauklim, «citādi apēdīšu

tavus bērnus."

«Ar ko lai tevi paēdinu?"
«Raug, tur iet sieva pie kaimiņienes raudzībās un nes līdza

tvāragu, gaļu, pīrāgus un pantogu (olinieku). Kad viņa apsēdīsies

atpūsties, tad tu nometies pie viņas. Viņa lūkos tevi saķert, bet

tu veikli apgriezies, paķer ēdienu un atnes to man!"

Krauklis arī tā izdarīja.

«Esi mani paēdinājis ,bet nu arī padzirdini!" teica lapsa.

«Ar ko lai tevi padzirdinu?"

«Jauniķis brauks meklēt līgavu, vedīs līdza alus mucu, un

tu nosēsties uz mucas. Jauniķis gribēs tev sist ar kūju, bet neķers

tevi, sadauzīs mucu un alus iztecēs; tad esi pieskriešu un no-

dzeršos."

Krauklis visu tā izdarīja un lapsa padzēra alus.

«Esi mani paēdinājis un padzirdījis, tagad vēl pasmīdini!"
saka lapsa.

«Kā lai tevi pasmīdinu?"
«Brauks kungs ar kučēru. Uzsēsties kučēram uz galvas.

Kungs gan gribēs tev sist, bet ķers kučēru."

Krauklis tā izdarīja, kā lapsa viņu bija mācījusi ,un nu ari pa-

smīdināja lapsu.

8. A. 1525 G. N. Rancans, Kapiņu pag.

Dzeivuoja pi vīna saiminīka kolps, atdzeivuoja desmit godu,

saiminīks īdeve jam vīnu grvudu mīžu. It jis tagad uz cvtu sai-

minīku, vokorā daīt pi vīnas ustobas un lyudz naktsmuoju. Tuos

ustobas saiminīks labpruot īlaiž kalnu. Tad kolps vaicoj: „Kur
man uzlikt par nakti mīža gruydu?"

Saimnīks atbild: „Līc pi myusu mīžu!"
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Bet kolps nūlīk sovu gryudu pi skaistu gaileišu. Reitā vērās,

ka juo grvudu apēde gaileiši. Tad jis pajem nu saiminīka par sovu

grvudu skaistu gaileiti un īt tuoluok.
Daīt otkon vokors, īīt vīnā ustobā uz naktis. Otkon kolps napa-

mat par nakti gaileiti pi saiminīka gailu, bet pamat klāvā pi vu-

cynu, kuri saplēš par nakti kolpa gaileiti. Reitā cēlās kolps, nuīt

uz kļāvu un redz, ka nu juo gaileiša tik vīn spolvas palyka. Nav

kū dareit, īdūd jam saiminīks par gaili vucynu un kolps nūīt

tuoluok.

Pi vokora kolps vēl īīt vīnā sātā, bet arī taipat napamat vu-

cyna pi vucynu, bet pi zyrgu, vys beidamīs, ka nasamaiseit sovu

vucvnu ar cytim. Pi zyrgu jau drūsai tuodēl,_ka vucynu nu zyrga

vīgli kolpam varēja atšķiert. Bet tys pats nūteik ar vucynu, kas

ar gaili: zyrgi pi tuo saiminīka beja lobi jauni un sameidēja vu-

cvnu. Tad kolps stuojuos pi saiminīka, lai dūd zyrgu par vucynu.

Saiminīks beja mīreigs cylvāks, nagribēja streidētīs un atdeve

zyrgu.

Tad kolps nūpierka rotus, sāst un aizbrauc uz krūdzinīku, ku-

ram beļa tik vīna meita, a dāla navīna. Palīk vāluok par krūdzi-

nīka znūtu un dzeivoj.

9. A. 1525 G. No prof. P. Stroda krājuma, Latgalē.

_

Senejūs laikus, kai visim tys labi zynoms, karaveirim vaja-

dzēja dīnēt divdesmit pīci godi un pat vairuok. Talmūs laikus

nūtyka šaids gadējums.

Vīns karaveirs nūdīnēja divdesmit pīci godi un beja atlaists

nu dīnestes uz sātu. Šis karaveirs, par vysu sovas dīnestes laiku

nabeja redzējis ni reizes ķēniņa. Pēc atlaišonas nu dīnestes jis
naguoja uz sātu, bet guoja taišņi uz ķēniņa pili, lai redzēt kēneņu.
Pīīt pi kēneņa piles un, nikuo navaicuodams, īt par vuortim vydā.

Sorgi juo nalaiž, bet jis soka: „Kai tys var byut, ka nalaiž

pasavert keniņa? Asmu jam nūkolpuojis divdesmit pīci godi un

ni reizes naredzeju, un tagad vēl nagrib manis laist pasavērt kē-

neņa."

Sorgs aizīt pie kēneņa un pastuosta kēneņam, ka vīns kara-

veirs nudinejis divdesmit pīci godi un kēneņa ni reizes naredzējis
un tagad pēc atlaišonas, pyrms naīt uz sātu ,grib redzēt kēneņu.

Kēneņš pasoka sorgam īlaist tū karaveiru. Sorgi jū īlaiž kē-

neņa pilī.
Iguojis pi kēneņa

L
jis kareiviski pasveicynuoja un soka: Div-

desmit pīci godi nudīneju, bet Jyusu Augsteibas ni reizes nare-

dzeju, tuopēc tagad atguoju pasavārtu."

Kēneņš jū palīleja un vaicoj, kuo jis grib par lobu dīnēšonu.
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Karaveirs soka: „Jyusu Augsteiba, Es nikuo nagribu, bet tikai

īdūditman vacus saglus un ar tū pītiks."

Kēneņš nūsabreinoj un soka: „Kū tu dareisi ar vacim saglim?
Es tev īdūšu jaunus."

Karaveirs! soka: „Nē, Jyusu Augsteiba, vēļ moz asmu dī-

nējis, lai nūpelneitu jaunus saglus, tuopēc man pītiks ar vacū."

Ķēniņa valstī beja muiža ar nūsaukumu Vacī Sagli. Šei mui-

ža pīdarēja pašam kēneņam, bet tikai jamā dzeivuoja kēneņa ra-

dinīks. Kēneņš nikuo ļauna nadūmuodams, īdūd karaveiram va-

cūs saglus. Karaveirs tūs pajām un prosa nu ķēneņa, lai pīroksta

aplīceibu, ka tī sagli patīši nu kēneņa ir duovynuoti taidam un

taidam karaveiram par lobu dīnēšonu. Kēneņš pīroksta aplīceibu,

pasaroksta un atdūd karaveiram. Karaveirs pajēmis aplīceibu,

pasateic par tū un pajēmis vacūs saglus dūdās ceļā. Aizguojis aiz

pilsātas, saglus nūsvīž un dūdās taišņi uz muižu Vacī-Sagli.

Aizguojis uz tū muižu, karaveirs paruoda kēneņa radinīkam pa-

peirus un soka: „Leidz reitam atteirej man vītu, jo kēneņš par
lobu dīnēšonu maņ atdeve šū muižu."

Kēneņa radinīks, nazynuodaims, kas te nūteik, brauc pi kē-

neņa ar syudzeibom. Tagad tikai kēneņš sasagiva un saprota, kai-

du saglu prasēja karaveirs, un kuopēc jis prasēja tuos apUceibas.
Bet dareit nikuo. Kas padareits — padareits. Muiža Vacī-Sagli
atdūta karaveiram.

Tagad kēneņš suoc pruotuot, kai tuos muižas dabuot atpakaļ.
Sasauc vysus šovus padūmnīkus un nūsprīž tai, ka vajaga sarei-

kuot balli un paaicynuot karaveiru. Nūsoka arī nūteikumus, kaidi

ballesi daleibnīkiim juoīvāroj. Saceits, dareits. Kēneņš sataisa

balli. Paaicynoj arī karaveini, vai tagadējā Vacūs-Saglu īpaš-

nīku. Karaveira daudz navajadzēja praseit. Ballī jis īsaroda

pyrmais. Atbrauce arī cyti lyugtī gosti.
Pi golda nūsādynuoja vysus tai, ka karaveiram palyka vīta

sūplok kēneņam. Balle beja sareikuota ar dažaidim duorgim ēdī-

ņim un dzērīņim. Dzert vajadzēja tai, ka kurs da kuram vasaluo-

sīs, tad tys tam arī siss par ausi. Tuopēc arī karaveirs beja nūsā-

dynuots, kai ka jam vajadzātu sist par ausi kēneņam, juo taidā

veidā beja nūsprīsts dabuot atpakaļ nu karaveira muižu Vacī-

Sagli. Tai arī nūtyka. Isasuoce dzeršona un sisšona vīns utram par

ausi. Pīguoja arī karaveira kuorta dzert un sist kēneņam. Bet

karaveirs uotri apsakēre, ap kū līta grūzuos._ Tagad jis pīsaceļ

kuojuos un suoc runuot. „Augsti gūduotais kēneņa kungs, Jyus

labi zynit munu muižu Vacī-Sagli. Tur ir patmales un ceļš pi pat-

malem pīīt nu augsta kolna. Vai zynit?"

„Jā," visi ļauds un kēneņš atsoka vīnā bolsā.

„Es reizi brauču uz patmalem. Zyrgs beja jauns un ar ju

slikti beja nūbraukt nu kolna. Tuopēc es pagrīžu braukt pa upi.
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un dabraucu pi taidas vītas, kur upe nabeja aizsoluse. Lvudzu,

pasokat, kū man tagad dareit: vai braukt yudenī un nusleikt, vai

grīzt atpakaļ un palikt dzeivam?"

Vysi suoka klīgt: „Grīzt atpakaļ, grīzt atpakaļ!"

Tad karaveirs pajēme sovu māru, pasaceja uz vīna nu vīsim:

„Byusi vasals!" un īsyta tam par ausi. Vysi suoka sist plauksts

un klīgt: „Lobi, lobi!"

Un tai karaveirs izgluobe sovu muižu Vacī-Sagli, kura ari

tagad dzeivoj, jo vēļ nav miris.

10. A. 1525G. St. Ulanovska, Viļānu pag., Zbi o r wiadomosci

do antropologii krajowej, T. XVIII, Krak a v ā,

1895, 483, 15.

Bjeja cvlvāks, ni bjeja cīši lyls zaglis, ni nazaglis — a vys

gribjēja pazagt. Saguoja lauds baznijcā iz miša, a jis pa tai šaltjai

īguoja baznijckunga staņcjejā. īguoja jis vydā, radz, ka ilā iz sī-

nys kareņej luoča kažuki. Kai sjeņuok braucja jau kungi iz baz-

nijcu i sakuora kažuks pi baznijckunga. Jis i nūzoga luoča ka-

žuku, voi ta vīnu, voi divi, voi cik. līt baznijckunga ūtrā staņcjejā,

radz, ka capura karenei iz sīnys. Jis i tū pajēmja, nūzoga. Isa-

vjēra, ka iz golda nauda stuov, jis tū pa pusjai puordalēja, pusi

pajēmja, a pusii pamatja. īguoja jis pjēčuok kukņā, vjeras, ka ko-

tlā gurns galis cyukys vard zierņūs. Jis i tū gaļi pajērnja. Pīla-

sjējis vysu itū i saglobuoja, a pats nūīt iz spovjedi (grēku sūdzē-

šanu) iz baznijckungu.

Daguojis pi baznijckunga, suocs jau stuostjāt grāks i soka:

„Šys sazatics ar baznijckungu, nūjems capuri pjet jū."

Baznijckungs atsoka: „A lobi, muns bārns, tai i vajaga!"

„Šys i luočs atdzins nu baznijcys."

„A to i labi, muns bārns, tai i vajaga!"
„Šis naudu atracs i ar baznijckungu padalējs pa pusjei."

„A, to labi, muns bārns! Ka tjev Dīvs djevja, to labi, ka i baznijc-
kungam djevja koč pusjeiti!"

„Šys i cyuku nu zierņu baznijckunga izdzjeņc." „A labi, cīši

labi! Ka redzi škuodjā, to vajaga izdjeit, a Dīvs tjev grāku at-

laiss!"

Baznijckungs izspovjadjēja jū, īdevja jam grāku atlaisšonu.

Jis i nagaidjēja, kod beigs vvsa jau baznijcā, jis siagruobs vvsu i

aizšmaucja pa prīšku iz sā'ru. Nu, pjēc miša, īt kungi nu baznijcys

pjēc kažuku — i tukšs: nava kažuku! līt baznijckungs stancjejā,

vjeras: iz sīnys capuris nava juo bobrovas (bebra ādas). Izmat iz

golda acs: i naudys nava pusis! Klausās, ka atskrīn saiminīca

rauduodama da juo: „Ak, muocjeituojs, izvylkts gurns gaļis nu

zierņu!"
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Vot jis staiguoja, staiguoja pa staņcjeju i sadūmuoja, ka jis
pats zagli izspovjadjeja, vjāli pazalilēja i īdevja jam grāku atlai-

šonu! I vyss propola!

11. A. 1525 G. J. Opvncans no Oliņka Latgale.

Reizi vīns čigons nūguojis uz baznīcu pi spovedsi.

„Kaidi grāki, stuosti," prosa baznīckungs.
„Taidi ir grāki," atbild čigons, „vyspiitms es reiz pacēlu ca-

puri pret obrozu."

„Voi, bārns, tys nav grāks," izzaklīdz baznīckungs, „tys ir

pat atlaids."

„Ak tai, nu tys ir lobi, bet es dūmuoju ka grāks; tad izdzynu

cyuku nu mīžim."

„Un tysi nav grāks," steidzās baznīckungs. „Bet voi nav vairs

cytu grāku?"

„Pagaidam nav."

Baznīckungs atlaiž nazynuomus grākus un īdūd čigonam sa-

kramentu. Pēc baznīcas Dīva lyugšanos atguojis uz muojolm,
baznīckungs tveras, ka vina iztryukst capure. Meklej, meklej,
navar dabuot. Viņš atcerās, ka capure vvsu laiku stuovēja pa-
kuorta uz šinas pret obrožu. Prosa kolpyunes, tei arī nasen re-

dzējuse capuri uz sīnas pret obrozu.

„Voi tī nabeja čigons?" vaicoj baznīckungs.
„Beja gon, bet viņš uotri aizguoja un stuostīja, ka īt uz

spoveds."

Baznīckungs skrīn uz klēti un skotuos, ka gaļa, kur beja sa-

lkta mīžūs, ari izzogta. Tagad baznīckungs saprota, ka viņš

grākus ir pīdevis šovam zagļam.

12. A. 1525 G. V. Zacharska no St. Fiļša, Sakstagala pag.

Beja vīnsi boguots zemnīks, kam beja vīns dāls, kuru tāvs

cīši mīļuoja un žāluoja, un nagribēja dūt dālam griuta dorba

struoduot. Dāls izauga lels briugons, bet dorba nikaida navarēja
struoduot. Vuiceit tāvs jū ar nikuo navuicēja, kai tikai desmit

Dīva bausleibu. Tai puorguoja cik godu, tāvs nūmyra, pametja dā-

lam vvsu sovu saimnīceibu. Dāls kai namuocēja nikuo struoduot,
dreiži vvsu montu puorvedja un prodzēra ar draugim un golu-golā

palyka pavvsam bēdeigs.
Vīnu reizi itvSl dāls beja div dīnvs naēds un nazvnuoja, kū

darēt, kur dabuot naudvs un nūpierkt kū paēst. Nakti jis īt par

vīnu cīmu — vērās, ka pi vīna zemnīka duorzā aug daudz ogurču,

jam īguoja pruotā :„Tšu es un nūzogšu ogurču un puordūšu, par

tū naudu nūpierkšu maizis un labi paēsšu."
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Kai jis sadūmuoja, tai padora: īleida jis zemnīka duorzā un

raun ogurčus, bet jam golvā īguoja septeituo bausleiba, ka na-

byus zagt.
Jis sadūmuoja: „Jemšu es sešus ogurčus, a septeituo na-

jemšu!"
Tai jis suoka darēt, jau atskaitīja trīs reizes pa seši ogurči,

kai zemnīks, tuo duorza saiminīks, īraudzēja zagli un pa kluseņem

sagiva jū. Zemnīks dūmoj pats sevī, kū darēt jam ar zagli, bet za-

glis runoj: „Es nazogu, bet jēmu tikai po seši ogurči, a septeituo

najēmu, par tū ka septeituo bausleiba muoca nazagt."

Kū darēt zemnīkam ar zagli? Jis suoka jū sist un taipat_sa-
dūmuoja pīktū bausleibu, nasit uz nuovis. Tod zemnīks syta jū un

skaitēja da četru, un otkon suoc nu gola. Tai zemnīks itū zagli
cīši labi pasyta un palaidja. Zaglis navarēja īt, bet nu tuos reizis

suoka struoduot un vairuok nikod nadūmuoja par zogšanu. Dreiži

jis palyka taipat par boguotu, kai beja juo vacījis tāvs, bet par

desmit Dīva bausleibu vairuok ni ar kū narunuoja, un vēl tagan

narunoj. Jis labi pīmin tū septeitū un arī pīktū bausleibu.

13. A. 1525 G. N. Ranc a n s, Prei 1 o s.

Dzeivuoja buoba ceļa molā mozā ustabiņā. Jei beja lūti skū-

pa, napījēme nikod nivīna celaveira uz nakts muojas, ari nikam

naīdeve ni kimūsa maizes, ni pat vudiņa gluozes. Bet vīns cyl-
vāks apsajēme pret sovim draugim, ka jis tiks pi skūpuos buobas

uz vakariņām. Pajem ar sevi leidza zivis un aizīt. Daguojis pi us-

tobas, redz, ka skūpuo buoba molku školda.

„Dīvs paleidz!" soka cylvāks.

Buoba atlid: „Paldīs."

Tad cvlvāks soka: „Lobas dīnas tev nu tovas kyumas, a vot

i gascincy (dāvanas)!"
Buoba pacel golvu, līk ciervi molā un īvad cvlvāku ustobā,

pasādynoj pi golda un suoc vaicuot: „Voi vasaļa muna kyuma?"

„
Vasaļa un stypra," atbild cvlvāks. Tad buoba vaicoj: „Voi

tys lelais akmins pi ustobas ir vēl?"

„Jau sen sapvva," soka cylvāks.
„Redzi, mani naklausēja, es gon sācēju, ka kaidu navīn juttni-

teņi juouzlīk."

„A voi tys skaistais malnais gails ir vēl?"
„Nav jau sen," atbild cylvāks, „nūguoja par dzīduotuoju."
„Ks jau tai dūmuoju, ka es beju pi kyumas, kai tik izīt nu

pacepļa, tyuleņ dzīd, vys vīns kai pa notim."

Vel buoba vaicoj: „A ta tys malnais vierss ir vēl?"
„Arī nav," soka cvlvāks, „nūguoja par kyulēju."
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„Tai jau zvnuoju, tuodēļ ka es beju pi kvumas, kai tik nūnešu

cvstt, tai tys malnais vierss tvuleņ grvudu meklej."

„A raibais veprs ir vēļ?"

„Nav," soka cvlvāks, „nūguoja zemes mēreitu."

Arī soka buoba, ka jei tū paredzēja, tuodēļ ka veprs kai tik

teik duorzā, tai nūrūk taisnu taisnu vadzeņu. Tai buoba izvaicoj

par vvsu, pabaroj cvlvāku ar vakareņom un vēļ „paldīs" pasoka.

Cvlvāks arī aizīt prīceigs uz sovim draugim pasialīleit, ka

tyka pi skūpuos buobas uz vakareņom.

7. Tas jau ir tas otrs.

1. A. 1525 G. A. Lerchis-Puškaitis, Džukstē-Pienava. LP,

I, 187, 196. Maxßohm, Lettische Sch wānke, 9, 11.

Viņos gados kāds kungs pavasarī iedevis savam saimniekam

divus vēršus ganīt. Bet vasaru vīram nav ko ēst: nokauj vienu

vērsi un apēd. Rudenī saimnieks aizdzen tik vienu vērsi kungam.

Kungs, saimnieku ieraudzīdams, uzbļauj: „Tu vērsi tāds, kur tas

otrs palika?"

„Kur otrs? Te jau abi ir: tas ir tas viens un es esmu tas otrs,

paši tā teicāt!"

2. A. 1525 G. T. Aizpurs Zeltiņos, P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 90, 1594.

Viens muižkungs aizsūtījis mācītājam ar zemnieku divus tī-

tarus. ledevis līdz arī vēstulīti. Zemnieks ar tītariem pa ceļam

iegriežas krogā, kur satiek savus draugus, Pie brandvīna glā-
zēm viņi notiesā vienu tītaru. Kad tas apēsts, saimnieks gan atjē-

dzies, kas par lietu, bet nospļaujas un iet uz mācītāju. Aizgājis pie

mācītāja, atdod tam tītaru un vēstuli, bet pats stāv priekšnamā.
Pēc kāda laika mācītājs iznāk laukā un uzkliedz: „Kur ir tas otrs

tītars? Še vēstulē stāv rakstīts, ka muižkungs sūta man divus

tītarus!"

„Šitais jau ir tas ūtrais teitarsi," atbild zemnieks.

„Es tev prasu, kur ir tas otrs tītars?"

„Šitais jau ir tas ūtrais teitars, cīnīgs mācītāj' kungs!"

Mācītājs, tā pārskaities, ka izsviedis zemnieku aiz krāgas
laukā. Saimnieks tūlīt dodas uz krogu. Draugi brīnās, ka tas ar

veselu ādu. Bet saimnieks saka: „Viņš kā muļķis man prasa, kur

ir tas otrs, bet es saku, ka tas ir tas otrs. Viņam vajadzēja prasīt,

kur ir tas viens tītars, tad arī būtu cita lieta!"
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3. A. 1525 G. T. Aizpure, Rīga. P. Birkerts, Latvju t. anek-

dotes, 11, 203, 1820.

Reiz viens lielskungs pavasarī iedevis saimniekam divus vēr-

šus ganīt. Bet saimnieks vasaru ņem nokauj vienu vērsii un aiz-

dzen rudenī lielkungam tikai vienu vērsi. Lielskungs, ieraudzījis
vienu vien, uzbļauj: „Tu vērsi, kur tad otrs vēsis?"

„Otrs vērsis? Te jau ir abi: tos ir tis vīns vērsis, un es esmu

tas otrs, paši jau tā teicāt."

4. A. 1525 G. Lūcija Bieza, Skulte. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 328, 2084.

Pieteris taisījies braukt uz Limbažiem. To dzirdējis mācītājs
atsauc Pieteri pie sevis, pavēl viņam aizvest cienīgtēvam tītarus

un iedod līdzi arī vēstuli. Ceļā Pieteris ieiet Stienes krogā. Tur
ir arī citi biedri, kuri arī brauc uz Limbažiem 1

.
Viņi iedzer mie-

stiņu, bet bez_ uzkožamā tak neiet. Te viens pamanījis, ka Piete-
rim ir vezuma divi tītari. Viņš ienes vienu iekšā un norauj galvu.
Bet Pieterim nu ir bailes. Viņš iet ar vienu tītaru pie cienīgtēva.
Cienīgtēvs izlasa vēstuli un prasa, kur esot tas otrs tītars. „Tas
jau ir tas otrs tītars!" atbild nobijies Pieteris.

„Ak tu lops, es tev prasu, kur ir tas otrs tītars? Mācītājs man

raksta, ka viņš man suta divus tītarus, kur ir tas otrs, te ir tikai
viens!"

„Tas jau cienīgtēvs, ir tas otrs," atbild Pieteris.

„Nu, tad ej tu, lops, projām, tu zaglis!"
Pieteris arī laimīgs aiziet un priecājas, ka kungs nav prasījis,

kur ir tas pirmais tītars, jo pirmo jau viņi apēda, tik atveda cie-

nīgtēvam Otru.

8. Zagļi ar nabagu.

1. A. 1526. VI. Pilipjonoks, Asūnē.

Senejus laikus dzeļvova pi vīna kunga treis bruoļi. Vīnu dīnu
kungs uz jīm sasasirdejuos un aizdzvna nu sovvs sātys, Bruoļi
tagad _palyka sirdeigi uz kunga un dūmuoja, kai jam atmoksuot

par itu ar ļaunu. Reizi bruoļi saguoja siovā storpā un sarunova īt

zamvīna tylta, kur kungs brauks ar gaspažu. Vot jī divējus palyka
sjadat zam tylta, a trešajam īt kryumus un muoneit kungu sokūt:
„Brīdis, brīdis!"

Par nagaru laiku kungs brauc ar trejim zyrgim vīnā kara-
paška (karīte) un ar gaspažu. Kad kungs beja jau kluot kryumym,
tad trešais bruolis i suoc runuot: „Brīdis, brīdis."
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Kungs dūmova, kas tys asūt par zvēru. Jys pametja zyrgus

un guoja obi ar gaspažu vjārtūs, kas tys par zvāru, nu kura cvl-
vāks breinīs un runoj pots ar sevi. Cikom kungs ar gaspažu beja

kryumūs, tikom itī divi bruoļi, kuri sjādjāja zam tylta, sāduos ka-

rapaškā un nūbraucja. Bet trešyis bruolis, kurs īvjadja kungu ar

gaspažu dziļi kryumūs, pots aizsikrāja bruoļim prīškā. Tagad sa-

sāda visi treis bruoļi karapaškā un braucja, cik tik var. Bet kungs

ar gaspažu palyka staiguodami kryumūs. Bruoļi brauc un danuoc

vīnu vācu, siermu lvnu kuļsteituoju un soka: „Sēdīs, dzjadzka un

byuņ par myusu kungu."

Kuļsteituojs apsasādās pi bruoļim un soka: „Bārny, asi jau

asmu pavvsam nabogs un ar veizem. Kur lai byunu par kungu,

vjāļ jyus?"
Bet bruoļi soka: „Vjaļc i tu paļtu, kuru i kungs vylka un pa-

mjatja karapaškā, un tevi ari navaicuos nikas, un dūmuos vvsi,

ka kungs."

Braukaļādami bruoļi kučēru izvuicēja pa poļski runuot vīnu

vordu: „dobža" (labi). Vot jī braucja visi četry, cikom nūbraucja

pi vīna goroda, kur beja drābu magazins. Ivaduši kuļsteituoju

magazinā, vjāļ jū bruoļi pavuicēja, lai kū jī ruodeis, bet jys lai tik

soka: „Dobža".
Veikalā tierguotuojs atnasja krāslu kuļsteituojam, dūmuo-

dams, ka pūļu kungs. Tja bruoļi pīnas vvsaidas drābis un moda

kungam, bet jys tik atsoka: „Dobža".

„Tai ruodeidami šovam kungam drābisi, jī pīlyka trejūs pylnu

vaziunu un aizbraucja, tik pamjatja sovu kungu un pascīje tier-

guotuojam, ka itys kungs vysu aizmoksuos, a jī tik drābis aizvjass,
atbrauks kungam pakaļ. Tai trejūs bruoļi sāduos un braucja uz

sovu pusi i nadūmova kuļsteituojam braukt pakaļ. Tierguotuojs

saskaitēja, cik kungam vajag moksuot, un gaidēja, kod jam kungs

moksuos. Bet kuļsteituojs tik pagrūzuos kunga paļtā un sjād.

Zam vokora tierguotuojs soka, lai moksuojūt par drābjom. Bet

jys tikai soka: „Dobža".
Tai tierguotuojs ar kungu naticis golā i radz, ka nikas naizīs,

aizguoja saukt policiju. Atnuocja policija un vaicuoja nu kunga do-

kumentus, nūvvlka pairu un breinovās poši, ka itam kungam vei-

zis kuojuos. Tod jys izstuostēja, kai jū pīkruopja treis bruoļi, un

pīsazyna, ka jys asūt lynu kuļsteituojs. Tod policija atlaidja ju,

bet tierguotuojs palyka bez naudys.

2. A. 1526. L. Uljana, Latgalē. Latvju kultūras kr.

Reiz dzeivuoja übogs un beja viņš dzierdējs, ka ir dabasu

valstība. Beja sasastreidējuši boguoti kungi, kurs kuru apmuonīs.

Vīns beja tierguotuojs, ūtris kungs. Pajēme kungs tū übogu, pī-
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dzierdēja ar brandīņu, aizvede uz sovom muojom un īvede lo-

buokā ustobā. Übogs pasamūda reitā un dūmuoja, ka viņš ir ti-

cis dabasu valstībā. Pajēme kungs apgērbe übogam lobuokuos

sovas drēbes, īsādynuoja lobūs zyrgūs. Tikai pīsacēja, lai übogs
nikuo narunoj, tikai lai soka: jā. Braucja, braucja — ībraucja piļ-
sātā. Ilaide übogu tamā veikalā, ar kura saiminīku beja kungs

streidējīs par apmuonīšonu. īguoja übogs, padeve viņam krāslu,

uz kura atsasāda übogs, bet ar zyrgu kučērs sēdēja uz īlas. Kai

tik kuo vaicuoja nu üboga veikala saiminīks. viņš vys sācēja: jā.
Kaidas tik preces ruodēja, vys sācēja: jā.

Iznosuoja vysaidu preču, pīlyka pylnus rotus. Tod kučērs

pabraucja zyrgu padzonuot. Kai braucja, tai i aizbraucja prū-

jom, bet übogs, kurs izzaskatēja pēc lela kunga, palyka sādā-

dams. Tai tyka apmuonīts tierguotuojs nu kunga, bet übogs da-

buoja zinuot, ka jis nav dabasu valstībā.

9. Joku maiss mājā.

A. 1528. Fl. Ankipans Ludzas apr. Michalovas pag.

Dzeivuoja dāls un muote. Dāls, palaidnis, grib tik slinkuot.

Jis tikai tū i zynuoja, ka padorīt kaidus jūkus. Reiz jau guoja
kluotu zīma un suoka krist snīgs, bet gūvs kūtī stuov naāduse.

Kū lai jei ād, jo Juoņs napīpluovja sīna? Juoņs tagad guoja pa

boltu snīdziņu sīnu pļautu. Nūpluovis drusku vacuos zuoles, ībuo-
zis maisā un pats atsasād viersom, zynoms, kai lai nasād, jo kuo-

jas jam sola, uz snīga stuovūt. Caur jū brauc cauri pops un soka

uz juo: „Nu, jūku Juon, brauksim jūku taisītu."

„Brauksim! Bet maņ palvka jūku kulīte muojuos," sok jūku
Juoņs.

„Nu tad ej atnes!" soka pops uz Juonīša.

„Labi," atbildēja Juonīts. „Maņ kuojas so\. Idūd maņ sovu

zuoboku."

Pops īdevja zuobokus. Tagad jis jau suoka prasīt šlapas,
svuorku un zyrgu. Pops jam vvsu šu īdevja. Juoņs nūbraucja
uz popa muoju un soka uz juo sīvas: „Maņ pops sacīja, lai tu

vvsu naudu atdudut un dažus smukuokūs traukus. Pops nūpierka
zemi, bet pitrvukst naudas."

Popa sīva pasavāruse, ka jam golvā popa slapa, dūmoj, ka

taisnība, un atdevja jam vysu naudu un dažus smukuokūs trau-

kus. Juku Juoņs, pajēmis naudu, atbrauc uz sovom muojom. Pops
palicis sed, sed, bet juo sagaidīt navar. Pops pasacēlīs nūguoja
uz muojom un vaicoj nu sīvas: „Vai nabeja atbraucis jūku
Juoņs?"
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„Beja atbraucis, es jam atdevu vvsu naudu un palaižu atpa-

kaļ uz tevi. jo jis teicja, ka vajag zemi pierkt, bet nav tev naudas."

Pops sasadusmuoja un dreiži nūskrēja uz jūku Juoni. Juoņs,
tikkū atbraucis uz muojom, soka muotei: „Jo atbrauks pops, tad

tu pasoki, ka es nūmvris un paglobuots pi lūga."

Pats Juoņs izbedja pi lūga dūbis un īleida vvdā, pametja tik

mozu caurumīņi, caur kū atsapyust. Atguoja pops un vaicoj:

„Kur Juoņs?"

„Nūmiris. un še pi lūga paglobuots," atbildēja vecīte."

„Jo jis nūmvris. tad tev daīs īt un divi godi atdzeivuot par

kolpvuni," atbildēja pops.

Kad Juoņs izleida nu dūbis. pops jau beja nūguojis prūjom.

Tagad jis vaicoj: „Kū teicja pops?"

Večiņa pastuostīja, ka šai bvus juoīt un divi godi juodzeivoj

jam par kolpvuni. Juoņs juos vītā pasajēmja atbyut divi godi par

kolpu. Jis apsavvlka meitas drēbēs un nūguoja uz popu. Kad

Juoņs beja atdzeivuojis, kaids popa kolps gribēja ar jū apsapre-

cēt, tuodēļ, ka jis beja ar meitas drēbēm, un dūmuoja, ka šis mei-

ta. Kuozu laikā, kad atguoja nakts, vysi guoja gulātu ustobā, bet

jūku Juoņs ar sovu brvutgonu nūguoja uz kļāva gulātu. Pēc

breiža jūku Juoņs soka šovam brvutgonam: „Mani īlaid caur grī-
stim klāvā, maņ tur drusku vajag."

„Par kū na? Varu īlaist," atbildēja brvutgons.

Tikkū jū īlaidja kūtī, Juoņs pīsēja pi kožas rogu viervi sovu,

bet pats nūguoja uz muojom. Brvutgonam navar sagaidīt sovas

brvutes. Vvlka jis nu vvsa spāka augšī sovu bryuti. Izvilcis

pats nūsabeida. ka brvutes vītā beja koza. Pops pajūmis kozu,

nūvedja uz azaru un suoka svētīt, lai otkon palīk par brvuti. Pops
ilgi jū svētej, bet koza bejuse, koza ir. Jūku Juoņs nūguoja uz

muojom un dzeivoj pa šai dīnai ar popa naudu, jo nav mvris.

10. Zirgs par cilvēku pārvērties.

A 1529. J. Nīders, Alūksnes pagasta.

Žīds braucis ar mantu vezumu un ceļā aizmidzis. No meža

iznākuši divi blēži, izjūguši zirgu un viens to aizvedis. Otrs ie-

jūdzies zirga vietā un lēni braucis uz priekšu. Žīds atmodies

prasa: „Kur mane zirge?" Zaglis stāsta, ka šis esot kādreiz pret
Dievu apgrēkojies, nu tas viņu pārvērtis par zirgu. Tagad laiks

esot notecējis un viņš kļuvis atkal par cilvēku. Zīds to atlaiž un

iet uz tirgu pirkt sev jaunu zirgu. Bet te tas ierauga savu veco.

Žīds pieiet tam klāt un čukst ausī: „Tu nu ese atkal apgrēkojies
pret Deve, bet nu es tev vairs nepirks."
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11. Kam būs labāks sapnis.

1. A. 1530. V. Maldona skolnieks Blomes skola 1892. g.

Reiz iznāca latvietim ar čigānu kopā braukt un pusdienā viņi

izvārīja galu. Bet gaļas viņiem nebija daudz un abi no tās gaļas
nevarētu paēst. Viņi nu nosprieda likties gulēt un kas redzēšot

labāko sapni, tas tad apēdīšot to galu viens pats.
Čigāns pamodies stāstīja savu sapni: „Es piegāju pie viena

liela ozola, kas sniedzās līdz pašām debesim. Tur es satiku Pē-

teri un lūdzos, vai es nevarētu tikt pie Dieva. Pēteris mani arī

ielaida debesīs un Dievs mani aicināja sēsties pie galda, kur tad

ēdām un dzērām."

Latvietis nu stāstīja savu sapni: „Es atkal piegāju pie vienas

lielas egles un pa tās egles zariem arī uzkāpu debesīs. Pēteris

mani arī ielaida debesīs un stāstīja, ka pie Dieva esot atnācis či-

gāns un tagad tur ēdot pusdienu. Es nu domāju, ka_ čigāns būs

labi paēdis, mudīgi vien nokāpu zemē, uzmeklēju mūsu galu un

apēdu visu."

Tā nu čigāns ar savu jauko sapni bija pie vīlies un palika ar

tukšu vēderu.

Piezīme. Loti līdzīgu joku esmu arī Rauna dzirdējis. Šī skolnieka

pasaka ir drusku pārlabota valodas ziņā. P. Š.

2. A. 1530. J. Johansone, Rīga. A. Bērzkalnes krājuma.

Viens žīds ar čigānu bijuši iesaukti zaldātos un viņiem gadī-
jies dzīvot kopā. Reizi tie nozaguši 'tuvējam kaimiņam vistu, un

izcepuši vakariņās. Tad sprieduši, ka abiem no vienas vistas nekā

netiks, bet kurš nu tad lai ēd?

Čigāns teicis: „Klau, liksimies gulēt un kurš skaistāku sapni
redzēs, tas to vistu no rīta apēdīs." Žīds drīz vien aizmidzis, bet

čigāns piegājis pie krāsns un vistu apēdis. No rīta žīdiņš jaui agri
augšā un modina arī čigānu. Abi norunā, ka pirmais stāstīs žīds.

Viņš stāsta: „Es biju debesīs, redzēju Dieviņu un eņģelīšus,
cik tie tur_ skaisti dziedāja; bija klāts arī bagātīgs galds, tur ne-

trūka nekā, arī man deva cāļa galu un mēs visi tur ēdām un

dzērām!"

Čigāns padomā un tad saka: _„Klau, mīļais), tas ir taisnība

gan, es arī tur biju i tevi redzēju, jūs visi tur ēdāt un dzērāt, bet

man nedevāt neka. Es nu kāpu zemē un apēdu to pašu mūsu

vistiņu." ļ 'I 1

3. A. 1530. Skolnieks K. Goldbergs no 60 g. vecās Annas

Goldbergas Daudzevā. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 111, 272, 3370.

Viens krievs ceļojis pa pasauli un viņam bijis loti maz nau-

das. Te viņš iegriezies vienā krogū un gribējis stipri ēst. Viņš
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saticis vienu čigānu un sarunājies ar to, ka pirkšot ēdienu par

abiem kopā. Čigānam arī bijis maz naudas, kādel nopirkuši si-

vēnu tikai dūres lielumā. Abi gājuši tālāk, kamēr pienācis va-

kars. Nosprieduši, ka abiem tur nav ko paēst, tāpēc, kurš redzē-

šot šonakt labāku sapni, tas varēšot apēst visu sivēnu. Abi liku-

šies ceļmalā gulēt. Pa nakti krievs pamodies un izsalkumā ap-

ēdis to sivēnu. Agri no rīta čigāns modinājis krievu un stāstījis

tam savu sapni: „Es biju jaukā ābeļu dārzā starp daudzām slai-

dām ābelēm. Viena ābele bija liela, gara, kupla un resna līdz pa-

šām debesim.. Es kāpu pa garo ābeli, līdz kamēr izbāzu galvu

caur debesim. Pēteris ēda ar saviem kalpiem pusdienu. Pama-

nījuši mani, viņi uzaicināja arī mani. Es aizgāju un nosēdos gara

galda galā un ēdu daudz un dažādus ēdienus."

Pēc tam krievs sācis stāstīt savu sapni: „Es arī biju tajā

dārzā, kur tu, un redzēju, ka tu uzkāpi debesīs. Tad es kāpu te-

vim pakal un redzēju, ka tu ēdi tik daudz un dažādus ēdienus, bet

mani turpu nesauca. Nu es kāpu zemē un apēdu mūsu sivēnu!"

Čigāns palicis bailīgs un negribējis biedram ticēt. Bet kad

gājuši abi skatīties, tad patiesi sivēna vairs nebijis. Ta krievs

piekrāpis čigānu.

4. A. 1530. V. Filšs no A. Kozlovska, Rēzekne. Latvju kul-

tūras krājumā.

Vīnu reizi guoja pa ceļu div cvlvāki: čvgons un zemnīks.

īdami pa ceļu jī runuoja, kaida kuram ir laimja. Jī sarunuoja, kas

kū pa prīšku atrass uz ceļa, tys byus laimeiguoks. Tai jī īt un

vērās. Čygons īraudzēja: uz zemis gul komulenš, nazkas nū-

gaisynuoja. Tymā komulenā beja aizsīti tauki un svīksts. Čv-
gons soka uz zemnīku: „Es esmu laimeigs un ēsšu vīns pots, a

tev nikuo nav."

Zeļmnīkam ar cīši gribējās ēst, jis runoj uz čygonu: „īsim

tuoluok, es varbyut ar dabuošu kaut kū."

„Labi!" pascēja čygons, un jī nūguoja tuoluok. Guoja jī

guoja — verāsi čygons: gul uz ceļa butela brandīņa. Čygons pa-

cēla buteli ar brandīni un runoj: „Es tuoluok naīšu, jau taisās

tvmss, es gulēšu zam egleitis, tagan man ir brandīņš un svīksts

ar taukiim, bet tev nikuo nadūšu, tu esi nalaimeigs."
Atsasāda čygons pi kriumenu un grib dzert tū brandīni un

taipat ēst tū švīkstu ar taukim. Zemnīks ar atsasāda un soka uz

čygonu: „Zyni kū, draugs? Itū nakti puorguleisim tai pat na-

ēduši. Tad redzēsim sapynā, kai itū brandīni dzert, tev vīnam

patim, vai abadivējim, un taipat ar itim taukim un švīkstu."

Čygons ilgi dūmuoja un golu golā pascēja: „Labi!" Tai jī

atsagula zam kriumenu. Čy?ons dreižy aizmyga, a zemnīks ap-
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ēdja vvsus taukus, švīkstu un izdzēra brandīņi. Tad jis taipat

atsagula guleit. Uz reita pazacēla čvgons un taipat zemnīksi

Zemnīks vaicoj čvgonam: „Nu, draugs, ku tu redzēji sapvna?"

Čygons suoka stuosteit, ka jis redzēja, ka beja dabasus pi

posa Dīva un ar Dīvu labi izdzēra duorgus vīnus. Zemnīks puor-

traucja čygona runu un soka: „Es ar taipat redzēju, ka tu staigoj

ar Dīvu pa dabasim un labi ar Dīvu dzēri lobu brandīņu un edi

lobās pušdīnis. Es padūmuoju, ka tu vairuok naīsi pi manis, es

pajāmii itūs taukus ar švīkstu apēžu un izdzēru_ ari brandīņi."

Čygons palyka pavysam naēdis, pametja itu draugu zem-

nīku, a pats nūguoja uz cīmu praseit koč gabaleņu maizis. A

zemnīks atguoja uz sovu sātu smīdamīs.

12. Gudrais zeltkalis.

1. A. 1532. J. Bankins, «Šis un tas» 11, 1875, 15.

Vecos pagānu laikos dzīvoja brīnumi gudrs un manīgs zelta

kalējs, kam, kā pagānam, bija divas sievas, no kurām tomēr viena

viņu vairāk mīlēja nekā otra. Reižu tam ķēniņš pavēlēja iztaisīt

tādai zelta krēslu, kāds esot bijis Jeruzālemē. Kalējs Jeruzālemes

krēslu nebija redzējis l, tādēļ arī nezināja, kāds tas izskatījies. To-

mēr zeltkalējs atteica ķēniņam, ka varot gan pataisīt tādu krēslu,
bet ka tik lielu krēslu taisot, esot daudz zelta jākausē. Kausējot

zelta paliekot mazāk, kādēļ kausējamā zelta svaram vajagot būt

daudz lielākam nekā krēsla svaram. Ķēniņš bija ar to mierā, un

deva kalējam tik daudz zelta, cik vien tas paģērēja.

Kad nu krēsls bija gatavs, tad ķēniņš salūdza daudz svešus

ķēniņus un firstus no zemju zemēm un malu malām uz lielām dzī-

rēm, kur viņa lielo un grezno valstības krēslu varētu apskatīt un

apbrīnot. Ķēniņa vietnieks līdz šim bija cerējis, ka pats ķēniņš,

gribēs skatīties un šim tad pirmajam liks uz tā sēdēt. Ķēniņš

pats gan pirmais nekāpa uz krēsla, bet pavēlēja meistaram pir-
majam kāpt virsū.

Krēslam bija trīs pakāpšļi. Kad nu meistars uzkāpa uz pirmo
kāpsli, tad krēslam atvērās mazas durtiņas, pa kurām zelta lak-

stīgala, izbāzusi galvu, sāka tik skaņi dziedāt, ka visi viesi un

pats ķēniņš no priekiem plaukstās vien sitās. Nu meistars kāpa
uz otru kāpsli, tur arī tādas pašas dūris atvērās, bet pa tām iz-

skrēja liels ērglis, kam zelta kronis bija galvā. Tas sasita spār-
nus, ņēma kroni no galvas un saņēma to knābī, par ko arī viesi

priecājās._ Kad kalējs kāju spēra uz trešo kāpsli, tad tas pats
ērglis iznāca ar kroni mutē, un to uzlika meistaram galvā, šis

kroni atdeva ergļam, kas ar to pa savām durīm iegāja atpakaļ.
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Nu meistars kāpa no krēsla zemē, kuir to uz ikkatra kāpšļa lak-

stīgala skaņi pavadīja. Tagad pats ķēniņš tāpat darīja kā mei-

stars, uz krēsla sēdēdams, uzteica kalēju par vislielāko meistaru

un pieņēma to par savu zeltakalēju.

Ķēniņa vietniekam nu bija lielas dusmas uz šo meistaru, viņš

tādēļ izdomāja un meloja ķēniņam, ka tas, šo lielo krēslu taisī-

dams, daudz zelta nozadzis, jo krēsls ne mūžam nevarot tik daudz

svērt, cik zelta izbrāķēts, bet šo lielo paizumu nekā nevarēja no-

svērt. Senāts izdomāja līdzekli, sauca kalēja sievu, kas viņu

lāgā nemīlēja, solīja tai trīs tūkstoši rubulu maksāt, kad tā no sava

vīra izdabūtu, kā šo krēslu varētu nosvērt, un tad šiem pasacītu.
Tā arī paņēmās to izdarīt, viņa raudādama krita vīram virsū un

lūgtin lūdzās, lai tak viņai arī pasakot, kā gan šo lielo krēslu va-

rētu nosvērt. Vīrs gan to negribēja darīt, bet kad šī apsolījās

sirsnīgi mīlēt, tad viņš tai arī izstāstīja.
„Vajaga likt taisīt lielu laivui," tā viņš sievai sāka stāstīt,

„kurā šo krēslu var ielikt, tad šī tukšā laiva jāieliek stāvošā ūdenī

un jānozīmē, cik dziļi tā stāv ūdenī, nu uz šo laivu var likt krēslu

virsū, un nozīmēt to vietu, cik laiva dziļāki iegrimusi ūdenī. Tad

var ņemt krēslu no laivas nost, un kraut tik daudz akmeņu laivā,
kamēr tā tik pat dziļi iegrimst ūdenī, cik tad, kad krēsls tur bija
virsū. Nu akmeņus var nosvērt pa vienam, un tā izdabūt, cik

lielais krēsls smags."
Līga blēdniece to bija dabūjusi zināt, tad viņa arī steidzās uz

pili un izstāstīja senātam, kā krēslu varot nosvērt. Senātsi, prie-

cīgs par tādu laimi, lika pataisīt laivu un nosvēra krēslu. Tika

atrasts, ka trūkst divi birkavi zelta, bet ķēniņam stāstīja, ka zelta

trūkums ir četri birkavi. Ķēniņš gan šo lietu gribēja atstāt mierā,

jo viņam arvien bija liels prieks par skunstīgo krēslu, bet senāts

sauca kalēju savā priekšā, un nosprieda tam iet tornī pie ūdens

un maizes.

Tur bija tāds tornis, ka pie tā cilvēka, ko apcietināja, ne-

viens nevarēja tikt klāt un tam pienest ēst vai dzert. īpaši zag-

ļus bāza tai tornī, kur nu arī zelta kalējam bija jāiztiek vesels

mēnesis ar četri mārciņi maizes un sttopu ūdens.

Viņa mīļākā sieva gāja to ikkatru dienu apraudzīt. Lai gan

tā lielā augstuma dēļ maz vien ar to varēja sarunāties, tad to-

mēr, galvu pa lodziņu izbāzis, viņš tai sacīja: „Klausies, mīļā

sirsniņ! Ej bodē un nopirc zīžu diegus un virvi, tad noķer kādu

zirnekli, dasien tām garāniski pie vēdera mazu kociņu, kam abi

gali garāki nekā pats zirneklis. Priekšgalā kociņam uzsmērē

sviesta kumosiņu, pakaļgalā dasien zīdes pavedienu, kam otrā

galā virve piekārta. Zirneklis, pēc sviesta dzīdamies, rāpsies pa

sienu uz augšu un nonāks pie manis."

Sieva darīja, kā vīrs to bija mācījis. Kad nu viņam ar zir-
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nekli bija izdevies 1 tā visas lietas laimīgi dabūt augšā, tad viņš

pataisīja valgu trepes, dasēja vienu galu pie loga stenderes, otru

galu izmeta pa logu un pa tām laimīgi nokāpa zeme, bet apdomā-

jies, uzkāpa atkal augšā un ielīda savā cietumā. Kad nu viņa

mīļākā sieva atkal tur nonāca, tad viņš tai sacīja: „Ej tu uz māju

un pasaki manai otrai sievai, lai vina tūliņ pie manis atnāk, bet

tu pati steidzies uz jūrmalu un pagaidi, kamēr es arī tur aiziešu."

Šī nu steidzās uz māju un pastāstīja otrai sievai, ka vīrs

viņu uz vienu acumirkli gauži lūdzis pie sevis. Kalējs jau bija

nokāpis un gaidīja uz to zemē. Kad šī atnāca, tad viņš tai lūdza,

lai kāpot paskatīties, kāda vieta tur esot, kur tas šo laiku vārdzis.

Sieva, gribēdama apliecināt savu mīlestību, uzkāpa un ielīda pa

logu istabā, tad vīrs tai sacīja: „Vai dzi, sieviņ! nomet trepes
zemē. Es pataisīšu kāpšļus labāki, kā tu drošāki vari nokāpt

zemē."

Šī, neko sliktu nedomādama, arī paklausa. Kalējs nu viņai

pārmet un izstāsta, ka šis tikai viņas viltības dēl šai tornī nācis,

tādēļ nu šī varot palikt' viņa vietā mēģināt iztikt ar to maizi tikai

to pārējo laiku, ar ko tam viss mēness bijis jāpārtiek. To sacījis,
steidzās prom uz jūrmalu, kur tas savu otru sievu atrada gaidām.

No senāta bīdamies, tas sēdās ar savu sievu kuģē un aiz-

ceļoja uz svešu zemi. Viņš tur kādā pilsētā apmetāsl dzīvot, strā-

dāja uzcītīgi savu amatu, palika par izslavētu1 zeltakaiēju un

iekrājās arī daudz mantas un bagātības. Lai gan tur pie visiem

bija cienīts un godāts, tad tomēr viņš ilgojās tikt atpakaļ uz savu

tēvišķu.

Kad nu mēness laika bija apkārt, tad senāts gāja priecāda-
mies uz torni, cerēdams atrast kalēju nomirušu, bet par brīnumu

tas vis neatrada kalēju, bet viņa vietā šā viltīgo sievu, gluži stīvu

un izdzisušu. Senāta kungiem nu gan bija lielas dusmas, bet neko

nevarēja darīt, jo tie nemaz nezināja, kur kalējs bija palicis, kur

ne. Bet ķēniņš turpretī gauži priecājās par to, viņš izlaida grā-
matas uz malu malām un aicināja kalēju atpakaļ, noteikdams, ka

tam ne no kāda soda nav jābīstas.

Kad nu kalējs tādu ziņu no ķēniņa dabūja, tad viņš loti prie-

cājās un ceļoja atpakaļ uz mājām, kur tas pie visiem augsti tika

uzņemts. Ķēniņš, to ieraudzījis, no liela prieka nezināja, ko da-

rīt_; viņš ņēma to pie sevis pilī un iecēla par savu mantas saņē-

mēju, viņš tā arvien kāpa soli pēc soļa augstākā godā.
Kad nu ķēniņa vietnieks lielas zādzības dēl tai pašā tornī,

kur kalējs bija tupējis, dabūja savu galu, tad viņš šo iecēla par

savu vietnieku un padomdevēju. Zeltakalējs nodzīvoja tur līdz

savai miršanai, ne vis kā lepns un izlutināts augstmanis, bet kā

zems un prasts vīrs. Vaļas brīžos viņš vēl arī strādāja savu
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amatu. Pec savas nāves vina sieva, abi deli un abas meitas līdz

ar citiem pavalstniekiem to loti apraudāja un gauži nožēloja.

Piezīme. Lai arī šī pasaka izklausās pēc grāmatu pasakas, tomēr

vina būs arī tautas mutē bijusi pazīstama. Savos bērnības gados es tiku tādu

stāstu dzirdējis arī no sava tēva-tēva. Prof. V. Andersons Tērbatā man ziņo,

ka arī pie igauņiem esot tāda pasaka pazīstama. Viņa esot cēlusies no kāda

nepazīstama persiešu avota un jau 1557. g. parādījusies itāliešu valodā. Vācu

valodā šis stāstiņš ir tulkots 1583. gadā, tā tad jau sen varēja tikt pārnests ari

uz Baltiju. P. Š.

2. A. 1531. A. Ud ris Jaun-Vālē, Trikātā. LP, V, 379, (168)

Vienam zelta kalējam bijušas divas sievas; viena viņu mīlē-

jusi, otra nemīlējusi. Reiz tās zemes ķēniņš licis zelta kalējam
tādu zelta krēslu kalt, kas ne ar kādiem svariem nav sverams —

tik smagu. Kalējs ilgi sakalis zelta krēslu un pasauls zelta tur

iztērējis. Beidzot krēsls bijis gatavs, aiznesis ķēniņam. Bet ķē-

niņš nu gudrojis visādi zelta krēslu nosvērt; tomēr kā nevarējis
tā nevarējis. Te kādu dienu aizvilkusies pie ķēniņa tā sieva, kas

kalēju nemīlējusi, un teikusi tā: „Es zinu, kā zelta krēsls nosve

rāms. Pārliec dēli lielajam akmenim, uzliec krēslu dēlim vienā

galā un otrā dēļa galā krauj tikai akmeņus — akmeņu smagums

atsvērs krēslu."

Labi, ķēniņš tā darījis un patiesi nosvēris zelta krēslu. Nu

ķēniņš uzcēlis garu, garu torni — nemaz nezin, cik augstu — sa-

ķēris zelta kalēju un ieslodzījis pašā torņa galā, sacīdams: „Tu
man kali zelta krēslu nesveramu, bet nokali sveramu, tādēļ krupi

nu te torņa galā trīs veselus mēnešus, redzēsim, vai izcietīsi, jo
vienreiz pa nedēļu tikai dabūsi ēst, vairāk ne."

Nu zelta kalējs tiešām domājis: gals klāt; bet tā sieva, kas

viņu mīlējusi, zinājusi padomu. Viņa katru dienu gājusi pie torņa
un ar zirnēkli uzsūtījuši vīram pārtiku. Bet pats zelta kalējs ari

nestāvējis dīkā. Viņš kalis un kalis dienām un naktim garu, garu
redeli no torņa augšas uz apakšu.

Jau redele — tā kā šodien — bijusi gatava, jau gribējis no

torņa ārā nākt, te tā sieva, kas viņu nemīlējusi, padzirdējusi
knikšķināmies torņa iekšpusē; tūliņ gājusi raudzīt, kas tur ir.

legājusi: zelta redele no augšienes līdz zemei. Kāpusi tīšu rau-

dzīt, vai kalējs vēl dzīvs. Kādu pusi pakāpusi, saukusi kalēju;
bet kalējs izlicies nomiris, lai uzkrāptu šo pašā torņa galā. Labi,

uzkāpusi arī. Bet nu kalējs, ātri aizcirtis torņa galā durvtiņas,

ieslodzījis viltīgo sievu savā vietā, nokāpis pa trepēm laimīgi

zemē, tad noārdījis tās un ar savu labo sievu aizbēdzis Vāczemē.

Pēc trim mēnešiem ķēniņš atradis zelta kalēja viltīgo sievu

augšā nomirušu. Nu klaušinājis, kur viņa zelta kalējs palicis. Bei-
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dzot padzirdējis, ka esot Vaczeme. Gan izlūdzies, lai nākot atkal

atpakaļ, lai nedusmojoties vairs; bet zelta kalējs nenācis vis.

3. A. 1532. E. Zubeckaja Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Vienam ķēniņam bijis zeltakalējs, kam bijušas divas sievas.

Viena mīlējusi kalēju, bet otra ne.

Reiz ķēniņš licis nokalt kalējam tādu zelta krēslu, kādu ne-

var nosvērt. Kalējs kalis, kalis un nokalis arī tādu no visas pa-

saules zelta. Kad nu krēsls bijis gatavs, ķēniņš to gribējis nosvērt,
bet nav varējis. Tad kalēja sieva, kas kalēju nemīlējusi,_ patei-
kusi ķēniņam, lai ņemot dēli, vienā galā tam lai uzliekot krēslu un

otrā lai kraujot akmeņus virsū, gan tad nosvēršot. Ķēniņš tā arī

izdarījis un tā krēslu nosvēris.

Nu tas licis uztaisīt augstu torni un tanī ieslodzījis kalēju, jo

izrādījies, ka kalējs visu doto zeltu nebija krēslā iekalis. Est tam

devis vienreiz pa nedēlu. Bet kalēja otrā sieva, kas to mīlējusi,
nesusi tam katru dienu ēst un ēdienu uzsūtījusi ar zirnēkli. Bet

kalējs atkal kalis trepes no torņa zemē.

Pēc dažām nedēļām ļaunā kalēja sieva nākusi apraudzīt, ko

kalējs dara. Tā uzkāpusi pa jaunajām trepēm līdz pašai augšai,
bet kalējs viņu iesprostojis torņa galā un pats nokāpis lejā. Tad
tie abi ar labo sievu aizbraukuši uz Vāczemi.

Kādreiz ķēniņš gribējis zināt, ko kalējs dara, bet tā sulaiņi
atraduši tur tikai ļaunās sievas līķi vien. Drīz ķēniņš gan dabū-

jis zināt, kur kalējs aizbēdzis un lūdzis, lai nākot atpakaļ, bet šis

vairs nav nācis.

4. A. 1532. Skolnieks Baranovskis, Bērzpils pag.

Reiz vīnā valstī ķēniņš izsludinuojs, kurs jam jimškūtīs nu

svmtu bierkovu zalta iztaisīt dīva tālu. Vīns kalvis pasajēmīs: jis
iztaisīškis. Atdūd kēneņš jam tū zaltu un pīsoka: „Jo tu jemsi
kaut drusku zalta nu tuo gobola nūst, tad tev golvu nūciersšu."

Jā, tvs apsajam._ Taisīdams tys kalvis nūzūg dažus bierko-

vus. Jis ir par tu druss — zvna, ka jī nikai juo nanūsvērs: navā

tik lelu svaru. Jau dīvs ir gotovs, atbrauc ar daudzi zyrgu pakaļ
i aizvad.

Te kēneņam_ ziņa pēc ziņas, ka kalvis asūt nūzadzis taisī-
dams kaidus divējus bierkovus zalta. A taisītuojs ir drūšs, tuo-

pēc ka jis zyna, ka navā taidu svoru, kai taidu grvutu tālu nū-

svert. Nu pajīt kaids laiks, i kēneņš jūs naklausa, dūmuodams:

„Taids cylvaks nikuo nazoga."
Kalvis ar sovu sīvu izzarunoj un soka: „Es tū zynu, kai var

nusvert. Vaidzīgs kuģa, īlikt jū yudenī un ar kreitu nūvilkt
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streipu. Tad īlikt vīnu bierkovu akmiņu, cik kuģis īgrims dziļuok,
i otkon nūvilkt streipu, tad likt tai leidz svmtam un tad vvsu dīva

tālu. Tad zynuos, vai yudens apjems vysas streipes."
Tai atstuosta juo sīva kēneņa kučeram, a kučērs pastuosta

kēneņam i kēneņš pasoka, lai nūvserūt. Nūsver —četru bierkavu

trvukst. Nu kēneņš par clusmem jū apmvurej ar augstu myuru.

Sīva skraida rauduodama: „Veiriņ, kai tu tiksi uorā?"

„Ka tu gribi, uorā es varu tikt. Daboj tu leluos skudras, ap-

smērei juos rogus ar švīkstu un pi kuojas pīsīn zeida dīgu un pi-
zeida dīga pīsīn cytu drusku rasnāku dīgu un pi rasnuokuo pīsīn

auklu, pī auklas otkon viervi. Skudra, pēc svīsta īdama, man at-

vilks zeida dīgu, es ar zeida dīgu davilkšu rasnuokū dīgu un tai,
cikom leidz viervei. Tu vīnu golu pīsīsi pī kaida mīta, pa ūtrū golu

es izkuopšu uorā,"
Nu tai izkuop arī jis nu augstuo myura, Kēneņš daboj zvnuot,

kai jis tics uorā nu to myura, tuopēc ka jis tik gudrs, vēl jam
daudz naudas īdūd un tī pat pi kēneņa lai dzeivoj.

13. Zoss dalīšana.

1. A. 1533, M. Jaunzeme no Vilemsona Vec - Mīlgrāvī.

P. Birke r t s, Lat v j v t. anekd o te s, 11, 220. 1858.

Reiz dzīvojis vecs saimnieks. Viņam māja bijusi galīgi nopu-

vuši, domājis jaunu celt, bet koku nav. Gudro, kur ņemt. Redz,

tajosi laikos, kad vajadzēja ko jaunu saimniekam būvēt, tad kokus

deva kungs. Šis nu domā, kā būtu labāki. Paņem savu zostiņu
līdz, ko_ pacienāt cienīgtēvu un cienīgmāti. Kungs arī pieņem šo.
Šis izstāsta, ka šim vajagot koku, ko jaunu istabu celt, vecā galīgi

sapuvusi. Tad tas atminas, ka šim zoss ir līdzi, dod to cienīgtē-
vam. Bet cienīgtēvs paskatās uz šo un saka:

,y
ßet mēs taču esam

pieci un kā tad ar vienu zostiņu lai izdalāmies?"

„Nekas, cienīgtēvs, ņemiet mani par dalītāju ,es zinu, kā to

darīt."

„Nac un radi, ka to darīt!"

Kad zoss bija noplūkta, vecais ķērās pie dalīšanas: nogriež

galvu ar visu kaklu un dod to pašam kungam: „Jums, kā visu cie-

nīgo kungu galvām — tā gudrība un visas varas būšana par to

mazo lopiņu." Tad viņš nogriež vienu un otru spārnu, dod cienīgai
ar pašas meitu, teikdams: „Tas jums ar daiļo meitiņu — lai jūsu
dvēselītes spēj laisties pa debešu debešiem." Tad viņš nogriež
abas kājas un dod abiem kunga dēliem: „Tas cienīgā dēliem, lai

jūs varat būt labi čakli un veikli. Bet šis viss atlikums lai paliek

man pašam par to dalīšanu."
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Kungs ar savu cienīgo pabrīnās vien par tādu dalījumu, un no

priekiem tam dod kokus, cik tik vajadzīgs. Šis arī vairs nav muļ-

ķis un uzcēlis sev māju kā kunga pili — lielu; pāris skursteņu, lie-

liem logiem un platām durvim. Citi kaimiņi to redz un prasa, kur

šis tādu varējis uzcelt, ka nav bijis ne plika graša pie dvēseles.

Šie redz, ka tas viss dabūts par vienu zosi. Vienam večukam ie-

nāk prātā: „Pag, man ir sešas zosis, ja es aiznesīšu tās, tad kungs

man arī dos kokus."

Viņš aiznes visas zosis kungam un lūdz to, lai dodot šim ko-

kus, ko jaunu kūti uzcelt

„Labi, labi, bet, mīļo saimniek, kā lai nu varam? Tev sešas

zosis un mēs esam pieci."
Saimnieks, nabags, nezin, ko darīt. Kungs atminas, ka nesen

pie viņa bijis saimnieks, kas tik savādi bija dalījis zosi un tik

labi visiem iznācis. Lai pasaucot to šurp. Šis arī atnāk un tam

uzdod izdalīt sešas zosis šiem pieciem līdzīgās daļās. Šis padomā

un, ilgi neprātodams, saka: „Nu, kad tā, tad tā. Šo darām šā!

Ņemsim pa trim. Jūs, kungs, ar cienīgmāti un viena zostiņa ir

trīs, Jūs abi dēli un atkal viena zostiņa — trīs, bet šī zostiņa un

abas jaunkundzītes atkal trīs. Tikai nu vēl šīs divas zosis! Darī-

sim tā! Es un viņas abas atkal trīs. Tā nu ir visiem līdzīgi iz-

dalīts."

Visi acis vien izpleta. Par tādu joku kungs nedevis vis lūdzē-

jam kokus, bet gan šim par labo dalīšanu. Tā šis uzcēla sev jaunu
kūti, bet otrs palika tukšā. Tā viņam laimējās un no nabaga saim-
nieka viņš kļuva par bagātu lielmani.

2. A. 1533. Helēna Karkle Rīga. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 222, 1859.

Dzīvojis viens nabadzīgs zemnieks. Viņš nokāvis zosi un aiz-

nesis to kungam. Kungs teicis: „Labi, labi, bet mēs esam seši

cilvēki. Izdali mums to zosi vienlīdzīgi!"
Zemnieks nogriezis zosij kājas, iedevis abiem dēliem un tei-

cis: „Jums_talu jāceļo, jums tās kājas." Nogriezis astes daļu, ie-

devis cienīgmātei un teicis: „Jums, kā nama mātei, mājā jā-
sēž." Nogriezis galvu un iedēsim kungam: „Jums, kā dzimtas gal-
vai, pieder galva, bet man par dalīšanu zoss vidus!"

Kungs papriecājies un apdāvinājis zemnieku ar naudu. Otrā

diena aiziet bagātais kaimiņš pie nabaga ciemā un redz, ka šim

tagad visa pa pilnam. Šis prasa, kur viņš tā iedzīvojies. Nabadzī-

gais saka: _„Aiznesu kungam zosi un viņš mani apdāvināja."
Bagātais nokauj piecas zosis un aiznes kungam. Kungs sa-

ka: „Labi, labi, bet mes esam seši! Izdali visiem vienlīdzīgi!"
Bagātais dalījis, dalījis, bet nekas neiznācis. Kungs atsaucis
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nabaga zemnieku un licis tam dalīt. Nabadzīgais devis zosi kun-

gam ar cienmāti, teikdams: „Jūs divi un zoss klāt, esat trīs." Otru

zosi devis kunga meitām: „Jūs divi un viena zoss, esat trīs. Es

ņemu divas zosis un pats klāt — esam atkal trīs!"

Kungs nosmējies, apdāvinājis vēl nabaga zemnieku, bet bagā-

tajam uzskaitījis piecdesmit.

Piezīme. Divi varianti uzrakstīti Sloka. LFK 17, 5622 X. LFK 17,

1037, 6. P. Birkerts.

3. A. 1533. K. Kupcis no K. Kupces Mores pag. P. Birkerts

Latvju t. anekdotes, 11, 316, 2053.

Reiz dzīvojuši divi kaimiņi: viens zosu audzētājs un otrs la-

bības. Tam saimniekam, kuram bijušas zosis, esot bijis pavisam

grūti tās noganīt. Līdz nebijis vien gans klāt, tā šīs tūlīt kaklus

pacēlušas un gājušas uz otra saimnieka miežiem un tos kūlušas,

ka lai vai velns par stenderi paliek. Kad bijušas labi paēdušas, tad

gājušas uz savu kūti gulēt.

Reiz tas saimnieks, kam piederējuši mieži, sūtījis puisi, lai

ejot un noķerot vistreknāko zosi. Kā jau puisim sacīts, tā tas arī

izdarījis, aizgājis un noķēris pašu treknāko zosi un nu stiepis to

pie saimnieka. Bet saimniekam vienam negribējis atstāt tik

treknu un lielu zosi. Tagad saimnieks sācis vai tīri kauties ar

savu puisi. Neko citu nevarējuši izdarīt, kā griezties pie mācītāja,
lai šis izšķir šo lietu. Mācītājs vēl pie zoss īpašniekiem pieskaitī-

jis sevi un šķesteri. Tad mācītājs sācis dalīt: „Kakols pašam

saimniekam, skrejolis viņa puisim, tekolis draudzes šķesterim, un

man pašam tas sūdu bambolis, par tās grēcīgās zoss dalīšanu!"

Ar šo dalīšanu nu vajadzējis apmierniāties ir vienam, ir

otram.

4. A. 1533. Skolnieks N. Jansons Arlava. P. Birkerts

Latvju t. anekdotes, 11, 243, 1911.

Reiz čigāns nozog kungam zosi, bet kungs to noķer. Nu či-

gāns lūdzās, lai viņam par pūlēm, zosi zogot, arī kaut ko atmetot.

Kungam paliek čigāna žēl, un tas liek viņam sadalīt zosi kristīgās

dalās. Čigāns nu arī ķeras pie dalīšanas; „Pašam lielam kungam,
visu galvai, pieder galva. Viņa otrai pusei, cienīgmātei, otra

puse — aste. Dēliņiem pleznas, lai tie tēva pēdās staigātu. Meiti-

ņām spārni, lai tās kā eņģelīši laistos, un man pašam muļķa dalī-

tājam, rumpis kā klumpis."
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14. Bagātais un nabagais saimnieks.

1. A. 1535. Andrejs Vaskis Tukuma apkārtne.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kad
tēvs nomiris, dēli sākuši tēva mantu dalīt. Gudrie dēli uztaisījuši
laidarā trīs aizgaldas: sev laidara dibenā, muļķītim padurvē. Dē-

li norunājuši, cik kuram aizgaldā lopu, laidarā dzenot ieskries, tik

katram piederēsi. Gudrajiem brāļiem pieskrējušas pilnas aizgaldas

lopu, bet muļķītim ieskrējusi tik viena govs. Muļķītis savu govi
nokāvis un ādu iztauvējis.

Tad muļķītis paņēmis ādu un devies pasaulē.

Vakarā muļķītis vienās mājās prasījis nakts mājas. Saimniece

teikusi, ka saimnieka neesot mājās un ka šī naktsmājas istabā ne-

varot dot, jo neesot rūmes; lai ejot pārgulēt kādā siena kaudzē

vai citur kur, kur pats redzot. Pie istabas augšas bijušas pieslie-
tas trepes un augšienē siens. Muļķītis uzkāpis istabas augšā un

sācis pa lūku lūkoties istabā. Saimniece izcepusi pankūkas un

noglabājusi gultā zem spilvena. Arī gaili izcepusi un nolikusi

rierītē. Muļķītis noskatījies ar' visu citu, kas istabā noticis.

Pārbraucis mājās saimnieks. Muļķītis devies pie saimnieka

un prasījis nakts mājas. Saimnieks apsolījis nakts mājas un muļ-

ķīti ievedis istabā. Saimniece uzlikusi vīram vakariņas uz galda:
rāceņus(kartupeļus) un sāli. Saimnieks saucis arī muļķīti ēst. Un

tā viņi ēduši abi divi. Saimnieks žēlojies muļķītim par posta lai-

kiem, ka nekasi labs neizaugot, tādēļ rāceņi vien ar sāli jāēdot.
Te muļķītis sācis grabināt ādu un ar to sarunāties. Saimnieks pra-

sījis,_ko šis tur runājot. Muļķītis teicis, ka šis sarunājoties ar ādu.

Ada sakot, ka gultā esot pankūkas. Saimnieks gājis skatīties

un tiešām zem spilvena atradis bļodu ar pankūkām. Tad muļķītis
grabinājis atkal ādu un sarunājies ar to. Saimnieks prasījis, ko tad

vel ada sakot. Ada sakot, ka rierē esot izcepts gailis, un tā arī

bijis. Tagad saimnieks ar muļķīti ēduši cepešus un priecājušies
par garšīgo maltīti. Pec vakariņām mulķītļs grabinājis atkal ādu.
Saimnieks prasījis, ko tad atkal āda sakot. Ada sakot, ka jāuzvāra
esot katliņš ar ūdeni. Kotad ar to darīšot? Gan jau tad redzēšot.

Kad saimnieks uzvārījis ūdeni, muļķītis teicis, ka aizkrāsnē
esot muca ar spalvām un ka ūdens jālejot tai mucā. Saimniece

gan teikusi, ka muca nevarot ūdeni liet, ka saslapināšot spalvas,
bet saimnieks tomēr ielējis ūdeni mucā. No mucas izskrēja mācī-

tajā palīgs, kas bijis saimniecei mīļākais, un meties pa durvim

ara. Muļķītis teicis saimniekam : „Lūk, šitais ir jūsu posts. Šitais
apēd jusu cepešus, ka jums tik rāceņi vien paliek."

Rīta, kad muļķītis gājis projām, saimnieks lūdzies muļķītim,
lai adu pārdodot šim: šis gribot zināt visu, kas mājās notiekot.



107

Par dārgu maksu, sieku naudas, muļķītis arī saimniekam ādu at-

stājis. Saimnieks gana minis un grabinājis ādu, bet tā nekā ne-

teikusi. Tad saskaities! un iemetis ādu krāsnī.

Muļķītis aizgājis pie saviem brāļiem un rādījis naudas sieku,

ko šis esot ieņēmis pilsētā par ādu. Adas tagad pilsētā esot vareni

dārgas. Gudrie brāļi apkāvuši visus lopus, un ādas aizveduši uz

pilsētu, lai pārdotu par milzu bagātībām. Bet ādas pilsētā maksā-

jušas tik vien, kā vienmēr. Gudrie brāļi bijuši pavisam sašutuši

par to.

Brāļiem nomirusi māte. Gudrie brāļi mātes apbēdīšanu uz-

devuši muļķītim — muļķītim esot vairāk naudas.

Muļķītis iesēdinājis māti ratos, ielicis olu kurvīti tai klēpī un

aizvedis uz pilsētu. Kāds kungs prasot: Māmiņ, vai tu pārdod
tos paurus?"

Prasot vienreiz, otrreiz, bet vecenīte neatbildot. Kungs sa-

skaities un sitis vecenītei ar spieķi par galvu. Pieskrējis muļķītis,

Sāķēris kungu un kliedzis, kādēļ tas nositis vina māti. Kungs brī-

nījies vien un teicis, ka tas nevarot būt, ka šis būtu nositis. Bet

tad muļķītis parādījis zem aubītes uz galvas asinis, kuras bijis mā-

tei matos iesmērējis. Kungs sabaidījies, ka būšot jāiet pie tiesas,

un muļķītim samaksājis lielu summu naudas. Muļķītis nu arī

kungu palaidis brīvā un vēlāki māti apbedījis. Mājās muļķītis at-

kal stāstījis brāļiem, ka pilsētā par miroņiem maksājot ļoti daudz

naudas, un rādījis* cik šis naudas dabūjis par māti.

Gudrie brāļi aiz lielas naudas kāres nogalinājuši savas sie-

vas un aizveduši uz pilsētu pārdot. Bet policija tos apcietinājusi un

ielikusi cietumā. Pēc cietuma gudrie brāļi bijuši ļoti dusmīgi uz

muļķīti un nolēmuši tam atspītēt. lebāzuši muļķīti maisā, aizsē-

juši galu cieti un aizveduši uz ezeru slīcināt. Ezers bijis stipri aiz-

salis, vajadzējis cirvja, ar ko izcirst āliņģi. Gudrie brāļi atstājuši
muļķīti maisā, un gājuši abi divi pēc cirvja uz mājām. Muļķītis
kliedzis pa maisu: „Ai, ai, es nemāku ne skrīverēt ne rakstīt, ne

skrīverēt ne rakstīt, bet rītā man jāstājas lielkunga vietā!"

Pār ezeru braucis paunu žīds. Tas izdzirdis muļķīša vaima-

nas, teicis: „Muļķis, laid man maisē, es māke i skrīverēt, es māke

i rakstet."

Muļķīti žīds izlaidis no maisa un ielīdis tai vietā pats. Muļ-

ķītis aizsējis maisu,_ paņēmis žīda zirgu ar vezumu un aizbraucis.

Atnākuši gudrie brāļi un sākuši cirst āliņģi. Žīds tagad nopratis,
ka labi nebūs, un kliedzis: „Vins izlīde, es ielīde."

Brāļi tik noteikuši: „Ta re, par žīdu palicis. Bet laukā gan tu

netiksi!"

Brāli žīdu ielaiduši āliņģī un noslīcinājuši. Muļķītis aplaistījis
vezumu ar ūdeni un viss noledojis braucis mājās. Gudrie brāli, ie-

raudzīdami muļķīti, mutes vien atplēsuši. Muļķītis stāstījis un rā-
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dījis, cik šis bagāts esot, cik daudz drēbju un citu mantu! Tik žel

esot, ka bijis mazs āliņģis, citādi šis būtu izbraucis no ezera ar

diviem zirgiem. Tur esot milzīgas bagātības. Gudrie brāli ari gri-

bējuši iedzīvoties bagātībā. Izcirtuši ezerā lielu_āliņģi, ka var iz-

braukt ar vairāk zirgiem. Sajūguši zirgus, paņēmuši muļķīti par

braucēju un braukuši visi āliņģī. Kad tikuši pie āliņģa, muļķītis

teicis brāļiem, lai aizverot acis, ka ūdens nepiešlakstot acis. Ko

brāli aizvēruši acis, muļķītis izlēcis no ragavām, bet gudrie brāli

iebraukuši āliņģī un noslīkuši. Muļķītis pārnācis mājas un dzīvojis

laimīgs.

2. A. 1535. E. Bērziņa no 73 g. vecas L. Blešķēvicas,

Džūkste.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķis.

Tēvs mirdams 1 atstājis daudz mantas. Gudrie dēli visu paturējuši

sev un muļķītim tik atdevuši zilu bullīti. Muļķītis domājis, ko nu

ar vienu mazu bullīti lai iesāk. Nokāvis to, galu apēduši, bet ādiņu

viņš paturējis par piemiņu no tēva. Muļķītis ādiņu saulītē izkal-

tējis.
Gudrie brāli dzinuši muļķīti darbu meklēt — ko šis tur bez

darba slaistoties? Muļķītis paņēmis ādiņu un aizgājis. Gājis līdz

vēlam vakaram un tad iegriezies! vienās mājās naktsmājas lūgt,
bet saimniece tās nedevusi, jo saimnieka neesot mājā un viņa ne-

varot svešu cilvēku pieņemt. Nu muļķītis uzlīdis uz istabas augšu,

izurbis griestos caurumu un skatījies, ko saimniece dara. Saim-

niece cepusi galu, pantkokus un vārījusi tēju.
Pēc kāda laiciņa pie saimnieces atnācis mācītājs un nu abi

mielojušies. Abiem mielojoties, pārbraucis saimnieks. Saimniece

nu visu glabājusi, kur vien varēdama. Mācītājs iemucis aiz-

krāsnē spalvu mucā. Muļķītis to visu noskatījies, tad nolīdis no

augšas un gājis pie saimnieka lūgt naktsmājas. Saimnieks arī ne-

liedzis. Muļķītis palīdzējis nojūgt saimniekam zirgu un tad abi

gājuši uz istabu.

Abi apsēdušies pie galda un muļķītis nolicis ādiņu pagaldē.
Vakarā bijusi siļķe un skāba putra. Saimniece vēl aizbildinājusies,
ka galu neesot cepusi, jo esot tikai viens gabaliņš un tas jātaupot
ziemai. Saimnieksarmuļķīti ēduši to pašu. Muļķītis ēdot paminis
ādiņu ar kajuun ta gājusi: „crkā, čīkā". Pēc laiciņa paminis atkal

un ādiņa nogājusi: „čīka, čika."

„Kuš, vai neturēsi muti!" muļķītis rājies.
„Ko ta viņa tev labu saka?" ieprasījies saimnieks.

„Ko nu saka, muld vien!"

Pēc laiciņa muļķītis paminis atkal ādiņu: „čīkā, čīkā."

„Kuš, vai tu, plapa, reiz neturēsi muti?"
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„Vai tad tu nevari teikt, ko viņa saka?" prasījis saimnieks.

„Kā nu nevaru? Viņa saka, ka skapī esot cepta gala."

Saimnieks aizgājis paraudzīt un patiešām atnesis pilnu šķīvi

gaļas. Nu abi mielojušies ar galu. Pēc laiciņa muļķītis paminis

ādiņu un atkal tā: „čīkā, čīkā."

„Turi taču nu reiz, pļāpa, muti!" muļķītis atkal bāries.

„Ko ta nu viņa tev atkal saka?" prasījis saimnieks.

„Viņa saka, ka gultā zem maisa esot pantkoki."

Saimnieks gājis meklēt un atnesis pilnu bļodu. Nu tik abi

mielojušies
...

Pēc laiciņa paminis ādiņu vēl reiz. Tā atkal: «čī-

kā, čīkā."

„Ko ta nu saka?" prasījis saimnieks.

«Aizkrāsnē, spalvu mucā esot mācītājs," atbildējis muļķītis.
Saimnieks tagad visu sapratis. Ķēris karstu ūdeni un gāzis mucā

iekšā. Mācītājs aizskrējis mājās ar visām spalvām. Saimnieks, re-

dzēdams, ka ādiņa tik gudra, gribējis to atpirkt, bet muļķītis pra-

sījis veselu mēru naudas. Saimnieks beidzot bijis ar mieru un

atpircis no muļķīša ādiņu. Muļķītis paņēmis zeltu un aizgājis uz

mājām. Saimnieks minis ādiņu, bet ādiņa nekā neteikusi.

Muļķītis mājā parādījis savu ieguvumu un teicis: „Ja es par

mazu ādiņu tikdaudz zelta dabūju, cik gan jūs par savu lopu ādām

nedabūtu?"

Gudrie brāli tūlīt nokāvuši govis un veduši ādas pārdot. Bet

gudrajiem brāļiem nebijusi tāda laime. Mājās pārnākuši, rājuši
muļķīti, ko šis viņus piemānījis.

Kādu laiciņu dzīvojuši visi saticīgi. Tad nomirusi māte, un

gudrie brāli norunājuši, ka tā jāapglabā muļķītim', jo tam esot vai-

rāk naudas. Muļķītis iejūdzis zirgu, iesēdinājis māti ratos, ielicis

olu groziņu klēpī un braucis uz pilsētu. Ne tālu no pilsētas nācis

pretim viens kungs un prasījis: „Cik olu par pimberi?"
Tā kā māte nekā neatbildējusi, tad viņš paraustījis un pra-

sījis vēl reiz: „Ej, siev', cik olu par pimberi?"
Māte izkritusi no ratiem. Nu muļķītis sācis vaimanāt: „Ko nu

darīšu, tu nositi manu māti!"

«Nesaki nekā," kungs teicis, „es tev došu sieku zelta."

Kungs palīdzējis māti apglabāt un aizmaksājis solīto naudu.

Muļķītis saņēmis nauduun braucis mājā svilpēdams. Mājās rādī-

jis naudu gudrajiem brāļiem un teicis: „Redz', cik daudz naudas
dabūju par savu veco māti. Ja jūs aizvestu savas jaunās sievas,
divtik dabūtu."

Nu gudrie brāli nosituši savas sievas un veduši uz pilsētu.
Pilsēta tie saukuši: „Kas pirks prišus miroņus?"

Abi brāļi apcietināti. Pēc ilga laika viņi pārnākuši mājās. Nu

viņi nodomājuši muļķītim atriebties un nodomājuši to noslīcināt,
īzcirtuši dīķī āliņģi, iebāzuši muļķīti maisā un aiznesuši. Bet pa
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to laiku āliņģis aizsalis. Nu bijis jāiet uz mājam pec Pa

to laiku pa ceļu braucis kāds žīds un ieraudzījis savādo kūleni,

gājis apskatīt. Tagad muļķītis vaimanājis: „Ko darīšu, ko darīšu,

ritu mani cels par ķēniņu un nemāku ne rakstīt ne lasīt, ne vācu

valodu."

To dzirdot, žīds gribējis ar muļķīti mainīties. Nu muļķītis iz-

līdis no maisa un žīds ielīdis viņa vietā. Muļķītis aizsējis maisam

galu un pats aizbraucis ar žīda zirgu. Gudrie brāļi atnākuši, iz-

cirtuši āliņģi no jauna un iemetuši maisu iekšā. Tā muļķītis iz-

glābies no nāves.

3. A. 1535. A. Lerchis-Puškaitis, Talsu apg. L. P. IV, 78 (17, 1).

Reiz bija divi saimnieki: Liel-Kraulis un Maz-Kraulis. Liel-

Kraulis bija bagāts un briesmīgi mantkārīgs; Maz-Kraulis nabags,
bet goda dvēselīte. Liel-Kraulim bija pieci vareni zirgi; Maz-

Kraulim tāda ķēvīte, gotenes lielumā.

Reiz Maz-Kraulis aiziet pie Liel-Krauļa, sacīdams: „Kaimiņ,

klausies, palīdzi man laukus noecēt ar saviem lielajiem zirgiem!"

„Jā, jā: dod man savu ķēveli vienu nedēļu uz māla skrīņa,
tad būs!"

Maz-Kraulis ar mieru. Bet sestdienas vakaru Liel-Kraulis
atdod kaimiņam nodzīto ķēvīti pusdzīvu: cauru nedēlu ne kopis,
ne barojis, itin nekā. Un tad, caur zobiem vilkdams, vēl iesakās

žēlsirdīga balsā: „Vai dzirdi, mazo kaimiņ! Še nu tava ķēve, žēl

par to lopiņu cik plāni svārki tam mugurā; bet paklausies vēl:

nemaz nevarēšu tavu zemi ecēt, jaunnedēļ man pašam steidzami

darbi; rītu pie svētdienas' varu gan dot visus piecus zirgus, bet

tad tev pašam jāecē."

„Labi par tikdaudz!" Maz-Kraulis atsaka un ecē vaļām svēt-

dienas ritu. Pec brokasta Liel-Kraulis, uz baznīcu iedams, pienāks

ecētājam klāt: „Mazo kaimiņ! Kā ir, vai vedas ar?"

„
Vareni vedas: visi mani zirgi kūp vien!"

„Vadzi, mazo kaimiņ! tā nesaki: „Mani zirgi!" tie nav vis

tavi, bet mani."

Viena maksa, kam viņi piederēs; bet šodien viņi ir mani."
„Vadzi, mazo kaimiņ, ta tu nesaki, ja vēl sacīsi, es tavu ķē-

veli nositišu!"

„Viena maksa, vai sit, vai nesit, bet šodien tie mani zirgi!"
Tikko šos vārdus Maz-Kraulis izteicis, slaikt! Liel-Kraulis dod

kaimiņa ķēvītei ar akmeni pa pieri — ķēvīte pagalam.
«Paldies par tikdaudz, ir jau labi, ej tik nu uz baznīcu!" Maz-

Kraulis, ķēvīti glaudīdams, atsaka.

Liel-Kraulis aiziet uz baznīcu, bet Maz-Kraulis novelk ķē-
vei adu un izklāj saule, lai sakalst.
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Pēc kādam dienām āda grab vien. Kur nu citur likt? Nes uz

pilsētu pārdot. Izdāvājas — nepērk neviens. Beidzot ieies pie
viena bagāta kunga, varbūt, ka tas pērk. leiet sētā — neesot

kunga mājā.

„Nu tu manu dieniņu! bet viņa pati taču būs mājā?"
Esot.

„Nu, kad tevi! ko es teicu!"

Bet kunga sieva īsti savu vīru nemaz neizturēja; kad kunga

nebija mājā, tad, jāsaka, kas tik tas gardākais — viss kaimiņam.
Ne tad taupīja cepešus, ne citus labumus. Ļaudis melsa, ka kai-

miņš pats neesot nācis — velns katrreiz aizvedis viņu, bet redzē-

jis neviens nebija. Pirmais, kas gan redzēja, tas bija Maz-Kraulis
tai dienā, kur gāja pie kunga ķēves ādu pārdot. Un kā! Līdz ko

šis, durvis pavēris, labi grib saukt: vai nevajagot ādu pirkt, te

brīc! brīc! tāds melns tēviņš ielec šķirstā, otrs ielien pagultē;

kunga sieva atkal, pa kaklu pa galvu, noridē cepešus krāsnī un

uz galda uzliek skābu putru. Vēl Maz-Kraulis nav labi atjēdzies,
te dzird: pats kungs nāk istabā. Gan šie viņu pa logu jau pama-

nījuši.

„Ko tu te gribi?" kungs uzprasa Maz-Kraulim.

„Man tāda āda pārodama, kas — tikko pagrabina — pateic
visu, ko vien vajaga zināt."

Labi — lai teicot, ko tad āda īsti zinot!

Maz-Kraulis pagrabina ādu, teikdams: „Ada saka, ka jūs,
kungs, gribot loti ēst!"

„Tas tiesa! Dod šurp, sieviņ, vai tev ir kas ko ēst?"

„Ir, ir, vīriņ, skāba putra ir; vairāk gan nu nav šimbrīžam."

„Nu, ko vēl tava āda zin?"

Pagrabina: „Viņa zin, ka pagultē viens paslēpies!"
Kungs rauga: Jā, ir gan. To nu izvelk ārā un sasien.

„Nu, ko vel tava āda zin?"

Pagrabina: „Viņa zin, ka šķirstā velns, kas šo sasieto at-

vedis!"

Parauga: jā, ir gan. Velnu sasien, izved ārā un iegāž ratos.

„Nu, ko vēl tava āda zin?"

Pagrabina: „Viņa zin, kā krāsnī cepešu bez gala!"

Parauga: jā, ir gan.

„Cik tu gribi par to ādu?"

„Ko nu gribēt, ko negribēt? Aizgāja zirgs, kad tik pie zirga
tiktu!"

„Labi, tu dabūsi manu melno, varenu zirgu, un sitos ratus,

kur velns iegāzts. lejūdz ratos melno zirgu un zini velnu no ra-

tiem laukā dabūt. Manis pēc ved viņu slīcināt, ja citādi netiec

galā."

„Paldies par 'tik daudz," Maz-Kraulis patencina un ved velnu
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uz ezeru. Bet velns lūdzas, kā traks, lai negāžot ezerā — būšot

dot veselu pūru naudas. „Paldies par tikdaudz," Maz-Kraulis at-

teic, iebērdams pūru naudas ratos, „lai Dievs tev palīdz citu no-

pelnītr

„Ta tu nesaki!" velns iesaucas un pazūd.

Maz-Kraulis pārved naudu mājā un domā izmērīt, vai velns

nav piekrāpis. Bet pašam pūra nav, jāsūta pie Liel-Krauļa. Liel-

Kraulis domā: „Kādā mantā tad nu mazais kaimiņš iecēlies ? Pag,

pag, izsmērēšu pūra dibinu ar piķi, gan tad redzēšu, ko bus mē-

rījis."

Maz-Kraulis izmerī naudu: ja, ir purs. Nu atnes puru atpa-

kaļ, bet ko šis nav apredzējis, ka dibinā viens dālderis pielipis.

Liel-Kraulis, pamanījis dālderi, tīri ārprātā. Kur tik plikadīda esot

ticis pie naudas? Aizskrien prasīt. Maz-Kraulis izstāsta smalki:

nosistās ķēvītes sakaltušo ādu esot pārdevis pilsētā un dabūjis

melno zirgu un pūru zelta.

Tas nu bija Liel-Kraulim tikpat kā uguns pie pakulām. Tūliņ

uz savām mājām atpakaļ, gāž savus zirgus gar zemi un velk ādas,

nost. Pēc kādām dienām Maz-Kraulis brīnās, ka Liel-Kraulos tā

grab. Tās tās četras kaltētās ādas, ko (tanī dienā uz pilsētu vedis.

Noved pilsētā — pilsētnieki brīnās: par četrām nieka ādām če-

trus; zirgus un četri mēri zelta prasīt! Šis paliek dusmīgs uz pil-

sētniekiem, bet pilsētnieki izzobo šo no panckām un vēl pārdzen

ar negodu uz mājām.
Otrā dienā Liel-Kraulis uz Maz-Krauliem „Tu, mel-

kuli, tu! Tu mani, tādu vīru, iedzīsi negodā! Kurš cilvēks dos par

tavu kritušo ķēveles ādu pūru naudas un vēl zirgu?"
„Par kritušu jau zināms, nedos, bet par sistu ; mana ķēve jau

bij nosista, tādēļ tik daudz dabūju!"

„Ak, tu tāds! nākošu nakti nositīšu tevi pašu!"
par tikdaudz — mazākais zināšu sagatavoties!"

Un ko nu Maz-Kraulis dara? Viņš iekrauj savā gultā podus
un guļ citur. Naktī atnāk Liel-Kraulis pie loga un laiž akmeni Maz-

Kraula gultai. Plaiks! Noiet podi un metējs itin priecīgs, ka nu

atdarījis.
Bet otrā rītā Liel-Kraulis redz: nosistais ar ar savu melno,

ka put vien.

„Vai no miroņiem esi uzcēlies?" tas uzprasa.

_„Kur nu no miroņiem? Vai tāds var ko padarīt, kas nespēj
cilvēka galvu ne no poda izšķirt? Kad tik apaļš — dod ar ak-

meni virsu."

„Nu pagaidi — nākošu nakti patiesi tevi nositīšu!"

„Paldies par tikdaudz."

Bet Maz-Kraulis nebija muļķis. Viņš paslēpjas aizkrāsni un

gul bez bēdām. Tomēr Liel-Kraulis šoreiz arī bija gudrāks. Ne-
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sviež vis kaut kur, papriekšu mēneša gaismā labi apskatās, kurā

gultā gulētājs, un tad drāž ar akmeni virsū. Jā, nu trāpīja gan. No

rīta Maz-Kraulis apskatās: viņa māte nosista. Ko nu? Raudi,

cik gribi, tikpat jāved glabāt. Nekā darīt, iejūdz melno, iesēdina

mirušo māti sev blakus, it kā dzīvu, un ved uz kapiem. Bet pus-

ceļā pārlūzt ritenī pātagas kāts. Kā lai brauc? Jāiet mežā cits

nogriezt. Māte paliek ratos sēžam, pret maišeli atstutēta, pilnīgi

kā dzīva. Brauc pašu brīdi viens lielskungs garām: „Sieviņ, kur

tas ceļš iet?"

Māte neatsaka nekā.

„Sieviņ, es tev prasu, kur tas ceļš iet?"

Māte neatsaka nekā.

„Tu muļķa sieva, tu man, lielkungam, neteiksi ceļa. Še tev

mācība!"

Lielskungs pāris reizes iesit, māte atkrīt garšļaukus ratos.

Iznāk Maz-Kraulis no meža: „Vai kungs! Kādēļ manu māti no-

sitāt?"

Kungs atskatās i kad tevi nelaime! nositis, pats negribēdams,
sievu. Ko nu?

„Klausies dēls," kungs iesaucās, „še tev pūrs naudas, bet mā-

tes dēļ mani neķibelē vairāk!"

„Paldies par tikdaudz!" Maz-Kraulis atteic un godam apglabā

savu māti.

Pārbrauc no kapiem — jāsūta atkal uz Liel-Krauļiem pēc

pūra, ar ko naudu izmērīt. Bet Liel-Kraulis izsmērē pūra dibinu

ar darvu, lai zinātu, ko nu atkal mazais kaimiņš mērījis. Atnes

pūru atpakaļ, viens dālderis dibinā pielipis. Liel-Kraulis ārprātā.
Atkal plikadīda pie naudas. Aizskrien prasīt, Maz-Kraulis arī ne-

slēpj: esot dabūjis par nosisto māti! Kā vedis uz kapiem, tā pietu-
rējis mežā; tūliņ gadījies tāds velna gabals, kas par māti samak-

sājis pūru dukātu. Liel-Kraulis, to padzirdējis, viens divi uz mā-

jām un uz pēdām sit pats savu māti nost. Vēl nav ne labi izdzi-

susi, kad jau zirgs pie durvim, māte ratos un prom uz kapiem.
Aizbrauc mežā, nu gaida, nu gaida, vecs palikdams — ne kāds

brauc, ne rādās.. Izgaidās tai dienā — nekā, izgaidās otrā dienā —

nekā, trešā dienā — brauks gara rinda un uzprasīs: ko viņš te

gaidot?

„Nositu savu māti — gribu pārdot!"

„Vai tu ārprātā, cilvēks! Tu sasitīsi savu māti un vēl pār-

dosi. Ņemsim viņu kopā — tāds tik cietumu pelnījis!"

Ak, tu žēlīgais, kā nu Liel-Kraulis laida lūdzamo vaļām: viņš
atdošot savu zirgu, atdošot ko visu ne, lai tik nejokojotiesi. Māte

esot mirusi godīgā nāvē, nemaz tā neesot, kā iesākumā blādējis.

„Nu labi, atdod tad zirgu un šinī reizē vēl tevi palaidīsim!"
Bet nu Liel-Kraulim dusmas gāja pār malām pāri. Ne vairs ko
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prasa, nekā; tūliņ, kā mājā, tā maiss rokā un pie mazā kaimiņa

projām. Maz-Kraulis domā: diezin, ko mi_ teikšot; bet šis sagrābj

nabadziņu no muguras puses, iebāž marša, aizsien galu un nones

mežā, lai guļ līdz vakaram. Vakarā, kad neviens neredzēšot, tad

itin īsi, iemetīšot mazo kaimiņu ezerā noslīcināt.

Maz-Kraulis gul savā maisā vaidēdams. Uz vienu reizi nāk

žīds ar kaujamiem lopiem garām.

„Ui! kas tur tai maisē?"

„Es, es; mani šonakt grib muižkunga amatā celt: ne es māku

rakstīt, ne skrīvēt, ko es tik par muižkungu iesākšu?"

„Ui, laid man' ieks maise; es māke rakstēt, es māke skrīvēt."

„Paldies! par tikdaudz," Maz-Kraulis nosaka, no maisa iz-

līzdams. Žīds ielien maisā, un Maz-Kraulis nosien galu tāpat, kā

bijis. Bet kur tad nu lopi? Mežā taču nevar atstāt — jādzen

paša laidarā. Labi.

Otrā rītā Liel-Kraulis stāsta visiem cilvēkiem, ka viņa kai-

miņš nozudis. Sanāk cilvēki meklēt — nav vis nozudis, Maz-

Kraulis iznāk smiedamies no laidara.

„Kur tad tu atkal gadījies?" Liel-Kraulis pārbrīnīdamies uz-

prasa.

„Kur gadījos? Tagadīn pārdzinu lopu baru, drīzi iešu otram

baram pakaļ. Ak tu man dieniņu! to bagātību tai ezera dibinā:

vērši, ka ļumd vien, cik trekni; visi ganās dibinā uz zāļaina pa-

kalna. Paldies par Tikdaudz, ka novēlēji man, nabadziņam, to

atrast!"

Liel-Kraulis, to padzirdēdams, tīri trīc, ka nav lēcis tūliņ pats

pirmais ezera dibinā, bet neprātībā vēl atvēlējis tādu baru vēršu

mazajam kaimiņam.

„Tomēr," viņš domā, „otru baru gan, brālīt, vairs nedabūsi;

tūliņ steigšos uz ezeru un laidīšos dibinā."

Bet — par nelaimi — Liel-Kraulis ielēca gan ezerā, tomēr

ārā tas nav iznācis vēl ne šodien. Maz-Kraulis nu bija bagāts
vīrs: divi pūri naudas, lopi, labs zirgs; ko vēl saimniekam vē-

lēties?

Piezīme. Loti līdzīgu pasaku uzrakstījis St. Valenis Rēzeknē. P. Š.

4. A. 1535. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 47 g. veca

K. Adernieka Aumeisteros.

Bīš div saimnieki: lielais Klausīs un mazais Klausis. Lielais

Klausis bīš bagāts un šim bīš div varēni zirgi. Mazais Klausis bīš

nabags un šim bīš vienc pats kleperis. Lielais Klausis un mazais

Klausis dzīvās brālīgi. Mazais Klausis devis lielam Klaušām se-

šas dienas no vietas savu kleperi pie strādāšanas un lielais Klau-
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sis akai mazam Klaušām devis savus abus zirgus svētdienās strā-

dāšanai.

Nu mazais Klausis sajūdzis visus trīs zirgu* un ka baznīcēni

gāš garēm, ta ecēš pēc negudra un tā vie kliedzis: „Visa trīs

mani! Visi trīs mani!"

Bet lielais Klausis noklausījies, kā šis kliedz, un sacīš mazam

Klaušām: „Tā tu nekliedz. Vienc vie ir tavs un div ir mani! Ja tu

vē tā kliegsi, ta es tavu kleperi nositīšu!"

Mazais Klausis apņēmies, ka vaisi tā nekliegšot, un kā vie

lielais Klausis aizgāš uz māju, tā mazais Klausis akai kliedzis pillā
kaklā: „Visi trīs mani! Visi trīs mani!"

Bet lielais Klausis pārskaities, ka mazais Klausis šā neklausa

un plātās ar šā zirgim. Nu lielais Klausis aizgāš uz tīrumu pie
mazā Klauna un ar ciri hos'tis mazā Klausa kleperi.

Nu, ko nu? Mazais Klausis izbēdājies, ka nu šim vais nav

zirga, un ta sācis rīkoties. Mazais Klausis nodīrāš zirgam ādu un

aiznesis uz māju un pakāris, lei kalst. Ka āda bīsi izkaltusi, ta ma-

zais Klaus ;
s salocīš ādu, iebāzis maisā un gāš uz pilsētu uz tirgu

Mazais Klausis gāš, gāš un pienācis jau vakars, bet pilsēta vē

bīsi tālu. Nu mazais Klausis gāš vienā mājā iekšā un prasīš, lei

dodot šim naktsmāju. Tai mājā saimnīca vie bīsi mājā un saim-

nieks pats bī<; izbraucis placī. Bet saimnīca šā tā atņurdēsi, ka

saimnieka neesot mājā, nevarot svešus cilvēkus laist mājā un ne-

devusi mazam Klaušām naktsmājas.
Tumsa jau bīsi klā, kur nu vais skriesi? Mazais Klausis uz-

rausies uz lieveņa jumta, taisni pret saimnīcas1 istabas logu un

gulēš no. Pēc tāda ludzīna mazais Klausis no lieveņa redzēš, ka

saimnīca uztaisa uguni, sakrāmē uz galda zosu cepeti un vīnu un

baltmaizi un nu vē vienc vīriets ar ir istabā, abi ēd un dzer un

mīlējās. Re', saimnīcai bīš brūgānc, šķesteris, un tas nu šovakar

atmanījies pie saimnīcas, jo viņč zināš, ka saimnieka nav mājā
un šim nu ir ritīga ieraušana. Mazais Klausis no lieveņa augšas
visu noskatījies, kas istabā notiek.

Pēc tāda ludzīna sākuši rībēt vāģi un saimnieks iebraucis pa-

galmā. Šie nu istabā ar sadzirdēši, ka saimnieks ir mājā, un saim-

nīca nu bīsi lielās bailēs. Šī nu ātri vie šķesteri iečudīsi šķirstā,

cepeti ielikusi krāsnī un vīnu skapī, un ka vissl bīš nokopts, ta

gāsi uz durim. Mazais Klausis visu to redzēš un iekrekšējies.
Saimnieks ar sadzirdēš, ka vienc krekšina uz lieveņa augšas, un

prasīš, kas tur esot. Nu mazais Klausis runāš pretī un stāstīš, kas

šis tāds ir un no kurienes. Saimnieks aicināš mazo Klausi istabā

un Klausis rausies no lieveņa zemē un gāš saimniekam līdza is-

tabā. Nu saimnieks prasīš saimnīcai vakariņas un saimnīca sa-

cīsi, ka šī jau nemaz vakariņas neesot taisīsi, jo nezināsi, ka šis

tik ātri būšot mājā. Bet šai vē esot no vakardienas drusku pu-
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tras pāri, jā griboties, varot to pašu pastrēbt. Saimniekam gribē-

jies skaudīgi ēst un šis vēlēš saimnīcai, lei tik nesot to pašu putru

šur. Nu saimnīca atnesusi putru un saimnieks sēdināš mazo Klausi

ar pie galda. Mazais Klausis piegāš pie galda, nolicis mārksnu ar

zirga ādu sev pie kājām un abi sākuši strēbt putni.

Ka nu abi bīš sastrēbušies putras, ta mazais Klausis piegru-

dis ar kāju zirga ādai un šī tā vie noburkšēsi: „Burr! burr!

burr!"

Nu saimnieks prasīš mazam Klaušām, kas tur pagalde burk-

šot. Mazais Klausis jau bīš lielc niķis nu tūlī sveicis saimniekam,

ka šim tai mārksnā esot tāds būris un tas mākot visu uzburt. Nu,

ko ta tas būris esot uzbūris, prasīš saimnieks. Mazais Klausis sa-

cīš, ka būris esot usbūris, ka krāsnī esot cepta zoss.

Nu saimnieks tūlī gāš pie krāsns skatīties. Kā ta, krāsnī bīsi

gan cepta zoss. Saimnieks vilcis zosi laukā un licis priekšā. Nu

mazais Klausis akai piegrūdis ādai un šī akai tūlī: „Burr! burr!

bur!"
Saimnieks akai prasīš mazam Klaušām: „Ko nu tas būris

bur?"

Mazais Klausis atbildeš: „Skapi esot vīne!"

Nu saimnieks gāš pie skapa un kā ta, ir ar vīnc. Saimnieks

paņēmis vīnu un licis uz galda. Nu abi ēduši un dzēruši un ka bīši

paēduši un padzēruši, ta saimnieks sacīš: „Nu, vai tas tavs būris

vē kā nevar uzburt?"

Nu mazais Klausis akai piegrūdis ar kāju zirga ādai un šī tūlī

akai: „Burr! burr! burr!"

„Ko nu būris bur?" prasīš saimnieks.

Mazais Klausis atbildēs: „Buris bur, ka vellc ir tavā šķirstā!"
Nu saimnieks palicis nevaļīgs un prasīš, vai nevarot to vellu

apskatīt. Klausis sacīš, ka varot gan. Nu saimnieks piegāš pie

šķirsta un mazais Klausis drusku pacēlis šķirstam vāku, kā var

redzēt. Saimnieks paskatījies un ta sacīš: „Jā, ir gan vellc, bet

akurāt musu pašu šķestera sejā!"
Nu saimnieks sācis gūdrēt, ko lei ar to vellu iesākot. Mazais

Klausis sacīš, ka labāki jau būtu, ka to vellu noslīcinātu. Nu saim-

nieks ar bīš priecīgs, ka tik viegli tiks no vella vaļā, un sacīš ma-

zam Klaušām, vai šis nenoslīcinātu vellu. Jā, kāpē nē! Bet nu

mazais Klausis jau tulī gribēš ķerties šķirstam klā, bet saimnieks
šo attureš un prasīš, vai šis to savu buri negribot pārdot. Nu ma-

zais Klausis šā tā izņurdējies un pēdīgi sacīš, ka varot ar pārdot,
un prasīš saimniekam pūru naudas. Saimnieks nomērīš mazam

Klaušām pūru naudas un saņēmis zirga ādu. Nu mazais Klausis
ķeries šķirstam abi ar saimnieku uzvēluši šķirstu uz tačkas,
mazais Klausis uzcēlis savu naudas maišeli virsū, ardievojies no

saimnieka un dzinis šķirstu uz upi. Bet šķesteris nu manīš, ka labi
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vais nav, un sācis, pa ceļam jau, mazo Klausi lūgties: „Neslicini
mani!"

Bet mazais Klausis vē nelicies ne dzirdis un tik dzinis šķirstu

uz upi. Ka nu vais nebīš tālu no upes, ta mazais Klausis uzreiz

sacīš: „Jā dosi pūru naudas, ta neslīcināšu ar!"

Nu, šķesteris ar bīš laimīgs, ka ticis no nāves vaļā, un iede-

vis mazam Klaušām pūru naudas. Mazais Klausis saņēmis naudu,

iegāzis tukšo šķirstu upē un gāš uz māju.

Ka nu mazais Klausis ticis mājā, tā tūlī savu puiku stellēs

uz lielo Klausi pēc pūra, jo pašam pūra nebīš. Bet lielais Klausis

ar jau bīš lielc niķis un šis pūra dibinā ieķepinās piķi, jo viņč gribēš

zināt, ko mazais Klausis ar šā pūru mērīs. Mazais Klausis izmērīš

naudu. Kā ta, ritīgi vie bīsi nauda nodota un akurāt div pūri bīš

pilli. Bet pūra dibinā pie piķa pielipuši div naudas gabali un šos

nu puika akai ar visu pūru aiznesis lielam Klaušām. Nu lielais

Klausis apskatīš pūru un redzēš, ka nauda pielipusi pie viņa. Lie-

lais Klausis nu sapratis, ka mazais Klausis ar šā pūru mērīš naudu.

Nu lielais Klausis vais nevarēš nociesties un tūlī aizskrēš pie
mazā Klauša un šim prasīš: „Draudzī', kur tu tik dau naudas) ķēri,
ka ar pūru jāmērī?"

Nu mazais Kalusis tūlī pūtis vaļā, ka pilsētā pašreiz esot dikti

dārgas zirgu ādas un šim par vienu pašu zirga ādu samaksāši

div pūri naudas. Nu lielais Klausis vais nezināš, kur dēties un

kā aizstkrēš uz māju, tā tūlī abus zirgus nositis, nodīrāš ādas un

ar steigu uz pilsētu prom. Bet pilsētā tik sapratis, ka mazais Klau-
sis šo skaudīgi izmozēš, jo zirgu ādām bīsi tāda pati cena, kā

jau vienmē. Nu lielais Klausis nozvērējies, kā tikšot mājā, tā ma-

zam Klaušām vis nešķiņķošot un šo uz vietas nositīšot.

Kamē lielais Klausiis staigāš pa pilsētu ar zirgu ādām, tikmē

mazam Klaušām nomirusi vecā māte. Viņč nu māti iecēlis savā

gultā un pats iegūlies mātes gultā, jo labi zināš, kā nāks lielais

Klausis mājā, tā šo nositīs. Nu, tā jau ar bīš. Kā lielais Klausis

nācis mājā, tā vē to pašu nakti atnācis uz mazā Klauša māju, pie-
līdis pie šā gultas un zvēlis ar ciri nomirušai mātei pa pakausi,
Ta nu lielais Klausis akai klusi izmanījies no istabas un aizgāš.
Mazais Klausis visu redzēš, kā lielais Klausis darīš, bet nesacīš

nevienam ne vārdīna un kā nācis rīts, tā iecēlis māti vezumā un

braucis uz pilsētas pusi. Necik tālu no mazā Klauša mājas bīš

krogs un tai krogā dzīvāš varēn mantīgs krodznieks. Mazais Klau-

sis ietupināš māti sēdus vāģos un piebraucis pie kroga. Nu ma-

zais Klausis gāš krogā iekšā un prasīš krodzniekam, lei dodot šim

šņabi. Nu mazais Klausis dzēris šņabi un pēdīgi sacīš krodznie-

kam, lei iznesot šā mātei ar smalko šņabi, bet lei runājot ar šā

māti labi stipri, jo šī esot dikti veca un pakurla. Krodzinieks ielēš
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šņabi un gāš pie vāģim. Šis nu devis mazā Klauša mātei šņabi

un sacīš: „Še, dzer!"

Bet ko nu, beigts jau paliek beigts un mazā Klauša māte ne

ņem, ne kā saka. Bet krodznieks domāš, ka māte tik nedzird un

kliedzis pillā kaklā: „Ei, še dzer!"

Vē nekā! Nu kliedzis vē un pēdīgi pagrūdis ar ro!ku. Bet nu

māte tūli uz galvas no vezuma laukā un vais nekustina ne na-

dziņa. Bet nu mazais Klausis ar tūlī klā un aurē pillā kaklā: „Tu

manu māti nositi! Tu manu māti nositi!"

Nu krodznieks pārbijies un sācis mazo Klausi lūgties, lei jau

nekliedzot pa visu pasauli. Bet mazais Klausis nelicies tikmē

mierā, kamē krodznieks šim apsolīš labu maksu. Nu pēdīgi sa-

līkuši par pūru naudas un krodznieks arī samaksāš.

Kā nu mazais Klausis ticis mājā, tā tūlī akai aizstellēš puiku

pie lielā Klauša pēc pūra, jo viņč gribēš pārmērīt iedoto naudu.

Lielais Klausis nu vis nedevis puikam pūra, bet pats atnesis un

tūlī prasīš mazam Klaušām, ko šis mērīšot. Nu mazais Klausis
akai sveicis, ka šā māte pagāšo nakti esot nomirusi, šis māti esot

aizvedis uz pilsētu un pārdevis apķēķeram priekš zālēlm par ve-

salu pūru naudas. Pilsētā apķēķeris pašreiz dikti dārgi maksājot

par mironim un šis gribot apķēķera naudu pārmērīt, vai šim tik

esot pillība iedota.

Lielais Klausis noklausījies un nesacīš ne vārdīna. Kā nu lie-

lais Klausis aizgāš mājā, tā tūlī pats nositis savu māti, vezumā

iekšā un ar visu uz pilsētu prom. Bet nu šim negāš labi, šo gan-

drīz vai saņēmuši cie, ka šis dāvāš nosisto māti pārdošanai un ar

lielām mokām lielais Klausis tik ticis no cietuma vaļā. Bet uz māju

braucot, lielais Klausis akai nozvērējies, kā tikšot mājā, tā mazo

Klausi noslīcināšot, ka šis šo tik skaudīgi izmānīš.

Nu lielais Klausis nopasēš izdevīgu brīdi, ka mazais Klausis

vienc pats vie ir mājā, aizgāš uz šā māju, saķēris šo cie un iebāzis

maisā. Nu lielais Klausis aizstiepis mazo Klausi uz upīti un no-

licis maisu uz tilta. Necik tālu no upes nebīsi baznīca un lielais

Klausis nu nodomāš tā. lešot uz baznīcu un pielūgšot Dievu par

mazā Klauša dvēseli un ka ta nākšot apakaļis, tā tūlī mazo Klausi

noslīcināšot. Lielais Klausis aizgāš uz baznīcu un atstāš maisu ar

mazo Klausi uz tilta. Pie upes vecs, vecs vecīts ganīš govis un tā

vie vaimanāš: „Ak, tu Dievf, kā tu manis nepieņem! Tā jau tā

dzivašana apnikusi, ka ne izturēt!"

~Ko!" kliedzis mazais Klausis šim pretī, „vai tu gribi mirt?"

„Kā nu ne! kā nu ne!" sacīš vecīts, „nevaru vais ne kaulu pa-

vazāt un vē jāpelna maize!"

..Nu, ta nāc manā vietā!" aicināš mazais Klausis.

Vecītis pienācis, izlaidis mazo Klausi no maisa un pats ielīdis

maisā. Mazais Klausis aizsēš akai maisam galu cie un pats aiz-
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gāš pie lopim un aizdzinis visu baru uz savu māju. Kā nu nācis

lielais Klausis no baznīcas, tā iegrūdis maisu ar visu vecīti upē

un gāš prom. Bet kā lielais Klausis aizgāš uz māju, tā akai brīnē-

jies un skatījies: Mazais Klausis akai dzīvs un gana vesalu par-

tiju lopu. Nu lielais Klausis gāš pie mazā Klauša un prasīš šim,

kurt' šis tādu lērumu lopu ņēmis. Nu mazais Klausis akai svei-

cis: „Upes dibinā tādu vai cik, ņem kādus vie gribi un cik uziet!"

Nu lielais Klausis noerrojies. Šis gribēš mazo Klausi noslīci-

nāt un nu upē laizdams, šo tik iedzīvināš. Lielais Klausis nu pār-
domās un ta sacīš: „Vai dzi', tu nu mani ar varēji iegrūst upē, lei

es tieku pie lopim. Tā kā tā es esu paputēš."

„Ko nu, brāļ," sacīš mazais Klausis. „Lai gan nu paliek!"

„Ne, tā ne," sacīš lielais Klausis pretī. „Jā tu mani negrūdīsi

upē, tad es tevi nositīšu."

Nu mazais Klausis pats pie sevis domāš: „Ko tur var zināt,

var vē mani nosist ar. Ko no viņa var zināt, traks jau paliek
traks! Nu laidīs ar, lei slīkst no. Ta man reiz būs miers."

Nu abi div aizgāši uz upi. Lielais Klausis ielīdis maisā un ma-

zais Klausis šim noprasīš: „Kā, vai tu, gribi gan? Labāki nu lien

laukā!"

Bet lielais Klausis sirdīgi kliedzis pretī: „Piesien pie maisa

akminu, lei es žiglāki tieku dibinā!"

Nu mazais Klausis sapratis, ka lielais Klausis jau tā kā tā ne-

atlaidīsies, kamē šo noslīcinās. Nu mazais Klausis iegrūdis mai-

su ar visu lielo Klausi upē un sacīš: „Nu, ej nu ar Dievu uz citu

pasauli!"
Bet lielais Klausis, kā gāš, tā ar aizgāš burkšēdams upes di-

binā un tā vē ne šodie neesot apakalis nācis.

5. A. 1535. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas

Annas Rudzītes Smiltene.

Lielais Klāvs un mazais Klāvs, abi div bīš pušelnieki. Lie-

lam Klāvam bīš pulka zirgu, mazam Klāvam vienc pats. Pa svēt-

dienām lielais Klāvs devis savus zirgus pie aršanas mazajam un

ecēšanas palīgā, un nu mazais Klāvs aris un ecēš un kliedzis vienā

kliegšanā: „U! ka mani zirgi! U! ka mani zirgi!"
Baznīcēni gāš garēm un skatīšies: kā ta, mazam Klāvam zir-

gu vai ķuze! Nu, kuir tu šo valdīsi? Te bija vienc pats nabaga
zirdzīc un nu, re' — trīs, četri. Tak, laikam, tas mazais Klāvs

ar reiz sapurinājies! Tā, re', sprieduši baznīcēni, kas gāši garēm
un redzēši, ka mazais Klāvs tīrumā strādā. Bet lielalm Klāvam
tas nepaticies, ka mazais Klāvs plātās ar šā zirgim, Lielais Klāvs
gaš mazam Klāvam klā un sacīš: „Tu vais tā nekliedz: ū! ka mani

zirgi! Jā vē kliegsi, ta es tavu zirgu nositīšu."
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Bet mazais Klāvs par tādu runu neliciesne zinis, ecēs tik un

kliedzis vienā kliegšanā: „U! ka mani zirgi! U! ka mani zirgi!"
Nu lielais Klāvs pārskaities, nieskrēš pie mazā Klāva zirga

un ar ēmuru to nositis. Tā lielais Klāvs paķēris savus zirgus pie

pavadas un ar visiem uz māju prom. Nu, mazais Klāvs nekā, zirgs

beigts kas beigts — un tik dīrāš šim ādu no. Ka āda bīsi nodīrāta,
ta mazais Klāvs uzstiepis ādu uz žurdīna, aiznesis uz māju un uz-

licis uz istabas augšas, lei nu šī kalst.

Pēc kāda luga pilsētā bīš tirgus. Mazais Klāvs paņēmis ādu,
salocīš un iebāzis kulītē un gāš uz tirgu, Mazais Klāvs gāš, gāš
un danācis vakars. Ko nu? Pilsēta vē bīsi tālu un mazais Klāvs

nospriedis: iešot vie vienā mājā iekšā un prasīšot naktsmāju. Bet

kā mazais Klāvs dagāš pie loga un pieklauvēš, tā redzēš, ka galds

pillc ar gardim ēdienim, vīna pudele stāv vidū un viena sieviete

un vīriets mielojās riņķī. Kā mazais Klāvs pieklauvēš, tā sieviete

dikti sabīsies un iekliegušies: „Vai, saimnieks mājā!"
Nu šie abi, tas vīriets un tā sieviete, lēkuši no galda augšā.

Sieviete paķērusi ēdienus un sabāzusi krāsnī, ta vīna pudeli akai

skapī iekšā un visupēdīgi pats vīriets ielīdis šķirstā un sieviete
uzlaidusi vāku virsū un sakrāvusi uz vāka šādus tādus lenckarus

virsū. Ka viss bīš nokopts, ta sieviete gāsi uz durim un laidusi

mazo Klāvu iekšā. Mazais Klāvs prasīš, vai šis nevarot nakts-

māju dabūt.

Tā sieviete bīsi pati saimnīca un tas vīriets, kas šķirstā ielī-

dis, bīš saimniecas brūgānc un paša saimnieka ta nebīš mājā.
Sieviete sacīsi, ka ceļa gājējiem jau naktsmāja jādodot, vai ta nu

šis zem plikas debess gulēšot. Mazais Klāvs gāš iekšā un saim-

nīca šo dasēdināsi pie galda. Mazais Klāvs arī dasēdies pie galda,
nolicis paunīnu ar zirga ādu sev uz celkaulim un gaidīš, vai ta

saimnīca gluži nemodīšoties un nedošot šim ko ieēst, jo mazam

Kļavām1 skaudīgi gribējies ēst. Bet saimnīca nekā, tik taisīsies,
ka var likties vieta iekšā un skubināsi mazo Klāvu ar, lei šis ietot

pie miera. Nu mazais Klāvs ar licies uz auss un gulēš no. Pēc
tāda luga akai vienc klauvējies pie durim un saimnieks atnācis

maja. Sis nu prasīš saimnīcai est — un kas tas tāds esot, kas tur

guļot? Saimnīca sacīsi, ka tas esot vienc ceļa gājēš un esot ie-

nācis un prasīš naktsmāju. Šī jau ar neesot naktsmāju liegusi un

šo apguldīsi. Ta ve saimnīca sacīsi, ka šai ko ēst gan nekā lā-

dzīga neesot, tik tada šlanka šķīstas putras vie no pusdienas esot

pāri un šī jau ar nekā vakariņās neesot vārīsi ,jo domāsi, ka šis

šo nakti nemaz maja nebūšot. Saimnīca uzlikusi putras bļodu
saimniekam priekšā un ta pati līduši akai apakaļ cisās. Saimnieks
sācis strēbt putru un akai prasīš saimnīcai, vai šī ciemīnu ar esot

pamielosi. Nē, šai jau nekā nebīš pie rokas, ko ciemīnu pamielot,
sacīsi saimnīca. Mazais Klāvs visu dzirdēš un pats pie sevis ņur-
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dēš: Vo, ku' dzīvs vellc! Šai nekā nebīš pie rokas, ka krāss pillā

gardu ēdienu! Nu, pagaidi tik! Saimnieks nu saucis mazo Klāvu,
lei šis ceļoties augšā un nostreboties putras, ja jau nekā cita la-

bāka neesot pašreiz pie rokas. Mazais Klāvs cēlies no savas la-

žas augšā un gāš žie galda un abi ar saimnieku strēbuši putru. Bet

tur nekā neticis, katrs dabūs pa kādai karotei un bļoda bīsi jau
tukša. Saimnieks sacīš: „Tā kā drusku vē trūktu!"

Mazais Klāvs ar sacīš pretī, ka pa Jaunu jau nebūtu, ka vē

būtu kas ko uzkost. Pag', uzreiz mazam Klāvam iekritušas labas

domas prātā: jaizmozē saimnīca un šās brūgānc! Nu mazais Klāvs

paņēmis savu paunīnu, kur zirga āda bīsi iekšā, un sacīš saim-

niekam: „Man ir tāda āda, kas var uzzīlēt. Es paprovēšu, vai šī

nevar uzzīlēt, kur kāds ēdamais ir!"

Nu saimnieks ar tūlītās — lei zīlējot. Mazais Klāvs piesitis
ar nagim trīs reiz pie zirga ādas un ta sacīš: „Tepatās krāsnī

ir cāļa cepets, sausi kartupeli un vē citi gardi ēdieni."

Kā nu saimnieks to dzirdēš, tā tūlītās skrēš pie krāss skatī-

ties, vai tur tā ir, kā āda uzzīlēsi. Kā ta, krāss pillā ar gardim
ēdienim! Nu saimnieks vilcis visu laukā, krāvis uz galda un abi

ar mazo Klāvu mielošies uz nebēdu. Pēc tāda ludzīna saimnieks

sacīš mazam Klāvam: „Nu, vai tava āda vē nevar kā uzzīlēt?"

Mazais Klāvs jau to vie gaidīš un sacīš pretī: „Nu mēs esam

labi paēduši, bet nu derētu kāda glāze laba dzēriena! Pag es pa-

zīlēšu!"

Mazais Klāvs akai piedauziš trīs reiz pie zirga ādas un sa-

cīš : „Ej pie skapa, skapī ir vīna pudule."

_

Saimnieks pieskrēš pie skapa, kā ta, ir ar vīna pudule! Nu abi

dzēruši un priecāšies. Pēc tāda ludzīna saimnieks akai prasīš
mazam Klāvam: „Nez\ vai tava āda vē kā nevarētu uzzīlēt?"

„Nu, var jau paprovēt!" sačīš mazais Klāvs un akai trīs rei-

zes piegrabināš ar nagim pie zirgādas. Ta mazais Klāvs akai sa-

cīš: „Tavu māju ir apsēdis vellc!"

Nu saimnieks nobijies skaudīgi vie un nevarēš vie iztaujāt,
kur un kā. Mazais Klāvs ta akai sacīš: „Jā, tavu māju ir apsēdis
vellc un viņč pašreiz tup šķirstā!"

Nu saimniekam no lielām bailēm sākuši vai nagi trīsēt un šis

lūdzies mazo Klāvu, lei tak palīdzot, vai dodot kādu padomīnu.
Mazais Klāvs sacīš, ka cita padoma šis nevarot dot, ka tik vellc

esot jādzenot no mājas laukā. Nu mazais Klāvs nostādīš saim-

nieku pie durim, iedevis čuču koku rokā un vēlēš, lei attaisot dū-

ris līdz pašai kājai vaļā. Ta mazais Klāvs piegāš pie šķirsta, pa-
cēlis vāku un sācis ar kūju čudīt. Saimnīcas brūgānc — tas jau
bīš baznīcas šķesteris — manīš, ka nu vais nav labi, un jozis no

šķirsta ārā un pa durim laukā. Saimnieks nu šim zvēlis pa mu-

guru, un ka vellc bīš izdzīts, ta saimnieks bīš varen priecīgs, ka
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tik labi izgāš un pēdīgi sacīš uz mazā Klāva: „Bet tas vellc bī tīri

mūsu pašu šķestera ģīmī!"
Mazais Klāvs taisījies atkal ceļā un saimnieks nu šim prasīš,

vai šis negribot to zīlētāja ādu pārdot. Mazais Klāvs bīš ar mieru

un prasīš par ādu tik, cik šim maksāš viss zirgs. Labi, saimnieks

samaksāš mazam Klāvam, cik šis prasīš, un mazais Klāvs gāš

prom. Ka nu mazais Klāvs pagāš tādu gabaliņu, tā šim šķesteris
klā gan un sācis lūgties, lei nevienam nestāstot, ka šis ar saim-

nīcu esot pa draugaml. Nu mazais Klāvs ar jau vis nebīš muļķis

un sācis izsist cenus. Viņč sacīš šķesteram: „Jā dosi sieku nau-

das, ta turēšu muti!"

Nu, nekā. Šķesteram bīš jādo gribīšam negribīšam mazam

Klāvam sieks naudas par mutes turēšanu.

Nu mazam Klāvam bīš vēsais lērums naudas un šis gāš prie-

cīgs uz māju. Kā mazais Klāvs aizgāš mājā, tā tūlītās pats aizgāš

pie lielā Klāva un prasīš šim, lei aizdodot sieku. Lielais Klāvs ar

iedevis mazam Klāvam sieku un mazais Klāvs ar visu aizgāš uz

savu māju. Mājā mazais Klāvs ieķepināš sieka dibinā trīs naudas

gabalus un tā akai aiznesis sieku un atdevis lielam Klāvam. Lie-

lais Klāvs apskatīš sieku un pamanīš, ka sieka dibinā pieķepēši
trīs naudas gabali.

„Uja-ačka", domāš lielais Klāvs, „kur ta mazais Klāvs tādu

lērumu naudas ņēma, ka jau ar sieku jāmērī?"
Nu lielais Klāvs aizskrēš pie mazā Klāva un prasīš šim, kurt'

šis tik dau naudas ķēris, ka jau ar sieku jāmērī. Mazais Klāvs nu

gluži auksti sacīš pretī: „Pilsētā ir dikti dārgas zirgu ādas!"

Ka nu lielais Klāvs to padzirdēš, ta aizskrēš plesku pleskām
uz māju, nositis visus savus zirgus, nodīrāš ādas, sakrāmēš ve-

zumā un ar visām uz pilsētu prom. Bet pilsētā lielam Klāvam ne-

vienc vairāk par ādu nedevis, kā tik ādas naudu. Nu tik lielais

Klāvs atskārties, ka mazais Klāvs šo skaudīgi piemānīš. Nu lie-

lais Klāvs,, uz māju braukdams, noņēmies, kā tikšot mājā, tā tū-

lītās nositīšdt mazo Klāvu.

Pa to starpu, kamēr lielais Klāvs pa pilsētu braukāš, mazam

Klāvam nomirusi māte. Šis iecēlis māti savā vietā un apklāš ar

deķu Ta pats aizgāš pie _darba._ Lielais Klāvs atbraucis mājā un

tulītas aizgāš uz mazā Klāva māju un gribēš šo nosist, kā jau pa

ceļu apņēmies. Lielais Klāvs iegāš klusītēm mazā Klāva istabā un

pamanīš, va vienc vietā guļ. Lielais Klāvs nodomāš, ka tas pats
jau mazais Klāvs vie būšot

,
pievilcies pie gultas, gāzis ar ēmuru

gulētajam pa galvu un pats nu prom smiedams, ka nositis gan
mazo Kļavu. 1

Ka mazais Klāvs nācis mājā no darba, ta licis tūlītās māti ve-

zuma un braucis uz tirgu. Viņč jau jutis, ka lielaisi Klāvs gribēš
šo nosist un nu akai izceikināš, kā varētu lielo Klāvu par to labi
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izmozēt. Mazais Klāvs iesēdinās māti sēdus vāģos un tūlītās pie

pirmā kroga pieturēs un pats gāš iekšā. Mazais Klāvs iegāš krogā,

dzēris alu un sacīš krodzniekam, lei šis iznesot šā imātei ārā —

vezumā puduli medus-alus. Krodznieks paņēmis medus alu un

iznesis mazā Klāva mātei un sacīš: „Še, vecen', dzer, saimnieks

tev lika dot!"

Bet ko nu mate, mironc paliek mironc un ne pušplēsta var-

dīna ar ne. Nu krodznieks noskaities, grūdis mātei ar duku sānos

un šī kučkāniski no vezuma laukā. Nu mazais Klāvs klā un kro-

dzniekam virsū, ka šis šā māti nositis. Nu krodznieks ar nobijies
un solīš mazam Klāvam labu samaksu, lei tik šis turot muti. Nu

mazais Klāvs ar mierā, saņēmis no krodznieka labu maksu un

braucis uz māju. Ka mazais Klāvs braucis gar kapsētu, ta apracis
māti un pats aizbraucis mājā.

Rītīnā mazais Klāvs aizgāš pie lielā Klāva un prasīš šim

sieku. Lielais Klāvs prasīš, ko šis ar sieku darīšot. Mazais Klāvs

sacīš, ka šim nauda jāmērot. Nu lielais Klāvs prasīš, kur šis tik

dau naudas ņēmis, ka ar sieku jāmērot. Mazais Klāvs, ka tikmē,
kamē šis bīš tīrumā pie darba, vienc ienācis šā mājā un nositis šā

māti. Šis sadzirdēš, ka pilsētā pašreiz pirkot vecus nosistus cil-

vēkus, nu ņēmis un aizvedis māti uz pilsētu un par lielu naudu

pārdevis.
Nu lielam Klāvam tikpatīnās kā ugunc pakulās, ka mazais

Klāvs tik viegli pie lielas naudas ticis. Šis nu nogaidīš, kamē ma'

zais Klāvs aiziet un ta lielais Klāvs nositis pats savu māti un aiz-

braucis uz pilsētu šo pārdot. Bet pilsētā lielo Klāvu saņēmuši
cie un ielikuši cietumā. Lielais Klāvs nosēdēš cietumā ilgu laiku

un ta šo pēdīgi palaiduši vaļā. Nu lielais Klāvs gāš uz māju un pa

ceļu dūres vie vīstīš un noņēmies, ka mazais Klāvs jānoslīcinot,
jo šis vienc pats vie esot pie šā nelaimes vainīgs.

Lielais Klāvs aizgāš uz māju, noskatīš izdevīgu reizi, ka ma-

zais Klāvs vienc pats vie staigā pa tīrumu, saķēris šo, iebāzis

maisā un aizstiepis uz ezaru un gribēš noslīcināt. Toreiz bīsi zie-

ma un uz ezara bīš biezs ledus. Lielam Klāvam nebīš cira līdz un

šis nekā nevarēš izcirst āleņģa, Lielais Klāvs nometis maisu

ar visu mazo Klāvu zemē un pats aizgāš uz māju pēc cira.

Mazais Klāvs nu jutis, ka vais nav labi. Šis nu sācis pillā
kaklā bļaut: „Nemāku Dievu lūgt, grib debesīs celt!"

Pašreiz garēm braucis šķesteris. Šis nu dzirdēš, kā mazais

Klāvs kliedz, un nodomāš, ka labi gan būtu šim pašam debesu

godā tikt. Šķesteris gāš klā mazam Klāvam un sacīš, vai šis ne-

gribot ar šo mainīties. Jā, kāpēc nu ne. Mazais Klāvs ar mieru.

Nu salīkuši tā, ka šķesteris atdos mazam Klāvam visus savus lo-

pus un par to mazais Klāvs šķesteram atvēlēs šā paša vietā de-

besīs celt. Tā ar izdarīš. Šķesteris izlaidis mazo Klāvu no maisa.
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pats ielīdis maisā un mazais Klāvs gāš prom un piesacīš šķeste-

ram, lei šis) guļot vie maisā mierīgi, šilm drīz atnākšot pakaļā, aiz-

nesīšot uz baznīcu un ta celšot debesīs.

Drīz vie lielais Klāvs ar bīš klā, izcirtis āleņģi un ielaidis šķe-

steri ezara dibinā. Pa tam mazais Klāvs aizgāš uz šķestera māju,

paņēmis apsolītos lopus un dzinis uz savu māju. Nu lielais

Klāvs skatījies un brīnējies: māzais Klāvs dzīvs gan un dzen lielu

lopu pūli mājā. Nu lielais Klāvs skrēš pie mazā Klāva un prasīš,

kurt' šis tikdau lopu ņēmis. Mazais Klāvs atbildēš: „Ezarā lopu

vai sik (cik)!"
Nu lielais Klāvs nezināš vais, kur sprukt. Šis tak gribēš mazo

Klāvu noslīcināt un nu šo pataisīš stāvu bagātu. Lielais Klāvs do-

māš, ko domāš un ta sācis mazo Klāvu lūgties, lei tak šo ielaižot

āleņģī, šim ar vaigot lopu. Nu mazais Klāvs jau to vie gaidīs.
Šis tik sacīš, lei lielais Klāvs tik izcērtot āleņģi un lienot maisā

iekšā. Lielais Klāvs ar izcirtis pats sev āleņģi, ielīdis maisā un

mazais Klāvs iegrūdis šo āleņģī. Nu lielais Klāvs ar aizgāš dibinā,

ka noburkšējies vie.

Mazais Klāvs dzīvāš laimīgi un mantas un naudas šim ar

bīš papillam.

6. A. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas

Annas Ru dzīt es Smiltene.

Tēvam bīš trīs dēli. Abi vecākie bīš gudri, bet jaunākais bīš

muļķis, Tēvs palicies slims un uz nāves vietas gulēdams izvēlēš

mantu. Abimi gudrim brāļim tēvs novēlēš māju uz pusēm, bet

Muļķam tēvs novēlēš māti un govi. Tēvs drīz vie nomiris un

katrs saņēmis savu mantu. Visi dzīvāš laimīgi.
Te pēc kāda luga palikusies māte slima un ņēmusi un nomi-

rusi. Nu Muļķis ar vairāk nekā, tik sācis vīkšties uz bērēm, vē tai

pašā dienā nokāvis govi. Otrā dienā bīsi pilsētā tirgus diena un

Muļķis taisījies uz tirgu. Viņč iecēlis vezumā māti, ielicis govs

ādu un grozīnu ar olām un aizbraucis uz pilsētu. Kā Muļķis uz-

braucis uz tirgus, tā iesēdināš māti sēdus vāģos, ielicis šai gro-

zīnu ar olām klēpī un pats pagājis tādu gabalīnu no. Māte sēdēsi

vāģos, olu grozīc bīš šai klēpī un ka ātri kāds šo uzskatīš, ta no-

domāš: luku, kā vecene aizsnaudusies! Nevienc jau nevarēš sacīt,
ka šī ir beigta un tā ar nevienc pats nedomāš.

Pa tirgu staigāš vienc kungs un šis dagāš pie mātes, apska-
tīš olas un prasīš: „Bāba, cik maksā olas?"

Nekā, māte nesaka ne nu un kungs prasīš akai: „Bāba, cik

maksā olas?" un ņēmis un pagrūdis māti, lei tak šī mostas augšā,
jo kungs domāš, ka māte aizsnaudusies vie esot. Bet kā kungs pa-

grūdis māti, tā šī — blāc! uz galvas laukā no vezuma ar visu olu
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grozīnu. Nu Muļķis ar uz tādu reizi tūlītās klā, klūp tik kungam

krāgā un saka: „Ačka, tu manu māti nositi! Ačka, tu manu māti

nositi!"

Kungs nu sācis taisnoties, ka šis jau neesot nemaz sitis, tik

drusku pagrūdis, lei vecene ceļoties augšā, jo šī bīsi aizsnaudu-

sies. Bet muļķis nemaz ar neklausījies un tik kliedzis: „A6ka, tu

manu māti nositi!"

Nu kungs ar pēdīgi palicies nevaļīgs un pats pie sevis pārdo-

māš, ka nu vais neesot labi. Kungs domāš, ko domāš un ta sa-

cīš Muļķam, ka šis došot šim veselu sieku naudas, lei liekot šo

mierā, tā kā tā māte vecs cilvēks vie esot bīš un vai miršana

dienu agrāki, vai vēlāku, tur nu liela lieta neesot. Muļķis bīš mierā

un kungs iedevis iVluļķam vesalu sieku naudas par to, ka šis ap-

ņēmās turēt muti, ka šis nositis šā māti. Muļķis saņēmis naudu, ie-

cēlis māti apakaļ vezumā un braucis priecīgs uz māju, jo nu šim

bīš naudas vai ķuze. Muļķis aizbraucis mājā, savīkšis dikti lepnas
bēres un nobērēš māti. Gudrie brāļi nu prasīši Muļķam, kurt' šis

tik dau naudas ķēris, ko tik varēnas bēres savīkšt? Muļķis nu

sacīš pretī: „Vai kur tagadīnās dārgas govsādas! Pa manu govs-

ādu es dabūju vesalu sieku naudas!"

Nu gudriem tas tik pat kā karsts pie pakaļas un šie abi same-

tušies tik ar acim un ar steigu uz māju prom. Nu gudrie noceiki-

nāši, ka kaušot visas savas govis no, reiz jau ādas tik dikti dār-

gas esot. Tā ar abi gudrie izdarīši un kā gāši mājā, tā nokāvuši

visas govis, ādas vezumā un uz tirgu prom. Bet nu tik tirgū re-

dzēši, ka šos Muļķis piešmaucis un ka ādas ir pavisīnās lētas. Abi

gudrie braukuši uz māju spļaudīdamies un nosprieduši, ka par to

Muļķam jāatspēlējas, ka šos tā iznesis. Abi gudrie nu nosprieduši,
ka Muļķis jānoslīcinot. Kā nu šie abi atbraukuši mājā, tā saķē-

ruši Muļķi, iebāzuši maisā un aizstiepuši uz ezaru. Bet kā pa ne-

laimi bīš aizmirsuši ciri mājā un nekā nevarēši Muļķi noslīcināt,

jo ezars bīš aizsalis. Nu šie abi saspriednušies. ka iešot uz māju

pēc cira, lei jau Muļķis paliekot vie uz ledus, tā kā tā šis no maisa

ārā netikšot. Abi gudrie aizgājuši. Pa tādu ludzīnu Muļķis dzir-

dēš, ka vienc brauc. Viņč nu sācis pillā galvā bļaut: „Skrīvēt ne-

māk, rakstīt nemāk, cels par ķēnīnu!"

Tas, kas tur braucis, bīš žīds. Šis nu dzirdēš, ka Muļķis tā

kliedz, un braucis klā. Sak, par ķēnīnu tak nebūtu slikti, jāču va-

rēs to piemānīt, ko grib par ķēnīnu celt, — tā žīds pats pie sevis

domāš un laidis pie Muļķa klā un sacīš, ka mainīšoties, šis šim do-

šot savu zirgu un visu vezumu ar mantām, jo šim tā kā tā lāgā
ķēnīna šepte neiešot, ka šis nemākot ne skrīvēt, ne rakstīt. Nu

Muļķis ar bīš mierā, lei tik žīds laižot šo no maisa laukā un pats
lienot iekšā. Tā arī žīds izdarīš. Izlaidis Muļķi no maisa, pats ie-
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līdis ša vieta maisa un Muļķis aizsēs maisam galu cie, ta klupis

žīda zirgā iekšā un aizlaidis, ka sniegi vie nokūpēsi,

Ka atnākuši abi gudrie brāli, ta tūlītās izcirtuši āleņģi unie-

grūduši maisu ar visu žīdu āleņģī un paši gāši priecīgi uz māju,

ka nu šie esot Muļķam gan ritīgi sariebuši.

Muļķis drusku pabraukājies ar žīda zirgu un pa kādu nedēļas
laiku atgrūdis mājā ar visu žīda zirgu un mantu vezumu. Gudrie

acis vie izplētuši, ka redzēši Muļķi akai mājā iebraucam ar zirgu

un pillu vezumu visādīgu mantu. Šie nu tūlītās daskrēši pie Muļķa

vezuma un šim prasīši, kurt' šis ņēmis zirgu un tik dau visādu

mantu. Bet nu Muļķītis šiem tūlītās pretī: „Ezarā ne kaukā ar ne-

trūkst. Ņem, cik vie nagi nes!"

Nu jau akai liela gūdrēšana. Gudrie gribēš Muļķi noslīci-

nāt un nu šo tīšu prātu pataisīši bagātu! Ne, tā nevarot! Provē-

šot šie ar roku, ja tik viegli pie naudas tiekot. Nu gudrie pierunā-

juši Muļķi, lei šis šos abus ar ielaižot āleņģī. Muļķis jau to vie

gaidīš. Šis izcirtis āleņģi, licis, lei gudrie salien maisā un kā lai-

dis, tā ar ielaidis āleņģī, lei jau nu miekšējas līdz šo pašu dienu pa

ezara dibinu.

Nu Muļķam kritusi abu gudro bralu maja un šis dzivaš lai-

mīgi, jo nu šim visa kā bīš papillam.

7. A. 1535. Skolniece Kr. Salnīte 1892. g. Blomes pag.

V. Maldoņa kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, bet viens dumjš. Tēvs

redzēdams savu nāvi jau tuvu klāt esam, izdalīja dēliem savu īpa-
šumu. Abiem gudrajiem dēliem viņš atdeva gandrīz visu savu

mantu, bet_ dumjajam atstāja tikai vienu vērsēnu. Dumjais ielika

savu vērsēnu aplokā_ un aizlika tam siena nestu priekšā. Otrā

diena viņš gāja vērsēnu aplūkāt. Vērsēns jau bija apēdis nestu

ar visu deķi un stāvēja ar tukšiem zobiem. Dumjais par to sa-

dusmojās un sāka viņu lamāt, bet vērsēns atbildes vietā tikai

blāva. Dusmu pārņemts dumjais sagrāba koku un nosita vērsēnu.

Žēl viņam palika vērsēna ādas, kādēļ viņš to nodīrāja, izkaltēja un

iebāza sava tarba. Tā nu viņš gāja vanderēt pa pasauli. Pēc ne-

ilga ceļojuma viņš iegājā kādā lepnā mājā un ielīda tur kādā kaktā.

Pašulaik mājas saimniecei ienesa vienu bļodu ar bliņām un ielika
to skapi, ko dumjais labi novēroja. Pēc tā saimniece ielika atkal

karšas kukuli skapī. Neilgi pagaidot, viņa atnesa vēl butuli bran-

davina, ielika to tai pašā skapī un pati izgāja ķēķī. Dumjais nu,

manīdams izdevīgu laiku, izmuka pa durim ārā. Drīzi vien atnāca

arī mājas saimnieks mājā, sēdās pie galda un sāka brokastis tu-

rēt. Visu to labi novērodams, arī dumjais nu ienāca istabā. Bagā-
tais saimnieks, būdams arī labsirdīgs, uzaicināja arī dumjo pie
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maltītes. Ēdiens tomēr nebija nekāds teicamais. Ēzdams dumjais

piesita pie savas tarbas un iesaucās: „Kuš! vai nebūsi mierā!"
Saimnieks nevarēja saprast, ar ko šis runā, un jautāja: „Ko

tas nozīmē?"

Dumjais atbildēja: „Man tarbā ir tāda āda, kas rāda nāka-

mas lietas."

„Ko tad viņa tagad rāda?" prasīja saimnieks.

Dumjais sacīja: „Viņa rāda, ka skapī esot bliņas."

Nu saimniecei bija jāiet pie skapja un jāņem laukā paslēptās

bliņas, ko nu visi ēda ar gardu muti. Dumjais atkal pagrabināja

savu tarbu un iesaucās: „Kuš! vai nebūsi mierā!"

Saimnieks nu vaicāja: „Ko tagad tā āda rāda?"

Dumjais atteica: „Skapī ir vēl karša ar'!"

Nu bijis saimniecei arī karšas kukulis jāņem laukā. Karšu

ēdot, dumjais atkal pagrabināja savu tarbu un iesaucās tāpat, kā

pirmāk. Saimnieks atkal jautāja, ko nu tā āda rādot. Dumjais at-

bildēja: „Viņa rāda, ka skapī ir arī brandavīns."

Saimnieks pats piegāja pie skapja, izņēma no turienes bran-

davīna butuli un nu abi dzēra, glāzes kopā sizdami. Tā dzerot,

saimnieks sāka runāt par ādas pirkšanu. Dumjais bija ar mieru

ādu pārdot, bet noprasīja par to veselu pūru naudas. Saimnieks

arī samaksāja, ko dumjais prasīja, un paturēja to ādu pie sevis.

Mājā atgriezies, dulmjais gribēja pārliecināties, vai naudas

mērs ir arī pilnīgs, aizgāja pie viena brāļa un prasīja pūru, ko

izmērīt. Brālis tam jautāja: „Ko tad tu mērīsi?"

Dumjais atteica: „Putraimiņus un miltiņus iegādājos."
Naudu izmērījis, viņš pielipnāja vienu dukātu pūram pie di-

bina. Brāļi noprata, ka šis naudu mērījis un brīnēdamies prasīja:

„Kur tad tu tik daudz naudas ņēmi?"

Dumjais atbildēja: „To visu es dabūju par sava vērsēna

ādu."

To dzirdot, brāļiem arī iekārē jās naudas. Tie tūliņ paņēma

bomjus roka, nosita visus savus lopus un cerēja par katru ādu

dabūt puru naudas. Bet tirgū tie dabūja tikai ādas naudu, pieci
seši rubļi gabala. Bez govim palikuši, nu tie bija pavisam postā.

Pec neilga laika tiem nomira māte. Dumjais viņu paņēma
pie sevis un apģērba glītās drēbēs. Tad viņš iesēdināja to vā-

ģos, ielika groziņu ar olām klēpī un aizbrauca uz tirgu. Tur pie-
gāja tai viens kungs un prasīja:

„
Vecene! cik tās olas maksā?"

Tā neatbild neviena vārda. Kungs prasta vēl otrreiz, bet šī

atkal nekā nesaka. Kungs no dusmām krāva tai ar dūri par galvu,
Viņa tūliņ izkrīt no vāģiem un nokrīt zemē. Dumjais tūliņ pie-
skrēja klat, saķēra kungu cieti un gribēja to nodot tiesai. Kungs
bija ļoti sabijies un lūdzās, lai nesūdzot to tiesā. Tā nu dumjais
dabun atkal puru naudas.
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Atbraucis uz māju. dumjais stāsta brāļiem, ka par mirušo

māti esot dabūjis tirgū pūru naudas. Gudrie brāli nu ari grib

tikt pie naudas. Vienu nakti viņi aiziet uz kapsētu, izrok vairāk

miroņus un brauc ar tiem rītā uz tirgu. Visa pilsēta nu piesmirda

ar nelabu smaku. Ļaudis apskaitās un apsūdzēja tos tiesā, kas tos

lika cietumā iemest.

Izcietuši cietuma sodu, abi brāli bija dikti noskaitušies uz

dumjo, sagrāba to cieti, iebāza maisā un veda uz ezeru slīcināt.

Ezerā āliņģis bija aizsalis un šie bija aizmirsuši ciri līdza paņemt.

Viņi abi aizgāja uz māju pēc cira un atstāja maisu vezumā pie

ezera. Gar to vietu brauca garēm kāds lielskungs. Dumjais, maisā

gulēdams, runāja skalā balsī: „Nemāku ne_ lasīt, ne rakstīt, bet

mani grib celt par ķēniņu. Kas grib par ķēniņu tikt, lai lien šai

maisā!"

Tas lielskungs loti vēlējās tikt par ķēniņu. Viņš ātri vien iz-

lēca no karītes, izlaida dumjo no maisa un ielīda pats tur iekšā.

Dumjais nu iekāpa liela kunga karītē un aizbrauca projām. Par

to laiku brāli atnāca ar ciri, izcirta āliņģi un ielaida lielkungu tur

iekšā. Projām ejot, dumjais brauca karītē ar diviem zirgiem

brāļiem pretī. Tie brīnās un prasa: „Kur tu to karīti ar zirgiem

ņēmi?"

Dumjais atbild: „Ezera apakš ledus var dabūt tadu zirgu un

karīšu gluži bez maksas, cik vien grib."
Grdrajiem brāļiem nu arī patiktos karītes ar tādiem skai-

stiem zirgiem. Viens brālis no prieka tūliņ ielēca āliņģī, ka ūdens

vien noburbulēja. Otrs brālis, to redzēdams, it priecīgi izsaucās:

„Dzi, dzi, kā šis jau andelē!"

Pēc šiem vārdiem ari otrs brālis ielēca ūdenī. Tā nu abi gu-

drie brāļi noslīka, bet dumjais dzīvoja laimīgs ar savu lielo

mantu.

Piezīme. Pasaka ir stila un valodas ziņa drusku pārlabota. P. Š.

8. A. 1535. J. Bank i n s «Šis un tas» I, 1872, 57.

Reižu dzīvoja nabags iebūvietis, kam cits nekas nebija, kā

viena pati kaza, tā pati viņam paliek slima un nosprāgst. Tas ar

savu sievu nu ir_ gauži bēdīgi un noskumuši un nezina, ko nu

ie_sakt. Viņš tomēr nodīrā kazu, izkaltē ādu, tad saloka to un ie-

bāž savā kule, nu liek sumiņu plecos un dodas uz lauku, provēt
un meklēt, vai Laimes māte tam kur nestmej pretī.

Viņš veselu dienu gājis, nonāk vakarā vienās dzirnavās un

tur grib dabūt naktsmāju. Melderenei nemaz vaļas, viņai visas

rokas un kājas pilnas darba; tā cep baltmaizi un cepešus un sa-

taisa citus gardus virumus: visās malās čurkst un pil vien. Viņš
tur arī redz smalku kungu staigājam, kas viņam neizliekas būt
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pēc naktsmājas, tad melderene ir dusmīga un izdzen viņu no dzir-

navām ārā-
Tas ar savu suminu plecos aiziet, bet netālu aiz vārtiem sa-

tiekas ceļā ar pašu melderi, kas nupat brauc no lauka mājā. Tas

prasa viņam: „Kur tu iedams?"

Viņš nu izstāsta, ka bijis dzirnavās, lūdzies naktsmāju, bet

melderene to par galvu un kaklu izdzinusi ārā.

Melderis uz to saka: „Tā neklājas svešu cilvēku vakara lai-

kā dzīt no mājām! Ej tik atpakaļ, meldējies pie melderenes un

saki tai. ka pats melderis ir vēlējis tev dot naktsmāju."

Kamēr pats melderis nojūdz zirgu, tamēr šis ieiet istabā,

redz galdu piekrautu ar visādiem ēdieniem un dzērieniem. Viņš

stāsta melderenei, ka saticis melderi un tas viņam licis nākt at-

pakaļ. Šī to dzirdēdama, plesku pleskām noņem un nokrāmē

galdu un noliek ēdienums un dzērienus citus skapī, citus uz skapja

un pašu viesi iestum otrā skapī.

Melderis, zirgu nojūdzis, ienāk istabā. Melderene ar tādu

skābu ģīmi nāk viņam pretī un uzliek aukstus, nesildītus kāpostus

galdā un maizi. Melderis dasēdies pie galda, ēd un lūdz arī svešo

pie maltītes.

Tas gan šim teic. lai ņemot savu sundaku no pleciem; bet viņš
atbild: „Ko nu, lai stāv, es no tās nemaz nevaru šķirties."

Ēdot tam sumiņa atgrūžas pret skapi un, zināms, sāk grabēt.

„Kuš, vai tu klusēsi!" tas šo apsauc.
Pēc kāda brītiņa tā atkal sāk grabināties un viņš to apsauc:

„Vai tu klusēsi, ko!"

Melderis tam prasa, ar ko šis tur runājoties.

JV\an tur tāda pareģone sumiņā," tas atbild.

„Nu ko tad viņa redz un stāsta?" melderis vaicā.

Pirtnieks rāda ar roku uz skapi, melderis daiet un izņem
pilnu bļodu ar cepeti, un tie abi ēd, kā tīkams.

Pēc kāda laiciņa sumiņa atkal sāk grbēt. Melderis taujā: „Ko

tad nu pareģone teic?"

Svešais rāda uz skapja augšu. Melderis pamet acis un ie-

rauga, kur alus pudeles stāv saliktas, protams, viņš ņem tās zemē

un provē, kā pēc cepeša alus smēķē.

Lai šie nu abi bija diezgan paēduši un padzēruši, tomēr pare-

ģone pa kuli sāk atkal runāties. Melderis prasa: „Nu, kas tad nu

būs? Ko tad šī nu vēl ziņos?"
Svešais rāda ar roku uz lielo skapi. Melderis, durvis atvē-

ris, ierauga zvanītāju skapī. Viņš paķer pātagu un laista šim,
vai galva vai acs. Tas nabags nekur citur patvāru nevar dabūt,

speras pa durim laukā un āiziet krustu ne metis.

129Latviešu pasakas un teikas XII. —
9.
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Beidzot melderis paliek kārīgs pēc tādas pareģones, un prasa

viņam, vai to nepārdotu.

„Kāpēc ne?" tas saka, „maksā man tik divi simti rubļu, tad

tu viņu dabūsi."

Melderis tam izmaksā divi simti rubļu un šis viņam iedod

s,umiņu ar pareģoni, piekodinādams, lai tik to netaisa vaļā. Sve-

šais aiziet un melderis ir ļoti priecīgs par tādu mantojumu.
Melderis pēc kādām dienām izbrauc uz lauku, mājās pār-

braucis, grib atkal zināt, kā nu stāv, vai šis jeb tas nav kautkur

skapī vai krāsnī. Viņš ņem sumiņu no skapa, uzliek to uz galda,

prasa un prasa, cik gribēdams, bet tā neko neatbild. Tad grūž
tai ar kulaku, bet pareģone nemaz nerunā. Viņš saerrojies at-

taisa sumu vaļā un uziet — sakaltušu kazādu tur iekšā.

Nu viņš svešo laikam gan tāpat mielotu ar pātagu, kā toreiz

zvanītāju; bet Dievam žēl tas jau bija aizgājis garu ceļu.

9. A. 1535. E. Veide no 50 g. vecas Bertas Pavaines

Jaunburtnieku Gauras. P. Birkerts, Latvju

t. anekdotes, I, 218, 40.

Vienā mājā saimnieks ar savu sievu lāgā nesatikuši. Vainīgs

bijis viens svešs vīrs, kas saimnieci slepus apmeklējis. Saimnieks

reiz aizbraucis uz pilsētu, un samniece pa to laiku lakstojusies ar

svešo vīrieti. Viņa cepusi visādas kūkas, vārījusi dažādus ēdie-

nus un gardumus, ko ēdināt savu draugu. Devusi viņam arī vīnu

dzert. Atnācis kāds nabags, kas dauzījies apkārt, dāvanas lūg-
dams. Viņš bijis saimniekam labs draugs, tādēļ lūdzis saimniecei,
lai arī viņu paēdinot. Saimniece viņu izlamājusi un aizdzinusi

projām. Nabags noteicis, ka saimnieks gan tik slikts cilvēks ne-

esot, kā šī. Viņš tomēr neaizgājis vis projām, bet uzkāpis turpat

uz istabas augšas, kur pa dūmu caurumu varējis visu redzēt, kas

istabā notiek. Nabagam siekalas vien tecējušas, redzot, kā šie

apakšā mielojas. Negaidot atbraucis! saimnieks mājā. Nabags

gribējis_ nokāpt zemē un izstāstīt visu saimniekam, jo tad dabūtu

labi paēsties. Bet viņš uzdūries uz sakaltušas aitas ādiņas, kas

iegrabējusies. Tas ātri to ādiņu paslēpis. Pa lūku viņš redzējis,
ka saimniece_noslēpj svešo vīrieti zem gultas un ēdienus iebāž

maizes krāsnī. lenācis vīrs nu prasījis ēst, bet sieva tam nekā

nedevusi. Nabags nu nokāpis zemē un gājis iekšā prasīt nakts-

māju. Saimnieks devis, bet sieva lamājusies. lenesuši suņa maisu

un novietojuši to kaktā pie krāsns. Gājuši gulēt. Nabags paņēmis
savu ādiņu un grabinājis. Saimnieks šim prasījis: „Ko tu tur
dari?"

Nabags teicis: „Man tāda nejauka ādiņa, kad viņa ko zin,

tad ta visu grib man pateikt."
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Apmierinājušies. Bet nabags atkal grabinājis ādiņu un uz-

saucis: „Klusu, klusu!" Bet ādiņa tik grabējusi un grabējusi. Saim-

nieks prasījis!: „Ko tā ādiņa zin tev stāstīt?"

„Ko šī nu zin?" sacījis nabags. „Krāsnī esot gardi ēdieni."

Saimnieks! nosmējies vien un gulējis tālāk. Nabags grabinā-

jis atkal savu ādiņu un apsaucis. Saimnieks nu piecēlies, pielīdis

pie nabaga un prasījis, ko vēl ādiņa zinot. Saimniece saukusi, lai

triecot nabagu pie velna, jo tas neļaujot šai gulēt. Bet saimnieks

tik plijies nabagam virsū, lai pasaka, ko tā ādiņa šim stāsta.

„Ek, ko nu šī stāsta — niekus vien!"

Bet saimnieks nebijis ātrāki mierā, kamēr dabūjis visu zi-

nāt, ko ādiņa stāsta. Nabags pateicis, ka pagultē ir svešs! vīrietis,
sievas brūtgāns. Sieva, to padzirdusi, saukusi, lai viņas viesis

bēgot. Šis arī mucis, bet saimnieks: šo labi sadauzījis. Saimniece

metusies savam draugam palīgā, bet saimnieks arī viņu sadauzī-

jis. Brūtgāns tomēr aizbēdzis. Saimnieks nu domājis: „Kad jau

ādiņa tai lietā nav mānījusies, tad palūkošu, kas ir krāsnī."

Un atradis tur cepešus, gardus ēdienus un vīnu. Nu viņš

mielojis un apdāvinājis nabagu arī. Saimnieks prasījis, lai pār-

dodot viņam to ādiņu. Nabags teicis: „Ne, es nepārdošu, es ar

to maizi pelnu."

Saimnieks solījis sieku zelta naudas. Nabags nedevis. Nu

saimnieks solījis divus siekus zelta naudas. Nabags vēl nede-

vis. Tad saimnieks solījis trīs siekus zelta naudas. Nabags teicis:

„Tā ir laba nauda, bet kad to nodzīvošu, kur tad jaunu ņemšu?
Nē, es nepārdošu!"

Saimnieks vēl pielicis pussieku kapara naudas un sacījis, ka

vairāk viņam naudas neesot. Nu nabags atdevis ādiņu. Pats

viņš_ vairs uz šo māju nekad nenācis, un arī ādiņa saimniekam

neka vairs neteikusi.

10. A. 1535. E. A. Simsons no A. BagdanoviČa Makašānu

pag.

Dzeivuoja vīnā pilsātā vīns boguots kungs. Jam beja treis

dāli. Divi dāli beja gudri, bet trešais dāls beja muļķīts. Bruoļi

dzeivuoja lobi un kad jī palvka vacuoki, tad apsaprecējuos. Va-

cuokī bruoļi pajēmja lobās boguotas sīvas, bet jaunuokais pajēmja
taidu vīnkuoršu nabadzīgu sīvu. Tāvs īdevja vacuokīm divejim
bruoļim daudzi monta, zemes un lūpu, bet jaunuokam bruoļam
īdevja tik vīnu mozu teliņu.

Pēc kaida laika nūimvra arī muote. Nivīns bruols nagrib vest

muoti globuot. Viņi beja jau palvkuši boguoti, bet jaunuokais
bruols runoj: „Labi, es paglobuošu muoti!"

Pajēmja jis muoti, izlvka jū uz ragaviņom, pajēmja dīgu lei-
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dza un aizvedja sovu muoti pi tylta, izvvlka nadzeivū muoti uz

tvlta, pīsēja jai pi mēlis dīgu, pats nūsaglobuoja zam tylta, un

gaida, kad brauks kaids zemnīks. Par nelelu laiku brauc vīns

zemnīks un redz, ka uz tylta sēd vecīte uz ragavinom. Nagudrais

bruols tyulen gyva aiz dīga un rausta, nu nadzeivuo mute ruoda

tam braucējam zemnīkam mēli. Zemnīks klīdz: „Vai dūsi ceļu,
vai na?"

Tai zemnīks klīdzja reizis divi, treis, bet jam nūmyrušuo

vys nadūd ceļa. Tad zemnīks ruovja zyrgam ar puotogu un sasyta
vecīti zam zyrga kuojom. Nagudrais bruoļsi tuyleņ nu tylta za-

maškas uorā un klīdz uz zemnīka: „Ej, pagaidi drusku. Verīs,
tu munu muoti sasyti zam zyrga kuoju!"

Zemnīks apstuoja. Nagudrais brouls runoj zemnīkam: „Nu,

tagad es dūšu tevi tīsā!"

Zemnīksi nūsabeida un runoj: „Nadūd lyudzams tīsā, es tev

izmoksuošu pīcdesmit rubļu zalta!"

Nagudrojs bruols padūmuoja un pasacīja: „Labi, dūd naudu,

vyss byus labi!"

Zemnīks atdevja naudu un pats steidzās braukt pa ceļu. Na-

gudrajsi bruols izguozja nadzeivū muoti uz ceļa un aizbraucja
uz sātu. Sātā jis atguoja taids prīcīgs un stuosta sovim vacuo-

kim bruoļim: „Jyus puorgulējāt!"

Bruoļi prosa kamā lītā. „Zynat, es muoti puordevu tiergā un

man aizmoksuoja pīcdesmit rubļu zaltā!"
Vacuokī bruoļi padūmuoja paši sevī, nūsyta sovasi sīvas un

vad uz tiergu puordūt. Ļauds īraudzēja taidu breinumu, ka cyl-
vāki puordūd nadzeivas veCinas un paziņuoja policijai. Policija

tyuleņ atskrēja uz_ tiergu, arestēja obus bruoļus un pasādynoj cī-

tumā. Cik jī tī sēdēja, godu, vai divi, bet golu golā jūs izlaidja
nu cītuma.

Atīt bruoļi uz sovu sātu un vysu atroda saimestību izputy-
nuotu. Sasaduslmuoja bruoļi uz jaunuokuo bruoļa, satvēra jū aiz

apakles, īsādynuoja maisā, aizsēja ar viervi un nūvvlka uz upi
sleicynuot. Atnazuši vacuokī bruoļi pi upes nūlvka jū un sasa-

gyva, ka sata aizmiersa ciervi. Vīns bruols runoj ūtram bruo-

lam: „Ej tu pec cierva!"

„Na, es naīšu vīns pats," atbild tys.
Ku ļīm darīt? Jī obi aizguoja uz sātu pēc cierva un maiss ar

jaunuokū bruoļi palyka pi upes. Nagudrais bruols klīdz maisā:
„Ni rakstīt, ni skaitīt es namuoku, par ķēniņu mani cel!"

Braucja par upi boguots kungs, izdzierda taidu klīdzīni un

tryuleņ nu zyrga uorā un īt pi maisa, kurā gulēja uz lads nagu-
drais bruoļs._ Kungs runoj jam: „Lem nu maisa mudruok uorā, es

byušu par keninu, rakstīt un skaitīt cīši labi muoku!"

„Labi!" runoj nagudrais bruols un izleida nu maisa, sāduos
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kunga karetā un aizbraucja prūjom, bet kungs īleida maisā un pa-

klusiņom sēd un gaida, kad cels par ķēniņu. Mudri atskrēja bruoļi

ar ciervi, izcierta ladā oku, satvēra maisu ar kungu, blyugž! un

okā īškā. Tai nuburbuļuoja kungs uz dybynu. Atīt bruoļi uz sātu

un dzeivoj mīrīgi.
Utrā dīnā jī redz, ka jaunuokais bruols atbraucja lobūs zyr-

gūs un karetā, boguots cylvāks. Vacuokī bruoļi breinuodamīs

vaicuoja nu jaunuokuo bruola, kai jis tyka dzeivs un vēl atroda

taidus lobus zyrgus un karetu. Jaunuokais bruols jīm atbildēja:

„Muni, mīļī bruolīši, kab jyus mani byutu īgryuduši dziļuok, es

lobuoku vēļ zyrgu dabuotum!"

Vacuokī bruoļi itū izdzierduši tyuleņ satvēra ciervjus uz pla-

cim, aizskrēja uz upi, izcierta divi okas, un blyugž! vydā vīns

un pēčuok ūtrs. Tai jī obi nūsleika, bet jaunuokais bruols dzei-

vuoja cīši labi un, varbvut, vēļ tagad dzeivoj.

Piezīme. Tadu pasaku uzrakstījusi arī R. Tabine Latgale. P. Š,

11. A. 1535. A. Gari-Juone no no S. Keibinika Domopole.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuojuši lelais Pīters un možais Pīters; lelais Pīters un

možais Pīters dzeivuojuši tī pat sabrūs. Lelajam Pīteram bejuši
četri zyrgi, a možajam Pīteram tikai vīns. Lelais Pīters sataisa

tolku un pasauc mozū Pīteri, sajvudz vysusi pīcus zyrgus un

struodoj zemi lelcela molā. Možais Pīters sitruodoj un dūmoj:

„A ka man byutu pīci zyrgi," kad īt e-arum cylvāki, jis īsyt zyr-

gim ar peicku un soka: „Vysi pīci muni zyrgi! Vysi pīci muni

zyrgi!"
Izdzierst lelais Pīters, ka možais Pīters līlējās ar juo zyr-

gim. „Tev tik vīnsi zyrgs, na pīci," lomuojas lelais Pīters, „jo
tu napuorstuosi tai runuot, es tev sadūšu par kokļu."

Možais Pīters taids padums bej, struodoj jis ar pīcim zyrgim,
otkon jam sasadumoj, ka vysi pīci juo zyrgi. It garum ļaužu
pulks, jis īsyt zyrgim un soka: „Vysi pīci muni zyrgi!"

Lelu Pīteri sajem dusmas, jis atskrīn uz teirumu pi mozuo

Pītera un soka: „Tev tikai vīns _zyrgs, vysi muni zyrgi; jo tu,

nalobais, veļ tai runuosi, es atskrējs, nūsisšu tovu zyrgu!"
Aizīt lelais Pīters uz sātu, možais Pīters struodoj, īt garum cyl-

vāki, jam gribis pasalīlēt, jis īsyt zyrgim ar peicku un otkon soka:

„Vysi jpīci muni zyrgi, vysi pīci muni zyrgi, vysi pīci muni

zyrgi!"
Izdzierst lelais Pīters, atskrīn uz teirumu, pagvun vasari

ar kuru zemes pykučus syt, guož mozuo Pītera zyrgam golvā —

tys pi zemes un beigts. „Še tev vysi pīci tovi zyrgi," pasoka le-
lais Pīters.
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Možajam Pīteram cīši žāl sova zvrdziņa, jis apsaskaun zyr-

gam ap kokļu un raud, kū šis nyu bez zirdziņa darīšūt; raud,

raud, bet nikuo navar lelajam Pīteram padarīt. Jis nūplēš uodu

šovam zyrgam, aiznas uz sātu izkolta, sašyun maisu, ibuož uodu

maisā un nas uz pilsātu puordūt. A pilsāta bejuse treisdesmit

verstu attuoļumā, nas jis, nas sova zyrga uodu uz placim, pī-

kyust, daīt vokors, jis daguojis pi vīnas muojas prosās uz nakts

muojom.
«Saiminīka nava sātā," soka sīva, „es tevis nalaisšu us-

tobā."

„īlaid kod kur cytur puorgulet," lyudzas možais Pīters, „es

izkuopšu uz ustobas un puorgulēšu."

„Kuop vīn uz ustobas," atsoka saimnīca. Tī bejušas pi usto-

bas pīslītas trepes, jis izkuop pa tuom trepēm uz ustobas viersa,

nūlīk zyrga uodu zam golvas un guļ. Atsaguls, dzierd, ka pa

ustobu švierkst vīn, ka nazkū cap, i gaļas smoka īt, Jis par dīnu

beja izalcis un jam gribējās ēst. Jis suok klausītīs ausi pīlicis pi

grīstim un īrauga, ka grīstūs ir šķierba. Možais Pīters dalīk aci

pi šķierbas un vērās, kū ustobā dora — redz: cap gaļu, zivs un

cytas maltītes, ka švierkst vīn, salīk uz golda un vēl pīlik kluot

veina buteli. Mozojam Pīteram šlīkas vīn stīpās nu mutes, ra-

dzūt taidus gordumus. Uorā sareib, nazkas atbrauc, nu golda

vyss nazkur pazyud. „Kas tur atbraucja?" dūmoj možais Pīters.

«Pag, īšu pasavēršu, kas tur atbraucja," nūsoka sevī možais Pī-

ters, pajem sova zyrga uodu un nūkuopj nu ustobas.

„Kū tu te dori?" vaicoj atbraukušais saiminīks.

„Es nikuo nadoru, lelais Pīters man nūsyta zyrgu, es nūplēšu

šovam zyrgam uodu un nasu uz pilsātu puordūt. Prasējūs uz

naktsmuojom pi saiminīcas, bet jei nalaidja īškā, es izkuopu uz

ustobas viersa pagulēt," izstuosta možais Pīters.

„Pajem sova zyrga uodu un ej ustobā," pasoka saiminīks.

Možais Pīters_ nūsaprīcoj un īīt ustobā, jam beja bailes, ka juo

zvrga uodu vēl kas nanūzūg, jis tū uodu palīk zam golda. Sai-

minīks beja stypri nūsabraucīs, puorbraucis vairuok kai sešdes-

mit verstes ar zyrgu, prosa nu saiminīcas kū īēst.

„Nikuo vokorā nataisīju, ir tikai solta putra," soka saiminīca.

„īlej kod putras, man cīši gribīs ēst," prosa saiminīks.

Saiminīca īlej putru blūdā, izlīk uz golda, streb saiminīks tū

putru. Možais Pīters sagrabynoj sova zyrga uodu zam golda. „Kū
tu tī dori?" vaicoj saiminīks.

„Muna zyrga uoda ir cīši loba zeileituoja," atsoka možais

Pīters.

„Nū kū tad jei tev izzeilēja?" vaicoj saiminīks.

„Zyrga uoda man izzeilēja, _ka ceplī ir cepeši," soka možais

Pīters, bet saiminīks natic un nūsasmej.
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„Ka natici, ej pasaver ceplī, tod redzēsi, ka tasinība," runoj
možais Pīters.

Saiminīks daīt pi cepļa, attaisa cepli valā — redz: ceplī ce-

pecs, izvalk un ād obēji ar mozū Pīteri. lēdis možais Pīters otkon

sagrabvnoj zvrga uodu. „Kū tod vēl izzeilēja zyrga uoda?" prosa

saiminīks.

„Uoda izzeilēja, ka ceplī asūte veina butele," soka možais

Pīters.

„Kur tad varēja rastīs veina butele?" nudumoj saiminīks,

bet pasaver ceplī — i taisnība, tur atrūn veina buteli, izvālk tū

veina buteli nu cepļa un dzer obēji. Mozojam Pīteram jau drusku

īreibst golva nu veina, jis palīk runīguoks un saiminīks arī īsylst.

Sagrabynoj uodu zam golda možais Pīters.

„Nu, kū tad vēl izzeilēja tova zyrga uoda?" vaicoļsaiminīks.

Možais Pīters soka: „Man uoda stuosta, ka kastē asūt cvl-

vāks, tys cvlvāks asūt tovas sīvas brvugons."

„Voi tu man paleidzēsi pasavērt kastē?" vaicoj saiminīks.

„Par kū na? paleidzēšu," atsoka PTtersi. Daīt jī obeji pi kas-

tes, saiminīks pacel kastei vuoku — redz: guļ kastē īškā vīns

puiss.

„A, kundziņ, tu kastē," izsauc saiminīks; aiztaisa kasti, aiz-

slādz, izlīk akmini viersā un pasoka, lai gul. Vēl beja palykuse

nadadzarta pusbetele veina.

„Sēstīsi pi golda, izdziersem obēji un tod es gribu ar tevim

puorrunuot lelas lītas," soka saiminīks.

Saiminīka sīva jau dreb, nu bailēm koktā īsaruovuse. Atsa-

sāst jī pi golda, suok vēl dzert veinu. „Es gribu nūpierkt tova

zyrga uodu, ka jei taida loba zeileituoja, cik tu gribātu par tū

uodu?" prosa saiminīks.

Možais Pīters padūmoj, padūmoj un soka: „Žāl gon man puor-

dūt tuos uodas, jei man daudzi kuo izstuosta, bet par pyuru zalta

naudas es tev jū atdūšu."

Saiminīks beja cīši boguots un soka: „Labi, es tev samaksuo-
šu par uodu pvuru zalta, bet vēl paleidzi man tū pvveklu kasti

nūvītuot, es tev par tū samaksuošu vēl pyuru zalta naudas."

„Gryuti gon byus jū nūglobuot, bet es nūglobuošu," atsoka

možais Pīters.

Saiminīks atmērej vīnu pyuru zalta naudas par uodu, un vēl

izber vīnu sauvi līku par taidu lobu zeileišonu, naudu saber kastē,

atmērej ūtru pyuru zalta naudas par pvvekla kastes nūvītuošonu

un otkon saber kastē. Možais Pīters. radzādams tik daudzi zalta

naudas, nazyna nu prīcas, kū darīt. Saiminīks īdūd rotus, paleidz
īcelt kasti ar sīvas bryugonu rotus, možais Pīters salīk zalta nau-

das kastes rotūs, sajem silkšus un valka atsaspārdams. Padū-

muot taidu gryutumu pavilkt, bet jis valk nūsveids. Celsi daguo-
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jis pi upes, jis dūmoj: „Kū te daudzi komuotīs? Svīss kasti ar

brvugonu upē īškā," un soka: „Svīsšu upē!"

„Lyudzams nasvīd, es tev samoksuošu pyuru zalta, tikai pa-

laid mani dzeivu vaļā," prosa nu kastes cvlvāks.

Možais Pīters atplēš kasti un izlaiž veiru uorā. Tys cylvāks

palīk cīši prīcīgs, aizīt uz sovu sātu un atnas možajam Pīteram

pyuru zalta, juo sāta tī pat bejuse.

Nyu možajam Pīteram treis pyuri zalta naudas, jis valk uz

sātu svilpuodams vīn, Atvilcs uz sātu, grib puorsalīcynuot, voi

patīsai jam ir treis pyuri zalta naudas, aizsyuta bārnus pi leluo

Pītera pēc pyura, ar kū naudu puormērēt. Lelais Pīters breinuo-

jas, kū tys nabogs možais Pīters ar pyuru mērēs, jam tok naasūt

ni labības ni cyta kuo. Idūd pyuru, bet dūdams īspīž sīka dybynā
sveču piciņu, lai izzynuot, kū možais Pīters ir mērējis. Atnas

pyuru atpakaļ, lelaisi Pīters vērās: pyura dybynā pīlips vīns zalta

gabaliņš, jis saprota, ka možais Pīters ir zaltu mērējis. Jis aizīt

pi mozuo Pītera un vaicoj: „Kur tu tik daudzi zalta jēmi, ka ar

pyurim mērej?"
.

„Tu nūsyti munu zyrgu, es sova zyrga uodu aiznešu uz pil-
sātu un puordevu par treis pyurim zalta naudas," atsoka možais

Pīters. Lelais Pīters sadūmoj puordūt sovu četru zyrgu uodas un

sajemt daudzi vairuok zalta naudas. Atīt uz sātu pajem vasari un

apsyt vysusi četrus zyrgus, zyrgim nūplēš uodas, sakraun va-

zumā, aizvad uz pilsātu, brauc pa īlu un klīdz: Sapiercit uodas,

sapiercit uodas!"

Žīdiņi skraida ap uodu vazumu un vaicoj: „Cik tu gribi par
uodom?"

„Par kotru uodu pyuru zalta naudas," soka lelais Pīters.

„Kas tev dūs par uodu pyuru zalta naudas?" atsoka žīdi. Jis

vys vēļ braukoj pa pilsātu un klīdz: „Sapiercit uodas, sapiercit
uodas!" bet nikas nagrib dūt daudzi naudas par uodu vazumu.

Šai tai jis izpuordūd uodas par lātu naudu un brīsmīgi nūsadus-

muojīs, ka jū možais Pīters tai ir apmuonējis, apsajem mozū Pī-

teri nūsist. Možajam Pīteram nūmierst vāca sīvas muote, jis beja

dzierdējis, ka vacī nūmyruši vēl atsadzeivuojūt, jo tūs tyuliņ pēc

nūmieršonas īlīkūt ļaunā syltā gultā. Jis pīsacēlīs nu sovas gul-
tas, pajem nūmyrušū sīvas muoti, īlīk sovā gultā, apsadz ar kažu-

ciņu, pats nūstoj pi_ cepļa koktā un gaida, kod juo sīvas muote

atsadzeivuos. Tamā laikā ar lelom dusmom īskrīn ustobā lelais

Pīters ar ciervi rūkā, skrīn taišņi uz mozuo Pītera gultu. Jis jau
zynuoja, kurā gultā gul možais Pīters. Nikuo naapsavērīs, guož
ar ciervja pīšu par golvu nūmyrušai sīvas muotei — tai golva
pušu.

„Kam tu nūsyti munu sīvas muoti, kam tu nūsyti munu sīvas
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muoti!" klīdz možais Pīters. Lelais Pīters redz, ka nalabi pada-

rējis, dreižuok aizzanas uz sovu sātu.

Dūmoj nyu možais Pīters, kū jam darīt ar sasvstū, nūmyrušū
sīvas muoti. Aizīt uz sābrim, paprosa zyrga, sajyudz zyrgu ro-

tūs, apsīn sīvas muotei sasystū golvu, šai tai īsādynuoja rotūs,

īlīk prīškā naapsagtu ūlu skaliņi un brauc uz pilsātu. Atbraucs uz

pilsātu, īīt vīnā būdē, a zyrgu pastota īlas molā. Žīdi daīt pi

vazuma, vērās: ūlu skaliņš, un vaicoj: „Cik prosi par ūlom?"

Vecine naatbild. Vēl ūtrs, trešs un vairuok žīdi saskrīn pī

rotim un klīdz vecinei ausī: „Cik tu prosi par ūlom?"

Vecine naatsoka ni vuorda. Kū tad jei nadzeiva atsacīs! Vīns

napacītīgs žīdiņš pagryuž jai ar kulaku zam daguna, teikai sē-

dēja uz rotu molas, tai ir nūzavel par rotu molu zemē, kreit uz ak-

miņim, golva pušu. Možais Pīteris izskrīn nu būdes, čops! žīdu

aiz apakles un klīdz: „Kam tu munu muoti nūsyti? Jei vāca na-

dadzierdēja, kū jyus runuojat, tyuliņ vesšu uz policiju!"

„Esi tik lobs, palaid mani vajā, es tev samoksuošu pyuru
zalta un myrūni apglobuošu," lyudzās žīdiņš.

„Labi, nes šur pyuru zalta!" soka možais Pīters. Žīds atnas

jam pyuru zalta, īlīk zalta naudas kasti rotūs un brauc uz sātu

svilpuodams. Atbraucs uz sātu aprūk vacū muoti, tod grib puor-

mērēt zalta naudu un pasyuta bārnus uz lelū Pīteri pēc pyura.

Lelais Pīters nūdūmioj īt pats pasavārtu, kū jis tī mērēs. Možais

Pīters izmērej žīda dūtū naudu, puormērej i agruok atvastūs treis

pyurus zalta naudas ,saber ustobas vydā divejuos čupuos un vē-

rās: atīt lelais Pīters, redz jam divi lelas čupas zalta naudas.

„Kur tu vēl jēmi zalta naudu?" vaicoj lelais Pīters.

„Tu vakar nūsyti munu sīvas muoti, es jū aizvedu uz pilsātu

un puordevu par pyuru zalta naudas, tāgad man ir jau četri pyuri
zalta naudas," atsoka jis.

„Pag!" dūmoj lelais Pīters, „nūsisšu es sovu vācu sīvas

muoti, aizvesšu uz pilsātu un puordūšu par pyuru zalta naudas."

Atīt jis uz sātu, nūsyt sovu sīvas muoti, īlīk rotūs, aizvad uz pil-
sātu, brauc pa īlu un klīdz: „Piercit myrūni, piercit myrūni!"

Izīt vīns aptīkers un soka: „Turi muti, cytaidi tev var izīt

slikti."

„Par ku tod cyti var puordūt myrūņus, bet es nadreikstu?

Vokor vīns puordevja myrūni un pajēmja vīnu pyuru zalta nau-

das par tu," soka lelais Pīters.

Cykam jī tī runuojas, i policija kluot: „Kū tu te myrūni pār-
dud?" un suok sukuot ar pjotkom.

„Napuordūdu, napuordūdu, man braucūt uz pilsātu, ceļā nū-

myra muote," soka lelais Pīters, šai tai izzamuonēja, spruka nu

policijas vaļā un brauc dreižuok uz sātu. Braukdams dūmuoja:
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„Nyu gon es vairuok mozuo Pītera dzeiva napamesšu, aiznesšu

uz upi un nūsleicynuošu."
Atbraucs, pagloboj sīvas muoti un pasoka sīvai, lai sašyun

stypru maisu. Sīva sašyun maisu, lelais Pīters aizīt uz mozuo Pī-

tera sātu, ībuož tū maisā, aizsīn golu, līk uz placim un nas uz upi

sleicynuot. Upe bejuse labi tuoļi. Jis nas, nas, kod i lels, styprs

cvlvāks, bet pīkūst, daīt pi vīnas muojas, nūlīk maisu ar možu

Pīteri ceļa molā, a pats īīt pi saiminīka pasadzert, aizpeipet, atsa-

pyust. Tamā laikā žīds dzan pa lelcelu guvu partiju, imozais Pī-

ters maisā runoj: „Ni skaitīt, ni rakstīt prutu, a mani par keneņu

cel!"
Žīds daīt pi maisa un prosa: „Kur tevi cels par keneņu?"

„Uorzemēs," atsoka jis nu maisa, „mani ībuozja maisā, un

nyu syutīs uz uorzemem."

„Esi tik lobs, īlaid mani tamā maisā, es tev atdusu vysu par-

tiju gūvu," soka žīds. Možais Pīters ir ar mīru, žīds dreiži atraisa

maisu, možais Pīters izlem uorā, žīds īlein īškā un klusiņom sēd,

jis aizsīn maisu
,
aizīt dreiži pi gūvu partijas un dzan tuos sviļpuo-

dams uz sātu. Atsapyutīs, aizpeipējs, lelais Pīters izīt uorā, pa-

jem maisu līk uz placim un vīnā stīpīnī aiznas leidz upei, pi upes

leikuma, kur dziluoka vīta, īsvīž maisu yudinī, nūplyukš vīn.

Žīds murmuluodams vīn aizīt uz dybynu.

„Nyu gon valns, bvusi pagolam!" nūsoka lelais Pīters, īsvīds

maisu upē. īt uz sātu, sateik mozū Pīteri ar lelu gūvu partiju un

vaicoj: „Voi tu dzeivs? Kur tu jēmi tū gūvu partiju?"
„Paldīs, ka tu mani aiznesi uz upi, tī aiz leikuma, zam yu-

diņa ir cīši skaisti, daudzi vvsaida monta, gūvis var pierkt divi

reizes lēšuok kai pi mums, man beja druska naudas ķešā, par tu

nūpierku šū lelū gūvu partiju; ai cik tur labi! Es nyu prasīšu lai

kotru dīn nas mani uz upi sleicynuot," pastuosta možais Pīters.

Lelajam Pīteram, tū dzieržūt, suok taišņi golva grīztīs un jis jū-
dzās mozuo Pītera, lai aiznas jū uz upi un īsvīž yudinī.

„Kur tad es tevi tik lelu aiznesšu taidu gobolu leidz upei?"

vaicoj možais Pītersi.

„Es pats nūīšu leidz upei, tu tik ībuozsi maisā un aizsīsi mai-

sam golu, vēl īlikšu akmiņi, maisa dybynā, lai lobuok grimst uz

dybynu," pasoka lelais Pīters.

„Labi!" atsoka možais Pīters. Lelais Pīters aizīt uz sātu, sa-

šyun uodas maisu, atīt pi mozuo Pītera un īt obēji uz upi, daguojis

pi upes, lelais Pīters īlīk maisa dybynā akmini, pats īkuop maisā

un paprosa, lai možais Pīters aizsīn maisam golu. Jis arī aizsīn

golu, pavalk pa upes molu un īgryuž pašā dziluokajā vītā, tys aiz-

īt kyulu vuolorn uz dybynu. Možais Pīters atīt svilpuodams uz

sātu, dzeivoj boguots un ar tīm četrim pyurim, izceļ lelu pilsātu,
tū piļsātu nūsauc sovā vuordā par Pīteri.
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12. A. 1535. Skolnieks St. Valeinis no Z. Vucanes,

Rēzeknes pag. N. Rancāna kr.

Dzeivuoja dāds ar buobu. Beja jīm treis dāli: divi gudri un

trešais muļķis. Nūmierst jīm muote, Pēc muotes bērēm tāvs pa-

jām i sadola vysu montu storp divējim gadrajim dālim un treša-

jam muļķim īdūd tikai vācu taidu ustobeņi ar sakrytušu cepli un

leiku zirdzeņu. Pēc kaida laika numierst jirni arī tāvs un tai jī

palvka dzeivuot trejūs. Jī dzeivoj, dzeivoj — muļķis reizi sadū-

moj pajām sadauza pavvsam savu cepļi, pīlīk lelu, lelu vazumu

vacū cegļu, apsadz un vad uz pilsātu puordūt. A jis beja gudrs,
jis tikai tai izzalvkās kai muļķis, vot tai jis i brauc. Brauc, brauc,
soteik kupči vadūt lelu vazumu drābu, bet ceļš beja šaurs. Jī

streidās, kurs kuram lai dūd ceļu, kupčs soka: „Man gryutuoks
vazumsi!"

Muļķis soka: „Maņ."

Tai jī streidās, beidzut paraudzīs, kuram ir grvutuoks. Aizīt

uz kupča vazumu kai jefti, tai i apguož kai spalveņi. Aizīt pi
muļķa vazuma ceļ, ceļ, i pakustynuot navar. Tūlaik kupčs soka:

„Meisim vazumim, nasavāruši, kas ir vydā!"

„Meisim!" muļķis atbild.

Ta[ jī samej un muļķis! brauc uz sātu. Atbraucis sātā, tvuleņ

jam drābis_ nu vazuma i kraun pa vvsim sātmaļim, pa vysom

kuortem, pīkar vyss molys pylnys. Atīt gudrī bruoļi, tikai brei-

nuojas un vaicoj muļķim: „Kur tu cik daudzi drābu jēmi?"

Muļķis tikai aizzasmej: „Kaidi napraškys, kur es drābis jēmu.
Sadauzēju sovu cepli, nūvežu vacūs cegļus uz pilsātu i pīpierku
drābu."

Gudrī bruoļi tikai breinuojuos, ka cik duorgi vacī cegļi. Utrā

dīna gudrī bruoļi pajām sadauza šovus cepļus, pīlīk vazumūs un

vad uz pilsātul un suoc klīgt: „Kam vajag vacūs cegļu, kara vajag
vacus cegļu?"

Bet uz jūs nivīns napasaver. Tai jī pabraukoj, pabraukoj

pa ulneicom, izbraucja aiz pilsātas, izguozja vazUmus un brauc

uz sātu. Atbraukuši sātā, tai jī dzeivoj vēļ kaidu laiku. Par cik

laika muļķis aizīt uz kapi/m, izrūk sovu muoti, atvad uz sātu

atpakaļ, apvalk drēbēs, apsīn baltu skusteņi, īlīk ūlu kerzineiti

klēpī. Pats sāstās muotei blakus, pījam vēļ, paspīž muotei ar at-

spaidim, lai nanūsaguož, un brauc uz pilsātu. Ibraucis pilsātā,

pats izkuop nu rotim uorā, zyrgu ar muoti palaiž pa ulneicu. Žīdi

i rauga, ka buoba vad ūlys, suoc klīgt: „Ei, buoba, cik tu gribi

par ulom?"

Tei naatbild, tod jī vēļ klīdz, tei otkon naatbild. Beidzūt pī-
skrīn vīns žīds un īgryuž jai ar kulaku suonūs: „Ei, buoba, cik

tu gribi par ūlom?"
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Te uzreizes buoba nūsaguož. Muļķis tikai tuo i gaidejis beja,

jis tyuleņ suoc klīgt: „Vai, vai, nūsyta munu muoti!"

Žīds pīskrīn pi muļķa: „Sa tev symts rubļu, tikai nasoki

nikuo!"
Tai jis, pajēmis symitu rubļu, brauc uz sātu. Atbraucis sātā

pagloboj muoti un dzeivoj kai lels kungs, vysa kuo jam gona. Atīt

bruoļi, īrauga, ka jam naudys cik daudzi, un vaicoj: „Bruoleit„
kur tu jēmi cik daudzi naudys?"

