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Īstās pasakas.

V.





Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Burvibu pasakas 5.

Pardabīgais palīgs. 2.

503. Velns par zaldātu. Šāda numura nav Arnes rādītājā.

Bet pie pasakām par pārdabīgiem palīgiem pieder arī pazī-
stamā latviešu pasaka, kur velns izpilda zaldāta vietu, ka-

mēr tas sērš pie saviem vecākiem.

504. Pārdabīgais palīgs. Ar šādu numuru esmu apzī-

mējis vairāk līdzīgas pasakas ar pārdabīgiem palīgiem.
505.—508. Pateicīgais mirons.

505. Ķēniņš top pievilts. Ar pateicīgā miroņa palīdzību

jauneklis iemanto ķēniņa meitas roku. — Prof. V. Ander-

sons ir pierādījis, ka šī pasaka ir cēlusies no bībeles apokrifu
stāsta par Tobiju. Šāda pasaka ir pazīstama arī pie leišiem,

krieviem, igauņiem imi somiem.

506. Mirons izglābj savu labdari no slīkšanas.

Jauneklis izglābj ķēniņa meitu no laupītājiem. Kuģa kapteins

grib būt par glābēju un iemet jaunekli jūrā. Pateicīgais mi-

rons izglābj slīcēju un pēdīgi viss ņem labu galu. — Šī pa-

saka ir iepriekšējās variants, un arī izplatījusies viņa ir ap-

mēram tāpat kā pirmā.

507. Briesmoņa galva. Ķēniņa meita apmeklē slepeni
kādu briesmoni. Glābējs nocērt briesmonim galvu un iz-

glābj ķēniņa meitu no burvības. — Šī pasaka liekas būt

sveša pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

508. Mirušā gars parādās saviem brāļiem. Māte

ir nogalinājusi savu pirmo dēlu, kas viņai piedzimts meitas

gados. Nogalinātā gars parādās vēlāku savam brālim un

lūdz, lai aprokot kārtīgi viņa kaulus, par ko viņš dabū at-

maksu. — Šāda numura gan nav Arnes rādītājā, bet šī pa-

saka neliekas būt šķirama no citiem variantiem par pateicī-

giem miroņiem.
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1. Velns par zaldātu.

I. A. 503. D. Ozoliņš Ja un-Rozē. LP, V, 147 (46, 32).

Kāds puisis ieraudzījis veci pie akmena guļam un uzsaucis:

„Veci, celies, pērkons nāk, lietus līst!"

Vecis uzlēcis, izcēlis kaklu gaisā: jā, nāk gan pērkons, bet

vēl tālu. Nu vaicājis puisim: „Ko vēlies par to labumu, ka pa-

modināji?"

„Ko lai vēlos, pats nezinu!"

„Klausies, tad teikšu ko! Tevi nākamu rudeni nodos zaldā-

tos, tu ietiksi jātniekos, un tur būs avots, kur zirgus dzirdināsi.

Ja tev nu kādreiz ietikās ar mani vēl satikties,_ tad ievaicājies
avotam: „Vai Greizais mājā?" — tūliņ būšu klāt un palīdzēšu,

kur vien varēšu."

Labi, tā paliek. Un puisi tai rudenī patiesi nodeva_ zaldātos,
arī jātniekos tas ietika. Reiz puisis no gara laika atminējies veča

vārdus un joku pēc ievaicājies arī avotam: „Vai Greizais mājā? '

Tūliņ toreizējais vecis pabāzis galvu no avota un smējies:

„Vadzi, nu tu notrāpīji derīgu brīdi, mani_ saukdams. Rītu tavam

brālim kāzas, tu laikam to nemaz nezināji? Tādēļ — vai gribi
kāzās nokļūt?"

„Gribētos gan!"

„Labi!" vecais izlēcis no avota un iesvilpies. Tūliņ no avota

izrāpies jauns puisis — tas bijis velna puisis. Ko gribot?

„Paliec tu tās pāri dienas šim puisim vietā; bet tā tu uzve-

dies, ka tevi nepazīst."
Tas aizgājis. Nu vecis otrreiz iesvilpies. No avota izrāpies

otrs puisis: ko gribot?

„Cik žigls esi?"

„Kā vējš!" puisis atbildējis.

„Neder! ej mājā gulēt!" vecais sirdījies un iesvilpies trešo

reizi. Izrāpies cits puisis: ko gribot?

„Cik žigls tu esi?"

„Kā izšauta lode!"

„Neder! ej mājā gulēt!" vecis uzsaucis un iesvilpies ceturto

reizi. Nu izrāpies tāds puisis kā ugunis: ko gribot?

„Cik žigls tu esi?"

„Kā cilvēku domas!"

„Tu deri! Panēm šo cilvēku pa muguru un aiznes pie vit.ia

brāļa. Kad viņš būs izkāzojies, tad atnes atkal atpakaļ!"

Puisis nu uzrāpās velna puisim mugurā un nedabūja ne ap-

skatīties — jau klāt. Un nu tik priecīgi, tik priecīgi visi mājinieki,
ka ne izteikt.
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2. A. 503. J. Berginanis Dobele. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 174 (11. 31).

Viens zalckits vakara nāk par upes laipu un ierauga vienu

vīru guļam. Zaldāts uzbļauj: „Virs. ko tu guli — celies augša!"

Šis atmožas, uzlec stāvus un saka ta: „Tas bija labi, ka mani

pamodināji, man steidzams darbs!" Gulētājs bijis velns.

Otrā vakarā tas pats velns atnāk pie zaldāta un apsolās par

to labumu, ka vakar pacēlis, viņu aizgādāt mājā, jo šonakt zal-

dāta brālim esot. kāzas. Zaldāts gan nemaz ticēt — esot ap

tūkstoš veršku tālumā viņa mājas. Kā tur aiztapt tik īsā brīdī?

Bet velns viņam apvelk lūšu kažoku mugurā, iedod dārgu zirgu,
kamanās iejūgtu, arī naudu papilnam un piesaka tā: „Zirgu tu

nenojūdz, ne arī piesien, un kad pusnakts beidzas, sēdies atkal

kamanās un laid atpakaļ!"

Labi! zaldāts iesēžas kamanās un tā zirgs ar visām kama-

nām tūliņ pa gaisu aiziet vēja ātrumā. Tas bija īss palaidiens —

kāzās klāt. Nu ieiet iekšā — brālis apkampj, tēvs, māte raud

prieka asaras un visi pārbrīnījušies, kā pārticis. Tā un tā

viņš atbild; bet pusnaktī viņš saka: „Dzīvojiet nu priecīgi, ve-

seli — man laiks projām braukt!" un tā kamanās iekšā un prom.

3. A. 503. P. š. ii o P. Daukas Rau nā.

Viens zaldāts dienējis tālu tālu krievos. Reiz viņš dabūjis no

mājas ziņu, ka viņa brālis precēšoties un tā kā jau rītu būšot

kazas. Arī zaldātam gribētos būt tanīs kāzās un viņš izsaucies:

„Ak, tu, velns, kad es ar' tiktu uz brāļa kāzām!"

Tulin arī ieradies velns un prasījis zaldātam: „Vai gribi uz

brāļa kāzām braukt?"

Zaldāts atbild: ~Gribu gan, bet nevaru."

„Ja es tev palīdzu, tad tu vari tikt."

„Līdz musu mājai jau ir vairāk ka tūkstoš veršku.'

..Par to nekas, es likšu tevi aiznest."

Tad velns saucis pirmo palīgu, bet to nosmādējis par lēmi.

Tāpat ari otrs viņam vēl nebijis pa prātam. Trešais nu bijis

diezgan ātrs un tas viņu aiznesis gluži neilgā laikā uz brāļa maju.
Brālis un citi radinieki nu bijuši loti priecīgi, ka arī tālais brālis

atnācis uz kāzām. Tā nu dzēruši kāzas trīs dienas, bet trešā dienā

zaldātam bijis jāsteidzas atkal atpakaļ uz sava dienasta vietu.

Velns bijis pieņēmis viņa izskatu, apģērbis viņa drēbes un neviens

nezinājis, ka zaldāts izceļojis par to laiku tādu lielu ceļa gabalu.
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4. A. 503. Lapas Mārtiņš Rūjienas, Ērģemes un Ēveles

drall d z ē. „Gudra i s Ansis un vel n s". I, 1901. 63 (18).

Reiz velns no gara laika nezinājis, ko darīt. Pa pilsētas ielām

blandīdamies, viņš piegājis pie viena vakts zaldāta, kas skumīgu

seju stāvējis vaktnieka butkas priekšā.
„Kas tev kait, brālīti?" velns zaldātu uzrunājis.
Zaldāts žēlojies, ka viņš jau ilgu laiku esot dienasta un ne-

maz nezinot, kā klājas viņa vecākiem, radiem un draugiem mājās.
Velns uz to atbildējis: „Man reiz patiktu izmēģināt zaldāta

dienastu. Ja zvērēdams vari apsolīt, ka pēc divām nedēļām at-

nāksi atpakaļ tad iestāšos tavā vietā un tu varēsi iet uz māju

apciemot savējus."
Zaldāts to priecīgi apsolījis, atdevis velnam, ko viņš nepa-

zinis un nedomājis, ka tas ir pats ļaunais, savu plinti, mēteli un

cepuri, ieģērbies velna apģērbā un tad līksmi atvadījies no lab-

dara.

Velns palicis zaldāta vietā uz vakts un izpildījis ari citus zal-

dāta pienākumus. Ar visu citu velns drīz vien apradinājies, bet

raņicas siksnas uz krūtim salikt vienu pār otru krusteniski, to

viņš ne par ko nedarījis. Par šādu nepaklausību un stūrgalvību

viņš bieži dabūjis pērienu.

Pēc divām nedēļām īstais zaldāts tiešām atnācis atpakaļ, bet

tad velnam visi kauli sāpējuši no dabūtiem sodiem. Viņš no-

zvērējies, ka nekad vairs neiestāšoties zaldāta dienastā.

Uz maju ejot, velns ceļa sastapis zemnieku, kas ļoti vecu

zirgu vedis pie pavadas.

„Kur to zirgu vedīsi?" velns jautājis.
„Vedu viņu uz mežu nogalināt," zemnieks atbildējis.

~Viņš ir pagalam vecs un stīvs, tadel tikai viņa ada vēl

derīga."

„Nodod viņu zaldātos," velns pamācījis zemnieku; „gan tur

viņu izmācīs vēl par žirgtu zirgu."

No tas reizes velns baidās no zaldātu dienasta un ari ar zal-

dātiem viņš nemaz negrib sastapties.

5. A. 503. Kārlis Kund z i n š 1877. %. Dobeles Kuhdz i v o s.

A. Dīlenšteina kr. LP. VI, 360 (100).

Pagājušos laikos, kad arī velni dažreiz zaldātu dienastu mā-

cījās, gadījās dūšīgs un loti izmanīgs zaldāts. Viņš par velnu ne-

bēdāja.

Reiz viņam pašā pusnaktī jāiet uz vakti. Labi — aizgāja.
Bet kad nu nekā nebija ko darīt, lika bisi uz karauli. Te lūk,

nešķīstais klāt! Zaldāts neko —ne dreb, ne bīstas. Un ko tur
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bīstīties? Tikpat no velna nagiem vairs neizspruksi. Velns

atnāk.

„Labdien, kaimiņ! vēlu tev labu laimi! Pamāci mani ari,

kā bisi uz karauli jāliek. Jau sen esmu uz to lūkojis, bet nevaru

un nevaru saprast.''

„A! putniņ, tu gribi tikai, vienreiz redzējis, jau gudrs but.

Cik sitienu es neesmu dabūjis, kamēr pa tiem desmit gadiem jau
mācos. Avu, brāl, netik lēti!"

„Nu lai, nu lai, mīļais! Pamāci, pamāci!"

„Nekā — par ko pirku, par to pārdošu!"

Un nu zaldāts nostādīja velnu uz fronti. Bet tiklīdz melnais

pagorījās — tūliņ vilka ikreiz ar bises rezgali pa lepu: „Tā tu

man uz fronti locīsies, izgorīsies!"

Kad jau kādas desmit, vai vairāk reizes melno ar rezgali bija

mielojis, tad melnais tikai vēl kājas vien tirināja.

„Nu ej šoreiz!" beidzot zaldāts iesaucas, „pirmai reizai bus

gana!"

Velnam mācības bridis rādījās loti grūts, bet zaldāts apmie-

rināja kautcik: bez mokām gudrības nevarot iegūt.

Velns domāja: „Varbūt, tam tā vajaga būt, viņš jau labāki

zinās!" un iedevis zaldātam desmit dukātu mācības naudas, aiz-

gāja.

Bet zaldāts nodomāja: ~Eka žel! ka tik maz viņu situ; kac

jel divdesmit reiz būtu sitis, būtu dabūjis divdesmit dukātu."

Te pec nedēļas zaldātam atkal tai paša vieta bija jastav. Un

melnais klāt atkal: „Labvakar, kaimiņ!"

~Labvakar, bral! Ko laba teiksi?"

„Ko laba teikšu — mācības gribu!"

..Ta, ta! un tu gribēji visu uz reizi sagrābt. Nē, draudziu,
stāvi uz fronti, tā krūtis uz āru, vēderu atpakaļ!"

Ta viņš tur ilgi ar ragaini darbojas, beidzot lika to inaršieret.

Bet kamēr melnais šurpu, turpu iet, zaldāts izvelk no kules

krustiņu un piesien velnam astē. Ak kā nu velns iebļāvās, kā

nu sprauslāja, kā kārpījās. Ko nu darīs tādās spīlēs? Solīs zal-

dātam naudas bez mēra, lai tikai krustiņu no astes atraisītu.

Bet zaldāts atbild: ~Nē, brāl, naudu neņemšu, bet tev jāpārnes
un jāatnes mani uz mājām — desmit gadu neesmu redzējis ne

sievu, ne bērnus."

Labi! velns paņēma zaldātu pa muguru un acumirklī bija
māja. Zaldāts pāri dienas paviesojies, sēd atkal melnajam mu-

gurā un viens, divi — atpakaļ.
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6. A. 503. 502. 314. Tre j s 1879. g. Saukā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 784, (127. 4).

Kodu reiz noce zoldorts nu kora iz mojom. Tis beja zīmas

svātku vokurā. Viņš gribēja te; pošā vokurā mojos tikt; bet kad

mojas beja vēl labi toli, tad īgoja kodā mojiņā, kas turpot ceļa
molā bej. Igoja —un tur bej vīns veceits; tis zoldortam prosēja:
„Kur tu īdams?"

Zoldorts atbildēja: ~lz mojom! r:s gribēju vēl šuvokur mojos
tikt, bet navarēju par tū, ka mojas vēl labi toli."

Veceits teice: .Ja tu man atdusi, kas tev mojos ir, tad es

tevi aiznes'šu iz mojom."

Zoldorts dūmodoms, ka šam niko naasūt mojos, atvēlēja ve-

ceišam visu, kas šam mojos asūt.

Veceits vede viņu laukā iz lads un goja abi prūjom pa lādu.

Kodu gobolu gojuši, veceits pīsita ar savu spīķeiti pī lads un touleit

atskanēja bolss zam lada: „Ko gribi?"
Veceits prasēja: „Cik oatris esi?" Un tis, kas zam lada beja.

atbildēja: „Ko vējs!"
Bet veceits teice, ka naģēldūt -— asūt par lānu. Veceits un

zoldorts goja abi savu ceļu. Bet nailgi gojuši — veceits vēl reizi

pīsita ar savu spīķīti pī lads un tis, kas zam lada beja — prosēja:

„Ko gribi?"

Veceits otkiņ prasēja: ~Cik oatris esi?"

Tis, kas zam lada beja, atbildēja: „Ko acs pīrē!"

Veceits teice, ka naģēldūt — asūt-par lānu. Veceits un zol-

dorts goja savu ceļu. Gobolu gojuši — veceits otķin pīsita ar

spīķeiti pī lads; un tis, kas zam lada beja, prasēja: „Ko gribi?"

Veceits prasēja: „Oik oatris esi?"

Tad tis, kas zam lada bej, atbildēja: ~Tur un še!"

Veceits teice, lai nokūt tad tik laukā!

Tis. kas zam lada bej, iznoce orā un prasēja, kū dareisūt ar

šū. Veceits teice, lai aiznasūt šitū zoldortu iz mojom!
Tis tad nu nese. Bet zoldortam nūkrita capure zemē un viņš

klīdze, lai pagaidūt, bet tik kū bej izklīdzs: „Pagaid!" te jau viņš

beja mojos. Un pa vortim noce vīns vērss orā; un tis, kas viņu

atnese, pajēme vērsi un beja prūjom.
Zoldorts, īguoja ustubā, atroda vakariņas ādūt un touleit i

viņš šādos pi vakariņom un ēde; un viņi visi prīcojos, ka asūt

nu kara atnocs mojos. Tad viņi runoja par visu, ko viņim beja

gojs par tu laiku, kamār zoldorts karā bejs. Ilgi runojuši, aiz-

goja gulēt. Reitā zoldorts goja bazneicā, bet mozi puikas salasē-

jušīs viņu apsmēje, ka asūt dīnējs 25 gadus un naasūt ķeizera re-

dzējis. Par todu apsasmīšanu zoldorts stipri sasaskaitīs, apsajē-
mēs īt pī ķeizera un visu izstosteit. Ko nūdūmojs, to i darēja.
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Aizgoja pī keizera un visu izstostēja. Ķeizers viņam deve todu

grāmatu, kas apliomāļja, ka viņš ķeizcri redzējis; bez to šķinķuja

viņam ķeizers 300 rubļu un 2 zirgus ar visu korīti, lai brauc iz

mojom. Viņš ari brauce un vokurā, ībraucs vīnā krūgā, prasēja
krūdzenīkam nakts mojas. Krūdzenīks lobprot deve. Bet reitā'

kad zoldorts prūjom brauce, krūdzenīks paģērēja nu viņa 100 rubļu

un zoldorts aizmoksojs brauce toļāk. Brauce, brauce. bet vokurā

ībrauce tai pošā krūgā. kur bej izbraucs. Un reitā otkiņ bej jo-

mokso 100 rubļu. Zoldorts aizmoksojs brauce prūjom; bet vo-

kurā ībrauce otkiņ tai pošā krūgā un reitā otkiņ bej jomoksē 100

rubļu. Aizmoksojs 100 rubļu, brauce prūjam; bet vokurā otkiņ

ībrauce tai pošā krūgā un reitā otkiņ bej jomokso 100 rubļu; bet

zoldortam vaira naudas nabeja, topēc otstoja krūdzinīkarn zirgus

ar visu korīti un goja kojom iz prīšku. Vokurā īnoce tai pošā
krūgā un reitā otkiņ beja jomokso 100 rubļu. Bet viņam nobeja
vaira niko, topēc bej jopalīk krūdzenīkam par kalpu, kamēr 100

rubļu atdīnēja. Viņš strodoja un pelnēja, cik varēja.

Un gar tu krūgu tecēja upe garām. Un tis zoldorts staigoja
vīnureiz pa tū upes molu un īraudzēja laivu; iz tos laivas bej
raksteits: „Kas pori porīt, tis atpakaļ navar tikt!"

Zoldorts šādos tai laivā un porgoja pāri pa upi un goja aiz-

vīnu toļok un dagoja pī vīnas smagi smukas pils. Tur viņš īgoja
vidā un tur nabej nivīna cilvāka; bet bej goldiņš ar visodīm ēdī-

nīm un dzērīņīm; un viņš nūsasēds pī galdiņa ēde un dzēre. Te

iz vīnas reizes atskon bolss nu vīna kambara: „Cd un dzer, bet

vokurā noc, kad es saukšu!"

To ari viņš darēja: ēde, dzēre, bet vokurā, kad tis bolss viņu

sauce, tad goja tamā kambarī, nu kurīnes tis bolss atskanēja. Tur

viņš redzēja misiņa pīstiņu un tei pīstiņa teice: „Tagad, vokurā

sanoks šiten daudz vainu un tevi visodi mūceis; bet kad tu ni

vorda narunosi, tad viņi tevi liks dzelža gultiņā un smagi mūceis

un, kad viņi dīzgon bous mūcējuši, tad īs prūjom; bet tad tu īdzer

zoles, kas turpot iz galdiņa bous; un, kad tu tos izdzersi, tad tu

paliksi iz reizes vasals; bet ja tu tū nadareisi, tad tu un es boushn

pagolam."'

Zoldorts izgoja orā nu tā kambara. Te i sanoce valni un soka

viņu mūceit; bet kad viņš ni vorda nateice, tad tī lika viņu dzelža

gultiņā un tad vēl mācēja, kamēr gails dzīdoja. Tik kū gails

pirmū reiz dzīdoja, te i valni beja prūjom un zoldorts, zoles iz-

dzers, palika vasals un goja gulēt Reitā pīsacēls otkiņ ēda un

dzēre un otkiņ tei pīstiņa teice: „Ed un dzer, bet vokurā, kad es

saukšu, tad noc!"

Un to viņš i dareja: vokurā īgoja tama kambarī, kur tei pī-

stiņa beja; īgoja — pīstiņai jou beja cilvaka golva un rukas un
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viņa topot stosteja, ko pirmu reizi bej stostejuse un topot i trešu

reizi.

Trešū reizi, zoldortam kambarī īeimūt, pīstiņa jou beja dzeiva

un viņa teice: „Muna tāva pils ir vēl smukoka, nako šitei un topēc
īsim iz muna tāva pili un taiseisim tur kožas."

Un pīstiņa, kas togod par cilvāku bej palikusi, goja iz sava

tava pili, bet zoldortam lika īt iz vīnu bazneicu, ko vh.ii tur tiktu

salauloti. Zoldorts goja iz tu bazneicu, bet pa ceļu eimūt īsagri-
bēja viņam dzert. Un tur koda gane ganēja aitas un tei beja to krū-

dzenīka meita, kas viņu beja aplaupejs. Bet zoldorts tos meitas na-

pazjna un loudzēs nu viņas oudans dzert. Gane viņam lobprāt deve

dzert; bet viņa bej pī oudiņa pīlājuse mīga zoles un todēl zoldorts,
oudani īdzērs, aizmiga — bet tis nabeja toli nu tos bazneicas.

Kad broute atbrauce un brougunu atroda aizmigušu, tad gon
mūdinoja, bet — navarādama izmūdinot — nūrokstēja gromatu,
īboza gromatu ar naudu zoldortam azūtē un aizbrauca iz mojom.

Kad zoldorts atsamūdēs, atroda azūtē naudas moku un gro-
matu un tamā gromatā beja raksteits to: „Ej togad tik prūjom!
Tu īsi pa vīnu klaijumu, tur bous daudz traknu zirgu; nūkaun

vīnu nu tīm zirgīm, nudeira viņam odu, īlein pots tamā odā un

gaidi; tad tur skrīs līls pulks ērgļu, bet vīns bous klibs — tis kli-

bais skrīs nu pakaļas un gribēs mastīs iz nūdeiroto zirga, bet mote

viņam līgs; toču viņš motei naklauseidams, mesīs iz nūdeiroto

zirga — tad saķer viņu un līc, lai tevi aiznas iz muna tāva pili."
Tū gromatu izlasējs, viņš goja prūjom un goja pa tū īleiju.

Un tur beja daudz zirgu. Vīnu nu tīm viņš nūkava, nūdeiroja un,

tama odā īleids, gaidēja. Tad tur skrēja līls pulks ērgļu gorom.
un vīns nu tīm bej klibs un tis klibais gribēja iz to zirga mestīs,

bet mote viņam līdze, teikdama, ka tur asūt vilks; bet viņš savai

motei nakiausēja un, nūsametēs iz zirga maitas — ēde. Bet zol-

dortsjniķēre ērgH un teice, lai aiznasūt šū iz tū un tū pilssātu.
Gon ērglis loudzēs, ka tū navarūt, jū tis asūt stipri toli, bet kad

zoldorts viņa_ nelaide vaļā, tad tū aiznese iz tū pilssātu. Zoldorts

turpot saderēja pī ķēniņa par zirgu dakteri; bet viņam zirgi beja
vasali, todēl viņš ari pī viņīm moz goja. Bet aiz staļļa bej vīns

kambars un iz tū kambara dorīm bej raksteits: „Kas te vidā īīt

un tu padora, kas te dorams, tis ir laimeigs cilvāks."

Un zoldorts arī īgoja vidā un tur redzēja treis mirūņu golvas:
vīna beja sudraba, ūtra zalta un trešā dimonta. Un tur vēl beja
treis bruņas: vīnas sudraba, ūtras zalta un trešos dimonta. Un

vel tur bej treis zirgi: vīns sudraba, ūtris zalta un trešais dimonta.
Bet iz tom golvom bej raksteits: „Kas šitos golvas var oprakt.
tis ir laimeigs cilvāks; un kas šitos golvas grib oprakt, tam vaijag
tādā zorka, ku tos golvas; un tis, kas šitos golvas opraks, var

jemt šitos bruņas un zirgus."
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Tad zoldorts lika kalējam sudraba zorku taiseit, kad kalējs
zorku iztaisēja, tad viņš sudraba golvu pagloboja. Un kad golvu

beja paglobojs, tad viņš lika kalējam zalta zorku taiseit. Kalējs

gon nagribeija taiseit zalta zorku, dūmodams, ka tods zirgu dak-

ters naspēšķis aizmoksot par zalta zorku; bet zirgu dakters aiz-

moksoja un pagloboja zalta golvu. Bet nou viņš lika taiseit di-

monta zorku. Nū reizes nagribēja nivīns kalējs taiseit dimonta

zorku; bet beidzūt tok vīns atsarodās, kas iztaiseija dimonta

zorku. Zirgu dakters, zorku dabūjis, pagloboja itū trešū golvu.
Pēc koda laika atnoce precinīks to zoldorta bruotei; bet kad

viņa nagoja, tad tik ķēniņš, kas viņu precēja, salosēja kara spāku

un goja tai ķēniņa meitai viersā. Bet tik kū zoldorts tū dabeja

zinot, touleit apvilka sudraba bruņas un šādos iz sudraba zirga

un aizjoja ko zipsnis prūjom. Jou obi kara spāki beja kūpā un

karūjos un jou īnaidnīkam rādējos viersrūka, te zoldorts ar savu

sudraba zirgu spērēs pulkā un īnaidnīkus ar zirgu sameidams,

ar zūbeni apkaudams, dreiži grunteigi izvarēja. Kad kars beja

beigts, tad zoldorts touleit aizgoja prūjom. Bet vēl par kodu

laiku otkiņ beja kars ar īnaidnīkim un, kad zoldorts tū dabūja

zinot, tad touleit apvilka zalta bruņas un šādos iz zalta zirga un

aizjoja ko zipsnis iz tu vītu, kur karūjos un topot, ko pirmu reiz

izvarēja īnaidnīkus. Bet vēl reizi par kodu laiku īnaidnīks ar kara

spāku viersā mocēs. Tikkū zoldorts tū dabūja zinot, touleit ap-

vilka dimonta bruņas, šādos dimonta zirgam mugurā un aizjoja
iz tu vītu, kur karūjos un izvarēja īnaidnīkus topot, ko pirmu reizi;

bet vīns viņam īcierta rūkā un viņš, ķēniņa meitai gorom jodams,

pasnīdze viņai rūku, lai apsīnūte. Viņa apsēja ar savu šņoudronu.
Zoldorts aizjoja prūjom un beja slims. Bet ķēniņa meita izstellēja

maklātojus pa visu pilssātu, lai meklē pī ko viņas šņoudrona. Ari

viņa pate goja meklēt un otrāda zoldortu stallī gulūt. Nou touleit

viņu pazina un aizvede iz savu pili — tur abi apsaprecējos un

dzeivūja laimeigi.

2. Pardabīgais palīgs.

1.- A. 504. A. Lcrchis - Puškaitis Džukste-Pienavā. LP, 11, 30.

Kāds puisis salīga pie sveša ķēniņa kalpot. Šis ķēniņš bij

pabeidzis tikko jaunu pili celt un puisim pirmajā dienā bij uzdots

būves atliekas aizridāt. Kad viss bij kārtībā, tad ķēniņš aizmaksā

puisim labu naudu un atvēl dažas dienas atpūsties. Par savu

naudu puisis tūlīt pagādā labu pusdienu un domā pēc krietnām

pūlēm labi paēst. Bet līdz ko iesācis ēst, te ienāk veca sieviņa

sacīdama; „Puisīt, mīļais, esmu izsalkusi daudz vairāk, nekā tu.

Atļauj man paēst!"
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„Labi, labi, māmiņ, ja tā tā lieta, tad še, ēd vesela!"

Sieviņa ēd, ēd — izēd visu; puisim nepaliek nekā. Pēc mal-

tītes sieviņa saka: ,Tev, puisīt, laba sirds! Nāc man līdz, gribu
tev ko parādīt. Redzi, tā pils, kuras atliekas tu atridāji, ir ciet-

sirdīgā ķēniņa roku celta. Zem pils ietaisīts dziļš pagrabs. Šinī

pagrabā cietsirdis glabā daiļu princesi, kuru otram ķēniņam no-

laupījis. Ķēniņš pavēlēja pagrabam tik vienas durvis ietaisīt, bet

man vēl otras durvis zināmas, no kurām citiem nav ne jausmas.
Nāc man līdz pie tām durvim, tad parādīšu daiļo princesi."

Puisis aizet līdz. Māmiņa mazuliet paver durvis un parāda
princesi. Puisim patīk daiļā princese, princesei ņiprais puisis.

Otrā dienā puisis atkal taisās pusdienu ēst. Bet līdz ko iesā-

cis, te tā pati sieviņa klāt sacīdama: ~Puisīt, mīļais, esmu izsal-

kusi, atļauj man paēst!"

„Labi, labi, māmiņ, ēd vien!"

Sieviņa ēd, ēd — izēd visu; puisim nepaliek nekā. Pēc mal-

tītes sieviņa saka: „Tev, puisīt, laba sirds! Nāc man līdz, parā-
dīšu atkal princesi."

Puisis aiziet līdz. Māmiņa mazuliet paver durvis un parāda

princesi. Puisim patīk daiļā princese, princesei ņiprais puisis.
Trešā dienā puisis atkal taisījās pusdienu ēst. Bet līdz ko

iesācis, te sieviņa klāt sacīdama: „Puisīt, mīļais, esmu izsalkusi,

atļauj man paēst!"

„Labi, labi, māmiņa, ēd vien!"

Sieviņa ēd, ēd — izēd visu; puisim nepaliek nekā. Pēc mal-

tītes sieviņa saka: ~Tev, puisīt, laba sirds! Nāc man līdz, pa-
rādīšu atkal princesi!"

Puisis aiziet līdz. Māmiņa mazuliet paver durvis un parāda

princesi. Puisim patīk daiļā princese, princesei ņiprais puisis.

„Nu,"sieviņa saka, „tagad princesi diezgan esi redzējis. Bet,
klausies, rītu cietsirdis dāvinās princesei dārgu, dārgu drāniņu.
Šo drāniņu paprasīšu princesei un iedošu tev. Tu apsien drāniņu

gar kaklu un steidzies uz baznīcu. Cietsirdīgais ķēniņš arī būs

baznīcā. Tas ieraudzīs dārgo drāniņu tev gar kaklu un metīs tevi

cietumā kā katru zagli. Tomēr šinī zemē tāds likums: kas otru

baznīcā saņem cieti un netaisni cietumā iemet, tam jāiet uz pē-
dām pašam cietumā. Umpar to nebēdā, netaisnību tev -nepierādīs.
Es pataisīšu otru tādu pašu drāniņu un atstāšu princesei vietā.

Ķēniņš pēc tam, kad tevi būs iemetis cietumā, ies princesei pra-

sīt, lai parāda dāvināto lakatu. Princese parādīs manu lakatu

un tad ķēniņam jāiet gribot negribot cietumā. Bet neļauj viņam
cietumā iet, piedod tam!"

Otrā dienā sieviņa iedod puisim drāniņu. Puisis apsien to

gar kaklu, aiziet uz baznīcu un satiek pašu ķēniņu. Šis, ierau-

dzājis princeses drāniņu puisim gar kaklu, liek tūlīt puisi saņemt
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un cietumā mest. Puisis aiziet uz cietumu, bet ķēniņš steidzas

uz pagrabu princesei atprasīt, kā puisis pie drāniņas ticis. Bet

princesei it nekas nav zudis: drāniņa, kā bijusi, tā ir. To redzē-

dams, ķēniņš bāls aizskrien uz cietumu sacīdams: „Puisīt, esmu

pārskatījies, ja tagad nepiedod, tad man jāiet tavā vietā cie-

tumā sēdēt."

Puisis piedod. Ķēniņš puiša labsirdību tencināt tencina.

Pret vakaru sieviņa atkal pie puiša klāt. Viņa saka: „Rītu
cietsirdis dāvinās princesei dārgu, dārgu gredzenu. Šo gredzenu

paprasīšu princesei un iedošu tev; vietā atstāšu tādu pašu gre-

dzenu. Uzmauc gredzenu pirkstā un ej uz baznīcu; ķēniņš arī tur

būs. Viņš ieraudzīs dārgo gredzenu tev pirkstā un atkal pavēlēs
tevi cietumā mest. Tomēr nebēdā nekā, gan pats skries uz cie-

tumu tevi lūgties. Tik piedod viņam!"
Tā notiek. Ķēniņš aizskrien uz pagrabu, lai princese pasa-

cītu, kā puisis pie gredzena ticis; bet princese parāda roku —

gredzens kā bijis tā ir. Nu skrien atpakaļ uz cietumu, lai pie-

dodot, lai piedodot. Puisim liela nelaime, piedod arī.

Pret vakaru sieviņa atkal pie puiša klāt. Viņa saka: „Rītu
cietsirdis dāvinās princesei dārgu dārgu zizli. Šo zizli paprasīšu

princesei un atdošu tev, vietā paliks tāds pats. Paņem zizli rokā

un ej uz baznīcu; ķēniņš arī tur būs. Viņš ieraudzīs zizli un me-

tīs tevi atkal cietumā. Tomēr nebēdā, gan cietsirdis pagrabā pār-

liecināsies, ka ir trešo reizi jāiet tevi lūgties. Zināms, tu piedod. Ķē-

niņš par tavu labsirdību priecāsies un atvēlēs, lai tu kaut ko no

viņa lūdzies. Bet tad tu ievēro, nelūdz ne naudas, ne mantas;

bet lūdz tik, lai atvēl tev viņa pilī kāzas nosvinēt."

Tā notiek. Ķēniņš no prieka par tādu labsirdību saka: „Trīs
reizes tu man esi piedevis. Tagad atvēlu tev lūgties, ko vien

gribi no manis — visu došu."

„Vairāk nekā negribu, atvēli man tikai savā pilī kāzas no-

svinēt."

„Tā maza lieta, atvēlu."

Labi. Pret vakaru sieviņa atkal pie puiša klāt. Viņa saka:

„Nu ir labi! Rītu svinēsi ar daiļo princesi kāzas. Pats cietsirdis

arī būs kāzās, bet kas par to? Zināms, zils un mels jau paliks,
ja ieraudzīs princesi tev blakus Bet tev tik vajaga teikt, lai iet

pagraba raudzīt, vai tas tā ir jeb nav. Kamēr tad ķēniņš ap-

skries apkārt pa savām durvim, es nolaidīšu princesi ātrāk pa-

grabā pa savām durvim. Viņš netiks ne gudrs, ne traks, un at-

nāks tikpat prātīgs atpakaļ, kā aizgājis. Pēc kāda laiciņa ķēniņš
skries vēl otrreiz pagrabā raudzīt, bet es izdarīšu tāpat. Pēc

kazām tas skries vēl trešo reiz raudzīt, bet tad jau būs par vēlu.

Pagraba cietsirdis tik atradīs manu drāniņu, gredzenu un zizli.

Dusmas tas manas trīs lietas raustīs, plēsīs, lauzīs un tad notiks
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brīnumi. Drāniņa paliks par briesmīgu galvu, gredzens par sti-

priem nagiem un zizlis par asu zobiņu. Par visiem trijiem tie

cietsirdi nomāks un tu varēsi savai līgavai līdzi iet pie tēva.

Ķēniņš, tavs sievas tēvs, no prieka tev atdos valdību."

Viss tā notiek, kā sieviņa puisim teikusi. Kad ķēniņš pa-

grabā nomākts un jaunais pāris jau ceļā uz mājām, tad sieviņa
abus izvada aiz vārtiem un saka: „Nu, dēls, vai zini, kas es

esmu? Es esmu tava Laimiņa, kas divdesmit vienu gadu nebij

ēdusi, uz tevim gaidīdama. Tādēļ vien jau trīs reizes tev ēst

prasīju, lai redzētu, vai tu mani arī ēdināsi. Bet tev laba sirds!

Dzīvo laimīgs ar jauno sieviņu."

Jaunais pāris pāriet pie ķēniņa. Vecais ķēniņš, savu vienīgo
bērnu atkal redzēdams, no prieka atdod znotam valsti.

2. A. 504. A. Lerchis-P vš ka it i s Džūkstē-P icna vā.

LP, 11, 75 (39).

Reiz dzīvoja nabaga rokpelnis. Un kā jau nu katram rok-

pelnim šaura pārtika, tā arī šim: ko šodien nopelnījis, tas rītu jā-

apēd. Bet reiz rokpelnim uznāca tādas nedienas, ka veselu ne-

dēļu nebij ne maizes kumosiņa ko mutē bāzt. Izprasās vienā

vietā darbu, otrā, nekur dabūt. Neko darīt — jāiet uz svešu pusi
darbu meklēt. Rokpelnis paņem savu nūju un aiziet. Kādā purv-
malā nabadziņš apsēžas uz ciņa un smagi nopūzdamies, pats pie
sevis nočukst: „Lai nu Dievs zina! Edis neesmu, tālāk paiet ne-

varu, būs laikam uz šā ciņa badā jānomirst!"

Un līdz ko šos vārdus izteicis, te vīrs paceļ acis un saraujas:

spoža karīte, četriem baltiem zirgiem, nāk aulekšiem vien viņam
virsū. Viņš izlec stāvus, paceļ savu nūju un domā no zirgiem

atgaiņāties, lai nesabrauktu; bet biklie zirgi sabaidās no viņa

nūjas, ieskrien purvā un iestrieg ar visu karīti. Kučiera karītei

nemaz nav, tik vecs sirms vīrs sēž karītē un mocās, lai ārā tiktu.

Rokpelnim, to redzot, iešaujas prātā šādas domas: „Ta ta jauki!
Ja nu manā vietā būtu gadījies kāds blēdis, kam otra labums pie

nagiem līp, tas tagad aplaupītu dārgo iejūgu, zeltīto karīti un aiz-

ietu stāvu bagāts; bet es to nedarīšu, labāk palīdzēšu no purva
izkulties."

Bet līdz ko rokpelnis domā palīdzēt, te zirgi sāk ņemties, sāk

ņemties un izbrien paši no purva. Sirmais vīrs tagad saka rok-

pelnim: „Tu mandomāji palīdzēt. Nu labi, tad gribu ir tev pa-

līdzēt. Tik godīgām dvēselēm nebraukšu garām, nāc sēdies man

blakus!"

Rokpelnis iesēžas sirmgalvim blakus. Tai pašā acumirklī

baltie zirgi aiziet kā vēji. Ne cik ilgi, karīte apstājas pie varenas
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visi, kas šinī pilī dzīvo,, par akmeņiem!" *%. V'>

Acumirklī visi cilvēki pārvēršas par akmeņiem. Tagad sirm-

galvis pagriežas uz rokpelni, paņem viņu pie rokas, ieved pilī un

tad saka: „Šī pils ir slepkavu pils; bet tierezgaļi dabūjuši, ko

pelnījuši. Sī pils tagad pieder tev; tu dabūji to, ko tava taisna

sirds pelnījusi."

Tai pašā acumirklī sirmgalvis ar karīti nozūd un pils, ar visu

rokpelni gaisā paceldamās, aiziet uz to vietu, kur rokpeļņa būdiņa.

3. A. 504. 1536. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP. I, 35 (10).

Diviem saimniekiem bij itin tuvu mājas vienam pie otra. Pir-

mais saimnieks bijis godīgs vīrs; otrs, turpretim, ar savu pe-

stelu-māti atņēmis pirmajam katru rudeni visu svētību un tā no-

plēsis beigās nabadziņu pavisam pliku. Šis vairs nespējis uz

nākošu gadu ne ļaudis salīgt, nedz algu nodot. Te pienākušas
atkal mīkoņas. Nabadzīgais saimnieks gājis arī uz mīkoņām;
bet ar ko lai līgst? Bagātais kaimiņš vēl viņu piezobo par plik-

dīdi, garožgrauzēju. Viss nabadziņam tā ķēries pie sirds, ka

dusmās un bēdās, tik spējis nospļauties un izsaukties: „Nu, ja arī

pašu velnu salīgtu, tad tomēr puisi jau dabūšu!"

Tukšā mājās ejot, nabadzīgais saimnieks apsēdies ezera malā

un pārdomājis savu likteni. Te — kur gadījies, kur nē — pienāk
jauns zaļoksnis puisis un prasa: „Nu saimniek, vai jau salīgāt
puišus?"

„Ko nu salīgt; neviens jau pie manis nenāk."

„Nu tad līgstiet mani!"

„Labi, bet cik tad loues īsti prasi?"

„Nieki,_gan jau gada galā to dabūsim!"

„Bet vēl viena lieta," saimnieks piebild, „man acumirklī vai-
rāk nav, kā viens klaips maizes. Vai varēsi ar to kādu mēnesi

iztikt?"

„Ja nevarēs citādi, pakāršu zobus vadzī."

No rīta puisis jau priekš saules lēkšanas aris, ka kūpējis vien.

Līdz brokastam vesela rieža noarta. Saimnieks iznes brokastu

un pa desmit lāgām atgādina: „Nāc jau, brālīt, nu ēst, nāc jau nu

ēst!"

Bet puisis tik atbild: „Lai, lai saimniek'! vēl šo vagu, gan jau
dabūšu!"

Te uz reizi ķēve ar arklu atdūrusies kā pret mietu, un pie

tam savādi nodžinkstējis. Saimnieks gājis raudzīt un atradis arkla
galā lielu katlu naudas pilnu.

17Latviešu pasakas un teikas. VI. — 2
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„Tā saimniek'!" puisis uzsauc un smejas, „šo čupiņu, ko te

pagrābu, paņemšu jauna zirga pirkšanai; bet citu naudu paturi."
No rīta puisis aizbraucis un pārvedis tādu bēro, kādu visā

apgabalā ar uguni nevarētu atrast. Trešajā dienā puisis ar jauno

zirgu aparis visus laukus, noecējis, apsējis; tikai mazs gabaliņš

atlicies vēl ceturtajā dienā ko bluķēt. Labība to vasaru augusi,
ka krāc vien. Otram kaimiņam, kas savus laukus sen gados iego-

dījies, arī augusi; bet tas tik tas iemesls. Rudenī kuļot no vienas

pašas rijas visi apcirkņi pilni. Kaimiņš turpretim kūlis tik tukšus

salmus.

Visi brīnījušies. Bet kaimiņa māte, burvene, tūdaļ nomanī-

jusi, kas darāms. Viņa sākusi katru nakti rijā savu labības svē-

tību sargāt. Puisis, to pamanot, arī nebijis sapelējis; jau nā-

košā naktī pamācījis veceni, cik iegājis.
Tas noticis tā:

Vecene rijā sēdējusi un ēdusi ķiļķenus. Labi paēdusi, noli-

kusies uz kreiso ausi un domājusi tāpat nosnausties. Rijas sil-

tums to drīzi iemidzinājis. Puisis, vecenei guļot, sakurinājis rijas
krāsni tik stipri, ka noslāpējis veceni. Tad paņēmis ķilķenus un

sabāzis, cik jaudājis, vecenes mutē, lai mājinieki domātu, ka aiz-

rijusies un tamdēļ nomirusi. Otrā dienā veceni iezārko un noliek

klētī. Te naktī puisis atkal klāt; ienesis veceni aitu kūtī, nokāvis

visas aitas un ielicis vecās raganas rokās lielu dūci. Saimnieks,
rītā to redzēdams, devis vecenei pa ļepu un stiepis atpakaļ uz

klēti. Trešā naktī puisis atkal klāt un ienesis veceni govju kūtī,
nokāvis visas govis un iespraudis atkal vēl lielāku dūci rokā.

No rīta saimnieks, lielās bailēs būdams, nezinājis cita nekā da-

rīt, ka jau ceturtajā dienā bēreniekus saaicināt, lai kļūtu jo drīzāk

no vecās vaļā. Bet ceturtajā naktī puisis izzadzis veceni un sa-

licis zārkā akmeņus. Bērinieki arī nevēlējušies nemaz tādu pe-

steļa-māti beidzamā stundā virs zemes redzēt. Viņi vēl labi

aiznaglojuši un nostīpojuši zārku.

Ap pusdienu bērenieki braukuši, mācītājam pavadot, uz ka-

piem. Puisis atkal paņēmis veceni ar dūci rokā, uzcēlis zirgam

mugurā un patriecis zirgu aulekšiem bēreniekiem pakaļ. Uz tilta

zirgs sabijies un ielēcis ar visu veceni upē muru murumis! Zirgs

izpeldējis malā, bet vecene palikusi upē ar visu dūci.

Mācītājs, to redzēdams, sacījis uz bēreniekiem: „Tā mūsu

laime, ka vecene noslīka, citādi viņa mūs visus būtu apkāvusi!"

Puisis, nabaga saimnieku bagātu padarīdams, kā arī no ra-

ganas, kas svētību atņēmusi, atpestīdams taisījies aiziet. Nav arī

ņēmis no viņa it nekādas lones. Saimnieks gan ar varu gribējis

uzspiest, lai jau mazākais pāris desmit rubļu ņemtu; bet šis, par

viņa labo prātu tik pateikdamies atbildējis: „Neņemšu ne sarkana

graša!"
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„Nu tad ej pie velna!" saimnieks jokodamies uzsaucis.

„Ja, redzi, nu pa visu gadu pirmo reizi uzminēji manu īsteno

mājas vārdu," puisis atteicis un svilpodams aizgājis.

4. A. 504. E. Birzn i c k s no Kriša Rozes Dzirciemā.

J k r. HI, 58 (22).

Vīrs ganīja vakarā viens pats zirgus. Pie viņa atnāk viens

melns kungs un prasa, vai viņš negribot naudas. Vīrs naudu gri-
bētu gan, bet viņam bail, kad tik tur nav kādi kručki. Kas viņam
tik vēlā vakarā piesolītu naudu? Viņš atteic, ka negribot naudu.

Melnais kungs aiziet.

Pēc kāda brīža viņš ir atkal klāt un uzprasa vīram, vai tas

negribot mīt zirgiem. Vīrs nu noprot, ka tas būs gan pats ne-

labais, kas viņam tādas lietas piedāvā, un tādēļ atteic, ka ari

zirgiem negribot mīt. Melnais kungs aiziet. Vīrs noliekas uz

sava čubu maisiņa gulēt, bet nevar aizmigt, viņam gribas ēst.

Viņš ierauga turpat netālu no zirgiem uguntiņu spīdam. Viņš
uzceļas un iet skatīties, kas tā par uguni. Viņš pieiet tuvāki un

redz, ka melnais kungs cep rāceņus un ēd, ka šņakst vien. Pie-

guļnieks iet vēl tuvāki, bet melnais kungs neliekas viņu ne re-

dzam un tik ēd rāceņus. Pieguļniekam tāda kāre pēc rāceņiem,
ka viņš vairs nevar paciest, bet melnais kungs viņam nemaz ne-

piedāvā. Pieguļnieks pieliecas pats un paņem vienu rāceni. Pār-

liekam gards. Viņš liecas vēl pēc otra, treša. Uz reizi melnais

kungs saka: „Est tu vari pilnu vēderu, bet tad tev man nākošu

svētrītu jāsasien viena slotiņa."

Pieguļnieks doma: ~Edis jau esmu, slota jāsien tik ta ka ta,

labāki jau ēdīšu pilnu vēderu!"

Nu tik abi suka, ko nagi nes. No rīta pieguļnieks pārdzen
zirgus, bet viņam nemaz nav tā labi ap dūšu.

„Kas ta gan varētu but par slotu, kas man viņam jāsien un

pie tam vēl svētdienas rītā?"

Pieguļnieks visu nedēļu nevar vien izdomāt, kā tikt vaļā no

slotas siešanas. Sestdienas pēcpusdienā viņš patlaban atspiedies
pret arklu un domā atkal par rāceņu ēšanu un slotas siešanu, kad

nak vecs vīriņš un prasa, ko viņš tā domājot. Šis negrib teikt,

viņš domājot tik tāpat šo to.

„Tu doma par rāceņu ēšanu un slotas siešanu!" vecais vī-

riņš viņam cieti noteic. „Man tu vari visu izteikt, tas tev neka

nekaitēs."

Arājs nu arī izstāsta visu, kā viņam to nakti ar melno kungu
izdevies, un ka viņam tagad bailes, ka ar to tik nav iepinies kadā

ķezā.
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„Šinī reizē, ja tu mani klausīsi," vecais vīriņš teic, „tev vēl

nekas nekaitēs; bet uzmanies, ka tu uz priekšu ar vinu neielaidies

nekādās darīšanās. Svētidenas rītā paņem bībeli un aizsēdies

aiz galda; kad tad viņš grib, lai tu viņam slotu sien, tad saki, lai

tik viņš dod šurp zarus." To teicis, vecais vīriņš aizgāja.
Svētdienas rītā vīrs darīja, kā teikts; paņēma bībeli un aiz-

vedās aiz galda. Pēc brītiņa ienāk melnais kungs un sauc vīram,

lai tas iet siet slotu. Vīrs paliek turpat aiz galda pie bībeles un

prasa, lai kungs dodot zarus, viņš tepat sasiešot. Melnais kungs

teic, ka zari esot mežmalā, bet vīrs uz turieni neiet. Melnais vīrs

to arī par ļaunu neņem, bet sāk runāt par citām lietām.

„Kas ta varētu but par miklu: dzelžu cuka, linu aste — adata.

Kas tas varētu būt?" melnais kungs prasa.

Vīrs sāk smieties. „Jūs jau paši pateicāt — adata, kas tad

nekaiš uzminēt? Bet atminiet manu mīklu: viena kāja kā gailim,
otra kā zirgam. Kas tas tāds ir?" vīrs prasa.

Melnais kungs pabāž savas kājas apakš beņka un tad teic:

„Tā jau dzird runājam, ka velnam tādas kājas esot. Bet saki

man, kas ir cietāks par akmeni un mīkstāks par pūpēdi?"

Vīrs minstinās, minstinās, bet nevar atminēt. Melnais kungs

priecīgs aiziet projām. Arī vīrs priecīgs, ka ticis vaļā no slotas

siešanas.

Pret vakaru vīrs aizved zirgus aplokā un grib patlaban nākt

atpakaļ, kad melnais kungs viņam klāt, apmet viņam apaušus

apkārt un ved viņu mežā iekšā, vienumēr saukdams: „Atmini

manu mīklu: kas cietāks par akmeni un mīkstāks par pūpēdi?"

Nabaga vīrs aiz bailēm slapjš, kā nopeldināts, bet melnais

kungs to velk arvienam dziļāki purvā iekšā, kamēr nonāk pie
lielas slošu zaru čupas. Melnais kungs nostājas turpat un vīram

nu jāsien slotas visu cauru nakti. Tikko gaisma sāk aust, melnais

kungs pazūd. Vīrs sāk skatīties, kur tad viņš īsti ir. Lielā, lielā

purvā, vismuklainākajā vietā. Viņa domātie slošzari ir cilvēku

mati, zirgu astes, purva zāles, par sasienamām sloksnītēm viņš
lietojis desas un dzīslas. Vīram pāriet drebuļi par kauliem. Viņš
steidzās rīta krēslā tikt no purva ārā un prom uz mājām. Visu

dienu viņš tikpat kā slims; ne viņš var strādāt, ne viņš var gulēt,

viņam it nekur nav miera. Vakarā viņš vairs nedzen zirgus, bet

paliek turpat sētā stāvot. Bet melnais kungs atkal klāt un rauj
vīru līdz uz purvu. Te viņam jāsien atkal visu nakti slotas.

Tā tas iet līdz pat sestdienai. Vīrs, pa naktim mocīts, ir pa-

visam slims, bet melnais kungs nāk katru vakaru viņam pakal
un velk viņu pat no gultas laukā. Sestdienā vīrs ir pavisam pie

beigām, kad ienāk atkal vecais vīriņš un prasa, kas vīram kaitot.

Vīrs pazīst, ka tas ir tas pats vecītis, kas viņu pirmo reizi

izglāba no melnā kunga, un nu sāk lūgties, lai arī tagad palīdzot.
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„Par tavu neklausību tu nu tagad esi dabūjis savu mācību,"

vecītis saka, „bet uz priekšu neielaidies ar viņu ne mīklu minē-

šanā, ne citās darīšanās, tad es tevi vairs nevarēšu tik lēti izglābt.

Kad melnais tagad atnāk un tev liek minēt: kas cietāks par ak-

meni un mīkstās par pūpēdi, tad pasaki, ka tas ir, ko viņš katru

dienu meklē dabūt — cilvēka dvēsele.
44

Vecais vīriņš aizgāja.

Vakarā melnais kungs klāt un rauj atkal vīru līdzi. Šis ne-

saka nekā, bet nogaida, kamēr tas sāks daudzināt savu mīklu.

Tikko melnais kungs ieteicās: „Atmini manu mīklu: kas cietāks

par akmeni un mīkstāks par pūpēdi?' 4
vīrs tūliņ: „tas ir ko tu

katru dienu meklē — cilvēka dvēsele."

Melnais kungs tūliņ palaiž vīru vaļā, sacīdams: „Nu, brālīt,
tā nebija vis tava gudrība vien; te man atkal vecais tēvs iemai-

sījies amatā."

To teicis melnais kungs pazūd.

5. A. 504. E. Birznieks no Fr. Baumaņa Dzirciema.

Jk r. 111, 62 (25). LP, VII, I, 935 (4).

Dēlam bija mežmalā jāgana mātei aitas. lesākumā viņam

bija lielu lielais bars, bet ar laiku zuda, zuda, tā ka beigās viņam

bija palikusi tik viena vienīga aita. Arī tā vienā dienā pazuda.
Aitu gans nu vairs nedrīkstēja iet uz mājām pie mātes. Viņš
sāka meklēt savas pazudušās avis. Visas maliņas izklejojis, iz-

meklējis, viņš beidzot lielā biezā mežā atrod nevien savas, be',
vel lielu baru svešu aitu. Kāds melns jaunskungs tās ganīja.

„Nu es atnācu pec savam aitiņām," musu aitu gans teica mel-

najam jaunkungam.

„Atnaci gan, bet es tev viņas nedošu," jaunskungs atteica

viņam pretī.

„Dod, dod! Es bez aitām nemaz nedrīkstu mātei rādīties!"

Kad tu man izdari trīs darbiņus, tad atdošu tev nevien tavas,
bet visas aitas, cik tu te redzi; bet ja neizdarīsi, nedabūsi ne-

vienas."

Aitu gans gatavs darīt visu ko, lai tikai atdabūtu aitas. Pirmo

nakti viņam jāizrok ezers tik un tik verstes garš un tik un tik

plats. Aitu gans nonāk ierādītā vietā un sāk raudāt. Tādu

darbu viņš ne visā savā mūžā nevarētu pastrādāt, un tagad tas

viņam uzdots vienā naktī. Viņš noliek lāpstu un raud vienā

raudāšana. Uz reizi pienāk vecs vīriņš un prasa, par ko šis

raudot.

„Ka tad lai neraudu? Aitas man visas pazuda un tagad
man viņas ātrāki neatdod, kamēr es izroku vienā naktī tik un

tik lielu ezeru. Kas to var?"
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„Ko tu, dēliņ, par tādiem niekiem raudi? Liecies labāki

pie zemes un guli tikai!" teic vecais vīriņš, un aitu gans ap-

gulstas. Otrā rītā viņš pamostas un brīnās: par nakti izrakts

tāds ezers, ka viņam tīri bailes metas. Tik dziļš, kā viņam

uzdots, tik plats, tik garš. Aitu gans it priecīgi paziņo mel-

najam jaunkungam, ka ezers izrakts. Jaunskungs gan negrib
īsti ticēt, bet iet skatīties —nu redz un ir jātic. Otrā naktī

aitu ganam ezers jāpiegādā ar ūdeni. Viņš atnāk vakarā pie

ezera un vaimanā atkal. Pienāk vecais vīriņš un aitu gans

ņemas stāstīt savas bēdas.

„Ko tu, dēliņ, par niekiem raudi? Liecies tikai gar zemi

un izgulies!" vecais vīriņš to mierina. Viņš paklausa un ap-

gulstas.
Kur pa nakti ūdens gadījies, kur ne; bet otrā rītā pamodies,

aitu gans ierauga ezeru pilnu ar ūdeni. Trešā naktī viņam jā-
salaiž jaunā ezerā visādas zivis un citi ūdens kustoņi. Nu viņam
vēl lielākas bēdas un galvas grozīšana, nekā abās pirmās reizēs.

Bet arī tagad vecais vīriņš to apmierina: „Nemaz nebēdājies,

gan to arī izdarīsim. Tikai rītā neņem neviena palīgā, aitas

mājā dzīdams."

Aitu gans gul visu nakti un, otrā rītā uzcēlies, atrod visu

izdarītu. Melnais jaunskungs atnāk, apskatās darbu un atdod

viņam visas aitas. Aitu gans nu it priecīgs dzen savu bariņu

uz mājām. Viņa paša aitas gan tek taisni pa ceļu, bet svešās

skrej drīzi vienā pusē ceļam mežā iekšā, drīzi otrā pusē, pa

ceļu it nemaz.

„Nevajadzeja man nemaz aitas te ņemt, lai viņš tas butu

pats atdzinis mājās!" aitu gans pukojās.
Tikko to izteicis, te melnais jaunskungs klāt palīdzēt dzīt.

Nu aitas iet brangi pa cel.v. Drīzi viņi ir no meža ārā un gan-
drīz jau pie mātes būdiņas. Melnais jaunskungs sasit plaukstos
un uzsauc: „Tiš, vilki, mežā!"

Svešās aitas acumirklī paliek par vilkiem, sagrābj gana

ajtiņas pie rīklēm un pazūd mežā. Gan aitu gans izmeklējās vēl

lāgu lāgiem savas aitiņas, bet tās neatrada. Arī izrakto ezeru

viņš vairs nevarēja uziet. Tikai ziemas vakaros dzirdēja mežā

vilkus kaucam.

ft. A. 504 A. Lcrehis-Puškaitis Užukste-Pienavā. LP, 11, 35.

Vecos laikos kāds ķēniņš aizgājis uz deviņiem gadiem karā.

Mājā tas atstājis jaunu sievu un gadu vecu dēliņu. Šo dēliņu

ķēniņš ļoti mīlējis, tādēļ tad arī aiziedams sievai cieši noteicis,
lai viņa mīlulīti rūpīgi kopjot, audzinot. Māte to apņēmās,

būšot pati ēdināt, pati guldināt; citam neļaušot ne rokās paņemt.
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Tā nu puisēns aug kā rutks. Piektajā gadā tas_ tik liels un sa-

pratīgs, kā citiem laudim desmit gadu veci bērni; turpretim

astotā gadā jaunais ķēniņa dēls pilnīgi izaudzis par stipru, staltu

jaunekli, kam prāts tik zobiņu cilāt. Viņš saka: „Māmiņa, mīļā!

mājā man nav nekā ko darīt, iešu tētiņu meklēt."

„Labi, labi, dēliņ, posies vien un ej, es jau arī pec tētiņa

ilgojos."

No rīta kēnina dēls aiziet. Pret vakaru tas sasniedz lielu

mežu, kur, pašā mežmalā, ierauga tik lielu galvu, kā siena

kaudzi, un apakš galvas lielu zobiņu. Viņš grib zobiņu ņemt,

bet galva saka: ~Ja tu, dēliņ, apņemies ar šo zobiņu to burvi

nokaut, kas man galvu nocirta, tad vari ņemt; citādi nē."

„Labi, labi, mīla galviņa, gribu tev palīdzēt, bet vai ne-

zini pateikt, kur mans tēvs?"

„Dēliņ, ja nokausi burvi un atnāksi atpakaļ pie manis, tad

pateikšu, kur tavs tēvs. Bet klausies, burvis dzīvo tur viņā

klints kalnā. Tomēr tā neej, apvelc manas bruņas, užsēdies

manam zirgam mugurā, un tad. Šinī koka dobumā būs bruņas,
būs ir zirgs. Un vēl kaut ko: cērt burvim tikai vienu vienīgu
reizi; otrreiz nē, citādi nebēdnieks atdzīvosies."

Ķēniņa dēls aizjāj pie klints kalna un cērt burvim tik spē-

cīgi, ka galva nokrīt uz plecu: viena mala tik drusku turās pie

rumpja. Burvis saka: „Cērt vēl reizi labāk pavisam galvu nost,
lai neciešu sāpes."

Bet ķēniņa dēls atbild: „Labs kara vīrs tik vienu reizi cērt,

necirtīšu vis!*'

„Nu, tad man taču reiz jāmirst gan; tu esi par mani stiprāks,"
burvis atsaka un tūlīt arī izdziest.

Atpakaļ atjājot, galva saka: „Paldies, ka mani atpestīji, pa-
līdzēšu tev visur tāpat, kā man palīdzēji. Nem manu zirgu,

bruņas, zobiņu un jāj uz māju, jo tavs tēvs arī ceļa jūtīs, gan

viņu satiksi."

Jā, itin pareizi — pret vakaru ķēniņa dēls satiek svešu

kara vīru. Tas prasa: „Nu, dēls, ko gribi?"
~Gribu spēkoties, gribu cīnīties, tāpat kā tu."

~Kā redzu, tev laba griba, dēliņ, bet kamēr manos kaulos

nāksi tad vēl nepiemirsti dažus gadus cūkas paganīt."

„Nedomāju vis, ka māte mani par velti lolojusi. Kā būtu,
ja liktum zobiņus pie malas un saķertumies sprandā? Diezin,
vai neatlaistu man cūkas ganīt?"

„Nu, raudzīsim!" vecais smiedamies iesaucās. Abi sa-

ķeras — vecais paliek apakšā. To redzēdams, vecais prasa:

„Dēls, to nebūtu domājis. Saki tūlīt, uz kurieni jāsi, kas

tads esi?"
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,Jāju uz tēva māju, ķēniņa pilī, jo esmu viņa vienīgais dēls.

Tēvs esot aizgājis, kā man māte stāstījusi, priekš deviņiem

gadiem uz karu. Jāju viņu meklēt. Tomēr uz ceļa mani pa-

mācīja, lai jājot atpakaļ: tēvs nākot uz māju."
To dzirdēdams, vecais atver acis, viņš pazīst savu bērnu,

savu stipro dēlu.

Saulītei rietot, tēvs ar dēlu pārjāj pilī. Māte priecīga bez

gala, viņa apkampj vīru, apkampj dēlu un nezin, kā izpriecāties
par to, ka ņiprais jauneklis tik ātri tēvu atradis. Bet tēvs saka:

„Man nevien par dēlu prieks, es visvairāk priecājos par tevi,

kas mācējusi tik brašu dēlu izaudzināt."

Tā tas nu paliek. Pēc laba laika dēls saka: „Tēt, laidi mani

pasaulē spēkus izmēģināt."

Labi, tas tēvam patīk, viņš izvada dēlu, lai iet mēģināties.
Ķēniņa dēls nu jāj, jāj, kamēr aizjāj svešā ķēniņa pilī, kur

daiļa ķēniņa meita. Viņš bildina daiļo ķēniņa meitu par lī-

gaviņu. Šī iet, bet kaimiņa ķēniņam tas nav pa prātam. Viņam
arī tiktos tik daiļa līgava. Kā nu atņemt? Beidzot tas sagudro
šādus niķus: viņš laiž savam pretiniekam, ķēniņa meitas līga-

vainim, ziņu, lai ejot uz tēva māju tēvu raudzīt, tas esot pie
miršanas. Tie, zināms, bija karsti meli; bet kā to zināt? Ķēniņa

dēls, tādas bēdas sadzirdējis, tūlīt sedlo savu zirgu un jāj pie
tēva. Un līdz ko šis aizjājis, tā kaimiņa ķēniņš klāt un nolaupa

ķēniņa dēla līgavu. Uz ceļa ķēniņa dēls satiek vecu nabagu.
Tas saka: „Nejāj, apturi! Tu palīdzēji galvai, galva palīdzēs
tev. Klausies, tas nav tiesa, ka tavs tēvs pie miršanas. Tavs

pretinieks tevi piekrāpis, un pa to laiku, kamēr jāj, tas no-

laupījis tavu līgaviņu. Steidzies atpakaļ, jo parītu būs kāzas.

Tad še vēl trijās zāles. Ja iedzersi pirmās, tad gulēsi deviņas
dienas un deviņas naktis. Ja iedzersi otras, tad paliksi tik vecs,

nespēcīgs, ka neviens nepazīs. Bet ja trešajās nomazgāsies, tad

paliksi, kāds bijis, jauns, stiprs, zaļoksnis."

Ķēniņa dēls tūlīt griež zirgu atpakaļ un steidzas līgaviņu

pestīt. Nojāj pie kaimiņa ķēniņa vārtiem, visas malas ap-

pušķotas, viesi sabraukuši, kāzas patlaban sākušās. Ķēniņa
dēls tūlīt iedzer no otrām zālēm un paliek par vecu, vecu na-

bagu. Nabags ieiet pilī, kāzu namā, un lūdz kādu dāvaniņu.
Visi dod dāvanas, tik pati līgava nedod, tā redzami noskumusi,

saīgusi. Beidzot nabags saka: „Ja līgava mani apveltītu, pa-

cienātu, tad gan pamācītu jauno namamāti, kā svētība savācama,

kā laime pielabināma."
To dzirdēdama, līgava pasniedz ir savu tiesu nabagam.

Nabags saņem dāvanas abām rokām, sacīdams: „Paiesim divāti

un uzmeklēsim klusu istabiņu, lai pamācu, kas jauniem ļaudim

mācāms, lai mājās labi klātos."
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Abi aiziet savrup. Tagad nabags vispirms izstāsta, kas

tāds esot, tad ko uz ceļa saticis, kā zāles dabūjis, kā tīšu par

nabagu palicis un, beidzot, pirmās zāles līgavai iedevis, pamāca

tā: „Raugi viņam, savam laupītājam, iedod šīs zāles. Kamēr

viņš deviņas dienas domās izgulēties, mēs būsim pār kalnu

kalniem.'*

Līgava priecīga saņem miega zāles, ieiet pie sava laupītāja

un saka tā: „Vadzi, priekš laulībām iedzersim no šī kausa de-

rības malku!"

Šis ar mieru; bet kā iedzer, tā aizmieg uz deviņām dienam.

Kāzinieki gan grib atmodināt, bet nekā. Beidzot nabags saka:

~Ja līgava pati man līdz nāktu, tad iedotu zāles, kā ķēniņu at-

modināt; bet ja ne, tad tik lēti neatmodināsit."

Visi tūlīt vienā balsī, lai ejot līdz, lai ejot līdz, jo citādi

kāzām beigas, citādi prieku vietā bēdas.

Labi, šie divi aiziet. Kāzinieki gaida vienu brīdi, otru brīdi;

vienu dienu, otru dienu, ne vairs līgavas ne zāles. Gaidi, gaidi,
tie tev vairs nāks atpakaļ!

Abi zirgam mugurā un nu tik jāj, Un kas vēl vislabākais:

nabags, upītē nomazgājies, paliek par slaiku ķēniņa dēlu. Kā-

ziniekiem no tādām lietām, zināms, ne jausmas; bet pēc deviņām
dienām ķēniņš atmozdamies tūlīt apķer citādi to lietu. Tas saka:

„Tā jau domāju! Lai, lai, tūlīt likšu raganai pēdas jaukt, lai

abi bēgļi mājas neatrastu un tad pavēlēšu kara spēkam pakal
dzīties. Tā notiek. Kara spēks panāk gan bēgļus, bet ķēniņa
dēls ar savu zobiņu apkauj visu kara spēku, tāpat kā toreiz

burvi klintīs. Tik viens atliekas un izbēg. Tas aiznes savam

ķēniņam ziņu par kara spēka likteni. Ķēniņš tūlīt liek vēl otrai

raganai bēgļiem_ pēdas jaukt un tad nolielās: „Pag, pag! man

stāv ieslodzīts tāds stiprinieks, kas ozolu ar visām saknēm izceļ

un deviņdesmit asu vienā lēcienā aizlēc, laidīšu to vaļām. Lai

tik nu jaunie ļaudis sataisās."

Ķēniņš palaiž savu stiprinieku vaļām. Tas izrauj lielu ozolu

ar visām saknēm un tad dzenas, ko tik māk, ar lielo rungu

bēgļiem pakaļ. Bet stiprinieks vēl nebijis ne trīs lēcis, te vecais

nabags jaunajiem palīgā, sacīdams: „Dēls, sataisies! Drīzi būs

jācīnās, jo notāļumā zeme sāk dimdēt. Te atskries tāds milzis;

pusē cilvēks, pusē zirgs. Bet nu ievēro, necērt ar savu zobiņu

divreiz. Redzi, tu vienu cirtienu cērtot, notrieksi viņu gar zemi

un tad pietiks: puszirgs sāks mieru līgt. Tomēr citādu mieru

nelīgsti, kā tik tādu: viņam vienkārt jāapsolās tev līdz iet; otr-

kārt jāpalīdz tavs pretinieks, viņa paša ķēniņš, apkarot, un, treš-

kārt, jāapņemas mazākais divas raganas nonāvēt."

Līdz ko vecais nabags bija aizgājis, te puszirgs ar lielo

ozolu ik pa deviņdesmit asim. ik pa deviņdesmit asim, klat.
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Ķēniņa dēls izrauj zobiņu un gāž zvēram pa ribām. Puszirgs

noveļas gar zemi, sacīdams: „Liela vajadzība man par citiem

dzīvību pazaudēt. Līgsim mieru!"

„Labi, līgsim!"
Nu salīgst tādu mieru: puszirgam jāiet līdz, jāpalīdz ķēniņš

apkarot, un jānonāvē mazākais divas raganas. Labi, visi trīs

aiziet, kā draugi.
Te abas raganas, pēdu jaucējas, pie ķēniņa klāt.

„Ko domā? Puszirgs pārvarēts, puszirgs mieru salīdzis!

Ko nu darīsi?"

„Ko nu darīt? Jāiet pašam. Jauciet jūs divas viņiem pēdas,
es steigšos ar kara spēku pakaļ."

Tā notiek. Raganas jauc un ķēniņš steidzas, steidzas, kamēr

panāk. Nu izceļas briesmīgs karš: zeme dimdēja, kauli krakšķēja.
Kur ķēniņa dēls ar zobiņu deva, tur šķīda, kur puszirgs ar ozolu

krāva, tur lēveņiem bira. Tik izglābās, kā ķēniņš ar raganām.
Ķēniņa dēls, viņa līgava un puszirgs, pēc tik varenas kaujas

domā vispirms labi atpūsties. Viņi ieiet dziļāki mežā un atron

mazu būdiņu. Te visi trīs apņemas kādu nedēļu padzīvot. Ķē-
niņa dēls būšot katru dienu medījumus pagādāt un puszirgs
atkal palikšot pie viņa līgavas mājā, lai ragana neuzbruktu. Šiem

tā izlikās itin droši un derīgi esam; bet ķēniņš ar raganām ne-

puva vis aizkrāsnē. Tas sadabū vēl trešo raganu un tad izrīko

darbus šitā; divām raganām jāpārvēršas par lāčiem, lai uz-

bruktu puszirgam un līgavai, bet trešajai raganai jātiek galā ar

ķēniņa dēlu.

Trešā dienā pēc kaujas ķēniņa dēls aiziet medīt un puszirgs

ar līgavu paliek mājā, būdiņā. Te ap pusdienas laiku divi lāči

klāt. Viens lācis uzbrūk puszirgam, bet otrs paslēpjas. Kamēr

nu puszirgs to vienu lāci žņaudz, tamēr otrs lācis slepus, no

muguras puses, puszirgam klāt un izrauj sirdi. Puszirgs, ar

nāvi cīnoties, pārplēš vienu lāci, pārplēš otru, bet tad arī pats

atkrīt augšpēdu un izdziest. Līgava, to redzēdama, atstāj bū-

diņu un skrien ķēniņa dēlu meklēt, bet tam tāds pats liktenis

gaidāms. Trešā ragana, par vilkaci pārvērtusies, jauc ķēniņa
dēlam pēdas un grib tādā bezdibenī ievilināt, ko cilvēks, ja to

nezin, nemaz nevar par bezdibeni iedomāties. Vispāri mīksta

lāču sūna, un tā jau neaug uz bezdibeņiem. Jau ķēniņa dēls

bezdibeņa malā, jau domā kāju uz nevainīgo lāču sūnu spert,
te tas izdzird meža biezumos līgavas balsi, līgavas ūkšķināšanu.

Viņš atūkšķina pretim un paskatās atpakaļ. Ak, tavus brīnumus!

vilkacis turpat uz papēžiem. Ko nu gaidīt: liek vienreiz ar

zobiņu — gatavs. Līdz ko nu vilkacis atstiepjas, te ķēniņa
dēlam atveras acis: mīkstā lāču sūna pārvērtusies par briesmīgu
bezdibeni. Nebūtu līgava saukusi, tad raganai būtu izdevies.
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Līgava nu izstāsta savas briesmas un šis atkal savas. Abi bija

priecīgi bez gala, ka tik laimīgi izdevies, bet tie lielākie prieki
vēl bija tie: raganām mirstot, gadījās pazīstams taks, pa kuru

jaunais pāris iziet uz tēva pili.

Otrā nedēlā tēvs darina savam dēlam tādas kāzas, kādas

vēl nebija redzētas. Tur, jāsaka, puspasaule bija saaicināta. Kam

bija zirgs, tas nāca jāšus, kam zirga nebija, tas nāca kājām,
bet kas nevarēja ne jāšus, ne kājām nākt, tas līda četrrāpus.
Kāzās būt vajadzēja, lai būtu, kā būdams.

3. Pateicīgais mirons.

1. A. 50b. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienava. LP, 11, 31.

Viens puisis bija bildinājis līgaviņu, bet viņai nebija laba

sirds; tā tik bija nodomājusi puisi piekrāpt un izjokot. Viņa

saka: „Ja tu aizietu svešumā tik daudz naudas sapelnīt, ka mums

pietiktu kāzas nosvinēt, un vēl atliktos, tad pie tevis ietu."

Labi, puisis apņemas un aiziet. Kādas nedēļas gājis un nekur

pelnīt nedabūjis, tas vienu vakaru bēdīgs un noguris iegriežas

krogū pārgulēt. Nogurušais drīzi aizmieg. Te ap pusnakti gu-

lētājs iztrūkstas — viens pamazām velk tam apsegu nost. Viņš

neko; apsedzas par jaunu un gul atkal. Bet kur tu miera da-

būsi? Pēc brītiņa seģene, kā nost, tā nost. Un, kad nu vēl

pa trešam lāgam apsegs noveļas, tad puisis uzlec augšām, ietaisa

uguni un sāk visās malu maliņās meklēt. Aizkrāsnē atron arī —

sakaltis līķis karājas virvē. To redzēdams, puisis atstāj spoku

krogu un nakts vidū aiziet. Bet krodzinieks notura aizgājēju

par kādu nelabu cilvēku, sacīdams: „Godīgi cilvēki tā nedara,

tie no rīta mēdz tik aiziet. Laikam esi mani apzadzis, jo citādi

tevi tādā tumsā neviens nedīdītu. Nāc tūlīt atpakaļ, lai redzu,

kas tev aiz ādas."

„Launums, mīļo krodziniek, man ne prātā nav nācis, bet

dīdīt javā krogū gan kāds mani dīda. Kas tas par krogu, kur

aizkrāsnēs līķi pakārti?"
„Ej jel ej, tu niekojies. Es no līķiem nekā nezinu. Pie

manis gan mēdz bieži vien spokoties, bet līķus savā pajumtā

neesmu redzējis."

„Nu, ja neesi redzējis, tad redzēsi — iesim atpakaļ!"
Abi aiziet atpakaļ, ietaisa uguni, ieiet aizkrāsnē: puisis

līķi redz, krodzinieks neredz. Tavus brīnumus! Kā nu krodzi-

nieku pārliecināt? Beidzot puisim ienāk labs padoms prāta.

Viņš izvelk savu zobiņu un pārgriež virvi. Līķis tūlīt nokrīt,

plunkt! un nu šis arī ierauga. Neko darīt — otrā dienā līķi



28

ņem paglabāt. Pēc bērēm puisis grib aiziet, bet krodzinieks

viņu nelaiž: būšot dot darbu, labu pelņu, labu maizi, ja tik kādu

nedēlu krogū palikšot, lai spokus pavisam aizdzītu. Puisis paliek,
bet spoki ne nu vairs nāca, ne bija. Pēc nedēļas laika krodzi-

nieks par tādiem priekiem apdāvina puisi no galvas līdz kājām
un tad, nezinādams, kā pateikties, atlaiž.

Puisim tagad kāzu nauda bija pār-pārim rokā. Viņš griežas

uz māju pie līgaviņas. Bet uz ceļa tas satiek to pašu līķi, ko

viņu nedēlu paglabājis. Puisis nobīstas, bet līķis saka: „Nebīsties,

gribu tikai tev labu darīt un atmaksāt par to, ka mani izpestīji
no virszemes nemiera. Ļauni ļaudis priekš gadiem mani tai

vietā pakāra, kur tagad krogus, un tā miera nedabūju, kamēr

tu ar savu zobiņu mani atpestīji. Tu gribi uz māju iet pie savas

līgavas, bet es saku: neej! Ja pāriesi, tevi nonāvēs, tāpat kā

toreiz mani. Tavai līgavai ir cits līgavainis; tevi tik viņa grib

izjokot un, ja ar labu no viņas neatstāsies, tad tā ņems nāves

zāles palīgā, lai no tevis vaļā tiktu. Bet ja tu tomēr esi nodo-

mājis vēl mājā pāriet, tad, mazākais, neej viens; es iešu līdz.

Tevi redzēs, mani neredzēs. Tik klausi, ko es saku, tad ļau-
nums nenotiks. Redzi, tava līgava tevi cienās, bet ātrāki neēd,
kamēr neesi paskatījies uz mani. Ja es ēdu, tad ēd ir tu: bet

ja sāņus skatos, tad sargies ēst. Vakarā viņa tev pataisīs gultu,
tad uzmani! Ja es eimu gulēt, tad guli ir tu; ja es sāņus skatos,
tad tur būs čūska čubās."

Puisis nu pāriet, rāda līgavai kāzu naudu, rāda ir atlikās;

tomēr šī skatās gan, skatās, bet nav jau tāda, kādai vajadzētu
būt. Ir nerunīga, saīgusi. Nu dos ēst; bet vai tāds ēdiens lie-

tojams? Driģenes un velna rutki klāt. Puisis piedāvāto neēd

vis tūlīt. Viņš nogaida, ko līķis teiks. Līķis pagriezies sāņus

un purina galvu, lai neēdot. Šī skubina pa otram lāgam, lai

nekaunoties, lai ēdot; bet puisis tik atbild: „Esmu nejauki sa-

gājies, nemaz ieēst. Nodzeršos ūdeni — pietiks."
Nu taisīs gultu un čubinās, lai labi mīksts; bet puisis, ierau-

dzīdams līķi sāņus, negul. Viņš saka: „Tagad silts laiks, iešu

labāk uz kūts augšieni salmos."

No rīta puisis taisās aiziet, bet šī apkārt: „Kur tu iesi? Kur
tu iesi?"

„Kur iešu? lešu maizi pelnīt."

Lai, lai, viņa būšot ceļa kukuli iedot. Puisis paņem arī. Bet

aiz vārtiem līķis saka: „Vai šo kukuli domā ēst? Nu, raugi, tur

līgavas sunītim iedot, tad pats redzēsi, kā te nāves zāles klāt.

Sunītis paošņās un neēdīs vis."

Tā arī bija. Sunītis paņem kukulīti zobos, bet tūlīt izlaiž, tad

paošņā un neēd. Ciema kukulis paliek pie līgavas vārtiem un

puisis ar līķi aiziet.
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„ Tagad," līķis saka, „sēdies man mugurā, es tevi aiznesīšu

pie loti bagāta kara kunga. Tur tu salīgsi par puisi; bet ja tu

kaut kur saviem spēkiem nevari cauri tikt, tad saki tā: „Vai,
kaut plikais te būtu!" Es tūlīt būšu klāt un tev visur palīdzēšu."

Puisis nu salīga pie kara kunga. Kungs dod vienu darbu,
otru — puisis visu izdara. Bet reiz atgadījās joki. Kungs iedevis

savu zobiņu tīrīt; tomēr tīri cik gribi, kā norūsējis, tā norūsējis.

„Vai, kaut plikais te būtu!" puisis iesaucās.

Līķis tūlīt klāt un notīra zobiņu, kā «zeltu.

Otrā dienā karakungs sūta puisi uz ķēniņa pili, lai paprasītu
ķēniņa meitai, vai viņa nākšot pie karakunga, jeb nē? Puslīdz

esot tā kā solījusies, bet tagad tai jāpateicot galīgi. Puisis gan

kaulējās, lai sūtot citu, viņu nelaidīšot ķēniņa pilī, nezinot arī

ceļa; bet karakungs īsi atcērt: „Kas man daļas, ja gribi pie
manis par puisi būt, tad jāiet. Zini pats, kā galā tiec."

Tomēr puisis daudz nekā nebēdā. Viņš iesaucas: „Kaut

plikais te būtu!" un re, līķis ar padomu klāt, sacīdams: „Paliec
par balodi un ielaidies caur ķēniņa meitas logu!"

Puisis acumirklī paliek- par balodi un ielaižas ķēniņa meitas

istabā. Tur tas atkal paliek par cilvēku un izsaka, kas sakāms.

„Vai zini ko?" ķēniņa meita atbild, „tavs kungs gan tai-

sījās mani precēt, bet es viņa negribu — tu man labāk patīci.
Atbildi tādēļ karakungam: tik tad es viņu precētu, ja viņš spētu

pie manis par balodi atlaisties."

To dzirdēdams, puisis atkal pārvēršas par balodi un taisās

aizlaisties, bet ķēniņa meita to noķer un izrauj vienu spalviņu,
lai to paglabātu. Puisis pārskrien mājā un pasaka, kas at-

bildēts. Bet kāda ragana piesaka karakungam, lai puisim ne-

ticot, viņš gribot savu kungu tik piekrāpt. Karakungs sa-

dusmojas un pavēl puisi uz nāvi nosodīt. Nu ies pats kara-
kungs ķēniņa meitai atprasīt. Bet pa to laiku līķis atdzīvina

nonāvēto puisi un saka tā: „Celies, puisīt! Nevainīgu tevi no-

sodīja. Paliec tagad par mušu, aizlaidies pie ķēniņa meitas un

noklausies, ko karakungs ar tavu īsto līgaviņu runā."

Puisis paliek par mušu un aizlaižas pie ķēniņa meitas. Kara-

kungs patlaban ienācis un plijās kā rūkta nāve virsū, lai jel
neatsākot. Bet ķēniņa meita tik atbild: „Ja spēji par tādu pašu
balodīti palikt, kā tavs puisis, tad iešu; bet ja nē, tad precēšu
tavu puisi."

Karakungs apsolās otrā dienā par balodi atlaisties. Ko viņš
nu dara? Tūlīt kā no ķēniņa pils ārā, tā pie raganas projām,
lai tā pārvērstu viņu par balodi. Ragana arī pārvērš un nu

otra dienā karakungs' ielaižas par balodi pie ķēniņa meitas, sa-

cīdams: „Nu atnācu par tādu, kā gribēji!"
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„Atnāci gan/ ķēniņa meita atbild,, bet vai patiesi tāds pats
balodītis būsi, kā tavs puisis, to tūlīt redzēsim. Parādi man

savu spārnu šurp, lai redzu, vai tur tāda spalva ir izrauta, kā šī,
kas manā glabāšanā."

Balodis nu izcilā vienu spārnu, otru: kur nu gadīsies?

„Ja, putniņ, tev jāgādā otrs balodis arī šurp. Atskrieniet

rītu abi divi ar savu puisi par baložiem, tad redzēšu, kurš būs

īstais."

„Jā, bet maus puisis vairs nav dzīvotājs. Viņš jau miris,
kā to lai izdaru?"

„Miris!" ķēniņa meita bēdīgi iesaucās.

„Biju gan bet tagad esmu atkal dzīvs!" muša no loga
atbild. „Tūlīt arī pārvērtīšos par balodi, lai redz, kurš no mums

tas īstais."

Muša paliek par balodi un izsaka visu, ko karakungs viņam

nepatiesi nodarījis. Ķēniņa meita, to dzirdēdama, izsviež ne-

īsto balodi caur logu, bet īsto ieņem klēpī, pieliek izrauto spal-

viņu klāt, un saka: „Tu esi īstais!"

Balodis nu paliek par cilvēku un saprecas ar ķēniņa meitu.

Pēc kāzām līķis vēl reiz parādās jaunājam ķēniņa znotam,

senākajam puisim, sacīdams: „Tagad tev izraudzīju īstu lī-

gavu, tā pirmā nebija nekāda īstā, jo ar to būtu nelaimīgi dzī-

vojis. Dzīvo nu laimīgs, es tagad iešu pie miera un nekad vairs

nerādīšos, ne tev, ne citam."

To teicis, līķis pazuda.

2. A. 505. A. Bilenšteina kr. Erglos. LP, VI. 305, 71.

Vienam ķēniņam bijis dēls, un tas gribēs reizot pa pasauli;
bet tēvs viņu nelaidis. Tad dēls sacīs: „Es sev galu darīšu, ja
tu nelaidīsi!"

Vispēdīgi laidis arī ar smuku zirgu, un pats vēl jājis pa-

vadīt. Gabalu jājuši un apgulušies vienā krogā. Bet rītā dē_ls
tēvu turpat atstāš un bez viņa aizjāš pasaulē. Jāš, jās — iejās
atkal vienā krogā, iegāš ķēķī uzpīpēt un ieraudzījis skurstenē

vienu cilvēku, kas bīš pakārts. legājis pie krodzinieka un prasīš,

pēc kam tas tur esot iekārts dūmos?

Te esot tāds vidus: ja kāds apgrēkojies par desmit rubļu

un nevarot aizmaksāt, to iekarot dūmos.

Bet kad nu otrs aizmaksājot tos desmit rubļus, vai tad varot

viņu izpirkt?

Krodzinieks sacīja: jā, tad gan varot.

Nu ķēniņa dēls aizmaksāš tos desmit rubļus, izpircis pa-

kārto, apracis un jāš projām. Jāš, jāš — atskatījies atpakaļ un

ieraudzīš vienu skrējēju. Tas sacīš: „Es arī iešu, kur tu jāsi."
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Ķēniņa dēls sacīs: „Ak, es jau jāšu pa pasauli."
Tad sacīš tas skrējējs: „Nu, es jau ar(i) varu iet pa pasauli."

„Nu, nāc, nāc — es neesmu par to liedzīgs."

Nu viņi gāja pa divi. Tad ķēniņa dēls sacīja: „Nesaki ne-

vienam, ko es tev stāstīšu. Es ešu ķēniņa dēls, bet man nav

necik naudas. Bet nestāsti to nevienam, citādi man var var-

būt kāda nelaime notikt: ka mani ieliek cietumā."

Un viņš apņēmās nevienam nesacīt. Bet iegājuši abi divi

vienā pilsētā — skrējēš taču izplāpēš, ka viņš ķēniņa dēls un

nu viņam jāiet pie ķēniņa. Tad viņš sacīš uz skrējēju: „Edz, kā

tu izplāpēji! Dievs zin, kā nu man klāsies; ka neieliek abus

divus cietumā!"

Un viņš dagāja pie tā ķēniņa. Ķēniņš vaicāš: „Vai tu esi

ķēniņa dēls?"

„Jā!
Tad tas ķēniņš viņu atlaidis.

Bet skrējēš esot zināš, kur vienā vietā nauda zemē. Viņš
uzsēš sudraba karoti uz galvas un naktī aizgāš uz turieni. Da-

gāš pie tās vietas, iznācis velns un prasiš:

„Ko tu gribi?"

„Es dzirdēju, ka te nauda esoti; man vajaga!" skrējēš sacīš.

~Nu, pazvērē, ka tu man pats palieci. Es gan redzēšu, kā

tu riktīgi (pareizi) zvērējis."

Tad skrējēš zvērēš, ka viņš patiesi padošoties. Bet velns

sacīš: „Tas ir palši zvērēts!" Jo, kam sudrabs klāt, un viņš
zvērē, tad tikai viņš uz to sudrabu vien zvērē, un nekad riktīgi
nezvērē. Un viņš trīsreiz tā zvērēš un visas reizas palši. Tad

visupēc velns nosviedis vienu maisu un sacīš: „Ja tev naudas

vajaga, tad nosvied to maisu zemē, naudas būs diezgan."

Un otrā dienā ķēniņš atkal vēstīš to ķēniņa dēlu pie sevim(s)
un atkal tāpat runāš. Tad viņš atkal gāš atpakaļ un sacīš uz

skrējēju: „Pavisam slikti, kā tu izrunāji! Diezin, kā mums

pašiem vispēdīgi klāsies."

Tad tai otrā naktī atkal skrējēš gāš uz to pašu vietu, sudraba

karoti uzsējis uz galvas. Tur nozvērējis vienreiz, otrureiz, trešu-

reiz un visas palši. Tad velns nosviedis vienu lielu mēteli un

sacīš: JKad tu kur gribi iet, tad uzvelc to mēteli, tevi nekas

neredzēs, i(r) pats velns tevi neredzēs."

Nu viņš aizgāš uz māju.

Trešā dienā atkal ķēniņa dēlam bija jāiet pie ķēniņa un

viņš viņu ar_ tiem pašiem vārdiem atlaidis.

Tad skrējēš gāš trešā naktī uz to pašu vietu ar visu sudraba

karoti un visas trīs reizes zvērējis palši. Nu velns
_

nosviedis

lielu zobiņu un sacīš: ~Kad tu to zobiņu paņemsi rokā, tad, kur
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vien paskatīsies, galvas tā kritis, kā pogas, i pašiem velniem

kritīs.
4 '

Ceturtā dienā ķēniņš atkal vēstīš ķēniņa dēlu pie sevis. Bet

tad paša ķēniņa meita iedevusi viņam tabakas dozi, sacīdama:

„Rītā atkal atnes šo dozi, jo citādi ķēniņš redzēs, ka man ne-

būs tās dozes."

Viņš paņēma dozi un pārnāca atpakaļ. Bet nu skrējēš sacīš:

„Kam tu ņēmi to dozi? Tev viņa var nozust, kur tad dabūsi?"

Ak, kas man te viņu ņems?"
Un tur tai krogā bija trīs mazas kastītes: viena lielāka, otra

mazāka, un trešā vēl mazāka. Tad viņš ielicis tai vismazākā

no tām to dozi un aizslēdzis; bet šo kastīti atkal ielicis vidējā
kastītē un atkal aizslēdzis; bet to vidējo kastīti atkal ielicis

vislielajā un tad aizslēdzis ir to, sacīdams: „Kas tur gan viņu
varēs dabūt?"

„Jā, jā, kas to var zināt, kādi cilvēki pasaulē nav!" skrējēš
atbildēš.

Un kad nu viņi apgulušies, skrējēš naktī redzējis, ka tā ķē-

niņa meita ar divi zirgi dabraukusi pie tā kroga, iegāsi iekšā,

atslēgusi, pirmo, otru un trešo kasti, izņēmusi to dozi un aiz-

braukusi projām. Bet skrējēš gāja viņai pakaļ un redzēja, ka

viņa aizbrauca uz elli. Skrējēš bija apvilcis to mēteli, ko velns

iedevis pie naudas dobes. Un kad ķēniņa meita iegāja ellē, tad

atdevusi to kasti velnam. Bet velni saoda svešu smaku.

,Kas te var būt? Te ērmīga sveša smaka?" tie jautāja.
Tad skrējēš paņēmis rokā to zobiņu, ko velns devis, un*

tūliņ velniem galvas krita kā pogas. Bet ķēniņa meita, to re-

dzēdama, žigli aizbrauca projām. Skrējēš nu paņēma ķēniņa
meitas tabakas dozi, pārgāja atpakaļ uz krogu un apgulās, it kā

nekur nebūtu bijis.

Rītā, kad ķēniņa dēls uzcēlies un dozes vairs neatradis,

skrējēš sacīš: „Edz, kam tu ņēmi? Es jau tev sacīju, ka var

izzagt! Kur nu ņemsi atdot ķēniņa meitai?"

Tad ķēniņa dēls no bailēm gribēja projām bēgt; bet nu

skrējēš atdeva dozi, zobiņu, mēteli un maisu, sacīdams: „Tā es

tevi pasaulē glābu, tāpēc, ka tu mani izpirki no skursteņa."
To sacīš, tas vēl pamācīš, kas ar maisu, zobiņu un mēteli

darāms, un tad pazudis.

3. A. 505. K. Vieglais no A. Andrejeviča Krapes pag.

Vienā mazā mājiņā dzīvoja vīrs ar sievu, un viņiem bija
viens dēls. Viņu vienīgā manta bija kaziņa. Visa viņu mazā

pelņa viņiem aizgāja par uzturu. Lai gan viņiem klājās tik

grūti, tomēr viņi piedzīvoja lielu vecumu. Viņiem nomirstot,
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šis tas taču bija palicis. Šīs tēva un mātes mantas viņu vie-

nīgais dēls pārdeva par simtu rubļiem un pats ar šo naudu aiz-

gāja uz pilsētu, lai tur varētu labāki iepelnīties.
ledams pa pilsētu, uzi kāda nama viņš ieraudzījis melnu

zārku. Viņš pabrīnējies, iegājis pie mājas saimnieka un tam

prasījis, kādēļ zārks stāv uz jumta un nav paglabāts kapsētā?
Saimnieks viņam atbildēja: ~Arī pie mums miroņus parasti glabā

kapsētā, bet šis i nomirējs man palika simtu rubļu parādā un

tāpēc es viņu uzliku uz nama jumta. Un ja kādam tas nepatīk,

tad lai tas man samaksā simtu rubļu, un tad tas zārku varēs

ņemt un likt, kur grib."
Tad jauneklis samaksājis viņam simtu rubļu un zārku ap-

raka kapsētā.
No pilsētas viņš aizgāja uz kuģi un tur iestājās dienestā, lai

varētu labi pelnīties. Viņš bija loti uzcītīgs strādnieks un tāpēc
tika arvienu paaugstināts, kamēr palika par kapteini. Kādreiz
sacēlās liela vētra un tā uzsvieda kuģi uz kādas klints, un tā

kuģis sadrupa. Katrs no kuģa ļaudim glābās, kā varēja, un arī

kapteinis uzgūlās uz dēļa un viļņi viņu mētāja šurpu turpu. Bet

tad vētra sāka mazināties un kapteinis sāka ar kājām taustīt

dibenu. Tas viņam arī izdevās. Pēdīgi kapteinis nonāca pie
kādas mazas saliņas. Tur viņš apsēdās, lai nogaidītu rītu un

nu arī pārdomāja, ko iesākt darīt.

No rīta viņš ieraudzīja krastu, un sāka gaidīt, vai nebrauks

kāds zvejnieks. Pēc kāda laiciņa viņš arī ieraudzīja zvejnieku

un sāka tam māt ar mutes lakatiņu un arī kliegt. Zvejnieks viņa
saucienus izdzirdēja un aizveda pie sevis, savā mazajā mājiņā,
kurā zvejnieks viens pats dzīvoja un kurai visapkārt bija tikai

smiltis. Tad zvejnieks sacīja uz bijušo kapteini, lai paliek pie

viņa dzīvot un palīdzēt zvejot. Zivis viņi varēšot nonest uz

pilsētu. Dabūto naudu abi biedri izdalīšot uz pusēm. Jauneklis

bija ar to mierā un tā viņi dzīvoja loti saticīgi un bieži vien savas

zivis aiznesa uz pilsētu. Kādreiz viņi tur dabūja zināt, ka ķēniņa
meitai jau ir bijuši vairāki vīri, un kurš pie tās gulēja pirmo

nakti, tas nomira. Zvejnieks deva jauneklim padomu pieteikties

par precinieku. Jauneklis arī aizgāja un pieteicās pie ķēniņa.

Keniņš bija ar mieru, jo domāja, ka arī šis jauneklis pirmā naktī

nomirs. Kad jauneklis vēl reiz atnāca mājās, tad zvejnieks
deva viņam padomu, lai pirmā naktī viņš neiet agrāk gulēt, kā

pulkstens 12, jo ap to laiku arī viņš būšot tur.

Kad kazas bija nodzertas un pienāca vakars, tad princese

sauc savu jauno vīru gulēt, bet tas teica: „Guli vien!" un

gaidīja nepacietīgi savu draugu zvejnieku. Taisni pulkstens 12

kads pieklauvēja pie durvim, un istabā ienāca zvējnieks ar garu

zobenu, kas vilkās pa grīdu. Viņš lika parādīt princeses gultu, tad
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lika atklāt deķi, izvilka zobenu un sacīja: „Kā visu līdz šim mēs

esam dalījuši uz pusēm, tā arī tagad izdalīsim šo princesi. Es viņu

pārcirtīšu, un tad tu varēsi ņemt kuru pusi gribēsi."
Kad princese to dzirdēja, tad viņa loti izbijās un izvēma

briesmīgu čūsku. Zvejnieks šo čūsku nokāva un sacīja uz jaunekli:

„Tagad tu vari dzīvot laimīgs, jo es tevi izglābu, tāpat kā tu mani

reiz izglābi, jo es esmu tas mironis, kas gulēja zārkā uz jumta un

tu mani paglabāji."
Tai pašā brīdī zvejnieks pazuda, bet jauneklis ar princesi dzī-

voja laimīgi.

4. A. 505. Baumanis Nīcā. LP, VI, 627 (121).

Reiz bijis bagāts tirgonis; tam bijis viens vienīgs dēls. Un

tas gadījies, ka ķēniņa meitai zelta gredzens pazudis; ķēniņš iz-

sludinājis: kas zudušo gredzenu atradīšot, tad atdošot savu meitu

par sievu. Tad šī paša tirgoņa dēls arī posies gredzenu meklēt;

bet vecāki nelaiduši. Kā nu nelaiduši, tā viņš nakts laikā paņēmis
tēva naudas šķirsta atslēgas, sagrābies ceļa naudas un bēgšus

aizbēdzis, gredzenu meklēdams. Gājis, gājis — iegājis vienā pil-

sētā — tur redzējis savādus ērmus: pilsētnieki pavadījuši mironi,
bet zārku mētājuši ar akmeņiem, cits pakal citu sviezdami, ka

brakšķ vien. Vaicājis: kāpēc tā? Atbildējuši: jā, mironis esot

viņiem parādā un te esot tāda paraša: cik kapeiku mirdams pa-

liksi parādā, tik reizi dabūsi ar akmeni pa zārku.

Tad tirgoņa dēlam iežēlojies mironis, viņš samaksājis visus

viņa parādus un licis to paglabāt kā pieklājies. To padarījis, gā-

jis atkal tālāk, gredzenu meklēdams, un iekūlies mežā. Gājis,

gājis pa mežu — te piepēži ieraudzījis pretim nākam lielu, lielu

vīru, līdz pat koku galotnēm, tik lielu. Viņš sabijies no lielā un

pakritis gar zemi, bet lielais draudzībā piegājis klāt un teicis:

„Es zinu, kurp tu ej un ko tu meklē. Celies augšā, iesim abi divi!"

Šis atžilbis no pirmām, liekām bailēm, piecēlies un gājis lie-

lajam pakal: bet atkal ķibele — nevarējis tik lieliem soļiem līdz

saiet. Tad lielais tirgoņa dēlu paņēmis uz saviem pleciem un aiz-

gājis tik ātri, ka vēji vien gar ausim skrējuši. Skrējis, skrējis —

aizskrējis pie vienas pils — kas viņa nu bijusi — un tur palikuši

pa nakti. Tirgoņa dēls, nokusis, drīzi jo drīzi aizmidzis maigā

miegā; bet lielais palicis nomodā, gulētāju sargādams. Un bijis
arī ko sargāt, jo ap pusnakti sanākuši divpadsmit slepkavas un

brizdinājuši pie durvim tik dikti, ka pat gulētājs uzmodies. (Tā
bijusi slepkavu pils.) Bet lielais kā atvēris durvis un kā pacēlis
roku — slepkavas pagalam, vai nu nositis, vad ko tur darījis.

Rītā lielais teicis: „Ej nu te aiz pils, tur kokā ir ligzds un

ligzdā zudušais ķēniņa meitas gredzens!"
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Labi! dabūjis gredzenu. Tad lielais atkal teicis: „Kāp man

uz pleciem, aiznesīšu tevi pie ķēniņa."

Uzkāpis, vēji vien aizskrējuši gar ausim — pie ķēniņa pils

klāt. Tur tirgoņa dēls nokāpis zemē un vaicājis lielajam: ko nu

būšot darīt? Lielais atteicis: „Ej nu pilī, atdod ķēniņam atrasto

gredzenu, tad dabūsi ķēniņa meitu par sievu un būsi dienās pats

ķēniņš. Es esmu tas mironis, kam tu parādus labsirdīgi samaksāji

un, lūk, tādēļ tevi nēsāju, no slepkavām izglābu. Viens tu nebūtu

atradis gredzenu, slepkavas būtu nomaitājuši tevi."

To teicis, lielais pazuda kā ūdenī; bet tirgoņa dēls iegājis pilī,
atdevis gredzenu, apņēmis ķēniņa meitu un dzīvojis laimīgi — vē-

lāk pēc vecā ķēniņa nāves, pat par ķēniņu palicis.

Piezīme. Tad vēl ir 3 varianti: no Bikstiem Ūsiuš, no Grāvendāles,

no Grenčiem, Māturu Atis uzrakstījis. Bikstu variantā teikts, ka dēls pirms
atpircis vecu vīriņu pie ķēdes pieslēgtu, un kad braucis pa jūru, tad vecītis

nomiris — iesvieduši jūrā. Vēlāk viņš atpircis 3 nozagtas ķēniņa meitas, kuras

j.ras laupītāji veduši pie karātavām. Tā jaunākā meita bijusi dikti skaista

un kad nu braukuši uz mājām, tad viņa paša kuģa virsnieks dēlu iegrūdis

jūrā un teicis, lai jaunākā meita sakot ķēniņam (tēvam), ka viņš viņu izglā-
bis — atpircis. Bet dēls jūrā slīkdams nenoslīcis, izkūlies uz liela akmeņa

un gaidījis bēdīgs kādu palīdzību.
Te iegadījies tas vecais vīriņš, ko todien no ķēdēm atsvabinājis un aiz-

nesis šo ātrāk uz ķēniņa pili, nekā viltīgais virsnieks spējis kāzas sarīkot.
Ķēniņš, dabūjis visu zināt, viltnieku pakāris, bet šim atdevis jaunāko meitu

par sievu.

Beidzot vecītis rādījis dēlam to akmeni, uz kura todien jūrā paglābies un

teicis: „Šis akmens ir tava valsts, kas pastāvēs mūžīgi." Un, re, akmens
palicis par lielu, lielu valsti.

Grāvendāles variantā atkal teikts, ka tai brīdī, kad viltnieks taisījis kā-

zas, balts balodis atlaidies pie ķēniņa meitas loga un teicis: „Ja tu man dosi

pusi no tā. kas tev mīļāks, tad atvedīšu dzīvu tavu noslīkušo mīļāko." Šī
apsolījusies un tā nu īstais brūtgāns pārradies un apprecējies.

Otrā gadā, kad ķēniņa meitai piedzimis bērniņš — balodis klāt: lai nu at-

dodot pusi no tā, kas mīļāks!

Neko darīt — sniegusi visu bērniņu, jo tas bijis tagad mīļāks par visu

mantu, par visu, visu. Tad balodis atteicis: „Negribu nekā, gribēju tikai tevi

pārbaudīt. Nem savu bērniņu atpakaļ, jo es esmu tā cilvēka dvēsele, ko tav i

vīrs toreiz atpirka un apraka." L. P.

5. A. 307. 505. L. Kundziņa Talsos, T. Dzinta r ka 1 n a kr.

_

Reiz dzīvojis nabags saimnieks, gājis kaut kur pa ceļu un re-

dzējis, ka vairāk vīri sit vienu līķi. Viņš jautājis, kādēļ viņi tā

darot? Šie atbildējuši, ka viņš nomiris, savus parādus neaiz-

maksājis.

„Atdodi manas piecas kapeikas!" teicis viens sitējs un sitis

piecas reizes.

„Atdodi manas desmit kapeikas!" teicis otrs un sitis desmit

reizes.
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Nabaga saimniekam palicis līķa žēl, viņš sagrabinājis savas

pēdējās kapeikas, aizmaksājis parādus un lūdzis, lai liekot līķi
mierā. Sitēji arī bijuši ar mieru.

Kad nu saimnieks pārnācis maja, tad otra diena pie viņa ie-

radies kāds svešs puisis un piedāvājies, lai šo ņemot par kalpu.

„Man pašam nav garozas ko grauzt, kur es nu vēl likšu

kalpu?" atteicis saimnieks. Bet puisis tikmēr neatlaidies, kamēr

pēdīgi bijis vien jāpieņem.
No tā laika nu saimniekam sācis tik labi klāties, kā ne iz-

teikt. Tā nu šie dzīvojuši, kamēr palikuši stāvus bagāti. Šiem

nu, kā jau bagātniekiem, iekritis prātā pabraukāties pa svešām

zemēm. Bet iekāms šie sēdušies uz kuģa, norunājuši savā starpā

visu, ko tik ceļā atradīšot, dalīt uz pusēm.

Aizbraukuši vienā svešā pilsētā, saimnieks tūliņ izkāpis no

kuģa ārā, aizgājis uz pilsētu pastaigāties un lūdzis, lai dodot viņam
paēst. Pilsētas iedzīvotāji, redzēdami, ka šis ir svešnieks, nav tik-

mēr devuši ēst, kamēr šis apņēmies vienu nakti baznīcā apsargāt

apburto princesi. Šis, nekā ļauna nedomādams, arī apsolījies.
Kad nu viņš atkal aizgājis atpakaļ uz kuģa un izstāstījis visu

savam draugam, tad tas sācis šo bārt, kādēļ viņš esot solījies. Ta

princese katru nakti apēdot vienu cilvēku. Nu nabags loti lūdzies,

lai šo pamācot, kā izglābties. Draugs tad arī mācījis: „Baznicā
būs liela kaulu kaudze no apēstiem cilvēkiem. lerocies tur apakš
tiem kauliem!"

Saimnieks nu arī pēc sava solījuma aiziet atpakaļ uz pilsētu,
tiek aizvests uz baznīcu un tur ieslēgts. Altāra priekšā stāvējis
zārks un zārkā gulējusi princese. Šis nu ieracies kaulu kaudzē

un gaidījis, kas notiks. Līdz ko pulkstens nositis divpadsmit,

princese izlēkusi no sava zārka un skraidījusi kā izsalkusi pa baz-

nīcu, meklēdama savu upuru. Nevarēdama nekā atrast, viņa sā-

kusi rakt kaulu kaudzi un saimnieks jau gaidījis savu pēdējo stun-

diņu. Te par laimi dziedājis gailis un princesei bijis jāiet atkal

savā zārkā.

No rīta nākuši ļaudis skatīties un brīnējušies, ka atraduši

saimnieku dzīvu. Šie nu atkal mākušies viņam virsū, ka šim jā-

ietot vēl otru nakti princesi sargāt. Nelīdzējušas ne lūgšanas

nekas, bijis atkal jāapsola. Kad saimnieks aizgājis uz kuģi izstā-

stīt savam draugam, tad tas gan atkal bāries, bet tomēr devis

savu padomu: ~Šoreiz tu atsēsties uz krēsla, apvelc sev ar krītu

baltu riņķi apkārt un lasi bībeli!"

Saimnieks arī visu tā izdara, princese gan staigājusi ap viņi

apkārt, bet nekā nevarējusi klāt piekļūt. Laudim bijuši atkal lieli

brīnumi, kad atraduši saimnieku dzīvu, un tagad šie vēl stingrāki

paģērējuši, lai ejot vēl trešo nakti sargāt. Šis nu ganpar to vairs

negrib ne dzirdēt, bet ko nu gan viens pret visiem darīsi? Citādi
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netiek vaļā, bijis atkal jāpadodas. Kad aiziet uz kuģi pie drauga,
tas ar viņu nemaz vairs nerunā. Lai nu tiekot vien pats galā.

Nabadziņš lūdzies, lūdzies, lai taču pēdējo reizi šim vēl palīdzot.

Draugs arī pēdīgi apžēlojies un sacījis: „Tagad tu nogulies zār-

kam gluži blakus! Kad princese celsies augšā, tad viņa tūliņ

skries uz kanceli un tevis nepamanīs. Tad tu iegulies viņas vietā

zārkā un nelaid tur tikmēr princeses iekšā, kamēr viņa nav lūg-
šanu izskaitījusi!"

Saimnieks atkal tiek ieslēgts baznīcā un izpilda visu, kā

draugs mācījis. Princese, izlekusi no zārka, jož tūliņ uz kanceli,
bet šis mudīgi vien zārkā iekšā. Šī nu izmeklējusi visus kaktu

kaktus, bet nevarējusi atrast savu sargātāju. Te nu sāk gailis
dziedāt un princesei atkal jāiet savā zārkā gulēt, bet tur jau ir

sargs priekšā. Šī nu sāk mīli jo mīli lūgt, lai jel laižot iekšā, bet

saimnieks pastāv pie sava, lai tik skaitot lūgšanu. Princese nu

mocījusies un skaitījusi, mocījusies un skaitījusi, kamēr beidzot

nomocījusi lūgšanu līdz galam. Tad viņa arī bijusi atsvabināta

no briesmīgā lāsta un pārvērtusies par īstu cilvēku. Par atpestī-
šanu princese bija viņam loti pateicīga un arī pats ķēniņš piedā-

vāja viņam izglābtās meitas roku.

Saimnieks nu iet paziņot savu laimi arī draugam uz kufra, bet

tas viņam atgādina: „Vai tu neesi aizmirsis, ko mēs šurp braucot

norunājām?" (Par šiem vārdiem saimnieks pavisam sabīstas, jo
pēc norunas arī princese būtu jādala uz pusēm; bet sava vārda

viņš tomēr negrib lauzt un ir gatavs padoties. Par tādu padevību
draugs no viņa nekā vairs neprasa un saka, ka viņš esot tas līķis,
kuru šis no sitieniem atsvabinājis. Pēc šiem vārdiem draugs
pazūd. Saimnieks apprecē izglābto princesi un dzīvo laimīgs.!

Piezīme. Rokrakstā pasakas saturs izbeidzās ar šādiem vārdiem:

~Abi_ pārcirtusi princesi uz pusēm... un braukuši paši tālāk." Ar šādām

beigām tāpat līķa, kā arī saimnieka draugu nozīme paliek nesaprotama, kādēļ

turēju par vajadzīgu aizmirstās beigas izlabot. P. Š.

6. A. 505. 530. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 804 (127, 9).

Viens zaldāts, no dienesta mājā nākdams, mežā apmaldījies
un tumsa ieraudzījis kautkur uguntiņu spīdam. Aizgājis pie ugun-
tiņas, tur mazā mājiņā dzīvojis vecs, vecs vecītis; tas viņu mīlīgi
uzņēmis un vēl pierunājis, lai paliekot dažas dienas pie viņa, ka-

mēr labi atpūtīšoties.

Labi. Bet zaldāts par tām dienām kārojis pamedīt. Vecītis

gan biedinajis,_lai labāk neejot, varot mežā atkal apmaldīties; bet
šis gājis un gājis. legājis mežā un ieraudzījis zaķi. Kā nu pašu
laiku grib šaut — zaķis projām; un tā vairāk reizes. (Tas nebijis
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vis zaķis — bijis velns.) Zaldāts redzējis, blēņas tikai bus, grie-

zies tukšā atpakaļ; bet nu vairs vecīša mājas nevarējis atrast,

sācis maldīties.

Maldījies, maldījies — atradis tādu akmeņa stabu, kas pec

cilvēka izskatījies. ; un netālu no tā staba bijusi ala, tur ielīdis

nakti pārgulēt. Izgulējies, no rīta izlīdis — ieraudzījis: akmeņa

stabs pa pusei jau par cilvēku pārvērties un lūgšus lūdzies, lai jel

zaldāts vēl vienu naksniņu alā pārguļot, tad šī viscaur palikšot par

cilvēku.

Gulējis arī, ko cita lai dara. No rīta pamodies, gribējis līst

gaismā — pamanījis: ķēniņa meita piegulusies blakus, — tā bijusi

tas stabs, — un pati ala pārvērtusies par pili; bet klints_ guba,

uz kā vakar apgulies, palikusi par gultu. Nu zaldātiņš tīšam vel

apvaicājies, kas šī tāda esot. Atbildējusi, ka esot ķēniņa meita;

bet jaunais, šo pili apburdams, esot apbūris arī viņu; tēvs viņai

dzīvojot tālā zemē aiz viena uguns kalna, un tagad šī aizbraukšot

pie tēva un izteikšot, kā noticis, un tad braukšot atpakaļ pēc zal-

dāta, sava izglābēja, un dzeršot ar viņu tēva pilī kāzas. Bet to

lai zaldāts tikai ievērojot: tai dārzā, kas tepat aiz pils, nevarot iet,

tas piederot velnam.

To teikusi
,

ķēniņa meita aizbraukusi pa gaisu uguns ratos.

Bet otrā, trešā dienā zaldātiņam piegadījies velns dārznieka

apģērbā un ielabinājis dārzā, kur daudz un dažādi āboli un ogas

vilināt vilinājuši. legājuši —
dārznieks skubinājis, lai tikai ēdot,

par to nekāda vaina nebūšot. Edis. Bet tiklīdz iekodis, tā arī

aizmidzis cietā, cietā miegā.

Ķēniņa meita atbraukusi, izraustījusi, izmodinājusies šo, šis

nemaz nejutis. Neko darīt, braukusi atpakaļ. Vēlāk zaldātiņš uz-

modies un apķēris gan, ka ķēniņa meita pie viņa bijusi, bet kur

nu vairs izlieto sasmelsi? Nu staigājis pa dārzu nodomājies. Te

dārznieks klāt atkal: lai tikai ēdot gardos ābolus! Šis, kā apju-

cis, ēdis arī. Bet kā iekodis, tā aizmidzis atkal cietā, cietā miegā.

Ķēniņa meita atbraukusi otrreiz, izraustījusi, izmodinājusies
šo — šis nemaz nejutis. Neko darīt — braukusi atpakaļ. Vēlāk

šis uzmodies un apķēris gan, ka ķēniņa meita pie viņa bijusi, bet

kur nu vairs izlieto sasmelsi?

Staigājis atkal pa dārzu nodomājies. Te dārznieks klāt: lai

tikai ēdot gardos ābolus, tie priekš tam esot — un kā nekā tur

labinājies. Šis ēdis arī. Bet kā iekodis, tā aizmidzis atkal cietā,

cietā miegā.

Ķēniņa meita atbraukusi trešreiz, izraustījusi, izmodinājusies
šo —kā nejutis, tā nejutis. Neko darīt, norakstījusi zīmīti, izstā-

stījusi tanī, pa kurieni var pie šīs aiztikt, izmācījusi visādi un tad

aizbāzusi zīmīti aiz šineļa aproces atloka — vēl trīs kapeikas nav-
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das arī iebāzusi vecaja, tukšajā maciņa un tad aizbraukusi pie teva

atpakaļ.

Zaldātiņš atmodies un nu vienreiz apķēris gan, ka velns šo

piekrāpis un ka trīsreiz ķēniņa meita velti izbraukājusies. Nu, ko

nu darīs? Te vairs palikt negribējis — sadomājis: ies uz māju.
Gājis tādu gabalu — gribējis iepīpēt, ko tur — sācis čamdīties —

atradis ķēniņa meitas zīmīti. Nu, ko nu vairāk? Gājis pa aprak-
stīto ceļu uz ķēniņa meitas tēva pili. Gājis, gājis, bet naudas vai-

rāk nebijis, kā tās trīs kapeikas. Domājis: „Ko ar tiem iesākt?"

Atdevis nabagam labāk. Bet tos brīnumus! Apmānījis: cik no

maciņa izņēmis, tik atkal maciņā ieradies. Nu sapratis, kas tas

par trīskapeiku gabalu, un nemaz vairs naudas labad nebēdājies —

gājis priecīgā prātā uz priekšu. Nogājis pie uguns kalna, gribējis

pāri tikt, nevarējis vis. Bet tad tur ieraudzījis ganus; tiem izbēris

no maķela labu kaudzīti naudas un prasījis, vai nevarot pateikt, kā

uguns kalnam pāri tikt. Gani atteikuši, ka ik pārdienām pie vi-

ņiem liels ērglis atskrienot un vienu lopu no ganāmā pulka pār

uguns kalnu aiznesot; ja nu ērglis šodien atkal atskriešot, lai tad

klūpot tam mugurā, tas kalnam pārnesīšot.

Labi! zaldāts gaidījis lielo ērgli un sagaidījis. Nu uzklupis

ērglim mugurā un tā viens redzējums — uguns kalnam pāri. Viņ-

pus kalna ērglis arvienu laidies zemāk, arvienu zemāk, kamēr

nolaidies itin zemu: kādas pāri asis no zemes. Bet nu viņš no-

tālēm ieraudzījis ērgļu ligzdu un manījis, ka ērglis viņu saviem

bērniem par barību nes. Ērglēni ligzdā izplēstiem nagiem jau gai-

dījuši, cik varējis saredzēt. Un līdz ka to manījis, tad negaidījis

ne acumirkļa ilgāki, nolēcis no ērgļa muguras un paslēpies zālē,

cērpos. Ērglis pilnā skrējienā ne manīt nemanījis, ka nasta no-

kritusi, un aizlaidies pie bērniem. Bet kamēr šis pie bērniem, ta-

mēr zaldātiņš projām, ko vien māk. Nu gājis, gājis — nogājis
vienā pilsētā un nometies viesnīcā. Bet viesnīcas kukņā trīs vīri

bijuši pakārti. Vaicājis, kadēl šie pakārti.

„Ja!" turienieši atbildējuši, „šai zeme ir tads likums: kas

viesnīcas īri nespēj samaksāt, to pakar."

Viņš domājis: „Kas tie par ērma likumiem?" Viņš samak-

sājis pakārtajiem parādu un licis tos godīgi paglabāt. Pēc tam iz-

gājis no pilsētas un iegājis mežā. legājis mežā, saticis vienu vīru.

Tas aizvedis šo pie viena koka, izvilcis no sakņu apakšas mazu

stabulīti un licis zaldātiņam stabulēt. Šis stabulējis un tā tūliņ

atskrējis viens zirgs. Nu vīrs teicis zaldātam: „Lien tam zirgam

pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā!"

Līdis. Un kā izlīdis pa otru ausi, tā zirgs ar visu zaldātu bijis

tērpies tīrā sudrabā. Pēc tam vīrs teicis zaldātam: „Lien atkal

atpakaļ pa šo ausi iekšā, pa otru ārā!"
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Līdis. Kā izlīdis — bijis tāds pats zaldāts, kā bijis. Pēdīgi

vīrs teicis: „To visu es tev dāvinu par to, ka manas miesas liki

zemē paglabāt!" un tad pazudis.
Otrā dienā iegājis atkal mežā un saticis citu vīru. Tas aiz-

vedis šo pie cita koka, izvilcis citu stabulīti no sakņu apakšas un

licis 9tabulēt. Zaldāts stabulējis, atskrējis otrs zirgs. Vīrs teicis:

„Lien tam zirgam pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā!"

Līdis. Un kā izlīdis pa otru ausi, tā zirgs ar visu zaldātu bijis

tērpies tīrā zeltā. Pēc tam teicis zaldātam: „Lien nu atpakaļ pa

šo ausi iekšā, pa otru ārā!"

Līdis. Kā izlīdis, — bijis tāds pats zaldāts, kā bijis. Bet vīrs

nu teicis: „To visu es tev dāvinu par to, ka manas miesas liki

zemē paglabāt!" un tad pazudis.

Trešā dienā iegājis atkal mežā un saticis trešo vīru. Tas

aizvedis šo pie cita koka, izvilcis stabulīti no sakņu apakšas un

licis stabulēt. Zaldāts pastabulējis, atskrējis trešais zirgs. Vīrs tei-

cis: „Lien tam zirgam pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā!"

Līdis. Un kā izlīdis, tā zirgs ar visu zaldātu bijis tērpies tīrā

dimantā. Pēc tam teicis zaldātam: „Lien nu atpakaļ pa šo ausi

iekšā, pa otru ārā!"

Līdis. Kā izlīdis — bijis tāds pats zaldāts, kā bijis. Bet vīrs

nu teicis: „To visu es tev dāvinu par to, ka manas miesas liki

zemē paglabāt!" un tad pazudis.

Un pa viesnīcu dzīvodams, viņš sācis apklaušināties pēc tā-

das un tādas ķēniņa meitas. Tie atbildējuši: „Tāda ķēniņa meita

tepat šinī pilsētā, rītu vēl viņai būs lielas dzīrās, tur salasīsies

kungi no visām zemēm un ķēniņa meita sēdēs trešā stāvā pie

loga; tad visi kungi ies jāties un kurš līdz trešā stāva logam ar

zirgu uzlēks un ķēniņa meitu nobučos, tas dabūs viņu par sievu

un paliks par ķēniņu."
Labi! Un tūliņ no rīta, pirmā dzīru dienā, mans zaldātiņš uz

mežu projām, atstabulē sudraba zirgu, ielien pa šo ausi iekšā, pa

viņu ārā un tīrā sudrabā tērpies, aizjāj, ka mirdz vien, uz ķēniņa

pili, kur jau daudz jājēju pūlējas ķēniņa meitu sasniegt. Tomēr,
lai pūlējas kā pūlēdamies, nevienam nelaimējās tik augstu uz-

lēkt. Pēdīgi sudraba jātnieks saņemsies jāt. Visi jau skatījušies,
kā šim labi vedīsies. Un kā tad arī laidis ļaužu drūzmai cauri un

kā lēcis — tiešām uzlēcis par citiem augstāk, līdz pirmajiem lo-

giem, bet vairāk arī ne.

„Nu, kad nu ne, ne!" šis domājis un projām uz mežu. Tur

izlīdis sudraba zirgam pa ausim atpakaļ, no kreisās uz labo, no-

licis stabuli un steidzies uz viesnīcu atpakaļ gulēt. Vēlāk pārnā-

cis viesnīcas saimnieks, zaldātiņš apvaicājies, kā labi šodien ve-

dies. Saimnieks stāstījis: „viens sudraba jātnieks esot uzlēcis
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gan līdz pirmajiem logiem, bet augstāk nespējis un tad pazudis ka

ūdenī; bet rītu vēl būšot dzīrās, redzēšot gan, kas tad izjukšot.

Zaldātiņš tīšam tad ieteicies: vai rītu viņu arī nevarot dzīrās

līdz ņemt — viņam arī tiktos jājējus redzēt.

Saimnieks atteicis, lai labāk nenākot vis — būšot samīt šo,

jo šodien jau tas trakais sudraba jātnieks esot izlauzis šim vienu

roku. Sazini Dievs, kas vēl rītu varot gadīties.

„Labi, labi!" šis atteicis un gulējis talak.

Rītā, līdz ko saimnieks aizgājis dzīrot, zaldātiņš mudīgi, mu-

dīgi uz mežu projām, atstabulē otru zirgu, izlien no labās auss uz

kreiso ausi, ietērpjas tīrā zeltā un jāj uz ķēniņa pili, ka mirdz vien.

Citi jājēji jau atjājušies, nevar trešo logu sasniegt. Šis kā jās, tā

laužu drūzmai cauri un līdz otriem logiem augšā; bet vairāk arī

nevarēja — bija jājāj uz mežu atpakaļ.
Nu nolika to zirgu un pārgāja gulēt. Vēlāk pārronas saim-

nieks, tas piestāsta pilnu pasauli, kas tikai šodien par staltu jā-
jēju gadījies: tīrā zeltā, gan pats, gan zirgs; bet augstāk neticis

par otriem logiem un gan nu redzēšot, kas rītu labs izjukšot.

Zaldātiņš tīšām tad lūdzis, lai rītu ir viņu paņemot līdz;

bet saimnieks atcirtis: „Neesi muļķa bērns! Vai savus locekļus

jau apniki? Vai maz jel zini, kā tur jāj un kā tur ir?"

Zaldātiņš paklausījies un gulējis talak.

Rītā, līdz ko saimnieks aizgājis dzīrot, mans zaldātiņš mudīgi,

mudīgi uz mežu projām, atstabulē trešo zirgu, izlien no labās auss

uz kreiso ausi, ietērpjas dimantā un jāj uz ķēniņa pili tādā spo-

žumā ■— jādomā: saule, kas saule! Aizjāj un kā piecirtis zir-

gam — viens paņēmiens — trešā stāvā pie ķēniņa meitas augšā.
Nu nobučo, nu pārmij gredzenus, ķēniņa meita vēl uzsit savu

zēģeli šim pierē un tūliņ atpakaļ uz mežu. Visi ļaudis gan sauc:

„Kēniņš, ķēniņš!" un nezin, ko nu būtu izdarījuši, vai visus

papēžus skūpstījuši, bet nelīdz: kas projām, tas projām.
Un aizskrējis mežā, nolika zirgu, dimantu, un tūliņ atpakaļ

gulēt. Pārnāk saimnieks, tas nu stāsta un teic, vai pasauli pie-

redzējis; bet zaldātiņš guļ, galvu apsedzis. Kā lai neguļ apse-

dzies, citādi ķēniņa meitas zēģeli pierē saredzēs? Tomēr, cik ilgi
taču apslēpsi — rītā vecais ķēniņš griež malas apkārt, diminta jāt-
nieku ar zēģeli pierē meklēdams. Un, ko domāt, kas nevienam ne

sapņos nerādījās — atrada šo, tur viesnīcas gultā, ar apzēģelētu

Pieri.
,

Un nu bija kazas, lai Dievs pasarga, kas tas bija par kazām.

7. A. 505. Skolnieks A. Mcl d v s La t galē. N. R ancāna kr.

Senos laikos ļaudis stingri piedzina_ parādus. Reiz viens

cilvēks palika otram simtu rubļu parādā. Naudas aizdevējs nu
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aizgāja uz kapiem, izraka miroņu un saka viņu pert ar pātagu,
prasīdams: „Vai atdosi man simtu rubļu naudas?"

Atnāk pie viņa viens vecītis un saka: „Kadel tu viņu sit? Še

tev simtu rubļu un paklausi manis."

Kad nu viņš savu parādnieku bija atkal apracis, tad vecītis

tam deva šādu padomu: „Brauc tu nu uz tālām zemēm, sapērc

tur kādas mantas un atved še pārdot. Tad tu pelnīsi daudz nau-

das un arī es tev arvien būšu palīdzīgs."

Tā puisis sāka vest mantas no siltām zemēm, pārdeva tās,

bet maz pelnīja. Atnāk atkal pie viņa vecītis un saka: „Es redzu,

ka tev maza pelņa." Tad tālāku viņš vēl pasaka: „Kēniņš ir iz-

sludinājis, kas nakti baznīcā ies vaktēt viņa meitu, tam viņš do-

šot simtu rubļu. Ķēniņa meita gan ēd tos cilvēkus, kas tur tiek

sūtīti, bet tevi viņa neapēdīs. Tikai stāvi uz vietas, nekusties un

nekur neskaties apkārt!"

Lai gan puišam bija bailes iet, bet vecītis sūta — jāiet. Puisis

aiziet uz baznīcu un pienāk nakts. Ķēniņa meita tūliņ sāk trakot,

jo viņa šodien nebija vēl neviena cilvēka apēdusi. Jau puišam
sāka mati stāvu celties un asaras lija kā straumēm. Nu šis do-

māja: „Dzīvs gan nepalikšu." Bet te iedziedājās gaili un ķēniņa

meita atkal izgaisa.

Ta puišam vairāk naktis vajadzēja stavet baznīca. Bet kā

nakts bija novaktēta, tā puisis dabūja pa simtam maksas.

Vēlāk ķēniņš apsolīja: kas viņa meitu izdziedēs, tam viņš at-

dos to par sievu un vēl pus valsti klāt. Atkal vecītis sūta puisi,
lai iet pie ķēniņa un apņemas izdziedēt. Puisis arī aiziet un pēc
vecīša padoma viņam arī izdodas atsvabināt meitu no ļaunuma,
tā kā tā nu paliek dzīva. Izdziedēto meitu tas nu pārved savā

mājā. Vecītis izkurina pirti, aizved tur velna apsēsto ķēniņa

meitu, noplēš tai visu, kas bija no velna, bet kas tai bija no cil-

vēka, to visu apmazgā un saliek kopā.
Tad nu puisis apņem ķēniņa meitu par sievu, un ķēniņš tam

vēl atdeva pusi no savas valsts.

Piezīme. Šis variants ir mums tai zinā interesants, ka mirušā dvēse-
les vietā še uzstājas vecītis, bet aplaimotā vieta piekrīt pašam parāda piedzi-
nējam. P. Š. ,

8. A. 505. 307. Teicējs 39 g. vecs P. Strods Višķos. Latvju

kultūras kr.

Kaids boguots tierguotuojs, mierdams zemē, panntocīja sovu

dalu: „Tu vīns pats nikod nabrauc ar precēm aiz jvuras, bet

daboj sev lobu draugu!"

„Kur lai es jus dabuoju?" prasīja dals.
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„Ej uz krūgu. Krūgā sēdēs pi golda un dzers brandīnu treis

siermi vecīši. Tu nūpierc pudeli brandīna un izdzer ar jīm kūpā.
Jo jī atpierks, tad jem jūs par draugim; bet jo naatpierks, tad

najem!"
Tāvs nūmvra un dāls guoja uz krūgu draugu maklātu. Krūgā

pi golda sēdēja treis siermi vecīši un dzēra brandīnu. Dāls at-

sasāda pi vecīšu golda, nūpierka pudeli brandīna un izdzēra ar

večim kūpā. Veči naatpierka.

„Itī nav draugi", padumuoja dals un aizguoja uz satu.

Utrā dīnā taipat dāls aizguoja uz krūgu. Krūgā pi golda sē-

dēja otkon treis siermi vecīši. Dāls nūpierka pudeli brandīna un

izdzēra kūpā ar vecīšim. Veči naatpierka. Dāls aizguoja uz

sātu un trešā dīnā otkon guoja uz krūgu. Krūgā pi golda sēdēja
otkon treis vecīši. Dāls nūpierka pudeli brandīna un izdzēra
kūpā ar vicīšim.

„Tovu izdzeram, vajaga ari mums atpierkt", soka vecīši un

nūpierka pudeli brandīna.

„Itī bvus lobi draugi", padūmuoja dāls un gribēja īsuokt ru-

nuot, kai kaids nu vecīšim soka; „Vai tu, dāls, nameklej sev

draugu?"

Dāls pīsazvna, ka jau trešā dīnu jis meklej draugus, bet taidu

naatroda, kai tāvs stuostīja. Divi vecīši palvka pi golda sādā-

dami, bet trešais aizguoja ar dālu kūpā braukt uz aizjvurom. Ceļā
vecīts ar dālu nūsarunuoja vysu, kū tik nūpelnīs, dalīt uz pusēm.

„Kaidu montu vesshn?" prosa vecīts.

„Man ir vvsaids", soka dals un izstuostija, ku varatu vest.

„Tys monts nalobs", soka vecīts un aizguoja ar dālu uz jyu-
ras krostu, pīlasīja tur lelu un mozu akmeņu. Akmeņus īluodēja
kuģūs un aizbraucja.

Aizbraucja jī uz aizjvurom un vecīts soka; „Tagad, dals, pa-

jem drusku akmeņu, aiznes ķēniņam un paruodi sovu preci!"

Dāls īsēja mutautiņā akmentiņu, aizguoja pi ķēniņa un paruo-

dīja ķēniņam sovas preces. Tī akmeņi beja duorgi akmeņi. Ke-

niņš beja ar mīru apmainīt preces ar dālu, bet soka: „Es apmai-

nīšu preces, tikai tu vīnu nakti baznīcā pastuovi un pasorgoj!"

„Es aizīšu pi sova drauga un tad atbildēšu'\ soka dals.

Tymā baznīcā, pogrobā, gulēja nūluodētuo keniņa meita, kurai

kotru nakti vajadzēja dūt pa vīnam cylvākam apešonai. Dals

aizguoja pi vecīša un izstuostīja jam, ka keniņš apmainīs preces,

tikai vajag vīnu nakti baznīcā sorguot.

„Tys jau nav nikas, vīnu nakti nūsorguot," soka vecīts, „ti-

kai kad tu aizīsi uz baznīcu, nūskaiti puotorus un tad īej zvani-

nīcā, izkuop uz zvona, apsatin ar zvona striči nu kuoju leidz

golvai un sēdi mīrīgs!"



44

Dāls aizguoja uz baznīcu, nūskaitīja puotorus, izkuopja uz

zvona, apsatyna ar zvona striči nu kuoju leidz golvai un sed. Pa-

šuos pusnaktīs pasaškeira baznīcas greida, izzacēļa šķiersts un

nu škiersta izlēcja nūluodētuo ķēniņa meita. Meita izskraidīja

vysus baznīcas koktus un naatroduse saka: „Vajag kaut kur

bvut!"

Tad īskreja zvaninīca un soka: „Gudrinīks, kur izkuopis, lai

es nadabuoju!"
Dāls sēd uz zvona un nikuo nasoka. Meita suoka kuopt pa

sīnu, bet pakuop, pakuop un kreit zemē. Tai jei kuopja daudz

reižu, bet naizkuopja. Gailis suoka dzīduot un jei ar vysu škier-

stu pazuda. Dāls nūkuopja nu zvona, pīguoja pi oltora, atsametja

ceļūs un skaita puotorus. Reitā ķēniņš syuta šovus kolpus uz

baznīcu iznest sorga kaulus. Kolpi aizguoja un sorgu atroda

dzeivu. Ķēniņš nūsabreinuoja, ka dāls palyka dzeivs, un soka:

„Pasorgoj vēļ vīnu nakti un es tev īdūšu treis kuģi monta!"

Dals aizguoja un soka šovam draugam: ~Keniņš dud daudz

monta, ka tik vēl vīnu nakti sorguotu baznīcā!"

Vecīts īdevja sveci un soka: „Ej uz baznīcu, izkuop uz lūga

pa lobai rūkai nu škiersta, apvelc ar sveci treis rinki un sēdi,

bet verīs, ka drēbes nabyutu puori par rinkim!"

Dāls aizguoja uz baznīcu un sorgoj. Pusnaktīs pasaškeira

greida, pasacēļa šķiersts un pīsacēļa nūluodātuo ķēniņa meita.

Tyuleņ jei aizskrēja uz zvaninīcu, bet nav! Tai meita izskraidīja

vysas molas, bet navar atrast. Golā jei īsavēra, ka dāls sēd uz

lūga un skrēja kluot, lai nūraut un apēst, bet par rinkim navarēja
puorskrīt.

~Nu munu rūku naizbēgsi," pasacīja meita un vys pyulējās tikt

puori par rinkim, bet te gailis suoka dzīduot un jei ar vysu škierstu

pazuda. Reitā ķēniņa kolpi atroda dālu dzeivu un aizvedja pi

ķēniņa.

„Pasorgoj vel vīnu nakti un es tev pus kēnests atdušu," soka

ķēniņš dālam.

Dals aizguoja pi sova vecīša un soka: „Keniņš atdud pus kē-

nests, ka tik pasorguotu vēl vīnu nakti!"

Vecīts īdevja dālam škaplerus un rožoncas un soka: „Ej uz

baznīcu un atsaguļsti tyvu pi tuos vītas, kur šķiersts izaceļ un

guli tymā pusē, kurā vuoks nūkreit. Kad ķēniņa meita tevi at-

rass, tu izmet rožoncas un škaplerus uz juos un atsagrīz ar mu-

guru, un narunoj ar jū nikuo. lei paliks par čyuškom, zvērim,
bet tu nasabeist un tik tad. kad jei paliks par meitu, tad velc jū
pi oltora un skaiti puotorus!"

Dāls aizguoja uz baznīcu, atsagula tyvu pi tuos vītas, kur

izzacei šķiersts un gul. Pusnaktīs pasaškeira greida, izzacēla
šķiersts un vuoks kai krita, tai apsedzja dālu. Meita meklēja,
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meklēja, bet navarēja atrast. Jau jei atguoja pi škiersta un gri-
bēja gultīs škierstā, kai īraudzēja zam vuoka dālu. Dāls izsvīdja

uz juos rožoncas un škaplerus, pasagrīzja uz ķēniņa meitu ar mu-

guru un gul. Meita suoka runuot ar dālu, bet dāls nikuo naatbijd.
Tad jei_palyka par vysaidom čyuškom un bailīgim zvērim un

baida dālu, bet dāls vys nasabeist un guļ. Kad meita palyka otkon

par meitu, tad dāls jū aizvedja pi oltora un skaita puotorus. Reitā
ķēniņš syuta šovus kolpus izsvīst dāla kaulus uorā, jo jis nadū-

muoja, ka trešū nakti dāls varēs atsorguot. Kolpi aizguoja un

redz, ka dāls skaita puotorus ar meitu. Ķēniņš nūsabreinuoja,
kad atvedja dālu un juo meitu dzeivus un atdevja dālam pusi
sovas kēnests un apprecēja ar meitu. Dāls pījēmja vysaida monta

un brauc uz sātu. Jyuras vydā vecīts soka: „Atmini myusu nū-

runu — dalīt vysu montu uz pusēm, kū nūpelnīsim!"

„Dalīsim!" atbildēja dāls.

Sadalīja dāls ar vecīti vysu montu. Tad vecīts soka:
„
Vajag

sīvu ari dalīt!"

„Dalīsim!" atbildēja dāls.

Vecīts izmyna ar vīnu roku kuoiu uz dāla sīvas kuojas un,

aiz ūtras pajēmis ar rūkom, puorplēsja meitu uz pusēm. Nu

meitas īkšīnes izskrēja vysaidas čyuškas un naškeisti gori. Tad

vecīts paskoluoja obas meitas puses jyuras yudenī, salyka kūpā
un meita palyka otkon taida pat, kai beja, bet pats vecīts pasa-

cēla gaisā un pazuda. Dāls ar sovu sīvu atbraucja uz sātu un

dzeivuoja laimīgi.

9. A. 505. 307. V. Zacharska no 81 g. vecas K. Matuševičas

Kaunātu pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns veirs, godu treisdesmit vacs. Jam nabeja ni

muotes, ni tāva. Natuoli vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns ķēniņš un

tymā mīstiņā beja lela krīvu baznīca. Tur nivīns cylvāks na-

varēja par nakti ni paīt cauri un nikas navarēja puorsēdēt nakti,

par tū ka tymā baznīcā beja seņ-senējūs laikūs nūluodātā kē-

ninīņa. Ķēniņš daudz reižu sādynuoja tur cvlvāku uz naktes, bet

reitā vysod atroda tikai cvlvāka asni un kaulus — nūluodētuo

kēniniņa jūs apēdja.
Vīnu reizi sadūmuoja itys veirs: „Lyugšu es Dīva, varbytit

jis man paleidzēs un es īšu uz tū baznīcu un puorvesšu tī nakti un

palikšu dzeivs."

Kai sadūmuoja veirs, tai padarīja un suocja lyugt Dīva. Jis

lyudz dīnu un nakti, ūtru un trešu — uz caturtas veras: atīt pi

juo vacs un sierms vecīts un soka jam tai: „Nu, dēliņ, es byušu
tev par tāvu un, jo tu mani klausīsi, nikod ni myužam napazussi,
ni upē nūsleiksi, ni gunī sadegsi."
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Veirs klausīja veča vuordus un palvka prīcīgs. Vacais vecs

runoj: „Nu, dēliņ, īsim pi tovu divēju onkuļu, pajemsim treis kuģus

un brauksim uz cytu kēnesti!"

Veirs paklausīja vacuo veča un nūguoja uz savim onkulim,

pajēmja jūs divējus sev leidz, sāduos trejās kuģūs un brauc uz

cytu kēnesti. īraudzēja ķēniņš ituos kēnestes un nūsyutīja šovus

kolpus apturēt kuģus un vainīgūs atvest pi juo. Tai padarīja kolpi,

apturēja kuģus un atvedja vainīgūs pi ķēniņa. Ķēniņš izvaicuoja

nu jūs, par kū jī pajēmja juo kuģus un gribēja nūbraukt uz cytu
kēnesti un par itū devja jīm trejim cvlvākirn lelu struopi, bet vacīs

pasacīja palaist bez struopes. Struope beja taida: kotram vainī-

gam puorgulēt nakti itymā baznīcā, un kas puorgulēs un paliks

dzeivs, tys reitā dabuos nu ķēniņa kuģi un daudz zalta. Veirs

itū labi zynuoja, ka itei struope cīši lela, varbyut nabyut vairuok

uz pasaula, tei nūluodētuo kēninīņa baznīcā apēss.

„Nu!" dumoj veirs, „ku darīt? Vajag izpildīt tu struopi, jau
dreiži vokors, vajadzēs īt uz tū baznīcu."

Daīt veirs pī sova vecīša un soka: „Nu, tētīt, kū man darīt?

Varbyut šūdīņ pādējuo dīna, apēss mani baznīcā tei nūluodētuo

kēninīņa."
Vec's soka: „Dēliņ, tu klausi manis! Kad īīsi baznīcā, pastoti

galdiņu un pi galdiņa krāslu, sēstīs un lyudz Dīva. Kaut tī byus
daudz vysaidu zvēru un laužu, kuri gribēs tevi apēst, bet tu na-

saver ni uz kuo, lasi tik gruomotu."

„Labi!" pasacīja veirs.

Jis nūguoja uz naktes baznīcā, pastatīja galdiņu un krāslu,

sāduos un suoka lasīt gruomotu. Jau atskrīn vysaidas rogonas

un vysaidi zvēri, bet veirs sēd uz vītas, nivīns juo navar satvert.

Veras veirs, ka baznīca propula un jis sēd uz teiruma pi sova

galdiņa krāslā un losa gruomotu. Napuorguoja pus stundēs, ve-

ras: teiruma nav apleik juo, bet vītā jyura ar mainu yudeni. Jis

sēd pi galdiņa. Tai puorguoja vairuok kai div stundēs — veras

veirs, ka baznīca īt atpakaļ un stotuos uz sovas vītas. Jau suocjās
reits. Reitā ķēniņš syuta šovus kolpus, runuodams jīm tai: „Pa-

jēmīt lupotu, eitja uz baznīcu, izslaukīt tū asni un izsvīdīt tūs kau-

lus tuo cylvāka, kuru šūnakt apēdja nūluodātuo kēninīņa."
Nūīt kolpi uz baznīcu, veras: sēd veirs pi golda dzeivs un

vasals. Atīt kolpi pi ķēniņa un soka jam: „Nav ni kaulu, ni asņa,
cvlvāks dzeivs."

Ķēniņš uz reizes palyka prīcīgs un pasacīja atvest tū cvlvāku

pi juo. Atīt kolpi pi ituo veira un soka jam, ka ķēniņš pasacīja, kab

jis atītu pi ķēniņa, bet veirs atbildēja kolpim: „Es paprīšku nūīšu

pi sova vacuo tāva un pavaicuošu jam, vai man īt vai na pi

ķēniņa."
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Veirs ar kolpim nuīt pi sova tava un vaicoj jam: „Vai, tētīt,

man īt pi ķēniņa, vai na?"

„Par ku ta na?" atbildēja vec's, „ej un dori vvsu ku jis tev

pasacīs."
Nūīt veirs ar kolpim pi ķēniņa. Ķēniņš pījem jū cīši prīcīgi,

baroj un dzvrdvnoj ar lobim veinim un atdūd jam par sīvu sovu

meitu un juo divējim onkulim kotram pa kuģam. Tad veirs pa-

jēmja vacūtāvu pi sevis, sataisīja kuozas ar ķēniņa meitu un tagad

dzeivoj lūti labi un tvmā baznīcā vairuok nikas nabīdēj un naād,
kaut ari uz nakts kas paliktu.

10. A. 505. L. Uljana Latgale. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja kēneņš un kēneņīte, viņim beja vīns dāls. Utras

valstis kēneņa meitai izgaisa gradzvns. Kēneņa dāls pajēme nu

tāva vysu naudu un guoja gradzyna maklātu. Guoja, guoja un

īraudzēja uz kopu lelu laužu pulku, kuri syta vīnu myrūni ar

akmiņim. Kēneņa dāls daguoja kluot un vaicuoja: „Kamdēl tai

sytat šytū myrūni?"

Ļaudis stuosteja: „Itys myruns ir mums paruoda, un cik kuram

rubļu ir paruodā, tik reižu viņam sytom ar akmiņim."
Tureiz keneņa dals saceja: „Nasitīt myruņa, es jyums atdūšu

tū naudu, kuru viņš ir paruodā."

Pajēmje ķēneņa dāls un samoksuoja vysim, kurim myrūns beja

paruodā. Tad guoja jis tuoļuok — guoja, guoja un atsavēre atpa-

kaļ. Jis redzēja sev pakal ejūt tik lelu cylvāku, kai byutu leidz

tyucim [mākoņiem!. Ķēniņa dāls lūti nūsabeida, tys beja itys

myrūns, par kuru kēneņa dāls beja samoksuojis tū naudu. Tys

sācēja: „Nasabeisti, es zynu, kuo tu meklej. Tys gradzyns, kuru

tu meklej, ir kraukļa perēklī."

Kēneņa dāls īkuope kraukļa perēklī un atroda tū gradzynu.

Aiznese jis kēneņa meitai tū gradzynu un apsaprecēja. Dzeivoj

jī vēl šū boltu dīnu laimīgi kēneņa pilī.

4. Mirons izglābj savu labdari no slīkšanas.

L A. 506. J. Pločkalns Skrundā, Brīvzemnieka *C6ophhkt>-,
126.

Viņos laikos dzīvoja tam bija dēls. Tēvs bija jau

vecs, dēlam bija jāstājas tēva pēdās. Tēvs sūtīja viņu ar kuģi uz

svešām zemēm, lai pārdodot tur preces. Jaunais tirgotājs izbrau-

kāja jūras ceļu, pārdeva savas preces, dabūja pulka naudas. Sve-

šās zemes ķēniņš viņu uzņēma vareni laipni, lika paradīt savu
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pili, savus dievu namus. Bet pie viena dievu nama, bija kapsēta,

kapsētā zārks, zārkā mironis, un kurš vien garāmgāja, spļāva
šim mironim virsū. Tirgotājs, to redzēdams, vaicāja: „Kamdēļ

mironi tā apspļauda?"

Ķēniņš atteica: ~Šis mironis, dzīvs būdams, ietaisīja parādus

un nomira, parādus neatlīdzinājis. Tādēļ gadu un seši nedēļi to.

apspļaudīs un tad tikai ņemsies aprakt.

Tirgotājam tas nepagalam nepatika, viņš vaicāja: „Cik tad

mironis palika parādā?"

Ķēniņš teica: „Desmit tūkstoš rubļu."

Tirgotājs sacīja: „Es aizmaksāšu to naudu, bet tad viņš tūliņ

aprokams."

„Labi! tiklīdz aizmaksāsi, likšu viņu paglabāt."

Tirgotājs aizmaksāja parādu un mironi tūliņ paglabāja. Tad

mironis sacīja: „Priecājos ļoti, ka tik labu darbu izdarīji; še tev

par to zelta gredzens piemiņai ar manu ģīmetni un vārdu."

Pārbrauca jaunais tirgotājs mājā, tēvs to sagaida vaicādams:

„Nu kā labi vedās?"

Šis atbild: „Labi."
Tevs palika priecīgs un prasīja atkal: „Vai daudz naudas

nopelnīji?"
Dēls atteica: „Nopelnīju, pareizi, bet visu iztērēju."

„Kā tā?"

Dels izstāstīja visu, ka noticis. Tevs sacīja: „Ta nu gan

nevajadzēja darīt. Izmācīt tu ar to viņus neizmācīsi, gan viņi ar

citu (mironi) tāpat apiesies. Tu savu labumu tikai zemē nosviedi,

citā reizē tā vairs nedari! Tagad ņem atkal kuģi un brauc uz

turieni vēl ar precēm."
Dēls apņēmās tā vairs nedarīt un aizbrauca ar kuģi uz svešo

zemi. Aizbrauca laimīgi, pārdeva preces un tās zemes ķēniņš

saņēma viņu laipni jo laipni. Ķēniņš viņam šoreiz iedāvina kaba-

tas pulksteni ar savu ģīmetni un vārdu, vēl aicinādams pie sevis

azaidā. Jaunais tirgotājs aiziet pie ķēniņa azaidā. Bet iegājis

pilī, ierauga divas sievietes. Viena aplam skaista, bet abas bija

loti noskumušas, jo bija iesprostītas aiz dzelzs margām. Tirgo-
tājam palika šīs žēl un viņš pavaicāja ķēniņam: „Ko sievietes

nodarījušas, ka turamas iespostītas?"

Ķēniņš atbildēja: „Mani pavalstnieki tās izglāba no nāves

un atdāvināja man; bet viņas neklausa, ko es pavēlu, tādēļ no-

galināmas."
Jaunais tirgotājs sāka par viņām lūgt, bet ķēniņš dusmīgi at-

teica: „Ne par ko viņām nepiedošu! Es gribēju pie tām gulēt,
bet šīs neielaižas, tādēļ sodīšu."

Bet tirgotājs nemitējās lūgt, sacīdams: „Taisnība gan, labi

tas nav ķēniņa pavēlei pretoties; bet es viņas gribēju noprrkt

„Kā tā?"
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sevim,_ man tas vajadzētu, un kad viņas tev nebūs vairs acu

priekšā, gan dusmas tev aprims."
Tadķeniņš atteica: „Ja tu nebūtu man tik labs draugs, tad

gan nepārdotu, bet tik labam draugam atdošu tās par desmit

tūkstošu rubļiem."
Jaunais tirgotājs tīri izbijās, ka ķēniņš prasa par viņām tādu

naudu, bet drusku apdomājies, aizmaksāja taču to naudu. Ķē-

niņš atdeva viņam abas sievietes un viņš brauca ar tām uz mā-

jam. Mājās sagaida tēvs priecādamies, bet zināt dabūjis, ka atkal

■nauda pagalam, viņš iztrieca dēlu no mājām, sacīdams: „Ej, kur

zinādams ar savām sievām! Gandrīz visu manu mantu iztērēji.
Ne redzēt vairs tevi negribu!"

Gan lūdza tēvu, bet tēvs ne dzirdēt. Aizgāja tad arī ar savām

abām sievām rūgti raudādams. Bet sievietes viņam sacīja: „Ne-
bēdā neko, maizi nopelnīsim, ka varēsi gulēt un ēst; noīrē tikai

kādu mazu istabiņu, kur var sākt strādāt, būs viss labi."

Noīrējis istabu, jaunais tirgotājs vēlējās redzēt, ko tad šīs

īsti strādās. Atrada, ka viņa sievietes prot vissmalkāko sievišķu

darbu, pastrādādamas iknedēļi katra pa desmit rubļu, pie tam

pašas nezinādamas, kā būtu tencinājušas un iztapušas savam glā-

bējam. Viss vedās labi, pat skaistāko no viņām viņš vēl ielū-

koja un iemīlēja. Tā nu viņš tai vaicā: „Vai vēlies man par lau-

lātu draudzeni palikt!"
Šī atbild: „To vārdu jau pieci gadi esmu gaidīt gaidījusi."

Nu bija viss labi, nosvinēja kāzas. Bet kad nu abi jau bija
virs un sieva, tad šī apvaicāsies: ,Vai tev starp bagātiem tir-

gotājiem nav neviena drauga, kas varētu tev kādu laiku laivu

aizdot? Es zinu tādu valsti, kur neatradīsi neviena akmeņa; uz

turieni tu varētu aizvest akmeņus un palikt par bagātu cilvēku."

Viņš paklausīja sievai, darīdams pēc viņas padoma, pietilpa
laiva akmeņiem un viņš jau taisījās aizbraukt. Bet iekams vēl

nebija aizbraucis, sieva iedeva svešā valodā rakstītu vēstuli, sa-

cīdama: „Šo vēstuli iedod pašam tās zemes ķēniņam — tur, kur

akmeņus novedīsi. Neviens pats tavus akmeņus tad nepirks, kā

tikai pats ķēniņš."

Viņa pataisīja arī laivas mastam karodziņu, uzrakstīdama

zelta burtiem savu vārdu tur virsū.

Jaunais tirgotājs aizbrauca ar laivu pa jūru, ieraudzīja svešas

zemes krasta malas tuvumā vienu kuģi pakaļ braucam un tur

bija pats ķēniņš virsū. Ķēniņš redzēja tirgotāja laivas masta

galā savas meitas vārdu, un nu steidzās pakaļ. lebrauc abas

laivas ostā un apstājās. Ķēniņam par varu tīkas zināt dabūt, no

kurienes un uz kurieni svešā laiva braukdama, un tādēļ dodas

turp. Jaunais tirgotājs satiekas un iedod šim vēstuli. Ķēniņš

paņem vēstuli un ved tirgotāju uz savu pili. Attaisa vēstuli, ierauga
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ķēniņš, ka vēstule no vina meitas, kas kopš 8 gadem ir pazudusi.

Nu izzināja ķēniņš no tirgotāja tā aplinkus, kas noticis ar viņa

meitu, un kā tā no nāves izglābusies. Ķēniņš nevarēja novaldīties,

gauži neraudājis — tik gauži, ka asaras bira lielām lāsēm pa vai-

giem. Beidzot ķēniņš sacīja: „Tavu dārgo preci aizmaksāt ne-

spēju, bet es vēlētos, ka tu ar visu savu dzimtu nāktu manā pilī

dzīvot; te dzīvosi priekā un būsi man tikpat kā dēls. Tirgotājs

loti palika priecīgs, bet nevarēja izprast, par ko ķēniņš priecājās,

viņš nodomāja: „Varbūt tie akmeņi viņu iepriecinājuši." Viņš
nemaz nenoprata, ka viņam prieks savas meitas dēl, ka tā dzīva.