„Kaidi muļķi, nazyna, kur as jēmu cik daudzi naudys. Nūvežu

muoti uz pilsātu, puordevu, dabuoju cik daudzi naudys."

Bruoļi breinuojuos, kur cik duorgi var bvut nabašnīki. Utrā

dīnā obadivi gudrī bruoļi pajem nūsyt sovys sīvvs un vad uz

pilsātu puordūt. Ibrauc pilsātā un suoc klīgt: „Kam vajag nabaš-

nīku, kam vajag nabašnīku?"

Izdzierst policija, sājam obadiv gudrūs bruolus un īsvīž cī-

tumā. Par cik laika nūsēdējuši sovu laiku cītumā, atbraucja uz

sātu. Tai jī dzeivoj vēl kaidu laiku. Atīt Juoņa dīna, gudrī bruoļi
īt maklātu vacvs naudvs, aizīt arī pi muļķa. Muļķis gul, īleids

ceplī palnūs. Uz bruoļu vaicuojuma atbild: „Man ka Dīvs dūs,

tik i par lūgu īdūs."

Gudrī bruoļi tik pazasmej un aizīt. It, īt — veras: nūspruodzs
suns guļ uz ceļa. Gudrī bruoļi dūmoj: „Mes jam īdūsim par lūgu
lobu naudu."

Pajām suni, aiznas un īsvīž muļķim ustobā par lūgu, bet posi
aizīt tuoļuok. Tys spruogušais suns beja vāca nauda. Gudrī

bruoļi kai svīdja muļķim ustobā, tai jis i sabyra. Gudrī bruoļi aizīt

meklej vacys naudys, navar atrast nikuo un atīt atpakaļ uz sātu

pasavārtūs, kū jūs muļķis dora. līt — vērās: lela, lela guba zalta

naudys uz greidys. Bruoļi breinuojuos un vaicoj: „Kur tu cik

daudzi naudys jēmi?"

„Es sācēju, ka Dīvs dūs, tai i par lūgu man īdūs. Vot i

īdevja."

Gudrī bruoļi prosa, lai jīm ari īdūd koč drusku naudys, muļķis

jīm īdūd pa kaidai capurei zaltu un tai jī dzeivoj vēl kaidu laiku.

Dzeivoj, dzeivoj — te uzreizes sadūmoj gudrī bruoļi, ka vajag
muļķi nūsleicvnuot par tū, ka jūs tai apmuonējs. Jī sadauzējuši
cepļus un nūsytuši sīvas. Jī ībuož muļķi maisā, aizsīn un nas

uz azaru. Pīnas pi azara molas, nūlīk maisu, bet paši aizīt izcierst

oku, kur ībuozt muļķi. Te muļķis dzierd, ka brauc kungs, un muļ-

ķis suoc klīgt: „Namuoku ni rakstīt ni skaitēt — par ķēneni sā-

dynoj."

Kungs izdzierst un soka: „Klus, tu naklīdz! As muoku rākstēt

un skaitēt, laid mani maisā!"

Kungs īlīn maisā, muļķis aizsīn maisu, pats sāstās kunga zvr-

gus un aizbrauc. Bruoļi pajem i nūsleicynoj kungu. Atīt uz sātu—
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veras: muļķis zyrgus jvudz zeme. Bruoļi breinuojuos un vaicoj:

„Kur ta tu te tiki?"_
„Jyus mani vīna gola azara ībuozjat, a as par utru golu ar

zyrgim izbraucu."

Tagad gudrī bruoļi soka: „Ved tu myusus sleicynuot."

Muļķis ībuož jūs miaisā, aiznas uz azaru un nūsleicynoj, bet

pats atīt uz sātu un dzeivoj kai kungs.

A. 1535. K. Tarzieris Tirza, Brīvzemnieka, Sboruik, 243.

pie z. L. P. VII, I, 845, 4.

Vienai mātei bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gu-

drie paņēmuši visu tēva mantību, muļķim nekā nedevuši. Māte

nomirusi. Tad gudrie iedevuši muļķim tādu ķēveli, lai paglabājot
māti. Muļķis ved māti uz kapsētu. Viņš iebrauc tādā vietā, kur

ceļš aplam šaurs, un redz: brauc bagāts žīds pretim. Nu viņš iz-

rauj nelaiķi no zārka, noliek sēdus ratos, ieliek grožus rokā, bet

pats ieskrien mežā, noskatīties, kas tur izjuks. Piebrauc žīds un

uzsauc lepni: „Griez ceļu!" Nevarēdams sagaidīt nekā, šis krauj

nelaiķei pa galvu un ietriec grāvī. Nu muļķis no meža un

nelaiž žīdu vaļām ne par ko — esot māti nositis. Žīds pārbijies

lūdzās, kamēr tad muļķis atlaiž par simtu rubļiem. Muļķis paglabā

māti, pārbrauc mājā, rāda brāļiem naudu. Tie jautā: kur esot ņē-
mis naudu? Šis atslaka: «Septiņdesmit rubļu dabūju par mātes

ādu, trīsdesmit par ķēves ādu." Brāļi tīri kā uz adatām: skaudība

tos māca. Viņi nogalināja visus zirgus, izraka dažus miroņus no

kapiem, nodīrāja un aizbrauca ādas pārdot. Brauca, brauca —

beidzot atjēdzās, ka muļķis šos piejokojis. Par to nu šie sarunāja

muļķi noslīcināt. Viņi iebāž muļķi maisā un ved slīcināt. Ceļā

brāļi ieiet vienā krogā, bet muļķis paliek ratos un vaimanā: „Vai

Dieviņ, vai Dieviņ! Nemāku ne rakstīt, ne lasīt un nu mani cels

par ķēniņu!"
Garām brauc bagāts žīdu miesnieks, lopus uz pilsētu dzī-

dams. Žīds, to dzirdēdams, izlaiž muļķīti no maisa un ielien pats
tur viņa vietā. Šis nu saņem žīda lopus un pārdzen tos mājā, bet

brāļi noslīcina žīdu. Pārnāk šie mājā un redz muļķi nevien dzīvu,
bet vēl ar lopu pulku. Muļķis stāsta, ka šis lopus ēzerā atradis.

Nu lec arī abi brāļi ezerā pēc lopiem, bet noslīkst.

14. A. 1535. J Sproģis Koknese, Brīvzemnieka, Sboruik,

242, 124. L. P. VII. I, 845, 5.

Bija trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie bija ieriebuši

muļķi; viņi iebāza to ādas maisā, veda uz ezeru slīcināt. Ceļā tie

apstājās pie viena kroga — iegāja iekšā. Kamēr gudrie krogā,
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muļķis valstās pa maisu, brēkdams: „Vai Dieviņ, vai Dieviņ, ko

nu ar mani grib izdarīt; cels par ķēniņu un es nemāku ne rakstīt,

ne lasīt."

Pašu laiku brauc viens kungs (jeb žīds) garām, dzīdams vēršu

un aitu baru. Izdzirdējis muļķi maisā, pieies klāt, saka: „Klusu,

klusu, zemnieciņ! Lien tikai ārā no maisa — iešu tavā vietā: es

māku rakstīt, māku arī lasīt."

Kungs atraisa maisu — muļķis izlec ārā un kungs ielien tai

vietā. Muļķis aizsien maisu un aiziet kunga vietā. Bet kungs savā

maisā nebrēkā vis, guļ itin klusu, pārdomādams par gaidāmo ķē-

niņa godu. Beidzot iznāks gudrie brāļi no kroga, aizved maisu

uz ezeru un noslīcina. Pārbrauks mājā — ierauga: trešais brālis

sveiks, vesels — dzen veselu baru lopu mājā. Šie vaicās: „Kur
tos dabūji?" Viņi atbild: „Izdzinu lopus no ezera; ja jūs mani būtu

dziļāki iemetuši, tad vairāk būtu dabūjis izdzīt."

Gudrie nu prātoja: „Ja jau muļķis tik daud no ezera jēdzis
izdzīt, cik gan tad mēs neizdzītum?"

Prātoja, prātoja viņi, beidzot teiks mulkkn: „Brālīti, bāz mūs

maisā, aizved uz ezeru un iegrūd visdziļākā vietā!"

Labi. Muļķis iebāza brāļus katru savā maisā, aizveda uz eze-

ru... Aizved, izcērt āliņģi ezera vidū, iemet jau vienu brāli.

Tas nogrimst burbuļodams; otrs brālis maisā, padzirdējis burbu-

ļojam, vaicā: „Ko viņš saka?"

Muļķis: „Ai, viņš dzen jau lopus!"
„Tad met mudīgi mani lai ūdenī, ka viņš manu tiesu arī ne-

pagrābj." I
Nu iegrūda arī otru brāli dibinā — tas arī burbuļodams no-

grima. Pec tanī muļķis brauca uz mājām un dzīvojis no tā laika

laimīgi teva setā par saimnieku.

15. A. 1535. Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergniekos,

L. P. VI, 891 (133, 3).

Citu reiz bija divas mājas kaimiņos: viens kaimiņš dzīvoja
bagāti, otrs nabadzīgi. Kādu dienu nabaga saimnieks sūtīja savu

puisi pie bagāta pec sieka, vajagot naudu izmērīt. Puisis aiziet:
kur viņš likšot to sieku? Naudu mērīšot! „Vai traks!" bagātais sa-

baidās un skrien pie nabagā raudzīt: kur viņš tik daudz naudas

ņēmis, ka siekiem mērījama?
..Kur ņēmu? Aizvedu savu nosprāgušo zirģeļi pilsētā un da-

būju veselu sieku."

Tā mans bagātais! grūž atpakaļ un bende savu labāko zirgu
nost. Kad viņš esot dabūjis par sprāgušu vienu sieku, tad par savu

ērzeli dabūšot divi droši vien! Aizveda zirga gaļu pilsētā, pilsēt-
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nieki ne rādīties pirkt, izzoboja vien šo, nesolīja ne graša. Šis

pārbrauc saīdzis mājā, bet nabadzīgais kaimiņš gardi pasmejas.
Pa tām starpām nabaga kaimiņam nomira māte. Tā viņš uz-

liek mironi uz ragūm, iekrauj klēpī pautu kurveli un brauc pilsētā

pautus pārdot, ka var bērēs kaut cik ko iepirkt. Bet pie pilsētas
vārtiem satiek tādu traku pircēju, tas, kā nāk, tūliņ pilnā kaklā:

„Cik pautu dod par pimberi?"

Māte nesaka nekā. Tā šis — kā nu nesaka — krauj mātei pa

ausi: „Tū, bāba, kungiem neatbildēsi!"

Māte no sitiena, zināms, noveļas no ragutiņām; bet dēls nu

sauc vaimanas: „Tu manu māti nositi, māti nositi!"

Trakais kungs — lai būtu miers — sola 2 sieki naudas par nosisto

māti un abi izšķiras ar labu.
Bet kad bagātais kaimiņš, tikko dabūjis padzirdēt, ka šis par

māti divi sieki naudas dabūjis — ne prasa, ne ir — sit savu māti

arī nost un ved pilsētā pārdot. Bet vai nu traks! tik, tik neiegrūda

cietumā. Pateica Dievam, ka patika ar veselu ādu vēl mājā. Mājā

pārbraucis, bagātais tad nu apņēmās) nabagam labi pa-

šuva lielu maisu un tur nu bāzīs nabagu, lielo melkuli, iekšā un

slīcinās ezerā visdziļākā vietā. lebāza nabadziņu, brauca uz ezeru,

gadījās krogs un te itin piepēši bagātajam iešausies prātā par

grasi brandvīna iedzert, lai dūša turētos. legāja krogā, izdzēra

par to grasi: lai vēl dodot par otru grasi! Un tā grasis pēc graša,
kamēr trīs kapeikas droši vien bija no kules ārā.

Bet pa tām starpām ārpusē kūlās žīds krogum garām. Un

kā žīds — viss viņam jāapošņā — piebikstīs pie lielā maisa: „Ui,

kas te?"

Ta mans nabaga saimnieks saks tikai maisa vaimanāt: „Kas

ar mani notiks, kas ar nenotiks? Ne es māku rakstīt, ne es māku

rēķināt un rītu mani cels par muižkungu!"

„Ui!" žīds saka, „laid tad mane! Es māke rakstēt, es māke

rēķenēt!"
Labi! lai taisot maisam galu vaļā, viņš mierā mīties. Žīds at-

taisīja galu, ielīda maisā un nabaga saimnieks poš tečiņus mājā.

Žīdu nu noslīcināja, bet nabaga saimnieks otrā dienā pilnas

mājas ar žīda lakatiem pa sklandu sklandām sažāvis. Atskrien ba-

gātais kaimiņš: „Kā? Tu esi dzīvs? Un tikdaudz skaistu lakatu

vēl tev?"

„Ai, kaimiņ!" šis nopūšas, „cik tu esi nenovēlīgs! Būtu bāzis

mani daudzmaz dziļāki ezerā, zīda lakatus būtu sazvējojis ezera

dzelmē. Tagad tikai tādus niekus sadabūju; bet paldies! tev par

tiem pašiem."
To padzirdējis, bagātais ne vārda vairāk — tūliņ prom uz

ezeru un lec visdziļākā vietā pēc zīda lakatiem; bet vēl šo baltu
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dienu nava vis atradis, citādi jau butu dzirdēts, ka no ezera pār-

nācis.

16. A. 1535. J. Krievioš Drobužu Zīlēs, Brīvzemnieka kr.

L. P. VI, 898 (133, 10).

Kāds vīrs ar vērsi aris tīrumā. Viņu saukuši par Kīvi, tāpēc
ka bijis nesaderīgs. Un tā arot turpat skraidījusi gaisā sēmala

(ķīvīte), brēkdama: „Kīvis, ķīvis!"

Kīvis par to briesmīgi saskaities, gribējis brēķi pelnos sadau-

zīt. Sagrābis lielu akmeni un sviedis putnam pakaļ, bet akmenis

zemē krizdams, uzkritis vēršam uz galvas un nositis to.

Vīrs noplēsis vēršam ādu, aizvedis gaļu uz māju un tūliņ ne-

sis ādu ādmiņam. Bet par nelaimi ādminis bijis izgājis uz lauku,

tādēļ ādmiņa sieva likusi uzgaidīt, kamēr vīrs pārnāks. Gaidījis,

gaidījis — un nu noskatījies, ka svešs kungs bija pie ādmiņa sie-

vas sērst, labi vēl cienāts. Te svešais, nejauši ieraudzījis ādlmini

nākam, ielēcis vecā mucā un sieva traukus noglabājusi skapī.
Pārnācis ādminis, nu Kīvis sācis kaulēties, lai to vērša ādu

pērkot! Prasījis, cik grib. Atbildējis: „Ko nu daudz varu prasīt?
Naudas nekāda vajadzība nav, tikai lūgtu no savām vecām mu-

cām to un to. Man šogad kāposti labi paauguši, bet neviena trau-

ka nav, kur sagodīt."
Labi. Kīvis tad apsējis mucai striķi, sviedis pa pleciem un gā-

jis, grūti nesdams, uz māju. Ceļā bijusi strauja upīte. Kīvis, pa

laipu iedams, sacījis: „E! kas man tiks tik grūti mokoties? Svie-
dīšu mucu ūdenī!"

Te uz reizi atbild muca: „Nemet! Pieci rubļi došu!"

Bet Kīvis nemaz neesot klausījies, kamēr mucā atbildējis:
«Simtu rubļu došu!" (Mucā bijis tas svešais kungs.)

Nu Ķīvis oar to naudu izlaidis kungu no mucas un, pārgājis
mājā, stāstījis visiem ļaudim, ka pie ādmiņa ādas ļoti dārgas:
simts par katru.

Tūliņ viss pagasts, šāds vai tāds, cik katram lopiņu, kauj
visus, nes adas admļņam un prasa nežēlīgu naudu, tik daudz, cik

Kīvis esot dabūjis. Ādminis stāsta, ka šis Kīvim tikai vecu mucu

par vērša adu, lielu ādu vēl, nomaksājis, vairāk ne.

Nu ļaudis apmāna, ka Kīvis piejokojis tos, un tūliņ nospriež:
Kīvi vajagot ezera slīcināt! Labi, iebāž maisā, aizsien galu un ved

uz ezeru. Bet ezera malā šiem iekrīt prātā, ka tā darba vajagot
visiem kopa darīt, jo citadi greki uz vienu vien kritīšot. Nu, ko nu

darīs? les visi uz mežu pec garām spīlēm, ar ko visi reizē var

Kīvi ezera grūst. Aiziet. Bet par to laiku, kamēr šie mežā spī-
les, Kīvis pa maisu brec: „Ne es māku rakstīt, ne rēķināt un rītu

mani cels par ķēniņu!"
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Kā šis tur tā brēc, gadās kupcim vēršus garām dzīt. Tas at-

raisa maisu: lai šo laižot, viņš mākot rakstīt, mākot labi rēķināt,
esot par ķēniņu kā dzimis. Labi, Kīvis aizsien maisam galu, pa-

ņem kupča garo pātagu un dzen vēršus pa ceļu projām. Nu sanāk

slīcinātāji, noslīcina kupci un tad smiedamies, ka Kīvis vienreiz

beigts, iet uz krogu bēres dzert. Dzer, dzer, te nāk Kīvis no ezera

puses ar lielu baru vēršu atpakaļ un gara pātaga rokā. leiet kro-

gā: «Labdien!"
Šie pabrīnējušies taujā: „Kur tu tos vēršus spēri?"
Šis atbild: „Kaut man būtu garāka pātaga, vēl vairāk vēršu

no ezera būtu izdzinis!"

Nu šie visi siataisa garas jo garas pātagas un steigšus vien

uz ezeru ūdenī lēkt. Bet tur viņi palika.

17. A. 1535. J. Ozo 1 s Saukā, Brīvzemnieka kr. L. P. VI, 897

(133, 9).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Gudrie ceļ

staļļus; arī muļķis grib celt, bet gudrie zobojas: „Kokus vēl iz-

niekot!" Ko būšot likt iekšā? Tad muļķis, baļķu galus, citus

klučus sadabūjis, uzkrau šādu, tādu butku — labsi...

Vienu dienu muļķa būdā ieskrien teļš. Viņš nokauj teļu, iz-

kaltē ādu un ved uz pilsētu pārdot. Bet ceļi bija aizputināti, ne-

varēja pilsētu sasniegt, bija jāpalūdz vienās mājās naktsmājas.
Saimniece, viena pati mājā, nedod naktsmājas, dzen projām. Muļ-

ķis nakts laikā iziet ārā — kur nur zini griezties svešā vietā? Sa-

domā: kāps uz istabas augšieni, attaisīs dūmu caurumu, lai sil-

tumu kautcik māt un liekas garšļauku. Guļ, guļ — nava vēl aiz-

midzis un redz: ienāk smalki ģērbies kungs istabā un sāk ar saim-

nieci runāt. Runā, runā — nieki nebūs — saimniece ķers pannu,

ceps gaļu, bļīnus un cienā šo uz posta. Ne cik ilgi — klauvē saim-

nieks pie durvim. Tā mans kundziņš kā šautuve aizkrāsni iekšā,

bļīnus, gaļu iegrūž krāsnī un šī sāk rāties ar saimnieku. Saim-

nieks, ienācis, stāsta, ka viņam ceļā maza nelaime notikusi: abas

ilksis pārlūzušas, bijis jāgriežas atpakaļ. Nu, kad nu tā, saim-

niece ilgāki arī neko neprašina, ceļ skābu putru un maizi priekšā,
laiēdot vakariņas! Šis ēd arī. Bet muļķis pa to laiku nolīdis zemē,

tīšām ienāk otrreiz istabā un stāsta, ka gājis gan projām, bet

svešā vietā apmaldījies un nācis atpakaļ, lai apžēlojoties, dodot

nakts māju! Jā, saimnieks tūliņ, lai nākot palīgā ēst vēl, šo uzai-

cina. Labi, muļķis paklāj teļa ādu apakš galdu un ēd. Bet te kāja

pieduras pie teļa ādas, tā grab. Tā šis uzsauc ādai: „Klusu! Kas
tev par daļu!"

Saimnieks vaicā: ar ko šis tur runājot. „Ai, saimniek, mana

āda muļķīga palikusi, stāsta, kā krāsnī gaļa, bļīni, kas tur esot!"
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Saimnieks parauga: jā, ir gan gaļa, ir arī bļīni. Šiem tāda

laime! — velk ārā un ēd abi. Pēc laiciņa muļķis atkal pagrabina
ādu: „Kuš, kas tev par daļu!"

Saimnieks vaicā: „Ko tad nu āda teiks?"

„Ko nu teiks? Ārprātā! saka, ka tavā mājā esot velns."

Vai! tad lai dzenot velnu ārā! saimnieksi puslūgšus.

Jā, bet tad vajagot karsta ūdens! Dabū karstu ūdeni, muļķis

lej pār krāsni, ka bļīkst. Kundziņš, nevarēdams vairs paciest,

spruks ārā un laidīs ļekas vaļā. Velns izdzīts.

Bet nu saimnieks tik gudru ādu ne par ko muļķim vairs at-

stāt, pērk nost, 100 rubļu aizmaksāja, ne vairāk, ne mazāk.

Nu pārnes 100 rubļu mājā, gudrie kājās: kur tikai tādu lielu

naudu sagrābis?

„Par teļa ādu!" šis atbild, «pilsētā to labprāt maksā, kad tikai

tik daudz būtu. Tā mani gudrie — nieki nava — kauj visus lopus

nost, krauj ādas vezumā un ved pārdot.
(No šīs vietas tāpat kā citos variantos: Kā muļķis vēl māti

ar olām vada, kā gudrie sievas nosit un kā beidzot muļķīti slī-

cina.)

Piezīme. Gluži tāpat arī uzrakstījis Tirzā, Brīvzemnieka kr. Vaide-

lotis. Tikai tur teikts, ka kundziņš piķa kublā ielecis un, kad aizmucis, tad

tiešām kā velns izskatījies. L. P.

18. A. 1535. L P. Džūkstē - Pienavā. LP I, 88, 58.

Vienam tēvam ir trīs dēli: divi gudri, viens muļķītis. Gudrie

brāļi mežā uztaisa laidarus. Laidarā ieiet pulks, pulks govju, Muļ-

ķītis to redzēdams, dara gudrajiem pakaļ; bet vina laidarā tik

viens pats vērsītis ieskrien. Viņš nokauj vēršeli, izžāvē ādu un

ved uz pilsētu pārdot. Braucot ādele sāk briesmīgi grabināties un

muļķītim tāds troksnis nepatīk. Viņš bāž ādu maisā lai negra-
bētu. Bet āda sāk lūgties un saka: «Neioci mani, ļauj lai tik

grabu, tad pilsētā dabūsi tik daudz dukātu, cik uz ceļa esmu

grabējis."

Labi. Muļķītis paklausa un dabū veselu sieku dukātu. Mā-

jās muļķītis tomēr vēl grib naudu pārmērīt, vai tik kas no sieka

netrūkst. Viņš aiziet pie gudrajiem brāļiem un lūdz sieku uz mazu

brītiņu aizdot. Gudrie brāļi gan aizdod sieku, bet paslepu nolipina
dibinu ar mīklu, lai zinātu, ko muļķītis īsti mērījis. Viens dukāts

bija pielipis pie dibina, un šie nu dabū zināt, ka nauda mērīta. Nu

gudrie brāļi gudro dienām apkārt, kā muļķītim naudu atņemt.
Beigās tie atron padomu un saka: „Vai dzirdi, brāļ! tu ar savu

naudu esi laimīgāks par laimīgo; bet tava laime vēl pieaugstu, ja
ļautos, lai mēs tēvi ieceļam kunga godā."

«Ļaušos, ļaušos!" muļķītis atbild. Gudrie brāļi nu iebāž muļ-
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ķīti maisā un nes to uz ezeru slīcināt. Bet steigdamies tie aiz-

mirsuši cirvi, ar ko āliņģi izcirst — jāiet pēc cirvja. Kamēr šie

pēc cirvja, muļķītis bļauj pilnā kaklā: «Nemāku rakstīt, ne rē-

ķināt un tomēr mani rītu cels par skrīveri!"

Žīds patlaban garām braukdams, to visu noklausās un uz-

sauc muļķītim: „Uj! es māke rakstēt, laid mane tanē maiselē!"

Muļķītis tūdaļ ar mieru. Brāļi atnāk, izcērt āliņģi un noslīcina

žīdu, dziedādami: «Muļķītis bija, muļķītis palika; vēl muļķīgāks

ezerā noslīka!"

Kad nu darbs padarīts, tad brāļi attaisa maisu un grib muļ-

ķīti kapsētā aprakt. Te tie ierauga, ka brālim bārda izaugusi. Tie

tā nobaidās, ka atstāj silīkoni uz ledus un aizbēg klūpdami pro-

jām. Mājās tie atron muļķīti dzīvu. Brāļi brīnās un saka: «Dari

ko gribēdams — muļķītis pestelis. Kur ņēma naudu, kur bārdu

un kāpēc nenoslīka?" Bet muļķītis no savas naudas uzceļ pili

un dzīvo laimīgi.

19. A. 1535. Māturu Atis Grāvendāl niekos. LPVI, 372. 109.

Vienam tēvam trīs dēli: divi bagāti, viens nabagsi. Nabagais

dzīvojis pirtī un pinis vīzes.

Kādreiz abi bagātie brāļi veduši labību uz Jelgavu; viņš ie-

jūdzis savu līko ķēvi, sakrāvis sapītās vīzes vezumā un braucis

līdz. Ceļā apstājušies krogā zirgus ēdināt un paši iegājuši kroga

istabā, nabagais lai gājis pakaļ. Bet šie, bagātie, sadomājuši na-

baga brāļi pavisam piejokot: klusām izgājuši ārā, iesvieduši vīzes

grāvī un sakrāvuši akmeņus viņa vezumā. Nabagais neko — ve-

zums apsegts — domājis: „Vīzes tur ir!" — ne jausmas par ak-

meņiem.
Nobraukuši Jelgavā, iznācis viens kungsi, nopircis no bagā-

tajiem visu labību un beidzot gājis ari pie nabagā prasīt: Kas
labs viņa vezumā?

«Vīzes!"
Lai radot šurp!
Atsedzis vedamo — kas tas? Nav vīzes — skaidri zelta ga-

bali! Apmeņi bij pārvērtušies par zeltu.

Tā kungs tūliņ: lai nākot pie viņa iekšā, viņš došot labu pus-

dienu un tad salīgšot, cik tie gabali vērts.

Paēda — līga, līga — lielu maisu naudas beidzot nodeva par

zelta gabaliem.

Mājā ienesa naudas maisu pirtī — nevar izskaitīt; ja grib

zināt, cik ir, tad ar pūru, vai sieku jāmērī. Labi, aizsūta meiteni

pie bagātiem brāļiem pēc sieka. Bērns aiziet; bagātie taujā: Ko

mērīšot? 1

«Naudu mēris!"
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Vai prāts! Šiem kājas degtin deg — skrien skatīties. At-

skrien — jā, kas ir, tas ir — nauda kā dubļi. Nu vaicā, nu prasa,
kur dabūjis, kur ņēmis? Nabagais atsaka: „Kur ņēmu? Pārdevu

sievas ādu, dabūju."

Šie, to padzirdējuši, neko vairāk — skries mājā un dīrās arī

savas sievas nost. Bet līdz drusciņ iegriezuši, sievas pagalam.—
Un tad nu pārgriezies atrādi: bagātie aizgājuši uz pirti dzīvot,

nabagais viņu vietā.

20. A. 1535. J. Vaskis Tukuma apkārtne.

Dzīvojuši divi brāļi: viens bagāts, otrs nabags. Nabagajam
nomirusi sieva. Vīrs sievu ielicis ratos, nolicis ābolu grozu prie-
kšā un vedis uz tirgu. Pa ceļam nācis kāds kungs. Vīrs sievu at-

stājis uz ceļa, bet pats paslēpies mežā. Kungs prasot sievai, cik

šī ābolu došot par vērdiņu. Prasot vienreiz, otrreiz, bet sieviņa
neatbildot. Kungs saskaities un sitis sieviņai ar spieķi pa galvu.
Te vīrs no meža ārā, pie kunga klāt un kliedzot, kā šis drīkstot

šā sievu sist? Aplūkojot, vai stipri sasista, bet izrādoties, ka

sieva pavisam beigta. Tagad vīrs uzstājis kungam, lai tās nākot

līdzi uz valdīšanu. Kungs nobaidījies un lūdzies vīru, lai tas šo

neņemot ciet, šis došot siekiem naudas. Vīrs saņēmis no kunga

naudu, pārbraucis mājās, sievu paglabājis un gājis pie brāļa pu-

šelnieka pēc pūra. Pušelnieks, gribēdams zināt, ko brālis mērīs,
pūra dibenā ielicis piķi. Vīram mērot naudu, trīs dālderi pielipuši

pie mēra. Pušelnieks redzēdams, ka brālis ar pūru naudu mērījis,
bijis pie brāļa klāt un jautājot, kur šis tik daudz naudas ņēmis, ka

pūriem jāmērījot. Nabagais brālis izstāstījis — tā un tā — pārde-
vis mirušo sievu tirgu.

Arī bagātais brālis gribējis tikt pie tādas milzu bagātības, kā-

dēļ nositis savu sievu un vedis uz tirgu pārdot.
Bet bagāto brāli tirgū saņēma ciet un ielika cietumā. Pēc

cietuma tas gribējis nabagajam brālim atriebties. Paņēmis maisu,
iebāzis brāli iekšā un vedis uz ezeru slīcināt. Pa ceļam iegriezies

krogā iedzert.

Kamēr bagātais brālis dzēris, nabagais pa maisu vaimanājis. Pie-

nācis žīds un jautājis, kas šis tāds esot maisā un kādēļ vaimanā-

jot. „Kā man nevaimanāt — rīt man Jelgavā cels par lielkungu,
bet es nemāku rakstīt!"

„Ai tave liele bēde," teicis žīds, „bet lai tove bēde būs mane

bēde. Tu līdīs ārē, es līdīs iekšē."

2īds attaisījis maisu, nabagais brālis izlīdis ārā, bet žīds

ielīdis iekšā. Nabagais paņēmis žīda paunu un devies uz māju.

Bagātais brālis paņēmis maisu un vedis uz ezeru. Kad bagātais



149

brālis sācis cirst āliņģi, tad gan žīds nopratis, ka labi nebūs, un

saucis: „Es nav ta, es es' cite!"

Bet bagātais tik smējies: re, par žīdu esot pārtaisījies! Un

tad šis tagad to pārkristīšot! Un ielaidis žīdu ar maisu āliņģī. Bet

liels bagātā brāļa pārsteigums bijis, kad tas ieraudzījis savu na-

baga brāli mājās kaltējam drēbes. Visa istaba bijusi piekārta ar

diebēm. Kur ņēmis tik daudz drēbju un kā izglābies no noslīk-

šanas 0 juutā ;ot brāķ* ..3ūtu r.m ielaidis rUilāKr vietā

dabūtu daudz vairāk," teicis dūšīgi nabagais.

„Tad šitāda bagātība gan tur zem ūdens?" izsaucies bagātais

un lūdzis, lai arī viņu nolaižot ezerā, bet tik piesietu pie auklas.

Bagātais ielīdis maisā un teicis, lai nu šo vedot uz ezeru. Kad au-

kla kustoties, tad vēl lai ārā nevelkot, bet kad nekustoties, tad šis

būšot mantu pieņēmis. Tik dziļākā vietā gan lai ielaižot. Naba-

gais brālis un citi bagātā mājas ļaudis veduši bagāto uz ezeru.

lelaiduši. Kad aukla vairs nekustējusies, vilkuši ārā, bet bagātais

bijis jau pagalam. Nabagajam brālim palikusi visa bagātā manta

un māja.

21. A. 1535. E. Lapiņa Vestiena. Folkloras krātuvē.

Dzīvoja reiz trīs brāli: divi gudri, trešais muļķis. Viņiem no-

mirst māte. Gudrie brāli iztaisa bērēm alu un noliek to pielie-
kamā kambarī. Reiz gadās iet tur arī muļķītim. Viņš ierauga uz

alus mucas uzlaidušos mušu. Viņš nodzen to, bet pa brītiņu
muša atkal klāt. Muļķītis nodzen otrreiz, bet ne cik ilgi, muša at-

kal uz mucas. Nu muļķītis saskaišas, paņem akmeni un ar visu

spēku sviež uz mušu. Akmens iekrīt alū un viss alus izšļāksit ze-

mē. Saskrien gudrie brāli, varen sapiktojušies: nu lai zinot pats,

kā māti apglabāt, viņi nelikšoties vairs ne zināt. Labi.

Otrā rītā muļķītis sajūdz zirgu, ieliek māti ragavās tā, it kā

viņa būtu dzīva un sēdētu. Mātei priekšā viņš noliek groziņu ar

olām. Pats viņš nosēžas priekšā un brauc uz pilsētu. Pilsētā pie-
sien zirgu un pats ieiet krogā. Te pienāk žīds pie ragavām un

grib pirkt olas. Viņš sauc: „Māt', cik maksā ola?"

Māte, beigta būdama, neatbild. Žīds sauc otrreiz: „Māt\ cik

maksā ola?"

Māte neatbild. Nu arī žīds saskaišas, sper ar kāju mātei un

kliedz: „Māf, vai tu dzirdi, cik maksā ola?"

Māte no žīda spēriena izgāžas no ragavām zeme. Tai brīdī

nāk muļķītis ārā no kroga. leraudzījis māti zemē, viņš vaimanā:

žīdiņ, kā tu manu māti nositi?"
Žīds vēl grib lūgties, bet muļķītis solās iet uz tiesu. Tagad

žīds pavisam sabīstas un saka, ka samaksāšot 1000, 2000, 3000

un cik tik gribot, tikai lai nesūdz tiesā.
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Labi. Žīds samaksā muļķītim lielu summu. Muļķītis paglabā
māti un sāk pa pilsētu uzdzīvot. Tā viņš nodzīvo visu ziemu.

Sniegsi nokūst, bet kā nu ar ragavām tikt mājās?

Muļķītis sapērkas labi daudz sviesta, sasmērē ragavu slie-

ces un brauc mājā. Mājā viņš stāsta gudrajiem brāļiem, ka pil-
sētā esot dārgi miroņi. Viņš par savu māti esot dabūjis tik un

tik naudas. Nu arī gudrie brāli sit savas sievas nost un ved uz

pilsētu. Viņi brauc pa ielu un sauc: „Pērciet mironi, pērciet mi-

roni!" Bet neviens viņu miroņu nepērk.

22. A. 1535. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurka,

Nīca. K. Lielozola kr.

Viens muižnieka dēls nemaz nezināja, kas ir bēdas. Viņš

dzird, ka ļaudis runā, bet nezin, kas tas ir. Viņš saka vienreiz

savam tēvam, ka viņš iešot pasaulē bēdas meklēt. Tēvs labprāt
ir ar mieru. Dēls apseglo zirgu, un tēvs iedod naudu. Dēls, jā-
dams pa ceļu, prasa visiem, vai nezin, kur ir bēdas, bet neviens

nezin. Viņam gadās jāt pa mežu, un viņš satiek vecu vīru. Dēls

prasa vecajam vīram, vai nezinot, kur esot bēdas. Vecais vīrs

apdomājas un sola pateikt, kur esot bēdas. Vecis saka: „Te tā-

lāk mežā ir dīķītis, tur jums vajaga iet mazgāties, un es tikmēr

uzraudzīšu jūsu zirgu."

Dēls, labprāt bēdas gribēdams redzēt, dara, ko viņam vecis

saka, noģērbjas un iet dīķī mazgāties. Vecis paliek pie viņa zirga
un drēbēm. Vecis» uzsēd zirgaim, paņem drēbes un aizjāj lapās, bet

dēls paliek dīķī. Viņš apskatās, ka veča nav, zirga nav, naudas

un arī drēbju nav — dīķī viņš atrodas pliks. Viņš pie sevis runā:

„Nu es redzu, kādas ir bēdas: bimbali mizo ādu, iešu pie laudim,
katrs liegs un teiks, ka esot traks, jāgaida tumsa."

Nu viņš sagaida tumsu, viņu moca aukstums. Nu ir par daudz

Mēļas bēdas. Viņš iet tālāku un ierauga mazu uguntiņu. Viņš noiet

pie uguntiņas, un tur atrodas mazā mājiņa. Mājiņā dzīvo viens

amatnieks, kas pašlaik taisās braukt uz pilsētu ar visādiem trau-

kiem. Kamēr vecis pakā savu vezumu, dēls iešmaucas ķēķī un

istabā. Istabā rodas krāsns, pašlaik kā kurināta. Tur viņš lien

iekšā. Krāsnī būdams, viņš lūrē, vai nevarētu apģērbu ieraudzīt.

Bet dzīve tur ir loti nabadzīga. Sieva guļ slima, pukst un vaida

vien.

Kā vecis nobrauc uz pilsētu, tā ienāk viens jauns cilvēks. Tū-

līt sieva paliek vesela, sēd pie galdiņa un sāk cienāties. Vecim

gabaliņu pabraucot, saplīst ritenis.. Nu vīram jānāk atpakaļ riteni

sataisīt. Vecais piebungā pie durvim, lai ielaižot: ritenis saplīsis.

Tā nu viņi abi izbīstas, kur nu lai sprūk. Šis lien turpat krāsnī

iekšā. Krāsnī viņi nu ir divi. Sieva ielaiž veci un savā gultā
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iekša; pukstun vaida. Kamēr vecis meklē visas savas lietas,
krāsnī viņi sāk sarunāties. Plikais saka: „Dod man savas drēbes,
es tevi izglābšu, mums abiem būs labi."

Ka runāts, ta darīts. Plikais apģērbjas, un apģērbušais paliek
pliks. Kamēr vecais taisa riteni, viņš izlien no krāsns, šķietas kā

ienācējs, apsveicina veci un prasa ēst. Vecais amatnieks atbild:

„Es neesmu trīs dienas ēdis, esmu loti nabadzīgs, sieva slima,
man nav, kas taisa ēdienu, nobraukšu pilsētā, pārdošu traukus

un nopirkšu maizi."

Muižnieka dels noliek cepuri uz galda, un cepure dudina: „Ej

un paņem uz krāsns penkoku bļodu."

Vecis iet, un akurāt, rodas penkoku bļoda. Nu liek galdā, būs

vakariņas. Muižnieka dēls saka, kā lai penkokus ēdot bez gaļas.
Viņš paņem cepuri, noliek uz galda, un cepurē dudina. Dēls saka

vecim: „Ej, ņem galu uz plaukta."

Sievu rauj krampis kopa, kad vīrs ņem' galu. Muižnieka dēls

saka vecim: „Nem droši, gan viņa būs drīz vesela."

Muižnieka dēls saka, kā lai tā ēdot bez šņabša. Vecis saka,
kur lai šņabša dabūtu. Muižnieka dēls dudina cepurē: „Ej un rau-

gi pagalvja vietu, tur būs šņabsis."
Kad nu vecis iet pie pagalvja, sieva lec gultā stāvus un

kliedz, ka raujot krampis kopā un dvēsele iešot drīz laukā. Dēls

saka, lai ejot droši. Vecis atnesa šņabša pudeli un saka, ka nu

varot ēst un iedzert. Ēdot viņi ierunājas. Dēls saka: „Papiņ, tev

ir lielas bēdas."

„Ja, man ir lielas bēdas: sieva slima un maizes trūkums," at-

saka vecis.

Dels saka: „Papiņ, vai jus nevelētos, ja es raudzīšu jums
tās bēdas izdzīt?"

Vecis atbild, ka tas būtu par daudz labi, ja to varētu padarīt.
Dēls saka: „Ej papiņ, iekur krāsni un grāpi pielej ar ūdeni, es

raudzīšu bēdas izdzīt."

Vecais loti piksi ielej grāpī ūdeni un iekur krāsnī uguni. Kad

nu ūdens uzvārīts, dēls paņem spanni ar ūdeni un slotu, sprice

gar sienām un dudina. Kad nāk pie krāsns, lej spanni krāsnī. Veco

nostellē pie durvīm ar labu rungu, kad bēdas mūk ārā, lai dod ar

rungu, cik tik iet. Vēl nenāk bēdas no krāsns laukā. Dels nes

vēl otru spanni. Un kad vēl nenāk, tad nes trešo spanni, bet ta-

gad ūdens palicis daudz karstāks. Tā nu plikais sprādze pa dur-

vim laukā, bet vecais dod ar rungu, kur tik var un cik tik var.

Nu dēls saka: „Redzēji, papa, tev lielas bēdas bija, lielas sarkanas

kā svikls. Ņem kančuku un velc sievu no guļas lauka, dod tik ilgi,
kamēr paliek vesela."

Vecis paklausa un sukā sievu, lai vairs nekad neslimo un
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strada. Sieva apsolās: „Mīlo vīriņ, es vairs nekad nebušu slinka

un strādāšu."

Un vecis tapa izglābts no bedam: sieva vairs nebija slima

un maizes arī vairs netrūka.

Muižnieka dēls, pārgājis pie tēva, saka: „Nu es redzēju bē-

das: paspēlēju zirgu, drēbes un naudu, cietu saules karstumu un

nakts aukstumus un citu arī vēl izglābu no bēdām."

Tevs priecādamies atbild: „Labj, dels, ka tu esi pasaule bē-

das redzējis."

Piezīme. Ir vairāk pasakas par vīru, kas meklē bailes, jeb par pel-

dētāju, kam nozog drēbes. P. Š.

23. A. 1535. Līvija Aizupe no Katrīnas Berziņas Nīca.

Vienam tēvam bijis dēls. Dēls nezinājis, kas ir bēdas. Kādu

dienu tas apsedlo zirgu un brauc pasaulē pazīt bēdas. Kādas die-

nas vakarā jādams caur mežu, tas saticis vecīti. Vecītis prasījis,
kur tu dēls brauksi. Dēls atbildējis, ka braukšot bēdas meklēt.

Tad vecītis sacījis: „Nāc man tad līdzi!"

Dēls arī gājis. Vecītis dēlu pievedis pie ezera un licis tam no-

ģērbties un piecas minūtes galvu ūdenī turēt. Dēls tā arī izdarījis.

Bet kad izņēmis galvu no ūdens, tas ieraudzījis, kā vecītis aizjājis
ar zirgu un drēbes arī paņēmis līdzi. Tagad dēls sapratis, kas ir

bēdas. Dēls iegājis mežā un gājis, gājis un nonācis pie vienas

pļavas. Pļāvēji patlaban pļāvuši sienu un svārkus bija nolikuši

pie siena gubas. Dēls gribējis paņemt, bet te jau pļāvēji gāja dien-

dusā un paņēmuši paši savus svārkus. Pienācis vakars. Dēls aiz-

skrējis uz tuvējām mājām, ielīdis pa skursteni ķēķī, no ķēķa is-

tabā un ielīdis aizkrāsnē. Dēlam gribējies loti ēst. No rīta vīrs

piecēlies, prasa sievai ēst. Sieva savam vīram, kas bijis kalējs,
teikusi: „Ed rupju maizi ar sāli!"

Vīrs paēdis rupjo maizi ar sāli un braucis uz pilsētu. Sieva

tūdaļ ārā no gultas un taisa ēdienu. Tā nocep gaili, cepeti, izcep

panfkoku un ienes vīnUL Te pie viņas atnāk kāds jauns cil-

vēks. Sieva tik laimīga, lūdz viņam, lai ēd, un loti priecājas, ka

jaunais cilvēks atnācis. Pēc neilga laiciņa viens pieklauvē pie
durvim. Sieva aiz uztraukuma pankokus paliek gultā zem spil-

veniem, cepeti krāsnī, gaili augšā uz krāsns un savu draugu pa-

grūž aizkrāsnē pie kailā dēla. Sieva pavērusi durvis, ierauga vīru

un uzbļauj tam: „Ko tu brauci atpakaļ?"
Vīrs atsaka, ka tam ceļā ass salūzusi. Kamēr vīrs ar sievu

runājas, dēls prasa jaunajam cilvēkam, lai atdod savas drēbes

viņam. Tas negrib dot, bet kad dēls saka, ka teikšot kalējam, ka

šis ir aizkrāsnē, tad jaunais cilvēks arī atdod viņam drēbes. Dēls

uzģērbies izlec pa logu ārā un, apgājis līkumu, pieklauvē pie ka-



153

leja durvitn. Tad viņš ienāk iekšā un lūdz, vai viņam nevarot ie-

dot ko est, viņš esot ceļotājs un ļoti izsalcis. Kalējs atbild, ka tas

to varot pacienāt tikai ar rupju maizi un sāli. Celnieks nu stāsta

kalējam, ka viņš drusku protot burt. Kalējs ludz, lai šis tad arī

kaut ko paburot.

Celnieks paņem nūju un svaida pa gaisu, nesaprotamus vār-

dus murminādams, un tad saka : „Tur, saimniek, uz krāsns augšas
ir gaiļa cepetis."

Kalējs div reizes neliek teikties, skatās uz krāsns augšas un

ierauga gaili. Tūlīt tas to noliek uz galda un nu abi ēd. Tagad

kalējs ludz, lai šis vēl ko paburot Celnieks ar mieru, dara atkal

tāpat un saka saimniekam: „Cepešukrāsnī ir cepetis un gultā
pankoki."

Saimnieks tūlīt iet skatīties, bet sieva nelaiž, vīrs to atgrūž
nost un atrod cepeti un pankokus. Tagad tie labi paēd. Cēlnieks
saka saimniekam: „Te ir viens cilvēksi, kas tavā vietā apēd visu,
un tā kā tu esi labs cilvēks, tad es tev palīdzēšu viņu aizdzīt. Uz-

vāri tik karstu ūdeni!"

Kalējs tūlīt uzvārījis ūdeni. Celnieks to paņēmis un lējis aiz-

krāsnē. Tad no aizkrāsnes kails cilvēks bļaudams izskrējis ārā

un rudzu laukā iekšā. Kalējs no bailēm vai sastinga. Tagad cel-
nieks atvadījās no kalēja un teicis projām iedams: „Šis cilvēks,
kas tev tik daudz ļaunumu nesis, vairs nekad nenāks."

Ta nu dels bija redzējis bēdas un palīdzējis ari citiem tas ciest.

Piezīme. Tadu pašu pasaku uzrakstījis vel skolnieks J. Dundurs

Nīcā, K. Lielozola kr. P. Š.

24. A. 1535. Skolniece J. Stulpa Lejniekos.

Vienam ķēniņam bija skaists dēls, bet viņš nekad neticis

laukā, jo ķēniņš viņu nekur nelaidis, tāpēc viņš nezinājis un ne-

varējis saprast, kas ir bēdas. Reiz ķēniņa kučieris sasitis kāju

un vaimanājis. Ķēniņa dēls domājis, ka var būt bēdas, kad ir sa-

sista kāja. Reiz ķēniņa dēls sasitis tīšām savu kāju, un vaimanājis,

bet bēdas kā nejutis, tā nejutis. Citu reizi_ ķēniņa kalpone sa-

situsi trauku un teikusi; „Ak vai, kādas bēdas, kur nu dabūšu

naudas, ar ko nopirkt jaunu?"

Ķēniņa dēls domājis, ka nu reiz varēšot dabūt redzēt, kas ir

bēdas. Viņš paņēmis ķēniņa skaistāko šķīvi un sasitis, bet bēdas

kā nebijušas, tā nebijušas.
Kad dēls bija pieaudzis, tad viņš nodomājis iet pasaule me-

klēt bēdas, lai gan ķēniņš savu vienīgo dēlu negribējis laist pa-

saulē. Beigās ķēniņš tomēr atļāvis un _iedevis_ dēlam skaistāko

zirgu un pašas labākās drēbes. Jājot ķēniņa dels sastapis vienu

vecu übagu un tam prasījis, lai parādot, kas ir bēdas. Übags arī
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apsolījies. Viņš teicis, lai novelkot drēbes, piesienot zirgu pie

koka, iebrienot ūdenī un stāvot kādu laiku, bet atpakaļ lai neska-

toties. Ķēniņa dēls arī noģērbies, iebridis ūdenī un stāvējis tā

līdz vakaram. Nabags pa to laiku paņēmis viņa zirgu un skaistās

drēbes un aizjājis projām. Ķēniņa dēls izgājis no ūdens un redzē-

jis: nav vairs ne drēbju, ne zirga, ne arī nabaga. Viņš sacījis:

„Viss man ir nozagts, bet bēdu kā nav, tā nav."

Ķēniņa dēls nu pliks gājis meklēt kādas pajumtes. Piegājis pie
vienas zemnieku mājas, un prasījis vienai zemniecei naktsmājas.

Viņa ieraugusi pliko dēlu, aizšāvusi durvis un nelaidusi iekšā. Ķē-

niņa dēls citur nekur negribējis iet, un tāpēc ielīdis zemnieces

istabā pa skursteni. Aizkrāsnē tupēdams, viņš redz, ka saimnieka

nav mājās, un pie saimnieces ir atnācis kāds vīrs. Saimniece viņu
mielo ar visādiem gardumiem, kā cepeti un vīnu. Ēdot viņi jautri

sarunājas. Piepēši pie durvim kāds klauvē. Saimniece no-

prata, ka viņas vīrs ir pārnācis. Ātri viņa noslēpusi cepeti plītē,
vīnu kastē, bet svešais vīrs iesprucis aizkrāsnē pie ķēniņa dēla.

Saimnieks ienācis un prasījis sievai, lai dodot ēst. Sieva atteikusi,

ka uz plaukta ir auksta šorīta zupa. Saimnieks paņēmis! un ēdis.

Ķēniņa dēlam un jaunajam vīrietim nebijis vietas abiem aiz-

krāsnē. Jaunais vīrietis sacījis: „Abiem mums te nav vietas, tā-

pēc vienam jāiziet."

Ķēniņa dēls bijis ar mieru, tikai lai viņš dodot savas drēbes.

Vīrietis iedevis ķēniņa dēlam savas drēbes, bet pats palicis pliks
aizkrāsnē. Ķēniņa dēls izgājis no aizkrāsnes, piegājis pie saim-

nieka un sasveicinājušies. Pēc tam viņš sacījis, ka esot izgājjs
pasaulē meklēt bēdas. Saimnieks teicis, ka viņš tās varot parā-

dīt, bet tagad lai ēdot. Ķēniņa dēls teicis, ko te lai ēd, es dabūšu

labākus ēdienus. Viņš paņēmis krītu un vilcis grīdā apaļus riņķus

un runājis dažādus vārdus. Pēc tam viņš teicis: „Kastē ir vīns un

krāsnī cepetis."
Saimnieks piegājis pie krāsns, atradis cepeti un kastē vīnu.

Nu viņi ēduši un priecīgi sarunājušies. Ēdot dēls stāstījis: „Es pa

skursteni ielaidos aizkrāsnē un ieraudzīju, ka tur tup kāds pliks

cilvēks, kas ir līdzīgs velnam."

Kad viņi paēduši, tad saimnieks rādījis, kas ir bēdas. Viņš li-

cis sievai uzsildīt ūdeni un padot slotu. Sieva negribējusi to da-

rīt, jo viņa domājusi, ka būšot slikti. Kad ūdens bijis uzsildīts un

sllota padota, tad saimnieks paņēmis karsto ūdeni un ķēniņa dē-

lam iedevis slotu. Saimnieks sacījis: „Arā skries sarkans cilvēks,

kad viņš būs ticis pie durvim, tad tu sit viņam ar slotas kātu."

Saimnieks ielējis aizkrāsnē karsto ūdeni un skatījies, kā iz-

skrej ārā sarkans, pliks cilvēks. Pie durvju viņu sagaidīja atkal

ķēniņa dēls ar slotas kātu. Beigās ar lielām mokām viņš iztika

ārā. Saimnieks sacīja: „Nu viņam būs lielas sāpes un bēdas.'"
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Ķēniņa dēls nu zinājis, kas ir bēdas, pārgājis mājā viņš stā-

stījis tēvam, ka bēdas ir pliks vīrs, kam lej virsū karstu ūdeni un

sit ar slotu.

25. A. 1535. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci

do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā,

1895, 276, 18.

Bjeja vīns kupča dāls, jis nazynova, kas tys ir bāda iz pa-

saula, i juoja iz zyrga bādys maklātu. Juoj i satjeik jis saldātu,

vaicoj iz tū saldātu: „Voi tu nazini, kur var bādys dabuot?"

„A vot, īlīņ tu muorkā, kur lync mārc, nūzavjalc tu vvsa

plyks, īlīņ patī dybynā i guli tu tī, dabuosi bādys!"
Jis i nūzavylka, atsagulās muorkā; a saldāts pajēmja juo

zyrgu, juo vysys drābis i aizjuoja pa cjelu — jis gul. Pagulējis
izleida — vjerās, ka nava nikur nikuo. Plyks — jam kauns

cīši lels, ka tī ļaudis staigoj. Vot jis skrīņ īskrīņ ka-

ņepu stotā i sjād tī da vokorā. Aizīt jau vokors — a vīnai buobai

beja drābis izmozguotys, iz sjētjeņis pakuortys — daskrēja jis
da sjētjeņis, nūruovja vīnu pologu i apzatyna ar jū. Radz, ka

ustobā, a tjei bjeja kalva ustobā. Jis īguoja klusjeņom, aizleida

aiz cjepļa i nikas jū naredzjēja. Kalva nabjeja sātā, jis braucja iz

dzjerauņi (sādžu) ūglu pierkt i pascjeja: šys jau ilgi byus.
A jei jau vys slyma jam gul, tjei kalva sīva. Ka vjeirs sātā, to

jei slyma vaid; a ka vjeirs izbrauc, tūreiz jei vasaļa. I bjeja jai

popa dāls par briugonu. Vot jei pīvuorēj kavys (kafija), pīcap ga-

ļis ar ūlom i pjeirāgu, pīcap i ād jau ar jū, ar tū briugonu.
A vjeiram salyuza roti iz cjela, tai jis i grīzjās atpakaļ iz sātu

braukt. I vjerās sīva pa lūgu, ka atbrauc vjeirs! Vot jei mudri

ūlokni cjeplī, kavu cjeplī, pjeirāgu zam golvvs, gultā. Popa dāls

aiz cjepla aizskrīņ, a jei likās gultā i vaid gulādama. It vjeirs usto-

bā, soka: Može (varbūt) tu izvuorēji āst ko maņ?"
Jei soka: „Ok, Dīvjeņ! kūta izvuorēšķūtja, ka navar' i pī-

zacjelt nu gultys?"
Pajēmja kalvs gabaleņu maizis, voi kū jis tī atroda, i pa-

jēdja.

A tys soka tai, kur bādys mjekleja, iz popa dalu: „Es sacjeišu,
ka tu tja esi, aiz cjepla."

Jis prosa: „Nasoki!"
..Ka atdūsi svjeitu, to nascjeišu!"
Jis nūvvlka svjeitu, atdevja jam, a jis otkait soka: „Es niu

sacjeišu!"
„Nu, nasoki!"

„Ka atdūsi kraklu, to nascjeišu!"

Jis nūvylka, atdūd jam kraklu. Jis 'taipat i jiuzys nu juo da-
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buoja, i zuobokys, i capuri, i vysu. Nu, i izleida jis nu tuo cjepla
i soka tai iz tū kalvi sādādams: „Može ass kū āst īdūt šam?"

Kalvs soka; naass, „sīva vys slyma gul i nikam izvuoreit."
Jis soka: „Es muoku varažuot (zīlēt). Ka gribi, to vara-

žuošu!"

„Nu, varažoj!"

„Es varažuošu, voi iraida cjeplī gala ar ūlys!? Iraida!"

Kalvs daīt, pazavjer: ir gaļa i ūlokņa i kava. Izvalk, līk iz

golda, a jis soka tai: „Es vjāl varažuošu!"

„Nu varažoj!"

„Voi iraida cukrys i pjeirāgi zam golvvs gultā? Iraida!"

Daīt kalvs, vjerās: iraida! Izvalk, līk iz golda i oba divi paād
ir pazadzjerās, a jis soka tai: „Es vjāļ, varažuošu! Voi ir popa

dāls aiz cjepla plyks! Ir!"

Vot sīva jau> suok rauduot. „Na prauda (taisnība), na prauda,

vjeiriņ, kū jis maloj! Naklausi, kū jis, duraks, runoj!"

A vjeirs īt vārtūs. Vot popa dāls kai skrīs plyks pa dūrs —

a kaļvam bjeja cīši grozns (nikns) suns — tys suņcs kai giva jam
aiz gūrna, tai vysu gūrnu i atruovja. Pajēmja kalvs vāzu, jau
kristjās sovu sīvu — i aizdjevja jis jai. Nu ituos reizis jei jau va-

saļa palyka, a ka jis atīt nu smjādis, to brūkasts jam iz golda sa-

lkts jau iraida.

A tys, kur bādys nazvnova, jau pjēc tuo namjeklēja vaira, ka

jau īraudzjēja bādu.

26. A. 1535. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē.

Dzeivuoja vīns cīši boguots kungs: vvsa kuo ja/mi pīticis un

jis vvsim stuostīja, ka jis nazvna, kasi ir bāda. Vīnam zemnīkam

otkon bejs taids dāls, lels izgudruotuojs vvsaidu nīku. Izdzierst

jis, ka kungs nazyna, kas ir bāda, iztaisa jis! puotogai dzelža kvo-

tu, pīsīn peicku, aizīt uz azaru, nbrīn yudinī, syt ar peicku uz yu-

diņa, ka plyukš vīn un vys soka: „Bāda, bāda, bāda!"

Pa lelcelu brauc kungs ar sovu kučeri, puors zyrgu sajvugts
karētē, raun pa lelcelu, ka reib vīn. Braucūt gar azara molu,
kungs izaklausa, ka nazkas pleiškinoj uz vudiņa un soka: „Bāda,
bāda, bāda!"

„Nutur zyrgus!" jis soka šovam kučeram; kučērs nutur zvr-

gus. „Ej pasaver, kas tur ir," soka kungs kučeram.

Kučērs aizīt uz azara molu — redz: plyks puika stuov vu-

dinī, slyt ar peicku uz vudina un soka: „Bāda, bāda, bāda!"

Kučērs pastūosta kungam, ka plyks puika stuov yudinī, syt
ar peicku uz yudiņa un soka: „Bāda, bāda, bāda!"

„Pag," soka kungs, „īšu es pats pasavēršu, kū jis tur dora."
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Aizīt kungs uz azara molu
—

redz: plvks puika situov vudinī

un klīdz: „Bāda, bāda, bāda!"

Ku tu tur dori?" vaicoj kungs.

„Bādas meklēju, man izputēja bāda," atsoka puika.

„Es nazvnu, kaida ir bāda, gribātu kod reizi bādu redzēt,"
soka kungs puikam.

„Es tev bādu paruodīšu, še muna peicka, sit uz yudiņa un

soki: „Bāda, bāda, bāda!" es sisšu ar tovu peicku," soka puika.
Kungam cīši gribis bādu redzēt, jis atdūd puikam sovu pei-

cku, a nu puikas pajem peicku ar dzelža kvotu, nūstuoj azara molā,

syt uz vudiņa ar peicku un soka: „Bāda, bāda, bāda!"

Cykom kungs syt, izšleik jam peickas kuots nu rūkom, īkreit

yudinī un nūgrimst dybynā. Puika par reizi īskrīn yudinī, suok

peickas meklēt, bet navar atrast.

„Nameklej," soka kungs, „es tev atdūšu sovu vēl lobuoku

peicku."

„Man peicka juoatrūn, es bez tuos peickas navaru dzeivuot,"
atsoka puika un suok rauauot.

Kungam palīk puikas žālJis aizīt uz sovu kareti, nūvalk drēbes,
atīt plyks uz azara molu, ībrīn vudinī un meklej peickas. Puika

arī meklej, jis jau bejs atrads, bet kungam nikuo nasacījis, pastū-
māt vīn uz molu ar kuojom. Kungs muocējs labi maut, jis pa

dybynu maun nu vīnas puses uz ūtru.

„Tī lelcela molā ir moza kartiņa, es aizskrīšu, tad labuok va-

rēs izvilkt peicku," soka puika un aizskrīn uz lelcela molu, kur

kunga kučērs beja pīsējs obejus zyrgus, a kungs ar sovu kučeri

palīk azara molā. Puika īkop karetē, apsavalk kunga drēbes,
īcierš zyrgim ar peicku un aizbrauc, ka lelcelš vīn nūdārd.

Kungs ar kučeri gaida, gaida, kod puika atness kartiņu, bet

navar sagaidīt. Kungs syuta kučeri, lai īt pasavārtu, kū puika tī

cik ilgi dora. Kučērs apvalk puikas drēbes, aizīt uz ceļa molu, bet

zyrgu vairs naatrūn. Atguojis pastūosta kungam, ka puikas ni-

kur naredzēja un zyrgi aizbraukti. Kungu jau apjem bāda, kur

nyu jis plyks var aizīt par mīstu uz sovu muižu. Syuta kučeri,
lai rys aizīt uz muižu, sajyudz citus zyrgus, pajem drēbes un at-

brauc pēc juo. Labi, kučērs aizīt uz muižu un soka puišim, lai sa-

jyudz zyrgu, ka jis brauks pēc kunga. Kolpi natic kučeram, jo na-

pazyna taiduos sapleisušuos drēbēs, pajem kučeri un īsādynoj cī-

tumā. Kungs plyks azara molā gaida sovu kučeri atbraucut ar

zyrgim, bet nasagaida, jau tvvuojas vokors, laiks palīk vāsuoks.

Kungu sajem soltumi, jis suok staiguot pa azara molu, īrauga sovu

cyuku gonu, izstuosta gonam, ka šis asūt tovs kungs, lai atlau-
nut šam ar cyukom aizruopuot leidz muižai. Cyuku gons suoku-

mā naticēja, ka plykais cylvāks ir juo kungs, bet ka jis tai prosās

un stostās, gons atļaun ar cyukom reizē lēkt uz muižu. Gons
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sadzan cvukas kūpā, kungs īīt cvuku vydā. Cyukas pamanējušas
svešu cvlvāku, sasatryuka un krakšinuodamās, ka ruovja skrīt,
kungs navar i dūmuot leidza tikt. Kū jam darīt? Jis palīk otkon

vīns pats, bet jau mātās tymss. Jis šai tai nūšliuk leidz sova drau-

ga muojai, apsaver, ka tikai sīva muoiuos, pasaruodīt sīvītei

plykam, tei nūsabeis, dūmoj jis un nūsprīž nasaruodīt. Ilein jis pa

lūgu guļamajā ustobā, palein zam gultu un guļ plyks. Saiminīks

bejs aizbraucis pa darīšanom, īpierkt būdei vysaidas preces» api
sīvas nakti ātīt brvugons uin atsaguluš guļ obeji. Te nagaidams
atbrauc saiminīks. Bryugonam vaira nikur nūsaglobuot, sīva

soka: „Lem zam gultas un guli klusu."

Bryugons kai mātās zam gultas, īrauga zam gultas plyku
cvlvāku un nūstabeist. Plykais soka: „Velc dreižuok drēbes ze-

mē, jo navilksi, sacīšu kungam!"

„Par kū tu plyks?" vaicoj brvugons.

„Asimu kunga paleigs, jis man lyka, lai es nūsorguojūt, kas

pi sīvas guļ, un juo tu navilksi drēbu zemē, tad vysu pastuostīšu

kungam," atsloka kungs.
NikurX

-

'darīt, bryugons nūvvlka vysas drēbes un atdevja

kungam, tys apsavilcīs, izlem pa lūgu uorā, aizīt pi kēka lūga un

nūsaklausa, kū saimnīks ar saimnīcu runoj. A bryugons, bēdīgais,

guļ plyks zam kundzes gultas. Saiminīks stuosta, ka atveds nu

pilsātas desmit pudu suoļa, divpadsmit pudu cukra, siļķu buču,

spices un daudzi cytas seikas preces. Kungs vysu tū dzierd un

dūmoj, kai sīvas bryugonu labi varātu izdancynuot. Būdnīka

sīva pataisa brūkastis, atīt kungs arī uz brūkastim — jī obēji

bejuši leli draugi — ād, dzer, jūkoj un kungs soka būdnīkam:

„Voi zyni, ka tovā sātā ir nalobais gors guļamajā kambarī zam

gultas?"

„Akai tu zyni?" vaicoj būdnīks.

„Es tagad vvsu zynu, kas kur dorās," atsoka kungs.
„Nu labi, ka tu vysu zyni, pasoki man, kaidu preci un cik es

šureit atvedu nu tovas pat būdes?" vaicoj būdnīks.

Kungs suoka situostīt: „Tu atvedi, desmit pudu suoļa, divdes-

mit pudu cukra, siļķu buču, spices un cytas seikas preces ..."

„Taisnība," atsoka būdnīks. „Tu soki, ka nalobais plyks guļ
zam munas gultas. Ka tu taids gudrs, pastuosti, kai tū nalobū

goru izdzeit nu gultas zamaškas," prosa būdnīks.

„Vajag pajemt pīlīt kotlu pylnu yudiņa, yudini labi savuorīt,
tod pajemt svetītuos zuoles, aizīt uz guļamu kambari, treis reizes

izkyupynuot, tod blaust ar vuorūšu yudini viersā un sacīt: „Na-

lobais, bēdz prūjom! nalobais, bēdz prūjom! nalobaisi, bēdz prū-
jom!" Jis izaness pa lūgu bej nabej," pamuoca kungs.

Būdnīks pasoka sīvai, lai aizvuorej yudini un sameklej svētī-

tus zuoļu. Tei dreiži vysu izdora. Eh*augi ar kyupinuojamom zuo-
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lem un vuorūšu vudini aizīt uz būdnīka gulamū kambari, kungs
izkyupynoj treis reizes un pasoka būdnīkaim, lai guož viersā voo-

rūšū yudini. Jis ka blaudja viersā nafobajam, tys aizzabļuovja un

kai matams pa lugu uorā nu kambara.

„Redzi, draugs, voi nava tīsa, tok izdzynam nalobū," soka

nyu kungs.

Vēl drusku parunuoja par vysaidom darīšonom obēji draugi
un kungs_ aizguoja uz sovu muižu. īdams jis dūmuoja: „Ir gon

pasauli bāda! Cik bādu izredzēt, kai es izredzēju par vīnu nakti,
reti kurs var."

Atīt uz muižu vērās: kučera nikur nava, vaicoj nu kolpim:
„Voi vakar nabeja atguojis vīns cylvāks sapleisušuos drēbēs un

voi naprasīja sajyugt zyrgus?"

„Prasīja gon, bet mes juo napazynam un īlykaim cītumā, dū-

muodami, ka kaids zaglis!" atsoka kolpi.

„Tys tok ir muns kučērs, laidit jū dreižuok nu cītuma uorā,"
aizklīdz kungs.

Kungs pēc tam vysim stuostīja, ka šis redzējis bādu un ka

bāda pasauli patīsai asūte. Mierdams jis pasacīja sovai sīvai, lai

nikod naaizmierstūte, ka pasauli asūte bāda. Jis beja stypri sa-

sakaunuojis par tū nakti un trešā dīnā nūmyra! Nu tuo laika vysi
cvlvāki zyna, ka pasauli ir bāda.

27. 1535. Skolnieks V. Juonins Egluna.

Daudz, daudz godu paguoja, lai saskaitīt, vajadzātu i kuojas

nūaut, i to nasaskaiteitui. Kad man beja godu pīcpadsmit bez

vīna, es beju lūti balovons puika, kai i sātā mani muote navarēja

savaldeit, i vvsā solā nu manis napalvka nivīns vasals lūgs. Muns

vecuokais bruols beja pilsātā pa sapožneiku. Vīnu reiz, kad jis
beja atbraucis muojuos, soka muna muote: „Pajem tu šitū raz-

gali pilsātā un dori ar jū, kū gribi, a to es navaru juo nimoz vairs

savaldeit."

Un pajēma jis mani. Seņuok, kai arī pots zini, nabeja vil-

ciņu un mums daguoja īt uz pilsātu kuojom. Guojam mes guo-

jam, —_a beja cīš korsta dīna. Navarējam ni atsapyust. Man

cīš gribējēs dzert. Es pateiču bruolam: „Tu pagaid, a es aizīšu

un padzeršu."
Labi. Bet bruols mani nagaidēja, a pajēma un aizguoja, jam

tikai kai dreižuok atsaseit nu manis. Paliku es vīns pats. Kū

man darīt? Man beja tikai 50 kapeiku. Guoju es guoju — īguoju
vīnā mīstinā. Tur beja tiergs. Radžu: vīns cylvāks puordūd pa-
lādu,. Es prosu, cik tei moksoj, jis atbild, ka rublis. Man cīš īsa-

gribējās palādu nūpierkt. Es jam praseit, lai atdūd par 50 ka-

peiku. Un jis man atdeva palādu. Pajēmu palādu un aimu. Guoju
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guoju un jau vokors. Pīguoju pi vīnas muojas, lvudzu nakts-

muoju, bet nikuo. Saimneica nalaiž — soka, ka nava saiminīka

sātā. Nava, kū dareit, nalaiž, tai nalaiž, a ēst cīš gribīs. Nu dū-

muoju: puorgulēšu ari solmu gubā. Tai stuovu pi lūga un radžu,
kas tvs tai gaišs palvka ustobā. A tur da saiminīcai atguojis

draugs. Jei jam i ēst ir dzert jam dūd un jis nusaģērbīs kails un

saiminīca tai i loksta ap jū. Pīpēši nūreibēja roti, brauc saimi-

nīks. Saiminīca nugloboj capumus ceplī, svīstu, maizi un citus

gordus ēdīņus skapī, kūpā ar sovu draugu. Buteli brandīna pa-

statēja stvurī zam beņķa. Pībraucis saiminīks izjvudza zyrgu

un |au pots īs ustobā. Es da jam lvugtīs, lai palaiž ustobā gulēt.

~Kuopēc na? Var!"

Iguojam ustobā — tvmssi. Man palāda zam pazuses. Saimi-

nīks, aizdadzvnuojis guni, prosa saiminīcai kū vakariņom. Jei

pasoka, ka uz plaukta maize un pūds pīna. Sēdēm ēst. Saimi-

nīks prosa, kam man vajadzeiga palāda. Es soku: „Ja gribu kū

zynuot, jei man ir pačvukst."

„Nu, papros jai, kū nabejs!"

Es jū paspīžu pazusiē, jei i aizsaklīdz. Es soku: „Jei soka, ka

ceplī ira kas lobs ēst."

Pasaver saiminīks — jā, vvsaidi capumi, — pastatēja uz

golda un nu ēst.

„Nu, papros vēl, mož pateiks vēl kū."

Paspīžu es vēļ — palāda tai aizzaklīdz: JPasaver zam benķa

un skapī, tur vēļ ira kas lobs."

baiminīca, tei uz cepļa gulādama, nūzapvust vīn, a man

smīkli, nu dūmuoju: „Nalaidja gulēt, vot tev i na!"

Pasaver saiminīks skapī, a turkails puiss. Kai pajām jis puo-

togu, da kai dūd jam trepaku, ka tvs aizskrīn kai probka nu pu-

deles. Mes tagad i ādam i dzeram — vvsa papvlnam.

„Puordūd man itū palādu!"

„Na, duorgi moksoj."

„Cik gribi?"

„Apber ju ar zalta naudu, tai kab naradzātu!"

Apbēra saiminīksl palādu, kai jū naradzēja. Salasīju es naudu

un aizguoju uz pilsātu dzeivuot. Vysa man beja pa pylnam, ty-
kai putna pīna tryuka.

28. A. 1535. V. Zacharska no A. Rečas, Silajāņu pag.

Vīnu reizi jauns puiss guoja pa ceļu. Laiks beja korsts un

jam īsagribēja dzert. Pīguoja jis pi vīnas muojas. Tur beja oka

ar sabrukušom sīnom. Raudzēja jis padzert, bet navarēja sa-

snēgt yudeņa. Spāņa ari kluot nabeja. Tuodēl puiss nūsagērbja
un leida okā. Pa tū laiku pi Okas pīguoja saiminīca, pajēmja drē-
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bes un aizguoja uz ustobu. Izleida puiss nu okas, bet drēbu nav.

Plyks jis aizbāga uz tyvuokim kryumym un gaida. Pi posa vo-

korā, kad jau suoka mestīs tymss, puiss atskrēja uz tū ustobu un

paleida zam cepļa. Na par garu laiciņu atguoja pops ar saimi-

nīcu un suoka dzert. Saiminīka muojuos nabeja. Tai pops ar

saiminīcu dzēra un bučuojuos, kai nazkas suoka ustobas durovās
sistīs. Sīva zynuoja, ka juos veirs atbraucja, un pagryudja popu

paceplē,_turpat, kur beja plykais puiss. Saiminīks īguoja ustobā

un, radzadams buteles uz golda, soka: „Kas tad te par balli beja?"

„Tevis gaidīju, veiriņ!" atbildēja sīva.

Tad saiminīks soka: „Nazynu, kas taids pi mvusu ir, ka cik

ni struduojam, bet dzeive naīt uz prīšku!"
Vēl šū tū veirs ar sīvu pazarunuoja un aizguoja gulātu. Tad

jaunais puiss soka popam: „Atdūd sovas drēbes, cytaidi suokšu

klīgt!"

Pops suoc prasīt, bet jaunais cvlvāks stuov uz sova. Nikuo

darīt popam, un jis atdeve sovas drēbes. Jaunais puissi apsagērbja
un izguoja uorā, bet pops palyka plyks, paceplē sādādaims. Tad

jaunais puiss aizguoja uz kaimiņi, puormainīja drēbes un reitā

atguoja atpakaļ pi tuo paša saiminīka, kura paceplē jis plyks gu-

lēja.

Runuojuos, runuojuos jis un saiminīks suoka syudzētīs par

sovu grvutū dzeivi. Tad jaunais puiss soka: „Tovuos muojuos
ir naškeists gors. Jo tu labi samoksuosi, tad es jū izdzeišu un tev

otkon dzeivuosīs labi!"

Saiminiks apsūlēja jaunam puišam labi samoksuot, ka tik na-

škeistū goru izdzan. Jaunais puisis dabuoja lobu būmi, īdevja

saiminikam un lvka durovuos stuovēt, bet saiminīcai pavēlēja
vuoreit yudeni. Kad yudeņs aizavyra, jaunais puiss suoka līt pa

vīnam pūdiņam vyrušuo yudeņa. Pops sprausluoja vīņ. Tad

jaunais puiss lēja ar vysu pūdu vyrušū yudeni uz popa. Pops

naizcītja un nes jās nu paceples. Saiminīks vēļ lobu reizi vylka
ar būmi popam par mugoru un pops aizbāga. Saiminīks tagad

zynuoja, ka naškeists gars ir izdzerts, samoksuoja puišam lobu

naudu, bet pats ar sīvu tagad dzeivuoja laimīgi, jo pops vairuok

nastaiguoja.

29. A. 1535. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomoci do

antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā 1895,

266, 15.

Bjeja div bruoļi gudri, a trešs1 duraks. Viņi sūdzējās, vys jī

grib dasudzjēt, kab duraks muoti baruotu; a ka muotja nūmiers,

ta jau tī gudrī apglobuos. I nūmierst muotja, i syuta jau duraku

iz mīstu tjelerdžu pierktu, iz kuo āst ļaudim iz bjārim. Jis i nu-
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īt, pīpierka tjelerdžu, īt iz sātu jau — radz, ka stuov laužu daudz

mježā i vysi plvkom golvom. Jis jam tūs tjelerdžs i salīk jīm iz

golvys, — atī calmi na laudsi. Atīt jis iz sātu i vaicoj tī gudrī

bruoļi: „Nu, kur ta liki tjeļerdži, duracjeņ?"

„U, 'tu, bruoleiši! Cik laužu stuovjāja daudz mježā i vysim

plykys golvys! Es jīm i salyku iz golvys par capuram!"
Vot jī cīši aizasyrdās, tī bruoļi, lomuoja jū, lomuoja, — pjēc

tuo soka: „Nu, vjāl itū reizi daravuosim, tolko vairuok nadari

tu tai!"

Nu šys nadareškys jau tai.

„Ka nadarēškys, to ej tui nūpierc lizjeiku, ar kū āst iz bjārim!"
Jis nūīt iz miīsitu, nūpierk lizjeiku maisu, izlīk tū maisu iz

plaču, īt iz sātu jau; a tuos lizjeikys klab, klab. Jis klausuos —

dūmoj, ka jū mjēda: duraks, duraks! Vot jis aizzasyrdās, ka jū

par duraku sauc, līk iz zjamis lizjeikys ar maisu, kuop ar kuojis
viersā i salauž vysys. Salauž i pamat i nūīt pa cjelu. Atīt iz

sātu, vaicoj bruoļi: „Kur lizjeikys?"
A duraks soka tai: „Na jau taids es i asmu, ka maņ jī vvsi

mjēda: duraks, duraks! Es juos nasu iz mugorys, a juos vys

mjēda mani, par duraku saucja! Esi juos lyku iz cjelu i saškaud-

jēju smolkom druponom!"
Atī bruoļi soka: „Ak, tu duraks, duraks! Tu duraks i esi,

na gudris!"
Tū reizi vjāl jam daravuoja i soka tai: „Ej tu, atņes mylktu

djēļ pjeirāgu nu mīstā!"

Jis i nūīt, nas mylktu maisu iz mugurys i vjerās, ka gona

goni i gūs stuov iz plyka kolna, nava kuo jīm āst. Jis pajem,

sabjer gruovī mylkts i izjauc pa yudini. Nūguojis, pajēmis tuos

gūs i atdzan iz tuo gruovi i soka tai: „Ptru, gūtjeņis, eitjat dzartu!

Ka jiusim nava kuo āst, koč pazadzjerit labi!"

Tuos gūs izdzjer jiudini ar milktim, a jis nūīt iz sātu. Vai-

coj bruoļi: „Kur ta tovi milkti, kur tu pierki?"
A jis līlējas: „Stuovjāja gūs iz plyka kolna, es sabjēru gruovī

mylkts, izmaisjēju padzierdjēju juos!"
Soka bruoļi: „Ak, tu duraks, duraks!"

„Nu, bruoleiši, es niu vvsu jau labi darēšu!"

Vot jī svilta jū vjāl: „Ej tu, atņas nu mīsta mads!"

Jis nūīt, nūpierk mads spāņi i nas tū madu. Nas jis ir aiz-

zagrib jam dzjart cīši. Daīt jis pi upis, salaiž madu upjā — iz

tuos vītjeņis jis i pazadzjeras i nūīt iz sātu. Vaicoj bruoļi: „Nu,

kur ta mads?"

Jis atsoka: „Es salaižu jū upjā i pazadzjēru! Eitat, bruoleiši,
niu soldonc jiudiņc upjā!"

Jī soka: „Duraks, tu, duraks! Apgloboj tu niu vīns pats

muoti, ka tu sapūstjēji vysu!"
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Djēl kam jis globuoškys? Vot jis pajem, apvalk tū nabaš-

nīcu vācu svjeitu mugorā, apsīn vācu skustu golvā, īsādynoj ra-

gavjeņuos i vaik jū iz mīstu puordūtu. Izvalk iz tylta, pastota
ar vysom ragavjeņom, a pats palīņ zam tylta zjamjā. I brauc

kungi, kučērs klīdz: „Cjeļu dūd!"

A jei nikuo, sjād iz ragavjeņos. Kai skrīņ braukt kungi,
tai jei i apsaguožas nu ragavjeņa. Jis tiuleņ izlīņ nu zam tvlta

i klīdz: „Aizmoksuot šam, a fta na, ta dūškys sudā!"

Kungi pajām, atdūd jam sješi zirgi i koļasku sovu, lai jis tik

naklīdz. Jis nūvad 'muoti, apgloboj kopūs i nūbrauc iz sātu ar

sješim zirgim. „Ek, bruoleiši!" soka, „kaidi nabašnīki duorgi mī-

stā! Vairuok ka pa symtam dūd par vīnu!"

Jam tī bruoļi nūkaun sovys sīvys, līk ragavjeņuos i vad iz

mīsta puordūt. Ivad mīstā i klīdz: „Kas pierks nabašnīku? Pa

symtam, pa symtam nabašnīks!"
Vot sajem jū cīši, tūs div bruoleiši, i aizdzan uz Sibjeri, a

tys duraks palyka sātā, apsažeņājās i šudiņ dzjeivoj.

30. A. 1535. L. Uliana Latgalē.

Dzeivuoja div bruoļi, vīns bruolis beja gudris, bet ūtrs beja

muļķis. Gudrajam' bruolam beja četri zyrgi, bet muļķīšam vīns.

Reiz gudrais bruols pajēmja muļķīša zyrgu struoduot un nūsyta
tū. Muļķis nūplēse jam uodu un laidēs īt pa ceļu. Guoja, guoja —

īguoja pi vīna kunga, izsaprasēja uz naktsmuoju. Kunga paša

muojuos nabeja, viņu īlaide kunga sīva puorgulēt. Uz kunga sīvu

beja atguojuši vīsi, kuri par nakti ēde zūsu gali un dzēre duorgu
veinu. Reitā vīsi beja otkon aizguojuši.

Tod atbraucja kungs. Kungam muļķis pastuostēja, ka viņa
atnastuo ouda ruoda vysu, kū tik gribi izzynuot. Kungam muļ-
ķis vēļ pastuostēja: „Es varu redzēt pa šytai uodai, ka ir tovai

sīvai cyts veirs."

Tūreiz kungs lyudze, lai puordūd viņam tū uodu, lai varātu

zynuot sovas sīvas nūslāpumus. Muļķis prasēja pa uodu div

pyuru zalta. Kungs arī tū samoksuoja. Muļķis atguoja uz muo-

jom un aizguoja uz boguotū un gudrū bruoļi pēc pyura, ar kū at-

merēt zaltu. Gudrais pajēme, dybynā īlyka sveču, lai izzynuot,

ku muļķis mērēs. Kad beja nauda atmēreita, aiznese atpakaļ
pyuru un gudrais bruolis vaicuoja nu muļķa: „Kur tu jēlmi tik

daudz naudas, ka ar pyuru juo mērej?"

Muļķis sācēja: „Par zyrga uodu pajēmu, kuru tu pats beji

nusitis."

Tod gudrais bruolis pajēme pašam lobuokajam zyrgam_at-
grīze kokļu, nūplēse uodu un aizvede uz pilsātu. Žeidi prasēja:
„Cik gribi par zyrga uodu?"
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Gudrais bruolis soka: „Div pvuri zalta."

Žeidi pasasmēja un gudrais atvede uodu uz muojom atpakaļ.

Tod gudrais bruolis skrīn uz mulķiar vasari systu. Muļķis īrau-

dzēja atskrīnūt sovu bruoļi un nusaglobuoja. Kai tik īskreja

ustobā, gudrais bruolis ar vasari nūsyta muļķa sīvu. Tagan muļ-

ķis īlvka nadzeivū sīvu rotūs un aizbraucja uz pilsātu. īrau-

dzēja, ka atbrauc kungs, viņš izsvīde sovu sīvu nu rotu uorā un

kungs puorskrēja puori ar zyrgim. Tod muļķis klīdze: „Munu

sīvu nūsyta."

Kungs lyudze, lai nikam nasoka, īdeve muļķam div pyuri
zalta. Muļķis pajēma zaltu, atvede uz muojom un aizguoja uz

gudrū bruoļi pēc pyura. Bruolis īlyka dybynā pyura svečus.

Kad beja nauda izmērīta, gudrais redzēja, ka muļķis ir smērējs

naudu, sacīja: „Kur tu jērni tik daudz naudas?"

Muļķis soka: „Par nadzeivū sīvu pajēmu, kuru tu pats nu-

svti."

Tod gudrais nusyta sovu sīvu un aizvede uz piļsatu, bet nu

gudruo nikas sīvas napierka, vvsi beiduos pat kluot īt.

31. A. 1535. L. Uljana Latgale.

Dzeivuoja treis bruoļi: div gudri, vīns muļķis. Gudrī bruoļi

precējās un aizsvutīja uz pilsātu muļķīti blūdu pierktu. Muļķis nū-

piercis blūdas 1
,

atpakaļ braucāt īraudzēja mežā calmus, izjema

blūdas un salvka uz calmim. Atbraucja uz muojom, bruoļi vai-

cuoja: „Kur lvki blūdas?"

„Mežā stuovēja puisīši bez capurom, es dūmuoju, ka viņim

solts un apmauču golvas."

Bruoļi muļķu sabuore pa tū un viņš guoja blūdas nūlasēt nu

caunim. Aizguoja un vērās: losa blūdas nazkaids žeids. Aiza-

klīdze muļķis daguojs: „Kur tu munas blūdas trokoj?" Žeids

nūsabeida un nūmyra. Žeidam ceļa molā stuovēja zyrgs ar bo-

guotu preču vazumu. Muļķis pajēme zyrgu un žeida montu, sa-

šiva sev jaunus svuorkus un apsaprecēja pyrmuok kai viņa bruoļi.

Viņš dzeivoj boguots nu žeida monta vēl šū boltu dīn.

32. A. 1535. A. Medne no A. Studentes Madonas apr. Pat-

kules pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes,

I, 217, 418.

Vienam vīram sieva pinusies ar krievu popiem. Viņai bijis
to pavisam trīs. Kad vīrs nebijis mājā, tad tā saaicinājusi popus

pie sevis un dzīvojuši. To zinājis vīra draugs', pastāstījis vīram

un norunājuši sievu pārmācīt. Reiz vīrs aizgājis un teicis, ka ilgi
nebūšot mājā. Sieva saaicinājusi atkal popus un izcepusi gaļu.
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Draugs to visu nolūrējis, bet arī vīrs nebijis nekur aizgājis. Nu

šie klauvējušies pie durvim, bet sieva mudīgi nogrūdusi popus:

vienu lādē, vienu aiz svētbildes, vienu skurstenī. legājuši iekšā

un prasījuši ēst. Sievai nebijis nekā ko dot. Cepeti arī bijusi kur

nogrūdusi. Nu draugs paprasījis vīra laulājamo gredzenu un tei-

cis, ka izburšot ēdienu. Grozījis gredzenu un purpinājis pie se-

vis, kamēr pateicis, kur esot cepetis. Nu ieēduši ari. Draugs
atkal grozījis gredzenu, purpinājis un teicis: „Tev ir slikta sieva,
tas laikam tādēļ, ka mājā ir ļauni gari, tos_vajaga izdzīt."

Draugs lika vīram uzvārīt labu tiesu ūdens, ko šis arī izdara.

Nu draugs uzbūris, ka viens gars esot skurstenī. Tas lējis ūdeni

krāsnī. Pops sprucis ārā, bet vīrs to saķēris ciet, un draugs licis

stiept uz dīķi un mest iekšā. Tā arī izdarījis. Atnācis atpakaļ,

bet draugs teicis, ka vēl neesot māja tīra, viņam liekoties, ka

gars esot atnācis atpakaļ. Izbūris ar gredzenu, ka tas esot tai

lādē. Licis vīram stāvēt klāt, un kā gars sprucis ārā, tā vīrs gā-

zis ar rungu. Draugs lējis vārošo ūdeni un stiepis atkal uz dīķi.

Atnācis atpakaļ, bet draugs teicis, ka gars esot otru reizi atnācis

atpakaļ un esot aizslēpies aiz svētbildes. Nu gan lai tam pagā-

nam gāžot, ka tik negants esot: otrreiz atnācis atpakaļ. Šoreiz

vīrs popu nositis pavisam un tad noslīcinājis. Bet nu vajadzējis

arī sievu pārmācīt. Draugs teicis, ka jāiemērcē akā. Sieva nu

lūgusies dikti, lai neslīcinot nost. Tad līdz kaklam vien arī iebā-

zuši. Vīrs ņēmis nu sievu vēl krietni sakāvis, tad tā arī uz

priekšu labojusies.

33. A. 1535 N. Rancana skolnieks no Kapiņu pag.

Beja vīns boguots cvlvāks, kuram labi vvss kluojuos, unjis
nikod nabeja redzējis bādas. Vīnu reizi tys boguotois cylvāks
laižas ceļā. Dabrauc pi upes un redz, ka pa upi maun peiles, nu

cvlvāks pēc tuom pakal. Boguotais redz, ka tys cvlvāks grib sa-

gvut tuos peilis, bet jam nasalūb. Tad boguotais zinuodams, ka

jam vvsod vvss lūbjas, līk tam cylvākam pagaideit uz molas; a

pats laižas pēc peilem. Bet šū reizi na tai nūtyka, kai vvsod.

Koleidz boguotais gyun peiles, tam laikam cvlvāks pajem boguo-

tuo drēbes, sāst juo zyrgā un aizbrauc. Kad boguotais grīzēs at-

pakaļ ar peilem, tad naatrada jau vairs ni drēbu ni_zyrga; bet

laime, ka natuoli nu upes beja mežs un meža molā dzeivuoja

pops. Boguotais izleida nu upes, īguoja mežā.

Tamā laikā pops nazkur brauce un juo sīva izguoja jū pavar
deit. Boguotais, maz dūmuodams īguoja popa ustobā un paleida

zam gultas. Tyulen pēc popa izbraukšanas uz popīni atguoja

gosts. Popīne beja lūti prīceiga, sagaidējuse gostUĻ bet tie uz na-

laimes pops šū reizi grīzēs uz sātu agruok kai cvtom reizēm. Sa-
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sagivuse popīne, kad jau pops pogolmā un juos gostam vairs na-

izbēgt, tad nūgloboj jū zam gultas, kur ari beja boguotais veirs.

Boguotais dagaidējis sovā cītumā draugu, tvuleņ stuoj pi juo, lai

jis atdūd jam sovas drēbes, cytaiž baida jū ar tū, ka izdūs po-

pam. Tad gosts atdūd drēbes boguotajam veiram, kurs apsā-

ģērb un izbāg nu popa sātas, tai ka juo nikas napasargoj; bet

gosts palīk plvks, gulādams zam gultas.

Pi vokara boguotais veirs otkon atīt uz popu un lyudz nakts-

muoju sacīdams, ka jis aizamaldējis. Pops nagrib juo pījemt at-

sarunuodams, ka juo sīva slvma. Tad boguotais apsajem popam

sīvu izzuolēt. Pops palīk ar mīru un dūd boguotajam naktsmuoju.

Tūlaik boguotais līk aizvuoreit treis katli yudiņa un popu pastota

pi durovu ar vāzu un soka: „Stuovi pi durovu un es dzeišu sli-

meibu uorā. Kad tei slimeiba, vai dzeivais dvlūns, ar kuru sly-

moj tova sīva, skrīs pa durovom, tad tu sit jū stipri, cik vīn vari."

Pops apsajem vysu izpildeit. Boguotais tad pajem vardūša

yudiņa un lej zam gultas. Gosts tryukstas un laiž bēgt, bet te pi
durovu sateik vēl jū popa runga, tad pavysam sajucis un tikkū

dzeivs teik valē. (raudzējis taidu breinumu, pops pateic boguo-

tajam, dūmuodaims, ka boguotais eistvn izdzyna nu juo muojom
dzeivū dylūni. Boguotais arī prīceigs nu tū, ka vyss tai nūguoja,

un aizmiersis par tū, kai jū apmuonēja cvlvāks ar peilem, nū-

guoja uz sovom muojom.

15. Nabags un bagātnieks.

1. A. 1535 B. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienava.

LP I, 158, 136.

Bija divi brāli: viens bagāts, otrs loti nabags. Reiz nabadzī-

gais brālis aiziet pie bagātā un lūdzās paēst; bet bagātais paņem

to barību, kas sunim atlikusies, un noliek, lai brālis ēd. Nabadzī-

gais paēd un steidzas uz mājām. Bet kas par ķezu? Kamēr šis

pie brāļa viesojies, upes tilts nonests. Nu staigā gar krasta malu

šurpu, turpu — nekā pāri tikt. Te uz reizi tas ierauga bērzu, kru-

stim pār upi nokritušu. Viņš domā pār bērzu upes otru krastu

sasniegt; bet pieiet klāt — nav vis vairs bērzs — ir dimanta ga-
bals. Un, re, kamēr šis tur dimanta gabalu cilā, te upei tilts arī

gadījies.

Dimanta gabalu nabadzīgais nones ķēniņam rādīt. Ķēniņš
atpērk dārgo gabalu un uzceļ nabadzīgajam skaistu pili.

Bagātais brālis, to redzēdams, kodaļāja visus pirkstus no žē-

luma un būtu labprāt gājis pie senākā nabaga ciemā; bet nedrīk-

stēja, jo baidījās, ka nedabū tādu pašu suņa barību ēst.
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2. A. 1535 B. LP. Džūk s t ē - Pienav ā. LP. 108, 73.

Diviem kaimiņiem mājas itin tuvu kopā: viens ir bagāts, otrs

nabags. Reiz nabagajam piedzimst dēls. Nevarēdams mācītājam

par kristīšanu aizmaksāt, tas palien no bagātā kaimiņa sešus ze-

serus un apņemas 2 nedēlu laikā atdot. Pēc divām nedēļām ba-

gātais kaimiņš iet naudai pakal. Nabagais viņu ieraudzījis, pa-

steidzas gultā iegulties un pieteic sievai, lai sakot, ka nomiris.

Kaimiņš apskatās mirēju un aiziet. Bet pa brītiņam tas griežas

atpakaļ, ielien klusu nabaga maizes kambarī un sāk kviekt kā

cūka.

„Lai Dievs nogriež! nu kaimiņu cūkas maizi apēdīs!" mirējs
iesaucās, tad knaši paķer rungu un ieskrien maizes kambarī: „Uš

ārā, uš!"

Bet bagātais, smieklus valdīdams, atbild: „Labdien, nelaiķi!
Kā klājas viņā pasaulē? Nu, tālu arī bij tev ko braukt, tādēļ
manus zeserus būsi ceļā izdevis. Šodien viņus arī neprasīšu, lai

paliek vēl uz divām nedēļām."

Nabagais saprot šādu valodu; tas nokaunās un nesaka nekā.

Pēc divām nedēļām nabagais izrok kapsētā kapu, ielaiž zārku un

ieguļas pats zārkā. Tad pavēl sievai visu bedri ar skujām pielikt
un tikai plānu kārtiņu zemes pārbārstīt, lai nenoslāptu. Ap va-

karu bagātais klāt pēc naudas. Sieva bēdīgi raud, ka nu vīrs pa-
tiesi nomiris, ja neticot, lai ejot kapsētā raudzīt. Aiziet uz kap-
sētu — jā, liekas ganka aprakts..

„Labi, lai nu dus, kamēr piecelsies!" bagātais mierina sievu

un raida tik uz māju, bet pats paslepu paliek pie kapa un kārpī-
dams mauro kā vērsis, kauc kā vilks, rūc kā lauva. Nomirējs,
tādu troksni dzirdēdams, sabīstas un domā, ka viņu nu dzīvu ap-

ēdīs, pieceļas un bēg. Bet bagātais saķer aiz skausta sacīdams:

„Brālīt! tā nav labi. Ja seši zeseri nav, lai paliek vēl uz divām

nedēļām, bet slapstīties nevajaga!"
Paiet atkal divas nedēļas, bet tā pati nelaime — kā nav, tā

nav naudas. Nabagais nu atkal nozūd baznīcā, līķu pagrabā, ie-

guldamies vecā zārkā. Bet bagātais šinī reizē paņem maizes kuli

līdz un domā aiz altāra klusi nogaidīt, cik ilgi šis tur gulēs. At-

nāca pusnakts, Te slepena velve atveras un liels pulks velnu sa-

ronas pagrabā naudu skaitīt. Nabagais, to dzirdēdams, uzsper
zārkam vāku un izbiedē visus velnus. Velni aizmūk un atstāj
lielu naudas čupu pagrabā. „Ak, kad nu būtu mans kaimiņš tu-

vuma, tad atdotu savu parādu un vēl pusi no čupas."
Kaimiņš tūdaļ paver pagraba durvis un saka: „Še jau esmu!"

„Labi, ka atnāci! Bet ar ko naudu izmērīt?" nabagais žē-
lojas.

„Redz, kur viena cepure!" bagātais iesaucas un norauj vel-

nam, kurš ziņkārīgi atpakaļ atlīdis, cepuri no galvas. Velns aiz-
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skrien, klupdams, krizdams bez cepures. Uz māju ejot, bagātais

kaimiņš saka: „Tev, brāl, laba sirds, jo atdevi tūdaļ zeserus un

vēl pusi no dabūtās naudas."

„Man laba sirds, bet tev naģīgs prāts; ja nebūtu tu pēc zese-

riem tā dzinies, es nebūtu slapstījies un velnus aizdzinis."

3. A. 1535 B. Draugs «M yu s v t. teikas un pasokas» 11, 3.

Reiz dzeivuoja divi bruoļi: vīns beja bogouts, ūtris nabogs.

Boguotajam bruolam beja vvsko papvlnam: gonamaizes, gona ga-

ļas, gona pīna; arī soldonuo mada natrvuka. Nabogais bruolis

dzeivuoja mozā ustabiņā un slimības pēc knapi varēja dzeivību

vilkt.

Reiz nabogais bruolis aizguoja pi boguotuo bruola cimus.

„Lobdīn, bruol!" jis teicja: „Atguoju pi tevis pasacīmuot."

„Lobdīn, lobdīn!" tvs lepni atjēmja. „Kaida tev vaļa pa cī-

mim staiguot?"

„Guoju, bruol, pi tevis paleidzības meklēt. Tev jau vvsa

gona, vvsur pilnība, bet man pūsts un nabadzība. Bārni prosa

ēst, drēbu ar' vajag."

„Nu, par kū tod nastruodoj?" borgi aizklīdzja boguotais bru-

olis. „Struodoj, tod bvus vysa gona, kai man!"

„Kaids nyu nu manis, slyma cvlvāka, struodnīks?" — tys at-

sacīja: „Labi ka tūs pašus slymus kaulus varu pavolkuot."
„Labi," nūteicja boguotais bruolis. „Šitū reizi tev paleidzēšu.

Man ir pusspruoguse gūvs. Viņu tev atdusu. Tikai ar nūteikumu:

uoda man atpakaļ, gaļa tev, kod nūspruogst. Gūvi tagad pajem,
bet tod pīraugi, ka nikod vairs pi manis pēc paleidzības nanuoc!"

„Ak tod tai gon, bruol!" nūteicja nabogais bruolis: „Uodu tev

ctpakaļ, un gaļa man, ja nūspruogst. Nu, lai paldīs tev par tū

pašu. Lykšu guvi uz ragaviņom un aizvvlkšu pi sevis."

Bet ikvīnam ir sova laime. Nabogais tai ar padarīja, kai sa-

cīja. Jis nyu prīcīgs, ķ a rejz ticis pi sovas gūvs, un suoc jū zuolēt

un kupt, zuolet un kupt. Un tai viņš atcēla spruogstamū kaiti.

Boguotais bruolis nepacītīgi gaida, kod nabogais jam atness nū-

spruogušas guvs uodu. Navarādams sagaidīt, nūguoja pats pi
bruola un par gobolu klīdz: „Par kū naatdūd munas gūvs uodu?"

„Guvs vel nav nuspruogusi?" atteicja nabogais bruolis. „Nū-
runuots beja — uodu atpakaļ, kod gūvs nūspruogst. Es, bruol,
atceļu guvei spruogstamū kaiti, nu viņa man dūd brangu lasi

pīna."

„Bet es tev soku, atdūd man gūvs uodu!"

„Gūvs uoda toč ir arī gūvs dzeivība. Kod nūsabeigs dzeivība,
tod atdūšu uodu, kai nurunuots."

„Vai dūsi uodu, vai na?"
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„Na un na!"

„Nu, kod na, na, tod īšu pi tīsneša."

Un syudzēja boguotais sovu bruoļi pi tīšas. Tīsnesis saucja

obus bruolus prīškā, izklausēja jūs, bet navarēja sprīst, kam tais-

nība. Golā jis teicja: „Jyus vīns sokit tai, ūtrs tai. Nikuo navar

saprast. Es vaicuošu treis reizes. Kas pareizi atbildēs, tam bvus

taisnība."

„Es, kungs, ar mīru!" teicja nabogais bruolis.

„Es ar' ar mīru," pībildja boguotais.

„Pyrmū reizi vaicuoju," sacīja tīsnesis, „Kas ir pats soldonuo-

kais uz pasauļa?"

„Mads munūs bišu kūkūs!" pasasteidzja atbildēt boguotais
bruolis.

„Nikuo!" — sacīja nabogais. „Dorba cylvākam mīgs ir pats
soldonuokais."

„Tev taisnība," pīkritja tīsnesis, „Bet nyu ūtrs vaicuojums:

„Kas ir pats mudīguokais?"

„Tys, kas vysdreižuok naudu sakruoj," teicja boguotais
bruolis.

„Nikuo!" jū puortraucja nabogais bruolis. „Skaudīga cvlvāka

pruots ir pats mudīguokais uz pasauļa: tys naguļ nikod, ni dīnu, ni

nakti, vvsod struodoj nūsveidis."

„Pareizi!" nūteicja tīsnesis. „Bet nyu trešais veicuojums:
„Kas ir pats nalaimīguokais?"

„Tys, kas misēdams, kai es pats, atdūd lobuokū slaucamū gūvi

plukatam bruolam," žāluojas boguotais bruolis.

„Nikuo!" nūsasmēja nabogais. „Tys ir pats nalaimīguokais,
kas nagrybādams tīsneša prīškā pīsazeist, ka bruolam esi atdevis

na uodu, bet pašu slaucamu gūvi."

„Tu, nabogais bruol, atbildēji pareizi," sprīdja tīsnesis. „Tev

pīdar slaucama gūvs."

Piezīme. Sal. X. sējuma 46. pasakas 5. variantu. P. Š.

4. A. 1535 B. N. Rancans Kapiņu pagasta.

Dveivuoja divi bruoļi: boguots un nabogs. Vīnu reizi boguo-
tai īdeve nabogam teļu. Tad naboga bruola meitiņa tū teļu dzvr-

dēja un baruoja, un nu tuo teļa izauga lūti loba gūvs. Reizi boguo-

tais, atguojis uz nabogu bruoļi, īrauga itū gūvi, jei jam lūti pateik

un jis sadūmoj atjemt nū naboga šū gūvi. Bet nabogs nadūd, sacī-

dams, ka jis izaudzēja un juo gūvs. Streidējuos, streidējuos un

golā nūguoja uz tīsu.

Tīšas veirs izdzierdis, kamā dareišona, soka uz jīm: „Atminit,
kas uz pasauļa vvsutukluoks? Kurs nū jvusu šitū meikli atminēs,

tuo bvus gūvs."
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Atīt jī uz sātu, tuodēļ ka nivīns nazynuoja, un reitā otkon lo-

suos īt uz tīsu. Nabogs atguojis pastūosta sovai meitai, un meita

soka uz tāva: „Vysutukluoka ir zeme, tuodēļ ka uz zemes aug vy-

saidi augli."
Reitā nūīt otkon obi bruoļi uz tīsu. Boguotais soka uz tīšas

veira: „Pi mani ir vepris taids tukls, ka par jū navar byut nikas

tukluoks." Tīšas veirs nu vaicoj nu naboga bruoļa un tys soka:

„Man redzīs, ka zeme vysutukluoka, tuodēļ, ka uz zemes aug vy-

saidi augli."
Tīšas veiram pateik nabogu bruola atbilde un jis vaicoj: „Kas

tev tū sācēja?"

Nabogs, nadūmudams nikuo slēpt, atbild: „Man tai pasacēja

muna meita."

Tad tīšas veirs pamete nabogam gūvi un pats apsaprecēja ar

naboga meitu. Boguotū bruoļi vēl vairuok jēme skaudeiba, bet

nikuo navarēja padareit.

5. A. 1535 B. V. Filšs Kapiņu pag.

Vīnā cīmā dzeivuoja divi kaimiņi. Vīns beja dīzgon boguots,
ūtrs vacs un nabogs. Vecs, kaut beja jau vacs, vēļ daudz struo-

duoja un lasīja naudu dēļ malnuos dīnas. Večam beja salasītas

divi sudabriņas, kuras jis sadūmuoja nūglobuot kur nabejs. Vecs

pajēmja itūs divi sudabriņas, aizsēja lupatiņā, aiznesja duorzā un

nūglobuoja zam kūka zemē. Kad jis globuoja itū naudu, juo bo-

guotajs kaimiņš itū vvsu redzēja. Kaimiņam tyka žāl, ka nabogs

jau palvka par baguotu. Vīnu reizi itys boguotais kaimiņš izroka

ituos divi sudabriņas un tymā vītā, kur beja nauda, īlyka divi ak-

miņi. Cik tī laika puorguoja, nabogs vēļ salasīja treis sudabriņas

un aiznesja tīpat nūglobuot. Izroka vecs tū lupatiņu un redz, ka

tī divi akmiņi. Vecs nicik nanūsabeida. Jis tūs akmeņus pa-

jēmja un izsvīdja uorā un tymā vītā otkon īlyka tūs treis suda-

briņas. Otkon boguotuois kaimiņš itū vysu redzēja. Kad vecs

guoja nu duorza, boguotuois kaimiņš pīguoja pi veča un vaicoj:

„Nu, kai dzeivoj, sābris?"

Vecs jam atbildēja: „Nikas, paldīs Dīvām, aiznesu vēl treis

sudabriņas un tymā pat vītā nūglobuoju, kur gulēja tī divi suda-

briņas, kuras tai gryuši nūpelnītas. Bet varbyut tam cvlvākam,
kas pajēmja un īlyka divi akmeņi, vēl slyktuok dzeivuot, kai man,

par tū es vel īlyku treis, lai jem tys bēdīgs cylvāks!"
Kaimiņam beja cīši lels kauns un jis, nikuo napasacīdams, aiz-

guoja uz sovu sātu, pajēmja nu sovas naudas, aiznesja uz tū vītu,
izroka tuos treis sudabriņas un tīpat pīlyka daudz sovu. Tad aiz-

roka un aizguoja. Kad vīnu reizi vēl vecs atguoja uz tū vītu un

gribēja pasavārtūs, vai dzeivas juo treis sudabriņas, atroda cīši
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daudz. Vecs pajēmja itū naudu, aiznesja uz baznīcu un izdevja jū
vvsim übogim. Kaids beja vecs prīcīgs, kad īraudzēja tī sovu

boguotū kaimiņi, kurs vvsu sovu bagātību izdalīja übogim. Vecs

pīguoja pi sova boguotuo kaimiņa un runoj jam: „Svētēju tevi,

dāls muns!"

Kaimiņš krita večam ceļūs un suoka rauduodams prasīt, kab

jis jam pīdūtu, par tū ka jis izjēmja nu juo divi sudabriņas. Tai

vecs ar kaimiņi ilgi lyudzja Dīvu un kad jī guoja uz sātu, tad kai-

miņš redzēja, kai vecs pazuda nazyn kur pa šai dinai. Vvsi ru-

nuoja, ka vecs itvs beja pats Dīvs.

6. A. 1535 B. A. Cukurs no 75 g. veca A. Jurķa Nīca,

K. Lielozola kr.

Vienā muižā dzīvojis bagāts kungs-muižnieks. Un kā jau

bagātam cilvēkam, bijis muižā savs kalējs un necik tālu no mui-

žas krogs. Un kāds tas kalējs? Ko viņš pa dienu nopelna, to

vakarā atkal nones krodziniekam par šņabi, atdod tam visu naudu.

Sieva un bērni mirst badu un ir Ģērbušies vecās driskās.

Vienu dienu kalējs nav pabeidzis visu darbu un algu nedabū,
bet uz krogu grib iet. Šis noiet krogū, bet jau labi vēlu, un prasa

krodziniekam, lai dodot šoreiz uz parādu, bet krodzinieks uzsauc:

„Vācies laukā!"

Kalējs vēl lūdz, lai dodot, bet krodzinieks vēl uzbļauj: „Vācies
laukā, mana kundze, freilenes un jaunkungi guļ, un es arī gribu

gulēt!"

Kalējs vel vairāk ludz, lai dodot ko iedzert, bet nu krodzi-

nieks saķer viņu aiz krāga, sadod ar celi pa sēžamo vietu un iz-

grūž pa durvim laukā. Izgājis laukā, viņš nodomā: „Es viņa kroga
durvis aiznaglošu." legājis vēlreiz krogā, viņš pasaka arī kro-

dziniekam: „Es tavas kroga durvis aiznaglošu" un aiziet.

Otras dienas vakarā viņš iedod sievai pulka naudas. Sieva

brīnās, kur vīrs tik daudz naudas dabūjis un uz krogu arī vairs

neiet. No rīta kalējam uz galda kapija un garda zupa un vēlāk

pašuj bērniem jaunas drēbes un sāk viņus skolā sūtīt.

Kalējs atkal sastāsta tiem puišiem, kas pie viņa nāk kalt, kā-

pēc viņi staigā ar pastalām, lai labāk nopērk labus zābakus, bet

lai nenes krodziniekam visu peļņu. Puiši sāk viņu klausīt un uz

krogu vairs neiet. Saimniekam stāsta atkal, lai nenākot ar ve-

ciem dzelzs gabaliem un lai nenodzerot visu naudu, tad būšot la-

bas mājas un varēšot braukt smukos ratos. Saimnieki arī viņam

sāk klausīt.

Krodziniekam klājas arvienu sliktāki, arvien sliktāki, līdz jā-
sien jau valdziņš ap vēderu, sievai jau jāsāk skatīties, kur kāds

maišelis, lai varētu apģērbties, freilenes un jaunkungi vairs nevar
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iet skolās. Krodzinieks vairs nevar samaksāt kungam rentes, un

tālab muižkungs viņam atsaka krogu. Krodzinieks iet uz pil-

sētu, bet viņam garām ejot, kalējs uzkliedz: „Es tavas kroga dur-

vis aiznagloju, bet tu manas smēdes durvis nevari aiznaglot!"

16. Sieva šķirstā.

1. A. 1536. Juris Kasparovics no 75 g. veca Ansa Lands-

berga, 1931. g. Skrundas pagasta Stalmaņos.

Reiz dzīvojis viens mācītājs, kam bijis lauku sargs Pēteris.

Kādreiz mācītājs nav samaksājis Pēterim algu par nokalpoto

laiku. Pēteris gājis mācītājam sūdzēties, ka viņam un viņa dzim-

tai jāmirt badā. Mācītājs sacījis Pēterim, lai tad ejot zagt, ka vi-

ņam nekā neesot. Pēteris dzīvojis vienā mazā mājiņā netālu no

mācītāja muižas un nu aizgājis pie savējiem.

Mācītāja paklēte bijusi tik augsta, ka cilvēks tur varējis palīst

apakšā, un Pēteris bijis to novērojis. Viņu nakti Pēteris palīdis

ar maisu paklētē, iztaisījis grīdai caurumu un laidis labību maisā.

Kad maiss bijis pilns, Pēteris aizbāzis caurumu un gājis mājās.
Tā Pēteris darījis gandrīz katru nakti un drīz kļuvis turīgs vīrs.

Mācītājs pamanījis, ka Pēteris kļūst turīgs, izdomājis jaunu plānu,
lai uzzinātu, kur Pēteris iet zagt. Mācītājs atsaucis vienu dienu

Pēteri uz muižu un sacījis tam: „Es dabūju tādu ziņu, ka būšot

karš. Es tev, Pēter, došu vienu lādi ar dārgām lietām sargāt,
jo tevi, nabagu, neviens nekratīs."

Pēteris bijis ar mieru un aizvedis lādi uz savu mazo mājiņu.
Naktī Pēteris runājis ar savu sievu, kur nu atkal būtu jāiet zagt.
Te uzreiz Pēteris iedomājies uzlauzt lādi, lai redzētu, kādas man-

tas mācītājs nodevis viņam glabāšanai. Viņš nu arī izdara to,
uzlauž lādi, un redz: lādē ir mācītāja spīdzmane. Pēteris saprot,
kādam nolūkam mācītājs to visu dara, saskaistas, un nožņaudz
veco spīdzmani. Tad sabāž viņai sieru mutē, kas iedots līdzi

ēšanai, un aiztaisa atkal lādi ciet, lai mācītājs nezin, ko šis izda-

rījis.
Pēc kādām dienām atnācis pie Pētera mācītāja kučieris un

sacījis, lai Pēteris vedot lādi atpakaļ mācītājam, ka viņš dabūjis

zināt, ka karu vairs nebūšot. Pēteris aizved arī lādi mācītājam.
Kad mācītājs attaisījis lādi, viņš redz, ka spīdzmane beigta un

mute Jai pilna ar sieru. Mācītājs domājis, ka spīdzmane aizriju-
sies, ēzdama sauso sieru. Pienākusi arī ciemmāte un sacījusi:
„Butu to zinājusi, būtu iedevusi kādu lāsīti piena līdz."

Mācītājs sauc Pēteri uz muižu, dod Pēterim visu, kas vaja-
dzīgs bēru iztaisīšanai un lai Pēteris ved spīdzmani uz savu māju
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un apbēro veco spīdzmani. Pēteris ir ar mieru visu to izdarīt

un aizbrauc ar bagātīgu krājumu visādu ēdienu un dzērienu un

ar veco spīdzmani uz mājām. Pēteris tomēr neaprok vis tūliņ

spīdzmani, bet ieliek to pirtī, lai žūst.

Pec kada laika mācītājs atsaucis Pēteri uz muižu un saka:

„Pēter, atnāc ritu, tev būs jānokauj divi barokli."

Pēteris ir ar mieru visu izdarīt un aiziet uz mājām. Viņš
tomēr negaida vis rītu, bet to pašu nakti pajem spīdzmani pār

pleciem un aiziet uz mācītāja kūti. Pēteris nokauj abus barokļus,
nostāda veco spīdzmani ar garu nazi rokā pie kūts durvim. Pē-

teris notraipījis spīdzmanei drēbes ar asinim, lai tiešām domātu,
ka spīdzmane nokāvusi abus barokļus.

No rīta Pēteris aiziet uz muižu un kopā ar diviem vīriem iet

uz kūti, lai nokautu barokļus. Kā vīri ver vajā kūts durvis, tie

ierauga spīdzmani ar garu nazi rokā. Viņi ļoti izbijušies un iz-

stāstījuši visu mācītājam. Mācītājs arī bijis uztraucies par to,

bet Pēteris viņam paskaidrojis, ka spīdzmanei bēres laikam biju-
šas par maeām un viņa gribot, lai iztaisītu lielākas bēres. Mā-

cītājs nu devis atkal Pēterim bēru vīkšanai, ko viņš vēlējies, lai

tikai aprok spīdzmani labi dziļi, kā tā vairs neceltos augšā.

Pēteris atkal nav vis apracis spīdzmani, bet ielicis to pa-

vecam pirtī uzglabāt.

Pēc dažām nedēļām Pēteris pajēmis spīdzmani aizgājis uz

mācītāja kūti, nokāvis mācītājam vistreknāko vērsi un nostādījis

spīdzmani, kā pirmo reizi pie kūts durvim.

Rītā meitas gājušas uz kūti govis slaukt un redzējušas spīdz-

mani, par ko ļoti izbijušās un stāstījušas mācītājam. Mācītājs
saucis Pēteri uz muižu un atkal atvēlējis, lai Pēteris jem, kas

viņam vajadzīgs bēru rīkošanai, lai tikai apbēro spīdzmani tā, kā

tā vairs neceļas augšā.

Pēteris nav vis apracis spīdzmani, bet atkal uzglabājis to

savā pirtī. Pēc laba laika Pēteris pajēmis atkal spīdzmani, aiz-

nesis kādā naktī to uz mācītāja muižu, nostādījis viņu ar lielu

nazi rokā pie tām mācītāja durvim, kur mācītājs rītos pirmo reizi

arvien gājis laukā.

No rīta mācītājs taisās iet laukā, bet tikko ver durvis vaļā,
tā spīdzmane gāžas viņam virsū ar atvāztu nazi. Mācītājs bijis

pārbijies gluži zils un sācis tā kliegt, ka visa māja skanējusi.

Saskrējuši mājas ļaudis un visu to redzēdami, bijuši loti izbijušies.

Mācītājs saucis atkal Pēteri uz muižu un pavēlējis viņam rīkot

atkal spīdzmanei bēres un lai Pēteris jem, kas vien tam vajadzīgs
bēru vīkšanai.

Pēteris nu bija kļuvis bagāts, bet mācītājs bijis pavisam iz-

postīts. Pēteris redzējis, ka mācītājam nav vairs ko jemt, apra-
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cis ari beidzot spīdzmani. Ta Pēteris piekrāpa mācītāju un kļuva

bagāts vīrs.

2. A. 1536. N. Freidenfelds no Jek. Eglītes Vandzene,

T. Dzintarkalna krājuma.

Tagadējā Odinu kapsētā senos laikos bijusi baznīca, pie baz-

nīcas bijusi arī mācītāja muiža, kur dzīvojis mācītājs, liels mant-

rausis. Mācītāja muižas laukmalē atradusies viena nabaga zem-

nieka māja, saukta par Svintēm.

Vienā svētdienas vakarā Svinte aizgājis uz mācītāja dārzu

ābolus zagt, sācis tur šķīt ābolus un bāzt savās kabatās. Gluži

negaidot ienācis arī pats mācītājs dārzā, un Svinte no bailēm

vairs neatjēdzies, kur mukt, kur skriet. Viņš stāvējis pie lielas

kuplas ābeles, uzkāpis tai pašā ābelē un paslēpies viņas zaros.

Bet nu arī mācītājs nāk taisni uz to pašu ābeli, pienāk, apskatās

visapkārt un sāk kaust smiltis. Drīzi viņš izkausa no zemes vienu

kastīti, kurā iebēra no kabatas zelta un sudraba naudu. lelicis

naudu kastītē, mācītājs aizrušināja to atkal ar smiltim cieti un

aizgāja. Pēc kāda brīža, kad mācītājs vairs nevarēja redzēt,
Svinte nokāpa klusu no koka un uzmeklēja kastīti, kura bija gan-
drīz jau pilna ar naudu. Svinte izgrāba visu zelta naudu, sudraba

naudu atstāja kastītē un gāja, naudu kabatā džinkstinādams, prie-

cīgi uz savu māju.
Tad Svinte nopirka zirgus, izlaboja ēkas un drīzā laikā bija

kļuvis bagāts cilvēks, par ko mācītājam bija lielum-lieli brīnumi.

Viņš uzgāja arī, ka kastītē nav vairs zelta naudas, un sāka prātot,
ka Svinte būšot to izņēmis. Bet kā lai to pierāda?

Mācītājs lika savai mātei ielīst kādā šķirstā, pielika tai pār-

tiku klāt un aizveda šķirstu uz Svintēm, cerēdams, ka mātei izdo-
sies noklausīties, kā Svinte ticis pie mantas. Svintēs iebraucot,
saimnieks tūliņ skrēja mācītājam pretī un, roku bučodams, teica:

„Labdien, cienigstevs!"

„Labdien! Vai tu man nevarētu uz pāra dienām paglabāt šo

šķirstu, jo man pašam ir jāaizbrauc uz Rīgu? Šķirstā ir dārgas
mantas

L
kuras es gribētu uzticēt tavā glabāšanā."

„Lūdzu, lūdzu, cienīgstēvs! Noglabāšu, ka nekas netrūks."

„Bet_ šķirstu glabā istaba siltā vietā, jo klētī dārgās mantas

var maitāties."

«Nebēdājiet nemaz, gan viss būs kārtībā!"

Šķirstu nolika pie krāsns un mācītājs aizbrauca projām.
Svinte nu par to vien vairs domāja, kas gan tās par mantām, ko

mācītājs tam atvedis. Tikmēr viņam nebija miera, kamēr viņš
atlauza šķirstu un apskatīja. leraudzījis tur_ mācītāja māti, viņš
arī tulin saprata mācītajā nodomu. No bailēm un dusmām viņš
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nosita mācītāja māti un aiztaisīja atkal šķirstu rūpīgi cieti, tā kā

lauzuma vairs nevarēja redzēt.

Trešā dienā mācītājs atbrauca atkal šķirstam pakal.

„Nu, vai labi noglabāji manu dārgo šķirstu?" mācītājs jautāja.

JDomāju, ka labi, bet baidos, vai tur žurkas nebūs sagājušas

iekšā, jo dzirdēju grabināmies."

„Nu, labi, labi! Paldies par glabāšanu!"

Tad viņi iznesa šķirstu ārā un ielika ratos. Mācītājs aizbrauca

projām un Svinte smiedamies noskatījās pakaļ. Mājā pārbraucis,

mācītājs tūliņ atslēdza šķirstu un ieraudzījis tur nedzīvo māti,

pavisam pārbijās. Viņš nu domāja, ka māte šķirstā noslāpusi un

ka viņš pats tur vainīgs. Nu bija kas jāizdomā, lai vaina nekristu

uz viņu.

Vēl tai pašā dienā mācītājs atkal aizgāja uz Svinti, kurš to-

reiz raka visiem kapus. Arī šim nu mācītājs izsūdzēja savas

bēdas.

„No Rīgas pābraucot, atradu savu veco, mīļo māti nomirušu.

Gribu viņu svētdienu apbedīt, un nu nācu pie tevis, lai tu izraktu

kapu."

„Labprat, mācītāja tētiņ! Jūsu matēs dcl es jau vai uguni

eju. Līdz svētdienai mēs ar puisi Čimbu izraksim kapu pa

godam."

„Paldies, kaimiņ! Gan jau es tavas pūles atlīdzināšu."

Svētdien no mācītāja muižas uz kapsētu brauca bērinieku

rinda, zārku papriekšu vezdami. Kapsētā jau stāvēja Svinte ar

savu čigānu puisi Čimbu, un abiem bija lāpstas rokās. Kad ap-

stāvēdams mācītājs paņēma savu grāmatu, čigāns Čimba iesau-

cās: „Ko šķirsti lapas, ko lauzi vākus? Padziedi un met maitu

bedrē!" Svinte tam iegrūda ar dūri sānos un uzsauca: „Vai netu-

rēsi muti!"

Pēc bērēm kādu nakti Svinte aizgāja uz kapsētu, uzmeklēja

mācītāja mātes kapu un sāka to rakt laukā. Pēc ilgām pūlēm

viņš uzraka zārku, izņēma mironi un aizraka atkal kapu pa ve-

cam. Tad Svinte uzlika mironi uz pleciem un aizgāja uz mācī-

tāja kūtim. Tur atradās daudz treknu vepru, kurus visus Svinte

nokāva, ielika asiņaino tuteni miroņa rokā un aizgāja.

Otrā rītā mācītāja muižā izcēlās liels uztraukums. Ļaudis

izbijušies stāstīja mācītājam, ka cūku kūtī stāvot viņa māte ar

asiņainu tuteni rokā un visi vepri guļot nokauti zemē. Mācītājs

arī sabijās un sūtīja tūliņ pēc sava labā kaimiņa Svintes. Svinte

arī drīz bija klāt un vaicāja itin mierīgi: „Kas tad nu tik stei-

dzams?"

Mana māte ir uzcēlusies no kapa. Ej nu, mīļais, un paglabā

viņu atkal, es tev došu simtu dālderu!"
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„Paldies, mācītāja tētiņ! bet man arī ir bailes. Nezinu, vai

varētu to izdarīt."

„Nu tad došu vēl piecdesmit dālderu klāt."

„Jā, tā ir cita lieta! Ap vakaru es viņu apglabāšu. Bet lai

tad neviens neiet ārā, lai ļaudis mani netraucētu un nepļāpātu
nieku."

„Neiesim, neiesim! Še tik ņem naudu, bet dari, kas jādara!"

„Tie vepri gan arī būs jāaproks, jo ļaudis jau gan tādu galu
nedrīkstēs ēst."

„Ak tā!.. Varbūt... Nu labi! Tad aproci arī tos!"

„Kas darāms, tiks padarīts. Nemaz neraizējieties!"
Svinte nu itin priecīgs aizgāja uz māju.
Uz vakaram pēc norunas Svinte atbrauca ar zirgu uz mācī-

tāja muižu. Mironi viņš aizveda uz kapsētu un apraka agrākā

kapā. Mācītāja treknie vepri, zināms, palika Svintēs.

3. A. 1536. A. Bīlenšteins Jaunauces Mizaišos. L. P. VI,

890 (133, 2).

Vienā muižā bijis darbenieks Ansis vārdā. Šis svēto vakaru

braucot ziņģēdams, svilpodams mājā un viņam vajadzējis gar

mācītāja muižu braukt garām. Tad mācītājs sakot: „Ansi, tu lāga

ceļa neiesi!"

Ansis sakot: „No muižas līdz šai vietai jau bija labs ceļš gan,

nu jau priekšā vai(rs) tāds nebūs, būs grepaiņš izmullāts!"
Tā tas mācītājs saka: „Tu laba gara nedabūsi!"

Aisis saka: „Ku ta nu vai laba gara dabūšu? — Saimniece a

ganiem būs jau visu labo garu izpēruse!"
Mācītājs šo apsūdz pie kunga. Kungs izklaušene, bet nekādas

vainas neatron, un vēl Ansi pacel pa brūveli, tālab ka tik gudris.
Labi.

Tā vienreiz ieskreij buks tai brūzī un Ansis to nosit, aizskrien

pie kunga un pateic, ka buks alus kublā iekrējis un noslīcis. Kungs

liek, lai buku sviež laukā un lai alu arī leijot ārā.

„Nē!" Ansis saka, „labāki uztaisīsim balles (dzīrās) un dosim

to alu darbeniekiem sadzert un buku saēst." Labi.

Bet tā ciemāte aka mana, ka tur taču būs kāda blēdība. Tā

liekās zārkā un aiznesties uz riju. Kā nu šie tur ēdīs un dzers, lai

var noklausīties, ko vini runās. Ansis aka uzliek pāri klučus tam

zārkam virsū, aizkur rijas krāsni un noslāpē to ciemāti.

Kungs nu liek, lai Ansis aizved noslāpušo uz kapiem un pa-

glabā. Ansis aka vezdams izņem ciemāti no zārka, iesviež krū-

mos un aprok zārku vienu pašu. Nākošu nakti viņš ieiet govu

kūtī, apkau visas govis un iestāta to ciemāti kūts durvīs un iedo

tai lielu dunci rokā. Tā tā modere no rīta iet govis slaukt un
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ierauga, ka visas govis nokautas un ciemāte stāv a lielu asinaiņu
nazi durvīs. Šī brēcot un saucot, ka ciemāte govis nokavuse.

Kungs nu liek Ansam to ciemāti tālu uz purvu aizvest un

tur aprakt. Šis vezdams aka ciemāti kauku noliek savā ziņā un

saka, ka apracis. Un kunga jājamai ķēvei aka bijis kumeļš. Otru

rītu kungs izjāj uz sava lauka un tas kumeļš paliek mājā. Tā

mans Ansis uzsien to ciemāti tam kumeļam virsū un laiž ķēvei
pakaļ, uzsaukdams: „Bēgat, kungs, bēgat! Ciemāte jums dzenās

pakaļ!"
Nu kungs begt. Un tamēr mucis, kamēr ieskrējis ezarā un

noslīcis. Nu Ansam palikusies tā muiža.

4. A. 1536. J. Salmiņš Mežotnē. L. P. VI, 896 (133, 8).

Reiz bijuši divi kaimiņi: viens dikti bagāts, otrs tik nabags,
ka nebijis ko ēst. Tad neviļot pie nabaga atnācis loti liels vīrs,

kas daudz ēdis un gribējis saderēt par puisi; bet nabags teicis:

„Tu esi lielēdējs, ar ko es tevi pieēdināšu? Man nava pašam
ko ēst."

„Kas par niekiem!" lielēdējs pasmējies, „es tev nopelnīšu trīs

lietas: labību klētī, baltu maizi uz galda un naudu kabatā!"

Labi, saderējis.
Un tai laikā bagātajam saimniekam nomirusi māte, laba ra-

gana. Tā mans lielēdējs izņēmis māti no zārka, iesēdinājis ba-

gātā saimnieka labības apcirknī, iespraudis liekšķeri rokā un vai-

rāk nekā.

Rītā bagātais ieraudzijis māti apcirknī, sauc vaimanas: ceļo-
ties no miroņiem augšā, sajiižģinot labību, apburot — lai metot

tādu labību laukā.

Bet nabags klāt: kamēr laukā metot, lai atdodot viņam sa-

nižģināto labību. Atdeva, un nu šim labības, vai cik.

Pienāca bēru diena, cepa raušus pa bagātā mājām, ka kūpēja
vien. Bet lielēdējs bēru naktī iepriekš izņem atkal veceni no

zārka, nosēdina sēdus un veselu pusrausi iebāž tai mutē. Rītā

meita ies klētī, sauc vaimanas: „Saimnieka māte uzcēlusies, saim-

nieka māte raušus apnižģinājusi!"
Saimnieks grūž māti zārkā atpakaļ, sūta pēc mācītāja, lai nāk

velna pilno māti apsvētīt, bet raušus liek mest laukā. Te nabaga

kaimiņš klāt: kamēr raušus metot laukā, lai atdodot viņam. At-

deva — un nu šim baltā maize, vai cik. Atbrauca mācītājs, ap-

glabāja māti. Bet kamēr, vēlā vakarā, vēl mācītājs pa bērēm,

lielēdējs izracis māti,, uzsēdinājis mācītāja zirgam mugurā un

palaidis, lai skrien. Zirgs, labi noturēts, skrien arī ar tādu ķēmu

mugurā, kā ārprātā un nemaz nezin kādā mežā noduras. Bet

mācītājs, tādās briesmās, pārskrien kājām mājā, aizslēdz durvis
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un nelaiž neviena iekšā. Baidījies, ka velna mātīte vēl viņa istabā

neieklūp.
Te pa brīdim lielēdējs klauvē pie durvim: „Cienīgs mācītājs,

palaižiet iekšā! Es jūsu zirgu atdošu sveiku rokā, saķēru mežā,
bet to velna mātīti nogremdēju purvā, tur tā nu var gulēt gan!"

Mācītājs par tik krietnu puisi aplam priecājies un par to la-

bumu pilnas kabatas tam piebēris ar naudu. Lielēdējs atdevis

naudu savam saimniekam un no tās dienas tam nekā vairs ne-

trūcis.

5. A. 1536. M. Šil i ņ a Talsu ap g, A. B ī lenšt c i n a kr. L. P. VI,

900 (133, 11).

Vienreiz bijis bagāts saimnieks un nabags saimnieks. Tam

nabadziņam piedalījuši divi zaldātus kortēli un viņam nekā nebijis
ko ēst dot.

Tad vienu nakti zaldāti nozaguši tam bagātajam saimniekam

vērsi, nokāvuši, ādu novārtījuši miltos baltu un uzkāruši jumts

augšā. Bagātais meklējis gan, bet nevarējis sadzīt zagļus. No-

gājis arī pie pušenieka un redzējis, ka zaldāti gaļu vāra, bet no

gaļas jau neuzzīmēsi vērsi. Jumts augšā gan redzējis baltu ādu,
bet viņa vērsim sarkana spalva bijusi, tā nav — palicis mierā.

Zaldāti nu domājuši: „Galas mums ir gan, bet maizes nav!"

Otrā naktī pagādājuši arī maizi. Izzaguši bagātajam miltus

no klēts. Šis dabū zināt, ka zaldāti maizi cep, aiziet, tirina. Zal-

dāti rāda, ka viņiem pašiem miltu diezgan, ko maizi jaut un cept.

No miltiem neko zināt nevar, jāpaliek atkal mierā. Bet itin mierā

arī nepalicis, viņš domājis un domājis: „Zaldāti ir un ir zaguši!"
Un liels gudrinieks viņš bijis, tādēļ iesēdinājis savu veco

māti šķirstā, iedevis tai pilnu bļodu ar ķilkeniem līdz un nolicis

garām braukdams šķirstu pušeniekos: esot jābrauc pilsētā un pa

to laiku neesot diezgan droši atstāt savās mājās mantu — zogot.

Bet_mātei bija pieteikts, lai šķirstā noklausoties, vai zaldāti ne-

runās kautko par vērsi un par miltiem. Labi. Bet zaldāti —

nieki nebūs — uzmūķējuši šķirstu — piebāzuši vecenei rīkli pilnu
ar ķilķeniem, iesprauduši karoti rokā un noslāpējuši to ar ķilķe-
niem. Kad mute pilna, cik ilgi cietīs? Otrā dienā bagātais brau-
cis no pilsētas mājā, paņēmis šķirstu un jau braukdams prasījis:
„Grietiņa, vai tu ko dzirdēji arī?"

Bet Grietiņa nekā neatbild. Mājā atver šķirstu — kur tad

nu! —nu bēres. lel icis zārka, zārku nolicis klēti. Bet zaldāti

nākamā naktī izcēluši veceni no zārka, izgrābūši labību no ap-

cirkņiem, izbēruši sētas vidū un tad veceni ar liekšķeri rokā no-

stādījuši durvīs, lai domātu, ka tā tā bērēja.

Piezīme. No šīs vietas beigums gluži tads pats ka citos variantos.
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6. A. 1536. K. Plaviņš, Viskālos. L. P. VII, I, 776, 6.

Aderkašas lielkungam bijis tāds muižas kungs, kas ar ļaudim

par daudz draudzējies. Lielskungs — lai izdibinātu, arīg tas tā

patiesi— tad ieslēdzis savu lielmāti šķirstā un nolicis rijā, lai ap-

klausītos, kā muižas kungs īsti ar darbiniekiem satiekas. Bet An-

sis — tā muižas kungu saukuši — lielkunga nodomu tūliņ manījis

un tādēļ lielmāti ar sīviem rijas dūmiem noslāpējis un, kamēr liels-

kungs naktī bez atmaņas miegu gulējis — šis noslāpināto lielmāti

nostādījis lielkungam gultas galā ar lielu cirvi rokā

Otrā naktī tāpat — trešā arī. Tad lielskungs domājis: viņa

mirušā lielmāte tikām šo biedināšot, kamēr patiesi nonāvēšot.

Labāki seglošot savu jājamo ķēvi un bēgšot uz kādu laiku citur

paglābties. Bet Ansis uzsēdinājis mirušo lielmāti ķēves gada
vecam kumeļam mugurā un palaidis pakaļ. Lielskungs, to re-

dzēdams, pārbijies: nekur viņam no lielmātes ķēma vairs nav

miera — un kā ātrumā bēdzis, tā ieskrējis Gaujā, noslīcis ar visu

ķēvi. Ansim nu palikusi muiža.

7. A. 1536. Jēkabs Zvirgzda no Kirsteina Misa. L. P. 777, 7.

Vienam nabaga saimniekam bijis drošs puisis, Ansis, kas ne

mazākās bailes nepazinis. Bet nabaga saimnieka kaimiņš — ba-

gāts bez gala, reiz satiek Ansi un vaicā: „Ansi, ko tu pie tā nabaga

jel ēd? Laikam, pelavu maizi vien?"

„Nekā!" Ansis atsaka, „mēs ēdam pienu, sviestu, sieru visu

kopā par vienu pavalgu, jo no mūsu govim to visu reizē izslauc

jau gatavu."
Nu bagātājam tas aplam skauž, ka nabadziņš tādu pavalgu

nesātīgi izšķērž, viņš to nemaz nevarot ticēt. Bet lai pārliecinā-

tos, vai tas tā patiesībā, viņš ieliek savu vecmāti šķirstā un liek

to šķirstu aiznest uz nabaga saimnieka māju.
Ansis vecmāti ar dūmiem nosmacina, aiznes pa nakti uz ba-

gātā kaimiņa klēti, nosēdina labības apcirknī ar lielu kruķi rokā,
bet labību izgrābj no apcirkņa un aizved nabaga klētī. Rītā kai-

miņš pārbīstas un lūgšus lūdz Ansi, lai nesot viņa vecmāti uz ka-

piem apglabāt, jo viņš esot drošs, no tādas raganas nebīstīšoties.

Ansis aiznes vecmāti uz kapiem, drusku tikai ierušina zemē un

nākamā naktī apkauj bagātā kaimiņa lopus, bet veceni ieliek dur-

vīs ar dunci rokā. Beigums līdzīgs citiem variantiem.

8. A. 1536. Pēteris Meži ņ š, Svitenē. L. P. IV, 36 (62).

Reiz vecs vīriņš gājis nabagos un iegriezies pie viena bagāta

saimnieka maizes lūgties. Bet bagātais izdzinis to pa durvim,

sacīdams: JEj tu uz otrām mājām; viņš nabags, tu nabags — jus

labi kopā saderiet."
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Vīriņš aizgājis arī. Nabaga saimnieks tūliņ uzņēmis vīriņu
nezin kā, bet tik sūkājies: „Man — ko lai dara — tik viena garo-

ziņa; tomēr ēdīsim par abiem!"

Apēduši garoziņu; tomēr nabaga vīriņš tūliņ negājis vis pro-

jām — palicis labu laikmetu tur. Un no tās dienas nabaga saim-

niekam sācis itin brangi uz augšu iet.

Bet bagātājam tas dūries acīs. Viņš gribējis izzināt, kas ve-

cajam vīram ar saimnieku īsti par gudrību ir. Un ko nu sado-

mājis? lebāzis savu māti lādelē, ielicis ķilķenu podu klēpī, lai

badā neaizietu, un aiznesis lādi pie nabaga saimnieka sacīdams:

„Atvēli man naudas lādi pie tevis nolikt; nebūšu kādas dienas

mājā, kas lai glabā."

„Labprāt! Liec tepat itsabā; tik vien otram izlīdzēt, tas nav

nekā." Nolikuši lādi. Vecene ēdusi savus ķilķenus un tik klau-

sījusies, ko vecais vīriņš ar nabaga saimnieku runājuši. Bet, par

nelaimi, te piepēši vecenei uznākušas šķavas. Gan turējusies —

nekā: bijis jāšķaud.

„Klau!" vecītis smējies, „vai vēl nauda sāks dzīva palikt?
Griezīsim lādi otrādi, citādi nauda atspers vāku, izmuks laukā un

mums būs jādzird, ka esam izzaguši."

Apgriezuši otrādi. Bet griežot ķilķeni izgāzušies no poda
taisni vecenei mutē. Šī rijusi — beigās aizrijusies un bijusi pa-

galam.

Bagātais saimnieks iezārkojis veceni. Bet vecais vīriņš ap-
kāvis pa nakti visus viņa lopus un nolicis veceni kūtī ar dūci

rokā. Saimnieks tīri traks Dar tādu mironi, kas lopus kauj. Un

tā tūliņ taisījuši bēres, lai tā kā rītu jau glabātu. Bet to nakti

iepriekš vīriņš izņēmis veceni no zārka un ielicis ozola kluci tai

vietā. Otrā dienā uzsējis veceni kumeļam mugurā un tad laikā,

kad bērnieki uz kapiem braukuši, palaidis kumeļu vaļām. Kumeļš
skrējis bēriniekiem garām taisni ezeram pāri, kur vecene nokri-

tusi un nogrimusi. Bet bērinieki teikuši: „Vai nebij labi, ka mā-

jās netaisījām zārku vaļām: acīs tā ragana būtu ieskrējusi. Redz

tik, te viņa zārkā, te kumeļā!"

Piez ī m c. Vēl citā variantā (no lecavas) teikts, ka pie bagātā saim-

nieka zaldāts iegājis maizes lūgties. ledevis gan tādu kampinu, bet tūliņ dzinis

projām. Zaļdāts, projām iedams, paņēmis bagātā zosis un sadzinis nabaga
saimnieka sētas vidu. Nu bagātais ielicis savu māti lādē un aizstiepis pie

nabaga rumē nolikt lai vecene dabūtu noklausīties, vai nabaga saimnieks

zosis zadzis, jeb citādi tam viņas pieklīdušas. Bet lādē guļot, vecene aizri-

jusies ar tiem ķilķeniem, ko bagātais pārtikas dēļ devis līdz lādē. Visu citu

zaldāts tāpat izdara, kā citos variantos. L. P.

9. A. 1536. J. V. Gobz i n š Durz v p ē, L. P. IV, 35 (6, 1).

Vienreiz bij divi saimnieki: viens bagāts, otrs nabags. Tam

nabagam bijis tāds paradums, pie katras klizmas iesaukties: vai
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Dieviņ! Bagātais vienmēr par to vārdu izsmējis nabagu, sacī-

dams: „Nu redzēs gan, vai tu vienreiz nepiesauksi velnu!" Bet

nabagais atbildējis: «Nepiesaukšu vis!"

Vienreiz nabagais gājis gar upmali; liela vētra norāvusi ce-

puri un pa gaisu aiznesusi; viņš skrējis cepurei pakal, saukdams:

„Vai Dieviņ, vai Dieviņ! cepure pagalam!" Tūliņ cepure no-

kritusi zemē."

Otrreiz nabagais gājis gar upmali un briesmīgs viesulis ie-

sviedis viņu pašu upē. Nabagais iesaucies: „Vai Dieviņ!" un tūliņ

laimīgi izpeldējis malā. Pārgājis viscaur slapjš mājā un gribējis

pārģērbties. Te ienācis smalš puisis, sacīdams: „Gan jau pār-

ģērbsies, gan — līgsti mani tūliņ par puisi!"

„Cik lones tad gribēsi?"

„Negribu nekā — līgsti tāpat."

„Jā, bet man jau nav ne maizītes pašam, kur nu vēl puisim;

varbūt, ka kāds mēriņš klētī saslaukāms — tas viss."

„Ko blēņojies? Tavi apcirkņi pilni līdz malām!"

Aizgājis raudzīt: jā, ir gan — kur gadījušies, kur ne — pilni
kaudžu kaudzēm.

„Nu brīnumi! puiš, tev savāda laime — paliec pie manis un

palīdzi labību samalt."

Piebēruši maisus, sakrāvuši vezumu un aizjūguši ķēvi, kā uz

sudmalām braukt. Bet ķēve nomitināta uz posta: nevar pati pa-

iet, kur nu vēl vezumu pavilkt? To redzēdams, puisis iesaucies:

„Saimniek, vai nav striķi pie rokas?"

„Ir gan!"

Saraudzijis jaunus, gan vecus striķus. Puisis tūliņ pagrābis

ķēvi, uzlicis uz vezuma un nosējis vezumu ar visu ķēvi, lai stirgst.

Tad uzsviedis vezumu sev uz muguras un aiznesis nēšus uz sud-

malām.

Vakarā pārnesis maļamo atkal mājā; bet nekur vairs izbērt

miltus — vecā klēts ar graudiem atkal pilna; cik šorīt izgrābts,
tik par dienu piegadījies klāt.

„Saimniek, mums vajadzētu jaunu klēti!"

«Vajadzētu gan, bet vēl nav tikdaudz pie rokas jaunu uzcelt."

„Lai, lai!" puisis tik atbildējis un aizgājis gulēt. Bet no rīta

tie brīnutni: klēts, istaba, piedarbs, visas ēkas pa vienu nakti jau-

nas gadījušās.

Bagātajam saimniekam, to redzot, briesmīgi skaudis; viņš

sacījis uz savu vecmāti: „Tu redzi, kas tur notiek; vai tu neka

vairs nespēj?" (Tā bijusi nejauka burvene.)
Beidzot bagātais sagudrojis tā: ielicis veceni šķirstiņā un aizgā-

jis pie nabaga, teikdams: „Klausies, man visas malas pilnas, nav

vietas kur nolikt šito šķirstu; atvēli savā piedarbā, vai rijā".

Kādēļ ne? Lai liekot. Iznesuši rijā. Bet puisis, tas tūliņ no-
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pratis, ka šķirstiņā vecene; viņš arī zinājis, kas vecenei nodomā.

Un līdz ko saule nogājusi, puisis uz riju prom un tik kurina rijas

krāsni labi stipri; beidzot nospostījis visas durvis, lai dūmi ne-

tiktu laukā un tad aizgājis gulēt.
No rīta vecene pagalam — noslāpusi. Otrā dienā bagātais

saimnieks slēpdamies gājis veceni apraudzīt un apprasīties, ko

labu izdarījusi. Bet kā nobijies, kad atradis to pagalam. Nekā

darīt — pārvedis veceni savās mājās, iezārkojis un nolicis savā

rijā, kamēr glabās. Bet puisis par nakti aizgājis uz bagātā saim-

nieka mājām, izņēmis veceni no zārka, apkāvis kūtī visus lopus

un nostādījis veceni kūts durvīs pie stendera ar lielu dūci rokā,
sacīdams: „Bur nu savus lopus, kam būri nabaga vīra lopus!"

No rīta bagātais saimnieks tīri ārprātā: tūliņ skrējis pie mā-

cītāja, lai nāktu veceni apsvētīt. Bet par to laiku puisis —kā

varējis, kā ne — klusām paņēmis veceni, uzsējis jaunam kumeļam

mugurā un piecirtis kumeļam, lai iet. Kumeļš aizgājis, kā vējš

un skrējis upei taisni pāri. Bet ūdenī vecene atskalojusies no

kumeļa muguras un nogājusi dibinā.

10. A. 1536. J. Bok v m s 1868. g. Durbes Raibenieku Rutkos,

L. P. VII, I, 776, 5.

Bijis nabags namnieķelis — tam reiz aptrūkusi maize, ka ne-

bijis ne kumosa pie dvēseles. Gājis pie baznīcas kunga lūgties

palīdzības; bet baznīcas kungs, tāds paātris būdams, atcirtis:

„Kad tu nevari maizi nopelnīt, tad ej zagt — vai es visus spēju

pieēdināt?"

Namnieķelis nobēdājies braucis atpakaļ un ceļā sastapis lielu

vīru. Tam izstāstījis savas bēdas un arī to, ka baznīcas kungs
atraidījis. Lielais vīrs sacījis: „Ja tev zagt lika, tad arī zodz!"

Un tā viņi tai naktī aizbraukusi baznīcas kunga sētā un ap-

turējuši zirgu pie klētim. Namnieķelis palicis ārā pie zirga, bet

lielais vīrs tikai nesis baznīcas kunga labību pa divi maisi uz

reizi no klēts ārā un krāvis vezumā. Sakrāvis tādu labības ve-

zumu kā lielāko siena vezumu un tad licis namnieķelim braukt.

Klēts durvis pašas aizslēgušās tāpat, kā pirmīt pašas bija atslē-

gušās. Namnieķelis necerējis, ka zirgs tādu vezumu pavilkšot,
bet — brīnumi! — zirgs vilcis itkā spalvu vezumu.

Rītā baznīcas kungs apskatījies: tukša klēts izgrābta, ne

grauda vairs labības. Bet tomēr drīzumā šis apmānījis, ka nam-

nieķelis gan būšot tas zaglis, tādēļ izgājis uz viltu: iebāzis savu

veco māti šķirstā, aizvedis pie namnieķeļa un teicis: vai nevarot

šo trauku kādu dienu pievietot pie sevis. Viņš to no tālienes ve-

dis, bet zirgi tagad tā piekusuši, ka labāki nolikšot un atbraukšot

ritu, parītu pakaļ. Labi, namnieķelis mierā. Bet vecenei bijis
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pieteikts», lai šķirstā noklausoties, vai namnieķelis kautko neru-

nāšot par zādzību.

No šīs vietas gluži līdzīga ar citiem variantniem veceni no-

smacina, velns — lielais vīrs — noliek ar dūci mirušo veceni kūtī,
lai govis apkauj. Beidzot uzliek kumeļam mugurā un tas to ie-

met ezerā.

11. A. 1536. E. Blums no E. Kruzas Kurzeme.

Dzīvoja reiz divi brāļi, saimnieki: viens bagāts, otrs nabags.
Abiem brāļiem bijusi veca māte, kas dzīvojusi pie bagātā, jo na-

baga brālilm neesot pat bijis ko ēst. Nabaga brālim bijušas tikai

divas govis. Vienu govi tas aizvedis pārdot, dabūjis 15 naudas

gabalus un par dabūto naudu nodomājis maizi sapirkties. Ceļš

gājis garām cietulmam,. Viņam palicis žēl kāda cietumnieka, un

viņš izpircis to ar dabūto govs naudu.

Cietumnieku tas pārvedis līdz uz māju, jo tam nav bijis, kur

palikt. Sieva viņam mājās pārnākot, esot sākusi bārties, bet viņš
teicis: „Ja nu tas būtu bijis otrādi (t. i. ja es pats tiktu no cietuma

izpirkts), vai tad nebūtu labi? Gan jau Dievs gādās!"
Cietumnieks palicis pie nabaga brāļa un nakts vidū aizgājis,

kā jau zaglis būdams, pie bagātā brāļa zagt. Nozagtās lietas tas

pārnesis nabaga brālim mājās.
Nabaga brālis nu palicis arvien bagātāks un bagātāks. Ba-

gātais brālis neesot varējis saprast, kā gan tas nabags varot tik

ātri mantā iedzīvoties. Bet māte sacījusi, lai ieliekot viņu kastē,

gan tad viņa pa caurumu redzēšot, kā viņi tos zelta gabalus tur

rokot.

Kā māte gribējusi, tā arī ticis izdarīts. Bagātais aizbraucis

pie nabaga brāļa un teicis: „Vai es nevaru nolikt šo kasti pie
tevis?"

Nabaga brālis, neka ļauna nedomādams, atvēlējis ari. Zag-
lis teicis, ka vajagot tomēr paskatīties, kas tur tai kastē esot

iekšā. Saimnieks sacījis, ja jau neko neņemšot, tad paskatīties

varot, lai zaglis pats to arī izdarot.

Zaglis ataisa kasti, ierauga tur svešu sievieti un tūliņ to no-

žņaudza. Vēlāk viņš izstāsta arī nabaga brālim, kas kastē bijis

un ko viņš padarījis. Bagātais brālis no rīta pārvedis kasti atkal

savās mājās atpakaļ. Redzēdams nožņaugto māti, tas domā, ka

viņa kastē nosmakuši, un izstāsta kaimiņiem, ka māte saslimusi

un nomirusi.

(Mātes līķi zaglis izracis, aizdabūjis līdz bagātā brāļa kūtij

un atbalstījis pie liela vērša. No rīta bagātais saimnieks pamo-

dies, izgājis zirgus apskatīt, ieraudzījis māti stāvam un lielo vērsi

glaudām, domājis, ka māte no miroņiem uzcēlusies. Nevienam ne-

zinot, tas ieracis mātes līķi atkal zemē atpakaļ.
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Otru nakti zaglis izdarījis atkal tāpat un saimnieks arī tāpat.
Tā tasi atkārtojies vairākas reizes. Līdz kādu reizi zaglis saticis

saimnieku, ka tas pašreiz, māti pār plecu pārlicis, bijis ceļā uz

kapsētu. Saimnieks nu izstāstījis zaglim, ka māte nākot un nā-

kot no kapa laukā. Zaglis teicis, ka viņš varot visu izdarīt par

labu, lai tik samaksājot viņam labi daudz naudas.

Labi. Jādodot lielā ķēve ar kumeļu un 100 rubļu naudas.

Saimnieks devis arī.

Nu zaglis māti nav racis vairs ārā un dabūto atalgojumu ie-

devis nabaga brālim par to, ka tas viņu izpircis no cietuma.

12. A. 1536. E. Ābole Vijciema, A. Bērzkalnes krājuma.

Pie viena saimnieka dzīvojis viens nabadzīgs rokpelnis. Reiz
tam laimējies atrast zeltu, bet nav tam nekā bijis, ar ko to varētu

izmērīt.

Tas aizgājis pie saimnieka lūgt sieku. Saimniekam bijusi veca

māte, tā bijusi loti ziņkārīga un domājusi, ko gan nabaga rokpel-
nis var mērīt ar sieku?

Tā aiziet uz pirtiņu, kur rokpelnis dzīvo, un noskatās pie

loga, ko tas mērī. To pamana rokpelnis, nosit veceni un ievelk

to krūmos.

Otrā rītā saimnieks atrod veceni krūmos beigtu, nopērk mā-

tei zārku un sāk vīkšties uz bērēm. Turpat, kur mirons gul, tajā

pašā klētī stāv arī visi bēru ēdieni un maizes.

Vienā naktī, ielaužas jaunais rokpelnis pie vecenes, izzog tur

dažus kukuļus maizes un dažas bļodas gajas. Vienam kukulim

viņš ņem ar zobiem nokož galu un ieliek vecenei rokā un vienā

bļodā ar nagiem izrauj gabalu gaļas un ar ieliek vecenei rokās,
lai domātu saimnieks, ka vecene vien ir apēdusi, visu to maizi

un gaļu.
Otrā rītā saimnieks, to redzēdams, patiesi domā, it kā māti

būtu apsēdis nelabais gars, un stellē pēc mācītāja, lai tas par

māti Dievu nolūgtu. Papriekšu mācītājam dod paēst. Pa to laiku

rokpelnis uzsien veceni mācītāja ķēves kumeļam uz muguras,

kurš no bailēm diez kur aizskrējis.
Nāk nu mācītājs svētīt, ne nu vairs vecenes, ne kumeļa!

Neko darīt, jābrauc tam mājās bez kumeļa. Braucot par biezu

mežu uz mājām, no meža izskrien kumeļš ar veceni. Mācītāja

zirgs, to redzēdams, sāk skriet, bet kumeļš tam no pakaļas, tā

skrienot vecene atraisās no muguras un nokrīt.

Rokpelnis to izzinājis, iet paņem veceni augšā, aiznes uz upi,
iesēdina laivā, iedod tai airus rokā un laiž pa straumi uz leju.

Zvejnieki zvejo ar tīkliem un redz, ka viena vecene brauc

taisni uz viņu murdiem, jau kliedz pa gabalu: „Vecen, nebrauc
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murdos, vecen, nebrauc murdos!" Bet vecene nemaz neklausās,
bet laiž tik taisni murdos iekšā. Tā vecene par upi diezin kur

aizbraukusi.

13. A. 1536. 1537. Fl. Ankipans no 72 g. veca B. Ankipana

Ludzas apr. Michalovas pag.

Pi baznīckunga dzeivuoja kolps Juons un kolpyuna Maņka.
Baznīckungam beja tukls veprs, kuru gribēja kolps nūkaut dēl
sevis. Tuodēļ jis īguoja klāvā un īdzyna veprī dzelža noglu.

Reitā nūguoja kolpvuna uz kļāvu, atroda vepri nadzeivū, Jei

īguoja ustobā, pastuostēja baznīckungam!, ka asūt veprs nūsa-

beidzīs. Baznīckungs pasoka uz kolpa, kab byutu vepris aprokts

dūbē, tuodēļ ka asūt nūspruodzis. Kolps pajem, nūnas vepri uz

sātu dēļ gaļas. Baznīckungs dūmuoja, kai jis var ēst nūspruogušu

vepri. Maņka sacīja: „Jo gribi, es izzynnuošu. Ilīc mani skreinī

un aizved uz kolpu Juoni, kur es varēšu labi izzynuot. Kad saim-

nīca runuos par.galu, pūdā masdama, tod es dzierdēšu."

Baznīckungs īlīk kolpyuni skreinī un aizvad uz kolpa sātu.

Skreinī pīlīk vysaidu ēdīņu dzērīņu. Saimnīca reitā, vuorīdama

galu, suoc ruinuot: „Ir ļūti labi, dāls, ka nūsyti vepri ar noglu

golvā, ir loba gaļa."

Maņka, tū dzierdēdama, suoka klīgt: „Pasacīšu baznīckun-

gam."

Tod kolps pajēmja, attaisīja skreini, pībuoze Maņkai pylnu
muti sīra, pošu nūsyta. Par laiku baznīckungs atbraucja pakaļē

pēc kolpyunes Maņkas, kuru atrūn nadzeivū, aizzarijuišu ar sīru.

Tod baznīckungs pasoka uz kolpu: „Nūved apraus jū zemē."

Kolps pajem un aizvad uz sātu. Baznīckungam ir kvīšu

orūds. Viņš dumoj, kai byus izmuonīt. Kolps pajem nūnas Maņku

uz baznīckunga klēti, pastota jū pi myltu orūda, pīber pylnu klēpi

myltu. Reitā īt kolpyuņa klētī, redz meitu, kūrei pībāruse klēpi,

nas myltus. Pajēme kai syt ar mītu golvā, tei nūkreit zemē. Jei

izskrīn pastūosta baznīckungam, ka zagle bejuse klētī un nasuse

klēpī pībārtus myltus, šei kai sytuse, „tai salyma — nūsytu."

Baznīckungs pasoka kolpam: „Jam tu jū nūnes un aprūc kolnā."

Jam par aprakšonu baznīckungs atdevja myltu orūdu. Juons

beja atdevis kūrpnīkam sašyut zuobokus, bet samoksuot naudas

nabeja. Kolps nūnas nūsystū pi kurpnīka lūga pastota, prīškautu

pīber pvlnu myltu un maisu kluotu pastota ar myltlm. Pats īīt

ustobā soka uz kurpnīka: „Pasaver, šei tev nosoj nu baznīckunga

myltus."

Tys nu dusmem izskrējis uorā, kai syt ar mītu golvā, tai tei

uz zemes. Kūrpnīks nūsitis īīt ustobā pasoka uz kolpa: „Nunes

man nūsystū meitu, es tev atkulšu zuobokus."
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Kūrpnīks atdūd jam zuobokus un pasoka, kab katrā ziņā
bvutu aprokts. Viņš vēļ beja manējis, ka pa jo prīšku braucja
vīns cvlvāks, kuram beja ļūti lobs zyrgs. Kolps dadzan brau-

cēju, pasadvnoj nūsystū juo rotūs. Tys cvlvāks kai pīsadur, tai

nūkreit. Braucējs nūsabeist, ka nūtyka lela nalaime. Kolps pa-
soka : „Nabyus nikaida slykta, mes sasamīrēsim. Atdūd man sovu

zyrgu, es jū paglobuošu mežā; jo cytaidi, tod byus slikti."

Braucējs nu bailēm atdūd zyrgu, pats aizīt kuojom. Kolps

nūsystū aprūk mežā, pats aizbrauc uz muojom ar ļūti lobu zyrgu

un dzeivoj laimīgs pa šai dīnai.

17. Piecreiz nosistais mironis.

1. A. 1537. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē. L. P. IV, 110 (26).

Vienās mājās dzīvojis tāds puisis, kas ar velnu bijis uz vienu

roku. Saimniecei puiša labad negājis nekādā jēgā: visos kaktos

svētība zustin izzudusi. Saimnieks gan meklējis iemeslus puisi

atraidīt, bet nekā padarīt: tas arvienu mācējis izlocīties uz aklo

pusi. Beidzot viena sieva piemācījusi dot puisim bīdelētus ķiļķe-

nus ar zirga cenkli ēst, tad būšot vaļām tikt. Saimnieks nošāvis

vecu zirgu un darījis, kā mācīts. Tikko puisis sācis zirga
cenkli grauzt — ko saimnieks ieteicis par govs cenkli — te

pats velns pa logu iekšā un grib puisi grābt aiz kakla. Saimnieks

paķēris milnu un taisījies velnu aizdzīt, bet sizdams iesitis puisim

pa galvu un nositis. Kuir nu likt? Aiznesis uz brūzi un nolicis

siles galā, bet rokas iemērkušās alū. Brūveris domājis, ka negant-

nieks dzīvs, tādēļ uzsaucis: „Puiš, nemazgā rokas manā alū!"

Nekā — šis sēž, kā sēdējis. Brūveris palicis dusmīgs un de-

vis tādam par ļepu — puisis gar zemi. Brūveris nagos: gribējis
tik iesist un, skat nu — nositis. Nekā darīt — nesis nosisto uz

ezeru un iesviedis turpat zvejniekam: lomā. Zvejnieks atkal dus-

mīgs: „Puiš, nenāc manā lomā!"

Bet nekā — tas peldējis un peldējis. To redzēdams, zvejnieks
devis ar airi pa galvu un gaidījis, vai nu nepratīs godu atpakaļ

peldēt. Bet — tavu postu — apskatījies labāki: puisis nosists!

Nekā darīt — nesis nosisto pie dravnieka. Dravnieks patlaban

bijis uzlīdis kokā aulu dravēt. Zvejnieks, klusu pielīzdams, no-

tupinājis nosisto pie medus poda ar rokām medū. Dravnieks no-

līdis no koka un saņēmis puisi, kā no ļauna: „Puiš, nesanižģini

manu medu!"

Šis nekā. Dravnieks palicis pikts un devis ar dūlēju tā, lai

aizmiegas. Puisis atkritis augšpēdus; dravnieks apskatījies la-

bāki — kad tevi nelaime — un patiesi aizmidzies,. Bet dravnieks
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par to daudz neko nenoskumis: ievilcis krūmos, lai gul. Otrā

diena gadījies gar to krūmu nākt nabagam garām. Nezin, kā ne-

vilšu pametis acis: are! kas tad tas? Krūma apakšā zābaki rē-

gojušies. Nu tun nabags ļau neies tev tādu mantu atstāt zemē —

velk nost. Novilcis, pamēģinājis uz savu kāju: brīnum derējuši —

kā pašam šūti, 'ttā. Labi — tas nu tas. Vakarā nabags iegriezies
vienās mājās uz naktsguļu. Bet drīzi jo drīzi mājinieki apcēluši,
ka nabagam vienā zābakā zirga kāja, otrā cilvēka. Sākuši teikt.

Nabags paskatījies un nu tikai arī pats apķēries, ka nav labi. Tū-

liņ rāvis nost zābaku. Tai pašā acumirklī nabagam atkal gadīju-
sies cilvēka 'kāja pie miesām, bet zābakā vēl rēgojusies zirga
cenkle. Nu izrāvis cenkli un laidis pret sētu un zābaku iesviedis

ugunī. INO rīta tīšu gājuši skatīties, vai suni būs grauzuši arī iz-

mesto zirga cenkli; bet nekā — ne uz to pusi. Tādēļ arī vēl šo-

dien zirgu kājas mētājoties pa žogmaliem: suņi viņas neēdot,
zinādami, ka tās velna pilnas.

2. A 1537. J. Legzda Gaviezē, Jkr. V. L. P. VII, I, 843, 3.

Tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz tie noru-

nāja mežā izrakt dziļu bedri. Kā runāts, tā darīts. Nu tie gāja

uz mežu katru rītu apraudzīt bedri, kas viņā iekritis. Pirmo rītu

nogāja abi gudrie uz mežu bedri aplūkot. Bija lapsa iekritusi.

Lapsu bedrē atstājuši, gāja mierīgi uz mājām. Nu gāja arī muļ-

ķis savu reizi bedri aplūkot. Nogājisi, izcēla lapsu no bedres, pa-

laida vaļā. Mājās pārnācis, tas stāstīja saviem brāļiem, ko izda-

rījis. Gudrie viņu izsmēja par tādu darbu.

Otru rītu gāja atkal gudrie pie bedres. Atrada iekritušu kai-

miņu suni. Viņi atstāja to turpat un aizgāja. Pēc tam nonāca muļ-

ķis, izcēla suni no bedres! un palaida viņu vaļā. Mājās pārnācis,

viņš stāstīja brāļiem, ko izdarījis.
Trešo reizi gudrie, uz mežu nogājuši, redzēja bedrē vecu

sievu iekritušu un gāja atkal uz mājām. Muļķis, nogājis, izcēla

sievu no bedres, ņēma to uz pleciem un nesa uz pilsētu. Še viņš

nopirka grozu ar pautiem. Vecajai sievai, kas bija bedrē nositu-

sies, vajaga ar šiem pautiem tirgoties — tuvu pie akas. Ilgi nav

jāgaida vecai nelaiķei uz pircējiem. Drīzi pie tās kāds pienāk

un vaicā: „Cik gribi par šām olām?" Sieva neatbild nekā. Vēl

otru, trešu reizi pircējs jautā: „Cik gribi par šām olām?" Atbil-

des kā nekā, tā nekā. Pircējs, redzēdams, ka sieva negrib atbil-

dēt un par to sadusmojies, dod tai tādu belzienu, ka pauti saveļas

akā un pati nogāžas gar zemi. Muļķis notālu stāvēdams, skrej uz

nelaimes vietu, nogrābj svešo cilvēku un grib vest uz tiesu. Pir-

cējs nu sāk muļķi lūgties. Šis ir arī mierā piedot, ja tas 300 rubļu

dod. Neko darīt, neko būt — nauda jādod — pircējs domā un
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saka uz muļķi: „Nac man līdza uz mājam, tur tev naudu izmak-
— V Li

sasu.

Trīssimti rubļu par nomirušu cilvēku saņēmis, muļķis ņem

sievu atkal pa pleciem, nes tālāku. No pilsētas izgājis, muļķis

iegriežas kādās rijās, kurās saimnieks pupas iesēries. Te viņš
nosēdina veceni pie krāsns, iedod tai pupas rokā. Saimnieks, no

rīta rijās sievu ieraudzīdams, sauc: „Siev, ko tu manas pupas
ēd?" Sieva neatbild. Tad tas sadusmojies paņem koku un dod

ar to sievai, ka tā noveļas gar zemi. Te uz reizi muļķis, kas uz

krāsns tupēja, skrien saimniekam klāt: „Kālab tu nositi manu

sievu?" Saimnieks no sauciena izbijies, paliek tīri mēms. Muļ-

ķis sauc vēl sparīgāki: „Ja nesamaksāsi 300 rubļu, tad tev ies

slikti!" Saimnieks samaksā maksu un šis ņem atkal savu laimīgo

sievu pa muguru un aiziet.

Šoreiz tas to tālu nenesa, bet apraka. Pie brāļiem pārnācis,

stāstīja, ka dabūjis 600 rubļu par veco sievu un, ka cilvēki ļoti

dārgi. Gudrie brāļi redzējuši viņa naudu, nosita savas sievas, ie-

lika ratos, veda uz pilsētu. Bet tiklīdz ar nosistām sievām pil-

sētā parādījās, tūlīt tos sagrāba un nodeva tiesām. Tiesas viņus

notiesāja uz nāvi.

3. A. 1537. Lielupis Vec - Piebaiga, .Brīvzemnieka kr

L. P. VI, 893 (133, 4).

Vienam tēvam mirstot palika trīs dēli: divi gudri, trešais

muļķis. Gudrie valdīja māju pēc sava prāta un muļķītis viņiem

bija par puisi. Piepēši arī māte nomira. Tad gudrie dēli sacīja:

„Mēs māti dzīvu kopām, nokop tu tagad nomirušu!"

Muļķītis tad vedis māti pilsētā ar olām klēpī. Atnācis viens

kungs un prasījis, cik olas maksā. Kad māte neatbildējusi, tad

dūris tai ar nūju krūtīs, uzsaukdams: „E, vecūkšņa, vai vēl ne-

dzirdi, ka lielskungs ar tevi, vergu, runāja?"
Māte tad novēlusies no vezuma, bet nu pieskrējis muļķītis un

kliedzis, ka māte nosista. Kungs viņam samaksājis daudz. Tā-

pat viņš piemānījis arī citus pircējus un pārbraucis ar lielu naudu

mājā.

4. A. 1537. Vera Zacharska no J. Vēvera Silajāņu pag.

Dzeivuoja vīns nabadzīgs, bet viltīgs cylvāks. Sagudruoja jis

īt pa pasauli laimes meklēt. Guoja jis, guoja un īguoja lelā mežā.

Prīškā jam aizguoja laupītuojs un gribēja ju nusist.

„Kamdēl tu mani sissi? Lobuok bvusim draugi un dzeivuo-

sim obi sadarīgi!" soka viltīgais cylvāks
:

Laupītuojs paklausīja un jī obi atsasāda, bet laupītuoja acis
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varēja nūmanīt, ka jis vys grib laimes maklātuoju nūsist. Laimes

maklātuojs tū redzēja un jam laimējās pyrmajam laupītuoju nū-

sist. Tad jis lvka myrūni uz placim un īt tuoluok. Pīguoja jis pi
vīnasi baznīcas, kurā beja lelas dīvakolpošonas. Jis ar myrūni

aizguoja pi tuom durovom, pa kurom baznīckungs staiguoja, pa-
statēja tū myrūni pi durovom it kai dieršūt, bet pats aizzaruovja
aiz styuram un gaida. It nu baznīcas baznīckungs un redz taidu

nagūdīgu cylvāku pi juo durovom. Baznīckungs sasadusmuoja

un gryudja myrūņam ar kuoju. Tys nūzaguozja. Te viltinīks

pīskrēja kluot pi baznīckunga un soka: „Kamdēl tu munu draugu
nūsiti?"

Baznīckungs nūsabeida un soka: „Itū zynam tikai mes divi.

Es tev labi nūmoksuošu, tikai tu jū aiznes nu šenis prūjom un na-

soki ni kam nikuo!"

Viltinīks beja ar mīru un baznīckungs jam samoksuoja treis

symti rubl.u. Viltinīks lyka myrūni uz placim un īt tuļuok. It un

redz, ka dravinīki jem madu nu bišu kūkim. Turpat pīstatīti ku-

buli ar madu, bet paši struodoj tuoluok. Viltinīks myrūni pasta-

tīja pi mada kubula un pīsmerēja vvsu buorzdu, ūsas un rūkas

ar madu, pats atsaruovja molā um gaida. Na par garu laiku dra-

vinīki īsavēra mada zagli. Vīns dravinīks pīskrēja pi myrūņa un

pagryudja jū, sacīdams: „Vai tad tu navarēji kai cvlvāks papra-

sīt nu myusu mada — byutu īdavuši!"

Myrūns nūsaguozja. Viltinīks otkon kluot pi dravinīka un

soka: „Vai tad par taidu nīku vajadzēja cylvāku nūsist?"

Dravinīks nūsabeida un soka: „Esi tik lobs, pajem itū my-

rūni, aiznes un nasoki nikam, par tū es tev labi nūmoksuošu!"

Viltinīks sajēmja nu dravinīka treis symti rubļu un aiznesja

myrūni otkon tuoluok. It un redz, ka pa ceļu brauc kungs un īpa-

kal jam skrīn kumeliņš. Viltinīks pajēmja myrūni un īguoja kryu-
mūs. Kungs pabraucja cauri, bet uz kumeliņa viltinīks izsvīdja

myrūni, pats stuov kryumūs un gaida. īsavēra kungs, ka uz juo
kumeleņa nazkas juoj. Izlēcja jis nu rotiņu, pīskrēja pi kumeļa

un s(yta ar puotogu myrūņam. Kumēliņš sasatryuka un myrūnis
nūkrita nu kumeļa zemē. Viltinīks otkon pi kunga kluot un soka:

„Vai tad tev kumeļš duorguoks par šuo cylvāka dzeivi?"

Kungs sasatryuka un soka: „Iveļc tu myrūni mežā un nasoki

nikam, ka es jū nūsytu, par tū es ttev labi nūmoksuošm"

Viltinīks otkon pajēmja treis symti rubļu un ar vysu myriini
īt tuoluok. Tt un redz, ka zvejnīki zvejoj zivisi. Viltinīks myruni

īlyka sādu laivā, ībuozja pīdurknēs ierkļus un pagryudja nūst nu

krosta. Myrūņs ar laivu aizguoja uz azara vvdu. īraudzēja tu

zvejnīki un dzynuos pakaļ. Pīskrēja jī pi myrūņa un gryudja tam

ar ierklu mugurā. Myrūņs izzavēļa nu laivas un ikrita yudem.
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Viltinīks otkon suoka klīgt: „Redzēju, redzēju, ka cylvāku nū-

sleicynuojat!"

Zvejnīki suoka prasīt viltinīka nikam nasacīt, ka jī nūsleicy-

nuoja un apsūlēja samoksuot. Viltinīks vēl sajēmja nu zvejnīku
treis symti rubļu un aizguoja uz sovu sātu un dzeivuoja laimīgi.

5. A. 1537. A. Gari • Juone no S. Keibinīka Domopole.

Dzeivuoja reizi veirs un sīva, veirs bīži braukuoja uz pilsātu,
a tamā laikā pi juo sīvas guoja cyts veirīts, juos brvugons. Vei-

ram napatyka, ka sīva saīt ar cytu puisi, un šis nūsprīž sevī nū-

gyut bryugonu un nūsist. Vīnu reizi jis izzataisa uz piļsātu uz

div' dīnom. Sīva vaicoj: „Kur brauksi?"

„Braukšu uz pīstuotni (staciju) un tikai pēc divejom dīnom

tikšu atpakaļ."

„Brauc laimīgs, veiriņ!" — pasoka sīva un pasauc pi sevis

bryugonu.
Veirs nabrauc vys uz piļsātu, bet pēc nagara laiciņa grīžās

atpakaļ un atrūn bryugonu pi sīvas. Jū sajem lelas dusmas, pa-

gyun mītu un nūsyt sīvas bryugonu uz bolsa. Kā nyu darīt?

Myrūni tok nadreikst turēt sātā. Sabrūsi beja kuozas, jis līk my-

rūni uz placim, aizstīp uz kuozu sātu, nūlīk jū pi vuortim, īīt

pats ustobā un soka: „Idūdit man izdzert treis spāņus ols! Juo

nadūsit, es pi vuortim tyuliņ nūmieršu!"

„Mierst vīn!" smejas īreibušī kuozinīki, „cik daudzi ols gon

tev nikas nadūs^"

Jis tyuliņ apsagrīž un izīt nu ustobas. Pēc puors stundem

kuozinīki īguodoj par ols prasītuoju un jūkuodamīs īt vārtūs, voi

byus nūmirs. Vysim par nagaidījumu redz: pi vuortim guļ na-

dzeivs cylvāks. Kū nyu darīs? Vajag kur navīn likt myrūni.
Kuozu sātasi saiminīkam beja vīns vacs klepers zyrgs ķurs nak-

tīs staiguoja uz sābru pajumti auzas ēst. Atvad tū kleperi zyrgu,

izsādynoj myrūni mugurā, īpyn juo rūkas zyrgaim krēpēs, lai na-

nūkreit zemē, un padzan zyrgu uz sābru kula pusi. Klepers pa-

mozam aizīt, suoc ēst auzas. Kulā sābri kyuļa rudzus, pasaver

pa kula durovom, ka pajumtē zyrgs ād auzas, un klīdz: „Voi tu

brauksi prūjom, pīdzērs kuoznīk? Kuo tu te kyukoj zyrgam mu-

gorā? Brauc dreižuok prūjom, cytaidi mes tevi nūsukuosim ar

sprigulim."

Klepers tikai ād auzas — kas jam par bādu atstuot auzas?

Klaiguoja, klaiguoja kyulēji — redz, ka nikas naizīt. Saiminīks

izskrīn ar spriguļu, kai mat puišam par golvu, tys nu zyrga zeme

un beigts. Kū nyu darīt ar myrūni? Nūsabeist vecs, nazyna, kur

myrūni nūglobuot. Tur natuoļi beja azars, jis pajem myrūni, aiz-

nas uz azara molu, īlīk zvejnīka laiviņā, īdūd ierklus rūkuos un
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pagryuž uz azara. Reitā atīt zvejnīks — redz: cvts pajēmis juo

laivu izzadzins uz azara un sēd laivā.

„Dzen šur laivu," klīdz zvejnīks, „nalobais, dzen šur laivu!

Juo nadzeisi, es tev ar ierklu golvu puoršmaukšu!" lomuojas
zvejnīks, bet laiva kai stuov, tai stuov uz vītas.

Zvejnīks pajem ierklu, nusvīž drēbes un maun pēc laivas, da-

maun pi laivas, ka guož jam par golvu, tvs par reizi īzzaguož
laivā. Arvalk zvejnīks laivu leidz molai — redz: beigts cylvāks
laivā. Zvejnīku apjem bāda, jis daudzi nadūmuodams ībuož my-
rūni krvumā un zvejoj zivis pa azaru. Pa azara molu īt kara-

veirs, redz: krvumūs jauni zuoboki, a jam bejuši jau vysā vāci.

Suoc jis maukt zuobokus myrūņam nu kuojom, bet navar nū-

maukt: zuoboki pīsoluši pi kuojom, bejuse pasolta rudiņa nakts.

Jis pajem un nūgrīž kuojas ar vvsim zuobokitm, ībuož kulē un īt

tuoļuok. Vokors — karaveirs prosās pi vīna saiminīka uz nakts-

muojom, saiminīks nagrib pījemt: asūt pašim moz vītas un reitu

bēres. Šis kod kuknē kaidā kaktiņā puorgulēšūt, lai tikai īlai-

žūt, asūt stypri nūsaguojīs, Stuosta karaveirs. Ilaiž jū kukņē, jis

atsylda myrūņa kuojas un izvalk nu zuobokim. Tūs zuobokus

apvalk sev kuojuos, a myrūņa kuojas ībuož sovūs sapleisušūs
zuobokūs. Aizīt uz klēti, tī sataisīts bēru golds, pīlykts vvsaidu

ēdīņu, šķierstā gul nūmyrušais. Jis attaisa šķierstu, dalīk vīnu

zuoboku pi golvas, ūtru izlīk uz kuojom, ībuož myrūņam dasu

zūbūs, sagrūza ēdīņus uz golda, pībuož pylnu kuli vvsa kuo, līk

placūs un aizīt. Reitā pīsacel saiminīki, — atīt uz kukņi: kara-

veira nava. līt klētī — redz: vīna kuoja zuobokā pīslīta pi my-

rūņa golvas, ūtra pi kuojom, dasa zūbūs, nu golda daudz kas nū-

jemts. Zeimoj: myrūns ir pīsacēlīs, apēds karaveiri, kuojas vīn

palykušas. Nikam nikuo nasacīdami jī īlīk karaveira 'kuojas

šķierstā, aizsyt škierstu, lai nikas naīrauga, ka myrūns ir apēdis

cvlvāku. Sasāloša bērinīki, myrūni aizvad uz kopim un pagloboj,
bet karaveirs vēl šudin staigoj jaunajūs bryugona zuobokūs.

6. A. 1537. 1600. Skolnieks V. Juoņins Pustiņas pag.

N. Rancāna kr.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri, trešais muļķītis, Juons

vuordā. Dzeivuoja vvsi treis bruoļi saticīgi sovā storpā. Vīnu

vosoru pīsēja jī daudz zierņu. Radz bruoļi, kai nu kotras nakts

zierņi vysi izbroduoti un izrauti. Nūrunuoja jī, lai īt naktī Juons

un slorgoj zierņus. Pajēma jis ciervi un aizīt sorguot ziernus.

Sēd jis sēd pa nakti — radz, kai nazkas īt bolts. Jis kai syta ar

ciervi, tai i nūsyta. Atnesja uz muojom i soka bruolim, kaļ nu-

syta zoglu. Pasaver gudrī bruoļi — radz, ka mulkis ira nusitis

popu. Palyka viņim bais. Pajēma un nuglobuoja jī popu pogroba

zem greidos.
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Utrā reitā popa sīva un popalāni meklej vvsur popu — soka,
ka ira pazudis pa nakti. Muļķis i posoka popalānim, ka viņš šū-

nakt nūsyta popu un paglobuoja jū pogrobā zem greidas. Gudrī

bruoļi izdzierd, ka popalāni atīs meklēt popu, pajem jū nugloboj
cvtā vītā un pogrobā īlīk nūkautu uozi.

Atīt popalāni un soka Juoņam, lai ruoda, kaids pops tur vi-

ņam ira. Ilein pogrobā Juons un prosa popalānim: „Popalāni, po-

palāni, voi jyusu tāvs ar rogim?"
„Nu, kū tu tur muldi, velc uorā!"

„Popalāni, popalāni, jyusu tāvs ar ast?"

„Velc uorā, namuldi!" klīdz jam popalāni.

«Popalāni, popalāni, jyusu tāvs ar četrom kuojom?"

„Velc tu dreižuok uorā," klīdz jam nopalāni.

„Popalāni, popalāni, jyusu tāvs ar buordu?"

„Nu ja, velc tikai uorā!"

Izvalk Juons nu pogroba uozi. Nusalotmoj popalāni, un aizīt

prūjom. Gudrī bruoļi līk Juonim, lai jis pajām popu un aiznas

kaut kur. Pajām Juons popu un īt, kur acis radz. It jis, īt —

radz, kai vīns cvlvāks ar zemi un tyrumā skraida kumieļš. Pa-

jām Juonis un nūker kumeļu, īsadynoj jimā popu un palaiž jū.

Iraug saiminīks, kai pops juoj uz jo kumeļa, un kai dūd tam ar

puotogas kvotu pa golvu, ty& i nūkreit zemē.

„Radzu, radžu, popu nūsiti," klīdz Juons.

„Kū grib, tū jem", soka jam saiminīks, „tykai nikam nasoki,
ka es nūsytu popu."

„Apber jū ar zaltu, kab jū nimoz naredzētu, tūreiz nikam

nateikšu."

Apbēra saiminīks popu ar zaltu, tai ka juo nimoz naredzēja.

Salasīja jis zaltu, pajēma popu uz placim un aizguoja tuoļuok. It

jis, īt — radz, ka bišķūpis losa nu bitēm madu. Zam vīnam kū-

kām stuov lels kubuls ar madu. Juons pajēma popu un pastotēja

pi kubula, rūkas nūlaida kubulā. Bišķūpis dūmuoja, ka pops ar

rūkom ād madu. Jis kai dūd popam ar puornīcu pa golvu, kai

pops nūveļas vīn zemē.

„Radzu, radžu, popu nūsiti!" klīdz Juons, izskrējis nu kryuma.

„Kū grib, tū jem, tikai nikam nasoki."

„Apber jū ar zaltu, kab jū pavysam naradzātu."

Apbēra ar. Salasīja Juons naudu, pajēma popu uz placim un

aizguoja tuoļuok. Guoja jis, guoja — atguoja da vīnai upei. Radz,
ka upes molā stuov zvejnīku laiva. Pajēmja jis atraisēja laivu,

īsādvnuoja jiimā popu un palaida laivu, tei aizpeldēja. Zvejnīki

radz, ka pops aizdzan laivu. Jī šādās citā laivā un brauc popam

pakaļ. Pībraukuši vīns kai grvuda ar ierkli oopu, tys i upē īškā

i nusleika.
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„Radzu, radžu, popu nusleicinuojāt," klīdza muļķis, izskrējis
nu kryuma.

„Jem, kū gribi nu mums, tikai nikam nasoki," soka jīm
zvejnīki.

„Daberat man maisu ar zalta naudu un tūreiz es nikam na-

teikšu."

Dabēra janu maisu ar zaltu, pajēma Juons maisu uz placim
un aizguoja uz muojom. Bruoļi breinās, kur Juons jēmis tik daudz

zalta.

„A vot," soka Juons, „pajēmu popu, aiznesu pilsātā un puor-
devu. A popi tagad ļūti duorgi, redzit cik zalta par viņu dabūju."

Izdzierduši itū, bruoļi par vīnu nakti apkova kādus pīcus po-

pus un aizveda pilsātā puordūt. Jūs īraudzējusi policija tyuleņ

jēma cīti un īsādynuoja jūs obus uz visu myužu cītumā.

Jaunuokais bruols palyka vīns pats muojuos. Dzeivuoja ļūti

boguoti. Pajēma sev skaistu sīvu, pīdzeivuoja daudz bārnu, un

pa vācam paradumam sēja daudz zierņu.

7. A. 1537. 327. 1653. M. Garkolne no 76 g. vecāslvas Stalei-

dzānes Atašienē.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi beja gudri, trešais muļķīts. Tāvs

jau beja nūmiris, bet vacuo muote vēļ dzeiva. Vacuokī bruoļi

beja apsaprecējuši un guoja dorbūs, bet muļķīts vys sēdēja uz

cepļa un nikuo nadarīja. Vadaklas atstuoj muļķam un muotei kū

esi, muļķis vīns pats vvsu izād un muotei napamat. Atīt vacuokī

bruoļi nu dorba un muote žāluojas, ka muļķīts nadevja jai ēst.

Bruoļi suoc buort muļķīti, bet muļķīts sēd uz cepļa un nasaklausa

pavysam, kū bruoļi runoj. Vīnu reizi bruoļi ar sīvom aizguoja uz

teirumu dorbā un muļķīšam ar muoti atstuoja kū ēst. Muļķīts nū-

kuopja nu cepļa un izēdja vvsu putru. Muote soka: „Idūd man,

dēliņ, ēst!"

Muļķīts aizskrēja uz klēti, pīgruobja myltu, pītaisīja meikles

un grvuž muotei koklā meikli. Muote klīdzja, klīdzja un numvra,
bet muļķīts izkuopja uz cepļa un sēd. Atguoja bruoļi nu teiruma

un muļķīts klīdz: „Redzit, kai es muoti pībaruoju!"

Bruoļi redz, ka muote nūmyruse, un soka: „Nyu jo numierdeji

muotļ, pats ari pagloboj!"

Utrā dīnā mīstiņā beja tiergs, Reita ceļas muļķīts, īlyka
muoti ratiņūs, aizvedja uz mīstiņu, pakuoja jai uz rukas kringeļu

viertini un pastatīja uz tierga, bet pats nustuoja par gobolu mola

un vērās. Pīīt pi ratiņim vīns kungs un soka: „Puordud tu tus

kringeļus!"
Puordevēja nikuo naatbild. Ūtru reizi kungs soka: „Puordud

tu tūs kringeļus!"
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Puordevēja nikuo naatbild. Trešu reizi kungs soka: „Puor-

dūd tu tūs kringeļus!"

Puordevēja nikuo naatbild. Sasadusmuoja kungs un pa-

grvudja vecīti ar vāzdu. Ratiņi apsaguozja un vecīte izzaguozja.

Muļķīts pīskrēja kluot un klīdz: „Lau)tini, ļautiņi! Munu muoti

nūsvta kungs!"

„Es nanūsytu, es tikai drusku pagryužu," soka kungs. Sa-

skrēja ļauds un vysi nūsprīdja, ka kungs nūsyta vecīti.

„Jo dūsi symtu rubļu, tad palaisšu vaļā," soka muļķīts.

Kungs izvylka symtu rubļu, samoksuoja un aizguoja, bet mul-

ķīts īlyka muoti rotūs, aizvedja uz kopiņu, paglobuoja un, atguojis

uz sātu, sēd otkon uz cepļa. Vokorā atguoja bruoļi nu. darba un

prosa nu muļķīša: „Vai apglobuoji muoti?"

„Puordevu!" atbildēja muļķīts, „jo byutu bejuse jaunuoka,

byutu symti pīci, seši dabuojis, bet kai vāca, tikai symtu rubļu

sajēmu!"

„Ej, ej, napļuopoj!" soka bruoļi.

„Pasaverit, še nauda, kuru sajēmu," soka muļķīts un paruo-

dīja bruoļim symtu rubļu.

Bruoļi paticēja, ka muļķis ir puordevis muoti, un runoj sova

storpā: „Mums nauda vajadzīga, nūkausim savas sīvas, aizves-

sim uz tierga un puordūsim!"

Kai runuoja, tai izdarīja. Nūkova bruoļi sovas sīvas, atgul-

dynuoja rotūs, apsedzja ar pologim un aizvedja uz tiergu. Tiergā

bruoļus sīajēmja un īsadynuoja cītumā. „Par kū jyus sīvas nū-

kovāt?" prosa nu bruoļim.

„Myusus bruoļs pamuocīja, nūstuostīja, ka tiergā nabašnīki

asūt duorgi," atbildēja bruoļi. Dabuoja muļķa un arī pīsadynuoja

cītumā kūpā ar bruoļim.

„Muiļķi jyus!" soka muļķīts, „navarējāt pagaidīt, cikom sīvas

pašas nūmiers un tad puordūt! Tagad man navainīgam juosēd

ar jvusim!"

Atguoja vakorsi. Cītuma sorgi aizmyga. Muļķīts izjēmja
durovas nu endžem un soka uz bruoļim: „Isim prūjom! Kuo mes

te sēdēsim?"

Mulķīts lyka durovas uz placim um nas. Bruoļi īt pakaļ un

soka: „Nanes tu tūs durovu!"

„Jā, gudri jyus, lai sorgi otkon īlīk durovas un mvusus otkon

īsādynoj," atbildēja muļķīts. Tai jī guoja, guoja un īguoja vīnā

ustabiņā pasaprasīt puorgulēt. Izguoja rasna buoba, kura beja

rogona, un prosa: „Cik ir jvusu?"

„Mes treis bruoļi," atbildēja muļķīts.

„Gulit te pat namiņā!" soka rogona. Bruoļi atsagula un aiz-

myga, bet muļķīts redzēja, kur jī patykuši, un naguļ.
Rogonai beja treis meitas. Vokorā rogona soka vacuOkajai
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meitai: «Namiņā ir treis zūsisi, reit reitā tu izkurinoj cepli un izcep
vīnu man brūkastem!"

„Labi, izcepšu," atbildēja meita. Mulkits tū vysu dzierdēja.
Reitā rogonas meita izkurvnuoja cepli, izguoja namiņā un soka:

„Nu, leinit uorā vīns!"

Bruoļi pasamūda un prosa: „Kas tur taids ir?"

„Gulit, gulit jyus, es aizīšu," atbildēja mulķīts.
īguoja mulķīts ustobā un rogonas meita soka: „Nu gulstīs uz

luopstas, lai es tevi izcapu!"

„Paruodi, kai gulēt," prosa mulķīts.

Rogonas meita atsagula uz luopstas un ruoda, bet muļķīts

gyva luopstu, īsvīdja rogonas meitu ceplī un pats īskrēja nami-

ņā un gul. Rogona pīsacēla un sauc meitas padūt zūsi, bet, nasa-

saukuse, soka: „Nu pagūli, tu jau šūreit pastruoduoji, es paša iz-

vvlkšu!"

Izvylka rogona nu cepļa sovu meitu un apēdja. Otrā vokorā

rogona soka vvduskajai meitai: „Namiņā ir divi zūsis, tu reit

reitā izkurinoj cepli un izcep vīnu maņ brūkastem!" Reitā meita

izkurinuoja cepli, izguoja namiņā un soka: „Nu, leinit uorā vīns!**

Otkon mulķīts soka bruoļim: „Gulit, gulit, es īšu!"

īguoja mulķīts ustobā un rogonas meita soka: „Nu gulstīs uz

luopstas, lai es tevi izcapu!"

„Paruodi, kai gulēt," prosa muļķīts.

Rogonas meita atsagula uz luopstas un ruoda, bet muļķīts

gyva luopstu, īsvīdja rogonas meitu ceplī un_ pats īskrēja namiņā

un guļ. Rogona pīsacēla un sauc meitas padūt zūsi, bet, nasasau-

kuse, soka: „Nu pagūli, tu jau šūreit pastruoduoji, es paša iz-

vvlkšu!"

Izvylka rogona nu cepļa sovu meitu un apēdja. Trešā vokora

rogona soka jaunuokajai meitai: «Namiņā ir vīna zūss, tu reit iz-

kurinoj cepli un izcep man brūkastem!"

Reitā meita izkurinuoja cepli, izguoja namiņā un soka: „Nu,

leiņ uorā!"

Otkon muļķītis soka bruoļim: „Gulit, gulit, es īšu!"