Priekš daudz gadiem viņa esot reiz ar savu kalponi pastaigā-

jusies gar jūras malu. Viņas gājušas un atradušas jūras malā lai-

viņu, iesēdušās tanī un vizinājušās. Piepēži sacēlies stiprs vējš

un aizdzinis laiviņu jūrā. Šīs gan pūlējušās tikt malā atpakaļ,
bet nekā nejaudājušas. Vairāk dienu maldījušās pa jūru, bet viļņi
aizdzinuši viņas arvienu tālāk un tālāk. Beidzot esot saķēris

svešs kuģis un aizvedis tam ķēniņam, pie kura jaunais tirgotājs
viņas atradis.

Visu to ķēniņš tā lasīja meitas vēstulē un tādēļ lika visiem

priecāties, ieceldams tirgotāju par savu mantinieku. Bet teikt

to viņš tirgotājam vēl neteica — sūtīja papriekšu ar kuģi, lai atved

sievu arī šurp, un iedeva augstāko ministri līdz par pavadoni.
Pārbrauca tirgotājs mājā, apsveicinājās ar sievu, un tad visi sēdās

kuģī un brauca atkal atpakaļ pie ķēniņa. Bet ministrim radās

skaudība. Svešs cilvēks, pie tam vēl tirgotājs, būšot atkulties te

valdīt, vai viņš pats, ķēniņa virsministris, gan nemākot valdīt?

Labāki slīcināšot tādu nost. Tad ministris viņu atkrāpa pie kuģa

malas, sacīdams: „Lūk, kāda liela, liela zivs peld gar mūsu kuģi."
Jaunais tirgotājs paliecās skatīties, ministris iegrūda viņu jūrā

un aizbrauca. lekrīt tirgotājs jūrā, ierauga: viens putns peld.

Viņš pieķeras putnam un tas nu velk šo ātri jo ātri pa ūdeni uz

priekšu. Aplūkos putnu tuvāki, ierauga, ka gulbis. Gulbis izvilka

pēdīgi malā un tirgotājs priecīgs, ka nav noslīcis. Kad palaida

gulbi vaļā, tas pacēlās gaisā un aizlaidās.

Vienu dienu sabijis tai zemē — iegribējās ēst. Te vakarā

gulbis klāt un atnes traukā gaļu ar maizi. Paēda tirgotājs un

nolikās gulēt. Otrā dienā gulbis tāpat atnesa ēdienu un atkal aiz-

laidās. Tā viņš to kopa katru dienu
. Tirgotājs brīnās, kas tas par

putnu, tik rūpīgi viņu kopdams. Beidzot viņš ierunāsies ar gulbi,
vaicādams: „Tu, gulbi, esi teicams putns, saki, vai tu runāt arī

spēj?"
Gulbis atbild: „Varu gan!"
Tad tirgotājs skaidri iekliedzas prieka: „Bij man to atraki

zināt, cik tad laiks būtu aiztecējis īsi! Pateic man, kas tāds

esi?"
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Gulbis atbild: „Esmu tas mironis, ko tu — atminies — no

ķēniņa atpirki. Tu mani toreiz no kauna paglābi, es tevi par to

atkal no nāves izglābu. Drīzumā būs gads un seši nedēli aiztecē-

juši jau un nu ministris, kas tevi ūdenī iegrūda, patlaban taisās

tavu sievu precēt — ķēniņa meitu. Tādēļ vien jau tevi slīcināja,
lai pats tiktu par ķēniņu."

Tad tirgotājs iesaucas: „Ka! vai tad mana sieva ir ķēniņa
meita?"

„Kā tad! Tavi akmiņi ķēniņam nebūt nebija vajadzīgi, bet

viņš, nevarēdams citādi, tavu labu darbu atlīdzināt, bija nodomājis
tevi par mantinieku iecelt. Jau kāzas lai bija sarīkojis, gaidīdams
tikai tevi pārbraucam ar viņa meitu, tomēr tavā vietā pārbrauca
ministris ar tavu sievu, melodams ķēniņam, ka tu esi neviļot
iekritis jūrā un liela zivs tevi esot aprijusi. Ilgi ķēniņš pēc tevis

nobēdājās, beidzot bija arī ar mieru atdot ministrim savu meitu

un iecelt par savas valsts mantinieku; rītu svinēs kāzas. Tava

sieva ne pavisam nemīlē ministri, bet ķēniņš tomēr grib, lai paliek

viņam par sievu. Šovakar tu sēdies man mugurā, es aiznesīšu

tevi turp. Kāzās būs arī pirmais ķēniņš, no kā tu sievu atpirki.
Es tevi aiznesīšu, ievedīšu pilī un tad zini pats, kas tev darāms."

Tirgotājs uzsēdās gulbim mugura un vaicāja: „Cik talu bus

no šejienes līdz turienei?"

Gulbis atsaka: „Divi simti jūdžu; bet par stundu būsim tur."

Novakarēs viņi bija jau viņā malā, un gulbis tad sacīja: „Tā

tava laime, ka uzbildināji mani, es tevi pirmais bildināt nevarēju

ar valodu."

levedis viņu-pilī, gulbis pazuda. Bet tirgotājs, cauru gadu

pa smiltim vārtīdamies, bija vienās lēverēs noplīsis, gluži pēc na-

baga, un tādēļ apmetās pie citiem nabagiem ķēniņa kukņā. Kavē-

jās, kavējās tur, kamēr iznāca abi ķēniņi, arī līgava atnāca un

atnesa nabagiem dāvanas. Ķēniņš jau nemaz nebūtu ieaicinājis
svešo ķēniņu kāzās, bet meita viņam aplam lūdzās, lai jel aicinot.

Iznāca ķēniņi un ķēniņa meita un deva katram nabagam pa dā-

vanai. Pieiet tirgotājam pašam beidzamajam klāt un nu svešais

ķēniņš ierauga tirgotājam kabatas pulksteni un dārgu gredzenu

pirkstā. Viņš sāk vaicāt: „Tev kabatas pulksteņi un dārgi gre-

dzeni — un tomēr dāvanas gaidi. Saki, kur tu ņēmi gredzenu ar

manu ģīmetni, ar manu vārdu?"

Tirgotājs atbildēja: „Pats maņ iedevi piemiņai, kad atpirku

mironi."

„Bet kur tad pulksteni ņēmi?"

„Pats man iedevi piemiņai, kad atpirku divas sievietes."_
Svešais ķēniņš sacīja: „Nu tad tu biji taču bagāts — kā tad

tagad esi nabags palicis?"
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Tad tirgotājs visu smalki izstāstīja, kas ar viņu noticis. Ķē-

niņš un viņa sieva, to dzirdēdami, nevarēja vairs ilgāk ciest, pa-

gāja sāņus un raudāja. Beidzot turienes ķēniņš sacīja svešajam

ķēniņam: „Es to lietu nevaru izšķirt. Nobeidz tu manā vietā!"

Svešais ķēniņš izgāja pie viesiem goda zālē un sacīja: „Ko

būs darīt ar tādu cilvēku, kas, vēlēdamies pats par ķēniņu tikt,

nomaitā ķēniņa mantinieku?"

Visi viesi iesaucās, bet sevišķi jo dikti brūtgāns (ministris):

„Tāds ar visbargāko sodu sodāms." Ministris jau domāja, ka kāds

pēc viņa dzīvības tīko.

Tad ķēniņš lika no kukņas ievest tirgotāju goda zālē un vai-

cāja: „Vai zināt, kas šis ir par cilvēku?"

Viesi paskatās, nodomādami, tas laikam tas slepkava būs un

tādēļ saka: „Viņam jau pavisam ir slepkavas izskats."

Bet ķēniņš teica: „Sis ir mans dēls un pēcnācējs, bet ministri

ieslēdziet važās, tad pastāstīšu, kas tā par lietu."

Ministris pārbijās, bet vēl visu menoprata. Kad ķēniņš galu

no gala bija izstāstījis, tad visi piekrita, ka ministrs sodāms ar

nāvi, lai gan tirgotājs par viņu aizlūdza ķēniņu. Ķēniņa meita

sāka no prieka raudāt, un tagad viņu jau otrreiz salaulāja ar tir-

gotāju paša ķēniņa priekšā. Visa valsts nu priecājās,_ ka tā bija

noticis. Svešais ķēniņš prasīja piedošanu, ka viņš tā izturējies
pret ķēniņa meitu. Bet ministri sodīja ar nāvi, ko arī neviens ne-

nožēloja.
Vecais ķēniņš pēc tam drīz nomira un par ķēniņu nu palika

tirgotāja dēls. Viņš nu dzīvoja laimīgi un labi kopa savu valsti.

2. A. 506. J. Pločkalns no Talaža, Meku pagastā pie

Limbažiem. Fr. Brīvzemnieka „C6opHHKT»" 126. piez.

Vienam tirgotājam bijuši divi dēli. Abi viņi aizbraukuši uz

svešu zemi (Turciju), katrs ar trim kuģiem, piekrautiem ar tēva

precēm. Svešajā pilsētā viņi ieraudzījuši vienam namam tādu

virsrakstu: „še ir trīs meitas ieslodzītas. Kam tīkas, lai izpērk

no cietuma."

Viens tirgotāja dēls grib iet pie ķēniņa meitas atpirkt, otrs ne.

Pirmais tomēr aiziet un atpērk par trīstūkstoši rubļiem; bet mei-

tas, kauču skaistules, ir mēmas. Tālāk labdarīgais tirgotāja dēls

atradis svešajā pilsētā karātavas, karātavās cilvēku, bet pie karā-

tavām arī uzrakstu: „Šis cilvēks mira, neaizmaksājis savus pa-

rādus."

Arī šo nomirušo parādnieku viņš atpircis. Bet otrs brālis pa

tām starpām bija aizrakstījis tēvam, cik neprātīgi viņa dēls iztu-

ras. Tēvs paziņo turku ķēniņam, lai dēls vairs atpakaļ uz mājām

negriežoties. Bet svešzemes ķēniņš māk taču jaunā tirgotāja lab-
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darību cienīt, iedod tam divreiz tik daudz kuģu un naudas, nekā

bijis priekš tam, noteikdams cieši, lai griežoties uz mājām —

ilgāki par vienu dienu nekur lai neuzkavējoties. Bet netālu no

malas viņš saslimst. Kuģi iegriežas ostā uz rēdiņu un tur viņš

apprecē skaistāko no mēmajām meitām. Pēc tam braucis tālāk

uz tēva pilsētu, pārdevis savu mantu, nopircis lielu namu un at-

vēris lielu pārdotavu. Māte, to padzirdējusi, pierunājusi tēvu, lai

iet dēlu apraudzīt. Tēvs gājis, bet nesaticis dēlu ne pirmā, ne

otrā gājienā, trešā, tad ari māte gājusi līdz. nu saticis gan. Tēvs,
māte saredzējušies, apsveicinājušies ar dēlu un viņš visu laidis

pār galvu, piedevis.
Tad bagātais tirgotāja dēls atkal sadomājis braukt ar pre-

cēm uz citu svešu zemi un sieva nu iedevusi līdz zīda drānu, iz-

rakstītu visapkārt ar nesaprotamiem vārdiem. Aizbrauca svešā

zemē, turienes ķēniņš saņem tirgotāju kā savu znotu, iztaujādams,
kur un kā viņa meitu dabūjis. Tirgotājs izstāsta visu un šis tad

sūta trīs kuģus ar trim ģenerāliem meitai pakaļ, lai brauktu at-

pakaļ un dzīvotu tur ar visu savu vīru. Pārbrauc tirgotājs mājā —

lūk, sieva jau var parunāt ar abām jumpravām.

Viņas visas trīs tikušas noburtas, tapec ka pretojušās ķēni-

ņam par sievām palikt.
Kad nu meitas dabūja dzirdēt par savu tēvu, tūdaļ brauca pie

viņa projām. Bet jūrā ģenerāļi aiz skaudības, ka nieka tirgotājs
būšot viņiem par kungu, sarunājās to noslīcināt un iemeta jūrā.
Viņu izglābj putns, aiznesdams uz saviem spārniem klints kalnā.

Tur putns pienes arī barību. Beidzot viņš savāca lielu pulku

gaļas un sacīja: „Sakrauj visu šo krājumu man virsū un pats lai

sēdies man virsū. Tiklīdz galvu pagriezīšu atpakaļ, iemet man

gabalu gaļas rīklē."

Labi. Putns pacēlās gaisā un skrēja pa jūru veselas divdesmit

dienas. Skrēja, skrēja un tirgotājs tikai iemet šim pa kumosam

mutē. Te patlaban krasts jau redzams — nav vairs gaļas. Gan

putns griež galvu atpakaļ, gan beidzamos spēkus netaupa, bet jau
laižas zemu, zemu līdz ūdenim un drīzumā turpat kritīs jūrā iekšā.

Tad tirgotājs atšķēla savai pašai kājai gabalu gaļas, iemeta

putnam mutē un nu putns sasniedza gan malu. Malā putns atkal

izvēma kājas gabalu, pielika savai vietai, un tirgotājam kāja atkal

vesela. Vēl putns pieteica: „Steidzies uz ķēniņa pili. Pa deviņi

dieni tavu sievu laulās ar vienu ķēniņa ģenerāli. Tikai pārmaini

savu apģērbu, citādi ģenerāļi tevi pazīs un nelaidīs iekšā. Pa-

teicos tev, ka atpirki mani no karātavām; ķēniņa pilī ieiedams,

apmeties pie pavāriem, tie tevi pieņems — viss būs labi."

To teicis, putns aizlaidās un tirgotājs atkal steigšus steidzās

uz ķēniņa pili. Ceļā viņš satikās ar vienu strādnieku, gluži noplī-

sušu. Tirgotājs saka strādniekam: „Nāc, izmainīsim apģērbus!"
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Strādnieks baidās un negrib. Tirgotājs sola simtu dukātu

piedevām — strādnieks vēl ne; tirgotājs sola pusotra simta du-

kātu —strādnieks vēl ne; tirgotājs sola pilni divisimti —
strādnieks

vēl ne. Beidzot tirgotājs aizgāja strādniekam līdz uz mājām un

tur tad dabūja par savu apģērbu un par divsimti dukātiem pie-
devām gluži jaunu kunga apģērbu.' Pārģērbās tirgotājs un gāja

tālāk, sestajā dienā nonāca ķēniņa pilsētā. legāja pilsētā, salīga

pie ķēniņa pavāra par darbinieku nest malku un ūdeni. Bet viņš
bija veikls zēns, pavāri viņu drīzi iemīlēja, jau deva tīrīt nažus

un dakšiņas. Bet viņš netīrīja vis nažus un dakšiņas — gāja la-

bāk dārzā savas sievas loga priekšā dziedāt kādu dziesmu, ko pati
tam bija agrāk iemācījusi. Sieva izsūta vienu kalponi paskatīties,
kas dzied, bet viņš izturas ar kalponi tik rupji, ka tā atskrien at-

pakaļ. Tāpat notiek arī vēl_ar otru kalponi. Neko darīt, ies pati

sieva skatīties, kas tas dziedātājs. Iziet pie viņa — vaicās: ~Kur
tu tādu dziesmu mācījies?"

Viņš atbild: „Tai un tai pilsētā no savas sievas."

„Tad tu mani pazīsti?"

„Man liekas, ka esi mana sieva."

Šī atbild: „Ja, esmu gan!"

Nu šī aiziet pie ķēniņa: lai dodot to darbinieku no kukņas

viņai par sulaini. Ķēniņš mierā. Kad abi bija kopā sagājuši, viņš

ņēmās izstāstīt, kā izglābies no jūras briesmām. Arī ķēniņa meita

pastāstīja, kā ar viņu noticis, piemetinādama: „Gan tevi meklēju,

gan meklēju — nekur atrast; beidzot pienāks man ģenerāli klāt,
sacīdami: Zvēri, ka no sava vīra atsakies un solies vienam no

mums par sievu; ja ne — jūrā iekšā!" Ļoti gribēju vēl ar savu

tēvu, māti saredzēties, tādēļ apsolījos. Rītu mani laulās ar vienu

•ģenerāli. Bet pagaidi! Šovakar sarādīsies viesi, klās galdus un

tu nesīsi pirmo maltīti. Tiklīdz ienāc istabā, kur viesi, klūpi ar

nesamo. Tad sūtīšu tevi pēc otras maltītes. Otru maltīti nesdams,

pieej pie galda un paklupi taisni apakš galda, bet ēdienu uzlej sev

uz krūtim. Tad ievedīšu tevi sānu istabā, kur tik ilgi paliksi,
kamēr saukšu."

Labi. Viesi sabrauca un priecājās; sedza galdus un gaidīja
ēdienus. Tirgotājs nesīs pirmo maltīti — klūp un uzlej ēdienu sev

virsū; nesīs otru — atkal izlej. Ķēniņa meita aizved viņu, liek

pārģērbties vislabākās drēbēs un gaidīt, kamēr saukšot. Sāka

citi sulaiņi nest ēdienus uz galda un viss gāja savu ceļu, kā va-

jadzīgs. Te ķēniņa meita piepēži ievaicāsies savam brūtgānam:

„Man pazuda pūram atslēga — liku jaunu taisīt; pataisīja jauno —

pa tām starpām atradās vecā. Taisnība — jaunā ir skaista, to-

mēr vecākā labāki aprasta, krietnāki arī slēdzama. Kuru no abām

atslēgām lai lietoju?"
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Ģenerālis atsaka: „Jaunā atslēga pakarama nagla, veca lie-

tojama."
Tad ķēniņa meita mudīgi paceļas, iesauc no otras istabas tir-

gotāju lielistabā un saka: „Lūk, vecā atslēga, ko jurā iemetāt;

bet tu ar saviem biedriem esat jaunā atslēga."
Tūliņ ģenerāliem ir karotes no rokām izkrita. Bet ķēniņš

bija loti bargs: — pavēlēja visus trīs ģenerālus pakārt, kauču gan

tirgotājs par viņiem lūdza.

3. A. 506. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 37 (11).

Nabaga vīrs iedevis savam vienīgam dēlam 30 kapeikas un

sūtījis lierēt. Jauneklim pirmo nakti iegadās gar kapsētu iet, kur

ierauga kautko baltu kūņojamies un nobraikšķam. Viņš atver

vārtus, paskatās un ierauga vīru, kas ar garu pātagu nosvīdis per

vienu līķi.

„Kādēl tā?" jauneklis uzprasa.

„Jā, pērējs atbild, „šaš, nupat šodien apraktais, palika man

mirstot 30 kapeikas parādā."

„Še tev 30 kapeikas, bet neperi aizgājušos!" jauneklis lūdz

un atdod pērējam savu vienīgo cela.naudu.

„Nu esam līdzīgi! Vai neteicu, ka dabūšu savu naudu at-

pakaļ?" pērējs, priecīgi izsaukdamies, aprušina nelaiķi un aiziet.

Jauneklis, vēl gabalu gājis, beidzot vēlu jo vēlu, sasniedz

vienu krogu un noliekas, ne ēdis, ne dzēris, garšļaukus pie krogus

krāsns. Te pēc pusnakts sāk kāds stipri dauzīties aiz durvim.

Meita iet raudzīt, bet neatron neviena. Pēc brītiņa atkal izceļas

troksnis. Krodzeniece iet raudzīt, bet tāpat neatron neviena.

Nav ilgi, te dauzās vēl jo stiprāki. Nu iet jauneklis raudzīt un —

ko domā — ierauga durvju priekšā to pašu līķi, kura vieta ne ilgi

bija samaksājis trīsdesmit kapeiku.

„Še, krietno puisi, tavas trīsdesmit kapeikas atpakaļ. Paldies,

ka mani izglābi no pēriena. Ej no šīs dienas, kur vien gribi, visur

tev palīdzēšu."

Jau pirmā dienā puisim bija laime, jo krodzeniece to pacie-

nāja par velti, tamdēļ vien, ka izgājušā naktī spoku aizdzinis.

Puisis drīzi sasniedz vienu pilsētu un iestājas pie veca. veca

kunga dienestā. Jaunais sulainis māk tā savam kungam iztapt,

ka šis — drīzi pēc tam mirstot — noraksta sulainim visu savu

mantu un pavēl, mirstamā gultā gulot
:

to salaulāt ar savu istabas

meitu. Līdz ko kungs miris, te senāka istabas meita, tagadējā

sulaiņa sieva, izstāsta savam vīram, ka esot kāda_ princese. Šī

esot pārdota vecajam kungam par verdzeni. Viņa butu teikusi gan

ātrāk, bet nedrīkstējusi.



56

Tā nu jaunats pāris kādu gadu dzīvo itin laimīgi. Te vienā

dienā iebrauc varens kuģis pilsētas ostā un sāk klaušināt pēc

princeses. Ko nu vairs gaidīt? Abi dodas uz kuģi un brauc pie

ķēniņa.

Uz jūras kuģa kapteinis iesviež princeses vīru jūrā ar visu

pusgadu vecu bērniņu un piespiež princesi, lai teicot tēvam, ka

tikai viņu precēšot un citu nevienu. Princese gan raud pēc vīra

un bērniņa, bet kapteinis solās arī viņu noslīcināt, ja nedarīšot pēc

viņa prāta.
Senākais līķa izglābējs nenoslīkst vis. Viņš iekrīt zārka vāka,

kā laiviņā. Zārks peld pa nakti itin tuvu kuģim pakaļ, bet pa

dienu atstatāku, lai nepamanītu. Kuģis drīzi sasniedz ķēniņa pili

un arī zārka vāks izpeld laimīgi ar īsto ķēniņa znotu malā.

Ķēniņa znots salīgst pie kāda zvejnieka par puisi un ved otrā

dienā zivju vezumu pie ķēniņa pils pārdot. Te atveras logs un

viņa sieva izbāž galvu pa logu. Viņa te nepazīst, viņš gan. Trešā

dienā tas brauc atkal ar vēl lielāku vezumu un pārdod uz ātru

roku visu ķēniņa pili. Princese tagad nonāk un pamana, naudu

mainot, viņas šūto naudas maku un laulības gredzenu. Ātrumā

nevar nemaz iedomāties, kā tas varētu būt. Piesauc zvejnieka

puisi sāņus un uzprasa, vai neesot tik viņas vīrs. Jaunais zvej-
nieks izstāsta no galu gala, pie kam norunā rītu klusu pilī ielīst

un paslēpties. Rītu pēc ķēniņa gribas bija kapteinim ar princesi
kāzas. Princese atkal atstāsta visu notikumu tēvam. Ķēniņš par

tādu blēdību dusmojas un saka: „Šis neģēlis, kapteinis, lai pats
rītu sev sodu nospriež!"

Kāzu dienā viesi pa tūkstošiem saronas pilī. Te ķēniņš no-

sēžas savā krēslā un saka uz viltīgo brūtgānu: „Man bija pazudusi
naudas kambara atslēga. Liku citu nokalt, bet vakar viņu atkal

atradu. Saki tu man, kura atslēga labāka, vai jaunā vai vecā?"

Brūtgāns atbild: „Augstais ķēniņ'! domāju, vecā daudz la-

bāka, tādēļ ka viņa vairāk parasta."

„Tu pareizi spriedis. Bet saki, kur tad lai jauno lieku?"

„Nu, kur nu citur, kā savā vietā jāpakar."

„Tā," ķēniņš saka uz kapteini, „tu nu izspriedi pats sev taisnu

tiesu. Tu esi tā jaunā atslēga, kas pakarama, un tur viņas istabas

stūri stāv vecā atslēga, manas meitas īstais vīrs. Nāc šurp!
Laulības šodien gan nav vairs vajadzīgas, bet kāzas tomēr varam

svētīt, tādēļ ka toreiz, manam bērnam laulājoties, nevarēju
klāt būt."

Viltīgo kapteni tūlīt pakāra, ka pats bija spriedis, un kāzu

viesi līksmojās trīs dienas un naktis.

Te trešā dienā, kāzām gandrīz beidzoties, atveras durvis

un veca, veca vecenīte rāmi ielien ar mazu bērniņu, teikdama:

„Še, ķēniņa znots, tavs bērniņš, ko no jūras viļņiem izglābu un
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saudzēju. Nu abi esam izlīdzinājušies, tāpat, kā tu toreiz ar manu

pērēju trīsdesmit kapeiku dēļ. Ko toreiz man labu darīji, to tagad
tev atkal atdarīju."

Tā runājot, vecene acumirklī pazūd. Ķēniņš, tagad visu zināt

dabūjis, no priekiem par tādu labsirdīgu znotu, pagarina kāzas

vēl trīs dienas ilgāk un nu tik dzīvoja vienos priekos, ka ne šķir-
ties netika.

4. A. 506. A. Lerchis- Puškaitis Springalniekos.

LP, IV, 39 (7, 1).

Vienam kungam bija dēls kas grib uz svešām zemēm lierēt.

Tevs iedod simtu dālderu, lai iet. Dēls noiet svešumā un ierauga

ceļa malā pakārtu cilvēku. Viņš saka: „Vai tādu nu nederētu

aprakt?"

Viņam atbild: „Ja kāds maksātu simtu dālderu, tad pakārto

gan apraktu."
Dēls atdod visu savu naudu un aprok nelaimīgo. Nu pāriet

mājā un pastāsta tēvam, ka redzējis pakārtu cilvēku, ko neviens

pats neracis, tādēļ ka palicis simtu dālderu citiem parādā. Viņš
esot aizmaksājis mirušā parādus un godīgi apracis.

Tēvs teic: „Tas viss labi, mans dēls, še tev divsimti dālderu
un ej atkal lierēt!"

Dēls aiziet svešumā un redz: trīs sievietes iejūgtas arklā,

arājam liela pātaga rokā un nu tik dzen nabadzītes nežēlīgi.

Viņš teic: „Kas tā nu var cilvēkus mocīt?"

Arājs atbild: „Ja kāds dotu divsimti dālderu, tad sievietes

no jūga atpirktas.

Viņš atpērk un ved visas trīs uz mājām līdz. Bet tās bijušas
trīs ķēniņa meitas, kuras tēvs lielā bardzībā pārdevis arājam.
Mājā dēls izstāsta tēvam visu, kas noticis, un lūdz meitas pieņemt
maizē. Tēvs ar mieru visādi, viņš tik atbild: „Tas, dēliņ, labi,

ko tu dari. Še tev trīs simti dālderu un ej atkal lierēt!"

Dēls aiziet svešumā un redz trīs cietumniekus cietuma

raudam.

„Vai, kā tiem nabadziņiem grūti jāstāv neēdušiem!"

Viņam atbild: „Ja kāds trīssimti dālderu aizmaksātu, tad gan

varētu viņus izlaist ārā."

Dēls atdod trīssimti dālderu un izlaiž cietumniekus. Nu pariet

pie tēva un pasaka, ko izdarījis. Tēvs saka: „Tas viss labi, manu

dēliņ! bet nu palieci mājā pie manis!"

Dēls paliek. Bet vienu dienu tāstrīs ķēniņa meitas dēlam

iedāvina pašu šūtu, pašu izrakstītu drāniņu. Dēls patencina un

domā: „Ja viņas tik skaisti māk rakstīt un šūt, tad pirkšu zīdu,

lai tik šuj."
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Un nu trīs ķēniņa meitas rakstījušas un šuvušas brīnum skai-

stas vilnaines, varenus lakatus, ka nebijis rūmes kur salikt. Bei-

dzot dēls uztaisa kuģi un vedīs drānas pasaulē pārdot. Tās ķē-

niņa meitas brauc līdz.

Bet par nelaimi kuģis nokūlies uz to pilsētu, kur meitu tēvs

par ķēniņu. Ķēniņš pazīst savas meitas un atriebdams liek dēlu

upē iemest, bet princeses pilī ievest, lai netiek nekur vairs. Bet

dēls nedabūjis vis nogrimt. Balts putns atlaižas pie slīcēja, sa-

cīdams: „Turies vēl tik drusku — tūliņ palīdzēšu!"

„Laidies, laidies, putniņ, atpūties uz manas galvas, kamēr vēl

dzīvs esmu!"

„Negribu atpūsties — gribu tevi glābt! Esmu tā dvēsele, ko

pavēlēji toreiz no karātavām noņemt; nebaidies nemaz — tu

negrimsi. Tevi apakšā trīs galvas tura, tās ir tās, ko no cietuma

izpirki. Nāci, lieci savas rokas uz maniem spārniem un kājas uz

manu asti — iznesīšu uz sausuma.

Putns iznes slīcēju paša ķēniņa dārzā un tad pazūd kā ūdenī.

Slīcējs novelk slapjās drēbes un izžauj uz krūmiem, bet pats pa-

slēpjas biezumā, kamēr drānas izžūtu.

Pa to laiku trīs ķēniņa meitas nezin kā iztikušas dārzā un

brīnās: „Ja viņa slapjās drānas te, tad viņš pats arī būs."

Nu*meklē, meklē raudādamas — nevar atrast. Bet kamēr šīs

meklē drānas izžuvušas. Slīcējs klusu aprauj drānas un sāk mei-

tas aurēt. Šīs atskrien no otra dārza stūra itin priecīgas: „Taču
tu nenoslīki! Bet lūdzams neaurē tik dikti. Tēvs gul dienasvidu,

kad neatmožas. Tad mums un tev nelabi. Labāki būtu, ja mēs

pa to laiku visi četri bēgtum uz kuģi no tēva vaiga."
Dēlam nebija jāteic divreiz, tūliņ ar meitām uz savu kuģi un

prom. Ķēniņš uzceļas —ne vairs kuģa, ne meitu.

Visi četri nu aizbrauc uz citu svešu pilsētu dārgās drānas pār-
dot. Tie pilsētnieki tik skaistus lakatus nebija ne redzējuši, ne sa-

pņojuši, viņi pērk kā traki, un maksā, ko vien grib. Drīzumā viss

kuģis pārdots un dēls nu pārbrauc ar meitām pie sava tēva at-

pakaļ ar tik daudz zelta, ka uztaisa pats sev pili. Nu apprec jau-
nāko ķēniņa meitu un dzīvo laimīgi. Arī abas sievas māsas pili

nodzīvo mūžu.

5. A. 506. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūk s t ē. LP. IV, 37 (7, 1).

Viņos laikos kāds ļoti bagāts kuģinieks sūta savu dēlu ar

precēm uz svešu zemi. Dēls pa jūru aizbrauc uz svešu pilsētu

un itin ātri pārdod savu preci. Patlaban grib uz mājām braukt —

te pamana vienu līķi, pilsēta malā nosviestu. v

„Brīnumi gan, kas tie par ļaudim — nevīžo ne mirušus pa-

glabāt!" dēls iesaucas.
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«Nebrīnies nemaz/ pilsētnieki atbild, „pie mums tas likums:

ja kads mirst, parādus nenomaksājis, tad tādu ātrāk nerok, kamēr

paradi nav aizmaksāti."

„Cik tad mirējam parādu bija?"
„Sieks zelta, sieks sudraba!"

„Labi! še būs sieks zelta, sieks sudraba, bet līķi nu atdosit —

es viņu godīgi paglabāšu."
Dēls paglabā līķi un patlaban nāk no kapsētas atpakaļ. Te

dzird: „Ļaudis, sanāciet, sanāciet uz tirgu — tūliņ pārdos dārgu
verdzeni!"

„Cik tā verdzene maksā?"

„Sieku zelta, sieku sudraba."

„Labi! še jums zelts, še sudrabs, atdodiet pārdodamo man!"

Tā notiek. Dēls aizved verdzeni uz savu kuģi un vedīs uz

mājam. Bet uz ceļa viņam šī tā patīk, tā patīk. Un ko gaidīt,

pats pircis, pašam pieder — tūliņ bildina sev par līgavu. Verdzene

nezin kā ar mieru Abi jaunie ļaudis visu ceļu nu par kāzām vien

runa, bet pārbrauc mājā — tēvs izjauc visas kāzas.

„Ak tā! naudu izbārstīt par sievišķiem un tad vēl beidzot

tādu pasaules klejotāju precēt — to tik ne, kamēr manas acis

atvērtas — ne par ko!"

Dēls gan izlūdzas — nelīdz.

„Kad jau ne ne, bet citu tikpat neapņemšu!" dēls atbild ve-

cajam.

Bet vecais par to vārdu tik dusmīgs, tik dusmīgs, un tā paņem

koku un izdzen abus pa durvim.

Dēls paņem savu līgavu pie rokas un aiziet. Bet drīzi tam

laimējās pašam savu kuģi uzbūvēt, vēl lielāku nekā tēva kuģis.
Uz kuģa gala viņš uzbildē savas līgavas bildi un tad notura prie-
cīgas kāzas.

Pēc kāzām uzrunā vienu kapteini, kas zinot svešu svešu pil-

sētu, kur preces brīnum labi pērkot. Pielādē jauno kuģi un nu

brauks kapteinim ar visu savu sievu līdz. Brauc, brauc — nemaz

gala sabraukt. Uz vienu reizi jaunā sieva iesauksies: ~Skat,

vīriņ, tur viņus augstos torņus. Tie mana tēva pils torņi. Tagad
zinu visu, līdz ko torņus ieraudzīju, tūliņ atcerējos, ka esmu ķē-

niņa meita, priekš gadiem savam tēvam burvenes nozagta. Bur-

vene man atņēma atmiņu, bet tagad atceros visu!"

Kapteinis, to dzirdēdams, iziet uz viltu, viņš slepeni iegrūž

jauno vīru jūrā un uztiepj viņa sievai: „Tev būs teikt, ka esmu

tavs brūtgāns, citādi tevi arī iegrūdīšu ūdenī!"

Nekā darīt — nabaga sievai jāapsolās melot tēva priekšā.
Beidzot nobrauc pie pilsētas. Kuģis apstājas iepretim ķēniņa

pilij. Visi pilsētnieki nāk drūzmām jauno stalto kuģi skatīties.
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Pēc laiciņa iznāk arī pats ķēniņš, tas piepēži ierauga uz kuģa gala

sava bērna bildi un tūliņ sasit rokas: „Kas tik tādu bildi mālējis?"
Kapteinis panāk ķēniņam pretim, melodams: „Es, es, ķēniņ,

mālēju bildi tā manas brūtes bilde."

„Kā mana meita tika tev par brūti?"

«Izpestīju no verdzības — pārvedu!"

Ķēniņš, ieraudzījis pēc tik ilgiem gadiem savu bērnu, no prieka
tīri pārņemts un nezin kapteinim, kā pateikties, ko izdarīt. Un

tas nebija ne apskatījies — otrā, trešā dienā — mans kapteinis
ar ķēniņu jau norunājuši par kāzām, tā kā uz jaunnedēlu. Bet

ķēniņa meita māk taču ķēniņam ierunāt: viņa esot nogurusi, gri-
bot kādu pusgadu iedzīvoties, apradināties, gan jau gan kāzas

vēl panākšot.
„Labi, labi!" ķēniņš atteic, „esmu visādi ar mieru."

Arī kapteinis apmierinās, domādams: „Tikpat pagalam tu

esi, gan jau tavu sievu pēc pusgada dabūšu!"

Bet ķēniņa īstais znots nebija vis pagalam, tai brīdī, kur kap-
teinis to jūrā iegrūda, gadījās tāds prauls, kā mazs plostiņš, viņam

apakš muguras. Prauls peld, peld — beidzot iznes slīcēju uz

mazu saliņu un tad nozūd acu priekšā. Uz šīs saliņas slīcējs sa-

dzīvo pusgadu, jēlas zivis ēzdams un vienmēru pēc savas sievas

raudādams.

Tai vakarā priekš pusgada ķēniņa pilī sabrauc kāzinieki, rītu

bija jālaulā kaptenis ar ķēniņameitu. Bet uz jūras salas pie slī-

cēja to vakaru atnāca svešs vīrs, sacīdams: «Nesērojies pēc sa-

vas sievas! Dodi man pusi no savas mīlestības mantas, tad iz-

nesīšu tevi pie sievas."

«Labi! visu ko apsolu — nesi tik mani pie sievas!"

Un tai pašā acumirklī slīcējam uznāk salds miegs, viņš aiz-

mieg. Un, re, otrā rītā, kad atkal atmodās, tīri pārbrīnējās, nebija
vis vairs uz jūras salas, bet ķēniņa pili pie savas sievas. Kā tur

aizticis, to ne sieva redzējusi, ne arī pats manījis.
Ķēniņš, visu zināt dabūjis, piesauc kāziniekus ar viltīgo kap-

teini un tad saka tā: Klausies, kaptein, man nozuda atslēga, liku

jaunu uzkalt. Bet šorīt veco atslēgu laimīgi atradu, kur lai nu

jauno lieku?"

«Jāpakar!" kapteinis atbild.

„Labi! tu esi tā jaunā atslēga — tūliņ pakārsim tevi!"

Viltīgo kapteni pakar, bet īsto ķēniņš iecel par savu pēc-

nācēju.
Tā paiet pāris gadu. Ķēniņa znots vienu dienu auklē savu

mazo dēliņu. Piepēži atveras durvis un svešais vīrs, kas toreiz

uz salas gadījies, ienāk istabā, sacīdams: „Dodi nu man pusi no

savas mīlestības mantas, kā toreiz solījies!"

„Ja, es jau nemaz nezinu, kas tas ir: mīlestības manta?"
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„Tas, kas tev rokā. tavs dēliņš."

«Apžēlojies, kā lai pusi no dēla tev atdomu?"

„Ja nevari dot, tad tev jāpaliek man parādā. Re, to jau tik

gribēju. Es biju tev parādnieks, bet tagad esi arī man parād-
nieks — nu esam līdzīgi!"

Ķēniņa znots nesaprata, viņš paskatījās acīs.

«Neskaties vis, es esmu tas līķis, kam tu aizmaksāji parādus.
Es esmu tas prauls, kas tevi izglāba, es esmu tas vīrs, kas tevi

pie sievas aiznesa."

To sacījis, svešais pazuda acumirklī.

6. A. 506. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurķ a, K. Lielozola kr.

Reiz bija viens gans, kas sāka jau no pašas mazienes lopus
ganīt. Labi liels viņš nogāja pilsētā par pārdevēju pie kāda kunga.

Viņš bija kungam loti uzcītīgs un paklausīgs. Kungs mirdams

atdeva tam tādu mazu bodīti par tādu uzcītību un paklausību.
Viņš bija taupīgs, un viņam klājās bodē ļoti labi. Viņš palika ar-

vien bagātāks, kamēr beigās tika par lielu, lielu kaufmani.

Kaufmanim bija sieva un viens dēls. Viņam arī bija daudz

kuģu, viņš laida apgrozībā mantas arī ar citām zemēm. Savu

dēlu kaufmanis raidīja skolā.

Dēls vienu reizi prasīja tēvam, lai laižot šo braukt uz svešām

zemēm. Tēvs teica: „Nē! nē! ko tu tur darīsi?"

Kaufmanis dēlu labi izturēja, un negribēja viņu nekur laist, lai

nepazūd, vai jūrā nenoslīkst. Dēls prasa mātei, lai līdz pierunāt
tēvu. Labi. Māte ar dēlu arī pierunā tēvu, un tēvs pēdīgi atvēl

šim braukt, bet pieteic kapteinim, lai nepalaiž no uzraudzības.

Kapteinis svēti apņemas, ka nepalaidīšot.
Dēls iesēd un aizbrauc arī. Dēls nobrauc kādā pilsētā un loti

labi izdod visas mantas, jo viņš ir izveicīgs un māk visas valodas,
kā jau skolā gājis. Viņam iznāk vairāk nekā citas reizes. Dēls

prasa, lai laižot iet pastaigāties. Kapteinis piesaka, lai tikai ne-

apmaldoties. Dēls apsolās, ka būšot ātri atpakaļ, kapteinis laiž

arī, lai jau iet.

Dēls staigā pa pilsētu un redz, ka vienu beigtu vīru tā sit,
tā sit, ka put vien. Dēls apžēlojas un saka tiem sitējiem, lai to

viņam pārdodot. Labi. Sitēji ir jau arī ar mieru pārdot. Dēls

prasa, cik tad šie maksas gribēšot. Sitēji atbild: seši taukši. Tūliņ

samaksā dēls seši taukši un vīru paglabā.
Dēls noiet atpakaļ uz kuģi un teic, ko viņš padarījis. Kapteinis

sapīcis un rājas tā, ka bail, ka miroņus pērkot, būtu labāk varējuši
mantas vairāk iepirkt.

Nu labi. Pārbrauc mājās. Dēls tūliņ pasaka tēvam, ko viņš

padarījis. Tūlīt tēvs sāk rāties, nekad vairs nelaidīšot braukt uz
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svešām zemēm; nemaz nedrīkstot prasīt, ja tādas muļķības iz-

darot. Tēvs atkal vēl raida dēlu skolā, jo esot vēl muļķis un ne-

zinot, ko darot.

Dēlam skolā ejot atkal iegribas redzēt svešas zemes. Dēls

prasa tēvam, lai laižot redzēt atkal svešas zemes. Tēvs saka:

„Tu vēl esi muļķis, tu pērc miroņus, es tevi nelaidīšu."

Labi. Dēls griežas atkal pie mātes, rasi atkal līdzēs tēvu

pierunāt. Māte galu galā arī apsola laist un līdz tēvu pierunāt.
Tēvs nu atkal apsola laist dēlu uz svešām zemēm, bet pieteic kap-

teinim, lai dēlu uzraugot un nelaižot nekur projām, ka nepazūdot.
Kapteinis apsolās arī labi piekāvāt, bet tas bija cits kuģis, un arī

kapteinis bija cits.

Dēls nobraucis atkal citā pilsētā, kur viņš bija pirmo reizi,

un pārdod savas mantas dārgāki kā citas reizes, jo ir izveicīgs

un māk runāt visādās valodās. Pēc andeles dēls prasa kapteinim,
lai laižot iet pa pilsētu pastaigāties. Kapteinis laiž, bet piesaka,
lai tikai neapmaldās. Dēls apsolās ātri atnākt atpakaļ.

Dēls staigā pa pilsētu un redz, ka trīs skaistas jaunavas ved

kārt. Viņas bija apburtas ķēniņa meitas un atdzītas šurp pa gaisu.

Viņas bija tā apburtas, ka nezināja savus vārdus un vietu, no

kurienes viņas atnākušas. Kas tajā pilsētā nevar uzrādīt, n<"> ku-

rienes ir, to tur tūlīt pakar. Bet apburtas viņas tādēļ, ka atraidīju-
šas visus preciniekus, kas atpirkuši burvi, lai viņas apbur.

Kaufmaņa dēls prasa, lai pārdodot viņam tās meitas. Tūlīt

ir jau ar mieru pārdot par desmit tūkstošiem. Dēls tūlīt samaksā

visu naudu un ved jaunavas uz kuģi.

Kuģī meitas ieliek atsevišķā istabā, tur pie meitām stāv

kaufmaņa dēls un runājas ar viņām. Un galu galā dēls ar vienu

meitu apprecās, salaulā viņus kapteinis. Meitas pastāvīgi stāv uz

kuģa, arī tad, kad dēls pārbraucis mājā. Bet tēvs nezināja, ka

viņa dēlam ir jau sieva.

Kādu dienu tēvs gāja skatīt kuģi un redzēja trīs jaunas meitas.

Kaufmanis prasīja kapteinim, kas tās tādas esot par meitām. Kauf-
manis atteica, ka viena no tām esot viņa dēla sieva. Kaufmanis

uztraucies, ka viņa dēls esot apprecējis tādu pasaules kleidoni.

Tēvs no piktuma atdod dēlam vienu bodi un vienu kuģi, lai

strādā pats, tad redzēšot, kā šim klāšoties.

Meitas tur dēls savā namelī, un viņām tur klājas labi. Dēls

pastāvīgi brauc un tirgojas ar svešām zemēm.

Kādu reizi viņš pārbraucis no svešām zemēm, pāriet mājās

un apliekas gulēt dienasvidu. Viņš dzird, ka viņa sieva sāk ar

tām divām māsām runāt: ja viņas būtu pie ķēniņa, kas tad viņām
nekaitētu, varētu dzīvot bez bēdām.

Viņš piecēlies un acis berzēdams teicis, kādu sapni redzējis.
Meitas tūlīt sāk runāt, ka viņas esot tā un tā ķēniņa meitas no tās
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un tas pilsētas. Tagad meitas zin, ka apburtas, un burvība tūlīt

nokrīt.

Meitas tūlīt raksta vēstuli un dod, lai ved ķēniņam, bet ve-

cākā meita iedod vēl savu gredzenu līdzi.

Labi. Dēls nobrauc tādā un tādā pilsētā. Viņš iet pa pilsētu

un prasa, kur esot tas ķēniņš, kam tās meitas pazudušas. Tūlīt

viņu saņem cieti, jo nav brīv runāt par ķēniņa meitām, citādi ķē-
niņam uznāk liels žēlums, un viņš nevar aizmirst savas meitas.

Kās to dara, tas tūlīt jāpakar. Visi ierēdņi tūlīt klāt un ved šo pie
karātavām, bet viņš lūdz, lai ļauj ar ķēniņu drusku parunāt. Labi.

Atļauj arī. Aizved pie ķēniņa un iesauc iekšā namā. Ķēniņš

prasa: ~Kas jums ir teicams?"

Viņš iedod vēstules un gredzenu. Ķēniņš tūlīt pazīst savas

meitas gredzenu un saka, lai nākot iekšā istabā, bet ierēdņiem
uzkliedz: „Vai jūs iesit labāk pie vella, nekā jūs nāksit cilvēkus

kārt!"

Visi ierēdņi tūlīt iet nokaunējušies projām.
Ķēniņš ar' ieiet iekšā, pacienā savu viesi un aprunājas. Viņš

izstāsta ķēniņam visu, kas noticis. Ķēniņš lec līdz griestiem no

prieka, ka viņa meitas ir atrastas.

Tūlīt dēls brauca mājā vest visas meitas ar kuģi šurp. Arī

viens augstmanis braucis līdz, kas senāk gribējis precēt vienu

ķēniņa meitu, bet citi bijuši pretī, ka viņš dabū ķēniņa meitu, tāpēc

atpirkuši burvi, lai apbur visas trīs meitas. Kas gribēja braukt,
tas bija ministra dēls. Viņš bija loti priecīgs, ka ir atrastas zu-

dušās meitas. Projām braucot ķēniņš vēl teicis, lai vedot savu

tēvu un māti ar līdzi un lai pārdodot visas bodes un kuģus.
Tā nu viņi nobraukuši mājā pie meitām un tēva. Dēls saka

tēvam un mātei, lai bodes un kuģus itin visus pārdodot un lai

braucot līdzi pie ķēniņa. Labi. Tēvs pārdod visas bodes un

kuģus un brauc arī. Brauc ar kuģi, ministra dēls ir loti laipns

ķēniņa znota priekšā. Vienu reizi ministra dēls staigā pa kuģa

augšu ar kaufmaņa dēlu. Te uzreiz viņš kaufmaņa dēlu nogrūž

no kuģa jūrā. Kaufmaņa dēls gan vēl sauc, lai nākot palīgā, bet

līdz aptura kuģi un atbrauc atpakaļ, paiet liels laiks, un viņš
noslīkst. Tēvs ar māti paliek loti bēdīgi, ka viņu dēls noslīcis.

Pārbrauc mājā un paziņo ķēniņam, ka viņa znots noslīcis. Ķēniņš

nu arī paliek bēdīgs. Bēt nu nekas, ko nu vairs darīs, ko nedarīs.

Noslīkušo dēlu ierij viena liela zivs un pēdīgi izmet dzīvu

jūras malā uz smiltim. Ja, ko lai nu dara? Pats viņš nemaz nezin,

kur ir izsviests. Viņš staigā gar jūrmalu un redz, ka tur ir viena

maza mājiņa. Viņš ieiet mājiņā un redz, ka tur ir viens vecs

vecītis, kas pārtiek no zivim. Vecītis viņu nosaucis par Mišku.

Tā viņi dzīvojuši un norunājuši, kas katram gadīsies, to dalīt uz

pusi.



64

Vienu dienu viņi brauc jūrā zvejot un dabū lielu lomu zivju.
„Mans dēls, Miška, brauksim uz pilsētu pārdot zivis, un ņem

savas labās drēbes ar līdz, tur dabūsim labu naudu."

Kad viņi nobrauca līdz pilsētai, tad vecis sacīja: „Mans dēls,

Miška, ej tu pārdot zivis, es palikšu laivā un gaidīšu. Tu esi

izveicīgs un proti andelēt."

Kaufmaņa dēls nu noveda zivis uz ķēniņa kāzām. Tur viņu

sagaidīja sulaiņi, un pavāri nopirka tās zivis. Viņš pats arī tapa

lūgts iekšā un sēdināts rindā pie galda, kā jau bagāts kaufmanis.

Tur kāzās bija viesi no ģenerāliem un tiesas kungiem arvienu

zemāku līdz pat nabagiem.

Tad viņš dabū pamanīt, ka ķēniņš ir viņa sievas tēvs, un ka

te ir ar viņa sieva. Tam ministra dēlam, kas viņu iegrūda jūrā,
tam ar viņa sievu ir kāzas. Bet viņš tur nevar tikt klāt, tur ir

apkārt ministri un ģenerāli. Viņš sāka raudāt redzēdams, ka viņa

sievai ir kāzas ar citu.

Maltītes laikā nāk visus ķēniņš aplūkot, no diža līdz naba-

gam. Ķēniņš ienāk kaufmaņus aplūkot un redz, ka viens raud.

Ķēniņš pienāk un jautā, kādēļ raudot. Bet dēls bija roku aiz-

licis aiz acim un nevarēja atbildēt. Bet viņš bija iemetis šķīvī

savas sievas gredzenu. Ķēniņš maisa bļodā un skata, vai nav

slikta zupa, bet atrod savas meitas gredzenu. Ķēniņš apskatās

un redz, ka tas ir viņa pirmais znots. Ķēniņš ved to īpašā kam-

bari un prasa, kā tas viss noticis. lenāk iekšā arī visas trīs prin-

ceses un saka: „Šis ir tos, kas izglāba mūs no karātavām, tas otrs

ir slepkava, to mēs negribam."

Ķēniņš saka: «Pagaidiet!" Viņš nu viesiem stāsta šādu lī-

dzību: „Man pazuda atslēga un es liku nokalt jaunu, bet nu es

atkal atradu veco. Man tā vecā loti labi slēdza, bet nezinu, kā

man tā jaunā slēgs. Kuru atslēgu lai nu paturu?"

Znots atteic, ka veco paturēt un jauno atstāt, kam piekrīt

arī visi viesi.

Nu ķēniņš stāsta vēl otru līdzību: „Kāds nabaga vīrs par savu

beidzamo artavu nopirka jēriņu. To viņš loti mīlēja, ēdināja no

sava kumosa un turēja savā klēpī. Otram vīram bija daudz avju,

un viņš bija bagāts. Tas atnāca, lika nabaga vīru nokaut un jē-

riņu cēla saviem viesiem priekšā. Kādu sodu tas būtu pelnījis?"

Viņa jaunais znots saka, ka tam vajaga piesiet pie rokām un

kājām valgus, piejūgt zirgus, lai sarausta gabalos. To visi apsti-

prina, jo viņš to ir pelnījis.
Tad ķēniņš sauc ārā savu īsto znotu un saka: „Šis ir tas īstais

znots, un tu esi pelnījis, lai tevi sarausta gabalos."

Visi ģenerāli pazīst, ka tas ir tas pirmais znots, kās tos ar

kuģi veda mājā. Nu jūdz zirgus otram znotam pie kājām, sa-
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•rausta to gabalos un dzer kāzas atkal pa otru reizi lustīgāki un

priecīgāki.
Un tā arī ierodas tas vecais zvejs tanīs kāzās. Vecais zvejs

saka: „Mans dēls, Miška, kur tu tik ilgi kavējies. Mums jābrauc

mājā zivis zvejot."
Miška dod naudu un mierina: „Še tev nauda un brauc viens

pats, es tev vairs līdz nebraukšu."

liet vecis nav ar mieru un saka: ~Mēs norunājām, kāda laime

mums gadās tā mums jādala uz pusi."
Veci nevar neviens pierunāt, viņš grib tikai pusi. Vecais

apjozies ar valdziņu un cirvi rokā, grib cirst ķēniņa meitu pušu.
Pieliek cirvi pie galvas, nu nu izšaujas tai pa muti mazs zalktis.

Vecis saķer, nosit to un tad saka: „Šī čūska tevi apbūra. Nebūtu

es nositis, tā drīz atkal būtu apbūrusi. Es negribu ne naudas, ne

tavas laimes. Es esmu tas mācītājs, kuru tu godīgi paglabāji; tu

neiekriti jūrā, bet manā mutē, un es biju tā zivs, kas izvēma tevi

jūrmalā."

Piezīme. Epizode par jerinu ir cēlusies no bibeles, 2. Zam. 12, I—4.

P. S.

5. Mirušā gars parādās savam brālim.

I. A 508. T. Bankins „šts Uti tas" 1, 1872. 51.

Mednieks vakarā, no slokām nākdams, ierauga par gabalu

uguņi kurinājām. Pie ugunskura danācis, redz tur lielu vīru

stāvam. Mednieks saka: ~ī.ab' vakar'!''

Šis atbild: .Paldies, brāl'!"

„Ak, kas tu man tads par brāli?" mednieks sadusmojies
atteic. Tad viņš vēl piebilst: „Man loti slāpst, vai tev kas nav

ko nodzerties?"

„Kāpēc ne, brāl', dabūsi tūliņ," stāvētājs atbild.

Mednieks, gluži errīgs palicis, šim atteica: ~Paliec nu ar

savu brāli mierā, gādā man tik ko nodzerties!"

Ugunskuris aiziet un pēc kāda laiciņa atnāk ar pillu ķipu

misas, kas vēl tik kūpēja vien. ~Še, brāl', dzer tik! Tā

mana paša."
„Ka tevi piķis! ko tu arvien te brājo? Vai es tev kāds

brālis?" mednieks itin dusmīgs tam atbild.

„Tu tiešām mans jaunākais brālis," viņš atbild, „jo māsu

māte vēl ir dzīva: kad es piedzimu, tad viņa mani nožņaudza,
mana dvēsele gan tika. vellam, bet ne pavisam, tikai uz īsu laiku

vien: man cits nekas nav jādara, kā tik iknaktis vienu stundu ap

pusnakti še uguns jākurina un jāžāvē vellam naudas skaste. —-
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Bet tas ilgi nebūs, jo redzi kādu dienu mazs debestiņš nāks un

pērkons nospers mūsu māti, un viņu aizraus mūžīgā soģa prekšā;

viņa tiks pazudināta ellē, bet es nākšu debesīs; es pats biju bez

grēkiem un līdz šim vellam tikai par ķīlām. Tāpēc uzklausi labi,
ko tev teikšu: kamēr mēs tur stāvēsim tiesas priekšā, tamēr tev

vaļa šo naudas lādi izņemt; ņem droši, par to tev nekās ne-

kaitēs! — Tagad man jāiet, jo pulkstins ir divpadsmit un mana

stunda pagalam."

Stāvētājs pazudās, ugunskurs izdzisa un mednieks steidzās

prom uz savām mājām. Un jusiu pēc desmit gadiem, tai pašā
dienā un stundā, kad šī negantniece savu pirmdzimušo bija no-

galinājusi, pērkons viņu nospēra. Mednieks steidzās turp uz to

vietu, kur nauda toreiz žāvējusies, paraka drusku un atrada lielu

naudas skasti. Zināms, viņš to izņēma, aizveda uz māju; tad

taisīja bēres un apglabāja savu māti.

2. A. 508 R. Vulfs Ūziņos. LP, VI, 227 (30, 19).

Vēlā vakarā medinieks ierauga meža malā pie ugunskura
vīru. Pieiet klāt: lai dodot uguni pīpi iesmēķēt!

„Še, brāl!" svešais atbild.

„Kas es tev par brāli? Kā tu mani tā sauc? Man nemaz

brāļa nav."

„Ir! Es pats esmu tavs brālis. Mūsu māte mani mazu no-

zūmēja un atdeva manu dvēseli velnam uz zināmu laiku. Kad

mani gadi būs nokalpoti, es būšu brīvs, bet tad māte ies Dieva

tiesas priekšā. Nāks pērkonis un nospers māti. Un kamēr tas

viss notiks, esi tik labs un paņem šo naudas Jādi, ko te sargāju."

To teicis, vīrs pazuda. Gadu vēlāk pērkonis tiešām no-

spēris medinieka māti.

3. A. 508. J. Kauliņš Sausnējā. R. Auning „ober den letti-

schen Drachen-Mythus", 45 (70). LP, VI, 182 (12, 5).

Lazdoniešos viena meita nozūmējusi savu ārlaulības bērnu.

Bet pēc tam viņa apprecās un šinī laulībā piedzīvo dēlu.

Kad dēls 20 gadu bija vecs, tad viņa to sūtīja ar vedamo

(vezumu) uz Rīgu. Aizbraucis iepretim Bērzaunes pils drupām —

zirgs tā piekūst, ka ne no vietas, lai pūlējas, kā grib. Citi ceļa
vīri aizbrauc, viņš paliek pakaļā, mocās, mocās — nekur patikt.

Te piepēši viņš ierauga baltu tēlu. Tas saka: «Nebīsties, es esmu

tavs miesīgs brālītis!"

Un nu tas stāsta tālāk: „Māte mani mazu nožņaudza, nac,

apskaties sarkano saiti ap manu kaklu! Es tev nu sirsnīgi

lūdzu, mīļo brāli, atpestī mani no tā pūķa, kam man jākalpo.
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Mums ļoti sūra grūta dzīve. Mēs tikai to dabūjam ēst, kas
citiem izlijis, un daudz citu grūtumu mums jāpanes. Kad pār-
brauksi mājā, tu atradīsi mūsu māti jau saslimušu un pēc pāris
dienām tā nomirs. Bet tai pašā stundā tad sacelsies pērkona

negaiss un iespers druvā tai un tai gružu gubiņā. Tad nu tevi

sirsnīgi lūdzu sadegušās gružu gubiņas pelnus iebērt mātes

zārkā, tad būšu atpestīts. Tagad vari braukt, nu vairs tavs zirgs
nenokusīs, bet neaizmirsti, ko tev lūdzu."

Dēlam mājāpārbraucot, viss tā atgadījās, kā brālis bija teicis.

Māte nomira, pērkons sacēlās, viņš atrada pelnus un padarīja,
kā brālis licis. Vēlāk viņš palika par bagātu vīru.

Piezīme. Arī Augš-Kurzemē to pašu stāsta, bet tur nemin pūķi, kam
jākalpo. R. Aunings.

4. A. 508. Maksims ar skolotāju Pelēko Araišos. LP, VII, I.

451 (2, 4b, 4).

Viens mežsargs, pa mežu staigādams, noguris un nolicies

gulēt. Tik ko aizmidzis, viens modina augšā: „Brāli, celies,

celies!"

Mežsargs atsaka: „Man nav neviena brāļa".

„Kā nu nav?" modinātājs apgalvo, „es esmu tavs vecākais

brālis. Apakš tavas klēts pamata akmeņa atradīsi manus kaulus.

Esmu še pielikts pie grūta darba: man jāsargā pie tas un tas

egles naudas pods. Izņem to podu, tad būšu atsvabināts. Bet

kad tu ņemsi, tad nāks pērkona debess: tikai nebīsties no pēr-
kona, tev nekā nedarīs, bet mani nospers!"

Labi! gājis. Tiklīdz podu izņēmis, tad pērkons spēris, ka

viss mežs ugunīs laistījies. Mājā arī kauliņus atradis apakš klēts

akmeņa. Paglabājis tos kā pienākas un nu mežsargam dzīve

brīnum plaukusi.

5. A. 508. K. Tarzieris Tirzā, Brīvzemnieka "C6opHnkT>"

7 (4). LP, VII, I, 452, 6.

Reiz dzīvoja tēvs un tam bija dēls, aplam liels drošinieks.

Tur viņiem ganībās bijusi tāda vieta, kur jau daudzi baidīti: daži

redzējuši ķēmus, daži pa pērkona laiku dzirdējuši vēkšot. Bet

tad vienreiz šis dēls tur jājis pieguļā. Aizjājis,_ sapinis zirgus,
uzkūris uguni, apsēdies ugunij blakus un uzdziedājis. Te piega-

dījies mazs puisēns baltā, garā kreklā, melnu cepuri galvā, no-

sēdies iepretim viņam pie uguns un sildījies. Pieguļnieks uz-

saucis šim: „Kas tāds esi, tik vēlu te nākdams?"

Puisēns atteicis: «Nerājies, brālīti, es tev Jauna nedarīšu!"

~Kā tu mani par brāli saukā?"
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~Es esmu tavs vecākais brālis."

«Tu esi ārprātis, ne brālis man!"

„Nekā, es esmu tavs brālis!"

«Atkāpies, nešķīstais gars!'"
«Pagaidi, es tev izstāstīšu."

Nu puisēns iesācis stāstīt: «Tava māte ir arī mana māte.

Es viņai piedzimu meitas dienās: aiz kauna tā nozūmēja mani

un iemeta patiltē. Tavs tēvs, to nezinādams, apprecēja viņu un

tā tad esam brāli. Man deviņi gadi jāmaldās un jāslēpjas no pēr-
kona. Kad deviņi gadi būs pagājuši un pērkons tavu māti būs

nospēris, tad būšu atpestīts, nebūs vairs jāmaldās, maniem pīšļiem
būs miers. Rītu ir deviņi gadi, ilgāki nedrīkstu no pērkona

slapstīties, un tavai mātei jāmirst. Es rītu ielīdīšu tava bērā

zirga ausī un tik ko pērkons spers, viss mans ļaunums pārvēr-

tīsies par siena vīšķi un sadegs; bet es būšu šķīsts."

Puisēns nolicies uguns malā un ātri aizmidzis; bet rītā viņa
vairs nebijis. Pieguļnieks jājis mājā. Ceļā sacēlies pērkona ne-

gaiss, sperdams vienu pakal otra. Pēc visstiprākā spēriena no

bērā auss izvēlies tā kā tāds siena kušķis uņ sadedzis. Pārjājis

mājā un redzējis: pagalmā gul viņa māte, pērkona nosperta.

Piezīme. P. Zarāvičs uzrakstījis gluži tāpat; tikai tur teikts, ka pieguļ-
nieks ieraudzījis svešu ugunskuru un gājis turp uzdūmēt pīpi. Pie ugunskura sē-

dējis krekliņā puiķelītis, turēdams lielu, spalvainu putnu rokā. Šo putnu puiķelītis
saplosījis, iemetis ugunī un tad sācis runāt. Vēlāk teicis, ka 9 gadi no pērkona
acīm tikai 9 asis dziļi zemē varējis paslēpties un ka pērkons ritu viņu zirga ausī

nosperšot. Viņš tad par siena vīkstoliņu izvelšoties no auss, tikšot pie miera, bet

viņa mātei, ko arī pērkons tobrīd nosperšot, tad būšot jāiet viņa vietā zemes

apakšā, tai vietā, kur ugunskurs, naudas šķirstu sargāt. L. P.

6, A. 508. P. Š. no P. Daukas Rauna.

Pavasara vakarā viens jauns puisis aizjājis ar saimnieka

zirgiem pieguļā. Vakars bijis vēss un puisis uzkūris mežmala

pie savas guļas vietas uguni un sildījies. Pēc kāda brīža atnācis

svešs vīrs un arī nostājies pie ugunskura. Puisis tam jautājis:

~No kurienes tu nākdams?"

~Es, brāli, tepat dzīvoju," svešais atbildējis.

„Ko tad tu te mežā dari?"

„Man, brāli, te nauda jāsargā."

„Kādēl tu mani par brāli sauc?"

„Tu gan laikam to nezini, ka es esmu tavs vecākais brālis."

„Ēs tik zinu, ka man neviena brāļa nav."

«Tagad tu esi mātei viens pats dēls, bet es biju vit.iai pirmais

dēls. Viņa mani piedzīvoja vēl meitā. Kad es piedzimu, viņa

mani nožņaudza un apraka manas miesas apakš tās egles saknēm.

Tā nu man še ir jāstaigā pa naktim, kamēr kāds neapraks manus
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kaulus kapsēta. Tu nu, brāli, to varētu izdarīt. Turpat pie egles,
netālu no maniem kauliem, tu atradīsi vienu naudas podu, kas

man ir jāsarga. To tu vari nemt par atmaksu."

To izstāstījis, svešais cilvēks atkal pazuda.

Puļsis arī visu izdarīja, kā svešinieks bija vinu lūdzis. Pie

uzradītas egles viņš satrūdējušus bērna kauliņus, salasīja
tos un apraka godīgi kapsētā. Tālāku pie egles rokot, viņš at-

rada arī apsolīto podu, pilnu ar zelta naudu. No tā laika tad nu

puisis bija bagāts cilvēks.

7 A. 508. Līksnā pie Dau ga v pils J. Sproģi s. Briv zc m -

nieka ~C6opmun," 32 (2). LP, VII, 1, 449 (2, 4b. 2).

Reiz braucēji no Līksnas pagasta braukuši gar Koknesi un

apstājušies Lielā krogā. Bijusi jau nakts. Braucēji, zirgus sa-

kopuši, nolikušies gulēt katrs uz sava vezuma. Tikai viens brau-

cējs nevarējis iztūlāties, tas vēl tur dauzījies apkārt, .lau bijis

ap pusnakti. Nu viņš aizdedzinājis sveci, nosēdies uz vezuma

un ēdis vakariņas. Te piepeši pierādies viens cilvēks tam klāt,

sacīdams: «Labvakar, brāl!"

Braucējs iesākumā tā kā sarāvies, bet tomēr atteicis: ~Kas

es tev par tādu brāli esmu? Nemaz nepazīstu tevi!"

Bet svešais atbildējis: „Jā, tu esi man patiesi brālis! Tava

māte mani mazu nozūmēja un tagad esmu nolikts Kokneses pilī

par naudas sargu. Šai amatā man jāpaliek, kamēr māte mirs:

tad viņai būs jāstājas manā vietā. Bet es, ieraudzījis tevi teitan

atbraukušu, iedomājos kautkādu labumu tev piešķirt. Mans

kungs šodien mājā nava, viņš aizkūlās kārtis spēlēt. Esmu brīvē

šodien. Tādēļ iesim uz pili! Bet vai tev nebūtu kautkāds mai-

šelis pie rokas?"

~Jā, ir gan — zirgu auzu maiss ir!" braucējs atteicis.

„Nu labi, tad ņem to pašu maisu!"

Abi iegājuši pilī. Viņa jaunais brālis tūliņ to ievedis taisni

lielajā pagrabā. Apskatījies — mans Dievs! — kas tur mantas! —

vesels apcirknis. Nu ievedējs teicis braucējam: „Turi savu

maisu!"

Ņēmis, iebēris maisā īsti papilnam naudas. Pēc tam izvedis

no pagraba un pavadījis līdz krogam atpakaļ. Tikai to ceļa cieši

piekodinājis: „Te tu nemaini šo naudu, ne šai »kroga. ne arī

Stūralejas krogā. Šais krogos mans kungs bieži iet kārtis spelet un

ja viņš varbūt savu naudu pamanītu, tad posts man, posts tev."

Līksnas braucējs tā darījis, kā_ izmācīts: nemainījis naudu

ne vienā, ne otrā krogā, nedz arī rādījis kādam to. Palicis, ka

pats stāstīja, bagāts cilvēks.
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8. A. 508. Andrejs Kleinb crg i s Madliena, Zi n. koni. kr. LP,

Vil, 450 (2, 4b, 3).

Vēlā vakarā viens vecītis braucis gar Kokneses pili un

piepēži ieraudzījis cilvēku baltas drēbēs no pils uz vinti nākam.

Vecītis jau bija dzirdējis, ka te daudzreiz ķēmi ķēmojoties,

tādēļ paskubinājis zirdziņu un nemaz neskatījies uz balto vairs.

Bet baltais vīrs uzsaucis: «Pagaidi! Ļauna nekā tev nedarīšu.

Mēs esam brāli!"
Vecītis prātojis: „Man neviena brāļa nav," un atteicis: „Kas

mēs par brāļiem esam?"

„Esam gan brāļi, tu tikai to nezini. Mūsu māte dzīvoja šai

pilī, es viņai piedzimu meitas dienās un aiz kauna tā mani no-

maitāja. Aiznes mūsu mātei šo jostiņu, ar ko mani nomaitāja,

gan viņa pazīs."
Paņēmis jostiņu, jau gribējis braukt projām, te nezināmais

brālis vaicājis, vai neesot kāds tukšs maiss šim.

„Es jau nezagšu — tūliņ atnesīšu atpakaļ!"
Vecīšam bijis bailes dot un atbildējis, ka neesot.

„Nu miltu kulīte tak ir?"

„Nē!"

„Tukša zirgu auzu kulīte arī nav?"

„Nava."

„Bet cimds taču ir?"

„Cimds nu gan ir!" un iedevis to pašu. Baltais tūliņ ar

cimdu nozudis pils mūros un drīzumā atnesis pinu cimdu ar zeltu.

Kad abi šķīrušies, baltais vēl pateicis, ka viņš no šīs pils

ātrāki projām netiekot, kamēr māte nomiršot, jeb pērkons pili no-

speršot. Vecītis pārbraucis mājā, parādījis jostu mātei. Bet ta,

jostu ieraudzījusi, bijusi uz vietas pagalam.

9. A. 508. Briežu Augusts Ergl os. Jkr. IV, 56 (51). LP, VII, I,

449 (2, 4b, 1).

Vecos laikos dienējusi Cēsīs pie kungiem meita, kurai pie-

dzimis ārlaulības bērniņš. Savu kaumiu slēpdama, meita bērnu

aiznesusi uz Cēsu veco pili, tur viņu nonāvējusi un iesviedusi

pagrabā. Pēc kāda laika meita aizgājusi uz laukiem dzīvot un

apprecējusies. Šai laulībā piedzimis viņai dēls.

Kad šis dēls liels izaudzis, tad viņam gadījies pusnaktī gar

Cēsu veco pili braukt. Pilij garām pabraucis, viņš izdzird no

pakaļas saucam: „Brāli, apturi zirgu!"
Lai gan zinājis, ka viņam neviena brāļa nav, tomēr tas

zirgu apturējis. Saucējs viņam pienācis klāt un stāstījis, ka šis

esot viņa brālis, lai gan tas to nezinot. Bet tad un tad šo zibens

nosperšot. Lai pēc tam braucējs nākot uz pils pagrabu un tas
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mantas izņemot, kas tur mucās uzglabātas, atrodoties; tagad tās

neviens nevarot dabūt, jo šis esot mantas sargs. Tā izstāstījis,
tas pazudis.

Braucējs aizgājis arī pēc minētās dienas uz pili un tur daudz

naudas atradis — palicis par turīgu vīru.

10. A. 508. E. Krastiņš Varenbrokā, Folkloras krātuvē.

Viens jauns zēns laukā ar, iznāk no krūmiem jaunskungs un

saka: „Dievs palīdz, brāl!'
4

Šis atbild: «Paldies par Dievpalīgu, bet brālis tu man neesi,

jo es esu mātei viens pats dēls."

Šis saka: „Tu nezini, es esu tavs brālis, jo māte mani dzem-

dēdama nožņaudza. Un tagad es vaktēju pie tās eglītes naudu.

Es tev, brāl, labprāt viņu atdotu, bet tagad nevaru. Tev būs

kāzas — vai lūgsi mani kāzās?"

„Jā, kad tu mans brālis esi, tad lūdzu."

„Zini, brāl, māte drīz mirs, tad viņai būs jānāk naudu vak-

tēt, un tad arī mans laiks būs beidzies. Tai laika, kad mes pār-

mainīsimies, es tev došu ziņu, tad tu varēsi to naudu saņemt."

Pienāca kāzudiena. Atbrauca kāzinieki no baznīcas, sēstas

aiz galdiem maltīti ēst, bet māte strādā pa kukņu. Brūtgāns

skatās: brālis sēd sānos, bet citi viņu neredz. Brālis saka: „Skrej

nu pēc naudas pakal, nu ir laiks! Kad nāksi ar naudu atpakaļ,

tad tu ko redzēsi."

Brūtgāns tūliņ skrējis uz to vietu pec naudas. Paņēmis

naudu, nāk atpakaļ, un redz, ka velns, mati paduse pasitis, velk

uz egli projām. Piegājis pie egles, velns saka: „Ak, es to at-

laidu par ātru, nauda jau paņemta. Es tev nolikšu citu naudu

vaktēt."

Atnācis brūtgāns uz māju, skatās: visi kāzinieki raud. ka

māte kukņā mirusi.

Mirušais brālis pieiet pie dzīva braja un saka: „Vai tu re-

dzēji, kur māti par grēkiem aiznesa? Tagad es esu brīvs. Dzīvo

vesels!"

11 A. 508. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, Smiltenē.

Ķeņģa mežā vecos laikos noticis tā: Meža sargs pusdienas

laikā apsēdies uz vēja izgāztas egles meža vidū. Kad meža

sargs pagriezis galvu uz egles galotnes pusi, tad ieraudzījis stā-

vam svešu vīrieti. Svešais stāvētājs teicis: «Sveiks, mīļais

brālīti, kā tev labi iet?"

Meža sargs noskaities, ka svešs cilvēks to sauc par «mīļo

brālīti", un rupji atbrēcis: «Katrs vazaņķa nav man brālis! Ej

pie velna un liec mani mierā!"
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Svešais stāvētājs uzreiz pazudis, it kā zemē ielīdis. Meža

sargam redzētais izlicies loti brīnišķīgs un tas otrā dienā atkal at-

nācis dienvidū uz izgāzto egli. Drīz vien atkal ieraudzījis svešo

stāvētāju, kas to atkal uzrunājis.

„Kas es tev par brāli, ko tu te muldi?" atteicis meža sargs.

Tad svešais vīrietis sācis stāstīt, ka viņš esot meža sarga

mātes dēls un piedzimis viņai meitās. Viņa to esot nožņauguši

un aprakusi zem šīs pašas egles. Un svešais rādījis to vietu,

kur viņa kauli esot.

Svešais atkal pazudis. Meža sargs sācis rakņāties pie egles

un atradis maza bērna kaulus. Viņš tos apracis kapsētā.

12. A. 50$. Klcinhofu Fricis Naudītē. .1 kr. IV, 58 (55).

LP, VII, I, 445 (2, 4, 1).

R, stāstīja man: „Kādu dienu, kad vēl biju Tukuma apriņķī

par meža sargu, es apmaldījos savā mežā. Maldīdamies es sa-

staigāju līdz pašai pusnaktij, bet nevarēju un nevarēju izejas at-

rast. (Gribot negribot, man bija mežā jāpaliek par nakti. Bei-

dzot ieraudzīju uguntiņu spīdam un pie tās, krekliņos vien, mazu

zēnu stāvam. Es piegāju pie uguns klāt un iesmēķēju pīpīti, ko

zēns nemaz neliedza, bet mani vēl uzaicināja, lai nebīstoties un

tikai droši nākot tuvāk. Zēns pazuda, bet pēc maza brītiņa viņš
bija atkal klāt un atnesa krūzīti alus. Es nodzēros un nu man

zēns prasīja, vai negribot ko ēst. Kad atteicu, ka labprāt ko uz-

kostu, tad zēns atkal pazuda un pēc maza laiciņa bija atpakaļ ar

bļodiņu vārītas jēra gaļas. Kad biju ēdis, zēns man prasīja, vai

es zinot, kas viņš esot. Viņš esot manas sievas dēls un tā mans

padēls. Viņai, kā meitai, esot dzimis ārlaulibas bērns, kuru tā

nomaitājusi un apakš ciņa pie lielā akmeņa aprakusi. Šis esot

tas bērns. Šovasar uznākšot pērkons un iesperšot lielā akmeni,
pie kura viņš aprakts. Kad pēc negaisa viņš te nāktu, lai tad

paņemot viņa kaulus un tos svētītā zemē aprokot, tēvreizi no-

skaitīdams; bet lai ātrāki nenākot, kā tikai pēc pērkona spēriena,
jo tikai tad viņu atkal pievienojot kristītiem. Tad viņš stāstīja,

kur tas dabūjis alu un galu — vienās kāzās. Kad kādreiz tā

ātri — nemanot, tā sakot acu priekšā kas nozūdot, tad to paņemot

viņi, zēni, lietuvēni, savām vajadzībām.
Pēc tam zēns nozuda un es atradu ātri ceļu uz mājām. Mā-

jās pārnācis, es stāstīju savai sievai piedzīvojumu. Tā loti pār-

bijās un uz ātru roku tūlīt nomira, jo tai patiesībā esot bijis ārlau-

lības bērns, ko tā nomaitājusi.
To pašu vasaru izcēlās liels pērkona negaiss un iespēra mežā

kādā lielā akmenī. Es nogājis patiesi atradu apakš akmeņa bērna

kaulus, kurus kapsētā apraku."
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13. A. 50.x. H. Skuj i ņ a, And r s Ziemelis, no 52 g. veca J. Gaiļa

Aumeisteros

Četri vīri aizjāsi pieguļā. Šie nu palaiduši zirgus, lai ēd.

un paši pie lielas siekstas sakurināši uguni. Nu pieguļnieki sildī-

sies un pļāpāsi. Bet te uzreiz redzēši, ka no siekstas apukšas
iznāk smuks jaunc cilvēks, un tā ap divdesmit gadu vecs un saka:

„Vai, kāpē jūs uz manas mājas kurinait uguni?"
Pieguļnieki brīnēšies un sacīši: „Te jau sieksta vie ir un ne-

kādas mājas nav."