īguoja mulķīts ustobā un rogonas meita soka: „Nu, gulstīs

uz luopstas, lai es tevi izcapu!"

„Paruodi, kai gulēt," prosa mulķīts.

Rogonas meita atsagula uz luopsts un ruoda, bet_muļķītis gvva

luopstu, īsvīdja rogonas meitu ceplī un pats īskrēja namiņa un

gul. Rogona pīsacēla un sauc meitas padūt zūsi, bet, nasasaukuse,

soka: „Nu, pagūli, tu jau šūreit pastruoduoji,_es paša izvylkšu!"

Izvylka rogona nu cepļa sovu meitu un ād. Edja, edja un īsa-

vēra uz izcapušuo piersta sovas jaunuokuos meitas gradzynu.

Skraidīja, skraidīja rogona pa ustobom, saucja, saucja, bet meitu
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nasasaucja; tad, izskrējuse namiņā, soka: „Caur jyusim es sovas

meitas apēžu, tagad jyusus dzeivus apēsšu!"

,jNu, nu, naaizarej!" soka mulķīts.

„Varbyut, pasalauzsim!" prosa rogona.

„Varim!" atbildēja mulķīts.

Papyutja rogona un pasataisīja lels placis. Spākuojās, spā-

kuojas mulķīts ar rogonu, mynuos, mynuos un pasvīdja rogonu pi

zemes. Tad ar kuoju pīspīdja rogonas vīnu kuoju, aiz ūtruos pa-

jēmja ar rūkom, puorplēsja rogonu pa pusei, lyka durovas un pus

rogonas uz placim un īt ar bruoļim tuoluok.

„Svīd zemē, nanes tu juos tik gryutas!" soka bruoļi.

„Ja, pyrmū reizi arī jyus tū pašu sacījāt par durovom un du-

rovas izgluobja; tagad gribi, lai rogonas obu puses saītu kūpā, jei
atsadzeivvnuotu un myususs dzeivus apāstu!" atbildēja mulķīts.

Guoja, guoja bruoļi un īguoja mežā. Jau beja vokors. Bruoļi

atroda lelu, lelu zoruotu egli, īkuopja paši eglē, izcēla durovas un

pus rogonas un sēd. Pusnaktīs pi egles sabraucja divpadsmit lau-

pītuoji ar divpadsmit zyrgim un vysaidu duorgu montu un suoka

vuorēt vakariņas. Bruoļi sēd ni dzeivi ni myruši egle, bet mul-

ķīts pafklusiņam soka: „Vai, bruolīši, kaida gryuta rogona, es na-

varu nūturēt!"

„Mes paleidzēsim paturēt,!" atbildēja bruoļi. Mulķīts grūzīja,

grūzīja pus rogonu un kai svīdja zemē, taisni ar golvu laupītuoju
kotlā. Yudeņs nu kotla izzalēja, guņs aodzysa, laupītuoji nūsa-

beida un laidjās bēgt. Vīns laupītuojs palyka un vērās. Mulķīts

nūlēcja nu egles, pīskrēja pi laupītuoja un soka: „Kas tovai mēlei?"

Laupītuojs izkuora mēli, mulķīts pa tū liku gvva un izruovja

laupītuojam mēli. Laupītuojs dzanās pēc cytim laupītuojim pakal

un grib pasacīt, ka nav kuo beitīs, bet jam bez mēles izzskaņ na

vuordi, bet: „Blu-blu-blu!"

Cyti laupītuoji izdzierduši taidus vuordus, dūmuoja, ka valns

dzanās pakal un vys bāg. Mulķīts sāduos ar brolim laupītuoju

zyrgūs, pajēmja vvsu montu atbraucja uz sātu un dzeivoj. Nu tuo

laika broli puorstuoja saukt sovu bruoļi par muļķi.

18. Viltība un lētticība.

I. A. 1539. Huebšmanu Edžus Zaļeniekos. Jkr. V. 31. L. P.

VII, 11, 25, 3. 12.

Vienā pavasara rītā strādāja zemnieciņš, uzcītīgi ardams ceļ-
malā. Viņa nodzītais zirdziņš vairs nemaz negrib iet ap launaga

laiku, un tik ar lieliem negaliem ir vēl padzenams uz priekšu.

Arājs, apstājies vagas galā, lai lautu zirdziņam atvilkties, ierauga



197

braucam lielkungu. Te zemnieciņam šaujas prātā joks: viņš ceļos

nometies, liekas ko meklējam. Lielskungs, garām braukdams,

redz, ka zemnieciņš izņem no patlaban izmestajiem zirga mēsliem

spožu dālderi un, to apskatījis, smīnēdams iebāž kulē. Viņš iz-

brīnējies prasa: „Kā tur ticis dālderis?"

„Jā, redziet, cienīgs lielskungs," saka zemnieciņš, „man ar

saimniecību negrib un negrib iet uz priekšu; ja man nebūtu šā

labā zirdziņa, tad jau ne maizes kumosa man nebūtu. Viņš iz-

sviež mēslojot katru reizi dālderi līdzi."

Šie vārdi bija kā uguns pakulās, lielkungam deg pēc zirģela.

Viņš domā: „Ja zirgelis, pie zemnieka slikti mizdams, dod dāl-

deri, tad pie pilnas siles tas dos 10 dālderu."

Lielskungs prasa zemnieķelrm, vai tas negribot pārdot zir-

ģeli? Tas par to negrib ne dzirdēt, bet kad lielskungs, viņam pār-

lieku virsū mācas, tas atdod tam zirģeli par sieku naudas. Liels-

kungs liek zirģeli pārvest uz muižu un salūdz daudz augstu kungu,
lai tie apbrīnotu viņa dālderu zirģeli. Viesi, stallī sanākuši lielā

skaitā, gaida ziņkārīgi un nepacietīgi uz acumirkļa, kur zirdziņš

sāks birdināt dālderus. Kungiem arī nav ilgi jāgaida, labi paēdu-
šais zirgelis izmet mēslus, bet — tavu brīnumu! — nav un nav

dālderu. Kungs un viesi saskaišas un pēdējie izklīst dusmīgi.

Kungs sabozies dodas uz otru rītu, labu nūju rokā, uz zem-

nieka mājām, lai viņu pārmācītu. Rijā ieejot, kungs redz: zem-

nieks sēž mierīgi, tam priekšā katliņš, kurā vārās ūdens, uguns

nesildīts. Kungs aizmirst pavisam savu nodomu utn vēlas nopirkt
brīnišķīgo katliņu, ko tam zemnieks beigās atdod par sieku nau-

das. Lielskungs atkal salūdz viesus; bet tie, velti izgaidījušies

katliņu vārāmies .aizbrauc vēl dusmīgāki, nekā pirmo reizi.

Tagad nu kungs bija tik dusmīgs, ka vai no ādas sprāga,

skrēja uz zemnieka mājeli, lai varētu pārmācīt viltnieku. Liels-

kungs, pienācis pie rijas, dzird, ka zemnieks baras ar savu sievu,

ka visa rija skan. Rijā ienācis, viņš nogaida, kamēr sapikotie

beigtu bārties. Bet kas nu? Tas bija tik tas ievads, beigas bija jo

briesmīgas. Zemnieks, sakaitināts par sievas bezkaunību, pa-

kampj lielu dunci un iegrūž to sievai sānos. Tā saļimst! Lielkungs,

sabijies, sāk bļaut uz zemnieka, ko tas esot padarījis. Bet šis tik

skaļi iesmejas, paņem kādu stabulīti, pieliek to sievai pie mutes,

iepūš tai dvašu — un sieva uzceļas spirgta, vesela. Lielskungs

nu par visu negalu grib pirkt brīnišķīgo stabulīti, lai varētu pār-

mācīt savu dusmu pūci. Galā arī atdod zemnieks stabulīti par

sieku naudas.

Lielskungs nu trešu reizi salūdz viesus un nodur savu sievu

viņiem klāt esot. Sapulcējušies iztrūksts par tādu slepkavību, bet

lielskungs tik pasmīn un pūš savai sievai dvašu nāsīs. Tomēr, ka
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ļaudis teic, viņa neesot vis uzcēlusies, bet kungs aizdzīts uz to

riju, kur tam neticies vis iet (Sibiriju).
Tā nu nāca mūsu zemnieciņš pie bagātības un zināja izsargā-

ties no lielkunga bardzības. Ne zirgs, ne katliņš, ne stabulīte ne-

bija burvīgi. Dālderi bija pats zemnieks ielicis zirga mēslos, kat-

liņu bija darījis vārošu, tai ielikdams nokaitušas dzelzis, stabulīti

par burvīgu un dūrienu par nekaitīgu darījis, piesiedams sievai

pie sāniem ar asinim pildītu pūsli un viņu pašu nemaz neaiķer-
dams ar dunci.

2. A. 1539. Skolnieks V. Klavioš no V. Freimanes Bauskā.

K. Corbika kr.

Vienreiz dzīvojis vecs vecītis ar vecenīti. Viņam cits nekas

vairāk nebijis, kā tikai veca, balta, stipri noliesējusi ķēve, ar ko

tas braucis peļņās. Vienu dienu viņš ļoti priecīgs pārbraucis mājā,
jobija nopelnījis veselu sidraba rubuli. Lai savu peļņu nepazau-

dētu, viņš naudu ielicis zirgu ēdināmā tarbā, aizsējis cieti un pa-
kāris uz_vadža, kabatas viņam nav bijis.

Otrā rītā, kā jau parasts, vecītis gājis ēdināt savu ķēvi. Viņš

paņēmis ēdināmo tarbu, iebēris auzas un uzmaucis to ķēvei ka-

klā. Pec kāda laika viņš tikai atcerējies, ka ielicis tarbā savu

sudraba rubuli. Skriešus tas steidzies uz stalli pēc savas naudas.

Bet bijis jau par vēlu. P!a to laiku ķēve auzas ar visu naudu bija
apēdusi. Vecais zemnieks nu palicis ļoti bēdīgs un visādi gudrojis,
kā lai dabūn atpakaļ savu nedēļas peļņu. Beidzot sieva viņam tei-

kusi, lai tik šis tagad ķēvi labi uzmanot, gan jau ķēve to rubuli

atkal izmetīšot. Šis nu tā arī darījis. — Gaidījis vienu dienu, gai-
dījis otru, bet no rubuļa ne vēsts.

Vienu dienu gadījies braukt garām pašam ķēniņam. Redzē-
dams veco ap savu ķēvi tā rīkojamies, ķēniņš vaicājis, ko šis tur

darot. Vecītis sācis stāstīt, ka viņam esot tāda ķēve, kas metot

sudraba rubuļus. Līdz ko šis tos vārdus izteicis, ķēve cēlusi asti

un izmetusi apēsto sudraba rubuli. Vecītis no lieliem priekiem uz

augšu vien lēcis. Ķēniņš, to redzēdams;, ļoti izbrīnējies. Viņš ap-

lūkojis ķēvi no visām pusēm, tomēr viņa tāda pati izskatījusies,
kā viņa paša ķēves — tikai mazliet vājāka. Ķēniņš nu piesolījis
daudz naudas, lai tikai viņam pārdodot ķēvi. Vecītis nu gan
dikti negribējis ķēvi pārdot, bet tomēr beidzot arī pārdevis. Ķē-

niņš viņam labi samaksājis un gājis priecīgi mājā. Vispirms viņš

gribējis savu brīnišķīgo ķēvi parādīt savai sievai. Viņš gaidījis
vienu dienu, gaidījis otru dienu, bet no sudraba rubuļiem ne sma-

kas. Šis nu par to vareni sadusmojies. Arī sieva plijusies virsū,

lai tikai prasot no veča naudu atpakaļ.

Ķēniņš paņēmis ķēvi un gājis atpakaļ, pie vecīša. Abi vecie.
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redzēdami ķēniņu nākam, varen nobijušies. Pašlaik vecīte vārījusi
taukus un nolikusi grāpi ar taukiem uz grīdas. Tauki pēc nocelša-

nas no pavārda vēl ilgi vārījušies, burbuļojuši. Ķēniņš, to redzē-

dams, loti izbrīnējies un par ķēvi pavisam piemirsis. Viņš piesolī-

jis daudz naudas, lai tikai pārdodot viņam grāpīti, kas bez uguns

vāroties. Vecais gan negribējis pārdot, bet sieva plijusies virsū,

lai tikai pārdodot. Beidzot šis arī pārdevis. Vecītim nu jau bijis
daudz naudas.

Ķēniņš priecīgs steidzies uz māju rādīt sievai brīnišķīgo grā-
pīti. Viņš salicis grāpītī visādas labas lietas un gaidījis, līdz tas

sāks vārīties. Viss tomēr velti, grāpītis palicis tāds pats auksts,
kā sākumā. Šis nu atkal noskaities. Arī sieva viņu dzinusi at-

pakaļ pie veča, lai tas atdotu izkrāpto naudu.

Vecie jau domājuši, ka nu slikti būs, tādēļ jau iepriekš sagata-
vojušies. Vecais ielicis sievas padusē cūkas pūsli ar asinim. Pēc

tam savā starpā sarunājušies, ka viņš sākšot sist, tad lai viņa krī-

tot zemē un izliekoties par beigtu. Ja nu šis sākšot pūst savā

stabulē, tad lai viņa atkal ceļoties augšā. Tā sagatavojušies, abi

vecie mierīgi gaidījuši ķēniņu.

Otrā dienā patiesi ķēniņš vareni pikts ieradies pie abiem ve-

cajiem. Vecais nu norādījis uz savu sievu un teicis, ka tā esot pie
Visa vainīga, jo pierunājusi veco ķēvi un grāpīti pārdot. Tūliņ

viņš arī brucis sievai virsū un sācis to neganti dauzīt. Viņš ālē-

damies pārplēsis ar asinim piepildīto cūkas pūsli. Tūliņ asinis

šķīdušas pa visām malu malām. Sieva nokritusi zemē un izliku-

sies par beigtu. Ķēniņš nu varen nobijies. Vecais tikai atmetis

ar roku un teicis, ka šis ātri atkal dabūšot savu veceni uz kājām.

Ķēniņš nu palicis ļoti ziņkārīgs, jo loti gribējis redzēt, kā zem-

nieks uzmodinās savu sievu no (miroņiem. Pa to laiku vecais sa-

dabūjis vecu stabuli un sācis to pūst sievai pie pakaļas. Drīz vien

vecene sākusi kustēties, līdz beidzot pavisam piecēlusies. Ķēniņš,
to redzēdams, ar' vareni gribējis atpirkt brīnumu stabuli. Par

stabuli viņš piesolījis lielu naudu. Pēc ilgas kaulēšanās arī vie-

nojušies.

Nu ķēniņš pavisam priecīgs gājis mājā. Sieva atkal ķēniņam

pārmetuši. Par tādu maisīšanos šā lietās, ķēniņš no tiesas noskai-

ties un metis ar dūri sievai, ka tā bijusi uz vietas pagalam. Klāti

stāvošie sulaiņi ļoti nobijušies, bet ķēniņš par viņu bailēm tikai

pasmējies. Viņš paņēmis veco stabuli, pielicis to sievai pie paka-

ļas un sācis visā spēkā pūst. Viņš izpūties pie viena gala, gan arī

pie otra gala, bet sieva nemaz nepakustējusies. Ķēniņš, redzē-

dams, ka ir atkal piekrāpts, negājis vairs pie veča!

Ta ka vecītim nu bija daudz naudas, tad viņš liela bagātība

pavadījis savu mūža vakaru.
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3. A. 1539. A. Lerchs- Puškaitis Džūkste -Pienava. L. P.

11, 73, 38.

Vienai atraiknei bija dēls, ko ļaudis bija iesaukuši par muļķīti,

Reiz atraikne sūta savu dēlu, izdaudzināto muļķīti, uz tirgu un pie-
saka tā: „Dēliņ, aizej uz tirgu un nopērc govi; tik apskaties labi,

ka nenopērc kautkādu telīti, jo citādi ļaudis atkal apsmies tevi,
teikdami: govi pirka, telīti pārveda!"

Labi dēls, aiziet. Tirgū tas sastop vīru, kam govtene pie ra-

tiem piesieta. Dēls vaicā: „Saki, vīriņ, vai tā govs jeb telīte?"

„Tā telīte, mans dēls."

„Nu, tad nevaru pirkt; citādi ļaudis apsmies mani, ka govi

pirkdams telīti nopircis. Māte ari pukosies un tas man nepatīk."

Viņš aiziet pie citiem ratiem un atkal prasa: „Vai tā govs jeb

telīte?"

Bet šinīs ratos nesedeia vis godīgi ļaudis. Tie bija trīs laupī-

tāji, kas pārdodamo telīti bija nospēruši. Līdz ko nu dēls tā vaicā,
tie itin nevainīgi atbild: „Tā pieaugusi govs! Pērc vien dēls, ne

tevi ļaudis izsmies, ne māte pukosies!" i

Viņš nopērk. Bet māte, telīti ieraudzīdama, nikna: „Vai tev

neteicu, lai telīti nepērc. Ko nu ļaudis teiks, kur nu pienu dabūšu!"

Nekas, māmiņa, tie blēži mani piekrāpuši. Tā jau man uz

ceļa izstāstīja, ka tie nekādi godīgi ļaudis neesot bijuši. Lai, lai,

gan viņiem atmaksāšu. Rītu izvāri pusdienu četriem un gaidi tik

mājā!"
No rīta dēls paņem mazus bērnu rateļus, iejudz divus jērus

un aizbrauc uz tirgu, ka nogrāb vien. Tirgū tas nopērk pusrnār-

ciņui gaļas, ieliek rateļos un brauc uz māju. Trīs laupītāji, tādus

brīnumus redzēdami, uzprasa dēlam: „Kas tie par brīnumu au-

neļiem?"

„Jā, ciemiņi, tie auneļi daudz brīnišķīgāki nekā jusu vakarēja

govs. Redziet, te man pusmārciņa gaļas; bet kad palaidīšu jē-
rus vaļā, tie pāries kā vēji mājā un acumirklī izvārīs no pusmār-

ciņas gaļas četriem ko ēst."

„Vai patiesi? Mēs iesim līdz, lai savām acim to redzam."

„Labi, labi, varat nākt."

Jērus nu palaiž vaļā; tie pārskrien, kūleņus mezdami mājā,

un dēls ar laupītājiem seko pakaļ. Pāriet mājā — mātei pusdiena

jau gatava.

„Nu, vai neteicu, kā jeri acumirklī pusdienu izvārīs? Sēdī-

simies tik nu klāt, lai baudām, un redzam, ko tādi no pusmārciņas

spēj izvārīt — četriem un vēl atliksies."

Jā, paēd visi četri un vēl atliek lielais pods, To redzēdami,

laupītāji vējā; lai pārdodot jērus, lai pārdodot!"

„Kādēļ ne? Maksājiet man to naudu, ko vakar jums samak-

sāju par govi, tad tūlīt."
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Labi, laupītāji ar mieru. Tie paņem jērus un aiziet.

„Vai neteicu, māmiņa, ka to laupītājiem, blēžiem, atmaksāšu.

Nu, redzi, tagad govtene tikpat, kā par velti. Bet nu tikai viena

lieta. Ja laupītāji atradīs, ka jeri nejēdz pusdienu vārīt, tie steig-
sies atpakaļ un sāks mūs pīnēt. Tomēr nekas. Tu ielej pūslī asi-

nis un pasieni apakš krekla.
_

Ja viņi atnāktu atpakaļ, tad grie-
zīšu vainu uz tevi, ka negribēji viņiem jērus novēlēt, neļāvi man

jēra vārdus teikt, ne arī pamācīt, kas jēriem jāsaka, lai pusdienu
vārītu. Es izlikšos pikts un sitīšu tev par pūsli. Tu nokriti gar

zemi uin izliecies par nosistu. To darot, paķeršu savu nūjiņu, pa-
čukstēšu kādus vārdus un iestāstīšu, ka ar nūjiņas spēku spēju
asinis apturēt un mirušus uzmodināt. Viņi tam ticēs un tad būs

labi."

Dēlam bija taisnība. Laupītāji no rīta klāt, asas lietas rokā un

dēlam virsū: kādēļ tik esot viņus piekrāpis? Ne jēri ratelu lāga
velkot, ne pusdienas vārot.

„Ne, ciemiņi, tur māte vainīga. Par ko viņa man nelāva tos

vārdus pamācīt, kas jēriem jāsaka. Ak tu tāda vecene! Gāzīšu, lai

uz vietu paliek!"

To sakot, dēls pieskrien mātei klāt un gāž par pūsli. Asinis

verd aumaļām, māte gar zemi. Laupītāji nu vairs nedusmojas,

viņi tik smejas, sacīdami: „Nieku jēru dēl nosita māti. Tikpat,

kas tad mums nu vajadzīgos vārdus pamācīs?"

»,Tā ir gan, es arī tos vārdus īsti nemāku. Ko nu? Bet ja ap-

solāties mums nekā nedarīt, tad atkal atdzīvināšu māti. Man ir

tāda nūja, ar kuru atdzīvina katru mironi."

Laupītāji apsolās. Dēls paņem nūju, pabiksta māti, un re,

māte dzīva. To redzēdami, laupītāji par varu, lai atdodot jēru
vietā labāk nūju. Dēls arī atdod.

Laupītāji nu pāriet mājā, nokauj savas sievas un grib nūjas

spēku izmēģināt. Bet sievas neceļas vairs. Tagad laupītāji zili

melni pie dēla atpakaļ: kādēļ esot piekrāpis? Esot nokāvuši sie-

vas, raudzījuši atdzīvināt, bet nekā.

„Ciemiņi! es nu jūs krāptu! Vai tad vārdus arī mākat, kas

nūjai jāsaka, lai miroņi atdzīvinātos?"

„Ne, kas tad mums būtu tos mācījis?"

„Nu, tebe, tad nesakait, ka jūs esmu piekrāpis! Nākait pa-

grabā, lai nūjas vārdus izmācu. Te augšā nevar iemācīt."

Dēls ieved laupītājus pagrabā. Bet līdz ko šie pagraba, tad

dēls klaukt! aizcērt pagraba durvis un ieslēdz biežus ka sposta.

Māte aizskrien uz kaimiņiem un sasauc palīgus. Tagad laupītāji

reiz bija rokā un dabūja to, ko gadiem bija pelnījuši. Bet no tas

dienas ļaudis nekad nesauca vairs atraiknes delu par muļķi.
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4. A. 1539. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē-Pienava. L. P.

I, 156, 153. M. Bohm, «Lettische Schwānke», 20, 19.

Reiz dzīvo kādā būdiņā attapīgs vīrelis, vārdā Mačatiņš. Ar

savu kungu attapīgais izdzīvojās, kā vien tik gribēja. Tā kādu

dienu kungs, no medībām nākdams, iegriežas Mačatiņa būdiņā at-

pūsties. Mačatiņš, zinādams savu kungu vientiesi esam, izvāra

dzelzs podā putru, nocel no kāša, ienes istabā, plāna vidū un tad

rāda kungam: „Paskaties, paskaties, vai esi redzējis tādu podu,
kur putra istabas vidū bez uguns mutuļus met. Es tā vienā gabalā
daru: ieleju ūdeni, pieberu putraimus, nolieku plāna vidū un po-

diņš vārās, cik ieiet."

Kungs paskatās, jā — met gan mutuļus. Bet to šis nemaz

nejēdž, ka putra, no uguns nocelta, vienmēr kādu laiciņu mutuļo.
vai zini ko? Došu tev trīsdesmit trijās pūravietas

zemes pie būdiņas klāt; atdod man podiņu."

Labi. Šis, kā tāds mēklis, pārnes podu mājā, ieliek zaķi, lai

nu vārās. Bet kas tev bez uguns vārīsies? Kungs, šķizdamies pie-

krāpts, liek Mačatiņu uz muižu atsaukt un met ar rungu pa mu-

guru. Bet Mačatiņš to jau bija mājā varējis pateikt, ka bez su-

kām neizies. Tomēr lai kungu atkal piejokotu, tas bija pielējis

teļa zarnas ar asinim un uzsējis uz muguras. Kā nu kungs ar

rungu met, tā asinis šķīst pa malu malām; Mačatiņš nokrīt gar

zemi un kunkst: „Nosita, nosita, pats savu Mačatiņu nosita!"

Kungs, ieraudzīdams savu Mačatiņu vienās asinīs, ieskrien

pie puišiem un paklusu piekodina, lai iebāžot to maisā un aiznesot

uz āliņģi un tur iemetot. Puiši aiznes viņu uz ezeru; bet āliņģis

aizsalis, jāiet pēc cirvja. Kamēr puiši domā cirvi meklēt, Mača-

tiņš no maisa ārā un iebāž tai vietā akmeņus. Puiši noslīcina ak-

meņus.

Otrā, trešā dienā kungs atkal iet uz medībām. Vēl nebija zaķi

nošāvis, te Mačatiņš no būdiņas ārā un svaida viņa kvekšķus ar

priežu čiekuriem. Kungs ierauga Mačatiņu un pārbrīnās: „Kur
tad tu izcēlies? Ko manus suņus svaidi?"

„Tagad svaidu visus suņus ar naudu, jo kad man pietrūkstas,

tad ielēcu tik āliņģī un grābu čupām. Tik nesaki, kungs, to pui-

šiem; citādi tie arī manīsies ezera dibinā pēc manas naudas."

Kungs, to izdzirdis, knaši steidzās uz mājām un lēc āliņģī

iekšā; bet noiet muru murumis dibinā un meklē vēl šodien Mača-

tiņa naudu,

5. A. 1539. Skolnieks J. Gross no 83. g. veca J. Švāna,

kas pasaku dzirdējis Jelgavā turku kara

laikā. J. Corbika kr.

Viena rīta, ta ap launaga laiku, kads zemnieks ved savu zir-

dziņu pie kalēja. Te ierauga: brauc lielskungs ar diviem zirgiem
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pakaļ. Zemniekam tūlīt joki prātā. Tas paliek zirdziņam divi

dālderi apakš astes. Kā zirgs paceltu asti, tā dālderi birtu laukā.

Tikko nu lielskungs klāt, zemnieks pakutina zirgu un tām aste

gaisā, pie tam dālderi izbirst uz ceļa. Lielkungam, to redzot,

uguns pakulās — lai pārdodot zirģeli viņam. Zemnieks negrib, ne-

grib, bet kad lielskungs sola simtu dālderu, atdod arī šim zirģeli.

Lielskungs nu ļoti priecīgs. Tas salūdz daudz augstu kungu,
lai šie nu apbrīnotu viņa zirgu. legājuši visi stallī, kur lielskungs

paklājis palagu, lai visi redz, ka viņš nerunā niekus. Gaida, gai-
da — zirģelis gan met mēslus, bet dālderu nav. Nu visi paliek dus-

mīgi, bet kungs aizskrien pie zemnieka, lai to par tādu bezkaunību

pārmācītu.

Bet zemnieks jau visu to paredzējis un tāpēc saka savai sie-

vai: „Vaidzi, siev, še apsien šīs asiņu desas ap kaklu. Kad atnāks

lielskungs, mēs sāksim strīdēties, un es tev ieduršu kaklā. Tu iz-

liecies par beigtu, tad es paņemšu kokli un sākšu koklēt. Tad tu

celies augšā un sāc dancot."

Pienāk lielskungs un saka: „Vaidzi, tu jau mani esi ļoti pie-
šmaucis."

Bet zemnieks tūlīt pretī: „īā, redziet, cienīgs lielskungs, pie

ļums tur laikam tā lupte citāda, un varbūt jūs nemākat zirgu
ēdināt."

Bet lielskungs nav pierunājams, lai nākot tik šim līdz uz

muižu saņemt pērienu. Labi. Zemnieks saka sievai, lai tā padod

viņam kažoku, bet sieva vilcinās. Zemnieks ņem tūlīt dūci un dur
sievu nost. Tā nokrīt gar zemi, un asinis plūst aumaļām. Liels-

kungs nu sāk kliegt uz zemnieku, kādu grēku tas padarījis. Zem-

nieks paņem kokli un sāk tik koklēt. Un līdz šis beidzis, ceļas

sieva augšā un sāk dancot. Lielskungs nu kā traks uz kokli, lai

tikai šim pārdodot. Labi. Zemnieks arī pārdod kokli par simtu

dālderiem.

Lielskungs nu atkal grib mājā kokli izmēģināt. Tas pasauc

savu sievu un dur šai ar dunci kaklā. Sieva noveļas, bet lielskungs
tikai pasmejas. Paņēmis kokli, sāk koklēt un gaida, kad cienmāte

sāks dancot, bet cienmāte guļ, kā gulējusi. Nu lielkungs sper vai

zemes gaisā, noslēpj cienmāti un, naņēmis rungu, skrien pie zem-

nieka. Bet zemnieks jau iepriekš pasaka sievai: „Tu, sieviņ, ne-

sabaidies no kunga. Es būšu dārzā, bet tu pasaki uz suņa, lai tas

mani pasauc, un izdzen suni pa durvim laukā."

Pēc laiciņa lielskungs klāt un dusmīgs prasa pēc zieminieka.

Sieva saka, ka tas esot dārzā, bet tūlīt viņš atnākšot. To teikusi,

tā pasaka sunim: „Izej, Poģi, laukā un pasauc saimnieku šurpu."

Poģis iziet un pēc brīža nāk iekšā zemnieks, sacīdams: „Suns

man teica, ka tu mani šeit meklējot. Kas labs man sakāms?"

Nu lielam kungām atkal visas dusmas vējā. Tas virsū kā pats
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negals', lai šim pārdodot to gudro suni. Zemnieks ne par ko negrib

pārdot savu suni, bet kad lielkungs pagalalm uzmācas, pārdod arī

viņu par simtu dālderiem. Lielskungs nu laimīgs ved suni mājā

un grib ar savu gudro suni palielīties. Tas sasauc pilnu māju
smalku muižnieku un saka uz suni: „Aizej, Poģi, un pasauc manu

kambarsulaini."

Poģis ticis laukā, jož tik pa visām pļavām pie zemnieka at-

pakaļ. Smalkie kungi gaida, gaida, bet kad neviens nenāk, dikti

sapiktojušies, atkal izklīst. Bet lielskungs ir par visiem piktāks.

Tas pasauc divus vīrus' sev līdz un visi iet pie zemnieka, lai to

nogalinātu. Noiet turpu, grābj zemnieku ciet, iebāž to maisā un

galu aizsien. Nu abi vīri ņem šo ar visu maisu uz muguras un nes

uz upi slīcināt. To dienu bijusi svētdiena un ceļš šiem gājis gar

baznīcu. lekšā ļaudis lūguši Dievu, arī lielskungs ar nesējiem no-

svieduši šo ar maisu zemē un gājuši baznīcā Dieva vārdu klau-

sīties. Uz vienu joni zemnieks maisā sāk kliegt: „Es negribu! Es

negribu!" Tuvumā zēns gana govis un prasa: „Kā tu negribi?"

„Man grib uzspiest precēt ķēniņa meitu, bet es viņu negribu,"
atbild zemnieks.

„Nu, tad laid mani savā vietā!"

tikai palaid mani no šī maisa ārā."

Puika palaiž zemnieku no maisa ārā, bet pats ielien viņa vie-

tā. Zemnieks itin mierīgi gana govis. Pa tam nesēji ar savu lielu

kungu, Dievu pielūguši, ņem atkal maisu uz muguras, iemet upē

un iet uz māju. Bet tavu brīnumu! — zemnieks itin mierīgi gana

govis un smēķē pīpi.
„Kur tad tu te gadījies?" vaicā lielskungs.

„Are, cienīts lielskungs, lūk izdzinu šīs gotiņas no upes, bet

vēl daudz upē palika."

„Nāc, rādi, kurā vietā. Vai man arī vēl atlika?"

Kā ta nu ne? Vajag piesiet kaklā tikai lielāku akmeni. Vir-

sējās gotiņas es izdzinu, bet dibenā vēl daudz palika."

Lielskungs apsien lielu akmeni ap kaklu un dodas upē iekšā.

Un tā i laukā nav vairs iznācis. Bet zemnieks pārgāja laimīgs

mājā un nodzīvoja visu mūžu par bagātu vīru.

6. A. 1539. Skolnieks J. Banazis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz bijuši divi ciemīni, viens bijis bagāts saimineks, bet otrs

nabaga vecītis. Nabaga vecītim bijis mazs melis sunītis. Vienu

reizi sunītis izgājis dārzā un sācis kost. Vecītis to redzējis, paņē-
mis lāpstu un racis tai vietā, kur sunītis kāsis. Racis labu laiku,

kamēr pret ko atdūries. Zemē atradis zelta naudu, nu grābis to

naudu ārā. Tagad vecītis' bijis bagāts vīrs.

Saiminieks, to dabūjis zināt, gājis pie vecīša, lai viņam donot



205

to sunīti; vecītis devis arī. Saiminieks izvedis sunīti dārzā, lai

viņš sāktu kast, bet sunītis nekāsis. Nu saiminieks sācis kādā

vietā rakt. Pievedis sunīti pie tās vietas', kur viņš racis. Sunītis

sācis arī kast. Sunītis kāsis un kāsis, līdz kamēr saiminieks ar sa-

viem kalpiem nākuši un ņēmuši rakt. Rakuši lielu laiku un nogu-

ruši, tad lāpstas atdūrušās uz kaut ko cietu. Nu saiminieks teicis:

nu vairs nevajagot atlaisties, vajagot rakt, lai dabūtu naudu, bet

par brīnumu atradis zērku. Saiminieks no piktuma licis puišiem
sunīti sacirst un sadedzināt. Vecītis atnācis savākt sunīti, bet

saimnieks teicis, ka viņš sunīti sacirtis un sadedzinājis, jo sunītis

esot uzkasis zērku. Tad vecītis gājis noskumis mājās. Vakarā

kā vecītis gulējis, viņam sunītis parādījies sapnī. Sunītis vecītim

pa nakti teicis: „Nocērt lielo bērzu un uztaisi stampīnu. Tad ieber

grāpī putraimus un tad maisi, kamēr sāk skanēt!"

No rīta ka vecītis piecēlies, nocirtis lielo bērzu un iztaisījis

stampīnu. lekūris uguni un iebēris grāpī putraimus un ar stam-

pīnu jēmis maisīt. Maisījis labu laiku un sācis jau skanēt. Vecītis

iebāzis roku un raudzījis un atradis zelta naudu. Vecītis nosmēlis

ūdeni un izņēmis zelta naudu. Bagātais saiminieks to dabūjis zi-

nāt un prasījis, lai iedonot viņam arī stampīnu. Vecītis iedevis arī

un teicis', kā lai darot.

Saiminieks pārnesis stampīnu mājās, iebēris grāpī putraimus
un maisījis, kamēr sācis skrabēt. Nu saiminieks iebāzis grāpī roku

un grāpī radušās glāzes un saiminieks sadūris briesmīgi rokas. Nu

saiminieks tūlit sadedzinājis stampīnu. Vecītis atnācis pēc stam-

pīnas, bet saiminieks teicis, ka viņam tādas stampīnas nevaigot un

ka viņš to esot sadedzinājis. Tā nu saiminieks saimniekojis un

palicis nabags un vecītis bagāts.

7. A. 1539. A. Gari - Juone no 75 g. vecā T. Gailu ma, Domo-

poles pagastā.

Senuok pi vīna kunga dzeivuoja kolps ar sovu sīvu. Tvs

kolps prota izdūļmuot vvsaidus jūkus. Kolps izstuosta vysā ap-

kuortnē, ka jam ir taids pūds, kurā var bez gunis izvuorēt. Zi-

ņas daīt da kunga ausim, jis vīnu reizi atīt pi kolpa un soka: „Pa-

ruodi man tū pūdu, kurā var bez gunis izvuorēt."

„Pagaid, kungs, tvuliņ," atsoka kolps, pīlej pūdu pvlnu yu-

diņa, īmat myltus, samaisa, līk uz gunis, savuorej, tureiz nuruovis

pūdu ar bīzu putru nu plītas, uzlīk pūdu uz stulpa, pasauc kungu

un soka: „Redzi, kai vard!"

Kungs pasabreinuoja, radzādams, ka uz stulpa puda vuorejas

putra un soka: „Puordūd man tū pūdu."

„Par kū nā? Es varu puordūt, jo tikai man samoksuosi dau-

dzi naudas," atsacīja kolps.
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Kungam cīši gribējās nūpierkt breinīgū pūdu, kurā vuorējās
bez gunis, un jis' samoksuoja kalpam pūdu lelu naudu Nū-

pierktū pūdu kungs aiznas pi sevis, pīlej vudiņa, uzlīk uz stulpa un

gaida, kod vudins suoks vuorētīs, pasauc arī sovu kundzi, lai pa-

saver breinumus. Stuov nyu kungs un kundze pi pūda, vārdamīs

un gaidīdami, kod suoks vuorētīs, bet par velti, pūds uz stulpa

nūstuovēja leidz ūtrai dīnai, bet vudins solts kai bejis. Par taidu

kolpa maluošonu kungs cīši sasadusmuoja un nūdūmuoja kolpu

nūstruopēt. Par kunga nūdūmim kolps beja jau agruok dabuojis

zvnuot, jis nūkaun vucynu, izjem pyusli, iztīrej un pīlej pyuslī

ašņa, apkar tū sovai sīvai ap kokļu, Sīva apvalk kopku mugurā
un navar pazeit, ka jai kas pakuorts ap kokļu. Utrā dīnā atīt pi

kolpa kungs un cīši tū lomoj, kam jū pīmuonējis, un prosa atpakaļ
naudas. Kolps nyu skraida pa ustobu kai apsvils un soka kungam,
ka šis jau naudu iztērējis un šam vairs naasūt kū atdūt un tai svai-

dās nu vīna kokta uz ūtru it kai byutu euns grāks nūticis. Kolps

pagyun tutynu un gryuž sīvai kryutīs, tei par reizi nūkreit pi ze-

mes un nu juos straumi plyust asnis pa greidu. KungS nūsabeida

un tikai veras, kai dreižuok aizmukt prūjom, lai sasatrokuojušais

kolps arī jū nanūdur. Kolps pajem stabulīti, pastabulej sīvai ausī

un juo sīva tyulin pīsacel un ir pilnīgi vasaļa. Tod kungs soka:

„Puordūd man tū stabulīti."

„Par kū nā? Es varu puordūt, jo tikai tu man labi samok-

suosi," atsacīja kolps.

Kungam cīši gribējās nūpierkt stabulīti, ar kuru var pīcelt

nūmyrušus, un jis samoksuoja kolpam par stabulīti lelu naudu.

Atīt nyu kungs' uz sovu muižu, īīt ustobā, pajem tutynu gryuž sī-

vai krytīs, tei uz reizes nūkreit un pazaudej samani. Jis pajēmis

stabulīti, svelp, svelp jai ausī, bet sīva nasacel. Ilguoku laiku jis

svilpuoja sīvai pi vīnas un pi ūtras ausis, bet vys nasacēla. Kungs

brīsmīgi sasadusmuoja un lyka muižas laudim ībuozt kolpu uodas

maisā, aiznest jū uz upi un nūsleicynuot. Muižas ļaudis kunga

pavēli izpildēja, ībuozja kolpu uodas maisā, aizsēja golu, aiznesja
un īsvīdja upē. Kolps nyu sēd yudinī uodas maisā, jis dzierd, ka

nažkas brauc pa ceļu, un suok jis klīgt: „Ai, cik yudiņa pilī dau-

dzi zalta, sudobra un vysaidu duorgu lītu!"

Pa ceļu braucja ar skaistim zyroim boguots tierguotuojs,

dzyna daudzi lūpu uz tiergu. Izdzierdis par zaltu un sudobru, pīīt

pi upes un vēl klausās, a kolps vys klīdz: „Ai, cik yudiņa pilī

daudzi zalta, sudobra un cytu doursu lītu!" <"

Tierguotuojs izvalk kolpu ar maisu nu yudina, atraisa mai-

sam golu un soka: „Laid mani maisā īškā, aizsīn golu un īlaid

yudinī."
Jis dūmuoja, ka jis pajems vysu zaltu un sudobru, kurs ir vu-

dina pilī.
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Kolps tyuleņ izleida nu maisa, ībuozja tamā tierguotuoju, aiz-

sēja drusku maisa golu un īsvīdja upē. Tieguotuojs burbuluodams

vīņ aizguoja uz upes dybynu, a pats šādās uz tierguotuoja va-

zumu un dzan vysus lūnus uz sovu sātu. Iraudzījis kungs, ka juo
kolps dzan tik daudzi lūpu un brauc ar skaistim zyrgim, prosa:

„Kur tu jēmi tūs lūpus?"

„Tūs lūpus es pajēmu nu yudiņa piles, tur vēl palyka daudzi

vysaida monta."

Kungam īsagribēja redzēt yudiņa pili un pajemt palykušū
montu, jis prasīja kolpa, lai jū ībuož uodas maisā un īsvīž upē.
Kolps beja ar mīru kungam pakolpuot, jis pajēmja uodas maisu,

ībuozja kungu īškā, aizsēja maisam p-olu, aizvedja kungu un īsvī-

dja upē, pašā dziluokajā vītā. Kungs dreiži vīn nūgrima dybynā.

Tam kungam nabeja ni vīna bārna, a sīvu jis jau beja agruok nū-

dyuris, nyu palyka kolps par muižas kunp-u un dzeivoj laimīgs!

8. A. 1539. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do

antropologu krajowoj. T. XVIII. Krak a v ā 1895,

282, 21.

Dzjeivuoja bjednvs latvjeits 1
.

Bjeja jam vjērss i tukša kjāvja,
cīši kūda, ka jam nabjeja, ar kū baruot jū vosor. Ora jis ar jū cīši

pamazjeņam, ka jei naspjāja, nūdžeibusja. I bjeja jam vjāļ go-

buls audakla. Jis pajēmja, nūnasja iz žvdu, žyds djevja jam par

tū djesmit mārceņis maizis i drusku naudys, vvsa vara nauda pa

pīcvs kapjeikys, vairuok kai pus rubļa. Jis aizjiudzja kjāvi, suoka

art i vys ardams svīdja naudu vogā; akai daars da gola, tūlaik

dzan atpakaļ i tū naudu losa. Pjēc tuo iz tū pusi dzan vogu i ot-

kait taipat dora. Godās, ka brauc treis vuocjeiši, boguoti, ar četrim

zyrgim, smukā kaļaskā. Jī tyuleņ sazatriuka i vjerās, kū jis losa

pa vogu. Nūstuoja i vaicoj, a jis ruoda jīm saujā naudu i soka:

„A vot man ira taida kjāvja, kur diersna ar vara naudu. Es tagad

bjednyis, natūru, kūjai dūt āst, to jei ar vara diersna; a ka es

dūdu jai griudjeņu pīāst, to jei tūlaik diersna ar sudobra i ar

zalta!"

Vuocjeiši breinīs i prosa, lai jis jīm puordūt tu kjavi, a jis na-

grib: jis ni par kū napuordūškys. Taida kjāvja duorga, jam pošim

vajag. Suok targovuotīs. Nu, kūta darēt ar jūs? Puorduškys!

Lai īdūd pa tyukšt.ūšu rubļu sjev kurs i div zirgi, tai puorduškys

jam. Jī djevja jam pa tyukstūšu rubļu, div zyrgu izjiudzja nu ka-

jaskys, kjēvjeiti pīsēja pakaļā i nūbraucja.

I latvjeits nūbraucja tiulen iz mīstu, nūpierka vysa kuo, kas

jam vajadzēja djēl dzjeivis. Tuos div zyrgi puordevja, kab juos

nabyutu ni slīdes pi juo, cytu sjev nūpierka,_tjeirumu apara i bjeja

jam gon vysa kuo. Puorguoja ņedjēla, jis dūmoj: „Nu, ti vuocjeiši
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bvus mudri, tja, gribješkuš atjimt naudu i zyrgs, bvus bada! Ku
ta darēt?"

Nūguoja jis iz mežu, staiguoja, staiguoja — vjerās: zam

kriuma gul vylks. Jis dūmuoja, ka nadzjeivs, daguoja kluotu,

radz, ka jis pyuš — tik aizmidzs. Jis pajēmja viervi, pataisjāja pjetli
(cilpa) i svīdja klusjēņom tam vvlkam iz kokla. Pjēčuok apsjēja
viervi ap kūku i kai aizklīdzja, vvlks sazatriuka, raustējās, sa-

\ \ika pjetli iz kokla, suoka žņaugtls i pakrita pi zjamis. Jis. tūlaik

pajēmja, aptyna jam labi purnu, kab jis navarātu kūst jam, i nū-

vjadja jū iz sātu. Aizslādzja klāvā, baruoja labi tū vylku, jis pa-
lvka vuiklys (rāms), djēl tam, ka zvēri na pa sovai vaļai nava

taidi baileigi.

Atī vuocjeiši tam laikam turāja kjāvi pa ņedjējai, paprīšku

vacuokijs, pjēčuok vidiškijs, pjēčuok jaunuokijs. Tys vacuokijs

pataisjēja šmuku stilendzi i boltu pologu kluoja jai zarnu djēl
zalta naudvs, kur jei dierškūtja: zalta naudys nazazaruodēja vys.

Ka vacuokijs apzamonēja, jis napīzazyna ūtram, tik nūsyutjēja
jam kjāvi i pīrapkstējēja tai: „Jau munys tykstūšys rubļu atsa-

grīzjās."
Vidiškijs taipat kjāvi baruoja, pologu kluoja, stali taisjēja cīši,

a ka īraudzjēja, ka zalta naudys nava, nūsyutjēja jaunuokajam

bruolam i napīrakstjēja jam nikuo, lai jis pats parauga. A tys jau-

nuokijs bjeja napacītjeigs. Ka pazavjēra, ka naudys nava, aizza-

sirdjāja cīši. Tiuleņ aizjiudzja zyrgs, nūbraucja iz vīnu bruoļi,

nūbraucja iz ūtru, pīmnuoja, ka vajag braukt iz tū latvjeiti, naudu

sovu atjimt. Atbrauc jī. a tvs latvjeits, kai reizja, izīt nu kļāva,
kur vvlks jam aiztaisjēts. Jī tiuleņ iz jū ar klīgšonu. ar lomuošonu:

„Tu mums apmuoņēji ar kjāvi, atdūd myusu naudu!"

A latvjeits atsoka pamazjeņam: „Ok, kungi, kungi, kab es

jius nikod naradzātu! Es caur jius nalaimjeigs palyku! Es jau
jiusu naudu natūru vaira! Lauds sakrita iz maņa, kas pazvčēja

(aizjemties), a kas otkon apzoga mani: es tagad bjēdjeiguoks, kai

bjeju sjeuuok!"
Tī vuocjeiši vaicoj: „A kas tjev klāvā iraida?"

vucyns maņ tī ira!"

Jī pazavjer. breinīs, kas tys par vucunu taidu. ka bjez rogu,

pīra raiba, ar palākom ausim. Latvjeits soka: „Tys cytys kjēnists
vucvns!"

Jī vaicoj: „A voi lobs djēl vušku?"

„Ok. kungi, cīši lobs! Jam var īdūt koč svmtu vušku, jis ar

vvsim izzajaktuosīs!"

„To dūd mums tū vucvnu. ka navari atdūt naudvs!"

~Na. kungi, es navaru! Tys cīši duorgs vuc\ms, ar kū es pats
palikšu? 41

~To puordud!"
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„Na, navarui! Man patim vajadzjeigs!"
Vuocjeiši izzamjelsās, ka „puordūd i puordūd, cik gribi, mok-

suosim tjev!"
Nu, kūta padarēt? Lai šuo gaista! Ka dūškūš pa divi tvuks-

tušys sjev kur, to puordūškys jau. Vuocjeiši padūmuoja, paru-

nuoja, izjemja naudys, djevja jam div tvukstūšvs sjev kurs. Nu

vot vucvns jus jau! Tys latvjeits pīvuicjēja jūs, kū ar jū darēt,
kab jū klāvā nalaist, a vysu vušku sadzjeit pyuņā. cysu pakluot
i tu vucvnu iz nakts iz jū dalaist, to byus cīši šlmukys ailis jē-

reņi.
Jī pajēmja, vad tū vylku. Paprīšku pajēmja jū vacuokijs

bruols, lyka iz nakti nūdzjeit pyuņā symts pīcdjesmit vušku, cysu

pakluot iz vyds, tū vucynu īlaist i aizslāgt iz atslāgas. Reit atīt —

jau vysys vuškys gotovvs gul gubā iz cysu! Jis pajēmja tū vu-

cvnu, nūsiutjēja vidiškjējam bruoļam, pīrakstēja gruomotu: „Brī-

smjeigi lobs vucyns! Par vīnu nakti vysys vuškys apītis!"

Vidišķijs bruols dūmuoja, ka jis taids lobs ira, nūdzyna sovys

vuškys pyuņā cysu iz vyds pakluoja, vucynu ar vuškom aiz-

slādzja. īz reita atrūn vysys gubā, kaidu symtu pīcdesmit go-

bulu, voi vairuok. Pajēmja vucynu, nūsyutjēja jaunuokajam, pī-

rakstēja gruomotu i palilēja vucynu, ka cīši lobs djēl vušku.

Vot tys vucyns i jaunuokojam taipat sarēja vysys vuškys, a

jis bjejis korstys sirds, tiuleņ aizjiudza zyrgu, nūbraucja iz bruoļim,

paklīdzja, pazalomuoja i pīrunuoja, kab brauktu, naudys sovys da-

buotu atpakaļ no latvjeiša. A latvjeits gaidēja jau, ka atbrauks,

pajēmja vjērsi, nūkova, ašņa pīlaidja blūdā, uodu nūplāsja, tū uodu

pajēmja, apmaucja buobai iz plykys mīsys, apsjēja labi zam cjelu,
asti djevja iz kokla kai bizi — asni rozjaucja ar jiudiņi i salēja jai
zam uodys. Pjēc tuo buoba apzavylkās i staiguoja pa ustobu, a

jis atsagula slyms i gul. Atbrauc vuocjeiši ar buoršonu, ar lomuo-

šonu, līk sovu naudu atdūt, a jis gul, nakust. Daīt buoba pi juo,

griusta jū, lai caltūs, ka atbraucja kungi, a jis vaid i nazacel. Ka

jau buoba paboda jam, jis kai triukās — giva nazi nu golda i buo-

bai griuda suonūs. Buoba aizzaklīdzja, suoka asnis skrīt ar šķau-

djeri, jei pakrita pi ziamis, suoka kuļtīs ar kuojom, ar rūkom, iz-

zastīpja i gul nadzjeiva. Vuocjeiši nūzabjeida, a latvjeits suoka

rauduot i žāluotīs: „Ok, kungi, kungi, kū jiūs maņ padorējāt!
Kab es nabyutu nikod redzjējis jiusu naudys! Kaida maņ nalaimja

nūtyka caur jiusim! Tagad i naudys nava i buobu es sovu nu sir-

žu nūkovu! Nu, kū maņ darēt?"

Pazavjēra iz sīnys, kur iz vadzieiša bjeja pakuorta pjeicka.

„Nu," soka, „laimja muna, ka maņ tjei pjeicka vjāl ira! Može es

vjāl atgrīšu bādu sovu!"

Giva pjeicku, suoka buobai sist par dzjeislom. īsyta reizi,
buoba pazakustynuoja; syta ūtru reizi, buoba aizzavaidjēja; syta
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trešū reizi, buoba suoka ar kuojom i ar rūkom kultīs. Tūlaik

giva aiz astis, kur bjeja par bizi, pacjēla iz augsi, vjāļ cik reižu

īsyta, buoba pazastatjēja iz kuoju, suoka plauksist, smītīs i don-

cuot pa ustobu. Vuocjeiši vjerās kai iz breinutrria, aizzagribjēja,
kab jīm tuos pjeickys dabuotu, tiuleņ pi latvjeiša, kab puordūtu.

„Na, kungi, es navaru! Maņ nikuo jau napaliks. Es jiusim jau

vysu puordjevu, kas maņ pats lobuoks bjeja! Pjeickys napuordūšu
ni par kū!"

Targuovuojas, targuovojas — nu i nūzalīcjās (salīga) puordūt,

tik lai sjev kurs īdūd jam pa treis tyukstūšys. A jī tiuleņ naudu

jam pa treis tyukstūšys. A jī tiuleņ naudu iz golda, pajēmja pjei-
cku i nūbraucja, jau atdzeivynuos nūmyrušu. Sazarunuoja, ka

sjev kurs turās pjeicku pa dīnai un vīns vīnam namaisjēs. Pa

prīšku pajēmja vacuokijs bruols, pataisjēja gūdu, aizsprasjēja go-

stu i lyka sīvai jēdīni nosuot ap goldu apleik, a ka jei paguoja
zam juo, griudja jai ar nazi suonūs. Sīva apskrāja ar asni i nū-

krita nadzjeiva pi zjamis, a jis soka: „To nākas! Es tiuleņ štuku

pataisjēšu, es jū atdzeivynuošu!"

Pajēmja pjeicku, syta par dzeislom i aiz bizis cjēla iz augšu,

napataisjēja nūmyrušu par dzjeivu. Jis tū bādu paslāpja kai varā-

dams, pīprasēja gostu, kab narunuotu nikuo, a pjeicku nūsvutjēja

viduškjajam bruolam. Tys vidiškijs bruoļs taipat nūsyta sovu

sīvu i naatdzjeivynuoja juos. Pjēc tuo nūsyutjēja pjeicku jaunuo-

kajam. Jaunuokijs aizprasjēja gostu, pazajēmo'a, ka paruodjēškys

štuku, buobu nūsyta i napīcjēla, i vysa štuka.

Vot jis cīši aizzabāduoja i aizzasirdjēja, ka tys latvjeits ap-

muonēja jūs, nūbraucja iz bruoļim, klīdzja, gražjās (draudēja), ka

latvjeiti napamješkys dzjeivu. Pjēc tuo sazajēmjās vvsi i nū-

braucja, kab jau padarēt kaidu golu ar jū.
A tys latvjeits jau mjerkavuoja (prātoja), ka byus slikti. Iz-

roka dūbi kopūs, īkuopja vydā, suonuos pamjatja vaļā, pa kū dva-

šai īt uorā, a viersum iztaisjēja caurumu, kur kristu pastatjēt. At-

braucja vuocjeiši ar klīgšonu, ar lomuošonu. A buoba izīt rauduo-

dama vaicoj iz juo, kur vjeirs. A jei atsoka: „Ok, kungi žēleigī!
Nava juo iz pasauļa, jau nūimyra. Trešā dīna, kai jū pagluobuoja,"

Jī vaicoj: „A kur jis paglobuots?"

„A vot, tī kopūs!,,

Jī nūguoja mjeklāt tuos vītys, sazarunuoja koč iz juo dūbis

pīdierkškūš; ka jau navar padarēt jam nikuo. Atrada svjeznu
(svaigu) dūbi, vīns atsasāda iz tuo cauruma, nūvilka biksis, jau

dierškys. A tam nabašnīkam bjeja tī guņc un dzelža druots sa-

tvjeicāta. Kai dyura ar tū korstū druoti čūkstā, kai napīzasyna

nikuo, soka: „Vot labi, iz pošis sirds pīdiersu jam!"

Pjēčuok atsasāda vidiškijs bruoļs i taipat ar korstu druoti da-

buoja čūkstā. Pjēčuok i jaunuokijs, bet nivīns napīzazyna, kai
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kuram bjeja, tik vysi treis lilējās, ka padjēja iz posis sirds. Nu i

nūbrāucja pa cjeļu, i vairuok naparuodjēja sovu ocu, a nabašnīks

izkuopja nu dūbis, naudvs bjeja jam tagad ostoņpadsmit tvukstū-

šu. Jis nūpierka, daudz zjamis i izzataisjēja par lelu saiminīku.

I vot kai glupijs latvjeits apmuonēja gudrOs vuocjīšs. Kas zyna, voi

tjei prauda bjeja, a var bvut, ka dzeivuojūt i truopjējās tai.

9. A. 1539. Kozlovskis Preiļos.

Reiz dzeivova veirs ar sīvu vīnā sātā. Sīva vad gūvi uz tier-

gu puordūt, ceļā sateik popu. Pops grib gūvi pierkt un vaicoj:

„Cik prosi par tū gūvi?"
Buoba soka: „Treis simti rubļu."

Pops ir ar mīru, aizmoksoj naudu un soka: „Reit sešuos stun-

dēs aizīšu pēc gūvis."

Labi! vad buoba gūvi tuoļuok, sateik cytu popu, jis vaicoj:
„Cik prosi par tū gūvi?"

Buoba soka: „Treis simti rubļu."

Pops ir ar mīru, aizmoksoj naudu un soka: „Reit septenuos

stundēs aizīšu pēc gūvis."
Buoba vad gūvi otkon tuoļuok un sateik vēl cytu popu, jis

vaicoj: „Cik prosi par tū gūvi?"

„Treis simti rubļu."

Pops ir ar mīru, aizmoksoi naudu un soka: „Reit astoņuos

stundēs aizīšu pēc gūvis."
Reitā sešuos tundēs atīt pirmais nops pēc gūvis, bet saimi-

neica soka iz popa: „Nūsagloboj! atīs muns veirs, jis tevi nūsiss."

Pops nūsabeida un vaicoj: „Kur man leist?"

„Līn zam cepļa!"

Pops nūvalk sovas drēbis, līn zam cepļa. Atīt veirs, pajām

popa drēbis un aizīt vēl da žogorim. Septenuos stundēs atīt ūtrys

pops pēc gūvis, bet saimineica otkon soka: „Nūsagloboj! atīs-

muns veirs, jis tevi nūsiss."

Pops vaicoj: „Kur man leist?"

„Līn zam cepļa!"
Pops nūvalk drēbis, īlīn zam cepļa — vērās: tur jau gul utrys

pops. Atīt veirs, pajām juo drēbis un aizīt vēl da žogorim. Osto-

nuos stundēs atīt trešais pops pēc gūvis, bet saimineica taipat

soka: „Nūsagloboj! Atīs muns veirs, jis tevi nūsiss."

„Kur man leist?"

„Līn zam cepļa!"

Pops palīn zam cepļa — redz: tur jau divi sjad. Atīt veirs,

pajām juo drēbis un aizīt. Popi nūsasyrda, kam jis atjēme ju drē-

bis i naudu i vēļ grib sist. Saiminīks nataisuos vvs sist, bet soka
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iz popim: „Jo sist, nikuo napadareis, īsim lobuok da krūgam iz-

dzjart vīna." Popi ir arī ar mīru.

Saiminīks īskrīn vīnā krūgā un aikmoksoj 15 rubļu, ūtrā krūgā

krūgā 15 rubļu un trešā krūgā 15 rubļu. Tad aizīt ar popim dzer

vīnā krūgā, dzer ūtrā krūgā, dzer trešā krūgā, bet nikur nikuo

namaksoj. Tik nūjām brīleiti (cepuri) nu golvas, dasyt iz golda

un soka: „Kvit, Ivan Vasilevič?" Krūdzinīki atbild: „Kvit!" un

saimnieks īt prūjom ar sovim vīsim. Popi vaicoj: „Cik mes dzē-

rem, bet par kū tu nikuo namoksavi?"

Saimnīks soka: „Man ir taida brīleite: jo tu nūjām nu golvas,

tad nav nikas juomoksoj."

Popi soka: JPuordūd mums jū!"
Saiminīks atbild: „Piercit, jo gribit. Dūdit pa treis simti nu

kotra!"

Popi aizmoksoj, kotrs pa treis simti, pajām saiminīka brīleiti

un runoj: „Mes tān (tagan, tagad) dzersim i nikur navajadzēs
moksuot."

Aizīt popi da vīnam krūgam, padzer iz 15 rubļu, dasyt ar brī-

leiti iz golda un soka: „Kvit, Ivan Vasilevič?" Krūdzinīks brei-

nuos, kas par kvit. Utrys pops soka: „Tu namuoki dasist, dūd,

man, es prūtu."

Krūdzinīks otkon nagrib klausīt. Tad trešais pops jam brīleiti,
bet krūdzinīks sasadusmoj un sadūd visim trim par golvu. Kū

jīm dareit? Aizmoksoj krūdzinīkam naudu un īt prūjom. Popi

runoj: „Itys saimnīks myus apmuonēja, īsim un sissim jū!"
Saiminīks redz popus un taisa sovā sātā lelu trūksni. Popi jam

vaicoj: „Kū tu 'tī dori?"

Saiminīks atbild: „Es pa tatarskam runuot vuicu (mācu)."
„Izvuici i myus!"
Saiminīks aizvad jūs da sātai, īvad vīnu vīnā kambarī un

soka: „Izkar mēli!"

Pops ko izkar mēli, to jis atgrīž jam mēli, tys i murd: buļuļu,
buļululu.

Obi popi_breinuos un soka: „Tys jau muok runuot. Cik mu-

dri jis izvuicēja!"
Saiminīks nyu īvad ūtru popu kambarī, atgrīž jam mēli, i tys

tān murd: bululu, bululuļu.
- Tad īvad i trešū, atgrīz i tam mēli, i tys murd. Pēc kaida brei-

ža popi nūmierst.

Atīt pi saiminīka saldāts i prosuos iz nakstmuojas. Saiminīks

īlaiž saldātu, īdūd jam treis rubli i soka: „Pi manis sātā ir valni.

Mož iznessi tu nu mans vīnu."

Saldāts atbild: „Man nav baist, iznesšu."

Saimnīks īvad jū un paruoda, kur gul vīns pops. Saldāts pa-

jām popu un aiznas jū nūsleicynuot. Saiminīks pajām īnas ūtru
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popu tvmā kambarī. Atīt saldāts vērās: vēļ utrys gul. Jis pa-

jām i aiznas ūtru. Atīt otkon, vērās: vēl trešais guļ. Jis soka:

„Te nikod jūs naiznest: vīnu nūnas, ūtrys atīt."

Nūnas jis trešū popu, vērās: bāg vīns pops. Jis dadzan tū

popu i nūsleicynoj jū arī.

Saiminīks īdeve saldātam 10 rubļu i palaide.

10. A. 1539. Draugs Līvānos. «Mvusu t. teikas un pasakas»,

Nr. 10.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, spēcīgi, bet trešais

taids vuorīgs, naSpēcīgs; tuopēc vysi jū sauce Neikuli,
Tāvs ar vacuokim dālim leida laidumus un guoja kunga dor-

būs, bet jaunuokais dzeivuoja sātā un kurinuoja muotei guni
puortā.

Reizi abi vacuokī bruoļi žāluojuos, ka jīm juoīt gruytūs dor-

būs, dīnu un nakti juostruodoj dēļ kunga un Neikuļa bruola, pašim
nikas naatlīkūt.

Tū dzierdēja jaunuokais bruolis. Jis teice: „Nagribu, lai jyus

dēļ manis grvuši struoduotu. īšu patsi pasaulē, pelnēšu maizi; bet

dēļ kungim gon svīdru nalīšu, kai jvus."
„Duraks, tu duraks!" nūsasmēja vacuokī bruoļi. „Dēļ kungim

svīdru nalīsi? Na jau tovai galviņai ar kungu gudrību māruotīs!"

„Gon redzēsit, ka vēl šudin gudrū lelu kungu apmuonīšu!"

līlējuos Neikulis. Vacuokī bruoļi pasasmēja par juo gudrību; bet

jaunuokais aizguoja uz muižu.

Labi, tev, Dīveņ! Neikulis kai muižā, tai pi lela kunga kluotu.

„Kuo laužu, kuo meklej?" aizklīdze lelskungs.

„Asmu Neikulis; meklēju cylvāku, kū varātu pīvilt."

„Nu tad pīvil mani," soka kungs smīdamīs par Neikula muļ-

ķību.
Šis nabogs, tik kosa pakausi un soka, ka vysi nīki aizzamier-

suši sātā. Lelam kungam patyka tys jūks.

„Tad ej uz sātu, pajem nīkus leidz!"

„Lels gobols nest. Kai es jūs atnesšu? Varu tuoleja ceļa aiz-

mierst vai pamest."

„Dūšu sovu zyrgu, juoj reitu,"

Bet Neikulis vys golvu kosa.

„Namuoku uzkuopt zyrgam mugurā."

„Tad es uzcelšu," soka lelskungs un, vādaru sajemis, smejas

par glupū Neikuli, kurs namuok zyrgam uzkuopt uz_ muguras, bet

meklej, kū varātu pīvilt. Labi tev, Dīveņ! Uzcēle ju zyrgam mu-

gurā. Neikulis guožas nū vīnas1puses uz utru un bez moza nū-

kreit zemē. Lelskungs gribēja pleist nū smīkla, cikom Neikulis

ījuoja mežā. Tī namuokulis sēd zyrgā, kai karaveirs. Puordeve jis
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Kunga zvrgu ar vvsim saglim un naudu nese muojā. Veltīgi kungs

gaidēje smīklīguo Neikula ar nīkim atpakaļ.
Utrā reitā redz, ka jis apmuonīts. Juoja pats uz Neikula sātu,

lai jū nūsūdēt. Labi tev, Dīveņ! Neikulis nu posa reita staigoj, pa-
kausi kasīdams, un zvna, ka tai gluži napuorīs. Uz puorta jam

vuorējuos dorvas katliņš. Kungu pamanējis, jis uzlēja dorvai

drusku yudeņa viersā un nūlyka katleņu ustobas vydā uz bluķa.

Kungs — vīns, divi — ustobā īškā un klīdz, lai Neikulis atbil-

žūt par nūkruoptu zyrgu. Kad juoatbild, juoatbild, nav kū darīt.

Bet kas tys? Yudens katleņā vard uz solta bluķa.

„Kas tys par kotlu?" kungs breinuojas. „Kai tys yudens viņā
vard?"

„Tys, cinigs, žehgs lelskungs, taids kotls. Jis vysu vuorej.

Navajag ni molkas, ni gunis."
„Ka man taids byutu kotls!" Kungs gudroj. „Vai navari man

juo puordūt? Tad ari par zyrgu nasūdēšu."

„Šis kotls gon man meija līta — navajag ni molkas ni gunis,"

soka Neikulis pakausi kasīdams, „bet kad lelskungs grib, tad varu

puordūt."

„Es tev dūšu par jū symtu rubļu. Vai esi mīrā?"

„Mozuok gon ir, bet lelam kungam lai īt!" atsoka Neikulis,

pajem symtu rubļu un atdūd lelam kungam dorvas katleņu.

Bruoļi, nu dorba atnuokuši, rūkas vīn pluota. Redz Neiku-

ļam otkon naudas kai spalu. Labi tev, Dīveņ!

Lelskungs muižā vysim grib ruodīt sovu breinuma kotlu.

Gon lej īškā šū, gon tū, bet kai nasavuorej, tai na'slavuorej. Golā

redz, ka otkon ir pīvylts. Jis žigli zyrgam mugurā un taišņi uz

Neikuli. Tāvs un vacuokī bruoļi drab nu bailēm, īraudzējuši dus-

mīgu kungu; bet Neikulis tik pakausi kosa.

„Tys kotls nasavuorej, kū tu mani muoni!" lelskungs klīdze.

„Atbildi nyu reizē par zyrgu un kotlu."

„Kai tad var vuorīfīs, kad jyus golvonū lītu atstuojat te?

Vyss spāks ir bluķī. Man jau arī kotls bez bluķa nasavuorej."

„Ak tai, nu tad puordūdi man bluķi arī. Cik gribi par tū

bluķi?"

„Kad jau lelskungs grib, tad varu puordūt. Bez symta rubļu

gon navaru."

Labi tev, Dīveņ'. Lelskungs samoksoj symtu rubļu un līk

aizvest bluķi uz muižu.

Tāvam un vacuokim bruoļim golva reibst radzūt, kaidu naudu

Neikulis sajem par nīka kūka gobolu. Bet vai bluķis kungam ku

paleidzēs? Neikulis staigoj pa ustobu un kosa pakausi. Jis pajem

pylnu sauju sudobra naudas un dūd bruoļim, lai jī atļauti jam nu-

kaut vucynu. Kai par tik daudzi naudas naļaut? Dūd vucvnu.

Dreiži vīn vucvns nūkauts un ašnis sālīts pyuzērī (pūslī).
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Na par ilgu lelskungs lēkšim, aulēkšim uz Neikula sātu. Nei-

kulis kluot pi muotes, īlīk pvuzēri ar asni jai padusē, pamuoca jū,
pats kreit uz mvureņa un kruoc aizmidzis, kai patmaļu slvužas.

„Vai Neikulis muojā?" klīdz lelskungs durovuo'Si. „Jā gan,

cīnīgs, žēlīgs lelskungs," atsoka bailīgi muote.

„Tyuleņ lai īt šur! Es jū, nakauni, nūsūdēšu."

„Cīnīgs, žēlīgs lelskungs, jis gul; nadreikstu juo mūdynuot:

jam uotra doba, dreiž aizzakaist; var vēl kaidu nalaimi padarīt."

„Bet es vēl dreižuok aizzakaistu!" klīdz kungs un gotovs
muoti sist. Kū darīt? Is Neikuli mūdynuot. Bet koleidz mūdy-

noj, jis sagruob tutynu un muotei kryutīs īškā! Ašnis vīn skrīn.

Nabadzīte aizzaklīdz un nūkreit nūmyruse. Sasatryukst tāvs

un bruoļi, sasatryukst arī lelskungs-.

„Kū tu te dori, nakaune! Tu poša lela kunga acīs nūkovi

sovu muoti!"

„Nava jau nikaida nalaime, jo tik es pats dzeivs." Stabulīti

pajēmis, jis staigoj apleik un stabulej. Tad dalīk stabuli muotei

pi ausis, īpyuš un — ak tovu breinumu! — jei pīsacel smīdamuoss
kai kad nikas nabyutu nūticis. Lelam kungam tū radzūt, puorīt

vysas dusmas.

„Kas tad tys?" lelskungs breinuojas. „Kai tys nūtyka?"
stabulei taids spāks, ka par mieršonu daudz nav juo-

bādoj. Vajag tik pastabulēt un ausī īpyust, tad mvrūnis tyuleņ

pīsacel."

„Loba līta!" lelskungs padūmoj. Jam jau sen beja bailes par

nuovi.

„Bet vai tu manis otkon napīvilsi?"
„Kai esi pīvilšu, kad lelskungs redz pats ar sovu aci!"

„Redzēju gon." Kū tad cytu, vajag nūpierkt.

„Cik tad tu gribi par šitū stabulīti?"

„Duorga gon jei man ir; bet lelam kungam puordūšu par

symtu rubļu." Lelskungs pasmej, ka tik lēši. Redz: glupais Nei-

kulis cytas cenas nazyna, kai tik symtui rubļu. Jis nūpierk duorgū
stabulīti un aizasteidz uz muižu.

Bet tāvs ar vacuokim bruoļim nazyna, kū darīt aiz breinu-

mim: Neikulam nauda bierst, kai nu gaisa; lelskungs patsi spīdin

spīž — tik jemi.
Labi tev, Dīvin! Lelskungs tyuleņ saaicynoj pulka visu.

Pats staigoj pa ustobu un stabulej. Te, vysim radzūt, jis sagruob

tutynu un īgruž sīvai kryutīs. Jei nūkreit un ir pagolam. Vysi

dūmoj, ka lelskungs nav pi pylna pruota, bet jis tik staigoj apleik,

stabulej un soka: - „Par tū vēl nikas, kad tik es pats dzeivs." Tad

līk stabuli sīvai pi ausis un pyuš, bet jei kai nasaceļ, tai nasacel.

Pīlīk pi ūtras ausis un pyuš, bet sīva guļ. Kas beigts, tys beigts.

Nyu ir troki! Dusmom nav māra. Lelskungs tyuleņ uz Nei-
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kuli, lai napaspēj aizbēgt. Nu nuoves tagad jam naizbēgt. Tū

zvna vysi. Lai varātu vairuok pamūcēt, lelskungs jū ībuozs

maisā, aizsīs golu un īlaiss azarā zam lads.

Neikulis staigoj pa ustobu un kosa golvu. Nabyus labi! Te

lelskungs kluatu, bez kaidas runas buož Neikuli maisā un uz aza-

ru. Lai kolpi napīvyltu, lelskungs pats Neikuli sleicynuos. Bet,
nikaida dorba nadarējis, jis nazyna, ka maisa cytaiž zam lads

navar pabuozt, cikom izcārt uoliņģi. Kai tū izcierssi, kad cierva

nav leidza. Juomeklej cierva. Aizguoja cierva māktām. Nei-

kulis gul maisā uz lads ceļa molā un kosa pakausi. Labi tev,

Dīveņ! Te garām brauc boguots kungs, īrauga maisu — īškā

kust. Neikulis sevī tik runoj:

„Ni muoku rakstīt, ni muoku skaitīt, tyuleņ par ķēniņu cels."

„Es muoku rakstīt, es muoku skaitēt, laid mani sovā vītā."

„Lai kai, bet žāl nū ķēniņa gūda šķiertīs."

„Atdūšu tev šovus zyrgus, kažuku un vysu naudu, laid mani

sovā vītā!"

Neikulis pakosa pakausi. „Kad jau kungs tik cīši grib, tad

jau byus juopaklausa."

„Labi!"
Neikulis pajem vysu kunga naudu, apvalk kažuku, bet pašu

jū ībuož maisā un aizsīn golu. Kuo ilgi gaidīsi? Sāduos kunga

zyrgūs un aizbrauce. Labi tev, Dīveņ! Lelskungs dreiž ar ciervi

kluotu, izcārt uoliņģi un īvei maisu ar vysu nakauni īškā. Nū-

gaidējis, cikom tys nūgrimst dybynā, lelskungs īt uz muoju un

prīcuojas, ka nyu Neikulis beigts. „Vaira manis namuonīs." Bet

ak tovu breinumu! Natuoli nu muižas redz slaikus zyrgus un

tymūs sēd Neikulis, dzeivs un vasals, naudu vīn skandynoj. Kot
tu sovom acim natici!

„Kur tad tu, Neikul', te tyki? Vai es tevis naīgryužu azarā?"

„Azarā gon grvudi, bet laimē īgryudi. Leidz šam pat lai-

kam nazynuoju, cik tur daudzi monta. Vasali zalta un sudobra

kolni. Var jeļmt, cik kas grib. Pajēmu te sev zyrgus, kažuku

un drusku naudas."

„Duraks, tu duraks!" nūdūmoj lelskungs. „Qon es zynuotu,
kūtī pajemt, kur zalta un sudobra kolni."

„Vai manis ari navari ībuozt?" lelskungs vaicoj.

„Par kū na? Kod es lelam kungam naasmu paklausējis?"

„Cik gribēsi par tū?"

«Gluži par velti jau gon man nasagrib ceļu rādīt uz zalta un

sudobra kolnim un vysaidim lobumim. Jo atdūsi man muižu, tad

lai īt."

Lelskungs atdud muižu ar pnku. Kam jam nīka muiža, kur

jū skaita par napruotīgu; kad tī zalta un sudobra kolni un vysaidi
labumi. Tys pats duraks Neikulis par pusstundes pījēmis tik daudz
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monta. Jī pajem maisu un aizbrauc. Dreiž vīn lelskungs celoj

pa zalta un sudobra kolnim azara dybynā; bet Neikulis dzeivoj
jaukas dīnas.

11. A. 1539. J. Dembrovskis, Zvirgzdienes pag. Latvju

kultūras krājumā.

Vīns zemnīks dzeivuoja bēdeigi. Ar lēlim suopim sirdā vjā-
rās uz citim boguotim, kai viņi braukoj lobūs zvrgūs un boguotīgi
dzeivoj. Vīnu vokoru sādādams pie golda, dūmuioja, kai boguo-

tīgi dzeivuot.

Reitā agruok cēlīs, jis izzamozguoja, apvylka boltu kraklu,

pabrukostuoja, aizguoja uz muižu do boguotuo kunga. Ar bailību

īguoja kuņģa muojā. Izguo kungs un vaicoj: „Ko tev vajadzīgs?"
Zelmnīks suoka stuostīt, ka viņam ir breinīga stabuleite un

viņš gribātu tū puordūt. Jo kungs vēlās nūpierkt, lai atbrauc

pie viņa un īraudzīs viņas breinumus. Kungs apsūlējās, ka reit

atbrauks, un nūpierks stabuleiti. Zemnīks guoja atpakaļ uz muoju

prīcīgs. Atguoja uz muoju, nukova pēdējū vušku. Puzyrā pi-

lēja ašņa un reitā šovam bruolam aizlyka aiz pozuses. Atbrauca

kungs. Zemnīks suoka lomuotīs ar sovu bruoļi. īguoja ustubā

kungs, sporētuoji puorstuoj lomuotīs un klīgt. Atsasādās kungs.
Zemnīks otkon suoka klīgt uz bruola, pēc tuo pajēmis nazi, da-

skrāj pie bruola, īdvura kriutīs. Bruols pakrita apzalējīs ar

ašņi. Kungs nūzabeiduos. Zemnīks dabuoja stabulīti, aizsvil-

puoja un nūsistais cylvāks cālās un palyka otkon dzeivs. Kungs

aizmoksuoja lelu naudu par taidu breinīgu stabuleiti un aizbrauca

uz muoju. Atbraucis uz muoju, suoka klīgt uz sovas sīva'si un

pajēmis nazi īdvura jai kriutīs. Sīva nūkrita nadzeiva. Kungs

pajāma sovu breinīgū stabuleiti un suoka svilpuot, bet sīva na-

zacēļās. Kungs svilpuoja nu vīna gola i nu ūtra, bet sīva naza-

cēļās. Tūlaik kungs syuta šovus kolpuotuojus pēc zemnīka. Zem-

nīks arī beja muojā un kolpuotuoji atveda jū pi kunga. Kungs
dūd rīkuojumu viņu ībuozt maisā un nūsleicinuot. Divi kolpuo-

tuoji ībuoza zemnīku maisā un nūveda uz azaru nūsleicinuot, bet

aizzamiersa cierva. Atvaduši zemnīku uz azaru, laida protaisēt
caurumu ladā, bet nabeja cierva. Aizbrauca obadiv kolpuotuoji

uz muoju pēc cierva, zemnīku pamat uz lada. Zemnīks, gulā-

dams maisā, dūmoj, ka jau atguoja gols. Dzierd: nazkas brauc.

Zemnīks teica: „Namuoku ni rakstēt ni lasēt, bet par ķēniņi sa-

dynoj."

Kungs braukdams dzierdēja taidus vuordus, padūmoj: es

muoku lasēt un rakstēt, un teic uz zemnīka: „Laid mani maisā,
tev es par itū pamesšu treis zyrgus."

Zemnīks viņam ar lelom prīcem atdeva taidu vītu. Kungs
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īleida maisā, bet zemnīks atsasādās uz zyrgu, nūbrauca prūjom.

Atguoja kolpuotuoji un nusleicinuoja kungu, kas gulēja maisā.

Brauc zemnīks car muižu tuo kunga, kuru viņš apmuonīja. Kungs

redz, ka brauc zemnīks, kuru jis lyka nūsleicinuot. Jis izskrāja

uorā, pasauca zemnīku, un vaicoj nu viņa, kur viņš dabuoja tai-

dus lobūs zyrgus. Zemnīks atbild: „Yudeņa ķēniņam tī ir kolni

zalta un duorgūs akmeņu un vysaidu lobūs zyrgu, bet es tikai

īsādu trejūs zyrgūs."

Kungs suoka lyugt zemnīku paruodēt, kai tikt uz šū kēnestī-

bu. Zeimnīks soka: „Atdūsi sovu muižu, tūlaik paruodīšu."

Kungs atdūd muižu un sovu boguotību. Zemnīks pajēma

kungu un brauc atpakaļ uz azaru un nūsleicina kungu.

12. A. 1539. L. Uljana Latgale. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja treis bruoļi. Divi beja gudruoki un vīns muļķis.
Pi gudrim bruoļim beja vysa nauda un cvtas boguotības, bet

muļķis tikai zynuoja putru vuorēt.

Vīnu reizi, kad muļķis vuorēja, īguoja kungs ustobā. Muļ-

ķis pajēma pudiņu ar putru un nūcēla uz stuļpiņa, kurs stuovēja
natuoļi nu plītas. Kungs pazavēra, ka vard pūdiņš un soka muļ-

ķam „Puordūd maņ tū pūdiņu!"

Muļķis beja ar mīru un sajēma naudu nu kunga par pūdiņu.
Kungs aiznesa pūdiņu uz muižu, pīlēja yudeņa un gaidīja, cikom

suoks virt, bet pūdiņā yudens navyra. Kungs atguoja uz muļķi
un soka, ka pūdiņā yudens navard. Muļķis soka: „Kungs, jyus

pajēmāt pūdiņu, bet stuļpiņa nanūpierkāt!"
Šūreiz kungs nūpierka arī stuļpiņu, aiznesa uz muižu un

lyka vuorēt. Pūdiņš kai navard, tai navard. Tagad muļķis dū-

moj, jo atīs kungs, jū īslūdzēs cītumā. Muļķam tyka baist kunga.

Viņš sagudruoja tai: pajēma vuškas pyusli, pīlēja ašņa un pīsēja
sovai muotei pi vādara, tad iztaisēja stabulīti nu veitula myzas.

Kai tik īguoja kungs ustobā, muļķīts pagyva nazi un īduyra so-

vai muotei vādarā. Kungs nūzavēra vīņ, ka nu buobas asnis iz-

tecēja. Tūreiz muļķīts pajēfma stabulīti un papyutja muotei pi
vīnas auss, pi ūtras un muote uz reizes pīsacēļa. Tūreiz kungs

lyudz, lai muļķīts puordūt jam tū stabulīti. Muļķīts arī puordeva

kungam stabulīti. Kungs atnezja uz muižu stabulīti, saprasīja dau-

dzi vīsu un pajēmja sovai sīvai īdyura vādarā ar nazi. Tod

pyutja pyutja pi vīnas un ūtras auss, bet sīva kai nasaceļ, tai

nasaceļ. Niu kungs vēļ vairuok sasadusmuoja uz muļķa. At-

guoja uz muļķīti un gribēja jū nūsleicynuot, bet izgudruoja vēļ

gryutuoku nuovi muļķīšam un pīsacīja sovim sulaiņim, lai izku-

rinoj cepļi korstu, korstu. Tad aizvedja muļķi un gribēja kungs

uz luopstas ībuozt muļķi ceplī, bet muļķits tai nasagula, lai byutu
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kungam labi jū ībuozt ceplī. Tad mulķīts sacīja kungaim, lai šam

paruodūt, kai vajagūt! gultīs uz luopstas. Kungs atsagula paruo-

dīt, bet muļķīts pajēma un īgrvudja kungu ceplī. Tai mulķīts

palvka kunga vītā par muižas kungu un dzeivoj vēļ šū boltu dīnu.

Piezīme. Tadu pašu pasaku ir vel uzrakstījis VI. Pilipjonoks Lat-

galē P. Š.

13. A. 1539. No N. Rancana krājuma Kapiņu pag.

Sen-isenējūs laikus dzeivuoja mežā treis saiminīki: Pleucs,
Gulbs un Truktvns. Gulbs un Truktyns beja tureigi saiminīki

un vysod skaitējuos par lēlim gudrinīkim. Pleucs dzeivuoja bē-

deigi, un vysi viņu skaitēja par muļķi. Tureigī sābri dzeivuoja

storp sevim draudzeigi, bet bēdeigū Pleuci vysod steidzēs ap-

muoneit.

Paguoja naaugleigs gods un šīm saiminīkim izauga moz mai-

zes. Gulbam un Truktynam beja pylni orfidi vacu-vacuos maizes,

tad tī par naaugleigu godu nanūsapyute, bet nabadzeigais Pleucs

pavysam gaisa uorā. Atguoja pavasars un ar viņu beja taidas dī-

nas, ka Pleucs naturēja kū mutē īlikt. Radzādams, ka nuok bods

kluot, sasalasēja puordūt pādējū gūvi. Sābri, izzynuojuši, ka

Pleucs reitā vess gūvi puordūt, aizīt jam prīškā. Sasatykuši ar

Pleuci suoc vaicuot: „Kur," saka, „vessi šitū kozu?" Pleucs at-

bild, ka tei nav koza, bet gūvs. Tad Gulbis un Truktyns suoc jam

pīsasmīt, ka taidu gūvi nav vērtē saukt por gūvi. Pleučam nu jū
izmīšonas sasagrīž golva un jis par pasūlītim pīcim rubļim atdūd

gūvi.
Gulbs un Truktyns, izmuonejuši guvi, aizvad uz satu, a

Pleucs nūbrauc uz pilsātu maizes pierktu. Pilsātā jis nūpierk
pūdu myltu un kotlu kai azari, tad brauc uz muojom. Sīva, īrau-

dzējuse vysu manteibu par gūvs naudu, suoc buortīs, bet kas

reizi padareits, tuo vairs naatgrīzt. Pleucs pīvuorej pylnu kotlu

myltu putras un dzeivoj tam laikam mīreigi. Bet te vēl sasateik

ar sovim sābrim. Tī ar izsmīkli vaicoj: „Kū tad, sābreit, nū-

pierki par sajemtū naudu?" Pleucs, pacēlis golvu, atbild: „Nū-

pierku kotlu, kurā kū gribi, tys vard, un nikod nasamaitoj un vv-

sod gords. Gulbi un Truktynu sājam skaudeiba, un viņi nūpierk
nū Pleuca par 100 rubļim breineigū kotlu. Puordevis kotlu,
Pleucs īlīk kotlā treis akmiņus, pavuorneicu, un pasoka sābrim,
ka suoks vuoreit, lai padūmoj, kū grib, un pamaisa akmiņus, tam

laikam vyss byus gotovs.

Gulbis un Truktyns, atvaduši kotlu uz imuojom, aizdumoj

gordas pusdīnas un suoc maiseit akmiņus, bet nikas navard. Tai

jī maisēja vīns par ūtru lelu laiku un puorstuoja tik tūlaik, kad iz-

syta kotlam dybynu, bet pusdīņu tai i naizvuorēja. Iraudzējuši
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tagad, ka jūs Pleucis apmuonēja, ļūti aizzadusmuoja un sauce

Pleuci pi tīšas. Braucūt uz tīsu, Pleučam īskrīn golvā lobs pa-

dūms. Jis nūkaun jāru un nu uodas sašyun capuri, līk golvā un

laižas uz tīsu. Braukdams uz tīsu, Pleucs īt krūgā, pīsoka krū-

dzinīkam pīgatavēt ēdīņu un dzērīnu, samaksoj saceidams, ka at-

pakaļ braucūt jis ībrauks ar draugim, un ka vyss byutu gotovs.
Atpakaļ braucūt aicynoj Pleucs šovus sābrus krūgā, un tī lab-

pruot ir ar mīru — saīt vysi krūgā. Pleucs tik pakrota ar golvu

pierktū capuri, un krūdzinīks jau vysu tyuleņ padūd. Pleucs

labi vīn padzierda un pabaroj šovus draugus, tik kas par nara-

dzātu lītu, ka namoksoj naudas, tik pakustynoj sovu capuri un

pavaicoj: „Vai kvitē, saiminīks?" Radzādami šitū, Gulbs ar Truk-

tynu suoc dūmuot par naradzātu capuri, caur kuras pakustinuo-

šonu var dabuot paēst un padziert. Tad jī sasarunoj un nūpierk

par 200 rublim nu Pleuča capuri.
Pleucs, pajēms naudu, mudri skrīn uz muojom, a juo lepneigī

sābri palīk krūgā un suoc dzieršonu bez moksas. Labi vīn īdzā-

ruši, ceļas braukt uz sātu. Gulbs pakustynoj pierktū capuri un

vaicoj: „Voi kvitē, saiminīks?" Saiminīks atbild: „Aizmoksoj,
tad bvus kvitē." Truktyns ar dusmem izraun nu Gulba capuri

un suoc jū krateit, cik vīn var, bet nikuo naleidz, saiminīks na-

laiž valē, cikam mvusu gudrī veiri jam nasamoksoj. Un tai vēl

reizi Pleucs apmuonēja savus sābrus.

Bet tagad jau Gulbs ar Truktynu beja troki dusmeigi un nū-

sprīde Pleuci nūsist. Pleucs jau zynuoja gon, ka sābri tuo jam

napīdūs un kai navīn (kaut kā) atrībs, tuodēļ beja uzmaneigs. Vīnu

vokoru Pleucs izdzierda trūksni kluot pi sovās ustobas un pa ru-

nai pazyna šovus sābrus. Tad laika nakaveidams, zynuodams,
ka na ar lobu atīt, krita uz luovas un gul par nūmyrušu. Sīvai

lyka sēdēt pi golda un rauduot. Sābri īīt ustobā un redz sovu

īnaidnīku nūmyrušu. Gulbs nu dusmem pagyun vāzu, kura stuo-

vēja kaktā, un syt Pleuci ar šīm vuordim: „Ka natyka dzeivam,

tad sisšu myrūņam."
Pleucs napacītis suopes tryukstās un suoc sumynuot sābrus

pateikdams, ka vinu pīcēle nū myrūņim: „Meili sābreiši, nalaime

nūtyka tuodēļ, ka es mierdams aizmiersu pasaceit sīvai, lai man

īsyt ar šitū rungu, bet te jyus mani izgluobēt nu nuoves. Runga
tur breineigu spāku, ar jū kotru cvlvāku var pacelt nu myrūņim."
Gulbs ar Truktynu otkon patic Pleučam un aizmiersuši, ka jis
jau jūs cikšu reižu apmuonēja, nalaiž vāzas nu rūku, bet moksoj
200 rubļu un laižas uz muojom.

Tamā laikā nūmierst ķēniņam vīnīguo meita. Ķēniņš lūti
nūskumst un paziņoj vysā kēnestī, ka kas juo meitai atgrīzs dzei-

veibu, tad tam atdūs jū par sīvu un vēl pusi sovas valdeibas.

Gulbs un Truktyns, tureidami breineigū rungu, teik pi ķēniņa un
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apsvulej eisā laikā izzuolēt ķēniņa mieitu. Ķēniņš ar prīcu atlaun
jīm vysu, ka tik meita palyktu dzeiva. Nūgaidējis laiku, kaidu

beja lykuši_breineigī doktori, ķēniņš īt siovas meitas kambarī dū-

muodams jū satikt dzeivu, bet te nagaidāma līta — meita vysa sa-

systa un breineiguo runga nūsvīsta zemē. Ķēniņš īraudzējis taidu

šausmeigu izsmīkli, tyuleņ lyka šīm veirim nūcierst golvas. Tai

beidze dzeivi myusu boguotī un skaudeigī veiri, Gulbs un Truk-

tyns; a bēdeigais Pleucs mīreigi un laimeigi nūdzeivuoja sovu

myužu, jo nabeja vairs kam jū traucēt.

14. A. 1539. Latvju kultūras pasaka no Latgales.

Dzeivuoja vīns zemnīks un tī pat natuoļi nu zemnīka dzei-

vuoja vīns žeids. Zemnīks beja poruodā žeidam vīnu kapeiku.
Vīnu reizi atīt žeids pi zemnīka un vaicoj paruodu. Zemnīks

jam atbildēja: „Zyni, Jankel, šudiņ pi manis nav, bet tu atej pa-

reit, es tev tūlaik atdusu."

„Labi," pasacīja žeids un nūguoja uz sovu sātu. Atīt tei dīna,

kod atīs žeids pēc kapeikas, bet zemnīks dūmoj: kai tie pataisīt,
kab vēl nu žeida dabuot kaidi rubli divi, vai treis. Sadūmuoja

zemnīks, aizkurinuoja cepli, pastatīja pūdu ar vudeni ceplī.

Pūdā vudeņs suoka virt. Zemnīks vērās caur lūgu, ka īt žeids

pēc kapeikas. Zemnīks tyuleņ izjēmja nu cepļa pūdu ar vudeni

un pastatīja uz durovu slīkšņa. līt žeids ustobā, vērās: stuov uz

slīkšņa pūds ar yudeni un vuorējas. Žeids nu reizis sasabeida

un tad vaicoj nu zemnīka: „Kū, sābris, pi tevis uz šlīkšņa vuorējas

pūdā vudens, guņs nav?"

Zemnīks jam atbildēja: „Te pi manis ir taids pūds: pīlej vudeņa

un pastot, kur grib, bez vvsaidas guņs vudeņs tyuleņ virs!"

„A!" pasoka žeids, „bet zyni kū, sābris, puordūd tu man itū

pūdu!"
_

„Dcl kuo na, piere!" atbildēja zemnīks.

„Cik tu gribi par itū pūdu?"

„Nu, cik, treis rubli," atbildēja zemnīks.
*

„Nu labi," pasacīja žeids ,samoksuoja zemnīkam treis rubli

par pūdu un vaicoj tū poruoda kapeiku. Zemnīks jam atbildēja,

ka nav pi juo smolkas naudas.

„Nu lai palīk uz cytas reizes."

15. A. 1539. V. Filšs no H. Pavlovskas Ludza.

Dzeivuoja zemnīks ar sīvu, jīm beja vīns dals. Tys dals beja

mulķīts, bet veči tūmār mīluoja sovu bārnu un vysu sovu boguo-

tību turēja tikai dālam. Kad mulķīts izauga lels, jam īsagribeja

aizbraukt un pasavērt pilsātas. Zemnīki suoka pīrunuot dalu
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nabraukt uz pilsātu, bet mulkis teicja: „Na, es gribu redzēt pilset-

nīkus, es tak naesmu muļķis, kai jvus dūmuojat!"

Dāls suoka taisītīs ceļā. Muote rauduodama teicja jam: „Na-

brauc, dēliņ, pilsātā tak daudz vysaidu zagļu un laupītuoju, var

tevi aplaupīt!"

„Nikas!" atbildēja muļķis, „es apvilkšu sovu jaunu kraklu,

tad es arī bvušu taids pats kai vysi pilsētnīki. Viņi manis nimoz

napazeis, dumuos, ka es arī dzeivuoju pilsātā un asmu taids pats

zaglis, kai viņi!"
Vecim jau nabeja vairuok kū runuot un jī devja dālam naudu,

ceļā vēl svētīja jū un puorkristīja. Muļķis guoja pa ceļu īdūmīgi

un dagunu uz augšu aizreizis. Pīguoja jis pi pilsātas — vērās:

stuov krūgs. Muļķam jau sen gribējās kuo nabeijs paēst. Sko-

tās: krūga durovuos stuov cvlvāks un klīdz: „Reit vvsim dūs par

breivu, navajadzēs naudas moksuot!"

„Labi pilsātā dzeivuot!" dūmoj muļķis un īguoja krūgā. Tur

pi golda sēdēja daudz zagļu un jī, īraudzējuši puiku nu laukim,

soka vīns ūtram: „Itys puika nu laukim: daguns, var redzīt, ka

ar taukim!" un aizsyutīja vīnu nu jīm pi muļķīša. Tys daguoja

un soka muļķīšam: „Nuoc da mums, mes tak arī gribam ar tevi

parunuot. Var redzēt, ka tu esi nu lelas pilsātas, pastuosti, kas

ira tur loba!"

Muļķīšam tys ļūti patyka un jis dūmoj: „Es teicu muotei, ka

mani nivīns napazeis, ka es asmu nu laukim!" un daguoja pi
laupituojim. Tī vvsi zagli suoka muļķim stuostīt par vvsaidim

breinumim, kū viņi asūt redzējuši. Muļķis klausēja tik nūpītni,
ka mute jam stuovēja vaļā. Vīns zaglis soka jam: „Lels pilsātnīks,

pīsok atnest veina padzert un lobu kā nabejis paēst. Tev, kai

lelam kungam naudas vajag byut!"

Muļķis uz reizes pasacīja krūdzinikam, lai vysu nas uz golda,
kas jam ir krūgā. Krūdzinīks tyuleņ vysu izpildīja. Zagļi vvsi

ād un vys stuosta. Vīns soka tai: „Agruok pi mums beja zalta

zyrgs, ar kū mes pa dabasim braukuojam, beja vēl golds un

kad jam pasacīsi: gribu ēst, jis tyuleņ pylns ar vysaidim ādu-

mim, bet tagad mums ir capure, kura ir taida: jo jū izlīk uz gol-

vas, cylvāks tevis navar nimaz īraudzēt un tu vari mīrīgi stai-

guot pa pilsātu, vysu, kū gribi, jemt, bet ni kapeikas par tū na-

moksuot. Pīmāram: tagad tev vajadzēs par vvsu šū moksuot,
kū mes apēssim, bet jo byutu tev taida capure, tūlaik tu krūdzi-

nīkam namoksuotu nikuo!"

Tys stuosts ļūti patyka muļķam. Jis dūmuoja,dūmuoja un

soka: „Bruoļi, puordūdit, man tū capuri, es jums vvsu sovu naudu

atdūšu!"

Zagli uz reizes izjēmja samta capurīti un puordevja muļķam,
bet paši dreižuok izskrēja uorā. Muļķis laimīgi smaidūt sadūmuoja
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īt pa pilsātu un nūpierkt sev lobu zyrgu, bet tai kai vajadzēja
moksuot krūdzinīkam, jis uzlyka capuri golvā un guoja pi du-

rovom. Krūdzinīks daskrēja da juo un soka: „Moksai par vysu,

kū pajēmi nu manis!"

Mulkis stuov mīrīgs ar capuri golvā un dūmoj, ka krūdzi-

nīks, juo naredz. Bet krūdzinīks gaidīt ilgi nagribēja un suoka

sist muļķi. Muļķis rauduodams izskrēja uorā ar vysu sovu ca-

purīti un redz, ka nivīna zagļa nav, jam vysur suop, jo krūdzinīks

cīši jū sasyta. It jis tuoluok un īraudzēja smuku zyrgu. Pīguoja

pi juo, pajēmja un gribēja vest uz muojom, bet te uz reizes iz-

skrēja saiminīks un nasaverūt, ka muļķam ir uz golvas samta

capurīte, kū jis uzlyka, lai juo cylvāki nadabuoj redzēt, atjēmja

zyrgu un otkon suoka sist. Tūlaik muļķis jam vysu izstuostēja,
kai beja. Saimnīks suoka smītīs un teicja: „Tevi tak apmuonēja!

Ej lobuok uz sātu un dzeivoj tur, tova capure ir taida paša kai

cytas."
Tai muļķis paklausēja saiminīka, aizguoja uz sātu un dzei-

vuoja tur leidz pašai nuovei un vairuok uz pilsātu nagrybēja
braukt. Samta capurīte vēl šudiņ guļ jam uz cepļa par lobu pī-

miņu nu laupītuojim.

16. A. 1539. V. Zacharska no A. Rečas Silajāņu pag.

Dzeivuoja uz pasauļa vīns zemnīks, kam beja vīns dāls

Uodums. Itū dālu zemmīks nācēja un skaitēja par lelu gudrinīku,

bet Uodums skraidēja pa mežu, lasēja ūgys, ēdja un cīši trokuoja.
Uodums pats sevī arī dūmuoja, ka jis ir cīši lels gudrinīks.

Vīnu reizi Uodums sadūmuoja sovā pruotā, ka jis grib sazatai-

seitīs par lelu uiceitu cvlvāku, un prasēja sovu tāvu palaist jū

uz gorodu dzeivuot. Tāvam tvs napatvka, jam nagribējās laist

dālu uz gorodu, jis jū lomuoja un saucja par lelu_ muļķi, bet dāls

kotru dīnu runuoja uz tāva, ka jis nikuo nasaprūt. Cik tī laika

vai godu puorguoja — nūmyra Uoduma tāvs. Pēc tāva nuovis

Uodums runoj uz sovim radinīkim, ka jis brauks uz gorodu me-

kleitu lelys gudreibys. Cik radinīki jam narunuoja: „Uodumeņč,

nabrauc, napustej naudys," bet Uodumu pats čorts navar īrunuot:

kū jis sadūmuoja, tam vajag byut.
Uodums pajāmja nu sova radinīku salaseitu vēl pi tāva dzei-

vis naudu, treisdesmit rubļu, kas tymā laikā beja cīši lela nauda.

Uodums apylka derevnis kraklu, bindzeku un uz kuoju veizis,

pajāmja lelu vāzu un nūguoja uz gorodu, da gorods beja nu jus

derevnis kaidu divdesmit verstu. Uodums īt un veras, muti

atplēts, un kai īguoja gorodā, tai jū nu reizis pazyna goroda lauds,

ka nazkaids derevnis mulkis atguoja. īt Uodums pa gododu, ve-

ras uz vīnys sīnys pi pošu durovu pīraksteits „Krūgs", šudin par
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naudu, a reit bez naudys". Uodumam nu reizis patvka vīns krūgs
un jis īguoja tymā krūgā, kas vysod beja vysaidu zagļu un razboi-

nīku pylnc. Uodums īguoja un vērās, ka tī lels kambors un pi
vīna golda sjēd un runoj div nazkaidi puiši, kuri nu reizis pazyna,

ka jis ir nu derevnis, un vīns ūtram ar acim devja zynuot, kai

apstatēt taidu gudrinīku. Div puiši pasaucja Uodumu pi sova

golda, un jis nu reizis palyka prīcigs, ka jam tai uotri tyka īpa-

zeišana ar gudrim goroda ļaudim. Uodums pasaucza krūga saimi-

nīku, lyka atnest dzēruma un kū ēst. Saiminīks ar taids pats

beja, kai juo gosti: tiuleņ vysu padevja uz golda. Jī ēdja un dzēra

duorgus vīnus. Itī puiši stuostēja Uodumam vysaidus posokus
un runuoja, ka uz šuo zemis ir vysaidi breinumi un jī poši re-

dzēja, kod braukuoja pa pasauli. Uodums, atplēts muti, vys

klausēja. Jī runuoja, ka rublis var skrīt pa gaisu, par čortim un

par nazkaidu zuoli, kura taisa nu nūmyruša dzeivu. Golu golā jī

sarunuoja, ka pi jūs ir taida cymda, kura kai apilksi, nivīns tevi

navar redzēt, abet tu vysus vari redzēt. Uodums dūmuoja, ka

taida cymda ir cīši loba un jam gribīs taidu cymdu dabuot. Puiši

runoj uz Uodumu: „Mes varim tev puordūt itū cymdu, bet kab

tu cytim nikaidys nakuorteibys ar itū cymdu napataiseitu."

Uodums suoka prasēt, ka jis nikam nataisēs nalobumu —

puordūdit itū cymdu jam. Itī puiši nazkur dabuoja vācu saluo-

peitu cymdu un puordevja Uodumam par divdesmit rubļu un

pascēja, kab jis ar itū cymdu namuonētu ļauds un nikuo nazogtu.

Tai puiši pajāmja divdesmit rubļu un izguoja nu krūga uorā un

prūjom.
Uodums apylka sovu nūpierktū cymdu uz rūkys un dūmuoja

izīt uorā pazavērtīs, bet krūga saiminīks daīt pi Uoduma un vai-

coj, kab jis samoksuotu nar ēšonu un dzeršonu. Uodums dūmoj,
ka saiminīks jū naredz, un grib izīt nu krūga un namoksuot. Sai-

minīks, ilgi nadūmuodams, sajēmja rūkuos Uodumu un suoka likt

jam par kokļu, runuodams: „Voi moksuosi par ēšonu un dzer-

šonu?"

Uodums izjāmja nu kārmyna ostoņi rubļi, moksoj saiminī-

kam un runoj: „Kai tu mani vari redzēt, ka pi manis apylkta na-

redzamuo cymda?"
Saiminīks beja cīši dusmeigs un dūmuoja, ka Uodums vēl

smejas par jū. Jis tiuleņ suoka Uodumam ar kulakim kaulus skai-

tēt un runuoja: „Tev, derevņis putra, uz cepļa sēdēt un putru

ēst, a na pa gorodu volkuotīs."

Tai Uodums aizmoksuoja saiminīkam par dzeršonu un ēšonu

un ar lelu spāku izvylka nu krūga sovas kuojis, jam brīsmeigi

suopēja vysi kauli. Kū darēt Uodumam? It jis atpakaļ uz sātu

kuoju pi kuojis. Atīt Uodums uz sātu, radinīki vaicoj nu juo:
„Nu, kū, Uodums, daudz gudreibys atnezi nu gorods uz sātu?"
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Uodums nikuo narunoj, bet golu golā pascēja: „Kū tja runuot?

Gorodā par vīnu stundi vajag daudz moksuot, a par ūtru stundi

nikuo napalvka."
Tai Uodums vairuok nikod nadumoj par goroda gudreibu un

nikam nastuosta par cymdu, kuru nikas neredz.

19. Vīrs no paradīzes.

1. A. 1540. J. Bank i n s «Šis un tas», I, 1872, 25.

Vidzemnieks, nobraucis pirmo reižu Rīgā, staigā pa ielām,

apskatīdams greznas un augstas ēkas un dārgas lietas. Uz reižu

trešā tāžā atver logu un cienīgmāte izbāzusi galvu pa to, prasa:

„Mīlais draugs, pēc kā tā rēgājies?"

Tas žigli apdomājies, šai tā āķīgi atbild: „Skatos pēc cau-

ruma, pa kuru nācu no debesīm."

„Tas gauži labi, ka Jūs no debesīm esat," cienīgmāte atbild.

„Man tur arī dēliņš; Jūs tak viņu pazīstat? Sakāt, ko dara mans

dēliņš?"

„Es daudz reiz ar viņu satiekos un izgavarījos," tas atbild;

„viņam citādi itin labi iet; bet kad ar citiem kungiem kārtis spēlē,

tad arvien paspēlē; tāpēc viņam naudas trūkst."

„Labi, vai Jūs, uz debesīm iedami, tam nevarat aiznest

naudas?"

„Kāpēc nē? Labprāt!"

Cienīgmāte tam iedod labu kuli naudas priekš sava dēliņa;
zemnieks to palicis padusē aiziet, nevis uz debesīm, bet uz Vid-

zemi.

Piezīme. Jau Simons Grūnaus 16. gadsimteņa sākumā stāsta šādu

gadījumu par kādu sievu «Ertmuth Stollen» Prūsijā (11, 324). Nav šaubu, ka

te var būt runa tikai par pasakas lokālizēšanu. No Prūsijas jau sen teikas

un pasakas ir pārnākušas arī uz Latviju, kā p. p. teikas par Turaidas Rozi,

par nogrimušo pili, kuras vārds ir jāuzmin v. t. pr. Sava loma te būs piede-
rējusi arī grāmatām, jo jau C. R. Girgensona lasāmā grāmatā «Stāsti, pasakas,
dziesmas un mīklas, 1823.» ir ievietota šāda pasaka (20—26 L p.). P. Š.

2. A. 1540. «Dunduru pēcnākami» 1876 g. 46 (9).

Ceļā viens žīds satiek vīru.

Zīds prasa: „No kurienes tu nākdams?"

Vīrs, uz debesim rādīdams, atbild: „Tur no augšas."

Žīds: „Vai tu tur manu dēlu Icku redzēji?"
Vīrs: „Kā nu bez redzēšanas!
Žīds: „Ko viņš tur dara?" •

Vīrs: „Dievam cūkas gana ar plikām kājiņām."
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Žīds: „Vai cūkas — Dievam viņš gana?"

Vīrs: „Kā tad!"

Ži ds: „Še tev pieci rubuli naudas, aiznes viņam, lai labāk

endelējas ar sīkiem krūmiņiem, nekā Dievam cūkas gana."

Žīds pārnācis mājās un stāstījis sievai, ka dēls Dievam cū-

kas ganot un esot kādam vīram pieci rubļi iedevis, lai dēlam aiz-

nesot.

Žīda sieva nu kliedz: „Ak, vīrs, tas cilvēks ir tevi pievīlis!
Uz debesim jau neviens nevar tikt. Kāpj tik nu zirgam mugurā,

jāj tam vīram pakaļ un prasi, lai tev atdod tavu naudu."

Žīds ar jāj un panāk vīru, bet vīrs naudas neatdod. Kas nu

žīdam darāms? Viņš nokāpj no zirga un dod vīram zirgu patu-
rēt, kamēr viņš mežā iet lūku plēst, lai varētu vīru cieti siet un

atpakaļ vest. Kamēr žīds lūkus plēsis, tikmēr vīrs zirgam mu-

gurā un aizjājis.

Gan nu žīdelis gājis mājā raudādams, ka zirgs un nauda pa-

galam, bet kas tur var līdzēt? Vīrs vēl tagad jājot ar žīda zirgu

pa pasauli.

3. A. 1540. Kārlis Tarzieris Druvienā. LP, V, 345, 149. Max

Bohm, Lettische Schwānke, 25, 22.

Reiz bites izlaidušas bērnus un aizgājušas pa lauku projām.
Zēns licies pakaļ. Bet kur nu gaisa putnus noķersi? Gadījies
ezers — šīs ezeram pāri, zēns paliek ar platu muti. Bet karstumā

taču vēl saņēmies: norāvis drēbes un peldējis bitēm pakaļ. Pašā

tai brīdī varavīksne ezera vidū dzērusi un zēns iepeldējis taisni

tai vietā, kur viņa ūdeni uzsūkusi. Ūdeni sūcot, uzsūkusi ari

zēnu augstu mākoņos.

Vareni jauki esot izbraucies, jo varavīksnes ceļš esot bez

gala jauks. Bet piepēži zēnam iešaujas prātā paskaitīties, kā lie-

tus no varavīksnes laukā tek. Nu izliecis kaklu un skatījies:
esot sijājis kā pa sietu. Te — kā gadījies, kā ne — zēnam pa-

slīdējusi kāja un tā neviļot iekritis tādā bezdibeņa caurumā. No-

nācis lejup, ka nozibējis vien, un beidzot nokritis (atradies) ze-

mes virsū. Bet tai vietā, kur zēns nokritis, patlaban kungs jājis

garām. Prasījis zēnam: „Kur tu biji? Redzēju tevi krītam."

„Biju debesīs!"

„Kā tiki debesīs?"

„Lūdzos, lūdzos, kamēr uzlaida arī tādu brītiņu paciemoties."

„Vai manu dēlu arī satiki?"

„Kā nu nesatikt? Es jau tur biju liels vīrs, apmēram kā jūs
te muižā — tāds!"

„Nu cik liels tad mans dēls tur ir?"
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„Ai, kauns gandrīz teikt, jūsu dēls tur pavisam nieka vīrs —

gana cūkas un pēdīgi noplīsis vazājas."

„Vai, dēls, vai nevari viņam uznest jaunus zvārkus un varbūt

naudu kādu muciņu? Ko darīsi? Plēš mani tīri pliku: tā viņam
te nevarēja piedot, tā tur."

„Labprāt, dodiet tikai šurpu; bet kājām nevarēšu līdz augšā

ejamiem vārtiem nokļūt — tie aplam tālu, jums jādod labs zirgs

un karīte. Šinī vietā tikai nonāk zemē, bet augšā kāpjamā vieta

tur viņā pasaules malā."

Kungs iedevis zirgu, karīti. naudu, drēbes un vēl izvadījis
zēnu; bet zēns pārbraucis pie tēva pasmiedamies.

Piezīme. Tā ir veca māņticība, ka varavīksne sūcot no zemes ūdeni

un dodot to par lietu atkal atpakaļ. Arī senie grieķi un romieši tā ticējuši.

A. Lerchim Puškaitim ir piesūtīts tikai šis viens variants no šās populārās

pasakas, lai gan jau agrāki šāda pasaka ir iespiesta, kā augšā redzams, gan

J. Bankina grāmatā, «Šis un tas», gan arī «Dunduru pēcnākamos». P. Š.

4. A. 1540. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

Vecos laikos Dievs bijis tā nolicis, ka precējoties vienam va-

jadzējis būt gudram un otram negudram: gudram vīram vajadzē-

jis ņemt dumu sievu, bet gudrai meitai iet pie duma vīra. Tā

nu arī vienam kungam bijusi dikti duma sieva.

Reiz gar tā kunga muižu gājis viens svešs ceļinieks un ska-

tījies uz mākoņiem, vai varbūt nesavilkšoties lietus. Kunga sieva

nevarējusi saprast, ko šis uz debesim skatās. Paša kunga nav

bijis mājā un viņa prasījusi svešniekam: „Ko tu, ciemiņ, uz de-

besim skaties?"

Ceļinieks gribējis pajokot un sacījis: „Es nāku no debesim

un gribu atkal iet atpakaļ."

„Vai tu no debesim? Vai tu tur neredzēji arī manu mirušo

dēlu Jāni?"

Ceļinieks nu sapratis, ka kunga sieva nav nekāda gudriniece,

un sācis mānīties: „Es viņu bieži esmu redzējis?"

„Kā tad viņam tur debesīs iet?"

„Tagad dikti slikti. Viņš uz kārtim ir nospēlējis visu naudu

un visas drēbes un nu staigā apkārt pavisam noplīsis."

„Vai tu, mīļais ciemiņ, nevarētu viņam drusku naudas aiz-

nest?"

„Varetu gan, ja cienmāte veļas."

„Varbūt arī kādas drēbes?"

„Arī drēbes labprāt aiznestu."

Kunga sieva sasējusi mārksnā pāra uzvalkus, piebērusi vienu

maku ar naudu, atdevusi to visu ceļiniekam un lūgusi, lai to visu

aiznesot viņas dēlam. Ceļinieks licis mārksnu pār pleciem un

aizgājis.
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Pēc kāda laika atbrauc arī kungs mājā un sieva tam steidzas

pretī stāstīdama: „Te bija atnācis viens vīrs no debesim un stā-

stīja, ka mūsu dēlam Jānim, tur dikti slikti ejot. Es nu tam vī-

ram lūdzu, lai viņš aiznes Jānim naudu un drēbes."

Kungs tūliņ saprata, ka tas vīrs bijis blēdis, un prasīja sie-

vai, uz kuru pusi tas aizgājis. Sieva arī izstāstīja, ko zināja. Nu

kungs lika ejūgt savu labāko zirgu ratos un dzinās blēdim pakaļ.

Ceļinieks arī jau bija gaidījis, ka pats kungs varbūt gribēs to

panākt, kādēļ tas arī jau laikus sataisījās uz satikšanos. Savu

mārksnu viņš ienesa mežā, bet meža malā uzmeklēja mēslu čupu,
uzlika tur vecu cepuri virsū un gaidīja. Piebrauca kungs un

prasīja: Vai tu neesi redzējis tādu un tādu vīru ar mārksnu garām

ejam?"

„Redzēju gan, bet tas jau tagad būs labi tālu aizgājis."

„Vai tu satiekot viņu labi pazītu?"

„Loti labi!"

„Vai tu nevarētu man līdza braukt un dzīties tam blēdim

pakal?"

„Varetu jau gan, bet man te apakš cepures ir dārgs putns
un to es nevaru atstāt."

„Nu tad es sargāšu to putnu un brauc tu viens pats."
Tā nu ceļinieks ir ar mieru braukt, iesēstas kunga ratos, pa-

liem no meža savu mārksnu un aizbrauc laimīgs projām.

Kungs gaida, gaida, kad ceļinieks brauks atpakaļ, bet nevar

sagaidīt. Tad viņš grib aplūkot to dārgo putnu, bāž roku apakš

cepures un iegrūž to mēslu čunā. Nu kungs saprot, ka arī viņš
ir ticis piekrāpts. Viņš atnāk mājā, sieva tam iet pretī un prasa:

„Vai nu saķēri to blēdi?"

Kungs atbild: „Es viņam vēl atdevu zirgu ar ratiem."

Piezīme. Ernests Menke ir uzrakstījis no 50 gadu veca Jura Menkes
Dignājā vienu līdzīgu loti rupju pasaku. Tā ka tā pasaka pastāv no vairāk

rupjām facecijām, kam ar šo pasaku nav tiešu sakaru, tad to variantu še ne-

uzjemam. P. Š.

5. A. 1540. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Emmasßriedes

Aumeisteros.

Reiz bīsi traki duma saimnīca un tai saimnīcai nomiris vīrs.

Samnīca bīsi ļoti bēdīga un vienā mērā vīru žēlosi: „Nez kā tur

nu viņam debesīs klājas? Mums jau nu gan iet labi."

Reiz mājā ienācis vienc blēdis ar plikām kājām un pliku
galvu. Nu saimnīca šim prasīsi: „No kurienes jūs, svešniek?"

„No debesim," tas atbildēš.

„Vai no debesim! Ta jau jūs man varat pastāstīt par manu

vīru?"
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„Jā, visu," atbildēs blēdis.

„Nu, kā ta viņam klājas?" prasīsi saimnīca.

„Viņam pašlaik iet slikti," stāstīš blēdis. „Mums augšā ta-

gad ir traki auksts laiks un viņam nav kažauka, arī citas drēbes

ir noplīsušas, jo mums jāiet arī strādāt. Tā viņam naudas ar

nav."

Nu saimnīca pa kaklu, pa galvu skrēsi uz klēti un atnesusi

gluži jaunu kažauku un drēbes. Ta viņa piebērusi blēžam pillas

ķešas ar naudu un prasīsi: „Vai ta sviestiņu ar nevarētu aiz-

nest?'^
„Ja, varot ar," sacīš blēdis.

„Vai ta nu maizi ar?"

„Nē, to gan debesīs dodot, bet ar pavalgu vie esot paplāni,"
sacīš blēdis.

Nu saimnīca sataisīsi lielu, lielu mārksnu un iedevusi to blē-

žam, lei aiznes viņas vīram uz debesim. Ka nu viss bīš gatavs,

ta saimnīca gribēsi blēdi pavadīt, bet tas atrunājies šā un tā.

Ta nu saimnīca prasīsi, kā šis tikšot augšā debesīs. Ta nu blē-

dis stāstīš, ka mežā esot trepes, pa tām viņš pakāpšoties un šie

no debesim nolaidīšot virvi un uzvilkšot šo augšā. Blēdis paņē-
mis mārksnu un uzvēlis to sev uz muguras un gāš prom, mežā

iekšā. Saimnīca bīsi traki laimīga, ka nu viņas vīraam debefīs

nekā vais netrūks, un kad viņas dēls atnācis no darba mājā, ta

viņa šim stāstīsi, kā viņa izdarīsi un aizsūtīsi vīram uz debesim

dāvanas. Bet dēls jau bīš prāta cilvēks un tas sapratis, kas par
lietu. Viņš sacīš uz māti: „Duma tu esi. Tas bi blēdis, kas drē-

bes un naudu paņēma un solījās uz debesim aiznest."

Nu saimnīca sabīsies pa lieku un nezināsi vais, ko darīt. Ta

viņa sacīsi dēlam: „Ej, nu un dzenies blēžam pakaļā!"

Dēls ņēmis no staļļa zirgu un dzinies blēžam no pakaļas. Blē-

dis iegāš mežā un pārģērbies, jo tam bīš līdz citas drēbes. Ta

viņš aka gāš tālāk. Bet nu blēdis dzirdēš, ka vienc jā(j) tam no

pakaļas. Veikli viņš ieskrēš krūmos un noslēpis mārksnu ar

drēbēm, ko saimnīca devusi. Ta viņš apsviedies riņķī un gāš

jājējam pretī. Piejāš dēls un sacīš: „Labdien!"

„Jā, labdien," atbildēš blēdis.

„Vai jūs neredzējāt tādu un tādu cilvēku ar lielu mārksnu?"

viņš prasīš blēžam.

Tagadin jau dēls blēža vais nepazinis, jo tas bīš skrandas

nometis un saģērbies ritīgās drēbēs.

„Jā, redzēju gan," sacīš blēdis. „Nupat viņč ar visu mārksnu

iebēga krūmos, un blēdis rādīš pavisam citu pusi.
Dēls nolecis zirgam no muguras un sacīš tā: „Še, paturi manu

zirgu, es dzīšos viņam pakaļā," un dēls iedevis pavadu blēžam

un pats ieskrēš krūmos meklēt.
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,Jā, jā," sacīš blēdis, „es paturēšu_zirgu."
_

Ka nu dēls bīš krūmos iekšā, ta blēdis paķēris pekeli un lecis

zirgam mugurā un aizlaidis, ka nokūpēš vie. Dēls izmeklējies,

izmeklējies, bet nekā nevarēš atrast. Pēdīgi viņš nācis uz to

vietu, kur tas svešniekam atstāš zjrgu. Ne nu vairs zirga, ne

svešnieka. Nu dēls manīš, ka tas pats vie tas blēdis bīš, kas

paturēš viņa zirgu un ar visu aizbēdzis.

Nu dēls domāš: „Neatlaidīšos ne par ko, kamē dabūšu blēdi

rokā."

Viņš nu skreš uz maju un sajūdzis divus zirgus un dzinies

aka blēžam pakaļā. Bet blēdis pa tam jau bīš pilsētā iekšā un

atdevis zirgu un mārksnu citiem blēžiem. Ta viņš pats pār-

ģērbies, paņēmis vē vienu blēdi līdz un sacīš, lei tas mežā noslē-

pās. Ta nu pirmais blēdis paņēmis ādas maku, pielēš to pillu ar

asinim un gāš dēlam pretī. Drīz vie dēls braucis ar abim zirgim,

ka kūpēs vie. Viņš pieturēš zirgus un prasīš blēžam, vai šis ne-

esot tādu un tādu cilvēku ar lielu mārksnu un tādu un tādu zirgu
redzēš.

„Nē," blēdis sacīš, ka neesot redzēš. Nu blēdis prasīš dēlam,

kas šim par klapatu, ka tā steidzas. Dēls stāstīš. Nu ta jau esot

labi, tā sacīš blēdis, šis (blēdis) esot zīlnieks un varot uzzīlēt,

kas zirgu paņēmis. Dēls bīš priecīgs, ka zīlnieks apsolīš uzzī-

lēt, kur viņa zirgs esot. Ta nu blēdis aka sacīš: „Te es nevaru

zīlēt. Mums jāiet uz rudzu tīrumu un tur es tev uzzīlēšu. Zirgus
atstā tepat mežmalā."

Dēls atstāš zirgus mežmalā un ar blēdi gāš uz rudzu tīrumu.

Ta nu blēdis sacīš un ielīdis rudzu statīnā: „Ja no rudzim nāks

asinis ārā, ta tu dabūsi zirgus rokā."

Dēls skatījies. Blēdis ielīdis rudzu statīnā un ar nazi iedū-

ris ādas makā. Tūlī asinis šķīdušas uz visām pusēm. Nu dēls

priecīgi kļiedzis: „„Nāk asinis, nāk!"

Nu blēdis līdis no rudzu statīnas ārā un sacīš tā: „Redzi, asi-

nis nāca no rudzim laukā un tu zirgus dabūsi rokā."

Ka nu abi gāši uz mežmalu, kur dēls atstāš abus zirgus, ta to

vais nebīš. Zirgus bīš aizbraucis otrs blēdis. Nu dēls aka sā-

cis kliegt un vaimanāt, bet blēdis to mierināš un sacīš, ka zirgi
būšot rokā, lai nebēdājot, jo asinis esot to rādījušas.

Abi nu gāši uz pilsētu meklēt zirgus rokā. Pilsētā todien bīš

tirgus. Abi gāši, gāši pa tirgu un meklēši zirgus. Ka bīši labi

pa tirgu izstaigāšies, ta uzreiz blēdis šmukst, iemaisījies cilvēkos

un pazudis. Gan dēls izkliedzies un izsaucies: „Draugs, kur tu

paliki?" Bet no drauea vairs ne vēsts.

Nu dēls pēdīgi sapratis, ka ir aka izmuļķots. Viņš bēdīgi pie
sevis domāš: „Māte gan bī duma, bet es esu vē dumāks, ka klausu

katru, ko man stāsta!"
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6. A. 1540. Skolniece S. Ignate Nīca. K. Lielozola kr.

Jauns puisis Jucis bijis loti slinks un ļaudis izrunājuši, ka viņš

jau miris. Leibis bijis kāda bagāta žīda dēls un arī miris. Jucis

bija palicis Leibja vecākiem vienu rubli parādā. Pēc kāda laika

Jucis aiznesis žīdam savu parādu un vecā žīdene, Leibja māte,

teikusi: „Ui, Juci, jūs no viņas pasaules! Vai manu Leibi arī

redzēji?"

Jucis teicis, ka viņš Leibi redzējis debesīs, tas esot tur at-

vēris lielu bodi. Bet citi esot šo izstūmuši pa debesu vārtiem

laukā, lai nomaksājot savu parādu. Žīdene loti izbrīnījusies un

teikusi, lai Leibim aiznesot drusku naudas. Jucis teicis, lai dodot

tik šurp, gan viņš aiznesīšot. Žīdene nu iedevusi šim simtu rubļu

un šis aizgājis.
Vakarā pārnācis vecais žīds un žīdene tam visu izstāstījusi.

Žīds sadusmojies uz žīdeni un tūliņ uzsēdis uz balto ķēvi un dzi-

nies puisim pakal. Jucis jau pa gabalu ieraudzījis, ka žīds grib
šo noķert un ka kājām izbēgt nevarēs. Par laimi ieraudzījis, ka

ceļmalā ir pusiejumts jumts. Jucis uzkāpis ātri uz jumtu un sā-

cis tur strādāt. Žīds piegājis klāt un prasījis, vai viņš neesot re-

dzējis tādu un tādu vīrieti. Jucis atbildējis, ka viņš esot gan re-

dzējis, bet tas esot jau tālu projām. Žīds lūdzis Juci, lai viņš sē-

žot uz ķēves un iedevis vēl pieci rubļi, lai dzenoties tam blēžam

pakaļ. Jucis teicis, ka viņam neesot vaļas, esot jāplēš jumts.
Žīds solījies, ka viņš jau plēsīšot, cik varēšot, lai tik dzenoties

pakaļ. Jucis uzsēdis uz ķēves un aizjājis svilpodams kā kungs.
Iznācis saimnieks un ieraudzījis, ka žīds plēš viņa jauno

jumtu. Saimnieks pasaucis savus puišus, žīdu krietni salazdājuši

un piespieduši vēl samaksāt pieci rubļi. Žīds nu pārgājis mājā
bešā. Sieva prasījusi, vai noķēris blēdi. Žīds teicis, ka šis esot

vēl iedevis savu ķēvi un pieci rubļi, lai jājot ātrāki projām.

7. A. 1540. J. Opvncans, Latgalē.

Dzeivoj vīna muote ar dālu un meitu. Muote un meita ir beju-
šas lūti gleivas un bailīgas. Nūkrīt nu cepļa kaptura pagala, vi-

ņas nazvna, kur leist nu bailes. Raud, nadūd mīra dālam. Dāls

bejis drūsuoks un viņam napatvkuse šaida meitu muļķīga izbaiļa.

Viņš beiguos sūlijās īt prūjom. Muote ar meitu vysaiž pyulējuos

viņu nūturēt sātā, bet kas tū deva? Dāls atstuoj muojas un aizīt.

Atsasveicvnuodams viņš teic sovējim tai: „Jo pasaulē atrasšu

mulķīguokus par jums, tad atsagrīzšūs muojuos; bet jo na, tad

vairs_ mvužam naredzēsit."

It, īt kaidu lobu laiku un tad beiguos pīīt pi kaidas muižas.

Viņš redz vīnu lelu cvuku ar divpadsmit svvānim gonūtīs uz

teiruma pret muižu. Tvs bija agri nu reita. Pīguojis pi cvukas,
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viņš atsamatās ceļūs un vasalas pusdīnas atstaigoj pēc cyukas.
Iraudzējušas taidu sovaidu gadījumu, kolpvunes aizzasteidzās un

izstuosta vvsu lelmuotei. Lelmuote līk atsaukt pi sevis šaidu

sovaidu jaunekli. Byudams pīlyugts nu lelmuotes, viņš aizīt pi
lobuos kundzes.

„Nu, mīļais cylvāks, kuodēl tu tai sovaidi izzaturīsi pret cyu-

ku, kad staigoj pēc viņas uz celim."

„Labo kundze, es cytaidi nadreikstu izzaturētīs, jo tei ir

muna tante un es viņu īlyudzu uz sovom kuozom. Ak, labuo

kundze, palaidit kab jyus viņu uz kozom es ar viņu nūrunuoju un

viņa ir ar mīru braukt."

Nadūmuodama nikuo ļaunu, muižinīca sajyudz zyrgu līk

cyuku ar syvānim rotūs atsādynoj jaunekli par kučēru un pa-

voda viņus nu muojom. Brauc, brauc — klausās: nazkas at-

brauc, treikuli vīn atžvuorc. Viņš īdzan zyrgu ar cyuku kryu-

mūs, bet pats sovā capurē pa ceļa viersu pīlosa vysaidu nateirību.

Samīdzis capuri rūkuos un sasējis ar pīplāstim lyukim te pat

ceļa molā, viņš laižas īt pa možam pa ceļa molu. Zvuorguli skon

vys tyvuok un tvvuok. Jauneklis redz, ka viņam īpakal brauc

vīns kungs ar lobim zyrgim un skaistā karetē. Dadzinis jau-
nekli, kungs vaicoj, kū viņš nas sovā capurē.

„Zalta guns putnu," atbild jaunekils.
Puordūd man!"

„Ar leluokū prīcu, tikai viņu karetē navar vest, jo viņš lūti
beistas braucīnu, tyulīt var izbēgt. Jo gribat leidz muojom šū

skaistū putnu nūguoduot, tad ar vajadzīgs klusam nest rūkā. Es

jums šimā ziņā varētu vēl izpaleidzēt, jo jyus man dūtu dzeit

zyrgus un jyus nastu putnu."

Kungs pīkreit un nūvilcis sovu viersēju mēteli, lai vīgluok

īt, atdūd jauneklam zyrgus, kurs īzasast karetē; lelkungs, pajēmis

capuri, aizzasteidz uz muojom. Natuol pabraucis, jauneklis pa-

grīž zyrgus atpakaļ un izdzinis ar ūtru zyrgu, kurs vedja cyukas,

nu kryumu viņš tik nyu uotruok atsasteidz uz muojom.
„Nu, tagad dzeivuosim kūpā," teic jauneklis sovai muotei un

muosai, „jo es atrodu pasaulī cylvākus daudz muļkīguokus par

jums."

Piezīme. Līdzīga pasaka ir vel XI. sējuma 93. numura 3. variants. P. Š.

8. A. 1540. Skolnieks A. Bredovskis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz dzīvojis nabaga zēns, kas nekā nevarējis maizi pelnīt.
Bet vienā dienā viņam ienāca labs padoms galvā. Viņš nopirka

spožu bundžu, un staigāja apkārt pa mājām, nabagodams olas

dzeltēnumus. Savāktās olas viņš sašķaidīja bundžā un gāja at-

kal piedāvādamies par labu mālderi. Zēns staigāja, staigāja —
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izgāja visu pagastu, bet neviens negribēja pārmālēties par citā-

dāku. Beidzot viņš iegāja ari paša ķēniņa pilī piedāvāt savu

darbu. Ķēniņa dienestmeita lika sevi pārmālēt citādā izskatā.

Zēns ātri vien meitu nomālēja un tā atdeva viņam zelta pulk-

steni, zelta gredzenu un vēl drusku zelta naudas. Ķēniņa meita

redzēja, ka dienestmeita nu loti skaista izskatījās un tāpēc lika

šim, lai viņu ar pārmālē. Kad ķēniņa meita bija nomālēta, tad

zēns lika, lai viņa tik ātri vēl drēbēs neapģērbjas, lai drusku krā-

sas iežūstot. Ķēniņa meita arī paklausīja, iegāja atsevišķā kam-

barī, aizslēdza durvis cieti un žāvējās. Zēnam viņa samaksāja

loti daudz naudas. Naudu saņēmis viņš aizgāja projām.

Vēlāk pārnāca ķēniņš gribēja iet kambarī, bet par nelaimi

durvis bija cieti. Ķēniņš prasa, kāpēc nelaiž iekšā. No kambara

viņam meita atbild, ka nevar nākt. Ķēniņš no dusmām ar cirvi

izgāž durvis un iegāia meitas kambarī. Viņš gandrīz vai ārprā-
tīgs palika ieraudzīdams savu meitu kailu unļ turklāt vēl tik

skaistu. Ķēniņš nu meitai izprašņāja, kas viņu tā pārmālējis.
Meita arī izstāstīja visu. Ķēniņš dzinās zēnam pakaj un dzina

zirgu, cik vien tas spēja skriet. Pēc neilgas jāšanas ķēniņš jau

varēja redzēt, kur zēns iet. Zēnam būtu draudējušas briesmas,
bet par laimi uz ceļa gadījās govs mēsli. Zēns uzlika uz mēsliem

savu cepuri un staigāja ap to apkārt. Piejāja ķēniņš un jautāja:

„Ko tu te staigā?"

„Apsargāju Kanārijas putniņu."

Ķēniņš gribēja dabūt to putniņu un tāpēc prasīja zēnam, lai

atdod to viņam. Zēns arī atdeva, bet piesacīja: „Drīzāk putniņu

neņem rokā, kamēr es neesmu aizgājis labi tālu, citādi putniņa

nenoķersi."
Zēns jau bija lielā gabalā, kad ķēniņš lēni pacēla cepuri un

kampa ar roku un ieķēra taisni govs mēslos. Ķēniņš nu nezināja,
ko iesākt, vai doties zēnam pakal, vai jāt uz māju. Pēdīgi viņš

nodomāja jāt uz mājām. Pārjājis mājā, ķēniņš lika savam kalpam,
lai nocērt viņam netīro roku. Ķēniņš izbāza roku pa pirts lo-

dziņu, lai nu kalps cērt, bet kalps necirta viss ar cirvi, bet iesita

labi stipri ar nūju ķēniņam pa roku. Sitienu dabūjis, tūliņ ķēniņš
roku šāva mutē, lai nosūkātu asinis, bet iebāza tur govs mēslus.

No uztraukumiem ķēniņš palika ārprātīgs. Bet zēns apprecēja

ķēniņa meitu un bija loti bagāts, un palika ārprātīgā ķēniņa vietā

par valdnieku.

9. A. 1540. 1539. V. Zacharska no J. Razgala, Makašānu pag.

Latvju Kultūras kr.

Uz pasaiuļa dzeivuoja divi bruoļi ar sovu vācu muoti. Reizi ji
nūkova divējus lelus veprus un sataisīja divi kukuļus tauku. Iz-
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nas jī itūs kukuļus uz ustobas, pakuora un runoj: „Lai itī kukuli

karinej leidz tam laikam, kad atīs vosora un bvus skuobinas."
Muote dzierdēja, ka dāli runuoja par skuobiņu laiku. Vīnu reizi

dāli nūbraucja uz mežu pēc molkas, bet sātā palvka vīna muote.

Taišņi tymā laikā, kad dāli beja mežā, guoja vīns celaveirs un

īguoja jūs ustobā pasasildit. Suoka muote vaicuot nu celaveira,

nu kuras jis puses. Celaveirs runoj, ka nu Skuobīnes, nu tuo

cīma, kur jis dzeivuoja.

„Ak! muni dāli dēl tevis pakuora divi kukuli tauku, jī jau

man tai runuoja, ka atīs vosora, skuobinas, bet tu jau tagad at-

guoji!"
Celaveirs saprota, kas te ir, un runoj: „Jā, es atguoju pec itūs

tauku."

Muote nujemja nu ustobas divi kukuļus tauku, nulyka maisa

un atdevja celaveiram, runuodama: „Cīši paldīs, ka jyus atguojāt

pēc itūs tauku. Muni dāli, kad atbrauks nu meža, cīši jau byus

prīcīgi."

Celaveirs pajēmja maisu ar taukim uz placim un nūguoja

sovu ceļu. Atbrauc nu meža dāli. Muote dūd jīm ēst un runoj:

„Dēlini, zynit, ko Skuobiņš beja šudin pi myusu un es atdevu tūs

divi kukuļus tauku!"

Nūsabreinuoja dāli, kaids Skuobiņš beja, kam jei atdevja tau-

kus. Puorstuoja dāli ēst un nūskrēja pakal, ka panuokt celaveiru,
bet napanuocja. Tai celaveirs ād taukus un smejas nu muļķim.

20. Garā diena.

1. A. 1541. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 84 g. vecā Jāņa

Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag.

Lejasūsīnās.

Vīram bīsi tāda paduma un šķītenīga sieva un vīrs reiz šo

norāš un piekodināš, lei gaļu pietaupot garai dienai. Vīrs licis

gaļu pietaupīt ziemai. Nu no tās reizas sieva vais gaļas nerādīsi

ne acīs.

Reiz mājā ienācis nabags un prasīš ēst. Bet sieva sacīsi, ka

šai nekā neesot pie rokas un gaļa jātaupot garai dienai, tā šai

esot vīrs piesacīš. Bet nabags jau ar vis nebīš mulkis un sacīš,
ka šis jau esot tā garā dienā. Nu sieva noticēsi ar un atdevusi

nabagam visu galu un tā, luku, pašai nepalicis ne kumāsīna.

2. A. 1541. A. Korsaks no Lates Meijas Ezeres pagastā.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 246, 473.

Vienam vīram bijusi tada mulķe sieva. Ta pati uz savu gal-

vu itin nekā arī nepratusi izdarīt. Vīram itin visu smalki vaja-
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dzējis izstāstīt: to tu tur liec, to tu tur liec, tad tikai viņa savu

darbu padarījusi. Reiz vīrs tai pamācījis, lai dodot ēst tikai

maizi un putreli, sviestu lai nedodot. Sviests esot jātaupa, kad

atnāks garā diena. Kad nu vīrs bijis visu to izstāstījis, tad viņš

gājis uz lauku strādāt. Pa dienu ienācis mājās viens gaišreģis
leišu nabags, un lūdzis, lai jel iedodot viņam kaut ko ko ēst.

Saimniece iedevusi pāri riku maizes un teikusi, ka nu pietiekot,

vairāk viņa nekā tam nedošot. Bet leitis lūdzies, lai jel iedo-

dot kādu drupateli sviesta — kā tad nu tādu sausu maizi vien

ēdīšot? Bet saimniece atbildējusi, ka viņa sviestu nevarot vis

tā dāvāt: sviests esot jātaupot garajai dienai. Kad tā atnākšot,
tad tai jāatdodot viss sviests, tā vīrs esot viņai pieteicis. Bet

leitis tūliņ iesaucies, ka viņš jau pats esot tā garā diena, lai tikai

dodot vien viņam droši. Nu, kad tā, tā, kad jau viņš pats ir tā

garā diena, tad jau gan viņam vajagot. Saimniece nu atdevusi

leitim visu sviestu, cik tik vien mājās bijis.

3. A. 1541. A. Korsaks no 80 g. veca Friča Dubura, Ezeres

pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 245, 472.

Vienam vīram bijusi tāda pamulķe sieva. Viņa pati nekā ne-

sapratusi, ko vīrs pateicis, tik vien tikai viņas darba bijis. Šis

tas mājā bijis: gaļas kumāšelis, sviesta piķele. Vīrs teicis sievai,
lai tos nekur neizlieto, tie būšot jātaupa garai dienai. Vīrs pa dienu

aizgājis uz lauku strādāt. Mājā ienācis viens nabags un sācis lūg-

ties, lai jel viņam iedod kādu kumāsiņu gaļas, vai kādu piciņu
sviesta. Bet sieva atteikusi, ka viņa tam galu un sviestu nevarot

dot. Vīrs esot stingri noteicis, ka gala un sviests ir jātaupa garai
dienai. Tā nabags tūlīt teicis, ka viņš jau tā garā diena esot. „Nu,
kad viņš ir garā diena, tad jau nu gan var dot," sieva nodomājusi,
un atdevusi nabagam visu sviestu un galu, cik tikai viņai bijis.

Piezīme. Tādas pašas pasakas par garo dienu ir vēl uzrakstījuši
Jānis Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pagastā (L. t. a. I. 345. 656)

un Elza Zubeckaja no 72 g. v. vecmāmiņas Rīgā (L. t. a., I, 346, 657). P. Š.

4. A. 1541. Kārlis Skujina no M. Ziemeles Katlakalna

pagastā.

Reiz viens vīrs atnesis sievai gaļu un sacījis: „Še nu, siev\

gaļa un liec to nost! Kad pienāks garās dienas, gan tad iziesies."

Vīrs ar to domājis vasaru.

Reiz vīra nebijis mājā. Pie sievas atnācis viens garš vīrs

un prasījis, lai iedodot viņam kaut ko ēst. Sieva garajam vīram

iedevusi maizi, bet tas prasījis, lai dodot gaļu ar. Sieva sacījusi,
ka galu viņa nedrīkstot dot, jo kad atnākšot garā diena, tad tai
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būšot gaļa jāatdod. Garais vīrs sacījis, ka viņš pats jau esot tā

garā diena. Sieva tam noticējusi, jo vīrs jau garš arī bijis, un

atdevusi tam visu galu.

5. A. 1541. J. Ramanis, Bērzaunē. LP, V, 204 (90. 3).

Saimniece uzlikusi gaļu kāpostu galviņām taisni virsū, teik-

dama: „Lai nu aug; kad kāpostus vārīs, nebūs jāliek klāt ne tauku,

ne cita pavalga."
Suns apēdis galu un vīrs par to noskaities. Otrreiz vīrs no-

teicis galu glabāt garai dienai, bet sieva to atdevusi vienam ga-

ram nabagam.

Vīrs, pārnākdams, dzinies jāšus garai dienai (nabagam) pakal

un panācis meža malā. Bet nabags bijis gudrs: manīdams, ka dze-

nas pakal, noņēmis kules un uzsēdies virsū. Piejājis vīrs: vai ne-

esot manījis garo dienu?

„Jā — kā tad! nule pat te iebēga mežā; skrej pakal, paturēšu
tāmēr tavu zirgu."

Vīrs atstājis nabagm zirgu un pats ieskrējis eglēs, garo dienu

meklēt. Bet nabags aizjājis zirgu. Mājā vīrs teicis: „Tiesa gan,

sieva: garā diena mūs abus piejokoja — tev paņēma galu, man

zirgu."

6. A. 1541. E. Kurme no Rīgas. P. Birkerts, Latvju t. anek-

dotes, I, 631, 1432.

Miķeli uz laukiem iesaukuši par Garo Miķeli, tāpēc ka tas ir

ilgi jāgaida._
Mazs zēns reiz prasījis savai mātei: „Māt, kad mēs dabūsim

jaunu gaļu ēst?"

„Pagaidi dēls," teikusi māte, „kad atnāks Garais Miķelis, tad

kausim sivēnu un būs gala."

Turpat nabagu mājā dzīvojis klibs nabags, vārdā Miķelis.
Lielā auguma dēl nabags bijis iesaukts par Garo Miķeli.

Vienu dienu zēns pamanījis, ka Garais Miķelis ieiet istabā.

Zēns mudīgi aizskrējis uz dārzu pie mātes un sacījis: „Māt, māt,

kauj nu sivēnu! Garais Miķelis atnāca."

7. A. 1541. J. Nīders Alūksne, J. A. Jansona krājuma.

Vienam vīram bijusi loti glupa sieva. Šis, nabadziņš, krājis

„ripiņas" dienu no dienas garai nedēļai — jo bijis bērns gaidāms —

un devis sievai glabāt. Bet tā kā baidījies, ka sieva neizpļāpā
citiem par naudu, tad iestāstījis tai, ka tās esot burkānu ripas.
Reiz atbrauc pie sievas podnieks. Sieva apskata: bļodas labas,
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tik nav naudas. Nu, šī došot tās burkānu ripas, nezin, kad nu vēl

garā nedēla būšot. Zīds, dabūdams tik daudz naudas, atstājis
visu vezumu un aizlaidies. Pārnācis vīrs, sieva tūlīt: „Vai, vī-

riņ, kas man par laimi! Par tām burkānu ripām no žīda dabūju
vezumu bļodu ar visu zirgu. Diezin, kad nu vēl tā garā nedēja
būs." Par tik lielu muļķību vīram pat dusmas pārgājušas.

8. A. 1541. 1210. 1540. Māturu Atis Grāvendālniekos. LP, VI,

370, 108. M. Bohm, Lettische Schwānke,

68, 41.

Vienam mūrniekam bijusi loti muļķīga sieva. Reiz viņš, no

darba pārnākdams, iedevis sievai 25 rubli: „Še, sieva, paglabā tos!

Kad atnāks garā ziema, tad jau viss būs jāatdod."
Sieva ielikusi naudu skapī. Otrreiz pārnesis 50 rubļu, treiš-

reiz pat simtu rubļu un atkal tāpat teicis: „Še, paglabā! Atnāks

garā ziema, viss būs jāatdod."

Bet, kas nu par jokiem? Kamēr mūrnieks atkal pie darba,

atnāks vienu dienu pie sievas garš nabags un lūdzas dāvanas.

Sieva saka: „Ej tikai projām! nevaru nekā dot. Atnāks garā

ziema — viss tā kā tā būs jāatdod."

Nabags, labs gudrinieks, nu sācis brīnīties: „Garā ziema, garā

ziema! Nu es jau esmu tā garā ziema; priekš kuras ziemas tad

tu vēl taupi?"

Sieva domājusi: „Viena garā ziema jau tikai laikam var būt?"

un atdevusi nabagam visu naudu.

Pārnācis vīrs, sieva pretīm: „Vīriņ, aizvakar te bija garā

ziema, paņēma visu naudu; ak tavu garu nabagu, šis garais ziema."

Vīrs pārbijies: „Ko? Patiesi atdevi, tu esi traka! Nu es iešu

pa pasauli, ja vēl atradīšu trīs tādus muļķus kā tu, tad atstāšu tevi

sveikā, ja ne, nudien, vai pakāršu vēl tevi!"

Labi, aizgājis muļķus meklēt. Gājis, gājis — nonācis vienās

mājās — redzējis: sievas vilkušas govi uz jumtu. Vaicājis: kāpēc
tā darot?

Jā, tur uz jumta smuka zālīte esot uzaugusi, tā noēdināma. Šis

sācis smieties; kamēr tur smējies, apskatījies labi: govs nemaz

nav dzīva, šīs vilkdamās ar valgu, nožņaugušas. Ēdini, nu ēdini!

Ilgāki tādas nemaz vairs neskatījies, gājis tālāk. Gājis, gā-

jis — nonācis pie lielas pils; tā bijusi vareni skaista. Nu šis izcēlis

kaklu un skatījies: „Kas tas par varenu mūrnieka darbu!" Bet

pils lielmāte, šo ieraudzījusi prasījusi: „Cilvēciņ, ko tu te ska-

ties?" Atteicis: „Kas es par cilvēciņu? — Neesmu nekāds cilvē-

ciņš, esmu eņģelītis, tīrs eņģelītis!"
Nu šī brīnējusies: „„A tāds ir eņģelītis — pirmo reizi redzu!

Saki, mīļo eņģelīti, kā tad manam mirušam bērniņam klājas?"
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„Kā klājas? Kā tur tādam var klāties? Ganot cūkas ar ba-

sām kājām. Tāds jau nekad nav cūkas ganījis, nu viņš dabū tur

izganīties; mūsu bērni, tie te izganās, kas viņus tur vairs dzenās?

Bet tādiem tas itin veselīgs — to es arī saku."

„Vai!" lielmāte žēlojusies, „vai nevari viņam zeķītes, kurpī-

tes aiznest?"

„Kas par blēņām? Cūku ganiem kurpes! Ko tu vēl nepa-

dzirdesi? Drīzāk naudu kādu artavu!"

„Jā, jā — naudu, naudu!" lielmāte iesaukusies un piebērusi

pilnu maišeli ar skaidru zelta naudu, lai nu nesot viņas cūku ganī-

šam.

Labi, paņēmis maišeli un aizgājis. Te pēc stundas laika, pār-

ronas lielskungs, šī pretim: „Tā un tā — to laimi — aizsūtīju dē-

liņam lielu maišeli zelta apavas nopirkties!"

Bet lielskungs, visu dabūjis zināt, traks: tūliņ lai seglojot

zirgu, dzīšoties krāpniekam pakal! Un tad aizaulekšojis arī, ka

nokūpējis vien.

Mūrnieks, pamanījis, ka pakal dzenas, ātri nolicis naudas mai-

šeli krūmos, cepuri uz lielceļa un pats nosēdies, itkā cepuri sargā-

dams. Piejājis lielskungs: ko te sēdot pie tās cepures? Vai labāk

neesot manījis garāmgājēju kādu ar maišeli pa muguru?

„Kā tad neredzēju? Priekš kādas pusstundas pagāja gan ga-

rām tāds; un man likās, ka tur bija labs nesamais, brīnum salīcis

nesa."

„Vai traks! Tad še lec manā zirgā un steidz noķert, tu viņu

taču labāk pazīsi, nekā es, tu redzēji tagadin, es viņu nekad ne-

esmu redzējis."

„Jā, jā, kungs, zināms, ka pazīstu gan; bet nevaru jāt, man

te apakš cepures jāsargā dārgs putns, tas pirkts manam kungam."

Nu, nekas — viņš pasargāšot tamēr putnu, bet lai jājot!

„Jā, jā, kungs; bet es jau nevaru bez cepures jāt un šo cepuri

nedrīkst kustināt."

Nu, nekas — te esot viņa cepure; bet lai jājot!

Labi, paņēmis kunga cepuri, uzlēcis zirgā, iejājis ar līkumu

krūmos, paņēmis savu naudas maišeli un prom uz mājām pie sie-

vas. Nu ticējis, ka vēl citi mulki pasaulē un neteicis ne vārda vairs

sievai; bet par dabūto naudu nopircis lielu muižu un dzīvojis kā

katrs muižnieks.

Lielskungs turpretim sasēdējis pie cepures līdz vakaram. Sau-

līte jau rietējusi, te iedomājies, viņam rūpot redzēt, kāds tas dār-

gais putns jel izskatoties. Pacēlis drusku, drusku cepures malu —

glūnējis: nav putna. Nu sabijies: „Kad viņš atjās atpakaļ un re-
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dzēs, ka dārgo putnu neuzmanīdams esmu palaidis vaļā, ko tad?

Labāk steigšos uz mājām, lai nemaz nedabū mani redzēt."

Un pārgājis itin priecīgs mājā, ka no ķezas gudri paticis
vajā.

9. A. 1541. 1263. Skolniece Marta Leite Blomes pagastā.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 244, 471.

Reiz vecos laikos vienam vīram bijusi muļķa sieva. Vīrs tai

vienmēr piekodinājis: „Sieviņ, sieviņ, esi taupīga. Drīz atnāks

garā diena, tad vajadzēs ir pārtikas, i apģērba vairāk. Tāpēc

tagad vajaga katru kumosu ietaupīt."
Vienu dienu, vīram mājā neesot, pie muļķas sievas atnācis

viens garš nabags un lūdzis dāvanas. Sieva teikusi: „Nē, tev es

nekā nevaru dot, man viss jāglabā garai dienai."

Nabags, redzēdams, ka sieva pamuļķe. apķēries un teicis: JEs

jau pats esmu tā garā diena."

Sieva, to dzirdēdama, atdevusi visu ietaupījumu nabagam.
Šis aizgājis priecīgs uz māju.

Pēc kāda laika atnācis arī vīrs mājā. Sieva priecīgi steidzas

vīram preti un stāsta:
„
Vīriņ, nupat pie manis bija garā diena,

un es tad atdevu visu ietaupīto."

Vīrs brīnījies, brīnījies: „Kas tā par garo dienu?"

Bet sieva izstāstījusi, ka tā garā diena bijusi līdzīga cilvēkam

un lūgusi dāvanas. Šī gan negribējusi dot, bet tas vīrs teicis, ka

viņš pats esot tā garā diena. Vīrs nu sapratis, ka sieva izdarījusi

lielu muļķību un sācis šo bārt: „Garā diena jau nav nekāds cilvēks,

bet vasarā, tad būs garāka diena, tad vajadzēs vairāk pārtikas

un apģērba; bet tu, muļķe, esi atdevusi visu garam nabagam."
Vīrs nu bijis briesmīgi noskaities, bet sieva atkal pielūgusies,

un šim arī visas dusmas pāri. Sieva atkal klausījusi vīru, un viss

gājis pa vecam.

Vienu dienu muļķā sieva izvārījusi biezputru. Vīra nebijis

mājā. Nu viņa ēdusi ar bērniem. Paņem vienu karoti biezputras

un ar to skrien uz klēti pamērcēt pienā. Visa bērnu rinda tai pa-

kal. Tā nu tie skrien un ēd, skrien un ēd, kamēr pagalam noku-

suši, bet paēduši vēl nav. Te ienāk atkal kāds nabags. Tas, re-

dzēdams sievas lielo muļķību, uzprasa: „Jā tu man maksāsi, tad es

tev došu labu padomu, kā var ātri paēst."
Sieva apņemas maksāt, un nabags stāsta: „Atnes tu to pienu

uz ķēķi un noliec putrai blakus. Tad tev nebūs ar katru karoti

jāskrien uz klēti."
Šī nu arī tā izdara. Un, redz, drīz vien visi paēduši. Sieva

par tik gudru padomu atdod nabagam visu naudu, cik vien ir mājā.
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Nabagam nu ir naudas diezgan, un šis aiziet smiedamies majā.

Bet sieva par tādu mantas šķiešanu saņēma no vīra krietnu sodu.

10. A. 1541. 1387. P. Vanags no 60 g. vecas Mades Vanagas,

Daudzevas pagasta Tūteros P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, I, 258, 487.

Vienam vīram bijusi sieva ļoti liela muļķe. Lai vīrs viņai

stāstījis cik stāstīdams, tā tāpat nevarējusi nekā atminēt un vien-

mēr izdarījusi muļķīgi. Reiz vīrs aizgājis krūmus cirst, un sieva

viena pati palikusi mājās taisīt vīram pusdienas. Uzlikusi uz uguns

zupas katlu, lai vārās, bet pati paņēmusi slauktuvi un gājusi uz lai-

daru govis slaukt. Tikko bijusi pusslaukšanā, kad izdzirdusi, ka

zupa kūsā. Skrējusi uz istabu zupu glābt. Nezinājusi labi, ko da-

rīt, grūdusi pusspaini ūdens pie zupas. Nu zupa apstājusies kūsāt.

Atminējusies atkal, ka vēl govis nav izslauktas, un gājusi atpakaļ

uz kūti. let iekšā — skatās: slauktuve tukša un apgāzta, bet teļš,
kas to izdarījis, mierīgi staigā pa sviklu grēdām un grozās uz

vienu, otru pusi, sviklus šķīdams. Saimniece pieskrējusi klāt, un

no dusmām kā vilkusi ar slauktuvi teļam pa galvu — jo cits nekas

negadījies pie rokas —tā šis gar zemi un bijis beigts. Muti vien

noplātījusi no brīnumiem. Neko darīt, ņēmusi teļu aiz kājām un

vilkusi istabā iekšā. Atnācis saimnieks un sācis bārties: „Kad tu

izčibētu! Vai tad nezināji, ka kūtī teļš, kāpēc tad atstāji kūtī

pienu? Un tad vēl sit teļu nost, it kā tas būtu vainīgs! Bet ko

tu izdarīsi? Muļķis bijis, muļķis paliks!"

Citu reizi saimnieks aizbraucis ar cūkām uz tirgu. Saim-

niece arī gribējusi līdzi braukt; bet mājas jau nevar atstāt bez

cilvēka. Pienācis govju slaucamais laiks. leslaukusi govis un

nolikusi slauktuvi ar pienu pie durvim, taisījusies ielikt govim
sienu. Bet tad atcerējusies, ka pienu nevar kūtī atstāt; aiznesusi

uz istabu un steigā nolikusi zem spaiņu soliņa. Kamēr likusi go-

vim sienu, tikām, kaķis, dzerdams pienu no spaiņa, to apgāzis. At-

nākusi saimniece uz istabu un plaukstas vien sasitusi: „Ak tu, mūža

dieniņ! Visa grīda ar pienu!"

Noķērusi kaķi un ieslodzījusi rijā, bet pienu apbērusi ar mil-

tiem,_ lai nebūtu slapjš. Atbraucis saimnieks no tirgus —1iet

istabā .un brīnās: visa grīda nobērta miltiem! Saimniece izstā-

stījusi visu, ka kaķis apgāzis pienu, ka šī kaķi ieslodzījusi rijā
un beigās grīdu armiltiem nobērusi. Saimnieks nolamājis šo par

aitas galvu un aizgājis rūkdams uz lauku. Vakarā pārnācis, sieva

atkal stāsta, ka kaķis rijā no ārdiem esot nogrūdis žāvējamo
gaļu, apgrauzis pats, pēc tam vēl žurkas apgrauzušas, bet kaķis

pats izlēcis ārā pa rijas lodziņu.



241Latviešu pasakas un teikas XII. — 16*

Pienācis rudens. Nokāvuši barokli un salikuši gaļu mucās

sālīt. Šķiņķus nolikuši rijā uz ārdiem un vēlāk izžāvējuši. Tos

saimnieks nozīmējis jaunam gadam. Saimniece labi nesapratusi,
kam. Bet taujāt ar' netaujājusi. Uznākusi ziema. Bijis varen

auksts. Saimnieks tādā laikā pat savu suni nedzinis no mājām
ārā. Bet gadījies, ka pašam saimniekam bijis jābrauc muižas

klaušās. Neko darīt! Saģērbies labi silti un aizbraucis. Saim-

niece sēdējusi viena pati mājās un vērpusi. Ap pusdienu iedauzī-

jies kāds nabags un lūdz kaut ko ēst. Saimniece padevusi šo

to, un kamēr šis ēdis, sākusi pļāpāt, jo vienai bijis mājās garš
laiks. Jā, esot gan tas vīrs šai ar' niķīgs, negribot, ka tagad visu

gaļu ēdot. Lūk, i tagad pat zupa būtu daudz labāka, ja ļautu

no šķiņķa pielikt. Bet ko tu padarīsi, vīrs teicis, ka šķiņķis jā-

taupa kaut kādam Jaunam Gadam. Übags tā kā drusku pasmī-

nējis un teicis: „Ko nu gaidi? Es jau esmu tas Jaunais Gads,
dod tik šurp to gaļu!"

Sieva palikusi priecīga un ātri aizgājusi uz klēti, kur gaļa

bijusi nolikta, paņēmusi un atnesusi übagam. Übags patencinā-

jis un teicis, ka vēl esot jāiet uz veco gadu pēc gaļas, tad varēšot

iet uz mājām, un aizgājis.
Vakarā ieradies saimnieks. Muļķa sieva jau par gabalu skrē-

jusi pretī un teikusi priecīgi vīram, ka Jaunais Gads esot še bijis,
un šī nu atdevusi viņam tos šķiņķus. Vīrs nevarējis saprast, kas

tur bijis; bet kad sieva izstāstījusi visu sīkāki, tad sapratis. Pra-

sījis, uz kuru pusi tas übags aizgājis. Sieva teikusi, ka nezinot,

uz kuru pusi, tikai zinot, ka aizgājis uz mājām. Vīrs nobāries

vien un teicis: „Kur nu vairs čigānu krūmos noķersi?" Un vēl

piemetinājis: „Ko tu muļķim padarīsi? Sist jau nesitīšu, tā kā tā

gudrāka netiksi!"

11. A. 1541. 1384. 1210. 1540. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no

73 gadi vecas Marijas Abolinas

Aumesteros.

Vīram bīsi sieva, tā pašreiz bīsi smaga un šai drīz vie vai-

dzēš būt gulēšanai klā. Vīrs dabūš darbu labi tālu prom, un ka

gāš uz darbu, ta atdevis maku. pillu ar naudu, sievai un piesacīš,
lei to pietaupot garai dienai, ka šai gulēšana nākot virsū, kazi,
vai šis pats tik ātri apakal tikšot.

Bet to nu visu noklausījies vienc vecis, kā vīrs atdo sievai

naudas maku un saka, lei pietaupot garai dienai un ka pats aiziet

darbā.

Ka nu vīrs aizgāš darbā, tā vecis tūlī pie sievas prom un

prasa šai, lei atdodot naudas maku, jo šis esot tā garā diena, par
ko šai vīrs stāstīš, un piekodināš, lei garai dienai pietaupot. Sieva

noticēsi ar', un atdevusi vecam maku ar visu naudu.
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Pagāš jau labs lugs un vīrs atnācis no darba mājā. Nu, šo

to abi div pārrunāši un pēdīgi vīrs sievai prasīš, vai šai nauda ve

dzīva esot vai? Ne, šai jau sen vairs naudas neesot. Tūlī, kā

šis aizgāš darbā, atnācis vienc vecis, sacīš, ka šis esot tā garā

diena un lei šim atdodot naudu, kā šai vīrs esot vēlēš, lei naudu

pietaupot garai dienai. Nu, šī jau ar nekā, kas jādara, jādara,

un atdevusi večam maku ar visu naudu.

Nu vīrs pārskaities un sacīš: „Nu, es redzu gan, kāda tu man,

dulla aita esi. Labi, jā es vē visā pasaulē dabūšu trīs tādas pašas

dullas mātītes, kā tu esi, ta tu iziesi ar sveiku ādu cauri; bet jā

ne, ta tev labi neies."

Nu, vīrs ņēmis akai kūju rokā un gāš pasaulē. Gāš vienu

dienu, gāš otru, bet nekā. Trešā dienā vīrs gāš gar vienu māju

un redzēš, ka trīs mātītes uzmaukušas govei cilpu kaklā un stīvē

šo uz jumta augšā. Vīrs dagāš un prasīš, ko šās darot. Nu mā-

tītes atbildēšas, ka šās gribot govi uzvilkt uz jumta, lei šī noēdot

to smuko zālīti, kas uz jumta saaugusi. Nu vīrs ar vē piebalsoš,

ka tas esot ritīgi, un mātītes tikmē vilkušas govi, kamē šī cilpā

nožņaugusies. Nu vīrs gāš tālāku un pats pie sevis nosacīš:

„Mana mātīte jau nu ar ir dulla, bet tās tur ir vē dullākas."

Nu vīrs gāš akai un iegāš vienā muižā. Šis nu pārsedzis

sev maisu pā galvu, iztaisīš maisā div caurumus, kā var redzēt,
ta saslēš galvu un gāš, debesīs skatīdamies. Tai muižā lielkunga

nebīš, tas jau bīš nomiris, tik viena pati lielmāte vie bīsi, un nu-

pat šai vē nomiris dēls ar. Kā nu lielmāte pamanīsi vīru, tā tūlī

šim klā un prasa, no kurienes šis esot. Vīrs atbildēš, ka šis esot

no debesim.

„Kā no debesim?" brīnēsies lielmāte — kas ta šis tāds esot?

Vīrs nu sataisīš vē nopietnāku ģīmi un sacīš pretī, ka šis esot

eņģelis un tūlī šis iešot uz debesim apakalis. Vai, nu lielmāte

palikusi pavisam jestra un sākusi šim prasīt, vai šis šās dēlu ar'

pazīstot vai, un kā šim debesīs klājoties. Vīrs sacīš, ka šis pa-

zīstot gan šās dēlu, bet pašreiz šim diez kā vis neietot. Viņš
esot debesīs pie viena saimnieka nodots par ganu un nu jāskrai-
dot plikām kājām, jo vecie zābaki esot noputēši un jaunu neesot

ko nopirkt un tāpat ar to ēšanu jau ar' stājoties pagrūti. Vai, nu

lielmātei tikpat kā ugunc pakulās. Šī nu lūgsies vīru, lei tas šo

vai to aiznesot šās dēlam uz debesim. Nu, vīrs sacīš, lei dodot

ar, bet tādu diez ko smagu jau šis nevarot aiznest, lei dodot labāki

naudu, tur jau, debesīs, par naudu visu ko varot dabūt. Nu liel-

māte iedevusi vīram krietnu zuti naudas, vē šo to, ko ēst ar',

un ta prasīš vē vīram, ka jau šis bīš pa durvim ārā pagalmā, lei

tak parādot, kāds šis no sejas izskatoties. Nu vīrs veikli vie da-

gāš pie loga, nometis bikses un parādīš lielmātei pliku pakaļu.
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Lielmāte paskatīsies un sacīsi: „Redzēju, redzēju, plata seja, mella

bārda un garš līks deguns!"
Vīrs gāš savu ceļu un pats pie sevis smēš: „Nu jau dulla liel-

māte!"

Pa tādu gabalīnu vīram nākusi pretī sievīna un vedusi trīs

govis. Vīrs prasīš kurt' šī ar tām govim iešot. Sievīna sacīsi,

ka šī uz tirgu iešot. Kā, vai ta pārdošot govis vai? prasīš akai

vīrs. Jā, pārdošot gan, sacīsi sievīna. Nu, cik ta šī gribot, pra-
sīš vīrs un sācis ar sievīnu andelēties. Pēdīgi vīrs noandelēš no

sieviņas visas trīs govis un abi norunāši tā. Tagadīnās vīram

neesot naudas klā, bet viņč div govis paņemšot līdza un trešo

atstāšot sieviņai ķīlās, kamē šis ar naudu nākšot. Sievīna bīsi

ar mieru, atdevusi vīram savas div govis bez vienas kapeiciņas
un savas pašas trešo govi paņēmusi ķīlās.

Vīrs gāš ar abām sieviņas govim prom un pats pie sevis pār-

domāš: „Jā, nav mazums dullu mātīšu pasaulē, daža laba vē

dullāka par manējo."
Vīrs piedevis savai sievai visu vainu un abi div nu dzīvāši

laimīgi.

12. A 1541. 1384. 1210. 1540 H. Skujina, Andrs Ziemelis, no

72 g. vecā Jēkaba Baltiņa, Bilskas

pagastā.

Vīrs aizgāš darbā, atstāš sievai naudas maku un piesacīš, lei

pietaupot garai ziemai, šis jau tik ātri apakal nebūšot. Vīrs aiz-

gāš un sieva palikusi viena pati. Bet visu to, kā vīrs atstāš

naudas maku, ko lei šī pietaupot garai ziemai, noklausījies vienc

vecis un kā vie vīrs aizgāš, tā šis pie sievas klāt un saka šai,
lei atdodot šim naudas maku, jo šis esot garā ziema. Sieva noti-

cēsi ar', ka šis ir tā garā ziema, un atdevusi vecam naudas maku.

Ka nu vīrs atnācis no darba mājā, ta prasīš sievai, kur šī

naudas maku likusi. Nu sieva pastāstīsi, ka pie šās atnākusi garā
ziema un tai šī atdevusi naudu. Nu vīrs noskaities un kliedzis:

„Es gan nedomāju, ka tu tik duma esi, ka atdo svešam savu

naudu. Bet labi, jā es vē trīs tikpat dumas sievas atradīšu, kā

tu esi, ta tu iziesi sveikā; bet ja ne, ta tev klāsies plāni."
Nu vīrs gāš meklēt tikpat dumas trīs sievietes kā šā sieva.

Vīrs gāš, gāš un dagāš pie vienas mājas. Saimnīca stāvēsi pie
rijas jumta un vaimanāsi. Jumts bīš apaudzis ar zāli un saimnīca

bēdāsies, kā lei dabūjot govis uz jumta, kas zālīti noēstu, jo šiem

esot slikta ganība un govis esot mellu nokrimtušas. Nu vīrs

gāš klā un pamācīš: „Nocērt govim galvas, uznes uz jumta, gan

jau ta viņas zālīti noēdīs."

Nu saimnīca tuh vīram pateikties: „Ak, paldies, paldies, par
labu padomīnu, kā es, lūk, pati nemaz neapķēros."
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Un saimnīca tūlī nocirtuši govim galvas un sanesusi uz rijas

jumta.

„Nu jau man viena duma rokā," nodomāš vīrs pats pie sevis

un gāš tālāku.

Nu nākusi muiža. Vīrs gāš caur muižu un skatījies debesīs.

No muižas iznākusi lielmāte un prasīsi vīram, kas šis tāds esot

un no kurienes nākot. Vīrs atbildēs, ka šis esot eņģelis un nākot

no debesim. Vai, nu lielmāte palikusi priecīga un prasīsi, vai eņģe-

lis šās lielkungu ar pazīstot un kā šim debesīs klājoties. Vīrs

atsacīš, ka šis pazīstot gan šās lielkungu un lielkungam ejot pa-

visam plāni: ne ko ēst, ne ar naudas kapeika kešā. Nu lielmāte

sataisīsi ritīgu ceļa kuli un sadevuši naudu, lei aiznesot šās liel-

kungam uz debesim.

Vīrs pieņēmis ceļa kuli un naudu, sacīš, lei nu vairs nebēdā-

jas par lielkungu, un gāš savu ceļu.

„Nu jau man otra duma rokā," sacīš vīrs un gāš tālāk. Pretī

nākusi sievīna un vedusi trīs govis uz tirgu. Vīrs prasīš, kur šī

govis vedīšot. Sievīna sacīsi: „Uz tirgu."

Nu, lei pārdodot šim. Labi, salīguši un norunāši tā: Vīrs no-

pirks visas trīs govis. Naudas viņam nav klāt pašreiz, bet viņš

div govis paņems līdza un trešo atstās sievīnai par ķīlu, kamē

nāks ar naudu. Labi, sievīna ar mieru un lieta darīta.

Ka nu vīrs gāš mājā, ta sacīš uz sievas: „Pasaulē ir vē dau

dumākas sievas kā tu, un tāpē tu šoreiz izej sveikā. Bet uz

priekšu vais tā nedari."

13. A. 1541. 1384: 1263. 1286. 1210. 1245. St. Uļanovska Viļānos.

Zbior wiadomosci do an-

tropologu krajo wej. T.

XVIII, X rak a v ā, 1895, 272, 17.

Bjeja tāvs, muotja i dāls, trejūs vīn dzjeivuoja, i bjeja jīm nūkauts

vjepris. TvS tāvs soka iz muoti: „Tjev, sīvjeņ, navuorēt tagad
daudz gaļis, a globuot garam pavasaram!"

Izbrauc jis nu sātvs ar dālu, muotja vīna palīk i atīt saldāts.

Jei soka tai iz jū: „Dūtu šei tjev āst, a vot bāda, ka postnvs [ga-
vēņa] jēdīnis." Vjeprīts ass nūkauts, bet vjeirs i dāls lvkuši tūrēt

pavasaram garam.

„Ak, māmjeņ! Švs pats ir ass Gars Pavasars! Nu dīn,

māmjeņ, šys ir ass Pavasars!"

Jei pajēmja i atdevja jam tū vjepri. Atbrauc vjeirs ir dāls,

a jei suok runuot: kū tagad šy jēškūši, ka Pavasars atguojis šu-

diņ, šei i atdavusja jam vjepri.
Soka vjeirs: „Voi tu ta troka buoba bjejusja? Voi tu redzjē-

jusja, kab pasavars staiguotu?"
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Vot jī tī bārās i lomuojas ir soka tāvs iz dālu: „Nu, kū jau

darēt ar jū? Vajag jū sist zjamjā!"
Atsoka dāls: „Paga, tjāt! Nasissim vjāļ, īšu es pa pasauli.

Ka es naatraššu glupuoku ļaužu, kai myusu muotja, to sissim!

A ka vjāļ glupuoku atraššu, to nasissim!"

Jis laidjās i nūguoja, ir vjerās, ka tolka: vad svudis.- Nūīt

jis tolkā, radz, ka pīvuoreits kjeisjeļs kotlā, i kotlvs nomā, a pīns

klētī. Kas īsmjaļ kjeisjeiļa lizjeiku, tys skrīn iz klēti mārcātu pīnā.

Daguojis jis soka: „Pagaidit, es jums paruodjēšu, kai darēt! At-

ņesit man bļūdys!"

Pajēmja, pīlēja pīna blūdā, i pastatjēja iz golda, i kjeisjēļa

blūdu pastatjēja, salyka lizjeikys, apsādynuoja jūs pošs ap goldu

i paruodīja, kai āst. Pascjēja jam paldīs par izvuicjējumu i aiz-

moksuoja labi.

Nu, i īt vjāl gobolu kaidu, izzalaids, i vjerās, ka pjerās

puiši piertī. Vīns izkuopj iz pierts, a ūtris biksis tur — i vys tai

jī — tys jau zjamjā tur, a tys nu pierts lac biksās. Jis daguojis
soka: „Pagaidit! Es jums paruodjēšu, kai vajag darēt!"

Vot jis davjadja jū pi sīnys, daspīdja ir īdjevja vīnā rūkā

storu bikšu i ūtrā rūkā i paruodjēja, kuoji kai īcjelt, vīnu i ūtru.

Jī cik rodi [priecīgi], ka jis jūs pavuicjēja, cīši jam labi aizmok-

suoja par tū.

It jis vjāl gobolu i radz, ka apstuojuši saiminīki, cjeļ gūs iz

grīstu. Jis soka: „Pagaidit, nacjelit! Es jums paruodjēšu, kū va-

jaga darēt. Dūdit maņ sierpu!"

Atņazja jam sierpu, jis pajēmja, nūpluovja tū zuoli, nūsvīdja

gūvim, jī i apjēdja.

„Ak, paldīs, cvlvāks, ka tu mums paruodjēji! Mums bjeja cīši

griuts cjelt!"

Jī cīši rodi, tī saiminīki, i labi jam aizmoksuoja. It jis vjāļ

gobolu i radz, ka buoba izlācja nu ustobys i skrīņ ap sīnu apleik,

giun sauli ar sītu, a ustobā bjez lūgu. Vaicoj jis: „Ku tu dori?"

A jei atsoka: „A vot mums tymss ustobā, vys vajag guni kurt.

Es gribu sauli nūgiut, kab byutu gaisma. Cik dīnys givu, a vys

navaru sagiut!"

Jis soka: „Nu, paga, buobeņ, es tjev pataisjēšu, ka tjev byus

saula ustobā!"

Pajēmja ciervi, izcierta lūgus; buoba breinīs, ka cik laika

tymss bjeja, a tagad jau pylna ustobā saulis! Aizmoksuoja jam
cīši daudz par sjev kuru lūgu, a jis vjāl nūguoja. It jis gobulu i

radz, ka saminīcai cīši lela cyuka ar divpadsmit svvānu. īguojis

ustabā, soka tai: „Saiminīca, palaid tu itū cyuku iz munu muoti!

Jai muna muotja cjotka [tanta]. Mierstūtja zjamjā, prosa atsa-

proščātīs [atvadīties] ar jū!"

Dūmoj jei, dūmoj — nu palaiž sjārst jau jū, dūd zyrgu ar
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rotim, lai jei brauc iz radņu, iz sovu. Vot jis i nūbraucja suonim

cjeļa mježā dziļi, pīsjāja zyrgu, a pats aizguoja, jis zyna, ka dzjei-

sīs pakaļ, pīdiersa gubu, lyka ar capuri i tur. A tys saiminīks,

tuos saimineicas vjeirs, atguoja iz sātu i vaicoj: kur cyuka?

Buoba soka, ka palaidja jū iz ciotku atsapraščātīs, ka miers

zjamjā — jei byus atpakaļ zam vokora. Saiminīks soka: „U, tu

duraks! Itys bjejis muons kaids, kur tjev cyuku pajēmja i zyrgu

ar rotim!"

Pajem jis ūtru zyrgu ir dzanās pakaļ pjēc juo. Dajuoj i vje-

rās, ka cvlvāks tup i tur capuri izlicis. Jis vaicoj: „Tu redzēji, voi

braucja tja cylvāks ar cyuku?"

Jis atsoka: „Redzējis, jis jau tuoļi byus, tu juo nadadzjeisi.
A paturi capuri, tja maņ djēl kjēņiņa putņeņč ira, to es dzeišūs

pakaļ, es dadzjeišu jū!"
Saimninīks i paklausjēja, nūkuopja nu zyrga, pajēmja, tur

capuri. A jis nūjuoja ar juo zyrgu i pascjēja jam, kab nazavjārt

zam capuri, cikom byuškys atpakaļ. A ka — nadūd Dīvjeņ — pa-

laiškys putnu, to aizmoksuoškys. Vot jis tupjēja, tupjēja, gaidjei-

dams ar tū capuri. Jau aizīt vokors, a tuo nava! Nu jis vjārsīs

jau zam capuris. Buož rūku pamozjeņam, kab naizbāgtu putņeņč,

i apzīž vvsu rūku. Nu tagad jau zyna, kaids putņeņč tī iraida

djēļ kjēņiņa. Nūīt iz sātu i soka iz sīvu: „I tjevi nūmuoņēja, i

mani nūmuoņēja! Ni zyrgu, ni cyukys, juodzjeivoj taipat tagad!"
A tys dāls nūbraucja iz sātu i soka tai: „Na, tjāt, nasissim

mjēs muotis! Ir daudz glupuoku ļaužu kai jei. Es vairuok loba

atvježu nu jūs, na myusu muotja izdjevja!"

Piezīme. Līdzīga pasaka ir vel XI. sējuma 80. numura 2. variants.
P. Š.

14. A. 1541. 1263. 1244. 1540. A. Smagars Līksnas pag

Dzeivuoja veirs ar sīvu, viņim nabeja bārnu. Veirs struo-

duoja kaidā fabrikā, vvsu naudu, kū tik nūpelnīja, atdeva sīvai

sacīdams. „Naudu nūlīc skreinē, lai stuov prīkš garuos dīnas."

Tai veirs ar sīvu jau bija sakruojuši pruovu naudas zumu

prīkš garuos dīnas. Par naudas kruošanu beja dabūjuši zynuot
divi zagļi, kuri vīnu reitu, kai veirs nūguoja uz dorba, sāduos

vīns ūtram mugurā, apkluojuos ar boltu pologu un guoja pi sīvas

sacīdami: „Sen gaidītuo garuo dīna ir kluot, dūd tik šurp naudu!"

Sīva ar prīku atdūd vvsu naudu un gaida ar napacītību, lai

ari veiram pastuostītu sovu laimi. Ilgi sīvai arī nanuokas gaidīt,
dreiž veirs puornuok nu dorba. Sīva jau par gobolu izskrīn vei-

ram pretim un soka: „Zini, veiriņ, sengaidītuo garuo dīna šudiņ

beja pi manis un es viņai atdevu vvsu naudu."

Veirs ļūti sadusmuojuos par sovas sīvas muļķību, un soka



247

viņai: „Es īšu pasaulē un jo atrasšu par tevi vēl glupuokus cyl-

vākus, tod es atgrīzšūs pi tevis; bet ja naatrasšu, tod tu mani

vairuok naredzēsi."

Un veirs tū pošu vokoru laižuos plašā pasaulē. It viņš dīnu,
īt ūtru — par tū mums posaka skaidri nasoka — bet pēc naclz

ilga laika veirs pīguoja pi vīnas muojas, kur pašreiz saime ēdja
brūkasti. Veirs, kaidu laiciņu nūbreinuojīs, prasīja nu saimnīka:

„Soki, meiļais cvlvāks, kū jyus te dorat."

„Brūkasti ādam," drūši atbildēja saiminīks.

„Bet kuopēc jyus ar putru karūtē skrīnit uz pogrobu un tod

atpakaļ," prosīja breinuodamīs veirs.

„Redzit, putra ir ustabā un pīns pogrobā, nivīns nagryb putru
est bez pīna un skrīn uz pogrobu pēc pīna. Mes tai brūkastis

ādam leidz pošom pušdīnom," nūkaunējīs paskaidruoja saimnīks.

„Cik jyus man moksuosit, es jums izmuocīšu par pusstundas

paēst pušdīnas," sacīja veirs.

„Symtu rubļu," atbildēja saimnīks. Veirs tyuleņ sasaucja

vysu saimi pi golda, pasnēdzja kotram krāslu un lyka sēdēt,
tod pajēmja bļūdu, pīlyka pylnu putras un nūlyka uz golda. Tod

aizguoja uz pogrobu, atnesja pūdu pīna, pīlēja vīnā bļūdā un nū-

lyka uz golda blokus putrai. Tod beidzūt īdeva kotram karūti

un lyka ēst. Pēc pusstundas tīšam vysa saime bija paāduši.
Veirs sajēma symtu rubļu un guoja tuoļuok sovu ceļu. Pēc naz-

cik ilga laika veirs pīguoja pi vīna cīma, kurā cēļa vīnu jaunu
muoju. Veirs pīguojis pi budavuotuojim, prosīja nu tīm: „Kū jyus
te dorat?"

„Redzit, mes gribom ceļt jaunu muoju, bet tys vīns baļķis ir

strupuoks par puorējim un mes jau catūrtū godu stīpām viņu,

smērējam ar taukim, svīstu, carādami caur tū panuokt, ka baļķis

palīk mīkstuoks un tai viņu pastīpt. Bet jau asam izsmērējuši

vysa cīma taukus un svīstu un tik par mozu gabaliņu asam pa-

stīpuši," atbildēja budavuotuoji.

„Bet sokit, cik man moksuosit, es jums viņu vīnas stundas

laikā pastīpšu," sacīja drūši veirs.

„Pīci symti rubļu," atbildēja budavuotuoji prīcīgi.
„Lobi, ejat vysi uz muojom un pēc stundas nuocit šurp,"

sacīja veirs.

Budavuotuoji tyuleņ ari aizit uz muojom. Veirs uzlīk baļķi

uz īsuoktū vaiņogu, nūgrīž nu cyta baļķa golu, izcārt vīnā vaidzī-

gūs rūbus un baļķis palīk garuoks, un lobi stuov uz vaiņoga. Vēl

uzlīk vīnu baļķi viersā un dorbs ir gotovs. Dreiži arī atnuok

budavuotuoji un breinuojas, kai veirs tik uotri varējis veikt taidu

dorbu, pi kura viņi mūcījušīs četri godi un nikuo navarējuši pa-
nuokt. Budavuotuoji samaksoj veiram pīci simti rubļu, un jis

dūdās toluok plašā pasaulē. Pēc nazcik ilga laika veirs pīnuok



248

pi vīnas muižas. Caur muižu īdams, veirs skotuos gaisā. Viņu
īrauga muižnīka sīva un prosja nu veira: „Meilais cylvāks, kuopēc

■skatīs gaisā?"
„Man nu debesim atsyutīs rotus, jo es asmu tuos pasaules

cvlvāks, un braukšu uz debesim," paskaidruoja veirs.

„Tod soki man, kai tur manim nūmyrušim bārnim kluojuos,"

prasīja muižnīka sīva.

„Lūti slikti kluojuos viņim tymā pasaulē. Viņi staigoj nuplei-

suši un naudas arī viņim tryukst," sacīja veirs.

Muižnīka sīvai palyka žāl sovu dālu un viņa salasīja vysas

lobuokuos drēbes un īdevja lūti daudz naudas, lai viņš nūnas

viņas bārnim. Veirs vysu sajēma un prīcīgs devjās tuoluok. Pēc

kaida laika puorbraucja pots muižas kungs. Sīva viņam pastūosta,
ka viņa atdavuse vysas lobuokuos drēbes un vysu naudu vīnam

cylvākam, „kurs skatījuos uz debesim un teica, ka pec viņa dreiž

atbrauks nu dabasim pakal, ja viņš asūt nu tuos pasaules!" Veirs

lūti sasirdījuos uz sīvas, tyuleņ viņš lyka kučerim jyugt zyrgus,

lai dzeitūs blēdim pakal. Dreiži zyrgi beja sajyugti un muižnīks

ar kučeri abi dzynuos pakaļ. Pēc nailga laika īšonas, veirs dzier-

dēja, ka viņam dzanuos pokal. Viņš nūjēma capuri, nūlyka tū

uz ceļa un pots sāduos pi capures kluot. Dreiži muižnīks ar

kučeri kluot un prosa nu veira: „Meilais svešnīk, vai naredzēji

te kaidu veiru kurs guoja skatīdomīs gaisā?"

„Redzēju gon, tikkū tik nūguoja pa šū ceļu," atbildēja ar

viltu veirs.

„Bet vai tu navari kūpā braukt un paruodīt tu cilvāku?"

prasīja muižas kungs.

„Apber mani ar zaltu un tad es naīšu. Es saķēru tik skaistu

putnu, ka ūtra taida pasaulē nav," atbildēja veirs.

Še jem munus zyrgus un brauc vīns tam cvlvākam pakaļ,

bet mes ar kučeri paliksim te un sorguosim duorgū putnu," sa-

cīja muižas kungs.
Veirs ar tyuleņ sāstuos laiž uz muojom. Muižas

kungs ar kučeri gaida vīnu stundi, gaida ūtru stundi, bet nikuo

navar sagaidīt un beidzūt nūlemj apskatīt skaistū putnu. Pots

muižas kungs ceļ capuri, bet kučerim līk kert putnu rūkā. Tikkū

muižas kungs pacel capuri, tai kučērs kreit uz zemes un atsytas

ar pīri pret akmeni. Muižas kungs redz, ka viņi ir pīmuonīti,
soka kučeram: „Še tev desmit rubļu, bet tik nasoki muojuos,

kai myusus tys bleidis pīšmaucja, bet soki, ka tū cvlvāku pa-

nuocjam un zyrgus atdevjam, lai nūvad dālim, ar kū pa viņu

pasauli braukuot."

Kučērs beja mīrā ar desmit rubļim un nyu pastūosta mui-

žos kunga sīvai, ka zyrgus ari atdevuši dālim braukuot pa viņu

pasauli. Sīvai tys pateik un viņa prīcuojas, ka navaidzīs viņas
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bārnim tvmā pasaulē staiguot kuojom, bet varēs braukuot ar

zyrgim. Veirs atgrīžas muojuos un soka sovai sīvai: „Es uz

pasauļa atrodu vēl glupuokus cvlvākus par tevi, un par tū es

arī atgrīžūs muojuos."
Sīva palyka gudruoka, un lobi zynuoja, kas ir tei garuo dīna.

21. Pa melam ēd, pa melam strādā.

A. 1560. Z. Vende no P. Elka, Dikļu pag. P. Birkerts, Latvju

t. anekdotes, I, 308, 593.

Viens saimnieks vedis uz pļavu pļāvējiem putru muciņā.
Putra kuļājusies: klunkā, klunkā, klunkā. Saimnieks nemaz nav

pamanījis, ka visa putra no muciņas izklunkājusies.
Aizbraucis pļavā un skubina pļāvējus ēst: „Ediet vien, bērni,

tāpat pa melam, putra braucot izklunkājās no muciņas visa ārā!"

Neko darīt — ēduši ar pa melam. Kad bijis jāiet pļaut, sa-

ņēmuši izkaptis un šūpojuši. Saimnieks izsaucies: „Kāpēc tad tā?"

„Pa melam ēdām, pa melam pļaujam sienu!" pļāvēji atbil-

dējuši.

Piezīme. Līdzīgus jokus ir vel uzrakstījuši L. Mauriņš Jēkabpilī (I,

308, 594), A. Jūgs no 64 g. v. P. Jūga Valkā (I, 309, 595) un «Sikspārnis»

6. okt. 1923. g. Nr. 73 (I, 309, 596). P. Š.

22. Reizē apēstas brokastis, pusdiena un vakariņas.

A 1561. L. Mangalis no teva bilskinieka. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, I, 309, 597.

Skops saimnieks salīgst kalpu. Brokastis kalpam viņš dod

plānas jo plānas. Kalps, paēdis, prasa vēl. „Kā, vai tad tu pus-

dienas tiesu gribi apēst?" brīnās saimnieks.

„Kāpēc ne, dod tik šurp!" Kalps apēd pusdienas tiesu arī.

„Nu, tad jau pie reizes apēd arī vakariņas," viltīgi saka saimnieks.

„Labi!" Kalps paēdis „vakariņas" saldi nožāvājas, izstaipās un

saka: „Tā, nu vakariņas paēdis, var iet gulēt!"

Piez īm c. Līdzīgu tautas joku ir vēl uzrakstījis O. Dūte no M. Klīves

Valteri (I, 310, 598). P. Š.

23. Attaisnotais zaglis.

1. A. 1564. P. Šmits Raunā.

Kungam bijis rijnieks, kas šad un tad nozadzis no kunga rijas
pa pūram labības. Reiz atkal rijnieks iekrāvis savos ratos para
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maisu labības un braucis uz māju. Gluži negaidot uznāk kungs
un prasa: ko tu tur ved. Rijnieks steigšus pagriezis savu zirgu
uz grāvja pusi un vezums iegāzies grāvī. Rijnieks nu sūdzējies

žēlīgā balsī: „Cienīgs, žēlīgs lielskungs, kāda nelaime. Zirgs pa-
sviedās sāņus un iegāza vezumu grāvī!"

Dzirdēdams tādu skaidru atbildi, kungs domājis, ka rijnieks
ved pats savu labību. Kungs nu pasaucis savus puišus, lai palī-
dzētu nelaimīgajam rijniekam. Tā nu rijnieks gluži mierīgi aiz-

vedis labību uz māju.

2. A. 1564. J. Bankins, «Šis un tas», I, 1872, 36.

Rijnieks, piezadzies labības, liek pilnu vezmu un brauc uz

Rīgu. Tās pašas muižas lielskungs pašu reižu brauc no pilsētas
uz māju un ar to satiekas ceļā. Šie nu abi, lai gan viens otru labi

pazīdami, tā ērmīgi sarunājās.

Lielskungs: „Kur tu brauc?"

Rijnieks: „E, kur pati ķēve tek."

Lielskungs: „Kas tev vezmā?"

Rijnieks: „Pats bēru maisā."

Lielskungs: „Kam vīrs?"

Rijnieks: „Savas sievas Grietas."

Lielskungs: „Kāds tev kungs?"
Rijnieks: „Raibs kaķis, mella pils."

Lielskungs: „Kur tavi nāburgi?"

Rijnieks: „Abu pusi lielceļa."

Lielskungs: „Unsvat, vai tu negribi par ausi?"

Rijnieks: „Vakar pie Raunas vārtiem man divus deva, bet

es tos neņēmu."

Lielskungs no dusmām gribēja vai sprāgt, uzkliedza kučē-

ram: „Brauc!"

3. A. 1564. Fricis Mejers Jaun-Auces Mizaišos, A Bīlen-

šteina kr. LP, VI, 350, 99. M. Bohm, Lettische

Schvvānke, 8, 9.

Darbinieks nozadzis mācītāja rijā pāri sieku labības un nesis

uz krogu pārdot. Te ierauga: mācītājs brauc pretī. Nu, ko nu

darīs? Izmukt vai(rs) nevar — tā sviež maišeli grāvī un uzgu-

ļas pats virsū. Kā nu mācītājs klāt — sāks šis kukstēt, vaidēt:

„Vai Dieviņ! cienīgs mācītājs, kā mani spiedējs spiež!" Bet mā-

cītājs sakot: „Mans bērns (šaurais c), tē, tē grēki (šaurais c),
kas tevi spēž!" un aizbraucot projām. Kā aizbraucot — tā šim

maišelis a(t)kal uz muguras un dod projām uz krogu.



24. Zaglis par labdari.

1. A. 1565. «Uguntiņa» no Rūjienas apvidus. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 128, 1682.

Naukšēnu muižas rijnieks mūžīgi zadzis labību. Kungam
vienmēr licies, ka labību izkul par maz. Prātojis, vai tik rijnieks

nezog, un sācis tam sekot. Reiz rudens rītā, krēslā, rijnieks pie-
brauc ar zirgu pie muižas rijas, abi ar puisi, pieber trīs maisus

ar rudziem, divus iecel vezumā un patlaban taisās celt trešo. Te

kungs, kā saukts, klāt gan. Rijnieks atrauj veikli maisam galu
un ber labību laukā.