Bet jaunais cilvēks pastāvēs, ka tā sieksta jau esot šā māja,

un sācis stāstīt, ka šis pats esot meitas bērnc. Šo mazu māte

esot nožņauguši un pabāzusi zem šitās siekstas un tur nu esot šā

māja. Tas esot jau labi ilgi apakal un tagad šim jau esot div-

desmit gadu. Šim te būšot jāpaliekot tik ilgi, kamēr šā māte vē

dzīvāšot. Ka ši mirīšot, ta šis tikšot prom un ta nākšot māte

šā vietā.

Nu piegulniekim ar palicis nelabi ap dūšu. Šie nodzēsuši

uguni un aizgāši no siekstas un sakurināši citā vietā uguni.

Jaunais cilvēks ar tīllī uzvietas pazudis.

14. A. 508. H. Sku jina, Andrs/i c m c 1 i s, Smi11en ē.

Kad kādam braucējam vai gājējam gadījies ap pusnakti caur

Trikātas Klidžu birzi braukt vai iet, tad tiem nereti vien gadī-

jies redzēt lielu vīru, melnās drēbēs, kas stāvējis netālu no ceļa.

Stāvētājs ne ar vienu nerunājis, nedz arī kādam aizticis vai kādu

baidījis.
Reiz Trikātas draudzes mācītājam gadījies jāt no krustabām

caur Klidžu birzi. Bijis ap pusnakti. Stāvētājs stāvējis ceļa

malā. Mācītājs apturējis zirgu un prasījis stāvētājam, kas viņš
ir un kādēļ te stāv.

Stāvētājs atbildējis mācītājam, ka vioš esot pirmais cilvēks,

kas ar vinu runājoties. Reiz viņš bijis bagāts vīrs. Reiz rudenī

viņš gulējis Klidžu krogā, uz tirgu braukdams. Kad no kroga iz-

gājis, bijusi nakts un Klidžu birzī tam uzbrukuši laupītāji, nokā-

vuši viņu un aprakuši zem egles. — Stāvētājs rādījis mācītājam

egli. Viņam esot nauda pie labā gurna, veseli četri simti rubļu,
to laupītāji neesot atraduši. Lai mācītājs rokot pie egles, tur

esot viņa kauli, un lai tos aprokot kristīgā vietā. Lai no viņa

naudas divi simti rubļu atdodot nabagiem un par otriem divi sim-

tiem rubļu, lai izrīkojot bēres.

Kad stāvētājs mācītājam tā izstāstījis, tad tas atkal pazudis.
Otrā dienā rakuši pie egles un tur tiešam atraduši cilvēka

kaulus un naudu. Atrastos kaulus aprakuši Trikātas kapsētā.

No tā laika stāvētāju birzī neviens vairs neredzējis.
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15. A. 508. D. Ozoliņš Jau n- Rozē. LP. V. 72 (9,32).

Kuods cilvāks noktī broucs iz Reigu ar linim. Meža vidū tanī

izsāstas svašs cilvāks iz vazuma un narunā nei vuorda. Reidza-
nīkam tis gluži ērmūti izlicis, tuopēc prosījis: „Kū tu uz muna

vazuma siedīs?"

Svašīs atbildājs: „Bmol, tu jou pa munu ceļu brauci.*"

„Kuo pa tavu ceļu? Cels vusim pīdar."

„Tīsa gon, bruol, pīdar, pīdar vusim; bet mun šis ceļš jū-
vaktē im 10 verstis tuolak vēl noudas kotls opakš ūzūla; juo tu,

bruol, zam ūzūla poroktu, tad tev nouda tiktu."

„Viss lobi! Rokšu gon tū noudu". Reidzanīks otteicis, „bet

soki mun, kuopēc mun i vīnmēr por bruoM souci. Tu asi svašs,

es asu svašs".

„Neika, bruol, naesam vus svaši: kod tova muote vēl maita

bej, tod es viņai pīdzimu; bet viņa muni nūroka dzeivu opašk

ūzūla; un nu mun nū tuo loika ir izdūts tū noudu opašk ūzūla un

ittū ceļu opvaktēt. Bet, kod muna un tava muote miers, tod

tikšu voļā: viņa munā vītā poliks."

Lobi, Reidzanīks izrocs naudas kotlu un oizbroucs Reigā.

Un šūraiz viņam pilsātā breinum lobi veicīs — lini voren doudz

svēra un vēl līlu cenu dabija. Muojā puorbroucs touleit izstuo-

stījs muotei, kū ceļā pīdzīvājs, ko noudu, rocs, ko linus puor-

devs; bet muote tū vusu dzierdūt krita zemē un nūmira.

J6. A. 508. A. Oari-Juone no <>5 r. vecas S. Zaščerinskas,

Dnmnpnlē. Latvju Kultūras kr.

Viņai muosai bruols aizīt soldotūs, jei aizīt šina pļautu uz

pūra plovam un itī nūgubej bārnu. Atguojis nu soldotu, bruols

aizīt pļautu sīna uz tom pat pūra plovom. Paplaun, paplaun,

pīkūst. sakur guni, aizdadz peipi un syldās pi gunskura. Redz

jis, ka par pūru atīt uz jū smuks jaunskungs skaistūs zuobokus,

daīt pi guns un grib jimt guni, a jis soka: „Naaizfkar guns!"_
„Tu tok esi muns onkuls, par kūta tu man guns žāloj? Pārn-

vosor tova muosa mani •nūžņaudzja itamā pūrā, īsini es tev pa-

ruodīšu tū vītu", soka jis.

Puiss cēlēs un obēji aizguoja. Jaunskungs davedis jū pi

krvuts, pajēmja jūstiņu, kas beja uz kryuts, un soka: ~Redzi itū

jūstiņu, ar tū tova muosa mani nūžņaudzja. Kuo tu gribi, lai

es tev īdūmu?"

~ldūd man naudas maisu un ols kubulu," pasacīja onkuls

un aizguoja pi gunskura. Pec šaltiņas jaunskungs atnesja jam

naudas maisu un ols kubulu. Nyu onkuls syldās pi guns un dzer

olu. Atīt muosa, atnas bruolam ēst. redz naudas maisu un ols
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kubulu, nūsabreinuojusi vaicoj: ~Kas tev, bruol, īdevja tū naudas

maisu un ols kubulu?"

„Tovs dāls", atsoka bruols, tys dāls, kuru tu pāmvosor nū-

gubēji. Jis beja atguojis pi manis un vvsu pastuostīja, paruodīja
tū jūstiņu, ar kuru tu jū nužoaudzi", stuostīja bruols un aizvedja

muosu paruodīt tū vītu, kurā jei nūgubēja bārnu. Kad pīguoja

pi kryuts, zaim kuras beja apkosts bāms, tod otkon pasaruodīja
smuks jaunskungs un pasacīja: „Leidz tovai nuovei, muot, es

staiguošu viers zemes, bet pēc nuoves tu staiguosi munā vītā!"

Muosa cīši rauduoja un nūžāluoja par sovim nadorbim, bet beja

par vālu un osoras naleidzēja.

Nūgubertū cylvāku dvēseles staigoj viers zemes un bīdej

cylvākus.
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Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Burvību pasakas

Pardabīgais palīgs 3.

510. A. Pclnuru š ķ ī te. Bārenīti pieņem ļauna sveša māte,
kam ir pašai sava meita. īstā meita tiek lutināta, bārenīte

par-daudz nicināta un saukta par pelnrušķi! Uz mātes kapa,
jeb arī kā citādi, bārenīte dabū trīs greznus apģērbus. Ne-

pazīta viņa aiziet ķēniņa dēla dzīrēs, bet arvien aizbēg.

Pēdējā reizā viņai pielīp pilī kurpe pie sliekšņa, un pēc tās

nu ķēniņa dēls uzmeklē skaisto bāreni (Grimm 21. Bolte und

Polīvka, I, 165—168). Šī pasaciņa pieder pie vispopulā-
rākām Eiropā un tāpat arī pie latviešu kaimiņiem: leišiem,

krieviem, lībiešiem un igauņiem. Ja viņa pie mums ir re-

tāki uzrakstīta kā cita pasaka par bārenīti un mātes meitu

(480), tad tas gan laikam noticis tādēļ, ka visi šo pasaku
tur par vispār pazīstamu. Tagadējā veidā šī pasaka gan

laikam būs radusies ap viduslaiku beigām rietumu Eiropa,
bet daži motīvi liekas būt ļoti veci. Tā p. p. motīvs par

skaistules meklēšanu pēc kurpes bijis jau senā Ēģiptē pazī-

stams (skat. levads 30. un 31. 1. p.).

510. B. Ze 11 a, sidraba un zvaigžņu apģērbs. Pēc

sievas nāves ķēniņš grib precēt pats savu meitu. Izvairī-

damies no tēva, viņa prasa, lai gādā šai trīs brīnišķīgus ap-

ģērbus, bet tēvam, arī izdodas šādus sagādāt. Pēdīgi viņa

prasa vēl kažociņu no visu zvēru ādām. Apgriezusi kažoku

uz ārpusi, viņa aizbēg un iestājas pie viena jauna ķēniņa par

ķēķa meitu. Nepazīta viņa parādās ķēniņam trīs reiz sa-

vos brīnišķīgos apģērbos. Katru reiz viņa izbēg no jaunā

ķēniņa, bet pēdīgi top atrasta (Grimm 65. Bolte und Po-

līvka, 11, 4.5—56). Šī pasaka ir tikai iepriekšējās variants

un arī labi pazīstama nevien rietuma Eiropā, bet arī pie
latviešu kaimiņiem.
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511. V i enacī te, Di v acī te un Trijacīte. Pamātei ir

skaista un strādīga pameita, Divacīte. īstās meitas, Vien-

acīte un Trijacīte, ir neglītas un ļaunas. Pamāte liek pameitai

ganos vērpt, bet nedod tai kārtīgi ēst. Mātes atstātā govs

palīdz bārenītei vērpt un apgādā tai arī brīnuma galdiņu ar

ēdieniem. Pamāte sūta Vienacīti uz ganiem, lai tā novē-

rotu, kas Divacītei palīdz vērpt un dod tai ēdienu. Vien-

acīte ganos aizmieg un nekā nenovēro, bet pēdīgi Trijacīte
visu izzina un pastāsta mātei. Tā nu liek govi nokaut.

Divacīte atrod govs zarnās kādu akmentiņu, ko tā iestāda

zemē. Tur izaug brīnuma ābele ar zelta āboliem, kurus
tikai bārene var dabūt rokā. Pats ķēniņa dēls grib redzēt

ābeli ar zelta āboliem, redz tur skaisto bārenīti un apprecē
to (Grimm 130. Bolte und Polīvka 111, 60—66). Šī diezgan

populāra Eiropas pasaka ir tomēr pie krieviem, leišiem, igau-

ņiem un lībiešiem mazāk pazīstama kā abi iepriekšējie
varianti (510). Pie latviešiem turpretī ir viņa biežāki uz-

rakstīta nekā 510. numurs.

512. Padzītā māsa. Divas vecākās māsas padzen no mā-

jas savu jaunāko māsu. Tā satiek iedama vienu vecīti, kas

tai dod padomu iestāties vienā pilī pie bagāta kunga par ap-

kalpotāju. Pēc tā paša vecīša padoma viņa izdodas arī par

kādas pils mantinieci. Pils kungs nu apprecē padzīto māsu

un vecītis arī patiešām apgādā viņai vienu pili. Šī pa-
saka ir līdzīga 545. numuram. Pie latviešiem man šāda pa-

saka nav pazīstama, un nav viņa atzīmēta arī pie leišiem,

krieviem, igauņiem un lībiešiem.

513. A. Seši vīri iet pa visu pasauli. Jauns cilvēks

grib laimi meklēt un sāk ceļot. Viņš sastop piecus savā-

dus stipriniekus un nu visi iet kopā. Viņi nonāk pie viena

ķēniņa, kas tiem uzdod neiespējamus darbus. Savādie sti-

prinieki tomēr visu izdara. Visi nu dabūj savu algu (Grimm
71. un 134. Bolte und Polīvka, 11, 79—96 un 111, 84 v. 85).
Šī pasaka ir atkal loti populāra nevien rietuma Eiropa, bet

arī pie latviešiem, leišiem, krieviem un igauņiem.

513. B. Kuģis, kas iet pa ūdeni un sausu zemi. Ķē-
niņš apsolījis savu_ meitu tam par sievu, kas uztaisīs tādu
kuģi, kas iet pa ūdeni un sausu zemi. Trīs brāli nu ari

grib taisīt tadu kuģi. Abiem gudrajiem brāļiem neizdodas,
bet jaunākais, muļķītis, uztaisa tādu kuģi. Viņam palīdz
vecs vīriņš. Braucot uz ķēniņa pili, viņš tur uzņem piecus
savādus stipriniekus. Ķēniņš .grib no tāda precinieka vaļā
tikt un uzdod tam neiespējamus darbus. Bet muļķis ar sa-

viem palīgiem visu izdara un arī dabūj savu algu. Šī pa-
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saka ir iepriekšējas variants un liekas arī līdz ar to izplatī-

jusies būt.

514. Dzimuma maiņa. Māsa iestājas brāļa vietā kara die-

nestā, izpelnījās augstu godu un pats ķēniņš atdod viņam
savu meitu par sievu. Kad nu dabūj zināt, ka kara vado-

nis ir sieviete, tad ķēniņš to padzen, lai viņa dabūtu galu.
Biedri to tomēr izglābj no nelaimes. Pēdīgi viņa nonāk

vienas burves mājā un tā viņu pārvērš patiešām par vī-

rieti. Ķēniņa meita tagad turās pie sava vīra. Šādu pa-

saku gan pazīst latvieši, krievi un somi, bet pie igauņiem
un lībiešiem' viņa nav atzīmēta.

515. Ganu puika. Ganu puika dabūj trīs brīnuma lietas un

atdod tās viņu īpašniekam. Ar tā palīdzību viņš pārved mājā

nolaupīto ķēniņa meitu un pēdīgi to arī apprecē. Pie latvie-

šiem šī pasaka ir pārnākusi stipri sagrozītā veidā un arī

tā viņa ir pazīstama gandrīz tikai agrākos rakstos. Tagad
tauta liekas šo pasaku jau aizmirsusi būt. Pie latviešu kai-

miņiem, cik man zināms, šāda pasaka nav atzīmēta.

516—51 <S. Keniņa dc 1 a biedrs precības.

516. Uzticamais Jānī t i s. Ķēniņa dēls redz kādas skaistu-

les bildi un pavēl savam sulainim Jānim braukt viņam līdz

precībās. Līgavu ar kuģi uz māju vedot, sulainis dzird, ka

kraukļi runā par trim nāves briesmām, kas draud ķēniņam

un ķēniņienei. Bet viņš nedrīkst nevienam par to stāstīt,

jo citādi pašam jāpaliek par akmeni. Viņš nu gan izglābj

jauno ķēniņu un ķēniņieni, bet tiek nosodīts uz nāvi. Ta-

gad Jānis visu izstāsta, bet nu arī paliek par akmeni. Ar

ķēniņa dēla asinim akmens tiek atkal atdzīvināts (Grimm 6.

Bolte und Polīvka, I, 42—57). Šī rietuma Eiropas pasaka
ir labi pazīstama arī latviešiem, leišiem, krieviem, somiem,

igauņiem un lībiešiem.

517. Puika, kas dažādas mācības piesavinājies.
Puika ir iemācījies putnu valodu un palīdz ķēniņa dēlam pre-

cībās, par ko dabūj bagātīgas dāvanas. Tāda pasaka ir

gan atzīmēta pie somiem un igauņiem; bet pie latviešiem

un lībiešiem laikam nav pazīstama.
518. Triju milžu brīnuma lietas. Trīs milži jeb velni

strīdās par trim brīnuma lietām. Jauneklis it kā grib iz-

šķirt viņu strīdu, bet paņem pats tās lietas un aiziet. Ar

šīm lietām viņš izpilda ķēniņa dēlam uzliktos darbus. Pie

somiem, igauņiem un lībiešiem šī pasaka ir reta, pie latvie-

šiem viņa atkal ir pārnākusi stipri sagrozītā veidā.

530—559. Kustoņi par palīgiem.
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530. Ķēniņa meita stikla kal nā. Ķēniņš uzlicis savu

meitu stikla kalnā un izsludinājis, ka savu meitu viņš atdos

tam, kas varēs tai kalnā uzjāt. Trešais par muļķi turēts

brālis jāj ar trim brīnuma zirgiem un trešo reiz arī uzjāj
kalna galā. Pēc „bārenītes un mātes meitas" (480) šī lai-

kam ir visbiežāki uzrakstītā latviešu pasaka. Pie krie-

viem šī pasaka liekas būt populārāka, nekā rietuma Eiropā,
lai gan taisni tipiskais stikla kalns te ir retums. To ievē-

rojot, varētu būt, ka stikla kalns te ir ienācis vēlāk no ci-

tām pasakām (R. Kohler, Kleinere Schriften zur Mārcken-

forschung, 444). Tomēr arī pie leišiem, somiem, igauņiem
un lībiešiem ir šī pasaka labi pazīstama.
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6. Pelnrušķīte.

1. A. 510 A. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas An-

nas Rudzltes Smiltenē.

Māte nomirusi un atstāsi pakaļā mazu meitenīti. Tēvs ap-

precējies akai pa jaunu, noprecēs atraikni un šai pašai bīšas div

meitenes. Visas trīs meitenes dzīvāšas kopā un bīšas jau lielas

izaugušas. Mātes meitas bīšas izlutinātas, nesmukas un slinkas.

Pameita bīsi strādīga un varēn smuka un tāpē šo jaunā māte ne-

varēsi ieraudzīt, visādi nerrosi un likusi šai pa naktīm pelnos

gulēt, tāpē nu šo ar visi iesaukuši par Pelnrušķi.

Tēvs reiz braucis uz pilsētu un sacīš visām trim meitām,
lei nu sakot, ko kurā grib, lei šis no pilsētas atvedot. Mātes meitas

kārošas šo un to, bet Pelnrušķe sacīsi, lei tēvs šai atvedot to,

kas šim ceļā aiz cepures aizķeršoties. Tēvs sapircies abām

mātes meitām visādas smukas mantas un braucis uz māju. Šis

vais nebīš no mājas diezin cik tālu, ka tēvam aizķēries aiz cepures

lazda zars un nolūzis. Tēvs nu paņēmis to zaru un vedis uz

māju Pelnrušķei. Pelnrušķe paņēmusi zaru, aizgāsi uz kapsētu
un iestādīsi zaru uz mātes kapa. No tā zara izaudzis lielc koks

un tai kokā dziedāši varēn jauki visunevisādīgi putnīni.
Drīz vie tās zemes ķēnīc izlaidis vēsti, ka šis izvēlēšoties sev

brūti, un saaicināš visas zemes meitas uz balli. Abas mātes

meitas saposušās un aizgāšas uz balli. Pelnrušķe padarīsi visus

mājās darbus, gāsi pie jaunās mātes un lūgusies, lei šo ar laižot

uz balli. Bet nu jaunā māte sacīsi, ka šī varēšot ta uz balli iet,

ka būšot izlasīsi no pelnim vienu vāceli lēcu. Nu jaunā māte

iebērusi pelnos vesalu vāceli lēcu un likusi, lei Pelnrušķe izlasot.

Kā nu jaunā māte aizgāsi. tā Pelnrušķe trīs reiz pieklauvēsi pie

loga. Tūlītās saskrēši putnīni un izlasīsi lēcas no pelmiim. Peln-

rušķe gāsi pie jaunās mātes un atdevusi šai izlasītās lēcas un akai

prasīsies uz balli. Bet jaunā māte šās nelaidusi un sacīsi, lei

izlasot vēl div vāceles lēcu no pelnim, ta šī to laidīšot. Nu

jaunā māte izbērusi pelnos div vāceles lēcu un sacīsi, lei Peln-

rušķe izlasot. Kā jaunā māte aizgāsi, tā Pelnrušķe akai

trīs reiz pieklauvēsi pie lodzīna. Nu saskrēš varēn daudz

vīsādīgu putnīnu un izlasīsi akai lēcas no pelnim. Peln-

rušķe atdevusi lēcas jaunai mātei un prasīsies akai uz balli. Bet

jaunā māte šās nelaidusi un sacīsi, lei ejot vie sust (gulēt), šai

neesot ne drēbu, ne, ko tāds pasaules smīdēklis pie citim cil-

vēkim darīšot, kam pa pelnim vie esot jāvārtoties. Nu Peln-

rušķe varēn nobēdāsies, aizgāsi prom un šai tā sirds apskrēsies,
ka sākusi gauži raudāt. Nu šī saņēmusi lielu galvu, aizgāsi uz

kapsētu pie mātes kapa un gribēsi sirdi izraudāt. Ka nu šī

krietni vie pie mātes kapa izraudāsies, ta gribēsi iet akai uz
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māju. Kokā sēdēs balts putnīc un tas nu nometis Pelnrušķei
varēn skaistas drēbes un zelta kurpītes. Nu Pelnrušķe saģēr-
busies jaunās drēbēs, apāvusi zelta kurpītes un nu bīsi princese,
kas princese. Nu Pelnrušķe gāsi uz ķēnīna pili un kā šī iegāsi,
tā ķēnīc to tūlītās pamanīs, ar šo vie dencoš un negribēš nemaz

vais vaļā laist. Bet Pelnrušķe ilgi vis nekavēsies, šī manīsies,

kā var pirmā mājā tikt, kamēr vēl mātes meitas nav mājā. Šī

nu papriecāsies tādu laicīnu, ta izmanīsies ķēnīnam un kā tikusi

no šā vaļā, tā tūlītās uz māju prom.

Otru vakaru akai Pelnrušķe atnākusi uz balli. Akai ķēnīc
ar šo vienu vie dencoš un negribēš vais šās nemaz ar vaļā laist.

Bet Pelnrušķe akai izmanīsies ķēnīnam un uz māju prom.

Trešo dienu nu akai ķēnīc rīkoš balli un Pelnrušķe akai aiz-

gāsi. Nu ķēnīc akai ar Pelnrušķi vienu vie dencoš un nelaidis

vais šās nemaz ar' vaļā. Bet Pelnrušķe izmānīsies šim no rokām

un bēgusi pa trepēm zemē. Kēnīc skrēš šai no pakaļas. Nu

Pelnrušķe likusi pa kaklu, pa galvu lejā un šai norāvusies no

kājas viena kurpīte un palikusi uz trepēm, jo ķēnīc bīš pavēlēš

trepes noķepināt ar piķi. Pelnrušķe gan izsprukuši, bet šās zelta

kurpīte palikusi uz trepēm pielipusi un ķēnīc saņēmis viņas

kurpīti.
Pelnrušķe varēn patikusi ķēnīnam un viņč šo nospriedis

meklēt rokā. Kēnīc nu gāš no mājas uz māju un licis, lei visas

meitas provē Pelnrušķes kurpīti, kurai kurpīte būšot taisni pa

kājai, tā būšot īstā. Bet nekur tāda neatradusies. Pēdīgi ķēnīc
ienācis Pelnrušķes tēva mājā. Nu jaunā māte tūlītās sapratusi,
kas par lietu, un sacīsi savai vecākai meitai, lei šī griežot kājai

papēdi no, ka pa ķēniņieni tikšot, ta jau vais kājām nebūšot jā-

staigā. Nu vecākā tūlītās nogriezusi kājai papēdi, un kā mauc

kurpīti kājā, ši der ar. Nu ķēnīc šo vedis uz savu pili, jo viņč

domāš, ka tā pati jau vie būšot īstā. Bet kā ķēnīc ar vecāko

māsu tikuši pret kapsētu, tā baltais putnīc akai dziedāš:

„Asinc, asinc kājā, īstā brūte vē mājā!"

Kēnīc dzirdēš, kā putnīc dzied, un tūlītās licis vecākai māsai

rādīt kāju. Kā tad! — šai papēdis nogriezts un kurpīte pillā

asiņu. Nu ķēnīc šo sviedis laukā un braucis akai apakal uz Peln-

rušķītes tēva māju. Jaunā māte nu mānīsi, ka ar vecāko nekas

neiznācis, un nu sacīsi jaunākai, lei šī griežot kājai pirstus no,
ka pa ķēniņieni tikšot, ta vais kājām nevaidzēšot staigāt. Jaunākā

nu ar tūlītās nogriezusi kājai pirstus un kā mērīsi kurpīti, tā šī

derēsi ar. Nu ķēnīc domāš: „Tā nu gan ir īstā" un vedis šo uz

savu pili. Bet kā šie akai braukuši gar kapsētu, tā baltais putnīc

tāpat dziedāš: „Asinc, asinc kājā, īstā brūte vē mājā!"
Kēnīc dzirdēš, ko putnīc dzied, un licis tūlītās jaunākai meitai

rādīt kāju. Kā ta! — kājai pirsti nogriezti un kurpīte pillā asinu.
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Ķēnīc sapratis, ka te akai blēdība, sviedis jaunāko ārā un braucis

trešo reiz uz Pelnrušķes tēva māju. Nu šis prasīš jaunai mātei,
vai šai ve esot kada meita. Jaunā māte sacīsi, ka neesot vais.

Bet nu ķēnīc pamanīš Pelnrušķi un prasīš jaunai mātei, kas tā

tāda esot. Jaunā māte sacīsi, ka tā esot Pelnrušķe, tā jau neesot

ne uz vienu balli bisi un tik mājā pa pelnim vie slaicējoties. Bet

ķēnīc sacīš, lai Pelnrušķe provējot kurpīti. Nu Pelnrušķe ar

āvusi savu kurpīti kājā un šai kurpīte kā uzlieta. Nu ķēnīc biš

priecīgs un sacīš, ka nu reiz šis īsto atradis. Ķēnīc aizvedis Peln-

rušķi uz savu piii.

Kāzu dienā Pelnrušķe aicināsi jauno māti ar uz baznīcu un

šī aizgāsi ar. Bet ka jaunā māte gribēsi iet baznīcā iekšā, tā

salaidušies svešādi putni un isknāpuši jaunai mātei acis. Ķēnīc

apprecēš Pelnrušķi un viņi dzīvāši laimīgi.

Piezīme. Tādu pašu pasaku senāk tiku arī Raunā dzirdējis. P. Š.

2. A. 510 A. K. T. Aizsilni ekos. LP, VII, 11, 27, 20, 1.

Vienai meitiņai bijusi jau mazai māte nomirusi — tēvs pa-

ņēmis pamāti. Pamātei bijušas divas meitas. Tās, lai gan viegli

augdamas, nebijušas tik daiļas, kā bārenīte, kas grūti augusi. Bet

nu nomiris tēvs. Dzīvs būdams, viņš bijis pieteicis jau, lai šā

kapu trīs naktis sargājot. Pamātei negribējies savu meitu sūtīt,

dzinusi visas trīs naktis pameitu sargāt. Šī nosēdusies uz tēva

kapa un raudājusi. Tad no tēva kapa izaudzis bērziņš, uz šā

kociņa meitiņa atradusi katrā naktī ik reiz skaistāku drēbju kārtu

sakārtu, arī sidrabā adītas kurpītes klāt. Pirmās drēbes bijušas

zīda, sidrabā izaustas, otras — zeltā izaustas, trešās — sidraba un

zelta izmargotas, dimanta pērlēm pieaustas. Noglabājusi drēbes

un neteikusi nevienam nekā.

Tās zemes ķēniņa dēls nodomājis precēties un darinājis

tālabad lielas dzīrās, saaicinādams visas, visas meitas. Pamātes

meitas arī izposušās un aizgājušas, bet bārēnītei neteikušas nekā.

Bārenīte aizgājusi todien uz kapsētu. Tad saskrējušas zīles, mei-

tenei vēstīdamas, lai ejot šī tur un tur dzīrās. Saģērbusies

sidraba drēbēs, viņa arī aizgājusi. Ķēniņa dēlam neviena tā ne-

palikusi, kā barēnīte, jo viņa mācējusi brīnum Jauki koklet un

bijusi tik daiļa, tik daiļa. Tūliņ ķēniņa dēls gribējļs šo ņemt par

sievu, bet bārene izmukusi projām uz mājām. Noģērbusies, noslē-

pusi drēbes un sākusi atkal savu darbu strādāt. Pamāte domājusi,

ka šī tikai kapsētā vien bijusi. Atnākušas mātes meitas un stāstī-

jušas, ka viena tur dzirās bijusi par daudzi skaistā un bagāta, bet

drīz nozudusi. Lai gan smalki meklējuši, tomēr netikuši dabū-

juši. Bārenīte likusies par to nozudumu brīnoties.
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Otrā dienā, kad mātes meitas aizgājušas uz dzīrām, bārenīte

atkal atprasījusies uz kapsētu. Nu apģērbusies zelta drēbēs un

projām uz dzīrām. Gājis tāpat kā vakar un šī atkal izmukusi.

Mātes meitas stāstījušas, ka nu bijusi viena vēl skaistāka par

vakarējo, bet atkal nozudusi.

Trešājā dienā atkal aizprasījusies uz kapsētu. Nu apģēr-
busies dimanta apģērbā. Ķēniņa dēls no koklēšanas vien pazinis,
ka šī tā pati vakarējā esot. Viņš licis notraipīt istabas priekšu

ar medu, un kad šī bēgusi projām, tad viena sidraba adīta kurpīte

pielipusi medum, nomukuši no kājas um palikusi turpat.
Ķēniņa dēls paņēmis kurpīti un braucis pa visu valsti, meklē-

dams, kam purpīte attiks. Aizbraucis ir uz pamātes māju un

licis meitām kurpīti apaut. Pamātes vecākā meita, kurpi paņē-
musi, iegājusi rijā apaut, bet tā bijusi par mazu — papēdis ne-

gājis iekšā! Ņēmusi papēdi nocirtuši, pušumu sasējusi, apāvusi
un iznākusi laukā. Ķēniņa dēls vedis viņu projām. Bet gar kap-
sētu braucot, zīles nejēdzīgi spiegušas, tā kā ķēniņa dēlam bail

ticis. Nobraukuši pretim pilij -- vedamā meita nomirusi. Ķēniņa

dēls, asinis redzēdams, visu nopratis un braucis atpakaļ. Otrai

pamātes meitai bijusi kurpīte tīri pa kājai. Ķēniņa dēls domājis:
„Tā nu tā īstā."

Bet gar kapsētu braucot, atkal zīles nejēdzīgi spiegušas. Pilī

aizbraukušiem, ķēniņa dēls licis šai koklēt, bet šī nepavisam ne-

mācējusi. Noredzējis, ka vēl nav īstā, braucis atpakaļ, paņem-
dams kokles līdza.

_

Kad bārene kurpīti apāvusi, tad devis tai

koklēt. Kā šī koklējusi, tūlin_pazinis. Nu šī arī vairs neliegu-

sies, saģērbusies savā skaistajā rotā, braukusi ķēniņa dēlam līdza

un palikusi viņam par līgavu.

3. A. 510 A. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no P. Aboltinas

Aumeisteros.

Bīš vienc tāds ķēnīc, kas braukāš apkārt sievas meklēdams,
bet neviena meita šim nebīsi pa prātam. Kēnīc bīš visu laiku

pa_ citim ķēnīnim un_ augstmanim braukāš un kā atbraucis bešā

maja, ta nodomāš tā. Rīkošot savā pilī dzīres un saaicināšot
visu nevisadas meitas: gan prastas, gan smalkas, gan nabagas,

gan bagātas, un tuli izlaidis pa savu valsti ziņu, ka uz šā dzīrēm

janak visam meitām no vietas, kādas vie esot, bet visām jā-
nākot un neviena nedrīkstot mājā palikt.

Vienai mātei bīšas trīs meitas, ceturtā bīsi pameita un šo sau-

kuši par Pelnrušķīti, jo pamāte to visādi nerrosi un mozēsi, kā jau
bāra bērnu. Ka nu atnākusi no ķēnīna ziņa, ka visām meitām

jaietot uz dzīrēm un tur ķēnīc sev izmeklēšot sievu, tā mātes

meitas ar sākušas posties un Pelnrušķīte ar taisīsies uz dzīrēm.
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bet pamāte šās nelaidusi un sacīsi, ka šai jau neesot ne drēbu,
ne lāga kurpu un tāda putnu biedēkļa jau nu gan ķēnīc sev par
sievu neņemšot.

Kā nu pienākusi tā dzīru diena, tā visas trīs mātes meitas

aizgāšas uz ķēnīna pili, bet Pelnrušķīti pamāte nelaidusi un va-

karā iebērusi pelnos vesalu sieku kaņepu un sacīsi Pelnrušķītei,
ka šai līdz rīta gaismiņai kaņepes jāizlasot no pelnim un ja ne-

būšot izlasītas, ta šī dabūšot ontalīgas maculkas. Nu pamāte

aizgāsi gulēt un Pelnrušķīte lasīsi no pelnim kaņepes laukā un

gauži raudāsi.

Bet pie Pelnrušķītes pienācis vecs vecīc un prasīš šai, kāpē
šī raudot. Pelnrušķīte nu šim stāstīsi, kā pamāte darīsi un kā

nu šī netiekot uz ķēnīna dzīrēm un šai pa šonakti esot jāizlasot

no pelnim vesels sieks kaņepu. Nu vecīc sacīš Pelnrušķei, lei

šī neraudot un izejot ārā un reiz iešvilpoties, tā tūlī būšot daudz

putnīnu klā, lei šī sakot putnīnim tā:

„Sanākat lieli un mazi. Labos lasāt pūrīnā, sliktos gūzīnā!"

Tā lei nu šī aizejot uz kapsētu pie savas mātes kapa, tur pie

kapa augot liels lazds, lei zem lazda reiz iešvilpoties, tā šai būšot

lepnas drēbes. Kā nu vecīc pelnrušķītei visu tā izstāstīš, tā akai

aizgāš.
Nu Pelnrušķīte gāsi laukā un iešvilpusies. Tūlī saskrēš

lielc bars lielu un mazu putnīnu. Nu Pelnrušķīte sacīsi uz put-

nīnim: «Sanākat lieli un mazi. Labos lasāt pūriņā, sliktos

gūzīnā!"
Nu putnīni salaidušies ap pavardu un drīz vie kaņepes bīšas

jau no pelnim izlasītas. Nu Pelnrušķīte aizgāsi uz kapsētu un

apstāsies zem lazda un akai iešvilpusies. Tūlī no lazda zarim

nokritušas sidraba drēbes, sidraba kurpītes un tūlī ar nezi kur

gadīsies sidraba karīte un sidraba zirgi. Pelnrušķīte kāpusi ka-

rīte iekšā un aizbraukusi uz ķēnīna pili.

Kā nu ķēnīc pamanīš Pelnrušķīti, tā aicināš šo dencot un

negribēš vais nemaz vajā laist. Bet kad Pelnrušķītei nācis laiks

klāt akai apakal būt, šī izmanīsies no ķēnīna, aizbēgusi no pils

un kāpusi savā karītē iekšā un braukusi prom. Kā nu Pelnrušķīte

aizbraukusi pie kapsētas, tā akai sidraba drēbes, sidraba kurpes,

sidraba zirgi un sidraba karīte uzreiz pazuduši un Pelnrušķīte

bīsi tāda pati, kā vienādi. Kā mātes meitas nākušas maja no

ķēnīna pils, tā Pelnrušķīte jau bīsi sen_ mājā un gulēsi jau.
Kā nu rītdienā mātes meitas cēlušās augša, ta stāstīšas_ mātei,

cik vakar ķēnīna dzīrēs bīsi skaista sidraba princese, un kā ķenīc

ar šo vie esot dencoš un nemaz negribēš vaļā laist. Pelnrušķīte

jau sapratusi, ka par šo pašu gāsi runa, bet izlikusies, ka nekā

nezin, un pēdīgi vēl sacīsi: „Ak, kau es tak ar to sidraba princesi

būtu redzēsi!"
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Nu mātes meitas palikušas sirdīgas un atkliegušas: _„Nu, tā

jau vēl trūka, ka tāds putnu biedēklis, kā tu, sāks vazāties pa

ķēnīna dzīrēm."

Bet Pelnrušķīte bīsi iepatikusies arī ķēnīnam un šis nu pats

pie sevis nodomāš: „Tā man patika! Tā būs īstā!"

Nu viņč braucis pa malu malām un meklēš sidraba princesi

rokā, bet nekur tādas neatradis. Kā nu lei dabū šo rokā? Rīko-

šot akai dzīres, jāču sidraba princese akai atbraukšot, un ķēnīc

vēl tai pašā dienā izlaidis ziņu, ka rīkojot akai dzīres, un aicināš

akai visas meitas no vietas, vai nabagas, vai bagātas.

Mātes meitas akai vīkšušās uz ķēnīna dzīrēm un Pelnrušķīte

arī lūgusies, lei šo ar' laižot, bet pamāte nelaidusi un vakarā

iebērusi pelnos div sieki kaņepu un likusi pa nakti izlasīt. Mātes

meitas aizgāšas uz ķēnīna pili, bet Pelnrušķīte palikusi mājā un

rušināsies ap pavardu. Bet kā pamāte aizgāsi gulēt, tā Peln-

rušķīte izgāsi ārā, reiz iešvilpusies, un tūlī akai putnīni bīsi klāt.

Nu Pelnrušķīte akai sacīsi: „Sanākat lieli un mazi. Labos lasāt

pūrīnā, sliktos gūzīnā!"

Nu putnīni atkal salaidušies ap pavardu un drīz vie izlasīši

no pelnim kaņepes. Tā nu Pelnrušķīte aizgāsi uz kapsētu, ap-

stāsies zem lazda pie mātes kapa un reiz iešvilpusies. Tūlī šai

no lazda nokritušas zelta drēbes un zelta kurpes. Turpat jau

bīsi ar zelta karīte un zelta zirgi un Pelnrušķīte tik kāpusi karitē

iekšā un braukusi uz ķēnīna pili.

Kā nu ķēnīc šo pamanīš, tā tūlī aicināš dencot un dencoš ar

šo vienu pašu visu vakaru, nemaz vais nelaidis vaļā. Kā nu

Pelnrušķītei nācis laiks klāt, ka jābrauc uz māju, tā šī lūgusies,
lei šo palaižot drusku vaļā un šī apsolīsi ķēnīnam nākt vēl atpakaļ,

jo citādi šis šās nelaidis vaļā. Bet kā nu ķēnīc šo palaidis vaļā,
tā Pelnrušķīte tūlī aizbēgusi, karītē iekšā un prom.

No kapsētas akai pazuduši zelta zirgi un karīte, zelta drēbes

un kurpes, un Pelnrušķīte bīsi tāda pati, kā jau vienādi, un gāsi

mājā. Ka nākušas mātes meitas no ķēnīna pils, ta Pelnrušķīte

jau sen bīsi mājā un gulēsi jau.

Rītīnā akai mātes meitas stāstīšas par smuko zelta princesi,
bet Pelnrušķīte tik klausīsies un pēdīgi nosacīsi: „Kau tak es ar

reiz viņu redzētu!"

Nu akai mātes meitas pārskaitušās un kliegušas pretī, ka šo,
tādu pelnu Trīnu, jau nevienam nevarot rādīt, kur nu vē uz

ķēnīna pili vest, šī jau tur nosmullāšot visus godīgus cilvēkus.

Bet ķēnīc nu vais nezināš, kur dēties, kā šim iepatikusies

Pelnrušķīte, un viņč akai izbraukāš malu malas un meklēš šo

rokā, bet nekur tādas nevarēš atrast. Nu viņč nospriedis, ka

jārīkojot akai dzīres un jāaicinot akai visas meitas no malu malām,
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gan šādas, gan tādas. Nu ķēnīc tā ar' izdarīs un rīkoš akai
dzīres.

Mātes meitas posušās uz dzīrēm un Pelnrušķīte lūgusies, pa-

māti, lei laižot šo ar. Bet pamāte Pelnrušķītes nelaidusi un kā

mātes meitas aizgāšas uz ķēnīna pili, tā pamāte iebērusi pelnos
vesalu pūru kaņepu un piesacīsi Pelnrušķītei, lei līdz rīta gaismai
izlasot kaņepes no pelnim.

Nu Pelnrušķīte akai izgāsi ārā, reiz iešvilpusies un tūlī

putnīni bīši klāt. Nu pelnrušķīte sacīsi: „Sanākat lieli un mazi.

Labos lasāt pūriņā, sliktos gūzīnā!"
Putnīni salaidušies ap pavardu un drīz vie kaņepes bīšas

jau no pelnim izlasītas. Tā nu Pelnrušķīte aizgāsi uz kapsētu,
akai tāpat apstāsies zem lazda un iešvilpusies. Nu šoreiz šai

nokritušas dimanta drēbes, dimanta kurpes un gaidīsi dimanta

karīte un dimanta zirgi. Pelnrušķīte kāpusi karītē iekšā un

laidusi uz ķēnīna pili. Bet šoreiz jau pats ķēnīc šo gaidīš pie
durim un kā šī piebraukusi, tā šo cieti un vedis zālē un dencoš

ar šo vienā dencošanā un nemaz vais nelaidis vaļā. Nu Peln-

rušķītei bīsi jau noliktā stunda klā, ka jābrauc prom, bet ķēnīc
šās nelaidis vaļā. Gan šī lūgusies, gan lūgusies, bet ķēnīc, kā

nelaidis, tā nelaidis. Nu jau laiks bīš pāri un ķēnīc šās nelaidis.

Kā pārgāš noliktais laiks, tā ar viss tas, kas Pelnrušķītei bīš,

palicies uz visiem laikiem. Nu Pelnrušķīte palikusi tāda pati —

dimanta drēbēs un dimanta kurpēs. Bet nu mātes meitām ar

nokritusi tā kā migla no acim un šās pazinušas, ka tā dimanta

princese jau esot šo pašu Pelnrušķīte.

Bet ķēnīc nelaidis Pelnrušķītes ne par ko ar vais vaļā un

rīkošs kāzas. Drīz vie Pelnrušķīte ar ķēnīnu nodzērusi kāzas

un dzīvāsi laimīgi.

4. A. 510 A. Skolnieks A. Ritenis no 60 g. vecas teicējas

Pelnēnos Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienai mātei bija divas īstās meitas un viena pameita. Reizi

pamāte teikusi pameitai, ka trīs dienu laikā viņai jāsavērpj trīs

podi linu. Pašas meitas bija slinkas, tās nevērpa, bet tik teica,

lai vērpj pameita. Pie akas vērpdama, pameita pamanījusi, ka

viņai no lielas vērpšanas pirksti cauri palikuši, ar asjnim.
Viņa gribējusi spoli nomazgāt, bet tā iekritusi akā. Sākusi

raudāt: ko nu darīt. Te pienācis gailītis un dziedājis: „Kikeriki,

ko tu, meitiņ, raudi?"

„Kā neraudāšu? Spole iekrita akā."

Gailītis ieskrējā akā un iznesa meitai spoli. Tad viņa žē-

lojās, ka nevarot savērpt tik daudz linu. Te pielaidušies putniņi,

palīdzējuši viņai savērpt un nu meita bijusi priecīga.
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Vienu dienu pamāte iebērusi sieku linusēklu pelnos sacī-

dāma: „Mēs būsim divas dienas godā, bet līdz mēs pārnāksim

mājā, jābūt linusēklām izlasītām."

Pameita lasījusi, lasījusi, bet kur nu izlasīsi? Sākusi rau-

dāt. Te par laimi atlaidušies putniņi un atkal palīdzējuši linu-

sēklas savākt. Nu pameita bijusi brīva, aizgājusi uz kapsētu
pie savas mātes kapa un raudājusi: „Kaut es arī varētu būt tai

godā, kur manas māsas!"

Tad tur nolaidies eņģelis un iedevis tai baltas drānas sacī-

dāms: „Kad tu nāc mājās, tad atnāc atkal pie kapa, noliec drā-

nas, lai es varētu viņas savākt."

Viņa aizgājusi tai godā, tur dancājusi un priecājusies. Pats

ķēniņš, ieraudzījis tādu skaistu meitu, ar to vien dancājis un ne-

gribējis laist to mājās. Baidīdāmies, ka skaistā meita neaizbēg,

viņš licis nosmērēt trepes ar laku. Ejot pa trepēm pirmai, bāre-

nītei palikusi tur kurpe. Uz kapiem nogājusi, viņa lūgusi eņģe-

lītim, lai viņš piedodot, ka viena kurpe palikusi goda mājā pie

trepēm.

Pēc kāda laiciņa pārnākusi pamāte ar savām meitām, bet

pameita jau sēdējusi atkal pelnos. Viņas nu stāstījušas pameitai,
ka vienai skaistai princesei palikusi kurpe pie trepēm.

Otrā dienā ķēniņš braucis ar saviem sulaiņiem pie visām

meitām mērīt kurpi. Atbraucis pie pamātes meitām, mērījis
vienai — tai par lielu, mērījis otrai —

tai par mazu, tā gribējusi

jau papēdi nogriezt. Tad viņi prasījuši, vai vairāk meitu neesot.

Pamāte teikusi, ka viņai esot gan vēl tāda novārgusi pameita,
bet tā jau nekur neejot. Viņi tomēr gājuši mērīt, un tai kurpe

bijusi kā uzlieta.

Ķēniņš iesēdinājis bārenīti savā karietē, aizvedis pie sevis

un apprecējis. Pamātei bij žēl, ka viņas meitām nav kurpe

derējusi, viņa aiz lielām bēdām nomirusi, bet ķēniņš dzīvojis
ar pameitu laimīgi.

5. A. 510 A. Skolnieks J. Bernāts no K. Juškevices Nīca,

K. Lielozola kr.

Māte neieredzējusi savu pameitu. Ķēķī viņu likusi guldināt un

strādāt, iekšā nemaz nelaidusi. Savu meitu turpretī istabā vien

turējusi un tērpusi greznās drēbēs.

Tai zemē dzīvojis ķēniņa dēls
A

kas gribējis precēties un ne-

varējis nolūkot sev derīgu sievu. Viņš sarīkojis balli un salūdzis

tur visas valsts meitas.

Meitas māte izģērba savu meitu zīdā un samtā, bet pameitu,

pelnrušķīti, nemaz nelaida, lai gan tā dikti lūgusies, lai ņemot šo

ar līdz. Pelnrušķīte nu palikusi mājās raudot. Palikusi viena
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pati mājās, viņa aizgāja pi€ savas mātes kapa un raudāja. Tur

viens putns viņai nosvieda zīda un sudraba drēbes. Viņa nu

mudīgi vien apģērbās un steidzās arī uz ķēniņa balli. Balle jau
bija iesākusies, un visi tur dancoja. Ķēniņa dēls, viņu ieraudzījis,
tūliņ paņēma dancot.

Kad balle beidzās, viņa pirmā aizsteidzās mājās. Pārgājusi

mājās, viņa noģērbās un gāja atkal ķēķī pie darba, tā kā māte

ar īsto meitu nemaz nezināja, kaviņa arī bijusi ballē.

Otru vakaru bija atkal tāda pati balle sarīkota ķēniņa pilī.

Vispirms tur nogāja mātes meita, pēc tam aizgāja pameita, abas

tāpat apģērbušās kā agrāk. Ķēniņa dēls ar pelnrušķīti vien dan-

coja un vaicāja, kas viņa esot, bet viņa nedevās zināt. Ballei

beidzoties, viņa atkal pirmā aizsteidzās mājās.

Trešo vakaru bija atkal tāda pati balle sarīkota, bet ķēniņa
dēls šoreiz notraipīja trepes ar piķi, labi zinādams, ka viņa

dancotāja pirmā steigsies mājās. Pelnrušķītei mājās steidzoties,

nemanot kurpe bija pielipusi pie trepēm. Tikai mājās pārgājusi,

viņa atradās, ka kurpes nav. Maz par to bēdādama, viņa no-

ģērbās un strādāja tik tālāk savus darbus.

Ķēniņa dēls paņēma kurpīti un braukāja apkārt, meklēdams,

kurai meitai tā kurpīte derēs. Bet visām meitām kurpīte izrādī-

jās par mazu.

Mātes meita, dabūjusi to zināt, nodrāza savu papēdi tā, ka

kurpīte gandrīz jau uzgāja, bet ķēniņa dēls ieraudzīja, ka no kājas
nāk asinis, un tūliņ prasīja, vai vairāk meitu mājās neesot. Te

viņš izdzirda, ka ķēķī kaut kas bruzd, gāja skatīties un ieraudzīja

pelnrušķīti, kurai kurpīte taisni derēja kājā.
Pameita nu uzģērba savas greznās drēbes, iesēdās karietē

un aizbrauca ķēniņa dēlam līdz par līgavu. Nu pelnrušķīte dzī-

voja laimīgi, un dzīvo varbūt vēl šodien, ja nav mirusi.

6. A. 510 A, J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka kr. LP, VII,

11, 27, 20, 2.

Vienai pamātei bijušas divas īstas meitas un trešā pameita,
īstās meitas bija slinkas un neglītas, bet māte tās loti mīlēja un

lutināja. Pameita atkal bija skaista un strādīga, kas pamātei ar

īstām meitām nemaz nebija pa prātam. Par to nu ar' nabaga bā-

renītei deva darbu dienā un naktī.

Tās zemes ķēniņa dēls taisījās precēties un sarīkoja lielas dzī-

rās, kur saaicināja visas valsts meitas. Kad īstās meitas taisījās
uz dzīrām, tad pameita arī iebilda, vai viņa arī nevarētu iet līdz.

Pamāte iebēra stopu zirņu pelnos un uzsauca: ~Kad izlasi tos zir-

ņus, tad vari iet."
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Bārenīte nosēdās raudādama pie pelniem un sauca: „Balodīši,
nākait man palīgā! Lasait veselos stopiņā, bojātos guziņā!"

Tūliņ salaidās daudz baložu un īsā brīdī salasīja visus zirņus.
Darbu padarījuši, viņi vēl pamācīja bārenīti, lai ejot uz mātes

kapu. Bārenīte arī aizgāja uz kapsētu, piespiedās pie egles, kas

turpat kapa malā auga, un tūliņ no egles nokrita skaistas sudraba

drēbes. Apģērbusies skaistajās drēbēs, viņa arī aizsteidzās uz

ķēniņa dzīrām. Ķēniņa dēls tikai ar viņu gribēja dancot, bet drīz

vien viņa pazuda un aizsteidzās uz mājām.
Nākošā dzīru dienā bārenītei bija jāizlasa stops kaņepju no

pelniem. Viss tas tāpat tika izdarīts, un šoreiz viņa dabūja zelta

drēbes pie egles. No dzīrām tā atkal drīz aizbēga un bija kā

ūdenī iekritusi.

Trešā dzīru dienā pamāte iebērusi stopu sinepu pelnos, lai

izlasot. Balodīši atkal viņai palīdz un šoreiz viņa dabūj pie egles
dimanta drēbes. Kad nu bārenīte nonāk pilī, tad ķēniņa dēls liek

aptraipīt pils slieksni ar piķi, lai skaistā jaunava tiktu bēgdama
aizkavēta. Bārenītei nu gan izdodas atkal aizbēgt, bet piķis tai

noraun vienu dimanta kurpi no kājas.

Ķēniņa dēls saņem to kurpi.un brauc pa visu valsti apkārt

mērīdams, kam tā kurpe labi derētu, bet izrādās, ka viņa nav ne-

vienai jaunavai pašā reizē. Tā nu viņš iebrauc arī pie tās mātes

ar trim meitām. Māte, redzēdama, ka viņas meitām kurpe par

mazu, apdrāž vecākai meitai kāju. Viņa nu viegli var uzvilkt

kurpi un ķēniņa dēls to ved uz savu pili. Gar kapsētu braucot,
balodīši rūc: „Asins kājā, brauc mājā!"

Ķēniņa dēls arī paskatās un redz, ka ir gan līgavai asinis.

Viņš nu ved vecāko meitu atpakaļ, bet māte tagad apdrāž jau-
nākai meitai kāju. Nu ved jaunāko meitu projām, bet pie kapsē-
tas baloži atkal sāk rūkt un ķēniņa dēls redz, ka atkal ir pievilts.

Trešo reiz viņš dabu bārenīti roka, un tai kurpe ir ka uzlieta

uz kājas. Gar kapsētu braucot, baloži rūc: „Līgavu ved, līgavu
ved!"

Ta nu bārenīti apprecēja ķēniņa dels, bet īstas meitas nomo-

cījās ilgu laiku, savas kājas dziedēdamas.

7. A. 510 A. Anna Bāla Nur mi žos. LP, VII, 11, 27, 20, 3

Vienai mātei bijušas trīs meitas, divas īstas un treša pameita,
pelnrušķīte. Pelnrušķītei bijis jāguļ pavarda malā.

Tās zemes ķēniņš sataisījis lielas dzīres un uzaicinājis tur vi-

sas meitas. Kad mātes meitas dzīrojušās, pelnrušķei atnākusi

mirusī māte un pamācījusi, lai ienesot no dārza to un to ābelīti.

No ābelītes māte uztaisījusi mazu zizlīti, piesitusi to pie zemes,

un pelnrušķei tūliņ gadījies zvaigžņu apģērbs. Piesitusi otrreiz —
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gadījušies skaisti rati vienā zJtā, tikai zirgu trūcis. Nu māte likusi

pelnrušķei atnest pelu lamatas, kur pašu laiku bijušas sešas pe-

les iekšā. Piesitusi pelītēm ar zizlīti, gadījušies lepni zirgi, tikai

kučēra trūcis. Māte likusi pelnrušķei atnest žurku lamatas, kur bi-

jusi viena žurka iekšā. Piesitusi žurkai — gadījies lepns kučērs.

Tā nu pelnrušķe aizbraukusi uz ķēniņa dzīrēm, kur visi par to

brīnējušies.
Otrās dzīrēs viņa aizbraukusi ar mēness apģērbu, trešajās ar

saules apģērbu. Pēdējo reizi viņa pazaudējusi savu kurpi uz ķē-

niņa pils sliekšņa, kas bijis ar piķi apliets.

Pēc kurpes ķēniņa dēls gribējis uzmeklēt zudušo jaunavu.

Kad viņš nobraucis triju meitu mājā, tad māte gribējusi savas

meitas izdot ķēniņa dēlam un apgraizījusi tām kājas, lai tās varētu

apaut to kurpi. Viltus tomēr nācis gaismā un ķēniņa dēlam pēdīgi
izdevies atrast bārenīti. Tad viņi apprecējušies un dzīvojuši
laimīgi.

8. A. 510 A. E. Aizderdzis Gulbenē, LP, VII, 11, 27, 20, 4.

Reiz dzīvojušas trīs māsas — tā trešā kalpojusi tām divām.

Kādreiz visas trīs gājušas pa pļavu puķes lasīdamas, bet abas

sliņķes lasījušas maz — kalponītei bijis jāiet nopakaļus un jālasa
vienai pašai gandrīz. Lasījusi, lasījusi — ieraudzījusi nabadzīti

saulē gulošu. Kalponei iežēlojusies nabadze — sākusi tai pa-
krēsli taisīt no puķēm, saulei priekšā sprauzdama. Divas māsas,
to redzēdamas, pārgudrībā apsmējušas trešo māsu, ka šī tādus

niekus darot — grābstoties gar veceni. Kas tur nu esot daļas gar

tādu? Pēdīgi vecenīte atmodusies un kad nu puķu plūcēja gājusi

projām, iedevusi trīs jostas: divas raibas un skaistas, vienu baltu,

neskaistāku. Kalponei raibās jostas bijis jāatdod, vai grib, negrib,
abām māsām — daudz nelūgušās. Šī nabadzīte apjozusi sev balto

jostu un tā izrādījusies visskaistākā, sudrabā un dimantā vien

mirdzējusi. Šām abām nekāds sevišķs apģērbs neizjucis. Pēc

tam ķēniņa dēls sarīkojis dzīrās un ieaicinājis visu visādas mei-

tas. Aizgājušas mūsu trīs māsas arī dzirās. Ķēniņa-dēlam tūdaļ
sudrabainā kalpone iekritusi acīs — tas dāvinājis tai gredzenu un

otrā svētdienā salaulājies ar to.

9. A. 510 A. J. Dīcmanis Liegos. „P asaku vācelīte", 1891.

LP, VII, 11, 27, 19, 1.

Vienu svētdienu saimniece ar savu meitu gāja baznīcā, bet

sērdienītei vajadzēja palikt mājās. Saimniece iebēra dvālikti lin-

sēklu pelnos un sērdienītei vajadzēja tās izlasīt, kamēr šīs no baz-

nīcas pārnākšot. Kad saimniece ar savu meitu bija aizgājušas,
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sērdienīte notupās pie pelniem un sāka raudāt. Te ienāca vecs

vīriņš un prasīja meitenei: „Ko tu brēc?"

„Jā, kā es nebrēkšu, kad saimniece iebēra linsēklas pelnos

un lika man tās izlasīt, kamēr no baznīcas pārnākšot."
Vecītis iedeva viņai mazu nūjiņu un teica, lai viņa piesit pie

trauka (sieka), tad sēklas no pelniem atšķiršoties. Vecītis vēl

teicis: „Kad tu sēklas esi izšķīrusi, tad noej mežā pie lielā ozola,

piesit ar nūjiņu, koks atvērsies, un tur būs drēbes, tās tu vari uz-

ģērbt un aiziet baznīcā. Bet taisi tā, ka tu jau papriekšu esi mā-

jās nekā saimniece."

Meitene nu tūliņ piesita pie trauka ar nūjiņu un sēklas atšķī-
rās vienā trauciņā, pelni otrā. Tad viņa nogāja uz mežu pie mi-

nētā ozola, piesita pie tā ar nūjiņu, un tur atradās ļoti greznas
drēbes ar zelta izšuvumiem. Viņa tās izņēma no ozola, apģērba
un tad aizgāja uz baznīcu. Kad sērdienīte iegāja baznīcā, tad

visi ļaudis uz viņu ziņkārīgi lūkojās, cits citam paklusi vaicā-

dami: „Kas gan tā varētu būt par tādu princesi?"

Zināms, sērdienīte tādās skaistās, zeltītās drēbēs izskatījās
aplam skaista. Viņa tomēr visiem ļaudim papriekšu izgāja no

baznīcas, nogāja mežā pie ozola, nolika savas drēbes un pārgāja

mājās. Mājās pārgājusi, viņa tūliņ nosēdās atkal pie sava sēklu

trauka. Kad nu saimniece ar savu meitu pārnāca no baznīcas, tad

viņas stāstīja sērdienītei, ka šodien esot vareni skaistu meitu

redzējušas.
„Es jau arī to redzēju!" sērdienīte itin jautri teica. Saim-

niece prasīja: „Kā tad tu, mājās būdama, varēji viņu redzēt?"

„Es pakāpu uz vārtu stabu un tad redzēju!"
Saimniece nu tūliņ lika nocirst stabu, lai meitenei nebūtu

vairs kur skatīties.

Otru svētdienu saimniece ar savu meitu gāja atkal baznīcā,
bet sērdienītei vajadzēja palikt mājās, sēklas no pelniem lasīt, jo
saimniece bija šoreiz, atkal uz baznīcu iedama, sēklas iebērusi

pelnos. Kad viņas bija aizgājušas, tad meitene notupās pie sēklu

trauciņa un atkal gauži raudāja. Te ienāca vecais vīriņš un pra-

sīja meitenei: „Ko tu, mīļais bērniņ, atkal tā gauži raudi?"

~Kā man neraudāt — saimniece mani baznīcā nelaiž, lika at-

kal lasīt seklas no pelniem/
Vecais viņai iedeva atkal nūjiņu un teica: „Piesit ar nūjiņu

pie viena trauka, otra, tad tūliņ izšķirsies sēklas no pelniem. Ja
gribi baznīcā noiet, tad noej mežā pie minētā ozola, piesit tur trīs

reizas, tad tas atvērsies un tur būs drēbes."

Sērdienīte nu tūliņ piesita pie viena trauka, otra, sēklas iz-

šķīrās no pelniem katra savā traukā, Tad viņa nogāja uz mežu,
piesita pie ozola — tas atvērās un tur atradās vēl daudz jo skai-

stākas drēbes, nekā pirmo reizi. Viņa tūliņ apģērbās un aizgāja
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uz baznīcu. Šodien ļaudis vēl jo vairāk skatījās un apbrīnoja
sērdienītes skaistumu. Viņa šoreiz izskatījās skaistāka, arī viņas

drēbes šoreiz bija smalkākas un dārgākas. Neviens nezināja,

no kurienes šī skaistā princese bija. Arī pats mācītājs pameta

acis uz apbrīnojamo jaunavu. Šoreiz sērdienīte atkal aizgāja
ātrāki par citiem laudim no baznīcas. Viņa nogāja mežā, nolika

drēbes, aizgāja mājās un nosēdās pie sēklu trauciņa. Saimniece

ar savu meitu, pārnākušas no baznīcas, stāstīja sērdienītei, ka

viņas šodien redzējušas baznīcā vēl skaistāku — smalkākās, dār-

gākās drēbēs ģērbtu princesi, nekā pagājušā svētdienā.

„Es arī viņu redzēju!" sērdienīte priecīgi iesaucās.

„Kā tad tu, te mājās būdama, varēji viņu redzēt?"

Sērdienīte laieīdamās atteica: „Es uzkāpu uz skursteni un

tad viņu redzēju". Saimniece lika tūliņ noplēst skursteni, lai sēr-

dienīte nevarētu citā reizā noskatīties.

Nu trešo svētdienu saimniece ar savu meitu gāja atkal uz

baznīcu, bet sērdienītei bija vienai pašai jāpaliek mājās, jāizlasa
sēklas no pelniem. Šodien sērdienīte nebija vairs tik bēdīga kā

citas reizas, jo bija apradusi ar savu dzīvi un darbu. Vecīša dotā

nūjiņa bija viņai par atspaidu. Vecītis šodien pie viņas arī vairs

neienāca. Viņa jautri uztraļlināja, paņēma savu nūjiņu, piesita

pie sēklu trauka — sēklas atšķīrās tūliņ no pelniem. Viņa nu

nogāja mežā pie minētā ozola, piesita ar nūjiņu — koks atvērās.

Tur nu viņa atrada vēl jo smalkākas un greznākas drēbes — tās

bija ar zelta un dimanta izšuvumiem. Drēbes bija vai desmit

reiz greznākas, nekā pirmo un otru reizi. Arī smukas kurpes
tur atradās zeltītām šņorēm, sudraba pumpiņām. Sērdienīte ap-

vilka drēbes un kurpes un nogāja baznīcā. Tiklīdz viņa iegāja

baznīcā, tūliņ visa baznīca atspīdēja, kā no spoža saules gaišuma.
Sērdienītes drēbes mirdzēja un vizēja vienā zeltā un dimantā

vien. Šoreiz arī sērdienīte pati izskatījās daudz reiz daiļāka,
skaistāka. Ļaudis nevarēja apbrīnot vien viņas diženo skaistumu

un drēbju rotu. Ikkatram, kas uz viņu paskatījās, tūliņ acis ap-

žibēja, itkā no spožas saulītes. Ir mācītāju pārtrauca runā. Starp
citiem baznīcas jaudim bija arī ķēniņa dēls. Viņš bija pirmās divi

svētdienās skaisto princesi noskatījies un licis saviem sulaiņiem

skatīties, uz kuru pusi skaistā princese aiziet, bet neviens nebija

varējis noskatīties. Kad mācītājs bija nokāpis no kanceles, tad

ķēniņa dēls iegāja pie mācītāja un viņi nu sarunājās, kā varētu

dabūt zināt, no kurienes šī skaistule ir. Viņi lika kādam baznīcas

vīram baznīcas slieksni ar piķi nosmērēt, un ķēniņa dēls nolika

aiz baznīcas durvim sargus, lai sargi princesi drusciņ apturētu

un izvaicātu, no kurienes viņa ir.

Sērdienīte izgāja šoreiz tāpat atkal citiem papriekšu no baz-

nīcas. Viņa nogāja mežā pie ozola, noģērbās un pārgāja mājās.
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Mājās pārgājusi, viņa nosēdās pie sava sēklu trauciņa. Sargi ne-

bija varējuši notvert sērdienīti — bija izgājusi neredzot cauri. Bet

pār baznīcas slieksni ejot, bija viena kurpe nomukuši un uz

sliekšņa pie piķa pielipusi. Viņi kurpi savāca un norunāja no rīta

braukt pa visu apgabalu — uzmeklēt jaunavu, kurai šī kurpe būtu

laikā.

No rīta nu mācītājs un princis brauca meklēt skaisto prin-
cesi. Braukāja pa visu to apgabalu, bet neatrada tādu, kurai

kurpe būtu laikā. Minētās saimnieces meita, dabūjusi zināt, ka

mācītājs un ķēniņa dēls apkārt braukājot, meklēdami tādu un tādu

meitu, iegāja citā istabā un nodrāza savas kājas jo plānākas un

šaurākas. Pēdīgi viņi arī atbrauca šinīs mājās. Nu mēģināja kurpi
uzmaukt tūliņ saimnieces meitai —un brīnums! Kurpe uzgāja
saimnieces meitai. Saimnieces meitai vajadzēja nu taisīties un

braukt viņiem līdz. Pa ceļu braucot, viņi redzēja kraukli gaisā

skrējām. Krauklis skriedams sauca: ~Krau, krau, pilna kurpe asi-

nim!"

Viņi nu nevarēja izprast, ko tas nozīmē, bet tā kā krauklis

vēl vienmēr tā bļāva, tad viņi nomauca meitai kurpes. Un pa-

tiesi — meitai bija pilnas kurpes asiņu. Viņi nu samanīja, ka

bija piekrāpti, jo kājas bija nodrāztas. Tūliņ grieza zirgus ap-

kārt un brauca atpakaļ uz saimnieka mājām — atdeva meitu.

Sērdienīti ieraudzījuši, viņi tai pamērīja kājas un kurpe viņai uz

mata uzgāja. Tad viņi paņēma sērdienīti un aizbrauca. Kad gar

minēto ozolu garām brauca, sērdienīte lūdza princim un mācī-

tājam, lai atvēlot uz pāri acumirkļiem noiet līdz ozolam. Viņa

piesita ar nūjiņu pie ozola un ozols tūliņ atvērās, sērdienīte iz-

ņēma greznās drēbes. Viņa apģērbās un aizgāja atpakaļ pie
viņiem. Viņai bija nu tikpat skaistas drēbes, kā svētdien baznīcā.

Viņa tagad, pie ratiem atnākusi, mirdzēja, zvirēja vienā zeltā un

sudrabā. Pati arī izskatījās tikpat skaista, daiļa, kā svētdien baz-

nīcā. Princim un mācītājam acis apžibēja šo uzskatot. Nu ķēniņa
dēls skaidri redzēja, ka šī bija īstā princese, ko viņš baznīcā bija
tik skaistu redzējis, ko viņi meklēja un ko tagad bija atraduši.
Visi viņi nu brauca uz ķēniņa pili. Ķēniņš un ķēniņiene bija va-

reni priecīgi par tik skaistu, daiļu vedeklu, bet princis bija vēl

daudz priecīgāks un laimīgāks. Mācītājs viņus tūliņ salaulāja, un

viņi dzīvo vēl šodien, ja nav miruši.

10. A. 510 A. Brīvnieku Liesma no E. Olmanes Rumbenie-

ko s. Jkr. V, 75 (43). LP, VII, 11, 27, 19, 2.

Bārenīti pieņēma cita māte, kurai arī meita bija. Svētdien

gribēja bārenīte pašas meitai līdzi iet uz baznīcu. Bet audžu

māte, ieraudzījusi bārenītes košo apģērbu un redzēdama, ka tā
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smukāka par viņas meitu, nelaida bārenīti ne par ko uz baznīcu,
iebēra sieku linsēklu pelnos, lika pa to laiku izlasīt, kamēr viņas
meita baznīcā. Bārenīte, redzēdama tādu darbu, sāka gauži rau-

dāt. Pienāk vecs nabadziņš, prasa: „Meitiņ, ko tu raudi?"

„Kā nebūs man raudāt? Gribēju iet uz baznīcu, bet nu man

jālasa linsēklas no pelniem."

„Neraudi!" vecītis saka, „še tev spieķītis, piesit ar to trīs

reizes pie sieka un saki: „Linsēklas siekā! pelni, pelni krāsnī!" —

tūliņ atšķirsies linsēklas ņo pelniem: linsēklas paliks siekā, pelni
ieskries ugunskurā."

Meitene, priecīgi paņēmusi spieķīti, piesit trīs reizes pie sieka

un saka: „Linsēklas siekā! pelni, pelni krāsnī!" Tūliņ paliek
linsēklas vien siekā, pelni izbirst ārā.

Nu meitiņa apģērbjas savās smukās drānās un aiziet uz baz-

nīcu. Baznīcā ieraudzīja viņu jauns, smuks, bagāts kungs, kam

tā loti patika. Tas nu gribēja, no baznīcas ārā iedams, ar viņu
satikties, bet bārene bija jau projām.

Nākošā svētdienā tāpat gāja kā svētdienu atpakaļ: bārenīte

grib iet uz baznīcu, audžu māte viņu nelaiž — liek atkal sieku

linsēklu no pelniem izlasīt. Viņa piesit ar savu spieķīti pie
sieka — sauc: „Linsēklas siekā! pelni, pelni ārā!" un atkal pa-

liek siekā linsēklas vien. Viņa apģērbjas savās goda drānās, aiz-

iet uz baznīcu. Mātes meita viņu nepazina — tik smuka tā bijusi.

Kungs, viņu ieraudzījis, aiz mīlestības tīri paģībis, bet atģidis pie
baznīcas durvim piķi nolikt, lai laukā iedama, viņa uzmītu un pē-

das atstātu, uz kuru pusi aizgājusi. Bārenīte, ārā iedama, uzmi-

nusi uz piķi, bet kurpe pielipusi tik cieti pie zemes, ka meitenei

vajadzējis kurpes sprādzi atsprādzēt un kurpi turpat atstāt. Viņa

aiztecējusi uz mājām zeķē vien.

Jaunais kungs, kurpi pacēlis, braucis nu pa visām mājām,

meklēdams, kam kurpe derētu, jo bijis nozvērējies, ka to ņemšot

par sievu, kurai kurpe dērēs, bet kurpe nav nevienai kājai uzgā-

jusi. Tā viņš nobraucis arī uz tām mājām, kur bārenīte dzīvo-

jusi. Kad audžu māte dabūja zināt, ar kādu nodomu jaunais ba-

gātais kungs atbraucis, tad viņa pabāza bārenīti apakš baļļas, uz-

krāva tai vēl virsū mucas, toverus, abras, ieveda pati savu meitu

iekšā un teica, ka kurpīte viņai piederot. Bet kurpīte neuzgāja kāja,

bija tai par mazu. Nu māte teica, ka viņas meitiņai, pa rasu staigā-

jot, kājiņa slapja palikusi un tādēļ kurpīte neuzejot — viņa iešot

namā kāju noslaucīt, tad lai mēģinot. Namā viņa nodrāza savai

meitai kāju tievāku, aptina to ar zīžu lakatiņu, lai asinis tūliņ ne-

sūcas ārā, un nu derēja kurpe. Jaunais kungs iecēla meitu ka-

rietē un veda projām. Bet braucot laidās krauklis un sauca:

„Krau, krau, pilna kurpe asiņu! Krau, krau, pilna kurpe asiņu!"

Kungs prasīja savam kučierim: „Vai tev ir kurpe asinis?"



96

Kučieris atbild: „Nē!"

Viņš nu prasa sulainim: „Vai tev ir kurpē asinis?"

Tas arī atbild: „Nē!"

Nu viņš pacēlis savai brūtei kāju, novilcis tai kurpi un pali-

cis aiz dusmām tīri zils, kad redzējis, kāda blēdība te bija izda-

rīta. Viņš griezies tūiiņ apkārt, aizvedis meitu atpakaļ un to pie
durvim izsviedis, gājis iekšā tālāk meklēt. Bet meklētās neva-

rējis nekur atrast. Beidzot sulainis kungu darījis uz baļļām uz-

manīgu. Un patiesi! tur apakšā atrada meklēto. Kas bij nu

priecīgāks par kungu! Tas ņēma bārenīti tūliņ līdzi.

Mātes meitai bija par savu bezkaunību sāpes jācieš, kamēr

kāja sadzija, bet māte spērusi aiz dusmām zemes gaisā, ka viņas
nodoms neizdevies.

Piezīme. Šās pasakas pirmā puse atrodas V. daļas 345. 1. p. (3). bet

jau L. Puškaitis ir to gluži pareizi šķīris divās patstāvīgās pasakās P. Š.

11. A. 510 A. Skoln i c k s J. All ek a no 42 g. veca s A. Kal ne s

Nīcā. K. Lielozolakr.

Reiz vienai sievai bijušas divas meitas: viena īstā meita,

otra pameita. Sērdienīte katru dienu bijusi čakla un krietni strā-

dājusi, bet īstā meita tik ģērbusies skaistās drānās un gājusi katru

svētdienu baznīcā ļaudim rādīties. Sērdienītei pamāte katru

svētdienu iebērusi pelnos vienu sauju linusēklu un likusi, lai tās

izlasot, kamēr šās pārnākot no baznīcas.

Kad pamāte ar savu meitu nogājušas baznīcā, sērdienīte no-

sēdusies krāsns priekšā un sākusi lasīt Hnusēklas, rūgti raudā-

dama. Pēc kāda laika istabā ienācis mazs vīriņš ar nūju rokā un

prasījis sērdienītei, kālab viņa raudot. Tad sērdienīte visu izstā-

stījusi, ko pamāte viņai likusi padarīt. Mazais vīriņš iedevis viņai
savu nūju un 'teicis, lai tikai uzsitot uz pelniem, tad visas sēklas

salēkšot vienā čupā. Sērdienīte pateikusies vīriņam, paņēmusi

nūju un uzsitusi uz pelniem. Tūliņ arī visas sēklas bijušas čupā.
Pēc tam vīriņš teicis, lai viņa ejot mežā, tur būšot trīs koki.

Lai piesitot ar nūju pie lielākā koka, tad viņai būšot visskaistā-

kās drēbes pasaulē. Tad lai apģērbjoties un ejot baznīcā. Sēr-

dienīte pateikusies vīriņam un visu tā arī izdarījusi. Tad viņa

nogājusi baznīcā, bet viņu neviens un visi brīnījušies,
no kurienes tā varētu būt, ar tik skaistām drēbēm. Kad diev-

vārdi beigušies, viņa ātri aizgājusi mājā, lai pamāte nepamana,
kur viņa tādas drēbes ņēmusi. Mācītājs nosūtījis ķēniņam tādu

ziņu, ka baznīcā esot bijusi viena skaista meita, ģērbusies dikti

greznās drēbēs. Tā sērdienīte gājusi vairāk, svētdienas baznīcā,

bet neviens viņu nepazinis, un kad to meklējuši, nevarējuši nekur

atrast.



Ķēniņš nu izgudrojis viltu, kā sērdienīti rokā dabūt. Licis pie
baznīcas sliekšņa iespiest piķi, lai skaistulei tur pieliptu kājas.
Kad nākošā svētdienā sērdienīte 'atkal nogājusi baznīcā un kad

dievvārdi beigušies, viņa kā pa vecam steigties mājā,
bet šoreiz tas neizdevies, jo nomukuši kurpe. Sērdienīte pūlēju-
sies ilgu laiku, lai kurpi nost dabūtu, bet nekā nevarējusi un nu

gājusi raudādama mājā.
Kad baznīcēni pārgājuši mājā, mācītājs paņēmis kurpi un no-

sūtījis ķēniņam._ Nu ķēniņš braukājis apkārt pa mājām mērīdams,
kam kurpe derēšot, bet nevienai meitai tā nebijusi laikā. Ķēniņš

iegriezies arī pie sērdienītes pamātes un teicis, lai izvedot savas

meitas kurpi uzmērīt. Pamāte izvedusi savu meitu, bet sērdienīte

palikusi iekšā maļam un dziedam. Ķēniņš mērījis kurpi, bet tā

bijusi par mazu. Ķēniņam neredzot pamāte gan ņēmušies drāzt

meitai kāju mazāku, bet viss bijis velti. Ķēniņš teicis, lai vedot

vēl citas šurp, bet pamāte teikusi, ka viņai vairāk meitu neesot.

Tad ķēniņš sacījis: „Ved to, kas tur iekšā dzied!"

Pamāte atteikusi: „Ko tad nu to vest, tā jau tik tāda peln-

rušķīte!"

Ķēniņš nepalicis vis miera un pavēlējis par varu, lai tik vedot

to laukā. Neko darīt, pamāte izvedusi ari. Ķēniņš mērījis kurpi

un tā stāvējusi kājā kā uzlieta. Jaunais ķēniņš nu paņēmis skaisto

sērdienīti savos lepnos ratos, aizbraucis projām un apprecējis to,

bet māte ar savu meitu palikušas mājā skaistoties.

12. 510 A. R. Rullis no A. Rullēs Ciecerē.

Vienai mātei bija divas meitas. Viena bija pameita, otra

pašas meita. Mātes meita bijusi ļoti izlutināta, bet totiesu loti

grūti klājies pameitai. Pat svētdienās, kad citi gājuši baznīcā, pa-

meitai vajadzējis no pelniem lasīt ārā linsēklas. Tādēļ arī bārenīte

iesaukta par Pelnrušķīti.
Vienā svētdienā, kad Pelnrušķīte lasījusi no pelniem linsēklas

ārā, pie viņas atnācis balts vīriņš un sacījis: „Ko tu, meitiņ, tik

daudz bēdājies? Es tev palīdzēšu. Še tev kociņš, iesit ar viņu
trīs reizes pa pelniem un saki: „Linsēklas siekā, pelni pelnos!" tad

tūliņ linsēklas nošķirsies no pelniem un būs sietā. Bet pēc tam

tev būs jāiet baznīcā. Laukā pie lielā akmeņa būs drēbes un

rati, tad tu apģērbies un brauc uz baznīcu. Citas svētdienas dari

tāpat."
To teicis, baltais vīriņš nozuda. Līdz ko vīriņš bija no-

zudis, Pelnrušķīte sita ar kociņu trīs reizes pa pelniem un sacīja:

„Linsēklas sietā, pelni pelnos!"
Tad tūliņ pelni bija pie citiem pelniem, bet visas linsēklas

sietā. Kad tas bija padarīts, tad pelnrušķīte gāja pie lielā ak-

97Latviešu pasakas un teikas. VI. — 7
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meņa. Un patiesi, tur bija skaista kariete ar visu kučieri un bija

ari zvaigžņu kleita. Pelnrušķīte pārģērbusies brauca uz baznīcu.

Baznīcā visi brīnās, kur tāda princese gadījusies, bet ne-

dabūn noskatīties, kur viņa paliek, jo aizbrauc ātri ātri prom.

Otrā svētdienā sērdienīte darīja tāpat, bet tad viņai bija

mēneša kleita. Arī šoreiz baznīcā neviens viņu nepazina. Tādēļ

trešā svētdienā sarunā uz baznīcas sliekšņa izlikt piķi, lai pie
tā pieliptu princeses kurpes. Domāts — darīts. Bet trešā svēt-

dienā Pelnrušķīte ir vēl skaistāka, jo nu viņai ir saules kleita.

Tādēļ visi par to priecājas, un pats kaimiņu princis solās viņu

precēt, ja vien izdosies to sameklēt pēc kurpes, kas bija pielipusi

pie sliekšņa.

Tagad gāja pa visām mājām un meklēja, kurai meitai ies

kurpe kājā. Pamāte Pelnrušķītei nelāva aut kurpi, bet iespundēja
to pirtī. Pašas meitai turpretī negāja kurpe kājā, lai gan viņas
kāju visādi spaidīja un grozīja, tomēr negāja. Tagad nekas cits

neatlika, kā laist Pelnrušķīti no pirts ārā, lai arī viņai aun kurpi

kājā. Tā pelnrušķītei arī kurpi uzāva. Nu princis taisīja loti
lielas kāzas.

13. A. 510 A. Kārlis Bramanis Rīgas ap g. LP, V, 207 (94).

Kāds ķēniņš mirdams iedevis savam dēlam kurpi, piekodi-
nādams: „Dēls, apņem to par sievu, kam šī kurpe der, tad dzī-

vosi laimīgi."
Bet ķēniņa dēls ilgi izmeklējies pa pasaules malām — nekur

atrast, kam kurpe derētu. Saīdzis griezies mājā. Te nakts vidū

ieraudzījis dziļā mežā nabadzīgu būdiņu ar vecenīti pie uguns

kura. Padevis labvakaru un runājis nakts māju.

„Labprāt!" vecenīte atteikusi, bet viņai neesot ne maizes

kumosa ko pacienāt.
Lai, lai, šis atteicis, kas tik vēlu ēdīšot, un taisījies tikai

gulēt. No rīta ķēniņa dēls ēdis savu ceļa maizi un cienājis arī

vecenīti; bet tā, ik kumosu tencinādama pabauda, ik iztek laukā

ar maizes riecienu rokā. Sācis prasīt, kādēļ tā noskraidoties.

Jā, viņai pagrabā trīs meitas esot ēdināmas, kas nevarot dienas

gaismā tikt, esot plikas. Lai vedot augšā! viņš tūliņ aizskriešot

uz savu pili pēc dārgām drēbēm. Labi, atnesis drēbes, meitas

apģērbušās un uznākušas pie ķēniņa dēla. Visas bijušas daiļas,
bet tā jaunākā it īpaši, un kas vēl: taisni jaunākai arī derējusī
viņa kurpe. Tūliņ, zināms, bildinājis par līgavu. Bet vecenīte

ne un ne: ja gribot, lai tad ņemot no gala, to vecāko, bet ne

lasīdamies. Ko nu? Beidzot ķēniņa dēls solījis tās vecākās arī

labiem vīriem izprecināt, un tad tad vecenīte ļāvusies ierunāties.

Nu apprecējis jaunāko un dzīvojis loti laimīgi.
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14. A. 510 A. St. Uļanovska Viļānos. Zbior vviadomos'cido

antropologii krajowej. T. W. Krakavā, 1895,

331.^335.

Bjeja treis muosvs: divi vacuokys cīši labjejas i nikuo juos i

nastruoduoja, — a tjei jaunuokuo, tjei jau vysu dorbu struoduoja
i bjeja juom par kolpyuņu, ni drābis lobys naturēja i pajāst jai
labi nadjevja.

Vīnu reizi apdjevja kjēniņč zini, ko grib dālu žeņēt [appre-
cināt], i lai jem, kaidu grib: voi nu kungu, voi nu sprostus, kaida

jau jam patjeik, i līk sadzelt vys's baznīcā, i boguotus, i bjednus
[nabagus]. Saguoja vysi, i tuos divi muosys smuki sazaladas

[sataisās] jau braukt ar puori zyrgu. A jaunuokuo soka: „Može
[varbūt], muosjeņis, m mani pajemsit?"

Juos atsoka: „Murza, tu! tu palnūs sjēdi! Kur tu brauksi?

Pilnavoj [sargi] tu sātys, struodoj dorbu sovu, gū's izslauc,

cyukys pabaroj, jiudiņa pīņas, āst izvuorej, kab myusim byutu
ku ast, kad atbrauksim!"

Izīomuoja jū i nūbraucja. A jei giun vysu dorbu mudri i

apstruodoj, pjēc tuo pajem jei spaņņ'č, īt jiudeņa iz azari, smjal
jei spaņņus jiudeņa i azasmjaļ lylu, lylu leidaku. A tjei leidaka

soka tai iz jū: „Palaid mani, mjeitiņ, es tjev labi padareišu!"

„A kū tu maņ padareisi?"

„Es tjev tū padareišu, ka tu izīsi pi tuo kjēniņa pi vjeira,
kur svuotoj. Jis cytys napajims, tjevi pajims. Sazaladīs i brauc

iz baznīcu, kur jī vysi saguoja!"
Jei soka: „Ar kū sazaladjētīs, ka maņ ni drebu, nikuo nava?

I ar kū es braukšu?"

A leidaka padūd jai atslāgu i soka tai: „Ej tu, mjeitiņ, iz tū

uzulu azara molā, attaisi ar itū atslāgu, i tu vysu kū atrassi!"

Jei palaidja leidaku i nūguoja iz ūzūlu, atslādzja i atroda

tī pokojis [istabas] šmukys. Aizskrēja jad prīškā cik mjeitu i

vaicoj, kū jei liks darēt? Jei atsoka, ka sazaladjētīs i braukt iz

baznīcu, kur kjēniņa dāls lasjeis [izmeklēsies] sīvu sjev. Nu tai

jī tiuleņ atņazja pilēja pīna, izmaudova jū, padevja cīši

skaistys drābis, nu i sazalaidjēja ju. Padbraucja šmuki roti ar

četrim zyrgim, jei īzasāda i nūbraucja.
Jei tai cīši mudri brauc ja, ka sovys muosys apdzyna [aiz-

gāja garām], ajī pagrīzja suonim. Ka īguoja iz baznīcu, to par

vysim bjeja skaistuoka, i drābis nu vysu šmukuokys jai bjeja.

Tiuleņ kjēniņa dāls i pamaņēja jū i vaicoj: „Nu kurīnis jei

taida iraida?"

A nikas nazyna, nu kurīnis. Ka beidzās jau miša, jei izguoja

uorā i nūbraucja. Izskrāja kjēniņa dāls pjec juos vārtus, a juos
jau nava, i nabjeja nikā redzjējis, iz kuru pusi jei nūbraucja. Jis
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palyka nūskumjeigs i lyka iz ūtris dīnys atkon vysitn saīt.

i boguotim i bjednini.
A jei nūbraucja da ūzūla, nūzavylka i atguoja iz sātu taida

murza, taida maina, kai pyrmuok bjeja. Atguojusja struodoj

otkon sovu dorbu. Atbrauc muosys, jei vaicoj: „Nu kaita ti

bjeja? Voi palubjēja [iemīļoja] koč [kaut] vīnys kjēniņa dāls?"

„A bjeja vīna, kas jam patyka, cīši gleita, i ar šmukom

drābim, i nikas nazyna, nu kurīnis jei taida ira!"

Iz ūtris dtnys muosys brauc otkon, a jai līk dorbu struoduot

sātā. Jei vysu sastruoduoja i nūguoja iz ūzūlu, sazaladjēja vjāl

ar šmukuokom drābim, kai bjeja pyrmū reizi, īsāda rotūs ar

ostoņim zyrgim, nūbraucja i otkon apdzyna muosys.

Kjēniņa dāls ka jū pamaņēja, lyka, kab sorguotu, ka jei īs

uorā nu baznīcys, iz kuru pusi jei brauks. Bet jei izguoja cik

[tik] mudri, ka nikas naredzēja, kur jei nūbraucja.
Tai lyka iz trešis dīnys vjāl vysim saīt. Vot [lūk] jei jau

brauc ar divpadsmit zyrgu, i braukdama apdzvna mttosys, i sa-

griudja juos gruovī. Ka jei guoja nu baznīcys, to kjēniņa dāls

lyka plīt sma'lys [darvu] iz slīkšņa. Idoma jei izspjāra iz

slīkšņa, kūrpja jai īstyga smalā tamā i palyka: a jei bjez kūrpis

nūbāga, i nūbraucja, i nikas naredzjēja, iz kuru pusi.
Vot kjēniņa dāls pajēmja tū kūrpi i lyka mjerēt vysim, kam

jei daīs [derēs], boguotim i bjednim, vysim. Mjērēja, mjērēja,
nikam nadaīt. Nu i atīt kjēniņa sulains iz tuom trejom muosom.

Vot jī div pazaruoda, a tū trešū, jaunuokū, pabuozja zam

kubula. Atmjērēj vīnai — navaida lobs, i ūtrai taipat nava

lobs, i vaicoj: „Voi nava vjāl jiusim muosys?"
Navar jīm atsalīgtīs, vajaga pascjēt, ka ira, i soka, ka jei

taida murza. natjeira, načomna [nelāga, netīra]. Nu nikuo, līk

paruodjēt jū.
Izlaidja tū murzu, ka pamjērēja kūrpi, apmaucja, kai reizja

[taisni] pa juos kuojai. Vjeras: a jei nava jau murza, jei cīši cīši

šmuka mjeita ar šmukom drābim.
Vot i pajēmja kjēniņa dāls jū par sīvu sjev, i jai tai i nūtvka.

kai leidaka bjeja pascjējusja. Sataisjēja kttozys, i es iz kuozu

bjeju, jēžu i dzjēru. Par lyupom vvss puortjecjēja, mutjā ni

lasjeitis nabjeja.

15. A. 510 A. Skolotājs T. Ankipāns no 90 r. v. M. Zu jānes

Ludzas apr. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja muote ar tāvu, jīm beja vīna meita. Muote dreiži

nūmyra. Palyka dzeivuot tāvs ar meitu. Sadūmuoja tāvs pre-

cētīs. Ilgi meklēja pa pruotam sīvas, leigovas. Pīci godi nū-

dzeivuoja, bet sīvas pa proutam navarēja izmeklēt. Sastajā
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godā apsaprecēja ar raganu. Ragana namīļuaja vcira meitas,

jo jai jei beja sveša. Rogona sadzeivuoja ar veiru divi meitas.

13uorinītei beja juokurinoj pierts, moku juoīt, juokul, lūpus

juoboroj, meitom pyurs juolūka un yudins juonos vosoru un

zirņu soltā laikā.

Vīnu reizi, kod buorinīte nūguoja smaitu yudiņa, īsmēļa

spannī zalta zivtiņi. Jei suoka Iyugtīs, lai jū palaiž vajā. Buori-

nīte apsažāluojas uz zalta zivtiņas un palaidja vaļā.
Nuokūšā reitā otkon buorinīte izsmēla zalta zivtiņi. Zivtiņa

sūlej buorinītei_ myužīgu laimi, tik lai jei palaiž jū atpakaļ okā.

Trešā reitā nūgouja pec vudiņa rogonas eistuo meita. Tik

jei naredzēja ni kaidas zivs.

Catūrtā reitā nūguoja smelt yudiņi uz okti buorinīte un

īsmēla otkon zivi. Lai gon zalta zivtiņa nu sirds lyudzās, lai

palaiž jū vaļā, tūmēr buorinīte nalaidja. Zalta zivtiņa soka

buorinītei: „jo mani palaissi vaļā, es tev īdūšu atslāgu, ar kuru

īmontūsi vysu tū, kū gribēsi."

Buorinīte apsajēmja palaist, jo tik zivtiņa atlaiss nu pa-

muotes jyuga.
„Jo tu man taidu atslāgu īdusi, tad varu ar prīcu palaist

vaļā," atsacīja buorinīte.

Zivtiņa īdevja atslāgu buorinītei un pasacīja: „Ar šū atslāgu
vari atslēgt bārza durovas, kur's atsarūn nātuoļi nu Bieržgola,

lelcela molā. Buorinīte palaidja zalta zivtiņi, kura prīcīgi peld

pa yudiņi.
Vasaru vīnu svātdīn jei guoja uz Bieržgola boznīcu pamoutes

"avadīta un sapleisušuos drēbēs īgērbta. Je*i īdama car mynātū

bārzu, īraudzēja durovas un pi juo atslāgs korinēja.

Vysi laud's, kas guoja uz Bieržgola baznīcu, mēginuoja at-

slēgt tuos durovas, bet navarēja.

Pēdīgi guoja buorinīte ar atslāgu, atslēdza un īguoja īškā.

Tur jei atroda vysaidos drēbes, ādamus, dzeramus un apavu.

Jei sapleisušuos drēbes nūvylka zemē, bet apvylka lūti smuki

izrūtuotas jaunas drēbes. Apuovja dzintara kurpītes. Kad jei

steiguoja pa tiergu, tad vysi uz juos vērēs, kai uz breinīgi
boguotas leigovas. Te pi tierguoņu pīsadalējas pats ķēneņš.

Jis īraudzēja jū baznīcā, Dīvu lyudzūt, bet tai kai radzādams

žēlīgi lyudzūt, naguoja kluot puortraukt. Kēneņš nūzavērīs, ka

jei tik smuka, i dūmuoja jū sev par sīvu pajemt. Jis dūmoj sevī:

„Kai es varu uz jū svuotūs nūbraukt, ka nazynu, kur jei dzeivoj?"

Div, treis stundes dūmuoja un galīgi dadūmuoja. Nūpierka
tur tiergā leimes un apzīdja pi buorinītes kuojtt zemi, lai cal-

damuos pīlyptu dzintara kūrpes.

Buorinīte palyuguse žēlīgi Divu, cēlēs īt ar cytim ļaudim nu

baznīcas uorā. Te taišt,ii īspēre uz leimuotos vītas un pīlvna juos
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kūrpe. Ilgu laiku jei ruove nūst kūrpi, bet navarēja atraut.

Galīgi jei pametja jū un nūguoja uz sātu ar vīņu kūrpi.

Kēneņš par šū laiku nūguoja uz Bieržgola baznīcu un at-

plēsja nu greidas pīlypušū kūrpi. Jis dūmuoja sevī: „A, a! Es

tagad gon jū atrasšu pa kūrpei. Kuros kuoja byus pa Šai kūrpei,
tei byus muna leigova."

Pavasaram suokūtīs, kēneņš leidās braukuot ar sulaiņim pa

savu kēnesti, mērēdams pa kūrpei jaunavu kuojas. Pīktā godā

jis ībraucja pi rogonas. Rogona šū zynuodama, buorinīti pod-

gryudja zam gultu. Jei gribēja, lai ķēneņš pajem juos meitu,

kurai meitai ir kūrpe pa kuojai. Kēneņš mēginouja rogonai
īmaukt kuoju, tad meitom. Nivīnai novarēja, jo kuojas beja

palelos. Kēneņš gribēja jau īt pa celu
t

bet rogona vēlēj, lai jis
pagaida, cikom sovom meitom pataisa mozuokas kuojas.

Nūsveiduse, rogona maidzeja, grīza un žņaudzja meitom

kuojas, tūmār navarēja īaut dzintara kūrpē. Jaunuokai rogonas

meitai kēneņš pats atsaspērīs uove kuoji kūrpē. Kēneņam valkūt

ar rūkom aiz kurpes, rūkas atspruka nūst, kūrpe nu kuojos nu-

muka un paskrēja zam gultu, kur gulēja padzeita buorinīte.

Kēneņš, meklēdams kūrpi, atroda jū, īraudzēja buoreuīti un

īsaucjās: „Leigaviņa! Tev gan laikam varēs īaut kuoji munā

kūrpē."
Buorinīte atbildēja: „Nazynu, var byut varēs."

Rogona īsaucjās: „Kēniņš, tu pavysam nadūmoj mēginuot
aut jous kuoji kurpē, jo juos kuoja ir leidzīga luoča depei."

Lai gan rogona dažaidi peļoj buorinītes kuoji, tūmār kēneņš

pamēginuoja. Kūroe bija taišņi pa buorinītes kuojai. Kēneņš
palyka ļūti prīcīgs, bet rogona nūskumīga un dusmīga.

Kēneņš nūveda jū uz sovu sātu, sarcikuoja ļūti graznas

boguotas kuozas. Uz kuozom pīsadalējuos puse nu kēneņa valsts

ļaudim. Tai kēneņš apsaprecēja un dzeivoj laimīgs pa šai dīnai.

Atslāgu atdevja_ buorinīte atpakaļ zalta zivei, jo jai tagad kuo

gribi, tū i dūd kēneņš nu sovas kēnests.

16. A. 510 A. A. Vevcre Silajāņu pag.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, jīm beja vīna meitiņa. Pēc naz cik

laika sīva nūmvra, palyka veirs atraits un meitiņa buorinīte. Veirs

pajēmja ūtru sīvu, kas beja rogona. Rogonai beja divi meitas;

juos nikuo nastruoduoja, struoduoja vīna buorinīte. Buorinītei

beja slykta dzeive: jei beja ari lūti slykti apsagērbuse.
Vīnu reizi, kad buorinīte nūguoja smalt yudini, jei īsasmēļa

zalta zivtiņu. Buorinīte gribēja nest zalta zivtiņu uz ustobu, bet

zalta zivtiņa suoka prasīt, lai palaiž jū vaļā, sacīdoma: „Es tev

duovynuošu lobu lītu!"
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Tai buorinīte palaidja zalta zivtiņu atpakaļ.
Utrā reizē kad buorinīte smēļa vudeni, zalta zivtiņa otkon

patvka buorinītei spainī. Tūreiz zalta zivtiņa soka buorinītei:

„Še tev atslēdziņš un ej uz teiruma golu, tur ir lels ūzūls, un at-

slēdz itū ūzūlu!"

Buorinīte pajēmja atslāgu, nūguoja uz teiruma golu, atslēdzja

ūzūlu, īguoja vydā un varēja tur jemt, kū gribēja, vvsa jai beja

gona. Buorinīte aizslēdzja ūzūlu, atguoja uz sātu un struoduoja

pa vācam, bet nikuo napasacīja rogonai par tū zalta zivtiņi.
Kod atguoja svātdīna, rogonas meita apsagērbja un nūguoja

uz baznīcu. Buorinīte ari suoka prasītīs nu rogonas, lai palaiž
ari jū uz baznīcu, bet rogona soka: „Kur tu taida nūpleisuse īsi

uz baznīcu?"

Buorinīte soka: „Tikai palaid, es īsu uz baznīcu!"

Tad rogona soka: „Ej, tikai ilgi naesi!"

Buorinīte mudri nūīt uz ūzūlu, apvalk pašuos lobuos klei-

tuos, sāstas zvrgūs un brauc uz baznīcu. Baznīcā buorinīte nū-

stuoj uz paša vyds. Rogonas meita dūmoj: „Nu kurīnes šitei

taida var byut, meita ar skaistu apģērbu?"
Pi durovom stuovādams ķēniņa dāls dūmoj: „Kai man

redzēt šitū skaistū meitiņu un izzynuot, nu kurīnes jei taida ir?

Labi, kad īs jei uorā, tod es redzēšu!"

Ķēniņa dāls cikom cytur vērās, šitei meitiņa izguoja nu baz-

nīcas, īsāda zyrgūs un nūbraucja. Buorinīte atbraucja uz ūzūlu,

nūlyka vysas drēbes zemē, apvylka sapleisušuos un atguoja uz

satu. Rogonas meitas atguoja ari uz sātu un suoka muotei

stuostēt, kaidu šūdīņ redzēja skaistu meitiņu un kaidas skaistas

kleitas beja apvylktas! Buorinīte soka: „Varbyut, es tur beju?"
Bet rogonas meitas soka: „Kai tad mes tevi napazeitu? Tur

jau cyta beja!"

Rogona soka sovom meitom: „Nasokīt nikuo, es leidz cytai
svātdīnai sataisīšu taidas pošas kleitas, kaidas jyus redzējāt!"

Atguoja ūtra svātdīna. Rogonas meitas savylka jaunuos
kleitas un nūguoja uz baznīcu. Buorinīte soka rogonai: „Palaid
mani ari uz baznīcu!"

Bet rogona, taida dusmīga, soka: „Kur_tu kotru svātdīn

suoksi staiguot uz baznīcu?" Pēdīgi jei tūmār atlaiž: „Ej, tikai

ilgi naesi!"

Buorinīte mudri nūskrīn uz sovu ūzūlu, apvalk vēl lobuokas

drēbes, kai beja tūreiz, sāstas zyrgūs un nūbrauc uz baznīcu,

īīt baznīcā un nūstuoj tymā pašā vītā, kurā pyrmū reizi stuoveja.
Rogonas meitas dūmoj: „Vēl skaistuokas drēbes šūdīn apvylk-
tas!"

Bet ķēniņa dāls dūmoj: „Voi es šūdīn naredzēšu ituos mei-

tiņas?"
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Cikom ķēniņa dāls cytur pasavēra, šitei meitiņa pazuda ķē-

niņam aiiu acim. Buorinīte atbraucja uz sovu ūzulu, drebēs vysas

nūlyka un taiduos pat atguoja uz sātu. Atguoja ari rogonas mei-

tas nu baznīcas un suoka stuostīt sovai muotei par tu, ka šudīņ

redzēja vēl lobuokuos drēbēs apsagērbušu skaistu meitiņu. Bet

kū lai dora rogona? .lei taisa sovom meitom vēļ skaistuokas

suknes.

Bet ķēniņa dāls dūmoj: „Kai man trešā svātdīna situ meitiņi

redzēt?" Pajēmja tad ķēniņa dāls šitū vītu, kurā tei meitiņa

stuov, pīmozuoja ar piki.

Atguoja trešuo svātdīna, Rogonas meitas otkon apsavylka

un nūguoja uz baznīcu. Buorinīte arī nu rogonas suoka prasītīs,
lai palaiž jū uz baznīcu. Gon rogona nagribēja laist, bet tūmar

palaidja.
Buorinīte mudri nūguoja uz sovu ūzūlu, apsavylka, nūbraucja

uz baznīcu, īguoja baznīcā un nūstuoja tymā poša vītā, kur cytom
reizēm stuovēja, bet naredzēja, ka tur beja pīmozuots ar piki.

Ķēniņa dāls dūmoj: „Gon es tevi šūdīņ redzēšu!"

Bet kod beidzjās Dīva lyugšona, tad teijneitiņa izguoja uorā

un nūbraucja uz sovu ūzūlu. īdoma nu baznīcas, jei naredzēja,

ka jai vīnas kūrpes nabeja. Kūrpe palyka tur, kur beja pīmozuots

ar piki.
Ķēniņa dāls redz, ka meitiņas nava un tikai kūrpe palykuse

tymā vitā. Tad ķēniņa dāls pajēmja šitū kūrpi un suoka braukt

pa vysu kēnesti meklēt, kam byus kūrpe pa kuojai, bet navarēja
nivīnas atrast. Atbrauc ķēniņa dāls arī uz rogonas meitom un

soka: „Nu, kurai byus itei kūrpe pa kuojai, tei byus muna sīva!"

Rogona suoka mērēt sovom meitom kūrpi, bet nivīnas kuoja
naleida īškā. Tūreiz ķēniņa dāls soka: „Vai jums navaida vēl

kaidas meitiņas?"

Rogona atbildēja: „Ir gon taida ganīte, bet jai jau nabyus
loba šitei kūrpe!"

Bet ķēniņa dāls soka: „Paruodīt man tū meitini ari!"

Tūreiz rogona pasaucja buorinīti, pamērēja kūrpi, bet buori-

nīte kai apmaucja, tai kai līt aplēja kuoju. Tod ķēniņa dāls soka

buorinītei: „Tu byusi muna sīva!"

Rogona palyka dusmīga, kuodēl jei ruodīja ķēniņa dālam

buorinīti. Tod ķēniņa dāls nūvedja buorinīti uz sovu sātu. Vā-

luok jis apsaprecēja ar buorinīti un dzeivuoja ar jū ilgus godus

laimīgi.

17. A. 510 A. A. Gari-Juone no S. Matisona Domopolē.

Dzeivuojis vecīts un vecenīte, jīm bejuse vīna meitine. Ve-

cenīte nūmierst un vecīts sadūmoj otkon precētīs; jaunas najemt,
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„pajemšu kaidu vacuoku, kod ir ar bārnim," jis nūdūmoj un pajem
viltinīcu rogonu ar trejom meitom. Rogona cīši naīraudzēja

buorenītes, vys pīrunuoja veci, lai vad sovu meitu uz mežu, bet

vecīts naklausīja rogonas un navedja sovas meitas uz mežu. Tod

rogona jū pastatīja par palnrušķīti, jai vajadzēja stuovēt pi cepļa

un rušinuot palnus. Pasyuta jū rogonu pēc yudiņa, aizīt buorinīte

pi upītes, upītes molā auga ūzūls, bumburs, ar tukšu vydu. At-

sasāst jei pi ūzūla, pāraud, pāraud un smeļ yudini. Ismeļ zivtiņu,

zivtiņa lyudzas: „Mīļū meitiņ, palaid mani vaļā! _Cytu svātdīn

tev vyss byus
3

aizej tikai pi ūzūliņa un pasoki: „Uzūliņ, bumbu-

riņ, atsataisi!" jis tyulin atsataisīs un tu varēsi pajemt vysu, kū

tikai gribi."

Meitine palaiž zivtiņu vaļā, atnas rogonai yudiņa spannīti un

otkon rušiuoj palnus cepļa prīškā. Svātdīn buorenīte prosās uz

baznīcu: „Māmiņ, mož mani palaissi uz baznīcu?"

„Nūslauki cepļa prīšku, nūmozgoj gūvim, zyrgim, cyukom
un cytim lūpim kuojas, tod ej uz baznīcu," atsoka rogona.

Buorenīte nūslauka cepļa prīšku, nūmozgoj zyrgim, gūvim un

cytim lūpim kuojas., aizīt uz upes molu pi ūzūliņa un soka: „Uzū-

liņ, bumburiņ, atsataisi!"

Ūzuiliņš tyuliņ atsataisa, jei pajem skaistas kleitas, apaun
zalta kūrpes, sāstās zyrgā, kuram auseklis pīrē, un brauc vēja
uotrumu uz baznīcu. Pa ceļu īt rogonas meitas un soka vīna

ūtrai: „Ey, ey, kaida tur skaista meita aizbrauc!"

Buorenīte pavācynoj ar šniudarānu Išņupdrānu, mutslaucil

palaiž mygilu un juos nikas naredz. Dabrauc pi baznīcas, īīt īškā,

nūstuoj styurī pi stulpa un stuov. Kai tikai beidzās lyugšonas,
izīt nu baznīcas sāstās zyrgā, palaiž myglu ar šņiudarānu un nikas

juos naredz. Rogonas meitas pyrmuos skrīn nu baznīcas pēc

juos, bet napazeist buorenītes. Jei atbrauc pi ūzūliņa — pasoka:

„Uzū]iņ, bumburiņ, atsataisi!"

Uzūliņš atsataisa, jei atstuoj zyrgu, nūvalk drēbes, nūaun

zalta kūrpes, apvalk vacuos drēbes, atīt uz sātu stuojās pi puorta
[pavarda] un rušinoj palnus. Atīt i rogonas meitas nu baznīcas —

stuosta: „Oi, māmeņ, tu naredzēji, kas beja par milzu braucēju;

zyrgam auseklis pīrē un jaunkundzei zalta kūrpes kuojā."
Utrā svātdīnē buorenīte otkon prosās uz baznīcu: „Māmiņ,

mož mani palaissi uz baznīcu?"

„Nūslauki cepļa prīšku, nūmozgoj zyrgim, gūvim, cyukom
un cytim lūpiņim kuojas un ej," atsoka rogona. Buorenīte nū-

slauka cepļa prīšku, nūmozgoj lūpim kojas, aizīt pi ūzūliņa un

pasoka: „Ūzūliņ, bumburiņ, atsataisi!"

Uzūliņš atsataisa, izskrīn skaists zyrgs ar mēnesi pīrē, jei

apsavalk, apaun zalta kūrpes, sāstās zyrgā un brauc.
_

īt uz baz-

nīcu rogonas meitas
— redz: nazkas atbrauc kai ar vēju.
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„Ev, cv, kaida tur jaunkundze brauc, zyrgam mēness pīre!"
klīdz rogonas meitas un grib pasavērt, kas par jaunkundzi brauc.

Jei palaiž ar šņiudarānu myglu un aizbrauc. Dabrauc pi baznīcas,

izkuop nu zyrga. aizīt sovā vītā un stuov. Pēc lyugšonom tyuliņ
īt uorā. Rogonas meitas skrīn, lai īraudzītu skaistuos zalta kūr-

pes. Jei dreiži izīt nu baznīcas, palaiž ar šņiudarānu myglu,

sāstās zyrgā un aizbrauc: nika_s juos naredz, kur viņa paiyka.
Dabrauc pi ūzūliņa, pasoka: „Uzūliņ, bumburiņ, atsataisi!"

Ūzūliņš atsataisa, jei atstuoj zyrgu, apvalk vacuos drēbes,

aizīt uz sātu un rušinoj palnus cepļa prīškā. Atīt nu baznīcas

rogonas meitas un stuosta: „Oi, māmeņ, tu naredzēji, kas beja

par milzu braucēju! Zyrgam mēness pīrē un jaunkundzei zalta

kūrpes kuojā!"

„
Vajadzēja kod vīnu zalta kūrpi nūzagt," soka rogona.

„Mes jau gribējom, bet navarēja," atsoka meitas.

Kēneņa dāls redzēja baznīcā skaistā jaunkundzi zalta kūrpēs

un nūdūmuoja pajemt jū sev par sīvu, bet nikai navar satikt. Jis

tū vītu, kur jaunkundze stuov, nūsmērēja ar svečim [sveķiem,
sveķiem] un vysaidom smērēm, pi kurom leip zalts. Trešā svāt-

dīnē buorenīte atkon prosās uz baznīcu: „Māmiņ, mož mani pa-

laissi uz baznīcu?"

„Nūslauki cepļa prīšku, nūmozgoj zyrgim, gūvim, cyukom
un cytim lūpim kuojas, izmozgoj siles, izteirej kļāvu un ej,"
atsoka rogona.

Buorenīte nūslauka cepļa prīšku, nūmozgoj vysim lūpim

kuojas, izmozgoj siles, izteirej kļāvu, aizīt pi ūzūliņa un pasoka:

„Uzūļiņ, bumburiņ, atsataisi!"

Uzūliņš tyulin atsataisa, jei skaiški apsavalk, apaun zalta

kūrpes, sāstās zyrgā un brauc. īt uz baznīcu rogonas meitas —

dzierd: nazkas atbrauc, ka zeme vīn dārd.

„Ev, cv, kas par milzu braucēju, pasaver, cik skaista jaun-

kundze!" klīdz rogonas meitas.

Buorenīte palaiž ar šņiudarānu myglu un aizbrauc, īīt baz-

nīcā, nūstttoj vacajā vītā. Lyugšonas beidzās, īs jau jei prūjom,
bet kūrpu navar atplēst nu greidas, jej plēš, plēš — vīnu atplēš,

a ātra palīk. Daskrīn rogonas meitas, grib pajemt pīlypušū
kūrpi, bet ari navar atplēst. Tod daīt kēneņa dāls. plēš, plēš kūrpi

un atplēš, kūrpi pajem sev.

Buorenīte par tū laiku aizbraucja pi ūzūliņa, atstuoj zyrgu,

apvalk vacuos drēbes, atīt uz sātu un rušinoj palnus cepļa prīškā.
Atīt rogonas meitas nu baznīcas un stuosta: „Oi, māmeņ, tu na-

redzēji, kas beja par milzu braucēju, zyrgs skrēja, kai vējs!
Baznīcā tai jaunkundzei pīlypa pi greidas zalta kūrpe, mes da-

skrējām plēsēm, plēsēm. navarēja atplēst. Tod daguoja kēneņa
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dals, atplesja kūrpi un pajēmja sev!" Rogona suoka sist sovas

meitas; kam nanūplēsja zalta kūrpes.
Pēc tam kēneņa dāls izsludynoj pa vysu valsti, kurai meitai

kūrpe byus pa kuojai, tū pajems sev par sīvu. Brauc kēneņa
dals pa vysu valsti, a juo kučers blaun: „Kurai meitai šei kūrpe

byus pa kuojai, tei paliks par kēneņa dāla sīvu!"

Rogona aizspīž borenīti klāvā. Tagad pīmērej kūrpi vacuo-

kajai rogonas meitai, bet kūrpe nava pa kuojai. Pīmērej vidējai,
otkon nava kūrpe pa kojai. Rogona nūtēš kuoju jaunuokajai
meitai un apmauc kūrpi. Kēneņa dāls sādyna jū sovā karētē un

brauc uz pili. Rogona nyu izlaiž buorenīti, buorenīte dzanās un

klīdz: „Vedīt, kū vēdīt, munas zalta kūrpes gon navedīt!"

Buorenītes bolsu izdzierd kēneņa dāls un prosa rogonas

meitai: „Kas klīdz?"

„Atī zūs's ir tykušas nu kļāva uorā un klīdz," atsoka rogonas
meita.

Buorenīte otkon klīdz: „Vedīt, kū vēdīt, munas zalta kūrpes
navedīt!"

Kēneņa dalām buorenītes žēlīgais bolss guoja taišņi car

ausim, jis pasoka kučeram, lai nūtur zyrgu. Kučers nūtur zyrgu,

kēneņa dāls pasaver atpakaļ un redz, ka šmuka meitine dzanās

klīgdama pēc karetes. Kēneņa dāls pasaver, ka kūrpe pylna

ašņa, nūmauc kūrpi rogonas meitai un pīmērej buorenītei.

Buorenītei kūrpe akurāt pa kuojai. Tod jis lyka kučeram pīsīt

rogonas meitu zyrgam pi astes, jī braucja, a rogonas meita, pa

zemi valkūtīs sapleisa drēbes un jū saraustīja gobolu gobolim.
Buorenīti apprecēja kēnh.ia dāls un beja boguotas kuozas.

18. A. 555. 510 A. A. Dirvā ne Rēzeknē. St. Cunska „L atv ī š v

tautas posoka s", Nr.2.

Auga buorinīte Anīte pi dusmīgas pamuotes, kurai beja sovas

meitas. Sovas meitas jei cīši žāluoja un mīļuoja, a bēdīgai Anītei

vajadzēja pildīt pašus grvutūs dorbus un cīst vysaidas natais-

nības.

Dzeivuoja jei skaistajā boguotajā pilī, paguoja nu augstas
cilts, bet gryuta un najauka beja juos dzeive: pamuote jū nūstuo-

dēja zamuok par kolpyunem.

Reizi nūtyka ar Anīti taids gadējums. Reitā agri Anīte aiz-

guoja pēc yudiņa. Pīsmāluse yudeņa, jei gribēja īt uz muojom,
bet īraudzēja spannī skaistu zalta zivtiņi. Cīši žāl tyka Anītei

tik skaistas zivtiņes, un žālumā jei suoka runuot uz zivtiņi:

„Meiļū zivtiņ, byus juosaškir tev ar dzeivību. Nūreis tevi

muna nažēlīga pamuote."
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Te nūtyka lels brehiums: zivtiņa aizruuuoja cylvāka balsā:

~Meilīī buorinīt, kai vysim, tai ari man ir bailīga nuove. Palaid

mani atpakaļ okā, par šitū es tev padarīšu daudz loba.
4 '

Anīte buorenīte pažāluoja zalta zivtiņi un palaide jū atpakaļ

okā. Zivtiņe iznese Anītei moziņu sudobra atslāgu, pasacēja
nūīt uz tū ūzūlu, kurs auga teiruma golā, un viņu atslēgt. Tur

Anītei byus duovonas par juos lobū sirdi.

Tagad Anīte suoca guoduot, kai tikt pī tuo ūzūla, jo jei na-

dreikstēja nikur staiguot natik dorbadīnom, bet i pa svātdīnem.

Pamuotes meitas staiguoja uz baznīcu, a Anītei vajadzēja palikt

sātā, vysu pīgluobt un apteirēt.
Nuokūšā svātdīnē pēc sasatikšonas ar zivtiņi, buorinīte atsa-

drūšinuoja lyugt pamuotes atlaist jū uz baznīcu. Uz laimi pa-

muote šūdīn nabeja cīši dusmīga un atļuove Anītei sastaiguot uz

baznīcu.

Ar treisūšu sirdi aizskrēja Anīte da Ažūram, steidzīgi atslēdze

jū un pate nūsabeida: prīškā stuovēja boguoti kambari, pylni ar

vysaidu montu un skaistumu.

Nazcik laika nagribēja Anīte ticēt sovom acim, bet dreiži

palyka drūsa un suoka skatētīs vysapleik. Šū kambaru izskots

un cyts monts buorenītei cīši patyka. Apsavāruse lelumu, suoka

taisītīs uz baznīcu. Attaisēja skapi, pajēme boguotas drēbes,

kuras, ruodējuos, beja šyutas dēļ viņas un palyka tik skaista, ka

nimoz navarēja pazeit nūvuorgušas, appleisušas Anītes buore-

nītes. Kad vysa beja gotova, sāduos sajyugtā zyrgā i steidzīgi

aizbrauce uz baznīcu.

Baznīcā zam šuo boguota apģērba un smuka izskota, nikas

juos napazyna, un vysi breinuojuos nazynomai boguotai jaun-
kundzei.

Nūklausējuse Dīva lvugšonas, Anīte, kai vējs, steidzēs uz

sovu ūzūlu. Pamatuse tur boguotuos drēbes, jei atsagrīze uz

sātu savā vacajā izskatā.

Pamuotes meitas runuoja par svešu nazynomu skaistuli, un

taisējuos cytā svātdīnē sašyut sev taidas pat drēbes, ka byut tik

skaistom, kaitei nazynuomuo jaunkundze. Na tai nūtyka, kai

viņas dūmuoja.

Utrā svātdīnē buorinīte, apsagērbuos cytuos drēbēs, un pa-

muotes lepnīguos meitas navarēja pavysam sasaleidzynuot ar tik

laipnu un meiļu svešinīcu, un palyka lelā kaunā. Tai daudz reižu

viņas gribēja paveikt svešinīcu, bet ikkatru reizi vyss beja par
velti.

Dreiži par tik smuku nazynuomu jaunkundzi izzynuoja ķē-

niņa dāls un suoce apmeklēt baznīcu. Jis tai īsamīļuoja Anītē, ka

nūlyka uz tuo, dabuot viņu sev par sīvu. Vysas juo pyules beja

par velti; jis nikai navarēja sasatikt un parunuo't ar Anīti, jo iei
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atbraukušo nikur uorpus baznīcas nastaiguoja, un, nu baznīcas

izejūt, tyuleņ sāduos zyrgā un tik dreiži skrēja, ka varēja leidzy-
nuotīs vēja uotrumam. Tai nikas navarēja juos dadzeit un izzy-

nuot, kur jei dzeivoj.
Bet keniņa dals nulyka sev pajemt ju par sīvu un gudruoja

vysaidus leidzekļus, lai šitū sasnēgt.

Juo galvā īskrēja lobs padūms. Jis tvmā vītā, kurā Anīte

vvsod stuovēja, pīlēja sveču [sveķu, sveķu], ar taidu nūdūmu, ka

sveči nūrautu juos kurpīti. Šis padūms beja lobs un nūsadeve.

Dabuojis kurpīti, ķēniņa dāls caur lelom pyulem izzynuoja,
ka šei jaunkundze ir nu vītēju boguotu pilu apdzeivuotuoju sai-

mēm, un pasasteidze izmeklēt sovu bryuti.
Kad jis atbrauce uz pili, kur dzeivuoja Anītes pamuote,

nūtyka lels trūkšnis. Pamuote pījēme augstū gostu cīši laipni,

dūmuodama, ka ķēniņa dāls atbrauce apsaprecēt ar kuru nu juos
meitom. Na tai nūtyka, kai pamuote rēkinuoja: ķēniņa dāls

meklēja sev sīvas pa kūrpītei, kura jam beja. Pamuotes meitom

šei kūrpīte leida tikai uz pierstu golim.
Kad juos meitom uamūsadeve, pamuote par izsmīkli īvede

ari Anīti buorenīti. Tovu breinumu! Kūrpīte stuovēja uz Anītes

kuojas kai izlīta.

Ķēniņa dāls palyka lūti prīcīgs, lai gon pamuote dusmūjuos

un nagribēja palaist nu sevis buorinītes kolpyunes, bet nikas tam

naleidzēja. Ķēniņa dāls Anītē tyuleņ pazyna tū smukū boguotū

jaunkundzi, kurā īsamīluoja baznīcā, un tepat vysu appleisušu,

nūsastruoduojušu apskuova un pasauce par sovu sīvu.

Sasalauluoja jī tymā pat baznīca un uzula nutureja smukas

kuozas.

19. A. 510 A. 403 A. A. Gari-Juone no 42 g. vecas P. Purma-

Jites, Dricēnos. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja reizi buorenīte pi rogonas. Rogonai beja ari sova

meita. Rogona ar sovu meitu kotru svātdīni guoja uz baznīcu,

bet buorenītes nalaidja, buorenītei lyka sātā nu painim izlasīt

mogonas.

Vīnā svātdīnē buorenīte losa, losa mogonas nu palnim, nikai

navar izlasīt, sēd un gauži raud. Pi borenītes daīt vīns vecīts

un prosa: „Meitiņ, kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot, pamuote nalaiž manis uz baznīcu, bet

līk izlasīt mogonas nu palnim!" soka buorenīte.

„Naraudi, meitiņ, es tev īdūšu vēžiņu, tu tikai pavacynoj uz

vīnu pusi, pavācynoj uz ūtru pusi — un atsaškiers mogonas nu

palnim. Tod aizej teiruma golā, tur aug ūzūls, kad tikai daīsi pi
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uzula jis atsataisīs un tev vysa byus gona." Tu pasacījis, vecīts

īdevja jai vēziņu un aizguoja.
Buorenīte pavācynoj ar vēziņu uz vīnu pusi, pavācynoj uz

īītru pusi —un mogonas tyuliņ atsaškir nu palnim. Tod aizīt pi

ūzūliņa, ūzūliņš atsataisa, tur īškā ir vysaida monta. Jei apaun

zalta kūrpes, apvalk skaistas kleitas, sāstas zyrgūs un aizbrauc

uz baznīcu. līt baznīcā, tyulin uz dybynu, nūklausa mišu un

dreiži nu baznīcas uorā. Kai tikai izīt nu baznīcas, pasvīž

myglas maisiņu un juos nivīns naredz, kur jei palīk. Buorenīte

atbrauc pi ūzūliņa, nūvalk skaistuos drēbes un otkon īt uz sātu.

Atīt rogona ar meitu nu baznīcas un breinuojas, kai buorenīte

varēja izlasīt mogonas nu palnim.

Utrā svātdīnē buorenīte prosās uz baznīcu. „Kū tu, taida

palnruške, īsi uz baznīcu?" atcārt rogonas meita, „sēdi sātā un

rušinoj palnus!"

Rogona vēl vairuok palnu sajauc ar mogonom un līk, lai

buorenīte izlosa, un pate ar sovu meitu aizīt uz baznīcu. Buore-

nīte pavācynoj ar vēziņu uz vīnu pusi, pavācynoj uz ūtru — un

palni atsaškir nu mogonom. Tyulin aizīt pi ūzūliņa, ūzūliņš at-

sataisa, jei apaun zalta kūrpes, apvalk vēļ skaistuoku kleitu un aiz-

brauc uz baznīcu. Kai tikai pi baznīcas, tvulin baznīcā iškā un

aizīt uz dybynu, pēc miša otkon dreiži uorā, palaiž myglas maisiņu
un nivīns juos naredz, kur jei palīk. Laud's runoj par skaistā

jaunovu, bet navar saprast, kur tei pazyud. Suok vysi runuot,

par tū, izzyna kēneņa dāls un jis gribēja kouča redzēt, kas tei

taida ir par jaunovu.

Nuokūšā svātdīnē kēneņa dāls nūsmērej greidu ar dorvu

tamā vītā kur baznīcā stuov skaistuo jaunova. Trešā svātdīnē

buorenīte otkon prosās uz baznīcu, bet rogona uzklīdz: „Kuo tu,

taida lupota, palnruške, īsi uz baznīcu? Sēdi sātā un losi mogo-

nas nu palnim!"
Rogona pījaucja vēl vairuok mogonu ar palnim. Buorenīte

pavācynuoja ar vēziņu uz vīnu pusi, pavācynuoja uz ūtru pusi —

palni atsaškeira nu mogonom. Jei aizguoja pi ūzūliņa, ūzūliņš

atsataisīja, jei apuova zalta kūrpes un apvylka vēl skaistuoku

kleitu, aizbraucja uz baznīcu, īguoja īškā un nūstuoja pašā dy-
bynā. Ļaud's un kēneņa dāls ocu nanūlaidja nu skaistuos jauno-

vas. Kai tikai mišs beidzjās, jei dreiži pa durovom uorā, palaidja
myglas maisiņu un juos nikas naredzēja, kur jei palyka.

Bet vīna zalta kūrpe beja pīlypuse pi darvas un palykuse

baznīcā. Kēneņa dāls pajēmja zelta kūrpi, nuokūšā dīnā jis

braucja pa vysu kēnesti, maklādams taidas meitas, kurai zalta

kūrpe byus pa kuojai — un tū jis jems sev par sīvu. Pīmērēja

jis vīnai, ūtrai un vairuokom pec kuortas, bet zalta kūrpe napas.
Atbrauc pi rogonas, jei pabuož buorenīti zam siles, a sovai meitai
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nūtēš kuoju, lai zalta kūrpe bvutu pa kuojai. Kēneņa dāls pīmē-

rej — ja, kūrpe pas. Bet gail's staigoj pa pogolmu un dzīd: „Ku-
kureku! buorenīte zam siles guļ!"

„Par ku gails tai dzīd?" vaicoj keneņa dals rogonai.

„A jis taids glups ir, jis vvsod tai dzīd," atsoka rogona

Kēneņa dāls īsādvna meitu un brauc, bet buorenītei tyka

žāļ zalta kūrpes, jei dzanās pakaļ un klīdz: „Kū vēdīt, kū vēdīt?

Munas zalta kūrpes navedīt!" Kēneņa dāls atsaver atpakaļ —

redz: dzanās pēc jīm jaunova un reizē īt kupls skaists ūzūliņš.

Jis nūtur zvrgu, vērās: zalta kūrpe rogonas meitai pylna ašņa.
Jis nūmauc kūrpi un apaun buorenītei — jā, taišņi pa kuojai. Jis

tūreiz pajem buorenīti pi sevis, a rogonas meitu pabuož zam tylta.

Buorenīte palyka par kēneņa dāla sīvu, pec goda jai pīdzyma
skaists bērniņš. Rogona nazynuoja, kas ir nūticis ar juos meitu.

Buorenīte pasauc rogonu kristobuos, jei ari prīcīga brauc, dū-

muodama, ka juos eistai meitai pīdzims bārns. Brauc, brauc —

dabrauc pi ielas upes, rogonai īzagrib dzert, jei izkuop nu zyrga
un redz, ka uz tā tyilta izauguse gara nīdre. Rogona grib tū

nīdri nūlauzt, bet juos meita klīdz: „Nalauz, māmiņ, munas nobas,
man stypri suop!"

Nyu saprota rogona, kas ir nūticis. Jei pataisīja sovu meitu

par cylvāku un gribēja sovu meitu samainīt ar buorenīti, at-

stuot tū Kēneņa dālam par sīvu. Buorenītei mutē beja dimanti,
ka jei runuoja, tod lūti speidēja. „Kai nu buorenītes mutes īz-

jemt dimantus?" dūmuoja rogona un aizvedja obējas uz pierti.
Rogona soka piertī: Spļaunīt vīna ūtrai mutē!"

Buorenīte, nikuo slvkta nadūmuodama, suoka spļaut un

īspļuovja dimantus rogonas meitas mutē. Rogona tyuliņ pataisīja
buorenīti par peili, a bārnu atdevja sovai meitai. Bārns pi ro-

gonas meitas vīnmār klīdz, taisni 'nikur līkums.

Buorenītei leidza beja bruolīts, pataisīts par vuciniņu. Jam

tyka žāļ muosiņas bārna un jis soka: „Dūd, bērniņu, es aiznesšu

peilītei pabaruot."
Rogonas meita izlīk bārnu vuciniņam uz radziņim, jis aiznas

barnu uz azara molu un soka: ~Buoremīt. muosiņ, atskrīn, pazeidi
sovu bērniņu!"

Peilīte tod izmuovja nu azara, pazeidīja sovu bērniņu un

otkon īzalaidja azarā. Vuciniņš atnas bērniņu, tys prīcīgs, mīrīgs,

naraud.

Utrā dīnā otkon bārns suok rauduot, rogonas meita izlīk
barnu vuciniņam uz radziņim un soka: „Aiznes bārnu, lai peilīte
pazeida."

Vuciniņš atness barnu, taipat sauc treis reizes: „Buorenīt,

muosiņ, atskrīn pazeidi sovu bērniņu!"
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Jej tvuliņ atskrīņ, pazeida bērniņu un pasoka, ka reit jei vēl

"pēdēju reizi varēs pazeidēt bārnu. Vuciniņš atnas bārnu, otkon

tvs pricīgs, laimīgs un naraud; bet vuciniņam palīk bērniņa ur;

muosiņas žāļ. Jis aizīt pi kēneņa un pastuosta, ka rogona ir juo
muosu apbūruse un pataisījuse par peili, a sovu meitu atstuojuse

kēneņam par sīvu. Jis kotru dīnu nas bārnu uz azaru pcilei
zeidēt.

Trešā dīnā kēneņa dāls aizīt uz azara molu un nūzagloboj

kryumūs — vērās, kas bvus tuoluok. Taisnība — vuciniņš atnas

bērniņu uz azara molu un sauc: „Buorenīt, muosiņ, atskrīn, pa-

zeidi sovu bērniņu!"
Peilīte izmaun nu azara, pajem pazeida bērniņu un soka:

„Tagad es vairuok navarēšu zeidēt bērniņu, tu man jū nanes!"

Tamā laikā, ka jei devja bērniņu vuciniņam, kēneņa dāls,

cop! nūsagiva peiilīti. Kēneņa rūkuos jei puorsataisīja par vys-

vysaidu zvēri un palyka ari par čyusku, bet jis vys juos naizlaidja

nu rūkom, un golu golā jei palyka par vuorpusti. Tod vuciniņš
soka: „Salauz vuorpusti un puorsvīd parkreisūplaču, tod jei otkon

paliks par cylvāku."

Kēneņa dāls puorlauzja vuorpusti, puorsvīdja par kreisū plaču

un jei palyka taida pat, kai beja. Tagad jei vysu pastuostīja kē-

neņa dālam. Jis pataisīja dzelža cepli, ībuozja tur rogonas meitu

un tei sadaga, ka nūšvierkstēja vīn.

20. A. 510 A. 403 A. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača, Nīcgale.

Latvju Kultūras kr.

Vīnai muotei beja divi eistas meitas un vīna pameita. Pa-

meitu juos lūti nažāluoja: spīdja pi dorba un syutēja ganīt cyukas.

Reizi, svātdīņ buorinīte gona, un redz, ka atīt nazkaida vecīte

un soka: „Pīteik tev ganīt, sūdīņ vari atsapyust, es paganīšu tovas

cyukas, bet tu ej uz mežu un īsavērsi tur lelu ūzūlu. Uzūlā byus
durovas un vydā tu dabuosi vysa kuo, kuo tev tik vajag."

Meitiņa pametja cyukas, un paša izguoja uz mežu, atroda

ūzūlu, īguoja vydā un redz skaistas drēbes. Jei pajēmja apsa-

vyika, izguoja uorā un atroda karetu ar pāri lobu zyrgu. Jei
šādos vydā un aizbraucja uz baznīcu. Pēc baznīcas nūsavylka

tymā pašā ūzūlā, pametja vysu kū, bet paša aizguoja uz cyu-

kom atpakaļ.

Vokorā, kad atguoja uz muojom, jei vaicoj pamuotei, kū jei
lobu baznīcā redzēja. Pamuote atsoka: „Tev tuo sapynā naredzet,

kū es baznīcā redzēju!"

Tai pat atīt ūtra svātdīna. Buorinīte gona cyukas, atīt otkon

tei paša vecīte un soka: ~Ej uz baznīcu, es palykšu pi tovom cyu-

kom!"



Latviešu pasakas un teikas. VI. —
8 113

Tagad jei taipat izdora, kai paguojušā svātdīnā, apsavylka un

aizbraucja uz baznīcu. Pamuotes meitas beja jau baznīcā un

redzēja, ka tik skaista jaunkundze atbraucja. Juom golvā naīīt,
ka tei jūs buorinīte. Buorinīti īsavēra grāfs, bet nu kuo pavai-

coj, nikas nazyna, kas jei taida. Kai tik izīt nu baznīcas, tai buo-

rinīte sastās karetā un aizbrauc.

Trešā svātdīnā grāfs pīlēja pi baznīcas piķa tai, kad īs jei
uz baznīcu, tai jai kūrpīte paliks. Jis kūrpīti pacels un izzynuos,
kam jei pīdar. Vecīte otkon buorenīti palaidja, bet paša palyka
pi cyukom. Buorinīte pībraucja pi baznīcas un naīsavēra, ka

tī piķa pīlīts. Meitiņa kai sper ar kuoju vydā, tai palyka kūrpīte.
Jei grīzjās atpakaļ, īsāda karetā un aizbraucja, naīguojuse baznīcā.

Grafs pajēmja kūrpīti, un guoja mērēdams, kam atsatiks, tys
byus īpašnīks. Tai jis pībraucja pi buorinītes. Iguojis ustobā, jis
jemja pīmērīt pamuotes meitom kūrpis, bet ni vīnai ni ūtrai na-

atsatyka tei kūrpīte. Tad iis vaicoj: „Voi nav vēl kaidas mei-

tiņas?"
Pamuote soka: „Tī ir vīna cyuku ganīte, bet jai tik lela

kuoja, ka vīns piersts naīleiss!"

Grāfs pīsacīja, lai atīt ari buorinīte. Buorinītei kūrpīte,
taišņi atsatyka. Tod jei vysu kū izstuostīja grāfam un grāfs pa-
jēmja jū sev par sīvu.

Na par garu laiku Dīvs devja jīm bārnu. Sataisēja kristobus,
īJyudzja ari rogonu. Rogona, pajēmuse sovu meitu, atbraucja.
Sastdīnas vokorā rogona soka buorinītei: „īsini uz pierti, es tevi

izmozguošu!"

Atguoja vokors un juos aizguoja uz pierti. Nu pakaļas aiz-

guoja rogonas meita. Napaspēja vēļ buorinīte īīt piertī, kai ro-

gona svīdja viersā uz juos lyusas uodu. Buorinīte palyka par

lyusiņu, izskrēja nu pierts un aizskrēja uz mežu. Kolps itū vysu

redzēja, aiz pierts stuovādams. Rogona izmozguoja sovu meitu,
aizvedja pi bārna, bet bārns kai nabaruots, suoka smogi rauduot

un nikas juo nūmīrinuot navar.

Tad kolps, pavaicuojis nu grāfa, vai var pajemt bārnu, iz-

guoja ar barnu duorzā. Par duorzu puorguojis, jis ar bārnu aiz-

guoja uz mežu un suoka klīgt: „Lyusa, Lyusa, še tovs bārns!"

Lyusa atsasaucja: „Gon es eju, gon es taku, grauž smilts

maņ kuojiņas, rosa bierst actiņuos!"
Atskrēja Lvusa, pabaruoja bārnu un otkoņ aizbāga prūjom.

lai kolps kotru dīnu nesja bārnu. Kaidu reizi jis vaicoj: ~Kai
tevi varatu izgluobt?"

Jei soka: „Lai grāfs pajem boltu pologu un svīž uz mani

viersa, bet tai, ka es naradzātu un nadzierdātu, kad jis itū darīs!"

Grafs tai izdora, kai jam kolps pasacīja. Grāfs izsvīdja po-

logu, atcēla un redz juo sīva baroj bārnu. Tad jis jū pajēmja un
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aiznesja uz pili. Koipam pīsacīja, lai pīsmērēj zyrgu ar piki, tad

pats aizguoja uz rogonas ustobu un soka: „Ejam zyrga pasa-

vārtu!"

Rogona īīt stallī un redz zyrgu. Grafs soka: „Paglaudi itu

zyrgu!"

Rogona kai glaudīja, tai jai pīlypa ruka. Grafs soka: pa-

glaudi ar ūtru, tad atkriss!"

Rogona kai glaudīja, tai pīlypa ūtra rūka. Grāfs pīsacīja

zyrgam: „Nes jū tur, kur gaili nadzīd un suni narej!"

Zyrgs jū kai nesja, tai sadauzīja; juos kauli izbyra un tagad

zīmas laikā speid uz snīga, bet grāfs ar sovu sīvu dzeivuoja labi

un audzēja bāmus.

Piezīme. Motivs par lusu līdzinās IV. dajas (358 1. p. 13) pasakai. P. Š

21. A. 510 A. 403 A. 59. V. Podis Latgalē.

Reiz dzeivuoja vīna buorinīte, jei aizguoja uz mežu ūgu la-

sītu un īguoja rogonu ustobā. Rogonas nalaida buorinītes vaļā un

baruoja jū cepešam. Buorinīte reiz nūzoga nu rogonas treis

uobeļu sēkliņes un paša izbāga pa lūgu uz muojom. Muojuos
buorinītei beja pamuote rogona ar trejom meitom. Buorinīte īsta-

tēja sēkliņes un tur izauga treis kuplas uobetnīcas, un uobelim

beja vīna puse sudobra, ūtra zalta.

Buorinīte reiz daguoja pi uobeļom un prasēja, lai viņai byutu
lobās drēbes. Tod viņai uobela īdeve taidas drēbes un kūrpes,
ka nivīnai kēneņa meitai taidu nabeja. Aizguoja jei uz baznīcu un

tur jū īraudzēja kēneņa dāls, jo viņa beja lūti smuka. Kēneņa
dālam viņa ļūti patyka, un viņš gribēja jū nūkert, pajēme un pī-

lēje sveķu uz baznīcas slīkšņa. Kai nyu buorinīte guoja puori,
nūmuka jai vīna voska kūrpe, bet pošā jei aizbāga.

Tod kēneņa dāls braukuoja pa vysu valsti mērēdams, kurai

meitiņai byus loba tei kūrpīte. Ibraucja jis ari pi rogonu. Ro-

gona tyuleņ izstāti ja sovas meitas, lai mērej, bet rogonom nivī-

nai nabeja kūrpe pa kuojai. Buorinīti beja rogona palykuse zam

siles. Gail's suoka dzīduot: „Buorinīte zam siles, buorinīte zam

siles!"

Tod kēneņa dāls lyka atvest ari buorinīti, pīmērēja un kūrpe

Jai beja taišņi pa kuojai. Kēneņa dāls pajēme skaistu buorinīti

par sīvu uini dzeivuoja ar jū laimīgi sovā pilī.
Pēc vīna goda kēneņa sīvai pīdzima bārns. Aizguoja jei reiz

uz pierti mozguotūs. Atguoja rogona, aizguoja ari uz pierti un

lyudze sadarēt mīru ar kēneņa sīvu, lai jei nūskūpsta rogonu.

Kēneņa sīva beja lūti loba un ari nūskūpstēja rogonu. Rogona
jū apbūre un viņa pazataisēja par raudivi un mauduojās azarā.

Rogona pazataisīja par kēneua sīvu un nyu dzeivuoja pi kēneņa.
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Tikai barns beja namīrīgs un vysod rauduoja, jo jam nabeja vairs

muotes.

Aizguoja kēneņa dāls uz burvi, lai jis pasacītu, kas ir viņa
bārnam, kuo viņš raud. Burvis pasacēja kēneņam, lai jis aiznas

sovu bārnu uz azara molu un tur nūlīk, tod viņa muote atskrīs

viņa baruotu, lai tod kēneņa dāls jū nūker un nalaiž vaļā. Viņa
tod taisēsēs par cyušku un par vysvysaidu zvēri, bet lai jis nalaiž

juos vaļā. Kad viņa pasataisēs par vuorpstīti, tod lai puorlauž

pa pusei un viņa pasataisēs taida, kai beja ogruok.

Kēneņa dāls aiznese bārnu uz azara molu un gaidēja. At-

skrēja raudive, nūsvīde sovu kažūku, pazataisēja, kaida beja

ogruok, pajēme bārnu un baruoja. Kēneņa dāls viņu nūkēre un

viņa taisējuos gon par cyušku, gon par zvēri un golā pazataisēja
par vuorpstīti. Vuorpstīti puorlauze kēneņa dāls un viņa pasa-

taisēja, kaida beja ogruok. Aizvede kēneņa dāls jū otkon uz

sovu pili, bet rogonu pīsēja pi zyrgu astu uti saraustīja uz vysom

pusēm.

7. Pelnrušķīte pie ķēniņa.

1. A. 510 B. J. Sisenis no 72 g. vecas Veinbergas Zasulauka.

J. A. Jans o na kr.

Vienam ķēniņam bijusi skaista sieva un tikpat skaista meita.

Kad meita bijusi jau liela, sieva viņam nomirusi. Mirstot viņa
ķeniņarn piekodinājusi, ka viņš drīkst precēt tikai tikpat skaistu

sievu kā viņa. Šis nu nevar tik skaistu atrast un grib precēt
pats savu meitu. Meita negrib ne dzirdēt, bet tēvs nedod miera.

Kadu laiku tā nodzīvojusi, meita nevar vairs izturēt un, gri-
bēdama novilcināt laiku, liek ķēniņam uzšūt sau'es. mēness un

zvaigznes kleitas. Ķēniņam tā nieka lieta un viņš pataisa ar.
Bet ši vēl neliekas mierā un liek uzšūt tādu kažoku, kurā būtu

iešūtas visu zvēru ādas. Arī to viņa dabon, un nu ir jāprecas.

Bet šī vienā naktī uzvelk savu kažoku, nosmērē seju sodrē-

jiem, paņem savas trīs kleites un ratiņu riekstu čaumalā un aiz-

bēg. Ķēniņa meita iet, iet — nonāk lielā, lielā mežā. Nokususi

viņa ielien kādā koka dobumā un aizmieg. Pa to laiku kādas

citas zemes ķēniņš medījis tanī mežā. Viņa suņi arraduši ķēniņa
meitu, un ņemas riet, jo nav tāda zvēra redzējuši. Ķēniņš arī

pieiet paskatīties un no brīnumiem muti vien ieplēš. Viņš nu

paveljzvilkt meitu no koka ārā un nodot pils pavāram par trauku

mazgātāju. Neviens viņu nepazīst un sauc par Visuvisuspalvai-
utti. Vienu reizi Visuvisuspalvainīte ieliek ķēniņa bļodā zelta

varpstiņu, otru reizi ieliek ratiņu. Ķēniņš nevar vien nobrīnīties.
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Pirmās ķēniņa rīkotās viesībās viņa ierodas zvaigznes, otrreiz

mēness un trešo reizi saules kleita. Viesi nepazīst viņu un ķē-

niņš uzvelk viņai savu gredzenu. Šo gredzenu Visuvisuspalvai-

nīte ieliek ķēniņa bļodā un ķēniņš ēzdams to atrod. Ķēniņš liek

atsaukt Visuvisuspalvainīti un pazīst viņu par to pašu skaisto

jaunavu, kas bija viņa viesībās. Nu ķēniņš apņēma viņu par

sievu un dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka gan laikam būs cēlusies no J. Zvaigznītes tulkot.:s

Grimmu pasaciņas. Skat. levads 112. 1. p. P. Š.

2. A. 510 B. U. Skuj i ija, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens ķēniņš apprecēja savu dienestmeitu, jo tā bijusi ļoti
skaista. Kad ķēniņienei piedzimusi meitiņa, tad viņa saslimusi un

jau nedēļās nomirusi. Jauno princesi audzinājusi veca aukle.

-

Kad princese bijusi astoņpadsmit gadu veca, tad bijusi tik

skaista, ka pasaulē otras skaistākas nevar atrast. Princese bijusi

ļoti līdzīga nomirušai ķēniņienei.

Ķēniņš iemīlējis pats savu meitu un nodomājis viņu precēt.

Viņš sacījis savai meitai: „Nevienas nav tik skaistas, kā tu. Tev

jānāk pie manis."

Princese aizbēgusi un raudādama stāstījusi savai vecai

auklei, ka ķēniņš — viņas tēvs, gribot to sev par sievu ņemt.

Vecā aukle sacījusi: „Ja ķēniņš neatkāpjas no sava nodoma, tad

prasi viņam trīs tādas dāvanas, kuras viņš tev nevar dot, un

saki, ka tu tad pie viņa iesi."

Reiz ķēniņš atkal sacījis uz savu meitu: ~Nevienas nav tik

skaistas, kā tu. Tev jānāk pie manis."

Tad princese prasījusi, kā aukle teikusi. Kad ķēniņš viņai
dāvanas iedošot, tad viņa varēšot pie tā iet.

Pirmā dāvana bijusi tāda: mēneša laikā jāpašuj trīs kleitas.

Pirmai kleitai vajagot būt zilai ar zeltītiem mēnešiem. Kad viņu

uzvelkot, tad princesei vajagot izskatīties, kā spožai mēnesnīcas

naktij. Otra kleita, zvaigžņu kleita, un tai jāmirdzot kā zvaigž-
ņotai naktij. Trešā saules kleita, un tai jāmirdz, kā pati saule.

Ķēniņš sasaucis gudros no visām zemes malām un licis tiem

taisīt trīs tādas kleitas. Pēc mēneša visas trīs kleitas bijušas

gatavas un pie tām nevarējuši atrast ne mazākās vainiņas.
Tad princese teikusi otru dāvanu. Jātaisot no rieksta čaulas

tik liels purs, kā brieža galva. Arī to gudrie pataisījuši. Princese

ielikusi pūrā mātes laulājamo gredzenu, zelta vārpsti, zelta ratiņu
un trīs skaistās kleitas.

Tad princese teikusi trešo dāvanu. Mēneša laikā jāpašuj ka-

žoks, kurā ir puspirkstu_garas un platas ādas strēmeles no visiem

zvēriem uti putniem, kādi vien pasaulē atrodami. Spalvām va-
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jagot but uz aru. Neviens zvērs nedrīkstot tikt nošauts, tam

jāpaliekot dzīvam, tikai jāizgriežot vajadzīgā ādas strēmele.

Pēc mēneša arī visuvisuspalvainais kažoks bijis gatavs un pie

viņa nevarējuši atrast ne mazākās vainiņas. Nu princesei bijis

jāpilda dotais vārds un jāpaliek par sava tēva sievu.

Princese aizgājusi pie vecas aukles padomu prasīt. Aukle

teikusi, lai princese bēgot.
Visu nakti princese raudājusi un lūgusi Dievu. Rīta gaismā

viņa nosmērējusi seju ar sodrējiem, apvilkusi visuvisuspalvaino

kažoku un aizbēgusi no pils.
Princese bēgusi trīs dienas. Trešā dienā viņa iegājusi

desmitā ķēniņa valstī. Tur viņa piegājusi pie platas upes. Upei

pāri princese netikusi. Uz upes krasta audzis milzīgs ozols ar

cauru vidu. Princese ielīdusi ozola iedobumā un no liela nogu-

ruma apgūlusies.
Svešās zemes ķēniņš gājis uz medībām. Ķēniņa suņi uzgā-

juši ozola iedobumā guļošo princesi un sākuši riet. Pienācis ķē-

niņš. Viņš ieraudzījis savādo kažoku un brīnījies, kas tas varētu

būt.

„Ei, nāc ārā, ja tu esi cilvēks," saucis ķēniņš.
Princese tikai gulējusi, viņa nemaz nedzirdējusi ķēniņa sau-

cienu. Ķēniņš sācis bakstīt ar plintes rezgali, tad princese pamo-

dusies un teikusi: „Oho, vai tad nu dzīvu cilvēku nokodīs?"

Ķēniņš apsaucis suņus un princese iznākusi no koka iedo-

buma. Ķēniņš tai prasījis, kas viņa ir. Princese atbildējusi, ka

viņa meklējot darbu un nekur nevarot atrast. Nu, lai nākot vi-

ņam līdza, teicis ķēniņš. Viņam ķēķenei vajagot palīdzes. Prin-

cese palikusi par ķēķenes palīdzi, mazgājusi traukus un palīdzē-
jusi ēdienus vārīt. Ķēķene bijusi ar princesi mierā, jo tā bijusi

loti apķērīga un mācējusi gardus ēdienus vārīt.

Reiz ķēniņš sarīkojis pilī lielu balli. Kad balle sākusies, tad

ķeķene aizgājusi uz zāli noskatīties, kā tur danco. Viņa princesei
likusi vārīt vakariņas un piekodinājusi: „Tā kā tu ar provē nākt?

Tev nav brīv. Vari pieiet pie atslēgas cauruma un palurēties,
bet zalē nenāc!"

„Ne, ne, neiešu," sacījusi princese.
Kad vakariņas bijušas izvārītas, princese iegājusi savā būcē-

nitī, nomazgājusies un apvilkusi zvaigžņu kleitu. Tad princese

iegājusi balles zālē. Zālē uzreiz palicis daudz gaišāk. Princese

sava zvaigžņu kleitā bijusi skaista kā zvaigžņota ziemas nakts.

Ķēniņš ieraudzījis skaisto svešnieci, sācis ar to dancot un negri-
bējis to nemaz vairs vajā laist. Bet svešniece izvairījusies un

izdevīgā brīdī izskrējusi no zāles.
Princese ieskrējusi savā būcenī un ātri, ātri_ pārģērbusies

sava kažokā. Kad ķēniņš, skaisto svešnieci meklēdams, ienācis
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ķēķī, tad princese mazgājusi traukus un par visu to itin ka neka

nezinājusi.

Otrā dienā pilī visi par skaisto svešnieci vien runājuši, bet

neviens to nepazinis un nezinājis, no kurienes viņa ir. Princese

nelikusies ne zinis un teikusi: žēl, ka viņa neesot redzējusi...

Drīz vien ķēniņš atkal rīkojis pilī balli. Ķēķene balles vakarā

aizgājusi uz balles zāli, princese palikusi ķēķī un vārījusi vaka-

riņas.

Kad vakariņas bijušas izvārītas, tad princese uzvilkusi mē-

neša kleitu un iegājusi zālē. Zāle pielijuši it kā ar mēneša

gaismu, kad princese tur iegājusi. Ķēniņš steidzies skaistai sveš-

niecei pretim un dancojis ar to ilgi, ilgi. Gan svešniece lūgusies,
lai laiž to vaļā, bet ķēniņš nelaidis. Beidzot svešniecei laimējies

izbēgt.

Kad ķēniņš izmeklējis visu pili un skaisto svešnieci neatradis,
tad viņš ienācis arī ķēķī_ apprasīties. Princese berzusi traukus un

nezinājusi ķēniņam nekā stāstīt par skaisto svešnieci.

Drīz vien ķēniņš rīkojis trešo balli. Ķēķene aizgājusi uz zāli

un princese palikusi viena. Kad vakariņas bijušas izvārītas, tad

viņa iegājusi savā būcenī un saģērbusies savā visskaistākā saules

kleitā.

jPrincese iegājusi balles zālē, un zālē palicis tik gaišs kā sau-

lainā dienā. Ķēniņš atkal steidzies skaistai svešniecei pretim un

ilgi ar to dancojis. Svešniece lūgusies, lai laiž to vaļā, bet ķē-
niņš nelaidis un uzaicinājis to vīnu dzert. Svešniece bijusi ar

mieru. Kad ķēniņš sniedzis tai vīna glāzi, skaistā svešniece uz-

reiz metusies bēgt. Koridorā princese uzrāvusi kleitu uz galvas
un spožā saules gaisma uzreiz nodzisusi un viņa nepamanīta ie-

skrējusi savā būcenī.

Bet princese nepaspējusi novilkt saules kleitu, kad ķēķī ienā-

cis _ķeniņšJ
bet uzvilkusi kleitai virsū tikai savu kažoku. Viņa

iegājusi ķēķī un sākusi rīkoties ap traukiem, bet pienācis ķēniņš
un atrāvis viņai kažoku vaļā. Uzreiz ķēķis palicis tik gaišs kā

saulaina dienā. Tur jau sākusi mirdzēt saules kleita zem spal-
vaina kažoka.

Nu ķēniņš vairs nelaidis princesi vaļa un aizvilcis to atpakaļ
uz balles zaļi.

Drīz vien pilī_ svinējuši kazas. Ķēniņš apprecējis skaisto

princesi. Viņa savā kāzu dienā bijusi tik skaista, kā neviena visā

pasaule.

Piezīme. Kā r .da nosaukums „visuvisuspaivainais a, tad arī šī pasaka nav

bez iespaida no Grimmu pasaciņas Zvaigznītes tulkojuma. P. S.
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3. A. 510 B. Skolniece K. Krūze 1892. g. Smiltenes Blomu

pag. V. Maldoņakr.

Bagātam vīram bijusi skaista sieva ar zelta matiem, un viņai

piedzimusi arī tāda pati meitiņa ar zelta matiem. Reiz sieva sa-

slimusi, atsaukusi vīru pie sevis un sacījusi: „Kad es nomiršu,
tad precē atkal tādu pašu sievu kā mani ar zelta matiem."

Sieva nomirusi un pēc kāda laika vīrs sāka meklēt citu sievu,

klausīdams mirušās sievas vārdiem. Viņš izstaigāja visu pa-

sauli, bet tādas sievas ar zelta matiem nekur neatrada. Par to

laiku bija jau izaugusi liela arī viņa paša meita, kurai bija tādi paši
zelta mati kā mātei. To novērodams, tēvs sacīja savai meitai,
lai nākot pie viņa par sievu. Gribēdama no tēva vaļā tikt, meita

sacīja: „Liec izaust man mēneša kleiti, tad es iešu."

Tēvs nu saaicināja visādus vēverus un tie arī izauda mēneša

kleiti. Saņēmusi mēneša kleiti, meita izdomāja citu iemeslu un

sacīja: „Liec izaust man zvaigžņu kleiti, tad iešu."

Tēvs saaicināja vēverus un tie izauda arī zvaigžņu kleiti.

Saņēmusi zvaigžņu kleiti, meita sacīja tēvam: „Liec izaust man

saules kleiti, tad iešu."

Tēvs atkal saaicināja visādus vēverus, un tiem izdevās iz-

aust arī saules kleiti. Šo dāvanu saņēmusi, meita atkal lūdzas:

„Liec man pašūt kažauku no visādām zvēru ādām!"_
Tēvs aizbrauca uz pilsētu, nopirka visādas zvēru adas un

nodeva skrodeļiem, lai pašuv tādu kažauku. Dabūjusi zvērādu

kažauku, meita vēl prasīja: „Liec man uztaisīt zelta ratiņu, tad
es iešu."

Tēvs nu atkal sameklēja visādus amatniekus, un tie patai-
sīja zelta ratiņu. Dabūjusi ratiņu, meita salika savas drebēs un

ratiņu vienā lādītē, apgrieza kažaukam ļauno pusi uz āru, uzvilka

mugurā, apsmērēja muti ar ogli un aizbēga uz mežu. Tur viņa
atrada lielu vecu ozolu ar cauru vidu un ielīda ozola caurumā.