„Ko jūs, unsvat, te dar?" kliedz kungs no dusmām zils.

„Ko nu darām, cienīgs lielskungs? Jūs vienmēr žēlojaties,
ka mēs maz izkuļam. Tad nu es atvedu no savas mājas kādus

pūrus rudzu klāt." Rijnieka māja bijusi turpat tuvumā.

„Ko? Tu, lops, ved no sav' māj' uz man' rij' labīb'! Man

to tav' labīb' nevajag. Lēk viņ' tūliņ ēkš to vezum' un brauc

prom!"

„Ka nu jūs, lielskungs, pavēlat, tad jau jābrauc būs. Jān'
celsim to maisu vezumā!"

Piegrābj pilnu maisu, iecel un aizbrauc. No tās reizes kungs
nekad neteicis, ka par maz izkuļot.

2. A. 1565. Skolnieks J. Stenders Valmierā. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 119, 1663.

Bijušas divas muižas: Veckāķi un Jaunkāki. Veckāķos par

muižnieku bijis Vīkins, Jaunkākos Krīdners. Krīdners bijis loti
labs kungs, bet Vīkins bijis loti slikts muižnieks. Par vagāru

viņš bijis ielicis tik rupju cilvēku, ka visi no viņa bēguši. Par

vagāra palīgu bijis diezgan godīgs zemnieks, kas nekad nepēris
darbinieku. Kad muižnieks licis kādu nopērt, tad nepēris to visai

stipri.

Reiz vagārs palicis slims. Vagāra palīgam māja bijusi tālu,

uz muižu viņš braucis ar zirgu. Uz māju braucot, tas šoreiz ie-

vēlis ratos pāri maisu ar labību; bet ceļā gadījusies nelaime:

pretī nācis Vīķins un tūliņ prasījis, kur šis braucot. Vagāra pa-

līgs atbildējis: „Jūs, jau, kungs, vienmēr žēlojaties, ka jums maz

labības izkuļot. Es gribēju jums vest no savas labības."

Vīkins noskaities un teicis, ja šis nevilkšot savu labību at-

pakaļ uz māju, tad šo tā nopēršot, ka nevarēšot ne paiet. Šis

ticis cauri, brauc ar kunga labību uz māju svilpodams.

251
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25. Sīkstais saimnieks dod kalpam ūdeni dzert.

1. A. 1566. Kreicberģis Dzirciemā, LP, V, 233, 111. M. Boehm,

Lettische Schwānke, 9, 10.

Bija ļoti skops saimnieks: savam kalpam nevīdas ne paēst

iedot; katrreiz priekš ēdiena lika kalpam izdzert krūzi ūdens, lai

vēders pildītos un mazāk ieēstu. Bet reiz sīkstulis salīga citu

kalpu; tas, izdzēris to krūzi, prasīja vēl otru. Saimnieks brīnī-

jās: „Kāpēc tu vēl otru dzersi?"
_

„Tādēļ vien, lai vēders izplēstos lielāks un vairāk varētu

ieēst."

Saimnieks sabijās un no ta laika ne lūdzams vairs nepiedā-

vāja ūdeni.

2. A. 1566. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 308, 91.

Bija reiz saimnieks — liels sīkstulis: katru reizi priekš ēša-

nas viņš deva saviem kalpiem izdzert katram kausu ūdens, lai

tie nevarētu daudz ieēst. Bet gadījās saimniekam kalps, kam

netrūka gudrības. Šis kalps reiz priekš pašas ēšanas, kad bija

jāizdzer kauss ūdens, prasīja, lai dodot šim vēl otru kausu ūdens.

Saimnieks vaicāja: „Kādēļ tu dzer vēl otru kausu?"

Kalps atbildēja: „Tādēļ, lai vēders izplēšas lielāks, ka var

vairāk ieēst."

„Ai" apķērās saimnieks, „Tad tas jau nemaz nav labi, ka

dodu saviem kalpiem ūdeni priekš ēdiena, laikam tāpēc tie ari

tik daudz ēd." No tā laika saimnieks vairs nedeva kalpiem priekš
ēšanas ūdeni dzert.

Piezīme. Līdzīgus variantus ir vel uzrakstījuši J Riekstiņš no Bir-

zina Lubānā (P. Birkerts, I, 306, 589), Lagzdinu Ērika Rīgā (I, 307, 590), un

L. Mangalis Smiltenē (I, 308, 592). P. Š.

3. A. 1566. H. Skujiņa Smiltene.

Vecos laikos dzīvojis viens sīksts saimnieks. Kad strādnieki

pārnākuši no darba, viņš katram licis, priekš ēšanas, izdzert trīs

kausiņus ūdens, lai strādnieki mazāk ēstu.

Bet reiz gadījies liels gudrinieks puisis, kas saimniekam pra-

sījis ceturto kausiņu ūdens. Kad saimnieks puišam prasījis, kādēļ
tas grib vēl ceturto kausiņu, tad puisis atbildējis: „Lai vēders

izplēšas, kā es vairāk varu noēst."

No tās reizes sīkstais saimnieks nekad vairs strādniekiem

priekš ēšanas nedevis ūdeni dzert, domādams, ka tad strādnie-

kiem vēderi neizplētīsies un tie mazāk varēs apēst.

4. A. 1566. H. Skujina, AndrsZiemelis, no 47 g. veca K. Ader-

nieka, Aumesteros.

Reiz bīš vienc tāds skops saimnieks, kas katrreiz, maltītes

laikā, ka gājēji nākuši no darba mājā, savādīgi ēst nedevis, kamēr
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katrs izdzēris krūzīti ūdens, lai vēdars jau paliek pillāks un kā

mazāk var ieēst. Bet nu reiz pie saimnieka dzīvāš vienc tāds

puisis un tas bīš lielc gudrūnis. Kā nu saimnieks šim licis priekš
maltītes dzert ūdeni, tā šis ar, ne laisks būdams, izdzēris vienu

krūzīti un tūlī prasīš otru un ka to izdzēris, tā vēl prasīš: „Duču
trešo ar?"

Nu saimnieks prasīš, kāpēc šis tik dau dzerot. Puisis at-

bildēš: „Nu, lai vēdars izplēšas, kā vairāk putras var sastrēbties."

No tās reizas saimnieks vairs nevienam neļāvis priekš mal-

tītes ūdeni dzert, lai ēdājiem vēdari neizplēstos.

26. Sīkstais saimnieks dod kalpam garozas ēst.

1. A. 1567. J. Sproģis Koknese. Brīvzemnieka «Musu taut.

pasakas», 20.

Bija reiz saimnieks un šim saimniekam bija kalps. Saimnieks

visādi gudroja, kā jo vairāk iegūt kalpu pie darbiem un kā to jo
sliktāki ēdināt. Viņš strādāja pats līdz_un sauca kalpu ēst tikai

tad, kad pašam pārāki gribējās ēst. Est saimnieks ēda maizes

mīkstumu vien, kalpam tikai garozas dodams. Bet kalps nebija
arī vis mulkis vīrs, viņš izgudroja, kas darāms, lai saimnieku pār-

mācītu. Reiz, labi nostrādājies, saimnieks sacīja kalpam: „Man

gribas ēst!"

Bet kalps atteica: „Brīnums, man vēl nemaz negribas!"

„Kā tad tas nākas?" vaicā saimnieks.

„Es," atbild kalps, „saēdos brangas garozas; kamēr garozas

vēderā neizmirkst, tamēr ēst negribās."

„Labi, ka to zinu," domā saimnieks, „ēdīšu nu brangas ga-

rozas pats, lai labi ilgi var strādāt, negausīgo mīkstumu, lai ēd

šis kalpa draņķis."

Riktīgi! — No tās pašas reizas saimnieks ēdināja kalpu tikai

ar mīkstumu, pats garozas vien ēzdams. Pagāja atkal kāds laiks.

Te reiz saimnieks atkal labi nostrādājies, saka kalpam: „Man gri-
bas ēst!"

Bet kalps atteica: „Brīnums, man vēl nemaz negribas!"

„Kā tad tas nākas?" vaicā saimnieks.

„Es," atbild kalps, „saēdos brango mīkstumu: maizes mīk-

stums salīp vēderā kā māli; kamēr viņš neizkūst, tamēr cilvēks

brangi paēdis."

„Nu tagad es saprotu," domā saimnieks, Jāēd viss kopā —

mīkstums un garozas, tad būs vislabāki." Un no tās reizes saim-

nieks vairs nepūlējās atdalīt kalpam sliktāko maizes dalu.
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2. A. 1567. A. Miglava Rīgā. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvoja saimnieks, kam bija kalps. Saimnieks gribēja

viņu vairāk nostrādināt, bet mazāk viņam ēst dot. Viņš pats
arī strādāja, bet sauca kalpu pie ēšanas tikai tad, kad pašam ie-

iegribējās. Saimnieks tad pats ēda maizes mīkstumu un kalpam
deva garozas.

Kalps par to gribēja saimnieku pārmācīt. Reiz saimnieks

strādājot teica, ka viņam griboties ēst, bet kalps ātri atteicis, ka

viņam nemaz negriboties, jo pusdienā esot saēdies garozas, kuras

ilgāki stāvot vēderā. To dzirdēdams, saimnieks nodomāja, ka

viņš pats nu ēdīs gausīgās garozas, bet kalpam dos mīkstumu.

Pēc kāda laika saimnieks saka, ka viņam gribotiesi ēst, bet

kalps par to tik brīnās un saka, ka viņam nemaz negriboties, jo
esot saēdies mīkstumu, kas ilgi guļ vēderā. Saimnieks beidzot

nodomā, ka nu jāēd viss kopā un no tās pašas dienas sāka ēst visu

kopā.

3. A. 1567. A Galēja no Lejas pag. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, I, 305, 586.

Saimnieks puisim devis garozas ēst, bet pats ēdis mīkstumus.

Bet saimniekam drīz vien sācis atkal ēst gribēties. Puisis teicis,

ka viņam nemaz negriboties un dzēris tikai. Tad saimnieks pui-
sim prasījis, kā tas tā var būt, ka viņam negriboties. Pusis: „Nu,

kamēr atmirkst un sāk briest vēderā, tikmēr man nemaz ēst ne-

gribas!"

Nu saimnieks ēdis garozas, bet tam atkal drīz gribēies ēst,

bet pusis, kas šoreiz mīkstumu ēdis, teicis, ka viaņm gan negri-

boties, jo pielicis mīkstumu kā mālu. Nu saimnieks redzējis, ka

viņš tiek izzobots, un devis pusim ij garozas, ij mīkstumu.

Piezīme. Līdzīgus variantus ir vel uzrakstīiuši Feldmaņu V. no Lie-

zeres (I. 306, 587) un Ratnieku Elza no Vec-Ates (I, 306, 588). P. Š.

27. Saimnieks un puisis pie galda,

A. 1568. P. Šmits Raunā.

_

Bijis reiz viens dikti sīksts saimnieks, kas puisim neuzsliecies

labāka ēdiena. Reiz bijusi uz galda bļoda ar vārītu gaļu, bet la-

bākais gaļas gabals bijis puiša pusē. Saimnieks nu sācis runāt

par sauli, apgriezis bļodu un sacījis: „Tā saule iet"

Pusis to sapratis un sacījis: „Tā saule griežas atkal atpakaļ,"
un pagriezis gaļas bļodu atkal pa vecam.
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28. Darbinieks, kas gan ēd, bet nestrādā.

1. A. 1569. Cakstinu Jēkabs no Veca Krišus Škepiniešos.

Jkr. 11, 140, 17, 1.

Reiz dzīvoja mūsu pusē turīgs saimnieks, liels čigānu draugs.

Reiz gadījās darba laikā, ka saimniekam bija jābrauc. Uz puišiem
negribēdams! palaisties, salīdzis čigānu savā vietā.

„Brauc tad nu brauc ar Dieva palīgu! tik jau piekodini pui-

šiem, ka mani klausītu!" tā šis saimniekam pieteicis.
Tā kā saimnieks čigānam bija uzdevis sienu pļaut ,tad jau

vakarā pēdējais ar puišiem un zirgiem nogāja uz pļavu.

„Nu, puiši, sakuriet uguni un liksimies tik uz vaiga, rītā jau ar

mazu gaismiņu klupsim pie darba."

No rīta saulei lecot, galvu pacēlis, čigāns atkal teicis uz pui-
šiem: „Puiši, sameklējiet zirgus un sasildiet locekļus, kad tad ņem-

sim, tad ņemsim."
Pēc pāri stundu čigāns jau no slidīšanās pamodies, saka:

„Puiši, ko tā nu gulit? Izdrāziet izkaptis! kad tad ņemsim, tad

ņemsim!"

Izkaptis drāžot, jau atnes brokasti; paēdušiem, saprotams, jā-
iet atkrist. Krietni nogulējušies — saimnieks (čigāns) izceļas. „Na,

va tad nesāksim griezt? Jā, brāļi, nu jau nekā vairs — nava ra-

sas! Vai tad jūs, kārtavu putni, jau vakar tās izkaptis nevarējāt
izdrāzt? Nu jau jānogaida, kamēr pāries karstais laiks; bet kad

ņemsim, tad ar ņemsim! Sadzenājiet zirgus, uzlasiet vēl malku!"

Launagu paēduši, čigāns saka: „Na, atlaidiniet muguras!"

Muguras nolaidinājuši gandrīz līdz palaunaga laikam. Pār-

jāja zirgu padzirdīt, sapravīja izkaptis un jāja mājā. Saimnieks

arī jau bija pārbraucis: „Nu, vai tad jau pabeidzāt pļaut?" viņš

jautā čigānam. „Jā, saimnieks, tavu grūtu amatu jau gan izpil-

dīju — pļava guļ kā jūra, bet man jau nava vaļas. Cik jau papus

no žēlastības atmetīs, tas debesu papiņš, tas simtkārtīgi at-

maksās."

2. A. 1569. A. Bīlenšteina kr., Valmieras apkaime, 1850. g.

LP, VI, 356, 93, H, M. Boh m, Lettische Schwānke

Nr. 2.

Saimnieks saderējis čigānu par vcckalpu, jo tas pratīšot vis-

labāki darbus rīkot, izdzīt. Labi. Bijis jābrauc mežā, malkā.

Saimnieks prasījis čigānam: nezin, kai pieci asi varēšot Izvest?

Čigāns atteicis: „Šaimnieks, pieci asi? Ka(d) es līdzu, tad piec-

padsmit asi! Kā ņems, tā raus! Bet tik(ai) labu čibu vajag(a)

līdzu!"
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Devis ar(ī) saimnieks labu cibu. Nobraucis čigāns ar visiem

kalpiem mežā un teicis: „Nu, puiši, ko darīsim? Voi čirtīsim,
voi ēdīsim? Labāk ēdīsim, un tad: kā ņems, tā raus!"

Apēduši cibu — čigāns teicis: „Nu, puiši, ko darīsim? Voi

čirtīsim, voi dzersim? Labāk dzersim, kā ņems, tā raus!" Pa-

dzēruši krietni, čigāns teicis: „Nu, puiši, ko darīsim? Voi čirtī-

sim, voi šnaudīsim? Labāk šnaudīsim, kā ņems, tā raus!"

Nosnauduši, kamēr vakars klāt un braukuši tukšā mājā. Či-

gāns iegājis pie saimnieka, saimnieks vaicājis: „Vai nu ar malku

mājā?" Čigāns atteicis: „Saimnieks, mājā, kā mājā, bet kā neuz-

minēsi, tā neuzminēsi, cik malkas atveduši!"

Saimnieks: „Nu, cik tad atvedat? Būs piecpadsmit acu?"

„Nekā, Saimnieks, atlaid!"

„Nu, četrpadsmit?"

„Nekā, šaimnieks, atlaid vēl!"

„Nu, desmit?"

„Nekā, atlaid vēl!"

„Pieci?"

„Nu trīs?"

„Atlaid vēl!"

„Vienu?"

„Nekā, šaimnieks, teicu, ka neuzminēsi."

„Nu, tad laikam, nevienas pašas?"

«Nudien, šaimnieks, uzminēji, kā uzminēji — tas tiesa vārds!

Nudien, nevienas pašas! Ak zvērs, kā uzminēji!"

3. A. 1569. Skolniece M. Blumberga, Ances pag. P. Bir-

kerts, Latvju t. anekdotes, 11, 116, 1654

Vienam kungam vaidze vager. Nu ta viens čigens aiziet pie
to kung un teic, ka vis ir labs darbu eidējs un ļaužu dzinējs. Labs

ir. Kungs pieņem. Pirmdiens rīt jaunes vagers ar visiem darnie-

kiem brauc uz tālke pļav. Ka nu aizbrauc tā pļave, vagers liek,
le viss guļ. Nu tā viņ dzīve vis nedēļ. Sān gan atspiest, bet neko

dart, ka vagers liek, jādar. Sestdiens vakar pārbrauc mājes, un

kungs pras, vai sagrāb ar daudz sien? Tas vagers teic: „Kad

pļaujam, tad pļaujam, kad grābsim, tad grābsim!"

Kungs nav vis apmierants un svēdens rīt grib braukt raudzt.

Vagers nu sasauc viss kalps: kop un teic: „Mīļie ļautiņi, metīsies

ceļos un lūgsim Dievu, lai tā zāliņ aug kā audzis." Kungs aizbrauc

raudzt un nodome, ka vagrem ir gan varens spēks. Bet čigen
tomēr atraide.
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4. A. 1569. Kārlis Ābels 1865. g., Valkas apkaime. A. Bīlen-

šte i n a kr. LP, VI, 355, 93, I.

Vienam saim(n)iekam bīš brengs kalps, kas viņam visu(s) dar-

bu(s) uzticīgi padarīš. Kādureiz pie saimieka atnācis algādzis un

prasīs, voi nevarot darbu dot. Saimnieks teicis: „Man nov nekāda

darba: man ir viens kalps un tas visu darbu padara." Algādzis

prasīš: cik šā kalps par dienu varot malkas sacirst? „Vienu asi

par dienu!" saimieks atbildēš. Algādzis smējies: „Tas ir pār-

lieku maz, es varu 6 asis par dienu sacirst!" Saimieks, to dzirdē-

dams, tūlīt pieņēmis algādzi un sūtīš abus ar sovu kalpu uz mežu

malkas cirstu, piesacīdams šovam kalpam Jānām, lai to vie(n)
darot, ko algādzis pavēl. Labi. Abi aiziet uz mežu, uzkur uguni
un paēd pusdienu. Paēduši, algādzis saka: „Joani osalaidīsimies!"

Jānis paklausa. Nu abi noliekas gar uguni zemē un gul līdz va-

karam. Vakarā uzceļas, paēd vakariņas un gul līdz rītam. Rītā

paēd brokastis, algādzis atkal: „Joani, osalaidīsimies!" Un tā

vini atspūtušies cauru nedēlu. Sestdienas rītā algādzis sacīš:

„Nu vajaga sākt cirst!" Cirtuši, cirtuši — līdz vakaram katris

vienu asi sacirtis un tad gāši uz māju. Mājā saimnieks prasīš

Jānām, cik asis esot sacirtuši. Kalps atbildēš: „Ko es zinu, prasi
algādžam." Saimnieks prasīš algādžam, voi esot katram 36 asis.

„Nov!" šis atteicis.

„Nu, voi 30?"

„Nov!"

„Nu, voi 10?"

„Nov!"

„Nu, voi 6?"

Bet algādzis arvienu kratīš galvu un teicis: „Nov!" Vispē-

dīgi saimieks prasīš: voi viena katram esot?

„Jā!" šis atteicis.

Tā saimnieks tūlīt par kaklu, par galvu aizdzinis algādzi
pro(m).

S. LP. Džūk s t ē. LP, VI, 93, I pie z.

Saimnieks reiz salīdzis čigānu par algādzi. Kad čigāns mežā

aizgājis, teicis: „Jāni, saki, vai ēdīsim, vai strādāsim? Es do-

māju, mēs ēdīsim!" Un tā ēduši. Paēduši, čigāns atkal: „Jāni,
saki, vai gulēsim, vai strādāsim? Es domāju, mēs gulēsim!" Un

tā gulējuši arī katru dienu. Sestdienā čigāns teicis saimniekam:

„Nu mini, cik mēs sacirtām?" Saimnieks minējis 20 asu. Čigāns
smējies: „Ne, kā neuzminēji!" Nu minējis arvienu zemāk, kamēr

nokļuvis līdz pusasij. Tad čigāns smējies: „Re, kā nu vienreiz

uzminēji lielām mokām!"
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6. A. 1569. 1383. 1653. M. Šiliņa jkdze Vīkselniekos. A. Bīlen-

šteina kr. LP, VI, 361, 101. M. Bohm, Lei-

tis c h c S c h wā n k c, Nr. 15.

Vienam vīram bijusi dikti slinka sieva: nevīžojusi strādāt,

lai tur diezin kas būtu. — Tas bijis klausības laikos, kad pelņa

maz un pēriens par velti bijis dabūjams. — Un tam vīram bijuši

no saimnieka trīs pūra vietas bandas lauki un tai viena seta viņš

tad iesējis linus. Lini smuki auguši.
Plūcamā laikā vīrs skubinājis sievu: „Sieviņ' gada, ka četri

dieni laikā lini noplūkti!"
„Jā, jā, vīriņ, jā!" šī atbild un aiziet uz lauka. Aiziet, ap-

skatās beidzot rādīs ar roku: „Tas man rītu, tas parītu — šodien

nekā!" un liekas uz ausi — gul.

Gul, gul — pienāk rītdiena: „Ē! ko blēņas celsies! Pāri redz,

pāri tiks!"

Paiet tā diena — trešā dienā vīrs nāks raudzīt, cik pedu linu

ir. Nāk, nāk — notālēm redz: lini stāv kā stāvējuši. Pienāks

klāt: plūcēja gul — lai dara, ko grib.

Nu vīram vienā kārtā būtu dusmas; bet otrā kārtā atkal pār-
domā: ko tas viss līdz — dusmoties — jārauga labāk ar jokiem
ārstēt. Labi. Un tā neko vairāk, izrauj nazi, nogriež puslindra-

kus, pa pusei īsākus, lai nu izguļas pusē kreklā, pusē lindrakos!

Vēlāk šī atmodīsies — nu brīnīsies, brīnīsies :„Diezin, vai

esmu es pati, vai neesmu pati? Nē! tā zināt nevar — jāiet mājā.

Ja bērni sauks mani par memmiņu, tad es būšu pati, ja sauks par

bubuli, tad mukšu mežā."

Bet tēvs mājā bij noteicis bērniem: ja tāda un tāda pārnāk,
lai sauc uzsaukdami: „Bībus nāk, bībus nāk!"

Jā, un kā šī nu pārnāk, tā bērni pretim: „Bībus nāk, bībus

nāk!" Sieva domā: „Nu tad jau es pati neesmu vis!" un iemūk

mežā. Bet mežā viņa vēl šaubās, daudzinādama: „Vai esmu pati,
vai neesmu pati?" Un tur kalniņā, mežā, mājoja slepkavas. Tie

izdzird šo vienmēr tādus vārdus daudzinām un prasa: „Sieviņ,
kas tev kaiš?" Šī atsaka: „Man nekas nekaiš, bet jums kaiš! Tur

nāk cienīgs lielskungs ar spēku — mūkat, mūkat! Slepkavas, to

padzirdējuši, nedabūja vairs ne deguna nošņaukt — prom pa

kaklu, pa galvu; bet sieva nosmējās vien un iegāja slepkavu
bedrē apskatīties, kā tie tur dzīvojuši. Vai akls! tie bija dzīvo-

juši gan: nauda pa visiem kaktiem mētājas. Ko nu gaidīt? Nu

grābj, nu grābj, kur tikai pietiek. Vezumu sagrābusies, nāks at-

kal no meža ārā, daudzinādama: „Vai esmu pati ,vai neesmu

pati?" Bet vīrs, gar meža malu ložņādams ,sievu meklēdams,
ieraudzīs tikdaudz naudas un tā sievai gar kaklu: „Tu esi, esi

pati, mana pati esi, iesim tikai nu mājā!" Pārgāja abi mājā un nu

dzīvoja bez bēdām. Kā tad nedzīvos, kad tik daudz naudas?
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7. A. 1569. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

Malkas cirtēji cirtuši mežā malku. Atnācis lielkungs apska-

tīt, vai daudz jau pacirsts. Lielkungs piegājis pie viena cirtēja,

kas cirvi pret koku sitot elsis: „ē!_"
Lielkungs teicis malkas cirtējam: „Es taisīšu to „c" un tu

cērt!"

Lielkungs domājis, ka tad strādnieks varēs vairāk pastrā-
dāt. Malkas cirtējs cirtis un lielkungs stāvējis tam iepretim un

elsis: „ē!"
Bet liela skaida atlekusi un taisni lielkungam pa zobiem.

Lielkungs bijis uz pakaļas zemē, kā pupa. Kad uzcēlies, tad

teicis: „Tā „ē!" taisīšana nav nemaz tik viegla."

Viņš aizgājis. No tās reizes nekad vairs nenācis uz mežu

„ē" taisīt.

Piezīme. Tā ir gan cita pasaka, bet pēc satura tomēr atgādina ie-

priekšējos variantus. Raunā stāsta, ka viens saimnieks sūtījis čigānu puisim

palīgā izcelt akmeni no bedres. Redzēdams, ka akmens ir smags, čigāns sa-

cījis uz puisi: «Cel tu, es stenēšu». P. Š.

29. Sadauzītais kungs.

1. A. 1571. No Derīgu gram. nod. kalendāra 1925. g. P. Bi r -

ķerts, 11, 99, 1619.

Viens muižkungs bijis vairāk reizes dzirdējis, ka daudz kū-

lēju pa kuļamo laiku tik šurp turp pa riju un ap riju nolodājot

un noguļot. Reiz viņš aizgājis pats uz riju noskatīties un ielīdis

nemanot palievenī salmos, kamēr strādnieki taisījušies uz kul-

šanu. Viens strādnieks tomēr to redzējis un pieteicis rijniekam.
Šim tūdaļ iekritis prātā bargo muižnieku brangi izmozēt. Kādam

kūlējam viņš paklusām ieteicis, lai nolienot kaut kur projām. Pa

tam jau klājiens bijis sataisīts.

„Nu ātri pie kulšanas!" rijnieks uzkliedzis kūlējiem. „Bet
vai visi arī tik esot, vai kāda netrūkst?.. Kā tad — viena

trūkst! Nu, kur tas varētu būt ielīdis? Vai gan nelietis nebūs

kur nolīdis un apgulies?_ E, Dibenu Kārli, iesim uzmeklēsim!

Tas rakaris jau pie pirmā klājiena trūkst. Nu pag, es viņam pa-
rādīšu!"

Gājuši meklēt, papriekšu, zināms, pa citām vietām, tad uz

palieveni. Kārlis pirmais tumsā atdūries pret cilvēku. „Lūk,
še viņš gul!,,

Rijnieks jau tūliņ sācis apstrādāt muižkunga muguru: „Ak
ta, sliņķi, rakari! tā man lodāt pa palieveņiem, kad citi strādā

nosvīduši!"
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Pēdīgi taču muižkungs sācis brēkt, ka šis tas esot.

„Ai, cienījamais muižas kungs! Kas to būtu domājis?" rij-

nieks izsamisis izsaucies.

No tā laika muižas kungs vairs negājis tumsā darbiniekus

pārraudzīt.

2. A. 1571. Gothards Polis no 105 g. v. Trīnes Zvirbulc»

Jēkabmiesta pr. P. Birkerts, Latvju t. anek-

dote s, 11, 121, 1668.

Senāk, kad gājuši darbos riju kult, tad vagāri staigājuši un

vaktējuši, ka tikai kāds strādnieks neslinkotu un labi izkultu ar

spriguļiem rudzu vārpas.

Reiz viens vagārs palīdis zem labības klājiena, lai noma-

nītu, cik stipri katrs sit. Bet strādnieki to pamanījuši un sākuši

dot dūšīgi pa to vietu ar spriguļiem. Vagārs tikai pusdzīvs izvil-

cies no metiena. Bet strādnieki saukuši, ka velns esot metienā,

un situši, kamēr nosituši.

Piezīme. Līdzīgu anekdoti ir vel uzrakstījis H. Linde no 86 g. v.

Minnas Seikstiņas Ādažos. P. Š.

30. Saimnieks un kalps ar kaitēm.

A. 1572. Draugs «Mvusu t. teikas un pasaka s« 11, 4.

Reiz kaids kolps, dorba meklēdams, īguoja pi saimenīka.

Saimenīkam kolpa vajadzēja, jis gotovs pījemt.

„Bet vai prūti ar' vvsus dorbus?" tvs vaicuoja.

„Kai na, prūtu!" — kolps atteica. „Tikai dunduru laikā, kod

gūvis bizinej, es ar bizinēju."
Saimenīks tū nūturēja par jūku un nūderēja kolpu. Kolps,

teiri prīca, lauž dorbus, kai luocs. Pīnuocja vosoras korstais

laiks. Kolps nu paša reita ar teirumā, bet kūleidz saule pasa-

cel uz augšu dunduri suocja laistīs, kolps kryumūs īškā. Nūdzei-

vuoja jis kryumūs vvsu dīnu. Vokorā saimenīks radz, ka moz

aports.
„Kū šudin darīji?" jis vaicoj kolpam.

„Ku darīju?" — kolps atcārt: „Bizinēju. Es jau tev tvulen

pīsacēju, ka dunduru laikā bizenēju."
Kū darit? Utrā dīnā saimeniks veras — kolps otkon kryu-

mūs īškā.

Saimenīks laidjas bizuotuojam pakaļ un pruotuoja, kū īsuokt

ar taidu kolpu, kas bizenej. Pruotuodams jis nūgrīzja brangu

mylnu.

„Kū ar tū darīsi, saimnīk?" kolps prosa.
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~Puormuocīšu lūpeņus, kas bizenej," atteica saimenīks.

Kolps radz — jūki nabyus. Pīskrēja pi orkla un nūora leidz

vāla vokora.

Nu tuos reizes kolpam nikod naīnuocja pruotā bizenēt.

Piezīme. Viena tada pasaka jau ir ievietota XI. sējuma ka 76. nu-

mura 3. variants. P. Š.

31. Es ar' tāpat domāju.

A. 1574. L. Ozole Serpilī, A. Bērzkalnes krājuma.

Vienam lielkungam bijis vagārs, kas vienmēr gribējis kun-

gam iztapt un katra kunga priekšlikuma galā teicis: „Es ar tāpat

domāju, kungs."

Kungs nodomājis, ka tas vagārs ir liels muļķis. Lai par to

pārliecinātos, viņš kādu ritu teica uz vagāru: „Zini ko? lesē-

sim labākā laukā tepat aiz muižas putraimus, lai mums rudenī

nebūtu putraimi jātaisa."

„Es ar tāpat domāju, kungs," atteica padevīgais sulainis, bet

patiesībā vis tā nedomāja. Viņš paņēma miežus un iesēja tos

tai laukā. Kungs nodomāja: „Nu nekas, lai viņš sēj putraimus,
rudenī es viņu par aplamu darbu aizdzīšu." ,

Otrā rītā viņš pasauca atkal vagāru un teica: „Nu, ko doma?

Izvārīsim kartupeļus un iestādīsim, lai mums rudenī nebūtu jā-

kavējas ar vārīšanu."

„Es ar tāpat domāju, kungs," sacīja vagārs. Viņš vis tā

neizdarīja, bet paņēma kartupeļus un iestādīja tos. Kādu citu

dienu kungs, iedams ar vagāru gar zivju dīki, sacīja uz to: „Kā

būtu, ja tu to ūdeni sasildītu, lai tās zivis izvārās, tad mēs varētu

paņemt vienumēr, kad vajaga."

„Es ar tāpat domāju, kungs," viņš atbildēja pa vecam, to-,

mēr tā nedarīja.

Rudenī, kad mieži bija nopļauti, vagārs aizveda uz sudma-

lām, lika iztaisīt putraimus un nolika klētī; bet kartupeļus lika

aizvest spirta dedzināšanai.

Nu kādu dienu kungs iesauc to pie sevis un domā, ka nu

varēs to atlaist, jo nekas jau nebūs paaudzis. Kad kungs prasa,
kur nu ir putraimi, vagārs atbild: „Klētī kungs ir maisi ar put-
raimiem."

„Kur ir kartupeļi?"

„Klētī ir, kungs, mucas ar spirtu, par tām jau būs diezgan
laba nauda."

Kungs nu redzēja, ka viņa vagārs nav vis tik dumjš, kā bija
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to domājis, un tadeļ ar neatlaida. Ta tad izrādījās, ka vini abi

bija vienlīdz gudri.

Piezīme. Šis pasakas variants gan 1a i k a_m ir pilnīgākais un arī

pareizākais. Agrākos laikos vagāram bija nevien jārūpējas par muižas saim-

niecību, bet arī jāizdabā kungam pa prātam Vēlāku, kā ilekas, pasaka būs

pārprasta un padevīgais vagārs iztēlots par mulki. P. Š.

2. A. 1574. Krišs Baumanis no Kriša Gūtmana Ulmales

pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 117,

1656.

Reiz vienam kungam bijis loti gudrs vagārs. Līdz ko kungs

stāstījis darbus, vagārs tūlīt teicis: „Es arī tā domāju!"
Tā tas gājis ilgu laiku. Kā kungs stellē darbos, tā vagārs

domā līdzi. Reiz viens cits kungs ieteicies, ka viņa vagārs esot

pavisam mulkis. Bet kā nu to izzināt? Tas kungs ieteicis, lai

stāstot, viņš domājot stādīt kartupeļus un siļķes kopā. Kungs

pasauc vagāru un teica: „Es domāju šogad stādīt kartupeļus un

siļķes kopā."

Tā arī vagārs tūlīt saka: „Es arī tāpat domāju!"

No tā laika kungs zinājis, ka viņa vagārs ir gatavs zābaks.

3. A. 1574. V. Feldmane Liezere. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 116, 1655.

Vienam lielkungam bijis vagārs, kas pastāvīgi runājis kun-

gam pa prātam, arvien piebilzdams: „Es ar' tāpat domāju, liels-

kungs!"

Reiz lielskungs licis atvest mucu silku un, gribēdams va-

gāru pārbaudīt, sācis silkes stādīt uz lauka ar astēm uz augšu
un teicis vagāram: „Nu, ko tu domā? Vai silkes labāk augs,

ja dēstīs astes uz augšu, vai uz leju? Es domāju, ka labāk augs,

Ja astes stādīs uz augšu."

Vagārs uz to atbildējis: „Es ar' tāpat domāju, lielskungs!"

4. A. 1574. A. Graudiņš Rīga. P. Birkerts, Lavju t. anek-

dotes, 11, 117, 1657.

Vienam kungam bijis vagārs, kas vienmēr domājis tāpat kā

kungs. Reiz kungs pasauc vagāru un saka: „Es domāju, ka ta-

gad vajadzētu sēt zirņus."

„Es arī tāpat domāju," vagārs atbild.

„Bet vai viņus nevajadzētu papriekšu novārīt un tad sēt?"

kungs jautā.
„Es arī tāpat domāju," vagārs piekrīt.
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Tagad kungs pārskaišas un kliedz: „Ak tā, tu manu mantu

gribi izputināt!" un tūdaļ padzen vagāru no vietas, jo sen jau
gribējis tikt no vina vaļā.

Piezīme. Divi citi varianti: «Mājas Viesis», 1864. Nr. 12. «Latviešu

Avīzes», 1866, Nr. 13. Vagāra vietā tur ir stārasts. P. Birkerts.

5. A. 1574. A. Jūgs no 64 g. veca P. Jūga Valkā. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 97. 1614.

Vienam baronam bijis muižkungs, kas uz visiem barona vār-

diem atbildējis: „Es ar' tāpat domāju!"
Barons gribējis izzināt, vai šis tik tāpat pakal runā, jeb pats

pārdomā arī. Barons teicis: „Es domāju, rītā būs sāls jāizsēj."

Muižkungs teicis, ka viņš arī to pašu domājot. Nu barons

zinājis, kas par vainu.

6. A. 1574. V. Filšs no Bagdanoviča Makašānu pag. Ma-

karovas ciemā. Latvju kultūras kr.

Senējūs laikus dzeivuoja šai pasauli vīns cīši boguots un

gudrs muižvnīks. Vīnu reizi jis pajāmja sev muižā puorzini, ku-

rijis pi vvsu dorbu staiguoja un vērās, kai struodoj struodnīki.

Muižynīks, gribēja zynuot, voi juo muižvs puorzinis ir gudrs.
Kod muižvnīks kū puorziņam pavaicuoja, puorzins vys runuoja:

„Es ar tai dūmuoju darēt, kungs!"
Vīnu reizi dūmuoja muižynīks: „Es pavaicuošu šovam puor-

ziņam taidu lītu, kuru nikas šai pasauli nazyna padarēt."
Tai muižynīks pasaucja sovu puorzini un vaicoj jam:: „Zini

kū? Es sadūmuoju — myusim tagad daudz naudys izīt par suoli.

Mēs aizvessim sovu suoli, istruoduosim lobu vītu un pīseisim.
Mums izaugs vēl lobuoks suols, kai mes pierkam."

„Jā, kungs, es ar taipat dūmuoju," atbildēja puorzinis. Mui-

žvnīks nikuo napascēja, bet vīnu māru smējās, ka juo gudrais

puorzinis vysod runoj: „Jā, es taipat dūmuoju!" Otkon muižv-
nīks soka uz sovu puorzini: „Es dūmuoju, ka mes seisim lobus

zierņus, bet paprīkšu izvuoreisim, a pēčuok seisim, tad mums

izaugs taidvs zierņis, kaidu nikod šai pasauli nikas naredzēja."

Puorzinis jam atbilda: „Jā, kungs es jau sen tai dūmuoju
darēt."

Muižynīks uz reizi palyka cīši dusmeigs, satvēra lelu vāzu

un suoka plyukuot puorzini par mugoru, runodams: „Tu tai dū-

muoji, bet es tai nadūmuoju. Suoli sjāt navar, vuoreiti zierņi

naaug."
Puorzinis gon klīdz: „Es, kungs, ar tai dūmuoju, ka naaug,"

bet muižynīks atplyukuoja sovu puorzini un padzyna nu muižys.
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Nu tuo laika tu puorzini vvsi zemnīki labi zvna un nagrib jimt
i par cvuku gonu.

32. Piemānītais padoma devējs.

h A. 1585. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Viens zemnieks pārdevis mājā savu vērsi kādam žīdu mies-

niekam par 25 rubļiem. Uz pilsētu vedot, viņš saticis citu mies-

nieku un pārdevis vērsi atkal tam, saņemdams no tā 25 rubli.

Pilsētā novedis, viņš saticis trešo žīdu, kuram atkal jau trešo

reizi pārdevis vērsi par 25 rubli.
Šīdi to dabūjuši zināt un apsūdzējuši semnieku pie tiesas par

krāpšanu. Tad zemnieks aizgājis pie viena advokāta un teicis:

„Es labāk atdošu tev to naudu, kuru esmu saņēmis par savu

vērsi, bet iztaisi tik tā, ka man tā nauda nav jāatdod žīdiem."

Advokāts viņu pamācījis, lai izliekoties pie tiesas par dumju.
Un kad tiesneši viņam ko prasot, tad lai tik pasvilpojot.

Zemnieks nu arī visu izdarījis, kā advokāts mācījis. Tiesneši,
nevarēdami no apsūdzētā dabūt nekādas atbildes, prasījuši sū-

dzētājiem: „Vai tas ir tas pats zemnieks, kas jauno vērsi pār-

deva?"

Žīdi atbildējuši: „Radas, tas pats ir."

Tad tiesnesis teicis: „Tā kā jūs paši īsti nezināt, tad arī mēs

nekā nevaram spriest."
Tā nu zemnieks ticis no soda vaļā. Tad nu nācis advokāts

pie zemnieka un prasījis savu algu, bet zemnieks arī viņam pa-

šam tikai uzsvilpojis.

2. A. 1585. VI. Pilipjonoks Asūne.

Sen, senejūs laikus, Pēterburgā dzeivova nazkaids kungs,
kam beja pazelteits uozis. Daguo laiks izbraukt (i)z dačvs. Pi

kunga bije pajimts skapskija Vaņka, dasavjārt sātys, baruot i

mozguot uozi. Žīds Jankeļs pi kunga prasīja muojas vītas, bet

kungs nagribjāja juo īlaist. Vaņka sacīja: „Man ar Jankeļi byus

vjasjoluok."

Tod kungs šīdu arī īlaidja. Kungs aizbruacja z dačvs, jis

izdjavja Vaņkam gruomotu, lai jī tū, kū vaidzjās, jam z gruomo-

tys laukā. Nu raizis Vaņka ar Jankeli dzeivova saticeigi. Vaņka
cīš pasalaidja i suoka jimt z gruomotvs tū, kū i navajaga. Pajimtū
tavaru jis puordavova, i par tū naudu dzjāra brandivjaņi. Vaņka

palvka par cīš lelu dzāruoju, dzjāra dīnu i nakti. Jankels palvka

cīš sirdeigs z Vaņkvs, i sacīja: „Vaņka, tu izgaissi!"
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Uozi Vaņka i nadūmova mozguot, tvs dzeivova pa sovai va-

ļai. Jankels sacīje Vaņkam: „Tu koč raizi pamozgoj tū uozi!"

Vaņka lOmovuos i sacīje z Jankela: „Ej prūjom, a to as tevi
nusisšu."

Pēčuok Vaņka saprota, ka var bvut slikti, bviidams labi vīn

girts (piedzēris), jis nudūmova uozi nūvjast iz upi pamozguot.
Uozi jis īgryudja upī, i da to tū damaudova, kamēr tvs nūsleika.

Nusleikušu uozi Vaņka atņasja da sātai, nūplāsja jam uodu, i pa-
kuora jupi kunga ustobvs. Jankels sacīje z Vaņkys:

„
Vaņka, kū

tu padareji?" Kai atbrauks kungs, tai tjev byus cīš slikti, pīmini
munus vuordus! Tu, Vaņka dūd maņ pīcdesmit rubļu, as tevi

gluobšu, a to tjav byus cītums."

Vaņka jam apsājālmja īdūt tūs pīcdesmit rubļu. Jankels sa-

cīje: „Kai tu īsi da tīsys, tod as tevi pavuiceišu, kū runuot, i

as arī ar tevi reizī nūīšu."

Par nazcik lelu laiku atbrauc kungs z dačys, nakti puorgulā-

dams, jis pamanīje, ka uoža nava. Kungs vaicoj pi Vaņkys: „Kur
tu lyki uozi; nūsyti, ci nūkavy?"

Vaņka puorsabeidīs sacīje: „As uozi kai mozgovu, jis i nū-

sleika."

Kungs' cīš aizzasirdīje, i izdzyna Vaņku nu ustobys. Tod jis

pasaucja policijis, sastatīje protakolu .
Kai jau kunga lītā, dreiž

vaidzjā īt z tīsys. Vaņka īdams da tīsys, īguo pi Jankeļa, kap

jis jū pavuiceitu. Žīds Vaņku pīvuicīje: „Kai tīsness kū nibejs

vaicuos, tod tu tikai pamūrdi: — Bulu — bulu — bulu."
Tīsnessi Vaņku pasaucja, i vaicoj: „Nu kū tu tam uožam pada-

rēji?"

Vaņka pīsapvutīs daguo da tīsneša, i nikuo narunova tik nu-

mūrminoj: „Bulu — buļu — bulu."

TTsness vjāl pavaicova, Vaņka nikuo nascīje, stuovjā pīsa-

pvutīs i mūrmynova. Tīsness radzjā, ka nikuo naizīs, i Vaņkam
nikuo napīsprīdja. Jankels pajāmja Vaņku zam rūkys, i izvjadja
uorā.

Jankeļs prasīja naudys, a Vaņka vys narunova, a tikai mūr-

mynova. Žīds tai vaicova, i tai, a Vaņka nikuo narunova. Jan-

kels pamjatja Vaņku i nūguo. Tai Vaņka bije attaisnuots, i žyd-

jaņaim naudys naatdjavja.

33. Kā zemnieks ķeizaram rakstījis.

A. 1387. V. Ozoliņš no Mades Ozoliņas Vestieniešos. LP,

VI, 373, 110. Bohm, Lettische Schwānke, 71, 42.

Vienam zemniekam kunga cūkas bijušas izrakušas tupeņus.
Viņš gribējis pie paša valdinieka sūdzēt, tādēļ ņēmies rakstīt ķei-
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zaram grāmatu. Paņēmis papīri un taisījis gluži mazas actiņas,

lielākas acis un itin lielus traipekļus. Pa tām starpām valdnieks

bijis izgājis pastaigāties un neviļot gadījies sastapt šo zemnieku,

kam tie tupeņi izrakti, un kas patlaban to grāmatu vēl rakstījis.

Valdnieks to redzēdams, vaicājis: „Ko tu tur dari?"

Rakstot ķeizaram grāmatu! Ķeizars paskatījies, nevarējis
nekā saprast: raibs vien pa papīri. Bet zemnieks izskaidrojis:

„Šitie mazākie, sīkākie punktiņi ir kunga suvēniņi, tie lielākie ir

kunga cūkas; bet šitās mazās mazās actiņas ir muni tupenīši, ko

nositamās kunga cūkas izrakušas, un tad nu jūs paši varat sa-

prast, kāda skāde man notikusi, tādēļ nesīšu sūdzības grāmatu
ķeizaram." — Viņš nepazinis, ka tas pats bijis ķeizars* ar ko

runājis.

„Labi!" ķeizars vēl paskubinājis, „tad tikai nes vien!"

Rītā, kad zemnieks atnācis pie valdnieka, vārtu sargi negri-

bējuši šo iekšā laist, bet ķeizars zinādams, kas par lietu, pavēlējis
ielaist.

Zemnieks ienācis, paklanījies līdz zemei un iesviedis ķeiza-

rienei, princesēm pa saujai rāceņu klēpī, teikdams, ka tos kuku-

ļam esot paņēmis līdz, un ka tie īsti labi esot ēdami tad, kad

vērpjot, jo no tik garšīgiem tupeņiem, kā šie, ronoties pulka slieku

(siekalu) un tās vērpējām papilnam vajagot. To teicis, tas pagrie-

zies uz otru pusi un nodevis ķeizara sulaiņiem sūdzības rakstu.

Nodevis — tie neviens nemācējuši izlasīt. Tad ķeizars licies sa-

skaities esam un teicis sulaiņiem: „Dodiet man, jūs jau nekā ne-

jēdzat. Tādu rakstu nevar izlasīt, ko tad jūs vēl manu maizi

ēdat? Redziet, te stāv: šie mazie sīkie ir sūdzētāja tupenīši, šie

lielākie ir kunga suvēniņi, šie itin lielie ir kunga cūkas; bet cūkas

ar suvēniņiem ir šitos tupenīšus izrakņājuši, jo citādi viņus nemaz

neredzētu: tie būtu apakš_ zemes un tagad viņus redz, tādēļ, ka

izrakņāti. Un nu es pavēlu: kungam visi tie tupenīši godīgi jā-
atlīdzina."

Par tādu ķeizara gudrību, ka mācējis šās šņipiņas tā izlasīt,
visi brīnījušies.

Piezīme. Tas ir vācu joks, kas ar laikrakstiem pie mums ieviesies,
bet populārs tomēr nav palicis. P. Š.

34. Zīmju valoda.

1. A. 1588. P. Šmits Raunā.

Viens mācīts vīrs izdomājis zīmju valodu, ar kuru varētu

savā starpā saprasties, nemaz nerunājot. Reiz šis mācītais vīrs

aizbraucis uz Tērbatu apklaušināties, vai arī turienes augstskolā
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viņa zīmju valoda esot pazīstama. Tērbatas profesori gan par

to valodu nekā nezinājuši, bet negribējuši atzīties un stāstījuši, ka

arī viņiem esot viens zīmju valodas pratējs. Tad viņi sarunā-

jušies ar studentiem, vai no tiem kāds nebūtu mācījies šo jauno
valodu, bet arī tie par to nekā nezinājuši. Ko nu darīt? Tad

studenti stāstījuši, ka šiem esot pazīstams viens miesnieka zellis,
kam nekad vārdu netrūkstot. Vai nevarētu to sūtīt par zīmju
valodas pratēju? Šis miesnieka zellis bijis ar vienu aci. Nu ap-

ģērbuši miesnieka zelli glītās drēbēs un atveduši uz augstskolu.
Tad atnācis arī mācītais vīrs un iesācis sarunu zīmju valodā.

Zinātnieks pacēlis vienu pirkstu un zellis rādījis viņam divi pirk-
stus. Nu zinātnieks pacēlis trīs pirkstus un zellis rādījis dūri.

Beidzot zinātnieks rādījis skaistu gludu ābolu, bet zellis tam pretī
maizes garozu. Ar to saruna beigusies un mācītais vīrs aizgājis.

Pēc tās sarunas profesori prasījuši savam viesām, kā viņa

saruna izdevusies. Mācītais vīrs atbildējis: „Mēs loti labi sapra-

tāmies. Es pacēlu vienu pirkstu, aizrādīdams, ka mums ir viens

Dievs. Jūsu valodas pratējs rādīja divi pirkstus, sacīdams, ka

ir vairāk nekā viens. Es nu jautāju, vai tad mums nav trīs dievi,
paceldams trīs pirkstus. Tad viņš parādīja dūri, apgalvodams,
ka šie trīs ir_viens. Tad es izņēmu no kabatas ābolu, pielīdzi-
nādams to mūsu apaļai semei. Viņš izņēma maizes garozu, stā-

stīdams, ka zeme nemaz nav tik gluda."

Vēlāk profesori atsaukuši arī miesnieka zelli pie sevis un

prasījuši, _sā viņam klājies ar runāšanu. Miesnieka zellis atbil-

dējis: „Kā tas svešais kungs ienāca, tā tūliņ rādīja man vienu

pirkstu, teikdams, ka man ir tikai viena acs. Es viņam atbildēju,
ka es tikpat labi redzu ar vienu aci, kā viņš ar abām, un pacēlu
divi pirkstus. Tad viņš man rādīja trīs pirkstus, teikdams, ka

par mums abiem ir tikai trīs acis. Es nu saskaitos, ka viņš grib
zoboties par manu vienu aci, un parādīju viņam dūri. Pēdīgi

viņš, kā lielīdamies, rādīja man skaistu ābolu. Es atkal atbil-

dēju, ka rupja maize man ir svarīgāka nekā viņa ābols, un izņēmu
no kabatas vienu maizes garozu."

Tā bija gan notikusi saruna zīmju valodā, bet katrs bija to

sapratis savādi.

Piezīme. Tas ir gan bez šaubām grāmatu joks, bet droši vien jau
labi vecs, ka liecina stipri sagrozītais variants. P. Š.

2. A. 1566. M. Lakše. P. Birkerts Latvju t. anekdotes, IL

319, 2059.

Reiz bijis ļoti slavens vīrs. Par viņu dzirdējis kāds mācītājs

un gribējis ar gudro parunāt. Vienu dienu tas aizgājis, bet neat-

radis mājā. Iznācis sulainis. Nu sākuši runāt. Mācītājs parā-
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dījis sulainim ar pirkstu acī, bet sulainis parādījis mācītājam ar

divi pirkstiem. Nu mācītājs rādījies ar pirkstu uz leju, bet su-

lainis pacēlis pirkstu uz augšu, nolaidis uz leju un sagriezis riņķī.
Nu bijis diezgan runāts. Mācītājs gājis mājās, un stāstījis, ja jau
sulainis tik gudrs, tad kur nu kungs! Šis teicis sulainim, ka

Dievs radījis cilvēku, bet sulainis teicis, ka Dievs radījis divi

cilvēkus. Tad šis rādījis, kā Dievs radījis zemi. Bet sulainis

teicis, ka Dievs radījis zemi, debesis un visu, kas uz zemes virsū.

Atnācis mājā slavenais vīrs, iekšā iegājis sulainis un stāstījis
sarunu ar mācītāju: "Viņš man rādīja, ka izduršot man aci; bet

es rādīju, ka izduršu tam abas acis. Viņš teica, ka nosviedīšot

mani pie zemes, bet es rādīju, ka es to uzsviedīšu gaisā, nosvie-

dīšu, zemē un sagriezīšu riņķī."

35. Nebēdīgs ziņnesis.

1. A. 1589. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 26.

Divi lielkungi dzīvoja netālu viens no otra. Kad vienā muižā

pusdienu vārīja, tad otrā muižā to varēja zināt, jo ķēķa dūmus

itin skaidri varēja redzēt. Bet viens no šiem lielkungiem bijis
nekaunīgs; tas gandrīz ikdienas, kad tik nāburgs vien bija mājās,
brauca pie tā uz pusdienu. Nāburgam gan tas nepatika, bet kā

no tā uz smalku vīzi tikt vaļā? Viņš tādēļ reižu stellēja savu

piķieri, itin manīgu un drošu vīru, pie nāburga un lika to lūgt

uz maltīti.

Piķieris nogājis otrā muižā, iet pie lielkunga un saka: „Mans

lielskungs lūdz, lai nākot pusdienas apēstu!"

Lielskungs saerrojies uz to saka: „Vai tam lielkungam labāku

cilvēku nebija, ko ar ziņu stellēt?"

„Labākos aizstellēja pie labākiem, mani pie tevis," tas naiki

atbild.

Svešais lielskungs to izdzen no istabas un nosolās apsūdzēt
šo rezgali lielam kungam.

Svešais kungs, tur nobraucis, tūliņ apsūdz piķieri. Liels-

kungs solās viņu pārmācīt. Viņš iedod piķierim suņu pātagu
(kančuku) un iestellē to ķēķī, tad pasaka nāburgam, lai nu klau-

soties, kā piķieri āzējot. Svešais lielskungs gan dzird bļaujot,
bet viņš arī grib redzēt, tāpēc paver ķēķa dūris, skatās un redz,
kā piķieris ar pātagu miekšķē par krāsni un pats bļauj kā āzis.

Tas nu gan zināja, ko tāds kūliens nozīmē.

No šās reizes viņš nekad vairs nebrauca pie sava nāburga

pusdienas apēst.
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2. A. 1589. Valmieras apkārtnē 1850. g., A. Bīlenš te i n a kr.

LP, VI, 358, 96. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes,

11, 69, 1553.

Kungam Vidzemē bijis igaunis par sulaini un to viņš sūtījis
otru kungu sērstu aicināt. Igaunis aizgājis un teicis: „Mana

kunga sak uz tev, lai tu nāk pie viņa pusdienā."

Kungs salaunojies, ka viņu tik rupji par „tu" uzrunā un tei-

cis: „Vai tavam kungam labāka cilvēka nebija, ka tevi tādu sū-

tīja?"

Igaunis atbildējis: „Labaka silveka pie labāka kunga, man

atkal pie tev."

Piezīme. Līdzīgus variantus ir vēl uzrakstījuši V. Jerums Rīga
(11, 69, 1554) un A. Vējiņa no Lābāna Erglu pag. (11, 68, 1552). P. Š.

3. A. 1589. P. Šmits no Bindu Marijas Rauna.

Agrākos laikos viens Raunas kungs sataisījis lielas viesības

un uzlūdzis uz tām visus kaimiņu kungus. Viens kaimiņš Raunas

kungu bijis aizkaitinājis un uz to šis aizsūtījis ar ziņu vienu igauni,
kas bijis liels rezgalis. Igaunis aizgājis pie kaimiņu kunga un sa-

cījis: „Mans kungs sacīja, lai tu svētdien nākot pie viņa uz pus-
dienu."

Kaimiņu kungs saskaities par rupjību un sacījis igaunim:

„Vai tavam kungam labāka cilvēka nebija, ar ko sūtīt ziņu?"

Igaunis atbildējis: «Labākie cilvēki aizgāja pie labākiem kun-

giem, mani stellēja pie tevis."

4. A. 1589. A. Kuķ c n a Pabažos P. Birkerts Latvju t anek-

dotes, 11, 106, 1634.

Viens kungs nokaitinājis otra kunga sulaini. Reiz gadījies,
ka kungs sūtījis savu sulaini pie šī kunga, uzlūgt pie sevis vie-

sībās. Sulainis aizgājis un teicis: „Mans kungs sūtīja mani pie
tevis un lika lūgt tevi pie sevis."

„Vai tavam kungam labāks nebij ko sūtīt?" jautā kungs.

„Labāks aizgāja pie labāka, es pie tevis," atbildējis sulainis.

36. Muļķis par slepkavu.

1. A. 1600. Skolnieks J. Bernats no A. Jušķevices Nīca,

K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un viens mulkis. Tas

tēvs izraidīja vienu gudro dēlu govis ganīt, bet viņš nevarēja

govis noganīt un ielaida mežā.
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Otru dienu tēvs raidīja otru gudro dēlu govis ganīt, bet tas

nevarēja vēl ne tik labi noganīt kā pirmais.
Trešo dienu mulkis teica: „Es iešu govis ganīt."
Tēvs sacīja: „Ja tie divi nenoganīja, tad tu ne tik nenoganīsi."

Mulkis paņēma lāpstu un gāja lopus ganīt. Muļķis ganīja lopus
mežā un rakšņāja. Rakšņāja tikmēr, kamēr uzraka naudu. Muļ-

ķis pāriet mājā un saka saviem diviem gudriem brāļiem, ka viņš
atradis naudu. Gudrie brāli iejūdz zirgu un brauc naudai pakal.
Nobrauc naudai pakal un piekrauj pilnu vezumu.

Naudu vedot mājā, satiek mācītāju. Mācītājs prasa: „Ko jūs
tur vedat?"

„Ķjeģelus vedam," atteikuši gudrie.

Mācītājs neklausa un iet skatīt. Redzēdams naudu, viņš

prasa, lai dodot arī viņam no naudas.

Gudrie teica: „Pēc, kad brauc atpakaļ, piebrauc pie mums,

tad ceturto dalu dabūsi."

Naudu pārveda mājā. Divi gudrie iegāja iekšā naudu skai-

tīt; muļķi nostellēja vārtos ar mietu, lai uzskata, kamēr mācītājs

brauks, un kad braucot, tad lai svelpjot.

Mācītājs atbrauc vārtos, bet muļķis paņem mietu un to no-

sit. Kad muļķis ienāk iekšā, gudrie prasa: „Vai brauc?"

„Jā!"

„Kapec tu nesvilpi?"

„Es jau svilpu."

„Kur ir, kad svilpi?"

„Rau, tur vārtos viņš gul!"
Gudrie iet skatīt un redz, ka muļķis mācītāju nositīs. Viņi

domāja: slikti nu būšot, muļķis jau nu pateikšot tā kā tā, ka no-

sitis mācītāju.
Gudrie nokauj kazu, ieliek pagrabā tur, kur jau mācītāju

agrāk bija paslēpuši, iznes mācītāju un parok aiz staļļa, lai muļ-

ķis nezin, kur palicis.
Otru dienu atnāk policija un meklē mācītāju. Muļķis teic:

„Tur jau viņš pagrabā guļ!"

Policija liek muļķim, lai iet mācītāju nest laukā. Muļķis ieiet

pagrabā, lai nestu mācītāju laukā.

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam ragi ar ir?"

„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam bārda ar ir?"

„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam spalva ar ir?"

„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam lipa ar ir?"

„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam nagi ar ir?"
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„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

„Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam pupi ar ir?"

„E, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā?"

Muļķis paņēma kazu, nes laukā un nosviež kungiem priekšā.

Kungi teic:

„Muļķis tu esi, muļķis tu paliksi!" sašauj zirgiem un aizbrauc.

2. A. 1600. 0. Kanaviņš Gulbenē. LP, VI, 626 (120, 3).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens dums. Un toreiz

bijis jāiet muižā kungam strādāt. Tēvs tad aizsūtījis viņus visus

trīs uz muižu. Bet kungs teicis, ka šie vēl pajauni pie smaga

darba — sūtījis ganos.

Un ap šo laiku putni perēkļos jau bijuši izšķilti. Tad gudrie

brāļi sarunājuši iet putnu dabūt un sacījuši dumajam, lai lopus

sagriežot vienā kopā un paganot viens pats; ja lopi varbūt izšķi-

roties, lai sagriežot kopā. Labi. Dumais ganījis, ganījis un cieši

vērojis, ka visi lopi vienā kopā; kurš nebijis vienā kopā, mazliet

nogriezies no citiem, tam tūliņ sagriezis kājas ar kārklu rīkstēm,
ka nekur vairs pakustēt; un tā īsā laikā visiem kājas bijušas

sapītas.
Atnākuši gudrie un prasījuši, kāpēc tā lopus mocījis. Šis at-

bildējs, ka šie paši jau šam esot pavēlējuši: kurš lops nošķiro-

ties, to lai sagriežot.
Bet kad nu brāļi sākuši lopus atpīt, atraduši, ka visas aitas

beigtas: nomocījušās. Neko darīt — ganījuši līdz vēlam vaka-

ram un tad sprāgušās aitas nesin sanesuši kūtī. Gudrie nesuši

katrs pa vienai aitai, dumais pa divām reizē. Sanesuši kūtī, sa-

slējuši pie redelēm un atstājuši. Rītā kungs nevarējis izbrīnīties

vien, kādēļ aitas vienā naktī itin visas beigtas. Bet pēdīgi ne-

teicis ne jā, ne nē — sagudrojis: izvārīšot no aitām virumu, gan
izsalkušie strādnieki apēdīšot. Labi, ēduši aitas gaļu, itin visi

ēduši. Bet nu dumais ēzdams pamanījis: šam ne pirmais gaļas
gabals labi vēl, gudrie jau divus apēduši; tādēļ aizkliedzies uz

gudrajiem brāļiem: šie pie gaļas gan esot pirmie, bet kad aitas

bijušas jānes, tad nekā no šiem nebijis.

Kungs, dabūjis dzirdēt, ka šie aitas nomaitājuši, tūdaļ licis

visus trīs brāļus krietni nopērt. Tas nu gudrajiem nemaz nepa-

ticis, tas pēriens, tūliņ domājuši: gan šie kungam par to atmak-

sāšot.

Un reiz kungs viens pats bija aizgājis uz mežu staigāt. Tad

gudrie brāļi samācījuši dumo, lai pieejot kungam klāt un lai ar

milnu sitot pa pašu pieri!

Dumajam tas nebijis nekas ko darīt, sitis arī kungam pa pieri
un kungs bijis beigts. Kad nu bijis beigts, gudrie sacījuši: bet

lai nu aprokot nosisto, citādi klāšoties plāni. Dumais apracis.
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Bet nu otrā dienā muižā meklējuši visi cilvēki kunga tikpat
kā ar uguni. Meklējuši, izmeklējušies — nevarējuši nekur atrast.

Pēdīgi muižas cilvēki sarunājuši: iztaisīšot bēres, sasaukšot visus

zemniekus bērēs, varbūt tad varēšot izmānīt kādam, kur kungs
esot. Labi, sanākuši bērenieki, gudrie brāļi arī atnākuši; bet

dumo pabāzuši zem kubula, jo viņš varot gandrīz izpļāpāt par

kungu. Nu ēduši, dzēruši un vaicājuši viens otram: vai nezinot,
kur kungs, kā ar kungu? Neviens nezinājis. Te — kur gadījies,
kur ne — dumais paticis no kubula apakšas, ieskrējis bērēs un

kliedzis uz brāļiem: šie uz bērēm gan zinot nākt un šo mājā no-

cietināt, bet kad kungs bijis jāsit, tad tikai šam vien bijis tas darbs!

Gudrie brāļi, to padzirdējuši, ātri nozuduši kā miglā: skrējuši

kungu izrakt un tai vietā āzi ierakt; bet muižas cilvēki dumo sā-

kuši dirdīt (tirdīt). Dumais arī neko neslēpis un izstāstījis: tā

un tā, tur un tur. Nu veduši dumo, lai rāda kapa vietu. Aiz-

gājuši, dumais paņēmis lāpstu, racis, racis — daracis līdz āža

ragiem, papurinājis un prasījis: „Vai jūsu kungam ragi arī bija?"

„Nebija ragi!"

„Nu, vai jūsējam četras kājas arī bija?"

„Nebija!" šie atteikuši un gājuši atpakaļ.

3. A. 1600. Hiršmaņu Edžus Zaļeniekos. Jkr. V, 32, 6.

LP, VII, I, 839, 1.

Tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie brāļi
nemaz neieredzēja muļķīša un viņu izstūma arvienu no sava vi-

dus, jo tas padarīja gudrajiem daudzreiz nepatikšanas. Reiz no-

domāja gudrie brāļi tuvējā mežā izlikt cilpas, bet, lai tās neuz-

ietu muļķis, tie viņu aizsūtīja sijāt cūkām pelus, kamēr paši, ielī-

duši kūtenē, nospriež cilpas izlikt Vilkulejas biezumos pie kai-

miņu robežas. Bet muļķītis ir savā ziņā diezgan gudrs: tas no-

mana brāļu viltību, uzrāpjas uz kūts augšu un noklausās viņu
sarunā. Saule vēl nebija norietējusi, kad brāļi, muļķīša nepama-

nīti devās uz mežu un izlika cilpas norunātā vietā. Otru rītu,

gaismiņai austot, iet viņi uz mežu apskatīties, kas gan būs iekū-

lies cilpās, bet viņiem par lielu brīnumu, nāk muļķītis jau pretim,
visā ģīmī smiedamies. „Kur tu biji?" prasa gudrie. „Mežā biju!"
atbild muļķītis. „Vai mūsu cilpas arī redzēji?" „Redzēju gan."

„Vai bija arī kas iekšā?" „Bija gan." „Kas tad bija?" „Zaķis

bija." „Kur tad liki?" „K_ur liku? Nu, kur tad lai liek? Pa-

ņemu aiz garajam ausim, peru, peru un palaidu vaļām." Gudrie

sapiktoti devās uz mājām. Nākošu rītu tāda pati nelaime. Lai

gan gudrie steidzās uz mežu mazu mazu gaismiņu cilpas aplū-

kot, tad tomēr muļķītis jau nāca pretim. Uz brāļu jautājumu, kur

bijis, atbild atkal, ka bijis aplūkot cilpas. „Nu, vai bija arī kas
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iekšā?" prasīja brāli. „Nu, saprotams, lapsele bija ieklīdusi, bet

arī dabūja, ka dabūja savu mācību. Domāju: vairs nekad ne-

līdīs cilpās — mizoju nežēlodams, tā ka aizskrēja krusta ne-

metusi." Brāļi, loti sadusmojušies, deva nu gudro padomu katru

nosist, kas cilpās ienācis, un gāja trešo rītu pat priekš gaiļiem
uz mežu, bet muļķis jau nāca pusceļā pretī un uz brāļu jautājumu:
„Kas tad nu bija cilpās?" atbildēja: „Kaiminu vecais tēvs." „Ko
tad nu muļķojies? Kur tad viņš palika?" „Kur palika? Kur tad

lai nu citur paliek kā pie cilpām; lūdzās gan nabadziņš, lai at-

stājot dzīvu, bet jūs jau likāt katru nosit, kas iepinies cilpās, un

tā tad tas nožāvājās vien uz pirmo cirtienu." Gudrie brāļi ne-

gribēja muļķītim ticēt un nogāja pie cilpām pārliecināties. Pa-

tiesi tie atrada kaimiņu veco tēvu nedzīvu gar zemi guļam. Ve-

cītis bija iepinies cilpās un aiz vājuma nebija varējis no tām iz-

piņkerēties. Nu bija labs padoms dārgs. Kur lai noliek nosisto?

Kad viņu te uzietu, tad varētu visiem trim vāji iziet. Vēl bija

patumšs, brāļi pārvilka nepamanīti vecīti uz mājām un nogla-

bāja viņu uz rijas augšu. Bet muļķis neturēja muti un izpļāpāja,
ka esot nositis veco tēvu. To bija dzirdējuši kaimiņu ļaudis
un atnāca šos kratīt. Muļķis, gudriem brāļiem par lielām izbai-

lēm, pats veda pušeniekus uz riju, teikdams, ka viņi to paslē-

puši rijā. Uz rijas augšu uzrāpies, viņš jautā: „Kāds tad bija

jūsu vecais tēvs? Vai tam arī bārda bija?" „Bija gan," atbild

kaimiņu ļaudis. „Vai viņam arī ragi bija?" „Ne!" „Nu, tad šis

nav jūsu vecais tēvs, jo šim ir bārda un ragi." Šo sacīdams,
tas nosviež uz klona āzi, ko gudrie brāli šodien bija nokāvuši

un patlaban taisījušies dīrāt, bet muļķis to te augšām uzvilcis.

Pušenieki aiziet sapiktojušies par tādu muļķošanu. Nu nosistais

vais nedrīkstēja tur palikties — muļķis varēja izpļāpāt, kur tas

atrodas. Gudrie sarunājās to paslēpšu mežā paglabāt. Tumsai

metoties viņi aizgāja uz mežu ar lāpstām, lai izraktu bedri, un

noteica muļķim tur aiznest nosisto. Muļķis ieliek kaimiņu vec-

tēvu ratos un, uzšāvis zirģelim, aizlaiž rikšos pie brāļiem. Brāļi,

sagatavojuši guļas vietu, gribēja guldināt sirmo vecīti vecās ze-

mes pīšļos, bet neatrada viņa ratos un tādēļ pavēlēja muļķim

steigšus atpakaļ braukt un uzmeklēt izkritušo vectēvu. Muļķis
sadod atkal zirgam pa vieniem, pa otriem sāniem un aizlaiž, ka

noput vien. Uz vienu pusi, uz otru pusi skatīdamies, viņš ierauga

ceļmalā zirņos kaimiņu vectēvu nopietni zirņus lasot un ēdot.

Muļķis saskaities par tādu vectēva kārtību, sagrābj ratu rungu,

neklausās uz viņa lūgšanos un padar to uz vietas mēmu. Ratos

viņu ielicis, muļķis nonāk pie brāļiem. Brāļi grib atrasto guldi-
nāt bedrē; te viņi ierauga ratos guļot ne vis kaimiņu vectēvu,

bet kādu sievieti, kuru tie uzzīmē par kaimiņu vecmāti. Nu nāca

muļķis starpā, stāstīdams no vectēva brīnišķā kāruma, ka tas
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bijis zirņos un ar labu nenācis līdzi. Veco māti no ratiem izli-

Ruši, devās gudrie vectēvu meklēt, ko tie arī atrada ceļmalā un

tad guldīja nelaimīgo pārīti kopā. Pēc kāda laika dabūja brāli

dzirdēt, ka kaimiņu vectēvs ganījis zirgus mežmalā netālu no

Vilkulejas, kur tas pazudis, pēdas neatstājis. Vecā māte gājusi
viņu meklēt un neesot arī vairs atgriezusies.

4. A. 1600 A. Zibens Rugāju pagasta.

Reiz dzīvojuši trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie

gājuši un strādājuši, kamēr muļķītis gulējis uz krāsns un ēdis.

Kādreiz gudrie brāļi sākuši spriest, ko šis te par velti maizi tē-

rējot. Šie pamācīšot kādu darbu, un kaut vai putniem spostas

likt.

Labi. Izmācījuši ari. Aizgājis muļķītis otra rīta apraudzīt,
vai nebūs kautkas cilpās ieķēries. Kā tad ir ar' — rubenis. Mā-

jās brāļi prasa: „Nu, kas tad nu bija?"

«Kaimiņu gailis," muļķītis atbild, „iepēru, iepēru, i' palaidu."
Nu brāļi muļķīti labi sarājuši, un teikuši, lai vairs vaļā ne-

laižot. Muļķītis aiziet otrā rītā. Redz: lapsa iepinusies. Bet

vai nu muļķītis ko zin? lepēris, iepēris, i' palaidis, teikdams,
lai uz priekšu gan vairs nenākot. Mājās brāļi prasa: „Nu, vai

bija ar' kas ieķēries?"

„Bija gan, kaimiņu kuce. lepēru labi dūšīgi un palaidu. Otr-

reiz vairs nenāks."

Brāļi tagad šo sarājuši pa īstam un pieteikuši, lai sitot tik

visu zemē, kas gadoties iekšā, vaļā nekādā ziņā lai nelaižot.

Muļķītis aiziet trešā rītā apskatīt cilpas. To rītu mācītājs bijis

izgājis medībās un nejauši ieķēries cilpā. Muļķītis, brāļu pie-

mācīts, neklausījies nemaz mācītāja lūgšanā, bet ņēmis to un

nositis. Ar mokām atnesis mājā un stāstījis brāļiem, ka kaimiņu
āzis bijis ielīdis spostā un viņš nositis to un pārnesis mājā. Nu

tikai brāļi ierauga, ka nosists mācītājs. Ņēmuši trijatā un apra-
kuši. Drīz iesākās mācītāja meklēšana, bet tā kā to nekur nevar

atrast, tad tam sarīko bēres, uz kurām ielūdz arī gudros brāļus.

Muļķītis nevar ar to apmierināties. Viņš arī ierodas dzīrēs un

apvainots stāsta: „Es pats nositu, bet mani nelūdz bērēs."

Gudrie brāļi, to padzirduši, aizsteidzas uz māju un mācītāja
vietā ierok āzi. Muļķītis ar bēriniekiem nāk raudzīt mācītāju.
Atrok norādīto vietu, bet atrod āzi. Muļķītim prasa: „Vai tas

bija?"

„Ja, tas pats jau bija, ar garu baltu bardu."

5. A. 1600. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 893 (133, 5).

Vienam tēvam trīs deli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvam

nebija vairāk nekādas mantas, kā tikai viena vienīga gosniņa.
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Te tēvs dikti saslimst un gribētu labprāt priekš nāves bērniem

mantu izdalīt; bet kā nu tādu lopa gabalu dalīt un šķirt? Par

laimi tam labs padoms iešaujas prātā. Liek dēliem kūtis uzcirst,

jaunas kūtis, katram priekš sevis. Un govi tad palaidīšot ganos:

kura kūtī govs, no ganiem nākdama, pati ieiešot, tam tā pie-
derēšot.

Gudrie brāļi nu cirta greznas, lepnas kūtis; bet muļķītim
viens, divi — kūts gatava. Sacēla slaidus pāri vecu ecēšu, pār-

sedza ar skujām, zaļumiem — laba.

Nāk govs no ganiem maurodama, gudrie atvēruši savas kūts

durvis līdz galam, gaida izplētušies; bet govs tāda goda neprot.
Kā nāk, bradāc! muļķa kūtī — zaļumi govs lopam patīk labāki.

Neko darīt — gudrie bešā, govs muļķim. Un šis nu vedis

govi tirgū pārdot. Ved, ved — nāk liels, biezs mežs un mežā sa-

zvēlušās divi priedes, tās kustas un čīkst. Muļķis domā, ka čīk-

stētājs ir žīds. Tas mājās dzirdējis, ka žīdi čīkst (činkst) un kau-

lējas. Viņš apstājas un saka: „Vai nu čīksti jeb nečīksti, bez

desmit rubuļu govi neatdošu!"

Bet priedes čīkst kā čīkst. Nu muļķis it noskaities, ņem

un grūž priedi ar nelabu, ko vien spēdams. Priede krīt un iz-

gāžas ar visām saknēm. Bet tavu laimi, kur tu gadies! Apakš

priedes parakts liels pods zelta naudas. Govi tūdaļ piesien pie
priedes, atdod žīdam un nu ņemsies naudu skaitīt, redzēs, cik

žīds par govi būs devis. Bet naudas bez gala daudz, nemaz sa-

skaitīt. Beidzot ņems naudas podu un stieps neskaitījis mājā.
Gudrie brāļi nevar ne izbrīnēties, kur muļķis tik aplam daudz

naudas ņēmis. Šie arī grib kādu daļu dabūt. Jā, muļķis mierā.

Bet kā nu naudu izmērīt?

les pie baznīcas kunga. Tur dabūšam (dabūšot) garnicu.

Labi. Baznīcas kungs gan garnicas neliedz, bet ziņkārīgs taču

ir, ko tādi übagi varētu mērīt: vai vēl būs apzagušies, ko ne?

Un, kā jau gudrs, iesmērē garnicai stūros ar piķi. Jā, ne cik

ilgi, nauda izmērīta, garnicu atnes atpakaļ. Kā atnes, baznīcas

kungs žigli pie garnicas, skatīsies, ko tie laba mērījuši. Un, ko

domāt — trakas lietas! Stūros nauda laistās. Baznīcas kungam
naudas ļoti iekārojas. Pienāk novakares. Gudrie atstāj muļķi

rijā naudu sargāt, piekodinādami: līdz ko nāk kāds svešs, lai mēž

pa galvu. Labi, muļķis paņem labu rungu un sargā. Naktī baz-

nīcas kungs nāks rijā pēc naudas. Kā šis kāpj pa slieksni pāri,

muļķis gāž ar rungu pa pakausi, ka nobliukšķ vien. Baznīcas

kungs atveļas un beigts. Muļķis sargā vien mierīgi tālāku, kas

tam bēdas?

No rīta atnāk gudrie brāļi uz riju —nu tās vaimanas! Bet

baznīcas kungs beigts tikpat. Neko darīt — ņem nu visi un nes

baznīcas kungu pie pelūdes glabāt, ierok padziļu zemē un tā pa-
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met. Tā nu paliek. Muižā nāk jauns baznīcas kungs, tas sataisa

lielas godības. Abi gudrie brāļi arī ies uz dzīrām; muļķi tie pa-

met mājās: durvis jāsargājot! Bet muļķis par to brīnum noskai-

ties, viņš padara žigli kopu (apkopjas), tad ies uz muižu lūkoties,
ko citi dara. Durvis tas paņem pa pleciem un nes līdza: ne-

drīkst mājās atstāt — jāsargā. Tā nonāk muižā, visi sēž gar

galdiem, ēd, dzer un līksmojas. Muļķis par to itin pikts, nosviež

durvis, un saka: lai nu durvis citi sargā! Ko viņam vienam sar-

gāt! Un brāļus ieraudzījis tur dzīrojam, tas sāks tikai bārties:

„Tā! ēst un dzert, tur esat abi žigli, bet mācītāju sist, tad ne-

viena nav! Man vienam pašam jāsit!"
To nu visi padzird, ņem muļķi, apcietina: lai šis sakot, kas

baznīcas kungu nositis!

Gudrie brāļi mana, ka nu vairs labi nava, skrien tūdaļ mājā,
mudīgi, mudīgi izrok mācītāju, apglabā citā vietā, tad nokauj
kazu un ierok to, kur baznīcas kungs bijis.

Jā, nav ilgi, te visi nāk no muižas. Muļķis nu rādīs, kur

baznīcas kungu apglabājuši. Noiet pie pelūdes, muļķim pašam
jārok. Šis rok, rok — izrok kazas bārdu un prasa citiem: „Vai

mācītājam bārda bija?"

„Jā," atsaka, ka bijusi.
Rok tālāku, uzrok ragus: „Vai baznīcas kungam ragi bija?"
Nu visi smejas un brīnās, ko šis gudrus cilvēkus tur jautrina.

Parok vēl, izmet kazu no bedres: „Te nu ir jūsu baznīcas kungs!"
Visi nodomā: „Kā jau muļķis!" un aiziet atpakaļ smie-

damies
...

Brāļi dzīvo atkal it mīļi un labi, naudas tiem nu tiku tikām.

Te — piepēši tiem sasirgst vecā māte. Tā slimo, slimo un no-

mirst. Muļķim nu gudrie uzspiež māti glabāt.
[Tālāk seko stāsts par vairāk reiz nosisto mironi.]

6. A. 1600. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV,

82 (17, 2).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Dēli

visi trīs taisījuši cilpas un ķēruši zvērus; muļķīti arvienu sūtī-

juši raudzīt. Reiz brāļi prasījuši muļķītim: „Ko tu noķēri?"

„Lapsu!" muļķītis atbildējis.

„Kur tu liki?"

„Noperu, noperu un palaidu!"

„Ja tu vēl ko noķer, ņem nosit," brāļi pamācījuši. Otrā rītā

muļķītis gājis cilpas raudzīt un atradis viņās kaimiņa veco tēvu.

Muļķītis ņēmis nosist veco tēvu.

„Ko tu noķēri?" brāļi prasījuši.

«Kaimiņa veco tēvu!"
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„Tu taču nenositi?"

„Nositu gan — paši teicāt!"

Nu brāļi pārnesuši veco tēvu rijā un uzcēluši uz rijas jumta

āzi, lai ļaudis domātu, ka tas tas vecais tēvs bijis, ko muļķītis
izteicis par nosistu. Vēlāk, tad sūtījuši muļķīti veco tēvu no rijas
nosviest, bet muļķītis prasījis: „Vai tad vecam tēvam bija bārda?"

„Kā tad!" brāli atteikuši.

„Bet vai vecam tēvam bija ragi?"

„Ej, nu ej, kuram cilvēkam tad ragi?" brāļi mulsinājuši muļ-

ķīti. Vēlāk devuši muļķītim vest (āzi) vectēvu glabāt. Bet ceļā
muļķītis pazaudējis veco tēvu. Brāļi dzinuši meklēt. Muļķītis

gājis un ieraudzījis vecmāti zirņos. Viņš noturējis to par vec-

tēvu un ņēmis nositis, sacīdams: „Tu man no ratiem skriesi un

zirņos iesi!"

Nu brāļi sarunājušies un gribējuši no rīta aizbēgt; bet muļ-

ķītis noklausījies, aizgājis uz ceļa priekšā un nelaidis brāļus. Tā

tad šiem bijis jānāk atpakaļ. Nu ātri paglabājuši nosisto vec-

tēvu ar visu vecmāti, teikdami laudim, ka vecie slimībā nomiruši.

7. A. 1600. Skolnieks J. Filipovs no 70 g. vecas māmiņas

Lubānā. A. Aizsila kr.

Reiz dzīvojuši trīs brāli: divi gudri, trešais dums. Gudrie

brāli taisījuši mežā spostus. Reiz spostā bija iesējusies pūce.
Gudrie pūci nosituši un sisdami teikuši: „Spundaci, kam līdi

spostā?"

Dumais to redzējis. Otrā dienā mācītājs pastaigājies pa

mežu un kāja iesējusies cilpā. Dumais viņu uzgājis un nositis.

Sisdams teicis: „Spundaci, kam līdi spostā, spundaci, kam līdi

spostā?"

Mācītājam sataisījuši lielas bēres un visi draudzes ļaudis ti-

kuši sasaukti uz bērēm. Dumais ārā izgaidījies un teicis: „Pie
ēšanas un pie dzeršanas visi, bet pie mācītāja kaušanas es viens

pats."

Laime, ka citi kungi nedzirdējuši, tad dumajam bralam butu

slikti.

8. A. 1600. Mārtiņš Stārķis Lielvārde (Ausekļa atl.

raksti L. P. V., 309 (138, 1).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz muļ-

ķītis saka: „Tēt, vai mani tā nemīlat, kā tos divus? Kādel man

nemaz naudas nedodat?"

„Ko, dēls, tev naudu došu? Še labāk kūtī treknais vērsis."

Muļķītis apsēja savam vērsim saiti, aizveda mežā un pie-
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sēja pie izpuvušas egles, sacīdams: „Še, egle, ziedoju vērsi; bet

pa Mārtiņiem ziedosi man: atnākšu naudai pakaļ."
Labi. Atnāca Mārtiņi; muļķītis uzstāj eglei naudu, egle ne-

atbild. Kā neatbild — muļķītis pagrābj labu svirti un gāž veco

egli no saknēm. Lielām mokām apgāza gan un — ko domāt —

sakņu čakārnī izveļas liels pods ar zelta gabaliem, ka ne panest.
Bija jāaicina gudrie brāļi talkā. Bet kamēr gudrie, soļus vilkdami,

atkūņojas, muļķītis sastapis pie naudas poda veci un nositis.

Gudrie brāļi rājas: „Kam kavi veci? Atnāks veča bērni me-

klēdami, ko tad atteiksi? Tomēr vēl lieta izlabojama. Nokausim

āzi, vecim par godu un atteiksim veča bērniem: āzis nokauts, ko

gribat?"

Un gudrie nokāva azi vecim par godu; bet aža galvu uzmeta

rijas jumta galā. No rīta atnāk veča bērni taujādami. Muļķītis

prasa: „Vai jūsu tēvam bija ragi?"
„Ne, ragu nebija!"

„Nu, tad skatāties rijas jumta galā, vai tas ir jūsu tēvs?"

Veča bērni paskatās: „Nē, nav vis!" un aizgāja.

9. A. 1600 J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 310 (138, 2).

Muļķītis aizvedis vēršeli pie veca bērza pārdot. (Garām ejot
bērzs viņam uzplījoties vēršeli pārdot.) Otrā dienā gājis! bērzam

naudu prasīt; bet bērzs nedevis. Nu sadusmojies, teikdams: „Tu

apēdi manu vēršeli, kauli vien palikuši, un nemaksāsi — cirtīšu

nost tevi!" (īstenībā vilki esot apēduši vēršeli.) Nocirtis. Bet no

veca stumbra izbiruši zelta gabali. Tos salasījis pilnu kabatu —

vēl_ palicis. Mājā gudrie brāļi taujājuši, kur zeltu esot ņēmis?
„Bērzs samaksāja par vēršeli!" šis atteicis. Gājuši raudzīt un, pa-

reizi: vēl bijis tur zelta diezgan. Gudrie salasījuši zeltu un nu

visi trīs gājuši mājā. Bet ceļā satikuši kungu. Kungs prasījis:

„Ko nesat svārkos?"

„Sēnes!" gudrie atbildējuši.
Bet muļķītis pasmējies: „Aplam sēnes —tie jau zelta gabali!"

Kungs, to padzirdējis, gribējis muļķītim atņemt zeltu, bet muļ-

ķītis, ar cirvi gaiņādamies, trāpījis ar asmeni kungu un nogalinā-

jis. Gudrie brāļi ievilkuši kungu pagrabā un ātrumā nokāvuši āzi.

Kamēr muļķītis gulējis, aprakuši citur un pagrabā nolikuši āzi, ie-

teikdami muļķītim, ka viņš āzi nokāvis un nevis kungu. Muļķītis

ticējis. Vēlāk ļaudis prasījuši muļķītim: „Kādēļ nokāvi kungu?"
Bet muļķītis vedis pagrabā āzi rādīt: „Vai tāds bija jūsu

kungs?"

Piezīme. Jauti -Rozē D. Ozoliņš uzrakstājis tā. Muļķis atde-

vis vēršeli bērzam. Pir bērza bijis vecs sapuvis celms. Kad gājis bērzam

naudu prasīt par vēršeli, tad bērzs atbildējis, lai prasot vecajam celmam. Mul-
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ķis prasījis celmam: «Vai tavs vecais tev nedod naudu?» Celms neatbildējis.
Nu zvēlis celmam tā, lai izput, un tad naudu dabūjis tur apakšā. Bet, naudu

mājā nesot, vecais aizstājies ceļā, prasīdams: «Dod vienu sauju atpakaļ!»

Muļķis iedevis to sauju — vecais vēl prasījis. Nu, zvēlis ari vecajam un no-

sitis. Veco apracis sētsvidū pie loga; bet brāli vecā vietā ierakuši āzi, ko
muļķis noturējis par veco. L. P.

10. A. 1600. Leons Vaiders no Daugavpils Līksnas pag.

Rupjā kr.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri, vīns glups. Gudri bruoļi

darēja vvsus dorbus, bet glupais gulēja uz cepļa un nikuo na-

darēja. Bruoļim tvs napatvka. Vīnu raiz gudrī bruoļi soka glu-

pajam: „Iztaisētim tu koč spūstvs, mož kaidu putnu nūgvutim."

Glupais bruoļs rvuleņ nu cepļa zemē, vuzvs pacaldams aizīt

da klāvam, nūgrīž zyrgam asti da kaulam, iztaisla spūstvs, aiznas

meža molā, nūlīk un pots atpakaļ uz cepļa un guļ vēļ. Gudrī

bruoļi aizīt un atrūn zyrgu bez astys, tagad jau ī poši na rodi

(priecīgi), pasacējuši, bet kū lai izdora?

Par kaidu laiku bruoļi svuta glupū, lai īt pasavārtu, mož jau
kas spūstuos īleida. Glupais aizīt un atrūn spūstuos kuropatkis
(irbes). Jis juos atmatvnoj, atsvt un palaiž. Atīt da sātai, bruoļi

vaicoj: „Nu, kū redzēji?"

„A, vot, popa vvstvs saleidušas, vysus mīžus apēde, es juos

atsytu un palaižu."

„Glupais tu, tuos jau beja kuropatkis."

Glupais bruoļs izleida uz cepļa un guļ vēļ. Par kaidu laiku

bruoļi svuta vēļ glupū, lai īt spūstu pasavārtu. Glupais aizīt un

atrūn spūstuos lopsu, atsyt, atsyt jū un palaiž. Atīt da sātai;

bruoļi vaicoj: „Nū, kū atrodi spūstuos?"

„Popa suns vysas spūstys sāraustej, atsytu, atsytu un pa-
laižu."

Bruoļi suoka uz ju buortīs, par ku jis naatness da satai, mož

tīna suns beja. Utrreiz ka atrass kū, tod lai nas da sātai.

Par kaidu laiku bruoļi syuta vēļ glupū, lai īt spūstu pasavārtu,.

Glupais aizīt un atrūn natuoļi nu spūstom popu, kurs lasēja sēns.

Jis tvulen pi popa kluot: „A," soka, „tu laissi munuos spūstuos

sovu suni, vysys spūstys saraustēja."

Pajēms mītu, popu nūsyta, lyka uz placim, atnesa da sātai

un ībuoze buļvu dūbē. Bruoļi radz, ka byus slykti. Jī nakti, kad

glupais gulēja, nūkova uozi, izvilka popu nu dūbes un juo vītā

īlyka uozi, a popu nūglobova.

Par kaidu laiku popa maita, maklādama sova tava, atguoja

uz jū sātu. Prosa nu bruoļim, vai naredzējuši juos tāva. Bruoļi

soka, ka nav redzējuši. Glupais bruoļs, sādādams uz cepļa, soka:

„Kaids tovs tāvs beja?"
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Maita pastuostēja: „Taids, kai vysi cylvāki, ar divi rūkys,

ar divi kuojys, tykai ar buorzdu."

Glupais soka: „Es taidu nūsytu pī sovom spūstom, atnešu un

īlyku buļvu dūbē."

Maita suoka glupuo bruoļa prasēt, lai paruoda juos tāvu.

Glupais tyuleņ paklausēja. Ikuopis dūbē un labi apraudzējs, roka:

„Buorzda to ir, tikai četrys kuojys un divi rogi."
Maita soka, lai valks tyk uorā. Glupais izvalk uozi nu dūbes.

Popa maita nūsaspļaun un aizīt pa ceļu.
Par kaidu laiku popa rodi sataisēja bēres, ī bruoļus tī īlyudza.

Gudrī bruoļi glupū pīrunuoja, lai palīk sātā, jī atnesšūt nu bēru

brandīna i vysa kuo. Gudrī broļi aizguoja. Glupais gaidēja,

gaidēja, cykom bruoļi atīs nu bēru, nasagaidēja i aizguoja pots pa-

savārtu. Aizīt, daīt pī lūga i radz, bruoļi ar cytim gostim sēd

pi golda, ād, dzer. „A," soka, „pi ēdīņa, dzērīņa vysi, a ka pops

juosyt, nav nivīna!"

Gudri bruoļi sasabeida, tryukuos nu golda i skrēja da sātai,

a glupais pakaļ.
Gudrī bruoļi nu tuo laika vairs nasvutēja glupuo bruoļa da

dorbam.

11» A. 1600 A. Gari -Juone no 42 g. vecas, P. Purmalītes,

Dricēnos. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja treis bruoļi, divi beja gudri un vīns duračiņš. Gu-

drī bruoļi svutīja duraciņu, lai jis īt uz mežu kū navīn nūgvun,

nūsyt un atnas jīm: voi kaidu zači, voi putnu. Aizīt jis vīnu dīnu

uz mežu, nūstaigoj un nikuo naatnas; bruoļi jū lomoj, kam ni-

kuo naatnas nu meža. Utrā dīnā jis taipat izzastaigoj pa mežu un

nikuo naatnas; bruoļi vēļ vairuok jū sabar. Kur tod jis nūgvus
zači voi kaidu putnu? Trešā dīnā jis, staiguodams pa mežu, īrauga

vācu popu un soka: „Nyu es tevi sagyušu, bvus man kū nūnest

bruoļim!"

Duračiņš nūsyt popu, līk uz placim un atnas bruoļim. „Šate,

sacījāt, ka es nikuo navaru nūgyut un nūsist."

Bruoļi puorsabeida un dreižuok aiznas popu uz pierti, paceļ

greidu un ībuož zam greidas. Popa sētnīki meklej pa vysu mežu,
bet nikur navar atrast, nūskumst un sataisa bēres. Uz bērēm pa-

sauc vvsus apkuortējūs dzeivuotuojus, aizīt i duračiņš ar sovim

bruoļim. Bērēs vysi suoc ēst, dzert un sareibst. Duraciņš soka:

„Dzert to vysi dzer, bet popu man vīnam vajadzēja nūsist, tod

nikas man napaleidzēja!" '

Tū izdzierduši popa bārni, saskrēja ap duraciņu un soka:

„Ka tu jū nusyti, kur tod tu jū lyki?"

„Piertī zam greidas pabuožu," atsoka duraciņš.
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Duracina bruoļi puorsabeida, atskrīn dreiži uz sātu nūkaun
uozi un pabuož piertī zam greidas popa vītā. Bērinīki ar dura-

ciņu īt uz pierti, duraciņš paceļ greidu un prosa: „Jyusu popam
buorda beja?"

„Beja," atsoka jī.

„A rogi beja?" vaicoj tuoļuok duraciņš.
„Ei pļuopa, kurs tod cylvāks ar rogim?" atsoka bērinīki.

„Četras kuojas arī beja?"

„Nabeja!"

„Zynoms beja."

„Auss beja?"

„Acs arī beja?"

,3eja",

„A daguns beja?"

„Beja."
Un ļipa ari beja?"
„Na, ļipas gon nabeja," atsoka jī.
Duraciņš izvalk nu greidas zamūškas uozi.

12. A. 1600. L. Uljana no Agatas Vīveres Silajāņu pag.

Latvju kult. kr.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi beja gudri, bet trešais muļķīts.
Gudrī divi bruoļi struoduoja, bet nagudrais staiguoja medībuos

šaudīt vvsaidus putnus un zvērus un pataisīja mežā slozdu dēļ

putnim. Nūguoja muļķīts vīnā reitā agri uz sovu slozdu un atroda

slozdā īleidušu zači. Pasvta, pasyta muļķīts zači un palaidja. At-

guojis uz sātu, nikuo napasacīja bruoļim. Atīt ūtrais reits. Mul-

ķīts arī nūguoja uz mežu, uz sovu slozdu un atroda lopsu. Kū jam
darīt? Pasyta, pasyta un palaidja vaļā, un taipat atguoja uz sātu,

nikuo naatnesis, bet bruoļim arī nikuo nasoka. Atguoja trešais

reits un muļķīts vēļ ogruok nūguoja uz mežu, uz sovu slozdu un

atroda tur vydā luoci. Tai pat pasyta, pasyta un palaidja mežā

un atguoja uz sātu bez nikuo.

Tad gudrī bruoļi suoka muļķīšam runuot: „Par kū tu, bruo-

līt, nanūsaun un nikuo naatnes uz sātu?"

Tūreiz muļķīts soka: „Es atrodu vysūs treijūs reitūs slozdā

pa lelam zvēram, bet pasytu, pasytu un palaižu mežā atpakaļ."
Gudrī bruoļi soka: „Vai, kaids tu, bruolīt. muļķīts! Kam tu

nanes uz sātu, tev jau byutu sašvvuši kažuceņu nu zvēru uodas!"

„Nu, labi," soka muļķīts, „es tagad kū mežā atrasšu, tū nū-

šaušu un nesšu uz sātu!"

Vīnu reizi nūīt muļķīts uz mežu un naatrun nikuo sova

slozdā. Kū jam darīt? Par mežu guoja lelceļš. Izguoja muļķīts

uz ceļa un veras, ka īt pa ceļu pops. Bruoļi lyka: ku atrassi meža,
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tū nūšaun zemē un nest uz sātu! Tvuleņ muļķīts līk popam lūdi

'krvutīs, pops guļ uz zemes, tad muļķīts pajem popu aiz motu un

valk uz sātu. Atvalk uz sātu un īrauga gudrī bruoļi. Nūsabeist

nyu bruol — bvus švaki! Tod suoc muļķīti lomuot, bet muļķīts
soka: „Kuodēļ, bruoļi, mani lomuojat? Man tak paši pasacējat: kū

atrassi mežā, tu šaun zemē un nes uz sātu. Es nūguoju uz sovu

slozdu un nikuo naatrodu. Tad es nūstuoju uz ceļa un verūs: pa

ceļu atīt pops. Dūmuoju: es tevi nūsaušu, byus man lobs luocs.

Vēļ bruolīši, itvs na vyss, man ira vēļ mežā vylks nūšauts!"

Gudrī bruoļi padūmuoja: kū ar muļķīti padarīsi! Vajadzīgs

nūglobuot tū popu. Pajem gudrī bruoļi ūtrā, tai saucamā, jaunā us-

tobā izplēš greidu, izrūk dziļu dūbi un tur īlaiž popu. Tod aizraus

ar zemi taipat, greidu salaiž un navar nikuo pazeit. Tad soka

gudrī bruoļi muļķīšam. „Tu nasok nikam nikuo par popu, ka kas

vaicuos, bet lobuok ej uz mežu un atnes tū vylku, kuru tu nū-

šuovi!"

Tyuleņ muļķīts nūīt, atnasi vylku, gudri bruoļi pajem nū-

plēš vylkam uodu, bet pašu vylku aprūk natuoļ nu sātas kolnā.

Pēc naz cik laika ļauds gaida, gaida popa, navar sagaidīt un

suoc meklēt pa vvsom pusēm, bet nikur navar atrast. Suoc tai-

sīt bēres, atīt pīlyugt gudrūs bruoļu uz bērēm, bet muļķīša naī-

lyudza. Kū darīt muļķīšam? Dūmoj jis: „Es tak nūšovu un at-

nežu uz sātu un zynu, kur pops gul, bet gudrī bruoļi aizguoja uz

bērēm, īšu arī es uz bērēm."

Tūreiz soka muļķīts: „Es zynu, kur jyusu pops ir!"

Bet nikas ituo nasaklausa. Muļķīts kai suoka sovu runu, tai

runuoja bez gola, bet gudrī bruoļi klausuos, kas te byus ar tū muļ-

ķīti. Vīnu reizi guoja paša saiminīca cauri un dzierd, ka vīns

cylvāks runoj: „Es zynu, kur ir pops!"
Saiminīca pīguoja kluot un vaicoj: „Vai tu patīši zyni?"

„Jā!" soka muļķīts, „kai es nazynuošu, ka viņš guļ myusu

jaunā ustobā zam greidas aprokts?"

Tyuleņ muļķīti sādynoj aiz golda ar cytim vīsim, ka tikai pa-

ruodītu, kur gul pops. Gudrī bruoļi dreižuok nūskrīn uz sātu un

cikom muļķīts ād un dzer, gudrī bruoļi izrūk popu nu tuos dūbis

un nūnas uz vylka dūbi, bet vylku atnas uz itū dūbi, kur gulēja

pops, aprūk, aptaisa dūbes, ka navar nikuo pazeit. Tūreiz ceļas

vysi vīsi nu golda, pajēmja muļķīti un brauks pēc popa. Atbrauc

uz tū ustobu, kur beja pops aprokts. Muļķīts soka: „Atplēsit itūs

dēļus un atrūcit, te guļ pops!"

Tyuleņ dēļus atplēsja zemi atroka un vērās, ka tī guļ vylks,
bet na pops. Tūreiz vysi suoka smītīs muļķīšam un uz gola pasa-

cīja: „Muļķis tu beji, par muļķi tu nūmiersi!"

Tai nikuo naizzynuoja par sovu popu, nūdzer bēres, bet popa

nabeja.
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13. A. 1600. 1537. 1535. Brīvzemnieka kr. Rūjienā. L. P. VI,

889 (133, 1).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais dums. Gudrie

gāja pie darba, dumais tāpat rušinājās kuldā pa pelniem. Tēvs sū-

tīja dumo uz mežu, lai liek cilpas un lai ker kādu putnu. Labi.

Kad gāja lūkāt, atrada rubeni cilpās. Dumais domāja, ka mācītāja
vista, papēra un laida, lai iet, kur tīk. Mājā stāstīja tēvam, ka

mācītāja vista bijusi cilpās, esot sapēris un palaidis. Tēvs gan

saprata, kas bijis, bet neko neatbildēja. Kad gāja atkal lūkāt, cilpā

bija lapsa. Dumais noturēja lapsu par mācītāja sarkano sunīti,
sapēra krietni ar vicu, ka cilpu savilcis, un laida, lai iet, kur kājas
nes. Mājā izstāstīja atkal par sunīti, ko krietni mizojis un palai-
dis dienas gaismā. Nu tēvs dumo pamācīja, lai vaļā nelaiž neko.

Ko cilpā atrod, lai sit nost un velk mājā.

Trešo reiz dumais atrada cilpā vecīti (vecenīti), kas, sēnes

meklējot, bija iecēlusi kāju cilpā un netika prom. Dumais vecīti

nosita un vilka uz māju. Kad tēvs ieraudzīja nosisto vecīti, tad iz-

bijies lika, lai drīz vien velk uz mežu un rok sūnās. Bet dumais

tā vis nedarīja. Viņš labāk iztaisīja vāģīšus, aizbrauca ar vecīti

uz Rīgu, ienesa pie viena kurpnieka, nosēdināja krēslā un sacīja:
„Kurpniek, nomēri manai mātei zābakus!"

Kurpnieks, domādams, ka māte dzīva, lika, lai cel kāju augšā.
Šī necēla. Kā necēla — kurpnieks, ātrs vīrelis, velk pa ausi, ka

uz deguna zemē. Bet dumais kliedza: „Nu man nosita māti —

nosita, nosita! Nu es sūdzēšu pie tiesās!"

Kurpnieks deva sieku naudas, lai nesūdz par katru nieku.

Labi, sabēra naudu vāģīšos, uzsēdināja vecīti virsū, iekrāva tai

klēpī olas un nu braukāja pa Rīgu olas pārdodams, naudu pelnī-

damies. Drīzi arī viens kungs pienāca, prasīdams: „Bāba! Ko

maksā ola?"

Bet šī nekā neatbild — dod pa ausi. Dumais atkal solījās sū-

dzēt, ka māti nositis. Kungs iedeva sieku naudas, lai nesūdz.

Labi, iebēra naudu vāģos un brauca uz māju; bet bābu (vecenīti)

ceļā iesvieda grāvī.
Pārbrauca un stāstīja, cik Rīgā dārgi miroņi. Par vienu no-

sistu vecīti dabon divi sieki naudas. Tad gudrie tūliņ nosita savas

sievas un brauca Rīgā pārdot. Nobrauca un braukāja pa ielu un

sauca uzsaukdami: „Kupī miroņus, kupī miroņus!"

Policija saņēma abus un iemeta uz divi gadi cietuma.

Pēc nu aizgāja mājā un atspītēdami aizkrāva dumajam durvis

ar sūdiem,- lai netiek ārā. Dumais par to nedusmojās nemaz, bet

iztaisīja muciņu, pielika to pilnu ar tiem pašiem sūdiem un devas

ceļā uz Rīgu. Vakarā iegāja krogā un prasīja naktsmāju. Dabūja.

Bet muciņu atdeva krodzniekam, lai paglabājot, teikdams, ka tur
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nauda iekšā. Naktī dumais uzcēlās, izkratīja muciņu tukšu, vēl

izmazgāja un rītā atprasīja krodzeniekam muciņu. Tas atdeva

gan, bet atrada tukšu. Nu dumais neatlaida krodzenieku, pirms

muciņa bija pilna naudas. Krodzenieks arī piebēra un šis tad

brauca mājā un stāstīja brāļiem: „Ai, brāļi, brāļi, kaut jūs zinātu,
cik Rīgā dārgi sūdi! Pret mucu sūdu dabon mucu naudas!"

Tad abi gudrie brāļi atkal brauca uz Rīgu un pārdāvāja sū-

dus. Bet viņus izsmēja vien un pārdzina ar negodu atpakaļ.

Piezīme. Tadu pašu pasaku uzrakstījis Zin. kom. krājumam R.Po-
rietis Sērpilī. L. P.

14. A. 1600. 1535. Kristaps Žvingulis, Vetrenieku pag.

A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 896 (133, 7).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tēvs mir-

dams iesēja ceļa malā zirņus; bet zirņus katru nakti noēda. Vienu

vakaru vecākais dēls gāja zirņus sargāt, bet pārnāca atpakaļ, teik-

dams, ka tai naktī neviens zirņus neēdis. Otru nakti gāja otrs

brālis, tam tāpat. Trešo nakti ies muļķis. Rītā pārnāk mājā,
brāļi taujā: „Ko laba noķēri?"

„Vilku!"

„Kur viņu liki?"

„Nopēru, nopēru — palaidu vaļā!"

Ceturto nakti muļķis atkal iet zirņus sargāt. Rītā brāļi taujā:

„Ko laba noķēri?"

„Zaķi!"

„Kur tu viņu liki?"

nopēru — palaidu vaļā!"
Piekto nakti atkal iet sargāt. Rītā gudrie taujā: „Ko nu laba

noķēri?"

„Kaimiņu veco māti!"

„Kur tu viņu liki?"

„Pēru, pēru — nositu, iemetu ceļa grāvī!"

Brāļi vaimanā: „Vai Dieviņ, vai Dieviņ, ko nu tu esi pada-

rījis !"

Bet muļķītis mierina: „Kuš, kuš! dodiet tikai man zirgu —

būs labi!';
Kamēr šie zirgu judz, muļķītis salasa pilnu kurveli pautu, ie-

sēdina nosisto veco māti ratos, iekrauj pautu kurveli klēpī un

brauc pilsētā tirgoties.
No šīs vietas gluži kā citos variantos: tur muļķītis (ka vecā

māte sista) pārved daudz naudas no pilsēta. Brāļi ved arī sievas

nosistas, bet tos gandrīz cietumā iemet. Nu brāļi atriebjas muļķī-

tim, ved maisā slīcināt, pie kroga miesnieks dzen lielu baru vēr-

šu. Tas izdzird, ka šo rītā par ķēniņu celšot, lien tas maisā, bet
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muļķītis pārdzen vēršus maja un saka, ka ezera dibina atradis.

Brāļi lec ezerā un noslīkst.

15. A. 1600. 1535. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 52 gadi

vecā J. Gaiļa Aumeisteros.

Tēvam bīš trīs dēli. Abi vecākie dēli bīši prātīgi cilvēki, bet

pats jaunākais bīš tāds vēja lauzts, paviegls visās savās darīša-

nās, un tāpē šo iesaukuši par Muļķi. Gudrie brāli likuši zvēru cil-

pas un tā medīši zvērus un putnus, bet Muļķis nedarīš nekā un

tik pa māju slaistījies.

Reiz gudrajim gadīšās citas darīšanas un šie sacīš Muļķam,
lei šis aizejot apskatīt cilpas, un jā kāds zvērs esot ieķēries, lei ņe-

mot cie un nesot uz māju. Muļķis aizgāš. Cilpās bīsi ieķērusies

lapsa un Muļķis nu palaidis lapsu vaļā un gāš uz māju. Gudrie

prasīši, vai cilpās nekā nebīš. Muļķis nu stāstīš, ka cilpās bīš

gan ieķēries nāburgu sunīts un šis to palaidis vaļā. Ta gudrie

prasīši, kāds ta tas sunīts izskatījies. Nu Muļķis1 stāstīš, ka tāds

un tāds: krūzainu kaklu, kuplu asti un baltus zobus vie ļerināš.
Nu gudrie sapratuši, ka nav vis nāburga suns bīš, bet lapsa, un

nosmēši Muļķi, ka šis palaidis lapsu vaļā.

Otrā dienā akai gudrajim gadīšās citas darīšanas un šie aiz-

stēllēši akai Muļķi uz mežu, lei apskatot, vai kāds zvērs neesot

cilpās ieķēries, jā kāds esot, lei nesot uz māju. Muļķis aizgāš un

apskatīš cilpas. Toreiz bīš cilpās ieķēries medņa gailis. Nu Muļ-

ķis taisīš medni vaļā un tā vie buldurēš: „Ak tu, nabaga gailīt',

kā tu esi cilpās sapinies!"

Ka Muļķis attaisīš medni vaļā, ta tūlī akai palaidis vaļā un

pats nopriecājies, ka mednis aizskrien, ka spārni vie noplurkšās.

Nui Muļķis gāš uz māju. Gudrie akai prasīši, vai nekā cilpās' ne-

bīš. Kā nu ne? Bīš gan! Nu Muļķis stāstīš, ka šoreiz bīš ieķēries

nāburgu gailis un šis gaili palaidis vaļā. Kāds ta tas gailis bīš?

Nu, tāds mellc un varēn lielc esot bīš un aizskrēš pa gaisu, ka no-

plurkšējies vie! Nu gudrie akai smēši Muļķi, ka šis palaidis medni

vaļā.

Trešā rītā akai gudrajim gadīšās citas darīšanas un šiem pa-

šim nebīš vaļas iet uz mežu. Nu šie akai sacīši Muļķam, lei šis

aizejot un apskatot cilpas un jā kāds esot cilpās, lei to sitot uz

vietas no. Muļķis aizgāš. Nu cilpās nebīš neviena zvēra, bet pa

pašām cilpām veca vecenīte lasīsi ogas. Nu Muļķis pielavījies

klusinām vecenītei klā un kā devis ar rungu šai pa galvu, ta uz

vietas nositis.

Nu Muļķis gāš uz māju pēc zirga, jo nevarēš vienc pats ve-

cenīti uz māju atnest. Nu gudrie prasīši, kas ta tik lielc esot
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cilpās ieķēries, ka ar zirgu jāvedot. Muļķis sacīš, ka viena ve-

cenīte, šis esot šo nositis, kā jau šie viņam esot vēlēši, un tagad
šis vedīšot vecenīti mājā. Uja, nu gudrie pārbīšies, ka Muļķis
nositis vecenīti, un sacīši Muļķam, lei vecenīti mājā vie nevedot,

bet lei aizvedot uz kādu mežu un aprokot.

Nu Muļķis ar paņēmis zirgu, iecēlis vecenīti vezumā un brau-

cis. Šis nu braucis pa ceļu un jau pa labu gabalu redzēš, ka pretī

brauc lieckungs ar lepnu četverku. Nu Muļķis veikli vie no ve-

zuma laukā, ietupināš vecenīti sēdus, ielicis grožas šai rokā un

uzšāvis zirgam ar pātagu, lei nu skrien vie lielkungam taisni pretī.
Tā nu Muļķis iebēdzis krūmos un skatījies, kas notiks. Lielkunga

kučērs ar pamanīš, ka pretī brauc vecenīte un nemaz netaisās

ce}u griezt. Viņš jau pa gabalu kliedzis: „Griez ceļu! Griez ceļu!"

Bet vecenīte, kā negrieza, tā negrieza un laiž tik taisni pretī.
Nu lieckungs ar vais nevarēš nociesties par tādu bezkaunību, ka

mužiks lielkungam negriež ceļa, lecis no karītes ārā, daskrēš pie
vecenītes un, ne vārda nesacīš, gāzis šai ar suņa pātagu pa galvu.
No sitiena vecenīte kučkāniski izkritusi no vāģim un uz galvas

grāvī iekšā. Nu Muļķis plāvies no krūmim laukā un daskrēš pie

lielkunga nu pillā kaklā bļāvis: „Kam tu manu māti nositi! Kam

tu manu māti nositi!"

Nu lieckungs ar pārbijies. Šis nu aptaustīš vecenīti. Kā ta,
beigta gan, nekustina vaisi ne nadzīna un visa legana. Nu liec-

kungs solīš Muļķam labi samaksāt, par mutes turēšanu. Nu pēc
salīkuši ar par pūru zelta naudas un lieckungs vēlēš Muļķam, lei

šis braucot šim līdza uz muižu pēc naudas.

Muļķis aizbraucis lielkungam līdza un lieckungs šim samak-

sāš vesalu pūru zelta naudas. Nu Muļķis apracis vecenīti purā

un ta ar naudas maisu braucis uz māju. Kā nu šis atbraucis imājā,
tā tūlī gāš pie gudrajim un prasīš šiem pūru. Gudrie prasīš, ko šis

ar pūru darīšot? Muļķis sacīš, ka šim esot nauda jamērī._Nu_ gu-

drie akai prasīši, kur šis tik dau naudas ņēmis, ka ar pūru jāmērot.

Muļķis stāstīš gudrajim, ka pašreiz Rīgā esot varēn dārgi mi-

roņi, šim par nosisto vecenīti samaksāši vesalu pūru zelta nau-

das. Nu, lei ta rādot, vai šim tā nauda ar esot. Nu Muļķis stiepis

savu naudas maisu iekšā, bēris pūrā un akurāt pūrs pillc ar bīš.

Nu gudrie noticēši. Šie nu abi aprunāsies un nosprieduši, ka šiem

ar jātiekot pie naudas. Nu abi gudrie nosituši savas sievas, ve-

zumā iekšā un uz Rīgu prom pārdot. Bet šos Rīgā saņēmuši cie

un ielikuši cietumā.

Muļķis dzīvāš laimīgi, jo nu šim naudas bīš papillam un var-

būt vēl tagad dzīvājot tāpat, jā vie jau no liela vecuma neesot

miris.
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16. A. 1600. 530. Skolnieks Fr. Ozoliņš, Krāslavā.

Reiz dzīvoja trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķītis. Visi trīs

brāļi pārtika no zvēriem un putniem, ko samedīja meža. Tur viņi
bija uztaisījuši cilpas, ar kurām ķēra zvērus un putnus. Katru

rītu brāļi nāca un apskatīja savas cilpas.
Pirmo rītu aizgāja muļķītis un atroda cilpās meža pīli. Viņš

paņem to, noper un palaiž vaļā. Pārnākdams mājā, stāsta saviem

brāļiem: „Es atradu cilpās kunga pīli, nopēru to un palaidu atkal

vaļā."

Brāļi, to dzirdēdami, sabāra muļķīti. Aiziet viņš atkal otru

rītu un skatās: cilpā ir lapsa. Muļķīts noper to un palaiž vaļā.
Atnākdams mājā, stāsta brāļiem: „Es šodien atradu cilpās kunga
suni, nopēru to un palaidu vaļā."

Brāļi, to dzirdēdami, sabāra muļķīti un pateica, lai rītu nesot

uz māju, kas būšot slazdos.

Trešā rītā muļķītis aiziet un redz pašu kungu cilpās, kas, stai-

gādams pa medībām, tur bija iekritis. Muļķītis atcerējies, ka va-

kar brāļi viņam bija teikuši, ko atradīšot, lai nesot mājā. Viņš no-

sit kungu, liek uz pleciem un stiepj mājā. Pārnesdams mājā, rāda

brāļiem, kas šodien par medījumu. Brāļi to redzēdami, ļoti pār-

bijās un apraka kungu zemē, bet muļķīti padzina no mājām.

Muļķītis aiziet pasaulē laimi meklēt. Viņš iedams satiek pašu

ķēniņu, bet nesveicina viņu. Ķēniņš to redzēdams, ļoti sadusmo-

jās un pavēlēja sulaiņiem ielikt muļķīti cietumā. Sulaiņi arī visu

izdarīja, kā ķēniņš bija vēlējis.
Pēc neilga laika ķēniņš pasludina: „Kas varēs uzjāt stikla

kalnā, tas dabūs manu meitu par sievu."

Muļķītis, to dzirdēdams, sāka lūgties ķēniņu, lai viņu izlaistu

no cietuma. Ķēniņš nu arī lika izlaist muļķīti no cietuma. Muļķīts

aizgāja projām un sadomāja nozagt vienu zirgu, lai varētu uzjāt

tai stikla kalnā. Dienu un nakti iedams, viņš redz: vienā mežā

stāv pie koka ķēdēm pieslēgts velns. Tas sāk muļķīti lūgt: „Kas
mani var atsvabināt no šām važām, tam esi došu, ko tik viņš

gribēs,"
Labi! Muļķīts, pūlēdamies ar visiem spēkiem, atlaida velnu

no ķēdēm. Tad muļķītis prasa velnam, lai viņam dod tādu zirgu,

ar ko var uzjāt stikla kalnā pie ķēniņa meitas.

Velns nu arī iedeva muļķītim tādu svilpi, ar kuru, pusnaktī

svilpojot, uzreiz zirgs būšot klāt. Muļķītis tā arī darīja un uz-

reiz zirgs bija klāt. Muļķītis sēdās zirgam mugurā un priecīgi aiz-

jāja projām. Viņš aizjāj pie stikla kalna un redz, ka tur ir sajājuši

daudz jauni cilvēki, cits uz cūkas, cits uz kazas. Viņš redz arī

savus brāļus, kas bija atjājuši viens uz cūkas, otrs uz aitas. Visi

mēģina, kā tikt līdz kalna galam. Dažs labs uzjājis līdz pusei, tūlīt

slīd uz leju.
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Muļķītis kā iesita savam zirgam ar pātagu, tā tas uzreiz bija
kalna galā. Ķēniņš, to redzēdams, nobrīnējās vien un visa tauta

to uzslavēja ar gavilēm.
Nu turēja kāzas, kur bija izvārīts simts vēršu, piecepts vesels

kalns maizes un visa bija diezgan, cik vien ļaudis vēlās. Tā nu

muļķītis palika par ķēniņu un dzīvoja laimīgi.

17. A. 1600. 327. 1653. Skolniece Līdija Dikele no savas

mātes Lubānas Izkaušārās.

Vienaim tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

saslimis un bijis tuvu miršanai. Gudrie prasījuši, lai tēvs izda-

lot mautu. Tēvs gudrajiem atstājis pa mājai, bet muļķītim tikai

vērsi un nu pie brāļiem lai dzīvo un strādā.

Kad tēvs nomiris, muļķītis paņēmis savu vērsi un vedis pār-
dot. Pa mežu vedot, viņš izdzirdis ceļmalā kādu bērzu čīkstot.

Viņš piegājis klātu un prasījis 1
,

vai šis gribot pirkt vērsi, ka čīks-

tot. Vērsi viņš varot atstāt šim, tikai lai tad dodot naudu. Bet

bērzs nekā neteicis, tik čīkstējis tālāk. Muļķīts izprasījies, beidzot

piesējis vērsi pie bērza un gājis uz māju, teikdams, ka rītu atnāk-

šot pakaļ naudai vai vērsim.

Kad otrā rītā muļķītis ieradies pie bērza pēc sava vērša, viņš
tā vairs tur neatradis. Naktī kāds krievs braucis garām un to aiz-

vedis projām. Muļķīts par to stipri saskaities un nocirtis bērzu.

Zem bērza saknēm viņš atradis lielu kasti, pilnu ar naudu. Viņš

paņēmis kasti un nesis to uz māju. Mājā viņš gribējis zināt, cik

īstenībā viņam naudas esot, bet bezmēra mājā nebijis. Viņš aiz-

gājis pie mācītāja un prasījis, lai iedodot bezmēru. Mācītājs pra-

sījis, ko šis svēršot. Muļķītis arī visu izstāstījis un nu. mācītājs

licis muļķītim naudu atnest pie viņa. Muļķītis domājis, ka viņa
nauda būšot beigta, un kā licis ar bezmēru mācītājam pa galvu,
tas bijis uz vietas beigts. Tad viņš paņēmis mācītāju un pabāzis

zem žagaru gubas.

Aizgājis uz māju, muļķītis nu stāstījis gudrajiem brāļiem:

„Lūk, lielu āzi nositu! A, bārda, tad bārda, tā trīcēt vien notrī-

cēja!"

Gudrie brāļi prasījuši, ko tad tas nozīmējot. Muļķītis pastāstī-

jis, ka nositis mācītāju. Brāļi nobijušies un ieslēguši muļķīti pirtī,

lai tur dzīvotu un neizpļāpātu citiem, jo tad viņiem arī klātos

slikti.
_

Pec kada laika mācītāju atraduši un sataisījuši lielas bēres,

kurās bijuši ielūgti gudrie brāļi arī. Muļķītis dabūjis zināt, ka brāļi

aizgājuši uz bērēm, izlauzies no pirts un arī aizgājis uz bērēm.

Kad visi sēdējuši ap galdu, muļķītis teicis: „Lūk, lielu, tad lielu

āzi nositu! A bārda, tad bārda, trīcēt vien notrīcēja!"



Gudrajiem brāļiem ticis stipri bail un viņi spēruši muļķītim
uz kajam, lai tas vairāk nerunā, bet muļķītis sācis kliegt: „Ne-
sperat nu man uz kājām! Ai, kā man stipri sāp!"

Nu brāļiem cits nekas vairs neatlicies, ka doties uz māju un

begt projām no šejienes. Ņēmuši arī muļķīti līdzi. Mājās sataisī-

jušies un braukuši projām, bet muļķīti iebāzuši maisā un ielikuši

vezuma pie citam mantām. Bijuši jau nobraukuši lielu gabalu, kad

gudrajiem brāļiem iegribējies ēst. Kad gribējuši ņemt maizi, tās

vairs tur neatraduši, muļķītis to bijis līdz ar citām ēdamlietām iz-

sviedis ara. Gudrie brāli gan bārušies, bet tur nekā nevarējis

darīt. Braukuši tālāk. Te ieraudzījuši ceļmalā lielus rāceņus un

gājuši tos raut, lai apmierinātu izsalkumu. Arī muļķītis gribējis
iet, bet gudrie brāļi nelaiduši; tomēr muļķītis nelicies mierā un

gājis līdzi. Gudrie brāļi gan muļķītim piekodinājuši, lai tas. klusu

esot, bet muļķītis, kuru rāceni rāvis, tad kliedzis: „A voi, kas

par lielu rāceni! Tad ta būs ēšana!"

Bet šie rāceņi piederējuši raganai. Tā, izdzirdusi kliedzam uz

sava rāceņu gabala, devusies skatīties, kas tur ir. Viņa atradusi

visus trīs brāļus raujot rāceņus. Ragana sagūstījusi visus brāļus
un aizvedusi uz savu māju. Tur viņa ielikusi visus brāļus pakrāsnē
un aiztaisījusi cieti, lai tur nu guļot.

Raganai bijušas trīs meitas. Pirmā dienā ragana likusi jau-
nākai meitai izkurināt krāsni un izcept cepeti, bet pati ar savām

divām meitām aizgājusi pastaigāties. Kad krāsns bija izkuri-

nāta, tad raganas meita likusi vienam brālim nākt ārā no krāsns

apakšas. Gudrie brāļi negājuši, bet sūtījuši muļķīti, lai iet. Muļ-

ķītis arī izlīdis. Raganas meita likusi viņam gulties uz lāpstas,
bet muļķītis uzgulies šķērsām lāpstai, tā kā šī nevarējusi iešaut

viņu krāsnī. Tad viņa pati uzgulusies uz lāpstas, lai parādītu, kā

jāguļ, bet muļķītis ātri iegrūdis viņu krāsnī un aiztaisījis to cieti,
bet pats ielīdis pie brāļiem atpakaļ.

Drīz pārnākusi vecā ragana ar savām meitām. Neatradusi

meitas mājā' viņa skatījusies krāsnī un ieraudzījusi, ka ir gan iz-

cepts cepetis, domāja, ka meita ir kaut kur aizgājusi. Otrā dienā

viņa atstājusi savu vidējo meitu, lai tā arī izdara tāpat, kā bija

likusi savai pirmai meitai, bet piekodinājusi, lai nekur neiet, bet

lai dzīvo mājā. Pati ragana ar savu vecāko meitu aizgājusi pa-

staigāties.

Meita arī izkurinājusi krāsni un likusi vienam līst ārā. Muļķī-

tis atkal izlīdis un atkal uzgulies tāpat kā pirmo reiz. Kad vidēja

meita rādījusi, kā pareizi jāguļ, »viņš ātri iegrūdis šo krāsnī, bet

pats ielīdis atpakaļ pie brāļiem. Kad ragana pārnākusi maja,_viņa
neatradusi atkal vidējās meitas un domājusi, ka ta kur aizgājusi,

jo cepetis bijis izcepts. Trešā dienā ragana likusi savai vecākai
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meitai izdarīt to pašu-, ko iepriekšējās meitas darīja, bet cieši pie-
kodināja, lai no mājas nekur neiet.

Vecākā meita izkurinājusi krāsni un likusi vienam līst ārā.

Muļķītis izlīdis un atkal izdarījis tāpat, kā iepriekš. Kad ragana

pārnākusi mājā un meitas atkal neatradusi, vina ņēmušies viena

pati ēst. Bet ēzdama viņa ieraudzījusi uz pirksta savas meitas gre-
dzenu un tūlīt sapratusi, ka tā ir viņas meita. Viņa paskatījusies

zem krāsns un ieraudzījusi visus trīs brāļus. Nu vecā ragana

saskaitusies pamatīgi, jo zinājusi, ka izceptie cepeši ir bijušas vi-

ņas meitas. Viņa izkurinājusi stpiri krāsni un likusi vienam līst

ārā. Muļķītis izlīdis. Ragana likusi gulties uz lāpstas, bet muļķī-
tis uzgulies atkal šķērsām. Ragana uzgulusies pati uz lāpstas, lai

parādītu, kā jāguļ, bet muļķītis iegrūdis viņu krāsnī un to stipri

aiztaisījis cieti. Tad viņš izlaidis savus brāļus no krāsns apakšas

un teicis, ka raganas ir beigtas, tagad varot iet projām,. Gudrie

brāli paņēmuši daudz zelta, kas raganām bijis, bet muļķītis tikai

dzirnavas un kādus ķieģeļu gabalus iebāzis kabatā.

Visi trīs gājuši, gājuši, līdz nonākuši lielā mežā. Tur viņiem
uznākusi nakts un bijis loti tumšs, tā kā nevarējis redzēt, kur iet.

Viņi uzkāpuši lielā eglē, lai pavadītu nakti. Pēc kāda laika pie

egles sanākuši laupītāji. Viņi nolikuši laupījumu un uzkūruši ugu-

ni, lai izvārītu: vakariņas. Muļķītis teicis uz brāļiem, ka viņš grie-

zīšot savas dzirnavas. Brāļi lūgušies, lai negriežot, jo laupītāji vi-

ņus saķeršot un tad nāve neizbēgama. Muļķītis neklausījies, bet

sācis griezt. Laupītāji stipri nobijušies. Tad muļķītis vilcis no ka-

batas ķieģeļu gabalus un sviedis tos lejā. Laupītāji redzējuši, ka

labi nebūs, visu pametuši un sākuši bēgt. Muļķītis nokāpis ātri lejā

un dzinies pakaļ. Panācis vienu laupītāju, nogriezis tam mēli un

palaidis to vaļā. Lauoītājs skrējis citiem pakal, kliegdams, bet iz-

nākusi neskaidra bulderēšana. Laupītāji vēl vairāk nobijušies un

skrējuši, ko jaudājuši projām. Muļķītis atgriezies atpakaļ. Paņē-

muši laupītāju mantas, aizgājuši projām, uztaisījuši sev lielu māju

un dzīvojuši laimīgi.

18. A. 1600. 1653. Audzis Lodesm v i ž ā. Jk r. 11, L. P. VII, I, 841, 2.,

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri un viens muļķis.

Tēvs izlicis mežā spostutsi; sūtījis muļķa dēlu spostus lūkot. Muļ-

ķis atradis spostā irbes. Viņš paņēmis žagarus, izpēris irbes un iz-

laidis no sposta. Mājās pārnākušam tēvs! prasījis: „Kas bija

spostā?" „Kas bija?" dēls atteicis, „bija salīdušas naburga vistas,

es sapēru viņas un palaidu vaļā." Tēvs_ izbāris! muļķa delu, sacī-

dams, lai tā nedarot, lai taču nesot mājā to, kas sposta. Otra rīta

akai /sūtījis muļķi, lai esot spostus apraudzīt. Muļķisi atradis!

spostā zaķi, sapēris, garausi, izņēmis no sposta un palaidis, lai
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skrien priedulājā. Kad pārnācis mājā, tēvs) vaicājis, kas bijis

spostā. „Kas tad nu bija? Nāburga suns ielīdis, ņēmu krietni sa-

pēru un palaidu, lai skrien." Tēvs ņēmis dēlu krietni sabāris, lai šis

tā nedarot, lai esot, kas būdams spostā, lai nesot mājā. Trešā rītā

tēvs licis muļķim, lai ejot lūkot spostu, piesacīdams, lai spostā

būtu,_kas būdams, lai to nositot un nesot mājā. Dēls aizgājis spo-

stu lūkot, bet brīnums! — spostā ielīdis kaimiņu vecis. Muļķis;,

brītiņu izbrīnējies, gribējis veci palaist no sposta, bet iedomājies
tēva cieto piekodinājumu, nositis veci, paņēmis uz pleciem un aiz-

nesis mājā. Mājās visi sabijušies, redzēdami, kas par nelaimi. Dzi-

nuši muļķi, lai ejot ar visu veci, kur gribot. Muļķis aiznesis veci

uz klēti, uzplēsis klēts grīdu un nolicis veci zem grīdas. Nāburgi

izmeklējušies savu veci un, nevarēdami atrast, taisījuši bēres.

lelūguši arī nāburgu dēlus uz bērēm. Bet gudrie norunājuši muļķi,

lai šis vien paliekot mājā, šie jau būšot šim no bērēm karašas un

šņabi atnest. Muļķis arī paklausījis. Gudrie brāļi aizgājuši bērēs.

Muļķis gaidījis, gaidījis brāļus pārnākam ar bēru karašām un

šņabi; bet nevarēdams sagaidīt, aizgājis uz bēru namu lūkoties,
ko brāļi dara. Piegājis pie loga, redzējis, ka brāļi ar citiem bēre-

niekiem sēž pie galda un ēd un dzer. Viņš teicis: „Ēdāji, dzērāji

jūs visi, bet kad vecis jāglabā, tad nav neviena."

Brāļi sabijušies uzlēkuši no galda un steigušies pa durvim

ārā — projām uz mežu. Muļķis, redzēdams, ka gudrie brāļi bēg

uz mežu, arī skrējis gudriem pakaļ. Noskrējuši mežā, visi trīs uz-

kāpuši kokā. Brītiņu pēc tam atbraukuši brangiem zirgiem lau-

pītāji un apmetušies apakš koka. Uztaisījuši uguni un uzlikuši

gaļu vārīties. Paši nosēdušies un sākuši naudu skaitīt. 'Muļķītis
teicis uz gudriem: „Es spļaudīšu!"

Gudrie aizlieguši, bet muļķis spļaudījis. Laupītāji saskatīju-

šies vien. Muļķis aktal teicis: „Es metīšu čiekurus!"

Gudrie aizlieguši, bet muļķis metis čiekurus. Laupītāji jau

sabijušies, uzlēkuši, bet atkal sasēdušies un skaitījuši naudu, Te

piepēši muļķis nometis zābaku. Laupītāji uzlēkuši un nu sākuši

bēgt, atstādami naudu, mantu un lielus brangus zirgus. Muļķis

līdz ar brāļiem kļuvis bagāts.

19. A. 1600. 1653. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiado-

mosci do antropologii krajowej. T. XVIII.

Krakavā 1895, 290, 22.

Dzjeivuoja tāvs ar muoti i bjeja jīm dals. Auga jis, auga —

i jis taids kai paglups bjeja. Kūta tavam ar ju daret? I runoj

jī tai, tāvs ar muoti: „A može jis nava glups, a tolko (tikai) par

smīklu vys na tai dora. Vajag ju izraudzjet."

Nūkova tāvs vjērsi, pīlyka galis maisa i lai jis vad iz tiergu
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puordūt. Idjevja vjāl naudvs, par kū nūpierkt pjeirāgu, kū apāst,
i pīsacjēja jam, kab bjez naudvs nikam napuordūtu, kab naudu

pajimtu. Nūbraucja jis, braucja pa mježu — radz: calms cjela

molā, vacs, satrupjēj's, applāsta mvza. Jisi kai tū calmu pamanēja,

nūturēja zyrgu i soka: „Ak, kaids tu bjednvs, plyks tu, i capu-

reitis nava tjev golvā — saleics, sakrips — mušeo tu āsti gribi.

Nu, kū, voi tu golodnvs (izsalcis) esi? Vot ira maņ galis — sa-

kur — toļko tu maņ aizmoksoj! Es braukšu iz mīstu — vjerīs,
kab tu maņ naudu pīgatavjeitib!"

Nūlvka maisu pi calma i nūbraucja. Nūpierka kukuli i brauc

atpakaļ. Nūstuoj pjet tū calmu — galis nava i maisa nava! Soka:

„A kū? Galis jau apjēdja, a naudvs navaida! Kam tu narunoj?

Gaļis apjēdja, maisu nūreja namoksoj naudvs i nikuo narunoj!

Paga, es tjev labi aizdusu!"

Aplauza vāzu i suoka sist par calmu tū. Pjēc tuo nūbraucja
iz sātu, a par treis dīnvs atbraukškys pjēc naudvs. Soka iz tāvu:

„Tjātjeit, es gaļi puordjevu. Sjādjāja taids vacs
r

cjela molā, es

jam atdjeva, a jis maņ naaizmoksuoja, vot es jū labi atlaupjēju

ar vāzu i lvku, kab par treis dīnys naudu atdūtu maņ."

Tāvs nūzabjeida. Dīvs zvna, ar kū jis tī kovās. Gaida, nū-

zaklausjās, nadzierd nikur nikuo, nikas žāluotūs naatīt.

Iz trešvs dīnvs prosa jis otkon nu tāva gaļis, ka braukškvs,

puordūškvs. Tāvs atsvjāra jam, īlvka maisā, soka: „Vjerīs, bjez

naudvs nadūd nikam, naesi cik (tik) glups, kai bjeji!"

Jis spka: „Es tagad zynu, kū padarēt!"

Nūbraucja jis, dabraucja pi tuo calma i soka: „Tu mušeņ ot-

kon gribi āst? Nu, es tev atvježu galis, bet vjerīs, aizmoksoj!

Kab tu maņ par tū i par tū reizjā aizmoksuotib!"

Nūlvka maisu pi calma: „Ša, ād, a naudvs kab bvutu, kad

es braukšu atpakaļ!"

Nūbraucja iz mīstu, nūpierka kukuli, pajēdja, brauc atpakaļ iz

calmu — vjerās: nava ni maisa, ni gaļis. „A kas?" soka, „tu ap-

jēdi gaļi ar vysu maisu? A naudu atdūsi maņ? Nu, kas, atdusi,

voi nadūsi? Kam tu narunoj?"

Pajēmja lylu mītu i suoka sist tū calmu nu vīnvs pusis i nu

ūtris pusis. Syta i pīzagrīzjās suonim, a zarnu paspjeidja naudys

guba. „Tai?" soka, „to tu nagribjēji maņ moksuot i naudu sa-

globuoji zam čuksta?"

Pībjēra rogovvs, cik vīn leida, pastotjēja calmu iz vītys i nū-

braucja iz sātu. „Vot, tjāt," soka, „i naudys tjev! Jis nagri-

bjēja moksuot, es jam sadjevu, sadjevu ar mītu par kokļu, jis pa-

krita iz pīrvs i naudu maņ atdjevja."
Tāvs nūzabjeidās, dūmuoja, ka jis cylvāku nusvta — byuš-

kūtja niu bāda. Naudu atdevja nūlikt sīvai, a pats gaida, kas nu
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tuo bvus. Nūgaidjējis, nikuo nadzierd, vvss klus. A duraks vys

runoj, ka tī daudz naudvs,, vajaga braukt. Aizjudzja tāvs zvrgu,

nūbraucja uz dālu, atskībja calmu. Jis tagan jau radz, ka calms,
na cylvāks — i atroda naudvs. Soka tāvs: „Djēleņ, es naudu jim-
šu uorā, a tu stuovi iz cjela. Ka kas brauks, voi īs, to aizza-

svisņaj (svilp) labi, kab es dzierdātu!"

Duraks soka: „Labi, tjāt, es jau aizzasvisņeišu!"

Nūguoja i stuov — i radz: īt pops. Pajēmja mītu, kai svis-

ņāja popam par golvu, jis i nūkrita iz zjamis i gotovvs. Skrīn

duraks iz tāvu i vaicoj: „A kas, tjāt? vai dzierdjēji, kai es

svisņēju!"

„Na, es naasu dzierdjējis."

„A es svisnēju popu par golvu. Jis nūkrita augšpjēdeņ i gul."

Soka tāvs: „Ok, Dīvjeņ, kūta tu padarēji!"

„Nikuo, es toļko svisņēju!"

Nūskrāja tāvs, lvka dālam vilkt popu iz mježu, a pots īt nu

pakalis, ar zorim aizslauka slīdi. Ivylka bīžņā (biezumā), aizlyka

ar lvlu kūku, viersum pīsvīdja zoru, sajēmja naudu i nūbraucja
iz sātu. Iz leikuma soka duraks: „Tjātjeit, brauc, a es skrīšu iz

popa sīvu — jei na tuoli ira — pascjeišu, ka es popu nūsytu, a

lai jei pagloboj jū."

Tāvs jū prosa, kab jis naītu, vuica (pamāca), ka byus slikti;

a jis, izlācs nu rogovu, i nūskrāja. Nūbraucja tāvs mudri iz sātu,

naudu atdevja sīvai, i nūguoja iz kļāvu, nūkova lylu uozi i nū-

braucja atpakaļ iz mježu. Popu izjēmja, īsvīdja azarī, a uozi

īlyka tamā vītā, kur pops bjeja nūglobots. A tys duraks atguojis
soka iz popa sīvu: „Es popu nūsytu, bet tu jam bjāris sataisi!

Pajem djak's (diakonus), īsim iz mježu, es tjev paruodjēšu, kur

jis gul!"

Vysi zyna, ka jis duraks, popa sīva naklausa jū. Bet_aizīt

jau vokors, a popa navaida — pajem jei ļaud's, īt iz mježu vārtūs.

Duraks davedja pi tuos vītys, nūvylka zor's, nūgriudja kūku i iz-

vylka uozi. „Ša-kur," soka, „vjerīs, voi ta tovs vjeirs ira, voi

na tovs. Voi tovam vjeiram bjeja četris kuojis? Voi bjeja garis

aus's? Voi bjeja eisa buordjeņa i rogi lili? Voi jis bjejis vyss

pokoruots (spalvains)? Voi tu pazjeist jū?"

Popa sīva aizzasirdjāja, izlomuoja jū i nūguoja iz sātu;_ a

duraks nūguoja iz tāvu rods_ (priecīgs), ka padareja, ku gribjeja.

Tagad i tāvs davīrēja (noticēja), ka jis duraks, nikuo jam nalyka

darēt i nikur nu sjeva nalaidja.

A tjei nauda bjeja laimja, kuru Dīvs dūd sjev kuram cvlvā-

kam, i durakam īdjevja iz juo dalis.
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2«. A. 1600. 1009. 850. St. U|anovska Viļānos. Zbior wia d o -

mosci do antropologii kaj o wej. T.

XVIII. Krak a v ā, 1895, 327, 31.

Bjeja div bruoļi gudri, trešs duraks. I sjāja jī mježā ruoc-

jeņč, i vvs's tūs ruocjeņč izmjeida. Is jī jau sorguotu, i nūīt vīns

bruoļs, vacuokijs. Jis) ilīņ sīņa kopnā (gubā), aizmīg i guļ. Reitā

cjeļās — jau vysi ruocjeņi izmjeidjeiti.
Nu īs jau ūtris bruoļs iz ūtris nakts, vidiškis. Jis nūīt, pa-

jēd's līkas i guļ. Reitā otkait ruocjeņi izmjeideiti.

Nu iz trešis nakts juoīt durakam. Tvs jaunuokijs bruoļs bjeja

duraks, atī vacuokī bjeja gudri. Tī gudrī bruoļi soka tai iz du-

raku: „Mjes gudri, a nanūpilnavuojam, a kū tu, duracjeņš, nūpil-

navuosi (nosargāsi)?"
Jis soka: „A, es īšu, bruoļeiši! Toļko (tikai) īdūdit maņ

svīksta pasku (baltkr. faska, sviesta trauks) i maizis kukuli!"

Jis i nūīt, sakur guņu i sjād. I atskrīņ iz jū pjeļeitja, soka tai:

„Idūd tu maņ maizis!"

Jis īdjevja maizis. Jei soka: „īdūd tu man svīksta!"

Jis īdjevja i svīksta. Jei apjēdja, tei pjeļeitja, i soka tai: „Nu,
es tjev par tū labi padarēšu!"

Vot jei pīvuicjēja (pamācīja) jū, kū jam darēt, kai tūs ruoc-

jeņč sorguot, vys' vys' pīvuicjēja. īdjevja jam gruomotu, kur

lyudz, i rožaņcys — i nūskrāja pa cjeļu. Jis klausās, kastī reib.

Vjerās: atskrīņ valns i prosa iz jū, lai īdūd jam svīksta. A pje-

ļeitja pīvuicjēja jū, kab vainām ni svīksta, ni maizis nadūtu. Jis

kai raun jam ar vāzu par golvu, tys valns i nūskrāja, atsasāda

iz calma, īsuoka stabuļāt. Jis kai īsuoka stabuļāt, atskrīņ valni,
daudz daudz vainu. Jis stabulej, iz calma sādādams, atī doncoj

pa ruocjeņim. A tys duracjeņč apguoja apleik ap calmu, daguoja

klusjeņom i īsvīdja jam rožancys, tam vainām iz kokla, gruomotu

izlyka iz kriušu i jis navar tagad pasakustynuot. Prosa jis nū-

jimt, a duraks soka: „Na, nanūjemšu! Dūd maņ vīnu golvu zalta,
ūtru sudobra, tūlaik parunuosim!"

Valns tiuleņ pascjēja cytim valnim, kab nūskrītu, atnastu

jam. Vot jī nūskrāja i atņazja golvu zalta i golvu sudobra. Nu,

laist jau jū uorā!

Na, nalaižškys! „Atņas tu šam naudys gubu, vīnu zalta, ūtru

sudobra!"

Jis ka aizstabulej, tys valns, ka pīskrīņ ūtra cik (tik) vairuok,

kai tja. Ka īsuoka nosuot cyts briļeiti (cepuri), kurs ar kū varei-

dams. Vysi nas nauda i pīnas div lylys gubys. Soka valns: „Ta-

gad laist vaļā šū!"

. „Na, nalaižšu, — sovu stabuli atdūd maņ!"
Jis atdūd stabuli, tūlaik duraks palaiž jū vaļā. Valns i nū-
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skrāja iz elni, a jis atzagulstas i gul. Reitā nūīt jis iz sātu i soka

tai: ~Nu, bruoleiši, brauksim niu pjēc naudvs!"

Jī soka, tī bruoļi: „U, tu, duraks, kur ta ir nauda?"

„Nu, ir,_ ir —es paruodjēšul, brauksim!"

Nu, i nūbrauc jī, salīk vazumā, ībrauc iz sātu, sabjer klētī tū

naudu i sastota duraku, kab jis pilnavuotu, kab jis naītu nikur,

duracjeņč, nu klēts. „Mjes īsim iz bjēram, atu duracjeņč, pilna-

voj klēti cīši!"

Jī nūīt iz bjēram, suoka āst, dzjart, a duracjeņš pajēmja, iz-

jēmja dūrs klētjai, izlvka iz plaču — jis īs taipat iz bjēram. It

jis ustobā, tvs dūrs iz plaču jam, soka bruoļi: „Ok, Dīvjeņ, i du-

raks tja! Niu vvsu naudu zagli izzoguši!"

Jis soka tai: „A cik ta sjeņ bjejis pi klēts?"

Jī nūskrīņ iz sātu, vjerās: zaglis staigoj ap klēti, nauda pi

slīkšņa, a jis pajimt navar, nūīt pa cjelu navar, par tū ka duraks

ībvura — pjeļeitja i būrt pīzavuicjēja jū.
A duraks paād i pazadzjeras tī bjārās i atīt. Jem tū zagli,

nūsvt jū, izvalk iz ustobvs augši i soka tai: „Išu tagad pascjēšu

sīvai, lai jei pagloboj jū!"

Bruoļi prosa, lai jis naīt, ka byus vvsim bāda, i šam, i jīm.

Na, jis naklausa. Jīškys, pascjēškys sīvai. I nūguoja jis.
Atī bruoļi pajēmja tū nabašnīku, izvylka jū mježā i nūkova

uozi i lyka iz ustobys augši tamā vītā. Atīt duraks pi sīvys i

soka, ka šys nūsits tovu vjeiru i lai jei pagloboj jū. Jei navīrej,

par tū ka vyisi zyna, ka jis duraks; a jis soka: „Nu, īsim, īsim

pazavārtu!"
Nu jei īt i atrūn uozi. Jis soka tai: „Vjerīs, voi ta tovs vjeirs,

voi nava tovs vjeirs."
Buoba aizzasyrdās ir suok jū lomuot: „U, tu, duraks! Kai tu

duraks bjeji, tai tu duraks i nūspruogsi."
I nūīt pa cjelu. A jis izkuop nu ustobys, jīškvs. jau gonūs.

Izdzan vysys dzjerauņis (sādžas) cyukas i gona jis. Sylta sau-

leitja — jis sāst iz akmiņa i stabulej, a vysys cyukys jim doncuot:

cyti iz smjacjaris grīžas, cyti iz čūksta sjād i trin — mozi siv-

jēņeņi i tī doncoj. I brauc iz tiergu kjēņiņa mjeita.
_

„Vot," soka,

„kaidys cyukys lobys, ka doncoj. Puordūd maņ vīnu!"

A jis atsoka: „Na, šys vīnu napuorduškvs. Piere divi!"

Jei soka, ka brauks atpakaļ, to nūpierks. A tjei kjeniņa mjei-

tai navar nikas atmiņāt, kas jai zam pazušu iraida. Jei djevja

miņāt i boguotim i bjednim — nivīns navar atmiņai A jai tai

bjeja sataisjēts, ka jei navar īt pi vjeira, tolko pi tuo, kas atmiņas.
Nu brauc jei atpakaļ i soka iz duraku: „Puordud tagad div siv-

jēņeņu!"
Jis pajēmja i puordjevja i soka tai: „Paruodi maņ, kai tjev ira

zam pazušu!"
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Jei soka: „Atmini, naparuodjēšu!"
A duraks jau zyna, kas jai iraida, par tū ka pjeļeitja bjeja jam

pascjejusja. Jis soka: „Vot, kas šam naatmiņāt? Zam lobuos

asama zalta spolva, a zam kairuos sudobra."

Kai jis tū pascjēja, jis nu vīnvs reizys paliks šmuks, ka navar

pascjēt, kaids šmuks, i jei pajems jū par vjeiru sjev. Jis aizsta-

bulej ar stabuli iz tjeiruma i vysys cvukvs sātā saguoja; a jei

jū sādynoj pi sev kluotu i nūvad da kjēņiņa sātys.

Pjec tuo sataisa kuozys i dzjeivoj ar tu vysu montu. Vot jis
caur pjeleiti i boguots i gudris palyka.

37. Trīs noslīcināti popi.

1. A. 1601. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Cel-

miņa kr.

Miestā galdniekam bija ļoti skaista sieva. Tā bija arī ļoti

runīga un viesmīlīga, tā tad nav brīnums, ka pie viņas, vīram

mājā neesot, ieradās arvien pa miesta popam. Tā viņus pamie-
loja ar dažādiem cepešiem un dzērieniem, jeb, tā sakot, ar visu,

ko vien popa sirds kārojās; bet divus popus reizē viņa nekad

necienīja uzņemt, nedz tā pamielot. Galdnieks bija šādu sie-

vas rīkošanos, kā mēdz teikt, saodis. Viņš jau kādas dienas runā

par darīšanām, ka šim tur un tur jābraucot, un tas jāizdara. Vienā

pēcpusdienā viņš jūdz zirgu un taisās ceļā. Kad sieva tam jautā,
vai drīz varēšot izbraukāt tos ceļus, kad būšot mājā tikt, viņš

atbild, ka tikai pēc trijām dienām, ja laimīgi ejot, tikšot mājā.
Un tā vīrs aizbrauc, sievu vienu pašu mājā pamezdams.

Te arī vakarā viens pops, kā būtu odin saodis, ka skaistās

sievas vīra nav mājā, tūliņ ierodas pie viņas. Durvis tapa aiz-

slēgtas un tā iesāka popu pamielot gan ar mīlīgiem vārdiem, gan

ar ēdieniem un dzērieniem, kā jau teikts, ar — ko vien popa sirds

kārojās. Te par mazu brītiņu tiek pie durvim klauvēts. Gald-

nieka sieva nevēlās, lai nu būtu vai cits apmeklētājs vai viņas

vīrs, ka tas popu še atrastu, un kad citas izejas no mājas nav,

nedz citas paslēptuves ātrumā nevarēja atrast, tad tā noraidīja

popu, lai tas kāpjot uz krāsns, un no turienes uz dēliem, kas uz

ārdim pret versmi salikti, un lai tur paslēpjoties.
Kad tas bija uzrāpies un apgulies, tad tā laida klauvētāju

iekšā. Tas bija otrs pops un tāds pats vien apmeklētājs, kā pir-

mējais. Viesmīlīgi sieviņa uzņēma arī šo, tāpat laipni pamielo-
dama. Nebija ilgi jāgaida, kad klauvēja atkal pie durvim. At-

kal jaunā sieviņa grib paslēpt viesi un, citas vietas paslēpšanai

nevarēdama atrast, uzsūta arī šo turpat uz dēliem. Ne ko teikt,
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lai gan priekšā jau ir gulētājs, bet jāgulstas vien blakus, jo jaunā
sieviņa jau laiž klauvētāju pa durvim iekšā.

Šis arī bija pops un gluži tāds pats viesis, kā pirmējie; bet

šis nedabūja ne piecu vārdu parunāt, kad jau klauvēja pie dur-
vim pats galdnieks un sauca, lai laižot iekšā. Ko nu darīt? Jā-
sūta arī trešais viesis turpat uz dēliem, jo vīrs aiz durvim jau
pukojās, ka tik ilgi jāgaida.

Vīrs, ienācis istabā, žēlojās, ka esot loti nosalis, jo bija auksts

rudens laiks. Viņš nojauš, kur sieva tos putniņus noglabājusi,
kas še sagājuši, jo viņš nebija nekur tālu aizbraucis un vakarā

bija braucis miestā atpakaļ, iegājis šeņķī, no kura savas mājas
durvis varēja pārskatīt, un tur nolūkojies, līdz kamēr popi sanāk-

pie sievas. Tagad viņš sāk sievu bārt, ka neesot istabas kuri-

nājusi, krāsns esot salta, neesot nekur i apsildīties nosalušam

cilvēkam. Viņš ņem pats skaidas un dēlu galus, piebāž krāsni

un liek uguni klāt, bet neattaisa ne krišku ne šīberi, lai dūmi,
varētu ārā iziet; viņam labāk patīk, ka tie iet iekšā, jo uz sie-

vas paskubināšanu, ka vajagot tos attaisīt, viņš tai uzbrēc: «Du-
raks! vai nezini, kur dūmi, tur siltums, un man nosalušam siltu-

ma tā kā tā vajag!"

Un turklāt draudē sievu pavisam sasist, ja vēl murdēšot. Šī

sabijusies, arī paliek mierā, un galdnieks, dagriezis muguru pret
krāsni, sildās un priecājas par patīkamo siltumu. Bet uz dēliem

gulošie popi vis nepriecājās par tādu siltumu; tie sāk klusām sa-

runāties, ka labāki krist sodā, ne vis še acim redzot noslāpt,

tādēļ viens mēģina kāpt zemē, bet bija tā apreibis, ka nespēja
vairs godīgi nokāpt, bet kritin nokrita galdnieka priekšā un bija

gandrīz beigts; gluži stīvs jau nu gan bija, jo galdnieks to pa-

ņēmis, nobrīnējies, kas tas par putnu esot un no kurienes še ra-

dies, aizslēja aiz krāsns.

Tūliņ krita arī otrs zemē, ko galdnieks atkal aizkrāsni no-

glabāja. Nokrita arī trešais; to galdnieks pieslēja kaktā, netālu

no durvim, un pats aizgāja uz vienu zaldātu, no kura viņš labi

zināja, ka tas esot gatavs par čarku vai otru nosist. Tam viņš

stāstīja, ka šā mājā esot viens pops, ko šis nekā nevarot laukā

dabūt; lai nākot, viņu pasitot, un iemetot tuvējā ezeriņā, šis do-

šot pusstopu šņabja. Zaldāts priecīgs, ka tik viegli varēs pie

šņabja tikt, gāja tūliņ galdniekam pakaļ. Tiklīdz ko galdnieks

parādīja kaktā pieslieto popu, tad zaldāts, bez kādas apskatīša-

nās un jautāšanas, meta tam ar nūju par galvu, ka ar reiz apgā-

zās, ņēma naiki par pleciem un stiepa uz ezeriņu. Nomoda eso-

šam naktssargam necik tālu garām ejot, sargs jauta: „E! ko tu

tur nes?"

Zaldāts atbild īsi, ka popu nesot. Sargs doma, ka pops slims

un nesams uz slimnīcu, arī vairāk neko neprasa. Pie ezera pie-
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nesis, zaldāts iemet popu ezerā un dodas mierīgi atpakaļ uz gald-
nieka māju, atprasīt savu peļņu. Bet galdnieks, kamēr šis pirmo

popu uz ezeru stiepa, bija otru no aizkrāsnes izvilcis un tai pašā
kaktā pieslējis. Kad zaldāts prasa peļņu, tad galdnieks rāda uz

popu un saka: „Ko tad tu esi nesis, kad pops jau ir tev papriekš

atpakaļ, un redzi, jau atkal kaktā stāv!"

Zaldāts domā, ka patiesi tas pats pops no ezera izlīdis un

atgājis atpakaļ, ķer mudīgi nūju, met par galvu un stiepj atkal

uz ezeru. Gar sargu ejot, tas atkal prasa: „Ko tu tur nes?"

Atkal bija atbilde, ka popu nesot. Nu sargs domā, ka nu

neesot labais, ka popus uz to pusi vien nes vienu pēc otra, iet

tādēļ popu nesējam pakaļ, nolūkot, kur šis tos liek. Redzēdams,
ka nesējs popu iemet ezerā un aiziet laikam pēc cita popa, sargs
steidzās uz pašu vecāko popu, stāsta tam, ka nu velns nesot

visus popus uz ezeru, nezin vai drīz tevi arī nenesīšot. Tā sa-

baidīts, popu vecākais ņem bībeli, iet uz ezermalu un sāk skaitīt

pātarus, ezeru svētīdams, lai vairs velns nenes popus iekšā.

Kamēr zaldāts atgāja no otra popa nešanas, galdnieks bija

atkal ievilcis trešo tai pašā kaktā un rāda atkal zaldātam, ka

esot tas pats no ezera atbēdzis. Nu noskaitās zaldāts jo vairāk

un iemetis ar nūju jo dūšīgāk par galvu, stiepa atkal šo projām
uz ezeru. Nu vairs sargs viņu nezadināja, jo nebij vēl nonācis

savā vietā. ,
Zaldāts popu pie ezera pienesis, meta to atkal iekšā, un do-

māja: „Pag, pag! noskatīšos, pa kurieni viņš lien laukā no ezera."

Un tā viņš pieliecies skatās pār ūdens virsu, jo bija diezgan

tumšs. Tūliņ viņš arī ieraudzīja otrā malā vecāko popu, pātarus
skaitām, un izsaucās: „Ak tu prakvasts, jau tik drīz izlīdis!"

Viņš aiztecēja ātri uz otru malu, grāba vecāko popu aiz krā-

gas un, spēcīgs tēviņš būdams, iemeta viņu ezerā, kur tas arī

noslīka. Nu tikai viņš dabūja no galdnieka nosolīto pusstopu

šņabja. Visi domāja, ka popus pats velns sarāvis ezerā par viņu

grēkiem, un nevienam nenāca ne prātā, ka zaldāts to izdarījis;
bet galdnieka sievu vairs neapmeklēja no šī laika sākot neviens

pats pops.

2. A. 1601. V. Zacharska no 95 g. veca J. Razgala Maka-

šānu pag» Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi senejūs laikūs dzeivuoja pi vīna mīsteņa vīns

boguots muižvnīks. Jis beja naseņ preceits un pi juo beja sīva

cīši skaista. Itvmā pat mīsteņī beja krīvu bazneica un pi tuos

bazneicvs dzeivuoja div popi: vīns vacuoks un ūtrs jaunuoks.

Popi jau, kai lauds uiceiti (mācīti), ar tymsu nauiteitu zemnīku

nikaidvs draudzeibvs nagribēja voduot, a vvsvairuok pa voko-
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rim staiguoja uz muižu pi muižvnīka gostūs, un taipat tlm popim
brīsmeigi patvka muižvnīka sīva. Jī īzamīļuojās un staiguoja
uz muižu kotru dīnu. Muižvnīks daudz reižu kur braukuoja, bet

sīva, palykuse muojuos, vys ar popim laiku puorvedja. Ļauds
jau suoka daudz kuo runuot. Daguoja muižynīkam ausīs itei

runa un muižynīks sadūmuoja, ka vajag jam pasarguot sīvu un

tai pat popus.
Vīnu reizi muižynīks runoj uz sovu sīvu tai: „Es šudin

braukšu tuoli uz trejim dīnom, au tu, sīven, verīs, kab vvss byutu
sātā labi."

„Ok, veireņ! byus vyss labi, brauc, brauc ar Dīvu!" Tai

sīva pavadēja sovu veiru un zyna, ka jis atbrauks tikai par treis

dīnys. Jei tū dīnu īdevja zynuot popim, kab jī atītu vokorā pi
juos gostūs. Popi ari apsūlējās byut vokorā, un tū pat dīnu pi
popu atbraucja gostūs vīns nu cyta mīsteņa pops. Atīt vokors,

popi divējūs sazalasējās īt gostūs pi muižynīka sīvys, a tū popu,

kurijis beja atbraucis nu cyta mīsteņa, pametja sātā gulātu.
Atīt popi pi muižynīka sīvys, tī jī dzer brandīņi un bučuojas

ar skaistū sīvu. Taišņi tymā stracī, kod jī bučuojās, atbrauc pa
kluseņem pats muižynīks, īīt sovā muojā un vysu redz. Rozadus-

muojās muižynīks uz popim, satvēra pištoli un nūsuovja abadi-

vējus popus. Kū tagad darēt muižynīkam? Popi nūsauti! Vai-

dzeis par jīm dūt atbildi. Sēd un dūmoj golvu nūlaidis muižv-
nīks. Taišņi ap tū laiku, kod muižynīks dūmuoja, kū darēt, naz-

kas pi durovu klaudzynoj. Nūsabeida muižynīks, un pats sevī

parunuoja: „Jau īt pēc manis!" Daīt muižynīks pi durovu un

vaicoj: „Kas tī par ļaudim?"

Nu uorīnis skan bolss celaveira: „Es esmu celaveirs, lyudzu
īlaist uz naktis muoju."

Muižynīks īlaidja celaveiru un vērās, ka celaveirs ir jaunais
puiss un var redzēt, ka vēl styprs. Celaveirs prosa nu muižv-
nīka kū nebejs paēst. Muižynīks īdevja celaveiram ēst un tai-

pat pascēja: „Tu esi styrais puiss, es tev īdūtu daudz naudys
un tai pat pīdzirdētu ar brandīni, bet tu sataisi man vīnu dorbu,
bet kab nikas nikuo par itū nazynuotu."

„Labi, kungs, kū tu gribi, es vysu varu pataisīt un par tū

nikas vairuok nazynuos, kai tu un es."

Muižynīks par tū laiku, kod ceļaveirs dzēra un ēdja' pajāmja

tus_popus, nūsystūs, īvylka vīnā kambarī, vīnu izlyka uz gultys,
a ūtru zam gultys. Kod celaveirs labi izdzēra, muižynīks jū
ivedja tymā kambarī, paruodēja tū nūsystū popu un taipat roz-

stuostīja, kas nūtyka: par kū jis jū nūsuovja. Muižynīks runoj

celaveiram, kab jis nūnastu itū popu uz upi un nūsleicynuotu.
„Labi!" pascēja celaveirs. „Tiuleņ es jū nūnesšu pi Abra-

gama uz olu."
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Upe nu muižvs beja natuoļi bet ceļš uz upi guoja taišņi pi

pošvs krīvu bazneicys, atī staiguoja naktis sorgs. Celaveirs

pajāmja uz plaču tū nūsvstū popu un nūnesja uz upi sleicynuot.

Celaveirs nas tū popu pi pošys bazneicys, a naktis sorgs īrau-

dzēja, ka nazkas īt un nazkū nas. Sargs vaicoj: „Kas tī par

laudim?"

Celaveirs atbilda: „Čorts popu nas."

Naktis sorgs drusku nūsabeida, bet golu-golā palyka mīrā.

Celaveirs atnezja popu uz upis tyltu un nu tylta īsvīdja upē, a

pats prīceigs īt uz muižu. Ap tū laiku, kod celaveirs nosuoja
tū popu, muižynīks izvylka nu gultys zamaškas ūtru popu un

taipat nūlyka uz gultys. Atīt veirs un runoj. „Nu, kungs, tagan

vairuok nikuo, īsvīžu popu upī."

Muižynīks runoj uz celaveiru: „Kai že tu nesi, ka pops uz

gultys gul?"

Celaveirs pazaver: ja, pops gul uz gultys. „Ak tu, naškeists

gors, tak tu atpakaļ atguoji pēc manis!"

Satvēra celaveirs otkon popu aiz motu un lyka sev uz plaču,

nas otkon uz upi sleicynuot. Jis otkon nas popu pi pošys baz-

neicys, otkon īraudzēja naktis sorgs, ka tī nazkū nas. Otkon

naktis sorgs vaicoj: „Kas tī par laudim?"

Celaveirs jam atbilda: „Čorts popu nas."

Nūsabeida naktis sorgs un dreižuok nūskrēja uz muojom,
kur dzeivoj popi, pazavārtūs, vai sātā popi. Atīt sorgs uz popu

muoju, vērās, ka popu nav sātā, a gul tikai tys pops, kurs ir at-

braucis nu cyta mīsteņa. Kū darēt sorgam? Jis tiuleņ pacēla

nu mīga itū svešū popu un rozstuostēja, ka jis redzēja, kai čorts

nosuoja popus. Svešais pops pazacēja nu mīga un vaicoj, kur

popi nūguoja vokorā. Sorgs jam rozstuostēja, ka popi staigoj
uz muižu. Svešais pops tiuleņ lyka sorgam atnest nu baznei-

cys tū zalta komžu un taipat kadzilu. Sorgs tiuleņ izpildēja pa-

vēli popa un atnesja zalta komžu un kadzilu. Svešais pops ap-

vylka zalta komžu pajāmja rūkuos kadzilu un nūguoja uz muižu.

Atīt jau pops uz muižu un lem pa trepi uz muižynīka muoji, a

ar tū kadzilu vys svaida uz prīšku, kab dumi tvktu pretim juo.
Bet taišņi, kod pops lem pa trepi, celaveirs jau īt uz muižu pi
muižynīka sajimt tū nūpelneitū naudu, veras celaveirs, ka pa

trepim otkon pops lem jau ar apylktu komžu un taipat ar kadzilu

rūkuos. Celaveirs aizklīdzja: „Ak tu, naškeists gors, ar lelym

motim! Tu otkon tja un vēl gribi paprīšku manis tikt."

Satvēra celaveirs popu aiz motu un suoka jū ar kuloku sve-

tēt. Pops klīdz, cik pi juo ir spāka, bet itys celaveiram nikuo.

Jis tiuleņ jū satvēra un uz plaču, nas uz upi. Pops klīdz un

lyudz celaveiru, kab jū atlaistu, bet veirs vairuok klausēt nagrib.

Jis nas popu otkon pi bazneicys, pops klīdz, a naktis sorgs kai
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izdzierdeja, ka čorts nas trešū popu ar vysu zalta komžu un

kadzilu, sorgs nūsabeida un nūskrēja, kur juo acs vērās, un vai-

ruok atpokaļ naguoja. Celaveirs atnezja dzeivū popu uz tvltu

upis un īsvīdja upī, vēl pazavēra, kai pops nūguoja upis dziļumā.
Atīt ceļaveirs pi muižvnīka un runoj: „Ak, kungs, kab es zynuotu
taidu popu, es nikod taidys dareišonys uz sova kokla napajimtu.
Jis mani trešū reizi labi pīvolkuoja, tagan to jis vairuok naatīs.

Muižynīks tja nu reizis pazyna, ka ceļaveirs dzeivū popu ar

nūvylka uz upi un nūsleicynuoja, bet darēt nikuo. Jis nikam

ni vuorda napasacēja, pīdzirdēja celaveiru un aizmoksuoja jam

par dorbu divdesmit pīci rubļi. Ceļaveirs nūguoja pa sovu ceļi

prīceigs, a par popim, kur jī vysi propula, vēl tagan nikas nazyna
;

taipat par tū naktis sorgu, kurs nūskrēja nu bailis nazyn kur.

Muižynīks vēl tagan dzeivoj mīrīgi sovā muižā.

3. A. 1601. A. Gaiduls Rēzeknes Ozolmuižas pag. Latvju

kultūras kr.

Senejūs laikus vīnā mīsteņā muižas īpašnīks pastatīja krīvu

baznīcu un tur dzeivuoja treis popi. Vīns nu popim beja vacuo-

kais un divi beja diakoni. Aiz mīstiņa par pus verstes dzeivuoja

pats īpašnīks. Muiža beja cīši šmuka. Nu ūtras puses baznīcas

tecēja cīši dziļa upe. Par upi beja tvlts. Popi ar īpašnīku beja
lobi draugi un staiguoja vīns pi ūtra cīmā. Ipašnīkam beja vēl

pavvsam jauna sīva un popi beja vēl naprecēti.
Vīnu reizi īpašnīks sasalasīja braukt uz pilsātu. Sīva jū

pavadīja un jis aizbraucja. Ceļā īpašnīks sadūmuoja braukt ot-

kon atpakaļ uz sātu, lai gon beja jau atbraucis daudz verstu.

Sataisīja pīguli, pabaruoja zyrgus un laidjās atpakaļ uz sātu.

Kad īpašnīks atbraucja uz sātu, jau beja vokors. Juo sīva par

itū nikuo nazvnuoja. Taišņi tymā laikā beja cīmā divi popi: va-

cuokais un djakons. īpašnīks pībraucja pi sātas un īguoja ustobā.

Sīva juo naredzēja un tymā laikā bučuojās. Iraudzējis itū, veirs,

tvuleņ izjēmja nu karmana pistoli un nūšuovja obejus popus. Dū-

moj tagan īpašnīks, kū darīt ar nūsystim popim. Dreiži izzvnuos

policija — gols tūlaik vvsai lobai dzeivei. Ap tū laiku, kad īpaš-
nīks itū dūmuoja, nazkas klaudzvnuoja pi durovom.

„Nyu jau gols dzeivei varbvut pēc manis policija
,

dūmuoja

īpašnīks. Pīguoja pi durovom un vaicoj: „Kas tur syt? Kuo

vajag?"
Nu uorīnes skanēja bolss: „Es, soldāts, nudīneju sovu dī-

nesti un asmu atlaists uz sātu. Tagan jau_ tymss, nakts laiks,

lyudzu nu jyusu vītas, kur puorgulēt un kū jēst."
īpašnīks attaisīja durovas, īlaidja soldātu un devja jam pa-

ēst. Soldāts paēdja. īpašnīks soka jam: „Man ir lela darīšona.
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Es zvnu, ka tu vari man izpaleidzēt. Es tev labi aizmoksuošu

un pīdzirdīšu ar brandīni."

Soldāts atbildēja: „Klausu kungu, vvsu varu izdarēt."

īpašnīks izstuostēja soldātam, kai beja un nūtvka un, pasta-

tījis uz golda soldātam pus stūpa brandīņa, pots nūguoja uz tū

kambari, kur gulēja nadzeivī popi. Vīnu nu popim jis nūglobuoja

zam gultas par tū, ka soldātam jis runuoja, ka vīnu popu vīn

nūšuovis. Soldāts drūsuma dēl izdzēra brandīni un vaicuoja

kungam: „Kur ir tys pops? Es jū tyuleņ nūnesšu un nūsleicv-

nuošu upē."

īpašnīks nūvedja soldātu tvmā kambarī, kur gulēja nūšautais

pops. Soldāts uz reizis satvēra nadzeivū popu aiz kuoju, lyka

sev uz placim un nūnesja uz upi sleicvnuot. Nasūt uz upi, vaja-

dzēji īt caur pašu baznīcu. Naktīs pi baznīcas beja sorgs, kurs

tur sorguoja. Tvmā šaltī soldāts nas popu jau car baznīcu. Sorgs

vaicoj: „Kas tī?"

Soldāts klīdz: „Valns popu nas!"

Sorgs sasabeida un dumoj pots sevī: „Kas tur par breinumu?"

Soldāts īsvīdja popu nu tylta upē un pots guoja atpakaļ uz

īpašnīka sajemt moksu. Atīt soldāts un soka: „Nu, kungs! Go-

tova darīšona! Myužīgu jam dusēšonu, nūnesja yudeņs."
īpašnīks pasaveras uz soldātu un soka: «Nu, kai tad tu

nesi? Pops ir otkon te."

Soldāts īguoja kambarī un vērās, ka gul pops.

„Ak!" sasasirdēja soldāts, „tad tu atpakaļ atguoji?"
Satvēra otkon popu aiz kuoju, lyka uz plaču un nūnesja.

Nasūt car baznīcu, sorgs vaicoj: „Kas tur īt?"

Soldāts atbild: „Valns popu nas!"

Sasabeida sorgs un dūmoj: „Kas tur taids ir? īšu pasavārtu,
vai sātā popi, vai nav."

Nūguoja sorgs vārtus popu. Verās: divēju popu nav sātā.

trešais gul un nikuo nazyna. Suoka sorgs mūdynuot nu mīga
palykušū popu un runoj jam tai: „Es redzēju, ka valns nesja
popus."

Djakons dreiži pīsacēla un lyka sorgam atnest nu baznīcas

ar sudobru izšyutuos baznīcas drēbes. Apvylka diakons atnastuos

drēbes un guoja uz muižu meklēt popu. Ap tū laiku soldāts jau

guoja atpakaļ un taišņi pi pašas sātas otkon īraudzēja popu. Sol-

dāts dadzvna popu jau uz pašom trepēm, tvēra popu aiz motu

un klīdz ar dusmem: „Ak. tu, valns! Tu otkon atguoji?" Isyta
popam par golvu ar kulaku reizes treis, nūnesja uz upi un nūslei-

cynuoja. Tagad īt soldots pi īpašnīka un soka: „Nu, kungs, nū-

mūcēja mani itys pops. Vvsu nakti nosuoju. Jvus zvnit. kungs,
es trešu reizi sagvvu popu jau uz trepēm. Leida īškā un vēl ap-
sažērbīs baznīcas drēbēs."



303

īpašnīks dasagida, ka soldāts dzeivū djakonu nūsleicvnuoja,
bet nikuo napasacīja. Tad pīdzirdēja soldātu ar brandīņu, devja
divdesmit rubļu naudas, un nūguoja soldāts uz sovu sātu, bet

par popim leidz šūdīn nikas nazvna, kur jī pazuda.

4. A. 1601. V. Zacharska no S. Krimovas Reznas pag.

Latvju kult. kr.

Laiks beja lelā gavēnī, kad vysi ļaudis īt pi spovedes. Vīna

sīvīte, kura beja cīši smuka, sadūmuoja īt pi spovedes. Kai jei

sadūmuoja, tai izdarēja un aizguoja uz krīvu cerkvu. Daīt meita

pi popa un suoka stuostīt šovus grākus, bet pops juos naspovedēja,
bet prasīja juos atīt pi juo sātā un tī jis jūs spovedēšūt. Sīvīte,

redz, ka ar itū popu nikuo nabvus, aizguoja uz cvtu cerkvu.

Tymā pilsātā beja sešas cerkvas un jei apstaiguoja vvsas un kotrā

cerkvā popi tai jai runuoja, kab jei ītu pi jūs uz sātu parunuot.

Tai sīvīte apstaiguoja vvsas cerkvas, bet pi spovedes nikur na-

pīguoja un atguoja uz sovu sātu.

Utrā svātdīnā sīvīte losuos otkon īt uz cerkvu. Veirs nu

juos vaicoj: „Kur tu īsi? Tu jau beji paguojušu svātdīnu pi spo-

vedes!"

Sīva izstuostēja veiram, kas ar jū nūtika. Veirs runo jai:

„Mulka tu, buoba, nazvni kū darīt! Ja cvtā reizē popi nu te\is

prasītu, tu jīm runoj, ka tys moksuos pīci rubli, un kotram pa-
soki laiku atīt par pusstundes vāluOk!"

Sīva paklausīja veira un tai izdarīja. Atīt vokors. Veirs iz-

guoja uorā un nūsaglobuoja. Atīt pyrmais pops. Sīvīte pajēmja
nu juo pīci rubli naudas, un suoka ar popu runu-;i un trokuct, bet

napaspēja pops nikuo īsuokt, kai dzierd: nazkas pi durovu klau-

dzynoj. Sīvīte klīdz: „Ak, Dīviņ, veirs īt! Dreižuok batjuška

globuojīs!" un paruodija jam leist pogrobā. Pops paklausīja,
īleida pogrobā, sēd un sevī dūmoj: „Kas te byus?"

Sīvīte aizguoja, īlaidja vēl ūtru popu un izdarīja taipat, kai

ar pyrmū. Pēc kotras pusstundes vys guoja popi un jei vysus

sādynuoja pogrobā. Jau vysi seši popi saguoja un sēd pogrobā.
Atīt sīvītes veirs un runoj: „Nalaime! Naudu sajēmu nu popu un

kū tagad darīt, kur likt itūs popus?"

Tad sīva runoj veiram: „Myusu sāta jau vāca, vajag myusim

taisīt jaunu ustobu. Pajemsim itū ustobu aizdadzynuosim. Sa-

degs ustobā, sadegs ari popi un nikas nazynuos, kur jī pazuda!"'

„Labi!" pasacīja veirs, aizdazdynuoja cysas un suoka laist

dyumus pogrobā. Pīlaidija pylnu pogrobu dyumu. Popi nava-

rēja izturēt itūs dyumus un tī pat nūmyra, bet sāta palūka dzeiva.
Kū tagad darīt veiram. Vēl leluoka nalaime! Izguoja veirs ar

sīvu uorā nu ustobas sāduos pi sātas uz akmena un dūmoj. Red/



304

jī, ka pa ce[u īt kaids puiss, ceļaveirs, un runoj: „Ak! Kai man

šudiņ golva suop nu pagīrem, bet nav ar kū atsapaģīrēt!"
Veirs ar sovu sīvu izdzierda taidus vuordus, pacēla golvu un

runoj: „Draudziņ, jo tu gribi es tevi pīdzirdēšu, pabaruošu un vēļ

uz ceļa naudas īdūšu, bet tu man vīnu dorbu izdori!"

„Labi!" pasacīja ceļaveirs' „vysu izdarīšu, ka tik atsapaģīrēt,
cīši jau suop golva!"

Zemnīks patmetja sovu sīvu uorā, bet celaveiru īsaucja

ustobā un izstuostija, ka ar jū nūtvka nalaime, jis sagvva sovu

sīvu ar popu un nu dusmem satvēra pagali un nūsvta popu.

„Labi!" pasacīja celaveirs, „es ju tvuleņ aiznesšu uz upi un

nūsleicvnuošu."

Pa tu laiku, cikom ceļaveirs dzēra un edja, zemnīks izvvlka

nu pogrobā vīnu nadzeivū popu un pastatīja sincēs pi sīnas.

Ceļa veirs paēdja, izdzēra brandīņu un vaicoj nu saiminīka:

„Kur ir tvs nadzeivais pops, es jū tvulen aiznesšu uz upi un nū-

sleicvnuošu!"

Zemnīks tyuleņ jam paruodīja popu. Celaveirs satvēra popu

aiz apakles, lyka uz placim un aiznesja. Nest vajadzēja par vysu

pilsātu. Nas ceļaveirs popu, bet nakts sorgs vaicoj: „Kas tī īt?"

Ceļaveirs atbildēja:
„
Valns popu nas!" Tai ceļaveirs aiznesja

popu uz upi.
Pa tū laiku, cikom ceļaveirs nesja popu sleicynuot, zemnīks

izjēmja nu pogrobā ūtru popu un pastatīja sincēs pi sīnas. Ce-

laveirs atīt pi zemnīka un redz siņcēs pi sīnas popu. „Ak, tu,

valns ar lēlim motim!" runoj ceļaveirs: „Es tevi nūsleicynuoju

upē, bet tu vēļ paprīšku manis atguoji atpakaļ!" Otkon pajēmja
ceļaveirs popu aiz apakles, lyka uz placim un aiznesja uz upi.
Ceļā nu juo nakts sorgs vaicoj: „Kas tī īt?" Celaveirs jam atbild:

„Valns popu nas!"

„Kas te," dūmoj sorgs pats sevī. „Valns vysus popus aiz-

ness." Sorgs aizgoja pi paša leluo popa, archireja, un pasacēja,
ka valns šūnakt nosoj popus un navar zynuot, uz kurini. Archi-

rejs tvuleņ syutīja sovu kolpu pa cerkvom izzynot, vai sātā

popi, vai na. Aizīt kolps uz vīnu cerkvu un vaicoj: „Pops sātā?"

Sīva popa atbild: „Nav! Vokar kai aizguoja tai naatguoja."
Tai kolps apstaiguoja vysas cerkvas un nivīna popa sātā na-

atroda. Aizīt kolps pi archireja un runoj, ka nav nivīna popa.
Kū darīt? Archirejs apvylka sovu rizu, īt uz tū ceļu, pa kuru

valns popus nosojs, un suoka tī turēt miši. Jau celaveirs aiznesja
pādējū sastū popu, īt pi zemnīka un redz uz īlas, ka stuov otkon

pops, archirejs, un tur miši. Ceļaveirs dūmoj pats sevī: „Ka jū
valns pajemtu, itū popu! Sešas reizes nosuoju sleicynuot, bet jis

vys dzeivs!"

Apnyka celaveiram nosuot popus. Atīt jis pi zemnīka un ru-
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noj: „Kai sevi gribi, navaru vairuok nosuot popa, jau sešas rei-

zes aiznešu uz upi, sastā reizē pīsēju jam pi reikles lelu akmeni,
lai jam pījīt pvlna reikle vudiņa, kab jis navarātu pasacelt viersā,

bet te, eju pi tevis un radžu, ka stuov valns uz īlas un ar lelu

kadzilu kadzej un tur miši! Nu, saiminīk, kai gribi, moksoj man,

vai namoksoj, es jau navaru ar taidu skvernu popu īsapruovēt!"

„Labi," pasacīja zemnīks, „lai byus taipat!" — aizmoksuoja

ceļaveiram, pīdzirdēja jū ar brandīņu un palaidja uz sovu sātu.

Zemnīks palyka cīši prīcīgs, ka tai labi itei darīšona puorguoja,
bet ceļaveirs aizguoja uz sovu sātu ar nūpelnētū naudu, dzeivoj

mīrīgi.

38. Dalīta alga un sods.

1. A. 1610. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 47 g. veca

K. Adernieka Aumeisteros.

Agrāki vienam saimniekam nebīsi māja necik tālu no ķēnīna

pils. Reiz ķēnīc gāš uz jakti un saimnieka aplokā pametis savu

goda zīmi. Nu kēnīc izlaidis tādu zinu, kas atrodot goda zīmi,
lai tūlī nesot šim rokā un šis atradējam izmaksāšot lielu naudu.

Saimniekam bīš puisis, vārdā Miķēlis, un šis pusdienas laikā

vedis zirgus uz aploku un atradis kēnīna goda zīmi. Bet Miķēlis
nekā par tādu goda zīmi nezināš, šo aiznesis uz māju un atdevis

bērnim, lei šie spēlējas. Bet nu saimnieks gāš pa pagalmu un

uzskatīš, ka bērnim kau kas tāds spīdīgs nagos, un apskatīš, kas

tas ir. Bet nu akurāt ķēnīna goda zīme. Nu saimnieks prasīš

bērnim, kur šie tādu ņēmuši. Bērni sacīši, ka šiem Miķēlis devis.

Nu saimnieks saucis Miķeli un stellēš šo tūlī pie ķēnīna, lai nesot

atrasto goda zīmi šim rokā. Miķēlis paņēmis goda zīmi un gāš

uz ķēnīna pili.
Bet kā šis piegāš pie pirmām vaktim, tā zaldāti vais šā tālāku

nelaiduši un prasīši, kā šim vaigot. Miķēlis stāstīš, ka vaigot ķē-
nīna un jāatdodot goda zīme. Nu zaldāti sacīši, ja šiem atdodot

trešo dalu no saņemtās algas, ta šie Miķēli cauri laidīšot; bet jā

nedošot, ta cauri nelaidīšot. Nu labi, Miķēlis apsolīš zaldātim

trešo daļu un šie šo izlaiduši cauri.

Nu Miķēlis piegāš pie otras vakts un šiem bīš atkal jāsola trešā

daļa, citādīgi cauri nelaiduši. Nu Miķēlis piegāš pie ķēnīna pils

un sulaiņiem akai bīš jāsola trešā dala, citādīgi šie Miķēļa nemaz

iekšā nelaiduši.

Nu Miķēlis iegāš pie ķēnīna un atdevis goda zīmi. Ķēnīc
bīš traki priecīgs un prasīš Miķēlam, cik ta šis tās maksas gribot

par goda zīmes atrašanu. Nu Miķēlis sacīš tā: „Nu, ar simtu

piecdesmit (sitienu) jau pietiks!"
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Kēnīc brīnījies, laikam tak tas Miķēlis esot padumš savā

prātā, ka šis naudas vietā gribot pērienu. Nu, ka jau tā tā, pa-

priekšu uzskaitīšot simtu piecdesmit un ta došot naudu. Nu ķēnīc

vēlēš, lai Miķēli stiepot uz bluķa un uzskaitot. Bet nu Miķēlis ne-

laidies un sacīš tā: „Pirmie piecdesmit (sitieni)) jāsaņem pirmai
vaktei, jo viņi mani citādīgi nelaida cauri, kamēr solīju trešo

dalu. Otri piecdesmit jāsaņem otrai vaktei, jo tā mani nelaida

cauri, kamēr solīju otru trešo daļu. Trešie piecdesmit jāsaņem

sulaiņim, jo šie mani citādīgi nelaida pilī iekšā, kamēr solīju pē-

dīgo trešo daļu. Nu, man jau pašam tur nekas vairs nepaliek

pāri."

Nu kēnīc tūlī licis vest pirmos vaktniekus un lai nu šie sa-

ņemot savu trešo dalu. Tā atsaucis otros vaktntekus un licis

šiem uzskaitīt otru trešo dalu. Ta saucis sulaiņus un licis lai šiem

uzdo trešo trešdaļu. Bet Mikēlam kēnīc sadevis lērumu naudas

un atlaidis uz māju.

2. A. 1610. V. Zacharska no Razgala Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Senejūs laikus vīnā cīmā dzeivuoja vīns nabogs zemnīks.

Itvs zemnīks beja taids nabogs, ka jam nikuo vairuok nabeja,
kai vīna vāca ustobeņa. Jis tur dzeivuoja vīns pats un vēl turēja
vīnu suneiti.

Vīnu raizi vosorvs laikā itvs nabogs zemnīks nūguoja uz mežu

atnest kaidu sausu zoru, ar kū izkurinuot ustobu un izvuoreit

bulbis. Zemnīkam leidz nūskrēja uz mežu arī suns. Mežā zem-

nīks īraudzēja perēkli ar nazkaidim smukim putnim. Jis izjāmja

nu perēkļa vīnu pošu skaistuokū putnu un sadūmuoja, ka putneņš
ir cīšy duorgs. Jis nes putnu duovvnuot šovam kungam un at-

guoja uz muižu.

Kunga kolps, kuram jis pastuostēja sovu nūdūmu, sūlējuos
tik tūlaik laist jū pi kunga, kad jam nabogs zemnīks atdūs pusi

dabuotas olgas par tū smukū putnu. Zemnīks palvka mīrā ar tū.

Kungs, kuram itvs putnys brīsmeigi patvka, lvka izmoksuot

zemnīkam par putnu symtu rubļu. Bet zemnīks atbildēja kun-

gam: „Na symtu rubļu, cīnīgs kungs, bet symtu žogoru man dūt!"

Kad kungs suoka breinuotīs, ka nabogs zemnīks nagryb jemt

symtu rubļu, zemnīks pastuostēja jam sovu nūrunu ar kunga

kolpu.

„Ar taidu naudas kuorīgu cylvāku," runuoja zemnīks, „es

grybu sadalīt lobuok symtu žogoru, nikai symtu rubļu!"

„Labi!" atbildēja muižynīks, „es tev dūšu divi symti un sa-

dalīšu storp jums itai: tev symtu rubļu un kolpam symtu žogoru!"

Tai muižynīks pasaucja sovu kolpu pi sevis un taipat tū na-



307

bogu zemnīku. Kungs padūd zemnīkam svmtu rubļu runuodams:

„Ša tev symtu rubļu, bet tai kai jums vajag daleit, es dūmu šovam

kolpam symtu žogoru."

Tai zemnīks, dabuodams nu kunga symtu rubļu, nūguoja nrī-

ceigs uz sātu, bet kolps, rauduodams, ka jam tiks par pakaļi symtu
žogoru, nūguoja uz sovu kambari.

3. A. 1610. M. Garkolne no Antona Malnaca Nīcgale.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns zemnīks-dzāruojs. Na tuoli nu šuo zemnīka

muojas beja krūgs. Par krūdzinīku tvmā krūgā beja žeids. Zem-

nīks dzāruojs staiguoja uz itū krūgu un dzēra. Vīnu reizi dzāruojs

guoja uz krūgu un ceļā atroda muižas lelmuotes gradzynu. Dzā-

ruojs, pajēmis gradzynu, aizguoja uz krūgu un pastuostīja žeidam

par sovu atrodumui. Žeids soka: „īsim obi pi lelmuotes un tu

pasoki, ka mes obi gradzynu atrodam."

„Labi!" soka zemnīks, „bet tu mani dzyrdi un baroj par tu

treis dīnas!"

Žeids beja ar mīru. Tai dzāruojs dzeivoj pi žeida, ēd, dzer

un ni par kū nabādoj. Puorguoja treis dīnas. Žeids otkon soka:

„Nu, zemnīks, nessim gradzynu lelmuotei!"

„Veļ nanessim, es vel gribu dzert!" atbild zemmks, „bet jo
nadūsi dzert, tad es tevis napījemšu!"

Žeidam gūda gribis un jis otkon dzyrda zemnīku. Puorguoja

pīcas dīnas. Žeids pīrunuoja zemnīku un jī obi aiznesja gra-

dzynu. Atīt pi lelmuotes un suotsta, ka jī atroda gradzynu. Lel-

muote teic jūs, bet žeids vēl soka: „Zini, gaspažiņ, kam mes guojam
pa ceļu, tad itis gradzyns speidēja kai zvaigznīte."

„Lobi, lobi, jyus, bārni, bet cik tad jyusim moksuot?" atsoka

lelmuote.. Zemnīks, daudz nadūmuoja un soka: „Pa divdesmit pīci
žogori kotram!"

„Ejit, barni, uz stalli, tur jyusim vagars samoksuos," soka

lelmuote.

Zemnīks smīdamīs, bet žeids vībdamīs aizguoja uz stalli.

Stallī vagars saprota, kas par darīšonu, nū pyrmū suoka pērt

zemnīku, bet pēra tai, ka žogori vairuok sytuos par greidu, na

par zemnīka muguru. Dēl žeida acim zemnīks vēl kaidu reizi

aizklīdzja. Atnuocja arī žeida kuorta. Bet žeidu vagars pēra nu

vvsa plača. Jau pēc kaidom desmit reizēm žeids suoka klīgt, bet

vagarys syta pīrunuodams: „Vajag samoksuot, kū esi aizpelnējis!"
Tai žeidam sametja divdesmit pīcas reizes un jis pīsacēļa ar vvsa

steivu muguru. It žeids un soka: „Mulkis zemnīks, kal ciuka pēc
siudim, tai jis pēc žogorim dzanās!"



308

39. Divi precinieki.

f. A. 1631. J. Bankins «Šis un tas» 11, 1875, l.

Vienreiz kāds muižniekdēls jāja uz citu muižu sievas precēt.
Pa ceļu jājot, viņš panāca pilsētnieku, kas ari uz to pašu muižu

jāja precēties. Tie nu abi jāja kopā. Kādu gabalu jājušiem, pie-
nāk vakars, un viņi apmetās krogā par nakti gulēt. Padevuši zir-

giem auzas, liekas paši pie zemes.

Pilsētnieks, skauzdams muižniekam šo daiļo meitiņu, iet sle-

peni stadalā, un ka lai muižniekam zirgs no bada nosprāgtu, at-

griež šā zirgu no siles apkārt, nāk atpakaļ un tad liekas gulēt.
Muižnieks, to manīdams iet, kad pilsētnieks aizmidzis, stadalā,
atdīrā tā zirgam virsējo lūpu kā ķipi, nāk atpakaļ un tad liekas

gar zemi.

Rīta abi pamodušies, iet stadalā raudzīt, ko zirgi dara. Pil-

sētnieks saka: „Tavs zirgs laikam negrib auzas ēst, jo tas atgrie-
zies no siles."

Muižnieks atbild: „Tava taisnība! Bet tavs zirgs laikam

smejas par manu zirgu."
Abi savaldīdami savas dusmas, jāj tālāku, kamēr tiem atkal

vakars pienāk, bet šoreiz ne krogs, ne kāda māja nav redzama,

kādēļ viņi sapin zirgus zālainā pļavā, paši sakūruši uguni, liekas

gulēt.
Pilsētnieks ar tādām pašām skaudīgām domām kā vakar uz

muižnieku, iet un iedzen viņa zirgu muklājā un tad pats nāk atkal

gulētu. Muižnieks iet un nodīrā tā zirga kājām ādu no pašiem
vēzīšiem līdz ceļgaliem un liekas tad gulēt.

Rīta pamodušies iet zirgu meklētu. Pilsētnieks muižnieku

izzobodams, saka: „Tavs zirgs ir iekritis muklājā."
Muižnieks atbild: „Are, tavs atkal ir atbraucījis bikses, lai

varētu manu vilkt ārā!"

Pilsētnieks nobraucīja zirgam bikses un laida vaļā, ka skran-

das vien karājās. Muižnieks, izvilcis savu no muklāja, steidzās

tam no pakaļas, lai varētu viņu panākt. Viņš to panāca pie pašas

muižas, kur tas zirgu bendēm atdevis, gāja kājām muižā.

Muižas preilene mīlēja vairāk smalko pilsētnieku nekā pa-

rupjo muižnieku. Muižnieks pēcpusdienu iet sierēt dārzā un ie-

rauga arī pašu laiku pilsētnieku nākam, tas aši aizstājies aiz ogu-

lājiem, iztupējās un uzliek savu cepuri čupai virsū. Kad pilsēt-
nieks tur pienāk, tad viņš uz to saka: „Es še noķēru zelta putnu.
Lai brūte tevi labāki mīļotu, nāc turi to un saki, ka tu viņu no-

ķēri. Es iešu pa tam viņu paziņot."
Pilsētnieks paklausa tam, un kad preilene atnāk, tad teic:

„Sirsniņ! še zelta putnu noķēru, bet nevaru viens pats dabūt

rokā; tādēļ nāc man palīgā, kad es celšu cepuri, tad tu ķer!"
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Kā sacīts, tā darīts. Ak vai! preilenei smalkās rociņas nu

bija kā ar mīklu noķepētas; bet šī mīļo pilsētnieku tāpat kā pa-

priekšu. Jau bija norunāts svētdien braukt laulāties un kāzas
dzert.

Tad muižnieks saka, ka pilsētnieks pie laulības būšot traks

palikt. Šie to netic. Kad nu mācītājs tos sāk svētīt, tad muiž-

nieks, nodedzinājis sarkanu dzelzi, klusām aizbāž pilsētniekam
aiz zābaka stilba. Šis nevarēdams izciest, kāju uz grīdas siz-

dams, sāk kliegt: „Deg, deg"!" skrien pa durīm ārā un krūmos

iekšā.

Ļaudis sāk skatīties un rēgāties, bet nekur uguni nemana.

Preilene nu tiešām tic, ka pilsētnieks traks palicis, dod roku muiž-

niekam, liekas ar to laulāties un dzīvo vēl līdz šo baltu dienu itin

mīli un laimīgi.

2. A. 1631. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Rlg. Zin. Kom. kr.

L. P. VI, 351, 86. M. Bohm, Lettische Schwānke, 7,7.

Kalējs un skroderis, abi divi uzskatījuši (ielūkojuši) vienu lī-

gavu: viens gribējis precēt, otrs gribējis.
Reiz skroderis nogājis pie izredzētās: „Neej pie kalēja, kalējs

ir akls; ja netici, paskaties: viņš sit, sit uz dzelzs, kamēr beidzot,
akls būdams, uzsit pa lakti."

Labi, līgava tā neticējusi, gājusi smēdē apskatīties. Jā, ir

gan taisnība: sitis, sitis, pa dzelzi, bet pa ļaktu lai gājis. Kalējam
tāda paraša. — Nu, neko darīt — kur aklu vīru liksi — gājusi pie
skrodera.

Bet īsi priekš kāzām kalējs iestāstījis laudaviņai: skroderis

esot traks, un laulājot viņš trakošot visādā ziņā. Šī neticējusi to.

Bet kad nu skroderi laulājuši, kalējs paslepen aizbāzis viņam no-

dedzinātu dzelzs gabalu gar zābaku stilbu. Skroderis papriekšu

kratījis, kratījis kāju, beidzot kliegdams skrējis no baznīcas laukā:

«Deg, deg!"
Nu brūte un citi ticējuši, ka ir gan skroderis traks, nelaulā-

juši vairs. Vēlāk kalējs apprecējis kāroto līgavu.

3. A. 1631. A. Vejina, no Labana Erglu pag. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, I, 161, 372.

Reiz kalējs un skroderis iecerējuši vienu līgavu. Skroderis

aizgājis pie izredzētās un teicis: „Neej pie kalēja, viņš ir akls.

Aizej uz smēdi un apskaties: sit, sit uz dzelzi, kamēr, akls bū-

dams, uzsit uz laktu!"

Meita aizgājusi uz smēdi un redz: sit, sit kalējs pa dzelzi, bet

pa laktu arī iet (viņam tāda mode). Meita domā: kur šī liks aklu
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vīru, ies labāk pie skrodera. Bet kalējs meitai stāstījis, ka skro-

deris esot traks un laulājoties katrā ziņā trakošot. Meita neti-

cējusi. Bet kad nu skroderi laulājuši, kalējs aizbāzis viņam aiz

zābaku stilba nokaitētu dzelzi. No sākuma skroderis kratījis tikai

kāju, bet tad nevarējis vairs izturēt, skrējis no baznīcas ārā un

kliedzis: „Deg, deg!"
Tad nu brūte un citi ari noticējuši, ka viņš ir traks, un kalējs

dabūjis savu līgaviņu.

Piezīme. Tādus pašus variantus ir vēl uzrakstījuši no Slokas (L. t.

a. I, 436, 925), J. Dupīts no suitiem (L. t. a. 436, 926), J. Sedols Bārtā (L. t. a.

I, 461, 991), J. Siltums Bilskas pag. (L. t. a., I, 463, 992) un Kārlis Bukums

Raunā (L. t. a. I, 464, 993). P. Š.

4. A. 1631. A. Lerchs - Puškaitis Džūkstē.' LP, 111, 42, 23.

Vienam puisim bijusi saderēta līgava, tai pašā mājā, kur viņš

dzīvojis. Rudenī jaunais pāris bija nodomājis kāzas svinēt. Bet

kāds nelāgs cilvēks bija nodomājis kāzas izjaukt. Tas bijis tur-

pat kaimiņa saimnieks, īsts gnīda. Kas otram bijis, to vajadzējis

viņam dabūt, lai kas. Šis saimnieks slepeni aizgājis pie puiša lī-

gavas un sastāstījis pilnu galvu: „Ko tu iesi pie nabaga plukatas?

Nāc labāk pie manis, man mājas, man lopi, man maize, man ērta

dzīve."

lesākumā puiša līgava atmetusi ar roku, bet kad saimnieks

slepeni atlīdis vēl otru, trešu reizi, tad meita palikusi tāda šau-

bīga: pati īsti nezinājusi, kam ticēt: vai puisim, vai saimniekam.

Reiz puisis aizbraucis uz mežu pēc žagariem. Tikko iesācis

strādāt, tas pacēlis acis un ieraudzījis, ka saimnieks atkal iet pie
viņa līgavas. Nekā darīt — atstājis žagarus un skrējis uz māju.
Bet saimnieks, puisi pamanīdams, knaši ielēcis abrā un pārse-

dzies ar maizes drānu. Puisis ieskrējis iekšā un dusmās uzprasī-

jis: „Kur diedelnieks palika?"

Līgava neteikusi nekā, tik pamirkšķinājusi ar acīm, lai meklē

abrā. To manīdams, puisis lūdzis savam saimniekam, lai pārdo-
dot abru viņam. Saimnieks par jokiem noprasījis desmit dukātus;

bet puisis nemaz nejokojies. Viņš teicis: „Labi, kad pārnākšu no

pilsētas, tad tūlīt aizņiaksāšu!"
To sacījis, puisis paķēris garu valgu, notinis abru, kā vīkstoli

no viena gala līdz otram, lai kaimiņa saimnieks neizmuktu un tad

licis abru pār plecu un aizgājis uz pilsētu. Pilsētnieki saskrējuši
bariem un ziņkārīgi jautājuši: „Puisīt, brālīt, ko tu nes, kas

tas ir?"

„Ko nesu? Jaunu velnu nesu!"

„Parādi mums arī jauno velnu!"

~Samaksājiet man divdesmit dukātu, tad parādīšu!"
Pilsētnieki samaksājuši divdesmit dukātu un gaidījuši at-
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plēstām mutēm, kamēr puisis attinis abru. Kad tas bijis pada-
rīts, tad sacēlis abru stāvus, izpurinājis kaimiņa saimnieku ar visu

maizes drānu no abras ārā un uzsaucis: „Se! mežā, se!"

Kaimiņa saimnieks izvēlies no abras tik miltains, tik balts kā

līpiņš, un aizlaidies uz mājām kā tauriņš. Pilsētnieki gan saukuši:

„Ker balto velnu! ker balto velnu!" bet rokā tomēr nedabūjuši.
Mājās iedams, puisis nočukstējis pats pie sevis: „Nu taču kai-

miņa saimniekam būs pieticis? Nu jau liks mani mierā! Tais-

nība, taisnība — man tagad divējāds labums: miers un nauda.

Desmit dukātus atdošu par abru un desmit paliks, ko kāzas da-

rināt."

Bet puisis par velti bija sapņojis par mieru. Trešā dienā pēc
šā lēruma noticis jauns lērums. Un kā tas gadījies? Puisis aiz-

gājis uz pļavu pļaut un neturējis ne prātā, ka kaimiņa saimnieks

varētu atkal uzklupt. Bet kas to deva! Puisis, izkapti brucinot,

tāpat pacēlis acis un ieraudzījis: jaunais velns atkal velkas pie

viņa līgavas. Nosviedis izkapti un laidies uz māju. Kaimiņa
saimnieks, puisi pamanīdams, šoreiz ielēcis knaši pelu mucā un

uzrāvis vāku virsū. Puisis ieskrējis iekšā un dusmās uzprasījis:
„Kur diedelnieks palika?"

Līgava neteikusi nekā, tik pamirkšķinājusi ar acim, lai meklē

pelu mucā. Puisis nu lūdzis savam saimniekam, lai pārdodot pelu
mucu viņam. Saimnieks par jokiem noprasījis pieci mucas alus;

bet puisis nejokojies. Viņš teicis: „Kad alu būšu iztecinājis, tad

dabūsi!"

To sacījis, puisis vēlis pelu mucu uz pirti un taisījies alu te-

cināt. Jau atnesis vienu nēsi karsta ūdens un patlaban gribējis

pelu mucai virsū liet, te kaimiņa saimnieks sācis lūgties, lai ne-

plucinot viņu — viņš būšot tūlīt atvest desmit mucu alus, lai lai-

žot ārā, lai piedodot, nebūšot nekad tā vairs darīt. Labi, puisis

bijis ar mieru. Kaimiņa saimnieks atvedis desmit mucu alus.

Piecas atdevis savam saimniekam, piecas paturējis uz savām kā-

zām. Tagad puisis domājis: „Nu, patiesi man reiz miers —
tik

svēti apsolījās."
Bet kas to deva? Zināms, pa dienu kaimiņu saimnieks tie-

šām vairs neuzdrošinājies puiša mājā rādīties, bet nu tas izgu-

drojis pa novakarēm. Puiši pēc dienas darbiem mēdz tūlīt garš-

ļaukus likties un aizmigt, bet meitām tā nav. Tām vēl šis un tas

ko nokopties, tās mūžam aiziet vēlāku gulēt. Šo pastarpu kaimiņa

saimnieks nu bija izraudzījis. Atposis jau vienu vakaru pie puiša

līgavas, otru tāpat. Līgava no rīta pateikusi puisim. Puisis zo-

bus vien griezis un gudrojis, kā nu atkratīties no diedelnieka.

Beidzot tas sadabūjis no kādas vecenītes melnuma zājes. Ar

šīm zālēm tas bija nodomājis kaimiņa saimnieku dziedināt. Viņš

klusītiņām izracis uz tās tekas, kur kaimiņa saimniekam jānāk,
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dziļu bedri. Bedrē ielicis lielu mucu; mucu piepildījis ar ūdeni

un piemaisījis klāt melnuma zāles; tad pārsedzis mucu ar segu un

nolīdzinājis teku, ka ne manīt, ne redzēt, kas apakšā. Un nu bi-

juši joki. Kaimiņa saimnieks, novakarēs pie puiša līgavas līz-

dams, iekritis pār galvu melnajā šķidrumā. Nabadziņš pieķēries

pie mucas malas un bļāvis, lai glābjot. Saskrējuši ļaudis un iz-

glābuši. Bet kur nu tādu likt? Melns kā velns. Gan mazgājuši

gan trinuši, lai visa āda nolūp, bet nekā. Tās bijušas tādas zāles,

ko nemūžam nomazgāt. Bijis jāpaliek melnam līdz kapa malai.

Puisim turpretim nu bijis reiz miers. Tas apņēmis savu lī-

gavu un dzīvojis smiedamies.

40. Dūšīgais skroderis.

1. A. 1640. li. Skujina, Andrs Ziemelis no 59 g. veca Au-

gusta Kārkliņa Mēru pag.

Pilsētā dzīvāš vienc tāds lielīgs skrodeliS'. Viņč dzīvāš aug-

šas stāvā un vienu dienu pa ielu gāsi sievīna un piedāvāsi sviestu.

Skrodelis nu to saucis, lei nākot šī augšā.
Sievīna ar uzkāpusi pie skrodeļa augšā un šis vēlēš lei no-

sverot šiim vienu mārcīnu. Sievīna iedevusi skrodelam sviestu

un gāsi prom. Skrodelis uzsmērēš sviestu uz maizes un sācis

ēst. Bet istabā bīš pulka mūsu un šās aplipušas ap sviestmaizi.

Skrodelis pārskaities un kā cirtis ar drēbes gabalu, tā uz viena

cirtiena nositis septiņas mūsas un tā pats priecājies: „Septiņi uz

viena cirtiena!"

Bet nu skrodelis nospriedis, ka šim vais neesot vērts par skro-

deli dzīvāt, labāki iešot pa pasauli. Viņč izšuvis sev tādu jostu,
kur bīš uzšūts virsū:

«Septiņi uz viena cirtiena!"

Skrodelis nu gāš gāš pa pasauli un pēdīgi uzkāpis vienā aug-

stā kālnā, kur dzīvāš lielc milzis. Kā milzis pamanīš skrodeli,

tā tūlī šo aicināš cīkstīties. Skrodeļam nu gan visas bikses rau-

stīšās no bailēm, ka šis milzi pamanīš, bet darīt ar vais nekā ne-

varēš. Skrodelis pēdīgi saņēmis dūšu un sacīš, ka šis ar mieru.

Nu milzis sacīš, ka pirmo reizi sviedīšot akminu gaisā un kurš

varēšot augstāku uzsviest, tas būšot vinnēs. Milzis paķēris ak-

minu un sviedis gaisā. Akminc uzgāš tik augstu, ka tik pēc laba

laika nācis apakalis. Bet nu skrodelis izsmēš milzi un sacīš, ka

tā vaigot sviest, ka akminc nemaz vais nenākot apakalis. Skro-

delis noķēris putnēnu un sviedis gaisā un putnēnc, kā gāš, tā ar

uz visim laikim aizgāš. Pirmo stiķi milzis pametis.
Bet nu bijis tāds otrs: jāsaspiežot akminc plāskanc. Milzis
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tulī paķēris akminu un vienā rāvienā saberzis druskās. Nu skro-

delis akai lielijies un sacīš, ka tas nekas, bet vaigot tā akminu

saspiest, ka zupa nākot laukā. Un skrodelis izvilcis no azautes

ābolu un spiedis, ka zupa vie šķīst. Tā otru stiķi akai skrodelis

vinnēš.

Milzis nu uzdevis trešo stiķi: jānesot lielc baļķis. Labi. Abi

tūlī klā pie varēn liela ozola un gāž šo zemē. Ka koks bīš no-

gāzts, tā milzis sacīš skrodelam: „Nem tu tievgali, es ņemšu

rezgali!"

Nu skrodelis akai sācis lielīties un sacīš milžam, ka šis jau
tā kā tā nepanesīšot rezgala, lei jau ņemot vie tievgali, Un nu

abi norunāši tā. Milzis nesīs tievgali un skrodelis akai rezgali.
Milžam jāiet ar tievgali pa priekšu un nav brīv skatīties apakalis.

Labi, milzis bīš tā ar mieru, ķēris ozolu pie tievgala un rāvis

prom. Skrodelis uzsēdies uz rezgala un svilpēš. Ka nu milzis

aizrāvis koku noliktā vietā, tā skrodelis nokāpis no(st) un akai

izsanēš milzi:

„Ko tu elsā tā, kā ka būtu varēn nostrādājies?"

Nu, trešo stiķi ar milzis bīš pametis un pēc norunas skrode-

lam pienākusies visa milža manta. Nu skrodelis bīš bagāts un

dzīvāš laimīgi.

Piezīme. Tā ir ar «Skolas maizi» izplatīta (skat. levads 116. L p.)
Grimma pasaka, bet tomēr uzrakstīta no kāda stāstītāja. Mūs te interese

nevien pasakas sagrozījumi, bet arī savādā valoda. P. Š.

2. A. 1640. Anna Svenča Daugavpils Līksnas pagasta.

J. Rup ja kr.

Nazkod dzeivova vīns skraucs (skroderis). Jis beja lels čud-

nīks. Vīnu raizi jis šyva kažukaei pīduorkni. Jam šyunūt, īnesa

saimineica padvičorkas (launagu), tī beja svīsta-maizes un čaja.

Jis soka: „Es tvuleņ baigšu šyut, tūraiz paēsšu."

Jam švunūt iz svīsta pīsameta mušu, jis ko kera ar ruku, to

nūsyta septiņas iz raizis. Jis tyulen_ pajēma papeiru, pīraksteja

iz tuo: „Es septiņas dūšys ar vīnu rūku nūsytu."

Tu papeirinu pīlyka pi capures. Kad atguoja svātdīņa, jis aiz-

guoja ar vysu tū papeireņu pi capures uz bazņeicu. Jis ti staiguo-

dams soka: „Redzīt, kur puiss. ar vīnu rūku septiņas dušas izgu-

bēju."

Agruok tys skraucs beja sapless ar radņi'ku (tiesas kungu).

Tū svātdiņ pūt pi skrauča radņiks i soka: „Vai tu nūsiti septiņas

dūšys ar vīnu rūku?"

Skraucs soka: „Jā, nusytu, ku tu man padaresi, redz kur

veirs, ko es ar vīnu rūku septiņas dušys nusvtu!"

Radņiks skrauci tyuleņ sajēma i nudzyna da volostnojai, vaz-
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dams skrauci vys vaicoj: „Vai tu nūsiti septiņas dušvs ar vīnu

ruku?"

Jis soka: „Jā, nūsytu."

Bet radņiks napavaicoj, kaidys dūšys. Tai tū skrauceiti dzo-

nova pa vysom molu molom, vys vaicuodami: „Vai tu nūsiti sep-

tiņas dušys ar vīnu rūku?" Vys napavaicoj, kaidas dūšys.
Tū skrauci nūsyutēja da kēneņam. Kēneņš taipat vaicoj,

skraucs jam atbild: jā. Kēneņš soka: „Ka tu tik styprs esi, tad

tu maņ izgubej meža cyuku, divi bagaturi un vīnradzi zvēri. Ka

tu maņ itū padarēsi, tad es tevi apženēšu (apprecināšu) ar sovu

maitu un atdūšu pus kēnestes."

Kēneņš cik raižu beja guoš ar savu voisku (karaspēku) da

tam mežam, bet nikuo navarēja darēt: kai skrīn visi nu meža,
tai sarausta vvsus gobol-gobolim, tik pats kēneņš izbāg.

Skraucs napīsazeist kēneņam, ka jis ir skraucs, bet soka, ka

vīnkuoršs puiss. Senuok citi puiši nanosova čorta kaziņu yuzu

(ādas bikses), kai tik skrauci, pa tuom yuzom kēneņč jū pazina,

ka jis ir skraucs, bet skraucs izzalīdza. Kēneņš soka: „Jem, cik

grib' lelu voisku jem, tik izgubej koč vīnu!"

Skraucs soka: „Maņ daudz navajag, kaidu treisdesmit sal-

dātu, tik lai pajem cirus, zuogus, tūraiz īsim da mežam."

Dreizā laikā saldati beja kluot, vvsi tyuleņ nūguoja da mē-

žami, skraucs pasacēja jīm cierst bolkys, taisīt kļāvu ar vīnom

durovom, bez jumta, tik augstu, i tuo, ka byutu pī trisīņa (baļķu
sienas) molas pīslītas trepes vīnā molā i ūtrā. Dreizā laikā klāvs

beja gotovs. Skraucs saldatus nūsyutēja da sātai, pats palyka pi
tuo kļāva gaidēdams, kod kas atskrīs.

Skraucs gaida, bet jarn tuos čorta kaziņis yuzys tai i treis.

Zam paša vokora klausuos, nazkas tī atskrīņ, vērās, ka meža

cyuka. Skraucs nūsastuojas kļāva durovuos, vēl pasakrota vār-

damīs da cyukai tei cyuka jau tik sūlu desmit. Skraucs kai sa-

dadzynuots īskrēja klāvā, pa trepēm uorā, aiztaisēja kļāva duro-

vas, pats īt da sātai, a cyuka tai i kruoc, pa kļāvu skraidēdama.

Skraucs nūguoja da kēneņam, kēneņš vaicoj: „Vai nūsiti da

vīnu?"

Skraucs soka: „Kam maņ jū sist, jis man nikuo slykta napa-

darēja, tik meža cyuku pajēmu aiz saru, īsvīžu klāvā, sist na-

sytu."_
Kēneņš soka, ka maloj, skraucs soka: „Ka natyc, var īt pa-

savērt."

Kēneņš pajēma skrauci; pulku saldātu i aizguoja — vērās:

pravda, tyuleņ tū cyuku nūšuova. Tūraiz kēneņš vaicoj nū juo:

„Voi tu naesi skraucs?"

A jis līdzas. Kēneņš soka: „Tagad izgubej tu tūs cytus."
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„Labi," soka skraucs, „tik maņ vajag garvs viervys i treju
saldātu."

Par nagam laiku vyss beja kluot. Skraucs ar trejim saldatim

aizguoja da mežam, It, īt jī versrtim tuoli, skraucs soka: „Jyus
aita da satai, es te palikšu."

Skraucs pajem viervi, až naspēj panest, bet vys īt tuoluok,
maklādams tuos vītas, kur gul vīnradzis zvērs, beidzūt jis atroda

pi vīna lela kūka. Jis nūlyka striķi zemē, pats atsasāda pi kūka,
urnai (piepēši) jis izdzierda_ lelu trūksni, vērās, ka atskrīn vīnra-

dzis zvērs. Skraucs pīsacēla kuojuos, tai i krotuos da vīnradžam

zvēram. Vīnradzis vēl vairuok aizzasirdēja, kuo īnērsa (iemiedza)
golvu, i skrīn taišņi skraučam viersā. Skraucs aizbāg aiz kūka,

a vīnradzis sovu rogu īdzina leidz pīrei kūkā. Tyuleņ skraucs

pajēma striķi, aptiņa vīnradžam ap kokļu un pīsēja tū pi kūka,

pats aizguoja pi kēneņa.

Kēneņš vaicoj: „Vai nūsyti da vīnu?"

„Nē," soka skraucs, „kam man jū sist, jis man nikuo slykta
napadarēja."

Kēneņš vys natyc, skraucs soka: „Tsim pasavārtu, es vīn-

radzi zvēru nūgyvu i pīsēju pi kūka, pats atguoju."
Jī vysi nūīt ar saldatim, vērās: pravda, vīnradzis pīsīts,

skraucs pīguoš vēl soka: „Redz pogons, až rogu īdzyna kūkā nū

lelu siržu."

Kēneņam jau palyka baist, jis dūmoj: „Tagad man vajadzēs
atdūt sovu maitu, bet vēl pruotā redzīs, mož jū vēl apēss tī ba-

gaturi." Tagad ķēniņš soka: „Nūsyt tu tūs divus, tūraiz es tevi

saženēšu ar sovu maitu."

Skraucs pajēma maisu, treis akmiņi i aizguoja vīns da me-

žam. Staigoj, staigoj jis vysu dīnu maklādams, kur gul divi ba-

gaturi, beidzūt atroda pi vīnas egles. Skraucs īkuopa eglē, pa-

jēma maisu ar visim akmeņim, atsasāda pošā viersvunē i gaida,
kod atīs bagaturi. Kod satymsa, atguoja bagaturi, jī suoka stuo-

steit vīns ūtram, cyk kuo nūsyta, sakyura guni apsasildēja i at-

sagula. Tik jī druscīt pīmyga, skraucs svīda akmini vīnam iz

golvys, tys tyuleņ trvukuos i suoka klīgt iz ūtra: „Kam tu man

ar kulaku par golvu īsyti?"
Jī drusku pasalomova i aizguoja vēl gulēt. Tik ji drusku

aizmyga, skraucs svīda ūtru akmeni tam patim iz golvas. Tys

tyulen tryukuos, ko dūs ūtram par golvu, tys soka: „Ku tu grib'

nu maņi, ka tu šūvokor kaunīs?"

Tagad jī sasalomova smagi, bet tumār aizguoja veļ gulēt.

Skraučam, sēžūt kūkā, suoka čorta kozinys drebēt, jis dumoj: „Ka

tik nakuoptu kūkā." Tik jī atsagula,' svīda veļ trešu akmeni tam

patim iz golvas. Jī tyuleņ tryukuos, nikuo nasacedami, ruova ku-

kus ar vysom saknēm uorā i suoka kautīs. Skraucs vel vairuok



316

nusabeja, dūmoj, ka tik naaiztyktu tuos egles, kur jis sēd. Baga-
turi situos i nūsasyta leidz smiertei. Leidz dīnai skraucs nūsē-

dēja eglē ni mirs, ni dzeivs. Kod izausa dīna, skraucs nūkuopa
nu egles, aizguoja da kēneņam i soka: „Kai ķēru kūku ar vysom

saknēm, tai i nusytu."
Kēneņš atguoja — pasavēra: nūsysti, nikuo navar darīt, juo-

žeņej ar sovu maitu i juoatdūd pus ķēnestes. Tai i nūtyka, sa-

taisēja kuozas i sasaženēja obi.

Es tī beja, ēdu, dzēru, par bārzdu tecēja, i mutē naleida.

Pēc kuozu, kad jaunī gulēja, skraucs vys pa sapņim klīdz:

„Puiši, šyunit bikses, mērējit kamzūles!" Kēneņa maita vysu

dzierd, reitā jei stuosta tāvam, ka jis soka: „Pu_iši, šyunit bikses,

mērējit kamzūles!" vai jis tik nav skraucs? Utru nakti jis vēl

taipat klīdz: „šyunit bikses, mērējit kamzūles!"

Kēneņš soka: „Tagad nikuo nadarēsi, ka jis skraucs, salau-

luoti, jadzeivoj." Kēneņa meita pīprosa vīna sluga, lai nūcārt

skraučam golvu. Jis soka: „Labi, reitvokor, ko tik aizmigs, tu

izkuop nu gultas, es īīšu ar zūbynu, jū nuciersšu."

Itū vysu dzierdēja skraucs. Kod atguoja vokors, skraucs at-

sagula, tvuleņ suoka kruokt, lai dūmoj, ka aizmyga. Sīva izkuopa

nu gultas i pasauca sluga. Slugs tai i īt ar zūbynu pi suona,

skraucs tai kai pa mīgim soka: „Septiņas dūšys ar vīnu rūku nū-

sytu, te kai pyusšu tai izputēs."

Slugs kai sadadzynuots izskrēja nu gulamuo kambara uorā.

Nu tuo laika jis vairuok nikod naguoja skrauča cierstu. I skraucs

ar savu sīvu dzeivoj laimeigi šudiņ, jo vakar nav nūmyruši.

3. A. 1640. Skolniece M. Ignate, Kapeņu pag.

* Vīnam skrūderam beja apnicis švušonas dorbs un jis sadū-

muoja īt pasauli laimes meklēt. Bet uz kurini viņam celuot? Pa-

jēmis meikstu sīra gobolu un bolūdi, jis laidjās taišņi uz ķēniņa

pili. īguoja pi ķēniņa, prosa dorba. Ķēniņš teica: „Dūšu tev dorbu,

jo tu šitū veiksi, dabuosi pus kēnests un munu meitu."

„Kas tvs būs par dorbu?" prasīja skrūders.

„Dorbs nav vīglais. Te natuoļi mežā dzeivoj divi milžu cyl-

vāki. Tī pūsta man visus mežus. Jo tu viņus nūnuovēsi, dabūsi

sūlētū moksu; jo na, tad atdūsi sovu golvu."
Skrūders pakāsēja golvu un guoja uz mežu. Tur jis atroda

milžus un aicynuoja tūs spākuotīs. Milži beja tik leli, ka skrudera

augums snēdzjās jīm tik leidz kauliņim. Tad viņš teica: „Ku man

ar jums rūkuos kertīs? Mēginuosim spākus ar akmiņi. Kurs sa-

mīgs akmini, ka sula tacātu, tys byus stvpruoks."

Labi. Milži beja mīrā. Vīns kera lelu akmini, samīdzja tu

palnūs, ķēra ūtrs arī samīdzja palnūs, bet sula nateceja. Nyu
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skrūders izvylka sīru un kai suoka mīgt, sula tai i lejas par pier-
stim. Milži nūsabeida un aicvnuoja skrūderi uz akminu svīšonu

gaisā. Kas augšuok pasvīss, tvs byus stypruoks. Svīž vīns ak-

mini, tvs par stundi žvūrgzdādams nūkreit zemē; svīž ūtrs, ak-

mins otkon par stundi zemē. Nyu skrūders pajem sovu bolūdi,
svīž gaisā un bolūdis aizlidoj prūjom. Milži gaida, gaida — navar

sagaidīt, bet skrūders smīdamīs soka: „Varat gaidīt leidz reitam

i vēl ilguok. Muns akmins zemē nanūkriss, viņš pazaķēra
zvaigznēs."

Milži nūsabeida un bāga uz cytu vītu. Pīkusuši atsagula un

aizmyga. Skrūders pīlasēja akminu kuli un nūzaslēpīs svīdja ak-

miņus guļūšim golvā. Tī naprozdami, kas nuteik, suoka lomuotīs,

golā tai aizzadusmuoja, ka tryukos, izruovja po lelai prīdei un

suoka kautīs. Tai jī vīns ūtru nūsyta.
Skrūders prīcīgs īt uz ķēniņa pēc moksas. Ķēniņš natic, ka

tik vuojs cvlvāks byutu nūsitis milžus, bet skrūders teica: „Ej
vīn pasaverīs, kur tī guļ!"

Ķēniņš brauc uz mežu un redz milžus nadzeivus. Byutu juo-

dūd skrūderim sūlētuo moksa, bet žāl, tāpēc sacīja: „Vēl tev juo-

padora vīns dorbs: „Te pa mežu skraida troks zyrgs. Tys aprej
man vysus lobuokūs zyrgus. Kad nūnuovēsi tū zyrgu, dabuosi

sūlētū moksu."

Skrūders lyudzja, lai īdūd jam vācu ķēvi. Dabuojis tū, jis

juoja uz mežu, kuopja prīdē un ķēvi vylka leidza. Kai tik trokois

zyrgs saūdja ķēvi, tyulīt zvīgdams rūkdams, atskrēja un suoka

slaistētīs ap prīdi. Skrūderam leidza beja dzelža važas. Jis metja
tuos trokajam ap kokļu un pakuora prīdē. Kad zyrgs nūsažņaudz-

ja, skrūders guoja pi keniņa un teicja: „Zyrgs nūgolynuots, dūd

man sūlētū moksu."

„Labi, dabuosi moksu, bet tev juoizdora vēl vīns dorbs. Munā

mežā dzeivoj nykna cyuka. Tei izrūk vysus sējumus un naboga
cvlvākim bīži juomierst bodā."

Skrūders dūmoj: "Ot kur dorbs, kai cyuku nūgolynuot!"

Bet ķēniņš sacīja: „Sorgīs, ka tei tevis naapreitu. I milži i

zyrgs nīks beja pret tū zvēri."

Skrūders padūmuoja un teicja: „Dūdit man syvānu, cyuka

byus beigta."

Ķēniņš īdevja skrūderam syvānu un tys, īlicis tu maisa, laidjas

uz mežu. Atradis brīsmīguos cvukos muoju, jis īguoja tur, attai-

sēja lūgu uin durovas un suoka spydzynuot syvānu. Cyuka, nu

tuolīnes padzierduse syvāna kvīcīni, dreiži vīn atskrēja. Kad

cyuka leida pa durovom, skrūders uotri izlēcja pa lugu. aizbultēja

durovas un lūgu, lai cyuka nateik uorā, un gaidīja, cikom tei boda

beidzjas. Tai nugolynuojis cyuku, jis guoja pi keniņa un prasēja

pelnītuos moksas. Un ķēniņš ar prīcu devja jam pus kenests un
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sovu meitu, sataiseja boguotas kuozas, kur vysi edja un dzēra
un prīcuojosi.

4. A. 1640. Skolnieks A. Bredovskis, Nīca. K. Lielozola

krājuma.

Senos laikos vienā mežmalas būdiņā dzīvoja viens briesmīgs
milzis. Visi apkārtnes ļaudis no tā baidījās un vēlējās viņu no-

maitāt. Viens saimnieks izsolījis tam lielu naudu, kas milzi no-

galinātu. .Pie tā saimnieka reiz atnāca kāds klibs skroderītis un

solījies ar milzi cīnīties. Saimnieks nu loti brīnījies., kā tāds mazs

nieka skroderītis apsolās nomaitāt lielo milzi, bet skroderītis

stingri apņēmās milzi nogalināt. Tā viņš nu gāja uz meža pusi
un tūliņ arī sastapās ar milzi. Skroderītis uzsauc milzim: „Kur

tu, mērkaķi, vilksies?"

Milzis sāka skatīties, kas tas ir par tādu stiprinieku, kas uz-

drīkstas tik rupji ar viņu runāt. Sākumā milzis gribēja tūliņ uz-

brukt sikroderītim, bet tad atjēdzās labāk vest skroderīti pa

priekšu uz savām mājām. Skroderīts gāja ar milzim līdz. No-

gājuši viņi abi paēda, bet drīz jau tuvojās vakars un tāpēc bija

jāiet gulēt. Skroderītis gāja ar gulēt, bet neviens nevarēja aiz-

migt, jo abi gribēja viens otram uzbrukt. Te skroderītis redzēja,
ka milzis izkāpa no gultas un paņēma lielu dzelzs stangu. Tikko

milzis izcēla savu stangu, te skroderītim iegribējās dzert, bet

ūdens istabā pašlaik nebija. Milzis nosvieda stangu zemē un

skrēja ārā. Kad milzis bija nozudis aiz durvim, tad skroderītis

izkāpa no gultas un savā vietā palika zem segas savas drēbes

un pats palīda pagultē. lenāca milzis. Viņš atkal saķēra stangu
un sita pa gultu, kur skroderītis bija gulējis. Milzis jau gribēja
sist otrreiz, bet tad skroderītis izskrēja no pagultes iesaucās:

„0 ho, sit stiprāki."
Milzis no uztraukuma skrēja, skrēja un uzdūrās uz vienas

lielas naglas. Tad pieskrēja skroderītis un milzi nodūra. Nakti

skroderītis pārgulēja turpat, bet no rīta gāja pie saimnieka.

Saimniekam solītā nauda bija jādod. No tā laika skroderītis pa-

lika loti bagāts.

5. A. 1640. M. Navenickis, Zasas pag.

Skrūders šiudams ar savu māru nūsyta ar vīnu sitīni septi-
ņis mušis. Jis īzadūmavuos īt pasaulī izruodēt sovu slpāku. īdams

jis sateik milzi. Milzs pajām akmini šaujā m saberž tū ar spī-

dīni smolku. Skrūders pajām šaujā bīza pīna pvku m saspīž tū

tai, ka nu juo suok tecēt zupa.
_

Milzis svīž gaisā akmini, kurs

pēc ilga laika nūkreit zemē. Skrūders pajām rūkā zvierbuli, kurs
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aizskrīn m nanūkreit vairs zemē. Skrūders, ruodēdams iz skrē-

juša zača, soka: „Tu nanūskrīsi muna mazuokuo bruola Juonīša."

Milzs skrīn, bet navar panuokt zača, klīdz začam pakal:
„Juonīt, pagaid!"

Bet začis aizskrīn. Milzs jam rasnu dzelža stongui, svīž tū

gaisā, kura kryzdama 'sadūrās dziļi zemi. Milzs soka, lai skrū-

ders izraun nu zemis stongu. Skrūders atbild: „Kas svīde, tam

arī juoizraun."
Milzis izraun stongu. Niu rvnda skrūderam svīst stongu

gaisā. Skrūders vylcynuojās. Milzs prosa: kuo tu gaid? Skrū-

ders atbild, ka gaida, atsaverūtīs iz debesim. „Muns bruols dzei-

voj debesīs, viņam dzelža vajadzeigs, m kad atsavērsīs debess,
tad redzēšu sovu bruoļi m aizsvīdīšu jam stongu."

Tod obi kūpā izraun lelu ūzulu ar saknēm vilkšonai. Milzs

jam aiz saknēm m skrūders īsāst zorūs, bet milžam nav breive

skatītīs atpakaļ. To ko skrūders vvsur vinnējs, tod milžam juo-
moksoj skrūderam pylna brīle naudvs. Skrūders izrūk zemē

dūbi, izdur brīlei dybynā caurumu m izlīk brīli ar dybynu iz

izroktuo cauruma. Milzs skrējs pēc naudys treis reizes, kojš pī-
bērs brīli pylnu.

41. Visziņa dakteris.

1. A. 1641. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 51.

Patukšs skrodelis dzīvoja ar savu sievu un bērniem mazā

mājiņā, ceļa malā. Reižu viņam saslimst sieva, tam vairāk nau-

das nav, kā tik viens pats dālderis. Viņš paņem to pašu un iet

pie daktera. Pie daktera nonācis, viņš ieiet istabā un saka:

„Labdien, cienīgs daktera lielskungs!"

Dakteris, apvilcies naktssvārkus, lielu pīpi iekodis zobos, sēž

pie galda, kur tam liela grāmata stāv atvērta priekšā. Viņš itin

skarbi prasa: „Ko tev vajaga?"

„Cienīgs daktera lielskungs, man sieva slima," skrodelis no-

pūzdamies atbild.

Dakteris daudz maz paskatās grāmatā un saka: „Tai vajaga

plūtiena zāļu"; un iedod labu paciņu no tām._
Skrodelis atkal prasa: «Lielskungs, cik jāmaksā?"
Tas atbild: „Dalderis."
Skrodelis izvelk dalderīti no ķešas, uzliek uz galda un iet.

Sieva pāra karotes plūtiena zāļu apdēzrusi, atveseļojas, un

nu laba dala zāļu paliek pāri. Skrodelis domā pie sevis, vai ne-

varētu savu izdotu dālderi par tām vēl atdabūt. Viņš sarunājas

ar savu sievu, sagādājas naktssvārkus, garu pīpi, lielu vecu gra-
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matu un tad izsit lielu silti uz durīm ar tādu virsrakstu: «Še dzīvo

dakteris, kas visu zina."

Pēc kādām dienām nozog lielkungam muižā zirgus. Tas sa-

vus zirgus meklēdams brauc gar skrodeļa mājiņu, ierauga
tādu silti un brīnās par to, ka tur tagad visu zinātājs dakteris

dzīvo, kur senāki skrodelis mita. Viņš liek pieturēt zirgus un

stellē kučēru tur iekšā. Kučērs ieiet, redz dakteri pie galda
sēžam un uz to suka: «Labdien, cienīgs daktera lielskungs!"

Tas nu gan sāk stāstīt, ka zirgi nozagti, bet dakteris uz to

nemaz neklausās, tik paskatās savā grāmatā un tāpat skarbi kā

tas dakteris šim pasaka: „Tev vajaga plūtiena zāļu"; tad paņem

pāra šķipsnas no tūtes, ieber karotē un iedod šim. Tam jādzer,
vai grib vai negrib.

Kučērs iziet ārā un lielskungs tam prasa: „Nu, kas tur labs

bija?"
Tas atbild: „Pikis viņu zina, tas muldēja par plūtiena zalem

un man iedeva veselu karoti nodzert."

Kučērs nu sēžas uz bukas un sāk braukt. Jau šim tā sāk

rūkt un griezties pa vēderu, un gan jūt kas būs. Par labu gabalu

ierauga šķūni ceļmalā, pļavā. Tas uzšauj zirgiem un laiž jo spoži,
lai tiktu līdz turienei. Pret šķūni ticis, tas iedod grožus liel-

kungam, speras no bukas zemē un davai aiz šķūņa. Tur tupē-

dams, skatās pa šķirbu šķūnī, ūn ierauga par brīnumu savus no-

zagtos zirgus tur iekšā. Viņš nu nāk pie lielkunga un teic uz to:

«Tiešām tas ir gudrs dakteris; viņš skaidri zinājis, kur mūsu

zirgi. Redzat, lielskungs, mūsu zirgi tur šķūnī!"

Tie nu brauc uz muižu, dabū šķūņa atslēgu, atslēdz dūris un

izņem savus zirgus. Lielskungs, zināms, ir loti priecīgs par to,

ka dabūjis savus zirgus rokā, un dod par tādu gudrību dakte-

ram labu daļu naudas. Nu skrodelītis itin labi jau var dzīvot.

Pēc kāda laika otram lielkungam nāburgos izzog no istabas

pilnu skasti ar zelta un sudraba lietām. Tas arī nāk pie daktera,
kas visu zina, un lūdz, vai šis tam nevarētu palīdzēt, kā to da-

būtu rokā. Skrodelītis tam atteic: «Kāpēc ne, bet ņemat mani

pašu ar manu sievu trīs dienas muižā pie sevis, dodat man ēst

vislabākos ēdienus un dzert visdārgākos dzērienus un turat mani

kā kādu smalku lielkungu."

Lielskungs to visu viņam apsola, un ņem šo līdz uz muižu.

Tos nu ieliek skaistā istabā, un sulaiņi viņus apdienē, pienesdami
ēdienus un dzērienus, un šie dzīvo kā jau laikam kungi.

Pirmās dienas vakarā lielskungs skrodelam prasa: «Vai jau

zināms?" «Būs gan, bet tagad vēl ne," šis atbild. Tāpat prasa

otru vakaru, un šis atkal atteic, ka būs gan, bet tagad vēl ne.

Trešās dienas rītā skrodelītis ar sievu, kapiju nodzēris, paliek
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21.

tads bailīgs, domādams, kas nu būs kas ne, jo vēl nekādas zīmes

par zādzību nebija manījis.
Pie vakara maltītes sulainis ienes tiem pirmo ēdienu.. Kad

to apēduši, viņš sacīs uz sievas: „Tas nu ir pirmais," (proti
ēdiens).

Sulainis nobālis iziet no istabas, nāk ķēķī un stāsta citiem,
ka svešais kungs skaidri uz viņu sacījis: „Tas nu ir pirmais."
Viņš nemaz vairs neiet ar otru ēdienu, bet lai otrs sulainis to

dara.

Tas iet un atkal uzliek ēdienu galdā, un pastāv gaidīdams,
kamēr kungi apēd; skrodelis ēst beidzis, saka uz sievu: „Šis ir

otrs."

Sulainis satrūcies un stāsta, ka svešais, uz šo zīmēdams,
teicis: „Šis ir otrs."

Beidzot pats pavārs iet ar trešo ēdienu. Skrodelitīs paēdis
saliekas rokas kopā, skatās uz debesīm un saka:n „Paldies Die-

vam, tas nu bija trešais."

Pavārs ar sulaiņiem, kas visi trīs bija vainīgi, nu gan zināja
kas tiem gaidāms, tāpēc šie sarunājās, gāja pie skrodelīša un so-

līja tam daudz naudas, lai šis nesakot lielkungam, ka šie paši

nozaguši dārgo skasti. Viņš arī ir mierā, bet tik paģēr, lai šie

parāda skasti, kā tas var zināt, vai visas lietas tur vēl iekšā.

Tie gan nodievojas, ka itin nekā tur neesot izņēmuši, un visas

lietas skastē kā liktas; bet skrodelītis pastāv cieši uz to — jo viņš

nemaz nezināja, kur skaste ir — vajagot apskatīt, vai visas lie-

tas veselas. Šie nu viņu izved aiz klēts bērzos un parāda, kur

skasti norakuši.

Kad rītā bija kapiju padzēris, tad lielskungs nāk pie tā un

prasa: „Vai skaste rokā?"

„Jā, skaste rokā!" tas atbild, ved lielkungu bērzos un pa-

rāda, kur tā ierakta. Lielskungs tam nu deva daudz naudas un

tad viņu atlaida uz mājām. Skrodelītis tagad bija bagāts vīrsi, jo

viņš bija dabūjis labu tiesu naudas no pirmā lielkunga par zirgu

uziešanu, tad no sulaiņiem un pavāra par nesacīšanu, un tagad

no lielkunga par skastes pierādīšanu.

Divas reizes viņam labi bija izdevies par viszinātāju dak-

teri, bet Dievs zina, kā trešo reižu klātos. Tāpēc viņš noņēma

daktera šilti no durīm un strādāja atkal skrodeļa amatu kā jau

senāki.

Piezīme. Šī ir visagrāki iespiestā tautas pasaka par visziņa dakteri,

kas tomēr stipri atšķiras tāpat no 1800. gada kalendāra varianta, ka arī no

J. Zvaigznītes tulkotās (111, 1861, 44) Grimma pasaciņas. Abos pēdējos va-

riantos viszinis ir zemnieks, šeit turpretī skroderis. Kalendāra pasaka ir no-

zagts gredzens, Grimmu \arinta nauda, šeit «skaste ar zelta un sudraba lie-

tām». No jauna še ir pienācis motīvs par caurejas zalem. P. Š.
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2. A. 1641. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens palaidnis aizgājis uz pilsētu dzīvot. Uz savas istabas

durvim viņš uzrakstījis tā: „Te dzīvo dakteris, kas visu zin."

Reiz vienam lielkungam zagļi nozaguši zirgus. Lielkungam

gadījies braukt gar palaidņa istabas durvim un tas izlasījis, kas

tur bijis uzrakstīts. Lielkungs domājis tā: „Pag\ vai tas Visziņa
dakteris nevarēs dabūt manus zirgus rokā?"

Lielskungs gājis pie Visiziņa iekšā un izstāstījis, kas par lietu.

Nu Viszinis iedevis lielkungam plātāmas zāles, licis lai tās uz

vietas iedzer un teicis, ka zirgi būšot rokā. Lielkungs iedzēris

zāles, sēdies karītē un braucis uz māju. Bet tikko viņš bijis no

pilsētas ārā, ka tam sācis briesmīgi vēders sāpēt un gribējies iet

sevis pēc.

Netālu no ceļa bijusi bērzu birzs un pie tās siena šķūnīši Liel-

kungs vairs nevarējis izturēt un tas sacījis uz kučēru: „Brauc

uz šķūni!"

Kučērs nogriezis no ceļa un piebraucis pie šķūņa. Lielkungs

aizgājis aiz šķūņa sevis pēc. Lielkunga zirgi sākuši zviegt un kā

par brīnumu šķūnī zvieguši zirgi pretim. Nu lielskungs ar kučēru

gājuši pie šķūņa un skatījušes, kas tie par zirgiem ir. Šķūnī bi-

juši lielkungam nozagtie zirgi. Lielkungs bijis ļoti priecīgs, ka

zirgi ir rokā. Viņš licis tūliņ kučēram griezt zirgus apkārt un

braukt atpakaļ pie Visziņa. Viszini nu lielkungs bagāti apdāvinā-

vinājis.

Nu Visziņam bijusi slava rokā, ka viņš visu zin. Reiz atkal

vienai lielmātei nozagts dārgs gredzens. Lielmāte aizsūtījusi savu

sulaini pēc Visziņa. Viszinis aizgājis pie lielmātes un tā stāstījusi,
kas par lietu. Viszinis noklausījies un domājis pie sevis: „Ej nu

un sazini, kur gredzens!"

Bet viņš nezaudējis dūšu un teicis lielmātei: „Savādi es ne-

varu gredzenu atrast, man jāpaliek te."

„Nu, labi tā ar," sacījusi lielmāte, un viszinis palicis pilī. Viņš

nodzīvojis vienu dienu, nodzīvojis otru, ēdis, gulējis un nedarījis
nekā. Beidzot viņš iedomājies: „Pag', jāatved mana sieva ar',

lai tā labi paēdas un padzeras."

Viszinis atvedis uz pili savu sievu un abi dzīvojuši bez bēdu.

Lielmāte devusi loti labi ēst, pa divi un trīs ēdieni maltītē. Reiz

Viszinis teicis sievai, kad sulainis nesis pusdienu: „Redzi, tas ir

pirmais!"

Viņš gribējis teikt, ka tas ir pirmais ēdiens un vilcis ar pirkstu

uz galda skaitli „1". Bet nu sulainis, kas ēdienu nesis, tā kā drusku

sastomījies. Viszinis gan nekā neievērojis, bet sulainis izgājis
ārā un domājis pie sevis: „Nu nebūs labi, viņš ir uzzinājis, ka es
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ar biju līdza gredzenu zagt. Viņš, lūk, vilka uz galda
„
vienu" un

stāstīja sievai, ka es esmu pirmais zaglis.
Sulainis bijis pagalam nobijies un sacījis otram sulainim: „Ej

nu tu un ienes Viszinim otru ēdienu."

Otru ēdienu ienesis Viszinim cits sulainis. Kad sulainis no-

licis ēdienu uz galda, tad Viszinis teicis: „Tas ir otrs!" un atkal

ar pirkstu vilcis uz galda skaitli „2". Sulainis sastomījies, viņš
jau ar' bijis zaglis. Viņš domājis tāpat, kā pirmais sulainis.

Nu abi sulaiņi sagājuši kopā un izstāstījuši viens otram sa-

vas briesmas. Abi bijuši pārliecināti, ka Viszinis ir uzzinājis, ka

viņi gredzenu zaguši. Nu viņi pasaukuši trešo sulaini, kas bijis
trešais zaglis, un arī tam izstāstījuši. Visi nu sprieduši, ko lai

dara. Beidzot nosprieduši lūgties Viszini, lai tas nesaka lielmātei.

Bet nu bijis jānes Viszinim vēl trešais ēdiens. Trešo ēdienu ne-

sis trešais, sulainis. Kad sulainis uzlicis ēdienu uz galda, tad Vis-

zinis teicis: „Tas ir trešais!" un vilcis ar pirkstu uz galda skai-

tli „3".
Sulainis domājis: „Nu mes visi trīs esam roka!"

Viņš gāzies Viszinim pie kājām un sācis lūgties, lai nestāstot

lielmātei, ka viņi nozaguši gredzenu. leskrējuši arī abi pirmie
sulaiņi un ar sākuši lūgties. Nu Viszinim zagli rokā. Viņš brīdi

padomājis un tad teicis: „Dodiet man gredzenu rokā!"

Sulaiņi atnesuši nozagto gredzenu un atdevuši Viszinim. Tie

solījuši Viszinim lielu naudu, lai tik lielmātei nestāstot. Viszinis

saņēmis no sulaiņiem naudu un teicis: „Bet tagad tikai paši tu-

riet mutes cieti!"
Sulaiņi apsolījušies nevienam nekā nesacīt un Viszinis izgājis

pagalmā. Tur nu viņš apvilinājis gredzenu ar maizi un nosvie-1

dis vienam tītaram priekšā. Tītars saķēris un norijis. Nu Vis-

zinis sācis pilnā kaklā kliegt: „Nāciet žigli, gredzens ir te!"

Viszinim bijis bailes, ka tītars neiejūk barā un nepazūd no

acim. Tūliņ pieskrējusi lielmāte ar sulaiņiem un prasījusi, kas par

lietu. Viszinis kliedzis: „Gredzens ir šitam tītaram vēderā!"

Nu viņš rādījis to tītaru, kas norijis gredzenu. Lielmāte likusi

tītaru saķert un kaut nost. Kā tad, gredzens bijis tītaram māgā.

Nu lielmāte slavējusi Viszini vienā slavēšanā un iedevusi tam

daudz, daudz naudas. Viszinis aizgājis uz savu māju un dzīvojis
bez bēdu.

Reiz atkal vienam saimniekam zagli nozaguši cuku. Saim-

nieks aizgājis pie Visziņa un izstāstījis tam savas

iedevis saimniekam plātāmas zāles un nodomājis tā: „E, velnu,

kur tu nu cūku ķersi. Bet dot jau man kas jādod ir."

Saimnieks iedzēris zāles un gājis prom. Bet nu ceļa tam sā-

cis traki gribēties sevis pēc iet un viņš skatījies, kur varētu aiz-

iet, kur neviens neredz. Tuvumā bijis mežs un saimnieks jeksijis
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(skrējis) tik uz mežu. Kad nu saimnieks ieskrējis meža un gribē-

jis notupties, tad dzirdējis, ka tuvumā kviec cūka.

„Pag', vai tik nav mana?" nodomājis saimnieks. „Jāiet pa-

skatīt."

Saimnieks gājis uz to pusi, kur cūka kviekusi. Kā tad, čigāni

pašlaik kāvuši nost saimnieka cūku. Nu saimniekam bijusi cūka

rokā. Viņš nu nezinājis, kā Viszinim pateikties un slavējis to bez

jēgas un gala.

Piezīme. Epizodi par zagtiem zirgiem un caurejas zalem ir uzrakstī-

jis arī skolnieks J. Kļava Nīcā, K. Lielozola kr. P. Š.

3. A. 1641. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 63. g. veca

J. Turka Bilskas pag.

Reiz dzīvāš vienc tāds skrodelis un tas bīš milzīgs palainis

un nevīžāš ne na galam strādāt. Vinč aizgāš uz pilsētu un sācis

tur dzīvāt. Nu skrodelis uzrakstīš uz savas istabas durim tā:

„Te dzīvā Viszināšanas dakteris."

Reiz vienam lielkungam zagli nozaguši zirgus. Lielckungs
stellēš kučēru pie skrodela, lei tas pasaka, kur nozagtie zirgi ir.

Kučērs aizgāš pie skrodela un izstāstīš, kas par lietu.

„Tavu vellu!" domāš pats pie sevis skrodelis, „kā lei es

zinu, kur nozagtie zirgi? Pag', bet tā nevar! Jādo kučēram plū-
tāmās zāles, lei vinč brauc ratā!"

Kā ta', skrodelis iedevis kučēram plātāmās zālesl un sacīš,
lei šis braucot vie uz māju, gan zirgi būšot rokā.

Kučērs braucis uz māju. Bet kā izbraucis no pilsētas, tā šim

uznākušas tādas vēdersāpes, ka nekur vais sprukt. Pa ceļu gāši
cilvēki, kučērs laidis zirgus no ceļa no un mežā iekšā un pēdīgi

aizskrēš aiz šķūņa. Kučēra zirgi sākuši zviegt un kā par brīnu-

mu — šķūnī zvieguši zirgi pretī. Ka nu kučērs atvieglinājies, ta

gāš pie šķūņa un skatījies, kas tie par zirgim.

Šķūnī bīši lielkungam nozagtie zirgi. Kučērs bīš traki prie-

cīgs un vedis tik zirgus ārā.

Ka nu kučērs aizbraucis mājā un stāstīš, kā viss bijis, ta

lie(l)skungs bīš traki laimīgs, ka zirgi ir rokā, un tūlītam aizstellēš

Viszināšanas dakteram pillu sieku naudas.

Nu skordelis ar bīš traki priecīgs un lielījies un plātījies», cik

nagi nes.

Reiz aka vienai lielmātei nozagts skaudīgi dārgs gredzens.
Lielmāte stellēsi sulaini pie viszināšanas daktera un sacīsi, lei

šis nāk un meklē gredzenu rokā. Skrodelis gāš uz lielmātes pili

un apskatījies. Bet kur nu gredzenu dabūsi, ka tas kā ūdenī ie-

kritis ?

„Hm," domāš skrodelis. „Kurt' gredzenu rausi? Pag', jāsaka
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lielmātei, ka man vaiga dau laika, kalmert es varēšu gredzenu
roka dabūt."

Ta ar izdanš, gaš pie lielmātes un pasacīš, ka vaigot pulka
laika, kamert gredzenc būšot rokā. Lielmāte bīsi visādi mierā un

skrodelis dzīvaš pa pili, kā vienc keneris. Drīz vie skrodeļam
vienam pašam apnicis dzīvāt un tas atvēstīš uz pili savu sievu
ar. Nu abi ēduši un dzēruši un dzīvāši pa lielmātes pili, kā pa
vienam kazām.

Pagāsi viena nedēla, pagāsi otra nedēla, skrodelis ar savu

sievu edis, dzēris un vairāk ne par ko nebēdāš. Bet cik ilgi nu

ta dzīvasi svešā vietā? Un sikrodelis jau sācis bēdāties, ka tā lieta

laba gala neņemšot. Reiz pusdienas laikā gadījies tā. Sulainis ie-

nesis pusdienu un nolicis uz galda. Skrodelis apskatīš, bīsi va-

rena zupa un pats uz sevi sacīš tā: „Vēzi, vēzi, tā būs tava ne-

laime!"

Ka ve skrodelisi bīš mazs puika, ta tēvs šo iesaucis par vēzi.

Ka šis kādu palainību izdarīš, ta vienmēr sacīš: „Vēzi, vēzi, tā

būs tava nelaime!"

Ka nu sulainis uzlicis ēdienu uz galda, ta Viszināšanas dak-

teris uzvilcis ar pirkstu uz galda cīparu „vienc" un sacīš: „Tas
ir pirmais!"

Viņš ar to gribēš savai sievai sacīt, ka tasi ir pirmais ēdienc.

Bet sulainis, kas ēdienu ienesis, palicis pavisam jocīgs un taisījies,
kā tik ātrāki tiek no istabas ārā, jo šis ar bīš vienc no gredzena

zaglim. *

Ka nu sulainis aizgāš pie citim sulainim', ta stāstīš, kā viss

bīš un kā Viszināšanas dakteris piesaucis šā vārdu — sulaini sau-

kuši par Vēzi — un sacīš savai sievai, ka tas esot pirmais zaglis.
Šis gan vais nenesīšot Viszināšanas dakteram ēdienu. Lei ejot

kāds cits. Lielmātei bīši trīs sulaiņi un tie visi bīši gredzena

zagli. Abi sulaiņi negribēši lāgā vē ticēt un otru ēdienu nesis otrs

sulainis.

Kā nu tas sulainis ienesis Viszināšanas dakteram otru ēdienu

un nolicis uz galda, ta šis, aka vilcis uz galda otru cīparu un sa-

cīš: „Tas ir otrs."

Viņš gribēš sacīt sievai, ka tas ir otrs ēdienc. Ka nu sulainis

to dzirdēš, ta domāš: „Nu, patiesi, viņč zin, ka es ar esmu gre-

dzena zaglis!"
Nu sulainis pa kaklu, pa galvu drāzies no istabas ārā un

stāstīš abim sulainim, ka šo Viszināšanas dakteris esot saucis par

otru zagli. Bet Viszināšanas dakteram bīš jānes vē trešais

ēdienc. Abi pirmie sulaiņi vais ne par ko negāši. Nu trešo ēdienu

nesis trešais sulainis un ka uzlicis uz galda, ta Viszināšanas dak-

teris vilcis uz galda trešo ciparu un sacīš: ~Tas ir trešais!"

Viszināšanas dakteris ar to gribēš sacīt savai sievai, ka tas
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ir trešais ēdienc. Nu sulainis skaudīgi pārbijies un gāzies ceļos
zemē. Sulainis sācis dikti lūgties Viszināšanas dakteri, lei nesa-

kot lielmātei, šie visi trīs sulaini, atdošot gredzenu, jo citādi šiem

tā kā tā beigas būšot. Nu Viszināšanas dakteris atsaucis vē tos

div citus sulainus ar un prasīš, lei do' gredzenu rokā. Sulaiņi
atdevuši nozagto gredzenu un vē labi dau naudas ar, lei tik šis

nesakot lielmātei. Viszināšanas dakteris paņēmis gredzenu un

naudu un sacīš sulaiņim, ka nesacīšot ar nekā lielmātei. Tā ar

viņč izdarīš.

Viszināšanas dakteris paņēmis maizes gabalīnu, savīlāš na-

gos un iespiedis gredzenu iekšā. Ta viņč gāš pagalmā, kur paš-
laik knābāšies kalkūni un nosviedis maizes gabalīnu ar visu gre-
dzenu vienam kalkūnam priekšā. Kalkūne saķēris maizes gaba-
līnu un norijis. Nu Viszināšanas dakteris sācis pillā kaklā bļaut,
lei nākot, te esot gredzenc. Viņč kliedzis tā vē, ka šim bīš bai-

les, ka kalkūne neiejūk citos kalkūnos un nepazūd.

Atskrēsi lielmāte un citi cilvēki. Lielmāte likusi kalkūnu kaut

no. Ka kalkūnu nokāvuši, ta viņa māgā atraduši lielmātes gre-
dzenu. Lielmāte bīsi traki laimīga un iedevusi Viszināšanas dak-

teram pulka, pulka naudas.

No tas reizes Viszināšanas dakteris biš traki slavenc un pie
šā braukuši cilvēki pēc visādim padomim no malu malām.

4. A. 1641. Skolnieks J. Ru«llis 1892. g. Blomes skolā,

V. Maldooa krājuma.

Reiz dzīvojis viens vecītis, kas vairs nespējis sev maizi pel-

nīt, kādēļ uzdevies par lielu zīlnieku. Vienam kungam tai apga-

balā atkal pazudis dārgs zelta gredzens un tas nu meklējis zīl-

nieku, kas varbūt varēšot uzzīlēt, kur gredzens palicis. Kungs

nu sadzirdējis, ka tāds liels zīlnieks esot tepat kaimiņos, un aiz-

sūtījis savus sulaiņus, lai vedot to zīlnieku šurp. Sulaiņi arī at-

veduši vecīti pie kunga un zīlnieks sacījis: „Zudušo gredzenu ne-

var tik drīzi uzzīlēt. Dodiet man trīs dienas labi ēst, un pēdīgi
labi daudz naudas, tad es uzzīlēšu, kur tas gredzens atrodas."

Kungs bijis ar mieru un ēdinājis zīlnieku, cik labi vien va-

rēdams. Pēc vakariņām, zīlnieks sacījis uz sulaiņiem: „Viens
labs jau ir panākts, bet divi labi vēl gaidāmi."

Zīlnieks domājis par labi pavadīto dienu, bet sulaiņi, kas bi-

juši vainīgi, baidījušies, ka zīlnieks varbūt jau uzzīlējis vienu

zagli.

Otru dienu zīlnieku atkal tāpat ēdinājuši un tas tagad sacījis:

„Nu jau ir divi labi panākti un tikai vairs viens labs gaidāma."

Zīlnieks atkal runājis par divām labām dienām, bet sulaiņi
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nu vel vairāk baidījušies, ka zīlnieks jau laikam divus zagļus uz-

zīlējis.

Trešo dienu zīlnieku atkal tāpat ēdinājuši, kā pirmo un otru

dienu. Nu tas teicis it kā pie sevis uz sulainiem: „Tagad jau visi
trīs labi ir panākti, nu es gan zinu, ko darīšu."

Viņš domājis par nakti bēgt projām. Sulaini nu pavisam sa-

bijušies, sanākuši visi trīs kopā un sarunājušies: „Zīlnieks laikam

zina, ka mes trīs esam to gredzenu nozaguši. lesim labāk paši
pie vina, izstāstīsim visu un piedāvāsim tam labu naudu, lai ne-

stāsta kungam."
Tā nu sulaini arī aizgājuši pie zīlnieka, izstāstījuši visu un

lūguši, Jai tas nestāstot viņu kungam. Zīlnieks sacījis: „Es gan

jau zināju, ka jums ir gredzens, bet negribēju tūliņ kungam stā-

stīt. Ja nu jūs man labi samaksājat, tad lūkosim arī to zādzību

noslēpt. Atnesiet man to gredzenu šurp, tad noslēpsim to, kā va-

jadzīgs."

Kad sulaiņi atnesuši gredzenu, tad zīlnieks to ielicis maize un

maizes gabalu devis vienai kalkūnai norīt.

Nākošā dienā kungs tūliņ sauc zīlnieku pie sevi un saka:

„Trīs dienas jau nu ir pārgājušas, vai nu zini, kur ir mans gre-
dzens?"

Zīlnieks atbild: „Jūsu gredzenu ir norijusi viena kalkuna un

es tūliņ parādīšu, kura."

Nokauj kalkūnu un no viņas māgas patiešām izņem kunga

gredzenu. Kungs par to dikti priecājies un aizmaksājis zīlniekam

lielu naudu. Kungs tomēr vēl negribējis ticēt zīlniekam, dabūjis
vienu circeni, ielicis to vienā krūzītē, apgriezis to apkārt un pra-

sījis zīlniekam, lai uzzīlējot, kas tai krūzīte esot paslēpts. Zīl-

niekam bijis Circenis vārdā un tas izbijies izsaucies: „Ak, tu, na-

baga Circenīti, kā tu nu reiz esi pieķerts!"

Kungs nu brīnīdamies izsaucies: „Tu patiešam esi liels zīl-

nieks!" Un devis tam vēl jaunas dāvanas klāt.

Nu vecītis izslavēts visās malās par lielu zīlnieku. Ja viņam
izdevies kaut ko uzminēt, tad to visi daudzinājuši; bet ja kas ne-

izdevies, par to ļaudis nerunājuši.

5. A. 1641. J. Saulinš Latgale.

Vīnā molā dzeivuoja vīns nabadzīgs vecīts, kuru sauce par

Cierciņi. Jis dzeivuoja lūti nabadzīgi' juo natureje ni muoju, ni

zemes un ni kaida cvta monta, ar vīnu vuordu sokut: beja lei-

dzīgs übogam. Jis dzeivuoja sābru muojuos par bobuli, nu kuo

sābri jū nūsauce par Cierciņi, juo jis pi saiminīka dzeivuoja moza

kaktiņi kūpā ar cierciņim. Cierciņs nabadzība dzeivuodams un

radzādams, ka cvtaidā kuortā nikai boguotības nasasnegt, tad sa-



328

dūmuoja Dīva lvugt. Jis tod suoka dīnom un naktim Dīva lvugt,
lai jam Dīvs dūd lobūs zyrgus braukt, labi paēst un labi meikstā

gultā pagulēt. Tik šūs treju lītu lvudze Ciercinš nu Dīva. Jis

tai ikkotru dīnu lyugdams nu Dīva šūs treju lobū lītu, sadūmuoja
īt pa ceļu laimes maklātu. Cierciņs paguojis nu sova saiminīka

muojom kaidu pus versti, redz, kad atbrauc kungs ar sovu ve-

dēju, kai tūreiz juo sauce par kučeri. Kungam jis īrauga uz svuor-

kim kaidi div medeli, vīnu kristu un capurē oficera nūzeimi,
un gūda rotūs sajyugtu div boltus un vīna auguma zyrgus. Nu ta-

gad jau nu šituo skota, vacū Cierciņi puorjam dīzgon lela baile.

Cierciņs jau aeruok beja dzierdējis, kad juo kēneņš brauc vīns

pats bez aizsardzības karaveirim, tad sateikūt uz ceļa kaidu

vīnkuoršū veiru, tyuleņ var likt šovam kučeram jū nūsist turpat
uz vītas, a vai vest uz kaidim gryutim spaidu dorbim. Tai tad

Cierciņam nabeja vais dūmu par šū boltū pasauli. Radzādams

sastynga Cierciņs un stuov uz vītas un dūmoj: tagad ir gols grā-

kim. Kungs pībrauca pi veča kluotu; apturēja zyrgus un vaicoj

nu Cierciņa: „Kuo tu te stuovi, vecīt? Laikam tu esi lels dvu-

radznīks. Maņ ir lela summa naudas nūzogta, un tu laikam va-

rātu izdvuradzēt, kas jū ir nūzadzis."

Vecīšām itvs tvuliņ pa pruotam, jis tvulin atsajādzjās un ra-

dzādams, ka līta ir pavvsam cyta, soka uz kunga: „Muni kungi,

es jau esmu daudzi kuo izdyuradzējis sovā eisā kača myužā. Se-

višķi tagad uz vacumu esmu palicis tik ogns uz dyuradzīšanas,
ka vvsas lītas varu izzynuot. Vot, kungi, kaids es esmu mecha-

nikis."

Tad kungs ju īsadynuoja šovus rotus un vad uz sovu muižu.

Ciercins braucūt soka: „Jau vīns ir, kuo nu Dīva prasēju."

Vina vuordus izzdzierdis kučērs nu nūsabeida. Kučērs pyr-

mais beja vainīgs kunga naudas zogšonā, un jis dūmuoja, ka dyu-

radznīks par jū nūrunoj. Bet Ciercins par kučeri ni palāka vuor-

da nazynuoja, ka ir kunga naudu zadzis. Jis tik sācēja tu, kad

jau vīns ir, kū nu Dīva lyudzis, tys lobus zvrgus braukt, a bet

pavysam na par zaglim.
Nūbraucis Cierciņs uz kunga muojom, ju tī vysi labi sajēme,

jis nūsagērbe un kēkis saiminīca jū dasādynuoja pi vakariņu gol-

da, uz kura jau daudz daž-dažādu ēdīņu beja pīgatavuots. Jis labi

paēdis un ejūt nu golda, soks: „Vot, tagad jau ir utrs, kuo nu

Dīva lyudzu."
Saiminīca izdzierduse juo vuordus, nu nūsabeida, juo jei ari

beja jēmuse dalību naudas zagšonā, bet Cierciņs tik beja dumuo-

jis sovu lyugšonu. Kam varātu labi paēst. Pec tuo tad kolpyune

pataisējuse meikstu gultu un lyuguse Cierciņi īt gulātu. Atsagulīs

jis soka: „Jau ir trešais, kuo nu Dīva prasīju."

Kolpyune ari izdzierduse Cierciņa vuordus un nūsabeida,
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juo tagad jau ir vvsi treis ruka. Cierciņs otkon dūmuoja tik par
sovas lvugšonas vuordim, lei varātu meikstā gultā gulēt.

Jau vālā vokorā vvsi treis šī vainīgī: kučērs, saiminīca un

kolpyune, saguoja kūpā un apsprīde, ka vajagūt dyuradznīkam sa-

moksuot_ par nascīšonu kungam, kaidi beja naudas zagli, un tū

naudu nūlikt tī pat, kur jei ogruok beja. Kai sarunuoja, tai nu pa-

darēja; samoksuoja dyuradznīkam un naudu nūlyka, kur

beja pajāmuši. Nu bet Ciercinam tagad jau lela prīca, juo namuo-

cādams dyuradzīt, izzynuoja zagļus, nu kurūs vēl nauda tvka.

Vēl gulādams pats sevī jau sadūmuoja: „Par izdyuradzīšonu pra-
sīšu pusi nu juo atrastuos naudas."

Reitā agri pīsacēlīs, kungs nu atīt uz dyuradznīku un vaicoj

nu dyuradznīka kungs: „Nauda ir?"

Tad Cierciņs soka: „Nauda to, kungs, ir, bet nabeja tik vīgli

izzynoma, tuodēļ puse nu juos pīdar maņ par dorbu."

Kungs soka uz jū: „Nu, kas pīdar, tys pīdar, nikuo rapada-

rīsi, a bet soki, kur ir nauda."

Tad Cierciņs jam atbildēja: „Kur beja, ej tī un byus."

Kungs tad nūguojis atrodis naudu un atguojis uz dyuradzniku

soka: „Sūreiz gon es vēl naticeišu, ka tu esi lels dvuradznīks.

Bet izdori vēl ūtru munu nūsacījumu, tad jau gon i ticeišu."

Un pajēme kungs šķeivi un podlika zam jū cierciņi un soka:

„Nu, dyuradznīk, dyuradznīk, kas zam škeivi?"

Tad vacīts, pakasējis golvu, un soka pats uz sevis? ~Cierc-

ini, ciercini, kur tu te tyki?"

Kungs nazynuodams, pa veča sauc par Cierciņi, dūmuoja ka

jis pareizi runuoja par šituo cierciņi, kurs ir zam šķeiva. Tai kun-

gam gribūt nagribūt beja juomoksoj puse nu sovas naudas_ va-

cajam Cierciņam. Cierciņs sameklējis sovas laimes un veļ šu

boltu dīnu dzeivoj laimīgs un boguots.

6. A. 1641. J. Opyncāns no 90 g. vecas Oliņas Biržgala

pag.

Vīnā molā dzeivuoja nabags cvlvāks. Jis vīnmar nu Dīva

lvudza, lai Dīvs uz juo apsažāloj un apmīrinoj juo trijās vajadzī-

bas. Un jis lyudzja, lai jam atļautu_kotru_ reizi braukt loba zvrgā,

ēst gordus ēdīņus un gulēt meikstā gulta.

Reiz jis struodoj uz teiruma un redz, ka pa ceļu brauc vīrs

boguots kungs. Kungs aptur zvrgus un sauc jū uz sevim. Zommks

paīt tvvuok. Kungs izstuosta, ka jam ir nuzogta nauda un lyudz

zemnīku, nabaga cvlvāku, vai jis navarātu izraganet, kur juo

nauda varātu atsarastīs.
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Nabaga zemnīks cerēdams, ka kū nūpelnēs, nadūr.iuodams at-

bild, ka jis šū var izraganēt. Kungs nūsadynoj jū blokus sev karētē

un kučeram līk braukt uz muižu. Kad jī pībrauc pi muižas muo-

jom, zemnīks kuopdams uorā soka: „Paldīs Dīvām, vīns jau rūkā.

Zemnīks ar šū gribēja pateikt, ka jau Dīvs ir apmirinuojis vīnu

juo prasību.

Bet kučers, kurs beja vīns nu kunga naudas zaglim, padū-

muoja, ka zemnīks jau jū izraganēja, tuodēl cīši sasabeidīs, aiz-

skrēja uz sovim paleigkn un izstuostēja, kū dzierdēja. Un kungs

arī, dūmuodams, ka zemnīks jau vīnu zagli izraganēja, prīcīgs

un īvedja zemnīku sovuos labuokuos ustobuos un lvka tyulīt pa
baruot ar gordim ēdīņim. Kad zemnīks garšīgi paēdja, tad jis ot-

kon teicja: „PaldīS Dīvām, jau ūtrs rūkā!"

Viņš dumuojis, ka jau utra prasība ir apmīrinuota.

Bet sulainis, kurs ari beja naudu zadzis, nūsabeist, jo dūmoj,
ka tvs ūtrs ir jis, un aizskrējis pi sovim paleigim, izstuosta, kū

beja dzierdējis. Kungs, izdzierdis šūs zemnīka vuordus, vēl cīšuok

nūsaprīcoj un līk leidz reitam zemnīku nūguldvnuot meikstā gul-
tā. Kolpvune pataisa vītu un atstuoj zemnīku vīnu. Zemnīks nu-

sagērb un atsagulst gultā. Nūsabeiduši kučers, sulainis un kol-

pyune, saīt pa klusam pi durovu un klausuos, kas bvus tuoluok.

Zemnīks, atsalaidīs gultā teica: „Nu, paldīs žēlīgam Dīvām, ar

iiešuo rūkā."

Sulaiņi tai nūsabeida, ka nazvnuoja, kū darīt. Jī nūsprīdja īt

pī zemnīka, samoksuot jam lobu naudu un lvugt, lai juos naizdūd.

Ar šū nūdūmu jī saguoja gulamustobā un ateazynuos zemnīkam,

ka jī ir naudu zoguši. Jī viņam samoksuoja, kaidi svmti pīci rubļu

naudas. Pēc tam zemnīks lyka zogtū naudu atnest un palikt zam

kunga gultas, kū arī sulaiņi pildēja. Uz reita kungs vaicuoja zem-

nīkam : „Nu kas, lobais cylvāks, voi izraganēji, kur atsarūn muna

nauda?"

„Izraganeju," atbild zemnīks. „Jei ir zam jvusu gultas."

Kungs nūīt un atrūn naudu. Pa daļai par dusmem, pa daļai,

lai puorlīcvnuot, voi tīšam zemnīks prūt raganēt, kolpvune pa-

prosa kunga, lai jis atlaun jai zam capuri naradzūt palikt cier-

ciņi un paprasīt zemnīku atminēt. Kungs ir ar mīru. Līk zemnīkam

atminēt, bet zemnīks radzādams, ka nu reiz ir ticis sprukstā, sa-

jēmis golvu aizzaklīdza nalobā bolsā: „Ciercinīt, ciercinīt, kur tu

esi ticis!"

Pacel cepuri un nu turīnnes izskrīn cierciņs; vvsi ir puor-

steigti. Kungs palyka pilnīgi apmīrinuots un nu sovas puses sa-

moksuojis zemnīkam par raganēšonu lobu naudu, īsādynoj viņu

karētē un līk aizvest uz juo muojom.
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7. A. 1641. J. Zvaigzne no 52 g. E. Bērziņa Dricēnu pag,.

P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, 111,

354, 3558.—3561.

Vienā ciemā dzīvojis diezgan nabadzīgs vīrs un sieva. Reiz
sieva saslimusi un aizgājuši abi pie ārsta. Ārsts pašlaik ēdis pus-
dienas un sieva teikusi uz vīru: „Vai vīriņ, ja man nestu tik daudz

ēdienu, tad es būtu laimīga un paliktu vesela." Ārsts dzirdēdams

sievas vēlēšanos, teicis: „Jūs jau arī varat tapt bagāti. Uzlieciet

tik tādu šilti: „Cilvēks, kas visu māk! Tad pie jums nāks pēc
padoma un maksās labu naudu." Tā arī viņi izdarījuši. Iztaisījusi
un piesituši lielu izkārtni ar uzrakstu: „Cilvēks, kas vis>u māk."

Braucis garām viens muižnieks, kam nesen bijusi izputējusi
nauda. Muižnieks iegājis pie visziņa un lūdzis, lai brauc ar viņu
līdzi un uzmeklē naudu un zagli. Bet vīrs teicis: „Es bez sievas

neiešu!" — „Nu, tad ņem arī sievu līdzi." Visi trīs aizbraukuši.

Kungs pavēlējis sulainim sagatavot pusdienas. Atri vien sulainis

ienesis pirmo ēdienu. Vīrs, redzēdams, ka būs vēl vairāk ēdienu,
sācis skaitīt, sacīdams: „Pirmais ir!"

Sulainis domājis, ka tas zīmējas uz viņu, kā pirmo naudas

zagli. Otru ēdienu ienesis jau cits sulainis, jo pirmām bijis bailes

rādīties. Vīrs teicis: „Otrs ir."

Nesis trešais sulainis. Vīrs teicis: „Trešais ir!"

Nu sulaiņi redzējuši, ka nebūs labi. Visi sākuši slēpties, kur

tik var. Viens sulainis ielīdis kādā kambara krāsnī.

Kad pusdienas galds bijis kārtība, nācis pats kungs. Piegājis

pie vienas apsegtas bļodas un teicis: „Ja tu visu zini, tad pasaki,
kas ir šinī bļodā!"

Vīrs nu sācis domāt un gudrot, bet beidzot pazaudējis ce-

rību atminēt un teicis: „Ak, es nabaga vēzītis!"

Kungs, padzirdis vārdu „vēzītis", un acis vien ieplētis, jo

bļodā patiešām bijuši vēži. Nu kungs bijis pārliecināts ka vīrs

visu zin. Noturējuši bagātas pusdienas. Tad kungs sūtījis vīru

un sievu vienā kambarī apdomāties, kas varēja būt tie naudas

zagļi.

Viņi taisni iegāja tai istaba, kur ceplī bijis ielīdis sulainis. Vis-

zinis izņēmis kabatas grāmatiņu un sācis meklēt zīmuli, ko visu

atzīmēt, bet nevarējis vien atrast, kā ūdenī iekritis. Beidzot tei-

cis: „lekšā tu esi, laukā tev jānāk!"

Sulainis domājis, ka to saka uz viņa. Nabadziņš ātri vie iz-

rāpies no krāsns, kritis ceļos pie visziņa un sacīs lugt, lai nesakot

kungam, ka šie esot zaguši. Naudu viņš apsolījies ai dot tūliņ.

Vīrs bijis ar mieru un priecīgs bez gala par tadu izdošanos.

Sulainis atdevis naudu. Vīrs savukārt naudu atdevis kungam,

bet zagli neteicis. Kungs priecīgs par atradumu, tapec vīram sa-
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maksājis labu naudu. Nu visziņam bijusi māksla roka, ka šmaukt

cilvēkus.

8. A. 1641. Skolnieks J. Dundurs Nīca. K. Lielo zola kr.

Reiz dzīvoja viens žīdelis, kas bija kurpnieks, bet dikti naba-

dzīgs. Vienreiz viņš bija sadomājis palikt par brīnuma dakteri

un pielika pie durvim šilti ar uzrakstu: «Brīnuma dakteris."

Tur garām brauca viens kungs un brīnās: „Šorīt braucu ga-

rām, bija vēl kurpneks, un tagad brīnuma dakteris. Jāiet būs iek-

šā, varbūt viņš ko zinās man pasacīt." Kungs arī ieiet.
Žīdelis bija izgrebis no koka tādu taurīti, paklausa pie krū-

tīm un paraksta recepti. Kungs ieiet aptiekā iedod recepti, bet ne-

viens nevar izlasīt. Aptieknieks saka savam pārdevējam: „Rauj

velns, dod viņam caurejas zāles!"

Tā kungam iedod zāles un viņš brauc mājās. Tam kungam
oija nozagti zirgi. Viņš brauc caur mežu un tur viņam tūliņ jā-
skrien krūmos. Pretī nāk ogotājas un kungs skrien vēl dziļāki

mežā, bet tur iezviedzās zirgi. Kungs skrien uz priekšu un atrod

savus nozagtos zirgus. Viņš paņem savus zirgus un pārbrauc mā-

jās. Sieva nāk pretī un prasa: „Kur tu tā smirdi?"

„Jā, sieviņ tā un tā — nekā nevar darīt."

Kungs ir loti priecīgs, iet pie brīnumu daktera un samaksā

tam bagāti. Reiz sarodās vairāk kungu kopā un katrs stāsta sa-

vas bēdas. Viens kungs žēlojas, ka viņam visa nauda nozagta.
Otrs kungs teic: „Es zinu brīnuma dakteri, kas man uzrādīja no-

zagtos zirgus. Gan arī naudu, viņš parādīs."
No rīta abi kungi iet pie brīnuma daktera un izstāsta, ka nau-

da nozagta. Žīdelis teic: „Varbūt varēs atrast. Atnāc rītu!"

Kungs viņam iedod drusku naudas un aiziet mājās. Vakarā

žīdelis nopērk šņabi, iededzina trīs sveces un pie katras sveces

noliek šņabja glāzi un uziet augšas istabā. Naudas zagli, baidī-

damies no žīda, piecēluši trepes un skatās, ko žīds dara. Žīdelis

ielej vienu glāzi, iedzer un teic: „Šis ir pirmais."

Zaglis domā, ka tas uz viņu teic, mūk no trepēm zemē. Nu

uzkāpj otrs zaglis, žīdelis dzer otru glāzi un teic: „Sis ir otrs."

Zaglis domā, ka tas uz viņu zīmējas, mūk no trepēm zemē

nu viņi sarunā, ka vajadzētu ar žīdu izlīgt, Trešais uzkāpj pa

trepēm un piebungā. Žīdelis uz reiz nobīstas, kas nu? Zagli teic,

ka viņi atnesīs visu naudu, lai tik neteic kungam, ka viņi zaguši.
Tā viņi arī atnes naudu, samaksā vēl žīdelim un iet projām. No

rīta agri žīdelis aprok to naudu dārzā. Nu atnāk svešais kungs.
Žīdelis liek paņemt lāpstu, apzīmē, kur lai rok. Kungs patiešām
atrod savu naudas maisu, nober pusi žīdelim un aizbrauc mājās.

Pēc kāda laika atkal kungi sarunājas un katrs izsūdz savas



333

bēdas. Viens kungs žēlojas, ka viņa meita vairs nerunā. Visu

laiku runājusi, bet tagad vairs nemaz nerunā. Otrs kungs teic:

„Es zinu brīnuma dakteri, tas man pateica, kur atrodas mana

nozagtā nauda. Gan viņš varēs arī tavu meitu izdziedēt."

Nu kungi noiet, izstāsta žīdelim visu nelaimi. Žīdelis saka,
lai vakarā atved to meitu pie viņa, varbūt ka vēl varēs dziedēt.

Vakarā atved arī mēmo meitu un visi aiziet projām. Žīdelis pa-

kur uguni un vāra pilnu grāpi ūdens. Kad ūdens jau labi karsts,

viņš grābj meitu un grib sviest grāpī, bet meita no bailēm ieklie-

dzās. Tā uz reiz viens pie durvim dauzās kā traks. Žīdelis palaiž
meitu valā,_ attaisa durvis un ienāk meitas tēvs. Meita varējusi
izrunāt. Tēvs nu ir laimīgs, iedod žīdelim naudu un brauc ar

meitu mājās. Žīdelim nu ir naudas papilnam, un viņš nu vairs ne-

grib zīlēt.

9. A. 1641. Draugs Līvānos. «M vusut. teikas un pasoka s».

Nr. 5.

Reizi dzeivuoja nabadzīgs veirs. Jis aizzajēme ar ūglu da-

dzynuošonu, un brauce uz pilsātu sovu preci puordūt. Tī jis sa-

tyka sovu pazeistamu nu dzimtenes cīma, un jī obi nu prīcas suo-

ce runuot — pļuopuot.

„Cik te daudzi kungi!" teice ūgļu dadzynuotuojs. ~Jī laikam

vysi muocīti, gudri veiri. Gribātūs man arī par taidu bvut."

„Malns jau tu esi dīzgon," atteice bīdrs, „nūpierc tik vēl mai-

nas drēbes, tad bvusi taids pat muccīts, gudrs veirs, kai cyti."
Tai ūglu dadzynuotuojs ari padarēja un atbrauce uz sātu bez

palāk.i groša.

„Nu. vai daudz naudas vaicoj sīva.

„Tagad mums, saimnīciņ, vyss byus!" jis atsoka. „Tagad as-

mu gudrs, muocīts veirs."

„Radzu jau, radžu!" sīva atcārt: „pīsasyucīs ols, suoc mul-

dēt!"

Tymā laikā ķēniņam nūzoga gradzynu. Jis aicynuoja_pi_sevis
daudzi muocītu veiru, lai paleidzātu gradzynu dabuot ruka. Tu

dzierdēja arī ūglu dadzynuotuojs un tyuleņ laides da ķēniņam.

Ķēniņš sasarunuoja ar muocītim veirim, daguoja ari da uglu dadzy-

nuotuojam.

„Kas tu taids esi?" vaicoj ķēniņš.

„Asmu gudrs, muocīts veirs un lobs paragunis," atbild uglu

dadzynuotuojs.
„Juo tai, tad paruodi man zagli," teice keniņš.

„Nava jau, prūtams, taidu nuslapumu, kuru navaratu atkluot,"

soka ūglu dadzynuotuojs. „Bet es jau septiņi godi ceļu gruomotu



334

kaudzes, tumār vītas man vēl nav. Juo zagli grib atrast, tad va-

jaga daudzi laika un daudzi tad papeiru juopīroksta."
Jam atvēlēja laiku un deve papeiru, cik vajag, lai tik atrūd

zagli. Jīs īguoja sovā ustobā, ķēniņa pilī, un dreiži vīn vvsi nū-

manēja, ka tvs nava nikaids muļķis — muocītuojs, bet zyna dau-

dzi vairuok par cvtim, pīrakstējis vasaļu kaudzi papeiru, ka teiri

baile, Un izlasīt ari nivīns cylvāks navar, taidi sovaidi vīn tī

leikumi. Bet laiks skrīn namonūt un par zagli ni vēstes. Ķēniņš

suoce šaubītīs un pīsacēja ūglu dadzvnuotuojam, ja trejuos dī-

nuos zagļa naatrass, tad bvus slikti.

„Sylts nuok ar sildīšonu, lobs atr gaidīšonu," ūglu dadzynuo-

tuojs soka. „Kai lai dabuoj ūgles, cikom vēļ molka nava izda-

guse?"

Bet ķēniņš nagrib ni dzierdēt. Nyu ūglu dadzynuotuojs nū-

prota, ka nav vairs labi. Kū beja darīt? Ķēniņš šū malnū gudriī
veiru beja licis apkolpuot sovim sulaiņim, kas arī vysi kūpā ķē-

niņa gradzynu beja nūzoguši. Kad pyrmais nū jīm īnuoce vaka-

reņu goldu nūkūpt, ūglu dadzynuotuojs pasavēre uz jū, pagrīzja

golvu un_nūsapyuzdams sācēja: „Redz, jau pyrmais!"
Ar tū jis gribēja teikt, ka pyrmais vokors jau kluot; bet su-

lainis nūdūmuoja, ka malnais gudrinīks runoj par jū.

„Ir_gon šis gudrinīks!" teice sulainis uz bīdrim, un pastuo-

stēja, kū tys jam teice.

Nuokūšu dīn ūtrs sulainis ari gaida, vai muocītais ko nasacīs

par viņu. Un leidz kai sulainis vakareņu goldu nūkūpe, muocītais

veirs smagi, smagi nūsapyuzdams sācēja: ~Redzi, ari ūtrs!"

Nyu trešais sulainis napacītīgi gaida, kū šam muocītais teiks.

Jam nabadzeņam, izguoja vēl slyktuok, kai pyrmajiim!. Trešajā
dīnā šis īt ar traukim nu ustobas uorā, te muocītais veirs, rūkas

salicis, īsasauc: „Un redzi ari trešais!" Pi tam jis tik gryuši un

smagi nūsapyute, kai kad syrds pušu pleistu.
Sulainis nūīt pi sovim bīdrim pusdzeivs, pusnūmiris un teic:

„Skaidra līta, muocītais veirs zyna vysu."

Nyu jī vvsi nūguoja da ūglu dadzynuotuojam, krita cejūs juo

prīškā un suoka lyugtīs, lai jū nanūdūd ķēneņam. Izklausēja muo-

cītais veirs nūzīdznīkus, un syrds jam apsažāluoja. Apsajēme

jis vainīgū naizdūt un lyka atnest zogtū gradzynu un blūdu bīzas

pūtras. Tī atnese. Muocītais veirs ījauce gradzynu putrā un pa-

vēlēja sulaiņim jū sadūt pašam leluokojam vieršam ķēniņa klāvā.

Ķēniņš reitā īnuok pi ūglu dadzynuotuoja un buorgi vaicoj, vai

tys dabuoja zagli rūkā, vai na.

„Beja gon kū rakstīt un meklēt!" jis gudri atsoka. „Tagad

zynu; zaglis nav cvlvāks."

„Nu, kas tad?" ķēniņš napacītīgi vaicoj.

„Tovs viersis!" atbild ūglu dadzynuotuojs.
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Viersi_ izvede nu kļāva, nūkova un vādarā patīši atroda gra-

dzynu. Keniņš beja lūti prlcīgs; deve ūglu dadzvnuotuojam vītu,
duovynuoja zyrgu, muoju un vēl symtu dālderu naudas pīdavom.

Piezīme. Gluži tadu pasaku ir piesūtījis Kr. Barona biedrībai J. Ka-
rēlis no Baižkalna. P. Š.

10. A. 1641. E. A. Simsons no A. Taločko Sakstagala pag.

Latvju kult. kr.

Dzeivuoja zemnīks. Sīva jam jau sen nūmyra un jis nagribā-
dams struoduot īdūmuoja teikt vvsim, ka jis ir paragūns un ka ze-

mes struduot jis vairuok naspēj. Bet tai kai īdzeivuotuoji mīstiuā
beja vysi lobi ļaudis un jīm nikaidas nalaimes nabeja, tad jī na-

guoja pī paragūņa prasīt kaida nabejis padūma. Tai šis paragūns
dzeivuoja, cikom daudz naudas beja, bet kad naudu puordzei-

vuoja, nazynuodams, kū darīt, jis aizguoja vīnā duorzā un nū-

zoga audaklu, kurs kolta saulītī. Jis tū izdarīja tuopēc, ka gribēja,
lai pi juo nuok prasīt padūmu. Tū audeklu jis aiznesja ūtrā pusē

mīstiņa un nūgluobuoja pi vīna lela kūka.

Buoba, kad guoja gulātu, īdūmuoja, va vajag audaklu īnest

ustobā. Aizguoja buoba uz duorzu un redz, ka nav audekla. Viņa
suoka klīgt, ka ir nazkur zaglis viņu mīstiņā. Atskrēja ļaudis,
suoka vysur meklēt — nav nikur. Tūlaik buoba sadūmuoja aizīt

pi paragūņa, lai jis pasoka, kur ir juos audakls. Kai sadūmuoja,
tai izdarēja. Atguoja buoba pi paragūņa un vysu jam izstuostēja.

„Labi, es tev teikšu, kur ir tovs audakls, bet par tū dūd maņ

gaļas un putraimu!"
Buobai beja žāl audakla un viņa beja ar mīru, atnest jam

gaļas un putraimu. Tad jis teicja: „Sēd te pi cepļa, un kad es tev

īdūšu stūpu yudeņa, tu izlej treis lāses uz greidas un runoj sevī:

„Kur esi, muns audaklis?"

Buoba tai izdarīja. Paragūņs staiguoja pa ustobu tur un_at-

pakaļ nazcik reižu, kautkū tur runuoja un vāluok teicja: „Ej utra

pusē mīstiņa, tur taišņi uz lela ceļa stuov kūks, tur zaglis ir nu-

globuojis tovu audaklu."

Buoba aizskrēja un tyuleņ dabuoja audaklu. Pec kaida laika,

kad paragūns apēdja vysu galu un putraimus, jis sadūmuoja nū-

zagt nu vīna boguota zemnīka zyrgu. Kai sadūmuoja, tai tvuleņ

izdarīja. Zemnīks suoka meklēt zyrgu, bet paragūņs aizvedja zyrgu

mežā un pīsēja jū pi vīnas eglītes un pats aizguoja uz satu. Zem-

nīks ilgi namaklādams, atskrēja pi paragūņa prasīt juo izzynuot_,
kur ir juo zyrgs. Jis otkon pasadynuoja zemnīku pi cepļa, kaut ku

tur runuoja, izvuorēja nazkaidas zuoļas un pīsacelis runuoja: „Ej

tyuleņ mežā, tur pi eglītes zaglis tovu zyrgu pīseja, bet par dorbu

atnes maņ gaļas, maizes un putraimu!"
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Zemnīks aizskrēja uz mežu un tur dabuoja sovu zyrgu. Pa-

ragūnam par taidu lobu izzynuošonu jis labi samoksuoja. Tai ot-

kon paragūņs suoka dzeivuot labi, bet par jū aizguoja slava pi
paša ķēniņa. Ķēniņam pazūda meita un nazkas nūzaga gradzvnu.
Jis pateicja_ sulaiņam atvest paragūņi pi juo. Kad sulaiņi pateicja

jam, paragūņs nūsabeida, kad izdzierda ķēniņa vuordus: „Ja da-

buosi gradzynu un munu meitu, daudz kū nu manis dabuosi, bet

jo na, tūlaik golvu tovu nūjēmšu!"

Paragūņs aizguoja ķēniņa ustobā un jau suoka skaitīt puoto-

rus, dūmuodams, ka jau tagad beigts. Gradzynu bija nūzadzis

vīns sulainis. Kod sulainis izdzierdēja paragūņa puotorus, dū-

muoja, ka vysleidza pagagūns izzynuos, ka jis pajēmja šū gradzynu
un atnuocis pi paragūņa lyugdams soka: „Nasoki tu, ka es jū pa-

jēmu, še gradzyns!"

Paragūņs prīcīgs jam soka: „Nu labi, es nateikšu, ka tu, bet

vai nazyni, kur ķēniņa meita palvka."
Sulainis jam atbildēja: „Zynu ari tū, meita juo aizbāga ar

vīnu princi cytā kēnestī!"

Tai ūtrā dīnā paragūņs atdevja gradzvnu kēneņam un pasa-

cīja, kur juo meita. Kad ķēniņš izzynuoja, ka tys ir taisnība, ka

juo meita dzeivoj ar prinču cytā kēnestī, tūlaik ķēniņš īdevja pa-

ragūņam tik daudz naudas, ka jam pītyka vysu myužu nūdzei-

vuot, nikuo nastruoduojūt.

11. A. 1641. M. Kopiņš Slokā. LP. VI, 349, 85. M. Bohm, Lettische

Schwā n k c, 73, 43.

Vienai mātei bijis slinks dēls: mājā vien gulējis un it nekā

nedarījis. Reiz māte teikusi: „Dēliņ, ko mēs ēdīsim? Tu esi slinks,

es esmu veca — kas pelnīs?"

„Par to nekas, māte, zinu gan, kā mēs ēst dabūsim: tepat

kaimiņam rītu uz kāzām kaus lielu vērsi, es to vērsi nozagšu!"

„Vai,_dēliņ, to nedari vis-, tas jau būs liels grēks."

„Nebūs nemaz grēks; īsti es jau viņu arī nemaz nezagšu: aiz-

vedīšu tikai pie priedes piesiet un tad iestāstīšu kaimiņam, ka

mana māte liela pareģe, ka tā teikusi: vērsis tur un tur piesiets.

Nu, un kaimiņš tad priekā man atmetīs ēdienu vai cik."

Māte gan vēl stīvējušies pretim, lai tā nedarot; bet dēls da-

rījis un darījis — nozadzis vērsi un lielījies: „Mana māte zin,

māte zin, viņa uzzīlējusi, ka vērsis pie priedes mežā piesiets."

Kaimiņš atradis vērsi un pa kāzām aplaidis pus pasauli ar

tādu slavu, ka slinkā dēla māte tā lielākā pareģe, uzzīlējusi viņam

zudušo vērsi un, diezin, ko vēl nepateikuši. Un ko domāt, šī slava

nogājusi pat līdz ķēniņa pilij. Tas nu tas.

Bet vienreiz — kas ir — pazūd ķēniņa meitai dārgs, dārgs
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gredzens. Izmeklējušies mulki palikdami — nekur un nekur. Un

ko mans ķēniņš sadomājis? Sūta izdaudzinātai vecenei pakaļ, lai

no Dieva puses uzzīlējot zudušo gredzenu!
Vecā māte saņem rokas, ko tas dēls tikai izdarījis, ko izdarī-

jis — vai viņu, vecu cilvēku, vēl pašā nelaimē iegrūdīšot. Bet ķē-
niņš tādas izrunas nemaz nelicies dzirdam. Lai zīlējot ātri, ko nu

tik daudz tur izkaunoties — ko māk, to māk.

Neko darīt — vecene nosēžas itin mierīga; tikai to vēl patop
ķēniņam izlūgt, lai trīs dienas dodot laiku apdomāties.

„Labi! četras arī!" ķēniņš atsaka un nu lai tikai zīlē.

Šī, nabadzīte, sēž, sēž, galvu nodūrusi cauru dienu un vakarā

vairāk nejēdz, kā tikai nopūsties: „Tā, nu man jau viena!"

Māte gribējusi teikt: Tā, nu man jau viena diena pavadīta!
Bet ķēkša, kas ar abiem sulaiņiem kopā gredzenu bija zaguši, ne-

jauki par to vārdu „viena" nobīstas, domādama, ka tas uz viņas
teikts.

Labi. Otrā dienā māte tāpat sasēž visu dienu un vakarā no-

bēdājusies nopūšas: „Tā, nu man jau divi!"

Pirmais sulainis; to dzirdēdams, jau piegrūdis ķēkšai: „Mūs
abus jau uzzīlējusi tā ragana!"

Trešā dienā pret vakaru māte tīri izmisusi saka uz sulaiņiem:

„Mīļie sulainīši! lai nu ir kas būdams, nu ir visi trīs!"

„Ko? Vai patiesi tu zini, ka mēs visi trīs esam vainīgi? Ap-

žēlojies, mīļā zelta māmiņa, nesaki to ķēniņam, citādi esam beigti

cilvēki," tā sulaiņi ar ķēkšu sāk lūgties.
Māte atplēš muti: „Vai re, vai būs vēl manam dēlam tais-

nība?" Bet šie tikai lūdzas un lūdzas. Nu, ko nu darīs, sarunā tā:

apmīcīšot zagto gredzenu ar mīklu, iedošot tītaram apēst un teik-

šot ķēniņam, ka māte uzzīlējusi gredzenu tītara vēdarā. Labi,
kad nu tā lūdzas, lai arī notiek šiem par labu. Un tā nu māte tre-

šās dienas vakarā ieiet pie ķēniņa: lai kaujot tītaru nost, tas esot

aprijis gredzenu.

„Are, kā uzzīlēji, are, kā uzzīlēji!" ķēniņš smejies vien un

tūliņ licis tītaru nāvēt. Jā, uzšķērž tītaru; gredzens kā likts. Nu,

ko nu? Nu ķēniņš uz tiem priekiem apdāvina mati ar zeltu, ar su-

drabu un liek vēl sava paša ratos mājā pārvest. Bet kamēr tur

zirgus jūguši un tā, ķēniņam iesities prātā:_ „Pag, pag, lai viņa vel

tādu nieku man uzzīlē; es taču velētos zināt, vai šī itin visu varēs

uzzīlēt."

„Un tā tur ātrumā nevarējis cita neka sadabūt, palicis apakš

ratu sēžamā vistu pautus kādus divi, trīs.

Līdz nu māte sēdusies ratos un kučieris taisījies braukt, ķēniņš

atlīdis pie ratiem, skubinādams: „Nu, sēdi, nu sedi labi tais ra-

tos; vai tev tur kas apakšā, ka nevari leti iesēsties?"

„Kur nu apakšā, kur nu apakšā! Es jau tādos ratos sēžu tīri
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Kā vista uz pautiem!" vecene smaidījusi un nezinājusi savā laimē,

ko nu cita teikt.

Bet ķēniņš nodomājis: „Tā jau tev uzzīlētu ir adatu akā!" un

iedevis vēl tādu riekušu zelta.

Māte pārbraukusi, rādījusi dēlam zeltu; bet dēls sacījis: „Ceļ-
sim tagad pili un būdiņu — veca viņa ir — dedzināsim nost."

Labi, uzcēluši pili un būdiņu nodedzinājuši.

Tomēr no tās dienas māte miera vairs nedabūjusi. Nākuši

ļaudis bez gala; lai zīlējot, lai zīlējot! Bet dēls visiem atteicis:

„Mūsu būdiņa degdama sadedzināja arī zīlējamo grāmata un

mana māte no galvas nekā nomāk!"

Piezīme. Tadu pašu pasaku ir uzrakstījis arī T. Kneva no J. Grāvja

Nīcā, K. Lielozola kr. P. Š.

12. A. 1641. Vera Zacharska Rēzeknē no 50 g. v. O. Bara-

novska Silajāņu pagasta Vāveru ciemā. Lat-

vju kultūras kr.

Vīnu reizi vacūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasauļa vīns veirs

ar sovu sīvu. Dzeivuoja jī na cīši labi: cvtu reizi āduši, cvtu

pavysam cīte bodu. Sīva tuo veira staiguoja un metja kārtus,

runuodama, ka jei kartūs kotram cylvākam pasceis rvkteigu prau-

du. Tai itei sīvītja, mazdama kārtus, tyka zynoma vysim ap-

leicījim cīmim un vysi runuoja, ka jei lobi mat kārtus. Vīnu reizi

pi patja kēneņa propula moka ar lelu naudu. Kū jam darēt? Nikai

jis navar dabuot rūkūs zagli, kas pajājmja moku ar naudu. Vīnu

reizi kēneņč izdūd pavēli pa vvsu kēnesti, kab pi juo atbrauktu

vvsi paragūņi un zynuotuoji, kas vareitu dabuot tū zagli. Cik jūs

nabraukuoja pi ķēniņa, bet nikas navarēja atrast zagli.

Dajīt kēneņam ausī par itū sīvīti, kura mat kārtus, jei ir cīši

bēdeiga (nabaga), bet var pasceit vvsu praudu. Kēneņč nūsvuta

sovu kolpu uz tū cīmu, kur dzeivuoja tei sīvītja, un pasoka, kab

jis tiuleņ atvastu jū uz dvorcu (pili). Kolps tiuleņ izpildēja kēneņa

pavēli un atvedja tū sīvīti. Kēneņč rozvaicuoja nu sīvītis, kai

jei dzeivoj, un pascēja: „Es dūmu tev treis dīnvs dēļ izmekleišo-

nys zagļa, kas nūzoga munu moku ar naudu. Ka tu atrassi, tod

es sataiseišu tevi par boguotu; a ka ne, tod dzeivis tev uz šuo

pasauļa nu manis nav."

Sīvītja navar pasceit, kab labi mastu kārtus un stuosteitu

rvkteigu praudu, vys vairuok maluoja; bet kū daret jai — vajag

kai — nabejs maluot. Kēneņč tiuleņ lvka dēļ sīvītis īdūt kam-

bari, kab jei tī vīna patja mastu kārtus un jai kab namaisātu ni-

kas. Kab izzynuot vysu un sagiut zagli, kēneņč īdevja sīvītei

treis dīnys.
Pi kēneņa dvorcā beja div kolpi: vīnam beja vuords Mv-
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gora, a ūtram Vādars. Itī kolpi tuo kēneņa naudu ar vysu moku

nūzoga. Kolpi kotru dīnu pi durovu tuo kambara, kur beja sī-

vītja, vys klausuos. Pādējā dīnā kolpi dzierdēja bolsu sīvītis:

„Patiks tagan pa mugorai un vādaram."

Kū sīvītja dora, kolpi naredz, jī tikai dzierdēja, ka jei ru-

nuoja par mugoru un vādaru. Kolpi nūsabeida, ka jau sīvītja

zyna jūs. ka jī nūzoga naudu kēneņa. Bet sīvītja nikuo nazynuoja,

a dūmuoja, ka jai patiks par mugoru un vādaru. Kai reizja dzierd

sīvītja, ka nazkas pi durovu juos kambara klaudzynoj, jei attaisa

durovys, a kolpi kryta ceļus un prasēt, kab jei napasceitu kēne-

ņam, ka jī nūzoga moku ar naudu.

„Ak tai, jius nūzogit naudu; a kur jius jū lykuot, runuojit
dreižuok!"

Kolpi nūsabeiduši runoj: „Nauda nūglobuota gola duorzā

zam gubys syudu."

„Labi!" pascēja sīvītja, „es jiusus naizdūšu, tikai paruodeišu

kēneņam, kur ir juo nauda."

Kolpi izguoja nu kambara sīvītis. Atīt pats kēneņč un vaicoj
nu sīvītes: „Nu, kū, izynuoji zagli?"

„Jā!" atbildēja sīvītja, „Moka ar vysu naudu ir gola duorzā

zam gubys syudu, a pats zaglis ir jau mirs."

Nūguoja kēneņč uz tū vītu, un taišņi zam gubys syudu at-

roda moku ar naudu. Kēneņč vēļ ar itū nabeja mīrā un vys na-

vīrēja (neticēja) sīvītei, kai jei tai var izzynuot. Kēneņč lyka

kolpim izvuorēt vuornu un īdūt sīvītei pi golda ēst, bet naru-

nuot, ka tī ir vuorēta vuorna, lai jei poša izzynoj. Taišņi kod

jau beja izvuoreita vuorna un nūlykta uz golda, kolpi ar kēneņu

sauc sīvīti pi golda ēst, un tai pat kenenč pajām sīvīti aiz rūkys

un vad pi golda. Zynoma līta, ka zemnīka buoba vacūs laikūs

beja navuiceita (nemācīta), sāstas jei pi golda un „Ok,

Dīvs, kur es patyku navuiceita vuorna pi golda patja kēneņa."

Kēneņč dūmoj, ka sīvītja pazyna, ka jai nūlyka vuoreitu

vuornu, un lyka kolpim atnest jei cyta ēdīņa
L

Sīvītja pajedja,

bet kēneņč vys napalyka ar mīru. Jis pascēja aizjiugt zyrgu

karetā un tī īlikt vystys ūlu, un kab sīvītja naredzeitu. Kolpi

tai padora: aizjiudzja zyrgu, karetā īlyka vystys ūlu, vad sīvīti

aiz ruku un sādynoj karetā, a kēneņč vysu redz. Sivitja lem

kareitā un runoj: „Ak, Dīvs, sādynoj mani kai vvstu uz ulu."

Kēneņč dzierdēja un tūlaik beja mīrā un sīvītei īdevja daudz

naudys un lyka kolpam nūvest jū uz juos sātu. Tai nu tuo laika

itei sīvītja dzeivoj boguoti un laimeigi; a juos veirs vel tagan
dzer brandīņi par tū nupelneitū nu kēneņa sīvys naudu.
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13. A. 1641. E. A. Simsons no A. Petrovska Ludzas apr.

Zvirgzdienas pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns veirs ar sovu sīvu, jī dzeivuoja na cīši labi.

Sīva vvsod svīdja kārtus sova cīma sābrim un tai jū vysi iz-

zvnuoja, ka jei runoj kartuos taisnību. Pīīt tys pi auss pašam

ķēniņam reizi. Tuos kēnests kēniņs, kur dzeivuoja veirs ar so-

vu sīvu, nūgaisynuoja lelu naudu. Ķēniņš sasaucja pi sevis vy-
saidus būrus, bet nivīns navarēja pasacīt, kas atroda, vai nūzoga

ķēniņa naudu.

Pasaucja ķēniņš tuo zemnīka sīvu, kura labi metja kārtus.

Atbrauc sīvīte, ķēniņš devja sīvītei treis dīnas laika un pasa-

ceja:: „Jo tu par treis dīnas naizzynuosi, kur muna nauda, tad

tev tūlaik golva nu placim, bet jo izzynuosi, tad es tev labi sa-

moksuošu!"

Kū darīt? Sīvīte dūmoj paša sevī: „Tagad gon jau varbyut

gols dzeivei."

Sīvītei kēninš lyka dūt kambari, kur jei vīna paša lai sēd un

dūmoj. Ķēniņam beja divi taisnīgi kolpi, kuri vvsod staiguoja

pi juo. Kolpim vuordi beja: vīnam Vādars, ūtram Mugora. Kolpi

vysu laiku staiguoja un klausījuos, kū kaids zynuotuojs pasacīs.

Sīvīte ēd un dūmoj, kas byus, jo jei nikuo navar zynuot, kas

nūzoga naudu. Jau padējuo dīna un stunde dreiži atīs. Ķēniņš

pavaicuos, kas pajēmja naudu, tūlaik bvus jai slikti. Taišņi tai

šaltī kolpi klausīdamīs pi durovom, vīns pakrita, un sīvīte dūmoj,
ka ķēniņš īt un soka bolsā: „Tagad byus vādaram un mugorai."

Kolpi izdzierda, ka sīvīte runoj: „Byus vādaram un mugorai,"
— nūsabeida par tū, ka jī beja zagļi un nūzoga. ķēniņa naudu,

īguoja kolpi tymā kambarī un suoka prasīt sīvītes, kab jei na-

pasacītu ķēniņam. Sīvīte saprota un vaicoj: „Kur jyus nūlykot
naudu?"

Kolpi jai vvsu izstuostīja un pasacīja, ka ķēniņa nauda nūg-
lobuota ķēniņa duorzā zam māslu gubas. Sīvīte izlaidja nu sova

kambara kolpus. Atīt ķēniņš un suoka vaicuot: „Nu, kai izzy-

nuoji, kur muna nauda?"

Sīvīte pasacīja, kur ir ķēniņa nauda. Ķēniņš vaicoj: „Bet

kas jū nu manis nūzoga?"

Sīvīte jam atbild: „Tuo, kas nūzoga, jau nav uz šuo pa-

sauļa."
Atīt keniņš ar sovim kolpim uz tu vītu un atroda zam maslu

gubas naudu. Kaut nauda jau atrasta, bet ķēniņš nav ar tū mīrā;

jis grib, lai jei vēļ kaut kū jam izgudroj. Ķēniņš lyka kolpim

izvuorēt vuornu un nūlikt uz golda. Jo sīvīte izzynuos, ka jai

padūta vuorēta vuorna, tūlaik jei byus zynoma pa vysu kēnesti.

Kolpi nūlyka uz golda vuorētu vuornu un runoj sīvītei, ka jei sā-
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stus pi golda est, bet keniņš stuov un runoj uz sīvīti: „Sestīts,
sestis!"

Sīvīte sāstās pi golda un runoj: „Dīvs, muns Dīvs, cīma buoba

tvka pi keniņa golda kai vuorna!"

Kēniņš_ dzierdēja, ka sīvīte runoj par vuornu un jis tyuleņ
pīsacīja īdut jai_ cytu ēdīni. Sīvīte pajēmja. Ķēniņš vēl dumoj:
„Vajag, kaut ku sataisīt!"

Ķēniņš pīsacīja kolpim palikt karetā, kurā vess sīvīti uz sātu,

zami sadamuo vystas ūlu. Jo sīvīte pazeis, tūlaik jei bvus zy-
noma pa vysu kēnesti."

Jau sīvīte īt pi karetas. Kolpi pajēmja sīvīti aiz rūku un

sadynoj kareta, bet ķēniņš stuov un vērās. Kad kolpi sadynuoja

sīvīti, jei runoj: „A, Dīvs muns, mani sādynoj kai vvstu uz ūlu!"

Ķēniņš vysu dzierdēja un tyuleņ izmoksuoja sīvītei lelu

naudu. Veirs ituos sīvas tagad dzer brandiņu par juos nūpelnētū
naudu.

42. Labā pārdošana.

1. A. 1642. Skolotajā Irma Vizbule no Salgales.

Vīrs ar sievu dzīvojis loti nabadzīgi. Vajadzējis naudas, ko

maksāt parādus. Vīrs ņēmis beidzamo govi un vedis uz pilsētu.
Govs nav bijusi nekāda brangā. Dabūjis par viņu tikai vienu

veselu rubli. Naudu saņēmis, vīrs gājis mājās. Ejot pār tiltiņu,

viņš dzird kādu saucam: „Kvart, kvart!" „Vai tu domā, ka kvarts

vien man ir? Ir jau viss rublis," vīrs rūcis. Te atkal saucējs
sauc: „Kvart, kvart, kvart!" „Še apskaties un tad runā," vīrs

dusmās iesaucies un iemetis rubli ūdenī. „Nu vai apskatījies?"
vīrs prasījis un gājis naudu meklēt, bet nekur to neatradis. Tā

nu vīrs pārgāja mājās bez naudas, bez govs.

Ūdenī bijusi varde, kas arvien mēdz teikt savu kvart, kvart.

2. A, 1642. A. Jaun z c m c Lizuma. A. Berzk a 1 n es krājuma.

Reiz sieva pilsētā pārdevusi govi. Nākot mājā jau bijis pa-

licis diezgan tumšs, jo tuvojies vakars. Sieva_ steigusies.
Te viņa gājusi gar linu mārku un dzirdējusi no vardēm:

„Kvā, kvā!" Sieva domājusi, ka vardes sakot: „kvarts, kvarts!"

jo domājot, ka šī govi esot pārdevusi par kvartu. Sieva pat sa-

dusmojusies, jo govi bijusi pārdevusi lētāk kā par kvartu. Bet

vardes atkal kurkušas: „kvā, kvā!"

Nu sieva vēl vairāk sadusmojusies un iemetusi naudu dīķī,
lai skaitot un lai nedziedot, ka šī par kvartu pārdevusi. Bet ne-
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skatoties uz to, vardes kurkušas joprojām savu: Jkvā, kvā!"

Sieva pazaudējusi govs naudu un nodusmojusies uz vardēm, rau-

dot pārgājusi mājā.

3. A. 1642. K. Bukums no Smautas Mujenu pag. P. Bir-

kerts. Latvju t. anekdotes, I 605, 1340.

Viens malēnietis pārdevis govi. Uz māju braucot, tam ga-

dījies braukt gar kādu mārku, kur vardes kurkušas. Malēnietis

domājis, ka kāds mārkā prasa, cik viņš par govi dabūjis naudas.

Malēnietis pateicis, cik. Bet vardes kliegušas tik uz priekšu.
Malēnietis paņēmis maku un sviedis vardēm: „Še, skaiti pats, kad

netici!" Viņš nu gaidījis, ka naudu izskaitīs un dos atpakaļ, bet

nekā, maks bijis pagalam.

4. A. 1642. Skolnieks J. Vekse Egluna. N. Rancana kr.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri, trešais glups. Gudrī bruoļi
īdūd jam vest vērsi puordūtu. Glupais aizvad, jis brauca caur

muižu, jū suoka rīt muižas suņi. Jam izzadzierdēja, ka suņi grib

pierkt vērsi. Jis vaicoj, kod naudu atdūškūt. Suņi vys rej. Jam

izzadzierdēja, ka suņi soka, uz Muoras dīnu atdūškūt naudu. Jis
vērsi pametis un aizguoja prūjom, un kod atguoja Muoras dīna,

agri reitā jis apsavvlka un aizguoja da suņim pēc naudas. Suņi

par naudu narunoj. Jis pagivis vāzu, gribēja sist vīnam suņam.

Suņs nūbāga uz mežu, jis vys dzynuos pakaļ. Te mežā jam pa-

sarādīja suņs. Pretim jis syta jam ar vāzu. Uzreizes sabrukuša

suņa vītā beja lela guba naudas. Jis, pajēmis vīnu kapeiku, aiz-

guoja uz sātu.

Bruoļi vaicuoja, voi tik moz samoksuoši par vērsi. Glupais
atbildēja, ka mežā asūt lela guba naudas. Tod bruoļi aizjyudza

zyrgu un aizbrauce pēc naudas, un jī vēl tagad dzeivoj boguoti.

S. J. A. Jansonakr. pasaka.

Vienam tēvam trīs dēli — divi gudri, trešais mulkis. Mir-

dams tēvs izvēlējis mantu visiem vienlīdzīgi. Gudriem brāļiem

skaudis, ka muļķītim tikpat mantas, kā šiem. Pierunājuši muļ-

ķīti, lai aizved savu bullēnu mežā pie koka, redzēšot, cik tad

daudz naudas dabūs. Muļķītis noticējis un piesējis bullēnu pie
čīkstoša koka. Uzprasījis, kad būšot nauda. Koka čīkstēšana

izklausījusies: rīt, rīt, rīt. Labi, muļķītis iet uz māju un rītā nāk

pēc naudas. Koks stāv kā stāvējis, bet bullēnu pa nakti vilks

apēdis. Muļķītis prasa atkal: kad būs nauda. Bet koks čīkst

gluži tāpat kā vakar: rīt, rīt! Muļķītis sadusmojās par tādu mā-
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nīšanu un izrāva koku ar visām saknēm. Bet kas nu bija? Zem

koka atrada paraktu veselu kasti naudas. Brāļu nodoms nepie-
pildījās, bet izvērtās muļķītim par labu.

6. A. 1642. 1600. O. Preiss no 47 g. v. Emīlijas Silenieces

Galgauskā.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz

gudrie brāli muļķīti aizsūtījuši uz kaimiņiem pēc bļodām. Muļ-
ķītis bļodas dabūjis, nesis uz māju. Nesamais bijis smags. Muļ-
ķītis sadabūjis koku, izsitis bļodām caurumus, savēris kokā un

nesis tā uz māju. Atnācis mājā, gudrie brāli sākuši kliegt un bārt

par to, ka bļodas sasitis. Vakarā gudrie brāli nedevuši muļķī-
tim ēst un aizdzinuši pie cūkām gulēt.

Otrā rītā gudrie brāļi sūtījuši muļķīti pēc sāls. Muļķītis sāli

dabūjis un nācis mājup. Pie upes muļķītis ieraudzījis suni ūdeni

lokam. Muļķītis prasījis: „Kā vari tik saldu ūdeni lakt?" Suns

nekā neatbildējis. Muļķītis sabēris sāli upē un aizgājis mājās.

Gudrie brāli atkal sabāruši muļķīti un aiztriekuši pie cūkām

gulēt.
Trešā dienā gudrie brāļi sūtījuši muļķīti uz pilsētu vērsi pār-

dot. Muļķītis gājis caur bērzu birzi. Ceļmalā vecs bērzs iečīk-

stējies.

Muļķītis apstājies un uzprasījis: „Vai gribi manu vērsi pirkt?"

Bērzs atkal aizčīkstējies. Muļķītis prasījis: „Vai tev nauda ir?"

Bērzs tikai čīkstējis. „Ak tā šodien nav, bet rītu būs, labi!" muļ-

ķītis noteicis, piesējis vērsi pie bērza un gājis mājās. Mājās gudrie

prasījuši, kur naudu rītu dabūšot. Otrā rītā muļķītis gājis pie
bērza pēc naudas. Vērša pie bērza vairs nebijis, bet naudas arī

bērzs nedevis. Muļķītis noskaities. „Ak tā, vērsi tu man paņēmi,
bet naudas nedosi! Es tev gan rādīšu!" Muļķītis paķēris cirvi

un nocirtis bērzu, bet no bērza celma izvēlies naudas pods. Nu

muļķītis gājis priecīgs mājup. Ceļā viņš saticis mācītāju. Mācī-

tājs prasījis: „Ko tu tik smagu nes?" Muļķītis atbildējis, ka naudu

nesot. Mācītājs prasījis, lai dodot šim pusi. Muļķītis teicis, kas

tur no puses būšot, lai ņemot labāk visu un atdevis naudu mācī-

tājam. Mājās pārnākušu, brāli to atkal sabāruši un sūtījuši pie

cūkām gulēt. Otrā rītā brāļi likuši, lai ejot pie mācītāja naudai

pakaļ. Ja mācītājs naudu nedošot ar labu, lai ņemot ar ļaunu.

Muļķītis aizgājis pie mācītāja atprasīt naudu, bet mācītājs ne-

devis. Tad muļķītis mācītāju nositis un atnesis uz māju i mācī-

tāju i naudas podu. Gudrie atkal muļķīti sabāruši un likuši pa-

šam aprakt mācītāju pirtī zem lāvas. Otrā dienā muižā bijušas

dzīres. Dzīrēs ieradušies arī visi trīs brāli. Te visi ļaudis brī-

nējušies kur mācītājs varējis tā pazust. Muļķītis sācis stāstīt, ka



344

brāli likuši viņam mācītāju nosist un aprakt pirtī zem lāvas.

Gudrie brāli padzirdējuši, ka muļķītis sāk visu stāstīt, aizsteigu-
šies uz māju, izrakuši mācītāju, nokāvuši āzi un aprakuši to mā-

cītāja vietā. Drīz ieradušies arī ļaudis meklēt mācītāju. Sākuši

rakt zem pirts lāvas. Rakuši, rakuši, izrakuši četras kājas. Ļau-
dis prasījuši muļķītim, vai mācītājam esot bijušas četras kājas.

Muļķītis teicis, ka ne. Rakuši tālāk, ierakuši divus ragus. Pra-

sījuši atkal muļķītim, vai mācītājam esot bijuši divi ragi. Muļķī-
tis teicis, ka ne. Rakuši tāļāk, izrakuši visu āzi. Prasījuši muļ-

ķītim, vai mācītājs izskatījies kā āzis. Muļķītis teicis, ka ne. Visi

nosmējušies par muļķīti un aizgājuši, bet brāli dzīvojuši labas

dienas, jo naudas podā bijis daudz.

7. A. 1642. 1535. Fl. Ankipans Ludzas apr. Michalovas pag.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri, trešais muļķis. Gudrī

bruoļi apsaprecēja, bet muļķis na. Par kaidu laiku nūmvra jīm
muote. Bruoļim nabeja naudas, par kū nūpierkt muotei myrūņa
boltuos drēbes. Gudrī bruoļi īdevja muļķim gaļas gobolu
puordūt.

„Labi!" duraciņš atbildēja. Nesja, nesja gaļas gobolu un

īrauga popa kuci. Kucja suoka jū rīt, bet muļķis dūmuoja, ka

jei lyudz, lai gaļas gobolu puordūd jai. Muļķis lvudz nu kuces,
kad bvus nauda. Kucja rej, muļķim pīzaklausa, ka jei soka: „Līc

uz stupa gaļi, līc uz stupa gaļi, por treis dīnas nauda."

„Labi," soka muļķis. Jis izlvka uz stupa gaļi un pats nū-

guoja uz muojom. Muļķis, atguojis uz muojom, stuosta bruoļim:

„Es puordevu gaļi popa sīvai, kura beja ar četrom kuojom."
Gudrī bruoļi saprota, kas par popa sīvu. Bruoļi sevī nūru-

nuoja: „Nikuo napadorīsi, jo muļķis, to muļķis myusu trešais

bruoļs. Mvusim voļas nav, kad nūīt uz pilsātu."

Jī jam īdevja mads pūdiņi nast puordūt, tik lai nas tagad uz-

manīgs. Muļķis pajēmis pūdu un īt puordūtu. Te ceļā jam go-

duos prīškā daudz ūdu, myusiu un daudz cvtu kustūņu. Jī vysi

lidoj nu paceļ lelu trūksni. Muļķam izzaklausa, ka soka: „Puor-
dūd madu, puordūd madu!"

Muļķis jīm atbild: „Piercīt piercīt, mozi kupcīši, kad byus
naudas?"

Te jam pīsakļausa nu sanēšonas: „Par treis dīnas, par treis

dīnas nauda."

Jis te pametis mads pūdiņi un nūguoja uz kuci pēc naudas.

Popa kuce pamanējusi izskrēja rītu. Muļķis uz juos soka: „Dūd

maņ naudu, jau treis dīnas poguoja."
Kuce kai rējuse, tai rej. Te jam pīsaruoda, pīsakļausa, ka

kuce soka: „Nadūšu, nadūšu naudas!"
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Muļķis nazvna, kū darīt. Naudas jam vajag. Tuodēļ jis, pa-

jēmis rasnu vāzu, suoka kucei sist. Pops izguoja norā, redz, ka

jis kuci syt, tuodēļ vaicoj: „Par kū tu jū sit?"

«Pajēmja gaļi un nadūd naudas.

„Cik vajag?" vaicoj pops.

„Divi rubļi," atbild muļķis.

Pops izvylka nu kuldas divdesmt pīci rubļi un atdevja muļ-
ķam. Pēc trejom dīnom muļķis nūguoja naudu maklātu uz myu-

som. Jis pīguoja pi madus pūdiņa, redz ka mads izāsts, myusas

aizbāgušas, tik dažas vēl tikkū dzeivas palikušas pi mads. Nu

palykušūs myusu muļķis prosa naudas par madu. Juos sanāda-

mas ād palīku mads. Muļķam pīsakļausa, ka juos soka, ka na-

dūškūte naudas nivīna myusa. Jis par tū stypri sasadusmuoja
un suoka dauzīt myusas. Te myusas nūbāga, bet jis pūdu sadau-

zēja. Jis nu dusmem nūguoja uz pogostu tīsā myusas syudzētu.

Pogosta darbnīki par juo žāluošonu tik pasasmēja un izdevja jam
papeiru myusas sist, kur jūs redz. Jis īraudzēja myusu pogostā
uz lūga. Te jis kai syt juo ar sovu rasnū vāzu, nūsyt tik vīnu

myusu, bet lūgu vysu lelū izdauza. īdams jis pa ceļu, sastopa

kungu cauri ejūt. Jis īraudzēja kungam uz platmolas myusu.
Kai syta myusai jis, nrvusu nūsyta, bet golvu stypri sasyta, ka

kungs apķēra jū ar obejom rūkom. Kungs sasadusmuoja un klīdzja:

„Par kū tai maņ golvu stypri sasyti?"

Muļķis izvvlka papeiru nu kuldas un paruodīja kungam, ka

ir atļauts mvusas sist, kur ni īraudzej. Kungs lyudzja, lai jam
tū papeiriņi atdūd. Jis par breivi nadevja. Kungs nūpierka tū

papeiru nu muļķa par symtu rubļu.

Nūguoja jis uz sātu. Gudrī lyka jam vest uz kopim muoti.

Jis jū pasadynuoja ratiņūs pastymja stypri un palaidja no kalniņa.
Uotri pretim ratīņim braucja kungs. Zyrgs navarādams apsa-

turēt, puorskrēja par ratiņim un salauzja myrūnu. Kungs radzā-

dams, ka izbraucja uz cylvāka, gribēja dreižuok nūbraukt prū-

jom, bet mulkis jū apturēja sacīdams: „Nyu as tevi tīsuošu, kuo-

dēl tu munu muoti salauzēji!"

Kungs apsajēmja moksuot jam symts rubļu, tik lai palaiž

vaļā. Mulkis pajēmja pīcdesmit rubļu,' paglobuoja muoti ceļa
molā un nūguoja uz sātu. Muojuos stuosta bruoļim, ka duorgi
asūt myrūņi: „Es par vācu muoti pajāmu pīcdesmit rubļu, bet jo

jaunuoks myrūns byutu, tod vairuok pajemtu."

Bruoļi dumoj: „Naktī nūsissim sīvas un puordūsim."

Kai pasacīts* tai padarīts. Gudrī bruoļi nūsyta sīvas un nū-

vedja uz tierga. Jī, tikkū izvaduši uz tierga, klīdz: „Piercit my-

rūņus, piercit myrūņus, tikkū svaigi nūkauti."

Policeja, izdzierduse itūs vordus, pīguoja kluot un īraudzēja
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ka nusystas divi jaunas meitas, tuodēļ vaicoj: „Voi sen, nūsytot
šuos meitas?"

Bruoļi atbildēja: „Tikkū vakar vakarā nūsytom, tagad lyudzu

piercit!"

Policeja par tū sasadusmuoja un īslūdzeja jūs uz ilgu laiku

cītumā. Muļķis ar nūpeļnītu naudu dzeivoj pa šai dīnai.

8. A. 1642. 1600. E. A. Simsons no O. Romančuka Rozentovas

pag. Latvju kultūras p.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Divi nūsadarbuoja ar lūpkū-

pību, bet trešais beja mulkis un nikuo nadarīja. Kad myra tāvs,

tad vysu sovu montu atdevja tīm divim gudrim dālim, bet mo-

žajam mulkīšam īdevja vīnu vērsi. Mulkis navarēja juo izturēt,

soka bruoļim, ka jis vess sovu vērsi puordūt, jī pasasmēja un

aizguoja pi sova dorba. Mulkis pajēmja sovu vērsi, aizvedja mežā

un pīsēja pi lelas rasnas prīdes, un sacīja: „Piere munu vērsi, at-

dūšu par symtu rubļu!"

Prīde atbildēja: „Skrip, skrip." Tad mulkis teicja: „Es reit

atnuokšu pēc sovas naudas." Prīde atkon teicja: „Skrip, skrip,
un mulkis vīns aizguoja uz sātu, bet vērsi pametja mežā. Sātā

bruoļi vaicuoja: „Kam tu puordevi sovu vērsi?"

„Prīdei puordevu par symtu rubļu," atbildēja muļķis, „un reit

dabūšu naudu."

Bruoļi otkon pasasmēja un aizguoja gulātu, jo beja jau vo-

kors. Reitā mulkis pajēmja ciervi un nūguoja uz mežu. Pīguojis

pi prīdes, jis vērša vairs naredzēja.

„Nūpierka," dūmuoja muļķis un prasēja nu prīdes: „atdūd

munu naudu! Tu tak pajēmi munu vērsi!"

Prīde nikuo naatbildēja. Mulkis moz dūmuodams, uzreizes

kai cierta prīdei ar ciervi, tai nauda suoka biert, bet muļķis nu

bailēm un prīcas suoka doncuot un aizskrēja uz sātu pastuostīt
sovim bruoļim, kai nu prīdes bierst nauda. Bruoļi tyulen apsa-

vylka un kāpā ar muļķi aizguoja uz mežu un, īraudzējuši daudz

naudas, suoka jū lasīt. Muļķis napajēmja ni vīna rubļa, bet bruoļi,

pīlasījuši cik vīn varēja, guoja uz sātu un ceļā satika krīvu ar

lelu buordu. Krīvs vaicuoja nu bruoļim: „Kū jyus nasat? Atdū-

dit tyulen man, jo citaidi es jyusus nūsisšu!"

Bruoļi. nūsabeiduši, pametja naudu un aizskrēja uz sātu.

Muļķis vīns palyka un dūmuoja: „Na, es lobuok tū krīvu nūsisšu

un palaisšu jū zam tylta. Tai jis izdarīja: pajēmja krīvu aiz buor-

das nūsyta un pabuozja zam tylta. Tad pajēmja krīva zyrgu,

salyka vysu naudu un aizvedja uz sātu. Tur soka sovim gudrim

bruoļim: „Es nūsytu krīvu, pajēmju juo zyrgu un naudu, bet jums

tagad naatdūšu ni zyrga, ni naudas!"
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Bruoļi jam atbildēja: „Jo tu mums naatdusi, tad mes pastuo-

stīsim, ka tu nūsyti krīvu un pajēmi zyrgu."

Mulkis nūsabeida un suoka ar osorom lvugt bruolu narunuot

nivīnam. „Jemīt zyrgu, jemīt naudu, bet nasokīt, ka es nūsytu

krīvu," soka jis.

Bruoļi pajēmja naudu un zyrgu un apsūlīja mulkam, ka ni-

vīnam nastuostīs par nūtikšonu. Mulkis nūsuovja uozi, kuram

beja leluoka buorda kai cytim, un nūlika zam gultas. Kad atguoja
ļaudis vaicuot, kurs nūkova krīvu, mulkis atbildēja: „Es vainīgs,"

un paruodīja zam gultas uozi. Jī pasasmēja un aizguoja prūjom.

Bruoļim palyka žāl muļķīša, un jī pajēma jū kūpā dzeivuot sa-

darīgi un boguoti: kū paši taisēja sev, tū devja ari mulkim un ļūti
jū mīluoja leidz pašai nuovei.

43. Kad vecītis skolā gājis.

1. A. 1645. K. Corbiks no 67 gadu vecas Līnes Bukevicas

Elejas Zeltiņos.

Reiz dzīvojis vīrs, kas bijis daudz dzirdējis par skolu labumu.

Kas ejot skolā, varot tikt gudrs un bagāts. Vīrs arī apņēmies
iet skolā. Viņš teicis vienu rītu sievai, lai taisot ceļa kuli, viņam
esot jāiet uz skolu. Sieva domājusi, ka vīrs nav vairs gudrs, bet

tas uzstājies un ceļa kule bijusi jātaisa gribot, negribot.

Vīrs aizgājis uz skolu un pieteicies pie skolotāja. Šis, viņu

nerrodams, pieņēmis arī un nosēdinājis starp citiem skolēniem.

Bet vīrs neko: nemaz neklausījies uz zēnu zobgalībām, tikai sē-

dējis un lasījis savu grāmatu. Tā viņš gājis skolā vairāk dienas.

Vienu dienu lielskungs vedis no pilsētas naudu mājā. Ceļā

tā viņam izkritusi. Vīrs gājis pa to pašu ceļu mājā no skolas

un naudu atradis. Tagad viņš vairs uz skolu negājis, jo bijis

bagāts, tā tad savu mērķi sasniedzis.

Kungs pavēlējis izsludināt baznīcā, vai kāds nav viņa naudu

atradis. Vīrs arī toreiz bijis baznīcā un mācītāja vārdus dzir-

dējis. Pēc dievkalpošanas viņš iegājis dreiskambarī un teicis,
ka naudu atradis.

„Kad tad tu, mans bērns, to naudu atradi?" prasījis mā-

cītājs.

„Toreiz, kas es gāju skola!" vīrs atbildējis.

„Tad tā nav mūsu lielkunga nauda, mans bērns, tu vari iet

mājā!"
Vīrs pārgājis mājā un ar atrasto naudu nodzīvojis savu mūžu

laimīgi.
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2. A. 1645. Skolniece li. Kreicberga Talsos.

Reiz dzīvoja vecs tētiņš, kas neprata rakstīt. Vienu nakti

viņam sapņos saka, lai viņš ejot skolā. Rītā pamodies, vecītis

domā, domā: ko īsti iesākt? let vai neiet? Viņš nolemj, ka ir

par vecu skolā iešanai. Orā naktī atkal stāj viņam sapnī virsū,

lai jel viņš ejot skolā, tad būšot laimīgs.
No rīta vecītis uzposies, pajēmis maizes kulīti un devies uz

skolu. Skolā bija tikai bērni. Zēni, ieraudzījuši tādu vecu sko-

las biedru, sāka par to neganti smieties. Dažas dienas pabijis

skolā, vecītis neizturēja bērnu nerātnības un devies mājā. Labu

brītiņu gājis, viņš redz: uz ceļa guļ muciņa. Pakustinājis —

krietni smaga. lekšā kautkas iedžinkstējās. Vecītis pus nesus,

pus velšus dabūjis muciņu mājā. Attaisījis vaļā — muciņa pilna
zelta naudas. Pēc neilga laika visos apkaimes pagastos izpla-

tījusies ziņa, ka pasts esot pazaudējis valdības naudu. Izsludi-

nāta liela atlīdzība atradējam. Vecītis aizgājis uz pagasta namu

un sacījis, ka šis esot naudu atradis. Viņam nu vaicāts, kad šis

atradis.

„Nu tad, kad es skolā gāju."

Pagasta vecākais pasmējies par tādu vientiesīgu vīru, un

aizraidījis to projām.
Pēc neilga laika ziņots atkal: „Ja pie kāda tiks atrasta pa-

zudusī valsts nauda, tad tam bez žēlastības nocirtīs galvu."
Vecītis devies atkal uz pagasta namu un ziņojis, ka esot

naudu atradis. Viņš nu visu izstāstījis, ko sapņojis, kā skolā gājis

un kā naudu atradis. Vecītim par atlīdzību iedevuši trešo daļu

no naudas. Viņš tagad dzīvojis laimīgi un arvien atcerējies, kā

skolā gājis.

3. A. 1645. Edīte Kalniņa Stopioos. P. Birkerts, Latvju

Latvju t. anekdotes, 11, 217, 1849.

Viens nabaga vecītis redzējis sapnī, ka kungs apglabā ve-

selu podu ar naudu zemē. Otrā dienā vecītis tūliņ aizgājis un

izracis naudas podu. Nu vecīšam bijušas laimīgas dienas, visa

pa pilnam. Tā kā vecītis nebijis bērnībā gājis skolā, tad sācis

tagad iet. Viss nu būtu labi, bet vecīša sieva izpļāpājusi, ka viņas

vecis izracis naudu. Kungs, to zināt dabūdams, saucis tūliņ ve-

cīti pie sevis un bargā balsī tam uzprasījis: „Kur tu to naudu

atradi?"

Vecītis atbildējis ar drebošu sirdi: „Želīgs lielskungs, es viņu
atradu tad, kad gāju skolā!"

Lielskungs pats pie sevis nodomājis, vai tad nu viņš ies me-

lot, un tad stiprā balsī teicis: „Glabā vien, vecīt savu naudu, tad.

kad tu gāji skolā, tad es vēl nebiju dzimis!"
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44. Laimes bērni.

I A. 1650. P. Šmits Raunā.

Reiz dzīvojis nabaga zemnieks ar trim dēliem. Kad tēvs

nomiris, tad dēliem palicis tikai viens zirgs, viena govs un viens

kaķis no tēva mantības. Viens brālis nu paņēmis zirgu, otrs govi

un trešais kaki. Vecākie brāli zirgu un govi labi pārdevuši un

dabūjuši labu naudu, bet kaķa neviens negribējis pirkt. Tad jau-
nākais brālis paņēmis savu kaķi un gājis plašā pasaulē laimes

meslēt.

Staigādams viņš vienā vakarā pienācis pie vienas muižas un

lūdzis naktsmājas. Kunga sievai bijusi žēlīga sirds un tā sacī-

jusi uz nabaga ceļinieku: „Es tev labprāt dotu vienu istabu, bet

tur ir tik daudz peļu, ka tās tevi pa nakti apēdīs."

Ceļinieks atbildējis: „Es no pelēm nebaidos, man pašam ir

savs kaķis līdza."

Kunga sieva saka: „Tavu zvēru vēl drīzāk peles apēdīs."

«Lūkosim pārgulēt."
Tā nu jaunākais brālis palicis ar savu kaķi tai muižā pa nakti.

Rītā kungs sūtījis ļaudis, lai aprok peļu apēstā ceļinieka kaulus.

Bet nu izrādījies, ka ceļinieks ar visu kaķi ir sveiks un vesels,

bet visa grīda ir pārklāta ar nokostām pelēm. Nu tik kungs arī

sapratis, ka ceļinieka zvērs nemaz nebaidās no pelēm, bet vēl

pats ķer tās cieši un kož nost. Tāds zvērs nu kungam ļoti pa-

ticis un viņš nopircis to par dār<ni naudu.

Kad nu jaunākais brālis pārnācis mājā, tad viņš bijis bagā-
tāks par abiem vecākiem brāļiem. Viņš nu ņēmis abus brāļus pie
sevis un tad dzīvojuši visi laimīgi.

2. A. 1650. Stāstījis P. Šmugais Rēzeknes apr.

Senējūs laikūs dzeivuoja dāls ar muoti, jīm beja tikai vīna

gūvs un zyrgs, aitu un cyuku nabeja, pat i suņa ar kači nabeja.

Vīnu dīnu dāls soka muotei: „Klausīs, mamiņ, kam myusim tuos

gūvs vajag, iztiksim gon i bez tuos."

Muote gon stvpri pretuojuos dāla runai, bet nikas naleidzeja,

dāls reitā gūvi vede uz tiergu, un apmeja_ uz kača, kuru atvede

prīcīgs muojuos. Muojuos muote īraudzejusi jaunu dzeivinīku,

ar kuru samainīta juos lobuo gūtiņa, pat samaņu zaudēja, bet

dāls jū prīcynoj: „Nikas, mamiņ, gon tu pečuok redzēsi, kai kačs

lobs dzeivinīks un varbyut vēl bvus lobuoks nakai guvs."

Utrā dīnā atkon dāls vad uz tirgu zyrgu un apmej uz suņa,

tei nu otkon muotei beja lelas sirds suopes, bet ku lai dori, ka

dāls muotes naklausa.

„Voi zyni kū, mamiņ? Tagad tev vīnai byus juopadzeivoj
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sātā, a es īšu pa pasauli laimes maklātu un leidza jimšu suni

ar kači."

Muote gon nu suokuma nagribēja laist, lai palīkūt sātā, bet

dāls nabeja pīrunuojams un nuokūšā reitā atstuoja sātu un lai-

dēs ceļā. Pēc vairuok dīnu īšonas laimes maklātuojs nūguoja

leidz vīnam krūgam, patlaik beja jau vokors un tuopēc prasēja

nu krūdzinīka, lai īdūdūt jam par nakti puorgulēt krūgā.

„0, jā, labpruot dūdu vītu, tikai beidūs, voi tu pats te nū-

gulēsi: te par nakti pīskrīn tik daudz pelu, ka cylvāku uz reiz

apād."

„Par tu jvus nabadojat," soka laimes maklātuojs, „dudit man

vīn, ar pelēm es zynuošu kai navīņ tikt golā."

„Nu kad jau nagribi dzeivuot, guli."

Kad atguoja gulēt īšonas laiks, tad laimes maklātuojs suni

atstuoja ustobā, a kaču uorā, kai lobuokū karuotuoju, un pats

atsagula uz golda. Dreiži suoka nu vvsim koktim lasētīs peles,

tik drūšas, ka nasabeida ni kača. ni suņa, bet druozēs jam taišņi
viersā. Kačam ar suni dorba beja pylnas rūkas, dreiži vvss po-

golms un greida beja pylni ar juom, a vys vēl leida jaunas kluot.

Tūlaik pi kača daskrēja pats pelu ķēniņš ar krūni golvā i prasēja,
kuo kačs te meklējūt.

Kačs daguojis pi juo, drūši sācēja: „Zyni, ka tu vēl gribi pa-

likt dzeivs, to atdūd maņ sovu zalta krūni, a na — nuove."

Peļu ķēniņš suoka smītīs un vysā reiklē sauce pelu, lai juos
kačam paruodūt nuoves brīsmas. Vysas drūšuos peles beja ap-

kautas, a palykušuos beiduos ruodētīs kača acīs. Kačs tylīt nū-

ruove pelu ķēniņam krūni nu golvas un īspēra tai par pakausi,
ka tys nadzeivs nūkrita uz zemes. Kod izausa reits, jis guoja ap-

savārtu sovu bīdru. Suņs gulēja izastīpīs uz greidas cīši nūza-

mūcījīs tikkū ar dzeivību, bet pelu gulēja naskaitoms daudzums.

Laimes maklātuojs tagad guoja vārtūs, kai juo kačam labi guojis,

un īrauga: kačs koč nūzamūcējīs, a lapns staigoj pa pogolmu ar

krūni golvā un, īraudzējis sovu saiminīku, kačs izstuostēja, kai

jis ticis pi krūņa un kai kavīs ar pelēm. Jis beja nūkūds vēl vai-

ruok pelu nakai suņs. Kad saulīte gobolā, krūdzinīks ar luopstu
rūkā guoja uz krūgu, lai apraust zemē gulātuoja kaulus, bet at-

roda pavysam nagaidītus breinumus. Jis vaicuoja: voi jis tik

daudz peļu nūsits, uz suņa ar kača nadūmuoja. tuopēc ka pi jūs

nabeja taidu zvēru.

„Es pats naasu nivīnas peles nūsits, a itū izdarēja muni ceļa

bīdri," atsacēja laimes maklātuojs. Krūdzinīkam jī tai patyka

un jis gribēja jūs nūpierkt, dūdams laimes maklātuojam tik daudz

zalta, cik jis varēšķūt panest. Laimes maklātuojs gon nagribēja

puordūt, bet par tik daudz zalta atdeve. Krūdzinīks pībēra pylnu
maisu naudas un palaide jū uz sātu. Tagad jis prīcīgs steidzēs pi
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muotes, nūpierka daudz zemes un lupu i dzeivuoja da siermu

motu.

3. A. 1650. L. Ulj a ņ a no A. Dakules, Latgale.

Reizi dzeivuoja treis bruoļi. Tāvs mierdams šovam vacuoka-

jam dālom duovvnuoja laisku, syduškejam kači un jaunuokajam
lvukus. Tāvs nūmyra un dālim cvts nikas napalyka, kai laiska,
kačs un lyuki. Viņi laidjās kotrs ar sovu duovonu pasaulē lai-

mes maklātu. Guoja, guoja vacuokais un īguoja kulā, kur

kunga maizi vētēja kolps ar sauvu. Paruodēja kolpam sovu lītu.

Kolps aizguoja, pastuostēja kungam, ka ir nazkaids ceļa guo-

jējs atnesis lobu mašīnu, ar kuru varēs dreizi struoduot. Kungs
prasēja ceļa guojēja: „Cik tu gribi par šū lītu?"

Laimes maklātuojs sācēja: „Treis pyuri zalta."

Tod kungs pībēra jam treis pyuri zalta un vacuokais bruoļs
atguoja uz muojom boguots.

Tagad guoja laimes maklātu vyduškais. Pajēmja sovu duo-

vonu un laidjās ceļā. Guoja, guoja — īguoja vīna ķēniņa pilī.
Tur beja pībraukuši ķēniņam daudzi vīru, bet peļu ķēniņa pilī beja
tik daudzi, ka peles ēde reizē ar ķēniņa vīsim. Kai tik īguoja
vvduškais bruoļs ar kaču rūkās, vysas peles nūskrēja un nūsa-

globuoja zemē oluos. Nyu ķēniņa pilī nabeja redzama ni vīna

pele. Tagad ķēniņš lyudzja, lai puordūd jam šū zvērīti. Laimes

maklātuojs puordevja par treis pyuri zalta. Ķēniņš sabēra trejus
pyurus zalta un vyduškais bruoļs atguoja uz muojom boguots.

Tagad laidjās pats jaunuokais ar lyukim. Aizguoja uz azaru un

plyukuoja lyukus, azara molā nūsasēdīs. Daguoja valns un sā-

cēja: „Kū tu dareisi ar lyukim?

Jaunuokais bruoļs atsacēja: „Plēšu taidas syksnas, ar kurom

varēs savilkt azaru kūpā."

Valns nūsabeida, tuopēc ka tad jam nabyus kur dzeivuot:

ni pašam vainām, ni juo bārnim. Valns sācēja: „Cik tu pajemsi

par tū, ka navilksi azara kūpā.

Laimes maklātuojs sācēja: „Pylnu munu capuri zalta."

Valns labpruot beja ar mīru un nūguoja atnezja maisu zalta.

Pa tū laiku laimes maklātuojs īlyka capuri dūbē un puorgrīzja

dybynā caurumu. Valns bēra, bēra zaltu, capure kai pylna na-

beja tai nabeja. Valns aizskrēja atnezja vēļ vīnu maisu, tad beja

pīpīļdīta dūbe un arī capure pylna ar zaltu. Jaunuokais bruoļs

pajēmja zaltu un atguoja uz muojom. Tagad vvsi treis bruoļi

palyka boguoti ar tāva duovonom.
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4. 1650. M. Garkolne no 35 g. vecas J. Strodes Višķu pag.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Vīnu reiz tāvs saslymuoja un

nūmierdams īdevja vacuokajam dālam lvuku kyulīti, vyduskajam

šūpli un jaunuokajam dziernovas. Tāvs nūmyra. Jaunuokais

bruols pajēmja sovas dziernovas un aizguoja pa pasauli laimes

maklātu. īguoja bruoļs lelā mežā un redz, ka stuov treju stuovu

muoja. Bruoļs jau beja nūguris un īguoja muojā pasaprasīt puor-

gulēt. Vysa muoja beja apgaismuota, bet īškā nabeja nivīna cyl-
vāka. Bruoļs izkuopja trešā stuovā, sēd un gaida. Pašuos pus-
naktīs atskrēja divpadsmit laupītuoju un treispadomyts laupītuoju
tāvs. Laupītuoji sanesja vysu montu un suoka dalīt, bet na-

varēja sadalīt un suoka streidētīs.

„
Ka jyusus pārkyuņs nūspartu!" soka vīns laupītuojs. Bruoļs

suoka sovas dziernovas grīzt un tuos grīžas ryukdamas. Nūsa-

beida vysi laupītuoji, ka pārkvuns suoc spārdīt, pametja vysu

montu un aizskrēja uz mežu. Bruoļs pajēmja montu, salyka vysu

laupītuoju zyrgūs un atbraucja uz sātu.

Pēc kaida laika, kad jau nauda beja puordzeivuota, vydus-
kais bruoļs pajēmja sovu šūpli un aizguoja pa pasauli. Guoja jis,

guoja — īguoja lelā mežā un redz, ka stuov kuls un tāvs ar tre-

jim dālim, kuļ labību. Dāli vys pīkluoj kluojīni un skraida kai

suni pa kluojīni. Kad kluojīni izkuļ, jem rūkā izkultū labību ar

palovom un izpyuš labību. Bruoļs pīguoja pi strudnīkim, padevja

jīm Dīva paleigu un prosa: „Voi navajag jyusim struodnīka?"

„Vajag gon," atbildēja tāvs un pajēmja bruoļi par struodnīku.

Dāli izkyuļa kluojīni un aizguoja brūkastēt, bet struodnīks pa-

lyka, sacīdams: „Es pastruoduošu, cikom jyus brūkastēsit." Bruoļs

pajem ar sovu šūpli izkultū labību, pasvīž un atsaškir graudi nu

palovom.

„Ej, pasaver, kai myusu struodnīks struodoj!" syuta tāvs

jaunuokū dālu. Dāls atguoja, caur škierbiņu pasavēra un aiz-

guojis stuosta tāvam ar bruoļim: „Vai, kaids myusu struodnīkam

zvērīts! Tys zvērīts pagyun navētētū labību un graudi nu palo-

vom atsaškir!"

Tāvs natic nūsyuta ūtru dālu. Tys izstuostīja tū pašu. Tad

tāvs syuta trešū dālu. Trešais dāls arī tū pašu redzēja un tū pašu

pastuostīja. Tad tāvs pajēmja vvsus trejus dālus un guoja pats
vārtūs. Arī tāvs redzēja, kai bruoļs ar šūpli labību vētēja. Tad

tāvs ar dālim īguoja kulā un soka: „Puordūd, mums itū zvērīti!"

„Piercit!" atbildēja bruoļs.

„Cik tu gribi par jū?" prosa tāvs.

„Es pastatīšu itū zvērīti kula vydā nū jyus apberit jū ar

zaltu, tai ka juo naradzātu, un man pītiks," atbildēja bruoļs.

Tāvs beja boguots un pasyutīja dālus pēc zalta. Dāli at-
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siņā un aizguoja uz sātu pi bruoļim. Dzeivoj otkon vysi boguoti.
Pēc kaida laika otkon suoka naudas pītryukt. Vacuokais

bruoļs pajēmja kyuli lyuku un guoja pa pasauli. Cik ilgi jis guoja,
naguoja un sapleisās jam veizes. Bruoļs atsasāda ceļa molā un

suoka peit veizes. Te — kur bejis nabejis — pīskrēja pi juo valns

un soka: „Kū tu te dori, cvlvāks?"

Veiskupi un baznīckungi mani syutīja te byuvēt baznīcu

un es jemu plānu!" atbildēja bruoļs.
„Esi tik labs un nastoti uz myusu zemes baznīcas," soka

valns. „Mes tev moksuosim, cik tu gribi!"
„Pīberit capuri zalta, un es nastatīšu uz jyusu zemes baznī-

cas!" atbildēja bruols.

„Labi, pībēršu!" soka valns un aizskrēja uz elni pēc zalta.

Cikom valns skrēja pēc zalta, bruoļs izroka dūbi, izgrīzja capu-
rei caurumu, izlyka capuri uz dūbes un gaida vaina ar zaltu.

Atnesja valns vīnu maisu zalta un sabēra capurē. Atnesja ūtru

un sabēra, bet capure vys nav pylna.

„Vairuok zalta elnē nav!" soka valns.

„Jo nav es statīšu baznīcu!" soka bruoļs un guoja ar lyukim
mērīt zemi. Valns redz, ka līta slykta, skrēja pēc trešuo maisa.

Atnesja valns trešū maisu un sabēra capurē. Capure beja pylna.
Bruoļs pajēmja zaltu, aizguoja uz sātu un nūdzeivuoja ar bruoļim
sovu myužu laimīgi.

5. A. 1650. Skolnieks J. Borbuls Latgale, Preiļos.

Vīnam tāvam beja divi dāli. Tāvs nūmyra, napamete jīm

nikaida monta. Pvrmojam dālam tāvs atstuoja šūpli, a ātrajam
lvuka ritumu. Pyrmais dāls guoja pa pasauli ar šūpli laimes

maklātu. Jis guoja, guoja — daguoja pi vīnas muižas, un īguoja
kulā. Kulā vīns struodnīks pyute ar rūkom rudzus. Jis sacīja

uz struodnīka: „Apber man itū šūpli ar naudu, es tev rudzus da

vokoram izvētēšu."

Struodinīks aizguoja da kungam, un jam sacīja, ka aizguojis
da kuļam vīns cylvāks un soks apbērt šam šūpli ar naudu. Šis

tev izvētīškys da vokoram rudzs. Kungs īdevja struodinīkam

kulīti naudas. Struodinīks nūnesis apbēre celaguojējam šūpli ar

naudu. Ceļaguojējs izvētēja kungam itū gubu rudzu da voko-

ram, tod sabēre naudu maisiņā un aizguoja prīcīgi iz muojom.

Tad ūtrais bruolis soka uz juo, ka šis īškys tagad pa pa-

sauli taidas pašas laimes maklātu. Pyrmais bruolis sācēja:
„Mums ituos naudas tik, cik gribi."

Guoja ūtrais bruoļs pa pasauli maklātu taidas laimes, kai

pyrmajam bruolam. Jis leidzja pajēme kačīti, jis guoja, guoja —

353Latviešu pasakas un teikas XII. — 23.
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daguoja pi vīnas muižas, un leida kungam duorzā uobulu zagt.

Jū sagiva kungs un īvedja klētī ar vysu kačīti. Par nakti jū
suoka peles ēst, bet kačīts apgiva vysas peles un sakruovja gubā.

Reitā kungs īt uz klēti pasavārt, voi zaglis ir dzeivs, voi ne.

Kungs pataisījis durovas, vērās, ka uz juo kryutim sēd šmuks

zvērīts un dzīd. Kungs suoka prasīt, lai jis jū puordūd. Jis jū

pacēla aiz prīškas kuojom, un sacīja: „Apber ar naudu, tad es

tev jū atdūšu."

Kungs apbēre kačīti ar naudu. Celaguojējs sabēre naudas

kulīti un aizguoja prīcīgs uz muojom.

45. Vitingtona kaķis.

A. 1651. Skolnieks Vasilevskis Rībenus. N. Rancana kr.

Beja vīns veirs Brencis, kam nabeja nikur rūmis. Jis pa-

lvka pi vīna boguota kunga. Brencis cyta dorba dareit na-

muocēja, tik vīn jvudeni nest un molku cierst. Pi jo nikaida

monta nabeja, tik vīns kaķis, kuru jis stvpri mīļuoja. Reizi kungs

izbūvēja kuģi, un juo vysa saime vēlēja kungam laimi un duo-

vuoja, kas kam beja, bet Brencis duovuoja sovu kaki. Un tvs

kungs, aizbrauce uz svešu zemi precis pierkt. Vīnā svešā zemē

kungam aizguoja prīkšā jauna policija ar puotogom citu īrūču

vītā. Viņš vaicuoja vīnam prīkšnīkam: „Dēl kuo pi jvus taida

policija?"

Prīkšnīks atbildēja: „Mums ir pulka pelu un navar nikai cy-

taiži gluobtīs, kai tik vīn ar peickom, tod viņas nakuop uz golda."

Kungs soka: „Man ir taids zvērs, kurs var ituos peles uz-

vārāt."

Tod svešī kungi lyudzja atnest zvēri. Kungs atnese tū kaki

un izlaide jū vaļā. Kaķis par pustundas laiku pīkēre smagi daudz

peļu. Tod visi kungi lyudzja jū, kab viņš puordūtu šitū zvēri,

viņi moksuotu, cik viņš gribātu. Bet kungs atbildēja, ka šitys
kaķis naasūt juo, bet Brenča. Cik viņi dūšūt, ar tū byušūt mīrā.

Tod svešī kungi viņam par kaki atnezja četri maisi zalta. Tod

kungs sapierka cytu preci un brauce uz muojom. Muojuos jis

duovuoja kotram duovonas. Tod kungs teicja arī Brenčam, lai

pajem moksu par sovu kaki. Brencis breinovuos, ka par kaki

moksoj naudu. Jis nūnese vysus četrus maisus un aizguoja.
Tod par nazcik godim Brencis atbrauce da tuo kunga mjai-

tom svuotūs ar četrim zyrgim duorgā ekipāžā. Tod tuos kunga

mjaitas cīši breinovuos, ka nu taida mulka var iznuokt taids

kungs. Dreiž beja kuozas un Brencis dzeivuoja ar jaunū sīvu

laimīgi.
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46. Muļķis pie laupītājiem.

1. A. 1653. Brīvzemnieka kr. noßūjiena s. L. P. VI, 626 (120, 2).

Rudenī divi gani sakūra uguni un cepa tupeņus. Te pienāca
burlaka ar lielu, resnu rungu. Gani prasīja: kas tamā rungā iekšā

esot? Viņš atbildēja, ka šim tur esot tēv' tēvu padoms. Burlaka

sāka ganus zobot, ka šiem melni zobi. Gani sacīja pretim: „Tev
ir melna mēle!"

Tikmēr pļāpāja, kamēr burlaka deva, lai gans nokašājot vi-

ņam mēli baltu. Gans tikmēr kasīja, kamēr iegrieza un nogrieza
mēli nost. Burlaka palika mēms un aizskrēja projām. Runga

palika ganiem. Viņi to pārsita un uzgāja tur daudz naudas. Gani

nu bija bagāti, kā paši lieli kungi.

2. A. 1653. M. Šiliņa Vikselniekos. A. Bilenšteina kr.

M. Bohm, Lettische Schwānke, 49, 31.

Vienam saimniekam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tos

vecākos, gudros dēlus, tēvs iedevis podnieka amatā, bet muļķi

paturējis mājā — tas nekādā amatā nav ņēmies. Bet mājā muļ-
ķis arī neko laba nestrādājis, pa aizkrāsni vien vairāk noval-

stījies.
Kad tēvs vēlāk nomiris, vecākie brāli, podnieki, palikuši

vieni paši par saimniekiem tēva mājās un muļķīti atstūmuši: tas

nekā nejēdzot. Muļķītis domājis: „Nu, kad es nejēdzu, tad lai

arī es nejēdzu!"
Bet nu gudrie brāli, par saimniekiem tikuši, gribējuši vēl

gudrāki būt: sagudrojuši, ka būšot bez kalpiem iztikt; daudz ja
turēšot kādu meitu par saimnieci, bet to mazumiņu laukus ap-
strādāšot paši un pastarpām tikai taisīšot podus, tad palikšot
ātri ātri bagāti, nopirkšot vēl otras mājas, varbūt ir muižu, un

dzīvošot tiklab kā Dieva ausī; bet muļķītim, tam nevajagot nekā

dot, nekā atmest, viņš varot kalpot itin brangi par velti, par
vēderu.

Un tad nu gudrie saimnieki sākuši arī rauties ar darbiem,

bijis jādomā: manta pati krausies pa logiem, pa durvim iekšā.

Drīzi aruši, drīzi taisījuši podus; drīzi atkal taisījuši podus un

tad aruši — tā vien. Bet kad ar podiem bijuši jau gandrīz Visi

sētmaļi pilni, tad triekuši muļķīti ar lielu vezumu uz Rīgu, lai

pārdodot, cik dārgi vien zinādams, un naudu lai pārvedot jo vai-

rāk, jo labāk!

Muļķītis gan ieteicies: visu nekad nevarēšot pārvest, viņam

taču kāds grasis arī vajadzēšot tēriņa naudas un tā; bet šie at-

cirtuši: „Kas vēderu nevar godam nopelnīt, ko tas var tērēt?"

No Dieva puses lai neaiztiekot naudu.
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„Labi!" muļķītis atteicis, «neaiztikšu arī! Neskatīšos nau-

dai ne virsū!" un aizbraucis. Rīgas tirgū pircēji saronas: cik gri-
bot gabalā?

„Cik gribu? Ko es tur varu gribēt: man noteikts naudu ne-

ieredzēt un tad es arī viņu negribu redzēt, ņemiet podus un ne-

vaicājiet, cik gribu!"
Ak tu žēlīgais! Pircēji padzirdējuši, ka podi par velti, nu

ņēma, nu rāva, raušus izrāva no nagiem. Tas nebija vakars,

podu vezums tukšs un šis brauc svilpodams mājā.
Pārbrauc, vēl nav pa vārtiem iekšā, brāļi pretim: ~Muļķi,

kur nauda?"

„Kur nauda? Nauda Rīgā!"

„Nu, kur tad podus liki, kad nauda Rīgā?"

„Podi lai Rīgā! Tur jau vezumiem ņem pretim, vairāk nekā

jums te kravājas; bet naudu nedod ātrāki, kamēr visi podi būs

aizvesti."

Brāļi, to padzirdējuši, ka tā rīdzenieki pēc podiem izsalkuši,

nu vairāk nē: kā tas vezums aizdzīts, dzen atkal citu un muļķītis

nobraukājas, skaidri muļķis palikdams, bet kas jādara, tas jādara,
vai gudriem brāļiem drīkstēsi atteikt: ne! Un tā nu šķūtēja,

šķūtēja — pašā rudenī aizšķūtēja beidzamo vezumu un šoreiz —

kad tevi nolāpāmais — jāpārved par visiem vezumiem nauda

lai; ja ne — to gudrie jau noteica — tad dzīvu nepametīšot. „Vai
tevi nelaime!" muļķītis domā, „dzīvība taču dārga un beigts nu

esmu."

Bet mājā braukdams, — laime, kur tu ronies — dzird pa

tādiem krūmeļiem iet ņigu ņegu. Piebrauks tuvāk — redz: slep-

kavas, blēži, kas viņi — ceļā jau visus nevar pazīt — sniega ku-

penē glabā kautko. Viņš domā: „Ko es tur ieķērnāšos ar tādiem,

lai paglabā, lai, gan jau aizies un tad būs mana reize!"

Jā —tā arī bija: šie rušina, ierušina un aiziet. Nu brauks

muļķītis ar savu roku aptaustīt — atron: lielais šķirsts pilns

sudraba naudas paglabāts tā, lai tur ne circenis nedzied pakaļ.
Ko nu? Veļ ragūs un ved brāļiem.

Otrā dienā blēži atnāks noglabājumu ostīt: nav! —Par velti

Rīgas pilsētu apzaguši!
Bet gudrie brāļi, tādu spožu naudu redzēdami, skaidri ap-

juka: tūliņ atvēlēja muļķītim to, ko pēc viņu domām nekad ne-

būtu varējuši vēlēt: precēties. Bet kad jāprecās, tad jāprecās —

pretim atteikt jau nedrīksti.

Jā, un tā nu gudrie rīko kāzas, nemaz neprasīdami, vai brūte

arī būs, vai nebūs, — tikai rīko; un muļķītim vēl jābraucot pašā
ziemas laikā Rīgā pēc kāzu sviesta — are — šiem tā saimniece

tāda devīga: par daudz novēlējusi sviesta pati sev un nu nav

tik daudz, cik lielām kāzām vajadzīgs.
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Muļķītis aizbrauc Rīgā, sapērk sviestu, brauks mājā — kur

tu Dieviņ! — atkusnis iestājies, vietām pagalam pliks, nemaz

pastumties. Viņš domā: „Kur es tā pārkulšos. Kad ziemas lai-

kam nav sniega, tad man ir sviests!" Un nu ņem tikai sviestu

un jauc pa ceļu, ka var pabraukt. Brauca, brauca — nu gāja
tik glumi kā briesmas — pārbrauca mājā — brāli dusmīgi; viņi
esot sabrūvējuši pilnu pirti ar alu — šis nevarot ne nieka sviestu

pārvest — braukšot paši pakaļ; bet viņš lai tomēr izkurinot pirti
un nomazgājoties balts uz kāzām!

Labi, šie aizbrauc, viņš iet pirti kurināt.

Kurināja, kurināja — sakurināja par dikti: alus palika sil-

tumā traks, izspēra spundus grieztos, iztecēja pa grīdu, kāzas

izjuka.

Bet otrā rudenī tad nejuka vairs: tad muļķītis pats rīkoja

kāzas, pats precēja sievu un apprecējās, kā vajaga būt.

Pēc tam muļķītis dzīvojis tik gudri, ka gudriem brāļiem nā-

cies vēl padomu daždien paprasīt. Are, tā iet kādreiz, kad otru

par mulki dēvē.

3. A. 1653. D. Ozoliņš Jaunßozē. LP., V, 82, 2.

Vīnam tāvam divi dāli: vīns bej dums, ūtrs gudrs. Tāvs tū

dumā navarēja īraudzīt un tuodāl tis viņam deva pīctoukstūšu

rubļu, vīnu ziergu un sūtīja prūjam pasoulē. Viņš juoja tuoli tuoli,
kamār pēdīgi ījuoja tiergā. Tur īraudzīja pūdnīku, „kū ituos ca-

puras moksā?"

Pūdnīks nūmanīja, ko šis dums beja, tuodāl otbildēja: „Tuodas

capuras moksā pīctoukstūš rubļu gobalā."

Dumīs nūpierka vīnu pūdu, oizmoksāja pīctoukstūš rubļu,
uzlika par capuri golvā un juoja muojā. Bet celamolā viņš īrou-

dzīja kūka calmu un dūmāja: „Tim nabadziņam juostāv ar pliku

golvu — es viņam uzlikšu capuri golvā!" Un viņš izlika pūdu
calmam un juoja tuolāk. Juoja, juoja — sotika vilku; vilks sa-

cīja: „Meilīs drougs, kur tad nu juodams?"

„Uz muojam!"

„Nu kuranas juoji?"

„Nu tierga!"

„Kū tad tiergā dzierdāji?"

„Kū dzierdāju? Neikā nadzierdāju: pierku capuri par pīc-
toukstūš rublim. Bet tur bej vīns nobags bez capures celamOlā,
tim atšķiņkāju."

„Vai navar tū capuri vēl rūkā dabīt? Es tev somoksatu lob-

prāt ori pīctoukstūš rubļu."

„Var gon! dūd tū noudu, tad postāsteišu, kur atrāsi."
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Vilks somaksāja pīctoukstūš rubļu un dumīs socīja: „Aij nu

pa ceļu, tad tu atrāsi ceļa molā."

Vilks oizguoja. Dumīs juoja tuolāk un sotika kaķi; kaķis

prosīja:
„Vai muni arī gribi leidz namt?"

„Kopēc nā!"

Lobi! obi oizjuoja tuolāk un sotika rupuci, kurš najouki brāca.

Koķis par tuodu brācāju apskaitās, nūlāca nū zierga un sapluosa

rupuci. Nu tī juoja tuolāk un ījuoja mežā. Tur ītaisīja guni:
dumīs opgulās pī guns un koķis īkuopa kūkā. Tur kūkā tis redzāja

tuoli guni speidūt. Nu obi divi guoja uz tū vītu, kur tis guns spei-
dums, un otrāda muoju, kur zogli montu dalīja. Bet kaķis suoka

ņaudēt un īskrēja pa lūgu un izpliesa vīnam zoglim ģeimu. Citi

zogli sabeijušīs suoka bāgt un dumīs tīm dzinās pokal. Bet kod

redzāja, ko tī tuolu mežā īmuka, tod dumīs atnuoca otpakal, īgu-

oja muojā, paņiema tū līlu bogātību, ko tur bej, puorjuoja pi tāva

un dzeivāja bez bādam.

47. Krītošas durvis izbaida laupītājus.

I. A. 1653 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 47 g. veca

K. Adernieka Aumeisteros.

Tēvam bīš divi gudri dēli un trešais dumš, ko saukuši par

Mulki. Reiz brāli norunāši, iešot uz nāburgu saimnieku kāļus

zagt. Nu visi aizgāši, gudrie sākuši vilkt kāļus, bet Muļķis tik

staigāš apkārt un švilpēš. Tikmēr švilpēš švilpēš, kamēr pamo-

dies saimnieks un sācis zagļus vajāt. Nu šie visi lekas vaļā un

uz mežu prom. Bet kā nu zemē gulēs, var vē zvēri saplēst! Nu

ņēmuši visi un sakāpuši eglē un taisīšies uz gulu.

Pēc tāda laika zem egles sanākuši laupītāji un šakurināši

uguni. Laupītāji vārīši vakariņas un skaitīši salaupīto naudu.

Nu Muļķis sacīš gudrajiem: „Vai, kā man gribis sevis pēc!"

Bet gudrie bikstīsi šim pie sānim, lei nerunājot un turot zo-

bus cie. Šiem bīš bailes, ka laupītāji nedzird. Bet Muļķis ar

vairāk nekā nesacīš un tik laidis no egles zemē un taisni laupī-

tājiem ēdiena podā. Laupītāji pamanīši un priecāšies: „Rē, kā

nu Dievīc do siltu lietīnu!"

Pēc tāda laika akai Muļķis sacīš: „Vai, kā man gribis sevis

pēc!"

Brāli nu akai nobīšies, ka Muļķis runā, un saciši šim, lei ne-

runājot. Bet Muļķis tik pogāš bikses vaļā un laidis zemē, taisni

laupītāju podā iekšā. Laupītāji pamanīši un priecāšies: „Ak, kas

par siltim klickinim! Ak, kas par siltim klickinim!"
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Pēc tāda brīža akai Muļķis sācis pa augšu knosīties un tikmē

knosījies, kamē paskrukuši no egles vaļā un Muļķis braucis

no egles lejā un taisni laupītāju podā iekšā. Nu laupītāji pārbī-
šies un aizbēguši. Bet Mulkis nu tik pie laupītāju naudas klā un

tik grābis maisā un švilpēš vienā švilpēšanā. Pēc tāda laika

pats nebēdīgākais laupītāš nācis vē apakaļis apskatīties, kas ta

te īsti bīš. Šis nu gāš Muļķam klā un prasīš: „Vai tu jau ilgi tā

māki švilpēt?"

„Jā, māku gan un tevi ar varu izmācīt!" sacīš Muļķis.

Nu, lei tad izmācot ar. Nu muļķis akai šim pretī, ka vaigot
tik mēles drusku nokasīt, ta šim ar tāpat iešot švilpēšanā. Nu,
lei nokasot. Nu Muļķis tūlī laupītājam klā un vēlēš, lei bāž mēli

laukā. Kā nu laupītāš izbāzis mēli, tā Muļķis šim ar nazi —

šnikst — mēli no. Nu laupītāš tik vie vai varēš pakliegt: „Bu!
bu! bu! —" un tā bubinādams aizskrēš pie citim. Nu šie ar sa-

bīšies un nevienc vais nedrīkstēš nākt apakaļis pēc naudas. Muļ-

ķam palikusi visa laupītāju nauda.

2. A. 1653 A. E. Laķis, Valmieras apkārtnē.

Vienam tēvam bijis dēls muļķītis. Tēvs aizsūtījis muļķīti ai-

tas ganīt. Muļķītis nokāvis aitas, sametis galvas vienā un pašas
aitas otrā kaudzē un gājis uz māju. Tēvs par šādu darbu to aiz-

triecis uz mežu. Muļķītis maldījies, maldījies, kamēr uzgājis lau-

pītāju mitekli. Laupītāji nav bijuši mājā. Muļķītis uzkāpis augstu

kokā un uzvilcis arī durvis. Pārnākuši laupītāji, vārījuši, ēduši,

dzēruši un dalījuši mantu. Tagad muļķītis gāzis durvis no koka

laupītājiem uz galvām. Tie izbijušies bēguši prom saukdami:

„Debesu durvis gāžas! Debesu durvis gāžas!" Muļķītis no-

kāpis zemē, sagrābies naudu un gājis uz māju pie tēva. Tēvam

nu tas nav bijis vairs dumjais, bet gan gudrais dēls.

3. A. 1653 A. E. A. Simsons no Krvmova Rēzeknes apr.

Rozinavas pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja uz pasauļa treis bruoļi, divi bruoļi beja gudri, tre-

šais — muļķīts, kura vuords beja Andrivinš, Vīnu reizi runoj
gudrī bruoļi Andriviņam: „īsim, Andriviņ, ogūrču zogtu!"

„Labi, īsim!" runoj Andrivinš.

Tai jī vvsi trejūs aizguoja zogtu ogūrču. īguoja jī duorzā

un suoka meklēt. Andrivinš pyrmais atroda ogūrčus un aiz-

klīdzja: „Bruolīši, es atrodu lelu ogūrči!"

Bruoļi suoka runuot Andrivam: „Kuo tu klīdz, izdzierss sai-

minīks un tvuleņ mvusus tūlaik bvus vysim pa boltam

ņeiragam!"
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Tai jī vysi pīlasīja ogūrču_ un guoja uz sovu sātu. Utrā

dīnā aizguoja vēļ bruoļi zogtu. līt jī un redz, ka stuov patmaļas.
Jī īguoja tvmuos patmaļuos un redz tī zalta durovas. Andriviņš

pajēma zalta durovas, lyka sev uz placim un aiznesija. Tai jī
vysi īt un Andriviņš nas tuos zalta durovas. Atsaver bruoļi at-

pakaļ un redz, ka dzenās pēc jūs laupītuoji. Bruoļi suoka skrīt,
cik pi jūs beja spāka, bet muļķīts, Andriviņš, ar vysom zalta du-

rovom. Cik jī naskrēja — pīkusa. Jī apstuoja un tyuleņ īkopja
eglē, sēd tī un gaida, kas byus, bet Andriviņš ar vysom durovom

sēd. Atskrēja laupītuoji pi ituos pat egles un šādās zam ituos

egles un īkyura guni. Andriviņš sēd kūkā un redz, kū laupītuoji
dora. Jis cīši nūsabeida un runoj bruoļim: „Bruolīši mīļī, navaru

es vairuok turēt itūs durovu, man cīši gryuts!"

Bruoļi jam atbild: „Turi, Andriviņ, turi!"

Navaru nūturēt, mīļī bruolīši!" runoj Andriviņš, un palaidja
zemē zalta durovas. Kai krita ituos durovas nu viersa, taišņi uz

laupītuojim un vvsus uz reizes nūsyta. Prīcīgi palyka vvsi

bruoļi, nūkuopja nu egles, salasīja vysu laupītuoju montu un at-

vedja uz sovu sātu. Tai treis bruoļi nu tuos reizes palyka boguoti
un suoka dzeivuot vīnā vītā mīrīgi un laimīgi.

4. A. 1653 A., 1642. 1600. A. Smagars, Līksnas pag.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri un trešais muļķis. Tēvs

dēlus sūta uz pilsētu, dēli dodas ceļā un uz ceļa atrod durvis.

Muļķis saka uz brāļiem: „Ņemsim durvis līdzi."

Bet gudrie saka: „Mums jau tā grūti iet un kur vēl durvis

nest!"

Muļķis durvis liek uz pleca un iet tālāk. Te viņiem uznāk

nakts un brāļi, kāpj kokā gulēt. Nakti zem egles nometas zagļi,
kas vāra putru un dala sazagto mantu. Bet muļķis saka: „Es
durvis sviedīšu zemē, man viņas ir grūti noturēt."

Brāļi gan lūdz muļķīti, lai viņš nesviež, jo viņus var tad

zagļi pamanīt. Bet muļķītis laiž durvis zemē, ka zari vien lūzt.

Zagļi nobaidās un laižas bēgt, bet muļķis ar brāļiem nokāpj
zemē un dala pamesto mantu. Gudrie brāļi paņem sev naudu

un visu mantu, bet muļķis dabū tik vienu aitu. Gudrie brāļi nu

dodas tik uz māju, bet muļķis aiziet uz pilsētu. Viņš iet caur

mežu un dzird, ka priede šūpojas un ķirkst. Viņam izliekas, ka

priede itkā runātu un prasītu, lai pārdod aitu. Muļķis noklausās

un prasa: „Cik dosi par aitu?"

Priedi vējš šūpo un tā ķirkst atkal. Muļķis prasa tālāku:

„Bet kad naudu atdosi?"

Priede ķirkst, un ķirkst, bet muļķim izklausās, ka priede
sacītu: „Rītu."
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Viņš tūliņ piesien aitu pie koka un aiziet uz māju. Mājā brāli
prasa: „Kur tu liki savu aitu?"

Muļķis saka: „Pārdevu priedei."
Brāji viņu sūta uz mežu, lai iet pēc aitas. Muļķis aiziet un

redz, ka to vilki apēduši. Muļķis nu prasa no priedes naudu, bet

priede tik ķirkst. Muļķis sasirdījas uz priedi un nolemj viņai at-

riebties. Viņš aiziet uz māju paņem lāpstu un zāģi un iet uz

mežu priedes cirst. Viņš vispirms aprok priedej grāvi apkārt,
tad sak priedi cirst, bet priede ar visu svaru gāzdamās, izrauj
saknes. Zem saknēm muļķis ierauga lielu kasti, kas ir pilna ar

zeltu. Muļķis aiziet uz māju un saka, lai brāļi nāk palīgā naudu

pārnest.

Brāļi_ iejūdz zirgu un brauc pēc naudas. Atveduši naudu,
gudrie brāļi sāk to dalīt, bet muļķi noliek pie vārtiem par sargu,
un piesaka tam, ja kas jet, lai pasvilpi. Muļķis paņem lielu mietu,

uzkāpj uz vārtiem un sēd. Par negaru laiku iet pops garām. Muļ-
ķis dod viņam ar mietu pa galvu un tas ir uz vietas beigts. Muļ-
ķis priecīgs skrien uz brāļiem un paziņo, ka vienu jau nosvilpojis.
Brāļi iet skatīties un redz, ka pops tiešām ir nosists. Brāļi viņu

noved pie viņa mājam, kur to arī drīz atrod. Bet muļķis pa tam

jau pastāsta citiem, ļaudim ka viņš esot nositis popu. Ļaudis nu

iet pie viņiem meklēt, bet gudrie brāļi nokauj āzi, noliek to uz

rijas augšas un pasaka muļķim, ka pops ir uz rijas. Ļaudis prasa

muļķim, kur viņš licis popu. Muļķis nu viņus ved uz riju un pa-
rada āzi. Ļaudis redz, ka viņi ir pievilti, aiziet prom.

Popa bērēm ir sagādāts daudz ēdienu un dzērienu. Uz bē-

rēm aiziet arī muļķis ar brāļiem. Kad visi ir labi paēduši, tad

muļķis saka: „Popu situ es viens pats, bet ēst sanāk visi."

5. 1653 A. 327 A. Līna Capa Rīgā. A. Bērzkalnes kraj.

Vienam saimniekam bija trīs dēli: divi gudri un trešais muļ-
ķītis. Vai nu viņš muļķītis bija, kas to lai zin? Bet tā viņu sau-

kāja abi vecākie brāli un tēvs; tikai māte to nedarīja. Muļķītis
tik staigā pa mežu, pa laukiem, pa māju; bet vecākie brāli visu

saimniecību vada, jo tēvs jau ir loti vecs. Gan visi pārmeta muļ-

ķītim, lai taču ar palīdzot strādāt, zirgi nespēcīgi, jāiegādājot

jauni, bet muļķītis tik pasmejas. Kur tad šie likšot vēl vairāk

zirgu, kad tiem pašiem jau nepietiekot barības?

Kādu vasaras rītu brāli iziet art. Līdz brokastim aršana

iet labi, bet uz pusdienu sametas pardaudz karsts; dunduri zirgus
kož vai nost. Arājiem ar' gribas dzert. Viņi ierauga muļķīti
atkal uz mežu ejot, pasauc viņu, un saka lai atnesot dzert. Muļ-

ķītis, lai viņam teic ko teikdami darīt, vienmēr bija paklausīgs.

Pāriet mājās un prasa mātei, lai dodot ūdeni, brāli gribot dzert.
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Pielej lielu krūzi un dod, lai ar' nes. Brāļi jau vairs ir paart nevar,

kā klāpst. lerauga: nāk arī muļķītis; bet sāk jau atkal niķoties.
Vecākais brālis gan sauca, lai nākot ātrāki, bet muļķītis nemaz

nekustas ne no vietas. Beidzot viņi sadzird, ka muļķītis runā

kaut ko un arvienu stiprākā balsī: „Ej nost! Es tev saku, ej tūlīt

prom!"
Paiet muļķītis gabaliņu un atkal ierauga aiz sevis ēnu; atkal

apstājās un saka: „Vai es tev neteicu, lai tu ej prom? Ja ne-

klausīsi, tad likšu, lai tevi velns parauj!"
Un muļķītis lika ar krūzi, ka tā saplīsa gabalu gabalos. Brāļi

gan dusmojās, bet ko tu padarīsi? Tik grūta dzīve, pilsēta tālu

un naudas arī nav, ko jaunu krūzi pirkt, drīz saplēsīs vai visus

traukus. Bet muļķītis saka: „Es jau katru dienu viņu lamāju, lai

viņš mani nekaitina; bet ko tad lai es daru, ka viņš manis ne-

klausa? Es jau sen nodomāju viņu ievest un noslīcināt purvā;

bet nu jau tepat, pagāns, noslīka."

Brāļi norunāja iet uz māju, bet muļķītis lai sargājot zirgus
un nodzenot dundurus. Šie abi aiziet. Muļķītis apskatās, dun-

duru daudz; nocērt lielu priedes zaru un sāk ar to dzenāt dun-

durus. Kā liek ar zaru, zirgs noķeperojas vien! Brāļi nākdami

redz, ka viens zirgs jau guļ un ap otru dunduri kā biezs. Jau

muļķītis pacēlis zaru un sitīs atkal otram zirgam. Šie gan klie-

dza, lai nenositot, bet bija jau par vēlu, zirgs pagalam. Brāļi
pienāk un nu raud un vaimanā, kāpēc viņš nositis zirgus, bet

muļķītis saka, ka viņš jau sitis dundurus, rāda, ka tos pielasījis

pilnu cepuri. Brāļi saniknoti un saka, ka viņi to nositīšot; bet

muļķītis it nopietni sāk runāt: „Kas tad no manis jums tiks, kad

mani nositīsit? Tādu vāju zirgu dēļ tik daudz bēdāties nav

vērts. Ja zirgu vajadzēs, palūgsim kaimiņam. Kad nu viņš redz,
ka neviens ar viņu nav vienis prātis, viņš atkal saka: „Kad tik

vien bēdas būtu pasaulē, kā zirgus dabūt, tad nu gan būtu labi,

ja neticat, tad nāciet līdz un zirgi būs." Māte ar' saka, lai iet

jaunākam dēlam līdz, viņš nekad neko nemelojot. Muļķītis saka,
lai tik māte ieliekot maizi trīs dienām, ceļš būšot garš.

let visi trīs. leiet dziļā mežā, iet, iet — uziet vienu būdu.

Vecākie brāļi grib iet iekšā, varbūt dabūšot ko ēst; bet muļ-

ķītis pastāsta, ka tur dzīvojot ragana ar savu meitu, un kurš tur

ieejot tas ārā vairs neiznākot. Dienās apkārt pa mežu staigājot,
esot to visu noskatījies. Sarunājas visi, ies ar' iekšā. Tā nu

arī ieiet. Raganas meita kurina krāsni, un tik laimīga, ka atnā-

kuši viesi. Pārnāk arī vecā ragana. Abas sarunājas visus trīs

izcept. Muļķītis noskatās, ka dakšas uz riteņiem, un krāsnij sma-

gas dzelzs durvis priekšā. Raganas tik laipnas un lūdz, lai viesi

nomazgājoties, tad varēšot iet atpūsties. Vēlāk ielaiž šos visus

otrā istabā.
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Viņi sarunājas, ja sauks, tad ies muļķis pirmais. Sauc ve-

cāko, bet iet muļķis un nomazgājas vēlreiz. Bet viesiem va-

jagot pabraukāties un tad tik dabonot ēst. Muļķis uzguļas uz

dakšām un kā grūž krāsni izplēš kājas. Gan jaunā ragana aiz-

rāda, ka tā nevajagot darīt, bet muļķis nesaprot, iekām viņa pati
neparāda. Viņš iegrūž jauno raganu krāsnī. Viņš to pastāsta
brāļiem, bet tie nobaidījušies trīc un dreb. Muļķis tik priecājas,
ka būs cepetis. lenāk ragana, tā ar saož smaržu un priecājas,
bet nevar vien sasaukt savu meitu. Sauc nu pati, lai nākot at-

kal viens no viesiem.

Nāk atkal tas pats muļķītis, un pēc visām mācīšanām, ie-

grūž arī veco raganu krāsnī. Muļķītis priecīgs paziņo brāļiem,
arī tie nu ir drošāki. Viņi nu visi paēd un iet tālāk; bet muļķītis
liek katram ko ņemt līdz: vecākam jāņem durvis, vidējam piesta
un jaunākais paņem pārtiku. Gan abi brāļi viņam pretojas, bet

ja grib zirgus dabūt tad jau jāklausa. Muļķītis te palīdz vienam,

te atkal otram un tā drīz viņi sasniedz pļavmali. Muļķis saka,
ka te būšot jāpavada nakts. Vecākie brāļi grib jau griezties at-

pakaļ, kur tad te tukšā laukā var zirgus ņemt? Muļķis apstaigā

apkārtni un uziet kuplu egli, kur nu esot jākāpj augšā. levelk

durvis eglē un uzliek tās tā, kā var uz viņām gulēt. Bet kad

liek arī piestu vilkt augšā, tad šie atkal dusmojas, kur tad tādu

smagumu likšot. Bet neko darīt, jāklausa.

Ap pusnakti brāļi izdzird, ka brauc kāds lielāks ļaužu pūlis
un runā. Muļķis arī runā skaļā balsī. Gudrie nu lūdz, lai vis-

maz klusot, kamēr aizbraukšot garām; citādi var vēl tie būt lau-

pītāji un varot viņus nosist. Šoreiz muļķītis arī paklausa. Nu

piebrauc divpadsmit vīri ar divpadsmit zirgiem un vēl trīs-

padsmitais vadonis tur klāt. Tie visi bija laupītāji. Viņi sakūra

uguni un nolika nolaupīto mantu kādā pagrabā, kas turpat bija
izraksts. Nu sāk taisīties uz naktsmāju: cits vāra vakariņas,
citi jūdz zirgus nost. Kad paēduši vakariņas, sasēžas visi ap

ugunskuru un sāk pārspriest, kā nu varēs atpūsties, mantas ir

diezgan. Gudrie brāļi trīc no bailēm, bet muļķītis saka, ka vi-

ņam esot kāda vajadzība. Gan gudrie mēģināja atrunāt vēl pa-

ciest, bet kur nu muļķi pierunāsi? Laupītāji saka, ka silts lietu-

tiņš līstot un čiekuri birstot; cits piebilst, ka Dievs gausībiņu
sūtot. Pēc kāda laika muļķis saka, ka viņš sviedīšot piestu

zemē; tāds smagums varot vēl zarus nolauzt, un tad būšot vi-

siem jākrīt. Arī šoreiz gudrie nespēja to atrunāt, viņš svieda un

kliedza pilnā kaklā. Laupītāji nu visi sāka bēgt projām, tikai

pats virsnieks vēl noslēpās krūmos. Muļķis to pamana un saņem

viņu ar brāļiem cieti.

Šie nu izrauj sagūstītajam virsniekam meli un tad palaiž

vaļā. Šis skriešus vien dzenas pakaļ saviem biedriem, bet tie
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doma, ka viņus grib gūstīt, un nu tik bēg, ko māk! Muļķītis nu

liek brāļiem sajūgt zirgus un piekraut ratus ar apslēpto mantu.

Pēc trijām dienām visi trīs laimīgi pārbrauca mājās.
Gudrie brāli nu pastāsta, ka visu to ir dabūjis jaunākais brā-

lis. Tēvs un māte nu ir bezgala laimīgi. Viņi grib, lai nu dēli

tagad atpūšas no garā un grūtā ceļojuma, bet jaunākais no tā

nekā negrib dzirdēt. Viņš tūlīt rīko brāļus, lai ejot art, un pats
brauc mežā kokus cirst un tēst, lai varētu celt jaunas ēkas. No

tā laika nabagi kļūst par bagātiem laudim, muļķītis paliek par

gudrāko, pie kura vecākie brāli vēl iet padoma prasīt.

48. Krītošais mironis izbaida laupītājus.

1. A. 1653 B. A. Lerchis-Puškaitis, Džukstē-Pienava.

LP. I, 34, 8.

Vienam tēvam bija trīs dēli: viens muļķis, divi gudri. Gudrie

brāļi, lieli medinieki, aicina arvienu muļķi, sacīdami: „Vai redz,
brāl! mēs jau pelnāmies, kā nebūt: šaujam lapsas, vilkus, lāčus;
bet tu tikai slinkodams guli, kā circenis pie krāsns. Gan tu re-

dzēsi: tu ne mūžam bagāts netiksi! Ja šaut nemaz nemāki, tad

jel uztaisi spostus un ķer zaķus, stirnas."