Tai mežā gāja ķeizars ar saviem sulaiņiem uz jakti un viņa

suņi, pa pēdām dzīdamies, daskrēja pie ozola un sāka riet. Pats

ķeizars dagāja pie ozola lūkāt un ieraudzīja ozola cauruma cil-

vēku ērmotā zvērādu kažaukā. Ķeizars sāka runat,_ bet meita

nekā neatbildēja. Tad ķeizars saka: „Ja tu nerunāsi, tad es

šaušu."

Nu meita izlien ārā, ķeizars to paņem sev līdza un daliek

sava pilī ķēķenei par palīgu.
Reiz viņa nesa ķeizaram ēst un iēmeta zelta spoli ēdiena

bļoda. Ķeizars prasa ķēķenei: „Kas to spoli iemeta ēdiena

bļodā?"

Keķene saka, ka viņa neesot metusi, un prasa oglenei, vai

ta nezinot. Tā arī saka, ka nezinot. Otru reizi viņa atkal iemeta

spoli ēdiena bļodā, un kad ķeizars prasa, kas metis, abas atbild,
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ka nezinot. Tāpat notiek arī trešo reizi. Pēdīgi oglene iemeta

visu ratiņu ķeizara bļodā, bet ķēķene un oglene atkal atbild, ka

nekā nezinot.

Reiz ķeizars taisīja balli savā pilī un oglene nu izlūdzās no

ķēķenes, lai atlaižot viņu šovakar no darba. Ķēķene arj atlaida.

Oglene nomazgāja muti, sasukāja savus zelta matus, uzvilka mē-

neša kleiti un aizgāja uz ķeizara balli. Tur visi brīnējās par

skaisto svešinieci, padancojās ar viņu, bet neviens viņas nepa-

zina. Tad viņa atnāca atkal atpakaļ, nosmērēja muti ar ogli un

uzvilka savu kažauku.

Kad otrreiz ķeizars taisīja balli, oglene atkal izlūdzās no ķē-

ķenes, lai atlaižot viņu no darba. Tad oglene nomazgāja muti,

sasukāja galvu, uzvilka zvaigžņu kleiti un aizgāja uz balli. Atkal

visi brīnījās par skaisto kleiti, padancoja ar svešinieci, bet ne-

viens viņas nepazina. Nemanot viņa aizgāja prom, nosmērēja
muti ar ogli un uzvilka savu kažauku mugurā.

Uz trešo balli oglene atkal tāpat sataisījās, bet šoreiz uzvilka

saules kleiti. Pats ķeizara dēls tagad dancoja ar viņu un uzmauca

tai savu zelta gredzinu uz pirsta. Vēlāku oglene atkal nepa-

manīta aizmuka, nosmērēja muti ar ogli un uzvilka savu veco

kažauku.

Ķeizara dēls drīz vien pamanīja savu gredzinu oglenes pir-
stā. Nu arī viņa vair neslēpās un ienāca pie ķeizara savā saules

kleitē. Tā nu ķeizara dēls apprecēja nabaga bārinīti un abi dzī-

vāja ilgi un laimīgi.

4. A. 510 B. Strauss Erberfcniekos. LP, IV. 42, 2.

Vienam ķēniņam bija sieva ar zelta matiem un meita arī ar

zelta matiem. Bet ķēniņa sieva jau pusmūžā nomira. Mirdama

tā bija teikusi savam vīram: „Ja tu precies otrreiz, tad citādu ne-

preci, kā tikai ar zelta matiem, kādi man bijuši!"

„Labi!" ķēniņš apņēmās un iesāka gauži raudāt par to, ka no

tādas zeltmates jāšķiras.
Otrā gadā pēc ķēniņienes nāves ķēniņš bija iedomājies otr-

reiz precēties. Tūliņ izsūtīja pa puspasauli meklēt viņam brūti

ar tādiem zelta matiem, kā pirmai sievai. Meklētāji izmeklējās
veselu gadu — viss velti: nekur sadabūt. Ķēniņš noskumst un

sūta vēl otrreiz, trešreiz, tomēr nav un nav: viena tik esot vēl

pasaulē ar zelta matiem, un tā esot viņa paša meita! Tā meklē-

tāji atteic pārnākdami. Ķēniņš domā:
a
,Savai nelaiķei esmu so-

lījies citādu neprecēt, būs jāprec pašam sava meita. Tai zelta

mati, ko tur darīt."

Bet meita skumīga atteic: „Tēt, jūs prasāt no manis trakas

lietas, es tāpat atkal prasīšu no jums. Apgādājiet man trejādus



121

lindrakus: vienus kā sauli, otrus kā mēnesi, trešos kā zvaigznes
debess zilumā; tad gādājiet vēl zelta ratiņu uņ tādu kažoku,
kas no visuvisādām zvēru ādiņām šūts. Ja varēsit tos sada-

būt, tad redzēsim tālāk."

Ķēniņš tūliņ izsūta pa puspasauli meklētājus. Izmeklējās

pirmo gadu, jau pārnes tādu kažoku; izmeklējās otru gadu, pār-

nes zelta ratiņu; izmeklējās trešo gadu, pārnes tādus lindrakus.

Ko nu? Ķēniņa meita nagos. Bet viņa gudra, apgriež zvēru

kažoku otrādi, uzvelk mugurā, notašķa zelta matus, balto ģimi

ar kvēpiem, iesien sainī zelta ratiņu, dārgos lindrakus un nepa-

zīta aizbēg no tēva vaiga. Tēvs gan izsūta meklētājus, bet nekā.

Šī, nabadzīte, ielīdusi resnā ozola dobumā, lielā mežā, un noslē-

pušies, ka ne saost vairs. Paiet savs laiks. Te vienu dienujsvešs

ķēniņa dēls tanī mežā medī. Viņam gadās gar to ozolu staigāt,
kur šī paslēpusies.

„Kas tas par savadu zvēru?" ķēniņa dels iesaucas brīnīda-

mies; izvelk laukā: ne — nav zvērs — cilvēks!

„Pag, jāved mājā, būs laba putnu barotāja!"

Ķēniņa dēls pārved atrasto mājā un nodod pavāram, lai pa-

līdz uguni kurt un putnus barot. Pavārs iesauc meitu par pelnu-
rušķīti.

Bet pēc kāda laika ķēniņa dēls iedomājies precēties. Vecais

ķēniņš darina lielas dzīrās un saaicina pasaul augstmaņu meitu,

lai no tām viņa dēls sievu izmeklētos.

Dzīru dienā visi dzīvo pa iekšu, ka klimst vien; pavāram arī

gribētos drusku pažūrēt, bet kā atstāsi katlu? Beidzot nevar

vairs nociesties, lai pelnurušķīte pavārot, viņš drusku tikai pa-

skatīšoties caur šķirbiņu. Bet priekšnamā pavārs aizmirst visus

katlus un ņemas cēlienu no vietas jaukumus skatīties. Pa to

laiku pelnurušķīte izvārījusi ēdienu, izsukājusi matus, nomazgā-

jusies un apģērbusies zvaigžņu lindrakos; tad novilkusi zelta

ratiņam zelta riteni, ielikusi barības traukā, uzlējusi barību virsū,

atstājusi uz galda un pati iegājusi dzīru namā. Uz_ reizi pavārs

atminās, ka jāceļ dzīrniekiem barība priekša. Un ta tūliņ plesku

pleskumis ieskrien raudzīt, vai barība gatava. Jā —ir jau trauka

ielieta, tad ta labi — ņem vien, nes iekšā. Labi. Sāk nu dzīre-

nieki ēst — ķēniņa dēls atron barībā zelta ratiņa riteni. Prasa

pavāram: kur tādu ņēmis? Viņš nezinot, pelnrušķīte esot vārī-

jusi, tai jāzinot. Nu meklēs pelnrušķīti rokā. Nekā!
— nezin, kur

palikusi, kur ne.

Bet ķēniņa dēlam no visām augstmaņu meitām vislabaki pa-

tīk tā, kurai zvaigžņu apģērbs mugurā. Kas viņa tada esot, šis

vienā gabalā uzstāj; bet gudriniece neteic un neteic. Nu kad

jau neteicot, neteicot, mazākais, lai ņemot to zelta gredzenu, ko

viņš došot. Labi, labi
— ņemšot gan. Bet uz vienu reizi, kamēr
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ķēniņa dēls tik drusku uz citu pusi pagriezies, daiļā meita, ar

zelta matiem, zvaigžņu apģērbā, nozudusi kā ūdenī. Tūliņ visi
meklēt pa pagalmu, pa ceļu malām, kad tik jel kaut kur rokā

dabūtu; bet izmeklējas velti. Šī klusītiņām ielīdusi aizkrāsni, pa-
varda malā, un atkal pārģērbusies par pelnrušķīti.

Ķēniņa dēls taisni ārprātā
.

Lai kas! — viņam vajagot daiļo
vēl redzēt; rītu rīkošot atkal dziras, lai sanākot vēl visas augst-

maņu meitas! Labi — sanāk arī. Bet pavāram šodien atkal sirds

degtin deg redzēt, kā šie tur pa iekšu dzīvo. Pelnrušķītei jāpa-
liek pie katla. Ēdiens izvārīts, traukā ieliets —■ vēl pavāra nav.

Un tā pelnrušķīte tūliņ ātri ātri apģērbjas mēneša apģērbā, iemet

ķēniņa dēla zelta gredzenu ēdiena traukā un ieiet arī dzīru istabā.

Ķēniņa dēls, šo ieraudzījis, priecīgs bez gala. Sāk ēst. Te uz

reizi ķēniņa dēls uzlec stāvus: „Kur mans gredzens ēdienā ticis?"

Prasīšot pavaram. Pavārs atsaka: „Pelnrušķīte vārīja
tai jāzin!"

Nu meklēs pelnrušķīti rokā. Meklē, meklē — pazudusi kā

ūdenī. Bet ķēniņa dēls šoreiz bija gudrs, viņš noliek sargus pie
visām durvim, ka neviens ne iziet, ne ieiet. Nāk nu dziras uz

beigām, pelnrušķīte iebēg savā aizkrāsni pārģērbties, bet sargi to

redz un nu vairs nelaiž vaļām, lai nākot līdz pie ķēniņa dēla! Šī

gan spārdās pretim — nelīdz. Beidzot apsolās: iešot arī, lai tik

atļaujot pārģērbties saules apģērbā. Ta jā — labprāt! Šī nu

apģērbjas saules apģērbā, izsukā arī zelta matus un nu ies pie

ķēniņa dēla. leiet, visas malas apzib no saules apģērba, no zelta

matiem. Ķēniņa dēls tik priecīgs, tik priecīgs un tā tūliņ darina

kāzas un apņem par sievu.

5. A. 510 li. 0. Kiršteins Kr. Misā. LP, IV. 42, 3.

Viena mate mirdama uzšuvusi jostu un dāvinājusi meitai,

teikdama: „To tu appreci, kam šī josta der ap rumpi!"

Bet nevienam pašam nederējusi josta. Cits bijis par tievu,

cits par resnu — vienīgi pašam tēvam tā derējusi. Ko nu? Tēvs

gribējis jau precēt savu paša meitu. Te meita ieteikusies, lai

tēvs viņai apgādājot trīs kleites: vienu debess zilumā, otru kā

mēnesi, trešo kā sauli. Tēvs apgādājis arī. Bet meita ļoti no-

skumusi un atkal gudrojusi atkārplties; beidzot ieteikusies, lai

apgfādāijot vilku-lāču kažociņu. Tēvs apgādājis arī vilku-lāču

kažociņu un domājis: „Nu viņa nāks!"

Bet nekā — meita ņēmušies aizbēgt. Saticis jauns ķēniņš

bēgli, pārvedis mājā un licis lācīti (tā viņš viņu saucis, tādēļ

ka meitai bijis vilku-lāču kažociņš mugurā) pelnos gulēt un šūmes

ēst. Laiku pa laikam ķēniņš licis lācītei galvu ieskāt; un kad
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beigusi ieskāt, tad uzsitis ar susekli pa degunu, lai ejot atkal pel-
nos gulēt!

Bet vienreiz ķēniņam_ bijusi dzīru diena. Sanākuši pasaul
dzīrinieki. Lācīte klusītiņām apvilkusi to kleitīti debess zilumā

un arī iegājusi dzīrās. Ķēniņš ļoti priecājies par tādu daiļumu un

apņēmies precēt. Bet šī uz vienu joni pazudusi: ātri, ātri apvil-
kusi vilku-lāču kažociņu un iegulusies savos pelnos.

Otrā dienā vēl bijušas dzīrās. Šī apģērbusies mēneša kleitē

un iegājusi, ka spīd vien pie ķēniņa. Ķēniņš vēl vairāk priecā-

jies un nu nemaz vairs vālam laist, bet šī tomēr pasprukusi.
Trešā dienā vēl bijušas dzīrās. Šī apģērbusies saules kleitē

un iegājusi iekšā. Bet šoreiz atkal tāpat pasprukusi. Tomēr ķē-

niņš ātri dzinies pakal, meklēdams. Šī gan uzrāvusi ātrumā vilku-

lāču kažociņu saules kleitei virsū, bet viena kņope aizmirsusies

vaļā. Caur šo kņopes caurumu paspīdējis saules kleites spožums
un tūliņ ķēniņš apmānījis, kas šī tāda. Nu licis vilku-lāču kažo-

ciņu novilkt un tad apņēmis par savu sievu.

6. A. 510 B. No Švītenes. LP, IV. 42, 4.

Ķēniņa meita, no tēva atkratīdamās, likusi tādu zelta ratiņu

apgādāt, ko var salocīt un sainī iesiet. Tēvs apgādājis. Nu li-

kusi tādu kažoku apgādāt no visuvisādiem zvēriem. Tēvs ap-

gādājis. Beidzot likusi trejādus apģērbus apgādāt:_ vienu kā

zvaigznes, otru kā mēnesi, trešo kā sauli. Tēvs apgādājis. Bet

meita paņēmusi visas tās lietas, aizbēgusi mežā un mājojusi pa

dienu kokā, pa nakti zemē. Beidzot atradis svešs ķēniņa dēls

un pārvedis savam pavāram par palīdzētāju.
Reiz ķēniņš sarīkojis lielas dzīres. Ari pavārs aizgājis dzīres

skatīties un atstājis palīdzētāju vienu pašu ķēķī. Tā ātri sataisī-

jusi ēdienus, apģērbusi zvaigžņu apģērbu un ari aizgājusi uz

dzīrēm. Ķēniņa dēls ar viņu vien dancojis, bet vēlāku viņa aiz-

bēgusi. Otrās dzīrēs atkal viss tāpat noticis. Viņa uzvilkusi

mēneša apģērbu un dzīru beigās atkal aizbēgusi. Trešās dzīrēs

viņa ielikusi ķēniņa dēla traukā savu_ zelta ratiņu, apvilkusi saules

apģērbu un atkal aizgājusi uz dzīrēm. Dzīru beigās dancotāja

gan aizbēgusi, bet ķēniņa dēls atradis savā traukā zelta ratiņu.

Nu prasījis pavāram, kas to ratiņu ielicis. Pavārs teicis, ka pa-

līdzētāja. Nu sākuši to meklēt, kamēr atraduši. Ķēniņa dēls nu

apprecējis skaisto jaunavu.

7. A. 510 B. P. Š. no P. Zel tinas Ikšķilē.

Ķēniņam nomirusi ķēniņiene, kas bijusi loti_ skaista, bet mir-

dama tā noteikusi, ja ķēniņš gribot atkal precēties, tad lai tikai
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prccējot tikpat skaistu sievu kā viņa pati, citādi viņam klāšoties

slikti. Ķēniņš arī to apsolījis, bet nevarējis nevienas tādas sie-

vietes atrast, lai gan meklējis pa visu pasauli.
Ķēniņam bijusi viena meita, kas uzaugot izrādījusies par tik-

pat skaistu kā mirusī ķēniņiene. Tā nu vecais ķēniņš pēdīgi ap-

ņēmies precēt pats savu meitu. Kad meita nekā nevarējusi iz-

vairīties no sava tēva, tad viņa beidzot sacījusi: ~.ļa tu man dā-

vāsi tādu kleitu, kas spīdēs kā saule, tad es iešu pie tevis."

Ķēniņš aizbraucis kleitu meklēt, izmeklējies visās malās, bet

nevarējis nekur tādu dabūt un braucis jau uz māju atpakaļ. Brau-

cot caur kādu pilsētiņu, viņš ieraudzījis kāda žīda bodes logā tādu

kleitu, kas mirdzējusi kā saule. Ķēniņš tūliņ nopircis skaisto

kleitu un braucis mājā.

Meita, kleitu saņemdama, atkal teikusi: „Es iešu pie tevis

tikai tad, ja tu vēl dabūsi otru kleitu, kas spīdēs kā mēnesis."

Ķēniņš nu atkal izmeklējies visas malas, un nevarēdams tādas

dabūt griezies uz māju. Atpakaļ braucot viņš atkal tai pašā pil-

sētiņā ieraudzījis žīda bodes logā kleitu, kas spīdējusi kā mēnesis.

Viņš nu tūliņ nopircis kleitu un braucis mājā.

Kad nu viņš nodevis meitai kleitu, meita atkal sacījusi: „Es

pie tevis tomēr ātrāk neiešu, pirms tu man nebūsi nopircis tādu

kleitu, kas mirdzēs kā zvaigžņu debess."

Ķēniņš nu atkal braucis uz to pašu pilsētiņu pie žīda, pie kā

viņš jau bija pircis abas iepriekšējās kleitas. Žīds viņam izgādājis
arī trešo kāroto kleitu. Meita pa to laiku ieraudzījusi pie kāda

muižnieka vienu lielu skaistu kuci, kuru viņa lūgusi pārdot, lai

tā maketu, cik maksādama. Kunga kuci viņa nopirkusi, likusi

to nokaut un tās ādu izmīt ādminim.

Kad vecais ķēniņš pārvedis trešo kleitu, tad meita gan to ar

pateicību saņēmusi, bet drīzi pēc tam arī pati pazudusi un neviens

nevarējis dabūt viņas rokā.

Meita paslēpusi savas kleitas vienā caurā ozolā, apģērbusi

kuces ādu un aizbēgusi projām. Tā viņa nonākusi pie vienas pils.
Pils pārvaldnieks redzēdams tādu lielu skaistu suni, izsaucies:

„Vai, kā jaunais lielskungs par to suni priecāsies!" Viņš iesaucis

suni iekšā, nosaucis to par Ledi un nodevjs to jaunajam liel-

kungam.
Pēc kāda laika pilī ienāca ziņa, ka pie tās zemes ķēniņa būšot

liela balle, uz kuru tika uzlūgts arī pils lielskungs. Kad lielskungs

bijis izbraucis, tad Lede piegājusi pie pils vārtiem, itin kā prasī-

damās, lai laiž viņu ārā paskraidīties. Pils pārvaldnieks to arī

izlaidis un uzsaucis: „Ķā tik tu ilgi nepaliec! Kad lielskungs at-

brauks mājā, tad mums var abiem slikti klāties."

Ķēniņa meita nu aizskrējusi uz savu ozolu, kur bijušas pa-

slēptas viņas kleitas, nomazgājusies ezerā, uzvilkusi saules kleitu
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un arī aizgājusi uz ķēniņa balli. Ballē visi apbrīnojuši jauno skai-

stuli un viņas brīnišķīgo kleitu. Visvairāk ar viņu runājis jaunais

pils lielskungs un gribējis izzināt, kas viņa esot un kur viņa dzī-

vojot. Kad balle nākusi uz beigām, tad skaistule uzreiz pazudusi

un neviens nepamanījis, kur viņa aizgājusi.

Ķēniņa meita aizgājusi atkal uz savu ozolu, nolikusi tur savu

saules kleitu, paņēmusi vienu zelta dukātu pilsuzraugam un stei-

gusies atpakaļ. Pie vārtiem viņa zobos pasniegusi dukātu pils

uzraugam, kas jau sācis baidīties, ka Lede būšot pazudusi. Tas

par visu to gan pabrīnījies, bet nevienam nekā neteicis.

Pēc kāda laika pilī atnākusi atkal ziņa, ka pie ķēniņa būšot

balle, kurā ticis uzaicināts arī pils lielskungs. Pēc lielkunga iz-

braukšanas, Lede atkal pieskrējusi pie vārtiem un žēlīgi skatīju-

sies ārā. Pilsuzraugs to arī izlaidis un piekodinājis: „Kā tik tu

nepaliec par ilgu!"

Ķēniņa meita nu atkal aizskrējusi uz ozolu, pārģērbusies un

šoreiz nonākusi pie ķēniņa mēneša kleitā. Jauno kleitu viesi nu

apbrīnojuši vēl vairāk kā pirmo un visvairāk ar viņu runājis kāds

ķēniņa dēls, kādēļ jaunais pilskungs palicis uz viņu greizsirdīgs.

Pilskungs gribējis visādā ziņā ar viņu izrunāties, bet tā atkal

tāpat nemanot pazudusi kā pirmo reizi.

Jaunava nu tāpat pārģērbusies un nākusi ar savu dukātu

uz pili atpakaļ.

Drīz vien jau pienākusi ziņa, ka jaunajam pilskungam jā-
braucot uz trešo balli pie ķēniņa. Pēc viņa aizbraukšanas Lede

atkal gribējusi ārā paskraidīties. Pils uzraugs, it kā baidīdamies,

grozījis galvu, bet pēdīgi tomēr izlaidis ārā.

Jaunava aizskrējusi uz ozolu pārģērbties un šoreiz tā uzģēr-

busi savu zvaigžņu kleitu mugurā. No zvaigžņu kleitas mirdzē-

jusi visa ķēniņa zāle un jaunais lielskungs to vairs nav no acim

laidis ārā. Ballei beidzoties, viņš to gribējis ar saviem zirgiem
aizvest uz māju, bet jaunava teikusi, ka viņa braukšot pati ar

saviem zirgiem. Jaunava gribējusi no viņa atkal izbēgt, bet pils-

kungs viņu visur pavadījis. No pils ārā ejot, vjņa iesaukusies,

ka viņa esot aizmirsusi savu somiņu. Jaunais lielskungs, gribē-

dams viņai pakalpot, aizgājis pats somiņu meklēt. Pa to laiku

jaunava atkal aizbēgusi.
Šoreiz jaunava bijusi nokavējusies un, pie ozola pārģērbjo-

ties, aizmirsusi savu apakšjaku mugurā, un pārvilkusi pār to ku-

ces ādu. Šoreiz viņa paķērusi div dukātus pijsuzraugam un stei-

gusies uz pili, lai tiktu lielkungam papriekšu mājā.

Pils uzraugs bijis šoreiz krietni saskaities, ka Lede tik ilgi

nav atpakaļ nākusi, jo tūlīt pēc tam arī lielskungs jau braucis pa

pils vārtiem iekšā un bijis loti sadusmojies. Kad nu Lede gribe-
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jusi iet atgulties, tad ienācis pilsuzraugs un saucis Ledi līdz, sa-

cīdams: „Pilskungs ir loti dusmīgs, ej tu ar viuu paspēlēties!"

Jaunais lielskungs, kā jau aizvien, ar vinu spēlēdamies, metis

gumijas bumbu gaisā, kura Ledei bijusi jānoķer. Jaunava bijusi
loti nogurusi, tā kā savā šaurā jakā vina nemaz nevarējusi pa-

lēkāt. Pilskungs par to saskaities un paspēris tai ar kāju. Ledei

zemē krītot, kuces āda pasprukusi vaļā un lielskungs ieraudzījis

viņas korseti. Viņš nu tūliņ norāvis tai kuces ādu, zem kuras tas

ieraudzījis to pašu skaistuli, ar kuru viņš ķēniņa pilī bija pavadījis
trīs balles vakarus.

Tagad jaunava viņam izstāstījusi visu savu dzīves gājumu.
Drīz pēc tam pilskungs viņu apprecējis un nu abi dzīvojusi lai-

mīgi.

8. A. 510 B. Sar žants Iģ enē. LP, VII, 11, 27, 26, 1.

Vienam ķēniņam bija ļoti skaista, zeltmatu sieva. Bet gadī-

jās — vienu dienu zeltmate dikti saslima. Tad tā sacīja: „
Vīriņ,

es nu miršu, bet tu vairs neprecies otrreiz, tāpēc ka tik daiļu, kā

es, vairs nekur nedabūsi. Bet ja tev tomēr pienāktu vajadzība

precēties, tad citādu nepreci, kā ar zelta matiem."

Nomira zeltmate un ķēniņš arī nemaz nedomāja vairs pre-

cēties. Tomēr pavalstnieki viņam dienu mūžu plijās virsū: „Kad

mums būtu ķēniņiene, tad būtu cita dzīve. Precies jel, precies!"

Beidzot ķēniņš klausīja arī, izsūtīja izlūkus pa visu plašo pa-

sauli meklēt tādu pašu zeltmati, tikpat daiļu arī kā pirmā sieva

bijusi. Gāja, gāja — izstaigāja visu pasauli — tik daiļa nu gan

būtu, bet zelta matu nav nevienai. Vienīgi ķēniņa paša meita no

pirmās sievas, bija gluži uz mata māte, tai bija tas pats daiļums,
tai bija arī zelta mati. Neko darīt, bija jāprec tēvam sava paša

meita, ja gribēja precēties. Bet meita pārbijās, to dzirdēdama,

un skrēja pie mātes kapa pēc padoma.

Pārnāca no kapiem meita, nu tai bija sava gudrība: lai tēvs

apgādājot apģērbu zvaigžņu spožumā, tad jā. Apgādāja tēvs

zvaigžņu apģērbu — lai gādājot tagad apģērbu mēness spožumā.

Apgādāja apģērbu mēness spožumā — lai gādājot nu saules spo-
žumā. Apgādāja saules spožumā — lai gādājot vēl tādu kažoku

no visvisādu zvēru un putnu spalvām šūdinātu. Apgādāja zvēru

un putnu kažoku — nu būtu bijis jāiet; bet meita tomēr negāja.
Viņa bija dabūjusi savādu riekstu čaumalu, tanī čaumalā tā ielika

mātes doto zelta gredzenu, vārpstiņu, ratiņu un tēva dotos

mēness un saules apģērbus uņ aizmuka, zvēru un putnu
kažokā tērpusies. Muka, muka visu nakti — iemuka citā ķēniņa
valstī, ielīda vecā ozola caurumā un aizmiga.
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Bet tai rītā ķēniņa dēls medīja un ieraudzīja ozolā savādu

putnu, kam visādas spalvas — pavēlēja biedriem to dzīvu mājā
vest. Veda, veda, apmānīja, ka nevis putns, bet cilvēks zvēru

un putnu kažokā. Paturēja ķēniņa dēls atrasto par savu nama

meitu un iesauca to par Spalvainīti.

Vārīja ik dienas Spalvainīte gardu jo gardu putru ķēniņa
dēlam un nebilda ne vārda, no kurienes nākusi. Reiz ķēniņa dēls

rīkoja palepnas dzīrās. Tad Spalvainīte iegāja savā istabā, no-

mazgājās, apģērbās zvaigžņu apģērbā, uzmauca zelta gredzenu
pirkstā, iegāja arī dzīru istabā papriecāties. Ķēniņš gribēja zināt,
kas tā tāda, bet šī izvairījās un drīzi vien pazuda, slepus noģērbās,

apvilka atkal savu putnu kažoku un vārīja ķēniņam putru kā vā-

rījusi.

Izvārīja putru, iemeta zelta gredzenu putrā un ienesa ķēni-

ņam ēst. Ķēniņš ēda, atrada redzēto gredzenu tagad putrā, brī-

nojās, kur zvaigžņu meita varējusi gredzenu putrā iemest. Vai

Spalvainīte to nemaz neesot manījusi? Spalvainīte liedzās, ka

neesot zvaigžņaino redzējusi.
Otrā dienā Spalvainīte apģērbās mēness apģērbā, iegāja atkal

izdzīroties un iemeta putrā zelta vārpstu. Atkal ķēniņš brīnījās,
bet neizdibināja, no kurienes tā nākusi.

Trešā dienā Spalvainīte apģērbās saules apģērbā, iegāja
dzīru istabā ar zelta ratiņu un visa istaba laistījās. Ķēniņš par

varu gribēja izdibināt, no kurienes šī tāda, bet saules meita pa-
zuda drīzi vien ar visu ratiņu. Tomēr šoreiz ķēniņa dēls pastei-
dzās pie putras katla slepus nolūkot, vai nemetīs atkal tur ko

iekšā. Jā, necik ilgi, nāk Spalvainīte putnu un zvēru kažokā ar

ratiņu pie katla, bet nu ķēniņa dēls to satvēra: lai sakot, kur to

zelta ratiņu ņēmusi? Spalvainīte nevarēja vairs izmeloties, bija

jāsaka tīra patiesība par ratiņu, par gredzenu un par visām lietām.

Ķēniņa dēls tad aplam priecājās, lika tai apģērbties saules apģērbā
un tūliņ arī salaulāties ar skaisto saules meitu.

9. A. 510 B. Kreicbergis Dzirciemā. LP, VII, 11, 27, 26, 2.

Tēvam nomira sieva, tas gribēja pats savu meitu precēt.
Meita sacīja: „Ja tu man dāvini sudraba apģērbu, tad es gan pie
tevis iemu."

ledāvināja arī, bet meita saka: „Ja tu man dāvini zelta ap-

ģērbu, tad gan iemu!"

ledāvināja atkal, bet meita saka: „Ja tu man dāvini dimanta

apģērbtu tad gan pie tevis iemu."

ledāvināja. Bet meita saka: „Ja tu man uztaisi tadu laiviņu:
saule priekšā, mēness pakaļā, pa gaisu skrienamu, tad gan pie
tevis iemu."
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Uztaisīja. Bet meita ar visiem apģērbiem iesēdās laiviņā,
aizbrauca pa gaisu sveša kunga sētā, kur patlaban bija dzīrās.

Viņa iegāja dzīru namā sudraba apģērbā. Jaunais kungs sudra-

baino gribēja precēt, bet šī izmuka ar laiviņu.
Otrā dienā tā atbrauc zelta apģērbā un atkal izmūk. Bet

trešā dienā dimanta apģērbā —
netika vairs vaļā — jaunais kungs,

līdz laiva nolaidās sētā, bija mudīgi klāt, piesēja laivu ar sauli

priekšā un mēnesi pakaļā un meitu dimanta apģērbā ieveda iekšā

un salaulājās ar to.

10. A. SH) B. E. Paka Misā. LP, VII, 11. 27, 26, 3.

Meita gājusi tēvu pie mātes kapa sūdzēt. Māte tad teikusi,

lai prasot tam zvaigžņu, mēness un saules apģērbu. Kad tēvs to

visu apgādājis un atkal uzplijies, tad māte iedevusi zizliti, likusi

aiziet pie ozola un piesist. Piesitusi — gadījusies šī lāča apģērbā.
Braucis kungs garām un paņēmis lācīti līdz par nama meitu.

Dzīru dienā lācīte atkal piesit ozolam — izlec no ozola lepna
karīte. Šī apģērbjas zvaigžņu apģērbā, iesēžās karītē, aizbrauc

uz dzīrām. Trešā dienā meita tiek pieķerta un jaunais kungs to

apprecē.

11. A. 510 B. Grinbergs Mežo tnē. LP, VII, 11, 27, 26, 4.

Meita likusi tēvam zvaigžņu, mēness un saules apģērbus gā-

dāt, tik mīkstus, ka vienā riekstu čaumalā var ievīstīt. Beidzot

likusi zvēru ādas kažoku gādāt un tad aizbēgusi uz mežu caurā

ozolā slēpties no tēva vaiga. Viens medinieks to atron, pārved

par kukņas meitu. Trīs reizes viņa parādās kunga dzīrēs savos

brīnišķīgos apģērbos, trešo reiz kungs to pieķer un apprecē.

12. A. 510 11 Skolniece M. Upmale no 50 g. veca S J. .1 nšk c -

v i c c s Nīcā.

Vienam tēvam bija viena loti skaista meita. Tēvs tai no-

pircis zelta un sudraba svārkus, bet meita vēl lūgusi tēvam, lai

pašuv pelu kažociņu. Tēvs arī licis pašūt, bet nu meita teikusi, lai

pataisa tai arī lādi. Kad lāde bija pataisīta, meita salika tur savas

mantas, paglabāja lādi purvā un aizgāja pie viena saimnieka par

meitu.

Reiz kādu svētdienu bija kaimiņos balle. Meita prasīja saim-

niecei, lai laiž viņu ar' uz balli. Saimniece atbildēja: „Kur tu iesi

ar savu pelu kažociņu?"

Bet meita teica: „Es kaut kur pa stūriem paglamstīšos."



Kad saimniece viņai atvēlēja, tad meita aizgāja uz purvu pie
savas lādes, apvilka sudraba svārkus un nogāja ballē. Tai ballē

bija arī 'tā paša saimnieka dēls. Dēls ieraudzīja meitu ar sudraba

svārkiem un paņēma to dancāt. Dēls pārgāja mājā un stāstīja
mātei, ka ballē bijusi ļoti skaista meita ar sudraba svārkiem, bet

to dēls nepazina, ka tā bija viņu pašu svešā meita.

Otru svētdienu bija atkal balle, un meita atkal prasīja saim-

niecei, lai laiž viņu padancāties. Saimniece arī atjāva. Meita no-

gāja purvā pie savas lādes un apvilka zelta svārkus. Saimnieka

dēls atkal redz meitu ar zelta svārkiem un ņem viņu dancāt. Dan-

cājot saimnieka dēls iedāvināja meitai savu gredzenu. Kad balle

beidzās, visi gāja mājā.

No rīta, kad meita vārīja ēdienu, viņa ielika dāvināto gre-
dzenu skutulā, no kura ēda saimnieka dēls. Dēls ēdot atrada tur

savu gredzenu un tūlīt prasīja meitai, vai še nav bijusi kāda jaun-

kundze. Meita teica, ka nav bijusi. Nu tikai dēls ierauga meitai

zelta svārkus apakš pelu kažociņa, un saprata, ka tā ir bijusi viņu

pašu meita, kam viņš iedevis savu gredzenu. Tā nu saimnieka

dēls apprecēja skaisto meitu un dzīvoja laimīgi.

13. A. 510 B. W. Wer y h o „P oda n i a ļotew s k i c" 2. Varšavā

1892. g. No polu valodas tulkota.

Vecos laikos dzīvoja viens vīrs ar savu sievu, kuriem bija
viena meita. Kad sieva nomira, tad vecais vīrs gribēja precēt

pats savu meitu.

Meitene aizskrēja uz mātes kapu, iesāka raudāt un sauca:

„Māmin, māmiņ, ko es lai daru? Tēvs grib mani par sievu ņemt."

Māte atbildēja: „Ja tev tēvs nopirktu četrus spieķus, tikai

tādus, kuri var runāt, miglas kamoliņu un vēja kamanas, tad ej pie

viņa!"

Kad tēvs to visu bija nopircis, tad meitene atkal sacīja: „Va-

jag izkurināt pirti un nomazgāties, tad brauksim rītā laulāties!"

Viņa izkurināja pirti, nostādīja četrus_ spieķus, kas runā, katrā

pirts kaktā pa vienam, nomazgājās, iesēdās kamanas, nosvieda

priekšā miglas kamoliņu un aizskrēja projām.

Tēvs viņu ilgāku laiku gaida pārnākam, beidzot iet uz pirti

un prasa: „Vai drīzi būsi nomazgājusies?" Bet spieķis atbild:

„Pagaidi vēl, drīzi vien būšu gatava!"

Gaida, gaida, iet atkal uz pirti un jautā. Otrs spieķis at-

bild: „Pagaidi, vēl neesmu nomazgājusies." Atnāk trešo reizi,

trešais spieķis atbild: „Jau ģērbjos". Atnāk ceturto reizi un nu

atbild ceturtais spieķis: "Tikai vēl paņemšu slotu un tūliņ iešu."

129Latviešu pasakas un teikas. VI. —
9
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Nu ienāk tēvs pirtī un neatrod vairs savas meitas. Viņš sūta

viņai pakal savu suni: ~Steidzies viņai pakaļ, izrauj viņai sirdi

un atnes to man!"

Suns viņu panāk, bet šī sāk lūgties: „Labais sunīt, apžēlojies

par manu dzīvību!" Suns apžēlojās par meiteni un, izrāvis zaķim

sirdi, aiznesa to tēvam. Tēvs izcepa sirdi un apēda, domādams:

„Ja viņas pašas nedabūju, tad vismaz sirdi apēdīšu."
Bet viņa pa to laiku pieskrēja savās kamanās pie liela koka.

Koks atvērās un, viņai pienākot, no tā iznāca skaists jauneklis,
kas ieveda viņu iekšā. Tad viņa to uzrunāja: „Es še nevaru pa-

likt; labāk iešu pie ķēniņienes cūkas ganīt!"

Tā viņa aizgāja pie ķēniņienes, bet jauneklim atstāja miglas

kamoliņu un vēja kamanas.

Tur nu viņa noganīja cūkas veselu nedēļu. Svētdien ķēniņa
dēls, sadomājis braukt uz baznīcu, prasa mātei ūdeni ko nomaz-

gāties. Pieskrien ganu meita un padod ūdeni, bet netīrā meitene

viņam nepatika un padoto ūdeni viņš uzlēja tai pašai virsū. Tad

pati māte viņam padeva ūdeni, un viņš nomazgājies aizbrauca uz

baznīcu.

Ganu meita pa to laiku aizskrēja līdz kokam, nomazgājās, ap-

ģērbās greznās drēbēs, izskatījās tagad ļoti skaista un aizbrauca

savās kamanās uz to pašu baznīcu. Viņa ieiet baznīcā un ķēniņa
dēls tūliņ ievēro skaisto svešnieci. Viņš tūliņ, griežās pie šās un

jautā: „No kura apgabala tu esi?"

„No ūdens aplietā," viņa atbild, bet ķēniņa dēls to nesaprot.
Kad viņi_ iznāk no baznīcas, ķēniņa dēls aicina pie sevis: „Brauk-
sim kopā!"

Bet viņa iesēdās savās miglas kamanās un gluži nepamanīta

aizskrēja pie koka, pārģērbās agrākā uzvalkā un atnāca pie ķēni-
ņienes.

Nākošā svētdienā ķēniņa dēls atkal taisās uz baznīcu un

prasa mātei dvieli. To padod ganu meita, ķēniņa dēls dusmās

paņem dvieli un iesit ar to ganu meitai. Tad noslaukās mātes

padotā dvielī un aizbrauca uz baznīcu. Ganu meita, tāpat kā ie-

priekšējo svētdienu, pārģērbās lielajā kokā un drīzi vien nonāca

baznīcā turpat, kur jau bija ķēniņa dēls. Skaistā svešiniece patīk
ķēniņa dēlam šoreiz vēl vairāk un viņš tai jautā: „No kura ap-

gabala tu esi?"

~No dvieļa sistā."

Ķēniņa dēls lūdz, lai viņa braucot ar viņu kopā. Viņa gan

apsolās, bet tomēr, iesēstās savās kamanās, apsedzas ar miglu un

aizbrauc. Ķēniņa dēls gan grib vēl viņu panākt, bet pazaudē to

no acim. Skaistā princese kokā akai pārģērbās un aizgāja pie
ķēniņienes.
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Trešā svētdienā ķēniņa dēls prasa mātei saviem zābakiem

drusku salmu. Salmus padod ganu meita, bet ķēniņa dēls iesit

viņai ar tiem salmiem. Beigās pati māte padod viņam salmus un

tas aizbrauc uz baznīcu. Baznīcā ieejot, pie sliekšņa viņš pielej
sveķus, lai pie tiem pieliptu skaistā princese.

Ganu meita, kokā pārģērbusies, arī aizbrauc uz baznīcu, ieiet

tur iekšā, bet zābaki pie sveķiem tomēr nepielīp: „Ķēniņa dēls

atkal jautā: „No kura apgabala tu esi?"

„No salmiem kulstītā apgabala."

Izejot no baznīcas, viens zābaks nu pielīp pie sveķiem un

paliek uz vietas. Ķēniņa dēls paņem zābaku, iebāž to kabatā un

dzenas skaistai princesei pakal, bet tā nozūd miglā.

Atskrējusi skaistā orincese vairs nepārģērbjas, bet tikai uz-

met sev ganu meitas apģērbu un atgriežas pie ķēniņienes.

Ķēniņa dēls izbraukā visu valsti meklēdams, kādā kājā derētu

atstātais zābaks. Meklē ilgu laiku, bet tomēr neatrod.

Te kādreiz ganu meita mazgā cūku barojamos traukus, kad

pie viņas pieliecas ķēniņa dēls un pamana, ka tai apakšā ir skaists

apģērbs.

„Pasukā man galvu!" lūdz viņu ķēniņa dēls.

„Kā gan es tāda bīstama un netīra drīkstētu tev tuvoties?"

Viņa tomēr paklausīja un iesāka tam galvu sukāt. Ķēniņa
dels nu skaidri redz, ka ganu meitai esot skaistās princeses ap-
ģērbs. Atnesa zābaciņu: „Palūko uzvilkt kājā!" Zābaciņš stāv

ka pieaudzis pie kājas.

Kādēļ tu man agrāki neteici, no kurienes esi?"

„Es jau tev teicu, bet tu tikai nevarēji apķerties."
Ķēniņa dēls atzinās, ka bijis nepateicīgs, tad lūdza viņas roku

un apprecēja skaisto ganu meitu.

14. A. 510 B. Skolnieks J. Jurķis no 60 g. vecas A. Jurķes

Nīcā.

Reiz dzīvoja viens ķēniņš, kas apprecējās ar viena augsta
kunga meitu un dzīvoja ar to ļoti laimīgi. Viņiem piedzima viena

meitiņa, bet ķēniņiene pati nomira. Ķēniņiene mirdama teica, lai

ķēniņš ņemot tikai tādu sievu, kas izskatās kā viņa pati. Ķēniņš
nu izmeklējās pa visu savu valsti, bet nevarēja atrast tādu jau-
navu, kā viņa pirmā sieva bija. Kad paauga viņa paša meita, tad

ta bija gluži tāda pati kā māte, un viņš sadomāja to precēt. Ķē-
niņa meita palika par to loti bēdīga. Ķēniņš teica, ka neko viņš
nevar darīt, ka viņas māte tā novēlējusi. Meita nu prasīja tēvam

visādas lietas, ja viņš tās varēšot dot, tad viņa arī iešot pie viņa.
Tad viņa prasīja sudraba, zelta un dimanta drēbes, bet beidzot vēl
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pelu adu kažociņu un tadu skapi, ko var ūdenī laist. Keniņš ari

visu to viņai izgādāja.

Otrā rītā, kad vajadzēja kāzas turēt, meita bija pazudusi.

Paņēmusi savas drēbes, viņa iestājusies skapī, aizslēdza un aiz-

brauca pāri pār jūru cita ķēniņa valstī. Tā§ zemes ķēniņš izgāja

pastaigāties un atrada skapi. Attaisījis skapi vaļā, viņš ierauga tur

skaistu meitu. Meita viņam prasa, lai uzņemot viņu pie sevis.

Tad ķēniņš prasīja, kas viņai vārdā, bet meita nepateica īsto

vārdu. Ķēniņš nu viņu pieņēma par dienesta meitu.

Pirmo ritu meita ienesa ķēniņam ūdeni ko muti mazgāt, tad

ķēniņš iesvieda viņai dvieli acīs.

Otru rītu meita nejpatapa ienest ūdeni, ka viņš iešļāca tai

ūdeni acīs. Nāca svētdiena un visi taisījās iet baznīcā, arī pats

ķēniņš aizgāja. Tad kalpone steidzās visu padarīt, apģērbās

sudraba drēbēs un aizgāja uz baznīcu. Ķēniņš baznīcā ieraudzīja
skaistu sievieti ar sudraba drēbēm un sūtīja vienu baznīcas vīru

prasīt, no kādas zemes viņa esot. Meita atbildēja, ka no tādas,
kur dvieli met acīs. Kad dievkalpošana beidzās, meita steidzās

ķēniņam pa priekšu mājā. Līdz ķēniņš pāriet, meita jau pataisīja

ķēniņam ēdienu. Mugurā viņai bija atkal pelu ādu kažociņš.

Otrā svētdienā viņa atkal steidzās padarīt visus darbus un

aizgāja baznīcā. Ķēniņš ieraudzīja atkal skaisto sievieti ar zelta

drēbēm un lika prasīt baznīcas vīram, no kādas zemes viņa esot.

Meita atteica: no tādas zemes, kur ūdeni lej acīs. Kad beidzās

dievkalpošana, meita iet mājās atkal ātrāki kā ķēniņš. Pārgājusi

viņa steigšus pataisa ķēniņam ēdienu. Līdz viņš pāriet, šai atkal

pelu ādu kažociņš mugurā.

Atnāca trešā svētdiena, ķēniņš aizgāja uz baznīcu un meita

atkal aizsteidzās pa vecam baznīcā, šoreiz uzvilkusi dimanta dre-

bēs. Ķēniņš nu lika nosmērēt baznīcas slieksni ar piķi. Beidzās

baznīcas laiks un meita gribēja atkal steigties mājā ātrāk par

ķēniņu, bet šoreiz tai kurpe pielipa pie sliekšņa. Viņa pārgāja

mājā ar vienu kurpi, noģērbās un strādāja ķēķī. Ķēniņš izmeklēja

pa visu valsti, kam tā kurpe, bet ne vienas neatradis, viņš sāka

pārmeklēt arī kalpones savā pilī. Tad viņš atrada savu ķēķeni,

kurai tā kurpe pasēja kā uzlieta. Meita novilka pelu ādu kažociņu

un apakšā bija sudraba drēbes. Ķēniņš prasīja, kāpēc viņa tā

darījusi un no kādas zemes viņa esot. Tad viņa izstāstīja, ka viņa
arī ir ķēniņa meita, un ka viņas tēvs to gribējis sev par sievu

ņemt, kādēļ viņa no tēva izbēgusi. Tad nu ķēniņš apprecēja
skaisto jaunavu un viņi dzīvoja loti laimīgi. Meita nu laida arī

savam tēvam ziņu, lai nākot viņus apsērst. Tēvs arī atbrauca pie

savas meitas, atdeva meitas vīram savu valsti un palika pie vi-

ņiem dzīvot, kamērjriira.
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15. A. 510 B. A. Gari -Juone no 46 g. vecas Uzulu Zuzannas

Varakļānu pag.

Dzeivuoja kēneņš ar kēneņini, jīm ilguokus godus nabeja
nivīna bāram. Kēneņine bīži dūmuoja: „Kam es dzeivuoju, ka

man nava nivina bārna?"

Vīnā vokorā jei šiva veļi un daguoja pi lūga —jai izkreit odota

pa lūgu uorā. Kēneņine izakuore pa lūgu, suoka vērtīs, meklēt

odotas, paceļ golivu uz augšu un redz, ka debess tik zyla, tik zyla,
kai nikod cytod, un tik daudzi zvaigžņu, ka vyss mirdz vīn. Tū-

reiz jei soka: „Dīvs dūd man kaut vīnu bārnu!"

Pec kaida laika kēneņinei rodās meitiņa, bezgalīgi skaista,
zylom actiņom kai padebess. Vysi apbreiņuoja skaistu meitiņi,
a kēneņš un kēneņine navarēja ni nūsaprīcuot par sovu skaistu

meitiņu. Meita izauga lela un beja cīši gudra. Muote mierdama

pasacīja ķēneņam: „Ka tu precēsīs, tod precej tikai taidu, kura

byus tik skaista kai myusu meita."

Meita beja debešķīgi skaista, tamdēļ muote dūmuoja, ka juos
veirs nikod naapsaprecēsīs. Tū pasacījuse, kēneņine nūmyra, jū

apglobuoja ar lelu cīnu. Kēneņš ilgi naskuma par sīvu, bet laidjās
meklēt sev jaunu leigaviņu, kas byutu tik skaista kai juo meita.

Kēneņš izbrauķoj vysu kēnesti, bet tik skaistas naatrūn. Tūreiz

jis soka sovai meitai: „Zyni, meit, ka es nikur tik skaistas navaru

atrast, kai tu, tuopēc es precēšu tevi."

Tū sacīdams jis dūmuoja, ka meita naīs un jis varēs apprecēt
cytu kaidu meitu. Dzieržūt taidu tāva runu, meita nūsabeida un,

gūdīga by_udama, stypri nūsabāduoja. Jei navarēja pat pruotā
īlaist dūmas, ka jei byus šovam tāvam par sīvu. Jis redz, ka meita

pretojas, stuojas pi juos ar varu kluot. Jei tod soka: „Labi, es

palikšu tev par sīvu, bet tev juoizpylda munas vēlēšonuos. Aiz-

brauc uz pilsātu un atved man taidu kleitu, kura byutu tik zyla
kai debess un ar spūdrom zvaigznītēm."

Kēneņš tyuliņ brauc uz pilsātu, izmeklej debeszylu kleitu ar

zvaigznītēm un atvad meitai. Sajēmuse pyrmū kleitu, jei vēl
soka: „Daboj man taidu kleitu, kura byutu leidzīga menešam,

taidas pat kruosas un spūdruma."
Jis tyuliņ brauc uz pilsātu un atvad kleitu mēnešam leidzīgu.

Sajēmuse ūtru kleitu, jei soka: „Atved vēl trešū kleitu, kura byutu

saules_spūžumā un taipat sildītu kai saule."

Kēneņš aizbrauc un atvad kleitu saules spūžumā un kura

sylda taipat kai saule, un soka: „Nyu precēsimīs."

„Na, tāvs, vēļ izpyldi munu vīnu lyugumu, tod_ precēsimīs."

Jei pajēmja gruomotu un aprakstīja treideviņu zvēru nusauku-

mus, tū gruomotu padevja tāvam un soka: „Jo tu man atvessi

taidu kažūku, kurā byutu vysu aprakstītu zvēru uodu gabaliņi un

tai sašyuti, ka kotru spalviņu var redzēt, tod precēsimīs."
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Tāvs aizbrauc kažūku maklātu, pēc kaida laika jis ari daboj

kažūku, kurā ir trejdeviņu zvēruuodu gabaliņi un vvsas spolvas

uz uoru radzamas, atvad un atdūd tū meitai. Nyu meitai vajadzēja

palikt par sava tāva sīvu. Jei īguoja sovā kambarī, palvudz Dīvu,

pajem sovas kleitas, gradzynus un cytas zalta lītas, sasīn pauniņā,

tad pajem pika pervi aplej ar tū sev motus un vaigus, apvalk
zvēru uodu kažūku un, pajēmuse pauniņu, aizīt uz mežu. Jei
lobuok dzeivuoja mežā na palyka par tāva sīvu.

Kēneņš izzynuojis, ka meita aizbāga, tikai nūsaprīcuoja un

dreiži vīn atroda sev sīvu, sataisīja kuozas un dzeivuoja otkon

prīcīgi sovā kēnestī.

Tagad kēneņa meita dzeivoj mežā: zvēru uodu kažūkā un

mainu muti. Jei izver pec zvēra, tuodēl cyti zvēri juos naaiztyka.

Jei iztaisīja mežā būdiņu un dzeivuoja.

Pēc kaida laika pa mežu skrīn suņu bors un jei, baidīdamuos,
ka suņi juos nasapilāstu, īkuop kūkā, sazaraun kažūkā un sēd kūka

viersyunē. Suņi beja jū pamanījuši un apstuojuši ap kūku, suoka

rīt. Medinīki, daguojuši pi kūka, redz, ka nazkas lels sēd kūkā.

Jī navarēja saprast, kas tys par zvēri ir. Utras valsts kēneņa
dāls beja sataisījis medības. Kēneņa dāls, daguojis pi kūka, soka:

„Jo esi cylvāks, atsasauc, cytaidi šaušu."

„Es asmu meža zvērs," atsacīja kēneņa meita.

Tod jis soka: „Kop zemē!"

Jei nūkuopja nu kūka. Kēneņa dālam pazaruodīja taids so-

vaids šis meža zvērs, un jis jū dzeivu aizvedja uz sovu pili un līk

kēkī par kolpyttni traukus mozguot. Jai īdevja mozu ustabiņu,
kur dzeivuot. Kad tikai nas kēneņam uz goldu ēdīni, jei nūvaktej

un īmat kēneņa ēdinī vīnu zalta lītiņu. Kēneņa dāls prosa vuorī-

tuoju, kam jis mat ēdīnī zalta lītas. Vuorītuojs vysod sacīja, ka

jis nikuo nav metis, un taisnuojas rauduodams. Jei beidzamā reizi

īmat kēneņa dāla ēdīnī gradzvnu! Gon tēmēja vuorītuojs, lai

nikas nikuo naīmat, bet jei vysod nūpīlņavuoja, kod vuorītuojs

naredz, un otkon īmetja.

Kēneņa dāls dūmuoja precētīs, bet jam nabeja leigaviņas.
Tod jis sataisīja gūdības un paaicyņuoja pi sevis cīmā kēneņu un

boguotnīku meitas un suocjās prīcīga dzeivuošona. Nu vysom

pusēm braucja meitas ar cīši skaistim apgērbhn, par tū zynuoja
ari meža zvērs. Tai vysi pilī saucja nu meža atvestā kēneņa
meite zvēru kažūkā. Nūmozguojuse traukus, meža zvērs prosa,

lai izlaiž jū uorā uz pļaviņas. Vuorītuojs palaiž ar jei izīt uz pļa-

viņas, nūjem piki, apvalk zylū kleitu un īīt gūdību ustobā. Vysi
sazaskota vīn, tik skaistu drēbu nivīnai tur nabeja. Kēneņa dāls

tyuliņ pajem jii doncuot, ;zdancyna lobi, bet skaistuo meita dreiži

pazyud.
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Utrā dīnā otkon sabrauc nu vysom molom cīmiņi. Meža

zvērs, pastruoduojuse dorbus, prosās nu vuorītuoja, lai jū palaiž

pa pļaviņu pastaiguot un uz zuolītes pagulēt — varbyut šei redzē-

šūit cytus meža zvērīšus. Vuorītuojs pazasmej um palaiž meža

zvēri izīt uz pļaviņas pastaiguotu. Jei izguojuse uorā, nūjem piki,

apvalk ātru kleitu, kura beja mēneša spūžumā, un īīt zālē. Kē-

neņa dāls tyuliņ daīt kluot, sazasveicynoj un suok ar jū domcuot.

Tikkū jī beidzja doncuot, jei pazyud. Kēneņa dāls nūžāluoja, ka

ilguok juos naaizturējis. Atīt vokors., kēneņa dāls vys dūmoj par

tū, kura beja sovaidā kleitā. Cauru nakti jis grūzēja golvu par

tū, kai vēl satikt sovaidū meitu. Jis dūmoj: „Reit ni par kū juos
tik dreiži napalaiššu."

Trešā dīnā kēneņa dālam vajadzēja izlasīt sev mīluokū. Ap-

mozguojuse traukus, meža zvērs vēl prosās nu povāra palaist jū
uz ilguoku laiku uorā pa pļaviņu pastaiguot un ar cytim meža zvē-

rini paspēlēt. Povārs palīk sirdīgs, ka meža zvērs kotru dīnu

suok staiguot pa uorīni. Tagad jīm beja vairuok dorbu, vajadzēja

cīmiņus mīluot. Povārs nagrib laist uorā, tod meža zvērs pa-

stuosta, ka vakar satykuse ūtru meža zvēri un byuškūt kuozas.

Povārs pazasmēja par taidu runu un palaidja uz ilguoku laiku. Jei

izīt, nūjem piki, apvalk beidzamū kleitu, saules spūžumā un saules

syltumā, īīt ustobā. Kēneņa dāls tyulin kluot, sazasveicvnoj un

vad doncuotu. Doncuodams jis nyu nūjvut, ka jei dreiži aizīs, un

namonūt nūmauc jai nu .pjersta gradzynu. Jis gribēja kaut kai

jū nūkavēt ilguok, bet navarēja.
Trešuos dīnas beiguos kēneņa dāls pasacīja, ka nivīnas nav

izlasījis, nivīna jam napateik. Jis aizīt gulēt un vys dūmoj par
skaistū sīvīti sovaidā apģērbā. Golu golā jis dūmoj, vai tikai tei

nava tys meža zvērs, kas vysas skaistuos lītas metja ēdīnī un tū

gradzynu. Jis nu reita īt kēkī un soka, lai meža zvēri līk cītumā,
bet pyrmuok lai jei īt uz tīšas juo kambarī. Kad jei īguoja kēneņa
dala kambarī, jis ruodīja jai vysas zalta lītas pēc kuortas un pra-

sīja: „Voi tei nav tova?"

Kotru reizi jei atbildēja: „Nav!"
Beiguos jei soka: „Kur es, meža zvērs, jemšu taidas skaistas

Irtas? Man ir tikai kažūks un vairs nikuo."

Tod kēneņa dāls izlyka uz golda ari gradzynu, kuru jis vakar

jai namonūt beja nūmaucis nu piersta, un soka: „Voi itys gradzyns
nav tovs?"

„Muns."
Keneņa dāls tod ar lelu prīcu soka: „Velc kažūku zemē un

apvelc sovas kleitas, tu byusi muna sīva."

Sataisīja lelas kuozas, sabraucja cīmiņi nu vysom molom, at-

braucja arī kēneņa meitas tavs. Kēneņa meita stuodīja prīkšā šo-

vam veiram tavu. Tys sazadusmuoja par īprīkšēju sovas meitas ko-
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muošonu un gribēja juos tāvu nūcierst ar zūbvnu, bet jei pasacīja:
„Lai dzeivoj muns tāvs, jis gribēja, lai es aizeju nu muojom un es

ari aizguoju. Asmu daudzi puorcītuse, bet tagad lai dzeivoj ari

jī!"

Tai palyka dzeivuot sveiki vasali vecais kēneņš ar sovu sīvu

un jaunais ar sovu
...

16. 510 B. J. Opyncans Latgalē. Latvju kultūras kr.

Reiz dzeivuoja vīns ķēniņš, kam beja ļūti skaista sīva. Sīva

saslvmst grvutā slimībā un nūmierst. Palīk ķēniņam tikai vīna

meita, kas vēl skaistuoka par sovu muoti. Ķēniņš meklej, meklej

sev sīvas, bet tik skaistos, kai beja pvrmuo, navar atrast.

Pa tū laiku izaug viņa meita par mārgu. Ķēniņš nūdūmoj

precēt sovu meitu, bet meita ni par kū nagrib izīt pi sava tāva par

sīvu. Radzādama, ka bvus gryuti karuot pret sovu tāvu, viņa
ari apsasūla, tikai lai viņš sašyun jei šolka svuorkus ar zalta

zvaigznēm. Ķēniņš tyulīt līk šyut skaistus svuorkus, kaidu vēl

nikam nav. Svuorki teik sašyuti, ķēniņš atnas viņus un prosa:

„Voi ar mīru tagad byut man par sīvu?"

Meita otkon lyudzās: „Izšyun man svuorkus ar zalta mēne-

šim." Kēneņš līk pagatavuot sovai meita ari zalta mēnešu svuor-

kus. Kad svuorki ir gotovi, viņš pats atnas jūs meitai un vaicoj:

„Voi tagad, imeit, esi ar mīru, vai vysas tovas teiksmes ir pīpil-
dētas?"

„Nā!" atbild ķēniņa meita, „es gribu, lai tu man sašyutu
svuorkus nu vīnom zalta saulēm."

Ķēniņš otkon līk pagatavuot sovai meitai svuorkus, kas spei-
dātu kai saules. Svuorki teik pagatavuoti un ķēniņš steidzas pi
meitas.

„Voi tagad esi ar mīru byut par munu sīvu?" jautoj ķēniņš.

„Voi vysas tovas vēlēšonas ir pīpildītas?"

„Na!" atbild ķēniņa meita, „es vēl gribātu, lai tu man lyktu
taisīt zalta kozu."

Kēneņš ar mīru ir izpildīt ar' .šū meitas vēlēšonūs. Viņš iīk

sovim zalta lītu struodnīkim un muokslinīkim iztaisīt zalta kozu.

Par tū laiku kēneņa meita aizīt pi struodnīkim un palyudz
kozai iztaisīt tukšu vydu un ari iztaisīt duraviņas, kas byutu aiz-

slādzamas. Struodnīki izpylda ķēniņa meitas gribu un iztaisa

kozu, kai beja viņim teikts. Kad zalta koza ir gotova un atnasta

pilī, tad ķēniņa meita sailosa vysas sovas duorguos suknas, īlein

vydā un aizslādz kozu nu īkšas. Tagad, kai par breinumu, nikur

navar ķēniņa meitas atrast. Izmeklej vysu pili. pilsātu, bet meitas

nava nikur, viņa itkai caur zemi izkrita. Sasadusmoj ķēniņš un

līk aizvest zalta kozu uz sābru kēnesti, kur asūt ļūti staigns pūrs.
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un īsvīst viņu pūra dybynā. Sulaiņi izpylda ķēniņa pavēli, aizvad

zalta kozu uz mynātū pūru un īsvīž viņā.
Paīt kaids laiks, atīt rudens un pēc tam pyrmuo zīma. Labi tik

pasal, tai ka jau var braukt pa azarim un pūrim.
Goduos kaidu reizi par mynātū pūru braukt ķēniņa dālam ar

sovu golmu. Brauc, brauc — pvrrnais nūstuoj un vairs nagrib

braukt; ķēniņš līk ūtram braukt. Utrs pabrauc drusciņ, otkon

nūstuoj, trešs ari tū pat dora. Tod ķēniņš brauc pats. Pībraucis

pi tuos vītas, kur viņa ļaudis beja apsastuojuši, viņš mēneša spūd-
rumā redz, ka nazkas speid — speid tik skaisti, ka laistītīs laistītos.

Pībraucis tyvuok, viņš redz, ka tys ir zalta rogs, un līk viņu iz-

cierst nu lads. Sulaiņi īsuoc cierst lādu un vilkt rogu, bet tys na

tai vīgli dūdās. Tad viņi nūprota, ka dziļuok ir kaut kas leluoks.

Beiguos pēc īlga dorba viņi izvylka zalta kozu.

Atvedis kozu uz pili, ķēniņš līk viņu apteirēt un īlikt viņa

guļamā ustobā. Atguoja nakts un kēneņa dāls īt gulātu. Viņš
beja pīradis nakti vudeņa vītā atsadzeršonai likt pi gultas pina
gluozi. Nakti, kod ķēniņa dāls beja aizmidzis, ķēniņa meita atdora

zalta kožas duraviņas umi, byudama olkona, izdzer pīnu. Pasa-

mūst kēneņa dāls dzartu, bet skotuos; gluoze tukša. Pīceļ sulaiņi
un izvacoj, kas par taidu jūku. Sulainis apgalvoj, ka gluoze be-

juse pīlīta pylna. Breinuojās gon sulainis, gonķēniņa dāls.
Otrā naktī ari tys pats. Uz trešū nakti ķēniņa dāls nūsprīž

vairs nagulēt, bet nūlicis pi sevis zūbynu, apsamest guļūt.
Atīt nakts, ķēniņa dāls nūsagulstas, un sulainis kai vysod

pastota blakus gultai gluozi pīna. Atīt jau pusnakts, bet kēneņa
dals vēl naguļ. Viņš skotuos — zalta kožas suonūs atsadoras du-

raviņas un nu viņas uz gluozi pazastīp skaista meitas rūciņa. Moz

dumuodams, viņš tver aiz šuos rūkas un izraun nu zalta kožas

daiļu sīvīti, gārbtu zvaigžņu apgārbā. Šei meitiņa viņam tai cīši

pateik, ka viņš nūdūmoj viņu apprecēt.

Reitā viņš izprosa nu kēneņa meitas, kai tai tykuse zalta

kozā. izzynuojis patīsību, viņš navar atsateiktīs un atsažāluot tik

tikumīgas un skaistas jaunovas. Tyka sataisītas boguotas kuozas,
keniņa meita apgērbia šovus zvaigžņu svuorkus, kaidus vēl šimā

valstī nikas nabeja redzējis. Visi ķēniņa gūda vīsi breinuojuos par
skaistū un labsirdīgū ķēniņa meitu. Ilgi vēl šis jaunais puors dzei-

vuoja lelā laimē, saderībā un prīcā.

17. A. 510 B. Simsons no Visockas Ozolmuižas pag.

Seņ-senejūs laikus dzeivuoja divi pusmyuža cylvaki, kurim

beja vīna meita. Kad paguoja vairuoki godi, sīva numyra un

palyka tik veirs ar sovu meitu. Padzeivuojis kaidu laiku, veiram

apnyka dzeivuot bez sīvas. Jis apsaprecēja vēl reiz un pajēmja
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sīvu, kurai ari beja meita. Pēc apsaprecēšonas buorinītes dzeive

palyka syura un gryuta. Pamuote buorenīti dzyna pi
vysgryutuoka dorba, cēļa agri reitā un baruoja lūti slykti. Sovu

meitu pamuote ļūti mīļuoja, labi baruoja, dorba nikaida jai nadevja
nu viņa gulēja, cik tik gribēja.

Vīnu reizi buorenīte guoja uz oku pēc yudeņa. Te vina pī-
smēla vīnu spaini un ū'trā īraudzēja sudraba zivtiņu. Kad buore-

nīte tū gribēja pajemt. tad zivtiņa suoka lyugt, lai palaizāt šū.

Un kū buorenīte grib, zivtiņa vysu jai dūšūt. Tūreiz buorenīte

teicja: „Maņ nikuo navajag, es tik gribu, lai muna dzeive byutu

vīgluoka."

Zivtiņa sacīja: „Labi, vyss nūtiks tai, kai tu gribi! Reitā, kad

īsi uz baznīcu, pīej pi ūzūla, kurs aug teiruma golā, un piguojuse,
pīsit ar rūku!"

Nuokūšā dīnā buorenīte, kad guoja uz baznīcu, pīguoja pi

ūzula, pasyta un atsataisīja golds, uz kura beja vysgorduokī ēdīni,
un skapis ar vysskaistuokom drēbēm. Buorenīte paēdja, apsa-

gērbja un tikū gribēja īt, kai vērās: pībrauca puors zvrgu, sa-

jyugti zalta rotūs. Buorenīte sāduos rotūs un aizbraucja uz baz-

nīcu. Tur jū iraudzēja ķēniņa dāls un jam buorenīte lūti patyka.
Bet jis navarēja ar jū ni vīna vuorda parunuot, kas jej taida ira.

Tai puorguoja nazcik laika. Buorenīte, kad guoja Dīvu lyugt,

vysod pīguoja pi ūzūla, apsagērbja un baznīcā nivīns navarēja juos

pazelt, kas taida jei ira. Kad vajadzēja jau īt uz sātu, jei taipat
puorsagērbja otkon sovuos lupotuos uti dzeivuoja pi sovas pa-

muotes. Ķēniņa dāls, dūmuodams, kai varātu ar buorenīti paru-

nuot, sagudruoja pajemt voska un pīlīt tyjā vītā, kurā baznīcā

stuov buorenīte, lai kad jei stuovēs, jai pīlips kūrpes un jis varēs

nu juos pavaicuot, kas jei ir. Kai sagudruoja, tai izdarēja. Bet

kēneņa dāla dūmas naizzapildīja. Kad buorenītei pīlypa kūrpes,

viņa nūst naplēsja, bet atstuoja vīnu kūrpi un guoja prūjom. Kē-

neņa dāls pajēmja kūrpi un braucja meklēt, kam tei kūrpe byus

T>a kuojai. Aizguoja jis pi rogonas prasīt padūmu. Rogona jam

teicja: „Labi tu izdūmuoji, tai vara dareit, bet tikai brauc vīns pats

meklēt, kam šei kūrpe pīdar."

Kēneņa dāls sajyudzja zyrgu skaistā karētē, pajēmja kūrpi un

aizbraucja. Tai jis braukuoja garu laiku, koleidz ībraucja ari buo-

renītes pogolmā. Pamuote, tū pamanējuse, izpucēja sovu meitu un

paruodīja kēneņa dālam. Bet, kad kēneņa dāls suoka mērīt kūrpi,
buorenīte pasasmēja un aizbāga nu sāta uorā. Ķēniņa dāls ari

suoka smītīs, jo kūrpe beja treis reizes mozuoka par pamuotes

meitas kuoju. Pamuote nu dusmem aizskrēja buorenītei pakal, lai

jū nūsistu, bet ķēniņa dāls uotruok saķēra buoreņjti un kad pa-

mērēja kūrpi, tad tyulen pazvna, ka te ir tei paša, kuru jis vysu
laiku meklēja. Jis nūsaprīcuoja un, pajēmis jū, aizvedja uz sovu
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pili. Pēc kaidom dīnom sataisīja Jūti boguotas kuozas. Vysi pri-

cuojās un vēlēja daudz laimes jaunam puoram, bet pamuotes meita

pa šai dīnai sēd muojuos un nivīns juos nagryb jemt sev par sīvu.

18. A.510 B. V. Zacharska no J. Yšteles Rozentovas pag.

Kaidam tāvam beja meita un jei beja lūti skaista, kaidvs

tagan nav šimā pasaulī. Tāvs juos beja boguots cylvāks un na-

zynuoja, kur likt sovu montu, bet pats jau beja vacs vecs. Kaidu

reizi pi iituo tāva atbraucja ķēniņa dāls un gribēja pajemt juo
meitu sev par sīvu, bet vec's nagribēja atdūt juos um pasacīja ķē-

niņa dālam, ka jis pats precēsīs ar sovu meitu. Meitai cīši nasa-

gribēja, ka jei byus šovam tāvam par sīvu un jei cīši mīļuoja tu

ķēniņa dālu, bet tāvs nalaidja.
Kaidu reizi jei runoj šovam tāvam tai. „Mīlais tēt, kad tu

gribi, kab es byutu tev par sīvu, tu iztaisi man kaplīcu!"

Vec's pīkrita un dreiži istaisēja sovai meitai kaplīcu un pī-

nesja tī vysaidu ēdīnu un dzērīņu kuozu dīnai. Meita īguoja

kaplīcā un pazuda. Vec's vairuok juos_naredzēja. Kū darīt ve-

čam? Jis sasauc ja daudz vīsu, kas apēd ja un izdzēra vysu, kas

beja pīgatavuots kuozom.

Kaidu reizi atbraucja ķēniņa dāls pi veča un suoka vaicuot,

kur juo meita. Vec's jam izstuostīja, ka jis sataisīja jai 'kaplīcu un,

kad jei īguoja tymā kaplīcā, tad pazuda. Kēneņa dāls, runoj ve-

čam: „Puordūd tu man tū kaplīču!"
Vec's ari puordevja ķēniņa dālam tū kaplīcu par lelu naudu.

Ķēniņa dāls atvedja kaplīcu uz sovu sātu un pastatīja savākam-

barī. Pyrmā naktī ķēniņa dāls pajēmja un puormeja sovu zūbynu

un ūtrā naktī revolveri un pasacīja sovim kolpim: ~Kas bez manis

īīs munā kambarī, tam byus golva nu plaču.
Tai nivīus kolps naguoja ķēniņa dāla kambarī. Treša naktī

nu kaplīcas izīt smuka meita un gribēja puormeit juo zūbynu. Ķē-

niņa dāls satvēra jū aiz rūkas un vairuok naizlaidja, koleidz ap-

saprecēja ar jū un sataisīja lelas kuozas. Daudz pazeistamū beja

kuozuos, kas vysu izstuostīja, bet mes ari nu jūs i dzierdējam un

tagan stuostam jyusim.

19. A. 510 B. V. Pod i s Latg a 1 ē.

Dzeivuoja tāvs un muote un jīm beja vīna meitiņa. Kad muote

numyra, tāvs gribēja sovu meitu jemt sev par sīvu, bet meitiņa

izguoja gonuos un rauduoja. Daguoja vāca vecīte un vaicuoja:

„Kuo tu, meitiņ, raudi?"

Meitiņa sacīja: „Kai maņ narauduot? Muns tavs grib mani

jemt par sīvu."
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Vecīte pamuocēja meitiņu prasīt tāvam saules drēbu, jo viņš

dabuošūt, tod varēšūt īt pi viņa. Meitiņa nyu prasēja šovam tā-

vam saules drēbju, un tāvs ari dabuoja taidas drēbes.

Meitiņa izguoja gonūs un otkon rauduoja. Atguoja tei paša
vecīte un muocīja: „Prosi, meitiņ, mēneša drēbi."

Meita prasēja nu tāva mēneša drēbi un tāvs dabuoja ari mē-

neša drēbes. Meitiņa aizguoja gonūs un otkon rauduoja. Da-

guoja vecīte, sācēja: „Kuo tu otkon raudi?"

Meitiņa atbildēja: „Tāvs jau dabuoja mēneša drēbes."

Vecīte sācēja: „Prosi maina vaina gūda drēbju."

Tāvs dabuoja ari maina vaina gūda drēbes un meitiņa izguoja
gonūs rauduodama. Tad atgāja vecīte un sācēja: „Prosi taidas

ustabiņas, kas ni gunī dagtu ni jyudenī sleiktu, un paša skrītu, kur

ta sadūmuotu."

Tod meita prasēja taidas ustobiņas un tāvs ari dabuoja. Mei-

tiņa nyu īguoja ustobiņā, aizzataisēja un īdūmuoja skrīt uz kēneņa

pili. Ustobiņā tyuleņ aisskrēja un nūstuoja pjet kēneņa pili. Kē-

neņš gribēja zynuot, kas tur ir ustobiņā, bet meitiņa nikod naguoja

nu ustobiņas uorā. Reiz ķēniņš nūsorguoja meitiņu, kai tik jei

darēja durvis vaļā, īguoja pats tur īkšā, un pīrunuoja meitini īīt

kēneņa pilī. Tod meitiņa īgoja kēneņa pilī, ja kēneņš apprecēja
jū sev par sīvu un jī dzeivuoja ļūti laimīgi.

20. A. 510 B. Berlulsons Biksejapie Smiltenes. A. Bilen-

šte i n a kr. LP, VI, 846 (21).

Vienam neprecētam ķēniņam bijusi skaista, skaista jumprava.

Tad vienreiz ķēniņa pilī atnācis nabags un pamācījis jumpravu,
lai mazgājoties tai upē, kas gar ķēniņa pili tek, tad radīšoties viņai

pēc patikas visdārgākās drēbes mugurā un varēšot par putniņu

aizskriet, kur vien gribēšot.

Labi, šī tā darījusi. Otrā dienā ķēniņš taisījies braukt uz

dzīrēm. Jumprava iegājusi pie ķēniņa un lūgusies, lai viņu arī pa-

ņemot uz dzīrēm līdza. Bet ķēniņš patlaban mazgājies un iesitis

ar ziepēm tai pa pieri: ko viņa tur, tik zemas kārtas, būšot darīt?

lai tikai paliekot mājā! Bet šī nepalikusi vis. Līdz ķēniņš aiz-

braucis, tā apģērbusies sidraba drēbēs un par putniņu uz dzīrēm

prom. Tur dzīrēs visi sidraba princesi apbrīnojuši, cik skaista,

un šis pats neprecētais ķēniņš par varu gribējis tādu precēt, tādēļ

vaicājis viņai, no kurienes esot.

„No turienes, kur ar ziepēm pa pieri sit!" atteikusi un tūliņ

par putniņu prom. Ķēniņš gan labprāt būtu ķēris tinnoturējis, bet

jau par vēlu — braucis bēdīgs mājā.
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Otrā dienā ķēniņš atkal taisījies uz dzīrēm. Šī atkal iegājusi:
lai ņemot līdza. Bet ķēniņš, patlaban ģērbdamies, iesitis ar zeķi

pa pieri: lai paliekot mājā!
Labi! Kā nu ķēniņš aizbraucis, šī par putniņu zelta drēbēs

atkal dzīrēs klāt. Ķēniņam tā paticis — vaicāiis, no kurienes esot.

„No turienes, kur ar zeķēm pa pieri sit!"

Trešā dienā ķēniņš atkal taisījies uz dzīrēm. legājusi: lai

ņemot viņu arī līdza. Ķēniņš patlaban ģērbies un iesitis ar zābaku

šai pa pieri: lai paliekot mājā!
Labi! Kā nu ķējiiņš aizbraucis, šī par putniņu dimanta drēbēs

prom. Nu ķēniņam vēl vairāk šī patikusi — vaicājis: no kurienes

esot.

„No turienes, kur ar zābaku pa pieri sit!" atteikusi un prom

par putniņu uz mājām. Bet šoreiz ķēniņš labi ātri steidzies put-

niņam pakal un drīzi jo drīzi pārbraucis, tik ātri, ka šī nebija da-

būjusi dimanta apģērbu vēl noģērbt. Un nu ķēniņš atjēdzies, ka

šī tā pati.

Tūdaļ rīkojis kāzas un apņēmis jumpravu par sievu.

Piezīme. No annēniešiem Zin. komisijai piesūtīts variants, kur pa-

meitai, kas it kā par Skaistīti saukta, bijusi savāda bumba ko Šī

bumba reiz iekritusi akā. Kad pameita sākusi raudāt, tad no akas iznākusi

meita ar bumbiņu un teikusi: „$e tava bumbiņa! Ja tu ko vēlies, tad piesit

bumbiņai un saki: ~Atveries!" Tad no turienes iznāks skaists apģērbs."

Meita trīs reiz ģērbjas greznās drēbēs un iet uz dzīrēm, kur beidzot to iemīlē

un apprecē ķēniņa dēls. Attiecībā uz Skaistītes vārdu sal. otra sējuma 5. pasaku.
P. Š.

21. A. 510 B. A. Bīlenš te i n a kr. no 811 den c s. LP, VI, 846

(21 piez.)