Muļķīgais paklausa brāļiem, uztaisa spostus un noliek tos

mežā. Otrā rītā zaķis iekšā; bet šis noķerto atkal palaiž, lai iet,

kur nācis. Mājās brāļi prasa: „Nu, vai bija ar kas iekšā?"

„Bija gan tāds šunelis; bet to jau palaidu, jo varen nejauki

bļāva. To jūs jau zinit, ka man ļoti žēlīga sirds."

Brāļi nu piemāca, piekodina muļķīgajam trešā rītā bez žēla-

stības nosist, lai būtu kas būdams iekšā.

Trešajā rītā muļķīgais atron savos spostos kaimiņa puisi,
kas skurbumā, naktī mājās ejot, iekūlies spostos, un nosit to bez

žēlastības. Brāļi, to dzirdējuši, aizskrien elsdami, pūzdami uz

mežu un grib — lai lietu apslēptu — nelaimīgo turpat klusu ap-

rušināt. Kad tevi jupis! bedre vēl nav ne pusrakta, te dzird vienu

pulksteņiem braucam, ka skan vien. Lai braucējs varbūt nepa-

manītu, kas šiem aiz ādas, tie pavēl muļķīgajam nosisto ozolā

uzvilkt, kur arī paši uzlien. Bet, kad jau kādureiz nevedas, tad

arī uz katra soļa ķibeles vien un ķibeles vien. Tāpat tas noti-

kās ar mūsu brāļiem.

Braucējs bija viens ļoti bagāts kungs. Tas nevilšu pavēl

kučierim pie šā ozola apstāties, zirgu atpūtināt, pie kam paši
domā uzkost.

Muļķīgais tura savu spostos nosisto, bet beidzot rokas no-

gurst un nosistais nokrīt zemē, kur kungs brokastu tur.
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Kungs pārbīstas, atstāj visus ēdienus, dzērienus un laiž, ko

māk projām. Gabalu braucis, apdomājas un saka kučierim: „Vai
dzirdi! Ej atpakaļ un paskaties, kas tur īsteni bija. Es palikšu

pie zirgiem. Neaizmirsti arī paņemt no turienes līdz dārgos na-

žus un ēdienus."

Kučieris aiziet un atron trīs vīrus pie brokasta mielojamies,
itkā paši pie sava. Muļķīgais pielabina kučieri klāt, stāstīdams:

„Mulķi, vai ēdīsi! Kad domā no kunga tādus gardumus sa-

gaidīt?"
Kučieris neliekas arī daudz lūgties; bet par nelaimi tam ēdot

iedūrās liela asaka mēlē. Asinis tek aumulām un paēst arī vairs

nevar. Viens no gudrājiem brāļiem, tādu nelaimi redzēdams,
saka uz muļķīgo: „Neesi lempis, izrauj kučierim, ka viņš var ēst."

Muļķīgais domā, ka mēle jāizrauj. Viens kampiens un

mēle ārā.

Kučieris savās sāpēs un bailēs, liek lekas vaļā un projām pie
kunga. Kungs redz, kas noticis, aizbrauc, atstādams visus dār-

gos zelta nažus, ēdienus, dzērienus un traukus.

„Nu, jūs arvienu teicāt, ka es ne mūžam bagāts nepalikšot.

Tagad ar saviem zelta nažiem un zelta traukiem esmu bagātāks

par jums abiem. Nevajaga apsmiet, kad vēl labi nezina." Tā

muļķis lielījās; bet brāli nočukst: „Pelnīsim muļķītim maizi un

neļausim viņam nekāda darba darīt; citādi viņš vēl mūs beidzot

nogalinās."

2. A. 1653 A. Skolnieks J. Kļava Nīca. K. Lielozolakr.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Vi-

ņiem nomiris tēvs, gudrie brāli izdalījuši mantu, bet muļķim at-

devuši mirušo tēvu. Muļķis paņēmis tēvu un aizgājis lielā mežā.

Kad pienācis vakars, tad muļķis paņēmis tēvu un uzrāpies vienā

lielā kokā. Zem tā koka naktī sanākuši laupītāji un skaitījuši

naudu. Muļķim skatoties tēvs nokritis zemē.

Laupītāji loti sabijušies un aizbēguši, atstādami visu naudu

zemē. Muļķis pārnācis mājā ar naudu un nu bijis bagātāks par

gudrajiem brāļiem.

49. Laupītāji līķu kambarī.

1. A. 1654. Juris Bērzons, Zīdaros. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 885 (132, 1).

Kādā mežā bija krogs — Krepelu krogs. Septiņas verstes

no Krepelu kroga pa labi roki bija viena maja un septiņas verstes

no Krepelu kroga pa kreisi roki bija otra maja. Tai pirmajā maja
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dzīvoja toreiz kalps Juris; otrā mājā atkal dzīvoja kalps Jānis.
Un šie abi kalpi vienā svētdienas pēcpusdienā sagadījās Kre-

pelu krogā. Nu dzēra, dzēra — vēlāk grib prom iet. Juris par

vienu mārku vairāk nodzēris, nekā kabatā, nevar aizmaksāt.

Tā nabadziņš krīt Jānim klāt: vai nevarot to mārku aizdot?

„Varu gan, bet kad tu man atdosi?"

„Ai, Jāni, ko nu pēc tam bēdāties? Nākamu svētdienu tepat

satiksimies — atdošu, ja patīk, divi mārkas. Tai ziņā esmu vīrs,

kas vīrs."

Labi, Jānis aizmaksā. Atnāk nākamā svētdiena, Jānis poš
uz Krepelu krogu. Aiziet, gaida, gaida — Jura nekā.

Bet Juris mājā saka uz savu sievu: „Sieviņ, man gudrība
naudas nemaksā! Es arvienu zinu, ko es daru. Un tagad es

labi paēdīšu, iekāpšu gultā un gulēšu; kad Jānis varbūt šodien

nāk un prasa pēc savas mārkas, tad saki, ka es jau trešo dienu

bez valodas guļu — diezin, vai celsies." Labi.

Pa tām starpām Jānis, nevarēdams Jura sagaidīt, ņem kā-

jas pa pleciem un stiep vēl tās septiņas verstes līdz Jura mājai.

Aiziet un prasa: „Kur Juris? Viņš no manim izgājušā svētdienā

aizņēmās mārku, solījās Krepelu krogā šodien atdot — nekā."

Tā Jura sievai tūliņ teicamais vaļā, ber kā pupas: „Ai, Jāni,

Jāni, nebāzies slimam cilvēkam virsū. Viņš jau trešo dienu bez

valodas! Kad būs vesels, atdos tavas mārkas, atdos visu; bet

kad nomirs, tad, zināms, mīļo Jāni, tad lai šķipele parādus
maksā."

Nākamā nedēļā gadās Jāņam uz muižu darbos iet, satiek no

Jura mājas vienu puisi un prasa: „Kā tad nu manam draugam

Juram klājas? Vai ir jau labāks?"

Puisis brīnās: „Kā? Vai tad viņš kādureiz sliktāks bija?"

„Kā tad ne? Svētdien biju parādu meklēt, bet sieva teica,

ka bez valodas."

„Tad sieva tevi izmuļķojusi. Viņam ir valoda, viņam ve-

selība!"

Nu nākama svētdiena Jaņam prāts vairs nav mierīgs, ies pie

Jura.
Bet Juris ari šai svētdiena pie laika apmānījās, viņš sacīja:

„Sieva, vai zini, ko nu darīšu ar Jāni? Mums uz bēniņiem ir

zārks, to aiznesīšu uz kaulu kambari, iegulšos par nomirušu tur

iekšā, un kad Jānis atnāk pēc mārkas, tad saki, ka esmu nomiris

jau — guļu kaulu kambarī zārkā. Un ja viņš netic, lai nāk ap-

skatīties."

Labi, Juris kaulu kambarī guļ, guļ (kambaris bija meža vidū),
te pašu laiku divpadsmit laupītāji nosituši bagātu kungu, nolaupī-

juši seši tūkstoši rubļu naudas, zelta gredzenu un nāks šinī kaulu

kambarī laupījumu izdalīties. lenāk, sāk dalīt, naudu izdala
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viegli, bet gredzenu nekā nevar. Nu tiepjas, tiepjas — viens

grib, otrs grib, te uz reizi vecākais laupītājs saka, uz Jura zārku

rādīdams: „Kas šo zārku ar lielo cirvi vienā cirtienā pārcirtis,
tam lai paliek gredzens!"

Tā mans Juris noprot: labi nebūs! — sper vāku vaļā un

kliedz: „Vai jūs, negantie prauli, ne miroņus vairs mierā neliksit!

Ē, miroņi, ceļaties augšā, tiem vajaga mācības!"

Laupītāji, to padzirdējuši, nedabūja ne krustu aizmest. Aiz-

spruka pa kaklu, pa galvu taisni mežā iekšā, atstādami naudu un

gredzenu turpat. Nu Juris bij laimīgs bez gala, nu gramsta

naudu, nu sēž uz zārka malas, nu skaita, nu gudro — nezin pats
ko būtu izdarījis.

Uz reizi ienāk Jānis: „Ko tu te dari? Atdod manu mārku!"

„Ai, Jāni, še nu trīstūkstoši tev, trīstūkstoši man — to mums

pats Dievs piešķīra svētdienas dienā!"

Labi, Jānis paņem trīstūkstoti tencinādams un prasa atkal:

„Bet nu atdod man mārku, divreiz septiņas verstes divreiz esmu

nostaigājies pēc viņa, vai vēl mani staidzināsi?"

Juris saka: „Tu tikdaudz jau esi dabūjis, ko vēl gribēji?"

„Ne tā!" Jānis saka, „tagadin teici, ka tos tūkstošus esot

Dievs devis, un tu taču tad vēl nekā man neesi atdevis!"

Tā viņi tur ķildojās, ķildojās, kamēr iesāka plūkties.
Bet laupītājiem bija savas naudas diezgan žēl. Viņi sagudro:

tam drošākajam būtu jāiet atpakļ apskatīties, vai tur daudz mi-

roņu sacēlušies. Labi, drošais aizlien prātīgi, prātīgi un dzird

pa iekšpusi lielu burkšķi. Bet viņš vēl neliksies mierā, līdīs pie
lodziņa pažūrēt, cik īsti miroņu tur ir.

Pielien, bāž galvu pa lodziņu iekšā un redz, ka tur briesmīgi

kaujas un par mārkām vien runā. Un tiklīdz šis galvu labi pabā-

zis, tā viens viņam norauj cepuri: „Še tev tā cepure tās mārkas

vietā!"

Laupītājs, nabadziņš, briesmīgi sabijies, skrien elsdams, pūz-
dams atpakaļ pie citiem un stāsta atspēries: „Ak tu brīnumi, cik

tur miroņu bija sacēlušies! Briesmīgi pulku! Tik daudz, ka mūsu

nauda katram tikai pa mārkai iznāca un ir tad vēl viens bez mār-

kas bij palicis. Tam notvēra to pašu manu cepuri un iegrūda, lai

apmierinātu.

Piezīme. Tadu pašu pasaku uzrakstījis Upītis Gatartiešos. Brīv-

zemnieka krājumā. L. P.

2. A. 1654. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos. LP. VI,

887 (132, 2).

Reiz dzīvoja nabaga vīriņš bagāta saimnieka pirtī. Un tas

gadījās, ka viņam bērns bija jākrusta, bet nebija ne plika graša
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pie dvēseles, ko mācītajam dot. Bagātais saimnieks tad aizdeva

7 zeserus, kā var bērnu nokrustīt. Vīriņš domāja: „Tas nu ir

labi!"

Bet nebija vis labi. Pec nedēļas saimnieks pirtī šurp: „Atdod

manus zeserus!"
Par laimi vīriņš tai brīdī gadījās gultā un tādēļ izmelojās šo-

reiz, kā varēdams, teikdamies par slimu, nevarējis nopelnīt, lai

pagaida vēl nedēļu! Paiet nedēļa, labi zin: saimnieks nāks

pakaļ — naudas nava, ko nu? Sadomā: apģērbs mirstamās drā-

nas, uzkāps pirts augšā un iegulsies zārkā par mirušu.

Jā, pareizi — nav labi pusdiena — saimnieks naudai pakaļ:

„Kur vīrs?"

Sieva brīnās: „Vai tad jūs to vēl nezināt? — Vīrs miris, guļ

jau zārkā pirts augšienē."

Saimnieks netic: „Tas ir nieki!" un kāp mironi raudzīt. Uz-

kāp — miris vien ir: baltā palagā ietinies, balta cepure galvā,
rokas krustiem, viss pēc miroņa, tikai ģīmis vien nava pēc mi-

roņa. Tas pēc dzirnavnieka ar miltiem balts apputējis, apbār-
stīts — kas to nu var zināt? Lai pēc miroņa bāls izskatītos, tā-

pēc tie milti. Tā saimnieks atklāj palagu, paņem rudzu rogu un

velk mironim gar lūpām, lai zin, vai ir maizi ēdis šodien. Velk

vienreiz, šis jau lūpas sašķoba: velk otrreiz, trešreiz, sāk lūpas
berzēt un ceļas dzīvs augšā: lai pagaidot vēl vienu nedēļu ze-

serus!
Paiet nedēļa, nu vīrelis rīkosies gudrāki. lerakās kapos un

pieteica sievai, lai sakot: viņš aprakts, sen miris. Jā, un tā nu

sīkstais zesernieks klāt atkal: „Kur vīrs?"

„Vīrs kapos, sen aprakts, sen miris!"

„Ai, ai! un tad patiesi vienreiz nomiris! Nu, vai zvanīja arī,

kad glabāja?"

„Kur tad pazvanīsi, kad nebija naudas?"

„Nu tad man mudīgi jāsteidzās nelaiķis apzvanīt!"
To teicis, saimnieks nogāja pie vīreļa kapa un sāka dūkt:

„Bim, bam, bim, bam!"

Kapam tikai plāna zemes kārtiņa bija uzbērta pār skujām,
zariem un vīrelis apakšā domāja: „Tas ir trakais kaimiņa vērsis,

kas tur atskrējis baurot. Kad tikai neuzkuļas uz kapa un nekrīt

ar visām zemēm man uz galvu — labāk šaušos augšā."

Izšāvās no kapa, ieskrēja saimniekam taisni krūtīs: lai pa-

gaidot vēl nedēļu!

„Jā, jā, bet nevajaga blēņoties un slapstīties!"

Paiet tā nedēļa atkal, vēl nav nopelnīti septiņi zeseri. Ko nu?

Nu noies uz miroņu kambari, iegulsies vienā zārkā un liek sievai

teikt, ka nu patiesi nomiris ar visiem papēžiem.
Bet saimnieks tev nu vairs ticēs, iet atkal uz miroņu kambari
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pakaļ. Tomēr pa tām starpām vīrelim miroņu kambarī vedās

labi. Trīs slepkavas — tikko bij aptumsis — ienāca naudu skai-

tīt, nodalīja vienādi trijās čupās: katram sava čupa. Bet par ne-

laimi viens dālderis bija pārāki. Kam tās? Viens gribēja, otrs

gribēja._ Slepkavas iesāk ķildoties. Beidzot nospriež tā: kas to

un to zārku vienā cirtienā ar zobiņu pārcirtīšot, tam dālderis pa-

likšot. Vīrelis, to dzirdēdams, sabijās: „Nu jau gals man klātu,

pārcirtis krustiem pa vidu!" un sāka kliegt: „Ne miroņiem vairs

nedod miera tie rezgali!"

Slepkavas par tādu kliedzienu tā pārbijās, ka atstāja naudu

zemē un prom. Patlaban ienāca pēc tam arī saimnieks un redz:

šis nava vis miris, skaita naudu. Bet vīrelis nu lec priekā saim-

niekam pretim: „Nāc, nu nāc, mans zeseru gribētājs! Še tev

viņi ir!"

Atdeva septiņus parāda zeserus, bet citu naudu nezināja, kur

sabērt. Te pacels acis: viens žūr pie lodziņa. Tas bijis viens

slepkava, kas atnācis klusām atpakaļ skatīties, kur nauda

likusi. Tā mans vīrelis krāpt! norauj žūrētājam cepuri no gal-

vas, saber naudu tanī oašā un stiepj mājā. Nu vīrelis bija vie-

nādā bagātībā ar bagāto saimnieku.

3. A. 1654. J. Bank i n s «Šis un tas». I, 1872, 53.

Nabaga pirtniekam piedzem sievai dēliņš. Tam nekautkā

nav pie rokas, un viņš nemaz nezina, kā iesākt, lai bērns tiktu

pie vārda. Viņš aiziet pie sava nāburga, kas bija bagāts vīrs, un

lūdzās, lai šis tam aizdodot četrus zeserus, ar ko krustības iztai-

sīt, un turklāt lūdz viņu pašu kūmās.

Nāburgs par to loti priecīgs, ka viņu lūdz kūmās, un saka uz

šo: „Labprāt, mīļais kaimiņ, tev aizdošu jeb palienēšu, bet uz cik

ilgu laiku, vai uz mēnesi, vai gadu jeb vēl ilgāki?"

„Tikai uz divi nedējām, mīļais kūm," tas atbild.

Krustības nodzer, divas nedēļas paiet, bet pirtnieciņam nau-

das nav ko atlīdzināt. Tas labi zinādams, ka nāburgs nāks pēc
naudas, apģērbās baltās drēbēs, iegulas gultā par līki un piesaka

sievai, ka lai sakot nāburgam, kad tas nākot: šis esot nomiris.

Nāburgs, tur nonācis, prasa sievai, kur nu vīrs esot. Tā atbild,
ka viņš guļot nomiris gultā. Viņš iet pirtī, apskatās un redz, kā

nomiris, tā nomiris. Aizejot vēl saka uz to: „Guli nu, mans mīļais

nāburgs, lai Dievs mielo tavu dvēsli, es vairs nekā no tevis ne-

prasu."

Šis aiziet gan no pirts un liekas projām aizejot, bet griežas

atpakaļ, danāk pie kambartiņa durīm, kur pirtniekam visa na-

badzība stāvēja iekšā, rakš kā cūka un grūstas ap tām. Mironam

panākas žēl, ka cūka dūris neatgrūž, un tam visu maizīti un citu
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ēdamo neapēd; tas lec no gultas laukā kliegdams: „Uš, uš! ka tevi

piķis ārā!"

Nāburgs tam nāk pretī, un ierauga šo dzīvu. „Labdien', mī-

ļais kūm! kam tu tā darīji? Es jau parādu tev tagad vēl nemaz

neprasu; kad tev nauda ir, tad maksā, kad nav, lai vēl stāv!"

Bet laiks drīz paiet un šim atkal naudas nav ko maksāt. Ko

nu bija darīt? Tas aiziet uz kapsētu, izrok kapu, ielaiž tur zārku,

pārliek kādus kociņus un skujiņas tam pāri, samet smilšu gubu
virsū un atstāj tādu mazu caurumiņu virsū vaļā, pa kuru pats tur

ielien. Pēc nobeigtām divi nedēļām nāburgs atkal klāt un prasa

sievai, kur vīrs. Tā atbild: „Viņš nu tiešām nomiris un gul kap-
sētā."

„Ak skāde! kam tu ta darījusi?" tas saka; „kam tu viena pati
manu kaimiņu paglabājusi? Parādi man to vietu, kur tas ap-

rakts, es viņa kapu labprāt gribētu redzēt."

Sieva viņu aizved un pieved pie kapa. Nomiris un riktīgi

aprakts, ko tur vairāk darīs? Tas aizejot atkal saka: „Guli nu,

mans nāburgs, lai Dievs man to atdod, ko tu man parādā!"
Tas nu aiziet, bet vakarā nāk atpakaļ un nostājās pie kapa,

bļauj kā govs, bauro kā vērsis, rūc kā cūka, rej kā suns un vēl

mādās dažu-nedažādi. Gulētājam kapā panākas bailes, ka tur tik

daudz kustoņi sanākuši, ka šie tur nesāk staigāt un skraidīt par

viņa kapu un šo tiešām dzīvu neaprok. Tāpēc tas izlec no zārka

un izlien pa caurumu no kapa un tik vien izsaucās: „Ka tevi vilks

ārā!"

Bet nāburgs tam nak pretī runādams: „Labvakar\ kūmiņ!
Kam tu nu atkal tā darīji? Es parāda tev vēl pavisam neprasu.

Es tev jau sacīju, kad tev ir, tad maksā!"

Pirtnieks atkal apsolās pēc divi nedēļām atlīdzināt; bet tās

drīz paiet un tam nav un nav naudas. Viņš nu paņem baznīcas

atslēgu, iet baznīcā, tad ielien pagrabā, kas apakš baznīcas bija.
Tur senākos laikos līķi bija glabāti, un vēl tagad daudz zārku

stāvēja. Tas nu iegulas kādā zārkā pašā pagraba vidū.

Bagātais atkal viņu grib redzēt, kur tas palicis. Viņš ņem

baznīcas atslēgu, aiziet turp un meklē pa baznīcu un pagrabu,

bet savu kaimiņu nekur neatrod. Tas zārkā gulēdams, gan labi

dzird, ka tas caur baznīcu aiziet un dūris aizslēdz. Bagātajs vis

neaiziet uz māju, bet notupas ārpusē pie caurumiņa, klausās un

skatās pagrabā. Ap pusnakti tur sanāk daudz vellu un sāk skai-

tīt naudu. Pirtnieks dzirdēdams naudu skanot, sper ar kājām
zārkam vāku nost; velli, no tā sabijušies, visi aizbēg. Pirtnieks

viens pats palicis, saka: „Ak, kas te naudas! Tagad pusi no tās

dodu savam nāburgam."

„Es šepat esmu," tas atbild pa caurumiņu:_„dod tik šurpu!"

Pie naudas šķiršanas tiem vēl strīdus sanāk; pirtnieks lab-
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prāt dod pusi, kā solījis, bet bagātais paģēr, lai tas no savas tie-

sas šim atdodot vēl četrus zeserus, ko viņu reižu aizņēmies.
Kamēr šie nu tā strīdas, tamēr velli ellē sarunājas, ka vajagot

iet lūkātu, cik tur viņu esot, t. i. to miroņu. Tie stellē savu su-

laini uz pagrabu baznīcas apakšā. Šis, danācis pie cauruma, ie-

bāž galvu tur un klausās; viņš dzird strīdoties par „četriem".
Pirtnieks ar bagāto kaimiņu, naudu izšķīruši, iet pie cauruma

un grib līst ārā; tie grābstīdami pēc cauruma, ķer ar roku un no-

rauj vellam cepuri. Vellu sulainis rikšis vien uz elli prom, un

stāsta citiem velliem: tur viņu tik daudz esot, kad visu naudu iz-

šķīruši pa „četriem", tad vienam vēl pietrūcis, un tas norāvis

šim cepuri.

4. A. 1654. V. Krieviņš no 65 g. v. Annas Krūzes Daugma-

les pag.

Reiz dzīvojuši divi kaimiņi, viens bijis bagāts, bet otrs nabags.
Nabadzīgais kaimiņš no bagātā aizņēmies divus zeserus naudas

un apsolījies to pēc zināma laika atdot. Noteiktais laiks drīzi

pienācis, bet nabaga kaimiņam naudas nav bijis. Bagātais kai-

miņš nabagam nav licis nekur miera. Nabaga vīrs nav varējis

no bagātā nekur dabūt patvērumu un tāpēc teicis, lai sieva viņu

iezārkojot un pasakot bagātajam kaimiņam, ka viņš esot nomiris.

Drīzi bagātais kaimiņš atnācis uz nabaga mājām un prasījis, kur

palicis nabaga kaimiņš. Nabaga sieva atbildējusi: „Vai tad jūs
neko nezināt? Viņš jau ir nomiris un guļ zārkā."

Bagātais teicis: „Nu parādiet man arī viņu, lai es nodziedu

viņam kādu dziesmu!"

Nabaga sieva parādījusi arī savu vīru. Bagātais piegājis pie
zārka un teicis: „Kaimiņ, kaimiņ, celies nu augšā, vai tad tev

nu jāmirst nost par diviem zeseriem? Celies augšā un iesim!"

Nabaga vīrs arī piecēlies no zārka un nu gājuši abi ar ba-

gāto projām. Drīzi bagātais uzbāzies atkal nabagam, lai atdo-

dot viņa divus zeserus. Nabags licis, lai sieva sacep labi daudz

maizes un ierok viņu zemē. Sieva arī tā izdarījusi. Lai vīrs

zemē nenoslāptu, tad ietaisījuši tādu stobriņu, kur gaisam pie-
plūst. Bagātais atnācis atkal pie nabaga sievas un prasījis, kur ir

viņas vīrs. Sieva atbildējusi: „Vai tad jūs neko nezināt? Viņš

jau ir sen nomiris un aprakts."

Bagātais teicis: „Nu tad parādiet man viņa kapu, lai es pie-
lūdzu par viņu Dievu!"

Sieva arī parādījusi bagātajam sava vīra kapu. Bagātais pie-

pie nabaga kapa stobriņa un sācis kārpīties. Nabags to pa-

manījis un teicis: „Paliec mierā, maita! Neapgāz manu stobriņu!"
Nu bagātais atkal teicis: „Kaimiņ, kaimiņ, celies augšū un
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iesim! Vai tev divu zeseru dēļ jāmirst nost?" Nabags ari pie-
cēlies no kapa un abi ar bagāto aizgājuši.

Pēc necik ilga laika bagātais sācis prasīt atkal nabagam sa-

vus divus zeserus. Nu nabagais aizgājis uz kapiem un iegulies

līku pagrabā vienā zārkā, lai bagātais domātu, ka šis nomiris. Ba-

gātais dabūjis zināt, ka nabags jau nomiris un gul līku pagrabā,
arī aizgājis uz līķu pagrabu un iegūlies otrā zārkā, nabagam bla-

kus. Tā viņi nogulējuši abi tanī dienā līdz vakaram. Nakti, ap

pulksten divpadsmitiem, pagrabā sanākuši daudz vīri, tie bijuši

laupītāji. Viņi sākuši uz zārkiem ēst, dzert un skaitīt naudu. Te

uzreiz ārā atskanējusi ratu dārdoņa. Visi vīri izskrējuši no līķu

pagraba laukā un metušies uz dārdoņas pusi, kur braucis kāds

kungs. Laupītāji braucēju nosituši, paņēmuši viņa zelta pulk-

steni, palaiduši zirgu, lai iet tālāk, un paši aizgājuši atkal uz līķu
pagrabu. Nu viņi sākuši atkal skaitīt naudu: „Tas tev, tas

man; tas tev, tas man," bet beigās sākuši strīdēties, kam piederēs
tas zelta pulkstens. Te uzreiz viens iesaucies: „Kas ar manu zo-

benu uz vienu cirtienu varēs pārcirst šo jauno zārku, tam pulk-
stens piederēs." Jaunajā zārkā gulējis nabaga kaimiņš. Viņš ļoti

nobijies un tāpēc cēlies ar troksni augšu un kliedzis: ,Juri, Jāni,

Pēteri, celieties augšū un pārmāciet šos pagānus! Ne nomiru-

šiem vairs miera nebūs gulēt!"

Laupītāji domājuši, ka miroņu ir ļoti daudz, un tāpēc visi aiz-

bēguši. Nu nabaga vīrs ar bagāto sākuši skaitīt laupītāju at-

stāto naudu: „Tas tev, tas man; tas tev, tas man," bet beigās ba-

gātais vēl teicis nabagam: „Kaimiņ, kas tad vēl būs ar tiem di-

viem zeseriem?"
Vienam laupītājam bijis naudas ļoti žēl, tas iebāzis galvu pa

pagraba lodziņu iekšā un lūrējis. Nabaga kaimiņš to ieraudzījis,
norāvis laupītājam cepuri no galvas un, atdodams to bagātajam,
teicis: „Tas tev, kaimiņ, nar tiem diviem zeseriem!"

Laupītājs, to redzot un dzirdot, ļoti izbijies, aizskrējis pie
citiem laupītājiem un teicis: „Ko mēs, brālīši, tur vairs varam

darīt? Mūsu bija tik daudz un tad mums vēl naudas visiem bija

diezgan, bet viņiem, ar manu cepuri vēl klāt, iznāk tikai divi ze-

seri katram."

Nabags un bagātais, ar parādiem izlīdzinājušies, nu gājuši

mājā un dzīvojuši laimīgi.

5. A. 1654. Skolnieks J. Čudars no E. Čudara Birzgala pag.

Dzeivuoja divi bruoļi: Andrivs un Juoņs. Andrivs beja na-

bogs un Juons boguots. Andrivam pītryuka naudas un jis guoja

pi sova bruoļa Juoņa aizjemt. Bruols arī īdevja, tik ar taidu nū-

runu, ka nūteiktā laikā atdūt paruodus. Dreiži paguoja tvs laiks

un nu vajadzēja atdūt.
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Andrivs aizguoja pi sova bruola, lyugt pagarinuot ilguok tū

laiku. Juoņs arī nūteicja ilguok tū laiku. Paguoja tys laiks, bet

Andrivs naīt pi sova bruoļa. Un kad bruoļs Juoņs atguoja pēc
naudas, jis pasacēja uz sīvu, lai jei sokūte, ka es nūbraucis peļņī,
bet pats aizguoja uz cīmiņu. Tai ari izzadevja šū reizi bruoļi nū-

muonīt. Pēc eisa laika Juoņs apsajēmja apcīmuot sovu bruoļi
Andrivu vēļ reizi. Andrivs šūreiz apsametja slyms, un kad bruoļs

atguoja, viņš lyudzjās, lai tys pagarinoj, kamār viņš byus vasals,
Šūreizi izguoja taipat. Trešū reizi Andrivs pasataisēja par nū-

myrušu: nūsavylka plyks, apsavylka ar boltū pologu un atsagUļa
uz beņča. Atguoja Juoņs. Sīva aizskrējuse, jau nu gobola pa-

stuostēja, par sovu veiru, ka tys nūmyra. Juoņs īguoja kambarī

un pīgryudja Juoņam rūkas pi kuoju pādu, kuras Andrivam beja

kutīgas. Nūmiris cvlvāks īsasmēja. Juoņs sācēja: „Tai nu, bruol,

navajag dareit!"

Andrivs arī saprota, ka nav lobi darējis, un suoka bruoļi

lyugt, lai pīdūd šū reizi paruodus. Juoņs arī apsažāluoja un nū-

lyka vēl leidz zynomam laikam moksuot. Andrivs napaspēja pī-

pelnīt, kad jau vajadzēja ar sovu bruoļi rēkinuotīs, un šūreiz iz-

dūmuoja citu vilteibu. Kapleičas pogrobā izmeklēja škierstu un,

īleidis grobā, gulēja par nūmyrušu. Sīvai pasacēja, lai viņa soka,
ka jau Andrivs asūt nūmirs un paglobuots. Juoņs atguoja vēl uz

Andriva muojom un sīvai vaicoj: „Kur tad Andrivs?"

Sīva atsoka: „Jau muns veiriņš nedēļu guļ kopā."
Pēc runuošanas Juoņs guoja uz pogrobu vārtūs, vai īleida pa

lūgu vydā, bet te par ūtru lūgu redz, ka atīt uz viņu četri slap-
kovas. Viņš nu bailes īskrēja koktā un stuov. Sakuopja vysi

vydā, īnesja arī zalta mucu, bet paši navarēja sadalīt zalta go-
bola. Vīns nu tūs īsaucja: „Kas atgrīzs rūku tam tālam, tys pa-

jems zalta gobolu!"
Vīns arī guoja uz Juoņi, kurs treisēja kai lopa. Viņš tūmār

uzklīdzja: „Dzeivī, nūmyrušī, ceļitīs!"
Te Andrivs padzierda sova bruoļa bolsu, tyuliņ nu škiersta

uorā. Laupītuoji apstulba un vysi nu bailēm aizbāga. Pēc at-

sajēgšonas bruoļi sadalēja zalta mucu un cytas montas uz pusēm.

Nu šuo laika viņi dzeivuoja, kai eistynī bruoļi.

50. Necerēta laime.

1. A. 1654. Auseklis Lielvārde. Brīvzemnieka kr. LP, VI,

896 (133, 6).

Vienam tēvam trīs dēli. Vienreiz viņš vecāko dēlu veda ap

saviem laukiem, tur gadījās liels, līks bērzs. Dēls saka: „Vai zini,

tēt, kas te iznāk?"
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„Nu, kas tad?"

„Saku koki!"

Tevs par to ļoti priecājas: „Tu esi man labs dels, ta runādams,

būsi man vecumā labs maizes devējs!"

Otrā dienā tēvs veda otru dēlu. Gadījās liela, liela liepa.

Otrs dēls saka: „Vai zini, tēt, kas te iznāk?"

„Nu, kas tad?"

„Segli!"

Tevs atkal priecājas: „Tu esi man labs dels, būsi man vecuma

maizes devējs!"
Trešā dienā veda trešo dēlu. Gadījās liels, liels ozols. Tre-

šais dēls saka: „Vai zini, kas, tēt, te labs iznāk?"

„Nu, kas tad?"

„Ceļa gajeja runga!"
Tad tēvs dusmīgi atteica: „Tu man neesi vis labs dels, tu

būsi tikai tāds pasaules staigulis, nekāds_maizes devējs vecuma."

Un kad trešais bija paaudzis, tad tēvs to palaida, lai iet pa

pasauli. Viņš pirms aizgāja uz kalēju uzkalt desmit podu smagu

rungu. Uzkala, runga bija par nestipru. Nu lika divdesmit podu

smagumā kalt. Uzkala to, vēl runga locījās. Nu lika trīsdesmit

podu kalt. Uzkala, tā drusku gan locījās, locījās, bet iztika un

aizgāja pasaulē. Jāja, jāja — uzjāja lielu pļavu un pļava lielu

kuplu ozolu. To izrāva no saknēm un atrada trīs mucas naudas

zem ozola. Nu piesēja pie ozola ķēvi un nosacīja tā: „Es iešu

astoņi gadi pa pasauli un par astoņi gadi nākšu atpakaļ. Ja tev

tad nebūs astoņi kumeļi radušies, tad nocirtīšu tev galvu."

Bet kad viņš nu par astoņi gadi atnāca, tad ķēve zviegdama

veda savus astoņus bērnus pretim. Nu viņš paņēma savas trīs

mucas zelta naudas, aizgāja uz tēvu un dzīvoja laimīgi.

2. A. 1654. Fl. Ankipāns Ludzas apr., Michalovas pag.

Dzeivuoja treis bruoļi: divi gudri, trešais bruols muļķis. Jūs

tāvam beja treis vērši. Tāvs mierdams izdaleja šus vēršus so-

vim dālim. Kad tāvs beja nūmiris, tad mulkis vedja sovu vērsi

puordūtu. Agri nu reita jis sasataisējuos vest vērsi, kurs beja

juovad par mežu. Kad jis vērsi beja īvedis dziļi meža, tad suoka

lels vējs pvust, ka kūkim zori šveikstēja. Mulkam izaklauseja,

ka tur ļaudis runoj. Tad jis klīdzja: JPierksit vērsi?"

Vējs šveikst, jam pīsaklausīja, ka atbild kaut kas, ka pierk-

sim. Tagad jis vē] klīdzja: „Cik moksuosit?"

Jam pīsaklausējuos, ka vejs atbild: „Symtu rubļu."

„A kad nauda?"

„Par nedēli!"

Jis vērsi piseja pi kuka un nūguoja uz muojom. Tikkū jis

īguoja muojuos, nu jo vaicoj: JPuordevi vērsi?"
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„Puordevu."

„Cik pajēmi."

„Symtu rubļu."

„Kad nauda?"

„Par nedēļi."

Izzynuojuši šū bruoļi, beiguši runuot. Vacuokois bruoļs pa-

jēmja sovu vērsi un pīsēja pi tuo pat kūka. Jam tai pat lopu
čaukstinis atbildēja, kai muļķam. Trešais sovu vērsi ari nūvedja
uz mežu. Puordzeivuojuši nedēļu, vysi treis bruoļi devjās uz

mežu pēc naudas. Nūguojuši atroda vvsus treis vēršus nadzei-

vus guļūt pi kūka. Ji nūguoja uz muojom, atnesja luopstas un

suoka rakt tur pat dūbi, kur gulēja nadzeivī vērši. Rūkūt ji at-

roda zalta kotlu. Vēršus salyka izroktajā dūbi, pajēmja naudu

un nūguoja uz muojom. Tur naudas beja tik daudzi, ka navarēja

pat saskaitīt. Divi bruoļi muļķi nusyutīja uz popa pēc sīka, ar

kū naudu izmērīt. Jī pīsacīja, lai nasoka, ka naudu mērēškūt,
bet lai pasoka uz popa, ka rudzus mērēškūt. Nūguojs pi popa
un soka: „Pop, pop, īdūd man sīka!"

„A kū mērēsit?" pops vaicoj.

„Rudzus," atsoka muļķis.

„Rudzi vēļ nav pļauti, kū tad mērēsit? Sīka nadūšu."

Muļķis nūguoja uz muojom bez sīka. Muojuos voicoj nu juo,

par kū sīku naatnes.

„Akai tad varu atnest, ka nadūd pops? Jis soks, ka rudzi

vēļ naasūt pļauti."

Ūtru reizi jū syuta uz popu un, lai soka, ka mērēškūt mīžus.

Otkon pops nadūd jam sīka, ka mīži tikkū vuorpuojūt. Jis otkon

īt uz muojom un soka nūguojs, ka pops sācējs, ka mīži tikkū vuor-

puojūt. Trešū reizi nūguoja uz popu un pasacīja, ka lynus mē-

rēškūt. Pops jam nadūd sīka, jo lyni tagad tik vēļ zīd. Catūrtū

reizi jū nusyuta uz popu, lai jis soka, ka naudu mērēškūt. Nū-

guojs pi popa un soka: „Pop, pop! Īdūd sīka!"

„Kū vēļ mērēsit?"

„Naudu," atsoka muļķis.

„Jo naudu, tad īdūšu stipru sīku. Es ari nūbraukšu uz jyu-
sim maņ īdalēsit kaidu sīku naudas."

Tikkū muļķis nūguoja ar sīku uz muojom, pops sajyudzja

zyrgu un laižuos braukt uz jīm, lai jam naudas īmērej. Muļķis

nūguoja uz muojom, pajēmja dzelža pīstu, izkuopja uz jumta, lai

popu nusit. Tikkū pops beja pījuojs pi kula, mulkis kai laidja ar

pīstu jam taisni uz golvas, te uz reizes jū nusyta. Bruoļi izda-

īējusi naudu, dzeivuoja zaļi.
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3. A. 1654. V. Barkovskis no J. Pleikša Sakstagala pag.

Vīnam tāvam beja vīns dāls duraciņš. Jis nikuo nastruo-

duoja, tikai staiguoja pa pasauli, lasīdams maizi. Vīnu reizi jis
nūīt uz pazeistamū sābri. Sābris soka: „Tu taida boguota tāva

dāls, it tu vēl staigoj pa pasauli maizi lasīdams."

Sābris jū izlomoj un jam nikuo naīdūd. Tai tvs duraciņš
aizīt tuoluok un īīt pi vīna saiminīka un paprosa maizis. Tys

jam īdūd pus kukuļa maizis. Duraciņš staiguodams pa pasauli,

pīlosa lelu kuli maizis, un atīt uz sātu. Tāvs suoka jū lomuot:

„Kai tev, dēls, kauna nāasama, staiguot pa pasauli un prasīt
maizis?"

Bet duraciņš jam atbild: „Munai sīvai nabvus kuo est, dēl
tuo es staiguoju lasīdams maizi."

Tāvs jam soka: „Paļdīs Dīvām, vysa asams gona, tu kai du-

raks staigoj pa pasauli, lasīdams maizi."

Tai dāls nu tāva nūbāg un pi vīna saiminīka pazajam par

puisi dzeivuot. Jis tī dzeivoj, dzeivoj i saslymst. Tai jis pi sai-

minīka navar struoduot. Tai saiminīks jū padzan pa ceļu. „Lo-
buok tu ej pa ceļu, nakai te sliņkoj."

Tai duraciņš aizīt prūjom, īt' īt — īdams atrūn lelu naudas

moku. Jis nazyna, kū darīt ar tū naudu, aizīt pi vīna saiminīka

i runoj: „Es nazkū atrodu uz ceļa. Nazynu, kas tys ass."

Saiminīks jam soka: „Tei ir nauda."

Tai duraciņš mudri izskrīn nu ustobas uorā un suoc īt uz

sātu. Jis īt, īt un īīt lelā mežā un tur atrūn lelu gobolu zalta. Jis

palīk prīcīgs un atīt uz tāva sātu. It ustobā un tāvs suocs vai-

cuot: „Nu dāls, kur ta tu biji itū laiku staiguojis?"
Šis staiguojis maklādams laimes. Staiguodams šis atrodis

daudzi naudas un nazyns, kū darīt ar jū. Tāvs suocs prasīt, lai

paruoda naudu. Tai dāls izvalk paprīšku naudas moku ar naudu.

Bet vēļ šam asams zalta naudas gobols. Kurs ass cīši gryuts, ka

ar vīnu pierkstu navarams pacelt. Tāvs suocs dālu žāluot: „Lobi,

dālsi, ka tu taids boguots."
Tai dāls tāvam atdūd sovu vysu naudu. Tāvs par tū naudu

nūpierk skaistu ērzeli. Tad aizvad sovu dālu uz skaistu meitu

svuotūs. Jis sasvuotoj sev meitu. Un par divējas nedēļas sa-

taisa kuozas.

4. A. 1654, 16001 Vasīlnieks ar K. Otu Nogalniekos. LP, V,»

313 (138, 4).

Vienreiz dzīvoja trīs brāli: divi gudri, viens mulkis. Un tie

gudrie brāli gribēja dzīrās turēt: bet nebija tik daudz bļodu, tā-

dēļ aizsūtīja muļķīti salūgt bļodas pa kaimiņu mājām.
_

Muļķītis
aiziet un sadabū divi duču. Bet iesienamā nebija paņēmis līdz:



377

nekā pārnest bļodu kaudzi. Beidzot darījis tā: izsitis visām bļo-
dām caurumus dibinā, sabāzis uz mieta virknē un pārnesis pa

muguru itin viegli. Bet gudrie brāļi muļķīti sapēra par to un

iedzina bez vakariņām aizkrāsnē gulēt.
Otrā dienā viņi raidīja muļķīti sāli pārnest. Muļķītis saman-

goja veselu kuli sāls un steidzās palēkdams mājā. Bija jātop
pār tur pie upes laka divi suņi. Viņš vaicāja suņiem: „Kā
varat tādu saldu ūdeni lakt?"

„Jāvar! Kas tad mums sāli dos?" suņi atbildēja.

„Kas jums dos? Es jums došu!" un iebēra sāli upē.
Mājā gudrie vaicāja: „Vai pārnesi sāli?"

gan, bet_re_dzēju suņus saldu ūdeni lokam, piebēru tiem

sāls tiesu un tā izņēmās viss."

Nu gudrie atkal sapēra muļķīti un ietrieca bez vakariņām
aizkrāsnē gulēt.

Trešā dienā gudrie sarunājās: „Vai tad muļķītis tiešām nevar

mums nekādu labumu padarīt? Dosim lielo vērsi, lai ved tirgū

pārdot."

„Labi, muļķītis saitē paņēma vērsi un veda pārdot. Bet tai

dienā bija aplam vējaiņš laiks. Muļķītim bija jāiet caur bērzu

birzi un tur vecs bērzs vējā čīkstēja. Viņš domāja: „Kas tā čīkst

un kaulējas, tas jau pircējs ir."

Un neko vairāk — prasīja: „Cik dosi par manu vērsi? Vai

būs sešdesmit rubļu?"
Bērzs atkal iečīkstējās.

„Ak tā! tad dosi gan!"

Bērzs atkal iečīkstējās.
„Ak tā! tad tev šodien naudas nav; bet vai rītu — jā?"
Bērzs atkal iečīkstējās.

„Labi, tad tā paliek. Še tev vērsis, rītu nākšu naudai pakal."
Muļķītis piesēja vērsi un pārgāja palēkdams mājā. Gudrie

vaicāja: „Kur nauda?"

Tā un tā — rītu, rītu. Bet gudrie sapēra muļķīti un ietrieca

bez vakariņām aizkrāsnē gulēt.
No rīta muļķītis paņēma cirvi un gāja naudai pakaļ. Nu bija

rāms laiks un bērzs vairs nečīkstēja. Gan muļķītis izpukojās:
Kā tad! nu šim mute cieta, kad nauda jādod. Vakar nespēja ne

atklausīties!"

Bet bērzs nepīkstēja ne vārda — rājies, cik gribi. Nu, ja tā

tā lieta, cirtīs bērzu nost. Cērt, cērt — bērzs nogāžas un no do-

buma izveļas liels naudas pods.

„A! tā jau domāju, ka aizmaksās," muļķītis pasmejas un nesa

podu mājā. Bet ceļā satika mācītāju, tas vaicāja: „Ko tur nesi

tik smagi?"

„Naudu nesu!"
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Noskaiti man arī kādu pusi."

„Blēņas tur vēl skaitīt — še viss, ja tā gribi!"

Labi, — atdeva naudas podu un pārgāja tukšā. Gudrie jau-

tāja: „Vai dabūji naudu?

„Dabūju!"
„Kur palika?"

„Macitajam atdevu!"

„Ak tu muļlķis tāds! alk tui muļķis tāds! un kā tu rītu eji mācī-

tājam atprasīt naudu. Ja neatdod ar labu, ņem ar ļaunu! Bet

tagad ej aizkrāsnē bez vakariņām gulēt."
Rītā muļķītis noiet pie mācītāja: lai atdodot vakarējo naudu!

„Man vakarējās naudas nav, man tikai šīs dienas nauda."

To dzirdēdams, muļķītis domāja: viņš negrib atdot! un no-

sita mācītāju. Tad paņēma vienā rokā naudas podu, otrā mācī-

tāju un aizgāja pie brāļiem. Bet brāļi sabijās: „Vai, trakais, ko

nu esi padarījis? Mācītāju nositis! Raksim viņu pirtī apakš lā-

vas, lai neviens nedabū zināt, kur mācītājs palicis."

Gudrie apraka mācītāju pirtī apakš lāvas. Bet mācītāju
muižā rīkoja lielas bēres un saaicināja pasauls ļaužu, lai saklau-

šinātu no bēriniekiem, kur mācītājs būtu palicis; ari gudrie brāļi

aizgāja bērēs, bet muļķīti tīšām neņēma līdz.

Tomēr, kad bēres bija jau lielajā, kad visi ēda un dzēra, tad

neaicinātais muļķītis itin piepēši arī ieradās un pārmeta bērinie-

kiem: „Ēst un dzert, to mākat visi, neskubināti; bet mācītāju sist

- neviens."

To dzirdēdami, bērinieki saklupa muļķītim apkārt, taujādami:

„Diezin, vai tu nezini, kur mācītājs palicis, tā runādams?" .

„Kā tad es nezināšu? Pats taču nositu viņu un paraku pirtī

apakš lāvas."

Tagad gudrie brāļi tīri pārbijās, bet viņi bija manīgi diezgan.

Kamēr citi muļķīti klaušināja, šie ātri, ātri pārsteidzās mājā, no-

kāva āzi, izņēma mācītāju no lāvas apakšas un nolika āzi tai

vietā. Sanāca meklētāji, muļķītis sāka rakt un uzraka ragus.

Nu muļķītis jautāja: „Vai jūsējam bija ragi?"

„Nē, ragi nebija."

Muļķītis atkal raka un uzraka četras kājas; viņš jautāja: „Vai

jūsējam bija četras kājas?"

„Nē, četras kājas nebija."

Muļķītis atkal raka un izraka visu āzi; viņš jautāja: „Vai jū-

sējs izskatījās tāds, vai neizskatījās tāds?"

„Nē, viņš neizskatījās tāds!" visi atteica un aizgāja.

5. A. 1654, 1600, 327, 328. J. Grīnberģis Mežotnē. LP, V, 309 (1,3)

Vienam tēvam bija trīs deli: divi gudri, trešais muļķis. Tevs

mirdams atstāja katram dēlam pa vērsim. Gudrie tūliņ pārdeva
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savus vēršus, bet muļķītis nepārdeva. Reiz brāli gāja mežā

malku cirst. Muļķītis domāja: „Ko es atstāšu vērsi mājā? Ve-

dīšu mežā līdz, lai paēd."

Labi, gudrie brāļi aizgāja ātrāki un muļķītis ar vērsi līda no-

pakaļus. Bet ceļā viņš dzirdēja čīkstam koku. Tūliņ vaicāja
tam kokam: „Ko tu čīksti? Vai gribi manu vērsi pirkt?"

Koks neko, tikai čīkstēja un čīkstēja. Tad muļķītis piesēja

pie čīkstētāja vērsi un gāja tālāk. Vēlāk atnāca skatīties, ko

vērsis dara, bet vērša vairs nebija. Nu sašuta par koku un

dusmās cirta viņu nost. Bet nebija aizcirtis ne līdz pusei, te

sāka no koka dobuma nauda birt. Muļķītis tīri sabijās un skrēja

brāļiem pateikt, kas noticis. Gudrie brāļi tūdaļ saraudzīja maisu,

sajūdza zirgus, sakrāva naudu vezumos un veda mājā. Bet vi-

ņiem piestājās vecs vīriņš, vaicādams: „Ko labu vedat, dēli?"

„Mālus vedam!" gudrie atteica.

„Nekā, dēli — nevajaga melot. Jūs vedat manu naudu, to

nevaru vēlēt."

Bet gudrie labi saduņķēja veci un iegrūda grāvī. Mājā pār-

braukuši, tie izdalīja naudu trijās dalās: paši paturējuši divas

daļas, muļķītim atdevuši vienu daļu. Tomēr muļķītis nezināja,
ko ar savu naudu iesākt, ko darīt. Viņš labāk aiznesa mācītāja
dārzā un izsēja tur kā daždien graudus. Bet mācītāja māte, to

redzēdama, gribēja naudu salasīt. Muļķītis gan biedināja: „Ne-

lasi!"
Šī lasa un lasa. Nu, ka neklausa — ņēmis nosist mati. Maja

gudrie brāļi vaicāja: „Mulķīti, ko tu tai dārzā tur locījies?"

«Nelocījos, ne. lesēju naudu un nositu mācītāja māti!"

„Ai! ko tu esi izdarījis! Tad mums jābēg."

„Bēgsim arī!" muļķītis atteica, „bet ņemiet mani arī līdz."

„Nē, tevi baidāmies ņemt, mēs bēgsim divi _vien."_
Bet kamēr gudrie tur zirgus saraudzīja un tā, tamer_muļķītis

paslepus ielīda savā tukšā naudas maisā un paslēpās bralu rotos

aiz sēžamā. Gudrie brauca, brauca — uzbrauca vienu pili. le-

gāja iekšā palikt par nakti, sastapa velnu ar trim princesēm.

Velns teica: „Labprāt jums nakts māju dotu, ja jus butu trīs,

ka katrai princesei iznāk klātgulētājs."

„Ak skāde!" gudrie bēdājās, „kaut labāk butum ņēmuši muļ-

ķīti līdz, tad būtum trīs.

Bet muļķītis iesaucās maisā: _„Te jau esmu!"

To dzirdēdami, gudrie priecājās un glaudīdami izlaida muļ-

ķīti no maisa. Tagad velns deva nakts māju un katram brālim

vienu princesi klāt gulēt. Pa brītiņam abi gudrie brāļi ar savam

princesēm jau bija aizmiguši; bet muļķītis ar savu princesi, jau-

nāko, nē. Te uz reizi it kā zibins pārspīdēja visu istabu. Muļ-

ķītis iesaucās: „Kas tas?"
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Jaunākā princese atbildēja: „Tā mana tēva pātaga, jo kad

viņš uz svešām zemēm iet laukus strādāt, tad viņš ar pātagu pār-

met krustu un nu drīzi tas pārnāks; bet tad tev klāsies nelabi:

dzīvs jau nepaliksi."
Muļķītis, to dzirdēdams, satrūkās gan drusku un tikai gudroja,

kā nu izglābties. Par laimi jaunākā princese arī drīz piemiga,
visi tagad šņāca. Bet muļķītis uzlēca kājās, uzlika savu cepuri
un brāļu cepures princesēm galvā; bet princešu vaiņagus sev

pašiem galvā un tad likās par jaunu gulēt. Un tas bija labi darīts,

jo ap pusnakti ienāca velns ar lielu dunci rokā un nocirta prince-
sēm galvas, tādēļ ka viņām bija cepures galvā un velns bija do-

mājis: tie tie brāļi. Bet līdz nu velns atkal aizgāja, muļķītis pa-

ņēma velna pātagu un uzsauca brāļiem: «Steigsimies projām!"
Šie arī tūliņ paklausīja un nu bēga un bēga; bet velns drīzi

apmānīja un dzinās pakaļ. Tad muļķītis nopliukšķināja pātagu

krustiem un šķērsām, tūliņ gadījās tilts priekšā, jūra pakaļā un

velns sadedzis skraidīja laivu meklēdams. Bet kamēr sameklēja

laivu, šie jau viņpus jūras kādā ķēniņa pilī, drošā vietā. Un tas

ķēniņš sacīja tā uz brāļiem: „Kurš no jums var šo lielo ozolu no-

duņķēt?"

■ Gudrie brāli domāja: „Labi butu, ja tikai mes tiktum vaļā.

Jāsaka, ka muļķītis var."

Labi, pateica. Un nu muļķītim ozols jāduņķē. Bet viņš daudz

nebēdāja: cirta ar pātagu krustiem un šķērsām un sadragāja ozolu

lupās. Ķēniņš nezināja, ka muļķītis velnam pātagu atņēmis, tā-

dēļ nobrīnojās vien un sacīja tā: „Ja tu, muļķīti, tādu ozolu no-

gāzi, tad varēsi arī velnam 3 zelta zosis nozagt, 3 zelta ābolus no-

zagt, tad zelta ērzeli ar visu pulksteni no staļļa izņemt un pašam
velnam vēl asti izraut! Bet ja tu to visu varēsi, tad atdošu savu

meitu par sievu."

Nu muļķītis nodomājies aizgāja gar jūrmalu vien. Gāja, gāja,
—te ierauga vienā vietā trīs zelta zosis. Tūliņ paķer zosis un

poš pie ķēniņa. Bet pašā tai brīdī velns arī apmānījis — nāk, ka

kūp vien, pakal. Bet muļķītis nopliukšķināja pātagu krustiem un

šķērsām, tūliņ gadījās tilts priekšā, jūra pakaļā un velns nekur

tikt. Kamēr laivu sameklēja, šis ar zosim mājā. Tas nu bija
labi. Bet otrā dienā bija jāiet zelta āboli zagt. Gāja, gāja —te

vienā vietā ierauga arī trīs zelta ābolus. Tūliņ norauj un poš

pie ķēniņa. Bet pašā tai brīdī velns nāk pakaļ, ka kūp vien.

Muļķītis papliukšķināja pātagu krustieu un šķērsām, tūliņ gadījās
tilts priekšā, jūra pakaļā un velns nekur tikt. Kamēr laiku sa-

meklēja, šis ar āboliem pie ķēniņa.

Bet trešā dienā bija jāiet pēc ērzeļa un pulsteņa. Gāja, gāja
— nogāja pie velna staļļa durvim un vispirms paslēpa pātagu
mēslos. Nu līda pēc ērzeļa; bet līdz ērzeli apgrieza, pulkstenis.
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noskanēja un velns klāt: „Ko te dari? Tu man nozagi zosis, no-

zagi ābolus, nu tevi ieslodzīšu dzelzs pagrabā barot."

Velns iegrūda muļķīti pagrabā, uzlaida dzelzs vāku virsū un

pa tādu mazu šķirbiņu, lai roku aizbāž, baroja ar saldu pienu un

riekstu kodoliem. Kad laiku bija barojies, velns atnāca pie šķir-

bas, sacīdams: „Izbāz man pirkstu, lai redzu, cik tālu esi baro-
jies!" Bet muļķītis uzmauca pirkstam riekstu čaumalu. Velns

apčamdīja pirkstu, atrada vēl cietu un baroja vēl labu laiku. Tad

atnāca atkal pie šķirbas, sacīdams: „Izbāz man pirkstu, lai redzu,
cik tālu esi nobarojies!"

Muļķītis uzmauca pirkstam riekstu čaumalu un atkal pie-
vīla velnu. Nu baroja vēl kādu laiku un tad atnāca pie šķirbas,
sacīdams: „Izbāz pirkstu, lai redzu, cik tālu esi nobarojies!"

Muļķītis ir šoreiz uzmauca pirkstam riekstu čaumalu, bet

pirksts, manāmi barojies, nevarēja velnu vairs pievilt; velns at-

teica: „Būsi labs! šodien un rītu nebūšu mājā, bet parītu grābšu
tevi nagos."

Un velnam bij taisnība. Muļķītis tiešām bija nobarojies mie-

sās, caur ko arī spēki bija gadījušies desmitreiz vairāk. Bet tas

bija labi: jo līdz ko velns bija aizgājis, muļķītis saslējās pret pa-

graba vāku, atgrūda vaļā, izlīda laukā, paņēma pātagu, izveda

ērzeli ar visu pulksteni un steidzās pie ķēniņa. Gan arī šoreiz

velns dzinās pakaļ; bet muļķītis papliukšķināja pātagu: tūliņ ga-

dījās tilts priekšā, jūra pakaļā — velns nekur tikt. Kamēr velns

laivu sameklēja — muļķītis mājā. Bet ceturtā reizē bija_ jāiet
vēl velnam asti izraut. Tas nu bija smagākais darbs, tādēļ arī

nabadziņš aizgāja bēdādamies. Gāja, gāja — iegāja velna pilī,
kur sastapa durvīs veceni. Tā sacīja: „Ai, dēliņ, ko teitan tu

meklēsi? Pārnāks mans kungs, tas saplosīs tevi."

„Vai plosa, vai neplosa, bet esmu nācis velnam asti izraut."

Vecene sacīja: „Nu labi! tad paslēpies te apakš trepēm!" Muļ-

ķītis paslēpās ar visu pātagu. Ne cik ilgi, velns mājā: kas tā par

smaku te esot?

„Nekas, nekas! te bija viens Dieva izredzēts cilvēciņš."

„Nu, kur tad Dieva cilvēciņš palika?"
„Aizgāja, aizgāja!"
Un velns vairāk neko: tūliņ nolikās gulēt. Bet kamēr šis

krāc, vecene jau parauj vienreiz asti. Velns atmožas:_„Kas te?"

„
Nekas, nekas — maizi mīcīdama drusku tev pieduros."

Velns vairāk neko — krāc atkal. Nu vecene parāva otrreiz

pie astes. Velns atmožas: „Kas te?"

„Nekas, nekas — maizi mīcīdama drusku tev pieduros!"

Velns vairāk neko — krāc atkal. Nu vecene rāva no tiesas

un izrāva asti ar visu sakni, pasviezdama muļķītim trepju apakša.

Muļķītis paķēra asti un aizskrēja kā vējš. Velns, zināms, šoreiz
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stāvus izlēca no gultas dzinās muļķītim pakal. Bet muļķītis pa-

pliukšķināja pātagu krustiem un šķērsām: tūliņ gadījās tilts

priekšā, jūra pakaļā — velns nekur tikt. Kamēr laivu sameklēja
— muļķītis mājā pie ķēniņa.

Nu ķēniņš atdeva muļķītim savu meitu par sievu un atdeva

valdību; bet gudrie brāli noskatījās vien.

6. A. 1654. M. Zaube Alūksne. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz vienai mātei bijis viens vienīgs dēls, vārdā Ancis. Viņi

dzīvojuši ļoti nabadzīgi. Māte Anci bija aizsūtījusi uz mežu pēc

žagariem, jo viņiem nav bijis malkas.

Ancis aizgājis mežā, pielasījis žagarus, bet nākdams uz māju,

apmaldījies, jo bijis jau tumšs. Viņš nezinādams, ko darīt, ska-

tījies uz visām pusēm, un ieraudzījis tālumā uguntiņu spīdam.

Viņš ļoti priecīgs devās uz to pusi un ieraudzīja savā priekšā mazu

mājiņu. Pienācis pie loga, viņš redzēja, ka logi ir vaļā un pie loga
ir galds. Pie galda stāvēja pavecs vīrs, otrā pusē sieviete un

galda galā mazs puisēns.
Tēvs skaitījis naudu, jo viņš bijis pārdevis labību, un nu vēl

pārskaitījis, vai nauda ir visa. Mazais puisēns lūdzis, lai tēvs

viņam arī dodot naudu, bet tēvs nedevis sacīdams: „Ka nauda

pieder bubulīšam, un pa to laiku izstiepis roku pa logu ārā un

sacījis: „Še, bubulīti, nauda!"

Ancis tūliņ paņēmis naudu un devies ātri mežā līdz nākāmam

rītam, kamēr gaisma ausa un tad arī atrada ceļu uz māju. Un

no šās dienas Ancim ar māti klājās labāk, jo bija arī nauda ko

maizi nopirkt.
Tēvs nu gan noprata, ka bija žēlojis savam dēlam dot naudu,

bet nu bija visu atdevis bubulīšam, bet viss bija par vēlu, un uz

priekšu tas deva dēlam katru reiz naudu, kā tik skaitīja.

7. A. 1654. Skolnieks A. Kurps no 90 g. v. Sprūda Nīcā.

K. L i eloz o 1 a kr.

Reiz dzīvojis viens bagāts kungs, kura dēls bijis dikti stalks

un žūpojis. Kad tēvs palicis vecs un nevarīgs, viņš domājis: „Ko
nu lai daru? Es esmu vecs un drīz miršu, dēls paliks par manti-

nieku un visu mantu ātri patērēs."
Labi. Tēvs paraksta vēstuli un mirdams iedod savam uz-

ticamam kalpam, lai tas to viena gada laika pēc viņa nāves

iedod dēlam, bet pats lai augšā neplēš.
Labi. Kalps apsolās tā darīt, un kungs nomirst. Bet nu dēls

tik dzīvo, kā tik vien māk.

Paiet gada laiks, bet dēlam vairs nekā nav. Viņš paskatās



383

kalendārā un redz, ka tieši gads pagājis no tēva nāves, bet viņš
vēl ne vienu reizi nav bijis uz tēva kapa tēva reizi noskaitīt. Dēls

apģērbjas, aiziet, noskaita tēva reizi un pārnāk atkal mājās.

Tiklīdz viņš ieiet iekšā, viens pie durvim klauvē. Viņš at-

taisa durvis — istabā ienāk kalps, pasniedz dēlam vēstuli un aiz-

iet. Dēls atplēš vēstuli un lasa: „Es zinu, tagad ir jau pagājis
viens gads, kamēr es esmu miris. Tu esi visu mantu izdzīvojis.
Es tev teicu, ka tā nevajaga darīt, bet tu mani neklausīji. Tagad
es tev cita padoma nevaru dot, kā iet tur kambarī, kur pie grie-

stiem iedzīts kāsis, uz kāša karājas valgs, bāz tur galvu iekšā,
tad būs viss labi."

Dēls to izlasījis, paliek skatoties. Viņš domā, ka gribot ne-

gribot tā jādara, ja nav tēvu klausījis, jo nabags vien jau esot.

Viņš ieiet kambarī, uzliek saiti uz kakla un palaižas vaļā. Tavu

brīnumu! tikko palaižas vaļā, tas rodas ar visu saiti uz kakla

uz krēsla sēdot. Dēls labi apskatās un redz, ka viņam priekšā
uz grīdas zelta naudas čupa. Viņš nu saprot, cik labs viņam
tēvs bijis, kad viņam paglabājis naudu.

No tā laika viņš dzīvoja pavisam labi.

Piezīme. Šis variants nak no Tūkstoš un vienas nakts. P. Š.

8. A. 1654. Skolnieks A. AUis no 55 g. vecas M. Šenvaldes

Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz bijis viens nabaga kurpnieks. Viņš strādājis, strādājis
un bijis pats slims un tā bērni arī slimi. Tā viņš vienu nakti sap-

ņojis, lai viņš ejot uz to lielo tiltu tai pilsētā, tur atradīšot savu

laimi. Nu kurpnieks no rīta piecēlies pārdomā iet — neiet, tā pil-
sēta bijusi sešas jūdzes no mājām. Ka viņš ies, viņam iziet kādas

trīs dienas, līdz noies uz to pilsētu, un tad paliks vēl nabadzī-

gāks. Ab viņš sapņo otru un trešo nakti arī, lai viņš uz to tiltu

ejot, tai pilsētā, ka tur viņš atradīšot savu laimi.

No rīta viņš saņem dūšu, atmet visu savu tupeļu lāpīšanu un

iet prom uz to pilsētu. Kurpnieks noiet tai pilsētā un stāv uz to

tiltu vienu dienu, otru dienu, kā knapi tik vairs uz kājām varējis
nostāvēt. Viņš gan domājis: „lešu uz mājām," bet te viņš sa-

ņem atkal dūšu un stāv vēl trešo dienu, nemaz neēdis.

Trešo rītu viņam garām iet viensi bagāts kaupmanis, un tas

viņu uzrunā: ko viņš te stāvot tik izbālējis, „tu jau nokritīsi tepat

uz to tiltu."

Tas kurpnieks atstāstījis, ka viņš redzējis sapnī, lai šis nā-

kot uz šo tiltu un te atradīšot savu laimi. Tad bagātais teicis:

„Tu esi mulkis laucinieks, tu tici saviem sapņiem un māņiem."
Tā kaupmanis izrauj savu maku pilnu ar naudu un iedod kurp-

niekam, lai viņš paēd un iet uz mājām. Tas bagātais kaupmanis
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teicis: „Es ar sapņoju, lai es braucu uz laukiem, meža malā esot

maza mājiņa, tur dzīvojot viens nabaga kurpnieks. Tur esot

viens oša koks un liels akmens. Lai es to akmeni noveļu, tur

apakšā būšot viens liels vara katls, pilns ar vara naudu. Lai es

atstājot savu veikalu, un lai braucot uz laukiem to naudu meklēt

— tad es būtu tīrais mulkis, kad ticētu māņiem un sapņiem."

Tas bagātais taisni bija noteicis tā kurpnieka dzīves vietu.

Kurpnieks nu pāriet mājā, paņem sievu un bērnus un iet to ak-

meni velt zemē. Kad viņi novēluši to akmeni, tur apakšā bijis
liels vara katls, pilns ar vara naudu. Viņš naudu tik daudz da-

būjis, nopircis vienu muižu un nu dzīvojis kā bagāts muižkungs:

stādījis augļu kokus, audzējis daudz lopu, skolojis savus bērnus

un dzīvojis labi. Kurpnieks liek uzmūrēt lielu pieminekli, uz to

pieminekli liek uzlikt to kara katlu, un to pieminekli apstādīja
ar visskaistākām puķēm. Bet tos rakstus, kas uz to katlu bijuši,
neviens nevarējis salasīt.

Pēc gadiem nācis viens pasaules ceļotājs. Senāk nebija ne

kuģu, ne dzelzceļa, nedz arī gaisa kuģu un tad izgājis vairāk gadu
līdz apstaigājis visu pasauli. Cits dabūjis arī savu galu, staigā-

jot ap pasauli. Tas pasaules ceļotājs ar atnācis tai apgabalā, kur

tas kurpnieks dzīvojis. Pasaules ceļotājs iegājis ar pie tā kurp-

nieka, tas viņu pamielo, izvadā pa savis dārzis un gaņģis, noiet

pie tās vietas, kur tas katls uzstādīts un kur zied visskartākās

puķes. Uz to katlu bijis tās zemes raksts, no kuras bijis tas pa-
saules ceļotājs. Tas ceļotājs nu izlasījis uz to katlu: „Apakš šī

naudas katla ir vēl viens lielāks vara naudas katls nekā šis ir."

Tas pasaules ceļotājs izstāstījis visu, ko viņš izlasījis uz to

katlu. Viņi arī izrakuši vēl lielāku vara katlu, pilnu naudas. Tad

ceļotājs nu vairs negājis nekur prom, un tā abi dzīvojuši kopā kā

labākie draugi. Naudu nezinājuši kur likt, un devuši to naudu

arī nabagiem, un tā visi palikuši bagāti. Tas kurpnieks vēl dzīvo

ja nav nomiris.

51. Pievīlies tiesnesis.

1. A. 1660. P. Šmits Raunā.

Reiz dzīvājis viens nabags zemnieks, kas bieži aizņēmies
naudu no bagāta žīda, bet nekad nevarējis laikā atdot. Vienu

dienu zemnieks atkal atnāk pie žīda un lūdzas, lai aizdodot tam

simtu rubļu. Žīdsi ir ar mieru dot naudu tikai tad, ja zemnieks

pieņem viņa lūgumu: ja zemnieks laikā parādu nesamaksāšot,

tad viņš ļaušot sev nogriezt vienu mārciņu gaļas. Zemniekam

bijusi liela vajadzība un viņš bijis piespiests pieņemt līgumu.
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Nosacītā dienā žīds jau ir klāt pēc parāda, bet zemniekam

naudas nav un žīds sūdz viņu pie tiesas. Bijusi auksta ziema

un tiesa tālu. Zemnieks pusceļā ieiet kādā krogā par nakti pār-
gulēt. Viņš tur uzlien uz krāsnsaugšas, bet apakšā uz mūrīša no-

metas vīrs ar sievu, kas tur nogulda mazu bērnu. Zemnieks pa

miegam grozīdamies nogāžas no krāsnsaugšas, uzkrīt bērnam

virsū un nosit to. Tā nu nosistā bērna tēvs arī iet uz tiesu sū-

dzēties.

Uz priekšu ceļš uz tiesu gājis pār vienu upi, pār kuru stāvē-

jis augsts tilts. Kad nu zemnieks gājis pār tiltu, tad pašulaik

apakš tilta pa ledu braucis ragavās viens vīrs ar savu tēvu. Gā-

jējam paslīdējusi kāja, viņš nokritis no tilta, uzkritis braucēja tē-

vam virsū un to nositis. Nosistā dēls nu arī iet uz tiesu sūdzēties.

Zemnieks nu domājis, ka nāve vair nav izbēgama, un nosprie-
dis nosist arī tiesnesi, ja tas viņu nosodītu uz nāvi. Viņš paņē-
mis no zemes krietnu akminu un ietinis to mutslaucī. Tiesas

namā atnācis viņš nostājies tiesneša priekšā ar savu akminu.

Tiesnesis akar domājis, ka zemnieks atnesis viņam mārksniņā
labu dāvānu, izgrozījis sūdzības zemniekam par labu.

Žīdam tiesnesis atļāvis pēc līguma nogriezt zemniekam tais-

ni vienu mārciņu gaļas. Bet ja viņš nogriezīšot drusku vairāk

jeb mazāk, tad viņš būšot līgumu lauzis, un zemnieks tad varot

arī žīdam pašam nogriezt tādu gabalu gaļas. Pēc tāda sprie-
duma žīds no savas sūdzības atsacījies.

Nosistā bērna tēvam tiesnesis licis atdot savu sievu zemnie-

kam. Kad nu zemnieks ar viņa sievu būšot piedzīvojis kādu

bērnu, tad sūdzētājs varēšot ņemt savu sievu un bērnu atpakaļis.
Bērna tēvs to padomu nav pieņēmis un tā tad zemnieks arī no

soda bijis brīvs.

Nosistā tēva dēlam tiesnesis licis nostāties, uz tā paša tilta

un lekt apakšā zemniekam virsū, tāpat kā tas uzkritis viņa tē-

vam. Arī šis sūdzētājs atsacījies no sava sprieduma.
Pēc tiesas beigšanas tiesnesis nu sūtījis savu sulaini pie ap-

sūdzētā, lei dodot savu rādīto dāvānu. Zemnieks tad arī izstā-

stījis visu, kādēļ viņš to akminu ņēmis līdza. Tā tad tiesnešam

nekas cits neatlika, kā tikai priecāties, ka pats palicis sveiks un

vesels.

2. A. 1660. E. Sinats no J. Leitena Rīga. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes. I, 408, 836.

Vienam zemniekam ievajadzējies zirga. Viņš aizgājis uz

kaimiņu un lūdzis zirgu, ko žagarus ievest no meža. Kaimiņš ie-

devis arī. Šis aizbraucis mežā, sakrāvis labi lielu vezumu un

sācis braukt. Bet viņš nemācējis iejūgt un bijis piesējis ragavas
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zirgam pie astes. Zirgs vilcis, vilcis, līdz notrūkusi aste. Šis
nu licies pats ilksīs. Pārvilcis vezumu mājā un aizvedis zirgu
pie kaimiņa. Bet kaimiņš teicis, lai gādājot jaunu zirgu, un sūdzē-

jis šo pie tiesas. Tiesas nams bijis no turienes diezgan tālu, tā-

pēc pa nakti viņi apmetušies vienā krogū. Krogā pie krāsns

gulējis kāds jauns pārītis ar mazu bērnu. Šis uzkāpis uz krāsns

pa nakti pārgulēt. Naktī viņam bijis sevis pēc jāiet ārā un kā kāpis
no krāsns lejā, tā bērnam taisni virsū un nominis bērnu. Tie arī

šo ņēmuši uz grauda un gājuši visi uz tiesu. Šis paņēmis paprāvu

akmeni, kuru palicis zem svārkiem padusē. Tā viņi nonākuši

pie tiesas. Abi, 'kam bijusi nodarīta skāde, šo sūdzējuši. Ties-

nesis iesācis tiesāt, bet šis teicis: „Tu, tiesnesi, taisni spried un

neaizmirsti man zem paduses paskatīties!"
Tiesnesis izspriedis tā, lai tikmēr dod zemniekam zirgu

braukt, kamēr ataug aste, un lai otrs sūdzētājs dod šim savu

jauno sievu tik ilgi, kamēr sieva dabū jaunu bērnu. Šie abi ar

spriedumu neapmierināti, taisījušies ātri vien proml, baidīdamies,
ka neatņem sievu un zirgu. Tiesnesis piegājis pie zemnieka, do-

mādams, ka šis dos naudu. Bet šis izvilcis no paduses akmeni un

teicis: „Taisies, kā tu tiec ātrāk prom, savādi dabūsi ar šo ak-

meni!"

Tiesnesis nobijies un aizbēdzis. Šis par tik labu izdošanos

priecīgs gājis mājās.

3. A. 1660. E. A. Simsons no E. Seila Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Senejūs laikus dzeivuoja uz pasauļa divi zemnīki. Vīns beja

boguots, ūtrs beja nabogs. Vīnu reizi nabogs zemnīks aizguoja

pi boguotuo un prosa nu juo zyrga aizbraukt uz mežu pēc mol-

kas. Boguotais zemnīks īdevja naboga zemnīkam zyrgu aiz-

braukt uz mežu, bet rogovu nadevja. Naboga zemnīks pajēmja

zyrgu un aizguoja uz mežu pēc molkas. Mežā zemnīks pīlasija
vasaļu vazumu molkas, sasēja ar viervi un pīsēja zyrgam pi
astes. Kai zemnīks braucja pa ceļu uz sātu, atruovja zvrgam

asti. Kū darīt zemnīkam? Jis pajēmja zyrgu, aizvedja baguo-
tam zemnīkam un pasacēja: „Paldīs tev par zvrgu!"

ļßeitā īraudzēja boguotais zemnīks
,

ka juo zyrgam atrauta

aste. Jis tyulen nūdevja naboga zemnīku tīsā. Atīt tei dīna,
kad juoīt jīm uz tīšas. Boguotajs zemnīks īt ar sovu sīvu un

dālu, bet nabogs īt vīns pats. Daīt jī vysi da vīna krūga un

īguoja tymā krūgā vysi pasasildīt. Boguotajs zemnīks pajēmja

brandīna un ols, sjād un dzer, bet nabogs izleida uz cepļa un vē-

rās. Pi cepļa uz benča sēdēja boguotuo zemnīka dāls. Naboga

zemnīks gribēja jau kuopt nu cepļa un kai kuopja nu nūkrita taisni

uz boguotuo zemnīka dāla un nūsyta leidz nuovei.
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„Kū tagad darīt?" dūmoj naboga zemnīks, — „tagad bei-

dzās muna dzeive!"

Sadūmuoja zemnīks 1
,

ka tīsnesis jū nūtīsuos un tuodēļ vajag
nūsist tīsnesi. Zemnīks pajēmja sev kārmanā akmeni un aiz-

guoja uz tīšas. Tīsā zemnīks stuov un vērās, kai tīsnesis runoj.
Tad izjēmja nu, kārmana akmeni, un rūkā turēdams, suoka kra-

tīt un runuot: „Dabuosi itū gastinču (dāvanu)!"
Tīsnesis redzēja, ka naboga zemnīks nazkū tur rūkā un ru-

noj: „Dabuosi gastinču!"
Jis padūmuoja, ka zemnīks jam runoj, ka īdus treis svmti

rubļu. Tīsnesis suoka tīsuot un nūtīsuoja naboga zemnīku pa-

jemt nu boguotuo zyrgu un turēt leidz tam laikam, koleidz at-

augs zyrgam aste. Taipat nūsprīdja pajemt boguotuo zemnīka

sīvu un turēt pi sevis leidz tam laikam, koleidz byus ūtrs dāls.

Tai tīsa beidzjās un jī vysi aizguoja uz sovu sātu. Reitā

naboga zemnīks atīt pi boguotuo un vaicoj, kū jam vakar tīsa

pīsprīdja. Boguotais soka: „Es jau pats kai nabejs pīdzeivuošu
ūtru dālu."

Bet naboga zemnīks soka: „Es pajemšu, man tīsnesis pī-

sprīdja!"

Kū darīt boguotam zemnīkam? Jis īdevja nabogam zyrgu

un treis symti rubļu. Nabogs palyka ar itu mīra un aizguoja

prīcīgs uz savu sātu.

Pēc kaida laika tīsnesis syuta sovu kolpu ituo naboga zem-

nīka pēc tūs, kur jis dūmuoja gastinču. Atīt kolps pi ituo zem-

nīka un vaicoj tīsnešam gastinča. Zemnīks jam atbilda: „Man

naudas nav, bet kuodēl es dūšu tīsnešam treis symti rubļu?"

Kolps soka: „Tu pats tīsā ruodejs rūka naudu."

Zemnīks jam otkon soka: „Es tīsa turēju ruka akmeni un

dūmuoju, jo tīsnesis nalabi mani tīsuos, es ju uz reizes nusystu.

Nikaidas naudas es jam nasajemus dut!"

Kolps aizguoja atpakaļ pi tīsneša un izstuostīja jam, ka zem-

nīks nikaidas naudas naapsūlēja, bet tulaik ruka turēja akmeni,

kuru ruodija, „jo jyus nalabi tīsuosit, jis jyusus uz reizes nusystm"

Izklausīja tīsnesis sova kolpa un pasacīja: „Paldīs Dīvām,

ka es tai jū tīsuoju, par tū es palyku dzeivs!"

4. A. 1660. V. Filšs no A. Savicka Daugavpilī. Latvju

kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuojavīns nabags! zemnīks, karni beja lela

saimja, kas daudz raižu sēdēja pavysam naaduši, par tu, ka jīm

nabeja maizis. Vīnu raizi itys zemnīks, koč jis beja krīvs, nū-

guoja uz bazneicu un daguoja pi svata oltora un suoka lvugt Divu
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ar osorom runuodams: „Kungs Jēzu, īdūd man treis $[ymti rubļu,

a bez vīna rubļa najimšu."
Bazneicā natuoļi nu zemnīka stuovēja vīns boguots muižv-

nīks, kurijis dzierdēja vvsus zemnīka vuordus. Muižynīks dū-

muoja: „Nūlikšu es uz oltora div symti deveņdesmit deveņi rubļi,

par tū, ka zemnīks runuoja, ka bez vīna rubļa najems.
Kai siadūmuoja muižynīks, tai padora jis pa kluseņem, kab

zemnīks naredzeitu. Jis aizguoja aiz oltora, nūskaitēja divi svmti

deveņdesmit deveņi rubļi un izlyka uz oltora, a pats gaida, ko-

leidz zemnīks pajims un puorskaitēs itū naudu. Zemnīks, īrau-

dzeidams itū naudu, daguoja pi oltora, pajāmja naudu un soka:

„Paldīs Jēzam Krvstam par naudu!"

Kai zemnīks puorskaitēja, tur vīna rubļa trvka, jis naudu

lykdamsi kārmynā otkon soka: „Paldīs Jēzam Krystam! Koč

vīna rubļa nagiun, bet es jau varu pagaideit. Ka tu maņ

divi svmti deveņdesmit deveņi rubļi, a vīnu rubli tu maņ pēčuok
atdūsi."

Ituos vuordus pasaceidams, zemnīks izguoja nu bazneicys

uorā, a muižynīks guoja zemnīkam pakaļ, jam beja žāl tuos nau-

dvs. Muižynīks dadzyna zemnīku un soka: „Kai tu munu naudu

nu oltora pajāmi?"
Zemnīks jam atbildēja: „Es tovys naudys najāmu, man īdevja

Jēzus Krystus. Es jam prasēju, jis man īdevja."

Tūlaik muižynīks soka zemnīkam: „Itū naudu es nūlyku uz

oltora, par tū, ka dzierdeju tovus vuordus, ka bez vīna rubļa

najimsi."
Zemnīks gon dūmuoja atdūt muižynīkam itu naudu, bet jam

tyka žāl un jis nadevja, a nūguoja uz sātu. Muižinyks syudzēja

zemnīku tīsā. Tīsā muižynīks soka, ka zemnīks nūzoga jam

naudu, bet zemnīks soka: „Es nazagu nu muižynīka, a prasēju

Jēzu Krystu, kab jis īdūru maņ treis symti rubļu, a Jēzus Krystus

man īdevja." Tīsa attaisnuoja zemnīku a muižynīkam nauda

propula. Muižynīks gribēja pazasmītīs par zemnīku, bet zem-

nīks tagan smējās par muižynīku.

52. Izskolotais vērsis.

1. A. 1675. J. Bankins «Šis un tas». I, 1872, 58.

Sen senos laikos gauži bagāts, bet jau labi vecs vīrs dzīvo-

jis leišos, kam sieva arī bijusi krietni veca. Bērnu šiem neviena

paša nav bijis, tāpēc reižu, kat govij teļš smuks sar-

kans vērsēns, viņi šo vērsēnu apņēmās turēt par dēlu. Kad nu

teļš bija paaudzies, tad leitis to aizvedis uz Dinaburgu un to at-
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stājis pie kāda žīdu miesnieka kostē. Vērsēns tad nu tur paliek
kādi seši gadi, un vīrs tiešām sitellē ikgadus simtu rubulu žīdam

par kosti, prasīdams, kā nu viņa dēlam ejot. Žīds tam arvienu

liek atsacīt, ka dēls talm brangi liels izaudzis un itin gudrs pa-
licis.

Bet nu reižu leitis savu pieņemto dēlu grib dabūt redzēt, tā-

pēc viņš brauč uz Dinaburgu to apraudzīt. Tur noreizojis, iet

pie žīda un tam prasa: „Kur nu ir mans dēls? Rādiet man šurpu!

Bs viņu gribu redzēt."
Žīds to apmierinādams, atbild: „Klusu, klusu, kaimiņ! Tavs

dēls gan nav vairs pie manis, bet viņš jau liels izaudzis, gauži

gudrs vīrs un dzīvo tagad Berlīnā par advokātu."

Leitis gan priecīgs par tādu jauku ziņu, bet tomēr nodundo

un nožēlojas: „Ak skāde, ka savu dēlu nedabūju redzēt! Kā mana

vecene par viņu nopriecātos, kad to dabūtu redzēt!"

„Es tev došu labu padomu," žīds tam teic; „es labi pazīstu
advokātu Oksi Berlīnā; es tev došu grāmatu līdz, brauc tik turpu

un apmeklē savu dēlu."

Leišam tāds padoms labi patīk, viņš paņem no žīda grāmatu,

aizbrauc uz māju, sarīkojas un sataisās un tad brauc uz Berlīnu,
kur toreiz tiešāimi advokāts dzīvojis, kam vārds Oksis bijis (t. i.

mūsu valodā vērsis).
Leitis nu staigā ar savu grāmatu tik ilgi apkārt meklēdams,

kamēr minēto vīru uziet un tam grāmatu nodod. Advokāts, iz-

lasījis grāmatu — kurā žīds laikam leiša muļķību bija aprakstī-

jis — paliek uz reižu itin priecīgs, to apkampj, nobučo un uz viņu

saka: „Labdien', labdien' tēt! Kā jums nu labi iet? Ko mana

vecā māte dara? Tas gauži labi, ka jūs mani apmeklējuši."

Leiti nu uzņem krietni, dod ēst un dzert kā kungam un gu-

lēt mīkstos spilvenos. Pēc kādu dienu paciemošanās Leitis tai-

sās braukt uz mājām, bet tad vēl uz advokāta saka: „Mans mīļais

dēls! Manai vecenei gan loti patiktu un tā gauži priecātos, kad

viņa tevi dabūtu redzēt; bet nekas nekaiš, es gan viņai izteikšu,

cik mūsu dēls laimīgi dzīvo; bet savu mantu es labprāt tev gri-

bētu norakstīt."

Tas arī ne laisks, sasauc savus draugus kopa un tad lieci-

nieku priekšā noraksta, ka advokāts Oksis _Berlīna_ ir leiša dels

un tagadējais mantinieks. Leitis paliek tiešam tādas muļķa do-

mās, ka savu dēlu, citkārtējo vērsēnu redzējis, ar to norunājies,

un aizbrauc mierīgs uz mājām.

2. A. 1675. A. Korsaks no 73 g. v. Fogula Ezeres pag.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. I, 549, 1174.

No suiteniekiem viens zens bijis aizgājis uz Rīgu. Viņam tur

labi veicies un naudu arī bišķi sapelnījies. Nopircis manteli un
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uz svētkiem pārbraucis mājās arī paviesoties. legājis vienā krogā,

nopircis alu un sācis iedzert. Citi arī tur bijuši un sākuši viņam

ieprasīties, kas tad viņš tāds ir un no kurienes viņš nāk. Puika

izstāstījis, ka viņam tepat necik tālu ir vecāki. Viņš aizgājis uz

Rīgu
L

sācis dzīvot, un labi gājis. Viens vīrs liciesi tāds gudrāks
krogu par citiem. Tas tā teicis: „Jā, uz Rīgu var aizsūtīt kādu

lopu vien tikai grib. Pāris gados no viņa tur iztaisīs lielu kungu!"

Krogū bijis vecais Jancis arī. Tas to visu noklausījiesi un

jau pa ceļam sācis domāt, vai tad viņš arī nevar dot kādu bulleli,
lai no tā iztaisa lielu kungu. Pa nakti vecais Jancis nemaz vairs

nevar gulēt. Par to vien nu tikai domā. Teic sievai, ko darīs,
kas ir! Viņš krogū dzirdējis, ka Rīgā varot no katra lopiņa iz-

taisīt lielu kungu. Vai tikai viņiem arī nevajadzētu aizvest slavu

bullīti uz Rīgu. Sieva ir ar mieru, un viņi ved bullīti uz Rīgu.

Rīgā kungi vien ir uz visām pusēm, un cepure rokā vien jātur.
Sāk nu vienreiz prasīt, kur tad te ir tās skolas, kur no bullelieftn
iztaisa kungus. Viens zaldāts stāvējis pie tilta, tam prasījuši. Zal-

dāts tūlīt sapratis, kas: tie ir par cilvēkiem, un zinājis, ko viņiem
atbildēt. Pateicis, ka tās skolas tagad visas ir pilnas, un to bul-

līti tagad viņiem vajaga atstāt pie viņa. Kad būs kāda skola tuk-

ša, tad jau viņš tur viņu pierakstīs. Vecīši bijuši priecīgi, ka tik

labi izdevies. Atstājuši tam savu bullīti un gājuši paši uz mājām.
Zaldātsi tā noteicis, lai pēc kādiem trim gadiem viņi atkal atnākot

uz Rīgu, tad jau bullītis būšot par kungu, un viņi to varēšot vest

uz mājām. Vecīši pateikuši paldies un gājuši prom.

Pa mājām visu laiku nevarējuši nopriecāties vien, ka nu vi-

ņiem būs dēls un 'kungs. Pagājuiš tie pāris gadi, un viņi gā-

juši uz Rīgu raudzīt, kā tad ir ar dēlu. Pieiet pie tā paša zal-

dāta un prasa, vai nu ir dēls izskolojies un vai nevar dabūt re-

dzēt. Zaldāts no sākuma nemaz neatminējies vairs, kas tas par

dēlu, un sācis brīnīties. Kad vecīši paskaidrojuši, ka priekš ga-

diem viņi tam esot nodevuši bullīti, lai viņš to pieraksta kādā

skolā. Nu zaldāts gan atminējies, kas tas par bullīti. To jau viņš

sen bijis apēdisl. Zaldāts pateicis vecīšiem, ka tas jau tagad ir

liels vīrs. Parādījis uz vienām durvim ar uzrakstu un teicis,

lai tikai iet tur iekšā, tur jau viņi to dabūšot. Viņu dēls esot liels

apikāts. Lai tas ir zaglis vai slepkava, kas būdams, viņš itin

visus attaisino. Vecīši bijuši dikti priecīgi, ka nu redzēs savu

dēlu, un steigušies, kur zaldāts viņiem rādījis. Uz durvim bijis

uzrakstīts: „Še dzīvo advokāts Vērsis."

Tepat jau nu būs, un gājuši tikai istabā. Istabā bijis dikti

daudz laužu, un tie viņus negribējuši nemaz laist klāt pie advo-

kāta. Bet viņi tikai gājuši. Viņi jau te neeslot nekādi svešnieki.

Advokāts viņu dēls, un tad viņi netiks paši pie sava dela vairs
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klāt. Mate nu priecājusies par savu dēliņu: „Ak tu, manu mīļo
versiti!"

Viņam bijuši smuki uzkemmēti mati un māte teikusi: „Kāda
smulka čupriņa, kā gosniņa nolaizījusi, tā vēl ir. Balta priekšiņa
arī vēl, taisni tāpat kā bija."

Advokāts nekā nevarēja saprast, ko tie vecie no viņa īsti

grib. Viņam nepaticis, ka tie te ap viņu tā nerrojas un pavēlējis

viņus abus divus izsviest uz ielas. Vecenīte nopūtusies un tei-

kusi: „Lai nu lai, vecīti, iztiksim bez bērnieim, lopam jau paliek

lopa daba!"

Piezīme. Vel tadu variantu ir uzrakstījis J. Siltums no A. Bērziņa
Smiltenē (111, 88, 2872). P. Š.

3. A. 1675. Lavenovsku Jānis Saule, Vidzeme. Jkr. V, 93.

Reiz vienam malēnietim bija vērsīts: melnu, sprogainu galvu,
baltām krūtim. Viņš domājās no tā izaudzināt „tīsas tāvu" un

veda to uz Rīgu „skūlā" sūtīt. Tur nonācis un savu vajadzību

izteicis, radās drīzi „skūlas tāvs". Viņi nolīgst uz trim gadiem.
Katru gadu jāmaksā 100 rbl. naudas, jādod 10 vezumu siena un

50 pūru rudzu, Malēnietis brauc piecīgu sirdi uz mājām un

katru gadu noved zināmo skolas algu. Pēc trim gadielm brauc

malēnietis savam vērsīšam pakal, lai pārvestu kā „tīsas tāvu"

mājās. Viņš iet pie „skūlas tāva" pēc sava vērsīša. Bet

ļas tāvs" saka: „Diezin, vai viņš brauks tev līdzi uz mājām.

Vērsīšam tagad pašam savas mājas; viņš sēž pie galda un raksta."

Malēnietis paņēmis valgu, iet savam vērsīšam pakal tur, kur

„skūlas tāvs" ierādījis. lekšā iegājis viņš redz patiesisavuvēr-
sīti pie galda rakstām — melnu sporgaiņu galvu, baltām krutfrn.

„Aha, manu vērsīt," viņš saka, „nu jau diezgan rakstījis, nac

nu uz mājām, nāc!" un met kādam advokātam_ valgu gar kaklu

to pa durvim ārā vilkdams. Advokāts brec pēc palīga. Malē-

nieti noveda uz polīciju, no policijas pie dakteriem, jo visi viņu

turēja par traku. Dakteris iedeva viņamzāles un tas aizmiga.

Labi izgulējies viņš izstāstīja, kādēļ tas tā_ darījis. Nu viņš da-

būja zināt, ka jo smalki piekrāpts. Nospļāvies un krietni izla-

mājies, viņš brauca mājās.

4. A. 1675. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 60 g. veca Pētera

Turka Smiltenē.

Akai malēniets ar vezumu aizbraucis uz Rīgu, visu izande-

lēš un ta staigāš pa Rīgu apkārt brīnēdamies. Šis nu izstaigājies,

ka vai ne gards, un pēdīgi pats pie sevis nosacīš: „Ak, valle, kau

būtu mārikaķi radzēš, nudie' rubuli nažalutu!"
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Malēniešam kārējies varēn mērkaķi redzēt. Bet ka malēniets

tā nosacīš, tā tūlitan ar vienc Rīgas zellis klā un sāka: „Duču

rubuli, es parādīšu mērkaķi!"
Malēniets iedevis Rīgas zelļam rubuli un šis nu šo vedis

rādīt mērkaķi. Rīgas zellis aizvedis malēnieti uz lielkungu kasi,
tur bīš vienc tāds lieckungs par kasieri, kas uz mata izskatījies

pēc mērkaķa. Abi iegāši kasē un Rīgas zellis nu piebikstīš malē-

niešam, ka are, tur jau aiz tiem drāšu trellīniem mērkaķis esot.

Nu malēniets prasīš Rīgas zelļam, vai par to pašu naudu mēr-

kaķi pakaitināt ar varot. Rīgas zellis sacīš, lei kaitinot, cik ādā

lienot. Nu malēniets piegāš pie trellīniem un vilcis ar pātagas

kātu pa drātēm, ka nobarkšēš vie. Jau lieckungs uz aukšu vie

palecies uz krēsla. Nu malēniets ar palicis priecīgs un kliedzis:

„Vai re' kā skaišas! Vai re' kā skaišas 1!" —un vilcis akai ar

pātagas kātu pa drātēm. Nu lieckungs sācis kliegt un sāskrēš

sulaini un sagrābuši malēnieti pie krāgas un tik stiep prom. Gan

malēniets ķepurojies pretī un sacīš, ka šis par mērkaķa kaitinā-

šanu ar esot samaksāš, bet nekas nelīdzēš un malēnieti aizstie-

puši un iespundējuši cietumā.

5. A. 1675. J. Siltums no A. Bērziņa Smiltene. P. Bir-

kerts, Latvju t anekdotes, 111, 88, 2872.

Kāds rīdzinieks apsolījis iemācīt zemnieka vērsīti runāt, lai

tikai dodot līdzi uz Rīgu. Zemnieks arī iedevis. Pēc kādiem ga-

diem zemnieks brauc uz Rīgu savu radību apraudzīt. Uz kādām

durvim tas ierauga uzrakstu: «Policists Vērsītis." Zemnieks iet

iekšā un redz, ka pie galda sēd smalks kungs. Zemnieks šo no-

tur par savu vērsīti un runā: „Ak tu, manu vērsīti, kāds nu tu

esi kungs! Atminies, ka es tevi mājā ēdināju ar sēnalu putriņu."
Policists par apvainojumu sastādījis protokolu.

6. A. 1675. E. A. Simsons no Juoņa Plekšņas Rēzekne.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns zemnīks. Pi juo beja lels vērss, bet beja

taids sirdīgs un ni cik naklausīja sova saiminīka. Vīnu reizi

īt zemnīks, sastopa sovu sābri un runoj jam par sovu vērsi, ka

jis taids un taids, „mani naklausa, es juo nikai navaru izmuocīt."

Sābris jam atbildēja: „Dud man sovu vērsi, es ju izmuocišu

par cvlvāku."

„Labi," pasacīja zemnīks un atdevja sovu vērsi siābram iz-

muocīt par cvlvāku. Sābris pajēmja vērsi- atvedja uz sovu

sātu, nūkova un gaļu apēdja. Tai puorīt daudz laika. Zemnīks

vys gaida, kad sābris juo vērsi izmuocīs par cylvāku un atdūs
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jam._ Nasagaida zemnīks un īt pi sābra vaicuotu. Atīt zemnīks

pi sābra un vaicoj: „Nu, sābris, kaita byus ar munu vērsi, muo-

cuos jis par cvlvāku, vai na?"

Sābris jam atbildēja: „Jis jau tagad ir cylvāks un vēl kaids

lels — barons. Dzeivoj pilsātā cīši boguots, vvsaida monta pi

juo daudz ir. Jo gribi, nūbrauc uz jū vīsūs."

Prīcīgs palvka zemnīks, ka juo vērss palvka par cylvāku,
un vēl par baronu un tai boguoti dzeivoj. Nūīt zemnīks uz sātu

un stuosta sovai sīvai: „Vērss myusu jau izmuocīts par lelu cvl-

vāku, par_ baronu un dzeivoj pilsātā cīši boguots."
Jisi dūmuoja nūbraukt uz jū vīsūs. Sadūmuoja ari zemnīks:

„Braukšu es uz pilsātu pi sova vērša vīsūs."

Aizjvudzja zyrgu, sāduos rotūs un nūbrauc uz pilsātu. Pil-

sātā jis suoka vaicuot nu laužu, kur dzeivoj vērss — barons.

Pilsātā baronu vvsi laudsl zynuoja un jam paruodīja, ka taidā

un taidā muojā jis dzeivoj. Atīt zemnīks uz tū muoju, kur dzei-

voj vērss — barons. Izīt kolps un runoj zemnīkam: „Uzgaidit
kaidu pusstundis, par tū, ka barons vēl gul."

Bet zemnīks suoka lomuotīs ar kolpu, par kū jis jū nalaiž

pi vērša, runuodamsi: „Kū, es navaru bez pīsateikšonas īīt pi

sova vērša?"

Tymā laikā, kad zemnīks ar kolpu klīdzja, izdzierda barons

un izguoja. Verās, ka nazkaids, napazeistams jam zemnīks, lo-

muojas ar juo kolpu un skaita baronu par sovu vērsi. Sasadus-

muoja barons uz ituo zemnīka, satvēra jū aiz apakles un izgryudja
uorā.

Stuov izgryusts zemnīks nu uorīnes pi barona lūga un ruoda

ar kulaku, runuodams tai: „Vo tev, barons — vērss! Senuok tu

pi manis sytīs ar rogim, bet tagad ar nogim..."

Tai zemnīks, nulaidis golvu, nūguoja uz sovu zyrgu un nū-

braucja uz sovu sātu. Dzeivoj un tagad pīmin izimuocītu vērsi.

53. Suns mācās runāt.

1. A. 1676. Kārlis Skujina Valmierā.

Vecam Valmieras lielkungam baronam Nolkenam bijis mazs

sūnītis, vārdā Bobītis. Viņš to loti mīļojis: kas bijis Bobītim

draugs, tas arī lielkungam. Kučēram katru rītu Bobītis bijis jā-

mazgā un jāķemmē. Tas kučēram nepaticis un viņš taisījis plānu,
kā no Bobīša atsvabināties. Bez Bobīša lielkungam bijušas vel

mīlas muižas meitas un sievas.

Reiz kučers aizgājis pie lielkunga un stāstījis, ka alūksniešos

esot suņu skola, kur suņus izmācot runāt, arī Bobīša vajadzējis
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sūtīt uz to skolu. Lielskungs tūliņ pavēlējis kučēram jūgt zirgu
un vest Bobīti uz alūksniešiem skolā. Viņš iedevis kučēram līdz

50 rubļu skolas naudas un ceļa izdevumu.

Izbraucis no muižas, kučērs mežā Bobīti nositis un apracis
sūnās. Viņš tikmēr braukājis pa krogiem, kamēr nauda bijusi
nodzerta. Atbraucis mājā viņš lielkungam stāstījis, ka Bobītis

uzņemšanas eksāmenu noturējis spoži, un ka pēc trīsi mēnešiem

tam jābrauc pakal.
Pēc trīs mēnešiem kučērs, ar lielkunga iedotiem 25 rub-

ļiem, izbraucis no muižas un atkal braukājis pa krogiem, kamēr

nauda bijusi nodzerta. Atbraucis mājā, tas stāstījis lielkungam,
ka Bobītis mākot jau gan runāt, bet vēl ietot šļupstis.

Pēc mēneša kučērsi atkal braucis pēc Bobīša šoreiz ar 10 rub-

ļiem kešā. Kad nauda bijusi nodzerta, viņš atbraucis muižā un

stāstījis lielkungam, ka Bobītis runājis pavisam skaidri, esot vi-

ņam apprasījies, ko darot saimniece, ko dārznieks un beidzot pra-

sījis, vai lielskungs vēl tāpat mīlējot muižas sievas un meitas.

Viņš esot saskaities un Bobīti nositis un apracis mežā. Liels-

kungs bijis gan noskumis, bet beigās teicis: „Es viņu skoloju,

un viņš man tā!"

Lielskungs nu vēl uzslavējis kučēru, ka tas labi darījis, jo
Bobītis, atgriezies muižā, būtu izpļāpājis, ka viņš liels meitu un

sievu mīļotājs.

2. A. 1676. J. Gernsdorfs Kastranes pag. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 111, 1646.

Vienam kungam bijisl sunītis, vārdā Bobītis. Kungs vienmēr

teicis: „Ir gan man tā Bobīt' gudr'! vis man vin zin, tikai runāt

nemāk."

Vienu dienu sulainis to izdzirdis un teicis: „Jā, lielskungs,

es zinu tādu vīru, kas var suņus iemācīt runāt."

Kungs bijis ļoti priecīgs un prasījis: „Bet ēkš cik ilg' viņš
to Bobīt ēmācīsl runāt?"

„Nu, kādus pāra mēnešus Bobītim vajadzēs mācīties. Maksa

200 rubļu par mēnesi."

Kungs bijis ar mieru. Viņš iedevis sulainim 400 rubļu un pa-

vēlējis vest Bobīti pie skolotāja. Sulainis paņēmis Bobīti un aiz-

gājis. Aizgājis labi tālu no viņš nositis Bobīti, apracis
zemē un nācis atpakaļ. Muižā paziņojis kungam, ka aizvedis

Bobīti mācībā. Pēc diviem mēnešiem braucis ar karieti Bobītim

pakaļ. Atgriezies atpakaļ, stāstījis kungam, ka Bobītis runājot
tīri labi, bet būšot vēl viens mēnesis jāmācās. Kungs iemaksājis

vēl 200 rubļu. Pēc viena mēneša sulainis braucis galīgi Bobītim

pakaļ. Atgriezies muižā tīri nošļucis un stāstījis, ka Bobītis esot
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pavisam labi runājis un ceļā devis tik sapratīgas atbildes un jau-
tājumus, ka brīnums, bet kad viņš piepēži ieprasījies, vai liels-

kungs vēl ar ķēkšu knakstoties, tad viņam uznākušas dusmas,

un viņš Bobīti nositis. Viņš nu ganesot vainīgs, bet lai lielskungs

par viņu apžēlojoties. Lielskungs to uzslavējis, iedevis vēl 50

rubļu un teicis: „Tas lab\ ka tu to drank' ir nositis! Ja nu šito

cēnmāt dabūt zināt, kas tad būt? Tad drank sun' varēt vis mūiž

sajaukt!"

Piezīme. Tādu pašu variantu, laikam drusku garumā vilktu, ir ie-

vietojis arī «Sikspārnis», 1925. g. Nr. 29. Tur Bobis mācās veselu gadu un

pēdīgi tiek mācīts arī dziedāt. Viltīgo sulaini tur sauc par Peksi. P. Bir-

kerts, L. t. a. 11, 111, 1647. P. S.

3. A. 1676. J. Leonovičs, Kapiņu pag., P. Stroda kr.

Vīnam boguotam un gudram kungam beja ļūti skaists un ari

gudrs suneits. Tys suneits vvsu darēja, kū tam kungs pavēlēja,
tik vīna bāda kungam beja, ka tys suneits namuocēja runuot.

Kungs apklaušynuoja vysas molas, vai nav tik kur taida cylvāka,
kas īmuoceitu, juo suneiti runuot. Te vīnā molā jys atrūn vīn-

kuoršu zemnīku, kurs apsajēmēs īmuoceit suneiti runuot.

„Cik tod tu pajimsi par sovu dorbu?" jautuoja kungs zem-

nīkam.

„Kaidu četrudesmit pudu zalta vajadzātu pajemt," pruotuoja
zemnīks.

„Jem četrudesmit pudu zalta un brauc tok pēc suneiša un

muoci tū runuot," pavēlēja kungs.

Labi. Vyss tyka dareitsi Pēc kaidim pīcim mēnesim kungs
brauc pi zemnīka un jautoj: „Nu, yarbyut jau muns suns runoj?"

„Drusceitiņ jau runoj," atbildēja zemnīks.

„Kū tod jis var pasaceit?" vaicoj kungs.

„Nu, jau var pasaceit, viau, hurr, au un tai tuoluok," soka

zemnīks.

„Muoci tikai dreižuok," pateice kungs un brauce muojuos.

„Kai suns runuos, tod tu man vēl samoksuosi četrudesmit

pudu zalta," sācēja zemnīks.

„Labi, labi, muoci tik vīn!" skubynuoja kungs zemnīku.

Pēc kaida laika atbrauc zemnīks pi kunga ar paziņuojumu,

ka suns jau runoj. Kungs jam samoksuoja_ četrudesmit pudu

zalta un pīsacēja, lai tys vad suni pi juo. Utra dīna atbrauc zem-

nīks vīns pats pi kunga.

„Kur muns duorgais suneits?", jautajā kungs zemnīkam.

„Tyulen tu .zynuosi," atbildēja zemnīks. Un suoka stuosteit:

„Es īmuocēju tovu suneiti runuot, nu un šudin vadu jupi tevis.

Suokam mes braucūt ar jū runuot. Es suoku jautuot, kai tur tovs
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kungs dzeivoj, kai juo sīva un t. t., bet tvs suoka stuosteit, ka

muns kungs sīvas naklausa, bet jys knokstuos ar ustobmeitu un

cvtom sīvītem. Es klauisējūs, klausējūs un man palvka baist,
ka jys nasuok runuot taidas lītas vīsu storpā un ari pi tovas sī-

vas. Lai tys nabyutu, tod es jū nūsytu."

«Malacis, labi izdareji!", slavynuoja kungs zemnīku. „Še tev

vēl četrudesmit pudu zalta, cytaidi man byutu slikti."

Nu tuo laika nivins kungs vairs namuoceja šovus suneišus

runuot.

54. Muļķis brauc pēc malkas.

t. A. 1681. Āboliņu Jānis Rūjenlešos. LP, V, 367 (160, 2).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Visi trīs

gāja sievas meklēt; muļķītis atrada brūti, gudrie neatrada. Par

to gudrie sadusmojās un nodoimāja muļķīti izjokot. Sestdienas rītā

tie ierunāja tēvam, lai muļķītim nedodot pirts malku, lai ejot tā-

pat melns savās kāzās l. Bet muļķītis ne pagalam negribēja melns

kāzās iet. Beidzot tēvs teica: „Ko es ar tevi tiepšos. Brauc mežā

nocirst pirts malkai to egli, kas apzīmēta!"
Bet braucamā ķēvīte bija gaužām liesa: nevarēja ne tukšā

pakustēt, kur nu vēl egli pārvilkt? Mežā muļķītis atstāja ķēvi
zālē ieēsties, netālu no cērtamās eglesi, un pats ņēmās cirst. Pa

brītiņam egle krita arī; bet tik nelaimīgi: uzgāzās ķēvītei un no-

sita to. Ko nu? Kā teiks tēvam, labi nebūs. Neko darīt — jā-

rauga tēvam aplinkus pielabināties. Tēvs no laika gala brīnum

cienīja meža putnu galu, to muļķītis zināja. Tādēļ noģērbās pliks

un iebrida ezerā pīles saķert. Bet pīles peldēja veikli un nedevās

rokā; gan svieda ar cirvi vai netrāpīs, bet cirvis neķēra pīles

un nogrima ezerā. Par to starpu čigāns bija piezadzies drēbēm

un aiznesis. Kam nu tāds pliks rādīsies? Beidzot pa nokrēslu

aizlīda brūtes mājā kaņepēs slēpties. Bet mājas suņi drīzi ap-

cēla, ka kaņepēs kāds slapstās; tie apstāja nabadziņu un rēja tik

sīvi, ka ne atgaiņāties. Neko darīt — bija jāmūk pie laika uz

riju; bet suņi ir te pakaļ. Par laimi rijas priekšā ieraudzīja lielu

baiļu; muļķītis lēca tai paša iekšā, no suņiem glābdamies. Bet

tā bija darvas balla, pilna ar darvu. Nu bija no galvas līdz papē-

žiem melnā kunga ādā. Neatlikās cits, ka naski doties rijas krāsns

augšā žāvēties. Bet krāsns augšā nākamā sievas māte todien

pārsildīja vistu spalvas. Līdz muļķītis spalvām piesitās, visas

salipa pie darvainām miesām. Nu bija dzīvais velns. Tomēr tas

vēl nekas. Drīzi sievas māte ar brūti atnāca rijas krāsnī plāce-

ņus cept un šis turpat augšā — vai tie nav traki joki? Cepa,

cepa — nekas. Te, kā par nelaimi, sievas mātei viens plācenis
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izdevās bez piedegumiem Joti gludens_ un skaists. Viņa mētāja
karsto plāceni plaukstīs, rādīdama brūtei: „Re, meitiņ, kasi par

plāceni! Būs vai pašam brūtgānam!"
Muļķītis, gribēdams brūtgāna plāceni redzēt, liecās krāsns

malai pāri; bet cepējas, nezin kā pacēla acis, ieraudzīja dzīvo

velnu un tā klupdamas, krizdamas prom laudim stāstīt, kāds

negantnieks viņas tur baidījis. Tomēr muļķītis pa to starpu lai-

mīgi pārbēga mājā un taisni ieskrēja siltā pirtī, kur brāli jau pē-
rās. Nu pēra un berza muļķīti, kamēr balts.

Nodzēra kāzas. Mēnesi pēc kāzām, muļķītis brauca pie sievas

mātes atkāzās. Ceļā sieva piekodināja vīram, lai cieimā daudz

neēdot, tas neesot jauki. Aizbrauca tur, muļķītis vairāk neēda,
kā vienu plāceni, un gāja gulēt. Naktī atmodās, tā gribējās ēst,
ka nekur šauties. Neko darīt — bija jākāpj no gultas un plāceņi

jāmeklē paslepus pa malām. Izgrābstījās šur, tur — nekur dabūt.

Beidzot iekūlās aizkrāsnī un notvēra kautko mīkstu. Cirta tam

pašam ar zobiem virsū. Bet tas bija kaķēns un zobiem šitāds

plācens par sīkstu.

Atgāja atpakaļ gultā izstāstīt sievai, ka nelaimējies ēdienu

atrast. Sieva atteica, ka muldā mīkla — lai iet to pašu saēsties.

Muļķītis ņēma mīklu abām rokām un ēda, kamēr vairāk negribē-

jās. Bet kā nu rokas tīras dabūt? Prasīja atkal sievai padomu.
Tā atteica: „Tepat uz galda ūdens krūzīte — nomazgā turpat!"

Muļķītis iebāza abas rokas krūzē, bet nedabūja vairs ārā. Pra-

sīja atkal sievai padomu.
Sieva teica: „Ej ārā un pārsit pret kādu stabu krūzi!"

Labi. Bet tai brīdī sievas māte bija izgājusi blusoties mēnes-

nīcā. Muļķītis domāja: „Tas jau būs laikam stabs?" un zvēla ar

krūzi sievas mātei pa muguru: krūza izšķīda, bet sievas mātei

bija jādarina bēres! — lielas, garas bēres; un muļķītis vēl šodien

bērēs mielojas, ja nava pārbraucis mājā.

2. A. 1681. Teicēja 86 g. veca J. Poriete Lubānas Lielpur-

vos. Folkloras krātuvē.

Vienam tēvam un imātei bijuši dēls un meita. Meita izgājusi

pie vīra un vēlāk ar brālim nākušas kāzas. Tā reiz meitas vīrs

aizgājis pie sievas tēva un sievas mātes. Sievas māte darījusi

alu, aizsūtījusi znotu uz mežu, iedevusi cirvi, zirgu un ratus, lai

atved malku. Aizbraucis uz mežu, pietaisījis ratus pie koka, lai —

ka koku laidīs — tas krīt ratos. Kā nu koks kritis ratos, nositis

zirgu. Ko darīs — zirgs nosists. Paņēmis cirvi — ies uz maju.

ledams uz māju, redz: pīles peld ezerā. Nodomājis:_nav malkas,

nav zirga — būs kad pīles kāzām. Sviež ar cirvi pilēm. Cirvis

noslīcis, pīles aizskrējušas. Ko nu darīs? Viņš novilks drebēs,
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bridis ezerā cirvi meklēt Cirvi neatradis — ies malā. Bet ka-

mēr pats ezerā cirvi meklē, tamēr malā citi nozog drēbes. Ko
darīt? Palicis pliks. Viņš gan zinot, ka sievas māte darot namā

alu. lelavījies klusām namā un iekāpis alus kubulā. lenāk sievas

māte, ierauga šo kubulā, iekliedzas: „Uja, znotiņ, ko nu darīsim?

Ne vairs dzert, ne zemē liet."

Nāk kāzas — sieva sūta vīru uz tirgu, lai nopērk zābaku,
ar ko uz kāzām braukt. Vīrs staigā, staigā, bet viena zābaka ne-

kur nevar atrast Kur ir zābaki, tur visi pa pāram, bet sieva jau
teikusi, lai nopērk zābaku. Pēdīgi tomēr dabūjis tādas dūdas,
kur abas kājas salīstu vienā zābakā. Tā nu abi aizbraukuši uz

kāzām. Nobraukušiem sievas māte sakot: ..Kāp, znotiņ, laukā!"

Sieva sakot: „Kur viņš kāps? Abas kājas vienā zābakā."

Bet viņš izmaucis kājas no zābaka un izkāpis.
Pa kāzām sieva par viesu mielotāju, viņa saka vīram, kurš

mēdzis ilgi pie galda ēst, kad viņa ar savu kāju piesitīs apakš
galda pie viņa kājas, tad lai viņš saprotot, lai liekot mieru ēst

Tā nu visi viesi sasēstas pie galda ēst. Bet mājas kuce, vai

vilka rauta, piesitusi ar asti viņam pie kājas. Vīrs nu vairs neēd.

Sievas māte nezinādama, kas noticis, mudina: „Ēd nu, znotiņ,
ēd!"

Bet viņš doma, ka jau dabūjis mājienu, vairs neēd.

Pienāk vakars, vīram dikti gribas ēst. Viņš noskatījies, ka

sievas māte iejaukusi raušu baļļiņu un uzlikusi uz krāsns. Viņš

uzkāpj uz krāsns un sāk ēst mīklu. Ēzdams viņš domā, ka ari

citiem kāzniekiem gribas ēst, kas turpat gul. Kurš kāznieks iz-

laiž troksni, viņš saka: „Neprasi, došu jau tev ar."

Kurš laidis švīkstienu, tam teicis: „Nepūt, nav jau karsts."

Tā nu viņš ikkatram iezvēlis pa saujai mīklas. Rītā kāznieki

pamodušies, gluži nezinot, ar mīklu aptraipīti .

3. A. 1681. V. Zacharska no 53 g. vecas E. Dumbrovskas

Varakļānu pag.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns naprecēts puiss. Vīnu reizi jis sa-

salasīja precētās un dabuoja sev jaunivi nu cvta cīma. Dreiži

byus kuozas. Sīvas tāvs runoj jauničam: „Nūbrauc tu uz mežu

un atved sausas molkas, byus ar kū izvuorēt olu."

„Labi!" pasacīja puiss, jauničs. Jis aizjyudzja zvrgu un

brauc uz mežu. Dabrauc jis pi azara molas un vērās: stuov lels

vacais ūzuls, kurs jau sauss izkaltis. Puiss nūstuoja braukt, vē-

rās uz ituo ūzula un dūimoj pats sevī: „Ka nūcierst itū ūzulu,
molkas pītiks vvsom kuozom." Kai sadūmuoja puiss, tai pada-

rīja. Suoka jis ar ciervi cierst itū ūzulu. Cierta,_cierta_ — vērās,

ka ūzuls dreiži kriss. Puiss stuov un dūmoj, kū ar jū jam da-
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rīt. Sadūmuoja pastatīt zvrgu ar rotim zam ūzula un tad ūzuls

kriss! taišņi uz rotim, jis pajems un nūvess jū vvsu uz sātu. Tai

puiss padarīja. Pastatīja zam kūka rotus ar zyrgu un suoka vēl
cierst. Kai krita ūzuls uz zyrga, nūsyta zyrgu un salauzija rotus.

Stuov puiss un dūmoj, kū tagad darīt. Verās: skrīn daudz peilu
un grib sest uzulā. Puiss gribēja nūsist peiles un svīdja ar ciervi,
bet peilem napatvka un ciervs_ īkrita azarā. Dūmoj puiss, kū da-

rīt? Vajag meklēt cierva. Nūvylka puiss drēbes un īleida azarā

meklēt cierva. Tymā laikā, kad puiss meklēja azarā cierva, guoja

pa ceļu medinīki, atroda drēbes, pajēmja un nūnesja ar sevim.

Puiss atroda sovu ciervi, izleida nu yudeņa — vērās: nav drēbu.

Kū darīt puišam? Jis plyks palyka un beja cīši solts. Natuoli
nu tuos vītas beja pierts. Puiss nūskrēja uz itū pierti, bet pierts
nabeja kurinuota un beja jam cīši solts. Siņcuos stuovēja lels ku-

buls, kurs beja pylns ar dagutu. Dūmoj puiss: „Leisšu esi itymā
kubulā." īleida puiss kubulā, bet tī beja daguts un jam beja vēļ
soltuoks. Izleida puiss! nu kubula vyss ar dagutu, izkuopja uz pierts.
Tī stuovēja vasaļa kerzeņa ar spolvom. Puiss īleida tymā spolvu
kerzeņā un sēd, jam tī beja sylts. Sātā sīvas tāvs gaidīja, kad

atbrauks znūts ar sausū molku. Nasagaidījis, laidjās meklēt

znūta. It sīvas tāvs maklātu znūta. It un vērās: nūciersts ūzuls,
bet zam ūzula nūsysts zyrgs un salauzti roti. Suoka sīvas tāvs

meklēt znūta. Jis īt pa pādim taišņi uz pierti. līt jis piertī —

vērās: nav nikuo, bet pi kubula ar dagutu stuov uz greidas cyl-
vāka pēdiņi un vad taišņi uz piertis. Izleida sīvas tāvs uz pierts
— vērās: sēd kerzē juo znūts: golva vīn ir radzama, bet pats

vyss spolvuos un ar dagutu. Znūts īraudzēja sīvas tāvu un iz-

stuostīja jam, kai beja. Sīvas tāvs izkurinuoja pierti, izmozguoja

sovu znūtu, īdevja drēbes un znūts nūguoja uz sovu sātu. Atīt

tei dīna, kad byus kuozas. Atbraucja pi puiša svuots un runoj

jam: „Jau vajag braukt uz kuozom, bet tu naesi par taidu mulki
un nasataisi vysim kauna, bet klausi manis, kū es tev pasacīšu."

„Labi," pasacīja puiss un jī obadivēji nūbraucja uz kuozam.

Jau atbraucja nu baznīcas salauluoti. Vajag ar vīsim pi vīna

golda dzert un ēst. Svuots runoj jauničam: „Tu daudz nadzer

un naēd, par tū ka vīsi pasacīs, ka tu daudz ēd un dzer. Kad

es tev uz kuojas ar kuoju pīmeišu, tu tvuleņ puorstuoj ēst."

„Labi," pasacīja jauničs. Sāduos jī vysi pi golda un suoka

dzert un ēst, bet zam golda īleida suņs grauzt kaulus un pīmyna

uz kuojas jauničam. Jauničs tyuleņ puorstuoja ēst. Te vaicoj
nu juo vvsli vīsi un jaunive, par kū jis nikuo naād un nadzer, bet

jis runoj, ka jis nagrib nikuo. Tai vysi vīsi pajēdja un suoka don-

cuot. Jau nakts, vysi nūguoja gulātu, bet jauničam brīsmīgi

gribīs ēst. Dūmoj jauničs: „Leisšu es ceplī, varbvut, ku nabejs

atrasšu paēst." īleida jauničs ceplī, vērās: stuov puds ar meikli.
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Suoka jauničs ar rūķom jemt un ēst tū meikli. Pajēdja jis un dū-

moj: nesšui es un pabaruošu ari sīvas muoti, jei, varbyut, naāduse,
vvsu laiku, gostim nosuodama ēdini. Daīt jis pi gultas, kurā gu-

lēja slīvas muote ar plyku pakalu. Jauničs naredzēja juos mutes

un suoka jemt ar rūkom nu pūda meiklu un līt jai pakaļā un ru-

noj: „Nikuo, muote, ēd, es pats ēžu, cīši loba."

Tai salēja jauničs vysu pūdu un nūguoja meklēt yudeņa iz-

mozguot rūkas. Jis atroda pi cepļa moziņu pūdiņu, kurā beja

vēl druska ols. Jis ībuozja tvmā pūdiņā obējas rūkas un izvilkt

nikai navar. Kai jis vvlka rūkas, pūds izkrita un vysi vīsi pa-

sacēja nu mīga. Sīvas muote ari pasamūda un dūmoj ka jei mīgā

pītaisīja gultu. Jauničs nu bailes īleida ceplī un sēdēja tur leidz

pašam reitam. Reitā, nikuo nikam napastuosteidams, izleida nu

cepļa, pajēmja sovu sīvu un nūbraucja uz sovu sātu. Tagad dzei-

voj un nikas nazyna, kas apēdja meikli un izmozuoja sīvas

muotei pakalu.

4. A. 1681. V. Zacharska no J. Razg a 1 a Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzeivuoja uz šuo pasauļa vecs ar sovu vēcini. Jī

dzeivuoja cīši labi, mīreigi un vīns ūtru mīļuoja, bet beja vīna

jīm nalaimja: vecs daudz ēdja. Vīnu reizi večus pasaucja pļe-

miņiki pi sievis gostūs, vecs ar vēcini ari brauc, a vēcina runoj

šovam večam: „Zyni, veiren, tu tī gostūs daudz najēd, kab myu-

sim kauna napatikt. Kod mes sēdeisim pi golda un tu jau daudz

apēssi, tod es tev ar kuoji speršu."

„Labi!" pascēja vecs. Tai veči brauc un golu-golā dabraucja.

Pļemiņiki īraudzēja mīļūs gostus, beja ļūti prīceigi un tiuleņ pa-

sādynuoja večust pi golda, veči suoka ēst un dzert. Vecs tikai

izdzēra gluozi ola un gribēja ēst gaļi, bet zam golda beja kačs,

kurijis pazakustynuojas pi veča kuojis. Vecs, dūmuodams, ka

večiņa, un jam vairuok navajag ēst, jis ēst tiuleņ puorstuoja un

tai pat sēd pi golda, pļemiņīki vaicoj, kuopēc jis nikuo naād, bet

vecs runoj: „Paldīs, bērneņi, es jau pajēžu, vairuok nagribu," a

pats vys veras uz vecinis.

Vēcina ar veras uz sova veča un tai pat runoj: „Kuopēc tu

nikuo najēd, bet vecs, dūmuodams, ka vēcina tai pat runoj, a patja

mīdzja jam uz kuojis kab naāstu. Tai pat vecs runoj: „Es na-

gribu, jau pajēžu, pylnys vādars."

Patim večam jēst tai gribīs, slīkys tai tak, bet nikuo napada-

reisi, vajag cīst. Cik tī laika puorguoja, jau vysi gosti pajēdja
un nu golda vysu nūjāmja. Atguoja vokors, jau vysi nūguoja gu-

lātu, tai pat vecs ar sovu vēcini atsagula un guļ. Vecs runoj uz

sovu vēcini: „Es tai ēst gribu, ka tevi apāstu."
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Vēcina vaicoj, kuopec jis najēdja pi golda. Vecs izstuostēja,
ka jū pi kuojis nazkas pakustvnuoja, tūlaik vēcina pazvna, ka

zam golda beja kačs. Jei pascēja šovam večam īt pameklēt pa

tymsu kū nebejs pajēst. Vecs nūleida nu; gultys un nūguoja mek-

lēt. Jis atroda pūdu ar meikli un grib tū meikli ēst, ībuozja pūdā

obejis rūkys un nikai navar izvilkt rūku. Ap tū laiku poza-
mvuda juo pleniiņica, vecs dūmoj, ka jū sagius, jis pa tvmsumu

kai svīdja ar tū pūdu taisni plemineicai par pakali, pūds rozpleisa,
atsvta pļemineicai pakali un apsvaidēja ar meikli vvsu. Plemiņeica
cīši nūsabeida un suoka klīgt. Vysi gosti un plemiņīki puorza-

mvuda, aizdedzja guni un īraudzēja, ka stuov vecs, api durovu

stuov plēmineica, vvsa apsveideita ar meikli un uz greidvs gul
rozdauzeits pūds. Vysi pazyna, ka itū joku padarēja vecs par tū,

ka gribēja ēst. Vecs ar vēcini ar lelu kaunu izbraucja uz sovu

sātu, un vairuok nikod pi plemiņīku ocu naruodēja.

55. Čigāns grib zirgu atradināt no ēšanas.

A. 1682. P. Šmits Raunā.

Čigāns dzirdējis, ka dakteris ieteicis vienam slimniekam at-

radināties no liekas ēšanas. Čigāns nu nodomājis arī savu zirgu
atradināt no ēšanas. Viens saimnieks, kas zinājis par šo čigāna

nodomu, prasījis reiz tam: „Vai atradināji zirgu no ēšanas?"

Čigāns atbildējis: „No dzeršanas jau atradināju un būtu atra-

dinājis arī no ēšanas, bet maita nosprāga."

56. Malēnieši Rīga.

1. A. 1683. A. Bīlenšteina kr., Valmieras ap g., 1850. g.

M. Bohm, Le 11 isc h c Schwā n k c, Nr. 46.

(Tīšu pa malēnisiki izteikts, lai izzobotu malēniešus, jo šejie-
nieši patiesībā tā nerunā.)

Juonis bruolis un Pīteris bruolis guojuši Rīgu opskotit. Ok

kungs, kas Rīgā kungu! — ko muojas vītā nojēmuši_cepurīti nu

golvas, to vēl vokorā otkal uzlikuši. Ir pošu žēlīgu ķēniņu redzē-

juši po zemes virsu stoigajam or zalta spoini par placim (= bun-

dzinieks). Nūnākuši Daugavas molā — sacījis Pīteris bruolis:

„Juoni, bruoļi, sorgi noudas maķeli, kc blāži nanurouj!" A Juo-

nis bruolis atteicis: „Por kom tad Rīgā tīšas?"

Nūrouj blāds Juoņam bruoļim maķeli. Teic Pīteris bruolis:

„Voi naķersi blādi?" Atteic Juonis bruolis: „Loi skrīn! por kom

tad Rīgā tīšas, tās zina, kur tī blāži žurejas. Nuīt pi tsas — tīsa
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prosa: kuods tad tas blāds bijis? Atteic Juonis bruolis: „Tuods
pots, ka tis tur goldiņa golā ar sarkanām zimzāim!"

_

Izved Juoni bruoļi laukā un līk uzskoitīt krītni. Iznuok vīns

mīlīgs kundziņš un soka: „Dai pa karašinki (dod labi krietni)!"
Dumā Juonis bruolis: „Nu karašiņas dūs!" A iznuok vīns bargs
kundziņš un soka: „Polna (diezgan)!" Nu dūmaj, ko palnūs so-

sdtīs!

A nūguoja pī gudras sīvas, opvuordūja, opglāzīja — ko ar

nīku otņēma.

Pār Daugavu ejūt, Pīteris īkrīt uolenģī. Atteica Juonis bruo-

lis: „Nu, ku tu vēl rūkas saldēj — loidīs vīn tik dibinā!"

2. A. 1683. P. Šmits, Raunā.

Divi malēnieši reiz nobraukuši Rīgā un vēlāku brīnījušies:

„Ok Kungs, kas Reigā kungu!" Kā no rīta viņi cepures noņēmuši
klanīdamies, tā tik vakarā esot uzlikuši.

Rīgā viņiem pie ēdiena dotas sinepes un viens no viņiem tās

noturējis par medu un paņēmis krietnu kumāsu. Tad sacījis sa-

vam biedram: „Ondž, brol, godā nu par sīvu un bārnim, nu ir

ģepts mute."

Viens kaupmanis viņiem devis ceptu siļķi, kas ēdējiem labi

smēķējusi. Viens nu arī nopircis kādas siļķes un prasījis kaup-

maņam, vai ilgi esot jācep? Kaupmanis atbildēji: „Kad uguni re-

dzējis, tad var kost."

Jau uz māju viens malēnietis gribējis ēst siļķi, pacēlis to

pie astes mēneša gaismā un sacījis: „Redzi guini, redzi guini!"

Rādot siļķe nokritusi zemē un malēnietis siļķes vietā sagrābājis
vardi. Turēdams to par siļķi, viņš sācis to kost un varde sākusi

spiegt. Tad malēnietis sacījis: „Vai čāksti, vai nečāksti? Kad

guini redzējis, tad var kūst."

3. A. 1683. K. Šulcs Zasul a v kā. LP, VI. 81.

Senos laikos dzīvojis: Saules pagastā, Bauskas apgabalā, kalpa

vīrs, vārdā Duraks. Tas nu bijis tāds Dieva dots, gatavs vien-
tiesītis. Cik nu tā prātiņa bijis — vīrelis ticējis ikkuram. Ļaudīs

jau tādu ne pagalam nevarējuši laist, citādi nezin ko vēl izdarītu.

Un zināms, pie darba arī bijis, jāslaka, stumjams, velkams.

Reiz citi vīri pārbraukuši no tālās Rīgas, aizveduši labību,

un nevarējuši beigt stāstīt par Rīgas jaukumiem.
Duraks to visu noklausās un grib nākamā reizē par varītēm

līdza braukt. Bet citi nē un nē. Tomēr Duraks tev ķešas virsu

kā traks. Beigās — ko darīsi — pielaidušies arī, ņemsi šo līdza.

Un Duraks nu priecīgs kā mazs bērns: tiks Rīgā! Labi.



403

Braucamā dienā Duraku nu uzpužina un visi aizbrauc. Brauc,
brauc — Rīgas nemaz sabraukt un Duraks, apnicis, sāks jau zū-

dīties. Bet te uz vienu lāgu pamanīs jau maķenīt torņus. Ā! tā

tā Rīga. Tomēr tai dienā vairāk nekas. Duraks tikai izskatās,
izbrīnās un tā paliek.

Otrā dienā brauks ar vezumiem uz tirgu. Ak tu žēlīgais! kas

te tūliņ par brīnumiem: cilvēks pie cilvēka gan iet, gan brauc,
kā čum un kust, un Duraks nu grozās un vairās vien, bet tikpat
no braucējiem nekā izgalēties. Beidzot sadomās: kasi šim daudz

atkal bēdas un griež tikai savu vezumu tiešu tiešām, lai arī sa-

brauktu vai taisni cilvēkus kopā.

Rīdzenieki, apmānījuši, kas šis par vīru, sāks vien šo sunīt

un lamāt, ka skaidri bailes, katrā vārda galā minēdami: „Ak tu

— tāds duraks! ak tu — tāds duraks!" un tīri grasās šo vēl pie-
kaut. Citi laucinieki tad nu saskrēja gan šim palīgā un šoreiz iz-

pestīja no likstas; bet Duraks vēl arvienu nevar izprast, kā viņu
tik skaidrā dienas laikā var ķibelēt?

Bet lai nu kā — beigu beigās Duraks laimīgi atkal pārradās

mājā, Saules pagastā, un mājinieki visi tūliņ salīp ap Duraku kā

bites, lai jele pastāstot, kā Rīgā laba gājis!

Duraks, zināms, uz posta vien lepojas un dižojas, gandrīz ne-

grib ar mājiniekiem neko daudz vairs runāt. Bet beidzot pielai-
dīsies arī un nu jau izmetīs tos pirmos vārdus: viņu jau visi Rī-

gas kungi tagad apzinoties — katrs vārdā vien saucot; tikai te

mājinieki vēl arvienu paņēmusies viņu par muļķi dēvēt.

Tas nu būtu tas. Bet citā reizē tomēr Duraku Rīgā vairs ne-

laiduši; kad citi vīri aizbraukuši, tad šim nācies mājas kopu veikt.

Tā tas pa mājām galēdamies beidzot nomiris.

4. A. 1683. M. Spriņ ģi s, Nīcā. Et n. 11, 1892. LP, VII, 11, 30, 2, 29.

Prūsis apmeklēja Kurzemi, gribēdams iepazīties ar .latvie-

šiem. Šis prūsis drusku prata latviski. Reiz prūsim gadījāsl pie-
nākt pie strādniekiem, kas ēda sālītas, jēlas siļķes. Prūsis siļķu

nebija redzējis: „Vai tās zivis ceptas, vai vārītas, vai kaltētas?"

„Ne ceptas!, ne vārītas, ne kaltētas," atbildēja strādnieki.

„Vai tad viņas jēlas ēd?"

„Nu var drusku apcept, bet ne daudz, tikai tā — paradīt

ugunij."

Prūsis nopirka vienu siļķi, ietina papīra un gāja talak. Ceļa

uznāca nakts. Prūsim iegribējās ēst. Tas atcerējās savas zivs;

bet kur ņemt uguni? Viņpus! upes bija pieguļnieku uguns. Prū-

sis izvilka siļķi un grozīja, to rokā turēdams, pret uguni. Te tam

siļķe no rokas izslīdēja. Kungs sāka pa zāli meklēt, līdz dabūja —

tikai ne siļķi, bet bija trāpījis vardi.
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„fim!" kāda sačokurējusies no cepšanas."
Un sāka kost. Varde sāka pīkstēt. Bet Prūsis par to nebēdā

un kozdams murmina: „Pīksti vai nepīksti — uguni redzējis esi."

5. A. 1683. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 63 gadi vecā

Jēkaba Pujina Smiltene.

Vecos laikos piebaldzēni jau braukāsi pa tirgiem jērus pirk-
dami un no tā laika piebaldzēnus saukā par jēru kupčiem.

_

Div jērul kupči aizbraukuši uz Rīgu, izandelēši jērus un tā abi

iegāši glaunā viesnīcā un pastellēši ēst. Kas tur nu bīš un kā

tur nu bīš, bet gala bīsi un sinepes ar klā. Bet jēru kupči nezi-

nāši no slinapēm ne krustīties un vienc sažiekāš sev uz kumāsa

skaudīgu kā(r)tu sinapu un grūdis mutē: Bet kā kumāss mutē,

tā mute vaļā vie palikusi.

Nu piebaldzēnc pā(r)bijies un domāš, ka šim tik un tā beigas
vie būs un kliedzis otram piebaldzēnam:

„Andža, brāl', gādā par sievu un bērniem, ģikc mutē!"

57. Muļķis meklē baznīcu.

1. A. 1684. J. Ansbergs no J. Baloža Ēvelē. Etn. IV, 1894, 168.

Vienā mājā reiz dzīgoš mulķīts. Vioš dzirdēš, ka citi aizvien

par baznīcu stāsta un sakās baznīcā ejam — viņam ar iegribas
baznīcā iet. Viņš prasa mājas laudim, lai pasaka viņam, kā var

baznīcu atrast. Šis stāsta ar, lai iet papriekšu taisni vie, tad lai

nogriežas pa labi, tad pa kreisi un tad šis ieraudzīs lielu augstu

māju un tā pati būs baznīca. Muļķītis iet ar. Viņš iet un iet un

pieiet pie vienas augstas mājas — redz: dūris vaļā un ieiet iekšā.

Bet augstā māja nav vis bīsi baznīca, bet vēja dzirnavas, kas

strādāšas visā spēkā. Melderis bīš patlaban aizgāš pusdienā.

Mulķīts visu apskatās, noklausās un aiziet. Mājā viņam prasa:

vai baznīcā bīš? Bīš. Nu, ko tur redzēš? Redzēš Dieva dēlu un

Dieva māti. Ko tie teikuši? Dieva dēlsi teicis: „Litata, litata!"

Dieva māte atkal: „Žiuva, žiuva!"

Piezīme. Pie ta paša numura var pieskaitīt arī XI. sējuma 62. pa-

saku. P. Š.

2. A. 1684. V. Zacharska no 55 g. veca V. Razgaļa Makašānu

pagasta. V. Podis krājuma.

Tuoli aiz jvurom, mežim un augstim kolnim beja vīna aiz-

svīsta derevņa (sādža), bet tī beja taidi pat lauds) kristeiti, kai
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mes, jī taipat ticēja Dīvām un taipat lyudzja kai mes. Nu tuos

derevnis tvvu nabeja ni mīsteņa, ni bazneicvs, tai ka tuos derev-

nis ļauids moz kurs zvnuoja bazneicu, bet jaunī pavysam nazy-

nuoja, kur tvs mīsteņš, un kaida ir tai bazneica.

Vīna meita tuos derevnis sadūmuoja īt pi veira un vyspyr-

muok jei sazalasējuos īt uz bazneicu pi spovedjis (poļu spowiedz,
grēku sūdzēšana), bet patja nikur nikuo nazvnuoja, un taipat nikod

sovā myužā bazneicvs naredzēja. Izguoja meita nu sātvs — cik

jei tī puorguoja verstu — vērās: brauc ar vazumim daudz zem-

nīku. Meita itei padūmuoja, ka itī zemnīki brauc uz bazneicu.

Jei nūguoja pēc zemnīku pakaļ. Zemnīki braucja, braucja un

apstuoja pi vīnys muojis un suoka kraut vazumus uorā un mai-

sus nosuot muojā. Meita ar dūmuodama, ka tī ir bazneica, īguoja
tvmā muojā, stuov un lyudz Dīva. Klausuos meita, ka nazkas

nu augstuma klīdz: „Dreižuok ber!"

Meita kai izdzierdēja itūs vuordus, nu reizys nūsabeida un

izskrēja uorā dūmuGdama 1 ka jai tyulen ībiers par pakali. Jei

atpakaļ napazavieruša, nūskrēja dreižuok uz sātu. Sātā tāvs ar

muoti vaicoj m» meitys: „Nu, kū meitiņa-, daguoji pi spovedis?"

„sNa," atbildēja meita.

„A par kū že tu nadaguoji?" vaicoj nu juos tāvs ar muoti.

Meita jīm stuosta: „Es nūsabeidu. Svāta Marija stuov pi

nazkaida skrituļa un vys runoj: „Ļa—ta—ta, ļa—ta—ta,_a kungs
Jēzus Kristus nu augstuma klīdz: „Ber dreižuok." Es nūsabeidu,

dūmuoju ka man par grākim aizlyka pokutu (polu pokuta, grēku

nožēlošana) ībiert par pakaļi vai par kokļu, es dreižuok izskrēju

uorā un uz sātu."

„Ak tu, muļķis," runoj uz jū tāvs, „tu nabeji bazneicā, a tyki

patmalūs."

Kū darēt meitai? Uz cytys dīnys jei sazalasejuosi un otkon

nūguoja maklātu bazneicu. Vot jei guoja — guoja un daguoja uz

mīsteņi. Staigoj jei pa mīsteņi un meklej kur ir bazneica. Veras

jei: stuov lela muoja, jei dūmoj, ka itei ir bazneica. Jei īguoja

tymā muojā. Muoja tei beja,_kur uodu taisa. Jei kai īraudzēja

tī uodus, tyulen izskrēja uorā un dreižuok uz satu. Atīt meita

uz sātu, tāvs ar muoti vaicoj: „Nu meitiņa, daguoji pi spovedis ?"

„Navaiouojit!" atbildēja meita. „Es_na uz bazneicu tyku, a

taišņi alnī. Tī es redzēju daudz uodu nuvylktu nu sīvīšu ar vy-

sim bizim."

Tāvs runoj uz meitu: „Ak tu, muļķis, tu patyki uz tu muoju,

kur uodys taisa, tī ir uodys zyrgu ar astim, bet na_ ar bizim."

Tai meita nu tuo laika vairuok naguoja maklātu bazneicys,

īt pi spovedis un taipat naguoja pi veira, dzeivoj vel tagan par

vācu meitu.
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3. A. 1684. St. Uļanovska, Viļānos. Zbior wiadomosci do

antropologii krajowej, T. XVIII, Krak a v ā 1895,

485, 16.

Bjeja tuksņeits, kur vys dzjeivuoja pa mježu. I guoja jis
Dīva lvugtu, a nabjeja vjāļ redzjējis baznijcys. Izzaguoja jam
iz tjeiruma i radz, ka stuov patmalisl iz upis molys, jis dūlmuoja,
ka baznijcā. Vot laidjās i nūīt da tūs patmalu. Jis guoja pa jiu-
dlni, par upjam, i ni kuojis mierka jam, nikuo: jis ni mierka, ni

sieika. Daguoja da tūs patmalu kluotu, atsatupa, cjelūs i suoka

puotors skaitjāt. A puiškini pamyna jū nu aukstinis patmalu i

suok jū svaidjēt ar akminim, ar pagalam. Jis nūskaitjējs puotoru,
cik jau tī zvnova, īt pa cjeļu i sasatjeik cylvāku. Tys cvlvāks vai-

coj: „A kur tu bjeji?"
Jis jam stuostjāt, ka vot bjejis baznijcā švs i ka jēms Dīvs

riukt: hū!, a jumprova Marja kai jēmjusja latatuot: latata, latata!,
atī mozī Dīvaņi kai suokuši šū sist, svaidjēt, špulot ar akminim,
ar pagalam, gribjēja jū nūsist. Naguojis nikod iz bazneijcu i na-

īškvs vairuok!

It jis atpakaļ par upjam i jau kuojis mierkst jam leidz po-

voršku vītam, ka jis grākuoja.

58. Muļķis par precinieku.

1. A. 1685. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 345, 82. M. Bohm,

Le 11 isc h c Schwā n k c, 52, 32.

Vienai mātei bija vienīgs dēls, smuks zēns; bet par nelaimi

liels mulkis.
Tomēr — ko darīsi — izaudzis šis ir, sāks māte skubināt, lai

brauc precībās. Jā, tūliņ dēls mierā. Aizbrauc — sāks cienāt šo

ar novārītiem vistu pautiem. Labi, zēns tādus gardumus ilgi nav

baudījis un nu tikai rij pautu uz kumosa, pautu uz kumosa kā ga-

tavs badakāsis.

Pārbrauc mājā — māte apvaicājas: „Dēliņ, kāda cieņa tev

tur šodien bija?"

„Laba cieņa, laba cieņa: deva pautus vien ēst."

„Nu tad, laikam, saēdies gan labi?"

„Saēdos! kas tur daudz ko ēst; tā jau tikai iznāca: pauts uz

kumosa, pauts uz kumosa."

„Vai dēliņ! kā nu ciemā var tik badīgi est, vajadzēja taču

pautu uz trim, četrām daļiņām griezt, tas tā pieklājīgāki."

Tā paiet šī reiza.

Nav diezin cik ilgi, dēls atkal ceļā uz brūtes. Pienāk ēdams

laiks, cels šoreiz sausus zirņus priekšā. Labi. Bet dēls skaidri



407

atmin, iko todien māte teikusi: ciemā jāēd pamazām — uz trim,

četrām daļiņām pārgriežot. Un tā neko vairāk — ņem nazi no

kabatas ārā un griež katru zirnīti tā pa vidu un atkal tā pa vidu.

Mājinieki izbrīnās, kas tas par vāczemnieku, kas ne zirņus ne-

prot ēst? Bet dēlam vis viena maksa — viņš tur izšņakstinās,

izšņakstinās un tad, ēdis neēdis, griež zirgu apkārt un laiž mājā.

Pārbrauc, māte tūliņ: „Nu, dēliņ, kāda cieņa tev šodien bija?"

„Sausi zirņi bija; bet lai Dievs pasarga, tos ēzdams vari palikt

neēdis, jo kas tas par lielu laiku aizņemas, kamēr tādus sīkumus

sagraiza vien, kur tad nu vēl paēst."

„Ai, dēliņ, kas tu par vientiesi! Tu ej ciemā zirņus ar nazi

graizīt, tie jau saujām mutē metami!"

Tā paiet atkal šī reiza.

Nav diezin cik ilgi, dēls trešreiz ceļā uz brūtes mājām. Aiz-

brauc, pienāk ēdams laiks — cels šoreiz biezputras podu priekšā.
A! dēls atminas, ko māte teikusi: tad ciemā ar sauju jāēd.

Labi. Un nu šis tikai keš biezputru saujā un met mutē kā mūr-

nieks mālus. Bet brūtes tēvs ilgāki nekautrējas: pačukst šim,
lai braucot labāk mājā biezputru ēst un teitan acis vairs nerādot.

Labi, dēls brauc arī —
kad jau nevēl, nevēl.

Pārbrauc: māte tūliņ: „Kā tik ātri atpakaļ?"

„Ā! cik tad ilgi atkal biezputra jāēd: iemet vienu sauju, otru,

trešu — paēdis."

„Vai, dēliņ!" māte novaidasi, „tu ēd biezputru ar sauju un ka-

roti neaiztiec. Tad jau tu savu mūžu neapprecēsies."
Un mātei bija taisnība: dēls patiesi neapprecējās — cauru

mūžu notupēja aizkrāsni viens pats kā tāds atstātais nabadziņš.

Piezīme. Šo pašu pasaku ir uzrakstījusi A. Vēj m a no Lābāna Erglu
pagastā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 149, 338. P. Š.

2. A. 1685. Skolniece Z. Ozoliņa, Doles pagastā.

Reiz dzīvoja viens puisis. Viņš nebija precējies un loti ka-

roja pēc skaistas sievas. Puisim bija viena nelaime: viņš bija

badīgs, un tādēļ neviena meita negāja pie viņa par sievu. Reiz

puisis sarunāja ar savu brāli braukt uz kaimiņu pagastu precības,

jo to neviens nepazīšot. Domāts — darīts. Viena jauka diena

abi brāļi aizbraukuši uz kaimiņu pagastu precības. Nama mate

viņus cienājusi tūlīt. Uz galda salikti visādi gardumi un vesela

bļoda ar olāki. Puisis ņēmis vienu olu pec otras un edis un edis,

kamēr bļoda tukša. Kad brāli braukuši māja, vecākais brālis tei-

cis, ka tā nevajagot ēst. Olas vajagot uzlikt uz šķīvja un sa-

griezt gabaliņos un tad tik ēst._ Nākošu svētdienu brāli atkal aiz-

braukuši precībās. Nu tie cienāti ar zirņiem. Badīgais puisis pa-

ņēmis vienu zirni, uzlicis to uz šķīvja un sagriezis 4 daļas. Ka-
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mēr citi bijuši jau paēduši, puisis bija apēdis tikai desmit zirņus.

Mājās braucot vecākais brālis atkal mācījis, ka tā nevajagot ēst,
bet ka zirņus vajagot grābt saujām un bērt mutē. Brāli braukuši

precībās vel trešo reizi. Šoreiz tie cienāti ar biezputru. Puisis

tūlīt ar abām saujām licies bļodā un ēdis, kamēr bļoda tukša.

Nama māte līdz ar meitu saskaitusies un aizdzinusi dumjo puisi,
un tas palicis neapprecējies.

3. A. 1685. Skolnieks P. Jaunzemis no A. Darzes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Reiz vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri un muļķītis.
Vienu svētdienu brāļi aizgājšui pie radiem viesoties. Viņiem deva

ēst rāceņus, bet rāceņi bijuši nekasīti. Muļķītis ēdis rāceņus ve-

selus un nelaupītus, par to visi sākuši smieties. Muļķītis, nesa-

prazdams, par ko viņi smējušies, ēdis tik tālāk veselus nemizotus

rāceņus. Paēduši un izviesojušies, gājuši mājās. Ejot muļķītis
prasījis saviem brāļiem, kāpēc viņi smējušies.

„Nu tāpēc, ka tu ēdi nemizotus un veselus rāceņus."
Nākošā svētdienā atkal gājuši viesoties, tad gudrie brāļi viņu

mācījuši, kā vajagot ēst. Viņi teikuši, lai pārgriežot un nolaupot
rāceni un tad tik ēdot. Vēl viņi teikuši: „Ēd tik ilgi, kamēr mēs

tev uzmīsim uz kāju."

Labi. Nogājuši un šoreiz visiem devuši zirņus ēst. Nu muļ-

ķītis arī dara, kā teikts, ņem zirni nolaupa un pārgriež uz pusi,
tad ēd. Atkal sākuši smieties, ka nevarējuši nociesties. Kādu

laiku ēduši, te pa pagaldi līdis suns kaulu grauzt un uzminis uz

kāju. Muļķītis pateicies par pusdienu un gājis no gada nost.

Gudrie brāļi nevarējuši nekā darīt no smiekliem. Muļķītis nu

sapratis, par ko viņi smējušies, un viens pats pārskrējis mājās, ne

ardievu neteikdams.

4. A. 1685. Kārlis Skujina no M. Šveicares, Lielvircavas

pagastā.

Muļķis aizbraucis ar savu draugu precībās. Vakariņās viņiem
devuši olas ēst. Muļķis ēdis olu uz kumosa. Kad viņš aizbraucis

mājā, māte prasījusi, kas dots ēst un kā muļķis ēdis. Muļķis iz-

stāstījis, kā viņš oru ēdis uz kumosa. Māte sacījusi, ka tas ne-

esot bijis pareizi, vajadzējis vismaz griezt uz četrām daļām.

Aizbraukuši otrreiz precībās. Vakariņās muļķam ar draugu
dots zirņus ēst. Muļķis griezis zirņus uz četrām daļām un neka

nevarējis paēst. Muļķis aizgājis neēdis gulēt. Gaismā viņš re-

dzējis, ka abrā bijusi iejava. Viņš nu klusi pa tumsu piezadzies

pie abras un paēdis iejavu. Rokas bijušas netīras un muļķis sa-
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taustījis krūzi ar ūdeni. Viņš iebāzis krūzē abas rokas, lai no-

mazgātu. Nomazgājis rokas, bet nevarējis vairs no krūzesi izvilkt.

Viņš izgājis ārā un sitis krūzi pret paksi, bet pa krēslu iesitis saim-

niecei par pakalu. Saimniece izgājusi ārā un tā sēdējusi aiz stūra

un mulkis to pārskatījis par paksi. Saimniece sacēlusi lielu traci

un izdzinusi preciniekus no mājas.
Tā muļķim no precēšanās nekas neiznācis. c

5. A. 1685. Baumanis Nīcā. LP, VI, 112, XXII, pie z.

Viens puisis saderējis pie velna un viņam bijis jākopj nepie-
ēdināma ķēve. Bet puisis apsējis ķēvei sarkanu dzīparu gar kaklu

un tad ķēve vairs neēdusi — šis varējis apkopt. Tad velns licis

putru vārīt ar ķimenēm. Puisis nokāvis velna kuņu — (tai bijis
vārds Ķimene) — un pielicis to putrai. Ēdot velns apvaicājies:
vai patiesi tikai esot pielicis ķimenes? „Jā!" šis atbildējis, „ja
netici — varu vēl ādu parādīt. Parādījis Ķimenes ādu — velns

traks un tūliņ ķēvei mugurā un bēgt. Bet puisis dzinies pakal un

ietriecis velnu ezerā.

Piezīme. Citu tautu pasakās gan muļķa precinieks iemet suni zupā,
bet latviešu variantos, cik mums zināms, to dara tikai puisis, kas noderējis

pie velna par kalpu. P. Š.

6. A. 1686. VI. Pilipjonoks Asuna.

Kai tja vjāl bjej tī vecī laiki, pi ļaužu vjāl karasina nabjej, i

visi dadzvnova pa vokorim skolus. Tanīs laikūs vīns veirs dū-

muoja ženeitīs.
v

Tod Mikeļs jisi sadūmova braukt svuotūs, jis nūguoja da šo-

vam dzjackam, kap tysi brauktu jam par svuotu. Dzjacka ar lelu

prīcu, vajag pleminīku apženeit. Nu kai i vysod, pajām jī ar

sevi i brandivjaņa i brauc jī svuotūs. Dzjacka pa ceļam plemi-

nīku vys vuica, stuosta jam, kai vajaga dareit, kai runuot kai

āsti vysu, vysu izstuostjē cīš smalki. Nu vot, atbrauc jī da

kaidai mjaitai, dzjacku ar pļeminīku tja tvuleit puorjam, i posa-

dynoj. Nu jī runoj, runoj, ali nivīns nikuo nasoka, kuo ji atbraucja.

Saimineice drusku jau i saprota, ali kai ža jei vaicuos. Tod svuots

pastuostjē, ka jis grib sovu pleminīku apženeit.
Saimineica palyka prīceiga, izdzierdusja taidys lītys, mjaita

kai byutu drusku nūsakaunā, ali nikuo. Svuots tvuleit vylka bu-

telku z golda. Saimineica stjaidzjās padžāreit ūlinīka. Jau pa-

lika i tymss, saimineica vys tai i stjaidzja. Nu i ulinīks gotovs,

ulinīku jei palyka z golda, ali jau vaidzja_ gunis. Saimineica tja

dreiziņkai atplāsja skolu i īdjadzja guni, jī suoka ast.

Pļeminīks nikuo narunova, i bej taids nazkaids apspruosts.
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Cik tī tys skols daga, ali dreiž apdzysa, ustobā palyka tymss.
Saimineica nurunova, ka tyuleit aizdjags guni. Pleminīks i pa

tymsu,_vysleidza ādja, dzjacka suoka jam sist suonā, lai jis naād.

Pleminīks dumova, ka dzjacka vuica jū, lai jis ūlinīku pojam, jis
tyuleit ūlinīku pojam un patelņis i salīk ozūtī. Saimineica aiz-

djadzja skolu, i verāsi, ka patejņa tukša, jei saprota, kas par lītu,
i sacjē: „Maņ taidu ženichu navajoga."

Dzjackam ar pleminīku nikuo dareit, sasalosjē i brauc jī da

sātai. Pleminīks tjaica: „Tu man vjal napaspjēji pasceit, as jau
saprotu kas par lītu."

Dzjackam nikuo bje runuot. Tai pleminīks i naapsaženje.

7. A. 1685. Skolnieks J. Kļava no 64 g. vecas J. Ritenes,

Nīca, K. Lielozola kr.

Senos laikos cilvēkiem nebijušas bikses. Visi staigājuši lu-

patās satinušies.

Vienai meitai bijis bagāts brūtgāns. Brūtgāns domājis, ka

citādāki varētu ietērpties, lai nebūtu auksts. Licis pašūt skrode-

riem bikses. Skroderi nezinājuši, kas tas ir, bet brūtgāns paskai-

drojis, un skroderi arī uztaisījuši bikses.

Nu brūtgāns ies pie brūtes un parādīs, kas viņam ir no jauna.

Gājis cauri pa vienu birzi un priecājies par biksēm. Taupīdams

jaunās bikses novilcis un pakāris tās koku zaros.

Te viņam neviļus ienācis prātā, ka pa viņu kāzām spēlēšot

muzikanti un visi viesi būšot priecīgi. Sajūsmināts viņš tik gājis
tālāk un aizmirsis bikses.

Aizgājis pie brūtes un, kā jau apradis bez biksēm, nemana,

ka viņam to vairs nav. legājis pie brūtes laimīgs, pacēlis lupatas

uz augšu un teicisi: „Skaties, kas man te, skaties, kas man no

jauna!" Brūte domājusi, ka viņš palicis muļķis, un negribējusi

viņu vairs.

Nu brūtgāns apķēries, ka viņam nav vairs bikses. Atskrējis

atpakaļ, paņēmis bikses, uzvilcis un gājis atpakaļ. Domājis, ka

nu brūte būs) laimīga. Bet kas to dos? Brūte nē, pa gabalu nē.

Ta bikšu deļ iznīkušas viņu kazas, bet no ta laika visi vīrieši

vilkuši tādas bikses.

8. A. 1685. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 73 gadi vecas

Marijas Abolioas Aumesteros.

Reiz bīš vienc tāds muļķis, un šis nevarēš sievas dabūt, jo

visas meitas jau no šā pa gabalu bēgušas. Reiz muļķis braucis

no pļavas un vezumā šim bīšasi izkaptis. Ceļmalā gadīšās mei-

tas un muļķis nu tūlī no vezuma ārā, saķēris_ vienu meitu un ka

gāzis vāģos, tā uzgāzis uz izkapts un šī nodurusies.
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Ka nu muļķis atbraucis mājā, tā lielījies, ka šim esot sieva
vezuma. Nu visi gaši skatīties un sākuši ar meitu runāt, bet šī

ne va(r)diņa pretī. Citi jau nekā nezināši, kas par lietu ir, un

sākuši muļķi izsmiet. Nu muļķis dagāš pie vezuma, raustīš meitu

pie pleca un šlupsteš: „Nemad nerunāt? Viti taka tūka ir!"

Pēdīgi gan uzgašies, kas par lietu, un ta muļķis dabuš skau-

dīgu strapi.

59. Sieva bēg no muļķa vīra.

1. A. 1685. J. Gobzinš Rudbāržos. LP, VI, 374, 111. M. Bohm,

Lettische Schwānke, 54, 33.

Vienreiz bijis muļķis un tas, par neļauni, iedomājies precē-

ties, bet meitas bildināt nemācējis. Nu, ko nu cita darīt — lūdzis

mātei, lai tā viņam sievu pārvestu. Labi. Bet mātei tai laikā zo-

sis perinājušās un tās tādās reizēs smalki apskatāmas; tādēļ pēc
līlgavas braukdama, piekodinājusi muļķim: „Kad perinātājas grib
no ligzda noiet, tad tu laid, lai izplunčojas; bet drīzi vāc tās at-

pakaļ, lai olas neatdziest!"

Māte aizbraukusi, un nu cieši zosis uzlūkojis. Uz vienreiz

nāks viena mātīte zemē un klaigādama upē iekšā. Šis vāc, vāc

— nevar iedabūt atpakaļ tik drīzi: kā būtu gājis upei pa šo malu,

zoss otrā malā; ka otrā malā, zoss šinī malā. Nu muļķim iešau-

jas prātā: olas atdzisīs, labi nebūs! Nu šauj uz kūti, sēdēs pats
olām virsū. Sēž, sēž — pārnāk zoss, vēl šis sēž. Zoss ganklaigā:

„Ej nu nost!" bet šis iesēdējies — sēža laba — un neiet vis nost.

Vakarā pārbrauks māte ar līgavu, tā šis kā zoss tēviņš kliegdams

pretim, lai redzētu jauno sievu. Bet māte — gan tā redz, kas no-

ticis — vaimanā: „Ak tu mulķisi, ak tu muļķis! Nu jau tu pats būsi

sēdējis zoss ligzdā — būs sašķaidījis vai visu perēkli — redz,

kāds tu izskaties!"

Muļķis nu arī atjēdzas, ka ir gan sasēdējis olas, bet neko: ap-

čamdās, apčamdās — labs. Kā jau pie darba daždien drēbes ap-

traipās, kur tā vari izsargāties, jāsaka.

Bet līgava sarauc pieri un nodoma: „Labi nebūs, laidīšos

gudrāki pa nakts krēslu atpakaļ."

Un tā nu naktī viņa saka brūtgānam: „Pagaidi, pagaidi, es

drīzi atkal ienākšu!" Bet muļķis_ atceras: „Ta nevar vis laist —

māte taču minēja vakariņās: „Dēls, turi nu cieti to mantu, ko tev

šodien pārvedu, sieva ir dārga rota!" tādēļ droši ir droši — iesiešu

striķī un tad laidīšu laukā!" Labi, iesēja striķī, izlaida līgavu

laukā un drīzi jo drīzi vilkšus vilka atkal atpakaļ. Bet sieva bija
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atraisījusi mezglu,_ iesējusi striķī kazu un pati aizbēgusi. Muļķis
ievilka kazu istaba, čamdīja, čamdīja pa tumsu, nevarēja saprast
vairs, vaicāja mātei: „Mcm, mcm, kas te grab pa grīdu, vai ma-

nai sievai kurpes ir?"

„Jā, dēliņ, tā jau visām sievām!"

Šis čamdījis vēl: „Mcm, mcm, vai manai sievai ragi arī ir?"

„Jā, dēliņ, visām sievām cieti ragi!"

Šis apčamdījis arī kazai bārdu: „Mcm, mcm, manai sievai viss

ģīmis ar matiem!"

„Jā, dēliņ, sievām jau gari mati, tavai lai!"

Šis čamdījis arī kazai pupas: „Mcm, mcm, manai sievai pupi!"

„Jā, dēliņ, tā jau visām sievām!"

Beidzot apčamdījis arī ļipu: „Mcm, mcm, manai sievai ļipa!"

Nu māte vairs nesapratusi, kas tā par ļipu, iededzinājusi uguni
un skatījusies: „Tā jau kaza, dēliņ!"

„Vai traks!" šis nu arī atjēdzies, „tad viņa mani atstājusi, jā-
skrien pakaļ!"

Skrējis, skrējis — panācis gan; bet līgava nu izmetušies četr-

rāpus ceļam krustiem pāri, šis atskrējis pa tumsu — žogs priekšā!
Nu skrējis atpakaļ pēc cirvja žogu ārdīt un, kamēr nu atskrējis,
līgava jau bijusi mājā.

Luk, tā muļķis palicis bez sievas un no tā laika visiem muļ-

ķiem sievas nepastāvot.

2. A. 1685. K. B1 a v's Ergl o s. Brīvzemnieka «S borņ i k» 145,

LP, VII, 11, 30, 2.

Bija divi brāli, tiem bija skaista, skaista māsa. Viņi baidījās,
ka māsu neaizved precinieki, tādēļ guldināja to savā vidū. To-

mēr ir tad to aizveda no maltuves, bet lai nemuktu pie brāļiem

atpakaļ, šie iesies; aizvesto virvē un lāva tikai tā staigāt. Te vienu

nakti, kad precinieks atkal bija izlaidis aizvesto māsu pie virves

laukā, brāli ņēmās slepus māsu atraisīt un iesien tai vietā kazu.

Precinieks novērojis, ka diezgan šī būs laukā bijusi, vilks virvi

atpakaļ un ieguldinās līgavu taisni tūliņ gultā. Precinieks aptau-
sta līgavu, atron, ka tai ragi. Šis pārbīstas — sauks mātei, kas

turpat netālu gulēja: „Māmiņa, manai sievai ragi!" Māte atbild:

„Nekas, nekas, dēliņ: tā jau visām sievām." Precinieks aptausta
atkal — atron līgavai pupus: „Māmiņa sievai manai pupi." Māte

atbild: „Nekas, nekas — tā jau visām sievām." Tālāk precinieks

vēl apmānījis kazai vilnu — sacījis: „Māmiņa, manai sievai vilna!"

Bet māte atbild: „Nekas, nekas: tā jau visām sievām." Tikai

rītā šis pilnīgi noprata, ka nolaupītās skaistules vietā gultā kaza.
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3. A. 1685. P. Šmits Raunā.

Kad vecos laikos ļaudis precējušies, tad Dievs: bijis tā nolicis,
ka vienam vajadzējis būt gudram, otram negudram (dumjam). Tā

arī viena māte likusi zagšis pārvest savam negudram dēlam gudru
meitu par sievu. Māte nu vēl stingri piekodinājusi dēlam, lai tik

nu lūkājot, kā meita par nakti neaizbēgot. Kad nu meita nākti

gribējusi iet ārā, tad dēls nav laidis. Meita sacījusi, ka viņai va-

jagot iet ārā, un tūliņ viņa nākšot atpakalis. Lai nu tā neaizbēgtu,
tad vīrs to piesējis valgā. Kad meita izgājusi ārā, tad viņa uz-

meklējusi vienu kazu, piesējusi to tai valgā un iebīdījusi istabā,
bet pati aizbēgusi projām.

Vīrs gaida, gaida, bet sieva kā nenāk, tā nenāk. Viņš nu velk

pie valga un kaza arī iet ka klab vien. Dēls tūliņ stāsta mātei:

„Māim, mām, manai sievai ir kurpes kājā." Māte atbild: „Klusu,
klusu! Tad jau labi." Kad kaza bijusi davilkta pie gultas, tad vīrs

sācis viņu aptaustīt un sataustījis kazas desminu. Viņš nu atkar

sauc mātei: „Mām, mālm, manai sievai ir pupi." Māte atbild:

„Esi nu mierā, dēliņ! Tā jau vaj'ga būt." Viņš nu tausita kazu tā-

lāk un atrod, ka viņai ir vilna mugurā. Dēls tūliņ stāsta arī mā-

tei : „Mām, mām, manai sievai ir vilna." Māte tam uzkliedz: „Vai
tu nebūsi klusu, palaidni. Tā jau vaj'ga būt." Beidzot dēls sa-

tausta arī kazas ragus un stāsta mātei: „Mām, mām, manai sievai

ir ragi." •

Māte nu ceļas augšā, iededz skalā uguni, iet skatīties un ve-

deklas vietā ierauga kazu. let nu ārā meklēt, kur meita palikusi,
bet meitas vair ne jutin nejūt.

Piezīme. Loti līdzīgu pasaku ir uzrakstījis arī J. Rubenis Erglos.
P. Š.

4. A. 1685. Skolniece M. Zariņa no E. Zariņas Ogresgala

pag. J. A. Jans o n a kr.

Vienai mātei trīs dēli: divi gudri un trešais tāds plānprātiņš.

Gudrie sievas ātri vien dabūjuši, bet pie muļķīša neviena meita

par sievu nav gribējusi iet. Beidzot gudrie brāļi nozaguši kādu

meitu no tālāka ciema muļķītim. Meita saukta Anna. Anna dzī-

voja ar', kur jau Dievs vēlējis. Paraša toreiz ir bijusi sievas zagt.

Ilgāku laiku dzīvojot, tā nomanījusi, ka šās vīrs ir plānprātiņš.

Viņa nolēmusi bēgt. Cilvēki tos laikus dzīvojuši rijas un pa va-

saru gulējuši uz rijas! augšas. Lopi turēti pa nakti piedarba. Uz

rijas augšas varējuši tikt tik ar striķi. Kadu nakti Anna nodomā-

jusi bēgt. Viņa likusi vīram, lai to nolaiž zeme un kad šī raustot

striķi, lai velkot atkal augšā. Anna nolaista zeme, atraisījusies

no striķa un savā vietā pie striķa piesejuse kazu. Lai kaza tik

ātri nesāktu striķi raustīt, tad iedevusi tai maizi, ko iepriekš bija
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paņēmusi. Pēc tam sākusi pati bēgt. Kaza maizi apēdusi, un sā-

kusi raustīties. Plānprātiņš vīrs domājis, ka raustītāja ir Anna un

vilcis augšā. Uzvilcis un noguldījis to sev blakus. Gulstot kazu,
iedomāto sievu, tas sataustījis ragus un saucis izbijies: „Mcm,
Annai ir ragi!"

Māte dēlu mierinājusi, sacīdama: „Kuš, kuš, dēliņ, visām jau-
nām sievām ir ragi!"

Dēls nomierinājies uz brīdi, bet tad saucis atkal: „Mcm, mcm,
Annai ir spalvas!"

Māte dēlu mierinājusi atkal: ~Kuš, kuš, dēliņ, visām sievām

ir spalvas."
Pēc brīža dēls saucis, pavisam sabijies: „Mcm, mcm, Annai

ir spiras!"

Nu māte ar palikusi domīga un cēlusies augšā raudzīt, kas ar

Annu ir noticis. Aizdegusi skalu un ieraudzījusi kazu. Nu tik

nopratuši, ka Anna aizbēgusi. Cēluši gudros brāļus arī un dzinu-

šies Annai pakaļ. Anna jau bijusi krietni tālu aizbēgusi, bet bēgot

bijusii nokususi un tā gudrie brāļi šai bijuši jau uz pēdāim. Anna

nogulusies zemē un sacēlusi kājas gaisā. Gudrie brāļi paskrējuši
garām, bet plānprātiņš ieraudzījis kailos stilbus un saucis: „E! kur

labi cibu koki!"

Gudrie tik atteikuši: „Lai nu stāv cibu koki, meklē tik Annu."

Muļķītis arī nodomājis, ka Anna labāka, kā cibu koki un gā-

jis meklēt Annu. Tā Anna aizbēgusi.

5. A. 1685. Aleksandrs Villerts no JulesVillertes, Kabi-

les pagasta.

Reiz dzīvojis viens pamuļķis puisis, pie kā negribējusi neviena

meita iet. Te sadabūjuši kādu svešnieci, kas viņu nepazinusi un

bijusi ar mieru precēties. Vēlāk, kad redzējusi, kāds šim tas prāts,

gan apķērusies, bet šis vairs projām nelaidis. Naktī meita prasī-

jusies ārā. Sākumā puisis negribējis laist, — aizbēgšot, bet kad

meita atteikusi, lai piesien viņu striķī, ja citādi neticot, tad ļāvis

arī. Puisis iesējis meitu striķa vienā galā, bet otru galu paturējis
rokā. Meita atraisījusies, iesējusi striķī kazu, un pati aizbēgusi.
Puisis gaidījis, gaidījis, bet nevarējis sagaidīt. Beidzot sācis vilkt

pie striķa iekšā. Kaza gan pretojusies, bet puisis tomēr ievilcis.

Pievilcis pie gultasi, puisis sācis kazu apčamdīt. Grābstījies, grāb-

stījies ...
Beidzot sataustījis pupus un sacījis mātei: „Mcm, mcm,

manai sievai ir pupi!" — „Lai, lai, dēliņ," māte atteikuse, „tā jau

ir visām sievām." Puisis čamdījis tālāk. Sagrābisl bārdu un tei-

cis atkal. „Mcm, mcm, manai sievai ir bārda!" — „Lai, lai, dē-

liņ, tā jau ir visām sievām," māte atteikusi. Beidzot puisis sa-

taustījis ragus un saucis: „Mcm, mcm, manai sievai ir ragi!" „Vai,
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vai, tad vairs nav labi!" Mate iesaukusies un iededzinajuse

uguni. Kā tad, sievas vietā kaza piesieta striķa galā.

6. A. 1685. A. Gari-Juone no 75 g. v. Gailumu Tadeuša,

Domopoles pag. Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzeivuoja veirs un sīva, jīm beja tikai vīns dāls

un tvs beja duraciņš. Dzeivuoja, dzeivuoja un palvka vāci, sa-

dūmuoja dālu apprecēt un laidjās tāvs dālam sīvu meklēt Braucja

vvsapkuort ar sovu kleperi zirdziņu un navarēja ilgi sameklēt mei-

tas, kura ītu par sīvu pi duraciņa. Golu golā atsaroda vīna, kura

beja ar mīru īt. Jī jau nūrunuoja kuozu dīnu. Saprasīja gostus

un dzēra kuozas. Par kuozu laiku duraciņš i nasaver uz sīvas,

tikai staigoj pa koktim un dzer. Jaunuo sīva pavvsam nūsabā-

duoja: „Kū," dūmoj, „darīsi ar taidu duraku veiru?" Kai ni guoja,

atguoja vokors. Kai jau pi mvusu parosts, jaunū puori nūvedja

uz klētu gulātu. Duraciņš atsagulīs pi sīvas palyka namīrīgs un

suoka sīvu komuot. Tūreiz sīva prasās uorā, bet duraciņš nagrib
laist sīvas uorā. A jei vys prosās: „Lyudzams palaid, ilguok na-

varu cīst. Jo natici, pīsīn pi kuojas viervi."

Jis arī pīsēja, un vīnu vierves golu turēja rūkā. Sīva lai-

mīga tykuse pa durovom uorā. Kai jau solā, vosoras laikā, lūpi

gul uz pogolmā. Jam nabeja gūvu, bet kožas, kuras gulēja klēts

suonūs uz pavalītes. Sīva ryuliņ atraisa viervi sev nu kuojas un

pīsīn kozu. Dāls gul, gul, navar sīvas sagaidīt un klīdz: „Ej drei-

žuok gulātu! kū tu tī cik ilgi dori?"

Sīva naatsasauc, jam pazuda pacītība, jis vvlka aiz vierves

nu vysa spāka un atvvlka sīvu leidz gultai, īruovja gultā un

gul obēji leidz reitam. Reitā atīt tāvs jaunū puori mūdvnuot un

soka: „Nu, dāls, kai labi gulēji šūnakt?"

"Tēt, munai sīvai spolva," soka duraciņš.

„Nikas," atsoka tāvs. „Tēt, munai sīvai ciči."

„Nikas," otkon atsoka tāvs. Beidzūt jis soka: „Tet, munai

sīvai rogi."

„Kū tu, dāls, pļuopoj, meitom jau rogu nava," tu pasacījis, tavs

pīīt pi gultas un redz, ka gultā gul koza.

Tāvs breinuodamīs soka: „A vai, dāls, kai tad tu puormeji
sīvu uz kožas?"

Dāls pastuostīja, ka sīva nakti prasījās uora. Šis i izlaidis

un pa tymsam vilcs aiz viervis atpakaļ īškā. Tāvs saprota. ka

dāla sīva ir aizbāguse un soka dālam: „Dzenīs dreižuok pec sī-

vas, varbvut dadzeisi."

Duraciņš dreiži pīsaceļa, sajyudzja sova tava zirdziņu un

dzynās pēc sīvas. Paguoja pus dīnas ceļā, bet jis vel sīvas na-

redzēja, a jei īdama vys atsavera atpakaļ, voi kas nasadzan pec



416

juos. Te par reizi īrauga, ka natuoļi ap meža styuri brauc juos
veirs, jai vaira nikai izbēgt. Tod jei pajem sacel lyndrakus uz

golvas un stuov uz vyds ceļa. Veirs braukdams redz sovaidu

zvāru uz ceļa, ņūsabeist, apgrlž zyrgu un brauc uz sātu pēc cierva,
ar ku zvāru nūcierst. Atbraucis uz sātu, pajēmja ciervi un laid-

jās_ ceļā, kad jis dabrancja leidz tai vītai, kur agruok stuovēja
zvārs, tod redzēja tikai pādus. Sīva nūsaprīcuojuse, ka duraciņš

apgrīzja zyrgu atpakaļ, laida skrīšņim uz sātu. Tod jis braucja,
braucja, zynoms, sīvas nadadzyna. Jis gribēja apprecēt cytu,
bet. vairs navarēja atrast taidas meitas, kura ītm pi duraciņa par

sīvu, tai šū boltu dīnu dzeivoj duraciņš bez sīvas.

60. Ķīselis.

I. A. 1687. A. Bīlenšteina kr., Ērgļu Sīlēnos, 1864. g. LP, VI,

353, 89. M. Bohm, Lettische Schwā n k c. 5/7, 34.

Cilvēks iegājis vienā mājā un viņam devuši ķīseli ēst. Viņš

vaicājis: „Kas tas par ēdienu?"

„Tas ir ķīselis!" atbildējuši.
Bet viņš nu ies uz māju un stāstīs slavai gaspažai, kāds tur

ēdiens un kā tur taisa ķīseli. Un lai tas vārds viņam neaizmir-

stas, viņš jās pa ceļu daudzinādams: „Ķīselis, ķīselis! tas tas ķī-
selis! — kad mana gaspaža ķīseli vārīs!" Tā viņš daudzinājis

aizvien, kamēr ticis pie vienas dūkstes (pauške) un sācis tur ska-

tīties. Bet ūdenī tādu laiciņu skatoties, tas daudzinājams vārds

aizmirsies vīram. Ko nu? Domājis: „Citur nav — būs iekritis

ūdenī?" Un nu sācis ar rokām tai dūkstē meklēt, kur šis palicis?"
Meklējis, meklējis — gadījies vienam citam garām jāt; tas vaicā-

jis: „Draugs! kāpēc jūs to dūksti tā sajaukuši kā ķīseli?" Tā šis,

pazudušo vārdu atkal padzirdējis — tūliņ no dūkstes ārā, zirgam

mugurā un skriet uz mājām, kliegdams: „Kīselis, ķīselis! tas tas

ķīselis! — kad mana gaspaža ķīseli vārīs!"

2. A. 1687. B. Zariņa no 48 g. v. A. Caunes Vecaucē. P. Bir-

kerts, Latvju t. anekdotes, 11, 331, 2096.

Agrāk braukuši mācītāji linot. Viņi noklaušināja bērnus un

lielākiem arī deva pa grāmatiņai. Tā reiz mācītājs iebraucis ar

visu savu kučieri un sulaini vienās nabadzīgās mājās. Tur paš-

laik bijusi pusdiena gatava. Saimniece izvārījusi auzu ķīseli un

devusi mācītājam. Viņam tas tik loti smēķējis, ka viņš prasījis

saimniecei, kā saucot to ēdienu. Nu viņa atteikusi: „Kīselis!"
Nu mācītājs braucis mājā un visu ceļu daudzinājis to vārdu:

„Ķīselis, ķīselis."
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Bet ka aizbraucis mājā, tā aizmirsis. Viņš licis jūgt kučie-

rim zirgu no jauna iekšā un braukt atpakaļ, pie tās saimnieces.

Kā braukuši, nākuši tāda liela peļķe. Rati apgāzušies, un nu ku-

čieris dusmīgs, saka: „Maisies nu kā pa ķīseli!"

„A, ķīselis, ķīselis! Še desmit rubļu un brauksim mājā."
Tā pārbraukuši, un mācītājs licis arī savai saimniecei vārīt

auzu ķīseli.

61. Ēna par cilvēku noturēta.

I. A. 1689. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 23.

Mātei bija trīs dēli: divi gudri, trešais dumjš. Reižu abi prā-

tīgie dēli bija ganos, un māte stellēja dumjo dēlu pie tiem ar

ēdienu. Tas iedams ierauga savu pakrēsli (ēnu) un domā, ka šis

kāds burlaka esot. Viņš to grib apmierināt, un met pa klučam no

trauka tam virsū; bet vēl netiek pie ganiem, kad jau kluči beigti;

nu smel ar karoti putru un lej pakrēslam zemē. Protams, ganiem

nebija diezgan ko ēst, un palika ar patukšu vēderu. Tie nu at-

stāja dumjo brāli pie aitām, piekodinādami, lai šis aitas labi sa-

griežot kopā, un paši aizgāja uz māju ēst. Dumjais nu nogriež
bērzu klūgas, saliek aitu pie aitas blāķī un sagriež ar tām. Gu-

drie brāļi atnākuši redz, kādu lērumu tas padarījis. Bīdamies no

mātes, tie sanes visas aitas pa nakti kūtī; nesot gudrie bija ņē-
muši ikreizes pa vienai aitai uz pleciem, bet dumjais pa divām

stiepis uz māju; rītā atrod visas aitas kūtī nost.

Kad nu māte vārīja namā aitu gaļu, tad šī prātīgiem dēliem

deva pa divi gabaliņiem gaļas smēķēt, bet dumjajam tik vienu.

Šis, par to saerrojies, sacīja: „Vai redzi! Es nesu pa divi aitām

uz reizi mājā un man dod tik vienu gabaliņu gaļas, šie tik pa vie-

nai, un viņiem dod divus!"

„Kas tas?" māte prasīja gudrajiem dēliem. Tie no bailēm

sprūk pa durīm laukā; dumjais tiem no pakaļas; tas skriedams iz-

ceļ nama dūris un ar tām pār pleciem uz mežu prom. Tie nu visi

trīs sakāpa lielā eglē un gribēja tur palikt pa nakti. Vakarā tur

atnāca divi burlakas un apmeta apakš egles savu lēģeri. Šie uz-

kāra katlu un sāka vārīt liela naudas kule tiem bija nolikta

sānos. Prātīgie brāļi sēdēja itin klusu eglē, bet nejēga iztīrījās
vienādi un otrādi. Tāpēc burlakas sacīja: „Ai, ai, Dievs dod siltu

lietutiņu! Ai, ai. klucīši krīt no gaisa!"
Tad dumjais svieda uzreizu nama dūris zemē; tās krītot no-

sita vienam burlakam roku. Abi burlakas mežā iekšā bļaudami,
ka debess dūris tiem krītot virsū. Naudas kule un lielais dūcis

vien palika stāvot pie ugunskura.

Dumjais tūliņ nokāpa no egles, paņēma duci un kasīja ar to
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savu mēli. Veselais burlaka, tur danācis, prasīja, kāpēc šis ta

darot. Tas atbildēja, ka gribot kādu padomu dabūt. Burlaka sa-

cīja, lai šim arī kasot mēli. Viņš ne laisks pie tam, bet kasot no-

griež šim mēli. Burlaka ~lur lur" burbuļodams mežā iekša. Nu

prātīgie brāli arī nokāpa no egles. Tie nu paņēma naudas kuli

un aizgāja priecīgi uz mājām.

Piezīme. Gluži tadu pašu pasaku esmu arī Rauna dzirdējis. P. Š.

2. A. 1689. A. Tērauds, 1863. g. Erglos. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 625 (120, 1).

Vecos laikos trīs brāli ganījuši aitas: divi bijuši gudri, viens

dums. Tad tie gudrie brāļi stellējuši to dumo uz maju pec kluču

(klunču) putras. Dumais aizgājis uz māju un māte ielējusi krozīte

to kluču putru. Tad viņš nesis tiem diviem gudriem brāļiem un

ieraudzījis sejas pakrēsli no pakaļas nākot un devis tam sejām

tās klučkas. Kamēr pie gudrajiem brāļiem ticis, klučkas visas

jau bijušas izmestas.

Gudrie brāli prasījuši, kur klučkas licis. Šis atbildējis: šam

esot'nācis viens sunītis no pakaļas, tam šis esot atdevis. Tad

gudrie brāli saskaitušies un sacījuši: lai ganot aitas! Šie iešot uz

māju ēst. Lai šis tām aitām eijot apkārt un griežot gubā!

Kad gudrie uz māju aizgājuši, tad dumais gājis aitām apkārt

un griezis galvas nost un metis gubā. Kad gudrie atnākuši, tad

nesuši visas aitas uz māju un kūtī salikuši, lai tevs domājot, ka

kāds zaglis esot nokāvis.

Tad māte atkan devusi klučkas ēst. Gudrie brāļi ņēmuši katrs

pa divām klučkām un dumajam devuši vienu vien. Tad dumais

sacījis: par ko šie netaisni darot? Šis esot divas aitas nesis un

šie tikai vienu katrs! Tad tēvs dabūjis zināt, ka dumais tas aitas

nokāvis, un visi kopā stallī sanesuši. Viņš piesējis dumo pie durvu

stenderes un pats aizgājis žagarus meklēt. Tikām dumais sten-

deri izrāvis, aizbēdzis uz mežu, uzkāpis uz lielas egles.

Un tur burlakas piegājuši ar visām savām mantām un sakū-

ruši guni. Dumais dūmos apreibis un nokritis ar visu stenderi

zemē. Burlakas sabījušies, aizbēguši projām un dumajam palikusi
visa viņu manta un nauda.

3. A. 16?9. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 59 gadi veca

Augusta Kārkliņa Mēru pag.

Vienam tēvam bīš div gudri_ un trešais muļķa dels. Abi

gudrie ganījuši aitas un muļķa dēls tāpatem pa māju blezereš.

Reiz māte izvārīsi brokastim klimpas, saiesi kruze un iedevusi

muļķa dēlam, lei šis klimpas aiznesot gudrajim brālim. Muļķa
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dēls paņēmis krūzi un gāš uz ganim. Muļķa dēls gāš un paskatī-

jies apakalis. Šam no pakaļas nācis garš mellc vīrs. Tas bijis
viņa paša pakrēslis. Muļķa dēls apstāš un skatījies uz mello vīru.

Mellais vīrs nu ar vairs nekustēš ne no vietas. Muļķa dēls pra-
sīš pakrēšlam: „Kas tu tāds esi un ko tu no manis gribi?"

Bet ko nu pakrēslis? Tas nesacīš ne nu. Muļķa dēls pastā-

vēš laicīnu un tā gāš akai tālāku. Viņč nu vienmē ziktēš apakaļ
un uzmanīš mello vīru. Bet šis, kā nāk, tā nāk no pakaļas. Muļķa
dēls sācis lamāties, bet nekā, mellais vīrs tāpatēm šam no pakaļas.

Muļķa dēls sācis lūgties, bet tas ar nekā, mellais vīrs, kā nāk, tā

nāk. Nu muļķa dēls izdomāš, ka jāsviežot būšot pa klimpai zemē,

jāču tā mellais vīrs atstāšot no šā. Tā ar izdarīš: sviedis tik klim-

pas zemē un runāš: „Ēd nu, ciemī, are tev klunpīna!"

Muļķa dēls gāš un sviedis tik klimpu pēc klimpas pakrēšlam.
Ka pietrūcis klimpu, tā nosviedis visu krūzi zemē un sacīš: „Are,
nu tev būs zupīna ar!"

Ka nu muļķa dēls aizgāš pie gudrajim, tā šam vais nebīš ne

klimpu, ne krūzes. Gudrie prasīši, kurt' šis ēdienu licis. Nu

muļķa dēls sācis stāstīt, ka tā un tā: šam nācis no pakaļas lielc

mellc vīrs un šis šam pa vienai vie klimpīnai metis, kamē krūze

bīsi tukša, bet ka mellais vīrs vē nācis no pakaļas, tā šis ņēmis
un nosviedis mellajam visu krūzi. Nu tūlī gudrie šo ņēmuši uz

grauda un sacīši, ka tas mellais jau esot šā paša pakrēslis bīš.

Bet nu nekā. Gudrajim gribējies ēst, bet ko ēst nekā. Ko — sa-

runāšies abi gudrie — iešot uz māju paēst, lei tikmē muļķa dēls

pieskatot aitas. Pašlaik viss aitu bars bīš aizklīdis pie nāburgu
labības un gudrie sacīši uz muļķa dēla: „Atgriez un ta pieskati!"

Abi gudrie aizgāši uz māju ēst un muļķa dēls palicis pie ai-

tām. Bet ko šis? Šis tik ņēmis un ķēris aitas cie un griež tik

galvas no, krau visas gubā un tā ar vāli stāv klā un pieskata, ka

kāds nepielavās pie aitām un kādu nenozog. Ka nu nākuši gudrie,
ta tik redzēši, kādu lērumu muļķa dēls izstrādāš. Šie nu abi muļķa
dēlam kaklā un tik desē un prasa, kas tā vēlēš darīt. Muļķa dēls

lūdzies un taisnojies, ka šie paši jau esot šam vēlēši atgriezt un šis

jau ar esot tā izdarīš un pieskatīš, ka kāds kādu aitu nenozogot.

Bet gudrie tik desēši un nemaz neklausīšies. Muļķa dēls manīš,

ka labi nebūs, un ņēmis un izrāvies gudrajim no nagim un uz

māju prom. Bet gudrie šam no pakaļas un izstāstīši visu tēvam.

Tēvs nu pārskaities un piesēš muļķa dēlu pie durim un pats gāš
uz mežu pēc krietnas žeigas, lei varētu vē muļķa dēlu krietni no-

bleijāt. Bet muļķa dēls manīš, ka šam ies plāni, tikmē stiknījies,

kamē izcēlis dūris un ar visām durim uz mežu prom. Sameties

tumšs un muļķa dēlam palicies bailes zemē gulēt, šis ņēmis un

uzrausies lielā eglē un uzvilcis dūris ar augšā. Nakts vidū mežā

sanākuši laupītāji, sakurināši apukš egles uguni un sākuši dalīt
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salaupīto naudu. Muļķa dēls sēdēš eglē un visu redzēš. Šam nu

uzreizi ienācis prātā laupītājus drusku piemozēt. Šis nu sācis no

augšas mīst laupītājim taisni virsū.

„Vai!" priecāšies pa apukšu laupītāji. „Dievīc do siltu lie-

tiņu!"

Nu nekā muļķa dēlam neiznācis. Šis pārskaities un gāzis lau-

pītājim no augšas dūris virsū. Nu laupītāji sākuši kliegt: „Vai,

Dievī, debesu dūris gāžas virsū!" un no lielām bailēm laupītāji

šķieduši uz visām nusēm, tik naudas maiss vie palicies turpatēm
apukš egles. Muļķa dēls nu veikli vie no egles zemē un pie naudas

maisa klā. Bet vienc launītāš bīš dūšīgāks un tas nācis apakaļis

skatīties, kas te īsti ir. Ka muļķa dēls pamanīš, ka laupītāš nāk

apakalis, tā šis tūlī nazi no ķešas ārā un kasīš sev mēli. Laupī-

tāš danācis un prasīš muļķa dēlam, kot' šis darot. Muļķa dēls

sacīš, ka šis kasot gudrību ārā. Nu laupītāš palicis traki priecīgs
un lūdzies muļķa dēlam, lei šam ar izkasot gudrību. Muļķa dēls

bīš ar mieru. Laupītāš izbāzis mēli un muļķa dēls tūlī ar nazi klā

un šniks! laupītājam mēli no. Nu laupītājam sākušas asinis ar

blāķi gāzties pa ņūņām ārā un šis laidis pie citim prom. Ka nu

šis ar to nogriezto mēli daskrēš pie citim laupītājim, ta šie vē vai-

rāk pābīšies, ka šis tik briesmīgi izlopots un vienās asinīs un visi

laiduši lekas vaļā un tik dziļāki mežā iekšā. Muļķa dēls zvēlis

laupītāju naudas maisu sev uz muguras un gāš uz māju. Nu visim

bīši lielu lielie brīnumi, kurt' muļķa dēls tādu lērumu naudas ņē-

mis. Bet muļķa dēls nekā neliedzies un izstāstīs visu smalki. No

tās reizes visi akai dzīvāši laimīgi kopā un kas zin, varbūt vē šo-

die dzīvā laimīgi.

4. A. 1689. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplas

Plāņu pagasta.

Tēvam bīš div gudri dēli un vienc muļķa dēls. Abi gudrie

ganīš aitas un Muļķis pa māju slaistījies. Reiz māte stellēsi Muļķi,

lei šis aiznesot gudrajim brālim uz ganim ēdienu, un iedevusi Muļ-

ķam pillu krūzi ar klimpām. Muļķis gāš un paskatījies apakalis,

redzēš savu pakrēsli un nodomāš, ka tas ar' ir cilvēks, un sācis

šim mest klimpas, lei vais svešais nenāk šim no pakaļas. Bet sve-

šais vīrs nācis un nācis un Muļķis akai tik sviedis šim kliimpu pec

klimpas un tikmē, kamē krūze bīsi tukša.

Gudrie prasīši Muļķam, kurt' šis klimpas licis. Muļķis radīs

un stāstīš: „Areku, tam lielajam visas atdevu!"

Nu gudrie vais, ne smiet, ne ķīvēties, ka Muļķis ēdināš savu

paša pakrēsli. Šie nu sarunāšies iet uz māju paēst un tikmē atstāt

Muļķi, lei šis aitas pieskata. Gudrie nu sacīši Muļķam: JPieskati

aitas, ej apkārt un griez gubā!"
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Gudrie aizgāši uz māju ēst un Muļķis palicies pie aitām. Šis

nu tik griezis aitām galvas no, krāvis gubā un tā pats stāvēš klā

un vaktēš, ka kāds nenāk un neaiznes kādas aitas.

Ka gudrie brāļi atnākuši, ta redzēši, kādu lērumu Muļķis iz-

strādāš. Nu šie bīš sprungā. Ko lei nu saka tēvam un kā lei iz-

dara? Gudrie norunāši tēvam nekā nesacīt un nosprieduši, ka

aitas jārok no. Nu izrakuši bedri un svieduši tik aitas iekšā un

tā akai zemes virsū. Ka tas bīš padarīts, ta visi gāši uz māju.
Māte cēlusi vakariņas galdā, abi gudrie sākuši ēst, bet Muļķam
nedevuši nemaz. Nu, par tādu lietu Muļķis pārskaities un sacīš:

„Ēšanā jūs esat pirmie, bet strādāšanā pēdīgie. Es pa trīsām ai-

tām vie uz bedri nesu, bet jūs tik pa vienai!"

Nu tēvs sācis prašņāt- kas par aitām un kas par bedri, un

Muļķis visu izstāstīš. Nu tēvs piesēš Muļķi pie stenderes un pats

gāš meklēt labu žeigu, ko Muļķam sadot pa muguru. Muļķam bīš

no pēriena traki bailes, šis tikmē rāvies, kamē izrāvies ar visu

stenderi un aizbēdzis uz mežu. Vakars nācis virsū un Muļķam
bīš bailes zemē gulēt. Šis ņēmis un uzkāpis eglē. Naktī apukš
tās pašas egles sanākuši laupītāji, sakurināši uguni un sākuši skai-

tīt salaupīto naudu. Vēš dzinis dūmus Muļķam taisni virsū, šim

apreibusi galva un šis nu nācis kučku vāļu no egles lejā un laupī-
tājim virsū. Laupītāji pārbijušies un aizbēguši un atstāši visu

naudu zemē. Muļķis salasīš laupītāju naudu un gāš uz māju un

atdevis tēvam. Tevs nu vais šā nepēris un visi dzīvāši akai lai-

mīgi kopā.

5. A. 1689. J. T. J. Šablovska, Pasakas arbildēm, 1893, Nr. 54.

Reiz vienam tēvam bija trīs deli: divi gudri, trešais muļķis.
Gudrie ganīja tēva aitas, muļķis gulēja mājā aizkrāsnē.

Reiz tēvs iedomājās likt muļķim, lai aiznes ganiem brokastu.

Kilķeni bijuši izvārīti. Muļķis, podeli nesot, ieraudzījis, ka melns

vīrs velkas tam pakaļ. Domājis: tas gan ļoti izgribējies ēst, un

sācis līdznācējam pakaļ sviest ķiļķenus. Melnais tikpat kā nāk,
tā nāk pakaļ. Sviedis tam beidzot ir Dodu nāšu. Bet melnais aiz-

vien vēl seko. Nu sācis bēgt, un kad brāļus sasniedzis, bijis pa-
visam pieguris. Tiem nu pastāstījis, ka gan nesis ēdienu, bet at-

sviedis melnam vīram, kas tam sekojis.

Gudrie nopratuši, ka melnais vina paša ēna, ņēmuši to labi

krietni sabārt un likuši, lai pagana lopus, kamēr šie pāries paēst,

cieši piekodinādami, lai lopus aizvien griež čupiņā, neļauj tiem iz-

klīst.

Kamēr gudrie pārgājuši, paēduši un atnākuši, muļķis ar savu

kabatas nazi nonāvējis visas aitas. Atnākušiem brāļiem vēl prie-
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cigs skrējis pretī teikdams, ka visu gamklu griezis čupa. Gudrie

nu gluži apstulbuši, nezinājuši vairs, ko darīt.

Pa labam brītiņam sadomājušies, ka nu vairs cits nekas nav

darāms, ka jāsanes nokautās aitas labībā un jāstāsta tēvam, ka

pazudušas, mulkis aizsnaudies un aitas nezin kur palikušas. Kā

domāja, tā darīja. Muļķis atkal it žirgti pa trim aitām uz reizi

stiepis labībā iekšā. Kad visas sanesuši, gājuši visi trīs, kā muižu

pārdevuši, mājā. Kad nu pazudušas, pazudušas — tēvs sakot:

„Pēc launaga varēsit iet vēl meklēt."

Launagā gudrie ēdot galu, muļķis, nabadziņš, nedabūnot ir

ne putras uzstrēbties, par sodu, ka aitas nozaudējis. Viņš skato-

ties, skatoties — sākot pukoties, ka strādājis vairāk nekā brāli:
šie tik pa vienai nesuši, viņš turpretī pa trim uz reizi, un tagad
vēl ne ēst nedabūnot. Tēvs sācis klaušināt, kas nests, par ko viņš

runā, un muļķis visu notikušo skaidri pastāstījis.

Tagad vecais visus trīs padzinis, lai ejot, kurp gribot, šim

tādu neliešu nevaijagot. Neko darīt. Gājuši arī. legājuši lielā

biezā mežā. Pienācis vakars. Kur nu lai pa nakti gul? Visap-
kārt vienīgi koki un krūmi, un tas apgabals viņiem gluži svešs.

Domādami skatījušies visapkārt. leraudzījuši milzīgu kuplu
ozolu. Gudrie, no plēsīgiem zvēriem bīdamies, kāpuši ozolā, do-

mādami tajā piesnauzdami nakti pavadīt. Muļķītis arī iekāpis.

Pa necik ilgam laikam pie tā paša ozola pienākot zagli. Ap-

sēdušies izvelkot no savām kabatām daudz naudas un sākot skai-

tīt. Skaitīšana vilkušies ilgi; sākuši beigās vēl strīdēties. Muļķī-

tis, zemāk būdams nekā brāji, bailīgs rāpies augstāk. Te zars lū-

zis braikš! un pats pladaukš! zemē.

Zagli tā nobīdušies un samulsuši, ka noturējuši kritēju par

pašu nelabo. Ne naudas nepaguvuši paņemt, tā pārsteigti laiduši

jekas vaļā un peckojušies prom, ne atpakalis neatskatīdamies. Pa

brīdim gudrie nokāpuši pie izbrīnījušā muļķīša, tad visi trīs paņē-

muši zagļu naudu, uzkāpuši ozolā, nogaidījuši rītu austam un tad

pārgājuši atpakaļ pie sava tēva, kas bijis loti priecīgs, ka nu varēs

nopirkt citas aitas. Bet muļķītis ganos vairs neticis sūtīts.

6. A. 1689. A. Aizsils, Lubānā.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gu-

drajiem brāļiem bijis jāgana aitas, bet muļķim bijis jānes brāļiem

brokastis.

Vienu rītu māte izvārījusi klimpu putru, un muļķītis, kā pa-

rasts, nesis to brāļiem. Ceļā muļķītis ieraudzījis enu un sācis to

barot, sacīdams: „Ed, ēd, tev arī gribas!" un pie katra vārda me-

tis klimpu ēnai. Kamēr aizgājis līdz brāļiem, šķīstums vien bijis
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palicis. Gudrie brāli varen sadusmojušies, pavēlējuši muļķītim

ganīt aitas un gājuši uz māju pēc klimpām. Muļķītim gan pietei-
kuši, lai aitas labi sagriežot kopā.

Muļķītis lauzis klūgas, ķēris aitas, apgriezis kaklus, sasējis pa

divām aitām kopā un sviedis tik čupā.

Atnākuši gudrie brāļi, prasījuši, kur aitas, bet muļķītis atbil-

dējis, ka viņš esot darījis, kīļ jau teikuši: viņš sagriezis pa divām

vien kopā, bet bijis gan grūts darbs. Gudrie brāli mutes vien ie-

plētuši no brīnumiem — ko nu sacīs tēvam?

Beidzot nolēmuši pa nakti sanest aitas kūtī. Kā domāts, tā

darīts: sanesuši ar' — gudrie nesuši pa vienai aitai, bet muļķītis

pa divām.

Tēvs rītā tīri nobīdies, redzēdams tādus briesmu darbus.

Neko darīt, nodīrājuši aitas un brokastīs bijusi aitu gala. Gudra-

jiem brāļiem bijis pa divi gabali, bet muļķītim tikai viens. Muļķītis

pārskaities uz -udrajiem brāļiem un kliedzis: „Es nesu divas ai-

tas, bet man tikai viens gabals; jūs — pa vienai un divi gabali!"

Brāļi, aizbēguši, bet muļķītis arī paķēris durvis un skrējis
brāļiem nakal. Skrējis, skrējis, bet tad apmaldījies mežā ar visām

durvim. Bijis arī vakars klāt. Noņēmis durvis no pleciem apska-
tīties, kur pavadīt nakti. Te ierauga lielu egli un kāpj iekšā, bet

durvis paņem līdzi, uz kā gulēt. Noliek durvis uz egles zariem un

liekas gulēt.

Te ap pusnakti atmostas un redz: zem egles laupītāji skaita

naudu un vāra vakariņas. Katliņš bijis gluži apakšā un tā nu

šis mīzis iekšā. Laupītāji nopriecājušies, sacīdami: „Dieviņš dod

alutiņu!"

Muļķītis nu atkal dirsis katliņa, bet laupītāji ir šoreiz priecā-
jušies, sacīdami: „Dieviņš dod klimpas!"

Te muļķītis atkal sviedis durvis leja. Nu laupītāji pametuši
visu un bēguši prom, saukdami: „Dieviņš brauc pats zemē!"

Mulķīt's salasījis visu naudu, sabēris maisā, nolicis pie malas.

Te ieraudzījis laupītāju, kas līdis klāt, paņēmis dunci un sācis

pār mēli valkāt. Laupītājs pienācis un prasījis, kādēļ šis tā

darot, bet muļķītis atbildējis, tad varot redzēt paradīzi. Laupī-

tājs arī lūdzis, lai šim pakasot. Muļķīt's ar' mierā, lai tikai iz-

karot labu garu. Kā laupītājs mēli izkāris, tā šis šņiks, nost!

Laupītājs pa galvu pa kaklu prom, kliegdams nesaprotamas ska-

ņas. Citi laupītāji arī domājuši, ka tur pats nelabais, laiduši

kājām vaļu.

Muļķītis paņēmis naudu, aizgājis uz ķēniņa pili, apprecējis
ķēniņa" jaunāko meitu un dzīvo laimīgs.

Piezīme. Tadu pašu pasaku esmu dzirdējis arī Kalsnava. A. A.
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7. A. 1689. Skolniece A. Davīte. J. A. Jansona kr.

Reiz bijuši trīs dēli: divi gudri, bet viens muļķis. Vini visi

ganījuši tēva lopus. Vienu rītu tiem nebijušas brokastis līdz.

Gudrie brāli sūtījuši muļķīti uz māju pēc brokastīm. Muļķītis arī

aizgājis, bet pēc kāda laika tas atgriezies ar tukšu šķīvi. Brāli

prasījuši, kur šis licis brokastis, muļķītis atteicis, ka šam nācis

vienmēr līdz tāds melns vīrs, „es viņam atdevu".

„Ak, tu, muļķi, tā jau tava ēna!" iesaukušies brāli. „Nu tad

tu sagriez govis čupā un mēs iesim pēc brokastim." Muļķītis

domājis, jāgriež tik čupā un griezis ar, kur tik ticis klāt ar nazi.

Te pa laiciņu nāk laupītāji. Muļķītis uzbēg kokā, bet lau-

pītāji taisni zem tā koka apmetas un skaita lielu kaudzi zelta

naudas. Pēc tam viņi iekur uguni, uzliek grāpīti un saka: „Kaut
nu Dieviņš lietiņu devis". Muļķis arī sācis lietiņu dot, pēc tam

viņi prasa: „Kaut nu Dieviņš klimpiņas devis." Muļķis arī sācis

klimpiņas dot.

Laupītāji sākuši skatīties, kāds tas Dieviņš izskatās. Muļ-

ķītis no bailēm nokritis, bet nobijušies arī laupītāji, ņem kājas

pār pleciem, atstādami visu zelta naudu. Muļķītim palika viss

zelts. Lai gan viņš 3 govis un aitas bij sagriezis, tomēr zelta

bija vairāk, nekā govis un aitas vērts. Tā muļķītis palika bagāts.

8. A. 1689. 121. J. Ansbergs no Kārla Vīnogas Ēvele,

D. L. et. p. 1894. g., LP, VII, I.

Vienai mātei divi dēli: viens gudrs, otrs dums. Māte liek

viņiem abiem aitas ganīt. Viņi gana, gana līdz pusdienai. Te

sacīs gudrais uz dumo: šis varot iet uz māju pusdienas ēst un

tad lai atnesot šim arī ko ēst. Dumais aizgājis arī, paēdis un

māte iedevusi viņam bļodiņu putras, lai aiznes otram brālam.
Bet šis iedams ieraudzījis savu pakrēsli un domājis, ka vīrs, kas

līdza nāk, arī grib ēst. Ņēmis un metis pa kumosam putras zemē,

kamēr bļodiņa tukša. Otrs brālis domā: šis nācis ar putru; bet

šis atnāk tukšā. Nu gudrais saka: lai šis paliek pie aitām, lai tās

labi pieskata un aizvien griež čupumā kopā! un aiziet uz māju
ēst. Dumais tikmet ņem un nogriež visām aitām kaklus un

samet čupiņā. Gudrais atnāk un redz, ko dumais padarījis. Viņš
iet uz māju, sauc dumo arī līdza un izstāsta to mātei. Māte pie-
sien dumo pie pirts stenderes un sāk to taisīt (ar resnu koku sist).

Bet dumais izrauj stenderi ar visām durvim un iebēg mežā.

Mežā viņš paliek līdz naktij un tumsai metoties uzrāpjas tfdz ar

visām durvim vienā lielā kokā pārgulēt. Naktī nāk trīsi burla-

kas un sāk apakš tā koka putru vārīt un naudu skaitīt. Dūmam
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gribās mīzt. Viņš miez šiem uz galvas. Viens burlaka saka: „Lie-
tus līst!" Dūmam gribas dirst. Otrs burlaka saka: „Dievs dod

klimpus!" Nu dumais laiž durvis burlakam virsū. Trešais bur-

laka kliedz: „Debess durvis krīt, debess durvis krīt!" un visi

burlakas aizbēg. Putras katls, nauda un liels dūcis paliek zemē.

Dumais nokāpj no koka zemē, salasa naudu, paņem dūci un pro-

vēdams, vai tas ass, kasa mēli. Bet viens no burlakām, pats tas

drošākais, nāk atpakaļ skatīties, kas tur īsti bijis. Tas redz dumo

mēli kasām. Viņš prasa: kāpēc šis tā darot? Jā, tad mākot pa
vāciski runāts .Nu, lai tad pakasa šim arī. Dumais kasa, kasa

un uz reizi šim pāršņauks mēli nost. Tas sāk uz reizi visā galvā
brēkt un skrien citus palīgā saukt. Tie nekā nevar saprast,

domā, ka šim vilki uzkrituši, un skrien jo trakāki. Dumais ar

visu naudu aiziet uz māju un samaksā aitas. Māte nu stellē

gudro arī ar durvim uz mežu. Tas arī uzrāpjas ar visām dur-

vim kokā. Bet naktī nāk vilki. Tie sāk krimst koku, bet nevar

nokrimst. Vilki rāpjas kokā augšā. Gudrais saka: „Lai tie citi,
ko tie citi, bet tam lielam suta mugurām es kažauku lāpīšu." Bet

vilki viņu nogāž no koka un apēd.

9. A. 1689. Arnolds Cēbers no 69 g. v. Anetes Laures

Kuldīgas apr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un viens muļķis.
Gudrie brāli ganīja aitas, bet muļķis dzīvoja pa mājām. Reiz

muļķis nesa gudrajiem brokasti. ledams viņš ieraudzīja savu

ēnu. Muļķis domāja, ka tas ir kāds ļauns cilvēks, un sāka sviest

ēnai ar ķilķeniem. Kamēr viņš aizgāja līdz brāļiem, bļoda jau

bija tukša. Brāļi sāka rāties, bet muļķis necel ne ausis. Gudrie

brāļi gāja uz māju, bet muļķi atstāja pie aitām. Muļķis raizējās,
ka viņš nevarot viens pats tādu baru noganīt, bet gudrie brāļi

pamācīja, lai griežot tikai aitas čupā, gan tad noganīšot. Muļ-
ķis domāja, ka aitas jānokauj, tādēļ viņš nogrieza tām galvas
un salika čupā. Pats viņš priecājās, ka aitas tagad nekur neiet.

Atnāca brāli un ieraudzīja, kādu postu muļķis bija padarījis, un

sūtīja to uz māju pie tēva. Puisis aizgāja līdz rijai, bet tālāk

iet bija bailes. Muļķis domāja, domāja. Pēdīgi viņš izcēla rijas

durvis un gāja uz mežu nakti pārgulēt. Mežā muļķis uzrāpās

kādā ievā, nolika durvis uz zariem, un gulēja kā mājās. Ap pus-
nakti zem ievas sanāca laupītāji un sāka skaitīt naudu. Laupī-
tāji uzkūra uguni. Muļķis gribēja paskatīties, kādi tad tie lau-

pītāji īsti izskatās. Piepēži durvis gāzās no zariem zemē, laupī-
tājiem virsū. Laupītāji nobijās un aizmuka. Muļķis paņēma nau-

das maisu un gāja uz māju. No tā laika neviens viņu par muļķi
vairs nesauca.
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10. A. 1689. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta,

Folkloras krātuve.

Vienam tēvam bija trīs deli: divi gudri, viens muļķis. Tē-

vam bijis daudz aitu, ko gudrie ganījuši.
Vienu dienu māte iedod muļķītim, lai aiznesot brāļiem pus-

dienu. Muļķītis panēm un nes, bet ierauga savu ēnu. Nu viņš
domājis: laikam šim nabadziņam griboties ēst. Viņš izlej drusku

zupu, bet ēna kā iet, tā iet līdz. Nu viņš ņem liet, kamēr izlej
visu zupu.

Aiziet pie brāļiem, brāļi prasa: „Kur zupa?"

Viņš atteic: „Viens man gāja pastāvīgi līdz, es viņam at-

devu."

Nu brāli iet uz māju ēst un pieteic muļķim labi ganīt, tā kā

visas būtu vienā vietā. Muļķis ņem salasa visas aitas, nokauj
un samet vienā čupā. Pārnāk brāļi, ierauga visas aitas nokau-

tas. Ko nu darīt? Zina, ka mājā nedrīkst rādīties, ņem un pa-

karas. Muļķīti nu iesloga tumšā kambarī, kur tam bija jāno-
beidzas.

11. A. 1689. Skolnieks Preiļu pag.

Vīns puika nazvnuoja, kas ir susātivs. Muote pīcepja blīņu
un īdevja jam nest tāvam. Tāvs plovā sīnu pluovja. Puisāns īt

un vērās, ka pēc juo dzanās puika. Puika dūmoj, ka jis nu juo

grib blīņu praseit. Jis tvulīt nūsvīž susātivam blīņu, pats, cik

spāka, īt tuoluok. Atsaver atpakaļ: susātivs otkon kluot. Jis

vēl nūsvīž blīni un pats) prūjom, cik var. Tai izsvaidīja vvsus

blīņus.

12. A. 1689. P. Strods no Helenes Strodes Jasmuižas

pagasta.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, vīns mulkis. Vīnu

reizi tāvs ora teirumā un gudrī dāli ganēja vuškas. Muote svuta

mulkeiti nūīt uz teirumu paganeit zvrgus, cikom tāvs atīs uz

sātu brūkastātu. Šis ari aizguoja. Tāvs nūjvudze zvrgus, pa-

laide plovā un, pasacējis mulkeišam ganeit zvrgus, kur leluoka

zuolī, pats aizguoja uz sātu brūkastīs.

Mulkeits īsaver, ka rudzi dīzgon leli, sadzan tur zvrgus un

gona. Atīt tāvs pēc brūkastes uz teirumu un īrauga, ka zvrgi

rudzūs, un muļkeits stuov rudzu molā. Tāvs suoka mulkeiti

stipri buort. Muļkeits soka: „Tēt, tu pats man sācēji zvrgus

ganeit leluokā zuolī. Šeit taču i ir vvsleluokuo zuole, tuopēc es

te sadzynu."
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Tavam nikuo dareit, pats pamuoceja. Pasabuore, pasabuore,
suoka art un muļkeits aizguoja sev svilpuodams uz sātu.

Muote jū syuta nūīt atlaist arī gudrūs bruoļus uz brūkastes,
kuri gona vuškas. Muļkeits aizīt. Gudrī bruoļi mulkeiti pa-

muoca grīzt vuškas gubā, juo tikai tuos paliks namīreigas. Tai

arī nūteik. Muļkeits stuojās pi dorba. Kura vuška tikai atīt tuo-

luok nu pulka, muļkeits jū, nūgrīž golvu un svīž gubā.

Jis tai darēja tik ilgi, cikom vysas vuškas sasvīde gubā. Tad

pabeidzis šū lelū dorbu atsasāda un sēd sev mīreigi, it kai nikuo

jauna nabyutu padarējis.
Atīt gudrī bruoļi nu sātas, īsaver, ka vysom vuškom nū-

grīztas golvas un vysas sasvīstas gubā, suoc muļkeiti lomuot,

un baidēt, ka tāvs jū izdzeis nu sātas. Bet muļkeits soka: „Na-

sokat nikuo, vyss byus labi. Vokarā gonat leidz tymsam. Tymsā

pajemsim vuškas, sanessim klāvā un juo reitā vaicuos tāvs, kas

nūticis vuškom, ka juos nadzeivas, tad pasaceisim, ka laikam

beja cīši korsts klāvs un vysas vuškas nūsluopa. Labi. Gudrī

bruoļi beja ar mīru un darēja tai, kai muļkeits pamuocēja.
Atīt vokars. Palīk tymss. Muļkeits aizīt uz teirumu pi

gudrajim bruoļim un vvsi treis suoc nosuot vuškas uz sātu. Muļ-
keits nas pa divi vuškas, bet gudrī pa vīnai. Tai jī struodoj ci-

kom sanas vysas vuškas klāvā. Beiguši dorbu, aizslādz kļāvu,

saīt vysi ustabā, un stuojās pi vakareņom.

Vakarenom muote beja vuorējuse klockas. Gudrī bruoļi
āzdami jem pa divi klockas, bet muļkeits pa vīnai. Te muļkeits
nūsavēris un soka: „Jā. Ka vuškas nesom, to es nešu pa divi.

jyus pa vīnai; bet pi kļockom jyus jemit pa divi un es pa vīnai."

Tāvs izdzierdis taidu runu un breinojuas, kas tys var byut.
Nikuo nasceidams, tāvs pajem atslāgu, nūīt uz kļāvu un — tovu

breinumu: vysas vuškas nadzeivas. Tagad tāvs saprota, kū muļ-
keits runuoja pi golda āzdams vakarenas. Par tū tāvs cīši sasa-

dusmuoja un pajēmis vāzdu izdzyna vysus treis dālus nu sātas.

Aizguojuši jī vysi treis dastuoja pi vīna boguota Saiminīka par

gonim. Olgu saiminīks jīm moksuoja lūpūs, sevišķi vuškuos. Tai

pēc dažim godim jī atdzyna uz sova tāva sātu vušku un cytu
lūpu. Tāvs jūs labpruot pījēme un prīcuojuos par tik daudz

lūpu. Tāva sātā jī dzeivuoja vēl ilgus godus un muļķeits vairs

tai nadarēja.

13. A. 1689. 1535. Kārlis Skujina no Alides Jekumas Smli-

tenes pagasta.

Reiz dzīvojuši viens muļķis un divi gudri brāļi. Gudrie brāļi

ganījuši aitas un muļķis reiz tiem krūzē nesis klimpas brokastim.

Muļķis atskatījies atpakaļ un ieraudzījis savu pakrēsli. Viņš no-
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turējis to par melnu viru un domājis, ka tam gribot est. Muļķis
nometis vienu klimpu un sacījis: „Še, ēd!"

Melnais vīrs tik nācis muļķim līdz un tas domājis, ka vīram

nav diezgan un viņš tam izmetis visas klimpas, bet melnais vīrs

kā nāk, tā nāk līdza. Muļķis saskaities uz negalīgo vīru, no-

metis krūzi zemē un sacījis: „Nu, še tev visa!" un pats sācis bēgt.

Aizskrējis pie gudrajiem brāļiem, muļķis tiem izstāstījis, ka

viņš visas klimpas un krūzi atdevis vienam melnam vīram, kas

tam nācis no pakaļas un gribējis ēst. Gudrie brāļi nu redzējuši
muļķa dumību, izlamājuši to, likuši, lai muļķis sagriežot aitas

čupā, kamēr tie nākot no mājas atpakaļ, un paši aizgājuši uz

māju brokastīs. Muļķis saķēris aitas, nogriezis tām galvas un

sakrāvis visas čupā. Atnākuši brāli un redzējuši tos trakumus,
ko muļķis izdarījis. Vini gribējuši muļķi ritīgi nomizāt, bet muļ-

ķis sacījis, ka šie paši jau viņam sacījuši, lai aitas sagriežot čupā,
ko viņš arī esot izdarījis.

Reiz atkal iznācis tā. Gudrie brāli ar tīkliem ķēruši vilkus

un citus zvērus. Vienu nakti gudrie brāļi aizgājuši uz māju un

muļķi atstājuši pie tīkliem. Viņi muļķim nosacījuši: ja kāds ie-

ejot tīklos, lai to sitot nost.

Gar tīkliem gadījies iet mācītājam, tas tumsas dēļ iegājis
tīklos un tur sapinies. Muļķis redzējis, ka viens melns ķepurojas

tīklā, gājis un ar rungu nositis mācītāju.

Kad mācītājam dzēruši bēres, tad uz bērēm gudrie brāli

bijuši aicināti, bet muļķis ne. Muļķis gājis pats uz bēru māju

un atradis pašreiz bēriniekus pie galda ēdam un dzeram. Viņš

sacījis: „Pie ēšanas un dzeršanas jūs visi esat, bet pie sišanas

es viens pats!"

Gudrie brāļi redzējuši, ka ar muļķi labais gals nebūs, un no-

sprieduši to noslīcināt. Reiz viņi muļķi iebāzuši maisā un aiz-

nesuši uz ezeru. Gudrie brāļi aizmirsuši mājā ciri, ko āliņģa iz-

cirst. Viņi atstājuši muļķi uz ledus un paši gājuši uz māju pec

cira. Gar ezeru gadījies braukt vienam kungam. Muļķis dzir-

dējis, ka zvārguli skan, un sācis kliegt: „Lasīt nemāku, rakstīt

nemāku, bet mani grib par ķēniņu celt!"

Kungs to dzirdējis, piegājis pie muļķa un prasījis, kas šim

esot par lietu. Muļķis nesacījis cita nekā, kā tik: „Lasīt nemāku,

rakstīt nemāku, bet mani grib par ķēniņu celt!"_
Kungs nodomājis, ka tiešām to vīru maisā grib par ķēniņu

celt, un viņš sacījis: „Nu tad mīsimies! Es māku lasīt un rak-

s tīt."

Muļķis sacījis, ka viņš ir ar mieru mīties. Kungs atraisījis
maisam galu, izlaidis muļķi no maisa, atdevis tam savu biezo

naudas maku un pats ielīdis maisā. Muļķis aizsējis maisam galu
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cieti, iesēdies kunga kamanas, kuram priekša bijuši aizjūgti divi

smuki zirgi, un aizbraucis.

Atnākuši gudrie brāļi, izcirtuši āliņģi un ielaiduši maisu ar

kungu ezerā.

Mulkis izbraukājies ar kunga zirgiem krogu krogus, izdzē-

ries par kunga naudu un pēdīgi aizbraucis atkal uz māju pie
gudriem brāļiem. Brāli brīnējušies, brīnējušies, un prasījuši, kui

šis ņēmis tādus zirgus un kā viņš no ezera ārā ticis. Muļķis tik

nosacījis: „Ezerā tādus dod, cik tik vajaga!"
Gudrie brāļi ar nu gribējuši tikt pie tādiem zirgiem, un sacī-

juši, lai muļķis tos aiznesot uz ezeru un ielaižot apakš ledus.

Muļķim tas nebijis divreiz jāsaka. Viņš iebāzis abus brāļus

maisā, aizvedis uz ezeru, iemetis āliņģī un atstājis viņus tur uz

visiem laikiem.

Piezīme. Šis un sekošais numurs gan ir loti līdzīgi varianti, bet

abi ir tomēr uzņemti, jo abi ir labi uzrakstīti un izšķiras tomēr ar valodas

savādībām. P. Š.

14. A. 1689. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 63. g. vecā

J. Turķa, Bilskas pag.

Vienam tēvam bīš div gudri un trešais muļķa dēls. Abi

gudrie ganīši aitas un muļķis nesis tiem ēst: pillu bļodu ar šau-

sim karpeļim. Bet ka nu muļķis izgāš no istabas, tā pamanīš,
ka tam nāk vienc garš no pakaļas. Tas bīš viņa paša pakrēslis.

Nu muļķis tik metis vie pa karpeļam zemē, tam vīram [ēnai],
kas nācis šim no pakaļas. Kamē muļķis ticis pie gudrajiem, tikmē

karpeļu bļoda bīsi tukša.

Nu gudrie prasīši: kurt' šis karpeļus licis? Muļķis stāstīš,
ka šim no pakaļas nācis lie[l]c vīrs un tam šis esot sviedis pa vie-

nam vie karpelīšam zemē, bet kamē ticis pie šiem, tikmē bļoda
bīsi tukša. Neko darīt. Gudrie gāši uz māju ēst un atstāši muļķi,
lei gana aitas. Vienc gudrais piesacīš, lei muļķis sagriežot aitas

kopā. Ka nu abi gudrie aizgāši, tā muļķis piegriezis kārklu rīk-

stes un ar tām sagriezis visām aitām kājas kopā. Ka nu gudrie
aka nākuši apakaļ, tā redzēši, kādus darbus muļķis izstrādāš:

visām aitām bīš kājas sagrieztas ar kārklu klūgām. Nu gudrie
šim prasīši: kāpēc šis tā darīš?

Muļķis sacīš: „Kā, jūs jau maņ paši likāt sagriezt aitas kopā
un es ar sagriezu ar klūgām kopā!"

Ne ko darīt. Muļķis gāš uz māju un gudrie palikuši pie aitām.

Reiz gudriem bīši tīkli un šie tīklos ķēruši zvērus un putnus.
Vienu nakti gudrie stellēsi muļķi uz mežu, lei šis pa nakti uzma-

not tīklus un ja kāds zvērs ieķeroties, ta lei to tūlī sitot no, bet

lei tīklim neaiztiekot. Muļķis aizgāš uz mežu un vaktēš brāļu
tīklus. Bet nakts bīsi traki tumša un uz to pusi gadījies iet mā-
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cītājam. Mācītās apmaldījies un kā gāš pa tumsu, tā tīklos iekšā.

Muļķis pamanīš, ka tīklā ķepurojas kas lie[lļs un mellc, skrēš ar

rungu klā un tik devis, ka šlakst vie. Muļķis tikmē sitis, kamē

mellais (mācītājs) bīš beigts un tā atstāš šo tāpatēm tīklā un vak-

tēš aka. Rītinā nākuši brāļi un nu gan bīš traki! Tīklā guļ mā-

cītāš un pagalam. Nu gudrie klupuši muļķam virsū, kāpē šis

nositis mācītāju.

Bet muļķis tik mierīgi sacīš: „Kā, jūs jau man sacījāt, lei

sitot to no, kas esot ieskrēš tīklā!"

Neko darīt. Mācītāš bīš un palicis pagalam. Ka nu mācī-

tājam dzēruši bēres, tā abi gudrie ar bīši bērēs. Bet muļķis ar

vis nelicis lūgties un aizgāš pats uz bērēm. Tikko šis pamanīš

gudros, ka tūlī sacīš: „Kā tā', pie ēšanas un dzeršanas visi, bet

pie sišanas es vienc pats!"
Neko darīt. Nu abi gudrie nosprieduši tikt no muļķa vaļā.

Gudrie iebāzuši muļķi maisā un aizstiepuši uz ezaru un gribēši
noslīcināt. Bet kā pa postu, nebīš paņēmuši cira līdza un ledus

bīš biezs. Gudrie atstāši muļķi maisā uz ledus un aizgāši uz

māju pēc cira, sak', nāks apakaļ, izcirtis āleņģi un laidīs muļķi
iekšā. Ka nu gudrie aizgāši, tā muļķis dzirdēš, ka vienc brauc

ar pulkstinim garēm. Nu muļķis tūlī kliedzis:

„Lasīt nemāku, skrīvēt nemāku, grib pa ķērnīnu celt!"

Garēm braucis lie[ljckungs. Šis apturēš zirgus un prasīš,
kas par lietu. Bet muļķis tik kliedzis: „Lasīt nemāku, skrīvēt

nemāku, grib par ķērnīnu celt!"

„Ā!" domāš pie sevis lieckungs. „Man ar patiktos par ķēr-

nīnu."

Nu lieckungs izlaidis muļķi no maisa, viņč šim iedevis maku,

pillu ar zelta naudu, savus zirgus un sacīš, lei mainoties. Muļ-

ķis bīš ar mieru. Nu lieckungs ielīdis maisā, muļķis aizsēš mai-

sam galu cie' un pats lielkunga zirgos iekšā un laidis vaļā, ka

vēš vie gar ausim dzīvāš. Atnākuši abi gudrie, izcirtuši āleņģi,

piesēši pie maisa lielu akminu un laiduši ezarā iekšā. Tā tie prie-

cīgi gāši uz māju un domāši, ka nu reiz ir no muļķa vaļā.

Muļķis pabraukājies pa pasauli un tā braucis aka mājā. Nu

gudrie no brīnumiem acis vie atplētuši: muļķam div zirgi, pillc

maks naudas! Nu šie viņam prasīši: kurt' šis to visu ņēmis?

Muļķis tik smēš un sacīš: „Ezarā visa kā diezgan!"

Nu abi gudrie nosprieduši ar iet uz ezaru un pierunāši muļķi,

lei šis šos ielaižot āleņģī. Kā ta' muļķis bīš ar mieru. Viņč iz-

cirtis div ālenģus un licis, lei gudrie lien katrs savā maisā. Gudrie

līduši ar. Nu muļķis pie katra maisa piesēš vē krietnu akminu

un tā pustīš abus maisus ālenģos iekšā. Tie nogāši dibinā, ka

noblurkšēš vie. Nu muļķis gāš uz māju un dzīvāš laimīgi.

Piezīme. Sal. piezīmi pie iepriekšēja varianta. P. Š.
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62. Čiks.

I. A. 1694. Karlīna Kuzņecova Raunas apg. LP, V, 234 (114).

Reiz vienam kungam ceļā salūza karīte. Laime vēl, ka tur-

pat bija kalējs. Kungs lika karīti sataisīt un kalējs par darbu no-

prasīja veselu 1 rubli. Neko darīt — kas jāmaksā, jāmaksā; bet

mājā braucot, kungs aplam pukojās: „Par tādu nieku panēm ve-

selu_rubuli! Cik tad viņš te strādāja? Tad jau kalējs vairāk pelnī,
nekā kungsi, karītē sēdēdams. Ja labi apdomāju, tad jau es arī

varu kalēja darbus strādāt un tikai bāzt rubulus kabatā. Pag, pag,

paklusām labi jānoskatās kalēja darbi un pa Jurģiem jāizdzen
muižas kalējs no smēdes — kalšu pats."

Labi, mājā kungs ik dienas sāk iet pie sava kalēja smēdē un

vaicā un stāsta tam šo un to, bet pasilepen glūnēt glūn, kā kalējs

kal. Tā kādu laiku kalēja amatu ar acim labi izmācījies, viņš
dzen kalēju no smēdes ārā, lai iet, kur grib, un pats ar savu ku-

čēru paliks par kalējiem: kungs, ače, kals un kučieris pūtīs plēšas.
Labi. Otrā dienā atnāk no kaimiņu pagasta viens kroņa saim-

nieks ar lielu dzelzs gabalu lemešus kalt. Kungs tūliņ itin lepni

paņem dzelzi, ieliek ugunī, saber lielu kaudzi ogļu virsū un saka:

„Kučēr, pūt nu!" Kučērs pūš arī, nabadziņš, atspēries, kamēr

dzelzs balta. Nu kungs izrauj dzelzi uz laktu un saka saimnie-

kam: „Sit nu!" Saimnieks paķer lielo veseri un dod arī, lai dzirk-

steles šķīst. Sit, sit — dzelzs jau paliek itin plāna, plāna, bet ka-

lējs neko: lai tikai sit, kamēr nav atdzisusi. Beidzot dzelzs melna.

Neko darīt — liks ugunī, uzbērs lielu kaudzi ogļu un ieteiksies:

„Kučēr, pūt nu!" Kučērs pūš arī, nabadziņš kamēr dzelzs atkal

balta un nu kal atkal. Saimnieks gan negrib vairs sist, sacīdams:

„Mēs jau to dzelzi izdedzināsim vien — te jau lemeši vairs ne-

tiks."

„Kā netiks? Lemeši tiks, bet tu, muļķi, tikai nemāki labi sist.

Kučēr, nāc šurp, tu labāki proti — sit tu!" Atnāk kučērs — kal,

kal, bet lemeši netiek vis.

„Tava dzelzs ne niekam neder: te jau lemeši neiznāk — kalšu

labāk cirvi."

„Nu kaliet cirvi, cirvis mājā arī noder." Dedzina atkal un

kal un kal, ko spēj. Pēc kāda laika, kungs redz: dzelzs nav vairs

daudz.

„Vadzi, saimniek, cirvis te arī netiek — kalšu nazi."

„Kaliet nazi, nazis mājā arī noder." Dedzina atkal un kal un

kal, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz: „Dzelzs pavisam maz.

„Vadzi, saimniek, nazis te arī netiek — kalšu īlenu."

„Kaliet īlenu, īlens mājā arī noder." Dedzina atkal un kal un

kal, ko spēj. Pēc kāda laika kungs redz: dzelzs gandrīz nemaz

vairs nav — mazs mazs nieciņš.
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„Vadzi, saimniek, īlens te arī netiek — kalšu čiku." To sa-

cījis, kungs paņēma vēl to, kas bija palicis; nokarsēja baltu un

iemeta ūdenī. Ciks! mazais nieciņš nospurkškēja ūdenī un nu

bija čiks gatavs.
Čiku pataisījis, kungs prasa labu maksu par padarīto darbul —

veselu rubuli. Saimnieks atsaka: „Naudas man nav, bet kvieši

man gan mājā! atbrauciet vien, kalēja kungs, es jums godīgi aiz-

maksāšu."

Saimnieks pārbrauc mājā; bet kungs arī tūliņ liek kučēram ie-

jūgt karītē un brauks saimniekam pakaļ, lai ātrāki rokā dabūtu

nopelnīto maksu. Ceļā kungs piemāca kučēru: „Klausies, es pats

iešu klētī ar maisu, jo pats taču labāki zin, cik jādabū par darbu,
tu paliec ārpusē klausīties: ja saimnieks sacītu: diezgan! tad sauc:

,Ber, ber manu daļu arī — man grūti bija sist!'"

Labi, aizbrauc tur, saimnieks tūliņ ved jauno kalēju klētī. Bet

aizdurvē bija paslēpušies pāris stipru puišu; tie sagrābj kalēju,

nostiepj gar zemi un saimnieks nu šauj ka šauj šim ar tādu vici,
kas sprukstos izgozēta. Šis — negribēdams, lai kučērs dzird, ka

pērienu dabūjis — cieš, zobus sakodis. Labi nopēris, saimnieks

sauc puišiem: „Diezgan!" Bet kučērs ārā atbild: „Ber, ber, manu

daļu arī — man grūti bija sist!" Saimnieks saka puišiem: „Nu,

manis dēļ — dosim vēl!" Puiši sagrābj pa otru reizi un saim-

nieks dod arī kučēra tiesu čika taisītājam.

Mājā braucot, kungs saka kučēram: „Lai velns tevi parauj,
kučēr! kādēļ tu sauci, lai vēl ber?"

„Vai, kungs, jūs jau paši tā pavēlējāt; es arvienu izdaru, ko

pavēlējuši."

„Nu, jā, jā! bet tiklīdz būsim pārbraukuši, dedzini nost to

sasodīto smēdi: es vairs nekalšu."

Piezīme. Es ari atceros dzirdējis līdzīgu pasaku, bet sīkumus vairs

neatminos. P. Š.

2. A. 1694. Elga Žubeckaja no 72. g. v. vecmāmiņas Rīga.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes 11, 138, 1704.

Reiz dzīvojis viens ļoti sīksts kungs. Braucot no ciemiem,

tā zirgam nokritusi pakava, tā ka bijis jābrauc pie kalēja kalt jaunu.

Kungs nu apskatījies labi, kā kalējs strādā, un pārbraucis maja,

atlaidis savu kalēju un_ sācis pats smēde kalt. Savu kučieri tas

paturējis par plēšu pūtēju. Kungs paņēmis dzelzs gabalu un gri-

bējis izkalt izkapti. Kalis, kalis — dzelzs_ gabals mazāks vien kļu-
vis, bet nekas nav iznācis, iesviedis to ūdenī, čiks! vien nogājis.
Kad izkapts neiznākuši, tad kungs nodomājis kalt cirvi, kausējis

ugunī, kalis ar veseri, bet kā neiznācis, ta neiznācis — čiks! vien

nogājis. Tad kungs nodomājis kalt naglu, jo dzelzs pavisam maz
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bija atlicies. Kalis, kalis, kā neiznācis, tā neiznācis. lesviedis

ūdenī, čiks vien nogājis un visa dzelzs izbeigusies. No tā laika

sīksto kungu un tā kučieri par čiku kalējiem vien saukuši.

63. Kas man būtu jāsaka.

1. A. 1696. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 34.

Zemnieks, nobraucis Rīgā, ieiet naudas mainītavā; tur daudz

naudas redzēdams gubu gubām uz galda, izsaucas: „Ujā, kas tur

naudas!"

Naudas mijējs tam šauj par ausi, izstum no istabas un pasaka:
„Ja tu ko redzi, tad tev būs sacīt: Tas par maz', lai Dievs dod

vēl vairāk!"

Vīrs aiziet uz Daugavmalu, tur pa Ututirgu staigādams nonāk

līdz Daugavas tiltam, kur pašu laiku brauc bērnieki pār ar līķi.

Viņš tos ieraudzīdams un atgādādamies naudas mijēja vārdus, saka

uz tiem: „Tas par maz', lai Dievs dod vēl vairāk!"
Tie viņu sagrābuši, izbungā un šo pamāca citu reizi tā sacīt:

„Lai Dievs dod, bet ne tik daudz!"

Šis no pilsētas uz māju braucot redz ceļmalā sējēju tīrumā,

kurš sējot tā dzied:

„Es sēju savu sēju;
Dievs sarg' par krus' un vēju

Kā priecādamies pļauju
Un lielas gubas krauju!"

Ceļinieks, to dzirdēdams, saka uz to: „Lai Dievs dod, bet ne

tik daudz!"

Sejejs nomet savu sētuvi, skrien pie ta un dod šim ar kula-

kiem par kaklu, ko jaudā.
Vīrs izbrīnējies saka pie sevis: „Tagad citādi nevar dzīvot

un tverties pasaulē, kā jāvelk ādas krekls mugurā; jo saki ko sa-

cīdams, jeb dari ko darīdams, nekad nav pareizi."

2. A. 1696. Eglentālu Rūta Reņģē.

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu. Viņiem nebijis neviena bērna.

Vienu vakaru abi lūguši Dievu: „Dod, Dieviņ, mums vienu dēlu,

dod ka vai muļķīti, kad tikai dēls!" Labi. Otrā rītā vecie ierauga

istabā puiku, savu dēlu. Bet puika bijis dikti liels muļķis. Jau

pirmā dienā vecie nezinājuši, kur tādu muļķi likt. Pec laiciņa

norunājuši laist dēlu pasaulē, lai mācās. Tēvs pasaucis delu un

teicis: „Mīļais dēliņ, ej pasaulē un paimaisies starp ļaudīm, tad

tu nāksi pie prāta."
Dēls paklausīja un aizgāja pasaule. Viņš nonāca kada maja
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un ieraudzīja, ka piedarbā zirņus kul. Viņš piegāja klāt un sāka

maisīties tiem pa vidu. Tie viņu ar spriguļiem piekāva un aiz-

dzina mājās. Dēls gājis raudādams mājās. Māte ieraudzījusi šo

raudam, vaicājusi — tā un tā, — šis atbildējis: „Tad esi gan tu

vientiesītisi! Tev vajadzēja sacīt: Dievs palīdz! Vēlu jums tādu

birumu, ka nevarat beigt ne nest, ne vest!"

Otrā rītā dēls gāja atkal pa pasauli maisīties. Aizgājis kādās

mājās, kur mironi izvadījuši. Muļķis arī teicis, kā māte mācījusi,
bet dabūjis kāvienu un pārvilcies mājās. Māte atkal jautājusi, kā

tad šim gājis. Šis izstāstījis — tā un tā. „Mulķa dēls! Tev vaja-
dzēja nomesties ceļos un gauži raudāt!" Labi, dēls aizgājis. No-

nācis kādās mājās, kur svinējuši kāzas. Šis iegājis istabā, nome-

ties ceļos un sācis raudāt. Kāzinieki sadusmojušies, piekāvuši šo

un aizdzinuši uz māju. Šis nu aizgājis gan mājā, bet pa pasauli
maisīties vairs nav gājis.

3. A. 1696. St. Ulanovska, Viļānos. Zbior wiadomosci do

antropologii kraio w c j. T. XVIII, Krak a v ā 1895,

264, 14.

Bjeja duraks. īdams jis pa cjelu, atrun naudvs kapjeikui i

klīdz: „Kab vairuok, kab vairuok!" Cik reižu klīdz: „Kab vai-

ruok!"

A saimnikam numyra barnsi, jam tik div barni bjeja, vīnsnu-

mierst, ūtris dzjeivs; nūņasja tū nūmyrušū iz kopim globuot ju, a

duraks klīdz: „Kab vairuok!"

Klausās tys saiminīks i dūmoj, ka jis klīdz, kab jam vairuok

bārni miertu. Daskrējs i syt duraku par kokļu i soka tai: „Klīdz,
kab augtu lels!"

Nu, jis īdams klīdz: „Kab augtu lels, kab augtu lels!"

A kungam bjeja lels trums iz golvys; šam itaids lels cīši suo-

pjā. Jis daskrīn, syt tū duraku i soka: „Klīdz tu, kab pleistu!"

Vot, jis īdams klīdz otkon: „Kab pleistu, kab pleistu!"

A krīvs, aiz pakša aizleids, diersnej i jam cīši griuts bjeja. Jis

daskrīn, syt duraku i soka: „Klīdz tu, kab cyukys apāstu!"_
Jis īdams i klīdz: „Kab cyukas apāstu, kab cyukys apastu!"
Saiminīks sjēja tjeirumā zierņč, daskrīn pi juo i par kokļu:

„Kam tu klīdz, kab cyukys apāstu? Klīdz tu, kab byutu pylns

kūls (klons)!"
Jis īdams i klīdz: „Kab byutu pylns kuls, kab byutu pylns

kūls!"

Api cyta saiminīka kuls bjeja pylns guņc — daga. Jis daskrīn,

syt duraku par kokļu, soka: „Klīdz, kab apdzystu!"

It duraks pa cjelu, īdams i klīdz: „Kab apdzystu, kab ap-

dzystu!"

A bobuleits vjepri svylynuoja i jam vyss guņc dzysa. Daskrīn
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pi juo i sryt par kokļu: „Kam tu klīdz kab apdzvstu? Klīdz, kab

dagtu!"
Aizzakhdza jis: „Kab dagtu, kab dagtu!"

Nu, jis tī i pats sadags, tys duraks.

4. A. 1696. V. Eizāns Beļavā.

Reiz viens puika mācījies par kurpnieku, bet nevarējis neko

iemācīties. Beidzot kurpnieks teicis: „Nebūs nekā!" un atlaidis

savu mācekli. Puika gājis uz māju. Mājā ejot, viņam bijis jāiet
gar ezeru, uz kura zvejojuši zvejnieki. Puika domājis, ko nu teikt.

Nolēmis sacīt to pašu, ko kurpnieks uz viņa sacījis. Garām ejot
viņš teicis: „Nebūs nekā!" Tad zvejnieki atbildējuši: „Ej tu, muļķa
puika, sacījis labāk: Dievs, dod simtiem, tūkstošiem pakal nākt!"

Viņš gājis tālāk. Uz ceļa saticis bēriniekus un teicis: „Dievs,
dod simtiem un tūkstošiem pakaļ nākt." Bet bērinieki teikuši: „Ej
tu, muļķa puika, sacījis labāk: „Dievs, dod labas, vieglas smiltiņas
dusēt."

Puika atkal gājis tālāk pa savu ceļu. Redz, brauc pretim kri-

stībnieki. Viņš domā: „Ko nu sacīs? Ē, teiks to pašu, ko bērinieki

mācījuši."
Puika arī iet droši pretī un saka: „Dievs, dod labas vieglas

smiltiņas dusēt!"

Kristībnieki sākuši dusmoties par viņa vēlējumu un teikuši:

„Sacījis labāk: „Dievs, dod izaugt lielam, kā ozolam."

Nu ka tā — tā. les tālāk. Pēc kāda laiciņa redz: tup viens

ceļmalā. Nu ko teiks. Teiks to pašu krustībnieku pamācību. Tik-

līdz viņš iet klāt, tā rūdai izteic savus vārdas: „Dievs, dod izaugt
lielam kā ozolam."

Tad tupētājs atbildējis: „Ak tu, muļķa puika, sacījis labāk: ļai
nak vepris un apēd."

Nu labi. Gājis tālāk. Redz sēj viens ceļmalā zirņus. Paiet tu-

vāk un saka: „Lai nāk vepris un apēd."

Sējējs teicis: „Ak, kāds tu muļķis, sacījis labāk tā: „Lai iet no

tīruma uz riju, no rijas uz piedarbu, no piedarba uz klēti!"

Nu ka tā tā. les tālāk. liet, iet — ierauga, ka ceļmalā deg
rija. let pie dzēsējiem un saka: „Lai iet no rijas uz piedarbu, no

piedarba uz klēti." Dzēsēji tūdaļ šo pamāca: „Ak tu, dullais puisi,
teicis labāk tā: „Ne čūkstēt, ne kūpēt!"

Labi, labi. let tālāk. Nonāk dzelzceļa piestātnē. Tur vilciens

sataisījies uz aiziešanu. Nu, ko teiks. Pārdomājis un tad teicis:

„Ne čūkstēt, ne kūpēt," bet vilciens tā kā tā aizgājis.

5. A. 1696. Anna Rimīcāne, Daugavpils Kalupes pagastā,

J. Rupjā k r.

Vīns natiklis cylvāks gribēja atrast daudz naudas. Jis, īdams

pa lelcelu, atroda vīnu kapeiķu un soka, īdams tuoluok: „Dūd, Dī-
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veņ, vairuok, dūd, Dīveņ, vairuok!" un īt tuoļuok.
Te jis īt cauri kuodam veiram, kurš ar vuoteļom sarauts guļ

lelcela gruovē. Natiklis cvlvāks, nikuo slvkta nadūnuuodams, īt

cauri, sacēdams: „Dūd, Dīven, vairuok!"

Veirs, dūmuodams, ka natiklis cvlvāks grib, lai jam vairuok

vuotelui bvutu, trvuJkuos ar visom vuoteļom nu gruovja, sasyt
šu natikļu cylvāku un soka: „Sok' tai: Dūd Dīvs, ka izgaistu!"

Natiklis cvlvāks, īdams tuoļuok, soka: „Dūd Dīvs, ka izgai-
stu!" un sateik kaidu zemnīku, kurs sēja zierņus. Zemnīks, iz-

dzierdis šūsi vuordus* svīda zemē sātuvi, natikli cylvāku otkon sa-

sita smagi un soka: „Sok' tu tai: „Dūd, Dīvs, ka nu teiruma kulā

un nu kula klētē!"

Natiklis cylvāks ar' tū dora un īt sacēdams: „Dūd, Dīvs, ka

nu teiruma kulā un nu kula klētī!"

Te natiklis cylvāks redz pažaru, kur daga pierts teiruma molā.

Īdams cauri soka: „Dūd, Dīvs, ka nul teiruma kulā un nu kula

klētē!"

Pažarnīki jeme, un sasyta natikla cylvaku un soka: „Sok' tu

tai: „Dūd, Dīvs, ka apdzystu!"

Tagad natiklis cvlvāks īt tuoluok un soka: „Dūd, Dīvs, ka ap-

dzvstu!" un sateik gonu, kurs vysu dīnu saļ kūpā un navar īkurt

gunis, nu cālas (veselas) serku pačkenas palīk pādējuo, un dzierd,

ka nazkas īdams cauri, soka: „Dūd, Dīvs, ka apdzystu!"

Gons tryukuos, ar puotogu natikli cvlvāku otkon sasyta un

soka: „Sok' tai: dūd, Dīvs, ka dagtu!"
Natiklis cylvāks, īdams tuoļuok soka: „Dūd

i
Dīvs ka dagtu!"

Te jis īt cauri caur cysu stogu, uz kura gulēja puiši, kurinuo-

dami un soka: „Dūd, Dīvs, ka dagtu!"

Puiši, šūs vuordus izdzierduši, trvuikuos nu cysu stoga, sasyta

otkon natikli cylvāku un soka: „Sok': dūd, Dīvs, ka nikuo na-

byutu!" Natiklis cvlvāks, īdams tuoluok soka: „Dud, Dīvs, ka ni-

kuo nabvutu."

Jis radz, ka pi ceļa duorzā bitinīki sajāmuši bitys, un īdams

cauri, soka: „Dūd, Dīvs, ka nikuo nabvutu!"

Bitinīki tyulen izskrēja nū duorzā uorā, sasyta natikli cyl-

vāku un soka: „Sok' tai: Dūd, Dīveņ, vairuok!"

6. A. 1696. K. Ermanis «Skolas maize». 11, 1.

Vienam tēvam bija dumjš dēls. Šim gadās pieiet pie rijas,

kas pašu laik' deg. Viņš redzēdams, ka ļaudis ūdeni lej, doma,

ka ir viena alga, kad arī vēl vairāk uguns degošai rijai pieliek.

Kā domā, tā dara. Bet laužu izpērts, iet uz maju._ Kad tēvam

šo visiu bija izteicis, tad dabūja to padomu, ka bus ūdeni liet, un
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nevis uguni likt. Dēls atkal aiziet. Tēva padoms viņam vēl ir

prātā.
Nu viņam gadās uz ceļa divus kungus satikt, kas galvas kopā

sadūruši runājās. Pie šiem viņš pēc tēva padoma dara: lej ar

ūdens spaini virsū. Viņš tiek atkal krietni izpērts.

Mājā aizgājis, dēls atkal sūdzas. Tēvs saka: „Vai, dēliņ, kā-

dēļ tu tā darīji? Tev vaijag galvas vidū grūst!" Dēls iet atkal

uz lauku. Nu viņš satiek uz ceļa divus suņus kožamies. Šiem

viņš grūž galvu vidū, un kas notiek? Suņi galvu noraun.

7. A. 1696. H. Bergmane Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

Vienam nabaga tēvam bija trīs dēli: divi gudri un trešais

mulkis. Reiz, kad dēli bija uzauguši, viņš pasauc tos pie sevis un

saka: „Diezgan jau esmu jūs kopis un ēdinājis, ejiet nu paši pa-
saulē laimi meklēt!"

Dēli nu arī aiziet un, nonākuši līdz krustceļam, izšķiras. Gud-

rie iet viens pa labi, otrs pa kreisi, bet muļķītis iet taisni pa vidu

uz priekšu, Beidzot pēdējais nonāk lielā mežā, kad jau bija uz-

nākusi nakts. Viņš skatās visapkārt, ierauga uguni, iet tur klāt

un redz lielu kaudzi zelta naudas. Viņš nu sameklē arī abus gud-
ros brāļus un izstāsta tiem par savu atradumu. Tie nu arī atnāk,
bet naudas ir tik daudz, ka kabatās nevar sabāzt. Vienam nu

būtu jāiet uz mājām pēc maisa, bet kas ies? Gudrie suka, lai ejot

muļķītis. Šis atbild, ka nevarēšot atminēt, kas jādara. Tad gud-
rie pamāca, lai tik ejot un runājot: „Maisu, maisu!"

Muļķītis nu arī iet un sauc: „Maisu, maisu!" Ceļā gadījies
viens kungs, kam bijis pavadonis Maiss. Tas sabāris muļķīti un

sacījis: „Kad tu kādu satiec, tad teic: „Labdien, kur tu brauksi?"

Tālāku ejot muļķītis redz vīru, kas grāvi rok. Tam nu viņš

uzsauc: „Labdien, kur tu brauksi?"

Grāvracis to sabar un pamāca: „Kad tu tā redzi, tad saki:

„Ko tu te meņģējies?"

Muļķītis iet tālāku un redz maiznieku maizi cepam. Viņš tū-

liņ teic: „Ko tu te meņģējies?"
Tas atkal šo sabar un saka: „Kad tu tā redzi, tad saki:

„Dievsi palīdz! Ka tik labi izdotos!"

Nu muļķītis redz, ka māja deg., pieiet klāt un saka: „Dievs

palīdz! Ka tik labi izdotos!"

Ļaudis viņu sabar un saka: „Kad tu tā redzi, tad tik ņem ūdeni

un lej virsū!"

Šoreiz viņš nonāk tādā vietā, kur jauni cilvēki danco. Šis

nu steigšus vien paņem spaini ūdens un lej dancotājiem virsu.

Šie viņu piekaun un teic: „Kad tu tā redzi, tad tik ņem un danco!"

Tad muļķītis pieiet pie viena aploka, kur teļi skraida. Viņš
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ieķeras teļiem astes nin skrien viņiem līdz, kamēr nositas gar sētas

kārtim.

8. A. 1696. Skolnieks Alb. Grisans Egluna. N. Rancana kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli. Visi viņi dzīvojuši pie tēva.

Jaunāko brāli saukuši par muļķi un ļoti ienīdējuši. Vienu dienu

abi vecākie brāļi saka uz muļķa brāļa, lai iet uz mežu meklēt

maisu. Ja maisu neatradīšot, tad dzīvu zeme ierakšot. Muļķītis

pajem savu mantu, un dodas uz mežu meklēt maisu. ledams pa

ceļu muļķīts sāka saukāt maisu: „Maiss, maiss, maiss!"

Ceļā muļķīts satiek garu rindu bērninieku, iet gar visu bēr-

nieku rindu un saka: „Maisu, maisu, maisu!"

Mudīgi viens bērnieks izkāpa ārā no ratiem un pieiet pie muļ-
ķīša un saka: ~Tūlīt es tevi nositīšu. Ko tu saki, iai bērniekus

bāž maisā?"

Muļķīts sāk lūgties, lai nesitot, jo viņš ejot meklēt maisu, ve-

cākie brāļi esot padzinuši. Bērnieks saka muļķīšam: „Labāk saki,

mūžīgu dusēšanu, lai mēs labāk varētu mironi paglabāt."
Nu muļķis turpina savu ceļu uz priekšu un saka: „Mūžīgu

dusēšanu, mūžīgu dusēšanu!"

Satiek ceļā kāzeniekus, muļķīts iet garām gar kāzenieku rindu

un saka: „Mūžīgu dusēšanu, mūžīgu dusēšanu!"

Viens kāzenieks mudīgi izskrien no ratiem un muļķīšam dod

ar pātagas kātu pa muguru. „Vai tu esi traks, ka tu saki mūžīgu

dusēšanu? Labāk saki, lai top slavēts kungs Jēzus, mēs jau ne-

esam miroņi, ka tu saki mūžīgu dusēšanu."

Muļķīts iet atkal savu ceļu .un saka: „Lai top slavēts kungs

Jēzus."

Ceļa malā viens saimnieks svilina cūku, muļķīts pieiet un

saka: „Lai top slavēts kungs Jēzus!"
Saimnieks tūlīt pajem salmu vīšķi ar visu uguni un saka:

„Tūlīt es tev nosvilināšu visus matus, kā tam vepram spalvu. Tu

manim vepri svilinot, Dieva vārdus runāsi. Mudīgi taisies pro-

jām, lai es tevi, tādu muļķi, neredzētu. Labāk saki: „ak cik saldi

kāpostiņi!"

Muļķītis iet atkal tālāk pa ceļu un saka: „Ak cik saldi kā-

postiņi, ak cik saldi kāpostiņi!"

Ceļa malā viens vecis rauj žagarus no grava malas ara. Muļ-

ķis iedams garām, saka: „Ak cik saldi kāpostiņi! Ak cik saldi kā-

postiņi."
Vecis paķēra vienu izrauto žagaru un dzinās muļķīšam pakaļ:

„Tu man teiksi: ak cik saldi kāpostiņi! Tik grūti nākas izraut

ieaugušos krūmus un garām iedams saki: ak cik saldi kāpostiņi!
Labāk būtu teicis: Dievs palīdz, vai: lai trūkst."
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Muļķīts atkal turpina savu ceļa gaitu uz priekšu un saka, ie-

dams pa ceļu: „Lai trūkst, lai trūkst."

Viens puisis ceļa malā pie vienas pirtiņas vij valgu. Muļķis
iet gar vijēju garām un saka: „Lai trūkst, lai trūkst!"

Ka muļķis izteica šos vārdus* valgs puišam notrūka. Mudīgi

puisis ar valga galiem dzenas muļķīšam pakal. Panācis muļķīti,
puisis nu tik sist, cik tik vien var. „Atnācis tāds velns, un saka:
lai trūkst visi valgi."

Muļķītim ar lielām mokām laimējās izbēgt no puiša. Nu

mulķīts stīvs un klibs dodas atpakaļ uz savu tēva māju. Nonācis

mājā mulķīts izstāstījis, kā viņam ir gājis. Viņš maisu nedabūjis,
tādēļ ka viens puisis esot dikti piesitis. Vecākie brāļi sāka smie-

ties par muļķa darbiem. Tēvs izdalīja saviem dēliem savu mantu

un lai iet pelnīt katrs sev maizi. Visi trīs brāļi aizgāja pasaulē
pelnīt maizi, katrs uz savu pusi.

9. A.. 1696 L. Uljana Latgale. Latvju kultūras kr.

Reiz guoja vīns cvlvāks pa ceļui un atroda vīnu grošu, tod

īdams sacīja: lai vēļ. Satvka, ka myrūni vede uz kopim, jis vys

sācēja: „Lai vēļ."
Tur viņu pīspīde sacēt: „Myužīgu duseišonu." Guoja, guoja un

sācēja: „myužīgu duseišonu."

Satyka kūmus, kas vede meitini kristīt. Viņš sācēja: „Myu-

žīgu duseišonu." Kūmi pīspīde sacīt: „Lai aug lela."

Tad guoja un runuoja: „Lai aug Iela!" Satyka puisi ar vuoti un

sācēja: „Lai aug Iela!" Puisis pamuocēja sacīt: „Lai izšķeist!"
Tod guoja un sācēja: „Lai izšķeist!"

Sēdēja puiss ceļa molā, vīns īdaims sācēja: „Lai izšķeist!"

Tys jū pīmuocēja sacīt: „Lai cvukas apād/'
Tad guoja tuoluok un satyka sējēju, kurs sēja un tvvumā gu-

lēja mozs bārns. Viņš garum ejūt, sācēja: „Lai cyukas apād!"

Sējējs sasadusmuoja un nu dusmem viņu nūsyta.

10. A. 16Q6 E. A. Simsons no G. Fiļša Kaunatu pag.

Dzeivuoja vīna atraitne; jei beja vīnsi dāls, bet arī tvs pats

mulķīts. Muocīja, muocīja atraitne sovu dālu, bet dāls vys nikuo

navar saprast. Verās atraitne, ka nu dāla nikuo nabvus, navar jei
juo muocīt. Jei runoj šovam dālam: „Es radžu, ka nu tevis nikuo

nabvus, ej tu lobuok kur nabejs pa laudim, varbvut, tī kū nabejs

saprassi, un izmuocīsfīs, kai dzeivuot uz šuo pasauļa."

Guoja mulķīts pa boltu pasauli volkuotīs. It mulķīts pa vokoru

caur vīnu cīmu un vērās, kai vīns jauns puiss ar meitu bučojas.
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Muļķīšam tys cīši patvka un jis pats sevī dūmoja: „Suokšu es muo-

cītīs meitas bučuot, kai ļauds dora!"

Muļķīts pīguoja pi meitas nu ūtra puses un suoka jū bučuot.

īraudzēja jū puiss, ka jis bučoj juo meitu, un suoka muļķīšam sist

par kokļu. Muļķīts ar lelom mūkom nu juo spruka vaļā un guoja

pa ceļu tuoļuok. It muļķīts un vērās, kai divi zemnīki sasakova

un vīns ūtru syt. Muļķīšam otkon patvka itvs dorbs, jis tvuleņ

pīskrēja un suoka sist vīnu un ūtru zemnīku. Zemnīki īraudzēja,
ka jūs syt pavysam napazeistams! cvlvāks, puorstuoja kautīs, sa-

syta muļķīti tai, ka jis navarēja kuoju vilkt un gulēja uz vītas treis

dīnas, treis naktis, un kad pasacēļa, otkon guoja pa ceļu tuoļuok.

Verās: uz ceļa laupītuoji nūsyta boguotu kupči un apjēmja juo
montu un naudu.

Muļķīts stuov uz vītas un vērās, kai laupītuoji kaun kupči.

Jam arī itys dorbs patyka, bet muļķīts dūmoj pats sevī: „Tyuleņ

es naīšu, bet lobuOk es pēčuok suokšu muocītīs!"

Laupītuoji nūkova kupči, aplasīja juo montu un aizguoja sovu

ceļu. Muļķīts īraudzēja, ka jī aizguoja, tyuleņ pīguoja pi tuo nū-

systuo kupča un suoka jū ar nazi graizīt. Tymā laikā atskrēja

tvvuokuo cīma zemnīki un redz, ka muļķīts nūkova kupči. Jī tvu-

leņ satvēra muļķīti aiz apakles, izlyka jam uz kokla viervi un pa-

kuora bārza kūkā. Nu tuo laika tvs bārzs raud par navai-

nīgū pakuortū muļķīti.

11. A. 1696. V. Zacharska no J. Barinovska, Silajāņu pa .c

Vīns cylvāks guoja pa ceļu un slatyka kyumus, kuri vedja bār-

nu kristīt. Kas tur beja, nabeja, bet kyumi ceļā gribēja puorteit

bārnu un cylvāks, īsavēris plyku bārnu, pasacīja: „Vai kaids na-

skaists!"

Kyumi, sasadusmuoja, sasyta tū cylvāku un soka: „Kad sa-

tiksi cytā reizē, soki, ka augtu, kai līpa un palyktu slovons!"

„Lobi, es sacīšu tai," atbildēja cvlvāks un īt tuoļuok. Sateik

cvlvāku, kurs īt uz doktori ar lelu, lelu vuoti. Myusu cvlvāks, sa-

ticis jū, soka: „Ka augtu kai lipa, palyktu slovona!"

Sasadusmuoja cvlvāks ar vuoti, sasyta jū un soka: „Jo sa-

tiksi, tad pasaki, ka puorpleistu un iztacātu!"

„Labi, sacīšu tai!" abtildēja myusu cylvāks un īt tuoļuok. īt

un redz, ka ļaudis izdarējuši olu un salējuši kubulā.

„Ka puorpleistu un iztacātu!" soka myusu cvlvāks,

„Ak, tu taids, šaids, tu gribi, ka ols iztacātu!" saklīdzja ļaudis

un sasvta myusu cylvāku.

„Kai tad man sacīt?" prosa guojejs.

„Soki, ka byutu pylna ustobā, kļāvi, klētis, kuli ar rejom un

šķyuņi!" pamuocīja ļaudis guojēju.
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„Lobi, es sacīšu tai!" atbildēja guojējs un īt tuoluok. It un

redz, ka saiminīkam pierts dag. Guojējs pīguoja kluot un soka:

„Ka byutu pylna ustobā, kļāvi, klētis, kuli ar rejam un škyuņi!"
Otkon sosyt guojēju un pamuoea līt yudeni.
„Labi, es līšu yudeni!" atbild guojējs un īt tuoluok. It caur

meža molu un redz, ka laupītuoji nūzoguši pīcus veprus1,, svyly-

noj. Guojējs tyuleņ pīskrēja pi vepru, pagvva nu laupītuojim spāni
un atnesis yudeni, suoka līt un klīgt: „Ak tu."

Nyu laupītuoji puorsabeida un aizbāga. Guojējs pajēmja vy-

sus pīcus veprus, salyka laupītuoju rotūs un atbraucis uz sātu ēdja

galu un dzeivuoja laimīgi.

12. A. 1696. M. Garkolne no 76 g. vecas ļvas Staleidzanes

Ataši c ne.

Vīnai muotei beja muļķis dāls. Sadūmuoja dāls īt pasauļa pa-

savārtu. Muote, izlaizdama dālu, soka jam: „Tu, dēliņ, saticis cyl-
vākus vvsod pasoki: Dīvs paleidz jums; tad tev kotrs īdūs paēst
un padzert!"

Dāls aizguoja pa pasauli, pīguoja m zierņu kyulējim un soka:

„Dīvs paleidz jums, ka jyus treis dīnas kultu un treis graudi iz-

kultu!"

Kvuleji sasadusmuoja uz dālu, sasvta ju un palaidja. Atīt dals

rauduodams uz sātu.

„Kuo tu raudi, dēliņ?" prosa muote.

„Es guoju caur kvulējim un pasacīju: „Dīvs paleidz, kā jyus
treis dīnas kultu un treis graudi izkultu! un jī mani sasvta!" at-

bildēja dāls.

„Mulkīts, tu," soka muote, „vajadzēja pasacīt, ka jyus nesiņ
nastu un vediņ napuorvastu, tad tev byutu īdevuši paēst un pa-
dzert!"

„Labi, tai sacīšu!" atbildēja dāls un otkon aizguoja pa pasauli.

It jis un sateik: nabašnīku vad uz kopim: „DīvSi paleidz jums, ka

jyus nesiņ nastu un vediņ napuorvastu!" soka dāls.

„Ak, tu taids!" soka bērinīki, „gribi, ka vysi lauds izmiertu!"

Sasyta bērinīki dālu un palaidja. Atīt dāls rauduodams uz sātu.

„Kuo tu raudi, dēliņ?" prosa muote.

„Es satyku nabašnīku vadūt uz kopim bērinīkus un pasacīju,
ka jyus nesiņ nastu un vediņ napuorvastu! un jī mani sasyta!" at-

bildēja dāls.

„Vai, dāls, kai tu nalobi pasacīji, vajadzēja atsamest ceļus un

pasacīt: „Myužīgu dusēšonu, vīglas smiltis nūmyrušajam!" tad

bērinīki tevis nabyutu sytuši un byutu pabaruojuši un padzirdē-

juši," soka muote.

„Labi, tagad es tai sacīšu!" atbildēja dāls un aizguoja pa pa-
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sauli. It dāls un redz, ka kuozinīki brauc. Dāls atsametja celūs ceļa
mola un soka: „Myužīgu dusēšonu, vīglas smiltis nūmyrušajam!"

Kuozinīki izlecja nu rotim, sasyta un palaidja dālu, sacīdami:
„Mes gribam dzeivuot, bet tu jau myužīgu dusēšonu skaiti!"

Atīt dals rauduodams uz sātu. „Kuo tu raudi, dēliņ?" prosa
muote.

„Es satyku kuozinīkus, atsamešu ceļūs un sacīju: myužīgu du-

sēšonu, vīglas smiltis nūmyrušajam! un jī mani sasyta!" atbil-

dēja dals.

«Vau dāls!, kad tad tu gudruoks byusi? Vajadzēja pajemt sta-

bulīti, spelet un doncuot, tad kuozinīki tevi byutu pajēmuši leidza

un byutu pabaruojuši un padzirdējuši," pamuocja muote.

„Labi, es tai darīšu," atbildēja dāls un aizguoja pa pasauli. It

daļs un redz, ka dag reja. Izruovja jis sovu stabulīti, doncoj un

spelej. Ļauds īsavēra, pagvuva mītus un sasyta dālu, sacīdami:

„Varbyut itys pats aizdadzynuoja?"
Atīt dālsi rauduodams uz sātu. „Kuo tu dēliņ, raudi?" prosa

muote.

„Es redzēju reju dagūt un suoku doncuot un spēlēt un ļauds
mani sasyta, sacīdami: „Varbyut itys pats aizdadzynuoja!" soka

dals.

„Vai, dēliņ, kaids tu nagudrs," soka muote, vajadzēja pajemt
spaini, nest yudeni un līt uz guņs, tad tevi byutu pateikuši, paba-

ruojuši un padzirdējuši," atbildēja muote.

„Labi, darīšu tai!" soka dāls un otkon aizguoja pa pasauli.
Redz dāls, ka saiminīks svylynoj vepri. Dāls pīsmēla spaini yu-

deņa un aplēja vepri. Guņs apdzysa. Saiminīks sasadusmuoja uz

dālu, sasyta jū un palaidja. Atīt dāls rauduodams uz sātu.

„Kuo dēliņ, raudi?" prosa muote.

„Es redzēju, ka vepri svylynuoja un aplēju ar yudeni. Par tū

mani saiminīks sasyta," atbildēja dāls. Redz muote, ka dāla na-

var izmuocīt par gudru un nalaidja vairs pa pasauli.

13. A. 1696. V. Zacharska no J. Baranovska Silajāņu pag.

Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs uz šuo pasaula dzeivuoja vīns žyds Jankels,
kam beja vīns dāls Joska, kurijis beja na cīši gudris. Vīnu reizi

Jankels nūsyutēja dālu Josku kur nabejs īt mekleitu dorba. Joska

nūguoja. It jis pa ceļu un atroda vīnu kapeiku. Jis nu reizis palyka

prīceigs un siuoka doncuot un dzīduot. Taišņi pretim jam vjadja
zemnīks syudus, jam sazalauzja skrytuls un apsaguozja vazuīms.

Zemnīkam nalaimja, a Joska doncoj un dzīd. Zemnīks vaicoj nu

Joskys: „Kū tu prīcējīs munai nalaimei?" un kai lyka Joskai par

kokļu, Joska rauduodams nūguoja uz sātu un rozstuostēja šovam
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tāvam Jankelem. Jankels runoj uz dālu: „Tev vaidzēja paleidzeit

zemnīkam, par tovu paleigu zemnīks tev pasceitu paldīs, un tai

pat nūmoksuotu koč ar gobolu maizis."

„Labi!" pascēja Joska uz sovu tāvu. Uz ūtrvs dīnvs Joska

otkon nūguoja. It jis pi vīna mīstena, vērās: div zemnīki sazakuo-

vuos. Joska tiuleņ daskrēja ar sovu vāzu, atvylka vīnam zemnī-

kam par mugari, un gribēja sist arī ūtram, bet zemnīki vērās, ka

žvds lem uz jūs, jī aizklīdzja: „Ak, tu, parkatiks (krauoainais)!"
un lvkuos uz Joskvs un sadauzēja Josku, tai ka tys treis nedēlis

navarēja ni nu vītys nūjīt. A tāvs juo jam otkon runoj: „Tev, dē-

leņ, navaidzēja jūs sist, a vaidzēja jūs rozjimt, kab jī nakautūs."

„Labi!" pascēja Joska, „ūtru reizi es zynuošu, kū darēt." Vot

Joska palyka vasals un sazalasējās otkon īt. Tāvs uz ceļa jam vēl

pascēja: „Verīs, Joska, dori tū, kū es tev pascēju!"

„Labi!" atbildēja Joska un nūguoja. Vot guoja, guoja Joska—

vērās: pi ceļa molys mežs, a mežā plēšas div vvlki. Joska zyna,

kū jam pascēja tāvs: vajag nadūt plēstīs rozjimt jūs. Jis daskrēja

pi vylku, kab jūs rozjimt. Vylki tiuleņ lykuos uz Joskys, rozpleisa

jū un apēdja, tai Joskys vairuok nav uz šuo pasauļa, a juo tāvs

Jankels vēl šūdin juo gaida.

14. A. 1696. V. Zacharska no J. Reča Silajāņu pag.

Vīnu reizi tāvs ar dālu pļuovja plovā sīnu. Vokarā jī izkapšu

nagribēja nest uz sātu, un tāvs pasacīja dālam ībuozt izkaptis

kuorklu krvumā. Dāls aiznesja izkaptis, ībuozja kuorklu kryuma

un aizklīdzja vvsā golvā: „Tēt! Izkaptis te ībuožu!"

Tāvs soka: „Paklusiņam, dāls, vajag runuot, ka kaids ļauns

cylvāks naizjem jū!"
Tad jī aizguoja uz sātu. Reita otkon atguoja pļautu un dals

naatradis izkapšu kuorklu krvumā paklusiņam soka tāvam: „Tēt!

Izkapšu nav!"

Piezīme. Šis ir gan cits joku stāsts, bet pēc kopējas idejas var tikt še ie-

vietots. Interesants še ir tas fakts, ka ķīniešiem ir gluži tāds pats joks par

lāpstu. P. Š.

64. Trīs ārzemnieki par slepkavām noturēti.

1. A. 1697. Strodu Jānis no A. Sprudža, Rēzeknes apriņķī.

P. un M. Birkertu «Latvju tautas anekdotes»

1926, 149.

Trīs tēva dēli mācas trīs gadi pilsēta krievu valodu, bet katrs

iemācās tikai pa vienam teikumam, paši nemaz to nesaprazdami.
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Pirmais zina: „Mi tri" (mēs trīs), otrs: „Ni za čto" (ne par ko)
un trešais: „Tak i nado" (tā taisni vajaga).

Dēli atbrauc mājā, tēvs prasa: „Vai visi atbrauca?"

Pirmais dēls atbild uz labu laimi: „Mi tri."

Tēvs priecādamies, ka dēli iemācījušies krievu valodu, patei-
cas tiem. Otrs dēls nu saka: „Ņi za čto."

Tēvs saka, ka tagad viņus pamielošot. Nu arī trešais saka

savu vārdu: „Tak i nado."

Redzēdams, ko dēli iemācījušies, tēvs nospriež tos sūtīt m

pilsētu un pamācīt vēl vienu gadu.
Braucot atkal uz pilsētu, dēli ierauga mežā nosistu cilvēku.

Pirmais paceļ to rungu, ar ko cilvēks nosists. Te uzreiz patruļa
klāt un kliedz: „Kto übil?" (kas nositis).

Pirmais, domādams labi atbildēt, saka: „Mi tri."

„Počemu?" (kādēļ).
Otrs dēls atbild: „Ņi za čto."

„Tjeper paložim vas v tjurmu." (Tagad liksim jus cietumā).
Trešais atbild: „Tak i nado."

Piezīme. Šis Rēzeknes variants, ka redzams ir pārnācis no Krie-

vijas. P. Š.

2. A. 1697. Čuchalovu Lidija Sloka. P. Birkerts Latvju

tautas anekdotes», 111, 332, 3498.

Kādreiz trīs vācieši iebraukuši Krievijā. Viņi nemācējuši ne-

viena vārda krieviski. Viņiem gadījies iet caur vienu sādžu, kur

uz ceļa rotaļājušies vairāk puikas. leraudzījuši vāciešus, viņi sā-

kuši tos apmētāt akmeņiem, saukdami: „Tri puzati ņemca, tri

puzati ņemca" (trīs resnvēderi vācieši).
Vācieši, nekā ļauna nedomādami, paturējuši šos vārdus prāta,

jo — kas var zināt — varbūt kādreiz ir vajadzīgi.
Tad viņi nonākuši uz tirgus laukuma, kur pašlaik sākuši ļau-

dis drūzmēties, gribēdami iepirkties. Viņi gājuši garām kādam

sviesta tirgotājam un dzirdējuši, kā pārdevējs prasījis pircējam,

par cik mārciņām šis to naudu maksājot? Pircējs atbildējis: „Za
dva funta masla" (par divi mārciņām sviesta).

Tad pārdevējs, naudu izskaitījis un pārliecinājies, ka ir pareizi,
teicis: „Soveršenno verno!" (gluži pareizi).

To visu dzirdējuši vācieši un atkal paturējuši šos_teikumus

prātā. Nu viņi jau mācējuši trīs krievu teikumus un varējuši droši

doties tālāk.

Drīz viņi nonākuši lielā mežā, kur ceļmalā gulējisl nosists cil-

vēks. Tā kā Vācijā šāds gadījums ir reta lieta, tad viņi ņēmuši šo

labi aplūkot. Viņiem tā skatoties un brīnoties, pienākuši policisti

un jautājuši: „Kas šo cilvēku nositis?"
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Vācieši to nesapratuši un domājuši: nu jāsaka pirmais teikums:

„Tri puzati ņemca."
Tad policisti jautājuši tālāk: „Par ko jūs šo cilvēku nositāt?"

Vācieši atkal domājuši: nu jālieto otrs teikums un atbildējuši:

„Za dva funta masla."

Beidzot policisti redzēdami, ka viņi nesaprot, teikuši, ka viņi
jāvedot uz cietumu. Tad vācieši domājuši, ka nu varbūt noderēs

trešais un beidzamais teikums, lai tad notiek, kas notikdams, un

sacījuši: „Soveršenno verno!"

Piezīme. Līdz Slokai nonācis, šis krievu variants, ka redzams, ir vel

vairāk sabojājies. Šī pasaka ir uzņemta arī «Skaistākās latviešu pasakās»
nr. 200. P. Š.

3. A. 1697. V. Kreic b c r ģ c no 60 g. v. tei c. Slo kā. P. Birke r t s.

Latvju t. anekdotes, 111, 58, 2789.

Trīs resni vācieši iebrauc Latvijā; tie nav mācējuši latviski

runāt Viņi savā starpā norunājuši, ka pirmos trīs teikumus, ko viņi

dzirdēs, paturēs prātā. Pa ielu ejot, viņi ieraudzījuši divus bērnus

spēlējoties. Bērni paskatījušies uz vāciešiem un teikuši: „Trīs re-

sni vācieši!"

Vācieši šos vārdus dzirdēdami, vienmēr pie sevis atkārtojuši:

„Trīs resni vācieši!" — Tālāk viņiem gadījies iet caur tirgu, kur

ap vienu vezumu strīdējušies ļaudis. Te piepēši viens no viņiem
izsaucis: „Par div' mārciņ' sviesta!"

Arī šos vārdus viņi pie sevis paturējuši, atkārtodami: „Trīs
resni vācieši!" un „Par div' mārciņ' sviesta!" Tagad pa ielu vi-

ņiem pretī nākuši divi cilvēki, no kuriem viens sacījis: „Nuja, ka

tā vajag!" Arā aiz pilsētas vācieši iegājuši lielā mežā un tur ie-

raudzījuši nosistu cilvēku. Apstājušies un brīnījušies. Tā brīnoties

tiem piegājusi policija un prasījusi: „Kas šo cilvēku nositis?"

Viņi tam atbildējuši: „Trīs resni vācieši!" Policija jautājuši:

„Kādēl?" — Vācieši atbildējuši: „Par div' mārciņ' sviesta." —

„Tad man jūs jāapcietina! — Vācieši: „Nu jā, ka tā vajag .
.

."

Piezīme. Vel kadu variantu ir uzrakstījusi Lūcija Greviņa Rīga

(111, 58, 2788). P. Š.

65. Kungs liek sev nocirst pirkstu.

1. A. 1698. P. Šmits Rauna.

Vienam kungam reiz nokritis gredzens uz grīdas un pavēlies

apakš gultas. Gredzenu meklēdams, viņš iegrūdis pirkstu kaka

mēslos, kas nejauki smirdējuši. Kungs par to tā uztraucies, ka ne-

zinājis vairs ko darīt. leraudzījis ārā sulaini ar cirvi, viņš izbāzis



446

roku pa logu ārā un uzsaucis tam: „Nocērt man to smirdošo

pirkstu!"
Sulainis domājis: kad jau kungs pavēl, tad arī jāklausa, paņē-

mis žagaru un iesitis labi stipri kungam pa pirkstu. Kungs nu no

lielām sāpēm iebāzis netīro pirkstu mutē.

Piezīme. Līdzīgu joku ir vēl uzrakstījusi A. Ozoliņa Bauskā. Šai
variantā kungs notraipa roku ar bērna netīrumiem un liek sulainim, lai no-

cērtot šim netīro roku. A. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 113, 1649. P. Š.

2. A. 1698. Skujiņu Austra Vidrižos. P. Birkerts, Latvju

t. anekdotes, 11, 113, 1648.

No medībām pārnāk kungs ar sabristiem zābakiem. Viņš

prasa sulainim, kā lai zābakus padarot mīkstākus, tādus kā zem-

niekiem. Zemniekiem jau esot tāds smērs, sulainis paskaidro. Nu,

lai pagādājot viņam arī. Labi. Sulainis paņem zābakus un nosmērē

ar degutu labi pamatīgi. lenes iekšā zābaki spīd vien. Kungs kā

velk kājās, tā novārtā rokas, kas nu bez gala nejauki smird. Kungs

dusmīgs, ka bail, kur nu lai tādas rokas liekot? Nu, citu neko vairsi,

kā jācērt nost.

Sulainis aDSolas rokas izārstēt, lai pabāžot tik pa durvim.

Kungs klausa arī. Bet sulainis iedur šim ar lāpāmo adatu pirkstā.

Kungs iebļaujas vien un iegrūž tūlīt pirkstu mutē, nemaz vairs

nerunādams par nost ciršanu.

66. Telegrafētie zābaki.

A. 1710. P. Šmits no P. Dankas Rauna.

Vienam tēvam dēls atsūtījis grāmatu no kara dienesta, ka šis

jau esot savu laiku nodienējis, bet lai atsūtot viņam zābakus, ka

varot uz māju nākt. Tēvs pats nemācējis lasīt un devis to grāmatu

vienam svešam vīram izlasīt. Priecādamies, ka dēls drīz bus

mājā, tēvs prasījis svešniekam, vai zābakus nevarētu arī varbūt

pa telegrāfu aizsūtīt. Svešnieks bijis blēdis, tas1 gribējis piemānīt

tēvu, kas nebijis nekāds gudrinieks, un sacījis, ka varot gan. Tevs

prasa: „Kā to lai izdara?"

Svešnieks atbild: „Vajaga tik uzkāpt kādā telegrāfa stabā, uz-

likt zābakus uz drātēm, tad piedauzīt pie staba un pasacīt, kur lai

tos zābakus aizsūta."

Tēvs tūliņ licis pataisīt jaunus zābakus un uzlicis tos uz tele-

grāfa drātēm ,kā svešnieks pamācījis. Blēdis to uzmanījis, paņē-

mis jaunos zābakus un uzvilcis tos kājā. Tai vietā viņš uzkāris sa-

vus vecos un noplīsušos zābakus. Otrā dienā tēvs gājis lukāt, vai
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viņa zābaki jau bus aizsūtīti. Redzēdams tai vietā vecus zābakus,
tevs nopriecājies: „Cik ātri gan tas telegrāfs strādā! Dēls jau da-

būjis jaunos zābakus un tagad jau atsūtījis vecos, lai salāpa."

Tēvs licis salāpīt arī vecos zābakus un tos tāpat aizsūtījis dē-

lam. Blēdis nu dabūjis arī savus vecos zābakus salāpītus.

Piezīme. Šī pasaka gan laikam ir tikai grāmatu joks, kas tomēr jau
sen ir ieviesies tautastradicijās. Es to jau dzirdēju priekš kādiem 50 gadiem.
0. Lorits, ka jau minēts, ir to noklausījies arī pie lībiešiem. P. Š.

67. Palaidņa mācītājs šķirstā.

1. A. 1725. P. Bozis no Kaķīta Kosas pag. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 465, 2410.

Reiz divi palaidņu mācītāji gājuši vienmēr pie meitām. Šie zi-

nājuši, ka nu neviena mājā nav, aizgājuši un sākuši tur ēst un prie-
cāties. Pēc kāda laika meitas pamanījušas, ka saimnieks nāk mā-

jās, un tūlīt paslēpušas šos kastēs. Katrs mācītājs ielīdis savā

kastē. Saimnieks ienācis iekšā un licis tūlīt puisim sajūgt zirgu.
Meitas prasa, ko šis ar zirgu darīšot. Saimnieks atsaka, ka būšot

vellu vest uz ezeru slīcināt. Kur tad tas velis esot? Gan jaui re-

dzēšot, saimnieks atsacījis. Kad puisis bijis zirgu sajūdzis, tad

saimnieks licis paņemt labi resnas virves un likt kastes uz vāģiem,
lai vestu vellu slīcināt. Meitas, to redzot, gan sapratušas, kas nu

notiks, ka saimnieks ir pamanījis mācītājus, bet neko pretī runāt

arī nevarējušas. Lai nu šis ved arī.

Saimnieks braucis, braucis uz lielu ezeru. Kad saimnieks bijis

pie paša ezera, tad tam pretī braucis kungs un prasījis, ko šis tur

vedot. Tas atteicis, ka vedot vellu slīcināt. Nu, tad lai parādot vi-

ņam arī to vellu, kāds šis izskatoties! Saimnieks gan negribējis

rādīt, bet pēdīgi parādījis arī, ja tik tam maksājot simtu rubļu pa

katru vellu. Vai tad šim divi velli esot, prasījis kungs. Nu kā tad!

atsacījis saimnieks. Kungs bijis: ar mieru, lai tik taisot kastes vaļā.
Saimnieks pagriezis kastes pret ezera malu un attaisījis dēlīšus.

Tūlīt no kastēm izskrējuši abi mācītāji un kā skrējuši, tā ieskrējuši

taisni ezerā iekšā.

Nu kungs redzējis abus mācītājus un sacījis, ka esot gan bijuši
labi velli, bet gluži melli gan nosmērējušies. Nu kungs izvilcis nau-

das maku un samaksājis saimniekam solītos divi simti rubļus. Abi

mācītāji noslīkuši, bet saimnieks dzīvojis bagāti.

Piezīme. Šada satura pasaka nav bijusi pazīstama ne A. Lerchim-

Puškaitim, ne ari man. Liekas, ka vina pie mums ieviesusies līdz ar nemieru

laikiem. P. Š.



448

2. A. 1725. VI. Pilipponoks Asūne.

Dzeivova vacs' pops ar sīvu — kai jau i vvsod, popam bije i

dzjaks. Pi popa beja kolpyuna Aņa, ar kuru jis vvsod turā kaidvs

djelys, a z buobys nagribjā i vjārtīs. Popa buoba itū paimaņjē, i na-

gribjā dzeivuot par svātu, jei podružjē ar dzjaku. I popam bije lobi

ar Aņi, a dzjakam nabeja slikši ar mātušku. Pi popa bije puiss, ku-

rvis vvsod djadzja svjacis- vodova molku, ar vuordu sokūt, darīje

vysus dorbus pi popa.

Dzjaks sarunova ar kolpu kai ņibejs nūkērt popu i pasasmītis

uz juo. Vīnu reitu pops sacīje z dzjaka: „Tu aj z cerkvi i dzīt abe-

dņi, a as toža dreiž nūīšu..."

Dzjaks i popa mātušķa nūguoja z cerkvi, a pops, kai i vysod,
īīt kuchņī, aizkuosej, i par nagaru laiku izīt kolpyuna. Tai i itū rei-

zi, pops tī pa kuchni suoka vajavuot ar Aņi. Dzjaks ar mātušku

gaid, gaid, nikai navar dagaideit. Sadūmova dzjaks īt pasavjārtīs,
kur palyka pops. Dzjaks tolka atdarīja kuchņis durs, i īraudzīje, ka

pops, vīnā kraklā, i bez iuzu, īlācja bučā, kurymā bije pībārts vy-

saidu spolvu, kai jau i pi popa, tī pīnasja i vystu, i zūsu, i vysa kuo.

Dzjaks tyuleit itū buču aiztaisīje cīš, i izguojs saucja kolpu,

un pascīje jam, ka pops pascīje, „kap tu tyuileit tū buču, kur stuo-

vjā kuchņī, nūvestim kur nibējs pa ceļi!" Kolps — kū jis tī ar zyr-

gim darīje — tai jis tyuleit podbrauc zam krilca, īlīk tū buču i

aizbrauc, aļi jis zynova, kas tja par djelu.

Brauc jis brauc — dabrauc da daguta zavoda, izvūrp bučā

caurumu, i pīlej jimā daguta, i vysu buču apleik toža aplej ar da-

gutu. Brauc jis, it kai dagutu puordavuodams, brauc un sateik

muižys kungu. Tys breinuojās, ka ar popa zyrgim vad dagutu.

Kolps jū satics, i vaicoj: „Moža kungam vajag daguta?"

„Daguta to maņi i vajoga," sacīje kungs. „Tyuleit atsagrīzšu

atpakaļ, tu tī aizbrauc da muižai."

Kolps atbrauc da muižai, par nalelu laiku i kungs. Kolps at-

dora buču, i izlaiž nu juos popu i soka: „Vot čorty, maņ daguta

vītā īdevja čortu."

Visi ļauds cīš breinuojās, ali nivīns juo nasyta. Pops nu baiļu

i nikur naskrā, izstuovēja kai jieraņč. Kolps dabove lelu karzi,

īsādynuoja tymā popu i brauc; braukdams jis sateik lauds, i klīdz:

„As vadu čortu visim ruodīt, ali tolka par moksu."

Lauds, kuri vjāras, i moksova, cyts pa grošam, cyts i vai-

ruok. Tai kolps apbraucja lelu gobolu, i pīlasīja ar čortu daudz

naudys:. Atbraucja da sātai i izlaidja popu uorā, ju apmozgova, i jis

vjāl ilgi bije par popu. Kod pops sateik Aņi i soka: „Ali Aņa, tu

i čorts!"



3. A. 1725. Skolnieks V. Juonins Daugavpils apr.

Beja vīns pops, un ļūti beja kuoreigs da meitom, nikuo nada-

reidams, tykai par sīvītem vīn i dūmoj. Paēd, padzer, cik grib iz-

zagul, un nu taukim až uoda pleist pušu. Aizīt ļaudis pi dorba, un

jis tai i vērās, vai naatīs kaida jaunova da saimesteibai. Kai īrauga,
tai i kluotu, kai piķis. Paprīšku sīvītes bēga nu popa, bet vāluok,
kod suoka jis runuot, ka pops svāts — jo jis svēteits — tai sīvītes

nūdūmoj: „Mož pravda, kas zvnuos ar popu, tam i grāka nava, jo

jis svāts."

Jau gribēja veirīši apgrīzt jam morus, bet jis suoka baidīt vi-

ņus, ka nalaiss bazneicā, un lai jī dzeivoj, kai naticeigi. Tvkai lūti
bīži suoka staiguot pops da vīnai jaunai sīvai. Sīvas veiram beja
vīna vāca ķēvīte, ar kuru jis voduoja žeidus. Jis pamonīja, kai

tykai jis nu pagolma — un pops ustobā. Vīnu reizi aizjyudzja jis

ķēvīti, pīlvka vazumā daudz sīna, ka byut brauc lelā ceļā, un aiz-

braucja aiz cīma. Tys beja pi vokora. Kod jam palyka tvmss, sai-

minīks atsagrīzjās da sātai, un klaudzej durovuos, lai sīva attai-

sītu. Pa tū laiku pi sīvas gulēja pops. Jis nūlēcja nu gultas, un

tai bez biksēm skreida pa ustobu nazyn kur laist. Un tur prīškā

stuovēja kubuls ar spolvom. Pops īlēcja tymā kubulā un aizza-

kluojās ar spolvom. Attaisēja sīva durovas, bet saimnieks dzier-

dēja, kā pops nūsaglobuojās kubulā, naīt ustobā, bet soka sīvai

īdūt pologu, braukšonai uz tiergu. Deva sīva pologu, bet saimi-

nīks uzsvīdja viņu uz kubula un apsēja ar viervi.

„Vesšu, puordūšu spolvas, lai par velti nastuov."

Radz sīva, ka navar nikū padareit, klus kai yudeni mutē pī-
jāmuse. Uzlyka saiminīks kubulu ar popu uz vazuma un brauc

uz tiergu.

~Kur tu, draugs?" prosa kaimiņu

„Braukšu uz tiergu puordūt jaunū vainu," soka tysi cvlvāks.

Breinuojās lauds, kas tur par jaunū vainu. Lūdz, lai jis paruoda
tu jaunū vainu.

„Navar, bruoļi, aizbēgs."
Salasījās daudz ļaužu. Gribās viņim redzēt tū breinumu. Aiz-

jyudzja jī zyrgus un brauc reizē uz tiergu. Atbrauc uz tiergu, īt

tur jau runa, ka cvlvāks avtedja jaunū vainu. Salasījās laužu tik

daudz. Izguoja popi nu bazneicas un tīm arī gribās pasavērt jaunū
vainu. Un pops, zynoms, sādādams ilgi kubulā apsmērējās ar spol-
vom un patīši palyka leidzeigs vainām. Popi un kungi apstuoja va-

zumu un lyudz, lai paruoda tū jaunū vainu.

„Samoksuojit par munom pyulem. Es dūmuoju, ka mož kas

ntipierks."

Kungi da žeidi deva daudz naudas tam cylvākam, ka pylnu ca-

puru jis pībēra. Un zemnīks arī īdeva kotrs, cik varādams. Nū-

stuojās jis uz vazuma, atsēja kubulu.

Latviešu pasakas un teikas XII. —
29.
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„Nu!" soka, „lem uorā nu turīnes, jaunais valns," un vēl suoka

svst jū ar mītu. Pīsacēlās pops nu kubula. Pasaver lauds ar kaids

bīdaklvs, gars, līs, ar garim motim, da ar lelu buordu, vīnuos kra-

klūs, bez biksēm, un tai nūslmērējīsi spolvuos, kai tīšam valns.

Svīdās ļauds nu vazuma, bet kas i soka: „Tys jau mvusu pops."
Pasaver lauds: až pareizi pops. Kauns tam popam. Nūlēcja jis

nu vazuma un aizskrēja, kur acis radz. Un nu tuo laika jam dīzgon

staiguot da jaunovom.

4. A. 1725. K. Kup c i s no 80 g. v. L. Aukur i n a, Mores pa.t

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 231, 1885.

Reiz viena kunga dēlam neesot bijis bēdu, bet lai tādas lietas

atrastu, tas kāpis zirgam mugurā un jājis bēdas meklēt pa pasauli.
Jājis, jājis, bet bēdas kā nevarējis atrast, tā nevarējis. Neko darīt,

bijis vien jājāj atpakaļ. Bet nu esot saticis tādu cilvēku, kas zinot,

kur atrodoties bēdas. Nu kunga dēlam vajadzējis jāt svešajam lī-

dzi, tas šim parādīšot to vietu, kur bēdas varot atrast. Labi, Kunga
dēls bijis ar mieru to darīt. Tagad sasēdušies abi uz zirga un jā-

juši, jājuši, līdz iejājuši lielā mežā. Tur bijis viens mārks, kur lini

mērkti. Nu svešais licis apturēt zirgu un kāpt zemē. Piesējuši zir-

gus. Tad kunga dēlam vajadzējis ģērbties plikam un kāpt mazgā-

ties. Kad kunga dēls bijis noģērbies un iekāpis mārkā, tad šim ne-

esot bijis brīv uz citu pusi skatīties, kā tik uz ziemeļu pusi. Tikām

svešais paņēmis kunga dēla naudu, drēbes un zirgu. Kad viņš
kāpis no mārka ārā, neatlicis nekas cits, kā tik noplātīties ar ro-

kām. Bet par visu šo kunga dēls esot tikai smējies un teicis, ka

tā vēl neesot nekāda bēda.

Nu dzīvojis mežā pliks. Kad bijis vakars 1
,

tad aizgājis uz vienu

māju un aizlīdis aiz riera. Pēc necik ilga laika pie saiminieces at-

nācis nāburgs un sācis ar šo pa gultu vārtīties un visādus jokus
taisīt. Tā viņi dzīvojuši kā vīrs ar sievu ilgāku laiku. Bet te nu

nācis saimnieks mājā. Nu mīļākam arī vajadzējis glābiņu meklēt

aiz riera. Negribējis gan šis līst, bet kad saimnieks nācis pa dur-

vīm iekšā, tad bijis vien jālien pie plikā, kaut gan bijis loti bail, jo

pliko noturējis par pašu nelabo, tikai kunga dēla ādā. Tagad kunga

dēls esot bijis lepns uz savu plikumu, jo redzējis tādas lietas, par

kurām saimnieks ne tikai drēbes dotu. Kunga dēls prasījis, lai šis

dodot drēbes, tad nesacīšot šā darbus saimniekam. Drīz kunga

dēls esot bijis apģērbies, bet mīļākais nu bijis gluži pliks. Tagad

bijis jāizprāto, kur palikt plikajam. Prātojuši, prātojuši, līdz izprā-

tojuši arī. Aiz skursteņa esot stāvējusi pelnu un saslauku kaste,

kas nebijusi aizslēgta. Tagad kunga dēls pacēlis kastes vāku un li-

cis plikajam kāpt kastē. Kad plikais bijis kastē, tad kunga dels

aiztaisījis vāku, aizlicis krampi un aizbāzis tapu priekšā.



451

TJu' kunga dēls esot gājis nie saiminieka un izsūdzējis savas bē-

das. Šim neesot tādas kastes, bet šā pelnu un saslauku kaste labi

noderētu, jo šis esot nodomājis rīt lielajā gada tirgū rādīt visiem

tirdziniekiem dzīvu velnu. Bet vienīgā bēda esot par kasti, kur

tādu ņemt. Nu saimnieks, lāga vīrs, nekā ļauna nedomādams, so-

lījis arī uz vienu dienu savu pelnu un saslauku kasti.

Tad kunga dēls aizgājis uz nāburgiem bēdas meklēt. Pati

saimniece jau gulējusi, un nu vīram nācies pa tumsu, noģērbties.
Tagad nu kunga dēls gājis droši jo droši pie sieviņasi gulēt. Šī

viņu nu saukusi par mīļo vīriņu. Gan bučojusi, gan citādi visādi

bijusi laba. Tā šie nu gulējuši visu cauru nakti. Tikai tā ap rīta

pusi vīriņš izgājis ārā un vairs nenācis atpakaļ. Nu sieva sākusi

bažīties, ka tik kāds burvis neesot šās mīļo vīriņu nobūris. Kad
atnākusi gaisma — drēbes gan redzējusi un atradusi, bet vīriņš
nekur vairs nebijis atrodams.

Otrā rītā kunga dēls bijis pēc pelnu un saslauku kastes pakaļ.
Vīri paņēmuši kasti un iznesuši ārā, un ielikuši ratos, nezinādami,
ka kastē atrodas dzīvais velns.

Tad pats kunga dēls uzsēdies un braucis uz lielo gada tirgu
rādīt dzīvu velnu. Ceļā tas saticis to sievu, kurai pagājušo nakti

tas vīrs noburts. Nu sieva stāstījusi: „Pagājušo nakti, kad es jau
gulēju, bija pārnācis mans vīrs, un mēs visu nakti tā mīļi gulē-

jām. Bet tā ap rīta pusi mans vīrs, atstādams savas drēbes istabā,

izgāja ārā. Un no tā laika vairs nezinu, kur viņš atrodas. Varbūt

viņu kāds ļauns burvis nobūris, vai arī kas cits ļauns gadījies ar

viņu!"
Nu kunga dēls licis nelaimīgajai sievai sēsties uz kastes, un nu

visi braukuši uz lielo tirgul
.
Kad bijuši braukuši kādu laiciņu, tad

nelaimīgā sieva prasījuši kunga dēlam, ko šis tajā kastē vedot.

Kunga dēls viņai atbildējis, ka vedot dzīvu velnu un visiem tirdzi-

niekiem to par brīvu rādīšot. Sacīts darīts. Aizbraukuši tirgū. Kad

kunga dēls saucis pilnā balsī, pakāpies uz kastes: „Sanāciet, sa-

nāciet, veci un jauni, mazi un lieli, visiem rādīšu dzīvu velnu par
brīvu!".

Kad ziņkārīgie tirdzinieki šo bijuši apstājuši kā baloži būra

sētu, tad kunga dēls izvilcis tapu, attaisījis krampi, un niu visi gai-
dījuši ar atplēstām mutēm. Bet kunga dēls vēl arvien vilcinājies
pacelt kastes vāku. Pagājuši vēl daži acumirkļi, tad kastes vāks

ar sparu atsprādzis vaļā un no kastes pacēlies liels pelnu un kvēpu
mākonis. Tad liels, melns stāvs ar vienu ķērienu ierāvis kunga
dēlu kastē un aizcirtis vāku, bet pats izlēcis un pār ziņkārīgo gal-

vām aizskrējis uz tuvējo mežiņu. Tagad nelaimīgā sieva aizlikusi

krampi kastei un atkal tāpat aizbāzusi ar tapu.

Neviens nu nedrīkstējis iet pie kastes, kura dzīvi velni, kaut

gan kunga dzīvību vajadzējis glābt, jo baidījušies, ka neizlec vēl
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kāds niknāks velns un nesaniet visus tirdziniekus kastē. Tad, kad

nelaimīgā sieva bijusi tirgu apskatījusi un savu vīru nekur neatra-

dusi, tā gājusi uz māju. Ceļā tā satikusi savu vīru labi apģērbušos
uz tirgu nākam. Nu sieva sākusi stāstīt savas bēdas, un to trako

notikumu ar dzīvo velnu, un par kungu, kas tagad atrodo-

ties kastē. Tagad vīrs apsolījies lāga kunga dēlu izglābt no dro-

šas nāves.

Kaste un zirgi vēl arvien stāvējuši vecā vietā. Tad abi uzsē-

dušies uz kastes un veduši kasti tam, kam tā pieder. Nāburgs nu

prasījis, kāds tad nu tas dzīvais velns esot iznācis. Kaimiņš nu pie-
grūdis savai sievai, lai šī cieš klusu un pats sacījis: „Velns paliek

velns, bet šis netīrais kungs gan nav kunga vārda vērts!"

Ar šiem vārdiem kaimiņš atrāvis krampi un pacēlis kastes

vāku.

5. A. 1725. Skolnieks J. Banazis no J. Otaņkes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Reiz vienam ķēniņam bijis dēls un viņam nebijis nekādu bēdu.

Tāpēc viņš domā iet pasaulē visām bēdām pretī. Ķēniņa dēls pa-

jēmis ķēniņa labāko zirgu un sedlus, apģērbis smukas drānas un

jājis bēdas meklēt. Bijis karsts laiks un puisis nogāiis pie vienas

upītes un domājis iet mazgāties. Noģērbis drānas, piesējis zirgu

pie staba un gājis pliks upē. Bet upē mazgājoties, viņš ieraudzījis,
ka viņa zirgu; un drānas aiznes kāds svešs vīrs. Tas uzsēdies zir-

gam mugurā, drānas uzlicis uz zirga un aizjājis. Puisis gan skrējis

no upes laukā, bet jājējs jau bijis prom... Nu puisim bija bēdas rokā,

un viņš nezināja, ko iesākt.

Viņš nogaidīja vakaru un tad pa tumsu gāja uz kādas māju

uguntiņas pusi. Nogājis pie mājiņas, viņš dzirdēja vaimanājam

vienu vīru, kam bijušas lielas bēdas. Bet puisis būdiņā nevarējis

tikt iekšā. Tad viņš uzkāpa uz mājiņas jumtu un pa skursitinu no-

laidās zemē. Tā nu viņš bija palicis pavisam melis kā velis. Nu viņš

iegāja iekšā, bet lai neiztraucētu vīru, aizlīda aizkrāsnē. Vīrs vai-

manāja, tāpēc ka viņa sieva bija draudzējusies ar citiem puišiem.
Pēc kāda laiciņa vīrs izgāja laukā, istabā ienāca viņa sieva,

staigāja no viena istabas gala uz otru un trokšņoja.
Te nejauši kas bungāja pie istabas loga un sieva ielaida istabā

vienu jaunu vīrieti, kas bija viņas draugs. Nu sieva izcepa pen-

kokus un galu, pajēma baltmaizi un ar jauno draugu piesēdās

pie galda un ēda un dzēra. Bet te atkal kas bungāja pie loga un

viņa teica draugam, ka tas esot viņas vīrs, un lika šim paslēpties
aizkrāsnē. Draugs uzskrēja mellajam virsū, bet sieva penkokus un

baltmaizi salika uz krāsni, tad pati gāja laist vīru iekšā. Vīrs ienā-

cis lūdza sievu, lai dodot šim ko ēst. Sieva teikusi, kur ta viņa da-
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būšot, ka pašai neesot ko ēst, te viņai esot tikai bēdas un raizes.

Bet vīrs zinājis, ka šās draugs ir aizkrāsnē. Tad viņš teicis uz

sievas: „Ja tu gribi, es varu tev tās bēdas izdzīt, tikai uzsildi man

karstu ūdeni."

Sieva uzsildījusi karstu ūdeni un iedevusi vīram. Vīrs šlācis
ūdeni gar sienām un labi krietni iešļācis aizkrāsnē. Draugs redzē-

jis, ka labi nebūs, raidījis mello laukā, bet mellais teicis, ka viņš

gan iešot, lai tik donot viņam drānas. Mellais raidījis atkal draugu
laukā — tā strīdējušies lielu laiku, kamēr brūtgāns mucis laukā pa

galvu, pa kaklu. Nu vīrs teicis sievai: „Rau, kur tavas bēdas iz-

skrēja laukā."

Iznācis ar mellais no aizkrāsnes un teicis: „Nu es reiz redzēju
bēdāsi."

Tad sieva sanesa penkokus uz galdu un visi nu eda un dzēra

un priecājas.

6. A. 1725. Kārlis Skujina no Jūlija Jekuma, Smiltenes

pagasta.

Vienam muciniekam bijusi varen smuka sieva. Tuvumā dzī-

vojis viens bagāts žīds, kas sievai plijies virsū kā burta nāve, un

gribējis, lai sieva viņam padodas.

Reiz vīrs ar sievu abi nosprieduši, kā žīdu iznerrot, lai no tā

vaļā tiktu. Vīrs izdarvojis vienai mucai iekšu, nolicis tai līdzās

dibina stīpu un āmuru un gājis no mājas prom. Žīds noskatījies,
ka mucinieks aiziet, un pie sievas klāt gan atkal. Mucinieks ar

noskatījies, ka žīds ieiet viņa mājā un nācis apakal. Žīds mācies

sievai virsū, un tā bijusi it kā ar mieru, bet lai žīds noģērbjoties

pliks, savādi šī ne. Žīdam tas nebijis divreiz jāsaka. Pēc maza brī-

tiņa žīds jau stāvējis pliks pie sievas gultas. Bet te uzreiz pie du-

rim viens klauvējis. Sieva izlikusies nobijusies un sacījusi: „Vai

Dieviņ, nu viens svešs nāk! Lec nu tai mucā iekšā!"

Žīds tūliņ mucā iekšā. lenācis mucinieks, uzlicis vāku virsū

un aizstīpājis mucu cieti.

Mucinieks sajūdzis zirgu, ielicis mucu vezumā un uz tirgu

prom. Tirgū viņš par mucu prasījis simtu rubļu. Visi mucinieku iz-

smējuši un gājuši prom. Pienācis viens žīds un prasījis cik muca

maksājot. Mucinieks sacījis: „simtu rubļu." Žīds iesaucies: „Uj,

vai tu traks?"

Bet tas žīds, kas bijis mucā, sacījis: „Jankel. dod vinem cik

vins pras!"
Nu otrs žīds redzējis, ka ar vienu žīdu labi nav, un sācis ar

mucinieku diņģēties, bet tas neatlaidis ne kapeikas. Pēdīgi žīds

aizmaksājis ar' muciniekam simtu rubļu un paņēmis mucu.
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Kad Jankelis atsitis mucai dibenu, tad tam par lielām bailēm

un brīnumiem no mucas izlīdis otrs žīds, melns kā velns.

Žīds no tās reizes mucinieka sievai licis mieru un nerādījis

tai ne acu.

68. Viesi no debesīm.

I. A. 1726. M. Paberzē Bauskas apriņķī. P. Birkerts.

Latvju t. anekdotes, 11, 314, 2047.

Reiz viens jauns pāris aizgājis pie mācītāja lūgt, lai tos uz-

sauktu. Mācītājam jaunā brūte loti patikusi, un viņš teicis tai klusi,

kā brūtgāns nedzird, ka šonakt pie viņas ieradīšoties eņģelis Gā-

briēls un ka tas viņai jāuzņem. Bet lai neizpaužot tikai neko sa-

vam brūtgānam.

Mājās braucot, meita bijusi ļoti bēdīga, nav varējusi nociesties

un izstātsījusi visu brūtgānam. Šis tūliņ sapratis l, kas par lietu,

un teicis brūtei, ja atnākot GābriēH lai tik laižot klēti iekša.

Vakarā brūtgāns paņēmis dzelzs apaušus,_ noslēpis klēts tu-

vumā un gaidījis eņģeli. Jā, pēc neilga laika nācis arī, pieklauvē-
jis pie durvim un ticis ielaists. Bet līdz ko durvis aizvērušas, brut-

gānc pie durvim klāt un klauvējis arī savukārt. Brūte prasījusi, kas

tas ir, bet brūtgāns atbildējisl, ka Pēteris esot. Vai šeit neesot ie-

nācis eņģelis Gābriēls? Dievs viņam licis saskaitīt visus eņģeļus,
bet Gābriēla trūkstot. Pēdas viņš sadzinis šeit.

Meita attaisījusi durvis un brūtgāns_ ņēmies eņģeli mizot, sa-

cīdams: „Še tev, Gābriēl! Še tev, apkārt vazāties, lai man tev

pēdas jādzen!"
Un tā mācītājs dabūjis krietnu pērienu,

2. A. 1726. A. Skujiņa no Romanovskas Rīga. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 464, 2409.

Jauna smuka meita aizgājusi pie mācītajā grēkus sudzet. Pats

eņģelis Gābriēls piedos šonakt tavus grēkus," mācītājs svinīgā

balsī paziņojis. Meita aizgāja mājas un izstāstījusi gaidāmo noti-

kumu savam preciniekam, kas nolemis pagulte visu noverot. Arī

ķesteris izdzirdis par eņģeli Gābrielu, nevarējis mājas nociesties,

aizskrējis uz grēcinieces māju un nepamanīts palīdis aizkrāsne.

Tunisā visi redz: pa logu lien istabā eņģelis Gabriels, baltas drebēs

un zelta krustu par plecu. Viņš noliek krustu un kāpj meitas gulta.

Puisis aiz dusmām palicis vai traks, līdis no pagultes lauka un smē-

rējis Gābriēlam — vai acs vai galva! Šis, nabadziņš, tikko ar mo-

kām aizvilcies atpakaļ uz mācītāju muižu, bet zelta krustu meita

paturējusi sev, no eņģeļa Gābriēla par piemiņu. Svediena mācītājs
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saucis no kanceles: „Ta lev but vien lab meit, ja viņ nebūt tik vil-

tīgi Viņ ir man zelt krust nozaguš un man paš piekāvuši"

Ķesteris, kas mājas aizmucis veselu adu, baznīcas otra gala
atsaucies: „Ja es nebūt pa log izlecs, man ar tāpat būt gājs!"

3. A. 1726. J. Bankins „Šis un tas", I, 1872, 37.

Loti bagāta sieviņa dzīvoja tikai ar savu meitiņu lielā greznā
mājā. Viņai visas lietas bija papilnam un nekas netrūka no laicī-

gām mantām un pasaulīgiem labumiem; tāpēc nogājusi baznī ;ā citu

neko nezināja izlūgties no Dieva kā „viesus no debesim."

Kad tā reižu sēdēja baznīcā soliņā un nupat savu lūgšanu bija
beigusi, tad grāmata nokrita no griestiem un tai iekrita pašā klēpī.
Tur stāvēja rakstīts, ka šovakar pulkstin sešos divi viesi no debe-

sīm, Miķelis un Gābriēls pie tās būšot; bet nevienam pašam cil-

vēciņam to nebūšot dabūt zināt un nekādai dvēselei to sajust.

Viņa sataisīja visdārgākos un visgaršīgākos ēdienus un dzē-

rienus un piekrāva ar tiem galdu gubu gubām. Tai pašai jau bija

diezgan dārgi sudraba trauki, zelta biķeri un dozes, bet viņa gri-

bēja dabūt saviem debesviesiem vēl dārgākus un labākus. Viņa

tāpēc stellēja pēc traukiem meitiņu pie sava brāļa, kas vēl bagā-
tāks bija nekā šī. Brālis ērmojās par to, ka māsa pie viņa pēc trau-

kiem stellējusi, jo viņš labi zināja, ka tai pašai jau bija diezgan

dārgi un labi trauki, tādi kā nevienam citam pilsētā. Viņš paliek
domīgs, prasa un taujā meiteni, kas tie tādi augsti viesi tur būšot;
vai kāds princis, vai pats ķēniņš? Tā arvien atbild, ka nezinot, un

liedzas sacīt; mātesbrālis šai pēdīgi teic, ja nesacīšot, kas par

viesiem gaidāmi, tad traukus nedabūšot. Nu tā izpļāpā, kā mātei

gaidāmi „viesi no debesīm".

Pa tam mājā viesi jau bija sabraukuši; smuka karīte, kam če-

tri zirgi priekšā, bija daskrējusi un divi spārnaini eņģeļi no tās bija
izlēkuši un ienākuši istabā. Līga meitene ar traukiem bija aiz-

gājusi, tad krusttēvs paņem lielu klēts atslēgu un dodas uz turieni;

mājas dūris bija vaļā, tāpēc šis vēl tika iekšā. Tas nu daiet pie
viesistabas durīm un klauvē ar atskvii klap, klap! pirmo reizi;

eņģeļi satrūkstas. Otru reizi atkal klap, klap! tie nu vairs nezina,
kur sprukt, kur ne. Kad nu trešo reizi kkvudzna, tad madāma sauc,
lai nāk iekšā. Dūris atveras un tur ienāk vīrs ar lielu atslēgu.
Šis, eņģeļus bargi uzlūkkodams, uz tiem saka: „L:s esmu Pēteris,
man atslēgas arvien stāv ķešā. S.ikat man. kā jūs tikuši laukā 110

debesurT" Tie nu paliek bāl. kā Ifķi im nezina ne vārdu atbildēt.

Viņš jau šurp nākdams bija paņēmis no policejas zaldātus un

licis apstāt māju; tādēļ nu tik sauca tos iekšā, pavēlēja saņemt
abus eņģeļus ciet un aizvest ne vis uz debesīm, bet uz elli, proti
uz ķurmi. Rītā šos pārklausīja, un tie izsacīja, ka esot noklausīju-
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sies madāmas lūgšanas baznīca un bijuši nodomājuši nokaut ma-

dāmu līdz ar viņas meitiņu un tad aplaupīt.

4. A. 1726. K. Buku m s n062 g. v. K. Vitmanes Valmieras ap r.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 466, 2411.

Vienam lauku mācītājam bijis kučērs, kas pa naktim gājis mei-

tās. Mācītājs to dabūjis zināt, gribējis redzēt, ko lauku puiši pie
meitām nogājuši dara, un tā kā viņš pats arī bijis puisis, tas solī-

jies iet kučēram līdzi. Kučērs paziņojis meitām par to un piekodi-

nājis paņemt klētī suņus un slotas kātu līdzi. Aizgājuši. Mācītājs

runājis pirmais. Meitas arī piecēlušās un saģērbušās, bet kā vē-

rušas durvis, tā suņi mācītājam virsū un sākuši to plēst, bet mei-

tas ar slotas kātu ņēmušas slānīt
— vai galva, vai acs. Sasists

un saplēstām drēbēm uz māju ejot, mācītājs teicis: sirdīgas gan

esot, bet godīgas. Nu vairs tas nekad meitas nav saucis par ne-

godīgām.

5. A. 1726. K. Bukums' no 72 g. v. K. Slavietes Mūrmuižas

pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 553, 2596.

Viens mācītājs bieži no kanceles lamājis puišus un meitas, ka

tie kā suņi pa naktim ejot pie kuņām, un teicis, ka viņa draudze

neesot nevienas godīgas meitas. Toreiz mācītājs vēl bijis puisis.

Šķesteris teicis, ka viņš zinot, kur ir godīgas meitas. Nu sarunā-

juši abi ar šķesteri iet turpu. Šķesteris padevis meitām ziņu, ka mā-

cītājs ar viņu ies, lai nelaižot iekšā. Vakarā nogājuši. Šķesteris bi-

jis galvenais runātājs, bet meitas nelaidušas iekšā, lamājušas par

suņiem un sūtījušas prom.
Dārzā bijuši paslēpušies puiši, tie vēl mācītāju piepēruši un

vazājuši pa ērkšķiem ar pliku pakalu. Nu meitām bijis mācītājs jā-

ārstē, jāsmērē un jāmazgā. Svētdienā mācītājs teicis no kanceles,

ka tās esot gan godīgas meitas, lai tie suņi ejot citur meklēt ku-

ņas, tur viņiem nekas neiznākšot.

69. Palaidņa mācītājs ar div pērminderiem pie skaistās

sievas.

A. 1726. Kārlis Skujiņa no Pētera Antena, Smiltenes

pagasta, Vimbas maja.

Vienam šķesterim bijusi traki smuka sieva. Mācītājs ar

abiem pēlminderiem uz sievu bijuši kā uzburti. Kā tik šķestera

nebijis mājā, tā viens, otrs, vai trešais klat gan un mākušies sie-
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vai virsū kā nelabie. Sieva nevarējusi vairs nekur glābties. Vis-

trakākais bijis pats mācītājs. Sieva izstāstījusi visu to vīram

un abi nosprieduši visus trīs palaidniekus labi krietni iznerrot.

Sieva norunājusi ar visiem trim, kad tie atkal tai bāzušies

virsū, tā: tas viens pēlminderis lai nākot tādā un tādā dienā pulk-
stins pusvienpadsmitos, tas otrs lai nākot tai pašā dienā pulkstins

vienpadsmitos, bet mācītājs lai nākot pulkstins pusdivpadsmitos.
Pienākusi norunātā diena. Vīrs izgājis no mājas un turpat

tai namā noslēpies. Pulkstins pusvienpadsmitos tas viens pēl-

minderis klāt gan: vīns un saldumi līdza. ledzēruši, ieēduši un

pēlminderis sācis jau luncinātiem sievai riņķī. Šī savādāki ne, lai

šis noģērbjas pliks. Pēlminderis noģērbies ar' pliks kā zutis.

Sieva arī iegāzušies gultā un šis jau taisījies šai klāt, bet te uzreiz

viens sācis sist pie durvim. Sieva uzlēkusi augšā no gultas un

sacījusi, lai nu pēlminderis noslēpjoties aiz palaga istabas kaktā.

Pēlminderis arī veikli kaktā iekšā un noslēpjas.
Sieva attaisījusi durvis, ienācis otrs pēlminderis: saldumi un

vīns atkal līdza. ledzēruši, ieēduši un pēlminderis sācis atkal

luncināties ap sievu. Sieva savādi nav mierā, lai šis noģērbjas

pliks. Pēlminderis arī ātri vien novilcis visas drēbes un stāvējis

pie gultas gluži pliks. Te uzreiz pie durvim atkal viens klauvē.

Sieva izlikusies kā varen nobijusies, lai šis ietot kaktā un noslēp-

joties aiz palaga. Šis ar' tūliņ noslēppies, kā sacīts.

lenācis mācītājs, tik priecīgs un laipnīgs, un atkal ar vīnu un

saldumiem. Abi iedzēruši, ieēduši, bet sieva atkal citādi nav

mierā, lai šis noģērbjoties pliks. Kā nu mācītājs nometis drēbes,
tā viens atkal pie durvim sāk klauvēt. Sieva uzlēkusi no gultas

augšā un nobijusies skraidījusi pa istabu. Kur nu noslēpties?

Ķēķī stāvējusi kvēpu un pelnu muca un sieva sacījusi, lai mācītājs

lecot tai mucā iekšā. Šis arī — ko tur kavēties — mucā iekšā.

lenācis šķesteris un sācis cilāt visu triju drēbes, kuras sieva sa-

sviedusi kaktā, un prasījis sievai, kas tad te esot bijis. Sieva

liegusies, bet vīrs gājis tūliņ pie palaga un atrāvis to nost. Šie

abi luntiņi tur stāvējuši pliki un nobijušies. Vīrs paķēris biguļi,
sācis tos zeltīt un izdzinis plikus pa durvim ārā. Tad vīrs paņē-

mis mucas dibenu un uzlicis to pelnu mucai virsū, kurā mācītājs
iekšā bijis.

Šķesteris ielicis pelnu mucu vezumā un braucis uz tīrumu.

Uz ceļa tam nākuši pretī divi kungi un prasījuši, ko šis tur ve-

dot. Kkesteris atbildējis, velnu vedot. Kungi prasījuši, vai šis

negribot velnu pārdot. Kādēļ ne? Salīguši par 80 rubļiem. Kungi

noskaitījuši naudu un šķesteris nu ņēmis mucai vāku nost. No

mucas uzlēcis mācītājs, melns kā īsts velns, un davai pa tīrumu

prom.

Kungi no bailēm abi nokrituši zeme. Kad mācītājs bijis jau
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labi gabala, tad kungi, vel tāpat zeme gulēdami, viens otram klusu

prasījuši: „Vai tu redzēji velnu?"

70. Dots devējam atdodas.

1. A. 1735. Fricis Meijers Jaun-Auce. Bilenšteina kr.

LP, VI, 359, 98. M. Boh m, Le 11 isc h c Schwā n k c, 7, 8.

Vienreiz viens mācītājs saucis baznīcā, lai viņam dodot, cik

tikai katrs spējot — Dievs dubulti atdošot!

Labi. Un tā vienam saim(n)iekam vairāk nebijis, kā tikai

viena vienīga gosniņa un to pašu tūliņ ņēmis un atdevis mācītā-

jam. Tā palicis. Te uz vienreiz, vasaru, mācītāja govis bizenē-

damas visas sasikrēj(u)šas šī paša saim(n)ieka sētā.

Mācītājs nākot govim pakal — šis neatdodot vis: viņš neiešot

savas Dieva dotās govis mācītājam atdot un lai atminoties, ko

pats vēl teicis, ka dots devējam atdošoties.

Neko darīt — mācītājs sūdzējis kungam; bet kungs nosprie-

dis, ka govis taču saim(n)iekam piederot.

2. A. 1735. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vienam mācītājam bijušas deviņdesmit deviņas govis un viņš
nu vēlējies, lai dabūtu pilnu simtu. Svētdien sprediķi sacīdams,

viņš pieminējis, kas viņam došot vienu govi, tam Dievs simtkār-

tīgi atmaksāšot.

To sprediķi noklausījies viens nabaga kalpiņš, kam bijusi tikai

viena govs. Mājā pārnācis, viņš teicis savai sievai, ka viņš gri-
bot atdot mācītājam savu govi. Sieva gan gribējusi to pārrunāt,
bet nekā nepanākusi, un nākošā rītā kalps aizvedis savu govi uz

mācītāja muižu.

Te kādu dienu bijis loti karsts laiks un mācītāja govis sāku-

šas bizot. Kalpa dāvātā govs nu skrējusi uz savu agrāko māju

un citas mācītāja govis tai līdz. Kalps nu visas govis sadzinis

savā aplokā. Mācītāja gans gan skrējis govim pakal, bet kalps

nav tās atdevis. Tad atnācis pēc govim pats mācītājs, bet kalps

tam atbildējis, ka tās esot viņa govis, jo Dievs nu tam esot simt-

kārtīgi atdevis, kā viņš pats esot sprediķī sludinājis. Mācītājs

gan sūdzējis kalpu pie tiesas, bet tas uzdevis visus baznīcēnus

par lieciniekiem, un tā nu kalpam palikušas visas Dieva dotās

govis.

3. A. 1735. «Latvietis» 1882. g. P. Birkerts. Latvju tautas

anekdotes, 11, 324, 2074.

Mācītājs sludinājis katru nedēlu laudim baznīcā, lai dodot

nabagiem dāvanas bagātīgi. Katram devējam Dievs desmit un
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simtkārtīgi par to atlīdzināšot. To jau daudzreiz bijis dzirdējis
arī viens paturīgs zemnieks, mācītāja robežnieks, kas baznīcu

bieži vien apmeklējis. Tas arī sācis pēc mācītāja padoma darīt:

devis nabagiem dāvanas pēc dāvanām, allaž ticēdams, ka Dievs

viņam par to tak daudzkārtīgi atlīdzināšot. Bet no šīs atlīdzinā-

šanas tas taču nevarējis un nevarējis nekad nekā sagaidīt, lai

gan jau bijis gandrīz visu savu padomu atdevis nabagiem. Sācis

jau gandrīz šaubīties, vai mācītājam esot taisnība. Bet te reiz

vienā karstā vasaras dienā gadījies sevišķs notikums, kas iznīci-

nājis šo viņa grēcīgo šaubību. Proti, šai dienā ganījusi gani lo-

pus netāli no viņa mājām. No karsta laika tie sākuši stipri bizinēt

un sabizinējuši visi viņa, zemnieka, laidarā. Šis nu patiešām

domā, ka tā nu ir mācitāja apsolītā Dieva atlīdzināšana par viņa
bagātīgo palīdzību nabagiem. Nem un sadzen tos visus savā

kūtī un patura kā savus lopus. — Gan vēlāk mācītājs gribējis no

zemnieka atprasīt savus lopus, bet tas šos nedevis, vienmēr at-

saukdamies uz to, ka tie esot vina. mācītāja, paša apsolītā Dieva

atlīdzināšana par viņa padarītiem labiem darbiem. Nevēloties

savus vārdus par meliem izrādīt, mācītājam gribot negribot savi

lopi bijuši jāatstāj viņu jaunajam īpašniekam.

Piezīme. Tadu pašu pasaku vel uzrakstījusi V. Punte Alūksne.

P. Birkerts, L. t. a. 11, 325, 2075. P. Š.

4. A. 1735. T. Pūriņš, Asares pag. P. Birkerts. Latvju t.

anekdotes, 11, 325, 2076.

Viens nabags aizgājis pie sava mācītāja un teicis: „Kungs,
kā lai es tieku bagāts?" Mācītājs atbildējis: — „Dodi tam Kungam,
tas atdos dubultīgi!"

Nabagam bijusi viena govs. Tas to govi aizvedis pie mācī-

tājatāja un atdevis. Mācītājam arī bijusi viena govs. Nabaga un

mācītāja govis saradušās.

Reiz — kā gadījies; kā ne — abas govis atnāk pie nabaga. Na-

bags domā: „Tagad tas Kungs man atdeva dubultīgi."

5. A. 1735. A. Vējiņa no Labana Erglu pag. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes, 11, 458, 2396.

Mācītājs stāstījis no kanceles, ka priecīgu devēju Dievs mī-

lot un ko Dievs dodot, cilvēki nevarot atņemt. Stāstījis tādēļ,
ka ļaudis nenesuši pietiekoši daudz dāvanas, un tādēļ bijis grēcī-

gās sirdis jāatkausē ar dievvārdiem.

Viens dievbijīgs večuks arī tūlīt otrā dienā aizvedis uz mā-

cītājmuižu savu vienīgo gotiņu, kā dāvanu mācītājam.
Vasara bijusi karsta, un pēc ne cik ilga laika viss mācītāja
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ganāmpulks sabizenējis večuka kūtī. Šis priecājies, ka Dievs

atsūtījis viņam tik daudz lopiņu. Bet drīz atnācis mācītājs ar sa-

viem puišiem, lai lopus dzītu atpakaļ. Bet večuks liedzies izdot

un teicis: „Vai tad mācītāj' lielskungs neatcerās, ko svētdien no

kanceles teica: ko Dievs devis, cilvēks nevar atņemt." Un mā-

cītājs neko nevarējis darīt, jo tā jau bij teicis svētdienas sprediķī,
un arī tiesā ticis nospriests par labu večukam.

Piezīme. A. Ašāks no Slokas uzrakstījis loti līdzīgu variantu, kur

mācītājs sacījis, ka Dievs septiņkārt atlīdzinot dāvanas. P. Birkerts, L. t. a.

11, 459, 2398. P. Š.

71. Sīkstais mācītājs.

A. 1736. M. Garkolne no 76 g. v. Ivas Staleidzanes Atašienē.

Latvju kultūras kr.

Pi vīna popa nadzeivuoja kolpi, jo pops jūs vvsod apmuonīja
un rudenī nasamoksuoja. Atsaroda vīns puiss un dūmoj: „Išu

es pi popa par kolpu, jis manis naapmuonīs!"

Aizguoja puiss pi popa, sadarīja lūni un dzeivoj. Atstruodoj

puiss godu pi popa par kolpu un soka: „Batjuška, samoksoj nūru-

nuotū lūni!"

„Es atnesšu tev treis lītas, jo tu atminēsi kas juos ir, tad es

samoksuošu!" atbildēja pops. „Labi!" soka puiss.
Pops aizguoja, atnesja kači un prosa nu kolpa: „Kas itvs ir?"

„Kačs!" atbildēja kolps. „Itys nav kačs, te ir teirība!" soka pops

un aiznesja kači prūjom.
Tad pops atnesja guni un prosa: „Kas itys ir?" „Guņs!" at-

bildēja kolps. „Nav guņs, te ir skaistums!" soka pops un aiznesja

guni prūjom.
Tad pops atnesja vudeni un prosa: „Kas itvs ir?" „Yudeņs!"

atbildēja kolps. „Nav vudeņs, itvs ir gluobējs!" soka pops.

Tai pops aiznesja guni_ prūjom un kolps navarēja sajemt nu

popa nūrunuotuos lūnes. Utrā dīnā kolps pajēmja dagūsu mol-

kas pagali, pīsēja kačam pi astes un izsvīdja uz popa ustobas

jumta. Jumts suoka degt, bet kolps klīdz: „Batjuška, teirība iz-

nesja uz jumta skaistumu! Meklej gluobēja! Jo nadabuosi gluo-

bēja, tad nabvusi par saiminīku!"

Pops nasaprota, kū kolps klīdzja un muoja sadaga.

Piezīme, šī pasaka noder arī 1940. Arnes numuram. P. Š.

72. Mācītājs tiek nests uz debesim.

1. A. 1737. J. Sedols no 50 g. v. L. Olseika Bārtā. Latvju

t. anekdotes, 11, 333, 2106.

Reiz viens mācītājs gribēja dzīvs tikt debesis. Tam atbraucis

viesis. Mācītājs izstāstījis viesim savus nodomus, ka viņš mak-
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sātu pulku naudas, ja viņš varētu dzīvs tikt debesīs. Visu to no-

klausījies mācītāja kučieris. Tas nu teicis mācītājam, ja viņš

viņam maksāšot labi daudz naudas, tad viņš to dzīvu aizvedī-

šot uz debesim. Mācītājs bijis ar mieru maksāt, cik tik kučieris

prasīšot. Tad kučieris teicis mācītājam: „To un to nakti, pulk-
sten divpadsmitos atnāc baznīcā, tur es tevi novedīšu debesīs."

Norunātā naktī kučieris paņēmis maisu un trīs sveces. Aiz-

gājis pirmais baznīcā, aizdedzis sveces un gaidījis, kad atnāks

mācītājs. Pulkstens divpadsmitos atnācis mācītājs baznīcā, līdzi

nesdams daudz zelta un sudraba lietas. Kučieris teicis, ka zelta

un sudraba lietas nevarot debesīs ņemt līdzi, bet vajagot plikam

izģērbties un ielīst maisā, tad viņš viņu nonesīšot debesīs. Mā-

cītājs paklausījis kučieri, izģērbies un ielīdis maisā. Kučieris

maisu ar mācītāju vilcis vairākas reizes apkārt baznīcai un tad

pa laukiem prom. Mācītājs sācis prasīt: vai tālu vēl debesis?

„Vēl labu gabalu," atbildējis kučieris. Ceļā gadījies dīķis.
Kučieris vilcis mācītāju vairākas reizes apkārt dīķim tā, ka mā-

cītājs pa ūdeni šļūcis, kučieris gājis gar ūdens malu. Nevarēdams

paciest slapjumu, mācītājs prasījis kučieram, kas nu esot, viņš

jau šitā drīzi noslīkšot.

«Pacieties, pacieties, bez ciešanām debesīs nevar tikt. Tā ir

Jordanas upe, un tā jau ir plata."
Kučieris novilcis mācītāju pie vienām mājām. Mācītājs iz-

dzirdis, ka aitas brēc un prasījis: „Kas tas par troksni?"

Kučieris teicis: „Tie ir debesu eņģelīši."
Kučieris mācītāju ievilcis govju stallī un piekabinājis ar visu

maisu uz vadzi, kas ietaisīts, kur meitām, naktī lopus kopjot, uz-

kārt lukturi, un pateicis mācītājam, lai paciešoties, drīz atnākšot

debesu Pēteris, tad viņu ienesīšot debesīs. To teicis, kučieris pa-
mucis. No rīta gājušas meitas govis slaukt. leraudzīdamas maisu

vadzī karājoties un ka tas vēl iekustējies, meitas sākušas saukt

pec citiem cilvēkiem. Sanākuši vairāki cilvēki, nokabinājuši
maisu no vadža un atraduši maisā pliku mācītāju. Palaiduši mā-

cītāju, lai iet mājās. Bet kučieris kļuvis bagāts no dabūtās nau-

das, zelta un sudraba lietām un dzīvojis laimīgi.

2. A. 1737. Ar v. Dravnieks no L. Sīļa Zvārde. P.Birkerts.

Latvju t. anekdotes, 11, 336, 2108.

Vienreiz mācītājs aizkaitinājis ķesteri. Ķesteris nu domājis,
kā varētu mācītājam atriebties.

Vienu dienu mācītājs izbraucis, un ķesteris zinājis, ka atpakaļ

mācītājs brauks gar baznīcu.

Mājās braucot, mācītājs redzējis, ka baznīcas durvis ir vaļā
un gājis iekšā. Uz kanceles bijis uzkāpis ķesteris un pārkrāsojies,
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tā ka viņu nevar pazīt. Mācītājam ienākot, ķesteris teicis: „Es
tas debesu tēva dēls, sūtīts no Dieva. Kas grib tikt debesīs, tas

lai lien šinī maisā." (Maisa iekšpusi ķesteris bijis izsmērējis ar

darvu un ielicis vēl vistu spalvas.) Mācītājs domājis, ka nu tiks

debesīs, un līdis arī maisā iekšā. Ķesteris uzvilcis maisu ar mā-

cītāju pa trepēm augšā un teicis: „Nu tu esi pirmās debesīs!"

Tad laidis maisu zemē un vilcis atkal augšā un teicis: „Nu tu esi

otrās debesīs." Pēc tam paņēmis maisu ar mācītāju un aiznesis

to uz stalli. Vistas sākušas stipri kladzināt, bet mācītājs domājis,
ka eņģeļi dzied. lenākusi putnu meita, devusi putniem ēst un

saukusi vistas. Mācītājs domājis, ka putnu meita arī ir besesīs,

un prasījis: „Līziņ, vai tu arī esi debesīs?"

Līze nodomājusi, ka mācītājs ir jucis. Bet mācītājs arī nu

atģidis, ka viņš piemuļķots.

3. A. 1737. E. Ulmane, P. Birkerts. Latvju t. anekdotes,

11, 400, 2297.

Vienā pagastā bijis ļoti nejauks mācītājs. Reiz kučieris gri-

bējis to iznerrot. Viņš salasījis vēžus, piestiprinājis tiem uz mu-

guras degošas svecītes un palaidis baznīcā. Pats tas pārģērbies
baltās drēbēs, un kāpis tornī un zvanījis. Ķesteris prasījis, kas

tur zvanot. Kučieris atbildējis!: „Es esmu eņģelis Gābriēls un

gribu ar cienīgo mācītāju runāt."

Ķesteris aizgājis pie mācītāja. Tas atsteidzies un prasījis, ko

eņģelis gribot. Kučieris: „Es gribu, lai tu brauc man līdz de-

besīs." Tas iedevis mācītājam ādas maisu, kurā tas arī tūliņ
ielīdis. Kučieris aiznesis maisu ar visu mācītāju uz muižu, kur

bijušas viesības, un nolicis to zālē, bet pats aizbēdzis. Klātesošie

attaisījuši maisu un ieraudzījuši paši savu mācītāju, kas aiz kauna

aizbēdzis, ka ne atpakaļ neatskatījies.

4. A. 1737. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslava.

Vienam dievbijīgam mācītājam bija daudz zelta, par ko bija

dabūjis zināt arī viens blēdīgs vecis. Viņš piezvejojis daudz vēžu,

pārnesis tos mājā un pagalmā palaidis vaļā, katram vēžam uz

muguras uzlipinādams pa aizdedzinātai svecītei. Pie viena loga

viņš vēl no ārpuses piekāra maisu, kurā bija sveķi un citas lipī-

gas lietas. Tad viņš ieskrējis pašā pusnaktī mācītāja istabā un

stāstījis, ka šo jemšot eņģeli uz debesim. Mācītājs nu arī redz,

ka pilns pagalms ar degošām svecēm, kas pašas degot kustas.

Mācītājs no lielām bailēm lec tūliņ pa logu ārā un_ par nelaimi

iekrīt sveķu maisā. Vecis pajēmis maisu ar mācītāju, aiziet uz

mežu un pakar to koka zarā. Tad laimīgi pajem mācītāja naudu

un iet uz māju.
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Otrā dienā puikas sanākuši mežā un brīnējušies par pakārto
maisu. Arī vecis aizgājis uz mežu un sacījis uz puikām: „Vai

jūs gribat velnu redzēt?"

Puikas, dzirdēdami par velnu, arī gribēja, lai vecis šiem velnu

parādītu. Vecis nu atraisīja maisu vaļā un izlaida mācītāju laukā,

kas bija ar sveķiem tik melns nosmērējies, ka to nemaz vairs ne-

varēja pazīt. Mācītājs, skriedams uz māju, bija dabūjis vēl dažu

sitienu no puikām, kas to noturējuši par pašu nelabo.

5. A. 1737. Skolnieks V. Juoņins Eglu n a.

Naz par kū vīns kungs ļūti sasadusmuojās uz baznīckunga.
Un gribās jam atrībtīs baznīckungam, bet tai atrībtīs, lai baznīc-

kungs nadūmuotu, ka tū jis padarēja. Dūmuoja, dūmuoja kungs —

nikuo nadadūmuoja. Sēd kungs dusmeigs un tikai ūsas kūž. Pa

tū laiku atīt da jam zemnīks. Radz zemnīks, ka kungs kaut kū

taidu dūmoj un navar sadūmuot ar sovu kunga golvu. Isagribēja
zemnīkam paleidzēt ar sovu glupū golvu.

„Dīvs paleidz, kundziņš!" Soka zemnīks, un pazaklanījās

kungam kuojuos.

„Kū tev?" prosa kungs.

„Duorgais kundziņ! Kungs kaut kū dūmoj loti stipri, pasok

man, mož es paleidzēšu ar sovu pruotu."

„Kū tu paleidzēsi? Man vajag atrībtīs tam bazneickungam."

„Labi, kundziņ. Reitu, kungs, redzēsi, ka es atrībšūs bazneic-

kungam."

„Nu verīs! Ja labi padarīsi, tad samoksuošu, un ja na, tad

apēssi puotogos."
Zemnīks aizguoja pi upes, pīkēra vēžu, pileimēja pi viņim

pa svecītei, palaida vēžus duorzā pret bazneickunga lūgim un aiz-

dadzinuoja svecītes. Rāpoj vēži un dag sveces kai zvaigznītes.
Pīguoja zemnīks pi lūga un sauc bazneickunga.

„Kas tur?" prosa bazneickungs.

JEnģels nu dabasim."

„Un kuopēc jis atguoja?"

„Pēc bazneickunga dvēseles. Pavālāts atnest viņu dabasūs."

Bazneickungs attaisēja lūgu, pasavēra: dag svecītes, kai

zvaigznītes. Bazneickungs izleida pa lūgu uorā, bet zemnīks

podstatēja maisu kur bazneickungs īkrita. Pajēma zemnīks maisu

uz placim, aiznesa kunga cyuku kūtī un durvis aiztaisēja. Reitā,

jau saule augstu, zemnīks aizguoja pi kunga un lyudza, lai kungs
puordūtu viņam vepri. Kungs i aizguoja ar zemnīku vērtīs vepri.
Daīt jī pi kūts, cvukas lūti namīrīgas. Attaisēja viņi durovas, iz-

skrēja cyukas, pasaver jī kūtī: až tur styurī sēd bazneickungs
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vīnuos krakluos, tikkū dzeivs nu bailes. Kungs prosa: „Kuopēc
šeit sēd bazneickungs?"

Klus bazneickungs, zūbus sakūdis. Nūzasmējās kungs un

īdeva zemnīkam daudz naudas.

6. A. 1525. 1737- E. A. Simsons no P. Antonova, Kapiņu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnam molkas ciertējam bija dāls Pīters. Kad Pīters izauga,

nagribēja dveivuot ar tāvu un aizguoja meklēt sev kaidu lobuoku

darbu, jo nu molkas cieršonas beja grvuti puordzeivuot. Jis

guoja, guoja un daeuoja pi vīnas ustobas, kurā sadūmuoja pa-

līgt kaut kuo paēst un puorgulēt par nakti. īguoja Pīters ustobā

un redz: sēd vecenīte un vuorej putru. Pīters suoka lyugt. Ve-

cenīte īdevja jam paēst, bet par gulēšonu soka tai: „ej lobuok

tuoļuok, jo te dzeivoj divi laupītuoji, viņi var tevi nūsist!"

Pīters teicja: „Nav maņ baist, jo pi manis nav nimoz nau-

das, pats esmu übogs, jo nūsiss, paldīs Dīvām, jo tai kai tai nav

kuo darīt!"

Tai vecenīte īdevja jam vītu gulēt. Kad atskrēja laupītuoji,

jei izstuostēja, kaids ir cvlvāks. Jī dūmuoja, kū darīt. Pīters

tūlaik suoka jūs lyugt, lai pījem arī jū par plaeigu. Laupītuoji

teicja tai: „Labi, mes tevi pajemsim tikai tad, kad tu kaut kū

nūzagsi. Reitā vīns zenmīks vess sovu zyrgu puordūt, jo tu

jū nūzagsi, tūlaik paliksi dzeivuot ar mums!"

Pīters beja ar mīru. Nuokūšā dīnā Pīters aizguoja pi ceļa

un suoka gaidīt koleidz zemnīks vess zyrgu puordūt. Jis tyulen

pajēmja viervi un pasakuora. Zemnīks redzūt tū. teicja: „Nikuo

es navaru tev, cvlvāks, paleidzēt, maņ juosasteidz uz tiergu!"

Pīters īraudzēja, ka zemnīks aizguoja tuoluok, jis pa ūtru

ceļu aizskrēja zemnīkam prīškā un otkon pasakuora. Radzūt

tū, zemnīkam palyka baist un jis suoka dreiž īt uz prīšku. Pī-

ters otkon aizskrēja zemnīkam prīškā un vēl pasakuora. Tūlaik

zemnīks dūmoj: „Atstuošu zyrgu un aizīšu drusku atpakaļ pa-

savērt, vai vēl karuojas pvrmais cylvāks, kurs pasakuora, vai

tys ir tikai muoņi?"

Tai arī izdarīja. Atstuoja zemnīks zyrgu un aizguoja pa-

savērt. Pīters pajēmja zyrgu un pa ūtru ceļu aizjuoja pi laupī-

tuojim. Tūlaik laupītuoji soka_ tai: „Reit brauks boguots žeids

ar sovom prscem, ja tu viņam nūjemsi tū vazumu, bvusi mums par

vadūni!"

Pīters arī beja ar mīru. Reitā jis jau gaidēja pi ceļa, kad

žeids brauks. Kad īraudzēja žeidu, Pīters tyuleņ suoka zvīgt
kai zyrgs. Žeids dūmuoja, varbvut, vēl kaids brauc, bet kad ni-

vīna naredzēja, aizguoja kryumos pasavērt. Pīters tuo tikai
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gaidīja. Jis pajēmja vazumu un aizbraucja. Laupītuoji, tū radzā-

dami, sasadusmuoja un tūmār pajēmja Pīteri par vadūni. Pīters

redzēja, ka laupītuojim tvs napateik un jis soka: „Bruoļi, es šu-

diņ, naīšu nikur, tikai nakti aizbraukšu pretim vīnam ķēniņam,
kurs brauks ar zalta vazumu, bet jvus ejit tyuleņ medibuos. Es

atsapvusšu drusku un padūmuošu, kai vīgluok tū dorbu izdarīt."

Laupītuojim tvs patyka, ka Pīters pats uzjem tik grvutu

dorbu un aizguoja, bet Pīters nimoz nagulēja. Jis pajēmja vysu

lobuokū montu un zaltu un aizbraucja pi sova tāva. Tai laupī-

tāji juo nadabuoja.
Pīters teicja tāvam: „Ej, tāvs, pi popa un pasoki, ka es gribu

precētīs un gribu jemt juo meitu. Jo jis prasīs, kaidu dorbu es

doru, pasoki, ka es esmu lels zaglis!"
Tāvam tvs napatvka un jis suoka pīrunuot, bet Pīters na-

beja ar mīru un molkas ciertējs aizguoja pi popa. Pops teicja
tai: „Labi, es atdūšu meitu tikai tad, kad jis mani kaut kai pī-
muonīs!"

Tāvs atguoja un izstuostēja Pīteram, kuo pops grib. Pīters

pajēmja treis lopsas, īguoja popa duorzā, atsasāda uz kūka un

vīnu lopsu izlaidja nu maisa uorā. Kolpi popa suoka klīgt, ka

vajagūt kaut kai nūkērt lopsu, bet pops naluovja. Tūlaik Piters

izlaidja nu maisa ūtru lopsu. Otkon kolpi suoka klīgt, bet pops

apmīrinuoja jūs. Pīters izlaidja trešū lopsu. Tvs popam patvka.
Jis dūmuoja, ka taida lopsa grib, lai jū šaun un suoka ar plinti
pats ar kolpim skraidīt pa duorzu. Te Pīters pīguoja kluot un

teicja: „Es jvusus jau pīmuonēju, dūdit sovu meitu maņ por

sīvu!"

Pops atbildēja: „Na, jo tu vēl kaut kū nu manis nūzagsi, tū-

laik dabuosi munu meitu par sīvu!"

Pīters aizguoja muojuos un dūmuoja, kū izdareit. Golā sa-

dūmuoja puorsagērbtīs par engeli. Atsasāda Pīters duorzā taišņi

pretim popa ustobas lūgam un suoka meikstā bolsā runuot: „Es

esmu engels! Pats Dīvs syutēja maņi pi tevis pateikt, ka jis

jems tevi dzeivu uz dabasim. Reit atnuoc šurp, te byus maiss

un tu īlīn tur, es tevi aiznesšu uz dabasim. Meitai atstuoj vysu

sovu boguotibu, bet nadūd Pīteram, jis ir lels grēcinīks!"
Dzieržūt taidus vuordus, pops soka: „Paļdīs munam Dīvām,

es sagaidīju sovu laimīgu dīnu, reit bvušu te!"

Engels pazuda, bet pops aizguoja muojuos, atdevja vvsu

montu meitai un izstuostīja, kas nūtvka. Meita naticēja, jo zy-

nuoja, ka tāvs nav svātais cylvāks. Reitā jis atguoja tur, kur

pavēlēja Pīters, un kad īraudzēja maisu, īleidja īškā. Engels

aiztaisēja jū un suoka vilkt pa zemi, pa vvsaidim krvumim un

kolnim, bet kad pops suoka prasīt, kur jis jū atvedja, — Pīters

atbildēja: „Tys ir ērkšķu ceļš!"
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Tad atvedja uz kļāvu, atstuoja tur un teicja: „Te byus' tev

juogul, koleidz atsateirīsi nu sovim grākim un tūlaik Dīvs tevi

pījems dabasu valstībā!"
Pīters aizguoja uz sātu. Pops gulēja, bet zūsis staiguoja ap-

kuort un vys kņuobja jū. Jis nu suopem suoka klīgt. Atskrāja

kolpi, attaisīja maisu un redz: pops gul. Tūlaik pops saprota, ka

tvs engels beja pats Pīters un kaut gon nagribēja atdūt sovas

meitas viņam, tūmār atdevja.
Tai Pīters dabuoja sovu laimi un nikuo nagribēja zagt, jo

naudas jam beja daudz, na tikai sovas, bet ari pops īdevja lelu

pvuru sovai vīnīgai meitai, tys ir Pītera sīvai.

73. Mācītājiem jāejot uz elli.

A. 1738. Krišs Baumanis no Apriķu nespējnieku mājas.

Cīravas pag. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes.

11, 337, 2109.

Viens mācītājs senākos laikos nomiris, bet nelaists debesīs

un gājis no debesīm uz elli. Nogājis līdz vārtiem, bet iekšā ne-

drīkstējis iet. Domājis, domājis labu laiku, līdz ar tumsu apradis

un ieraudzījis lielu suni pie elles vārtiem ārpusē. Mācītājs nu

domājis paslēpties zem suņa astes un noskatīties, kad kāds vē!

nāks un attaisīs vārtus, tad redzēs, kā tur izskatās. Domāts,

darīts, līdis zem suņa astes. Bet, ko domājiet, — palīdis un at-

radis tur visus mācītājus no pat Kristus dzimšanas laikiem.

74. Mācītājs ar teļu

1. A. 1739. V. ChmeloVskis P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 332, 2098.

Viens mācītājs jūtas nevesels un aiziet pie ārsta. Ārsts neko

nevar pateikt, pirms nav izmeklējis tā izkārnījumus. Tad nu mā-

cītājs uz baznīcu iedams, paņem ārsta pieprasījumu kādā traukā

līdz. Baznīcā tas iedod savu nesamo ķesterim, kas nu grib iz-

zināt, kas tai traukā ir. Neuzmanības dēl trauka saturs izlīst un

ķesteris viņu piepilda ar mīzaliem no kādas garām ejošas govs.

Pēc dievkalpojuma mācītājs paņem trauku un iet pie ārsta. Ārsts

izmeklē un saka, ka mācītājam piedzimšot telš. Tas nu pārbīstas

un iet mājā. Ceļā uznāk negaiss un mācītājs paglābjas siena

šķūnī, kur ierodas arī gans ar lopiem. Starp govim bij ari kads

teliņš, kas apgulās cienīgtēvam blakus. Tas no rīta pamostas,

ierauga teļu un domā, ka nu dakterim taisnība. Tādās pašās
domās ir arī citi.
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2. A. 1739. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do

antropologii krajo w c i. T. XVIII. Krak a v ā 1895.,

254, 7.

Bjeja kungs slyms, vvss ar ašņi mjeiza. Jis pīmjeiza gluozjā i

djevja sulaiņam ņast iz doktora, lai doktors pasoka, kas jau jam

par slimjeibu. It sulains i leitjeņč palejs, cīš glums, pasleid jam kuo-

ja, izzalej tī mjeizoli nu gluozis. A goni gona cjela molā i gūs mī-

znī. Kū jam darēt? Jis jam,, palīk gluozi gūvjai, lai jei pīmīznī, i

nūnas jis da doktora. Doktors, pazavjērīs tamā gluozjā mjeizolus,
i soka tai, ka bvus tjelš kungam. Nu, kūta jam dareit? Vot jis
apvalk slyktas drābis i īt par übogu. It jis pa cjelu i atrūn jis: gul

übogs, sasals i jam zuoboki kuojā. Jis dūmoj tai: „Tu übogs, es

kungs. Tu ar zuobokim, es ar vjeizjam! Vajaga pajemt jūs, maņ

gadjēsīs!"
Grib jis tūs zuoboks nūmaukt — navar: kuojis cīš sasalušš. Jis

pajem, atgrīž tuos kuojas i īlīk kulā ar zuobokim. It, īt — aizīt jam

vokors. Daīt jis pi dzjerauņis — jam kauns ir saimijnīku prasjētīs

guļāt. Jis īt pi bobulcjeņis, jam tī īdevja vakareņu, jis aizjēds i at-

sagulās cjepla suonūs; a kuojis tuos ar zuobokim līk iz cjepla, lai

juos izzalaižas. Nu, jis jau pats aizmīg, a bobulkjeņai atsavadas

gūs. Klēvjeņč solts, tjelš sal kūpā, jei pajem, atnas jū iz ustobu, i līk

cjepla suonūspi kuoju tam übogam, a jei aizmīg poša. A vjeira juos
sātā nabjeja. Pazamūst kungs, tauksta: kas tī iraida? I aptauksta:
kuojgalī tjelš! Ak, paldīs Dīvām, ka jau atsavjēdjās, suopis nikaidys

nadzierdjējis! Vot jis mudri sazaladās i īt pa cielu klusjeņom, kab

tei bobulkjeņa nadzierdātu. A jei aizmvga stipri i nadzierdjēja, ka

tys übogs izguoja. Pazamūstās jei iz reita, vjerās, ka kuojis iz cje-

pla, a üboga nava. Vot tjev reizja! vvsi redzjēja, ka jis guoja, a

tagad nava — kuojis vīn iz cjepla pamjatja! Nu, mušeņ tjelš jū ap-

ēdja! Pajēmja jei i nūsyta tjeļu! Atbrauc vjeirs, jei i stuosta: „Ok,

vjeiriņ, kaida maņ nalaimja! Atsavedja tjei gūs, rogona, tjelu, a jis

apjēdja übogu! Es i nūsytu jū!"

Vjeirs jēmja sīvu sist: „Kur tu duraks, bjeji redzjējusja iz pa-

sauļa, kab tjelš cvlvāku apāstu!"

A par tū šalti kungs bjeja nūguojis iz muojom i palvka vasals.

Piezīme. Loti līdzīgu pasaku esmu arī Rauna dzirdējis. P. Š.

3. A. 1739. Skolnieks Latgale. N. Rancana kr.

Vīnam popam taisējīs cīši lels vādars, ar kuru jis saslymova.
Jis tamā laikā svuta pēc doktora. Dreižā laikā aiztak dzjačoks da

doktoram. Tys doktors ar bejs napavysam vasals un navarējis at-

īt apraudzīt popu. Gudrais doktors īroksta mozu zeimīti rasnaiam

popam, lai šis īmeizny gluozē „un atnas man, tod es redzēšu, kas

par slimību".
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Rasnais pops tū i padarēja, īmeizja gluozē un lyka atnast dok-

toram. Djačoks, pajēms gluozi, tecēja dreizā laikā uz doktoru. To

ko mudri steigdamīs, uz ceļa jam misējuos kuoja un jis pakusta un

tu gluozi ar meizolim izlēja. Par laimi tamā šaltē goni dzyna lū-

pus, to suoka vīna gūvs meizt. Šis djačoks palyka gluozi zam gūvs
un gūvs pīmeiza. Ar šīm gūvs meizolim jis pīguojis pi doktora. Šis

doktors, uzlicis brilles uz acim skatējuos meizolu gluozē un tad pī-

rakstēja zeimīti popam: „Jyus vārīt radīt teļu."

Pops, puorskaitējs doktora zeimēti, nūsabeiduos par tū. Nū-

dūmuoja, nasacīdams nikuo, aizbēgt, pīteice šovam kučeram aiz-

jyugt zyrgu un teice: „Brauksim uz tuoluoku molu Krīvijā."

Tys kučērs aizjyudze zyrgu, ītaisēja lobos rogovas, sāduos obi

rogovuos i brauce. Pīguoja jīm vokors, dabrauce pī vīna cīma,

prasējuos nakts muojas. Tāmā cīmā vīna saimnīca beja cīši ar

mīru, labi izjēme kai jau i muocītuoju. Tur beja krīvu nāras: vīna

zamuok, ūtra augšuok pret grīstim. Popam deve vītu augstuokuos
naruos, lai gul tur, kur ir syltuoks, Saimineicei atsavede gūvs, i jei
īnese teļu ustobā un palyka zam popa narom. Naktis laikā pasa-

mūdis pops klausuos, ka zam juo gultas talāns bļaun. Tyuleņ pops

cēlēs kuojuos suoka mūdynuot sovu kučeri, pīteice jam jyugt zvr-

gu. Tai šaltei, kamār kučērs jyudze zyrgu, pops beja apsagērbīs,

pateice saiminīcei par nakts muojom un pīsalīcīs pi talāna, grib
vest jū leidze ar sevim. Šei saimineica dikti aizraudova un kērēs pi

talāna: „Jyus mani gribit tik dikti nūkrvudīt. Man ir vīna vīn gu-

tene un nyu man ir talāns, kuru es dūmuoju audzynuot, a jyus man

gribit jū atjemt!"

Pops soka: „Tys ir talāns muns, man jau agruok par tū raks-

tīja doktors."

Kučērs pīguojis pi popa, sveikstēja jam ausī: „Atdudīt šu ta-

lānu buobai, myusim nabyus klopotos i nikaidas bādas."

Pops paklausēja šovam kučeram i atstuoja talānu pi tuos sai-

minīcas un īdeve jai vēl calkovu naudas. Atbraucis muojuos pa-

teice paldīs doktoram, ka jis jū ir izgluobis.

4. A. 1739. A. Gari-Juone no 40 g. vecās M. Dortholtes, Dri-

cēnos. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja reizi vīns stypri boguots muižinīks. Gadejuos, ka

tvs muižinīks saslvma. Pasauc jis ārstu, lai apsaver, kas jam par

slimību. Atguoja ārstsi, apsavēra nu vvsom pusēm un par reizi na-

pasacīja, kaida jam slimība, tikai pasacīja, lai reit nu reita nusvuta

ar sulaini butelē šovus meizolus.

„Lobi!" pasacīja muižinīks un gaidīja reitdīnas.

Reitā muižinīks padarīja, kai ārsts beja pīsacejis, sulains nas

buteli ārstam. Par nalaimi jam tei butele izkreit nu rukom un vvss
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šķeistums izzalej. Nazvna nvu sulains, kū darīt, kū na. Kungs beja

bezgola borgs, atīt atpakaļ un pasacīt, ka izzalēja, sulainis baidī-

jās. It jis* pa ceļu dūmuodams, te ceļa molā goni ganīja gūvis. Vīna

guvs raun meizt, jis pagrvuž buteli un tei pīskrīn pylna. Tagad su-

lains īt drūši pi ārsta ar pylnu buteli. Ārsts apsaver šķeistumu un

pīroksta muižas kungam: „Tev atsaras teļš."
Tū izlasījis, muižas kungs nazynuoja nu kauna un bādas, kur

leist. Tvulin jis atstuoja muižu un laidjās ceļā, cvkam jam puorīs
tei reize. Jis ilgi guoja un nūplēsja zuobokus, redz: guļ uz plovas
vīns nadzeivs karaveirs. Jis daīt kluotu, grib tam nūmaukt zuobo-

kus, bet navar; kuojas sabrīdušas. Tad jis pajem atgrīž kuojas leidz

celim, pasyt tuos padusē un īt. Pa timsi jis pīguoja pi vīnas usto-

biņas un pasaprasīja uz nakts muojom. Te jū īlaidja uz cepļa puor-

gulēt. Ceplis beja svlts un jis dreiži aizmyga. Tamā naktī saiminī-

kim atsavedja gūvs un telīti tī atnesja uz ustobu, nūlvka pi cepļa

uz cvsom. Teliņš atspierdzis, suoka bļaut. Atsamūda uz cepļa mui-

žas kungs un dūmoj: „Tys ir muns teliņš, labi ka jis jau atsaroda.

Atstuošu jū saiminīkim un pats bēgšu prūjom."
Nakti jis klusiņom nūruopuoja nu cepļa un aizbāga. Nvu jis

drūši guoja uz sovu muižu atpakaļ. Reitā saiminīki pīsacāluši vē-

rās; uz cepļa nava gosta, dūmoj, kur jis nyu ir palicis, un atrūn uz

cepļa tikai kuojas. Sasauc sābrus un vysi nūsprīž, ka telš ir cvl-
vāku āduojs, apēdja par nakti cvlvāku un ir palvkušas tikai kuo-

jas. Teļu — ragani izvad uz pogolmā un ar vuoļam nūsyt.

5. A. 1739. V. Zacharska no 56 g. vecas A. Pīterganes,

Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

Vīnā vītā beja moziņa baznīca. Tur dzeivuoja vīns vēļ napre-

cēts pops. Itysi pops beja cīši skūps, žāluoja dēļ sevis labi paēst,
un par tū beja cīši kūds, vīni kauli. Vīnu reizi īt pops pa ceļu sa-

stopa vīnu pazeistamū zemnīku. Zemnīks runoj popam: „Jyus pa-

vvsam esit navasali. Jyusim vajag dzert olu kaidas buteles divi

dīnā, tūlaik jyus dreiži byusit rasins un vasals."

„Paldīs!" pasacīja pops, „par lobū runu, es dzeršu olu."

Tai pops ar zemnīku atsavasaluoja un nūguoja kotrs sovu ceļu.

Atīt pops uz sovu sātu un suocja dzert olu, tai jis dzēra kaidu mē-

nesi, vairuok. Nu ituo ola un mīlu popam izauga lels vādars. Dū-

moj pops: „Tagad es jau cīši rasns, bet nazkū sluobums jem."

Pasauc jis savu kolpyuni un runoj jai: „Pastaigoj tu uz taidu

un taidu cīmu, tur dzeivoj vīna vāca zynuotuoja un izstuosti jai par

munu veselību un kū jei tev pasacīs, tū man atstuostīsi."

„„Labi!" kolpvuna pasacēja, „es sastaiguošu."

Tai nūīt kolpvuņa uz tū vācu zvnuotuoju un izstuostija jai par

sovu popu, ka tai un tai: pops beja cīši kuds un suocja dzert olu
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.amuletu. Par mēnesi laika jam izauga lels vadars un jū tagad
jem sluobumi."

Vacuo_zynuotuoja runoj kolpvunei: „Tu pasok popam, kab jis
pīmeiztu puda un meizolus tuatnez man. Tūlaik es redzēšu juo sli-
mību!"

„Labi!" pasacīja kolpvune, un nūguoja uz sovu sātu. Atīt kol-

pyune uz saru un runoj popam tai, kai pasacīja zynuotuoja.

~Labi!" pasacīja pops. Reitā pops pīmeizja pūdā un devja kol-

pvunei nunest zvnuotuojai. Kolpvune pajēmja pūdu ar meizolim un

īt uz zynuotuoju. Ceļā jeļ īt un naredzēja, kai izkrita pūds nu rūku

un izlēja meizoli. „Nu," dūmoj kolpvune, „kū tagad darīt?"

Verās: vīna gūvs meiza. Jei tyuleņ patstatīja sovu pūdiņu,
kuru guvs pylnu pīmeiza. Nūnas kolpyune itūs meizolus zvnuo-
tuojai. Zynuotuoja īsavēra un runoj kolpyunei: „Pasok šovam

popam, ka jam dreiži byus telš."

Tai nūīt kolpyune uz sātu un runoj popam, ka zynuotuoja pa-

sacīja, ka „pi jyusu dreižy byus telš, jyuisi jū radīsit."

Sasabeida pops: kū darīt? Jo jam vaijdzēs radīt teļu, jam
byus lels kauns.

„Labi", dūmoj pops, „atstuošu es sovu baznīcu, īšu kur nabejs

tuoli, kur mani nikasi nazyna, paprasīšu kaidu saiminīku un tī ra-

dīšu ītu teju. Atstuoja pops sovu baznīcu un īt maklātu vītas, kur

lobuok radīt. It jis pa ceļu un vērās: uz snīga gul nūsals cylvāks
un pi tuo cylvāka cīši lobi zuoboki, bet kai sasals, navar nikai jūs

nūjemt nu kuoju. Pajēmja pops atlauzja tam cvlvākam obadivējas

kuojas ar vysim zuobokim, īlyka maisā un īt tuoluok. Daīt pops pi
vīnas maziņas ustabiņas, īt īškā un suoka prasīt saiminīka īlaist

jū uj cepļa pagulēt. Itys saiminīks beja tāvs juo kolpyunes un labi

zynuoja par itū popu. Saiminīks īlaidja popu un devja jam vītu uz

cepļa. Pops izkuopja uz cepļa un pajēmja tuos kuojas ar zuobokim,

lai juos uz sylta cepļa atsalaiž, lobuok byus jūs nūvilkt. Tai pops

uz sylta cepļa labi aizmyga. Ap tū laiku, kad jis beja cīši aizmi-

dzis:, saiminīks dūmoj: „Sataisīšu es jūku ar itū popu." Saiminīks

pajēmja nu kļāva mozu teliņu, kuram beja vēļ tik trešuo dīna, at-

nesja uz ustobu, lyka teliņu uz cepļa pi popa. Nakti, stundēs tre-

juos, pasamūda pops un juo rūka taišņi tyka uz teļa. Sasabeida pops

tyuleņ īruovja guni, veras, ka telš. Pops pa klusiņām nūleida nu

cepļa un dreižuok nūguoja pa ceļu, kad nikas juo naradzātu. Kuo-

jas ar zuobokim jis aizmiersa uz cepļa. Reitā vērās, saiminīks uz

cepļa, kai pops guļ. Pasavērās tyvuok: nav popa, ir tik zuoboki un

zuobokūs kuojas. „Nu," dūmoj saiminīks, „varbyut telš apēdja

popu," Sasabeida saiminīks un dreižuok nūgrīzja teju, bet par

popu tagad nazyna nikas, kur jis ir.
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75. Izsalkušais mācītājs.

1. A. 1775. H. Skujina, Andrs Ziemelis no 72 gadi veca

Jēkaba Baltiņa, Bilskas pag.

Reiz bīš vienc tāds negants un skaudīgi skops mācītāš, un ka

šis svēdienā gāš uz baznīcu, ta visus caurumus aizslēdzis, kā ne-

vienc nekur netiek klā, un savu saimi mācītāš mērdēš pavisam vai

badā no.

Bet šķesteris bīš tāds lielc gudrenieks un šis reiz nodomāš, ka

mācītāš reiz ritīgi jāsikolājot. Šis nu sarunāš mācītāju, iešot uz

jakti, un mācītāš ar tūlī šim līdza. Bet un šķesteris tīšām mācītāju

alināš, vedis tik no mājas tālāku prom un kamē pēdīgi pavisam
noalināš. Danācis vakars un māja diezi kur. Nu mācītāš vēlēš šķe-
steram, lei šis kāpot siena kaudzē un skatoties, vai nevarot māju
saskatīt, šim tik skaudīgi griboties ēst, ka vais nekur dēties. Nu,

šķesteris jau to vie gaidīš. Viņč uzrausies siena kaudzē un sācis

ēst, jo šim jau bīš ēdamais no mājas līdza. Mācītāš pamanīš, ka

šķesteris ēd, un prasīš, ko šis ēdot. Šķesteris sacīš, ka šis ēdot

sienu. Nu, sacīš mācītāš, lei dodot šim ar! Šķesteris nometis labu

vīšķi siena un mācītāš sācis zelēt. Pazelēš, pazelēš un ta sacīš, ka

šim vis lāga pie dūšas neietot. Šķesteris jau gribēš no smieklim vai

pušu plīst, ka mācītāš zelēš sienu, bet viņč siataisīš nopietnu ģīmi
un sacīš pretī, ka šim gan nekas, gluži labi vie ietot pie sirds. Bet

ko nu blēdis! Pats vis neēdis siena, bet galu un maizi, kas šim jau
no mājas bīš līdza.

Kā nu šķesteris bīš paēdis, ta rausies! no kaudzes zemē un sa-

cīš, ka no mājas neesot ne vēsts un ka tepatās tūlumā kur jāme-

klējot naktsmāja. Nu abi akai uz labu laimi tik gāši uz priekšu,
un kamē dagāši pie vienas mežsarga mājīnas. Nu abi gāši iekšā un

prasīši, lei domot naktsmāju. Jā, lei nākot vie iekšā, sacīš mež-

sargs; un vedināš tik abus dziļāki. Ka nu šie abi gāši iekšā, ta šķe-
steris piekodināš mācītājam, lei dau vie neēdot un ka šis šim pa

galda apukšu grūdīšot ar kāju, tā lei metot mieru, bet jā šis neklau-

sīšot, ta varot vē slikti iziet, jo mežsargs esot neganti skops un

iztriekšot šos vē nakti no mājas laukā.

Ka nu danācis vakariņu laiks, mežsargs šos abus sēdināš pie

galda, lei jau nu mielojas vie. Bet mācītāš nedabūš necik ieēst,
ka jau šim mežsarga sunc dagrūdies pie kājas. Mācītāš metis ēša-

nai mieru, jo domāš, ka šķesteris šim grūž ar kāju, lei met ēšanai

mieru, un nemaz nemanīš, ka tas ir mežsarga sunc, kas pagaldē

kaulus grauzis. Šķesteram jau diez kā negribējies ēst, jo viņč jau

uz siena kaudzes dūšīgi saturējies, un viņč ar drīz vie metis ēša-

nai mieru. Bet mācītājam gan skaudīgi gribējies ēst, bet darīt ar

vais nekā nevarēš un cietis kā zobu sāpes.

Vakarā mežsargs abiem ierādīš vienu vietu, lei nu ietot pie
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miera. Nu abi apgūlusies un mežslarga sieva vē palikusi maizi

mīcot. Ka šī bīsi maizi samīcīsi, ta gāsi ar pie miera un atstāsi mai-

zes abru uz mūrīša, lei līdz ritmam rūest.

Ka nu mežsargs un mežsardzene jau krākuši, ta mācītāš da-

bikstīš šķesterarn pie sānim un sacīš: „Vai, kā man ēst gribis!"
„Man gan nekas lie(l)c nav," sacīš šķesteris pretī, „es dūšīgi

vie saēdos sienu, bet ko, niekus, uz mūrīša ir abra un mīkla, aizej

un pielocies un atnes man ar. še auklīna, vienu galu turi rokā,
bet es otru piesiešu pie vietas un tā tu pa tumsu zināsi atnākt

apakal."
Mācītāš ēdis mīklu, bet tikmē šķesteris aukliņas galu dasēš

pie mēžsarga vietas un gaidīš, kas nu būsi. Ka nu mācītāš bīš sa-

ēdies, tā piegrābis pillus nagus ar mīklu un pa auklīnu gāš apakaļis
Bet šis nu dagāš pie mežsarga vietas un kā pļāvis mīklu, tā iepļā-
vis mežsardzenei staklē, jo šī gulēsi malā un no karstuma bīsi ne-

spārdīsies gluži plika. Bet mācītāš pa tumsu grābādamies nekā

lāga nesajēdzis un domāš, ka tas ir šķesteris vie, un pļāvis šim

mīklu bārdā, lei jau šis ar labi saēdas.

Bet nu mežsardzene sabīsies un pa miegam sākusi kliegt. Uz-

trūcies mežsargs ar no miega un grābstījies pēc ugunc un kā grā-

bis, tā iegrābis nagus mīklā. Nu šis domāš, ka sieva vietu vie pie-

ķēzīsi un sācis šo čartāt un iztriecis no istabas laukā.

Bet nu šķesteris ātri vie noraisīš auklīnu no mežsarga vietas

un dasēš pie savas vietas. Ka nu danācis mācītāš, ta bīš no bai-

lēm tīri bez elpas un nu šo šķesteris rāš: „Vai traks vai esi, ko

tu dauzies ap citu vietām! Cik nu trūka, ka būtu iznācis lie(l)c
lērums. Bet kādi tev nagi, visi ar mīklu nomūrēti, kā ķeskam.
Uz galda ir ūdenekrūze, ej nu nomazgā."

Mācītāš aizgāš uz galdu pie krūzes nagus mazgāt, bet kā iebā-

zis abas rokas krūzē, tā vais nedabūš ārā un nu šķesteris šo mā-

cīš, lei ejot ārā un sasitot krūzi pret stabu. Mācītāš izgāš ārā un

taisni pret durim stāvēsi mežsarga sieva. Mācītāš domāš, ka tas

jau tas pats stabs vie būšot, un zvēlis tam ar krūzi. Krūze sa-

šķīdusi gabalu gabalos un mežsarga sieva domāsi, ka šo vīrs vie

sit par to, ka šī gultu pieķēzīsi, un sākusi lūgties: „Mīļo vīri, es

vais tā nedarīšu!"

Kad nu otrā dienā mācītāš ar šķesteri aizgāši mājā, tā macī-

tāš bīš dau lēnāks palicis un ka svēdienās braucis uz baznīcu, ta

vais neviena aizsloga neslēdzis cie un nevienam vais ēdiena ar

neliedzis.

2. A. 1775. K. Kruziņš Veselava. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes. 11, 542, 2565.

Cesu apkārtne dzīvojis viens mācītājs ar puisi Ansi. Reiz

mācītājs gājis ar Ansi pastaigāties un mežā apmaldījušies. No-
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nākuši pie mežsarga mājas, Ansis pamācījis mācītāju, lai šis tūliņ
pie galda neejot, kad vinu saukšot, jo citādi mežsargs redzēšot,
ka šis esot izsalcis. „Un kad es tev uzmīšu uz kājas, tad tu vairāk

neēd."

Labi, gājuši iekšā. Saimniece tūliņ aicinājusi pie galda. An-

sis meties pie galda un sācis ēst, bet mācītājs aizbildinājies, ka

negribot. Saimniece saukusi to otrreiz, bet mācītājs1atkal aizbil-

dinājies. Nabagam vāveres vien pa vēderu dancojušas, un viņš

gaidījis, kad sauks trešo reizi. Saimniece jau gandrīz bijusi vinu

aizmirsusi, kad beidzot lūgusi trešo reiz. Mācītājs kā kavēdamies

gājis pie galda. Pašlaik norijis pirmo kumosu un otrais jau līdis

mutē, kad pār kāju pārskrējis kaķis. Mācītājs domājis, ka Ansis

viņam uzminis, un gājis no galda nost. Saimniece gan brīnījusies,
ka mācītāja kungs tik maz ēdot. Mācītājs melojis, ka esot dūšīgi
vien paēdis, bet nabadziņam sākušas vai asaras birt, redzot, ka

Ansis ņemas ap gaļas bļodu. Ansis drīz paēdis, un saimniece sā-

kusi novākt galdu. Mācītājs noskatījies, kur viņa noliek traukus

ar atlikušo ēdienu. Gājuši gulēt.

Nakts vidu mācītājs pamodies. Viņam ta gribējies est, ka

nezinājis kur sprukt. „Ei Ansi, kur saimniece lika cepešu bļodu?"

„Tur, abra," Ansis atbildējis un solījis piesiet pie savas gultas

aukliņu, lai mācītājs neapmaldītos.

Mācītājs iegājis ķēķī pie maizes abras, sācis lielā priekā ēst

mīklu un abām rokām knapi jaudājis izsaklušo vēderu piepildīt.
Pēdīgi domājis aiznest Ansim arī par labo sirdi. Gājis, pie auklas

turēdamies, droši uz priekšu un piegājis pie gultas, nemaz neievē-

rodams, ka tajā gul divi cilvēki. Ansis aukliņu nebija piesējis vis

pie savas, bet pie mežsarga gultas. „Ei, Ansi, še tev ar'!"

Ansis nekā neatbildējis. Noskaities par to, mācītājs norāvis

deķi un spēris mīklas piku virsū. Domātais Ansis gultā sakustējies,
un mācītājs nu tikai ieraudzījis, ka tas mežsargs ar savu sievu.

Atri laidis no šīs istabas ārā uz Anša istabu un izstāstījis tam savu

nelaimi. Jā, bet kur nu lai nomazgājot rokas. Ķēķī esot liela

krūze ar ūdeni, tur varēšot nomazgāt. Mācītājs iebāzis vienu

roku un ar lielām mokām otru. Mazgājis, mazgājis un gribējis

jau vilkt laUkā, bet nevar. Nu bijis atkal briesmās. Skrējis pie
Anša.

„Ejiet vien, mācītāj' kungs, ārā, tur pie tā baltā staba un sitiet

pa to, gan tad krūze saplīsīs." (Ārā mazgājusies mežsarga sieva,

jo mācītājs to bijis notaisījis ar mīklu.)

Atri mācītājs laidis ārā un priecīgi sitis pa balto štābu. Krūze

saplīsusi. Bet kādas bijušas mācītāja briesmas, kad baltais stabs

sācis kliegt: „Vai, vai, vīriņ, otrreiz gan vairs gultā netaisīšu!"
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3. A. 1775. A. Salietis. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes,

11, 322, 2069.

Reiz kāds mācītājs un skolotājs devušies tālākā ceļojumā. Te

mācītājam iegribējies ēst. Viņš prasījis skolotājam, vai neesot kas,
ko ēst, bet arī skolotājam nebijis nekas vairāk kā tikai gabals siera,
ko viņš mācītājam nedevis. Te tie ieraudzījuši ceļa malā siena

gubu. Skolotājs piegājis, paņēmis sauju siena, ielicis tur savu

sieru gabalu un ēdis. Tas pasniedzis sienu arī mācītājam, bet tas

to nevarējis ēst. Vakarā abi nonākuši kādās mājās un lūguši nakts

mājas. Guļas vietu viņiem pataisījuši gar mūri, uz kā bijusi uz-

likta maizes mulda. Skolotājs, apēdis sieru, gulējis mierīgi, bet

mācītājam nežēlīgi gribējies ēst. Naktī viņš uzcēlies un meklējis

ko ieēst. Piegājis pie muldas un saēdies mīklu, viņš nesis to arī

skolotājam. Pa tumsu tas piegājis pie gultas, kurā gulējusi saim-

niece. Mācītājs noturējis to par skolotāju un licis viņai mīklu pie
mutes. Saimniece pa miegam nopūtusies. „Nepūt, skolotāja

kungs, nav jau karsts," mācītājs iesaucies. Saimniece no sau-

ciena uzmodusies, bet mācītājs nobijies laidis pa durvim laukā.

Ķēķi uz galda stāvējusi krūze. Mācītājs gribēdams rokas maz-

gāt, iegrūdis tās krūzē, bet nevarējis vairs dabūt laukā. Vēl vai-

rāk nobijies, viņš izdrāzies pagalmā. Gribēdams krūzi sasist, tas

devies pie mājas stūra, kur kāda meita patlaban blusījusies. Mā-

cītājs meitu nepamanījis un drāzis ar krūzi pa stūri. Bet krūze

trāpījusi meitai pa vēderu. Meita iekliegušies, bet mācītājs mu-

cis no mājas projām, atpakaļ neskatīdamies.

4. A. 1775. J. Medne no M. Riekstinas Nurmuiža. P. Bir-

kerts, Latvju t. anekdotes 11, 381, 2252—2254.

Reiz dzīvojis tāds nejauks mācītājs, kurš nabagiem nemaz ne-

palīdzējis. Kad kāds lūdzis, lai dod viņam ēst, mācītājs teicis:

„Ediet baltmaizi ar sviestu!" Bet kur ņemsi baltmaizi ar sviestu,

kad nav ne dienišķas maizītes? Ķesteris arī to zinājis un bijis uz

mācītāju loti dusmīgs.
Vienreiz mācītājs staigājis ar ķesteri pa mežu un nomaldīju-

šies. Sāk gribēties ēst. Ķesteris izvelk no kabatas rupmaizi un cd.

Mācītājs prasa, lai dod viņam arī. Ķesteris saka: „Ēdiet baltmaizi

ar sviestu!"

Pienāk nakts. Bet nu mācītājs tā izkratījies, ta izgribejies est,

ka nekur glābties. Ķesteris uzkāpj kokā un ierauga uguntiņu Pats

tas skrien uz to pusi pa priekšu, bet mācītājs nāk pakal lēnāki

Ķesteris piesaka saimniecei, lai mācītāju vakariņās nelūdzot, lai

tikai pasakot: „Nāciet vakariņās!" Ja tad nenākot, lai vairāk ne-

saucot. Labi. Atnāk mācītājs. Saimniece sauc vakariņās. Ķeste-
ris iet tūliņ, bet mācītājs gaida lielākas lūgšanas. Neko darīt, šim
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jāpaliek bez ēšanas. Mācītājs ludz ķesterim, lai dodot viņam ko

ēst. Ķesteris atteic: „Ēdiet baltmaizi ar sviestu!"

No tas reizes mācītājs palicis pret nabagiem devīgs un nav

vairs sacījis: „Ediet baltmaizi ar sviestu!"

5. A. 1775. J. Opvncans no Oliņka Latgalē.

Dzeivuojis vīns ļuti skups pops>. Viņam bejis vvsa gon, bet

nikod nikam: ni übogam ni arī nalaimē īkritušam napastīpis rūkas.

Reizi vīns gudrs kolps aizvad vinu uz lelu mežu medībā.

Kolps pajem sev leidza maizi, bet pops dūmuodams, ka uotri at-

sagrīzīs muojuos, napajem ni kvmūsa. Staigoj, staigoj un aizsa-

molda pops. Vysu dīnu tai nūsastaigoj, ka pops paīt vairs navar,

bet ceļa navar dabuot. Ir juogul. Pops lem uz vīnas sīna skau-

dzes, kolps uz ūtras. Kolps ād maizi. Pops vaicoj: „Kū tu ēd?"

„Sinu, mums nabogim biži vin tvs juoad un mes asam piro-

duši un pi tam sīns daudz moz paseitynoj."

Pops rauga, bet sīns viņam pavvsani nalein reiklē. Puorgul-
nakti naēdis. Utrā dīnā staigoj, staigoj, bet mežam molas navar

atrast. Pops voi apsluopst. Izlem otkon uz sīna skaudzem. Pops

uz šovos, kolps uz sovas. Kolps ād maizi. Pops vaicoj: „Kū ēd?"

„Sīnu," atbild kolps.

Pops mēginoj, bet nikai navar ēst, sīns nalein viņam reiklē.

Atstaigoj arī vvsu trešū dīnu, pops nazyna, kai vairs īt, viņš tikkū

valkas. Vokorā lem uz skaudzem. Kolps ād maizi, bet pops mierst

bodā. Tika iuz reita, catūrtā dīnā kolps izvad popu nu meža

un, vāzdams uz muojom, īvad vīnā naboga ustabiņā, kur viņu drus-

ciņ ībaroj, baidīdams ar saslimšonu, bet pats labi paāzdams. Tod

viņi atīt uz muojom. Pēc tam pops palīk tik_žēlsirdīgs, ka pījem
kotru nabogu sovuos muojuos, paboroj un vēl īdūd uz ceļa.

6. A. 1775. Krogzemju Mikus, Auseklis, Lielvārde.

LP, 365 (160, 1).

Reiz dzīvoja skops kungs; tas nekad neatstāja atslēgas mājā

un savai sievai nodeva barību ar mēru vien. Reiz vagārs uzvedi-

nāja kungu medīt. Jā, šis ies arī. Bet vagārs paņem maizi līdz,

kungs ne. Nu medīja, medīja — neķērās nekā. Kungsi saka: „Nav

vērts! liesim mājā — man gribas ēst!"

Bet vagārs bija liels gudrinieks, viņš gāja pa priekšu un ieveda

kungu arvienu dziļāk mežā, kamēr apmaldījās. Nu gāja, gāja —

kungam tā gribas ēst, ka nekur šauties, bet vagārs tikai mierina:

„Gan jau, gan jau!" Beidzot meža vidū bjia tik šlokans, visu dienu

neēdis, ka bija jāapstājas. Bet vagārs Uzlīda vienā kaudze; to-

mēr kungs bija tik nokusis, ka nespēja kaudze uzrāpties, bija ja-
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paliek apakša. Vagars augša eda savu maizi. Kungs vaicā: „Ko
tu tur cd? Dod man arī!"

„Ko nu došu? Es jau bada sienu edu!"

„Sienu tu ēdi! kā tad siens smekē?"

„Kā nu smēķē? Jums, cienīgs lielskungs, kas cepešus vien

raduši ēst, siens pie sirds neies, lai dara, ko zin." Vagārs, labi

saēdies, nokāpa no kaudzes un gāja tālāk, kungs pakal. Gāja,
gāja — ieraudzīja māju. Vagārs sacīja: „Varbūt šinī mājā aici-

nās mūs ēst, kas var zināt? lesim iekšā. Bet tad tikai nu tūliņ,
līdz aicina, neeita pie galda — tas nejauki izskatās un te nav tāds

ieradums. Trešo reizi kad sauks, tad."

Labi; iegāja iekšā, tur patlaban saimnieks ar saimi bija paēduši
vakariņas. Saimniece uzlika citus šķīvjus un aicināja arī ciemi-

ņus: „Nāciet ēst!" Vagārs tūliņ sēdās pie galda; bet kungs do-

māja: „Lai, lai — nu jau tikai pirmo reizi aicināja," un negāja.
Saimniece vēl reiz ieteicās: „Cienīgs lielskungs, nāciet nu, nekau-

nieties!" bet šis atbild: „Paldies! par saukšanu, man ēst negribas."

Saimniece domāja: „Daudz arī tādu nevar bikstīt, gandrīz
aizkaitina vēl, diezin vai mūsu ēdienus maz ēd — labāk lai paliek."
Un tā palika arī; tikai vagāru, to skubināt skubināja: „Ed vien

droši, nebīsties, nekaunies!" Vagārs paēda krietni un saimniece

noņēma traukus: maizi, karotes ielika skapī, bet biezputras podu,

kas atlikās, uzlika skapja augšā. Naktī, kad visi gulēja, kungs mo-

dināja vagāru: „Man dikti gribas ēst!"

„Vai cienīgs lielskungs, skapja augšā vakar vakarā saimniece

atstāja biezputru — ēdiet to!" „Jā, kur tad? Es jau tumsā ne-

varu atrast!" „Nekas, man ir dzijas kamols: piesiešu galu pie poda

un atrisināšu līdz šejienei, tad tikai cita gar dziju grābstīdamies,

gan podu atradīsit."