Vienai bagātai saimniecei bijusi dikti skaista meita. Un vienu

dienu viņa apvilkusi savai meitai sudraba, zelta un dimanta kleites

un pār šīm kleitēm atkal cūkas ādas kažociņu. Arī cūkas kājas

kažociņam bijušas klāt. Tā apģērbta, meita izskatījusies gluži ka

cuka.

Tad māte iesēdinājusi meitu donu [doņu?]_laiviņā, un vējš nu

aizpūtis meitu uz vienu pilsētu, kur patlaban ķēniņam bijušas dzī-

rās. Viņa iegājusi par cūku dzīru namā, bet pavārs tai spēris ar

kaju un dzinis laukā. Bet tad viņa novilkusi cūkas adas kažociņu

un iegājusi pie ķēniņa sudrabā, zeltā un dimanta.
_

Keniņš, redzē-

dams tik skaistu meitu, apņēmies to precēt un vaicājis, no kurienes

tada esot.

„No tās zemes, kur cilvēkus ar kājām spārda," šī atteikusi.

Kad meita atkal tāpat aizgājusi uz otrām dzīrām, tad pavārs

ar nēzdogu iesitis cūkai pa acim, un nu šī dzīrās atbildējusi: „Esmu

no tas zemes, kur cilvēkiem ar nēzdogiem pa acim sit."
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Trešajās dzīrās ķēniņš skaistai meitai iedevis zelta gredzenu.
Un kad nu tai rītā pēc dzīrām pavārs nesis ķēniņam kafiju iekšā,

cūciņa [pavāram neredzot] iemetusi kafijā ķēniņa gredzenu. Ķē-

niņš dzerdams pamanījis gredzenu un vaicājis pavāram: „Kas to

gredzenu tur iemetis?"

Pavārs atteicis: „Cits neviens kukņā nav bijis —
tikai tā cū-

ciņa, tā būs iemetusi."

Nu ķēniņš atjēdzies, norāvis šai cūkas kažoku, sadedzinājis
un tad apņēmis par sievu.

22. A. 510 B. Paberzis Vlnšeņķ n i c ko s. LP, IV, 42, 6.

Vienam ķēniņam bijusi brīnum daiļa ķēniņiene, bet viņa paša
meita bijusi vēl daiļāka. Drīzi vien ķēniņiene nomirusi un nu ķē-

niņš bijis iedomājies savu paša meitu precēt. Šī nabadzīte, gājusi

pie mātes kapa raudāt un sūdzēties. Māte iznākusi no kapa, pa-
mācīdama: „Prasi tēvam sudraba kleiti un saki, ka citādi pie viņa
neiesi! Bet ja viņš tev sudraba kleiti taču apgādā, tad neej vis pie

viņa — nāc atkal pie mana kapa žēloties."

Labi. Tēvs tomēr apgādāja sudraba kleiti. Gājusi atkal pie

kapa. Nu māte pamācījusi, lai prasa zelta kleiti. Nelīdzējis tomēr,

tēvs ir to apgādājis. Nu pamācījusi, lai prasa cūkas ādas kažo-

ciņu. Tēvs ir to apgādājis. Beidzot sacījusL lai prasa dūniņu
[doņu] laivu. Tēvs ir to apgādājis. Bet nu meita iesēdusies dū-

niņu laiviņā un aizbraukusi pār jūru uz svešu ķēniņa pili. Apvil-
kusi cūkas ādas kažociņu, ieiedama pilī. Ķēniņš salīcis viņu kukņā

par palīgu. Bet ik ķēniņš kukņā gājis, ik iesitis viņai ar savu

tupeli pa Dieri. Reiz ķēniņš taisījis dzīrās, jo gribējis sievu iz-

meklēt. Sī apvilkusi sudraba kleiti un slepus arī iegājusi dzīrās.

Ķēniņam brīnum princese patikusi; tādēļ prasījis, no kurienes tāda.

„No tupeles situma pils!" šī atbildējusi.
[Divreiz princese izbēgusi no ķēniņa dēla, bet trešo reiz viņš

to noķēris. Nu svinējuši priecīgas kāzas.]

23. A. 510 B. 313. R. Tabine no skolnieces A. Ukinas. Na-

aizmierstule „T autas posokas" 5.

Dzeivuoja dads ar buobu un jīm beja vīna vīnīguo meitiņa.
Tei beja_ tik daiļa, tik gleita un lūkona dzaltuonīte, ka jo kas reizi

jū redzēja, tys sluoptiņ sluopa pēc juos.
Tāvs un muote jū lūti mīluoja, bet par meitiņas nalaimi, muote

nūmyra paagri un meitiņa vēļ nabeja ni saauguse, ni pruotiņa sa-

jēmuse.
Pēc muotes nuoves, tāvs vēl vairuok nūmīluoja meitiņu un,

beidamīs, ka jei napalyktu kaidam jauneklam par leigaviņu, gribēja
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pats jū precēt. Meitiņa rauduoja un pretuojās, bet tāvs naatsa-

laidja.
Vīnā naktī, kad tāvs beja stvpri aizmidzis, meitiņa cēlās un

skrēja pi muotes kopa rauduotu.

„Māmiņ mījū, māmiņ duo.rgū," rauduodama runuoja meitiņa,

„dūd maņ lobu padūmiņu!"
Un muote atsaucja: „Vai te leits lej, vai muna meitiņa raud?'

4

„Es, māmiņ, es," atteicja meitiņa.
„Kuo tad tu raudi?" vaicuoja muote.

„Kai maņ narauduot, ka tāvs grib mani jemt par sīvu?" at-

teicja meitiņa un lyudzja muotei padūma, rauduodama: „Māmiņ

meiļū, dūd maņ gudru padūmiņu, pasoki, kai gluobtīs nu tāva!"

Un muote atbildēja: „Ej, meitiņ, un pasoki tāvam tai: „Jo
tu nūpierksi maņ taidu suknīti [vadmalu] kai zvaigznes zylajā
debesī, tad īsu pi tevis, byušu tev par sīvu."

_

Meitiņa pateicja muotei un skrēja uz muojom. Reitā, kad tāvs

cēlās un otkon spīdja palikt jam par sīvu, jei teicja: „Nūpierc maņ,

tētīt, taidu suknīti kai zvaigznes zylajā debesī, tad byušu tev par
sīvu."

Tāvs salasīja daudzi naudas, nūbraucja uz aizjyuras pilsātu,
nūpierka tur meitai zvaigžņu suknīti un, atbraucis uz muojom,
soka: „Še, meit, suknīte, īsim lauluotūs!"

Meita pajēmja suknīti un, cikom tāvs baruoja zyrgus, jei uotri

nuskrēja pi muotes kopa un otkon suoka rauduot un muote otkon

atsaucja: ~Vai te leits lej, vai muna meitiņa raud?"

„Es, māmiņ, es," atteicja meitiņa.
„Vai tāvs nūpierka tev zvaigžņu suknīti?" vaicuoja muote.

~Nūpierka, māmiņ, un grib, ka es ītu lauluotūs," atteicja meita.

„Tad ej un pasoki tāvam, lai nupierk tev taidu suknīti kai mē-

nesnīca."

.Meitiņa dreiži tryukuos un atskrēja uz muojom. Tāvs jau
gaidīja. Nyu viņa teicja: „Jo gribi, tētīt, ka es būtu tev par lei-

gaviņu, tad nūpierc maņ taidu suknīti kai mēnesnīca!"

„Šekur, meit, ir sukne. Brauksim lauluotūs!"

Meita otkon izlasīja saitiņu un, nuskrējuse pi muotes kopa,
suoka rauduot. Un muote otkon vaicuoja: „Vai te leits lej, vai

muna meitiņa raud?"

„Es, māmiņ," atteicja meita.

~Nu, vai tāvs nūpierka tev mēnesnīcas sūkni?" vaicuoja

muote.

„Nūpierka, māmiņ, un līk īt lauluotīs," atsoka meitiņa.
_

„Lauluotīs naej!" soka muote, „bet lyudz, lai tāvs nupierk
tev taidu sūkni kai saule."

Meitenīte uotri skrīņ uz sātu un soka: „Jo gribi, tētīt, ka es

brauktu lauluotūs, tad nūpierc maņ taidu suknīti kai saule!"
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Tāvam nabeja kū darīt, braucja uz tuolēju molu, kas ir aiz

trejdeviņom jyurom un trejdeviņim kolnim, atroda tur breinumu

būdi un nūpierka meitai sūkni, spūžu kai saule. Atbraucis uz

muojom, īguoja pi meitas un soka: „Nu meit, nūpierku tev taidu

sūkni, kaids nav nivīnam viers zemes. Nyu brauksim lauluotīs!"

Bet cikom tāvs zyrgu baruoja, meitiņa otkon nūskrēja uz

kopsātu, pi muotes kopa un suoka gauži rauduot. Un muote otkon

vaicuoja: „Vai tur leits lej, vai muna meitiņa raud?"

„Es, māmiņ, es!" atteicja meitiņa.

„Nu, vai tāvs nūpierka tev taidu suknīti kai saule?" vaicuoja
muote.

„Nūpierka, māmiņ, un līk lauluotīs," atteicja meitiņa.

„Labi. Tad ej un soki tāvam, lai nupierk tev zalta rotus, kas

paši skrītu," muocīja muote.

Meitine pateicja muotei un uotri skrēja uz muojom. Tāvs

pašulaik jyudzja zyrgu.

„Tētīt," runuoja meitiņa. „Najyudz zyrga, bet nūpierc taidus

rotus, kas paši skrītu, un ka tī roti byutu nu teira zalta. Jo taidus

nūpierksi, tad byušu par tovu sīvu."

Tāvs šādās zyrgam mugurā un uotri laidjās tuolumā. Cik ilgi

jis braukuoja, tuo nivīns nazyna, bet pašskrejūšus zalta rotus gon

nūpierka. Uz reita, saulei lacūt, jis cel sovu skaistuli meitu un

soka: „Celīs, meitiņ, celīs, brauksim lauluotūs. Zalta roti jau po-

golmā."
Meita ceļas un soka: „Labi, tētīt, tikai vēl es nūskrīšu pi mā-

miņas kopa."

Tāvs atļuova jai skrīt un, kad jei nūskrēja, otkon suoka rau-

duot un runuot: „Oelīs, māmiņ, izgluob mani., dūd maņ lobu pa-

dūmiņu!" x

Un muote soka: „Vai tāvs nūpierka tev pašskrejūšus zalta

rotus?"

„Nupierka, māmiņ un līk braukt lauluotīs."

Bet muote soka: „Na, meitiņ, nabrauc vys, cytaidi byusi na-

laimīga. Še tev pēdējuo muna duovona. Te ir suseklītis un laka-

tiņš
.

Nūgloboj tūs azutē, pajem vysas trijes suknītes, sēstīs zalta

rotūs un brauc. Roti nūvess tevi uz laimes pili. Un, jo tāvs

dzeisīs pakal, tad tu pyrmuok nūsvīd suseklīti, skrīdama tuoluok,

nūsvīd jam prīškā lakatiņu. Tai tu tiksi vaļā nu tāva ragaņa. Jo

dzeivē gadēsīs tev kaidas gryutības, īguodoj mani, meitiņ, un vyss

byus labi."

Meitiņa pateicja muotei un uotri skrēja uz muojom. _Te jei

paķēra sovas suknītes, sāduos zalta rotūs, pametja ar rūku un

roti aizskrēja, ka nūzibēja vīn. Cikom tāvs_gyvuos, meita jau beja

tuoli. Nyu jis suoka lītuot sovu_ ragaņa spāku. Sāduos pīsta, uz-

klīdzja: „Pīsta, dzenīs!" un aizlēcja, ka zeme vīn nūdimdēja.
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Meita uotri skrēja, bet tāvs ari na lāni lēcja. Skatuos meita

atpakaļ, tāvs jau tyvu. Jei uotri izruova nu ozūtes lakatiņu un

nūsvīdja zemē. Tāva prīškā izaplētja taids azars, ka ni puorīt, ni

puormaut, tik lels un dziļš beja.
Bet tāvs svīdja pīstu azarmalī un pats laidjās maut. Ragaņs

dziļuma nasabeist. Cikom jis puormuovja azaru, meita jau beja
gobolā.

Nyu jei otkon svīdja tāva prīškā suseklīti. Nu tuo izauga
taids bīzs un lels mežs, ka ni tam gola ni molas navarēja redzēt.

Tāvs guoja, guoja pa tū mežu — īguoja taidā bīzūknī, ka vairs

navarēja izleist.

Un meita_mīrīgi braucja tuoļuok. Jei braucja tik ilgi, cikom

paši roti nanūstuoja. Roti ībraucja ķēniņa piļs pogolmā un nū-

stuoja. Roti nūsaslēpja kryumūs, bet meitiņa īguoja pilī. Te jei

satyka kēneņini un lyudzja dorba. Kēneņine pajēmja jū par
trauku mozguotuoju. Nyu meitiņai vajadzēja mozguot vysus na-

teirus traukus, bet svātdīņ lasīt moguonas nu palnim. Tys dorbs

gon beja ļūti gryuts un meitiņa ar baili tuo gaidīja. Taišņi svāt-

dīņ kēneņine aizbraucja uz baznīcu, bet skaistuli, trauku moz-

guotuoju, lyka pi moguonu lasīšonas. Meitiņa zynuoja, ka tuo

dorba napadarīs. Atsasāda pi lūga un gauži rauduoja, runuo-

dama: „Māmiņ mīļū, tovai meitiņai ir gryuts dorbs un baznīcā

tikt navar. Paleidzi maņ, māmiņ!"

Tikkū jei tū pasacīja, pi lūga pīskrēja mozs putniņš un soka:

~Kuo tu meitiņ raudi?"

„Ai, mīļū putniņ," — runuoja meitiņa, „kēniņine lyka maņ la-

sīt moguonas nu palnim, bet es navaru tuo dorba padarīt."

„Naraudi!" teicja putniņš, „es tev paleidzēšu."
Un putniņš skaisti uzdzīduoja. Uz juo dzīsmiņas bolsa sa-

skrēja daudz mozu putniņu. Putniņi krita un par desmit minūtēm

izlasīja vysas moguonas. Nyu meitiņa, breiva nu dorba, apgērbja

zvaigžņu sūkni, šādās sovūs zalta rotūs un aizbraucja uz baznīcu.

Ceļa viņa danuocja un puornuocja kēneņini un, atpakaļ braucūt,

pyrmuo_tyka muojuos.

Utrā svātdīnē kēneņine īdevja meitiņai divi mārciņas mo-

guonu, sajauktu ar palnim, un lyka tuos puorlasīt, bet paša otkon

aizbraucja uz baznīcu. Meitiņa zynuoja, ka tuo dorba napadarīs
un, atsasāduse pi lūga, suoka gauži rauduot. Un otkon atskrēja

putniņš un vaicoj: „Kuo tu, meitiņ, raudi?"

„Ai, mīļū putniņ!" runuoja buorine, „kēneņine lyka maņ lasīt

moguonas nu palnim un īdevja div reizes vairuok, kai paguojušu
svātdīn."

„Naraudi!" teicja putniņš, „es tev paleidzēšu."
Un putniņš uzdzīduoja, kai pyrmuok. Uz juo dzīsmiņas bolsa

saskrēja daudz mozu putniņu. Tī krita un par 20 minūtēm iz-
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lasīja vvsas moguonas. Meitiņa, breiva nu dorba, apsagērbia,
sāduos sovūs zalta rotūs un otkon aizbraucja uz baznīcu. Kēne-

ņine beja vēl ceļā, bet buorine jau guoja baznīcā. Pēc lvugšonom

meitiņa pvrmuo tvka muojuos, bet kēniņene vēl i pusceļā na-

beja.

Trešā svātdīnē kēneņine īdevja meitiņai treis mārciņas mo-

guonu un lyka labi izlasīt, bet paša otkon nūbraucja uz baznīcu.

Meitiņa rauduoja vēļ gaužuok. Un otkon atskrēja skaists putniņš

un pavaicuoja: ~Kuo tu, meitiņ, raudi?"

Meitiņa teicja: ~Kai tad maņ narauduot? Kēniņene īdevja

maņ dorbu un es zvnu, ka tuo nikod navarēšu pastruoduot."

„Naraudi!" teicja putniņš, „es tev paleidzēšu."

Un putniņš uzdzīduoja vēļ skaiškuok. Uz dzīsmiņas bolsa

saskrēja daudz smolku putniņu. Tī krita un dreiži izlasīja vvsas

moguonas. Meitiņa apgērbja vvsskaistuokū sūkni, sāduos zalta

rotūs un uotri kai zibsnis aizskrēja uz baznīcu. Kēniņene vēl

nabeja izkuopuse nu rotim, bet meitiņa jau beja baznīcā.

(Kēneņines dāls, kurs jau trešū svātnīnu skatījuos uz nazy-

nuomuos jaunovas, nyu pīguoja kluot, pajēmja jū aiz rūkas un

vedja pī oltora lauluotīs. Pēc laulobu jī obi aizbraucja uz skaistu

pili, sataisīja baguotas kuozas. Putniņi beja jīm par dzīduotuojim,

sisini par spālātuojim. Un nasaskotūt uz mozim dzīduotuojim un

seikim spēlmanīšim, muzyka tai skanēja, ka tū varēja dzierdēt

vystuoļuokajuos kēnests nūmalēs. Ļauds pulkim guoja uz pili.
Tur jī ēdja, dzēra, tur dzīduoja un dejuoja. Un es ari tur beju,

kūpā ar cytim, doncuoju, ēžu, dzēru. Par lyupom maņ mads ar

veinu tecēja, bet mutē gon natyka.

24. A. 510 B. Teicēja A. Reča, Siljānu Majautos. Latvju

kultūras kr.

Dzeivuoja vīns kungs ar sovu sīvu; jīm beja vīna cīši šmuka

meita. Kungs ar sovu sīvu cīši mīļuoja sovu meitu. Tai guoja

godi, meita auga un taisījuos veļ šmukuoka. Jau suoka pi jū mei-

tas braukt svuoti. Kungs nikam nagribēja atdūt sovas meitas.

Dūmuoja, dūmuoja kungs un sadūmuoja: „Atstuošu es sovu sīvu

un precēšūs ar sovu meitu!"

Jau kungs devja zvnuot, kad bvus jam ar meitu kuozas.

Muote runoj sovai meitai tai: „Pasok, meitiņ, šovam tāvam, lai

jis tev daboj sudobra un zalta kleitas, tūlaik tu bvusi par juo
sīvu."

„Labi!" pasacīja meita sovai muotei un suoka gaidīt, kad atīs

juos tāvs. Atīt kungs un meita runoj jam, kū pasacīja jai juos
muote. Kungs izklausīja meitas vuordus, pazasmēja un runoj:
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„Na, meit, es ituo izpildīt navaru, par tū, ka tu paša ituo navarēji

izdūmuot, bet tevi pīmuocīja muote."

Nu dusmem kungs pajēmja sovu sīvu, meitas muoti, un pasā-

dvnuoja jū cītumā un pastatīja stvngrus sorguotuojus, kab pi juo
sīvas nikuo napīlaistu. Tai kunga sīva sēd cītumā, bet kungs jau
dreiži taisīs kuozas ar sovu meitu.

Vīnu reizi kunga meita nūguoja pastaiguot. It jei pi upes

un cīši raud, jai cīši nazagrvbējuos byut vācam tāvam par sīvu.

Iraudzīja vīna vardive, ka meita raud, un suoka vardive meitai

vaicuot: „Kuo tu raudi?"

Meita izstuostīja vardivei, ka juos tāvs, vacais kungs, sovu

sīvu, juos eistynū muoti, pasādynuoja cītumā, bet pats grib pre-

cētīs ar juos, bet sorgi nikai nalaiž juos pi muotis parunuot. Var-

dive izklausīja meitas vuordus un runoj: „Tu ej ar mani un pa-

ruodi, kurā cītumā sēd tova muote, es tī tikšu un ar jū paru-

nuošu!"

„Labi!" pasacīja kunga meita un nūvedja vardi vi uz tū cī-

tumu, kurā sēdēja juos muote. Taišņi tai šaltī muotei atnezja uz

cītumu ēst, un tymā laikā, nikam naradzūt, vardive īlēcja cītumā,

kur sēdēja kunga sīva. Kad jau cītumu aizslēdzja, vardive suoka

runuot kunga sīvai tai: „Tova meita īt par sīvu pi sova tāva un

atsvutīja mani ar tevi parunuot."

„Labi!" pasacīja meitas muote, „kad tu izskrīsi nu cītuma, pa-

soki munai meitai tai: jo juos tāvs grib pajemt jū sev par sīvu,

lai jis jai daboj lobu un šmuku kumeliņu un zalta rotus, kab jei
varatu ar jū vīna paša braukt. Jo jis izpildīs itū, tūlaik jei byus

par juo sīvu!"

„Labi!" pasacīja vardive un kad vēļ sorgi nesja ēst kunga

sīvai, vardive izlēcja uorā un pi upes gaida, kad atīs kunga meita.

Atīt kunga meita un vaicoj vardivei, kū pasacīja juos muote. Var-

dive vysu izstuostīja meitai, un pasacīja vēļ meitai: „Jo tev kuo

vajadzēs ar muoti parunuot, tu atej uz ituos vītas un pasauc ma-

nis. Es tyuleņ byušu pi tevis un paleidzēšu tev."
_

Meita palyka prīcīga un nūguoja uz sovu sātu. Atīt meita

uz sātu un suoka runuot šovam tāvam tai: „Tāvs, jo tu gribi ar

mani precētīs, tad daboj man šmuku kumeliņu un zalta rotus, kab

es paša varātu ar jīm braukt!"

Kungs izpildīja meitas lyugumu un dabuoja jai šmuku kume-

liņu un zalta rotus un tymā dīnā pazeimuoja jau kuozas. Tad

meita vēļ runoj savam tāvam tai: „Es īšu uz upi pazamozguotu

un tulaik brauksim lauluotūs!"

„Labi!" atbildēja tāvs.

Meita atīt pi upes un sauc vardives. Vardive izdzierda mei-

tas bolsu un tyuleņ pīskrēja pi juos kluot. Meita izstuostīja var-

divei, ka juos tāvs izpildīja juos lyugumu un dabuoja šmuku ku-
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meliņu ar zalta rotim un tagad šei nazvinūt, kū darīt. Vardive

pasacīja meitai pagaidīt juos pi upes, bet paša nūlēcja uz cītumu

pi muotes. Vardive īskrēja cītumā, sorgi juos naredzēja, un iz-

stuostīja kunga sīvai, ka juos veirs jau dabuoja meitai kumeļu ar

zalta rotim un šūdīn jau bvus kuozas. Meita juos gaidūt, kū jyus

vēļ varūt pasacīt. Kunga sīva runoj vardivei: „Tu pasaki munai

meitai, kab jei pasacītu šovam tāvam, ka jei nabrauks lauluotūs

leidz tam laikam, cikom izlaiss nu cītuma muoti."

„Labi!" atbildēja vardive un, nikam naradzūt, izleida nu cī-

tumā uorā un nūskrēja pi upes molas, kur gaidīja juos kunga meita.

Vardive izstuostīja meitai, kū runuoja juos muote. Pabeidzja var-

dive sovu runu un palvka pi upes molas gaidūt, kas byus tuo-

luok. Meita atīt uz sovu sātu un runoj šovam tāvam: „Es na-

braukšu lauluotūs leidz tam laikam, koleidz tu naizlaissi munu

muoti nu cītuma!"

Tāvs paklausīja sovas meitas un lyka izlaist nu cītuma sovu

sīvu. Atīt nu cītuma muote un runoj sovai meitai: „Tu, meitiņ,
sēstīs zalta rotūs un pajem ar sevi vardivi. Jej tev ruodīs ceļu.
bet kumeliņš jyusus nūvess tai uotri, ka nikas jyusus napanuoks.
Es apvilkšu tovas laulībos drēbes un braukšu ar tāvu lauluotūs!"

Meita beja ar mīru. Aizjyudzja kumeliņu zalta rotūs, meita

izguoja pi upes molas, pasaucja vardivi, kura tyuleņ pi juos at-

lēcja. Meita pajēmja ar sevi vardivi, sāduos zalta rotūs un ku-

meliņš juos nūvedja.

Jau kungs un vīsi īt uz zyrgim, kab braukt uz baznīcu un

veras: izīt laulību drēbēs na meita, bet juos muote. Vysi vīsi nū-

zabreinuoja, bet pats kungs cīši sazadusmuoja un lyka tyuleņ nū-

sist sīvu un pats aizskrēja, kab dadzeit. Bet kumeliņš tai uotri

skrēja, ka panuokt juos nikas navarēja. Vardive ruodīja ceļu, bet

kumeliņš juos pīvedja pi vīnas Smukas pils, un tī dzeivuoja vīns

smuks un baguots princ's. Meita ar itū princi sataisīja lelas kuo-

zas un palyka tai dzeivuot, bet vardive palyka pi meitas dzeivuot

kai lobs draugs leidz pašam vacumam.

25. A. 510 B. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 11,

271, 25. 1.

Vienreiz bija vienam ķēniņam dēls ar meitu. Pēdējā bija loti
skaista un mīlīga, kā saules pastarīte. Tādēļ brālis iemīlēja māsu

un gribēja precēt. Māsa bēdājās par to. Bēdājās, bēdājās, bet

kad brālis tomēr vaļas nelika, tad apsolījās arī iet, ja viņš apgā-
dāšot tai debess rotu. Brālis gādāja un apgādāja debess rotu.

Bet māsa vilcinājās: lai apgādājot arī mēness rotu. Apgādāja arī
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mēness rotu, bet atkal šī vilcinājās: lai apgādājot saules rotu.

Apgādāja vēl saules rotu, bet atkal vilcinājās: lai apgādājot ratus,

kas paši velkas un kam tumsa nopakaļus iet, gaisma papriekšu

staigā. Tāpat apgādāja ratus, bet atkal vilcinājās: lai apgādājot

peļu ādu lieko ģīmi. Kad apgādāja lieko ģīmi, tad nu vajadzēja

precēties; bet māsa pasteidzās citādi: uzlika lieko ģīmi — spal-
vainu peļu ādu ģīmi — iesēja rotas, iesēdās tumsas un gaismas
ratos un aizmuka pasaulē,, dziedādama:

„Brālīts mani mīļu tura.

Sauc man' savu līgaviņu;
Labāk braukšu pasaulē,
Ne brālīša līgaviņa!"

Rati ripoja knaši, knaši, tumsa apsedza nobraukto gabalu,
gaisma laistījās pa braucamo vietu. Brauca, brauca, nobrauca uz

svešu ķēniņa pili, neprecēta ķēniņa, stalta zēna. Ķēniņš saderēja

atbraucēju par kalponi, izvaicādams, kam tik spalvains ģīmis tai

esot. Atteica: „Ragana nobūra ģīmi!"

Nu strādāja mierīgi projām. Bet turienieši iesauca kalponi
par-Spalvainīti. Drīz pēc tam jaunais ķēniņš bija nodomājis pre-

cēties un sarīkoja milzums lielas dziras. Dzīroja šie, arī kalpouei
ietikās papriecāties. Apģērba kalpone debess rotu, nolika lieko

peļu ģīmi, iegāja dzīrās, ka mirdzēja vien. Ķēniņš par varu gri-
bēja zināt, kas šī tāda. no kurienes nākdama, bet šī pazuda kā

ūdenī.

Otrā dienā šī apģērbās mēness rotā, iegāja dzīrās, viss atkal

notika tāpat. Trešā dienā apģērbās saules rotā, iegāja dzīrās,
atkal gribēja ķēniņam izmukt; bet šoreiz ķēniņš bija licis aptrai-
pīt slieksni ar vasku. Kā šī nu muka, pielipa saules apģērba kur-

pīte pie sliekšņa, nevarēja vairs pus basām, pus autām kājām tik

naigi paskriet, notvēra nabadziņu. Notvēra un apcēla, kas šī tāda

skaistule iraid.

Nu ķēniņš apprecēja Spalvainīti, piedzīvoja divi dēlus, arī

tiem bija mēness un saule krūtīs pēc mātes apģērba. Laimīgi dzī-

voja ķēniņš ar tik skaistu sievu un tik skaistiem dēliem.

Piezīme. Brālis bij iemīlējis māsu, taisījās precēt. Gan kratījusies

nost, gan kratījusies nost. kad vairāk nevarējusi, tad aizmukusi uz ezeru, iele-

kuse ūdenī, dziedādāma:

~lesaniru. nirājos,
lesalaidu ezerā;

Nij māmiņas vedekliņa,

Nij brāliņa līgaviņa!"

lelēkuse
— nenoslīkuse vis: — palikuse par putnu — niru.

(Mangalu skolotājs V. Ozoliņš Vestienā. LP, VII. 27. 25, 2).
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26. A. 510 B. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā.

LP, I, 67 (35).

Kādam ķēniņam bija viena vienīga princese, kas bija brīnum

daiļa ar zelta matiem. Tēvs spiež meitu kādu ķēniņa dēlu precēt,
bet šai jau cits brūtgāns. Meita atkratās no tēva, kā jau nu va-

rēdama; bet, kad beidzot nemaz vairs nevar, tad saka: „Tētiņ,
dodi man trīs kleites: vienu zvaigžņu, otru mēneša un trešo sau-

les. Ja tādas kleites dabūšu, tad precēšu kaimiņa princi."

Tēvs tūdaļ apgādā kleites. Bet meita sasien sainī visas klei-

tes un aizbēg ar kuģi uz citu ķēniņa valsti. Še tā apģērbjas kal-

pones drēbēs un salīgst pie ķēniņa par kalponi. (Šis ķēniņš bijis

tas, kuru princese par brūtgānu turējusi.) Tēvs meklē pa pus-

pasauli savu pazudušo meitu, bet neatron nekur.

Pēc laika jaunais ķēniņš darina lielas dzīrās. Kad visi viesi

pilnos priekos, tad princese slepeni novelk kalpones drēbes, no-

mazgā muti, apvelk zvaigžņu kleiti un ieiet dzīru istabā. Jauna-

jam ķēniņam ļoti patīk zvaigžņu princese. Viņš danco tik ar to.

Bet vēl nebija dzīrās beigtas, ķad zvaigžņu princese nozūd. Ķē-

niņš gan taujā, bet par velti.

Pēc laika ķēniņš atkal taisa dzīrās. Nu princese apvelk mē-

neša kleiti. Jaunais ķēniņš tagad nezin ko darīt. Bet iekams dzī-

rās beigtas, mēneša princese atkal pazudusi. Meklē, meklē — par

velti. Tagad ķēniņš jau otrā dienā taisa atkal dzīrās un grib ar

varu izzināt, kas tā tāda. Princese tagad apvelk saules kleiti.

Jaunais ķēniņš šodien jau gudrāks. Viņš paņem princesi dancot

un slepeni uzmauc tai savu gredzenu pirkstā. Dzīrās tik pusē un

saules princese nozūd. Viņa aiztek savā kambarī, novelk saules

kleiti, apvelk kalpones drēbes un steidzas atpakaļ viesus apkalpot.
Patlaban tā sniedz ķēniņam biķeri, te ķēniņš pamana savu gre-

dzenu. Nu bija kāzas tādas, kā reti kur redzētas.

27. A. 510 B. A. Graudiņa, J. Lautenbacha krājuma.

Reiz bijusi kādam saimniekam cūku meita ar zvaigzni pierē.
Saimniece viņai nav devusi ne ēst, ne drēbes. Tad viņa gājusi

uo saimniekiem projām mežā ogas lasīt. Tur viņa satika vecu

vīriņu, kas viņai prasīja, kur viņa iet. Tā nu viņam izteica savu

likteni, ka esot nabaga meitene, ka saimniece tai neesot ne ēdienu

ne drēbes devusi, un tādēļ viņa nu nākusi mežā ogas lasīt, un tā

raudzīt pelnīties.
Vecais vīriņš sacīja, ka viņš ar' esot nabadziņš, un iedeva

meitenei vienu baltu nūjiņu, vienu riekstu un utādu kažociņu. Kad

ar balto nūjiņu kur piesita, tad tūliņ gadījās viss, ko vēlās, un kad

to riekstu atvēra, tad tur bija trejādi svārki, vieni zvaigžņu, otri



151

mēneša un trešie saules. Tad vecais vīriņš pazuda. Kad vakars

pienāca, tad meitene, apvilkusi utādu kažociņu, ielīda kādā lielā

kokā gulēt. Te pienāca divi ķēniņi, kas mežā medīja. Tas viens

gribēja meiteni utādu kažokā šaut, tas otrs teica: „Nešausim, bet

dabūsim viņu dzīvu rokā!"

Kad meitene lūdzās, lai viņu nešauj, viņa esot cilvēks, tad tas

ķēniņš, kas viņu negribēja šaut, tai prasīja, ko viņa meklējot?
Tā atteica, ka dienestu meklējot. Viņš tai teica: „Nāc pie

manis par nama meitu!"

Viņa pie tā gāja par nama meitu. Pēc kāda laika ķēniņš iz-

taisīja lielu balli. Kad jau vakarā bija pilī daudz viesu sanākuši,
tad meitene izgāja ārā, novilka savu kažociņu, apvilka tos

zvaigžņu svārkus, nojēma to drāniņu, ar ko bija to zvaigzni uz

pieres apklājusi, piesita ar nūjiņu pie akmeņa un tūliņ radās ka-

rīte ar sešiem zirgiem. Viņa nobrauca pie pils un iegāja iekšā

ballē. Jaunais ķēniņš viņu laipni sajēma, ar viņu vien runāja un

dancoja. Kad balle gāja uz beigām, tad meitene brauca projām,
lai gan ķēniņš viņu vēl gribēja aizturēt. Līdz mežmalai aizbrau-

kusi, tā piesita ar balto nūjiņu pie akmeņa, te pazuda tūliņ zirgi
un karīte. Tad viņa novilka zvaigžņu svārkus, apvilka atkal

savu utādu kažociņu un iegāja namā.

Pēc kāda laika taisīja ķēniņš atkal balli. Meitene izgāja mež-

malē, apvilka šoreiz mēneša svārkus, piesita ar balto nūjiņu pie

akmeņa un aizbrauca atkal uz pili. Visi brīnījās par viņas skai-

stumu. Jaunais ķēniņš uzjēma viņu laipni, ar viņu vien runāja un

dancoja. Lai arī šoreiz viņu ķēniņš raudzīja aizturēt, tad tomēr

tā rītu pret balles beigām aizbrauca projām. Mežmalē tā piesita
atkal ar nūjiņu pie akmeņa — zirgi un rati nozuda. Viņa pati no-

ģērba savus mēneša svārkus, pārsēja drāniņu par zvaigzni pierē,

apvilka utādu kažociņu un aizgāja namā.

Pēc kāda laika ķēniņš iztaisīja trešo balli. Kad daudz viesi

bija sanākuši, tad meitene aizgāja no nama mežmalē, apģērba tur

sev saules svārkus, atsedza savu zvaigzni un aizbrauca atkal uz

Pili ballē. Jaunais ķēniņš viņu uzjēma varen mīļi un laipni, ar

viņu_ vien runāja un dancoja; negribēja viņu nemaz uz beigām

projām laist un noprasīja viņai, no kurienes šī esot? Tā atbil-

dēja, ka tā esot no bļodu plīšanas valsts un, ka šī valsts esot simtu

jūdžu tālu. — (Viņa pie tam domāja kukiņu, kas bija simtu solu
nost.) — Jau gaišs rīts metās, bet ķēniņš viņu vēl nemaz negri-
bēja laist projām. Viņa teica, ja viņa netikšot projām, tad viņas
tevs viņu nemaz vairs nepalaidīšot. Beidzot viņa tomēr aizbrauca,

jebšu jau it lielā dienā.

Šoreiz viņai bija tāda steigšanās, ka nedabūja savus saules

svārkus ne novilkt, bet uzvilka tiem tikai savu utādu kažociņu
virsū. Kad viņa nonāca namā, tad viņai vajadzēja iet ķēniņa gu-
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lamā istabā ūdeni ienest. Viņas utādu kažociņš jau bija drusku

noplīsis, tā ka ķēniņš pamanīja tai apakš kažoka ko paspīdam.
Lai pilnīgi pārliecinātos, viņš meitenei lika pēc ķemmes pakāp-
ties. Līdz viņa pēc tās pakāpās, te ķēniņš redzēja viņas saules

svārkus un tūliņ arī viņu pazina. Nu tai bija ķēniņam viss jā-
izteic.

Ķēniņš tad sacīja:, ,Kamdēļ tu mani tik ilgi krāpi un vilcināji,
kāpēc tev bija tik grūti jāstrādā?" Un ķēniņš viņu apjēma par

līgaviņu, un abi nu dzīvoja laimīgi.

28. A. 510 B. Skolotājs SaržantsNurmuižniekos Kurzemē.

LP, VIL 11, 12, 27, 21, 1.

Bija pamāte, tai bija skaista, skaista pameita — īsts saules

bērns, bet pamātes pašas meitas bija neskaistas. Pamātei aplam
skauda pameitas daiļums un lai ļaužu acis pavisam neizēnotu vi-

ņas neskaistās meitas — tad vienu dienu, ne tev, ne man, aiz-

dzina pameitu vienkārši uz mežu, lai vilki ēd. Pameita maldījās
raudādama. Beidzot sasniedza mazu mājeli — tur sastapa, kā

par brīnumu, savu nelaiķa māti. Tā prasīja: kam raudot? Tā

un tā! Nelaiķe atteica :_„Neraudi, mainu balodīti, še tev trīs pau-

niņas, glabā tās un ātrāki vaļā neraisi, iekāms tev nav ieticies

kādreiz dzīrās iet — tad. Še arī tāda stirnas ādiņa, apvelc to

tad, ja dzirdi te mežā varbūt mediniekus nākam."

Labi — meitene nobučo mātei roku un apsolās tā darīt. Nu

māte šķiras un liek bērnam, lai tikai ejot uz māju pusi. let, iet —

šī dzird notālēm taures skanam, medinieku suņus rejam. Šī mu-

dīgi, mudīgi aprauj stirnas ādiņu, paslēpjas un apgulstas biezumā.

Ne cik ilgi — medinieku suņi klāt — uzoduši stirniņu un rej un

rej tik sīvi, ka bailes skaidri metas. Bet pameita atgaiņājas vien-

mēr uzsaukdama: „Rej, rej, sunīti, nekodi tikai!"

Bija pats ķēniņa dēls tai dienā medīt izgājis. Viņš klausās,

klausās, ko tie suņi tur rej. les raudzīt — atron: stirna nav, cil-

vēks nav, valoda ir. Ņems stirnu runātāju, vedīs mājā. Pārved

mājā, liek kūtī, ieber auzas silē, lai ēstu. Nekā —šī stirniņa neēd

vis auzas. Ko nu? Vedīs pilī, liks pie sava galda ēst. Liek ēst —

ja nu ēd visu, kā katrs cilvēks. Tā nu paliek. Te dienas dažas pēc

tam ietikās ķēniņa dēlam padzīrot. Sarīko dzīrās, saaicina pa-

sauls meitu, pasauls jaunu vīriešu — dzīvo jautri, jāsaka. Bet nu

manai stirniņai arī ietiksies padzīrot. Šī neko vairāk — atraisa

pirmo pauniņu. Atraisa — ak tu manu dieniņu! — sudraba ap-

ģērbs tur iekšā. Velk mugurā, iet dzīru istabā. Ķēniņa dēls ap-

mānījis tādu skaistuli, tīri saplok un nu apkārt vien šai: lai tikai

sakot, kas viņa tāda esot. Šī neteic vis, bet, kad par daudz uz-
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mācas, itin piepeži pazūd, novelk sudraba drebēs, paglabā pau-

niņā un uzrauj tai vietā stirnas ādiņu.

Otrā dienā tāpat notiek ar zelta apģērbu. Bet trešā diena,

kad šī apģērbjas dimanta drēbēs, ieiet dzīrot, tad ķēniņa dēls ģībst

tīri un nepavisam vairs nelaiž skaistuli no rokām ārā. Ko nu?

Atnāk rīta laiks, vēl tura šo cieti. Neko darīt — beidzot jāiet

pārģērbties. les pie stirnas ādiņas — ķēniņa dēls pakal un nu ie-

rauga, kas šī par putnu. Tā tūliņ pasauc mācītāju un liekas sa-

laulāties. Salaulā, nodzer kāzas — nieki nebūs —šī tikai taisās

arvien tai stirnas ādiņā līst. Ņēma ķēniņa dēls ādiņu, sadedzināja

un nu bija miers: abi dzīvoja kā baloži.

29. A. 401. 510 B. J. Jūķ i s Liel-E z c r ē. LP, VII, 11, 12, 27, 21, 2.

Bija bagāta saimniece. Dēkla tai bij apiešķīrusi dēlus vien —

meitas nemaz. Par to tā skuma un vienmēr žēlojās. Reiz lopus

ārā laizdama, saimniece ievēroja, ka viena kaza stipri brēca_un
lauzās ar varu kūtī atpakaļ Viņa gāja kazai pakal — redzēja,
ka kaza piesauca savu kūtī palikušo bērnu, kaželi. Nu saimniece

no visas sirds apskauda kazu, sacīdama: „Redz, šis lopiņš lai-

mīgāks par mani — tai taču sava meita, ko viņa vac un mīle."

Kas notika? Saimniece drīzi pēc tam dzemdēja arī meitiņu,

kaželi. Dari, ko gribi, ar visiem ragiem un nagiem kažele. No-

kristīja kaželi par Cibi. Cibe ārēji bija gan kažele, bet iekšēji

cilvēks kas cilvēks: tāpat zīda krūti, brēca cilvēka balsī, bija šū-

pojama, auklējama.

Pa divi gadi kažele runāja un arī darīja_ dažādus darbus, ja

neviens neredzēja. Vecāka paauguši, Cibe velējas ganos iet. Iz-

dzina lopus mežmalā, adīja adīkli — kā meitām ganos ieradums —

pardzina lopus pieēdušus. Ganīja, ganīja kažele Oibe lopus un

nemaz nejuta, ka kaimiņu jaunais saimnieks, birzes mala paslē-

pies, šo ik dienas nāk lūkot. Lūkoja vienu dienu,_otru, trešu, te

vienreiz redz: Cibe no kazas ādas izmaucas un saks ganu maizi

est, kā kurš katrs cilvēks. Nu šim prāts tulin priecīgāks, bildina

Cibļ turpat uz karstām pēdām par līgavu
...

Pec kazām Cibe

uzsāka saimnieces gaitu: vārīja, mazgāja traukus, slauca — un

to visu viņa izdarīja, kamēr ļaudis vai nu kūla, pļava jeb pie cita

darba bija: tiklīdz saimnieks ar laudim pārnāca est — kaziņa

gremoja, gulēdama. Bet vienreiz maizes cepama_diena — nieki

nebūs — saimnieks paslēpās bēniņā noskatīties, ka Cibe kukuļus

šaus. Jā, kā visi projām, viņa Cibe norauj kazas adu, paliek par

daiļu, daiļu sievieti un šauj kukuļus, ka zib vien. Ta mans saim-

nieks klusiņām no bēniņa zemē. pakampis kazas ādiņu — krāsnī

iekšā — sadedzina. Cibe to redzēdama, raudāja karstas asaras:
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„Pagalam mans zelta vaļas laiks!" Tomēr saimnieks bija prie-
cīgs, ka nu šī vairs nevar būt par kazu.

Piezīme. Garlenē Teodors Blūms uzrakstījis pasaku, kur teikts, ka

saimnieks kazas ādiņu sadedzinājis un piespiešus licis mugurā vilkt sieviešu

drēbes. Šī nemaz negribējusi un tikai žēlojusies pēc ādiņas. Šo ādiņu saim-

nieks nesadedzinājis vis savās mājās, bet kaziņas mājās. — Kaziņa bijuse vel

meita, kad šis uzlīdis istabas augšā lūkot. Beidzot kaziņa apvilkuse sieviešu

drēbes un nu bijušas kāzas — aplam brašas kāzas: dzēruši ka krikšk vien.

Muzikanti bijuši tādi: pūtuši caur triju riku posmiem un ratu dīsteli, tad rūcis

tik dikti, itkā divi dunduri rūktu un dūcis tik aplam, itkā divi bambali tur dūktu,
divas vārnas ķērktu. L. P.

30. A. 510 B. Teicēja M. Garkalne Jāsmuižas pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnā muojā dzeivuoja boguots saiminīks, un jam beja divi

meitas un kolpyune. Meitas beja natilkles, un nagribēja nikaida

dorba darīt, vvss dorbs beja juodora kalpyunei.
Vīnā jaukā svātdīnas reitā meitas aizguoja uz baznīcu. Kol-

pyune vēl palyka muojuos, jo jai vajadzēja padarīt dorbus. Mei-

tas īt un redz, ka uz ceļa dubļūs pakritis guļ vecīts. Vecīts suoka

prasīt meitu jū paceļt nu dubļim, bet meitas atbildēja: „Mums lo-

bās drēbes, un mes nagribam jū sazīst!"

Vecīts pa)lyka dublūs gulādams, bet meitas aizguoja uz baz-

nīcu. Tys vecīts beja Dīvs.

Na par garu laiciņu īt uz baznīcu ari kolpyune, dorbus pada-

rījuse, un redz tū pašu vecīti. Vecīts prasa jū pacelt nu dublim.

Kolpyune pacēla vecīti, izvedja uz sausuokas vītas un gribēja īt

uz baznīcu, bet vecīts padevja jai sovu vāzdu un soka: „Ej pi tuo

akmeņa un īsit jam ar itū vāzdu. Akmeņs atsataisīs un tur tu sa-

jemsi moksu par manis pacelšonu!"

Meita pīguoja kluot pi akmeņa un pacēla. 0, kas par brei-

numu! Jei atsamūda skaistā pilī uin apkuort jai staiguoja daudz

sulaiņu. Kolpyune sameklēja duorgas drēbes, apsavylka, sāduos

lobūs zyrgūs un aizbraucja uz baznīcu. Vysi ļaudis breiuuojās,
kur tik skaista meita. Ari meitas nimoz napazyna sovas kolpyu-

nes. Pēc baznīcas kolpyune atbrauc pi akmeņa. nūvalk lobuos

drēbes, apsavalk sovuos vacajuos drēbēs un atīt uz sātu. Atīt

arī saiminīka meitas uz sātu un stuosta par boguotū un skaistū

princesi, kuru redzēja baznīcā. Ari kolpyune stuosta, ka redzē-

juse tū princesi. Tai saimnīka meitas pa šai dīnai nazyna nikuo,

bet kolpyune boguotuos drēbēs katru s vātdīņ braukoj uz baznīcu.

31. A. 510 B. V. Podi s Latgalē.

Vīnu reizi dzeivuoja dāds un buoba. Viņim beja dāls un

meita. Dāls gribēja apprecēt sovu muosu. Tad muosa sacīja:

~Kai es varu īt pi tevis, pi sova bruola?"
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„Jo tu naīsi pi manis par sīvu," atbildēja bruols, „tad es tevi

nūnuovēšu."

Muosa, naatrozdama izejas nu nuoves, sacīja: „Išu, tik nū-

pierc maņ vaiņagu!"

Bruoļs aizbraucja uz pilsātu, bet muosa aizguoja pi gaļdnīka.

Galdnīkam viņa īdevja rubli naudas un pavēlēja iztaisīt kūka tālu,

cylvākam leidzīgu, ar tukšu vydu.
Kad tāls beja pagatavuots, tad muosa īleida viņa vydā. Bet

bruols, atbraucis nu pilsātas, redzēja, ka muosas vairuok nabeja
satā. Viņš sāduos zyrgam mugurā un braucja meklēt sovas

muosas. Braucāt viņš panuocja kūka tālu, kurs beja apvylkts
drēbēs, tai ka cylvāks, kurs nabeja juo redzējis, navarēja pazeit,
vai tur ir vāca vecinīte, vai kaut kas cyts. Bruols vaicuoja kūka

tālam: „Vai tu naredzēji te ejūt skaistas meitas?"

„Es eju pa šū ceļu jau treis dīnas," atbildēja vecinīte, „bet

naasu redzējuse ni vīna cylvāka."

Bruols meklēja, meklēja muosas, tūmār naatroda. Tai vaja-
dzēja braukt uz muojom tukšā, bez muosas. Bet muosa, taga-

dejuo vecīte, aizguoja uz kaidu napazeistamu kungu prasītās, lai

viņu pījem par gani, vai dīnas meitu, kū kungs ari izpitdēja. Iz-

dzynuse gonūs cyukas, vecīte izleida nu kūka tāla un ganēja cyu-
kas. īraudzējis tū, kungs pajēmja zūbynu un nūcierta kūka tālam

golvu, lai šei skaistuo meita navarātu viņā īleist atpakaļ. Gane

īraudzējuse, ka kungs tālam nūcierta golvu, palyka lūti skumīga.
Kungs pīguoja pi viņas kluot un vaicuoja: „Kuopēc tu beji īleiduse

kūka tālā?"

Gane vysu kungam izstuostēja nu gola leidz golam. Kungam
tyka žāl tik skaistuos meitas un tuopēc pajēmja jū par sovu sīvu.

8. Vienacīte, Divacīte, Trijacīte.

i* A. 511. K. Pļavinš Viskālu Jaun-Lautos. Zin. kom. kr.

LP, VII, 11, 27, 2. 2.

Vienai raganai ir trīs īstas meitas: vienace, divace, trijace un

arī viena pameita. Mātes meitas nedara nekā, bet pameitai ik

rītus tām jāpienes brokasts pie gultas. Tad tai jāsteidzas vēl

ganos, kur nevien lopi ganāmi, bet arī katru dienu vēl jāsavērpj
trīs mārciņas linu.

Nespēdama tik daudz darbu padarīt, nabaga bārenīte sak

raudāt. Pienāk laipns vecītis un prasa: „Kam tu, meitiņ, ta

raudi?"

„Es nevaru tik daudz linu savērpt un bīstos no pamātes, ka

nevarēšu dzijas atdot."
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„Tas nekas! ledod tik tos linus savas matēs raibai gosniņai.
Tā sagremos linus un pa nāsīm tai nāks gatava dzija laukā."

Meitene tā izdara un visi lini ir īsā brīdī savērpti. Vakarā

bārenīte atdod dzijas pamātei. Bet nu raganai ir skaudība, ka pa-

meita ir tāda mudīga strādniece. Viņa labprāt būtu to bārusi un

sunījusi, bet viss darbs ir padarīts. Viņa tomēr nevar saprast, kā

pameita varējusi tik daudz linu savērpt.

Otrā dienā ragana sūta savu vienaci bārenītei līdz uz ganiem,
lai tā noskatītos, kā bārenīte vērpj. Ganos abas meitas atsēstas

zemē un bārenīte sāk šai galvu ieskāt dziedādāma: „Midza, midzi,
vienactiņa!"

Vienace drīz vien aizmieg, bet bārenīte pa to laiku atdod linus

gosniņai un pēc maza brītiņa dabūj gatavas dzijas. Kad vienace

pamostas, tad viss darbs jau sen padarīts, un šai nu nav nekā, ko

mātei stāstīt.

Trešā dienā pamāte sūta divaci uz ganiem, lai tā izzina, ko

pameita dara. Arī tai bārenīte ieskā galvu dziedādāma: „Midzi,

midzi, vienactiņa, midzi, midzi, otractiņa!"

Divace aizmieg un bārenīte pasteidzas savus linus lakt sa-

vērpt. Tā nu arī divacei neizdodās noskatīties, kā bārene savērpj

dzijas.

Ceturtā dienā ragana sūta trijaci ganos, lai tā labi uzmanītu

bāreni. Šī ieskā arī trijacei galvu un dzied: „Midzi, midzi, vien-

actiņa, midzi, midzi otractiņa!"

Trijace gan ari aizmieg, bet viņas trešā acs, kas bijusi pa-

kausī, noskatās, ka bārenītes raibā govs ir šai par palīgu. Ragana
to dabūj zināt un nospriež ar savām meitām, ka raibā govs tūliņ

jānokauj. Bārenīte gan raud un vaimanā, bet pamāte liek raibo

govi nokaut.

Nevienam neredzot, pienāk atkal tas pats vecītis pie bāre-

nītes un pamāca: „Pameklē pa govs zarnām, tur tu atradīsi vienu

zirni. ledēsti tu to zirni zemē, tad tev klāsies labi!"

No zirņa nu izaug zelta ābele ar skaistiem zelta āboliem. Visi

ļaudis brīnās par šo neredzēto ābeli. Arī pats ķēniņa dēls dabūj

par to dzirdēt un atbrauc apskatīties brīnuma ābeli. Ragana sūta

savas meitas pretī, lai tās pasniedz ķēniņa dēlam skaistos ābolus.

Kā šās sniedzas pēc āboliem, tā ābeles zari paceļas uz augšu un

šās nekā netiek pie āboliem klāt. Pašām par lielu kaunu bija jā-

ņem bārenīte palīgā. Tai nu liecas paši ābeles zari pretī un viņa

rauj ābolus, cik gribēdama. Ķēniņa dēlam loti patīk skaistā sēr-

dienīte, viņš to iesēdina savā karietē un aizbrauc projām. Ari

zelta ābele aizgāja viņiem skanēdama vien līdz.
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Tā nu ķēniņa dēls apprecēja skaisto bārenīti un dzīvoja lai-

mīgi; bet ragana ar savām meitām palika mājā un nekā nevarēja
izdarīt ar savu gudrību.

Piezīme. Anna Kārkliua no Misas raksta, ka vecais vīriņš licis no

nokautās govs katras zarnas nogriezt galiņu un iedēstīt tos loga priekšā
zemē. L. P.

2. A. 511. A. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 818 (5).

Mātei bija trīs pašas meitas un viena pameita. Pašas meitas

bija gauži slinkas un izlutinātas; pameita loti strādīga un čakla.

Un viņai vienai patei arī visi darbi bija jānostrādā: rītiem agri,
agri vajadzēja istabu izslaucīt, traukus nomazgāt, mātei un mātes

meitām acu ūdeni ienest, žagarus sacirst, uguni sakurt, rāceņus

nokasīt — visu, visu padarīt, ka var, saulei lecot, govis vēl iz-

slaukt un laikā ganos aizdzīt. Un tur gainos viņai atkal citi sie-

viešu darbi bija jāpastrādā: jāaplāpa mājinieki, piederīgie, jāada,

jāsavērpj vilna, lini; pa ziemu atkal, kad ganos negāja, aužamais

bija jāapauž vienai patei. Bija gan daudz, loti daudz darbu na-

badzītei; bet par laimi nelaiķa mātes melnā govs palīdzēja vērp-

jamo savērpt: govs tikai apēda vilnu, vai arī linus, un pēc laiciņa

gatava dzija nāca pa nāsim ārā, tīdamās ap ragiem. Viņa tad

kamolā vien satina, tas viss.

Bet drīzi pamāte apmānīja: tur sava lieta tais ganos, un sū-

tīja pa kārtai mātes meitas apskatīties. Pirmo dienu atnāca jau-
nāka; pameita sacīja: „Pagulaties, preilenīte!"

Šī negribēja gulēt. Kā negul, pameita sāk dziedāt miega dzie-

smas: „Eja, ēja man actiņa, ēja, ējaman actiņa!"
_

Mātes meita jau noliekas gar zemi Nu dziedāja talak: „Migu,

migu vienactiņa, migu, migu vienactiņa!"

Jaunākā mātes meita, kurai tikai viena acs bija, tūdaļ aizmiga.
Kamēr šī nu izgulējusies, pameitai jau kamols no melnās govs ra-

giem notīts. Pārgājušas ar lopiem mājā, māte vaicāja: „Nu, ko

laba pieredzēji ganos?"
Nekā neredzēju. Es drusku apgulos, un aizmigu par nelaimi!"

Nu sūtījuse otru mātes meitu. Tai bijušas divi acis piere. Bet

pameita ir to aizmidzina, dziedādama. „Migu, migu vien actiņa,
drīz aizmigsi otr' actiņa!"

Trešo dienu sūtījusi trijaci, tai bijušas divi acis piere, treša,

slepenā acs, pakausī. Pameita to nezinājusi un tadel dziedājusi

tāpat kā vakar: „Migu, migu vien actiņa, drīz aizmigsi otr' actiņa!"

Tās divi acis tad arī aizmigušas, bet pakauša acs palikusi

valā un visu noskatījusies, kā šī ar melno govļ rīkojas.
_

Tudal

pamāte melno govi nokāva un iekšas apraka dārza kakta. Pa-

meita ilgi apraudāja savu gosniņu. Bet uz vienu reizi šī apmāna,
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ka taisni uz govs bedres sāk zelta ābele augt ar zelta āboliem.

Nu viņa ēda zelta ābolus un priecājās loti. Te — kas ir — mātes

meitas arī klāt zelta ābolus baudīt; bet ābele cēlās uz augšu, ne-

varēja sasniegt.
Un tas gadījās, ka otrā, vai trešā dienā pats ķēniņš brauca

tur garām un, ieraudzījis tik skaistus ābolus, kāroja pirkt kādus.

Viņš paaicināja mātes meitas, lai noraujot! Bet ābele cēlās uz

augšu, nekā šīs nedabūja. Nu aicināja pameitu ābolus raut. Tā —

nebija ne klāt piegājusi labi — ābele nolaida zarus līdz zemei —

pielasīja pilnu priekšautu un pasniedza ķēniņam. Ķēniņš vareni

priecājās par skaistiem āboļiem un tīšām apvaicājās, kādēļ ābele

šai tikai dodoties rokā? Pameita nu izstāstīja galu no gala, kā

bija noticis. Ķēniņš klausījās, klausījās — tad sacīja tā: „No šī

brīža tava dzīve, sērdiene labā, pārmainīsies. Tu man brauksi

līdz un paliksi par ķēniņieni; bet tavas pusmāsas būs tev par

apkalpotājām!"

Un tūliņ iesēdinājis pameitu karītē, aizvedis uz pili; bet zelta

ābele gājusi pameitai līdz un nostājusies pils priekšā.

3. A. 511. Ernsts Birznieks no Fr. Šulca Dzirciemā.

Jk r. ĪH, 35 (12). LP, VII, 11, 27, 1, 1.

Meitiņai nomira māte, viņa palika sērdienīte. Tēvs pēc kāda

laika apprecēja citu sievu, pārveda sērdienītei pamāti. Šai jau

patei bija trīs meitas; vienai bija viena acs, otrai divas, trešai trīs.

Pamātes meitas visas bija ļoti slinkas, viņas nevīžoja ne salmiņu

pacelt; sērdienītei viņas bija jāapkalpo un šī to arī darīja nekur-

nēdama. Bez tam vēl ne pamāte, ne viņas meitas neieraudzīja
sērdienīti ne acu galā. Sērdienītei bez visām mājas kopšanām
vēl bija jāgana govis.

Reiz pamātei ienāca prātā dot sērdienītei līdzi ganos vilnu

vērpt. Sērdienīte paņēma vilnu, aizdzina govis ganos un sāka

raudāt, kā viņa govis ganot lai savērpj trīs mārciņas vilnas. Viņai
raudot pienāca Raibuļa un prasīja: kālab tā raudot? Sērdienīte

izstāstīja tā un tā: „Pamāte man iedeva trīs mārciņas vilnas,
tās man ganos jāsavērpj. Kā lai es to izdaru?"

„Tur es tev varu palīdzēt," raibā govs teica, „bāz man vilnu

pa muti iekšā, tad nāks pavediens pa nāsim laukā un tīsies ap

ragiem. Tas būs tik daudz kā redzēt — vilna savērpta."
Sērdienīte tā darīja un pēc maza joniņa visa vilna bija pār-

strādāta dzijā. Pamāte mājās nevarēja ar savām meitām diezgan
vien izbrīnīties, kā sērdienīte varējusi tik ātri savērpt. Otrā dienā

viņa sūtīja pirmo meitu ar vienu aci sērdienītei līdzi ganos noska-

tīties, kas viņai palīdz. Pret brokasta laiku govis iznāca kla-

jumā un sāka atgremot saplūkto zāli. Sērdienīte un mātes meita
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apsēdas iekost brokastu. Pec brokasta sērdienīte saka dziedat

šūpļa dziesmiņu:

„Miga, miga vien' actiņa,
Drīz aizmiga otr' actiņa!"

Tikko viņa to bija izdziedājusi, kad mātes meita jau krāca

dziļā miegā. Sērdienīte žigli, žigli paķēra vilnu un prom pie Rai-

buļas. Viens, divi, trīs — vilna bija apēsta, savērpta un dzija

notīta. Kad slinkā mātes meita pamodās, tad jau vajadzēja dzīt

lopus pusdienā. Mājas māte prasīja savai meitai, kas sērdienītei

palīdzējis vilnu savērpt, bet šī nezināja nekā pateikt.

Otrā dienā gāja otra mātes meita ar divām acim sērdienītei

līdzi ganos. Bet ar to arī bija tāpat. Tikko sērdienīte uzdzie-

dāja savu šūpļa dziesmiņu:

„Miga, mipa vien' actiņa,
Drīz aizmiga otr' actiņa!"

Kad jau miega pūzne, mātes meita, krāca, ka rībēja vien. Arī

šī neredzēja, kā sērdienīte savērpa vilnu. Trešā diena bija trešai

mātes meitai ar trim acim jāpavada sērdienīte ganos. Kad govis

atkal apstājās brokasta laikā un ganītājas pašas bija iekodušas

brokastu, sērdienīte sāka dziedāt:

~Miga, miga vien' actiņa,

Drīz aizmiga otr' actiņa!"

Mātes meitai aizvērās pierē abas acis, bet pakausī treša acs

palika vaļā. Sērdienīte par nelaimi nezināja, ka matēs meitai vel

trešā acs. Sērdienīte tūliņ steidzās atkal pie Raibuļas un_ vilna

drīzi jo drīzi bija savērpta, Tagad mātes meita zināja mājas pa-

teikt, kā sērdienīte tik ātri varēja vilnu savērpt. Pamāte tūliņ lika

Raibuļu nokaut. Sērdienīte gan raudāja, gan raudāja, bet Raibuļu

tikpat nokāva.

Sērdienīte paņēma Raibuļas sirdi un paglabāja pie vārtiem zemē.

Tur nu izauga loti skaista zelta ābele lieliem spožiem zelta ābo-

liem. Bet zelta ābolus cits neviens nevarēja dabūt ka sērdienīte.

Kad cits kāds gāja ābolus raut, zelta ābele ceļas gaisos un neļā-

vās; bet kad sērdienīte gāja, tad viņa vel liecas pretī.

Reiz jāja bagāts "rincis caur sērdienītes tēva mājām. Viņš ierau-

dzīja zelta ābeli un gribēja vienu ābolu; bet tikko viņš pec ābola

sniedzās, ābele cēlās gaisos. Princis izsauca visus majeniekus

arā un solījās to precēt, kas viņam pasniegs _vienu_ ābolu. Visas

trīs mātes meitas gribēja skaisto princi ka est, tadeļ visas trīs

Pēc kārtas vien devās pēc āboliem, bet abele_ cēlas gaisos. No-

kaunējušāmies tām vajadzēja atkāpties. Nu gāja sērdienīte. Zelta
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ābele pati noliecas pretī, lai sērdienīte rauj ābolus, cik patīk. Prin-

cis aizveda sērdienīti sev līdzi un to apprecēja.

Piezīme. Citi atstāstītāji saka, ka sērdienītei raudot pienācis vecs vīriņš

un pamācījis, lai bāž vilnu raibajai mutē. E. Birznieks.

4. A. 511. J. Dīcmanis Liegos, «Pasaku vācelīte", 23.

LP, VII, 11, 27, 1, 2.

Reiz bija nabaga sērdienīte, tai nebija ne tēva, ne mātes, jo

abi bija jau miruši. Meiteni pieņēma viens saimnieks par ganu.
Saimniece deva viņai ikdienas ganos pakulas līdz, kas viņai bija

jāsavērpj bez ratiņa, jo saimniece ratiņu viņai nedeva. Meitene,

ganīdama lopus, ļoti raudāja baidīdamās vakarā sitienus dabūt no

saimnieces, ja pakulas nesavērpšot. Viņai tā raudot, pienāca

govs un prasīja: „Mīļais nabaga bērniņ! Ko tu tā gauži raudi?"

„Kā man neraudāt? Saimniece man šorīt iedeva pakulas

līdz, lai līdz vakaram savērpju, bet ratiņa man neiedeva."

Govs teica: «Neraudi vis, bērniņ! Bāz tikai man pakulas

mutē, es viņas ēdīšu un tad nāks man smalka, smalka dzija pa

nāsim ārā."

Meitene nu bāza pakulas govij mutē, šī tās saēda un pa nāsim

dzija nāca ārā, ko meitene tina gabalos. Tādējādi meitene itin

ātri savērpa pakulas. Vakarā, kad lopus pārdzina, tad viņa dzijas
atdeva saimniecei. Saimniece nevarēja izbrīnīties, kā meitene

varējusi bez ratiņa pakulas savērpt. Viņa nu gudroja kā varētu

to dabūt zināt.

Otrā dienā saimniece sūtīja citu meitu ganos, lai noskatās,

kā meitene savērpjot pakulas. Kad nu meitene redzēja sūtīto

meitu nākam, tad viņa atlika pakulas pie malas. Šī nu arī atnāca

un meitene tai teica: „Nāc, es tev ieskāšu galvu!"
Kad nu meitene bija galvu ielikusi viņas klēpī, tad tā dziedāja:

„Migu, migu vien' actiņa
Migu otra arīdzan!"

Redzēdama, ka šī bija aizmigusi, meitene savērpa savas pa-

kulas, bet meita nedabūja nemaz manīt, kā meitene savērpa pa-

kulas. Vakarā, kad pārdzina govis, meitene atkal deva dzijas
saimniecei. Saimniece paklusi prasīja meitai, vai viņa esot re-

dzējusi, kā meitene savērpusi dzijas, bet meita atteica, ka neesot

redzējusi.
Trešo dienu saimniece sūtīja uz ganiem savu pašas meitu

noskatīties, kā ganu meitene savērpj pakulas. Bet šai bija trīs

acis. Kad meitene redzēja saimnieces meitu nākam, tad viņa tāpat
kā agrāk atlika pakulas pie malas. Atnākušai meitene sacīja:

„Nāc, es tev ieskāšu galvu!"



Latviešu pasakas un teikas. VI. — 11 161

Kad saimnieces meita bija ielikusi galvu viņas klēpī, tad ta

dziedāja tāpat kā kalponei:

„Migu, migu vien' actiņa

Migu otra arīdzan!"

Divas acis meitene gan aizmidzināja bet trešā palika nomodā.

Ar trešo aci saimnieces meita visu skaidri noskatījās, kā govs pie-
nāca un saēda pakulas, kā nāca govij pa nāsim dzija laukā, kā

meitene to savāca un satina gabalos. Vakarā, kad lopus pārdzina,
meitene atdeva saimniecei dzijas. Bet meitene nezināja, ka saim-

nieces meitai trīs acis un ka tā noskatījusies viņu pakulas vērpjam.
Saimnieces meita nu visu izstāstīja savai mātei, kā meitene sa-

vērpjot pakulas. No rīta saimniece lika minēto govi nokaut.

Meitenei nu atkal bija jādzen lopi ganos un jāņem arī pakulas
līdz ko vērpt.

Tā, ganīdama lopus, viņa gauži raudāja. Tad pienāca pie
viņas vecs, vecs vīriņš (tas bija pats Dievs) un prasīja: „Mīlo
bērniņ, kāpēc tu tā gauži raudi?"

„Jā, kā man neraudāt? Saimniece man šorīt iedeva pakulas

līdz, lai es savērpju, bet ratiņa neiedeva. Līdz šim man viena

govs līdzēja savērpt, bet saimniece šorīt lika to nokaut. Kā es,

nabadzīte, lai nu savērpju?"

Tad vecais vīriņš teica: „Paņem no nokautas govs vienu

desu, ieroc to zemē, tad tur izaugs zelta ābelīte ar zelta āboliem."

Ābelīte izskatījās brīnum smuka; bet tiklīdz kāds tiecās no-

raut kādu ābolu, tad ābelīte ātri paliecās uz priekšu tālāk. No

serdienītes ābelīte nemirka. Meitenei nu tikai vajadzēja pakulas
pakabināt uz kādu ābeles zaru, tad pakulas tūliņ savērpās. Nu

meitenei vairs nebija rūpes par pakulu vērpšanu. Saimniece arī

nevarēja vairs dabūt zināt, kā meitene tās savērpj. Tā nu tas

gāja labu laiku, līdz visas pakulas bija savērptas.
Reiz tai mājai brauca garām pats ķēniņa dēls un lūdza, lai

dodot viņam arī kādu zelta ābolu. Saimniece nu sūta savu meitu

pretī, bet tai āboli nedodas rokā. Gribot negribot, bija jāsauc
bārenīte palīgā. Ķēniņa dēls paņēma skaisto bārenīti savā karietē

un aizbrauca uz savu pili. Līdz ar bārenīti aizgāja arī zelta ābe-

līte uz pili. Bārenīte mv dzīvoja laimīgi, bet saimniece ar savu

meitu palika savā nabaga mājiņā.

5. A. 511. Rkr. 11, 114. LP, VII, 11, 27, 1, 3.

Mate mirdama teica uz savu meitiņu: „Man nu, meitiņa mīlā,
bus jāmirst, un tev maz mantas varu atstāt, bet kopi šo raibo

gotiņu, tā tad dažreiz palīdzēs grūtumā un bēdās."
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Drīz arī māte nomira, bārene nu palika apakš bargas negant-
nieces valdīšanas; tā dzina bāreni katru dienu ganos un deva

līdz daudz vērpjamā. Bārenīte ganos loti raudāja un vaimanāja,

jo zināja gan, ka svešā māte pliķus netaupīs un bārenītes matus

plūkās, ja viņa nolikto darbu nebūs padarījusi. Tādās bēdās pie-
nāk raibaliņa un vaicā, kādēļ tā bēdājoties. Meitene izteic savas

bēdas. Raibaliņa saka: „Tai likstā es tev varu palīdzēt. Bāz tik

savu vērpjamo pa manu kreiso ausi iekšā, tad pa labo nāks loti

smalks pavediens ārā."

Meitene, tā darīdama, darbu ātri nobeidza. Kad bārenīte

pārnāca mājā, pamāte no brīnumiem un dusmām nezināja, kur

dēties.

Otrā dienā pamāte deva vēl vairāk vērpjamā līdz, bet mei-

tene atkal ar visu tapa ātri galā. Trešā dienā deva vēl vairāk

um sūtīja savu meitu līdz, lai lūkojot, kā gremza to varot izdarīt,
ko neviens cilvēks virs zemes nespējot. Bārenīte lutekli aiz-

midzināja un atkal gaitīgi pabeidza savu darbu. Kad nu pamāte
citādi nevarēja iztaujāt, tad apņēmās pati nolūkot, kā tas notiek.

Kādā dienā, kad bārenīte savu darbu pēc ieraduma steidzināja,

pamāte, mežā ielīdusi, visu nolūkoja. Mājā pārnākusi, viņa teic

uz savu lutekli: „Ak tu izčubējis! Raibaļa ir viņas izpalīdzētāja —

tā jānokaun!"
Kad vakarā bārenīte slauca savu mīļo raibaliņu, tad raibaliņa

saka: „Mani rītā nokaus, bet tevi nelaimē negribu atstāt bez ce-

rības. Kad mani nokaus, tad tu uzgriez manu lielo zarnu, tur paša

galā atrodas divi akmentiņi dimanta spožumā, tos tu paņem un

iestādi pie māju vārtiem, tur izaugs tava laime."

Bārenīte izdarīja, kā raibaliņa mācīja un — ak tavu prieku! -—

trešā dienā pie vārtiem ieraudzīja loti daiļu koku ar neredzēti

skaistiem augļiem, un arī aku ar neizsakāmi garšīgu vīnu.

Tai pašā dienā loti skaista kariete brauca ar zirgiem, kuriem

saules gaisma galvu ēnoja. -Braucēji bija, kā manāms, no augstas

kārtas, jo bija pilnīgi izrotājušies ar zeltu un dimantiem. leraudzī-

juši skaisto koku ar neredzētiem augļiem, viņi prasīja, lai šiem

arī kādus pārdodot. Pamāte nu sūtīja savu meitu, lai pasniedz

kungiem skaistos augļus, bet tiklīdz kā šī pie ābeles piegāja —
-

ābele pacēlās gaisā; gāja pie akas vīnu smelt — aka ielīda zemē.

Nu bija jālaiž arī bārenīte no krāsns ārā, kur tā bija iebāzta.

Bārenīte piegāja pie ābeles, kā pie savas māmuliņas, norāva skai-

stos augļus, piesmēla krūzi ar vīnu un pasniedza kungiem. Kungi

ieņēma skaisto bārenīti pie sevis karietē un brauca projām uz savu

zelta pili. Ābele un vīna aka tecēja pakaļ un pie skaistās pilsētas
vārtiem palika uz vietas. Zelta pilsētnieki ēda ābeles augļus un

dzēra no akas vīnu. Zelita pilsētas valdnieka dēls paņēma bārenīti

sev par līgaviņu.
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6. A. 511. K. Vītols Man galos. LP, VIL 11, 27, 2, 1.

Viienal mātei bija pameita un trīs īstas meitas: vienace, div-

ace, trijace. Pameitai bija ganos jāiet neēdušai un jāsavērpj pulka

vērpjamā. Vienu dienu pameitai sirds apgurst neēdušai, tā vērp-

dama raud. Pienāk vecīte laipna, laipna: kam raudot. Tā un

tā — maizītes ne kumosa līdz nedodot, vērpjamā iedodot pulka,
gurstot sirds.

„Nekas, meitiņ, še tev šis zizlītis, pasit kaziņai ar to pa mu-

guru un iesākies: ~Galdiņ, klājies!" būs ēdiena vai cik. Paēdusi,
iesit kaziņai otrreiz pa muguru un iesākies: „Vērpies!" tūdaļ pa-
kulas nāks par dziju pa nāsim kaziņai laukā un tīsies ap ragiem.
Tu tikai saloci dziju gabalos — tas viss."

Nu bija pameitai laimīgas dienas: bija ko ēst, varēja savērpt.

Bet vienu dienu pamāte izsūtīja savu vienaci skatīties, kā pa-

meita vērpjamo veic. Šī atlien ganos — pameita tūdaļ nomana,

ko nākusi un sāk dziedāt: „Vienacīte, pasnaudi, vienacīte, pa-

gūli!"

Vienace, miega pūzne, aizmiga un nemaz nedabūja redzēt

vērpjamo darbu. Otrā dienā atlīda, ganos divace. Pameita dzie-

dāja: „Divactiņa, pasnaudi, divactiņa pagūli!"
Divace aizmiga, nedabūja nekā redzēt. Trešā dienā atnāk

ganos trijace. Pameita dzied: „Trijactiņa, pasnaudi, trijactiņa pa-

gūli!"

Trijace aizmieg gan, bet trešā ace paliek nomodā un noskatās,
ka pameita ēd un kā vērpjamo ar kaziņu vērpj. Nu pamāte no-

kauj kaziņu. Bet vecīte atnāk atkal pie pameitas: kam raudot.

„Jā, kā neraudāšu? Pamāte nule pat nokāva kaziņu."

„Neraudi vis, paroc kaziņas atkritumus, kauliņus paslieksni

tikai, gan būs labi!"

Šī parok klusu, klusu. Rītā agri — brīnumi, tavi brīnumi! —

durvju priekšā zelta ābele ar zelta āboliem gadījusies. Nav ar to

vel diezgan — brauks tai pašā dienā ir ķēniņa dēls garam, ierau-

dzīs zelta ābolus: lai dodot arī viņam kādu uzkost! Pamāte iz-

šūtās vienaci, divaci, arī trijaci, lai nu ābolus sniegtu, bet neka:

ka taisās raut — ābele gaisā. Beidzot sauks to pašu pameitu —

jā, tai ābele atdod ābolus vai visus. Kad ķēniņa dēls to redzeja,

tūdaļ iesēdināja pameitu ratos, aizveda uz pili un apprecēja. Bet

zelta ābele nu bija gadījusies ķēniņa pils priekša.

7. A.511. J. Jērums Valkas apr. A. Bilenštc i nak r. LP, VI,

816 (3).

Vienai mātei bija trīs meitas: viena ar vienu aci. otra ar divi

acim, trešā ar trīs acim. Vienacīti un trijacīti mate gauži mīlēja;
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bet divacīti pavisam neieredzēja, to sūtīja ikdienas ganos un ēdiena

nemaz nedeva līdz, lai izraudās neēdusi!

Te vienu dienu raudules ganāms pulks ganīdamies bija no-

gājis līdz pašai jūras malai uinišī nu pacels acis — ierauga: vecītis

nāk pretim, vaicādams: „Kas tev kaiš, meitiņa?"
Šī pārstāsta savu likteni: māte esot atstūmusi, nedodot ēst,

bēdās vien jādzīvojot. Vecītis atbild: „Ja ēdiena nelaime vien,
tā maza lieta! Padziedi tikai to dziesmiņu: „Kaziņa, kaziņa, klāj
man galdiņu!" tad būs ēdiena, vai ciek."

Labi! — vecītis aiziet un šī tūliņ dzied arī: „Kaziņa, kaziņa,

klāj man galdiņu!"
Kā izdzied, tūliņ — kur gadījies, kur ne — galds apklājies,

un_ nu bēdas pie malas, nu bija priecīga, tik priecīga. Bet vēlāk

māte iedomājas vienaci ganos līdz sūtīt, lai noskatās un pasaka,
kā šī bez ēdiena varot tik priecīga būt.