Labi, tā būšot brangi gan. Bet kur nu vagārs, blēdis! Nesēja

vis dzijas galu biezputras podam, piesēja abrai, kur patlaban iejava

iejauta, un otru galu atkal piesēja gultas staklei, kur saimnieks ar

saimnieci gulēja. Kungs nu līda pa dziju vien, bet vagars iečuk-

stēja : „Paēduši, atnesiet man arī labu biezputras piku."

Kungs aizlīda pie abras un saēdās iejavu; beidzot paņēma labu

piku vagāram nesrt, bet pa dziju iedams, nenonāca vis pie vagara

— aizgāja pie saimnieka gultas un iesvieda iejavu gulētajiem acīs,

sacīdams: „Ēd, nu ēd, vagār es jau paēdu!"

Vagārs, to dzirdēdams, ieteicās: „Kur jus maisāties? Tur jau

nav mana gulta — nāciet te!" Kungs atnāca pie vagara izsami-

sis: „Vai, kā es apmulsu! Bet saki, vagar, man biezputrainas ro-

kas — kur nomazgāšu?" Ače, tepat uz galda ir dzēriena krūze,

mazgājiet turpat." „Nē, nē, tā nevar, nac, uzlej man slapjumu uz
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rokam, tad ja. „Ko nu niekus nakts laika laistīties? lebāziet abas
rokas krūze un raujiet uz reizi ārā, tad paliks baltas."

Labi, šis_ iebāzis ari, bet ārā vairs nevarējis dabūt, iesprūdu-
šas. Nu vagars mācījis: «Piedarbā ir bērza bluķis, izeita un sitiet

bluķi, tad saplīsīs un rokas būs vaļā." „Kungs izgāja pie-
darbaun ieraudzīja baltumu; viņš domāja: „Tas jau bluķis būs,"
un krava virsu. Bet nebija vis bluķis, bija saimniece, kas izgā-
jusi baltu kreklu vilkt, jo tam kreklam kungs bija uzsviedis iejavu.
Saimniece, sitienu pa muguru dabūjusi, iebrēcās: „Vīriņ, vīriņ, ko
tu mani dauzi!"

Kungs tagad briesmīgi nobijās un ieskrēja pie vagāra: „Muk-
sim projām, te spogojas!" Un tā abi aizmuka arī un kungs no tā

laika atstāja skopumu.

7. A. 1775. L. Uljana Latgale. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja kungs un mežasorgs. Kungs šovam mežam nazv-

nuoja ni molu ni gola. Reizi mežasorgs aizvede sovu kungu uz

mežu paruodīt, kaids ir viņa mežs saaudzis lels. Guoja, guoja —

vvs vēļ nabeja radzama ni mola ni gols. Mežasorgs soka uz sovu

kungu: „Atsasēst un atsapvust, es aizīšu pasavārtu molas."

Kungs atsasāda. Mežasorgs aizguoja uz muojom, paēde un

leidza pajēme ēdīņa; bet kungs nabeja ēdis un mežasorgs nikuo

nastuostēja, ka viņš beja muojuos. Atguoja vokors, vvs vēl na-

beja radzama ni mola ni gols. Atroda sīna skirdu, pi kuras gri-
bēja turēt nakts muojasi. Kungs astagula zemē pi skirdas, bet

mežasorgs izkuope augšā. Meža sorgs suoka ēst, bet kungam arī

gribējuos ēst. Soka kungs: „Kū tu ēd?"

Mežasorgs soka: „Sīnu ādu." Tad kungam gribējuos ēst

stvpri un viņš suoka ēst sīnu. Bet kai beja pījucis pi meikstom

vvsaidom bareibom, navarēja i padūmuot sīna ēst. Atguoja ūtruo

dīna, vēl vini obi staiguoja pa mežu, vvs nabeja radzama ni mola

ni gols. Tod sācēja uz kungu mežasorgs: „Tu pasēdi un atsa-

pvut, bet es īšu paraudzīt molas mežam."

Kungs atsasāda atsapvust, bet mežasorgs aizguoja uz muo-

jam, pīsacēja sovai sīvai, lai pīvuorej bīzas putras. Bet pats mudri

atguoja atpakaļ. Sīva vokoram pīvuorēja bīzas putras, tod īgoja
kungs un mežsorgs ustabiņā. Sorga sīva pīlyka bīzas putras uz

golda, tod sācēja: „Ejat āstu." Kungs vys vēl naguoja.

Tod sācēja ūtru reizi: „Ejat āstu." Kungs vvs vēl sēdēja un

naguoja. Lai gon ēsti gribējuos, bet gribēja,_lai juos vairuok pa-
salvudz. Vairuok sīva nasacēja nikuo un nūjēme bīzu putru nu

golda. Tod atsagula kungs un mežasorgs. Kungs cēlēs un izēde

vīns pats vvsu pūdu putris.
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76. Nelaimīgais jauneklis.

1. A. 1775. Skolnieks J. Daizis no 56 g. vecas levas Daizes

Nīcā. K. L i c 1 ozo 1 ak r.

Reiz bijis viens muļķa puisis, kas gribējis precēties, bet nezi-

nājis, kas viņu novedīšot pie sievas mātes, kur viņš domājis iet.

Vienu dienu viņš nogājis pie kaimiņu saimnieka un lūdzis, lai tas

viņam ejot līdz
J

Saimnieks bijis ar mieru, bet teicis, ko darīšot,

ja viņš daudz ēdīšot, pie sievas mātes jau nevajagot daudz ēst.

Saimnieks to pamācīja, ka viņi noiešot un kad viņus raidīšot ēst,
tad viņš lai ejot saimniekam pakaļ. Kad šis jau būšot diezgan ēdis,
tad viņš uzmīšot šim uz kāju, un tad lai šis ceļoties no galda augšā
un lai teicot: „Paldies par maltīti!"

Nu abi divi arī aizgājuši, sievas māte aicinājusi abus pie galda.
Abi piesēdušies pie galda un ēduši, bet suns, pa pagaldi staigādams,
uzminis muļķa puisim uz kāju. Tā uz reizi puisis piecēlies un tei-

cis: „Paldies par maltīti!"

Saimnieks nezinājis, kas šim būtu uz kāju uzminis, un viņam
arī palicis kauns un viņš gājis arī no galda nost. Sievas māte

vēlāk raidījusi abus gulēt. Kad apgulušies, tad viņi nevarējuši
nemaz aizmigt, kā gribējies ēst. Saimnieks teicis muļķim, ka abrā

esot mīkla, lai ejot ēst un lai viņam arī atnesot. Muļķis izkāpis

no gultas, piegājis pie abras un ēdis, ka čakstējis vien. Muļķis

paņēmis pilnas rokas ar mīklu un nesis arī saimniekam. Kā jau pa

nakti, nevarēdams redzēt, muļķis apmaldījies, piegājis pie sievas

mātes gultas un nosmērējis tai visus gurnus ar mīklu. Kad viņš
otrreizi atkal nesis mīklu, tad pienesis pie saimnieka. Nu muļķis

gribējis iet gulēt, bet rokas bijušas aplipušas ar mīklu. Viņš nu

prasījis saimniekam, ko lai darot. Saimnieks teicis, ka uz galdu
esot krūza, lai ejot tur nomazgāt. Muļķis piegājis pie galda un

bāzis uz reižu abas rokas iekšā, bet nu nevarējis vairs izraut ro-

kas1ārā, gājis atkal pie saimnieka un prasījis, ko darīt. Saimnieks

teicis, lai izejot laukā, tur esot viens balts stabs, lai sitot kruzu

gar to stabu, tad rokas būšot vaļā.
Par to brīdi sievas māte atmodusies un domājusi, ka viņa

ir noķēzījusies, gājusi laukā tīrīties. Muļķis4 izgājis laukā, noturējis

saimnieci par balto stabu un sitis tai ar krūžu, kas tūliņ saplīsusi

un rokas tikušas brīvas. Pats nu atkal mudri skrējis iekšā gulēt.
Sievas māte, domādama, ka vīrs pamanījis, ka viņa netīra, ejot

viņu sist, un tādēļ viņa teikusi: „Mīļo vīriņ, nesit, nesit, es tikai

drusku vien esmu netīra."

2. A. 1775. Skolnieks Latgalē. N. Rancana kr.

Reiz dzīvojis viens jauns cilvēks, kas ļoti gribejsi precēties.

Tēvs viņam iedevis divi simti rubļu naudas, lai braucot precības.
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Vienu reizi viņš aiziet uz vienām mājām, kur dzīvo daudz meitu.

Precībās aizgājis, viņš priecājas, ka viņam esot sudraba pils, un

viņš gribot sev dabūt līgavu. Meitas, redzēdamas tādu bagāt-
sataisa vakariņas un lūdz, lai nākot vakariņās. Brūtgānam

tā ēst gribas, ka nemaz nevar ciest, bet viņš izliekas, ka esot

nesen paēdis un atsakās no vakariņām. Meitas, daudz ko neievē-

rodamas, uzaicina, vai viņam gribēties iet gulēt. Brūtgāns atbild,
ka vēlētos gan, jo viņš esot loti lielu gabalu nogājis. Meitas pa-

taisa uz grīdas gultu un aizlaiž brūtgānu gulēt. Meitas sāk savā

starpā strīdēties, kurai nu pirmajai kristu tas brūtgāns.

Aizgāja visi mājas ļaudis gulēt, bet tikai brūtgāns palika no-

modā un domāja, kur varētu dabūt ko ēst. Viņš mudīgi uzceļas no

gultas un pieiet pie skapja, kur viņš bija pa dienu redzējis kādas

ēdamas lietas. Skapi atvērdams, viņš redzēja, ka tur atrodas me-

dus un svaigi pīrāgi. Ko nu vairāk bēdāties? Nu tik ēst, cik tik

lien. Bet par nelaimi viens mājinieks pa miegam aizkāsējas. Brūt-

gāns loti uztraucies un, no skapja bēgdams, bija aizķērušies aiz

krampja bikšu poga un nevilšus skapis bija uzgāzies pašam virsū.

Trauki plīsa un piens lija pa malu malām. Brūtgāns no bailēm

aizskrēja uz savu gultu un apgūlās. Mājas ļaudis visi uztraukušies

no lielā rībiena un apskatās, kas tur par lielu lērumu noticis. Ap-
skatās: viss skapis sasists ar visiem traukiem. Saimnieks saka:

„Tas par traku, visas durvis ir cieti un skapis apgāzies, te vajaga
būt daudz velniem. Sanāciet ar rungām sist velnusl"

Izmeklē visas malas, bet neviena velna neatrod. Saimniece

saka, lai pieejot, otrā istabā pie brūtgāna, vai tas neesot kaut ko

redzējis. Saimnieks paņem rungu un iet skatīties. Kas, tas? Viss

brūtgāna deķis aplijis ar rūgušu pienu. „Še ir tas sātāns, ko mēs

meklējam."

Saimnieks pasauc puišus un liek, lai iesloga to rijā līdz rītam.

Brūtgānu saņem cieti un aizved uz riju, lai rītā varētu aizvest

uz tiesu. Brūtgāns pa riju staigādams, loti nobīdies par savu ne-

laimīgo precību. Dzird, ka viens pa riju staigā un taisni nāk uz

viņu virsū. Brūtgāns paņem rungu un liek tam velnam par galvu.

Noblauoās vien, viens velns pagalam. Pēc brītiņa dzird atkal ka

nāk viens velns viņam virsū. Paņem bomi, un kā lika pa galvu, ga-

tavs atkal otrs velns.

Uzausa gaisma, un nu brūtgāns ieraudzīja, ka viņš nositis

velna vietā divus teļus. Ko nu darīt? Jāpaskatās, kā un kur va-

rētu izbēgt. lerauga, ka rijas lodziņš ir caurs, paņem bomi izsit

lodziņam rāmi un stiklu. Un nu brūtgāns mudīgi izlīda pa lodziņu

laukā un laimīgs devās pasaulē meklēt citu laimi.



480

3. A. 1775. Skolnieks M. Kaupelis no 65 g. vecas M. Anzi-

ķes Nīcā. K. Lielozola kr.

Čāpiņu Jānis gājis pie Miguļiem precībās. Viņi to turējuši par

nabagu, un likuši uz mūrīti lai apsēžas. Tad viņi ienesuši vaka-

riņas un vākuši, lai viņš arī nākot ēst. Viņš uz to saucienu vēl ne-

gājis un gaidījis, lai vēl vienreiz sauc, bet Miguļi vairs nesaukuši.

Tā nu viņš apgūlis uz mūrīti neēdis. Vecie ienāk istabā gulēt, bet

meitas iziet laukā. Pa nakti viņam sācis stipri ēst gribēties. Viņš

piecēlies un piegājis pie skapja meklēt ko ēdamu. Kāpdams pie
skapja, viņš to apgāzis, izlijis piens un sasitis visus traukus. Čāpiņu
Jānis nu sabijies un steidzies atkal mudīgi uz mūrīti un guļ. Saim-

niece, gulēdama to troksni izdzirdusi, modina saimnieku: „Liels

pērkons bija, debess logi atvērušies un lija lietus."

Saimnieks arī visu bija dzirdējis un sacīja: „A tu, pagāns;
mēs tev devām naktsmājas un aicinājām arī uz vakariņām. Kā-
lab tu nenāci? Tagad tev vajag līst skapī iekšā un apgāzt."

Nu saimnieks ceļ puisi augšā, ved to uz riju, ka nepadara vēl

kādu nelaimi. Uz riju ejot, Čāpiņu Jānis dabūjis labu metamo.

Viņš nu stāv tādu brīdi rijā un dzird, ka kas nāk klāt. Viņš sauc,

lai nenākot, dabūšot ar metamo. Tā viņš vairāk reiz saucis, bet

kā nāk, tā nāk. Viņš nu sitis nācējam ar to koku, trāpījis teļam

par galvu un nositis to. No rīta nākuši ļaudis raudzīt, lai izlaistu

to laukā. Bet nu redz, ka teļš nosists. Saimnieks un saimniece

žēlojas, ka teļš esot uz Tružas laimi šķirts un nu ir nosists. Nu

sasien Čāpiņu Jānim rokas un ved uz tiesas namu cietumā. Vis-

pirms noveduši viņu pie skrīvera. Visi nu smejas: „Kur nu Čā-

piņu Jāni par arestantu dzen?" Nu Miguļu ļaudis dabūn zināt,

ka nelaimīgais ir Čāpiņu Jānis, kas nācis precībās un, visi nekāds

ļaundaris. Steigšus viens aizskrējis uz Miguļiem un visu izstāstī-

jis. Nu uzņēmuši viesi ar ēdieniem un dzērieniem un drīzumā

Čāpiņu Jānis apprecējis Miguļu meitu.

4. A. 1775. L. Uljana Latgale. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns cvlvāks, kurs gribēja apsaprecēt. Tikai na-

varēja par tū apsaprecēt, ka beja ceimā, viņa nikas navarēja pa-

baruot. Kai tik aizbraucja svuotūs, vysur vajadzēja vīnam pašam

par vokoru loba vepra. Nikur viņam nasadevēs sameklēt sev sī-

vas. Sarunuoja ar sovu svuotu. Svuots soka: „Kai tik aizbrauk-

sim un dūs myus<im ēst, es izmīgšu tev uz kuojas, lai_ tu vairuok

naād." Briugons beja ar mīru. Aizbraucja obi svuotūs, atsasāda

pi golda, ceimā briugons gaidēja, kod svuots mīgs uz kuojas; bet

tur paleida zam golda saiminīka suns un izvvlka sovu depi uz visa

kuojas. Briugons vairuok naēde nimoz. Kad atsagula, vīsam ēst

gribējuos. Cēlēs briugons, atroda saiminīcai bliņi. Briugons pa-
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jēme un izēdevvsus blinus. Tod pajēmis palīku, salēja sovai

briutei gultā, dūmuodams, ka viņai ari gribēsīs ēst tai kai viņam.
Pasamūda briute un atroda pvlnu gultu meikles. Arī blinus izāstus

atroda saiminīca. Tod jī zynuoja, ka cyts šytuo nadarēja, kai

briugons, tamdēļ ka vokorā naēda. Atsacēja briute naīt un svuots

ar bruigonu aizbraucja prūjom. Briugons navarēja apsaprecēt un

dzeivoj vēl šu boltu dīn bez sīvas.

5. A. 1775. V. Akmentiņš Lubānas pag., Zvidzienas ap-

kārtnē. A. Aizsila kr.

Vīns gribējs apsaprecētīs i jis guojs ar svuotu svuotuos. Bet

svuotuojamais bejs lels āduojs. Aizguojuši jau uz nūdūmuotuo

jaunovu i sasvuotoj jau jū. Jīm uzlīk galis ēst, i cikam vusi izīt

ūtrā ustobā sazavienuot, jī palīk divatā ar svuotu pi golda. Briu-

gonam kauns daudz ēsit, to jis pīgruob i pīlīk capurē. Kad jam
prūm ejūt, pīnuok kuorta bučuot tāvam i muotei rūku, tai jam gala
vvsa izbierst. Tai jam tics kauns un jis aizbēdzs prūm.

Aizīt tūlaik uz ūtru sātu. Tur sazasvuotoj, otkon jīm uzlīk ēst.

Vairs jis nalīk capurī nikuo. Te jis radz, ka sīvis muote jauc maizi

un tod jis dūmoj: nu biušūt ēšana, ka visi aizmigšūt.
Naktī visi aizmiguši, a svuots ar briugonu dūmoj par meikli.

Beidzūt briugons siuta svuotu uz balvu, a svuots naīt. Tod briu-

gons pats īt. Svuots prosa, kab šam arī atnastu. Briugons pīād
pats, nas svuotam, a napatruops danest svuotam, daness sīvas

muotei. Sīvis muote timā laikā suokuse bezdēt, a jis soks: „No-

piut, napiut, nav jau korsta."

Reitā sīvis muote dūmoj: kur jei nūzasmērējusīs? Aizīt uz

vuogiuzi mozguotīs. A briugonam bāda par rūkom, ka vusis ar

meikli. Viņš dūmoj: kur nūzamozguotīs: Apsavērās, atradis

taidu mozu skriuzeiti. Gribējs timā nūmozguot, akai buozs rūķis,
tai īkšā palikušas un uorā vairs dabiut navarējs. Beidzūt jis skrējs

ar vusu skriuzeiti uz vuogiuzi. Taisni timā laikā sīvis muote moz-

guojusēs, i jis uzskrējs uz pliķis sīvis muotes. Jis īzaskrējs un na-

pazins dūmoj: tei kozla (kaza). Suocs sist skriuzeiti pret kozlu,

a sīvis muote suokuse bļaut. Nūzabeidīs briugons, skrēja uz ustobu

un pīcēls svuotu un abi ar svuotu mudri prūjom. Tai jis navar

dabiut sīvis un dzeivoj visu miužu bez sīvis.

6. A. 1775. Skolniece K. Mangaic, Blomes skola. V. Mal-

d o n ak r.

Divi lopu dzinēji dzinuši uz Rīgu lopus, viens bijis jau pieau-

dzis, otrs vēl puika. Nodevuši lopus un saņēmuši savu algu, viņi

braukuši atkal atpakaļ uz māju. Viņiem bijis arī zirgs, ar ko ve-
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dusi lopiem ceļa barību. Tā uz māju braucot, viņi iebraukuši Baloža
krogā zirgu pabarot. Puika braukdams bijis nosalis un atpūzdamies
ielīdis krāsnī sasildīties. Tādā siltā vietā viņam nu uznācis miegs
un viņš aizmidzis. Lielais lopu dzinējs, pabarojis zirgu un atpū-
ties, taisās braukt atkal projām. Viņš sāk meklēt savu mazo ceļa

biedru, apprasās arī pie laudim, vai nav redzējuši, kur puika pa-

licis, bet neviens nekā nezina. Lielaisi doknājis, ka puika būs izgājis
uz ceļa iepriekšis, un braucis tik uz māju prom.

Pēc neilga laika kroga meita iet krāsns kurtu un, malku krā-

snī bāzdama, ierauga tur puiku. Viņa sabīstas un sāk kliegt: „Ak

tu, pagāna puika! Lielais tevis izmeklējās un jau aizbrauca projām."
Puika arī tūliņ pamostas, izlien no krāsns ārā, galvu vien kasa

un nezina, ko nu darīt. Lielais aizbraucis ar naudu un ceļa kuli, un

šis nu palicis svešā vietā bez naudas un maizes. Krogā, Rīgas tū-

vumā, jau sanāk šādi tādi blēži un diedelnieki, kādēļ krogā svešam

cilvēkam nekādas palikšanas nav. Pašu reizi krogā saime ēda va-

kariņas un puika arī prasīja, vai nedotu ēst, bet kad naudas ne-

bija, tad krodzenieks nekā nedeva. Puika redzēja, ka meitas ēdiena

atlikumu ielika skapī, kad saime bija paēdusi. Kad kroga ļaudis bija

aizgājuši gulēt, tad puikam vēders nemaz vairs nelika miera. Viņš
klusām pielīda pie skapja un lūkāja taisīt to vaļā. Bet skapis par

nelaimi bija vecs un istabas grīda nelīdzena. Kā un puika sāka ap

skapi krāmēties, tā skapis apgāzās un uzkrita puikam virsū. Nu sa-

plīsa visi trauki, izlija ēdiens uz grīdas un no lielā trokšņa salēca

visi kroga ļaudis kājāsl. Pieceļ tūliņ nogāzto skapi, redz, ka puika

vēl apukšā, un nu arī zina, kas te bijis vainīgs. Krodzenieks nu ne-

var vien izdomāt, kur tādu negantu puiku ieslodzīt. Pēdīgi izgu-

drēja ieslodzīt to pirtī, jo bijis sestdienas vākars un pirts bijusi

izkurināta. Bet pirtī jau iepriekši viena akminu sitēja sieva bija

ienesusi savu teļu sasildīt. Tēlš, pirtī apsildījies, bija sajutis ari

cilvēku un sāk iet taisni uz puiku. Puika bija domājis, ka pirtī ne-

viena nav, noturējis teļu par ēnu (spoku). No lielām bailēm viņš

paķēris vienu malkas gabalu, kas pirtskuram pāri palicis,_un sitis

pa tumsu teļam par purnu. No stiprā sitiena telš tikai iebļāvies un

izstiepies uz grīdas un bijis beigts. No ēna atpakalis bēgdams,

puika iekritis krāsns bedrē un pārgulējis tur, malkas gabalu rokā

turēdams.

Rītā krodzinieks iet uz pirti un grib ieslodzīto cietumnieku

laukā laist. Atver dūris un redz, ka puika nositis teļu. Krodzinieks

tam uzkliedz: „Ak tu, pagāns, teļu ar' esi nositis!"

Tad viņš ņem puiku pie rokas un ved uz muižu pie kunga.

Kungs, izklaušinājis puiku, sabāris vēl pašu krodzinieku, sacī-

dams: „Vai tu būtu iznīcis, ja būtu puikam badā est iedevis?"

Kungs vēl iedeva puikam trīs rubļi ceļa naudas un atlaida to

uz māju. Krodzeniekam bija visa skāde pašam jācieš.
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7. A. 1775. M- Biksons, Ivandes pag. P. Birkerts, Latvju
t. anekdotes, 11, 308, 2034.

Reiz dzīvoja viens ļoti skops mācītājs. Viņš saviem kalpiem
nekad nav devis labu ēdienu ēst, nedz arī maizi. Maize bijusi cepta
kopa ar pelavām un sēnalām tā, ka ēdot tā dūrusies rīklē.

Mācītājam bijis kučieris, kas nodomājis mācītāju izmācīt.

Ta reiz mācītājs taisījies braukt bērnus pārklaušināt. Kučieris
nodomājis: nu es tevi mācīšu. Braukuši un braukuši pa purviem

un mežiem, bet mājas nevienas. Tā pienākusi pusdiena. Mācītājs

jau bijis ļoti izsalcis, bet ko ēst līdzi nekā nebijis. Brauc atkal. Cel-

mi, meži, klajumi, bet mājas kā nav, tā nav. Saule jau taisījusies
uz rietēšanu. Kučieris tik braucis un braucis riņķu riņķietm ap mā-

cītāja muižu pa mežu. Bet mācītājs jau nekā nezina. Uznākusi

tumsa. Kučieris teicis mācītājam, ka viņš uzkāpšot kādā priedē

un apskatīšot, vai uz kādu pusi nevar uguni redzēt. Labi, kučieris

rāpjas priedē augšā, viņš domā: nu man laiks tevi mācīt. Tas iz-

ņēmis sev no kabatas līdzi paņemto maizi un sācis priedes galā
ēst. Mācītājs prasījis, ko šis ēdot? Kučieris atbildējis, ka viņš

graužot čiekurus. Nu, lai sviežot arī viņam lejā, viņš arī gribot

grauzt. Kučieris nosviedis dažus čiekurus. Mācītājs sācis čieku-

rus lupināt, bet neko nevarējis no tā izēst. Mācītājs teicis, ka

viņš nevarot norīt, viņam duroties rīklē. Viņš brīnījies, ka ku-

čierim neķeroties rīklē un tas varot norīt. Kučieris atbildējis, ka

viņš jau ieradis tādu maizi ēst un ka viņam rīkle esot liela. Bet

mācītājs nemaz nezinājis, ka kučieris ēdis maizi. Apēdis maizi,
tas teicis, ka uguni nekur nevarot ieraudzīt, un līdis no koka ze-

mē. Mācītājs sēdējis ratos; un kučieris sācis atkal braukt.

Braucis un braucis, līdz pēdīgi izbraucis uz kādām mājām.

Tā izrādījušās par tām pašām, uz kurām viņi gribējuši braukt.

Mācītājs teicis: „Ja mums dod ēst, tad, kad pēc tavām domām

būtu diezgan ēsts, piemin man ar kāju, jo man kauns, ka es par

daudz neēdu aiz liela izsalkuma!"

lebrauc mājās. Saimniece tūlīt liek uz galda piena zupu. Tā

mācītājam labi pa prātam. Abi sēžas pie galda un ēd. Zupa vei

labi karsta. Mācītājs uzsmēlis tikai pāris karoties uz šķīvja, lai
ātrāki atdzistu. Tā tam zem galda gulošais sunsi piesities pie kājas.

Mācītājs jau satrūcies, paskatījies uz kučieri, bet tas nelicies pie-

not, ēdis tikai tālāk. Pāris karotītes uzstrēbis, atkal kautkas pie-

dūries pie kājas. Nu mācītājs sācis cik ātri tik varēdams nostrebt

zupas šķīvi un visādi laipni pateicies par vakariņām, ka_ esot labi

paēdis. Nelicies ne dzirdot, kad saimniece godājusi,_lai ēdot vien,

ka šis neesot necik ēdis. Kučieris tik ēdis vien projam.

Paēduši vakariņas, viņi taisījušies iet gulēt. Bet mācītajam

ēstgriba bijusi vēl briesmīgāka. Viņš gulēt ejot noskatījies, ka

zupa vēl atlikusi un ka saimniece to iznesusi pieliekama kambarī.
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Nogaidījis, kad visi apgūluši, viņš klusām piecēlies un gājis pie-
liekamā kambarī raudzīt, vai nevarētu dabūt zupu, jo ēstgriba vi-

ņam bijusi briesmīga. Pa tumsu nevarēdams saskatīt, kurš būtu

zupas pods, nejauši uzdūries uz kādu trauku, aptaustījis to un bā-

zis roku iekšā. Bet ko nu! roku vairs nevarējis dabūt laukā no

krūzes, kurai bijis šaurs kakls. Tas sācis krūzi dauzīt pa pielie-
kamo kambari, no kam izcēlies liels troksnis un sākuši suņi riet.

Uzcēlusies mājas ļaudis un gājuši skatīt, kas tur par troksni bijis.

leraudzījuši mācītāju viscaur ar asinīm notašķītu un nolējušos. Nu

vairs nekas cits nav atliciskā teikt taisnību, kā viss tas noticis.

Krūzē bijušas ielietas asinis, jo iepriekšējā dienā tais mājās kāvuši

cūkas. Mācītājs nokaunējies un gājis istabā. Saimniece tam iene-

susi atlikušo piena zupu. Nu tas vairs nav kaunējies un ēdis pilnu
vēderu. Suņi bijuši izlaisti ārā un nebijis vairs, kas uz kājām min.

No rīta, noklaušinājis bērnusl
,

tas braucis mājās. No tā laika

viņš nav vairs bijis skops, bet saviem kalpiem devis labu maizi

ēst, jo pats bijis piedzīvojis, kā ar viņa paša maizi reiz tam gājis.

8. A. 1775. V. Zacharska no J. Filša Rēzeknē. Latvju

kultūras kr.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīns zemnīks; pi zimnīka beja vīns dāls,

pīcpadsmit godu vacs, kurs staiguoja gonūs. Vīnu reizi zemnīks

runoj šovam dālam: „Ej sagvun vvlku!"

Bet dāls nadzierdēja, kā jam tāvs pasacīja un vaicoj nu tāva:

„Kū tu man, tēt, pascēji?"
Zemnīks sasadusmuoja, tvēra dālu aiz apakles un_izgryudja

uorā nu ustobas, runuodams: „Ej sagvun!" bet napascēja ku sa-

gvut. Dāls nūguoja, dūmuodams, kū jam pasacīja tāvs. Guoja

guoja dāls un jau taisuos vokors. Jam cīši gribis ēst. Verās puika,
ka natuoli ir crnis. Aizīt jis tvmā cīmā. pi vīna zemnīka un prosa

nakts muoju. Zemnīks jū īlaidja un devja jam vītu puorguleit. Pui-

ka atsagula un redz, ka zemnīka saime sāstās pi golda est vaka-

reņas, bet puikam nadūt. Zemnīka saime paēdja vakareņas un nū-

guoja vvsi gulātu. Puika gul, bet jam cīši gribis ēst. Sadūmuoja

puika pameklēt pi zemnīka kuo nabejs paēst. Daīt puika pi cepļa -
-

vērās, uz cepļa stuov apsagts pūds ar meikli. Gribēja puika pasa-

vērt, kas tur ir un, kai buozja rūku pūdā, kuoja aizzametja aiz

gultas un pakrita, bet pūds ar meikli nūkrita nu cepļa un taisni uz

juo golvas, sasyta un aplēja puiku nu golvas leidz_ kuojom ar mei-

kli, īraudzēja zemnīks, ka nazkas staigoj, pīsacēļa, īruovja guni

un redz sasvstu pūdu ar meikli. Zemnīks daīt pi puikas un redz,

ka jis gul vvss ar meikli apmuozuots. Zemnīks, runuodams uz pui-

kas, kū jis naktī gruobuojis, pajēmja puiku aiz apaklis un izgrvu-

dja nu ustobas uorā. Kū darīt puikam? Nakts tymsa.
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īleida jis ituo pat zemnīka klāvā, kur beja lūpi. Sēd puika
kļava un dumoj, kur jam kaut reit dabuot paēst. Te nazkas ar mēli

palaizīja ju. Puika nūsabeida un dūmoj pats sevī: varbvut te valns

un suoka ar rūkom gruobuot. Sagruobuoja puika pi sīnas stuo-

vušu mītiņu. Puika pajēmja tū mītiņu un dūmoj: jo vēl kas pi
juo dais, „likšu ar mītu par golvu!"

Bet otkon mazkas ar mēli jū palaizja. Puika kai devja ar mītu

un dzierdēja, ka nazkas aizklīdzja: „Bjā!"
Pēc nailga laiceņa otkon ar mēli jū palaizīja, puika ar mītu

kai devja un otkon dzierdēja: „Bjā!" Sēd puika un gaida, kas

bvus tuoluok. Klausuos, ka zemnīks pīsacēla un zemnīka sīva īt

slauktu gūvu. Puika nūsvīdja mītu un dūmoj. kab juo nasagyutu,
kur jam nusaglobuot. Jis kai skrēja nu vīna kokta uz ūtru, kuoja

aizzametja un jis pakrita taišņi uz tūs vainu, kurus jis ar mītu

nusyta. Suoka puika ar rūkom grabynuot un jūt, ka te na valni,
bet teli. Nūsabeida puika, ka jis nūsyta divus teļus un dūmoj:
tagad mani zemnīks sagyus un nūsiss. Atīt uz kļāvu zemnīka sīva

un suoka slaukt gūvs, bet naredzēja, ka nūsvsti divi teli. Puika

salaseja spāku un, kai skrēja par sīvīti, kūra slaucja gūvis, izlēja

jai pīnu un izskrēja uorā taišņi krvumiņūs. Zemnīka sīva -.ūsa-

beida un suoka klīgt, cik spāka, ka klāvā dzeivoj valns. Atīl uz

sīvas bolsa zemnīks ar guni un redz: gul juo sīva uz zemes un

klīdz, pīns vyss izlīts uorā, slauktuve uz suoņa natuoli nu juos
gul divi nūsysti teļi. Zemnīks pacēla sovu sīvu, īvedja ustobā un

runoj: „Varbyut, myusu klāvā dzeivoj našķeists gors, vajag at-

vest bazneiekungu puorsvētīt."
Jau izausa dīna, puika izleida nu kryumim un redz, ka na-

tuoli nu juo staigoj lūpi un gons. Puika daguoja pi gona un pa-

prasīja gabaliņa maizes. Gons jam īdevja. Puika paēdja maizes,
padzēra yudeņa un nūguoja tuoļuok. Guoja jis, guoja — veras:

jau nakts un taisās tymss. Kū jam darīt? Aizīt cīmā kaklā ustobā,

bet_ baist. kab zemnīki juo nanūsystu. Sadūmuoja puika: aizīšu

kulā un puorgulēšu nakti. Tai puika padarīja. īguoja kuļā un sēd.

Sadūmuoja puika, ka var atīt kultu un jū sagyus, tuodēļ kuopja
puika kulā, un gaida. Atīt meita ar puisi un suoka puiss žņaudzēt
meitu. Puika gribēja redzēt, kū jī dora, nūlaidja golvu vārtūs, un

nūkrita zemē taišņi uz meitas ar puisi. Puiss ai meitu vlši nūsa-

beida un klīgdami nūskrēja uz sovu sātu, dūmuodami, ka kulā

dzeivoj valni.

Puika izguoja nū kūla un nūguoja tuoļuok sovu ceļu. Daīt

puika pi vīna cīma, īt pi vīna zemnīka un prosa, kab jū pajemtu
par gonu. Zemnīks pabaruoja puiku- un pajēmja sev par gonu.
Nūīt puika gonūs, gona gūvis un cyukas un redz puika, kai putniņi
skraida nu kūka uz kūku. Skrīn nu meža začīts. Puika tvēra

lelu vāzdu un gribēja nūsist zači, bet začis paskrēja; puika kai
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laidja ar vāzdu —taišņi svvānam par kuoju, un atsyta kuoju.
īraudzēja zemnīks, kā svvānam atsvsta kuoja, un runoj puikai: „Tu
svvānam kuojas lauzīsi?"

Tad pajēmja zemnīks puiku, īsādynuoja bučā un aizsvta. Sēd

puika bučā un veras caur cauruma, bet nikai navar izleist. Skrīn

vylks. Daguoja vylks pi bučas un ībuozja caurumā asti. Puika

satvēra aiz astes vylku. Vylks suoka skrīt un pēc sevis nūvvlka

buču. Nu treisēšanos bučai dybyns izkrita. Verās puika, ka juo
tāvs stuov pi sātas. Suoka puika klīgt: „Tētīt, dreižuok sit vvlku!"

Tāvs nūsyta vylku un puika patyka savā sātā un suoka ot-

kon dzeivuot ar sovu tāvu.

77. Mācītājs, sprediķi sakot, lād.

t. A. 1785. K. Apfelbaums Talsos. P- Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 500, 2447.

Jelgavas mācītājs Konrādijs. uz baznīcu iedams, iebāzis ķešā
desas gabalu. Suņi to reižu reizēm jau paraustījuši pie svārku pie-

durknes, jo redzējuši desas gab \h\. legājis baznīcā un uzkāpis

kancelē, mācītājs aizmirsis grāmatu. Ķesteris to paraustījis pie

svārku stūra. Mācītājs domājis, ka tas ir suns, tad iesaucis: ~Se,

tad baznīcā nebūs miera no tevis!"

2. A. 1785. B. Z. Vende Dikļu pag. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes 11, 379, 2247.

Ķesteris gribējis mācītāju piemuļķot. Viņš iespraudis uz

kanceles malas mīkstā segā adatas. Svētdienā mācītājs svētī-

jis draudzi, pacēlis rokas: „Tas Kungs lai tevi svētī un... (no-
laidis rokas uz segas). Ak tu, sātāns!"

3. A. 1785. B. P. Šmits Raunā.

Viens mācītājsi bijis ieradis, sprediķi sākot, arvien uzsist

rokas uz kanceles. Ķesterim bijuši palaidnīgi puikas, ko mācī-

tājs arī zinājis un šad un tad tos puikas sabāris. Puikas nu gri-

bējuši arī mācītāju pakaitināt un iesituši kanceles malā asas

nagliņas. Sprediķī mācītājs sacījis: „Kas ir to pasauli radījis?"
un sitis ar rokām uz kanceles malu. Tad atrāvis rokas un iesau-

cies: „Palaidņu puikas!"

Piezīme. Tādus pašus jokus ir vēl uzrakstījuši Anna Kalniņa Jaun-

piebalgā (P. Birkerts, L. t. a. 11, 355, 2175), Erna Skuja Rīgas jūrmala (11.

355, 2176), L. Lazdiņa lecavā (11, 356, 2177) un N. Kalniņš no M. Kalninas

Suntažu Kastrānes pag. (11, 365, 2208). P. Š.
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4. A. 1785. C. A. Jūgs no 64 g. v. P. Jūga Valkā. P. Bir ke rt s,

Latvju t. anekdotes, 11, 364, 2206.

Viens mācītājs bijis loti resns. Lai karstā vasaras laikā justos
drusku vēsāki, viņš nometis bikses. Draudzes skolnieki to da-

būjuši zināt un nolikuši kādu svētdienu uz kanceles grīdas lap-

seņu punduri. Kāpjot kancelē, mācītājs pa paradumam, nometis

bikses. Pa sprediķa laiku tas uzkāpis lapseņu pundurim virsū.

Lapsenes palīdušas zem talāra un sākušas mācītāju stipri dzelt.

Uz augšu lēkdams, mācītājs nelabā balsī kliedzis: „Tie ļaunie

gari mani moca!"

Piezīme. Līdzīgus jokus par bitēm lapseņu vietā ir uzrakstījuši
B. Riekstiņš no V. Actiņa Madonas apr. Cesvaines pag. (L. t. a. 11, 419, 2355)

un A. Pāvule no Slokas (L. t. a. 11, 420, 2356). Vēl ko līdzīgu par lapsenēm
ir uzrakstījis F. Miķelsons Ainažos (L. t. a. 11, 428, 2379). P. S.

78. Mācītājs ar ķesteri zog govi.

1. A. 1790. J. Zālīte Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdo-

tes, 11, 467, 2415.

Vienreiz mācītājs sarunājies ar ķesteri iet vērsi zagt. Labi!

Kā runāts, tā darīts. Aizgājuši un nozaguši. Nokāvuši vērsi un

galu izdalījuši līdzīgi savā starpā. Bet nu pāri palikusi āda. Kam

to lai dod? Norunājuši tā: paņemt ādu zobos katrs aiz sava gala

un vilkties, kurš stiprāks, tam āda piederēs. Labi. Vilkušies. Bet

tā kā ķesterim nav bijis zobu, tad tas, nabadziņš, paspēlējis. Šis

par to nu saskaities. Aizgājis pie zemnieka, kam vērsi nozaguši,
un izstāstījis visu: kā viņi vērsi zaguši, kā galu dalījuši v. t. t.

Zemnieks iedevis ķesterim naudu un teicis, lai pie tiesas liecina

viņam par labu, t. i. atzīstas. Ķesteris bijis mierā.

Atnākusi tiesas diena. Ķesteris izstāstījis visu patiesību. Bet

mācītājs negribējis sevi draudzes priekšā apkaunot un tādēļ ie-

devis ķesterim savukārt naudu, lai liecina viņam par labu. Šis

bijis mierā.

Nākošu reizi tiesa atkal ķesteri izjautājusi. Viņš stāstījis:

„Jā, mēs aizgājām un vērsi nozagām."
„Kuš," mācītājs to norājis.
„Galu izdalījām savā starpā."

«Apžēlojies," mācītājs tam iegrūdis dunku sānos
L

„Jā, bet nu nāca āda un tā kā to līdzīgi nevarēja izdalīt,
tad paņēmām katrs vienu galu zobos un vilkāmies. Vilkāmies,

vilkāmies, un es — atmodos, tiesneša kungs," pabeidzis ķesteris.

„Vai tad tas bija sapnis?" tiesnesis tam vaicājis.

„Jā," vienaldzīgi atbildējis ķesteris, naudu kabatā žvadzi-

nādams.
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Piezīme. Līdzīgus variantus vel uzrakstījuši Ruta Skujiņa no E. Sku-

jiua Skultē (11, 467, 2414) un J. Lūsis no Guro Buša Sātiņu pag. (11, 468,
2416). P. Š.

2. A. 1790. K. Kupcis no J. Kupča Mores pag. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes 11, 381, 2250.

Reiz dzīvojis viens mācītājs, un šim esot bijis zirgs, vārdā

Izabella. Kādu nakti mācītājs sūtījis šķesteri, lai nozogot kā-

dam bagātam saimniekam aunu. Šķesteris nu domājis, ko tur

nu lai dara, — ko kungs pavēl, tas jādara vien ir. Šķesteris
braucis arī pēc auna. Bet kamēr šis pa kūti ķēris aunu, tikām

viens ar mācītāja Izabellu lapās. Tagad šķesterim cits nekas

neatlicis, kā aunu stiept pa pleciem mājās. Tā kā tas viss esot

noticis sestdienas vakarā, tad mācītājs svētdien, kancelē kāp-

dams, ieraudzījis šķesteri, un gribējis dabūt zināt, vai šis bara-

niņu dabūjis, vai ne. Nu mācītājs diezgan ilgi domājis, līdz bei-

dzot iesācis pusdziedādams — pusrunādams: „Baraniņu dabūji—
ī—ī—ī?"

Šķesteris tāpat pusdziedādams, pusrunādams atbildējis: „Ba-

raniņu gan dabūju, Izabellu paspēlēju — ū—ū—ū!"

Nu mācītājs atbildējis: „Ja Izabellu paspēlēji, dārgu naudu

samaksāsi—ī—ī—ī!"

Uz to šķesteris atkal atbildējis: „Ja dārgu naudu samaksāšu,

tad darīšu draudzei zināmu — ū — ū!"

Tagad mācītājs nedrīkstējis neko vairāk teikt, jo citādi šķeste-
ris var izstāstīt visai draudzei, un tad viņam ir liels negods. Ta-

gad mācītājam cits nekas neatlicis, kā darīt tādai sarunai galu
ar vārdu: „Amen!"

3. A. 1790. V. Zacharska no K. Mačalska, Rozentovas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns baznīckungs ar sovu varganistu,
kuram beja vuords Ontons. Baznīckungs mīluoja sovu varga-

nistu par tū, ka jis beja cīši taisnīgs un jam varēja uzticēt vvsaidas
darīšonas. Vīnā vokorā baznīckungs ar sovu varganistu izguoja

pastaiguot. Tymā laikā dzyna lūpus muojuos. Pi ituo mīstiņa

beja muiža. Tymā muižā pi muižinīka beja izaudzēts vērsis, labi

izbaruots — ar vīnu pīnu. Vērsīti muižinīks turēja meitas kuozom.

Baznīckungs pasavēra uz vērsīša un runoj Ontonam: „Labi byutu

paēst taidas tuklas vērša gaļas."

„Jā," atbildēja varganists, „Na slikti byutu paēst lobās gaļas."
Tai parunuoja baznīckungs ar varganistu un nūguoja uz

sovu sātu gulātu. Puorīt divi dīnas, varganists atvad muižinīka
vērsīti un sauc baznīckungu, runuodams: „Nu, baznīckungs, jem
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nazi, grīzsim itū vērsīti, es jū nūzogu nu muižinīka. Baznīckungs
suokumā nagribēja un runoj: „Jo izzvnuos muižinīks, byus cīši na-

labi, paskaitīs myusus par zaglim."
Bet varganists runoj: „Nikas nazynuos un uz myusu muiži-

nīks nikod napadūmuos, bet mes tū vērsi apēssim."

„Labi," pasacīja baznīckungs, pajēmja nazi un nūgrīzja vēr-

sīti, nūjēmja uodu un galu sadalīja divējuos dalās. „Tagad vajag
sadalīt uodu," baznīckungs runoj varganistam, „Es pajemšu uodu,
bet tev nūmoksuošu ar naudu." Varganists uz itim baznīckunga
vuordim nikuo napasacīja. Reitā muižinīks vērās, ka nav vēr-

sīša un suocja vysur meklēt. Meklēja dīnu, ūtru un trešu, bet vēr-

sīša kai nav, tai nav. Sadūmuoja muižinīks: īšu es pi baznīc-

kunga, parunuošu, varbyut, baznīckungs zyna, kas nūzoga munu

vērsīti."

Atīt muižinīks pi baznīckunga un atroda sātā obus ar var-

ganistu. Muižinīks suocja stuostīt baznīckungam, ka jau treis

dīnas atpakaļ pazuda vērsīts. „Kas jū man atrastu, es īdūtu tam

daudz naudas." Muižinīks soka Ontonam: „Pasaverīs tu man acīs

un tūlaik zynuosi vysu taisnību."

Kad baznīckungs izdzierda, ka muižinīks tai runoj, dūmuoja,
ka varganists izdūs jū, un suocja pats runuot muižinīkam, ka vēr-

sīti nūzoga varganists. „Galu jau sadalījām, bet vēl nasadalījām
uodas, par tū, ka varganists gribēja sev, bet es sev."

Muižinīka acīs Ontons atvylka uodu aiz rogim. Baznīckungs

tvēra aiz astes un kai kuovja, Ontons nūkryta zemē, bet baznīc-

kungs, turēdams aiz astes uodu, lykās ar golvu pi sīnas un nū-

krita pi zemes. Tai Ontons ar baznīckungu ilgi gulēja, bet mui-

žinīks pajēmja vērsīša galu un uodu un nūskrēja uz sovu sātu.

Kad pasacēla baznīckungs ar sovu varganistu, jau nabeja ni ga-

ļas, ni uodas.

79. Duksis un Piksis.

1. A. 1791. C. R. Girgensons Jaunpiebalgā1823, 17. 1. p. Nach

Langbeins Erzāhlung: Bist d v da?

Divas mazas mājas bija tālu no citām mežā, tādā vidū, kur

vēl dzīvoja tumši ļaudis, kas bijās no vella, ka tas varot sagrābt
cilvēkus vai lopus, un tos vārdzināt. Abās mājās dzīvoja lieli

škelmji, kas bija palaiduši savus pirkstus uz zagšanu un viens

otram palīdzēja citus aplaupīt. Viņi bija paši pielikušies liekus

vārdus, ar kuriem tie savā starpā saucās, lai viņi tumšā naktī

varētu labāk atrasties, kad tie, kur kopā uz zagšanu izgājuši,
brīžam šķīrās. Tāds uzvārds bija vienam Piķis, otram Duksis.

Vienreiz viņi naktī izlīduši no sava meža, norunāja apzagt

vienu zemnieku. Piķis gribēja nogriezt dārzā kāpostus, un Duk-



490

sis tikām meklēt kūtī aveņu. Šis gan lēnām vēra kūts durvis,
bet tās tomēr čīkstēja. Saimnieks, vēl neaizmidzis, to sadzirdēja

istabā, un sauca dēlam: „Anci, celies! Kūts durvis čīkst! Kas

zin, vai zagļi nav kūtī?"

Ancis, no miega uzmodies, atbildēja: „Kad tur kas būtu, tad

jau Duksis gan rietu." Šis bija arī mājas suņa vārds.

Tēvs viņam uzbārās, sacīdams: „Nu miguzi, piecelies jel un

palūko, kas tur ir. Pasauc Dūksi, kas zin, kur viņš ielīdis?"

Ancis piecēlies izgāja laukā un sauca: „Duksi, Dūksi!"

Suns bija aizvazājies nāburgos, bet zaglis kūtī, dzirdēdams

savu vārdu, domāja, ka viņa biedrs to saucot, un atbildēja: „Es

šepat esmu."

Ančam palika bail, viņš iespruka istabā un teica elsdams:

„Vai Dieviņ, tēvs, mūsu Duksis runā!"
Tēvs vaicāja: „Ko tad viņš tev sacīja? Vai nesacīja, ka tu

esi muļķis un no miega vēl apreibis?"
Ancis atbildēja: „Vai man ticat, vai neticat, Duksis atbildēja,

ka viņš šepat esot. Eita paši ārā, un jūs to dzirdēsit!"

Tēvs arī uzcēlās un izgāja un, smiedamies par dēlu, sauca:

„Duksi, Dūksi!"

Zaglis, to dzirdēdams, atkal domāja, ka tas esot viņa palīgs,

un atbildēja: „Tepat es vēl esmu, nekliedz jel tā, brēki!"
Nu arī pats saimnieks satrūcies pateica Dievam, ka

viņš vēl pa durvim varēja iemukt un bulti aizšaut. Tad viņš sa-

cīja uz dēlu: „Ko nu iesāksim? Duksī ir velis ieskrējis, tas ci-

tādi nevar būt. Teci nu, dēliņ, žigli uz Puntules Juri, un lūdz

viņu mīļi no manas puses, lai viņš tūlīt atnāk!"

Puntules Juris bija vecs grāmatnieks, ko zemnieki visapkārt

veda savās mājās gan visādās slimībās, gan arī kad bijās, ka viņi

esot apburti, vai ka velis viņiem esot piesities, lai viņš pār tiem

skaitītu pātarus un aizdzītu vellu ar Dieva vārdiem. Viņš nedzī-

voja ne pus versti no tā zemnieka, pie kura zagļi bija atnākuši.

Ancis, neuzdrīkstēdamies iziet pa durvim, ka viņu arī velis

nesagrābtu, izlīda otrā pusē caur logu un, pārkāpis aiz nama par

sētiņu, aizskrēja par tīrumu uz Puntuli. Juri viņš vēl atrada no-

modā, kurš no lielām sāpēm, kas viņam bija kājās ieskrējušas,

nebija varējis aizmigt. Kad nu Ancis gauži lūdzās, tad Juris at-

bildēja, ka viņš gan labprāt ietu, bet viņš no sāpēm nevarot ne

kājās stāvēt. Ancis tomēr lūgdams neatļāvās un apsolījās viņu
aiznest uz savas muguras, lai tik nākot viņus pestīt no vella.

Viņš norāva ātrumā no sienas baltu uzvalku, kas tur bija pie-

kārts, palīdzēja to Juram uzvilkt, paņēma to sev uz muguras un

sāka nest. Steigdamies ar savu nastu uz māju, viņš uzmeklēja

īsāko ceļu caur dārzu. Piķis, kas pašu laiku nogrieztās kāpostu

galviņas bāza maisā, ieraudzīdams tumsā Anci, domāja, ka viņa
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biedrs Duksis nes baltu aveņu uz muguras, un vaicāja: „Vai tu da-

būji?"

Ancis, domādams, ka viņa tevs nācis pretī un prasa, vai viņš

dabūjis Puntules Juri, atbild: „Dabūju gan, še viņš man ir uz mu-

guras."

Piķis, domādams par aveņu, saka: „Tas ir labi! Met viņu
tik zemē, man ir nazis rokā, es viņam tūlīt kaklu nogriezīšu."

To dzirdot, arī Puntules Juram palika bail, ka velis viņam
kaklu nogriezīšot, un nu viņš, atsvabinājies no Anča, ar savām kli-

bajām kājām, kā varēdams, aizskrēja mājā. Ancis kliegdams, ka

arī dārzā esot velis, bailēs pie loga nosita galvu.

Trokšņa iztraucētie zagli steidzās, viens ar aveņu, otrs ar

kāpostu maisu, uz savu mežu, kur viņi viens otram stāstīdami,
kas bija noticis, un pēc arī no citiem izklausījuši, ko tie paši vēl

nezināja, dažu labu reizi savā starpā nosmējās par tiem muļķiem,

kurus viņi bija apzaguši.

Piezīme. Šī pasaka ir ņemta, pārlabojot tikai nedaudz valodas ne-

pareizības, no šādas grāmatas: «Stāsti, pasakas, dziesmas un mīklas, par

pamācīšanu un izlustēšanu latviešu valodā sarakstītas no C. R. Girgensona,

nelaiķa Cēsu-tiesas prāvesta un Jaunpiebalgas mācītāja. Jelgavā 1823.»

Mācītājs Girgensons ir tur lokalizējis vācu dzejnieka Langbeina stāstiņu un

liekas, ka no šā lokalizētā stāsta ir cēlušies mūsu varianti. P. Š.

2. A. 1791. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 28.

Divi saimnieki bija lieli zagli. Tie viens saucās par Dūksi un

otrs par Piksi un abi dzīvoja attālu no citiem dziļi mežā; tie par

naktīm staigāja apkārt zagdami un par dienu savu zagumu iz-

lietāja.
Šie reižu nogāja uz nāburgiem, Duksis kūtī auna zagtu un

Piksis dārzā pie kāpostiem. Bet saimnieks naktī dzird, ka kūts-

duris nočīkst. Šis pacel savu dēlu un stellē: „Anci! ej dēls, lūkā,
kas tur ir kūtī! Sauc Dūksi, rīdi un pucini, skati vai tur nav zagli!"

Dēls, miegu no acīm berzēdams, negrib rausties no gultas;
bet kad tēvs tam otru un trešu reizi uzsauc: „Vai iesi!" tad iz-

velkas pa istabas durīm. Šis nu sauc suni: „Duksi, Dūksi, se, se,

se!"

Bet Duksis nebija šoreiz mājas, tas bija aizvazajies uz kai-

miņiem. Zaglis Duksis, to dzirdēdams un turēdams šo par savu

biedru, saka: „Klusu, klusu, es tepat esmu!"

Ancis satrūcies, vēl otru reižu sauc: „Duksi, Dūksi, se, se!"

Zaglis kūtī vēl diktāki izsaucas: „Vai tu klusēsi, es tak šepat
esmu!"

Nu Ancis nobijies ieskrien istabā un stāsta tēvam, ka pats velis

ielīdis Duksī. Tēvs stellē dēlu pie Puntula Jura, kas liels grāmat-

nieks un labs būris, lai tas nāk un izdzen no Dukša ļauno.



492

Ancis aizskrien pie tā; bet viņš ir slims un stīvs ar kājām,

guļ gultā un nemaz nespēj pakustēties. Kad nu Anča aicināšana

un lūgšana neko nelīdzēja, tad viņš paņēma to kā rudzu maisu

pār pleciem un stiepa uz mājām; bet lai ar grūtu nastu žiglāki tiktu

galā, gāja taisni caur kāpostu dārzu. Piksis, redzēdams vīru nā-

kam ar vilci, un baltumu, Jura pakaļu, turēdams par auna galvu,

prasīja: „Vai dabūji?"
Ancis atbild: „Dabūju gan!" — „Liec' zemē!" Piksis sacīja,

„man nazis ķešā, kausim nost."

Puntuļu Juris, to dzirdēdams. Ančam no muguras zemē un

laiž ar savām stīvajām kājām lesku leskām prom uz mājām. An-

cis aiz bailēm ieskrien istabā; Duksis ar Piksi, viens ar aunu, otrs

ar kāpostiem, aizmetas uz savām mājām.

Saimnieks, rītā uzcēlies, atrod savu suni Dūksi gluži veselu,

bez kāda ļaunuma, bet uziet, ka auns no kūts prom un kāposti

dārzā nogriezti. Nu gan mana, ka nekāds velns nav bijis iekš

Dukša, bet tik abi zagļi viens ar otru domājuši sazinoties un sa-

runāties.

3. A. 1791. Z. Dumbrovskis Zaļeniekos. A. Bīlenšteinakr.

LP, VI, 104. M. Bohm, Lettische Schwānke, 64, 39.

Vienreiz bija divi zagļi: Pēteris ar Miku. Kādu nakti viņi

gāja atkal zagt un norunāja tā: „Zagdami nesauksimies vārdā —

mūs var drīzāk noķert — sauksimies labāk viens par Dūksi, otrs

par Piksi!"

Labi. Un ta nu, iegājuši mājas, Duksis tūliņ ielauzās kutī pie

jēriem, Piksis atkal ņēmās pa dārzu kartupeļus sarakt.

Kamēr šie darbā, vecais saimnieks iznācis laukā un durvju

priekšā sauc savu suni: „Duksi, Dūksi!"

Zaglis kūtī atkal domā, biedrs Piksis viņu saucis, tas atbild:

„Nerunā tik dikti, ka nedzird!"

Vecais saimnieks, tikko to padzirdējis, aizcirtis durvis un

mudīgi vien iekšā pie dēla: „Dēliņ, zini ko? Mūsu Dūksim ir

velns! es viņu tāpat labinu, viņš man atbild: nerunā tik dikti, ka

nedzird!"

Dēls domājis: „Kas tie par jokiem?" un arī izgājis Dūksi la-

bināt: „Duksi, Dūksi!"

Kas ir? Tā atbild atkal: „Nesauci tik ditki, ka nedzird!"

Nu dēls teicis: „Jā, Dūksim ir gan velns, es iešu pie Punturu

Jura, tas māk burt."

Labi, nogāja nakts vidū pie Punturu Jura; bet tavu nelaimi! —

Punturu Juris bija bijis mežā un pārcirtis-kāju, nevarēja nākt Dūk-

sim velnu atburt. Bet vilcināt tādu lietu arī nevar — neko da-

rīt — ņēmis Punturu Juri pa pleciem un nēšus stiepis pie Dukša.
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Nesis, nesis — nācis pie dārza, Piksis pa tumsu noredzējis: ā!

mans biedrs_ stiepj jau jēru, un vaicājis: „Vai dabūji jau?" Saim-

nieks atbildējis: „Ja!" jo domājis, ka tas viņa tēvs. Piksis teicis:

„Tad ir labi, svied tikai zemē, man ir nazis, kausim tūliņ nost!"

Punturu Juris, to padzirdējis, ka viņu, klibu cilvēku nes kaut,

tūliņ no pleciem zeme un četrrāDus vien uz mājām atpakaļ.
Bet Duksis ar Piksi mierīgi sazaga ir kartupeļus, ir jērus.

4- A. 1791. J. Henniņš no J. Valtera 1897- g. Sa smakā.

Vienreiz pārnāca divi ceļotāji mājā, bet tiem nebija vairs ko

ēst. Tāpēc viņi nodomāja iet zagt. Papriekšu tie sevim izdomāja
citus vārdus, viens nosaucās par Dūksi, otrs par Piči. Nu šie

gāja par nakti uz vienām mājām, kur zināja, ka tur ir lieli kāposti
un labi auni. Duksis aizgāja kāpostos, Pičis kūtī aunus zagt.

To māju saimnieks izdzird kūts durvis čīkstam, viņš iziet ārā

un sauc savu suni Dūksi, bet tas bija aizskrēju projām. Zaglis,

kāpostos būdams, domā, ka Pičis viņu saucis. Viņš atbild: „Klusu,
es dzirdu tavu saukšanu."

Saimnieks, to dzirdēdams, domā, ka viņa suns Duksis runā.

Tūdaļ tas steidzas iekšā un uzsauc savam dēlam, lai skrien uz

kaimiņu mājām pēc Puntuļu Jāņa, kas bijis liels burvis, viņam bi-

jusi liela burvju bībele.

Dēls drīzi noskrien, bet Puntula Jānim sāp kājas, un tādēļ

viņš to nēšus atnesis ar visu bībeli. Duksis, kāpostu dārzā bū-

dams, domā, ka Pičis aunu nes, un iesaucas: „Liec viņu uz žoga,
es viņam rīkli pārgriezīšu."

Puntuļu Jānis izdzird, ka kāpostu dārzā kāds taisās viņu no-

kaut, izraujas ar varu no saimnieka dēla un aizmūk uz mājām,
pat savu bībeli pamezdams.

Zagļi par to laiku aiziet mājā, ar lielu aunu un kāpostiem, un

sataisa sev gardu maltīti.

Piezīme. Līdz šim variantam var verot Girgensona pasakas ietekmi,

bet tālāku jau seko citi varianti, kur būs bijuši arī citi avoti. P. Š.

5. A. 1791. Skolnieks T. Kneva Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz divi brāli norunājuši uztaisīt krietnas vakariņas. Lab-

prāt viņi vārītu kāpostus ar galu, bet viņiem nav bijis ne viena,

ne otra. Sadomājuši iet zagt. Viens iet pēc aitas kaimiņa kūtī, otrs

atkal klētī pēc kāpostiem. Pie saimnieka vārtiem abi izšķīru-
šies. Nakts bijusi pavisam tumša. Te uzreiz sācis riet mājas suns.

Iznācis saimnieka puisis un vēl papucījis suni uz aitu zagli. Aitu

zaglis domājis, ka puisis ir kāpostu zaglis, un teicis, lai turot muti.

Puisis iekrējis iekšā un stāstījis saimniekam, ka suns runājot. Viņš
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esot teicis, lai turot muti. Saimnieks puisi nosūtījis pie Spunduļu
Jura kaimiņos, jo tas mākot tādas lietas glābt. Puisis arī aizgājis,
bet Juris bijis slims, šim sāpējusi kāja. Puisis iebāzis šo maisā

un nesis mājā. Pie vārtiem viņš saticis kāpostu zagli. Tas nu

domājis, ka otrs draugs jau stiepj jēru, un uzsaucis, lai sviežot vien

zemē, šis pārgriezīšot rīkli. Spunduļu Juris to izdzirdis, izlēcis

no maisa un pārskrējis mājā. Otrais zaglis saucis, lai nelaižot jēru
vajā.

Mājās abi zagli strīdējušies un viens otram pārmetuši. Viens

teicis, ka otrs rīdījis suni virsū, bet otrs teicis, ka pats palaidis

jēru vaļā. No strīdēšanās nekas neiznācis un abi aizgājuši gulēt
tukšiem vēderiem.

6. A. 1791. K. Bukums no 38 g. v. E. Kocera Pernīgeles pag.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes 11, 540, 2560.

Senos laikos Lielupes draudzē bijis mācītājs Berķis. Vienu

vakaru pastaigājoties gar jūrmalu, tas nonācis pie vecās ostas,

kas tagad sausa un aizaugusi ar mežu. Gājušas valodas, ka tur

ostas krastā aprakta nauda. Mācītājs apmēram pāris verstes no

baznīcas ieraudzījis mežā uguni un domājis, ka tur tiešām nauda

žāvējas. Gājis uz māju, aicinājis, ķesteri Cukuru līdzi, un abi gā-

juši uz naudas rakšanu. Ķesteris ar lāpstu un mācītājs ar bībeli

padusē. Tuvojoties ugunskuram, mācītājs aizmetis krustu un

noskaitījis tēvreizi. Pa krūmiem ejot, mācītājs nokusis. Ķesteris
to paņēmis uz muguras un nesis. Nākot ugunskuram tuvāki, ie-

raudzījuši, ka kāds ap ugunskuru kustas. Mācītājs atkal noskai-

tījis tēvreizi un uzšķīris bībeli. Ķesteris rādījis ar sveci uguni

un mācītājs lasījis. Tad gājuši atkal tālāk. Nu jau ieraudzījuši
vienu vīru uz viņiem skrienam. Tas pieskrējis klāt un teicis:

„Ko tu mocies, ko tu steni, met zemē, galvu nost!"

Ķesteris nosviedis mācītāju zemē, un abi bēguši pa krūmiem

projām. Pretī nācējs licis tiem pakaļ. Pārbijušies izskrējuši

meža malā, uztaisījuši svecē uguni un sākuši atkal lasīt bībeli.

Čigāns pieskrējis klāt un teicis: „Dievs, piedod cilvēka grēkus,

gribēju savu mācītāju nokaut!"

Kaimiņos dzīvojis padumjš puisis, kas apsolījies čigānam par

pīpi tabakas aiznest aunu. Čigāni izdzirduši ķesteri ar mācītāju

nākam, noturējuši to par auna nesēju, un kāds no viņiem steidzies

pretim palīdzēt aunu aiznest.

7. A. 1791. Skolnieks A. Jurķis Nīca. K. Lielozola kr.

Vienam vīram bijusi dikti slinka sieva: nevīžajusi nemaz dzie-

vāt. Viņam bijis viens gabals linu iesēts un tie nu bijuši jau rau-
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jami. Vienu rītu viņa ies uz darbu, paņem maizi, galu, dzēriena

krūzi un iet projām linu raut. Nogājusi pie linu gabala, viņa liekas

un guļ nost; pusdienā paceļas, paēd un gul līdz pat vakaram.

Pēcpusdienā vīrs savus darbus ir padarījis, iet skatīt, ko sieva

dara, un atrod sievu gulošu. Vīrs paņem maizes kuli un dzē-

riena krūzi un iet mājā. Vakarā tumsīnā vīrs savus darbus pa-

steidz nodarīt, aizšauj durvis un iet gulēt.

Nav ilgi, kad arī sieva nāk mājā, pieiet pie durvftn: durvis

cieti. let pie loga, grabina un prasa: ..Joņa, vai Oņa mājā?"

Vīrs atbild: „Mājā, mājā!"
Sieva prasa: „Kas tad es esmu?"

Vīrs atbild: „Es nezinu," un tā vairāk viņš nekā nesaka un

guļ savā mierā. Sieva domā, ko nu lai dara — ēst grib un iekšā

nevar tikt. Viņa iziet uz ceļa un domā, ka varētu kaut kur no-

zagt, ko no ēdamām lietām. Un tā iedama, viņa satiek divus

vīrus. Sieva prasa vīriem: „Kur jūs iesit?"

„Mēs taisāmies kaut ko zagt," atbild vīri.

„Ņemiet mani līdz, es jums palīdzēšu, jo arī man gribas est."

Un tā nu viņi iet visi trīs, bet vīriem netīk, kad viņa nāk līdz.

Viņi noved sievu pie baznīcas, ieved baznīcas dārzā un atstāj

pie baznīcas durvju. Viņi iedod sievai pāris kabatu riekstu, lai

viņa tos grauž un lai viņus tur uzgaida, kamēr viņi atnāk atpa-

kaļ. Ko viņi dabūs, to viņi atnesīs un tad ēdīs visi trīs. Ta nu

viņi aiziet, bet atpakaļ vairs nenāk, lai sieva gaida. Tai paša

naktī mācītāja tuvējam kaimiņam paliek bērns loti slims un šiem

bail, ka nenomirst bez kristīšanas. Tāpēc viņi aizved bērnu pie

mācītāja, lai to pakrusta. Bet mācītājam nav krustāmā trauka

mājā, tas ir baznīcā palicis. Pašam mācītājam sap kaja un viņš

nevar aiziet uz baznīcu pēc krustāmā trauka. yiņš pasaka sa-

vam ķesterim, lai noiet un to krustāmo trauku pārnes. Ķesteris

arī aiziet. Kad mācītājs liek, jāiet ir, lai nu bail, bet neko nevar

darīt. Viņš noiet pie baznīcas dārza vārtu. Tur viņš dzird, ka

pie baznīcas durvu viens ko grauž, ka kraukš vien. Ķesterim nu

paliek bail, ka visi mati stāvus ceļas, un viņš nedrīkst iet talak.

Ķesteris nu nāk atpakaļ mājā un teic mācītajam, ka viņš ne-

drīkst iet. Tur vai nu labs, vai nelabs, grauž vai dauzās, ka bailes

iet. Mācītājs saka uz ķesteri: „Kas tu par vīru esi, ka tev bail?

Kad man tā kāja nesāpētu, es ietu pats."

Ķesteris atbild: „Es tevi nonesīšu. Sēžat man uz pleciem

un iesim abi divi."

Un tā ķesteris nes vinu projām uz baznīcu, ienes viņu pa baz-

nīcas vārtiem dārzā. Oņa domā, ka šie ir tie viņas biedri, kas

nu nes kādu laupījumu. Tā šī, rokas izcēlusi, skrej pretī un sauc:

„Vai cepts, vai vārīts?"

Ķesteris savu mācītāju tūliņ blaukt pie zemes un laiž kajam,
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cik tik iet. Mācītājs pacēlies arī laiž ar savu klibo kāju, cik spē-
dams, ķesterim pakal. Un tā paliek bērns nekristīts.

Oņa tāpat ir pārbijušies un nezina, kas te notika. Viņa domā,

ka nu tiek apkrāpta no visām pusēm. Ēst arī grib un vēders

tukšs — nekas neatliek ko darīt, ka iet mājā pie vīra un lūgt, lai

laiž iekšā, un dod ko ēst. Vīrs saka: „Ja tu gribi slinkot un ne-

gribi strādāt, tad es tevi iekšā nelaidīšu."

Sieva apsolījusi, ka strādāšot, cik vien spēšot. Tad arī vīrs

viņu ielaidis, un no tās dienas sieva palikusi krietna strādniece.

8. A. 1791. K. Jansons no D. Ābola Durbē. P. Birkerts,

Latvju t. anekdotes. 11, 400, 2300.

Reiz pie kādiem laupītājiem dienējusi veca meita. Kad tā

jau palikusi dikti veca un redzēt arī vairs nevarējusi, laupītāji ne-

gribējuši šo vairs mitināt, bet nokaut arī īsti šiem neticies. Tādēļ
tie aiznesuši šo kādu nakti uz baznīcu, aizsēdinājuši aiz altāra

un iedevuši šai sieku riekstu, lai grauž. Teikuši, lai pasēdot un

pagaidot, viņi iešot atnest lielu vepri, ko nokaut un uzcept. Labi,
šī sēdot un gaidot. Bet laupītāji projām smiedamies.

Tai baznīcā par baznīckungu bijis tāds vecs, resns un stīvs

mācītājs, kas katru rītu bijis nēšus jāaiznes uz baznīcu.

Tā nu arī to rītu mācītāju atnesuši baznīcā un gribējuši likt

pie zemes, kad izdzirduši, ka aiz altāra viens sauc: „Nesat šu\

brālīši, nesat šu'! Paraudzīsim, vai ir labi tauks, vai varēs kaut!"

Nesēji nobijušies, nosvieduši mācītāju pie zemes, un laiduši lekas

vajā. Un, va' tu redz', ku radušās ku' ne, baznīckungam arī kā-

jas, un tas laidis tiem pakal, ka zeme dreb.

9. A. 1791. Skolniece A. Boleslava Eglūna. N. Rancana kr.

Vīnu reizi dzeivuoja ļūti boguots vecticeibnīks. Vīnu nakti

pī juo atguoja divi zagli. Vīns īleida klētī pēc mada, ūtris klāvā

pēc vērša. Šam vacticeibnīkam beja suns, kuru saurca Corobežu.

Kolpvune, iznasuse suņam āst, sauca viņu pēc juo vuorda Coro-

bež. Tys zaglis, kurs klētī īleida, dūmuoja, ka jū draugs sauc,

jis atbildēja: „Madu jemu, madu jemu."

Nu kolpvune dūmuoja, ka viņu muojā dzeivuoj sātans. Sī

īguojuse ustobā, pastuostēja šovam saiminīkam. Saiminīks teica:

„Ej dreižuok un atsauc popu."_
Kolpvune paklausēja un nūguoja. Nūguojuse pi popa, pastuo-

stēja, kas viņai nūticis, un lvudza popa pi sevim. Pops teica:

„Es jau asmu vacs cvlvāks un tagad ir nakts laiks un dubli leli,

tuodēļ navaru nūīt."

Kolpvune teica: „Es tevi nūnesšu uz muojom, uzlvktu uz

placim."
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Popam nabeja vairuok kū teikt, tuodēļ grybūt nagrybūt vaja-

dzēja īt. Kolpyune pajēma jū uz placim un nesa uz muojom. Tvs

zaglis, kurs beja pēc mada īleidis, jau sovu beja izdarējis un stuo-

vēja uz ceļa. Jis dūmuoja, ka te juo draugs atnas vērsi. Šis teica:

„Nu šur, dreižuok kausim zemē!"

Pops dūmuoja, ka te uz viņu runoj un puorsabeidis cik kuojas
vīn spēj, skrēja uz sovom muojom un kolpyune ari puorsabeiduse

skrēja jam pakaļ. Šis tod vēl vairuok skrēja. Beidzot saguoja
obi draugi kūpā, vīns ar vērsi ūtrs ar madu un nūguoja sovu ceļu.

10. A. 1791. A. Gari-Juone no 40 g. v. M. Dortholtes, Dri-

cēnos. Latvju kultūras kr.

Beja treis bruoļi, divi beja gudri un vīns muļķis. Vysi jī stai-

guoja uz rogonas duorzu burkonu zogtu. Gudrī bruoļi nagri-

bēja, ka muļķīts īt leidza, bet jis vys guoja. Tod jī īspīž muļķīti
krīvu cerkvā, atnas jam klēpi ruociņu un nusvīž, lai tvs ād. Jis
atsasāst uz greidas un grauž ruociņus.

Godās tamā laikā saslimt popam, jis syuta sovu kolpu uz

cerkvu pēc svētītuo vudiņa. Kolps atīt leidz durovom un klausās:

cerkvā nazkas grauž. Atīt jis atpakaļ un stuosta, ka cerkvā naz-

kas grauž myrūnu kaulus, un ka jam bails īt īškā. Pops vvss

syuta kolpi lai īt, bet tvs ni par kū nagrib vīns īt. Tūreiz kolps
soka popam: „Es izlikšu tevi uz placim un aiznesšu uz cerkvu."

"Labi," atsoka pops.

Kolps izlīk popu uz placim un aiznas uz cerkvu. Muļķīts īrau-

dzējis, ka nazkū īnas cerkvā, jis padūmuoja, ka bruoļi ir vucvnu

nūzaguši, un kardamīs pi popa, soka: „Ai, kaids brangs vucyns!"

Kolps nu bailēm izlaiž nopu nu rūkom un pats aizbāg, muļķīts
ari puorsabeidīs aizbāg.

Reitā popa sīva atīt uz cerkvu un atrūn sovu veiru sasteivē-

jušu (sastingušu) pi ruociņu klēpa.

80. Zemnieks par mācītāju.

I. A. 1825. A. V. Zacharska no 100 g. v. St. Šuša Rēzeknē.

Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs tuoli nu myusu, pus verstvs da jvusu, vīns

gons ganēja lūpus. Tys gons sataisēja sev stabuli un spēlēja vy-

saidus dančus. Vīnu reizi itys gons atdzvna lūpus pi upis, lūpi

ēdja zuolīti a gons šādās pi upis molys un skaisti spēlēja uz so-

vys stabuleitis. Nu kurenis pazajāmīs —izlīn nu dziļuma valns

un daīt pi gona vaicoj: „Kai tu vari tai skaisti spēlēt uz ituos sta-

buleitis? Es jau klausēju, klausēju upis dziļumā un navarēju iztu-

rēt, izguoju pazavārtūs."
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Gons nicik namūsabeida, bet vēļ vairuok spēlej. Valns vai-

coj nu gona: „Izvuicej mani spēlēt uz ituos stabuleitis, es tev par

itū, kū gribeisi, tū padareišu."

„Labi!" pascēja gons, „es tevi izvuiceišu spēlēt uz ituos sta-

buleitis, bet tu mani par itū sataisi par bazneickungu, kab es va-

reitu vvsaidus mišus turēt un vysaidus gruomotus skaitēt."

„Labi!" pascēja valns, „izvuic mani spēlēt, tod byut tev par

bazneickungu."
Suoka gons tī pat pi upis molvs uicēt vainu spēlēt uz stabu-

leitis. Valns ir saprateigs un par kaidu stundi laika jau muocēja
vvsu kū spēlēt, vvsaidus dančus. Jis pajāmja tū gona stabuleiti

un, īdams prūjam, pascēja: „Byut tev par gudru bazneickungu!"
Nu reizis pēc vaina vuordu gons palyka par bazneickungu

un tyka bazneicā, natuoļi nu myusu, a pus verstys nu jvusu. Baz-

neickungs dzeivoj sev kai kungs un nikur nikuo nazvna, kaidvs

dīnvs īt. Vīnu reizi itys bazneickungs. ar sovu jaunuokuo baz-

neickungu struodoj uz teiruma, a vērās, ka ļauds tai īt. Bazneic-

kungs vaicoj nu jaunuokuo bazneickunga, kaida šūdin dīna, ka

lauds tai īt, moža kaida svātdīņa.
„Na, varbvut ļauds īt uz tierga, bet es lobuok pavaicuošu,"

pascēja jaunuokais bazneickungs.

Daīt bazneickungs un vaicoj nu vīnvs sīvītis, uz kureni jī tai

skrīn. Sīvītja jam atbilda: „Gareigs tāvs, uz bazneicu, reit že

svātdīņa, vosorvs svātki."

Bazneickungs jaunuokais atīt pi vacuokuo bazneickunga, ku-

rijis struoduoja uz teiruma un runoj: reit vosorvs svātki. Tiuleņ

jī pametja dorbu, nūskrēja uz bazneicu un atturēja vešporu. Reitā

bazneickungs vacuokais tur mišu, bet taišņi uz pusis miša atskrīn

valns ar sovu stabuleiti, daskrīn pi bazneickunga un runoj: „Zirri
kū? Es šudin spēlēju uz vīnu kuozu kadriļi un taišņi pīktū dali
aizmiersu. Tu man naruodi."

Bazneickungs atbildēja vainām: „Tagad man nav vaļas, vajag

pabeigt miši, pēc miša es tev paruodeišu."
Valnst gribēja tiuleņ, bet bazneickungs napaklausēja. Valns

pascēja: „Labi, es jau namuoceišu spēlēt, bet tu ar nikuo nazy-

nuosi."

Pasceidams itūs vuordus, valns nūskrēja uz kuozom kur jis

saspēlēja, kai pats zvnuoja. Kai valns nūskrēja, bazneickungs

stuov pi oltora un nicik navar skaitēt tuos gromotys, pats nazvna,

kū jam darēt. Tai jis cvluoja tū gruomotu un golu golā nūguoja

uz zakristiji. Ļauds ar tai dūmuoja: varbvut šudin taids mišs —-

tai nikuo nadūmuodami, nūguoja uz sātu. Atīt ūtra svātdīņa, baz-

neickungs nazvna, kū darēt, kaidu evageliju skaitīt. Jis navar

nivīna vuorda saprast, bet kū že jam darēt? Vajag kū nabejs

laudim pascēt. Izīt bazneickungs pi oltora, pacel augši lelu gruo-



499

motu, kur tur mišu, un vaicoj nu ļaužu: „Barni muni, zynit itu

gruomotu?"

Ļauds vīnā bolsā atbilda: „Nazynim vys, gareigs tāvs." „Ak,
tai!" runoj bazneickungs, Jius nazvnit itū gruomotu, tad kam jius
eitja uz bazneicu? Tiuleņ eitja uz sātu!"

Ļauds nikuo vairuok napascēja, a poši sevī padūmuoja: var-

bvut bazneickungs jūs nūtrokuoja, izguoja nu pruota, bet kū da-

rēt — vvsi lauds nūguoja uz sātu. Uz cytys svātdīņis otkon pī-

braucja un pīguoja uz bazneicu ļaužu, a bazneickungs vys nikuo

nazvna. Vajag jam otkon īt uz mišu, jis pajām pi oltora tū lelū

gruomotu, pacel augši un vaicoj nu ļaužu: „Bārni muni, zynit jius
itu gruomotu, vai na?"

Ļauds vvsi vīnā bolsā atbildēja. „Zinim, gareigs tāvs."

„Ak, tai, jius zinit, tod kuopēc jius eitja uz bazneicu? Tiuleņ
skrīnit uz sātu!"

Lauds dūmoj: nu bazneickungs pavvsam troks — jī vvsi

sazalasējās un padevja lyugumu veiskupam, ka pi jūs bazneic-

kungs palvka troks, jū vajag puormeit. Cik tī dīnu puorguoja,
atskrīn pi bazneickunga valns un runoj: „Nu kū? Paruodeisi tu

man pīktū daļi kadriļa, vai ne? Tū reizi es nazynuoju, man beja
lels kauns. Tu man paruodi tū pīktū dali kadriļa, es tev ar pa-
leidzeišu un tu paliksi tai pat par bazneickungu. Nikas tev nikuo

napadareis."

Bazneickungs paruodēja vainām piktū daļi kadriļa, valns iz-

vuicējās un īdams pascēja bazneickungam: „Kod atbrauks veis-

kups, tu nūlīc pi oltora vīnu garči zalta un div butelis sorkonuo

vīna, vvss bvus labi."

Bazneickungs vysu padora, kū jam pascēja valns, pajām
kaidus grib, vysus rokstus skaita un vvsu kū zyna. Atbrauc veis-

kups, pīzalasēja ļauds pvlna bazneica. Izīt pi oltora veiskaps un

tai pat bazneickungs. Verās veiskups, ka stuov garčs ar zaltu,
suoka likt sev kārmvnā naudu un pīlvka pvlnus kārmvnus. Tod

vaicoj nu lauds: „Kū jius runuojit, ka bazneickungs troks? Jis
labi tur mišu un vvsu kū zyna." A bazneickungs runoj veiskupam,
ka jū ļauds naklausa, nagrib īt uz bazneicu. Veiskups izdzēra tuo

sorkornuo vīna un runoj ļaudim, kab jī uz cytys svātdīņis vysi sa*

zalaseitūs bazneicā, jis pats tureis miši. Tai ļauds vvsi nūguoja

uz sātu. Veiskups ar bazneickungu labi izdzēra un kū veisku-

pam sēdēt? Jis laimeigi nūbraucja uz sovu sātu, palyka bazneicā

tvs _pats bazneickungs.
Atīt svātdīņa, agri nu reita suoka braukt un īt nu vvsu

pušu lauds uz bazneicu. Pīguoja laužu pvlna bazneica, a bazneic-

kungs vvs gaida un tur jūs, kai vairuok pīzalaseitu. Ļaudim jau

apnvka gaidēt, cyti jau ēst aizgribēja, golu golā sagaidēja. Jī
dūmuoja ka mišu tureiz pats veiskups, bet izīt tys pats bazneic-
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kungs pi oltora un runoj: „Barni muni, taisit lugvs un durovvs

cīti, skaiteisim puotorus treis nedēlis."

Ļaudis, itū izdzierdādami, vīns nu ūtra vaicoj: vai tu pajāmi
nu sātvs kū paēst? Tai lauds dūmoj: jīm vaidzeis miert bodu.

Vīns pi ūtra vvsi lauds nu bazneicvs uorā un uz sovu sātu. Nu

tuos reizis nivīns nu zemnīku uz bazneicu īt nadūmoj, beistās,
kab uz reizis treis nedēlis nalyugt Dīva. A tys bazneickungs vēl

tagan dzeivoj un nikur nikuo nadora. Ļauds jam vairuok nikuo

navar padarēt.

Piezīme. Pie ša numura variantiem pieder arī IV. sējuma 12. pasa-

kas 13. variants. P. Š.

2. A. 1825. V. Zacharska no J. Regžas Rēzeknes apr., Rozen-

tovas pag. Latvju kultūras kr.

Sen senejūs laikus, tuoļi, tuoli vīnā kēnestī, na pi myusu, bet

vīnu verstu nu mvusu, stuovēja vīna krīvu cerkva. Tī dzeivuoja
vīns vacuoks pops un ūtrs djakons. Pi cerkvas beja sorgs.

Tymā cerkvā moz staiguoja laužu un popi jau puorstuoja paši

staiguot uz cerkvu un pavysam aizmiersa, kad dorba dīna, kad

svētdīna. Vosoras laikā pops, djakons un sorgs izguoja struoduot

teirumā, zemi art. Jī vysi treis ar zemi un redz, ka īt daudz

laužu pa ceļu. īraudzēja pops ļaudis un vaicoj nu djakona: „Uz

kurini itī ļaudis īt?"

Djakons atbildēja: „Varbyut, cīma sapulcē grib izlasīt jaunu
cīma desetnīku!" „Na," runoj pops, „desetnīku losa puiši zem-

nīki, bet te īt buobas, mieitas, mozī bārni un vysi tai labi apvylkti,
varbyut, ka šudin svātdīņa!"

„Labi," runoj djakons, — es pavaicuošu nu laudim, kaida reit

dīna!"

īt daudz meitu un djakons vaicoj:: „Uz kurini jyus ejit?"

Meitas jam atbildēja: „Uz cerkvu Dīva lyugt, reit lela dīna,

pyrmuo leldīna!"

„Navar byut," runoj djakons, bet pats pa pierstim skaita:

„Pyrmudīn mes ecējam, ūtradīn mes oram, trešdīn zyrgus nugai-

synuojam, caturdīn atrodam, pīktdīn atvedjam un šūdin sastdīna,

reit svātdīņa!"

Ļaudis aizguoja uz cerkvu, bet djakons klīdz popam: „Reit

pyrmuo leldīna!"

Pops natic. Djakons otkon pa pierstim suoka skaitīt. Tulaik

pops paticēja un runoj sargam: „Skrīn dzeižuok un raun zvonus!"

Sorgs cik spāku aizskrēja uz cerkvu. Atskrīn uz cerkvu iz-

leida pi zvonu un redz, ka nav, ar kū zvanīt, zvonam nav meles.

Atskrēja sorgs atpakaļ uz teirumu un runoj: „Batjuška, zvonam

mēles nav, sist ar kū nav!"

Pops jam runoj: „Paguojušu god beja, uz pokrova dīnas var-
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bvut diakons: lynus voduoja un pajēmja dēļ rotu par svorim.

Nu labi, skrīn, pajem akmeni un raun dreižuok!"

Sorgs otkon aizskrēja uz cerkvu, pajēmja divi akmeņi, izleida

uz zvaninicas un suoka raut pa zvonim. Atīt pops ar djakonu un

ar lelom mūkom pabeidzja sovas lvugšonas un tai pat puorguoja
leldīnas. Otkon suoka struoduot pi zemes un nikaidu svātdīnu

nazynuoja. Atīt zīma. Suocjās leli soltumi un pops runoj djako-
nam: „Zyni kū, tu jaunuoks par mani, aizbrauc uz mežu un atved

molkas, bet es saluopēšu veizes!"

Djakons aizbraucja uz mežu, bet pops luopej veizes. Koleidz

djakons braukuoja, pavysam sasola. Atīt djakons uz popu un

runo: „Zyni, šūdin soltums, kai treju ķēniņu dīnā, ausis tai sal.

Kab mvusim napuorlaist zīmas svātku dīnas!" Pops jam atbil-

dēja: „Jo tu taisnīgi runoj, vajag pasacīt sorgam, lai īt zvanītu!"

Sorgs tvuleņ aizskrēja uz cerkvu un ruovja zvonus zvanīt. Ļau-
dis, kuri guoja pa ceļu, izdzierda, ka zvanej, īguoja cerkvā un dū-

moj paši sevī: „Kaida šudin svātdīņa!" Pa ceļu guoja vīna sī-

vīte un nesja puordūšonai desmit gobolu vvstas ūlu, izdierd, ka

zvanej, īguoja cerkvā. Pops ar diakonu nazyna, kaida svātdīņa

un kaidu mišu turēt. Pops runoj: „Ej pajem kadzilu un staigoj
pa cerkvu. Ļaudis suoks tevi sveicvnuot ar svātdīnu un tu tūlaik

izzynuosi, kaida šudin svātdīņa, bet tūlaik suoksim taidu mišu

turēt!"

Diakons pajēmja kadzilu un staigoj pa cerkvu, bet nikas juo

nasveicynoj ar svātdīnu. Staiguodams pa cerkvu, djakons nagribā-
dams ar kadzilu īsvta tai buobai, kura nesja desmit ūlu par juos
veikši un puorsyta buobai ūlas.

„Ak!" aizklīdzja buoba, „pādējū desmiti ūlu puorsyti!"

Djakons nikuo vairuok naklausīja, aizguoja pi oltora un runoj

popam: „Zyni, batjuška, šudin lela dīna, pyrmuo leldīnas svāt-

dīņa!"

„Navar bvut," runoj pops. Bet djakons runoj: „Kai tad na?"

Es pats puorsvtu buobai desmit ūlu, kuras beja atnastas dēl puor-

svētēšonas!"

„Kū darit?" soka pops, „juotur leldīnas miša, bet kur vēl

leidz zīmas svātkim!"

Īraudzēja ļaudis, ka pops nazyna svātdīnu un pasacīja leluoka-

jam popam, archirejam. Tai itū popu reiži padzvna cvukom astes

sīt, bet atsvutīja cytu popu, kurs tagad dzeivoj un zvna vysas

svātdīnas.

81. Mācītājs sprediķa laikā dzer.

A. 1827. P. Šmits Raunā.

Viens mācītājs bijis liels dzērājs un pat sprediķa laika kāpis
no kanceles un gājis uz ģērbkambari iedzert savu mēriņu brand^
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vīna. Aizejot, viņš sacījis: „Isu brīdi jus manis neredzēsit, bet

vēlāku atkal redzēsit."

82. Pusbaznīcas raud, pusbaznīcas smejas.

A. 1828. P. Šmits Raunā.

Reiz atnācis viens jauns mācītājs pie veca amata biedra. Ve-

cais mācītājs bijis liels runātājs un sacījis jaunajam, ka šis runāšot,
tad visa baznīca raudāšot. Jaunais atkal bijis liels joku cienītājs,
tas sacījis, ka šis runāšot, tad pusbaznīcas raudāšot, bet pusbaz-
nīcas smiešoties. Beidzot abi nosprieduši arī pierādīt, ka viņi
tā varot izdarīt.

Vecais mācītājs turējis sirsnīgu sprediķi un patiešām visi

baznīcēni sākuši raudāt. Nākošā svētdienā sprediķis bijis jāsaka

jaunajam mācītājam. Viņš pārgriezis garos mācītāja svārkus uz

muguras pušu. Viņš uzkāpis kancelē sacījis arī sirsnīgu spre-

diķi un arvien paliecies uz vienu baznīcas pusi. Tai pusē ļaudis

raudājuši, klausoties sprediķi. Bet no otras puses bijusi re-

dzama mācītāja kailā mugura un tur ļaudis smējušies. Tā nu ari

jaunais mācītājs pierādījis, ka viņš var draudzi raudināt un smī-

dināt.

Piezīme. Tadu pašu joku stāstu ir uzrakstījusi arī skolniece Austra

Auškape Kārsavas pag. (P. Birkerts, L. t. a. 11, 364, 2205). P. Š.

83. Mācītājs lūdz Dievu par laiku.

A. 1830. P. Šmits Raunā.

Viens mācītājs apsolījies savā sprediķī lūgt no Dieva tādu

laiku, kādu pati draudze vēlās. Nu sanākuši pie mācītāja baznī-

cēni un cits vēlējies lietu, cits atkal siltu sauli. Mācītājs nu sa-

cījis savā spruediķī: „Tā kā vieni draudzes locekļi grib lietu, otri

atkal sauli, tad lūgsim Dievu, lai laiks paliek pa vecam."

84. Mācītājs ar ķesteri zog jēru.
A. 1831. Skolniece S. Ignate Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz mācītājs ar ķesteri sestdienas vakarā gājuši pie viena

saimnieka jērus zagt. Mācītājs stāvējis pie durvim un ķesteris

iegājis kūtī. Gluži negaidot uznācis saimnieks. Mācītājam izde-

vies aizmukt, bet ķesteri saimnieks noķēris. Mājas ļaudis nepa-

zinuši ķesteri un krietni to piekāvuši. Svētdienu baznīcā mācī-

tājs ieraudzījis arī ķesteri un vilcis iekš kolektēm: „Ak tu, svētais

jērs, kā tev pagājušo nakti gāja pie tā sa — a — aimnieka?"

Ķesteris sapratis un atbildējis: „Mani noķēra un nepazina un

piesita kā vecu ve — c — ellu."
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85. Ko teicis Dāvids.

1. A. 1833. Vēra Rezgale Rīgā. P. Birkerts, Latvju t.

anekdotes, 11, 318, 2056.

Mācītājs aizsūtījis ķesteri pie miesnieka Dāvida pēc gaļas.
Pienācis laiks, mācītājam jākāpj kancelē, bet ķesteris vēl nav at-

griezies. Te pēc kāda laika viņš pamana ķesteri baznīcā ienā-

kam. Mācītājs loti gribējis zināt, vai ķesteris galu dabūjis, bet

kancelē jau nevar par galu runāt. Kad draudze dziedājusi, viņam
iešāvušās labas domas prātā. Viņš nu dziedājis, zīmēdamies uz

ķesteri: „Vai Dāvids ar' to iedeva?"

Ķesteris to arī sapratis un dziedājis pretim: „Viņš liek to

veco samaksāt, tad jaunu dabūšot."

2. A. 1833. E. Auniņa Jaunpilī, Vidzeme. P. Birkerts,
Latvju t. anekdotes. 11, 362, 2199.

Mācītājam bijis kučieris. Mācītājs sūtījis viņu uz krogu pēc

alus. Krodzinieku saukuši par Lūkāsu. Kučierim, mājā braucot,

bijis jābrauc gar baznīcu, tāpēc tas iegājis baznīcā, lai brauktu

reizē ar mācītāju .
Mācītāis stāstījis par Lūkāsu un rā-

dījis ar rokām uz laudim. Kanceles priekšā bijis arī viņa kučieris.

Mācītājs rādījis ar rokām un jautājis: „Ko teicis Lūkāss?"

Kučieris, domādams, ka mācītājs ar viņu runā, pieceļas un

saka: „Viņš teic, lai samaksā pa priekšu vecu, tad dabūs jaunu."

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir vēl uzrakstījusi Elluku Vilma no Zal-

ves pagasta, bet alus vietā tur ir gala un Lūkāsa vietā Mozus. Vēl cits va-

riants ir no Mellužiem, kur Mozus vietā ir Jāzeps. P. Birkerts, L. t. a. 11.

362, 2200. P. Š.

86. Kas ir pasaule? Tīrais sviests.

A. 1836. Anna Kalniņa Jaunpiebalga. P. Birkerts, Latvju

t. anekdotes, 11, 355, 2175.

Reiz viens mācītājs sitis dūri uz galda un prasījis mācības

puišiem: „Kas ir pasaule?"
Bet galds bijis nosmērēts ar sviestu. Mācītājs atrāvis dūri,

paskatījies un it kā atbildes vietā iesaucies: „Tīrais sviests!"

Pēc tam mācītājs sadusmojies, sitis otrreiz dūri vēl stiprāk

uz galda un kliedzis: „Kas to pasauli radīja?"
Atrāvis atkal roku atpakaļ, apskatījies un noteicis atbildes

vietā: „Palaidņa puikas!"

Piezīme. Līdzīgus variantus ir vel uzrakstījuši: Erna Skuja Rīgas

jūrmalā (L. t. a. 11, 355, 2176) un N. Kalniņš no 60 g. v. M. Kalniņas Sun-

tažos (L. t. a. 11, 365, 2208). P. Š.
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87. Mācītājs izsauc svēto garu.

A. 1837. Miķelsonu Pēteris no 60 g. veca P. Kapostina

Koknesē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes 11, 371,

2225.

Viens mācītājs gribējis baznīcēniem iedvest lielu cienību prei

sevi. Tas teicis, ka nākošu svētdienu izsaukšot baznīcā svēto

garu. Kad viņš saukšot: „Svētais gars, parādies!" tad svētais

gars baloža veidā parādīšoties. Nākošu svētdienu baznīca pilna

ar laudim. Mācītājs uzkāpis kancelē un saucis: „Svētais gars, pa-

rādies!" Sauc vienu reizi, sauc otru un trešo reizi, bet svētais

gars nerādās. Tik ķesteris pabāž gar kanceli galvu un saka mā-

cītājam: „Kaķis apēdis!"

Mācītājs bija iedevis ķesterim balodi, ko palaist, bet kaķis
to apēdis.

Piezīme. Tadu pašu joku vel uzrakstījuši: A. Belte Džūkste (L. t. a.

11, 372, 2227), Vilma Eļluka Lielzalvē (11, 373, 2230) un A. Lasis Liepupē (11,
372, 2229). Tālivalds Malnieks raksta no 67 g. v. J. Malnieka Lubāna, ka

balodis pasprucis (11, 371, 2226). J. Lūsis no Sātiņu pagasta raksta, ka balodi

seski apēduši (11, 372, 2228). P. Š.

88. Cūka baznīcā.

1. A. 1838. Skolniece S. Ignate Nīca. K. Lielozola ki.

Reiz bijušas baznīcas durvis slikti aizslēgtas, tur iegājusi

cūka un netikusi vairs ārā. Svētdienas rītā ķesteris slēdzis dur-

vis vaļā un ieraudzījis baznīcā cūku. Viņš atbēdzis atpakaļ pie

mācītāja un sacījis, lai nākot uz baznīcu, ka tur velns esot. Lai

mācītājs ar Dievvārdiem velnu aizdzenot.

Kā nu mācītājs iegājis baznīcā, tā cūka skrējusi tam caur

kāju starpu cauri, un mācītājs uzkritis cūkai uz muguru. Cūkai

skrienot, mācītājam nokritusi cepure un viņš domājis, ka nu velns

to nes uz elli. Lielās bailēs mācītājs vēl iesaucies: „Ar Dievu

ķesteri, uzņem manu cepurīti!"

2. A. 1838. A. Ruiga Bauskā. P. Birkerts. Latvju t. anek-

dotes. 11, 399, 2295.

Kamēr zvanītājs tornī zvanījis, baznīcas durvis palikušas

vaļā un tur iegājis iekšā liels melns kuilis. Zvanītājam pašam ne-

gribējies ar kuili karot, tas gājis pie šķestera un mācītāja, teik-

dams, ka baznīcā iegājis velns. Mācītājs uzvilcis savas amata

drēbes, paņēmis krustu rokā, un abi ar šķesteri gājuši velnu dzīt.

Bet kamēr tas noticis, pagājis labs laiks, un kuilam tukšajā baz-

nīcā apnicies, tādēļ līdz ko mācītājs vēris durvis vaļā, kuilis ar

lielu spēku devies ārā, ieskrējis mācītājam kāju starpā, sapinies
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talārā, un tā mācītājs uzreiz atsēdies kuiļam uz muguras, un kuilis

lielā ātrumā viņu nesis projām. Mācītājs, lielās izbailēs, tik pa-

guvis iekliegties: „Ardievu, šķester, velns mani aiznes!"

89. Pīķis trumpis.

f. A. 1839 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis Smiltenes pag.

Reiz vienā draudzē mācītājs bijis liels kāršu spēlmanis un

dzērājs. Mācītājs caurām naktim spēlējis kārtis.

Reiz mācītājs dievvārdu laikā uz kanceles apgūlies. Kad

viņš pamodies no miega, tad pilnā balsī kliedzis: „Pīkis trumpis,
ercins mariāžs!"

Draudze sākusi pilnā kaklā smieties. Mācītājs manījis, ka nu

ir slikti, sācis no kanceles tiesāt kāršu spēlmaņus un dzērājus, jo
tiem būšot elle vaļā

...

No tās reizes mācītāju neviens savādi nesaucis, kā pīķis

trumpis.
Piezīme. Tadu pašu joku stāstiņu esmu arī Rauna dzirdējis. Vel tā-

dus jokus ir uzrakstījuši: Rezgaļu Vēra Rīgā (L. t. a. 11, 428, 2378), Centa

Gruntē Sveiciema pag. (11, 429, 2382), M. Troica Dzelzavā (11, 430, 2384),
V. Veinberga Mellužos (11, 430, 2385), L. Mauriņš Stalbes pag. (11, 431, 2386),
M. Bērziņš Umurga (11, 431, 2387) un O. Timanis Alsviķu pag. Timaņos (11,

431, 2388). P. Š.

2. A. 1839 B. Tapilnieks Kandavā. Jkr. V. LP. VII, 11, 30, 11.

Reiz viens mācītes bīs pa daudz liels kārš spēltes. Viņš va-

rēs caurām dienām un naktim nemaz neapnics, spēlt kārts. Tā

reiz vienē svētvakarē viš, māctes, ar viesiem, kungiem, spēlēš

kārts. Spēlēš, spēlēš arvien tik projām un arvien atgadies pīķs

trumpē. Bet kad māctes dalēs, devs kārts, tad katrreiz, kā no

paš nelabē nolikts, bīs pīķs un atkal pīķs trumpē. Vis vakar katr-

reiz, kad viš pats dalēs kārts un kad cits dalēs kārts, attrāpijies

pīķs trumpē. Viš smiedamies skal izsaucies: pīķs trumpē! Kad

tā viš arvien pīķejies, ka pīķs vien trumpē, tad viņ biedr jokda-
mies teikš, kad tik rīt uz kancel vēl neizskre kāds „pīķs trumpē".
Tad viš dusmīgs palicies un teics, ka tas nekas niest un vare va

desmitreiz ar teikt uz kancel sprediķē: „pīķs trumpē"! Cit viņ

biedr to neticēš un sākš viņ, mācte, jokt ka runē, kā maz bērs—

kurš gan drīks uz kancel sprediķē mint, ka viņiem spēlējot vien-

mēr pīķs bīs trumpē. Kad viņ mācte tā sākš jokot, tad viš it lab

palics dusmīgs. Ja viņiem patīk, ta lai sader: viņš turšot vis

sprediķ no pīķ. Sprediķ tūliņ iesāks turt ar „pīķs trumpē". Viš

par to tik bezgalīg smēšies vien un va ar valt teikš, ka jāder, tas

nebūs taisnib, viš neturs vārd. Māctes ar viņiem par augst maks

saderēs ka viš rītē iesāks baznicē uz kancel sprediķ ar „pīķs
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trumpē!" Ko rīt vis dertē nogājš uz baznīcu klausties, ka viš ne-

paspēls. Vo tu stulbs tev, tev brīnum! Tikko māctes bīš aug-
šām uz kancel, ka iesākt turt sprediķ, tūliņ iesāc tā: „Pīķs trumpē!
—ja pīks atkal trumpē — pīks vien! pīķs vien! Tā varbūt dažs

labs vakar un vis ļzgājuš nakt, kārts spēlēdams, saucs, pie tās

grēk čups, kārš spēls, sav ļaik kavdams, naud nospēldams, ne-

maz neapdomdams, ka varbūt viņam siev un bērn mājās stāv bez

maizs kumosiņ. Ja, pīķs trumpē! pīķs trumpē! Kas tādiem daļs

gar citiem un savē'iem? Dievs, es viņiem žēlīgs un nemaksē pēc
nopeln tādiem pīķniekiem!" Tā viš no tam vien, par „pīķs trumpē"
un kārš spēlšan turēs vis sprediķ. Un visiem klausteiem bīs va

balsē jāblau par tik pie sirds ejošiem vārdiem. Vis klauste ap-

galvo, ka tād varen sprediķ viš ne sav mūž vēl nees teics. Pat

viņ derētiiem gribšiem, negribšiem asars spiedšies acās un derib

paspēlēš kā nabag. Ja, tāds varens māctes viš bīs!

Piezīme. Vel šādus variantus ir uzrakstījuši: skolnieks A. Villerts no

J. Villertes Kabiles pag. (P. Birkerts, L. t. a. 11, 430. 2383), A. Riekstiņa Slokā

(11, 431, 2389) un A. Mālmeisters Mellužos (11, 432, 2390). P. Š.

90. Vīrs svētā Pētera vietā.

A. 1842. Skolnieks A. AHis no A. Šenvalda Nīca. K. Liel-

ozola kr.

Reiz vienam leišu mācītājam bijis ķesteris un tas baznīcu

slaukot, sasitis svētā Pētera tēlu. Ķesteris, tēlu sasitot, baidījies
ka viņš vairs nevar palikt ķestera amatā. Viņš gudrojis, kā sev

varētu izlīdzēties. Tur pat tuvumā dzīvojis kurpnieks, labs dzē-

rājs. Viņš nu aizgājis pie tā kurpnieka un lūdzis, vai šis nevarot

viņam kā palīdzēt. Viņam baznīcu slaukot, sasities svētā Pētera
tēls. Vai viņš nevarētu par baznīcas laiku tā vietā stāvēt. Kurp-
nieks arī apņēmies pastāvēt par baznīcas laiku svētā Pētera vietā,

un ķesteris samaksājis tam trīs sudraba dālderus par to, ka viņš

nostāvēs par baznīcas laiku svētā Pētera vietā. Kurpnieks, lai

tam būtu drošāka dūša, aizgājis uz krogu iedzert. Krodznieks

ielējis divus šņabjus un kurpnieks tūliņ aizmaksājis vienu sudraba

dālderi. Krodznieks brīnījies, kur tas kurpnieks dabūjis tādu

naudu, jo viņam naudas nekad nebijis. Krodzinieks prasījis, kur

viņš tādu naudu ņēmis. Kurpnieks pirmāk gan negribējis teikt,

bet pēcāk tomēr pateicis un izstāstījis, ka ķesteris, baznīcu slau-

kot, sasitis svētā Pētera tēlu. Ķesteris esot atnācis pie viņa, lai

šis ejot par baznīcas laiku pastāvēt svētā Pētera vietā: „Par to

nu ķesteris man iedeva trīs sudraba dālderus."

Krodznieks, dabūjis to zināt, ielēja vēl divus šņabjus un teica:

„Šie nu ir četri šņabji, ko tu tagad dzer, un ej tūliņ uz baznīcu un

stāvi svētā Pētera vietā!"
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Kad kurpnieks nogāja, tad ķesteris to ielika glāžu skapī svētā

Pētera vietā. Baznīcā sanāca daudz baznīcēnu: meitas un puiši,
vecas sievas un vīri. Kurpnieks pēc norunas nedrīkstēja nemaz

pakustēties. Par to laiku, kad mācītājs bija baznīcā, kurpniekam
uznākusi vēdergraize un viņš vienreiz jau paraustījis bikses otreiz

parastījis bikses. Bet kā nu mācītājs teicis, ka vajagot lūgt svēto

Pēteri, visi tūliņ nometušies ceļos. Pēterim nu uznākusi liela vē-

dergraize un viņš, pa glāžu durvim laukā mukdams, apķēzījis

pašu mācītāju un arī baznācēnus.

No tā laika leišiem vairs baznīcā nav svētā Pētera, bet svētā

Mārija stāv viena pati. Ja leišiem prasa, kur svētais Pēteris, tad

viņi paliek dusmīgi.

91. Vīrs Dieva lomā.

A. 1843. V. Zacharska no 53 g. veca J. Anžana Bukmuižas

pagastā. V. Podis krājumā.

Vīnu reizi senejūs laikus dzeivuoja uz šuo pasauļa vīns zem-

nīks Odums. Juo ustobeņa guozuos jau uz suoņa: beja pavy-

sam vāca.

Sadūmuoja Odums sataisīt jaunu ustobu, pīvoduoja jis nu

meža molkys, sataisēja ustobu un salyka tī ustobā cepli. Muolu

jis jēmja tīpat aiz ustobys un tī, kur roka tū muolu, beja izrokta

lela dūbe un nu leita jei bija pylna pīlīta ar yudeni.
Kod zemnīks pabeidzja sovu ustobu, jis sataisēja olu, pajēmja

brandīņa un pasaucja sābrus gostūs uz jaunys dzeiveibys. Bet

vys paprīšku jis nūguoja uz mīsteņi, kurs beja notuoļi nu juo, pa-

saucja bazneickungu, kab bazneickungs puorsvēteitu ustobu. At-

braucja bazneickungs, porsvētēja Oduma ustobu un nūbraucja.
Pēc bazneickunga pi Oduma saguoja sābri. Odums vyspyr-

muok apvylka boltu jaunu kažuku, pajēmja suoli, kukuli maizys

un taipat tū buteli brandīņa un izguoja uorā apstaiguot apleik

ustobys treis reizys. Odums īt apleik, a juo gositi vaicoj: „Kas
tī staigoj?"

Odums jīm atbild: „Pats Dīvs staigoj ar suoli ar maizi ar

Jaunu kažuku."

It Odums ūtru reizi apleik sovys jaunys ustobys, otkon

gosti vaicoj: „Kas tī staigoj?"

„Pats Dīvs staigoj," atbilda otkon Odums.

It Odums trešū reizi apleik ustobys un īt taišņi pi pošas
tuos dūbis, kur beja jimta muola un nyu beja pylna yudiņa. Gosti

vaicoj nu Oduma: „Kas tī staigoj?"
Odums gribēja jīm atbildēt, bet īkrita taišņi tymā dūbī, kura

beja dziļa da poša kokla Odumam. Gosti redz, ka Odums īkrita

dubē, jī smīdamīs vēl vaicoj: „Kas tī maun pa yudini?"
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Odums ar lēlim dusmim klīdz: „Pats valns staigoj ar maizi,
suoli, buteli brandīņa un slapņu kažūku!"

Cik gosti pazasmējuos nu Oduma, bet golu golā daguoja pi
tuos dūbis, izvylka Odumu un pēc ituo suoka dzert. Bet tū stai-

guošonu Oduma apleik dūbis vēl tagad jī pīmin.

92. Svētie kaņepēs.

A. 1844. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do

antropologii krojowej. T. XVIII, Krak a v ā 1895, 490-

-22.

Dzeivuoja pops, api popa bjeja kolps, jis dzeivuoja pi juo,
i jam paslikti bjeja: dorba gona, a āst pamoz, paslikti. Jis, kur

atnvdoms pi popa sīvvs, voi tī svīksta, voi krējuma, voi gaļis.

pa kimūsam atgrīž i aizkūž, i krējumu izdzjer. I vvs' jau tjei popa

sīva nujādz, ka ir aiztvkts. Jei popam pasoka, ka aiztvkts, a kol-

pam nasoka nikuo, ka vjāļ nebjeja juo dajāgusja. A tvs kolps

sadūmoj, ka bvus slikti, ka jei jau mierkavoj pilnavuot, kas tū

dora. Vot jis nūīt iz baznijcu, pajem vvsim svātjejim izzīž mutis

ir buordys, kuram ar krējumu, kuram ar švīkstu, ar kuram gaļis
gobulu īsprīž zūbūs.

Atīt jau tys pops iz baznijcu reitā, vjeras, ka svātī vysi ap-

zatupušīs (aptraipījušies) āzdami jau. Nu i pasauc jis sīvvs, ka

šy, dūmuojusi, ka kolps, atī svātī šym tū doruši. Kai jēmja pjeicku

pops, aizzasirdjāja stipri iz jūs, ka šam cik reizi vysu izāduši, ka

suoka pjārt — pjāra, pjāra, cik vīn sirds ņasja. lepjāra jau jūs,
cik gribjēja.

A bjeja popam duorzs kaņepu apsāts, lyls. Jis naimovāt

struodnīku nagrib, kolpam juoplēš vīnam patjam. Vot jis pajem i

sanas tūs svātūs kaņēpjās, tys kolps jau. īt otkon reitā pops baz-

nijcā, vjeras, ka nivīna svātuo nava, vaicoj iz kolpu: „Može tu

redzjēji, kur jī nūguoja, svātī tī?"

Kolps soka: „A vot šys jiudini ņes's, dzierdjēja, ka kaņepjas
murš nizkas!"

Nūīt pops jau vārtūs i atrūn jūs tī, jis prosa, prosa jūs, ly-

udzas, lai īt iz baznijcu, atīs Svātdīņa, saīs ļauds, a nivīna svātuo

baznijcā! Jī naklausa popa, naīt iz baznijcu. Vot jis prosa kolpa.
lai īt jūs puorprosjēt, ka juo naklausa. A kolps atsoka: šys dzier-

djējis, ka cīši aizzasirdjāja iz juo, kam jūs pjāra, ka jī tai ru-

nuojuši: šy jau pasjēdjēškūs par dīnu kaņēpjās, a par naikti šmauk-

škūš gobulā!"

Pops nūzabjeida, suok lyugt kolpa, šys tjev symtu rubļu

moksuoškys, tik savjad jūs baznijcā! Nu, tys kolps cikom par

nakt saņasja jūs baznijcā, a kaņepis vys's izlauzjēja, nivīnys na-

pamjatja,, ka jau tī svātī tai padarēja nu siržu. Pjēc tuo symtu
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rubļu dabuoja nu popa, a popu i bjez kaņepu i bjez naudvs pa-

mjatja.

93. Laimīgais pūšļotājs.

1. A. 1845. Alma Leimane no 78 g. veca Jana Leimaņa

Mārsnēnu pagasta.

Reiz kāda vecenīte gājusi pie kunga maizes lūgt. Kungs tei-

cis, lai strādājot, tad maize būšot. Vecenīte atbildējusi, ka lauku

darbiem šī esot par vāju, bet cita darba neprotot. „Nu, tad es

tevi pamācīšu," kungs jokodams teicis. „Ja tev cita darba nav,

paliec par riebēju (pūšļotāju). Ej pie slimniekiem, paspaidi slimo

locekli un skaiti:

„Vilciņš rūc, vilciņš dūc,

Vilciņš mellu kāju,
Ārstē mani vāju.

Ja nelīdzēs, tad neskādēs."

Vecenīte pateikusies un devusies uz māju. Drīz saslimis

viens kaimiņš, un vecenīte gājusi to apriebt. Kaimiņš drīz arī

izveseļojies, bet laikam gan pats no sevis, ne no vecenītes ārstē-

šanas. Nu vecenītes slava bijusi lielu lielā: visur runāts par vi-

ņas gudrību un noslēpumaino spēku.
Tā pagājuši vairāki gadi. Vecenīte vadāta no mājas uz māju

un maizes tai vairs nekad nav trūcis — ēdusi kā lielmāte labus

ēdienus vien.

Reiz saslimis pats kungs ar neziņ kādu tur kakla kaiti: neva-

rējis vairs ne elpu atvilkt, un visi jau domājuši, ka tam mūža gals

klāt. Te sulainis ieteicis slaveno riebējbu un atvedis to. Vece-

nīte tūliņ sākusi riebt kungam kaklu un skaitīt:

„Vilciņš rūc, vilciņš dūc, v. t. t."

Kungs, dzirdēdams vecenīti tā skaitot, nopratis, ka šī sla-

venā burve laikam gan būšot tā pati, ko viņš mācījis, bet kas pa-

tiesībā nekā nemāk, un sācis smieties. No smiekliem kakls kun-

gam atgājis vaļā, un tas izveseļojies, bet vecenītes slava no šī

laika bijusi vēl lielāka.

Piezīme. Tādu pašu pasaku esmu dzirdējis arī Raunā. P. Š.

2. A. 1845. K. Bukums no 67 g. vecās levas Baunes Rūjie-

nas dr. Jurata pag. P. Birkerts, Latvju t. anek-

dotes, 11, 143, 1720.

Viens nabags vīrs iegājis muižā un lūdzis dāvanas. Kungs

teicis: „Tas nav viegls darbs übagot, es tev iedošu pūšļojamos

vārdus, ka tu vari slimniekus ārstēt."

Nabags iemācījies arī tos vārdus un sācis ārstēt, nu nu vairs
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nebijis jāiet übagot. Reiz tam pašam kungam iemeties augons
kaklā un neviens ārsts viņam nevarējis līdzēt. Kalpi kungam iestā-

stījuši, ka nāburgos dzīvojot viens pūšļotājs, vai to varbūt neva-

rētu aicināt? Kungs bijis ar mieru. Atnācis vecis un skaitījis
paša kunga iemācītos vārdus: „Mans vilciņš rūc, mans vilciņš dūc,
mans vilciņš ir ar baltu kāju, tas dziedinās tev' vāju!"

Kungs sācis smieties, augons kaklā pārtrūcis un tas kļuvis
vesels.

3. A. 1845. VI. Pilijonoks Asūnā.

Raizi dzievuoja dāds ar buobu un divejim bārnvtm. Kaidu
dīn dāds sakvorova (saslima) un dreiži pēc tam nūmvra. Palvka

tolka (tikai) atraitne ar divejim bārnym. Tagad atraitnei īsuocjuos

gryutys dīnys, nabeja pat kū āst: ni bārnim, a ni pošai. Dūmuoja

jei: tagad vajadzātu īt zogtu, lai varātu puortikt pošai un bārnvm,
bet arī nalobais var sagvut un īlikt cītumā. Lobuok īšu sleikt, kū

as tja dareišu?

Nūguoja atraitne paprīšku da spovidci (grēku sūdzēšanai) da

bazneickunga, un suoka vysu, vvsu stuosteit, kai labi jei īt, kū jei

dūmuoja dareit. Bazneickungs atraitnei pasacjē, lai naīt zogtu, a

ni sleiktu; lobuok lai bvunūt par doktorv, jys te/i lobi izvuiceis.

Tu pīlosy vysaidu zuolu un soki itūs vuordus: „Suns skrīn por

tyltu. Četras kuojas, pīkta aste!"

Tagad atraitne beja apmīrīnuota ar sovu dzeivi. Atraitne at-

guoja da sātai, salasēja zuolis un suoka lečeit ļaudis. Tagad, laužu

pi atraitnes kotru dīn natryuka. Beja puortykys pa pylnam pošai
i bārnym. Tys bazneickungs, kur jū beja izvuicējis par doktori,

beja nūguojis dzeivuot pavysam uz cvtu molu, un par atraitni

jau beja i aizmiersis. Svešā molā dzeivuodams, bazneickungs sa-

kvorova ar vuoti, kura beja koklā izaugusi un nikaidi doktory na-

varāja izlečeit. Tja bazneickungam pasacīja, ka asūt tī un tī

buoba, kura vareišūt itū vuoti izlečeit. Tyuleņ bazneickungs lyka

atvjast itū buobu. Kad buoba beja atvasta, tad jei pajāmja zuoles

un suoka skaitēt itūs vuordus: ~Suns skrīn por tyltu. Četras kuo-

jas, pīktā aste!"

Bazneickungs dagodova, kad jei jiraida nu juo izvuiceita un

suoka smītīs. Tymā laikā, kai smjājuos, jam puorpleisa vuots un

palyka jys vasals. Bazneickungs jai īdjavja daudz naudys un

buoba dzeivuoja ar bārnym laimeigu dzeivi.

94. Mācītājs ar govi.
A. 1849. A. Veinberga Mellužos. P. Birkerts, Latvju

t. anekdotes, 11, 311, 2039.

Viena mācītajā gans pastāvīgi žēlojies, ka govis stipri bizojot.

Mācītājs tam neticējis un gājis pats uz ganiem raudzīt.
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„Kura govs tad visvairāk bizo?" viņš prasījis ganam.

~Raibā, tā raibā," gans atbildējis.

Mācītājs rou mācījis ganu, kā govs savaldāma, un aptinis govs
asti sev cieši ap roku. Govs sabijusies un sākusi skriet kā ne-

gudra, raudama mācītāju sev līdz.

Ceļā pretim gadījies ķesteris, izbrīnējies un prasījis, kur gan

mācītāja kungs tā skrienot. „To zina tikai augstais Dievs un tā

raibā govs!" mācītājs žēli atbildējis.

Piezīme. Tadu pašu joku stāstu ir vel uzrakstījuši Austra Skujiņa
Rīgā (11, 311, 2040) un L. Atkalējs Adlienā (11, 312, 2041). Alīse Bērziņa Mellu-

žos ir piesūtījusi līdzīgu variantu par ķevi (11, 311, 2038). P. Š.

95. Zēns mucā.

A. 1875. J. Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

Nabaga algādža zēnam, kartupeļus rokot, bija, vīzītes noplī-
sušas un kājiņas gauži sala. Kad saulīte jau taisījās uz noiešanu,

tad viņš lūdza saimnieku, lai palaižot tuvējā mežā iet lūkus no-

plēst, ko arī saimnieks atvēlēja. Kamēr zēns ar lūku plēšanu pū-
lējās, tikmēr saulīte bija nogājusi un metās krēsla. Nu zēns taisījās
iet malā, bet ar lūku plēšanu bija tā apstulbis, ka nevarēja un ne-

varēja malu atrast. Ilgāku laiku pa mežu māldījies, viņš pama-

nīja pa koku starpām uguni, uz kurieni arī čakli steidzās. Tik tuvu

pienācis, ka tikai kāds krūms viņu šķīra no trim tēviņiem, kas

pie uguns sēdēja, viņš tos jau no izskata vien pazina par laupītā-

jiem. Viņi bija pašulaik jēra galu izvārījuši un nu taisījās pie va-

kariņām. Zēns baidīdamies no nikniem zvēriem, kas šai mežā pul-
kiem piemita, negribēja nakts; laikā tālāk pa mežu maldīties, bet

pie laupītājiem iet un ar tiem kopā mist arī neiedrošinājās, tādēļ
nodomāja turpat aiz krūma nogulties un tā rītu sagaidīt. Kad lau-

nītāji sāka ēst vakariņas, tad zēnam arī gan sliekas1 tecēja, un kā

jau kartupeļu noracies, lūku noplēsies un turklāt krietni pamaldī-

jies, būtu arī labprāt un ar lielu garšu ēdis vakariņas. Bet šī gavē-

šana arī nekas nebūtu bijusi, ja laupītāji nebūtu apkrimstos kaulus

sākuši aiz muguras pār krūmu sviest, kuri, krizdami uz zēna stī-

vā kažociņa taisīja it savādu troksni. Laupītāji, par šo savādo tro-

ksni iztrūkušies, steidzās apskatīt, kas tur gan esiot, un zēnu atra-

duši, to veda negribot pie gaismas un krietni nopratināja, kā un

kādēļ šis te atnācis un apgulies. Kaut gan zēns visu vientiesīgi iz-

stāstīja, tomēr viņu vaļā nelaida, laikam baidīdamies, ka viņus no-

dos. Tādēļ uz laupīšanu iedami, tie nodzina tukšai mucai no viena

gala stīpas, izņēma dibenu, ielika tad mucā zēnu un turklāt krie-

tnu gabalu no nupat vārītās gaļas vi"i oārtikai, un ielikuši mucai

atkal dibenu, to sastīpoja ar stīpām. Zēnam, šādā cietumā esot,

pārgāja visa ēstgriba, tā ka viņš pameta līdziedoto gaļas gabalu
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pavisam neaiztiktu. Tā laiciņu gulēdams un domādams, kā no mu-

cas ārā tikt, viņš izdzirda kautko ap laupītāju apkrimstiem kauliem

gramstāmies. Pa spundas caurumu lūrēdams, viņš redz lielu vil-

ku, kas kaulus sakrimtis nu dodas uz mucas pusi, laikam saozdams

zena neēsto gaļas gabalu. Vairāk reizes ap mucu staigājis, viņš
ož pie spundas cauruma un akurāt noģied, ka iekš mucas ir gala.
Šā un tā ap mucu izgrabinājies un gaļas nevarēdams dabūt, viņš
beigās bāž asti pa spundas caurumu mucā un sāk iekš mucas vēdi-

nāt, laikam domādams, ka gaļa pieķersies, bet nepieķērās vis

gaļa, bet zēns sagrāba dūšīgi aiz astes un uzsauca: „Nu tad

reizē!"

Un vilks arī stiepa, ko jaudāja, zēnu ar visu mucu uz priekšu,
ka ģeņģeriem vien gāja un muca ap kokiem neganti dauzījās. Pēc

laba laika raušanas tikpat mucai stīpas bija apdauzītas un tā

izjuka. Nu zēns arī vilka asti palaida, un tas aizskrēja, atpakaļ ne-

skatīdamies. Kad zēns no mucas izlīda, tad pašu laiku gaisma au-

sa, un kad labi apskatījās, tad nojēdza, ka netālu no rokamā kar-

tupeļu gabala mežmalā bija izrauts. Nu viņš gāja, par spīti visām

nakts briesmām, priecīgs mājā, bet citā reizā vairs nekad nedo-

māja vakarā iet mežā lūkus plēst.

96. Kā malēnieši seskus ķer.

A. 1896. P. Šmits Raunā.

Seski, kā zināms, ir mazi un ļoti manīgi kustoņi. Nav viegli

viņus uzmeklēt, bet vēl grūtāki ir tos noķert. Arī noķerto sesku

vajaga ļoti rūpīgi nodīrāt, lai nesabojātu plāno un dārgo ādiņu.

Malēnieši turpretī zina nosilēpumu, kā daudz vieglāk tikt pie

sesku ādām. Stipri aukstās ziemas dienās viņi staigā ar ūdens

krūzi rokā pa mežu un meklē seskus. Kad nu pamana kādu se-

sku, tad pieiet tam gluži klusām klāt uin sāk pamazām liet ūdeni

uz astesi. Pēc kāda laiciņa, kad aste jau piesaluši, uzkliedz labi

stipri: „Cvi!"

Sesks nu sabīstas un aizskrien, bet piesalusī āda paliek uz

vietas.

Vai arī mums tā nevajadzētu seskus ķert?

97. Sacenšanās melošanā.

t. A. 1920. Dreimanu Pēteris Krustpilī. Zin. Kom. kr.

LP. VI, 1042 (153).

Vienam tēvam trīs dēli. Reiz visi trīs aizjājuši pieguļā, sarau-

dzījuši malku un gribējuši uguni uzkurt; bet nevienam nebijis uguns

lietas līdz. Ko nu? Te par laimi ieraudzījuši meža mala pa labu
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gabalu uguni spīdam. Domājuši tur citi pieguļnieki; un tūliņ

nosprieduši, ka vecākajam brālim jāiet ugunij pakaļ.
Labi. Šis gājis, gājis — noiet gandrīz klāt un redz. pie uguns

kura sēd viens vecis, uguni kurdams, pelnus rušinādams. Nu <ru-

drojiis, vai iet klāt, vai neiet. Sadomājis: ies. Piegājis un prasī-

jis uguni. Vecis atbildējis: „Ja tu zini pasakas teikt un proti labi

melot, tad dabūsi uguni; ja ne, tad izgriezīšu tev trīs sloksnes

ādas pār muguru."
Vecākais brālis drebēdams aizbildinājies, ka neprotot ne pa-

saku teikt, ne arī melot.

Neko darīt — nežēlīgais vecis izgriezis trīs sloksnes ādas

no muguras un šis izgraizītu muguru atnācis atpakaļ bez uguns

pie brāļiem.

Sprieduši atkal un nosprieduši, ka nu vidējam brāļam jāiet pēc

uguns. Laidies iet vidējais. Noiet un redz: pie uguns sēd vecis,

uguni kurdams, pelnus rušinādams. Piegājis klāt un prasījis uguni.
Vecis atbildējis: „Ja tu zini pasakas teikt un proti labi melot, tad

dabūsi uguni; ja ne, tad izgriezīšu tev trīs sloksnes ādas pār

muguru."
Vidējais! brālis drebēdams aizbildnājies, ka neprotot ne pa-

saku teikt, ne arī melot

Neko darīt — vecis nodzinis ir šim trīs sloksnes pār muguru

un palaidis bez uguns.

Nu bijis jāiet trešajam, jaunākajam brāļam pēc uguns. Aiz-

gājis jaunākais un atradis atkal to pašu veci uguni kuram, pelnus
rušinām. Piegājis klāt: lai dodot'uguni! Vecis atbildējis: „Ja zini

pasakas teikt un proti labi melot, tad dabūsi uguni, ja ne — trīs

sloksnes pār muguru ārā."

Jaunākais teicis, ka protot gan, un nu iesācis šitā: „Reiz tēvs

esot aizsūtījis šo tīrumā art. Aris, aris — sacēlies melns debess

(padebesis) un uznācis, šņākdams, šalkdams liels lietus. Prātojis,
kur lai glābjas! Bet tīruma malā bijis liels ozols cauru vidu, pie-
sējis tur savu ķēvi un pats ielīdis ozola caurumā. Ikām lietus nu

pārgājis, tikām ozola caurums aizaudzis un nu vajadzēs gudrot, kā

laukā tikt. Te par laimi iegādājis, ka šā tēvam esot mazs cirvītis

mājās. Tūliņ aizgājis mājās pēc cirvīša un izcirties no ozola laukā.

Nu lēcis ķēvei mugurā un jāiis mājās, bet no lielā lietus visas peltis
bijušas pilnas ūdens; kā nu ķēve pār vienu pelti lēkusi, tā pārtrū-
kusi vidū pušu: pakaļas kājas palikušas vienā pusē, priekšas kājas
otrā pusē. Neko darīt — aizgājis uz mežu, nocirtis apses mietu,

izdūris mietu ķēvei cauri un sastūmis ribas kopā; ribas saaugušas
un nu šis varējis jāt tāļāk. Bet vēl nebijis ne mājās, te no mieta

virsaunes izauguse liela, liela apse līdz pašām debesim. ledomājis

pa to. apsi uzkāpt debesīs. Kamēr pa zariefcn kāpis arvienu uz

augšu, tamēr zemē pie celma apse jau palikuse veca, sākusi nopūt
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no zemes uz augšu. Galā šis palicis pašas virsaunes zaros un ne-

varējis vairs nekādi tikt zemē. Te šim nācis prātā, ka tēvam pū-
nītē esot griķu pelavas. Nogājis uz piedarba pūnīti, novijis no

griķu pelavām garu, garu virvi, piesējis pie apses virsaunes un tā

pa virvi vien laimīgi nolaidies no debesim zemē.

Par šādu pasaku teikumu un brangiem meliem vecis rūdai ie-

devis uguni. Pārgājis pie vecākajiem brāļiem, sakūruši uguni un

visi trīs sasildījušies.

2. A. 1920. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē. L. P. V, 288 (124).

Viens saimnieks izlielījās, ka uzkāpšot debesīs. Kungs netic

un sader uz kāpostu galviņu, ka neuzkāpšot vis. Labi. Saimnieks

pāriet mājā, sagul trīs dienas, trīs naktis rijā un, ceturtā rītā cel-

damies, mudīgi vien uz muižu. Kungs pretim: „Nu, kas bij? Vai

redzēji arī ko debesīs?"

„Kā nu neredzēju? Redzēju: tavs tēvs ganīja mana tēva

cūkas."

Nekā darīt — kungam bija jādod kāpostu galviņa.

Piezīme. Gluži tadu pašu variantu ir uzrakstījis A. Korsaks Ezerē.

P. Birkerts, L. t. a. 11, 213, 1844. P. Š.

3. A. 1920. A. Bīlenšte i n s Ja v n - Aucē. L. P. VI, 1045 (153, 2).

Septiņi saimnieki vienam kungam bijuši tikpat bagāti kā viņš

pats. Un tas viens saimnieks reiz nopircis itin lennu zirgu. Kungs

gribējis to zirgu atpirkt no saimnieka, bet šis neizdod, nekāda modē

neizdod. Tad tas kungs teicis: „Mums vajadzēs melot. Ko tu tei-

ksi, to ņemšu par pilnu un ko es teikšu, tas tev jāņem par pilnu."
Un viens ar otru nu saderējuši. Kungs nolicis simtu rubļu,

saimnieks licis pretim savu lepno zirgu; kurš varēs vairāk nieku

teikt un to otru norunās, tas dabūs vai nu to simtu rubļu, vai zirgu.

Labi. Visu nakti sadomājuši, ko no rīta melot.

Atnācis rīts, saimnieks teicis uz kungu: „Melojiet jūs!"

Kungs atkal: „Melo tu!"

Nu beidzot kungs teicis papriekšu lielu garu reizi: „Šini pil-
sētā bija lieli badi. Septiņi gadi nebija ne maizes, ne putras, nekā.

Tad nāca viens zvirbulis;, tam bija dzirnu akmins uz muguras. Tad

viņam nokrita tas dzirnu akmins un pārplīsa. Tur bija septiņu

gadu ko putras vārīt un maizes cept."
Saimnieks teicis: „Jā, cienīgs kungs, tas ir tiesa!"

Tad sācis saimnieks melot: „Jā, cienīgs kungs, tas tā bija pa

veciem laikiem. Manam tēvam bija toreiz dārzā kāpostu galviņa,

liela, liela, līdz debesim izauguse; un es pa to kāpostu galviņu uz-

kāpu debesīs, tuir arī bija tirgi un krogi."

Kungs iesaucies: „Tas ir tiesa! tā bija!"
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Saimnieks teicis: „Un manam tēvam bijis liels buks, tam bi-

juši ragi līdz debesim un tāds mazs stallītis kā tas krēsls. Bet mei-

tas izlaidušas buku no stallīša un tas noēdis to kāpostu galviņu,
kamēr tur pats tirgojos. Nogāju pie cauruma i kāposts pagalam,
buks noēdis! Ko nu lai daru? Nogāju pie rijām, tur vētījuši rūgušu

pienu. Es nopirku izvētīto pienu par marku un sāku striķi vīt. Būtu

nopircis labprāt vairāk, bet vairāk nebija izvētīts; kad tik(ai) būtu

dabūjis par trīs vērdiņi, ta(d) būtu bijis diezgan. Nogāju uz krū-

miem, nogriezu kāšus un sāku no vētītā piena striķi vīt, un tad no

augšas viju, no apakšas piemetināju. Uz vienu reizi pietrūkst ir

tā mezgla un nu kritu, kritu — iekritu akmiņu čupā: iemūk kājas
līdz ceļiem. Es pametis savas kājas, nu skrienu uz mājām cir-

vim pakaļ, ka varu izcirst tās kājas no akmiņiem. Kamēr atnāku,
tad jūs varat saprast, cienīgs kungs, ka liels suns nokampis manas

kājas un skrien projām. Tā es viņam sviežu ar to cir(v)i un pā(r)-
šķēļu kuņģi; un no tā suņa kuņģa izkrita grāmata."

Kungs prasījis: „Vai tad tu varēji arī lasīt tai grāmatā, kas tur

bija iekšā?"

Šis teicis: „Kā ta(d) ne? Lasīju gan! Tur bija tas, ka jūsu
tēvs manam tēvam cūkas ganījis."

To dzirdēdtms', kungs iecirtis saim(n)iekam pliķi pa ausi: „Tu,

rakali, tā, re, mans tēvs tavam tēvam cūkas ganīja!"
Bet saim(n)ieks nu vinnējis un paņējmis to simtu rubļbu un savu

zirgu, tālab ka kungs saskaities un nepieņēmis visu teikto par

pil(n)u.

4. A. 1920. J. Riekstiņš no 53 g. v. K. Upeslejas Patkules

pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 214,

1845.

Reiz man bija melns, skaists ērzelis. Ērzelis ganījās uz ābo-

liņa lauka. Reiz — kur gadījies, kur ne — manu ērzeļi ieraudzīja
Bikseres kungs. Tas nui saka, lai ērzeli atdodot viņam. Es ne.

Un nedodu viņam sava ērzeļa. Viņš tomēr bija manu ērzeli par

daudz iemīlējis. Viņš nu paņem, noliek simtu rubļu un saka, kurš

no mums izmelošot vairāk un kura meliem ticēšot, tam piederēšot
i ērzelis, i simts rubļu. Labi.

Otrā rītā jaui bija jāstāsta katram savi meli. Es arī no rīta

labi agri aizeju uz muižu. Kungs iznāk uz balkona un, mani ierau-

dzīdams saka: „A, jau tu, lielais gudriniek, klāt["
„Klāt jau gan," es atbildu. Norunāts bija tā, ka kungam pir-

mām jāstāsta savi meli, un tad es stāstīšu savus.

Kungs nu pienāk klāt un sāk stāstīt: „Priekš septiņiem ga-

diem šeit bija trīs bada gadi. Nebija ne putras ne maizes."

„Jā, tā bija," es iebildu, „es jau pats visu redzēju un ticu."
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„Bet tad laidās pa gaisu viens zvirbulis. Viņam bij dzirnavpuse

uz muguras. Dzirnavpuse nokrita viņam no muguras, uz reizi bija

putras un maizes diezgan."

„Jā, tā bija!" es apstiprināju, kā jau būtu visu redzējis. Es

visam kunga stāstam ticēju. Kungs un bija beidzis melot, Nu bija

jāsāk man.

Es nu stāstīju viņam: „Man bija liels, liels avens. Ragi snie-

dzās līdz pašām debesim. Bet kūtiņa viņam bija tikai tik liela

kā krēsls. Man bija arī tik liela kāpostgalva, līdz pašām debesim

saaugusi. Katru dienu es pa kāpostgalvu uzkāpu debesīs un ap-

skatīju, ko tur dara, un tad kāpu atkal atpakaļ. Bet vienu dienu

es atkal uzkāpu debesīs apskatīties. Te — nezin kā — velna avens

izsprucis no kūtiņas un nograuzis kāpostgalvu pie pašasi zemes.

Kāpostgalva nu nogāzusies zemē un es nekādi nevarēju nokāpt.
Ko nu? Te iedomājos, ka mājā rūgušpiens kādā bļodiņā. Aizskrēju

nu uz māju pēc tā. Pārnesu nu to un noviju striķi, ar kuru no-

laistiesi no debesim. Noviju to un nu būtu labi nolaidies, bet par

nelaimi rūgušpiena bļodiņā bija mazāk, un tāpēc striķis palika
īsāks. Kā nu laidos, tā līdz zemi tas nesniedzās, tāpēc krītot kājas

ieskrēja akmeņu gubā, un nu nekādi tās dabūt laukā no akmeņu

gubas. Te atkal iedomājos, ka mājā man tēvam mazsi cirvītis.

Aizskrēju pēc tā, lai kājas izcirstu no akmeņu kaudzes. Te — kur

gadījies, kur ne — suns jau pie kājām klāt, pakampj tās un skrej

projām. Es nu, mudīgi skriedams, to pamanu, un kā metu ar cir-

vīti, tā sunim vēdersl pušu. Sunim no vēdera izkrita viena grā-
mata. Kungs nu paliek jau ziņkārītrs un prasa, vai es to grāmatu

varējis izlasīt. Atbildēju, ka varēju gan lasīt. Viņš nu prasa, kas

tad tur bijis rakstīts. Es nu vēl no iesākuma negribu teikt, bet

kungs prasa, lai sakot vien. Es nu tad pasaku: grāmatā stāvēja

rakstīts, ka tavs tēvs manam tēvam cūkas ganījis. Tas uzreizj
šļaukš, šļaukš! Un kungs man liek ar dūri pa ausi, teikdams: „Ta

mans tēvs tavam tēvam cūkas ganīja!"

Kungs nu saskaities projām. Viņš nu netic maniem meliem.

Nu, tad nu man vairāk melots. Nu man pieder i simts rubļu nau-

das, i paša melnais ērzelis.

5. A. 1920. J. Rain i s, Mazie dunduri, kop. raksti, X, 83.

P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, 11, 213, 1843.

Bija viens zemnieks un viens kungs. Tie abi saderēja, kurš

labāk mācēs melot, un lika pa simtu dālderu. Kungs zemniekam

saka: „Baur', tu sāc melot!"

Zemnieks saka: „Kungi vienmēr pirmie sāk, tiem ij melot pir-
miem jāsāk!"

Nu kungs ņems melot un saka: „Mans tēvs turēja vērsi, tam
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bija tādi ragi, kā gandrim, visu gadu vajadzēja skriet, kamēr no

viena raga varēja noskriet uz otru."

Zemnieks saka: „Tas viss var būt."

Kungs saka: „Baur, tagad melo tu!"

Nu baurs sāka melot: „Mans tēvs turēja cūku, tā no viena

gala aptecējās, ar otru atnesās." Kungsi saka: „Tas viss var būt."

Bet baurs tālāk meloja un saka: „Mans tēvs piupas sēja, tās līdz

debesim izauga. Baurs uzkāpa pa vienu pupu debesīs, bet tad vi-

ņam apakšā pupas nocirta un viņš nevarēja zemē nokļūt. Tad viņš

augšā būdams, atrada pelavas un olu čaumalas, tās viņam bija ko

virvi vīt, bet arī tā virve bija pa strupu; tad viņš augšā nogrieza

un apakšā piesēja, tā viņš nolaidās uz baznīcas. Bet no baznīcas

viņam bija jānolec, un viņš taisni patika uz lielu akmeni, un viņa

kājas līdz ceļiem ielīda akmenī; tad viņš, kājas pametis, skrēja cir-

vi atnest, savas kājas izcirst, Kad viņš atnāca, redz viņš slunt

viņa kājas graužot, un kā viņš suni ar cirvi cirtis, suns pametis
cedeli."

Kungs prasa: „Kas tam cedele bija?"
Baurs saka: „Ka tavsi tēvs pie mana tēva cūkas ganījis."
Tad kungs saka: „Tā nav tiesa, tu melo."

Baurs saka: „Kad tu saki, ka es meloju, tad es vinnēju. Es

labāk māku melot nekā tu."

Šita zemnieks toreiz vinnējis 100 dālderu.

6- A. 1920. Skolniece M. Ašinīka Preiļos. N. Rancana kr.

Seņuok, kungu laikus dzeivuoja boguots kungs. Jam beja
daudz naudvs. Vīnu reizi da kunga atguoja bišķūpis. Tvmā breidī

kungs skaitījis naudu. Kungs sācēja uz bīškūpi: „Kas lobuok sa-

maluos? Juo es lobuok samaluosu, tod tu atdūsi man sovys bitis;
a juo tu, tod es atdūšu vvsu sovu naudu."

Bišķūpis ar itū beja ar mīru. Tod bišķūpis siacēja: „Tu suoc

pa prīšku maluot."

Tod kungs īsuoka maluot. Tūlaik jis soka, ka scnuok kungim

pīdarēja vysa zeme, tod bišķūpis soka; pravda, kundziņu! Tod

kungs otkon suoka maluot, ka kungi pēra zemnīkus, ka naklausēja

kunga. Tod kungs soka uz biškūpi: „Maloj tagad tu,"
Labi. Tūlaik jis sloka: „Es vakar saskaitēju, beja četri tūksto-

ši divi simti sešdesmit pīcas biteitis."

Kungs soka: „Tu maloj."
Tod bišķūpis soka: „Maluot i vajaga." Tod bišķūpis stuosta

tuoluok: „Vakar es izguoju uz lauku, klausūsi, ka aiz azara kauly
vīn skraukš. Tī vylksi ēdja munu biteiti. Kai daguoju kluot, vylks
biteiti jau beja apēdis, tik kauli vīn palyka. Salasēju vyss kauleņus
a nu kauleņim sataisēju trepis un kuopu da Dīva pasažālotīs. Dī-
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va es naatrodu sātā, a Dīva muote tūlaik cepa dasys. Jei muņi
pamīlova ar_dasys i īdeve leidza vīnu gobolu. Tūlaik es kuopju
pa dasu zemē, bet tryuka gobola da zemei. Es kai krytu zemē, tai

i īskreju leidz koklam zemē. Kū man tagad dareit? Tūlaik es nū-

guoju iz sātu, pajēmju luopstu un izzarokuos nu zemes. Tod es aiz-

guoju da kunga."
Tod kungs soka: „Tu maloj."
Bet bitinīks soka: „Maluot i vajaga."
Tod bitinīks sajāmja tuo kunga vysu naudu i nūguoja uz

muojom.

7. A. 1920. Skolnieks V. Juoņins Egluna.

Tys_beja vēļ tad, kod mes bejam pa viergim pi kungim. Ty-
mus laikus beja vīns taids kungs, un kas jam kaut kū nateiktu, vys

jis soka, ka pravda. Kas jam kū namaluoja, nikas tai navarēja sa-

moluot, lai jis teiktu, ka napravda. Ļūti ļūbēja jis! klausētīs poso-
kas. Maloj jam kas nabejs kaidu posoku un jis pēc kotra vuorda

soka, ka pravda. Un īsagribē jam, tam kungam, dzierdēt taidu po-

soku, lai pateiktu ka napravda, bet nikas navar izdūmuot taidas

pasokas,. Apsūlēja kungs īdūt tam sauju zalta, kas teiksi jam taidu

posoku, lai jis natycātu. Atsarodās vīns žulpa, sauc jū par Miķeli.
Jis sovas saimisteibas naturēja jo beja lels sliņķis un dzāruojs.

Aizguoja Miķelis da kungam stuostēt posokas. Ilgi stuostēja

Miķelis kungam vislaidas posokas, bet kungs vys soka: pravda,
toi!" Soka Miķelis: „Es ejmu, da ejmu pa vudeni; bet upe plota,
krosta navar redzēt. Tī izlēca luocs nu yudeņa, pacēla asti un uz

mani svīstīs. Kū šeit dareit? Vyspyrms es nūsaglobuojūs! aiz krvu-

mā, bet navaru nūsēdēt. Nazkas dadzynoj upes dybenā guni, un īt

taidi dyumi, ka dyumi taišņi acis ād, oat zvvs suoka klīgt. Izleidu

es nū kryuma, bet luocs pi manis. Es jam rūku reiklē. Jisl tur šur,

tikai ar asti grīž. Ibuožu es rūku tuoluok un ķēru aiz astes. Kai

ķēru aiz astes, aizgrīžu ap rūku un kai pavvlku, tai i izgrīžu ar

īkšom uz augšu. Tykai ryuc luocs, bet īkūst navar, jo zūbi jam

uz vysom pusēm."

„Pravda, tai!" soka kungs.

„Ejmu es tuoluok i radžu: apstuoj biti divpadsmit mocu. Es

skrīt, skrīt, lai gluobtu biti. Skrēju un nu poša reita, leidz vālam

vokoram. Pa tū laiku luoči apēda biti, tikai kauliņi palyka. Pasta-

tēju es bites kaulus pi muokūneiša un suoku kuopt uz dabasim.

Ikuopu dabasūs, satyku sovu tāvu un vācu tāvu. īdevja jī tur man

drusku īmest, īdzēru un navaru vaira atrast sovas trepes, lei nū-

kuoptu nu dabasim. Iraudzēju es gubu palavu, suoku es taisēt nu

palavdm viervi. Pataisēju viervi, dasēju da dabasim un suoku

laistīs uz zemi. Bet skrēja tauriņš. Jisi kai ķēra ar sovu spuornu

munu viervi, tai jei i pušu, un es krītu uz zemi un tiku elnē."
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„Pravda, tai!" suoka kungs. Pasavēra es elnē i radžu: ar

kunga tāvu sānalu vodoj un ar čvuskom syt!"

„Maloj, galgans," aizzaklīdzja kungs. „Navar tai bvut!"

~Ja kungs natici, tad ej pasaver," soka Miķeļs.
Ideve kungs Miķeļam sauju zalta un gona vaira posokas

klausītīs.

98. Lejputrija.

A. 1930. P. Šmits Raunā.

Tālu pasaules malā ir viena laimes zeme, ko sauc par Lei-

putriju. Cilvēki tur dzīvo gluži bez kāda darba. Cepti putni tur

laižās pa gaisu, pa upēm tek piens un drēbes karājas mežā pa
kokiem. Katrs var ņemt, kas vien pašam patīk. Vajag tikai atplēst

muti, ka tur jau ieskrien vai kāds cepts putns, vai arī ābols. Jo

tur slinkāks ir kāds cilvēks, jo lielāks ir viņam gods. Nav tomēr

tik viegli tikt šajā brīnumu zemē, jo viņai priekšā stāv lieli pu-

tras kalni. Kas tur grib tikt iekšā, tam jāizēdas caiur putras kal-

niem.

Piezīme. Ši ir laikam Grimma pasaka, kas izplatīta ar «Skolas

maizi», bet jau manas bērnības laikā Lejputrija tika bieži daudzināta (levads
117. L p.). P. Š.

99. Savādie vārdi.

A. 1940. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienava. L. P.

I, 114, 80.

VienaJm tēvam ir trīs dēli: vienu sauc Gaišo, otru Tumšo un

trešo Diezgan. Kādu dienu tēvs vada Gaišo uz pagrabu pēc piena,
bet Gaišais atnāk bešā un saka: „Tēt, nevaru piena dabūt, jo man

pagrabā nav diezgan gaišs!"
Tēvs nu vada Tumšo; bet Tumšais tāpat atnāk atpakaļ sacī-

dams: „Tēt, nevarēju piena dabūt, jo man pagrabā pārlieku

tumšs!"

Tēvs nu vada Diezgan uz pagrabu: bet Diezgan tik atnes

vienu karoti un saka: „Tēt, vairāk nevarēju dabūt, te jau jums arī

būs diezgan!"

Piezīme. Šis joku stāsts mums atgādina ķīniešu anekdoti par trim

dēliem, no kuriem Smiekls vairāk padarījis par Vecumu, kamēr trešais brālis,

Zinātne, nav it nekā izdarījis. P. Š.

100. Kurš tas slinkākais?

A. 1950. K. Jurģis Jaun - Rozē. L. P. V, 289 (126).

Viens ķēniņš saka uz saviem dēliem: „Es esmu vajš un drīzi

miršu; kuram lai jums valdību atdodu?"
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„Man, man!" visi trīs reizē iesaucās1
.

„Jā, kuram tad? Visi gribat! Tā tas neiet; bet es teikšu: kurš

no jums tas slinkākais, tas dabūs."

„Es esmu tas slinkākais, tēt!" vecākais dēls iesaucās, „jo gu-
ļot man netīk ne acis aiztaisīt."

„Nekā! es esmu slinkākais!" otrs dēls ieteicās, „jo ja es ugunī,
sēdētu un man jau pat drēbes degtu, ir tad nevirstos nost — labāk

lai sadegu uz vietas."

„Nekā! es esmu tas slinkākais!" trešais dēls atteica, „ja mani

kārtu un dotu nazi saiti pārgriezt, ir to es nevīžotu."

„Tev pieder valdība, trešajam; tu esi visslinkākais!" tēvs iz-

sprieda.

101. Lielie zvēri un lielās lietas.

1. A. 1960. Dāvus ar Ootardu Kr. Vircavā. L. P. 111, 61.

Reiz bijis bagāts vīrs, tam bijusi daiļa meita. Daudz gribējuši

daiļo bagātnieka meitu precēt; bet tēvs katru reizi atteicis: „Savu
meitu došu tikai tam, kas vismaz tikpat bagāts, kā es!"

Nevienam nebija tik daudz mantas! un tādēļ meitai nekad no

precībām nekas neiznācis.

Bet reiz gadījies manīgs tēva dēls. Tas iegādājies lepnu ka-

rīti, labus zirgus, atjautīgu kučieri un braucis pie bagātnieka mei-

tas precībās. Uz ceļa tēva dēls prasījis savam kučierim: „Vai tu

māki labi melot?"

„Melot nu gan ne, bet to apstpirināt, ko tu sacīsi, to protu
labi."

„Labi, tad laid uz bagātnieka pili!"
Drīzi bijuši bagātnieka pagalmā. Tēva dēls izkāpis no karītes,

skatījies uz pili un brīnējies, brīnējies ilgu laiku.

Bagātnieks iznācis pretim un uzprasījis: „Pie mums ir dru-

sku citādākas ēkas. Man pašam ir tāda pils, ka var augšstāvā
dzirdēt eņģeļus dziedam."

„Ko, vai patiesi? Vai nenāksi iekšā? Uz kurieni brauc?"

„Man vēl tāls ceļš priekšā, labāk nemaz neiešu iekšā, lai velti

nenokavētos."

„Ne, ne, tev jānāk iekšā. Mana meita šodien gardu azaidu iz-

vārījusi. Tev jānāk paēst."

legājis arī. Bet kamēr tēva dēls ēdis, bagātnieks izlīdis pie

kučiera taujādams: «Klausies, vai patiesi tavam kungam tāda pils,
kā viņš tur pirmīt stāstīja? Augšstāvā varot dzirdēt eņģeļus

dziedam."

„To es nezinu par eņģeļiem, jo neesmu nekad bijis augšstāva,
bet tikdaudz eslmu redzējis pats savām acim: viņu dien vista bija

uzkāpusi uz pils jumtu un lasīja zvaigznes."
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To dzirdēdams, bagātnieks sadedzis ieskrējis pie tēva dēla

un nu vasādi sācis klaušināt: kur braukšot, kādēļ braukšot?

„Braukšu uz precībām!" tēva dēls atteicis.

„Lai arī uz precībām," bagātnieks iesaucies; „šodien tik pat

tevi projām nelaidīšu. Kur domā aizskriet, vakars tepat laukā."

Tēva dēls ļāvies pierunāties.
Pēc azaida bagātnieks vedis tēva dēlu dārzā un rādījis savus

varenos kāpostus. Bet tēva dēls tik paraustījis plecus.

„Pie mums tādi kāposti nekas. Man pašam tādas galviņas,

apakš kurām cilvēku desmit, divpadsmit no stiprāka lietus iz-

glābjas."
To dzirdēdams, bagātnieks atkal aizvilcies pie kučiera appra-

sīties par kāpostiem. Kučiers atteicis: „Cik lieli tie šogad, to īsti

nemāku teikt, jo šovasar neesmu bijis kunga dārzā; bet to gan

zinu: pērn viesulis nocēla jumtu siena šķūnim; tūliņ nogriezām
vienu kāpostu lapu un ar vienu pašu lapu uzlikām šķūnim jumtu."

„Vai patiesi?"

„Nu, kā tad; tas pie mums nekas jauns."

Tagad bagātnieks vedis tēva dēlu siernīcā um rādījis savus

lieloši sierus, prasīdams: „Kā pie jums sierus taisa?"

„Pie mums sierus min ar zirgiem."
To dzirdēdams, bagātnieks atkal aizvilcies pie kučiera appra-

sīties par sieriem. Kučieris atteicis: „Kā viņi tur sierus taisa, to

nezinu, jo pie tā darba nekad mani neliek, bet tik zinu: viņu nedēlu

gājām uz mežu malku cirst un paņēmām vienu sieru līdz. Pienāca

azaidsi, sākām sieru robit ar cirvjiem vn—ko damājie — izrobī-

jām no siera vidus veselu kumeļu."

Tagad bagātniekam pieticis; tūliņ vedis tēva dēlu iekšā un par

precībām vien runājis, pie kam aplinkus nevarējis diezgan savu

meitu cildināt. Tēva dēls to nomanījis un tādēļ tīši pusbalsī pie
sevis nobubinājis: „Laba sieva liela lieta. Kaut man būtu lemts,
tādu dabūt. Bet viņa jau nenāks pie manis."

Bet gan bagātnieks šos vārdus sadzirdējis, tas tūliņ: „Kas ne-

ies pie tevis, pie tāda varena?"

„Tava meita!"

„Viņa neies; nu to es redzēšu! Rītu lai 'sataisās, parīt darinā-

sim kāzas, pēcparīt būs laulības un tad pavadīšu jūs uz māju."
Tā palicis. No rīta tēva dēls pačukstējis savam kučierim:

„Klausies, mums izdevās viss labi; bet kamēr mēs te kāzojam, tev

jāsteidzas uz māju un jāuzceļ no dēliem augsts, augsts tornis, Tik-

drīz es ar savu sievas tēvu braukšu mājā, tu aizdedzini augsto

dēlu torni, lai kurāsl
.

Sievas tēvs tad prasīs, kas tur deg; es at-

teikšu: „Ak tu nelaime, kamēr kāzojām, mana augstā pils node-

gusi, mani kāposti nosvilusi, mani sieri sagruzdējuši."

Viss izdevies, kā norunāts. Sievas tēvs loti gan žēlojies par
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nodegušo pili, bet beigas iesaucies: „Vai man naudas trūkst? Se,
znotin, cik tev vajaga un taisi citu pili!"

2. A. 1960. Skolnieks J. Borbuls Preiļos.

Vīnu reizi sasarunuoja divi draugi īt pa pasauli kū apmuo-

neit vai nūzagt. Jī izguoja reitā agri nu sovu ustobu. Jī guoja vysu
dīnu pa ceļu leidz pat vokoram. Kad saule jau beja aizsalaiduse,

jī īguoja vīnā cīmā puorgulāt. Vīns atsagula pi vīna saimnīka, a

ūtrs pi ūtra. Saiminīca beja pīvyruse boltūs zierņu, kū vokoram

ēst. Saiminīks atsasāda pi golda ēst vakariņu un pasaucja cela-

guojēja. Saiminīks sācēja uz ceļa guojēja: ~Paldīs Dīvām, šūgod
labi zierņi izauguši!"

Celaguojējs sacīja: „Kaidi te zierni? Es taidus zierņus re-

dzēju: ar seši zyrgi vedja nu teiruma uz muojom."
Saiminīks sacīja: „Ka nav taidu zierņu nikur pasauli. Ka

byus taidi zierņi pasauli, tad es tev moksuošu symtu rubļu naudas.

A, ka nabyuis taidu zierņu pasauli, tad tu maņ moksuosi symtu
rubļu naudas."

Ceļaguojējs sacīja: „Nu kuo mes īsim pavaicuot? Kurs cela-

guojējs īs car tovu lūgu pyrmais, no tuo i pavaicuosim."

Reitā agri guoja juo pat draugs car saiminīka lūgu. Saiminīks

īsaucja jū ustobā. Jis, īguoja ustobā, sasavasaluoja ar obadivim,
kai i napazeist sova drauga. Saiminīks sacīja: „Itys cvlvāks soka,
ka asūt tik leli zierņi, ka seši zyrgi vadūt nu teiruma uz muojom."

Tys veirs sacīja: „Bs gon taidu zierņu naredzēju nikur. Tik

redzēju, ka par azaru braucja uz vīnas puokstītes divdesmit

cylvāku."
Tad saiminīks atdeve celaguojējam symtu rubļu naudas

L
Jī

izguoja obadiv nu tuo cīma tuoļuok. Utru nakti jī nūguoja da ūtra

cīma uz nakts muojas. Vīns īguoja vīnā ustobā, ūtrs ūtrā. Vīns

saiminīks sacīja šovam vīsam: „Šugod es sev iztaisīju lelas usto-

bas."

Celaguojējs sacīja: „Kaidas te ustobas? Es taidas redzēju

ustobas, ka vīnā golā īstuoj, a ūtrā nimoz navar redzēt gola."
Saiminīks suoka streidītīs ar celaguojēju, ka taidas ustobas

nav nikur. „Ka byus da kur taida ustobā, tad es tev dūšu symtu

rubļu naudas; a ka nabyus, tod tu man dūsi symtu rubļu naudas.

Nu kuo mes pavaicuosim, ka ir taida lela ustobā?"

Ceļaguojējs atteicja saiminīkam: „Kas īs pyrmais car tovu

lūgu, nu tuo i pavaicuosim."
Saiminīks sēd pi lūga un vērās, kas īs pyrmais car juo lugu.

Otkon īt car lūgu celaguojēja draugs. Saiminīks īsaučja jū vyda
ustobā. Saiminīks stuostīja, ka pi šuo īguojis celaguojējs un soks,

ka asūte tik gara ustobā, ka vīnā golā nūstuojs, a ūtra pavysam

redzēt navar."



523

Tvs, kur īguoja ustubā, sacīja: „Es taidas ustobas naredzeju.

Tik car munu ustobu vedja tik garu balku: nu gavēņu īsuokuma,

leidz leldīnai."

Saiminīks atdevja svmtu rubļu celaguojejam. Tai ji aizguoja

tuoluok, muoneidami pasauli.

3. A. 1960. V. Zacharska no D. Ratanīka Makašānos.

Latvju kultūras kr.

Sen itvs beja, nu vācu ļaužu es dzierdēju. Jī taipat varbvut

nu sovim vacim izzvnuoja un golu golā daguoja da myusu auss.

Stuostīja, ka isenejūs laikus vīnam zemnīkam beja taids lels verss:

kad jū dzyna uz upi padzirdīt, jis izdzēra pus upes yudeņa. Tuo-

dēļ tys zemnīks vvsod dzonuoja sovu vērsi uj jvurom dzirdīt. Itarn

zemnīkam beja treis dāli, kuri vaduoja itū vērsi uz jvuromi dzirdīt.

Vīnu reizi zemnīka dāli sāduos uz vērša viersā un juoj uz jyuro|m.

Ceļā jī sasatvka ar vīnu ceļaveiru, kurs pasavera uz ituo vērša

un nūsabreinuoja. Zemnīka dāli atvedja vērsi pi jvurom, padzir-

dēja ar vudeni un palaidja uz pļavas, kab vērsspaāstu zuoles. Te

nu naz kurīnes atskrēja vonogs, satvēra itū vērsi un aiznesja pa

gaisu uz sovu perēkli. Nūsabreinuoja bruoļi un aizguoja uz sovu

sātu vīni paši. Ceļaveirs ari redzēja, kai vonogs aiznesja vērsi.

Uz tuos pat pļavas ceļaveirs palaidja sovu uozīti, lai paād zuoles.

Te nu nazkurīnes atsaroda vonogs ar vvsu vērša pakalu, sāduos

uz uozīša un suoka ēst tuo vērša pakaļu. Ceļaveirs gribēja pasa-

vērt, kū dora vonogs uz uozīša mugoras. Kad daguoja tyvuok pi

uozīša, vonogs īraudzējisi ceļaveiru, nūsabeida un pasacēla ar

vvsu vērša pakaļu un aizskrēja pa gaisu. Ceļaveirs suoka vērtīs

augši, kur aizskrēja vonogs. Tvmā laikā vonogs nūmeta vērša

pakaļu un tej pakaļa kai skrēja nu augstuma, taišņi celaveiram

acī. Celaveirs suoka treit aci runuodams' pats sevi: „Kas tie par

lygu patvka acī?" Atīt celaveirs pi vīnas ustobas un prosa saimi-

nīka tuos ustobas, kab jis pasavārtu, kas tī patvka jam acī. Sai-

minīks meklēja, meklēja — nikuo celaveiram acī naatroda. Tvma

laikā atīt pi tuo saiminīka nu tuo pats cīma vins_ kaimiņš. Ceļa-

veirs suoka prasīt tuo, kab tys pasavārtu jam acL_ un isztuostija,

ka jam acī īkrita vvsa vērša pakaļa. Kaimiņš pajēmja gružus un

īleida ceļaveira acī. Tī, acī, jis meklēja, meklēja un atroda vvsu

vērša pakaļu. Aizonetja tū pakaļi ar viervi un ar lelu spaku iz-

vylka nu ceļaveira acisi. Kū jīm tagan darīt? Sadūmuoja, ka itei

vērša pakaļa var vēļ kam sataisīt kaidu nalaimi. Ji tvuleņ ~aizj-

yudzja puori zvrgu un itū pakalu lvka uz rotim un aizvedja uz

teirumu, tī jū pametja. Tai puorguoja gods, varbvut divi, un veļ

svmts. Tei vērša pakaļa apauga ar syunom un izauga tyma vīta

lels mežs. Tī uz tuos pakaļas vīns zemnīks pastatīja sev ustobu
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un suoka dzeivuot un vēļ Itaisīja uz tuos vītas sev teirumu, suoka

art un sēt maizi, bet pats nikuo nazvnuoja, ka jis dzeivoj uz vērša

pakaļas. Tai tys zemnīks vēļ tagan dzeivoj uz vērša pakaļis, struo-

doj zemi, sajem rudzus, vodoj uz patmaļom. cap maizi, ād un ni-

kur nikuo nazvna.

4. A. 1960. E. A. Simsons no A. Paberza Preiļos. Latvju

kultūras kr.

Vīnam saimnīkam beja lūti lels vērss. Kad itys vērss dzēra,
tad laudim pītrvuka yudeņa. Tys saimnīks sadūmuoja puordūt
šū vērsi, bet nazynuoja, kai jū aizvest, pašam jam beja baist. Tad

jis teicja: „Kas munu vērsi puordūs, tam īdūšu pusi sovas naudas."

Atnācja treis kaimiņi un soka: „Mes puordūsim!"
Saiminīks beja ar mīru un kaimiņi sāduos* vīns vēršam uz mu-

goras, ūtris uz golvas un trešais uz astes. Tai jī aizjuoja. Ceļā

jī sasatyka ar vīnu jaunekli. Tys vaicuoja: „Kur jyus juojat?"

Tys kaimiņš, kurs sēdēja vēršam uz golvas, pastuostīja un

prasīja aiznest lobās dīnas ūtram kaimiņam. Guoja jauneklis,

guoja un veras, ka uz mugoras tam vēršam sēd ūtrys kaimiņš.
Jauneklis devja jam lobās dīnas nu pyrmuo un aizguoja tuoluok.

Guoja jis,. guoja, beidzūt pīguoja leidz trešam kaimiņam, kurs sē-

dēja vēršam uz astes, sadevja jam lobās dīnas nu ūtra, īt tuoluok

un sateik pulku vylku. Nūsabeida jauneklis un gribēja kur aiz-

bēgt, bet pa vysom pusēm stuov vylki. Tūlaik jauneklis pīguoja
kluot un teicja: „Meiļī draugi, atstuojat maņi dzeivu, es esmu pa-

vysam slykts un navasals, jau treis dīnas naasmu ēdis, par tū es

jums pastuostīšu, kū jyus varat apēst!"

Vylki sasalasīja izklausīt un kad jauneklis pastuostīja jīm par

Iclū, rasnū vērsi, kuru jis naseņ satyka, vylki atlaidja jaunekli,

paši aizskrēja pakal vēršam. Pīskrēja kluot un atruovja vēršam

vīnu pusi. Vērss dusmīgs nu lelom suopem un tik lēcja, ka vysi

kaimiņi gulēja nadzeivi zemē. Pulks vylku skrēja jam pakal, kuo-

leidz vysu naapēdja. Tikai vīns golvas kauss beja atstuots uz

ceļa. Saiminīks gaidūt, kad kaimiņi atbrauks nu pilsātas, izguoja

pastaiguot pa mežu. Guoja jis, guoja un redz: gul 'tik lels golvas

kauss, ka nu juo var lobu ustobu iztaisīt. Dūmuoja, dūmuoja sai-

minīks un īsagribēja jam tū kausu pacelt. Tikkū jis pajēmja, kai

izskrēja nu turīnes vylks un apēdja ari jū. Tai myusu puosokai

beigas.

5. M. 1960. Teicējs A. Tretjakovskis Ružinas pag.

Tuoļi nu mvusu, vīnā kēnestī, beja daudz ūzulu mežu. Pi vīna

taida ūzula meža beja cīmsi un tymā cīmā dzeivuoja daudz bārnu,

kuri kotru dīn lasījuos kūpā; taipat beja bārni nu cytim cīmim.
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Vīnu reizi, bārni cvta cīmā, īdami uz sātu, sadūmuoja paskraidīt

pa mežu. Vīns puika, vuordā Kazimirs, izleida vīnā ūzulā cīši

augši un gribēja nūsaleist zemē, bet kai laidāsi, kūkā beja īškā cau-

rums un puika īskrita tymā kūka caurumā un nikai jis nu turīnes

navar izleist. Suoka puika kūka vydā cīši klīgt. Itū izdzicrda

cvti bārni un dreižuok aizskrēja uz cīmu un pastuositīja juo radi-

nīki/m, muotei ar tāvu. Kazimiri gluobt saskrēja vyss cīms un

suoka grīzt tū ūzulu. Pi ituo kūka jī struoduoja treis dīnas un

treis naktis. Ceturtā dīnā, agri vvsu zemnīku acīs nūtvka lels

breinums: ūzula vītā stuovēja lela un cīši smuka ķēniņa pils. Ap-
leik itai pilei sātmals ar dzelža sīnu. Durovuos ituos pils stuov

puika Kazimirs; jis apvylkts smukuos ķēniņa drēbēs un kluot pi
juo stuov daudz kolpu, kuri tur rūkuos smuku karūgu. Ķēniņš Ka-

zimirs izledja augšy uz troņa un suoka runuot. Tvmā pat laikā

pasacēļa lels vējs un itū pili ar vvsu ķēniņu Kazimiru un juos kol-

pim aiznesa nazynoms kur. Verās zemnīki, ka nav nikuo, kai

tik teirs teirums. Vvsu mežu ar pili aiznesa vējs. Tai puika Ka-
zimirs nazvnoms kur tagad dzeivoj, bet juo tāvs ar muoti tagad
raud. Esi tī beju un vysu redzēju.

C. A. 1960, 1539. M. Garkolne no 67 g. veca Aleksandra Ko-

valevska Bebrenē. Latvju kultūras kr.

Vīnu reiz gons ganīja gūvis. Gūvis gulēja un gonam nabeja
kuo darīt. Sadūmuoja jis taisīt patmales izkoltuša gruova molā

un stuojās pi dorba. Garam guoja cvlvāks un prosa nu gona:

„Kū tu te taisi?"

„Patmales," atbildēja gons, „Kad atnuoks rudens, saiminīks

syutīs reitā agri uz dziernovom moltu, bet kad byus patmales, va-

rēs vysu samalt un navajadzēs rudenī celtīs agri!"

„Kai tad tu varēsi malt, ka nav yudena?" prosa guojējs.

„Rudenī leiti pīleis un yuden!sl byus, es juos rudeņam tik tai-

su," atbildēja gons.

„Vai tu labi muoki maluot?" prosa guojējs.

„Es labi muoku nūbeigt, jo kas cyts īsuoc," atbildēja gons.

„Ej ar mani leidza," soka guojējs.

Guojēju saucja par Juoni. Gons atstuoja gūvis un īt. Guoja,

guoja jī un pīguoja pi vīnas muojas. Juonis 1 soka gonam: „Tu ej

bārzuojā, bet es īšu itymā ustobā!"

Gons īguoja bārzuojā, bet Juonis — ustobā. Juonis sasava-

saluoja ar ustobas saiminīku un suoka runuot. Kū jī rnuuoja, na-

runuoja suokumā, bet vāluok Juonis soka sakninīkam: „Vai, kai-

das pi jyusu ustobas možas!"

„Vai tad ir kur leluokas?" prosa saiminīks.

~Pi myusu," atbild Juonis, „ustobas taidas, ka vīnā koktā
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dzer aizdzerības, ūtrā kuozas, trešā kristobas, caturtā bēres, bet

pa vvdu var skrīt ar sešim zvrgim un vīns ūtram namaisa!"

Saiminīks natic Juoņam, bet Juonis soka, ka ir. Sadarīja sai-

minīks ar Juoni uz symta rubļu un īt leluos ustobas vārtūs. It jī

pa ceļu, bet gons par gobolu īpakaļ. Jau saiminīks nūgura un

suoc palikt nu Juoņa. Tyuleņ gons īskrēja bārzuojā, aizskrēja

saiminīkam ar leikumu prīškā un prosa: „Onkulīt, vai naredzēji
munu gūtiņu?"

„Es napazeistu tevis un nazynu tovu gūvu," soka saiminīks.

„Es nu tuos puses, kur itys cylvāks, kurs īt pa prīšku," atbil-

dēja puika.
Saiminīkam īskrēja pruotā paprasīt par lelū ustobu un jis

prosa: „Puisīt, pastuosti, vai ir pi jyusu taidas ustobas, ka vīnā

koktā var dzert aizdzerības, ūtrā kuozas, bet pa vydu var ar sie-

sim zyrgim braukt?"

„Onkulīt, ir," atbildēja gons. „Munam tāvam beja ustobā,

kurā, kad reizi īskrēja zyrgs, treis dīnas navarēja juo atrast!"

Saiminīks padūmuoja, ka Juoņam taisnība, bet gons īskrēja

otkon bārzuojā. Saiminīks pīguoja pi Juoņa un soka: „EiS iau nū-

guru un nagribu īt tuoļuok!"

„Isim, īsim, pasavērsim lelūs ustobu!" atbild Juoņis.

Tad saiminīks soka: „Še tev divdesmitpīci rubļi, tik atlaid

mani uz sātu atpakaļ!"
Juonis naatlaiž un prosa symtu rubļu. Saiminīksi padūmuoja,

padūmuoja, ka Juonis jū vīna olga nūvess uz lelom ustobom un

jam vajadzēs moksuot symtu rubļu, izvylka nu kārmana symtu

rubļu, padevja Juoņam, bet pats nūguris īt uz sātu. Gons izskrēja

nu kryumim, sadalīja ar Juoni sajemtū symtu rubļu un īt tuoļuok.

Cik tuoli jī niguoja, otkon pīguoja pi vīnas ustobas. Juonis soka

gonam: „Ej un pagaidi kryumūs, bet es īšu ustobā!"

Gons īleida kryumūs, bet Juonis īguoja ustobā un runoj par

tū, par šū ar saiminīku. Saiminīca īnesja ustobā kuopustu gal-

viņas. Juoņis, īsavērīs kuopustu galviņas, soka: „Vai kaidas mo-

žas pi jyusu kuopustu galviņas!"

Galviņas beja, kai galveņom vajag byut un tuodēļ saiminīks

prosa: „Vai pi jyusu leluokas aug?"
„Pi myusu aug taidas," soka Juonis, „ka ar pīcim zyrgim

vīna golva juovad!"
Saiminīks padūmuoja un soka: „Taidas gon kuopustu golvas,

ka ar pīcim zyrgim juovad, nikur naaug!"

„Pi myusu aug!" atbild Juonis.

Saiminīks natic, bet Juoņis vys maloj. Cikorn jī streidejas un

sadarīja uz trejim symtim rubļu. Tai īt Juonis ar saiminīku vār-

tūs lelūs kuopustu golvu. Cik jī niguoja, saiminīks jau nugura un

suoka palikt nu īpakaļas. Tad gons, kurs vysu laiku guoja par le-
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luokui gobolu nu Juoņa ar saiminīku, ar leikumu aizskrēja saimi-

nīkam prīškā un soka: „Onkulīt, vai n īredzēji munu gūtiņu?"

„Es napazeistu ni tevis; ni tovu gūvu;" soka saimnīks.

„Bsi nu tuos puses, nu kuras itvs cvlvāks īt pa prīšku," atbil-

dēja gons.
Saiminīkam īskrēja pruotā paprasīt nu gona, vai jis nav re-

dzējis lelūs kuopustu golvu. Saiminīks prosa: „Vai tu, dēliņ, esi

redzējis taidu kuopustu golvas, kuras ar pīcim zyrgim vad?"

„Jā, esmu gon redzējis," atbildēja puika. „Pi myusu krūdzi-

nīka beja taidi kuopusti, ka ar vīnu lopu apsedz ja divpadsmit brau-

cējus leita laikā!"

„Ar vīnu lopu divpadsmit braucējus apsedzja!" padūmuoja

saiminīks, „tad jau taidas golvas navarēja pavest ar desmit zyr-

gim!"
Gons īskrēja krvumūs, bet saiminīks īt tuoluok un dūmoj pats

sevi: „Juoņam taisnība!"
īt saiminīks pēc Juoņa un gudroj, ka tik tikt vaļā nu Juoņa.

Piguoja saiminīks pi Juoņa un soka: „Še tev pīcdesmit rubļu, bet

es īšu uz sātu,"

Juonis pavvsam nagrib i zynuot un vys īt tuoluok. Redz sai-

minīks, ka cytaidi natiksi nu Juoņa vaļā, atdevja jam treis svmti

rubļu un īt uz sātu. Gons; pīguoja pi Juoņa un dola naudu. Kai
jī tur dalīja, nadalīja, bet pi Juoņa palyka gona grass. Atīt Juonis

ar gonu uz sātu un nalīk gons Juoņam mīra kotru dīnu par grasi.
Sadūmuoja Juonis apsamest par nūmyrušu, lai reizi tikt vaļā nu

gona. Utrā dīnā gul Juonis par nūmvrušu. Atīt gons nu prosa:

„Vai Juoņis sātā?"

„Reku ūtrā kambarī gul jau nūmiris," atbild sētnīki; „caur tovu

grasii, ka tu jam mīra nadevi."

Gons soka: „īšu paskaitīšu pi juo puotoru, lobs cvlvāks beja!"
īguoja gons pi Juoņa, Juoņs gul atguldynuots uz benča un

nakust. Gons izvylka nu kārmana odotu un suoka badīt Juoņam

suonūs. Juoņis cītja, cītja, navarēja nūcīst un pasagrīzja uz ūtruo

suona. Gons prosa: „Juoņ, vai tu dzeivs?"

„Ak dzeivs, bruol," atbildēja Juoņis.

„Atdūd munu grasi!" soka gons.

„Ateij reit, atdūšu," soka Juoņis. Gons aizguoja. Ūtrā dīņā
atīt gons un prosa: „Vai Juoņis sātā?"

„Nav!" atbild sētnīki, „vakar kai sabadīji ar odotom, nūmyra

un šūreit jau paglobuojam."
Gons aizguoja uz kopim, pīguoja pi Juoņa dūbes, rūk zemi un

ryuc kai vērss. Juoņis sēd dūbē ni dzeivs, ni mirs, dūmuodams:

vērss zemi atkass, izlauss tūs dēlīšus, izkriss uz manis viersā un

salauzīs imūnus kaulus! Sēdēja, sēdēja Juoņis dūbē un sUoka klīgt:

„Lautini, gluobit!"
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Tad gons soka: „Juoņ, tu dzeivs?"

„Ak dzeivs, bruol!" atbildēja Juoņis nu dūbes.

Juoņis izleida nu dūbes uorā un gons soka: „Atdūd munu

grasi!"

„Reit atej, atdūšu," atbildēja Juoņis.

Aizguoja jī kotrs1uz sovom muojom. Juoņis otkon gudroj, kai

atsakratīt nu gona. Sadūmuoja Juoņis un soka sovim 'sētnīkim:

„Reit īlīcit mani šķierstā, aiznesit uz kaplīcu un astuojit!"

, Sētnīki tai arī izdarīja. Atīt gons un otkon prosa: „Vai Juo-

ņis sātā?"

„Kur jau jis byus sātā?" atbild sētnīki. „Tu jū ar odotom sa-

badīji un jis nūmyra. Šūreit aiznesomi uz kaplīcu, bet reit glo-
buosim!"

„Išu puotoru paskaitīšu, lobs cvlvāks beja," atbildēja gons.
Aizīt gons uz kaplīcu un redz, ka Juonis īlvkts šķierstā un škiersts

pastatīts kaplīcā un stuov. Gons gudruoja, gudruoja, staiguoja,

staiguoja ap škierstu, bet sagudruot navar, kai Juoni sabaidīt. Ci-

kom jis tai gudruoja un staiguoja, īstuoja vokors un satvmsa. Na

par ilgu laiciņu redz gons, ka taisni uz kaplīcu atskrīn divpadsmit

laupītuoju. Gons dreiži izkuopja uz oltora, izstīpja rūkas un stuov.

īskrēja laupītuoji kaplīcā un dola pīlaupītū zaltu. Sadalīja zaltu

divpadsmit gubiņuos un jīm puori palyka vins grass. Navar īau-

pītuoji sadalīt graša. Tad vīns laupītuojs soka: „Tys pajems itū

grasi, kurs puorcierss ar zūbynu itū škierstu!"

Juoņis, zvnuodams, ka cārtūt škierstu puorcierss arī jū, tryu-

kuos kuojuos tai, ka škiersta vuoks tik naizkrita uz laupītuojim.

Laupītuoji nūsabeida, pametja vvsu zaltu un grasi un laidjās bēgt.
Gons nūkuopja nu oltora un prosa: „Juoņ, tu dzeivs?"

„Ak dzeivs, bruol," atbildēja Juoņs.

„Atdūd munu grasi!" soka gons. Juoņis atdevja gonaui grasi,

sadalīja zaltu pa pusei un aizguoja kotrs sovu cclv. Nu tuo laika

Juoņam beja mīrs un gons nastaiguoja pēc graša.

102. Koklētājs un vilks.

2. A. 2002. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienava. L. P.

11, 82, 46.

Citreiz dzīvojis kāds puisis, varens koklētājs, apbrīnojams

dziedātājs:. Kad viņš koklējis un dziedājis, tad visi putni salaidu-

šies bariem klausīties un niknākie zvēri palikuši kā jēri.

Reiz puisis naktī apmaldījies mežā un nevilšus iekritis vilku

bedrē. Vilks savām zvērošām acim nācis puisim pretim un pat-

laban taisījies, zobus šņakstinādams, nabadziņu plosīt. To redzē-

dams, puisis sācis koklēt un dziedāt. Acumirklī vtlks aptupies pui-
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sim iepretim, kaucis jaukajām skaņām līdz un nedarījis nekā

ļauna.

Gaismiņā puisis izlēcis no bedres un gājis uz mājam; bet

vilks, tecēdams, kā sunītis nopakaļus, pavadījis lielo koklētāju
līdz vārtiem un negribējis nemaz vairs uz mežu atpakaļ griesties.

103. Kā kungs ticis debesīs.

A. 2003. P. Šmits Raunā.

Reiz nomiris viens kungs un viņa dvēsele atnākusi pie debesu

durim un lūgusies Pēteri, lei laižot iekšā. Pēteris gan atvēris dū-

ris un paskatījies, bet kad redzējis, ka tas ir kungs, tad viņu iekšā

nav laidis sacīdams, ka kungim debesīs vair neesot vietas, tās

esot pillas ar nabaga žīdīnim. Kungim visim jāejot uz elli. Arī

žīdi nu sanākuši klausīties, ko tur runā. Kungs, to redzēdams,
sācis gūdrēt, vai ar viltu nevarētu tikt debesīs. Tā nu viņš stā-

stīš, ka viņš jau no elles nākot, bet neticis tur iekšā; arī visa elle

esot pjlla. Pēteris prasījis, kas tad tur esot noticis. Kungs atbil-

dēš, ka* ellē esot ūtrupe, tur pārdodot vecas lietas. Kā nu žīdi

dabūši dzirdēt, ka ellē pārdodot vecas lietas, tā tie tūliņ ar bārim

lauzušies pa debesu durim laukā uz elli prom. Pa to pašu troksni

arī kungs iespiedies pa durim iekšā un tā nu ticis debesīs.

104. Es redzēju desmit vilku.

A. 2009. P. Šmi t s Raunā.

Vīrs, kas labprāt grib runāt par brīnumiem, stāsta savam

draugam: „Ejot pa mežu, es redzēju desmit vilku."

Draugs saka: „Nestāsti nu nieku, to tev neviens neticēs!"

„Bet vienu vilku es patiešām redzēju."

„Bet mums tak vilku vairs nemaz nav."

„Jā, bet kas tad tur mežā čabēja?"

105. Kā kalps peles ķēris.

1. A. 2011. Jānis Ābels 1864. g. Vekš o s. A. Bīlenšteina kr.

L. P. VI, 354, 92. M. Bohm, Lettische Schwānke,

6, 6.

Saimniekam bijis tāds kalps: kad brokastu paēdis, tad arvienu

pazudis. Un tā daudz reižu jau darījis. Bet vienu reizi meklējis,

kur šis ir? Atradis: kūts augšā, salmos. Šis nometies uz ķepām
(četrrāpus), kad saimnieku padzirdējis un tā stāvējis, lai neizskatī-

tos itkā viņš būtu nācis gulēt.
Saimnieks vaicājis: ko šis te darot? Atbildējis: peles ķeroti!

Saimnieks prasījis: cik esot saķēris?
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Atbildējis): „Kad to saķeršu, uz ko nu glūnu un vēl vienu, tad

divi peli bušu saķēris."
Tad zemnieks izmiekšķējis tam muguru un aizvadījis pie darba.

2. A. 2011. K. Ritene NīcV K. Lielozola kr.

Viens puisis salīdzis pie saimnieka par kalpu, bet saimnieks

neļāvis tam vasaru dienvidu gulēt. Bet nu kalps pazudis katru

pusdienu pec ēšanas. Reiz saimnieks gājis skatīties, kur šis īsti

paliekot. Tā. nu viņš redz, ka kalps aiziet uz stalli, bet saimnieks

ičt tam klusām no pakaļas. Kalps pamanījis, ka saimnieks nāk,
nometies uz staļļaugšas četrrāpus sienā. Saimnieks pieiet klāt un

prasa: „Ko tu te dari?"

Kalps atbild: „Ko daru? Peles ķeru."
Saimnieks jautā: „Cik tad tu esi jau noķēris?"
Kalps atbild: „K_ad es šo noķeršu, uz kuru nupat glūnu, un

vēl vienu, tad man būs jau divas."

106. Pārpratumi.

A. 2014. M. P. Lodziņš Sērpilī. L. P. VII, 11, 30, 11.

Divi kaimiņi nebija ilgāku laku satikušies. Nu satikās itin tā

piepeši un tūliņ vecākais kaimiņš apvaicājās: „Kā klājas, mīļais

kaimiņ?" „Labi!" atbildēja otrs, „nositu kazu, gaļasi kā malkas!"

„Tad gan tev, mīļais kaimiņ labi!" „Kā tad labi? Gaļu kaltēdams

nodedzināju pirti." „Tas gan, kaimiņ, slikti!" „Kā tad nu slikti?

Uzcēlu jaunu kā bikerīti (kausiņu)." „Tad gan tev, mīļais kaimiņ,
labi."

„Ka tad nu labi! Pirti celdams, nositu sievu!" Tas gan, kai-

miņ, slikti." „Kā tad slikti? Apprecēju jaunu." „Tad gan tev, mī-

ļais kaimiņ, labi." „Kā tad labi? Uz baznīcu braucot, piedzima
dēlsi." „Tad gan tev, kaimiņ, slikti." „Kā tad slikti? Nodzēru reizē

kāzas un krustības." „Tad gan tev, mīļais kaimiņ, labi." „Jā, to

es arī saku: kas labi, tas labi. Bet tā tikai tā lieta: līdz vienā vieta

būtu labums, otrā vietā atkal sliktums klāt."

107. Pasaciņas bez gala.

1. Cāļi un bites.

L. P. Džūkstē. L. P. VI, 362, 102 a.

Viens ķēniņš dikti mīlēja bites un viņa sieva atkal dikti mīlēja

cāļus. Ķēniņš lielījās: „Man bišu vairāk, nekā tev cāļu!" viņa
sieva atkal tiepās: „Lai tev bišu, cik tev bišu, bet man cāļu bus

vairāk!" Un nu viņa lika citu uz cita perēt. Savi divsimti cāļu

droši bija saperināti jau; te vienu dienu cālēni iekūlušies bišu
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dārzā — un kas ir? — bites sāk tikai šos dzelt. Un nu sadzeltie

caleni bira kā krusa: viens augšpēdu, otrs augšpēdu. Bet ja mēs

gribam īsti_ zināt, cik no divsimti cālēniem vēl atlikuši, paglābu-
šies, tad nāciet līdz — iesim skaitīt!

2. Par zvirbuļiem

Pēteris Kalniņš Frankas Seseves Kavužos. A. Bīlen-

šteina kr. L. R VI, 364, 102 g.

Reiz bija viens vīrs, liels, liels jokotājs. Viņu svētdienu viņš

gāja dzīrās un bija pielasījis pilnu kabatu ar zvirbuļiem, skaidri

pelēkiem zvirbuļiem. Aizgāja tur — viņš sāka zvirbulēnus pa vie-

nam vien ņemt laukā un viņus tiesāt. Pirmajam tas vaicāja: „Nu,
pelēķi, kam tu piederi?" Zvirbulis nekā neatbildēja. „A!" viņš
beidzot iesaucāsi, „ja tu neatbildi, tad tu piederi kronim!" un no-

cirta nabadziņam kaklu: lai izvārot pusdienai! Otram zvirbulim

vaicāja: „Nu, kam tu piederi?" Tas, muļķis, arī nekā neatbildēja,
Kā neatbild, tā viņš: „A! tad tu piederi bajāram!" un nocirta tam

arī kaklu: lai izvārot pusdienā! Trešam vaicāja: „Kam tad tu pie-
deri?" Tas — par laimi — iečīkstējās un tā viņš: „A, tev ir va-

loda — tu piederi saimniekam!" un palaida dzīvu vaļā. Pēc tam

viņš vēl pārklaušināja ceturto, piekto, sesto zvirbuli, bet iekam

viņš visus nav pārklaušinājis, es savu pasaciņu tālāk neteikšu:

jāzin, kā tam beidzamam zvirbulim vēl klāsies.

3. Par zelta atslēgu.

F. Dun o v s Grienv a 1 d ē. A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 365, 102 K.

Vienā aukstā, aukstā vasaras dienā viens zēns brauca mežā

malku cirst. Viņš, nabadziņš, dikti bija nosalis. Ko nu darīs? Sa-

domāja sniegu nogrūst un uguni uzkurt, ka var sasildīties. Nu, un

sniegu rakdams — ko domājiet — viņš uzraka zelta kasitīti.

JBet, pag!" viņš atminējās, „kur kaste ir, tur arī atslēgai va-

jaga būt." Un nu meklēja atslēgu. Par labu laimi atrada gan at-

slēgu, un nu tūliņ slēgs vaļā.
Gaidīsim tad nu, kad viņš atslēgs, tad redzēsim, kas tur labs

iekšā būs!"

4. Mana teva spieķītis.

J. Dun ov s Grienvald ē. A. Bīlenš te m a kr. L. P. VI, 365, 102. I,

Vienam tēvam bija dēls un viņš dāvināja tam spieķīti._ Tad

dēls vienreiz gāja pa mežu, piegāja pie viena celma un sāka to

celmu dauzīt ar to spieķīti. Te izlēca zaķītis no celma un aiz-

skrēja, sacīdams: „Kas grib nākamu pasaku dzirdēt, tam jāguļ dc-



532

viņigadi tai celma, tad viņam guļot nopūs ausis un, kad viņam
nopūs ausis, tad viņš sadzirdēs to jaukāko pasaku; pasaulē!"

5. Siseni.

P. Šmits Rauna.

Viens kungs lielu klēti un piebēris to pilnu ar kvie-

šiem. Te atnāca viens sisenis un iznesa vienu graudu. Tad at-

nāca cits sisenis un iznesa vienu graudu. Tad atnāca atkal cits

sisenis un iznesa vienu graudu v. t. pr.

108. Pasaku beigas.

1. Teva teva ozols.

G. Veinberģis Franka Seseve. A. Bīlenšteina kr L. P. VI,

365, 102, m.

Mana tēva tēva, vecā tēva laukā bija citreiz viens liels, liels

ozols. Tanī ozolā bija viena kastīte un tai kastītē bija pelu astītes

— cik tās astītes bija garas, tik arī šī pasaciņa bija gara.

2. Zaķis ar nopuvušam ausim.

G. Veinberģis Embūtē. A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 365, 102, m.

p i c z.

Kādreiz viens vecs vīriņš esot apkārt staigājis ar baltu kaula

nūjiņu rokā. Ar to viņš piesitis pie viena celma, otra celma —

tad izskrējisl zaķis ar nopuvušām ausim. Un, kas to klausās, tam

nopūst ausis kā tam zaķim.

3. Gara ķeve.

P. Šmits Rauna.

Manam tēvam bija liela gara ķēve, tai ķēvei bija liels garš ku-

meļš, tam kumeļam atkal bija liels garš kumeļš (tā stāsta arvien

tālāk, kamēr klausītājam apnīk).

b)N. Rancans Egluna.

Munam tāvam beja bolta ķēve, tai ķēvei beja bolts kumeļš,

tai ķēvei beja gara aste, tam kumeļam vēl garuoka. Suoksim nu

otkon nu gola, posoka byus skaistuoka.



4. Baltais versītis.

P. Šmits Rauna.

Vai gribi dzirdēt pasaku par balto vērsīti? — Gribu. — Labi,
nu tad es stāstīšu. Vai gribi dzirdēt pasaku par balto vērsīti?

(Visu to vienmēr atkārto, kamēr klausītājam apnīk).

5. Gara asaka.

P. Šmits Rauna.

Vai gribi dzirdēt kadu pasaku? — Gribu.
—

Suns izlaida lielu

garu asaku.
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