Labi! Bet ap pusdienu divacīte saka uz vienaci: „Māsiņ, at-

gulies, lopiņi labi ēd, gan es viena pati pieskatīšu."
Šī atgulās, bet negrib piemigt. Nu divacīte dzied, lai vien-

actiņai actiņa aiztaisītos cieti! Tūdaļ actiņa aizmiegas — kaziņa

galdiņu apklājusi, šī paēdusi, galdiņš atkal pazudis. Pieceļas vien-

actiņa, nekā nav manījusi.
Bet otrā dienā trijactiņa ies ganos līdz. Tai divactiņa tikai

divi acis iemidzina, trešā paliek vaļā un noskatās visu. Vakarā

pasaka to mātei, un māte liek visas kaziņas nokaut, tā kā jau da-

žas aiz sētas metusi mo vairuma.

Nu divactiņai atkal bēdas, Bet labais vīriņš arī klāt: kas

kaišot?

Tā un tā — visas kaziņas apkautas.

„Nekas!" šis mierina, lai slienot vienu nokauto kaziņu uz divi

kājām kautkur pie malas, <r an tad redzēšot, kas notikšot!

Labi! vakarā viņa tā padara un skat, skat: no rīta kaziņa
palikusi par smuku koku, pilnu ar āboliem un ogām. Nu barības

atkal, vai ciek —nu ēd. Citas māsas ieskatās, arī gribētu no ābo-

liem un ogām pabaudīt, bet nevar dabūt. Kā sniegtos ābolus raut,

tā koks saraujas uz augšu, netiek klāt.

Un tad viens bruņenieka kungs jājis tur garām — ierauga

smuko koku un prasa, kam šis piederot? Vienacīte saka, viņai!

Nu, lai šī tad dodot vienu zariņu no tā koka! Viņa grib raut, bet

nevar sasniegt. Tad svešais saka: nē, tas nebūšot viņas koks,
lai sakot, kam tas īsti piederot.

Trijacei piederot!
Atnāk trijace — lai padodot vienu zariņu! Šī grib raut, koks

nedodas rokā.
Svešais saka: nekā, tas nebūšot viņas koks.

Pēdīgi atnāk divace zaru lauzt. Tā pieiet kokam klāt, koks
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ļaujas. Nu šī nolauž zariņu un sniedz svešajam. Svešais, zaru

ņemdams, paņem ir divaci līdz un aizjāj; bet koks arī vairs nepa-

lika tur, aizgāja divacei pakal.

Piezīme i. J. Āboliņš Rūjienā uzrakstījis, ka audžu māte likusi bā-

renei ganos pulka linu savērpt. Šī raudājusi, pienākusi viņas baltā aitiņa: ko

raudot? Tā un tā. Lai neraudot, lai padodot tikai viņai vērpjamos linus.

Labi! Aitiņa apēdusi linus un atgremojusi smalku dziju. Vēlāk, kad audžu

māte nokāvusi aitiņu, bārene iestādījusi aitiņas zarnas un tur tad izaugusi
zelta ābele. L. P.

Piezīme 2. No Mežotnes Lerchim-Puškaitim piesūtīts variants, kur

kaziņai bijis jāteic: „Meku, meku, medz! Galdiņu man sedz!" Kad kaziņa

nokauta, tad tā «palikusi par sudraba ābeli ar zelta lapām un dimantaāboliem."

Kad divacīti aizvedis bagāts kungs, tad arī Jaukais koks aizgājis pameitai

līdz". To redzēdamas, „vienace un divace nomirušas žēlabās." P. S.

8. A. 511. E. Šte m s Gulbenē. LP, VI, 818 (4).

Pamāte ienīdējusi pameitu, tādēļ ka viņa bijusi daudz, daudz

skaistāka par abām mātes meitām: vienaci un trijaci. Nu gribē-

jusi gādāt, lai tā paliktu neskaista, un tādēļ garoziņas vien devusi

pameitai ēst. Bet pameitai ik dienas bijusi jāgana viena kaziņa.

Reiz ganīdama tā gauži raudājusi. Te pienācis vecītis ar sirmu

bārdu, tik garu līdz ceļa galiem, vaicādams: ko raudot.

Tā un tā.

Vecītis — tas bijis pameitas labais gars — atbildējis: „Kad

tev gribis ēst, paskaties uz savu kaziņu un saki: ,_,Mura, mura,

rādies!" tad tavā priekšā radīsies galdiņš ar visādiem gardu-
miem."

Labi! viss tas tā piepildījies. Bet vakarā pamāte brīnījusies:

kādēļ pameita gan šovakar nemaz garoziņas neēd. Kas viņu butu

jau paēdinājis? Un nu sūtījusi otrā dienā savu vienactiņu ap-

skatīties.

Vēlāk, kad pamāte kaziņu nokāvusi, vecītis pamācījis, lai

aprokot kaziņas iekšas. Šī arī tā darījusi. Tad tur izaugusi zelta

ābele. Otrā dienā tās zemes ķēniņš braucis neviļot ābelei garam

un sūtījis savu sulaini vienu zelta ābolu noraut; bet ābele nede-

vusies rokā, pacēlusies augšup. Tad ķēniņš teicis: «Trīs zelta

āboli man jādabū no šīs ābeles, lai kas. Ja kads vīrietis man

viņus noplūktu, tad es tam atdotu pusvalsti, ja kada meita no-

plūktu, tad tādu apņemtu par sievu!"

Pamāte, to padzirdējusi, tūliņ aizsteigusies ar savam īstam

meitām, vienaci un trijaci, un sākusi ābeli purināt. Āboli biruši

kā krusa; bet birdami abas mātes meitas nosituši un pamātei
atkal vienu aci izgāzuši. Ķēniņš redzējis: ar tam nekas, saucis

citu ņēmēju. Atnākusi bārene ābolus noņemt, tai vedies viegli

jo viegli: visi āboli paši nolaidušies zemē, un šī smaidīdama pie-

lasījusi pilnu priekšautu. Ķēniņš apņēmis bāreni par savu sievu.
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9. A. 511. Skolniece K. Jaunzeme no 38 g. vecas K. Staltes

Nīca.

Vienai mātei bija divas meitas: pašas meita un pameita, bet

to pameitu viņa dikti neieredzēja. Vienu dienu viņa to sūtīja ga-

nos un iedeva daudz dzivis vērpt, bet nedeva līdz ne ratiņa, nekā.

Meitene raudāja —ko nu iesākt? Tā sēdot un raudot, viņai pie-
nāk viena govs un prasa: „Kāpēc raudi?"

Meita tai izstāsta visas savas bēdas. Govs teic: „Nebēdā

vis, laid to dzivi caur manām nāsim iekšā un caur muti man nāks

skaista dzivs laukā un tīsies ap ragiem."
Meitene tā izdarīja un viss tas arī notika, kā govs bija tei-

kusi. Otrā dienā pamāte sūta savu meitu, lai novēro, kā mei-

tene var dzivi savērpt. Nonākot pie brokastes, meitiņa sāka dzie-

dāt: „Migu, migu, vien' actiņa, drīz aizmiga otra ar."

Tā pamātes meita ari aizmiga, un pa to laiku meitiņa savērpa

dzivi. Bet pamātes meitai bija dvi acis pierē, viena actiņa pa-

kausī. Tā trešā actiņa visu novēroja, kā meitiņa vērpa, un mājā

pārnākusi, pašas meita to pateica mātei, kas tūliņ jau runāja govi
nokaut. Pameita raudādama izstāstīja par to nelaimi govītei.
Govs teica: „Neskumsti vis, bet kad mani nokauj, ta paņem manu

sirdi ieroc un iestādi pie žoga ceļmalā!"

Tā nu pameitas labdari arī nokāva, bet sirdi nozaga pameita
un iestādīja ceļmalā. Tur izauga zelta ābele ar zelta āboliem.

Reiz gadījās braukt garām vienam princim un viņš gribēja noraut

vienu ābolu, bet nekā nevarēja. Tad viņš sauca pamātes meitu,

lai viņa norautu vienu ābolu, bet tā arī nevarēja palīdzēt. Pēdīgi

iznāca arī pameita, un ābelīte tūliņ pazemīgi nolieca savus zarus,

lai rauj. Viņa viegli norāva vienu zelta ābolu un iedeva to prin-
cim. Tad princis viņu uzcēla sev uz zirga un aizjāja uz savu pili,

bet zelta ābelīte gāja viņiem blakus līdz. Tā'pameitu noveda ķē-

niņa pilī, kur ķēniņa dēls to apprecēja, bet īstā meita ar savu

māti palika mājā, viena ar otru skaizdamās.

10. A. 511. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpinas Skaista.

Mazai meitenītei nomirusi māte, un tēvs apprecējis citu sievu,

kas bijusi ragana. Pamātei bijusi arī sava īstā meita. Bārenītei

nu bijuši jādara visādi grūti darbi, bet īstā meita tikusi lutināta

bez darba un raizēm. Gribēdama dabūt bērenīti no mājas projām,

pamāte uzlikusi tai pat tādus darbus, kas nemaz nebijuši pada-
rāmi.

Reiz pamāte iedevusi bārenītei linus, lai tos par vienu dienu

lopus ganot savērpjot un saaužot-audeklā. Bārenīte nezinājusi, ko

darīt, un tikai raudājusi. Viņai raudot, pienākusi mirušās mātes
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atstata govs un sacījusi: „Neraudi neka! Paput tik mana ausī

un iebāz tur linus, tad audekls būs gatavs."
Bārenīte nu arī tā darījusi, iebāzusi vienā ausī linus un pa otru

ausi iznācis gatavs audekls laukā. īstā meita dabūjusi zināt, kā

šis audekls taisīts, un pastāstījusi to savai mātei. Ragana tūliņ

likusi govi nokaut. Bārenīte piegājusi raudādama pie savas mīļās

govs, un tā viņu vēl pamācījusi: „Kad mani mokaus, tad izlūdzies

no pamātes manas iekšas! No turienes tu izņem vienu gredzenu,
iesvied to akā un pašas iekšas aproc zemē!"

Bārenīte arī visu tā izdara. Akas ūdens nu pārvēršas par

vīnu, un no apraktām iekšām izaug ābele ar skaistiem zelta ābo-

liem. Pa visām malām nu izpaužas slava par saldo vīnu un skai-

stajiem āboliem.

Reiz atbrauc tai mājā viena bagāta kunga dēls, un pamāte
sūta savu meitu pretī, lai pasniedz tam no akas vīnu un no ābeles

ābolus. Bet mātes meita nevar dabūt rokā ne vīna ne ābolu.

Tad atnāk bārenīte, iesmel vīnu un nošķin ābolus bez kāda grū-

tuma.

Skaistā bārenīte loti patīk kunga dēlam, viņš paņem to sev

līdz, apprecē un nu abi dzīvo laimīgi. Bet raganas mājā tūliņ

arī pazūd vīns no akas un brīnuma ābele. Ragana ar savu meitu

nu dzīvo lielā trūkumā un paliek visiem par apsmieklu.

11. A. 511. P. Blau's Erglos. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 814 (2).

Vienai meitenei nomirusi māte. Mirdama viņa atstājusi tai

vienu vienīgu gotiņu. Bet pamāte gotiņu paņēmusi un pašu bāreni

grūti kalpinājusi; arī paēst dažreiz devusi, dažreiz nemaz ne-

devusi. Savās bēdās nabadzīte tad gājusi arvienu pie mātes kapa
un tur raudājusi žēlas asaras.

Bet vienreiz mātes kaps atdarījies. Nelaiķe iznākusi pie

grūtdienes, kad šī tā tur raudājusi, un pamācījusi: „Ja tev, meitiņa,

gribas ēst, uzsit tiikai ar plauksti savai gosniņai pa krustu, tulin

būs barības vai cik; un ja tev pamāte atkal par daudz pulka darba

ganos dotu līdz, tad atnes nepadarāmo darbu tikai pie mana kapa
un atstāj zemē, būs viss labi."

Bārene tā darījusi un nu viņai klājies itin labi. Kā bijusi iz-

salkusi, uzsitusi govij pa krustu — tūliņ barība gadījusies; kā

nespējusi visu darbu ganos veikt, aiznesusi pie mātes kapa — līdz

vakaram labā māmuliņa pastrādājusi.
Bet pamāte, redzēdama, ka pameita paliek katru dienu bran-

gāka un skaistāka, un ka līdzdoto darbu kārtīgi padara, sākusi

brīnīties, kas viņu slepeni barojis u«i kas līdzdoto darbu palīdzējis

padarīt. Un neko vairāk — sadomājusi no tās dienas savu īsto
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meitu ganos līdzsūtīt, lai apskatītos, kas tas darba darītājs un kas

bārenes barotājs.

Bet bārene bijusi manīga. Labāk tai dienā palikusi neēdusi,
arī darba pie mātes kapa nenesusi. Mātes meita izstaigājusies
velti todien šai pakal.

Tomēr cik ilgi pusbadā mirsi? Vakarā gājusi atkal pie mātes

pēc padoma. Māte atteikusi: „Nebēdā neko! Kad ritu atkal mā-

tes meita tev ganos līdz ietu, piedāvājies viņai galvu izieskāt.

Bet galvu ieskādama, dziedi septiņreiz šo dziesmiņu: „Čuči vien'

actiņ', čuči otr' actiņ, čuči trešā actiņ, čuči ceturā actiņ, čuči piektā

actiņ, čuči sestā actiņ, čuči septītā actiņ!" To darot, viņai visas

septiņas skauģa acis pierē iesnaudīsies un būs atkal labi."

Un nu bārene tā darījusi: ik mātes meita pa ganiem ložņājusi

ar savām septiņām skauģa acim pierē, ik viņa, dziesmiņu dziedā-

dama un galvu ieskādama, iemidzinājusi šo un tad varējusi ēst,

varējusi darbu kapsētā nest — ne suns nerējis pakal.
Bet vienu dienu — kā gadījies, kā ne — šī pārdziedājusies:

izdziedājusi tikai sešreiz to „čuči actiņ'", septīto reizi piemirsusi,

un kas nu tūliņ par jokiem! Septītā mātes meitas skauģa acs pali-
kusi vaļā un visu, visu novērojusi, ko bārene darījusi un kur bārene

gājusi. Un vakarā tas tūliņ pamātei itin smalki bija zināms: bā-

renes govs bāreni barojot un nelaiķa māte visus darbus padarot
Nu ko nu pamāte? Kaus bārenes govi nost! Nokauj — bā-

rene gauži raud un ies atkal pie mātes kapa. Māte atsaka: „Ne-
raudi vis! leroc nokautās govs krusta kaulu zemē, tad tur tev

izaugs zelta ābele ar zelta āboliem.
Labi! — padarījusi tā un nu izaugusi zelta ābele ar tik skai-

stiem zelta āboliem, ka drīzi jo drīzi tādi brīnumi izpaudušies pa

puspasauli un nu bārenei jājuši precinieki bez gala. Pēdīgi atjājis

viens, tas apģērbis bāreni greznās drēbēs un norunājis dienu, kad

brūtes vedējiem bija nākt izredzētai pakal. Labi! — tā diena

atnākusi; bet kas noticis? Pamāte pabāzusi bāreni zem muldas

un apģērbusi savu īsto meitu dāvātās brūtes drēbēs; tikai kurpes

gan šai nederējušas, bijušas par mazām. Tomēr pamātei ātri pa-
doms pie rokas, nogriezusi savai luteklei kājai pirkstus un uzspī-

lējusi kurpes, kā varēdama. Brūtes vedēji inu sākuši braukt un

gaidījuši, ka zelta ābele brūtei nākšot līdz; bet nekā — ābele pa-

likusi pie muldas un negājusi vis. Tā jau nebija īstā vedamā —

kā lai arī nāk?

Braukuši, braukuši, te ceļa mala apklausīsies — zīlīte čīkstē-

jusi: „Čī, čī! ko tur vedat, ko tur vedat? Miroņu vedat, miroņu

vedat!"

Nu vedēji apskatīsies brūti — tās briesmas! — brūte nomi-

rusi. Are, šai pa nogrieztiem pirkstiem par daudz asiņu bija no-

tecējis. Kā lai arī nemirst?
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Nu braukuši atpakaļ, izvilkuši bāreni no pamuldes un veduši

mājā
1

Kā izbraukuši pa vārtiem, tūliņ zelta ābele cēlusies gaisā
un gājusi līdz.

Piez ī mc. Drustos (M. Dandenis uzr., Brivz. kr.) teikts, ka bārenei

uguns bijis jārada, kad pirmos gaiļos govs kauta. Bet no govs pieres izlēkusi

zelta zvaigzne. To zvaigzi bārene pacēlusi un iekāsusi pavijās, tad tur izau-

gusi zelta ābele. Govi kaudama, pamāte zvaigzni nepamanījusi; tikai to gan

iesaukusies, kad bārene pēc zvaigznes liekusies: „Ko tu te līkājies? Rādi

uguni!" Bārenīte atteikusi: „Man uguns uzkrita aiz kājas, tāpēc pieliecos."
L. P.

12. A. 511. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienavā.

LP, I, 159 (139).

Vienai mātei divas meitas: īstā meita un pameita. īstajai
meitai bija vieglas dienas; bet pameitai neatlikās ne tikdaudz

vaļas, kā degunu nošņaukties. Spožajās saules dienās īstā meita

gan izgāja kādu reiz — zināms, vairāk no gara laika — pie lopi-

ņiem; bet lietainās pamāte tikai vadīja pameitu ganos liedēties.

Reiz pameitai ganos bija jāsavērpj vesels pods pakulu. Kur

nu tik daudz savērpsi? Nosēžas un raud. Te piestājas vecs

vīriņš un saka: ~.Neraudi vis, meitiņ, ko nu ar vērpjamo tikdaudz

vel galēties: dod pakulas raibaliņai apēst, tad dzija nāks pa nā-

sim ārā un tīsies gar ragiem."

Pameita tā dara un, re, dzija bez pūlēm gatava. Tomēr pa-

māte beidzot izož, ko raibaliņa iespēj. Viņa gosniņu nokauļ, rai-

baliņas galu apēda pamāte ar īsto meitu, kauliņus dabūn sērdie-

nīte. Šī aprok kauliņus ganībās. Tai vietā, kur kauliņi bija ap-

rakti, uzaug zelta ābelīte ar zelta āboliem. Pameita saudzē ābelīti

ka savu acu raugu un lasa ikdieniņas zelta ābolus. Bet te uz

reizi īstā meita grib pa varu uztiept, ka ābelīte viņai piederot.
Pameita gan rauga izskaidrot, ka ābelīte ir viņas; bet tas neko

nelīdz.

Par laimi kādā baltā dienā iegadās bagāts, bagāts tēva dēls,

kas ņemas strīdiņu viegli izšķirt: tas, sērdienīti tautiņas aiz-

vezdams, paņem zelta ābelīti līgaviņas pūrā līdz.

Tas īstajai meitai vēl vairāk skauda. Viņa lētāki savā skau-

dība nerimst, kamēr dabūn trīs acis pierē. Nu sliņķei ar gulu
vien dienas pagāja, jo tikko viena acs bija izgulējusies, tad bija

jāmidzina otra acs un, kad otra acs atmodās, tad ķērās pie trešās.
Šo vienīgo darbu trijace izdarīja ta dziedādama: „Migu, migu,

vienaciņa, kamēr otra aizmiegas; kamēr otra aizmiegas, kamēr

trešā iesnaužas!"

Tautiņās trijace nekad neizgāja, jo kas gan tādu migaci būtu

bildinājis? Katrs baidās kā no sērgas.



170

13. A. 511. Skolnieks J. Bernāts no K. Juškevicas Nīca.

K. Lielozola kr.

Vienai mātei bijušas trīs īstas meitas un viena pameita. Pa-

meitu viņa nemaz neieredzējusi, viņu dikti strādinājusi un ne-

devusi ēst.

Vienu dienu viņa sajaukusi linu sēklas ar pelniem un likusi

pameitai lasīt. Pameita nevarēja izlasīt un dikti raudāja. Te pie-
nāca kāda vecīte un prasīja: „Kāpēc tu raudi?"

„Man jālasa linu sēklas no pelniem, un es nevaru izlasīt."

Tad vecīte iedeva viņai vienu puļķīti un teica, lai ar to pa-
maisot pelnus. Pameita arī tā darīja un linu sēklas atšķīrās no

pelniem.

Pamāte lika pameitai dzīt lopus ganos un deva daudz darba

līdz, bet ēst nedeva. Viņa dikti raudājusi, jo gribējusi ēst. Tad

nākusi atkal tāda vecīte, un prasījusi, kāpēc raudot. Pameita

atteikusi, ka gribot dikti ēst, jo pamāte nedodot maizes. Vecīte

atteica: „Neraudi, tev ir tāda balta gosniņa. Pieej pie viņas un

teic: gosniņ, atklājies!"
Pameita tā izdarīja un radās visādi ēdieni, tā ka viņa dabūja

labi paēst. Kad viņa pārdzina lopus vakarā mājās, pamāte bija

izvārījusi putru, bet pameita jau bija paēdusi, viņai putra vairs

nesmēķēja. Pamāte domāja un brīnījās: „Kāpēc viņa neēd?"

Otru dienu viņa raidījusi vaktēt savu meitu, kurai bija tikai

viena acs. Pameita ganīja govis, strādāja savu darbu un dzie-

dāja: „Čuči, guli, vienactiņa!" Tā aizmiga un nekā nenovaktēja.
Trešo dienu māte sūtīja vaktēt atkal otru meitu ar divām

acim. Pameita ganīdama atkal dziedāja: „Čuči, guli, vienactiņa,
otra līdzi midzējas." Meita atkal aizmiga. Vakarā īstā meita

pārgāja mājās un māte prasīja, vai esot novaktējusi. Viņa atteica,

ka nekā neesot redzējusi.
Ceturto dienu pamāte sūtīja trešo- meitu ar trijām acim. Pa-

meita ganīdama dziedāja atkal: „Čuči, guli, vienactiņa, otra līdzi

midzējas." Tās divas acis nu gan aizmiga, bet trešā palika

vaļā, kas tad visu dabūja redzēt. Vakarā īstā meita pārgāja mā-

jās, un māte prasīja, vai esot ko redzējusi. Viņa atteica: „Tā baltā

gosniņa atklājās, un tur viņa dabūja ēst."

Viņas sarunāja to gosniņu no rīta nokaut, bet pameita arī to

dabūja dzirdēt. Pa nakti bija liela vētra un apgāza riju, kur go-

sniņa bija ielikta. Pameita no rīta agri piecēlās, izgāja ārā, pa-

ņēma savu gosniņu un aizbēga. Kad pamāte ar savām meitām

piecēlās, pameitas vairs nebija. Viņas izgāja un atrada, ka gosni-

ņas ari vairs nav mājā. Nu pamāte ar savām meitām dzinās pa-

meitai pakal un to arī gandrīz jau panāca jūrmalā. Pameitai bija
līdzi tas kociņš, ko tā vecīte bija iedevusi. Viņa piegāja pie jūras
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un pamaisīja ar kociņu. Jūra izšķīrās divās dalās, un palika sauss

taks, kur viņa gāja ar gosniņu. Pamāte nevarēja viņu noķert.
Pameita ar savu gosniņu nu gāja pa jūru, es nezinu, vai pārgāja,
vai nepārgāja.

14. A. 511. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zi n. kom. kr.

LP, VI, 820 (6).

Pameita, kad pamāte solījusies gotiņu kaut, apķērusies go-

tiņai ap kaklu un gauži raudājusi. Bet gotiņa 'mierinājusi: „Ne-
raudi vis! Kad mani nokaus un tu tīrīsi zarnas, tad atradīsi manās

zarnās zelta dozi un zelta ābolu; tos iestādi zemē, tad tev izaugs

zelta ābele ar zelta āboliem un ābeles tuvumā radīsies avotiņš ar

zelta ūdeni."

Tā noticis. Te vienreiz jauns ķēniņa dēls braucis garām un

ieraudzījis ābeli ar zelta āboliem un avotiņu ar zelta ūdeni. Viņš

priecājies loti un teicis tā: „Tik tiešām kā saku, to meitu precēšu,
kas zelta ābolu pados un zelta ūdeni iesmels!"

Tūliņ mātes meitas steigušās ābolu raut un ūdeni smelt; Det

neizdevies: visi āboli satecējuši ābeles galotnē, un avotiņa ūdens

iesūcies zemē.

Tad ķēniņa dēls apvaicājies, vai teitan vēl neesot kāda

meita — lai nākot tā! Iznākusi pameita. Tā piegājusi pie ābeles,
tūliņ āboli satecējuši zemākā zariņā, varējusi raut, kā patīkas_, un

avotiņa ūdens burbuļojis augšup, varējusi smelt, cik iedomājas.
Nu ķēniņa dēls paņēmis pameitu līdz par savu ļaudaviņu. Bet

ābele ar avotiņu arī aizgājuši viņiem līdz.

Piezīme. Kāds Lācis piesūtījis vienu variantu no Oktes pie Talsiem,
kur „vīriņš pamācījis pameitu, lai salasa visus govs kauliņus un parok pie

istabas pamata apakš logiem, tad tur izaugšot zelta ābele." P. Š.

15. A. 511. R. Tabi ne. Naaizmi c r s tu 1 c „T autas posokas" 7.

Vīnam veiram nūmyra sīva un atstuoja mozu meiteni. Veirs,

naspēdams vvsu dorbu padarīt, pajēmja sev atraiti sīvu. Tai

beja treis meitas: Vīnacīte, Divacīte un Trejacīte.

Vvsas beja nvknas, bet jūs muote vēl nyknuoka. Un kū dīna,

tū vairuok jei tāva meitu svta, verdzvnuoja, gribēja juos skai-

stumu beigt. Bet buorinīte klusu cītja un arvīnu palyka daiļuoka.
Buorenītes daiļums grauzja pamuotei sirdi. Jei vysaidā ziņā gri-

bēja meitini beigt. Galā sagudruoja taidu lītu: īdevja buorinei

divdesmit saivu lynu un pīsacīja tūs par vīnu dīnu sasprēst, izaust

un vēļ gonūs gūtiņas ganīt. Buorinīte pajēmja dorbu un, rauduo-

dama izdzyna lūpus gonūs.
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Dina beja korsta, gūvs suoka byzuot. Kur te sprēst? Kur

aust? Nav kod vuorpstiņas rūkā pajemt. Atsasāda jei uz kryus-
niņas un suoka gauži rauduot. Tū iraudzīja juos gūtiņa raibalīte,
kuru muote jai beja atstuojuse, pīguoja kluot un vaicoj: „Kuo tu

raudi, munu ganīt?"
Un buorinīte pīsamīdzja pi gūtiņas, kai pi eistuos muoniuļiuas

un žāluojas: „Mīlū gūtiņ, raibalīt, pamuote lyka maņ sasprēst div-

desmit saivu lynu un izaust audaklu. Un saulītei rītūt, lyka dorbu

muojā nest."

Un gūtipa jai teicja: „īlic lynu šķipsniņu munā austiņā!"

Meitiņa paklausīja, īlyka Ivnus raibales ausī — skotuos —

tovu breinumu! —nu ūtras austiņas stīpas skaists, bolts audakls,
kai pats ķēniņš nesakauuītu un taida audakla kraklu vilkt sev

mugurā. Buorinīte satyna audaklu un vokorā nūnesja tū pamuo-

tei. Tei tik skotuos vīn un breinuojas, bet nu sirds dusmu naiz-

mat. Pylna launuo nyknuma, ūtrā dīnā dūd buorinei vēl div-

desmit saivu lynu un līk sasprēst un izaust. Uņ vēl pasyuta meitu,

Vīnacīti, lai tei sorgoj un nūsaverās, kai buorinīte sprēss un auss.

Bet buorinīte Vīnacīti aizmidzēja un paša otkon buozja lynus rai-

balītes austiņā. Un otkon stīpjas bolts audakls, kaidu i ķēniņš

labpruot nosuotu.

Vokorā buorinīte pīcēla Vīnacīti un soka: „Muosiņ, saulīte

jau laižas, dzeisim gūtiņas muojuos!"
Kad sadzyna muojuos, pamuote vaicoj nu sovas meitas: „Vai

redzēji, kas un kai tūs lynus sprēdja, audaklu stīpja?"

„Naredzēju, māmiņ," atteic Vīnacīte.

Pamuote aizadusmuoja uz sovas meitas, sapēra tū, bet uz

reita otkon devja buorinei dorbu: treisdesmit saivu lynu sasprēst
un audaklu izaust. Un vēl nūsyutīja Divacīti, lai tei skotuos, kai

buorine struodoj. Buorinīte soka uz Divacīti: „Muosiņ, tev gal-
viņa naīskuota, dūd es paīskuošu."

Pamuotes meitai tys beja pa proutam. Buorinīte īskoi goivu
un klusu dzīd:

„Aizmidz, aizmidz vīnactiņa,

Migu. migu ūtractiņa,

Aizmidz, guli, Divacīte."

Divacīte aizmyga un nūgulēja leidz saules rītam. Pa tū laiku

buorinīte pīguoja pi raibalītes, ībuozja lynus vīnā gūtiņas ausī

un nu ūtras suoka stīptīs vēl boltuoks audakls. Buorinīte audaklu

satyna un vokorā nesja uz muojom. Pamuotei audakls lūti pa-

tyka, bet jei sovas sirds nasameikstvnuoja, tik vaicuoja nu eistuos

meitas: „Vai redzēji, kai buorine sprēdja un audja?"

„Naredzēju," atbildēja Divacīte. Muote Divacīti sapēra un aiz-

dzyna gulēt.
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Utrā reitā, saulei lacūt, otkon syutīja buorini gonūs un devja
jai četrudesmit saivu lvnu un styngri pīsacīja tūs sasprēst un

audaklu izaust. Kluot pi tuo svutīja jaunuokū meitu Trejacīti,
sorguot, kai buorine struoduos.

Buorinīte, pamanījuse Trejacīti, soka: „Muosiņ, tev šūdīn gal-
viņa naīskuota, dūd es paīskuošu."

Trejacītei tys pa pruotam. Buorine īskoj juos golvu un klusu

dzīd:

„Aizmidz, aizmidz vinactiņa,

Migu, migu ūtractiņa,

Guli, aizmidz Trejacīte."

Divactiņas aizmyga, bet par tū trešū buorinīte aizmiersa. Un

eistuo meita ar vīnu aci redzēja, kai buorinīte ībuozja lynus gū-
Diņas ausī, un kai nu ūtras ausis izguoja skaists, bolts audakls.

Vokora, kad buorinīte sadzyna lūpus niuojā un atdevja pamuotei
skaistu boltu audaklu, eistuo meita pastuostīja, kai tys tyka iz-

gatavuots.

Pamuote pat maina palyka nu dusmes un tyuliņ lyka asynuot

nažus un kaut raibalīti. Tū padzierda buorinīte un rauduodama,
īskrēja klāvā.

„Gūtiņ, manu muomuliņ," runuoja meitiņa, „reit tevi nūkaus

un es palikšu vīna."

Bet gūtiņa mīrinuodama teicja: „Naraudi, meitiņ, tys tev izīs

uz lobu. Kad mani nūkaus, tad tu pajem munu sirdi. Tur atrassi

div sēkliņas un zalta gredzentiņu- Vysu aprūc zemē, lelcela molā!

Tuoļuok redzēsi paša, kas byus."

_

Meitine nūslaucīja osoras un guoja ustobā. Uz reita, saulītei

lacut, pamuote lyka izvest buorines gūtiņu un nūkaut. Buorinītei

sirds pleisa nu žāluma, bet rauduot nedrīkstēja, jo pamuote tyuliņ
syta ar dzelža reiksti. Kad gūtiņai nūmaucja uodu un gali suoka

grīzt gobolim, buorinīte teicja: „Mamiņ, atdūd maņ gūtiņas sirdi.

Cyta nikuo es nagribu."

Pamuote tik pasasmējas vīn un nūsvīdja jai sirdi. Buorinīte

iztecēja uorā, puorgrīzja raibales sirdi un, atraduse tur div sēkli-

ņas un zalta gredzintiņu, aproka vysu lelcela molā. Par nakti
tur izauga div skaistas uobeļnīcas: vina zalta, ātra sudobra lopom.
Uobelnīcas pylnas beja skaistu, caurspeidīgu uobelu. Kluot pi
uobeļnīcas zora pakrēslī smaržuoja veina oka.

Buorinīte, kod vīn gribēja, plyucja tūs uobelus un dzēra veinu,
bet muotes meita ni uobelīša nanūruova, ni lāsītes tuo veina na-

pad.zēra. Kai tik kura snēdzjās pēc uobeļu, tai apaugluoti zori

ceļas augši, augši gaisā, ka ni pat augstuokuos trepes naleidzēja.
Un otkon, juo kura īdūmuoja pasmeļt gorduo veina, tad uobeļnīcu
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zori tik stypri syta par muguru, ka pamuotes meitas pat beiduos

kluot pīīt.

Reiz boguots, skaists un gudrs ķēniņa dāls, braucja pa sovu

kēnesti sev sīvas maklādams. Ceļš guoja car buorinītes kūkim

un veina ofcu. Princis nikod nabeja taidu breinumu redzējis. Tuo-

pēc nyu nūstuoja pi sātas un vaicuoja, kam pīdar šī augļu kūki

un veina oka. Pamuote atbildēja, ka tys vyss ir juos monts. Buo-

rinīti jei nūglobuoia zam siles. Ķēniņa dālam gribējuos paraudzīt
tūs uobeļus un atsadzert smaržīga veina. Pamuote syutīja sovu

vacuokū meitu, bet kai tik tei pīguoja pi uobeles, snēdzja rūku pēc

caurspīdīguo augļa, tai uobeles zori ar auglim pasacēļa augši gaisā.
Princis tik stuov un breinuojas. Bet tūs augļus jam gribis un

veina gribis.
Un nivīna muotes meita, nivms cylvāks navarēja dabuot ni

augļu ni veina. Golā princis soka: „Vai tad jyusu muojā nav vairs

nivīna cylvāka? Vai tad tī augļi palīk narauti un vems nadzarts?"

Un pamuote atbildēja: „Ir vīna moza ganīte, bet tei vysod
taida nateira, taida bailīga, ka es jū nūslēpu."

-

Princis lyka atvest mozū gani. Un kai tik buorinīte pīguoja

pi uobeļnīcu, zori ar caurspeidīgim augļim paši nūsalīcja un mei-

tiņa pīplyucja uobeļu prinčam un juo ļaudim. Nyu prinčam gribē-

juos padzert tuo veina un tuopēc lyudzja, lai buorinīte jam īsmel
tuo. Un kai tik meitine pīguoja pi okas, vems pasacēļa leidz po-

šam viersam un jei vīgli smēla trauku pēc trauka un dzirdīja princi
un juo ļauds.

Prinčam buorinīte tai patyka, ka jis pajēmja jū sev par sīvu

un aizvedja uz sovu spūdru pili. Obi augļu kūki un veina oka nū-

tecēja pēc sovas saimnīcas. Princis sataisīja ļūti boguotas kuozas,

saaicynuoja vysus šovus pavalstnikus un buorinīte smēļa veinu,

dzirdīja ļaudis, ruovja breinīgus augļus un dalīja tūs kuozinīkim.

Tī vysi prīcuojuos un slavēja jaunuo prinča sīvu.

Un es ari tur beju, slavas dzīsmes dzīduoju, augļus ēžu, veinu

dzēru, bet mutē maņ ni lāses natyka.

16. A. 511. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do

antrapologii krajowej. T. 18. Krakavā 1895,

302 (25).

Bjeja buoriņeitja, i bjeja jai pamuotja. cīši naloba, cīši sirdjeiga.

A eistuo muotja nūmierdama pamjatja jai gūtjeņu, i muotja jai

lyka, kab itū gūtjeņu glabuotu, i pascjēja jai tai: „Mjeitiņ, tjei na-

byus tova gūtjeņa, byus tova laimja!"

Pjēc tuo, ka tāvs pajēmja ūtru sīvu, pamuotja izdzyna ju go-

nūs i īdjeva jai kūdjeļi sprāst, i soka jau pamuotja: „Kab maņ

byutu kūdjeja smuki sasprāsta un talkuos fgurstēs] satjeita dzjeis!"
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Nūguoja buoriņeitja iz gonim, i apzaskuovja ap gūtjeņu, i raud,

i soka rauduodama: „Gūtjei.i munu mīļu, kū es tagan padareišu?
Kai es par vSniu dīvu oik [tik] daudzi sasprēsšu?"

A gūtjeņa atsoka jai: „Naraud, buoriņeiti! Es tjev bvušu pa-

leidzjāt."

Pajāmja tūs lyn'c, sagramova, sagramova, caur vīnu ir caur

ūtru austjeņu dzjeji izlaidja, i cik šmuku, cik lobu! Satyna tal-

kuos, i buoriņeitja nūņasja iz sātu, atdevja pamuotjai. Pamuotja
breinīs, kur jei cik mudri padarēja!
Iz ūtrys dīnys īdjevja jai otkon sprāst, i otkon jai tai pat gūtjeņa
paileidzjāja, i tai jei darēja par cik dīnu! Pamuotja breinīs, ka

vyss jai kas ir, kas jai paleidz. A jai bjeja treis mjeitys, sovys

eistys, tjei pamuotjai. Jei izsyuta sovu mjeitu, pyrmū, iz gonim,

ar tū buoriņeiti leidza, i soka: „Pilnavoj [uzmani], kas jai paleidz
tī darēt!"

A tai mjeitai bjeja pīcys acs. Ateit buoriņeitja iz gūtjeņu, soka

jei rauduodama: „Gūtjeņ, kū mjes dareisim tagan, ka jai izsyuta
sovu mjeitu šūdīn maņa jau pilnavuot?"

A gūtjeņa atsoka: „Naraud', buoriņeit', byus padareits! Pa-

jem tu jū klēpī, golvu juos, īskoj tu jai golvu, i soki īskodama:

~Mīdz, vīnu actjeņu, mīdz ūtru actjeņu, mīdz trešu actjeņu, mīdz

catūrtu, mīdz pīktu!" Jei aizmigs, a mjes padarēsim, kū mums

vaidzjēs."

Buoriņeitja tai ir padarēja — aizmyga tjei meitja. Jei daņasja
lyn'c pi gūtjeņis, jei sagramova, caur vīnu, caur ūtru austjeņu iz-

laidja dzjeis, satyna talkuos. Pjec tuo buoriņeitja pīcjēla tū mjeitu,
ka jau laiks bjeja īt iz sātu, i atdevja tū dzjeji pamuotjai sasprāstu.
Pamuotja vaicoj iz mjeitu sovu: „Voi tu. redzēji, kas jai tai dora?"

_A mjeita atsoka: „Es bjeju aizmygusja, mamjeņ, es naasu rē-
dzjejusja nikuo, kas jai paleidzja."

Iz ūtrys dīnys syuta jei ūtru mjeitu, a tjei jau turēja sješys
acs. Buoriņeitja otkon taipat padarēja, vysys sešys acs aiz-

midzjāja i dzjeju sasprāstu nūnesja pamuotjai. Otkon vaicoj pa-

muotja: „Voi redzjēji, kas jai paleidz?"
A mjeita atsoka: „Na, mamjeņ, es naredzjēju, es bjeju aiz-

mygusja."

Iz trešys dīnys syuta jei trešū mjeitu sovu, a tjei jau turēja

septiņis acs. Jei izguoja gonūs ar buoriņeiti. Tjei buoriņeitja

aizmidzjāja sješys acs, a sjepteitū aizmiersa aizmiidzjāt jau_—

sješys aizmygušys, a sjepteitā vaļā. I jei ar tū aci vysu rēdzjēja,
kai gūtjeņa buoriņai paleidzjāja. Atguojusja iz sātu, vysu muotjai
pasācjēja.

Pjēc tuo pamuotja suok runuot vjeiram šovam, kab tu_ gūtjeņu

nukautu, ka jei vāca, naloba. I vyss vjeiram runoj, kab jū nukaut
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i nūkaut. Vjeirs jau pazvolēja [atļāva] jai. Buoriņeitja nūtak rau-

duodama iz gūtjeņu i soka: Gūtjeņ mīlū, tevi nūkaut grib!"
A gūtjeņa atsoka: „Naraud, buoriņeiti! Koč mani nūkaus, a

tova laimja dzjeiva byus, tovys laimis niķos tjev naatjims. Akai

mani nūkaus, to tu vaicoj, kab tjev dūtu zornys munys tjeirēt. Tu

tjeirēj gleiši i atrassi tu zierņeiti zalta. Pajem tū zierņeiti, īstot'

duorzjeņā, i tjev izaugs uobeļneica."
A tamā uobjeļneicā zalta uobjeļeiši ar taidu lobu smoku, ka

aizūst navar! Kas brauc tivi, tys grib uobjeļu inūpierkt, a uobjeļ-
neicā nadalaiž. Kai daīt voi pamuotja, voi mjeitys, to jei augši

cjeļas zori. A ka atīs buoriņeitja, to jei nūzalaiž iz zjemi i zori

nūleikst. Bjeja tai, i bjeja može [varbūt] kaidi div godi, i ļaud's
suoka runuot, ka uobjeļneicā buoriņeitis vīn klausa.

Dazazyna [izzināja] kungs boguots, i atbrauc, i grib uobjeļu
pierkt — lai cik ira duorgi, kab toļko [tikai] puordūtu. Pamuotja
salaidjēja [uzposa] sovys mjeitys, a buoriņeiti zam kubula pa-

buozja. Nūīt iz uobjeļneicu, a uobjeļneicā nadalaiž. Kungs soka:

„Atvjedīt maņ tū buoriņeiti, kura var daīt pi tuos uobjeļņeicas!"

Pamuotja soka, ka jai taida murza, taida maina, zam silis

guļ; a kungs līk, kab jū šam atvastu. Navarēja nikuo padarēt, to

jū i atvjedja iz kungu. Kungs kai jū īraudzjēja, pajēmja aiz rūkys,
īsādynuoja kaļaskā [karītē] sovā i nūvjedja jū pa ceļu. A tjai

uobjeļneicā nūguoja pakaļ pjec juos pa gaisu. Tys kungs apza-

žeņēja [appre'cējāsļ ar tū buoriņeiti. I par cik laika atbraucja iz

pamuoti paruodjīt jū i soka tai: „Redz, kaida jei šmuka ira! Atu

sacjēji, ka jei murza našmuka."

Pamuotja vaicoj: „Kūjai kungs padarēja, ka jei taida smuka

palyka?"

Kungs soka: „Es jai vacū uodu nūmauču."

Pjec tuo pajēmja i nūbraucja pa ceļu. Pamuotja pasaucja
sovu mjeitu, pošu vacuokū, i suok jai uodu plūst zjemjā. Jei klīdz,

a muotja soka: „Klusi, byusi šmuka!"

Nanūplēsja vjēļ uodys, a jei, plēškūtja uodu, i goru izlaidja.
Utrai i trešai taipat, vysys treis nūgubjēja nu pasauļa, i posa nu

siržu pourpleisa.
I es tī bjeju, jēžu i dzjēru, par lyupom tjecjēja, mutjā ne lāsjei-

tis nabjeja.

17. A. 511. Skolnieks J. Kiulenīks no M. Kiulenīcas Vārka-

vas pa g. Biernānu ciemā. N. Rancāna kr.

Vienai mazai meitiņai nomiris tēvs un māte, un viena ragana

to pieņēmusi par audžu meitu. Bārenīte bijusi ļoti skaista, gudra
un strādīga. Pašai raganai arī bijušas trīs meitas, bet neglītas,
slinkas un skaudīgas: jaunākai bijušas trīs acis, vidējai deviņas
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un vecākai divpadsmit. Bārenīti visi mīlējuši un cienījuši, bet

raganas meitu neviens nevarējis ieraudzīt. Raganai tas ķēries
pie sirds un viņa domājusi savu audžu meitu nonāvēt.

Reiz bārenīti ganos laizdama, ragana iedevusi viņai veselu

podu linu ko vērpt. Ja to par dieinu nesavērpšot, tad šai slikti

klāšoties. Bārenīte aiziet ganos, raud un nezina ko iesākt. Tur

bijusi arī viņas mātes atstātā govs, tā pienākusi un prasījusi: „Ko
tu raudi?"

„Kā man neraudāt? Saimniece lika man savērpt šodien ve-

selu podu linu. Kā to lai padara?"
Govs atbild: „Dod tos linus man, gan es tev savērpšu."

Bārenīte atnes linus, govs sāk tos gremot un no mutes nāk

viņai gatava dzija laukā. īsā laikā visa dzija ir savērpta. Va-

karā viņa atdod pamātei visas savērptās dzijas. Pamāte ļoti
dusmīga, ka nav nekāda iemesla bārenīti sodīt. Viņa sarunājas
ar savām trim meitām, ko nu darīt. Nospriež, ka jaunākā māsa,

trijace, ies bārenei līdza un noskatīsies, kas viņai palīdz vērpt.
Otrā rītā ragana dod bārenei vēl vairāk linu līdza ko vērpt

un piekodina, lai vakarā visi lini būtu savērpti. Bārenīte gluži
labi saprot, kādēļ trijace nākusi uz ganiem, un piedāvājas viņai
galvu paieskāt. Šī ir arī ar mieru, bet ieskājot bārenīte dzied:

„Migū, migū, viena actiņa,

Migū, migū, otra actiņa,

Migū, migū, treša actiņa!"

Trijace drīz aizmieg un par to laiku bārenīte ar savu govi sa-

vērpj visus linus. Trijace pamostas tikai tad, kad jau lopi maja

jādzen. Pārdzen lopus mājā un bārenīte atdod linus saimniecei.

Pasaukuši trijaci pie sevis, ragana prasa: „Vai redzēji?"

,
Tā atbild: „Biju aizmigusi, nekā neredzēju."
Nu nospriež, ka vidējā meita, deviņace, ies uz ganiem līdza

vaktēt. Nākošā dienā ragana iedod bārenītei vēl vairāk linu ko

vērpt. Tā nu abas meitas aizdzen lopus ganos. Bārenīte redz,
ka deviņace uz šo tik vien skatās. Viņa piedāvājas šai atkal galvu
paieskāt. Šī ir arī ar mieru, bet ieskājot bārenīte šo atkal tāpat

dziedādama aizmidzina. Deviņace pamostas tikai tad, kad jau visi

lini ir savērpti un laiks jau lopus uz māju dzīt. Arī viņai nav iz-

devies novaktēt, kas bārenītei palīdz vērpt.

Ragana nu ir pavisam dusmīga un otrā rītā dod bārenītei

divi podi linu ko vērpt. Nu ies līdza vecākā meita ar divpadsmit
acim. Bārenīte atkal saprot, kādēļ šī nākusi, un piedāvājas šai

saivu paieskāt. Divpadsmitace ir arī ar mieru. leskājot bārenīte

sāk dziedāt un lūko šo iemidzināt. Vienpadsmit acis gan aizveras,

bet divpadsmitā paliek nomodā un visu noskatās. Bārenīte doma,

ka divpadsmitace ir aizmigusi, dod govij linus un īsa laika lini ir
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savērpti. Vakarā dzen lopus mājā un bārenīte nodod atkal saim-

niecei savērptas dzijas. Viņa nu prasa savai meitai: „Vai no-

vaktēji?"

„Novaktējū!"

„Nu kas tad vērpj?"

„Tā ir bārenes mātes govs."

„To govi tūliņ rītā nokausim."

To pasaka arī bārenei un tā aizskrien tūliņ raudādama uz

kūti pie savas govs. Govs viņai prasa: „Ko tu atkal raudi?"

„Kā man neraudāt? Rītu tevi kaušot."

Govs smagi nopūtusies un tad sacījusi: „Tas būs tev tikai

par labu. Kad mani nokaus, tad ņem tu manas zarnas tīrīt. Tur

tu atradīsi mazu akmintiņu, to akmintiņu tu iestādi zemē, jo no tā

izaugs tava laime."

Otrā dienā nokauj bārenītes govi un zarnas nosviež pašai bā-

renītei tīrīt. Zarnas tīrīdama, viņa atrod tur akmentiņu, ko tūliņ

iestāda zemē. Otrā dienā tai vietā ir izaugusi skaista ābelīte ar

zelta āboliem. Āboli dodas tikai bārenītei rokā, citam nevie-

nam. Nu ragana grib ābelīti izrakt; bet kā sāk rakt, tā saceļas
liels vējš un piepūš racējiem acis ar smiltim. Visi ļaudis dabūj

par to zināt un raganaarī vairs tā nedrīkst bārenīti vajāt.

Ziņas par brīnuma ābeli aiziet arī pie ķēniņa un pats ķēniņa
dēls atbrauc apskatīties to ābeli. Redzēdama ķēniņa dēlu, ra-

gana sūta savu vecāko meitu pretī. Ķēniņa dēls lūdz, lai pasniedz

viņam vienu zelta ābolu. Kā divpadsmitace ķeras pie ābola, tā

saceļas liela vētra, paceļ raganas meitu gaisā, aiznes kaut kur

tālumā un sadauza pret kādu klinti. Nu nāk deviņace, to arī vētra

aiznes pa gaisu tālu projām. Tāpat notiek arī ar trijaci. Nu iznāk

pati ragana, un ķēniņa dēls tai prasa: „Vai jums nav neviena

cilvēka, kas man varētu pasniegt vienu zelta ābolu?"

Ragana atbild: „Man vairāk meitu nav."

Bārenīti ragana bija ieslēgusi klētī, un ķēniņa dēls dzird, ka

klētī kas raud. Tad viņš saka: „Nu tad pasauciet to, kas tur

raud!"

Ragana atbild: „Kam to nabadzīti saukt? Vējš to ka spalvu

aiznesīs."

Bet ķēniņa dēls pastāv, lai nākot arī viņa. Iznāk bārenīte no

klēts, apiet trīs reizes ap ābeli un nu paliek tik skaista un tik lep-

nās drēbēs, ka viss spīd un mirdz. Viegli viņa noraun zelta ābolu

un pasniedz to ķēniņa dēlam. Viņa nu ļoti patīk jaunajam ķēni-

ņam, un tas prasa, kādēļ viņa bijusi klētī ieslēgta. Bārenīte nu

droši izstāsta visu galu no gala.

Ķēniņa dēls ņem skaisto bārenīti sev līdza uz pili, apprecē tp
un dzīvo laimīgi. Bet ļauno raganu viņš licis notiesāt uz nāvi.

Piezīme. Šī pasaka ir saīsinājumā atstāstīta rakstu valodā. P. Š.
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18. A. 511. Uzrakstīta Līksnas pag. Latvju kultūras kr.

Sen senejūs laikus dzeivuoja veirs ar sovu sīvu, jīm beja vīna

meitiņa. Vīnu reiz muote saslyma un pēc eisa laika nūmyra. Tāvs

nailgi padzeivuoja un apsaprecēja. Utra juo sīva beja ari atraitne

ar trejom meitom. Vīna juos meita beja ar vīnu, ūtra ar divi un

trešuo ar trejom acim, tuodēļ juos ari saucja: pyrmū par vīnaci,

ūtrū par divaci un trešu par trejaci. Meitu muote beja rogona.
Sovas meitas jei ļūti žāluoja, bet buorinīti naīredzēja: syutīja jū

pi gryutim dorbim un slykti baruoja. Vosorā buorinīte guoja go-

nūs. Rogona sadūmuoja taisīt pyurus sovom meitom, bet pi dorba

jūs likt nagribēja.

Vīnā reitā, kad buorinīte dzyna lūpus gonūs, rogona padevja
buorinītei kaidu pus pūdu lynu un soka: „Itūs lynus tu šūdin

gonūs sasprēd, bet jo liesasprēssi, tad es tevis dzeivas naat-

stuošu!"

Buorinīte izdzyna lūpus gomūs un raud. Put pi buorinītes tei

gūtiņa, kuru muote mierdama jai atstuoja, un prosa: „Kuo tu,

meitiņ, raudi?"

„Kai man narauduot? Pamuote pīdevja tik daudz dorba, un

lyka vēl šūdiņ vysu padarīt," atbildēja meitiņa.

„Naraudi, meitiņ!" runoj gūtiņa. „Vyss byus lobi, jem un buoz

lynus munā lobajā austiņā!"

Buorenīte suoka buozt lynus gūtiņas lobajā austiņā un pa

kreisā austiņu jau šketerējās dīdziņi un tik smolki sasprāsti un

skaisti! Buorinīte palyka prīcīga un vokorā sadzyna lūpus sāta.

Pamuote izskrēja buorinītei prīškā un prosa: „Vai sasprēdi ly-
nus?"

„Jā, sasprēžu," un padevja pamuotei. Pamuote pasavēra uz

dīdziņim un prosa: „Kas tev paleidzēja sprēst?"

Buorinīte atbildēja: „Nikas napaleidzēja, es paša sasprēžu!"

Otrā reitā rogona pīdevja buorinītei vēļ vairuok lynu un nū-

syutīja uz g'onim sovu meitu vīnaci nūsavērt, kai buorinīte sprēž.
Buorinīte izdzyna lūpus gonūs, goua un raud. Tad buorinīte soka

vīnacei: „Ej šur, muosiņ, es tev paīskuošu golvu!"

Vīmace atsasāda pi buorinītes un buorinīte suoka īskuot jai
golvu. Buorinīte īskuodama soka: „Mīgū, mīgū, vīna actiņa!"
Vīnacīte tyuleņ aizmyga. Gūtiņa atguoja un otkon saspjedja buo-

rinītei lynus. Jau atguoja vokors un sadzyna lūpus sātā. Rogona
izskrēja prīškā un prosa buorinītei: „Vai sasprēdi lynus?"

„Ja, sasprēžu!" atbildēja buorinīte un padevja pamuotei dī~

dziņus.
Pamuote īsaucja vīnaci ustobā un soka: „Pastuosti, meitiņ,

kai buorinīte sprēdja!"
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„Es naredzēju," atbildēja vīnace, „man gribējās cīši gulēt un

es aizmvgu; kad pasamūdu, jau buorinīte beja sasprāduse!"

Rogona pabuora, pabuora vīnaci un lyka mīru. Utrā reitā

pamuote buorinītei vēl vairuok dorba pīdevja un nūsyutīja uz go-

nim sovu meitu divaci. Buorinīte izdzyna lūpus gonūs un raud.

Tad buorinīte soka divacei: „Ej šur, muosiiļ, es tev paīskuošu

golvu!"
Divace atsasāda pi buorinītes un buorinīte suoka īskuot jai

golvu, saceidama: „Mīgū, mīgū, vīna actiņa, mīgū, mīgū, ūtra

actiņa!"
Divacīte ari aizmyga. Gūtiņa atguoja un otkon sasprēdja

buorinītei lynus. Jau atguoja vokors un sadzyna lūpus sātā. Ro-

gona izskrēja prīškā un prosa buorinītei: „Vai sasprēdi lynus?"
„Jā, sasprēžu!" atbildēja buorinīte un padevja pamuotei dī-

dziņus.

Pamuote īsaucja divacīti ustobā un soka: „Pastuosti, meitiņ.

kai buorinīte sprēdja!"

„Es naredzēju," atbildēja divace, „man gribējās cīši gulēt un

es aizmygu, kad pasamūdu, jau buorinīte beja sasprāduse!"

Rogona pabuora, pabuora divaci un lyka mīru. Trešā reitā

pamuote buorinītei vēl vairuok dorba pīdevja un nūsyutīja uz go-

nim sovu meitu trejaci, styngri pīrunuodama jai, ka jei nūsavārtu,

kai buorinīte sprēž. Buorinīte izdzyna lūpus gonūs un raud. Tad

buorinīte soka trejacei: „Ej šur, muosiņ! Es tev paīskuošu golvu!"
Trejace atsasāda pi buorinītes un buorinīte suoka jai īskuot

golvu. Buorinīte īskuodama soka: „Mīgū, mīgū, vīna actiņa, mīgū,

mīgū, ūtra actiņa!"

Trejaces divi acis aizmyga, bet trešuo palyka vaļā. Gūtiņa

atguoja un otkon sasprēdja. Trejace ar trešū aci vysu redzēja.
Jau atguoja vokors. Buorinīte sadzyna lūpus sātā. Rogona iz-

skrēja prīškā un vaicoj: „Vai sasprēdi lynus?"

„Jā, sasprēžu," atbildēja buorinīte un padevja pamuotei dī-

dziņus. Rogona īsaucja trejaci ustobā un soka: „Pastuosti, mei-

tiņ, kai buorinīte sprēdja!"

Trejace vysu izstuostīja, kai beja. Tad rogona soka: „Reitā
kausim gūtiņu zemē!"

Buorinīte, īīdama ustobā, dzierdēja, kū pamuote sacīja, un pēc

nagara laiciņa aizskrēja uz dīnduorzi un rauduodama soka gūti-

ņai: „Pamuote sacīja, ka reit tevi kaus zemē!"

„Nikas, naraudi, meitiņ. Mani nūkaus, un, kad ciers, tad at-

lēks vīna kaula skomba. Tu tū skombu pajem un paprosi pa-

muotei, lai jei dūd tev zornas teirīt. Zornas teirīdama, tu atrassi

zalta gradzynu. Tad tū kaula skombu un gradzynu aprūc zemē,

ceļa molā," pamuocīja gūtiņa.
Buorinīte aizguoja uz ustabu un atsagula. Reitā pamuote nu-



181

kova gūtiņu un, kad cierta, pyrmū reizi ar ciervi, atlēcja kaula

skomba. Buorinīte pajēmja tū skombu, ībuozja kārmanā un prosa

pamuotei, lai dūd jai zornas izteirēt. Pamuote atdevja buorinītei

teirēt zornas. Buorinīte, zornas teirēdama, atroda tū zalta gra-
dzvnu un kūpā ar skombu aproka zemē, ceļa molā. Tys beja jau
vokorā. Reitā buorinīte agri cēlās un nūskrēja uz tū vītu, kur ap-
roka kaula skombu un zalta gradzynu un redz, ka tymā vītā iz-

auguse sudobra uobeļnīca ar zalta uobulim, un oka pylna ar vys-

soldonuokū veinu. Ceļa guojēji im braucēji redzēja šū skaistū

uobelnīcu, kad raudzēja uobuli nūraut, uobeļnīcas zori pasa-

cēļa tik augši, ka nivīns navarēja dabuot. Runas par skaistū

uobelnīcu izguoja pa vysu pasauli un aizguoja leidz ķēniņa ausim.

Ķēniņš sadūmuoja braukt pasavērt skaistuos uobeļnīcas un okas

ar vyssoldonuokū veinu. Pībraucja ķēniņš pi uobeļnīcas un gri-

bēja nūraut uobuli, bet zori pasacēļa tik augši, ka jis dabuot na-

varēja. Sadūmuoļa ķēniņš atrast uobeļnīcas audzētuoju un pajemt
jū sev par sīvu. Ibrauc ķēniņš pi rogonas. Rogonas meitas īsa-

rūšušas izskrēja ķēniņam prīškā. Ķēniņš soka: „Kas audzēja ītū

skaistū uobelnīcu?"
„Muinas, munas meitas!" prīcīga atbildēja rogona.

Tad ķēniņš soka: „Kura nūraus nu uobeļnīcas vīnu uobuli,
tū es pajemšu sev par sīvu."

Pyrmuok rogona syutija vīnaci. Vīnace pīguoja pi uobeļnīcas
un gribēja nūraut uobuli, bet te zori pasacēļa tik augši, ka jei na-

varēja dabuot. Vīnace gribēja īsmeļt vyssoldonuokuo veina, bet

vems īkrita okā tik dziļi, ka nabeja pavysam saradzams. Tai vīn-

ace, nadabuojuse ni uobuļu, ni veina atguoja uz ustobu.

Tad rogona syutīja divaci. Taipat uobeļnīcas zori pasacēļa,
vems īkrita un divace nikuo nadabuoja.

Tad rogona syuta trejaci, dūmuodama: „Jo jau jei nūsorguoja
buorinīti lynus sprēžam, tad dabuos ari uobuļu un veina!"

Aizguoja trejace pi uobeļnīcas un gribēja raut uobuli. Te

uobeļnīcas plyki zori nūsalaidja un suoka sist trejacei par acim.

Syta, syta un trejace pa.lyka pavysam okla. Tad ķēniņš prosa ro-

gonai: „Vai nav tev vēļ vīnas meitas?"

Rogona smīdamuos soka: „Ir taida ganīte, bet jo jau munas

meitas nadabuoja, tad jei ari nadabuos!"

„Lai aizīt, varbyut dabuos," soka ķēniņš.

Buorinīte aizguoja uz uobeļnīcu, bet pēc juos pakaļ keniņš

un rogona ar sovom meitom. Vēļ napaspēja buorinīte izstīpt ruku,
kai jau vysi zori ar uobulim leida jai rūkuos. Buorinīte nuruovja
vīnu uobuli un padevja ķēniņam. Tad buorinīte pīguoja pd okas

ar, gribēja īsmeļt vyssoldonuokuo veina. Vems oka pasacēļa tik

augši, ka pat lējās puori. Buorinīte pīsmēļa vīnu gluozi veina un

padevja ķēniņam. Tagad ķēniņš redzēja, ka buorinīte ir uobeļnī-
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cas audzētuoja, pajēmja jū, īsādvnuoja sovā karetā un nūbraucja.

Pakal jīm pasacēļa gaisā uobelnīca uin oka un aizguoja pa gaisu.

Ķēniņš apsaprecēja ar buorinīti un šūboltdīn dzeivoj laimīgi, āz-

dami zalta uobulus un dzerdami vyssoldonuokū veinu.

19. A. 511. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē.

Seņuok dzeivuoja vīna vecenīte, jai beja meitine un gūtiņa
raibalīte. Vecinīte nūmvra un atstuoja sovai meitinei tikai raiba-

līti. Buorenīti pajēmja rogona, kurai beja treis maitas: vīnace,
divace un trejace. Rogona sovas meitas žāiluoja, bet buorenītei

lyka struoduot vysaidus gryutus dorbus un ganīt gūvis. Uz gonim

devja sasprēst un nūaust ļūti daudz lynu. Kur tad buorenītei tū

izdarīt? Jei daīt pi sovas raibalītes un raud. Raibalīte soka:

„Naraudi, meitiņ, es tev vysu paleidzēšu padarīt. īpyut tikai man

ausī un vyss byus gotovs."
Buorenīte īpyutja raibalītei ausī un lyni palyka par audaklu.

Atdzan buorenīte gūvis uz sātu, atnas audaklu un atdūd rogonai.
Rogona nūsabreinoj, ka jei varēja tik dreiži nūaust audaklu.

Utrā dīnā jei syuta gonūs sovu vīnaci, lai tei nūsaver, kas

buorenītei paleidz struoduot. Aizīt vīnace uz gonim atsasāst uz

kryuts, buorenīte paīskoj jai golvu un vīnace aizmīg. Buorenīte

īpyuš raibalītei ausī un audakls otkon gotovs.

Utrā dīnā syuta rogona divaci uz gonim. Tei atīt, buorenīte

jai paīskoj golvu un divace aizmīg. Jei īpyu§ raibalītei ausī un

audakls gotovs. Rogona pavaicoj nu divaces, voi naredzēja, kas

paleidz buorenītei struoduot, bet kū tad redzēs, ka beja aiz-

myguse.

Trešā dīnā syuta trejaci. Trejace aizīt uz gonim, sēd uz

kryuts uni vērās, kū buorenīte darēs. Jei paīskoj golvu un trej-
acei aizmīg divi ac's, bet trešuo palīk vaļā. Buorenīte īpyuš rai-

balītei ausī un audakls gotovs. Trejace nūsaver, ka buorenītei

paleidz raibalīte un pastuosta vysu rogonai. Rogona pasoka:

„Raibalīti tyuliņ vajag nūkaut."

Nyu buorenītei lela bāda, kas jei paleidzjās struoduot gryu-

tfls dorbus, kaidus rogona jai aizlīk. Jei aizīt pi raibalītes un raud.

„Naraudi, buorenīti, ka mani nūkaus. Galu apēss, tu salosi

kauliņus, nūgloboj cytus mežā zam apses, a cytus īstoti. Pyr-
muok tev izaugs uobelnīciņa, kura paleidzēs struoduot, un pēčuok
zalta ziern's," runoj raibalīte, buorenīti mīrinuodama.

Rogona nūkaun raibalīti, apād galu, kaulus sasvīž zam golda;
bet buorenīte rauduodama salosa vysus kauliņus, pusi kaulu īstota

zemē un jai izaug par nakti skaista uobelnīciņa, a cytus pagloboj
mežā zam apses. Kaidu tikai dorbu aizlīk rogona, jei aizīt pi so-

vas uobeļnīciņas un dorbs ir padarīts. Rogona ar meitom brei-
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nuojas, kas buorenītei otkon paleidz struoduot, un nūtēmēj, ka

uobelfnīciņa paleidz. Rogona nūcierš uobelnīciņu, sadadzynoj un

palnus palaiž pa vēju.
Raud otkon buorenīte, jei aizīt uz mežu, pajem palīku raiba-

lītes kaulu un aprūk kaņepēs. Nu tīm kaulim par nakti izaug
skaists zalta ziern's, nyu tys ziern's paleidz buorenītei vysu struo-

duot. Pušdīnu laikā rogona syutīja buorenīti kaņepes revēt. Tei

vysod apsavēra zalta zierni un ar jū sasarunuoja. Zalta zierņam
beja daudzi lopu, bet tikai vīns zīds. Tys zīds palyka par putniņu
un dzīduoja, buorenīti prīcynuodoms. Ar jū varēja sasarunuot,

kai ar cylvāku, un jis nesja buorenīti, kur tikai jei gribēja. Nu zierņu

puokstim buorenīte sataisīja sev skaistu zalta kleitu; tei kleita

beja tik skaista, ka leidzīgas nabeja vysā apkuortnē.
Buorenīte prosa rogonai, lai jū palaiž uz baznīcu, rogona i

palaiž, jei apsavalk zalta drēbes, sāstas uz putniņa un aizbrauc

uz baznīcu. Baznīcā putniņš nūsamat, jei tū ībuož kešā un Lu-
dzas. Kai tikai baznīcā beidzas lyugšonas, jei otkon sāstas uz

sova putniņa, aizbrauc uz sātu, nūvalk zalta drēbes, nūgloboj un

otkon rogona redz jū vacajuos drēbēs.

Utrā un trešā svādīņē jei taipat pasaprosa, rogona jū palaiž,
buorenīte sāstas uz putniņa, aizbrauc uz baznīcu. Putniņš nūsa-

mat baznīcā, jei tū ībuož kešā un pēc lyugšonom atbrauc uz sātu.

Vīna kēneņa dāls ari staiguoj's uz tū baznīcu un pamanējis
jaunkundzi skaistajūs svuorkūs. Reizi kēneņa dāls izdūd pavēli.,
lai izmekllej meitu ar taidim skaistim zalta svuorkim, kaidus jis
redzēja baznīcā. Kurai tī svuorki bvus, tū jis pajems par sīvu.

Brauc kēneņa dāls ar savim sulaiņim un vērās: vysas meitas, ruo-

das sovuos vysskaistuokuos kleituos. Rogonas meitas tai pat
vysu paruodīja, bet taišņi taidu kēneņa dāls tūmār naatroda._ Tod

rogona soka: „Nes, buorenīte. i tu sovas lupatas, paruodi kēneņa
dalām!"

Buorenīte pyrmuok paruoda slyktuokuos drēbes, pēc tam at-

nas šovus zalta svuorkus, kuri beja breimtīgi skaisti. Kēneņa dāls

īraudzējis soka: „Tī ir, kurus es redzēju baznīcā, tu byusi man

par sīvu."

Raganas meitas brīsmīgi sasadusmoj un grib buorenīti nūsist.

Jei sāstas uz putniņa un izsacel gaisā, nūsaprīcoj rogonas meitas,

ka buorenīte pazuda. Jaunuokuo rogonas meita jau soka, ka zalta

svuorki pīdar jai. Kēneņa dēls sādyna jū karītē un vad uz pili,
tod putniņš nūsalaīž un buorenīte soka: „Vedīt, kū vēdīt, munus

zalta svuorkus navedīt. Vēdīt, kū vēdīt, munus zalta svuorkus

navedīt!"

Kēneņa dāls pasaver un pazeist, ka buorenītei pīdar zalta

svuorki. Tod rogonas meitu pīsīn zyrgam pi astes un sarausta

gobol-gobolim. Buorenīte ar kēneņa dālu aizbraucja uz keneņa
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pili, sataisīja baguotas kuozas. Putniņš dzīduoja, muzvkanti spē-

lēja un vysi dancuoja.

20. A. 511. A, Gari-Juone Doraopole.

Senuok dzeivuoja vīns veirs ar sīvu, nūmvra sīva un palvka
vīna meitei;a. Pēc sīvas nuoves meitiņas tāvs apsaprecēja, pa-

jēmja pamuoti ar trejom meitom: vīnai meitai beja vīna acs, ūtrai

divi u/n trešai treis. Pamuote sovas meitas žāluoja, nalyka jūs ni

pi kaida dorba, bet pameitu dzvna vysūs dorbūs un nycynuoja, kai

prozdama. Buorenītei beji tikai gūtiņa Raibalīte, ar kuru jei vysu

puorrunuoja, rauduoja pi tuos un izstuostīja vysas bādas.

Vīnu reizi pamuote svutīja buorenīti gonūs, īdevja leidza daudz

lynu un pīsacīja, lai jei tūs lynus izsukoj, sasprēž, nūauž un sa-

šyun kraklus. Nūdzynuse gūvis gonūs, jei atsasāda uz kryuts un

raud. Jei nazynuoja, kai padarīt pamuotes pīsacītu dorbu. Tūreiz

Raibalīte soka: „Naraudi, īpyut man kreisajā ausī, pa lobū izskrīs

vysaidi kustūnīši un padarīs vysu."

Buorenīte tai i padarīja, īpyutja vīnā ausī, pa ūtru izskrēja

vysaidi kustūnīši un stuojās pi dorba: cyts sukuoja lynus, cyts

sprēdja, cyts metja audaklu, cyts audja, cyts šiva kraklus — tai

vīns un divi! — krakli beja gotovi. Buorenīte atdzan nu gonim

gūvis un atnas sašyutus kraklus. Pamuote nūsabreinuoja, kai pa-

meita varēja cik [tik] dreiži vysu padarīt.

Otrā dīnā pamuote syutīja sovu meitu divaci, lai nūsaver,

kai buorenīte vysu pastruodoj. Tagad pamuote īdevja buorenītei

daudz vairuok lynu izsukuot, sasprēst, nūaust un sašyut. Divace

atsasāda ar buorenīti uz kryuts, buorenīti izsukoj muotes meitai

golvu un soka: „Mīdzi, vīnactiņa, mīdzi ūtra actiņa!"
Muotes meita ari aizmyga. Buorenīte tagad sēd uz krvuts un

raud. Raibalīte soka: „Naraudi, īpyut man kreisajā ausī, pa lobu

izskrīs vysaidi kustūnīši un padarīs vysu."

Buorenīte tai i padarīja, īpyutja vīnā ausī, pa ūtru izskrēja

vysaidi kukainīši un stuojās pi dorba: cyti sukuoja lynus, cyti

sprēdja, cyts metja audaklu, cyts audja, cyts šiva kraklus —
tai

vīns un divi! — krakli beja gotovi. Buorenīte atdzan nu gonim

gūvis un atnas kraklus. Pamuote prosa sovai meitai: „Nu, kū tu

redzēji?"

„Nikuo es naredzēju," atsoka meita.

Muote sasadusmuoja un atgrīzja divacei kreisū rūku. Trešā

dīnā pamuote īdūd vēl daudz vairuok lynu un taipat pasoka, lai

sasprēž, nūauž, sašyun kraklus un syuta sovu meitu trejaci, lai

nūsaver, kai buorenīte spēj vysu padarēt. Gonūs buorenīte un

trejace atsasāda uz kryuts un sildējās saulītē. Buorenīte īskuoja
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golvu trejacei un soka: „Mīdzi, vīna actiņa, mīdzi utra actiņa, mī-

dzi treša actiņa!"

Trejace aizmyga. Buorenīte nyu sēd un raud, a Raibalīte

soka_: „Naraudi, īpyut man kreisajā ausī. pa lobu īskrīs vysaidi
kustūnīši un padarīs vysu."

Buorenīte īpyutja vīnā ausī, pa ūtru izskrēja vysaidi kukai-

nīši un stuojās pi dorba: cyts sukuoja lynus, cyts sprēdja, cyts
metja audaklu, cyts audja, cyts šiva kraklus — tai vīns un divi! —

krakli beja gotovi. Buorenīte atdzan nu gonim gūvis un atnas

sašyutus kraklus. Pamuote vaicoj sovai meitai: „Nu, kū tu

redzēji?"

„Nikuo es naredzēju," atsoka meita.

Muote sasadusmuoja un atgrīzja meitai vīnu kryuti. Vēļ reizi

syuta pamuote buorenīti gonūs un īdūd leidza lūti daudz lynu,
pasoka, lai sasprēž, nūauž un sašyun kraklus. Nyu syuta pa-
muote sovu trešū meitu, vīnaci, lai nūsaver, kai pameita īspēj vysu
padarīt. Vīnace aizguoja uz gonim, atsasāda uz kryuts pi buo-

renītis un sildējās saulītē. Buorenīte īskuoja jai golvu un soka:

„Mīdzi, vīna actiņa, mīdzi, ūtra actiņa!"
Bet tai beja tikai vīna acs un jei naaizmyga. Pādējuo meita

vysu nūsavēra, ka buorenīte īpyutja Raibalītei vīnā ausī un pa
utru izskrēja vysaidi kukainīši, kas tū dorbu padarīja. Buorenīte

atdzan gūvis uz sātu un atnas sašyutus kraklus. Pamuote vaicoj
sovai meitai: „Nu, kū redzēji?"

„Redzēju, ka buorenīte īpyutja Raibalītei vīnā ausī, pa ūtru

izskrēja vysaidi kukainīši un vysu pastruoduoja," atsacīja
vīnace.

Pamuote beja špetna kai rogona un nyu jei nūsprīdja Rai-
balīti nūkaut, lai nabyutu, kas buorenītei paleidz. Utrā dīnā ro-

gona pasacīja, lai juos veirs nūkaun Raibalīti. Buorenīte vysu

dzierdēja um palyka cīši nūskumīga, aizguoja pi Raibalītes, ap-

saskuova jai ap kokļu un sacīja: „Mīļū, Raibalīt, kū es darīšu, vīna

palykuse?"

Raibalīte, jū mīrinuoja un atsacīja: „Naraudi! Ka mani nū-

kaus, izvuorēs, gali un kaulus svīss zemē. Tu salosi vysus kau-

lus un aprūc pi sovas gultas gaugaja, par nakti izaugs tamā vītā

zalta uobelnīca."

Buorenītei cīši žāl beja Raibalītes, bet nikuo navarēja padarīt.
Dreiži vīn gūtiņu nūkuova, galu izvuorēja, ēdja, buorenīte sedeja
zam golda, pamuote svīdja jai kaulus acīs un sacīja: „Rej, rej, ka

tu aizzareitu!"

Buorenīte salasīja vysus kauliņus, aproka pi sovas gultas,

Pīsacele reitā un pi gultas auga zalta uobelnīca. Pamuote, īrau-

dzejuse zalta uobelnīcu ar zalta uobelim, nūsaprīcuoja un skrēja
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raut uobeļus. Uobelnīca jai druozjās ar zorim acīs un rogona na-

varēja nivīna uobelīša nūraut.

Utrā reizē rogonai atbrauc meitom svuoti.

„Pamīluošu precinīku ar zalta uobeli," pajem škelvi un īt

uobeļu rautu, bet uobelnīca dūd vīn ar zorim rogonai acīs, un jei

navar nūraut nivīna uobelīša. Buorenīte soka: „Es gon sovu

precinīku pamīluotu ar zalta uobeli."

Dreiži vīn buorenītei atbraucja precinīki, jei pajēmja škeivi,

daguoja pi uobeļnīcas, zalta uobels īkrita pats škeivī un buorenīte

pamīluoja precinīkus. Rogona beja cīši laimīga, ka buorenīte izīs

pi veira un jai palyks zalta uobelnīca. Rogona sataisīja boguotas
kuozas, dzīduoja un doncuoja, prīcuodomuos, ka jai paliks zalta

uobelnīca. Bet kai tikai bourenīte izguoja pa durovom braukt uz

veira sātu, zalta uobelnīca aizguoja jai leidza. Rogona gan ķērās
uobeļnīcas zorūs, bet navarēja nūturēt: uobeļnīcas zori jai sadevja

par acim. Dusmuodamuos rogona palyka bez buorenītes un zalta

uobeļnīcas, bet bourenīte i šūdīn dzeivoj boguota un laimīga.

21. A. 511. A. Gari -Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas,

Domopolē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja reizi vīna vecīte, jai beja meita. „Ka es nūmieršu,"

soka vecīte, „tu myusu raibalītes zornu nadūd cytim teirēt, bet

pate izteirej, zornuos ir īškā taids ziern's, kuru ka īstateisi zemē,

tod izaugs zalta uobelnīca."

Vecīte nūmyra, rogona pajēmja buorenīti ar vysu raibalīti.

Jai beja vēļ treis meitas: vīna ar vīnu aci, ūtra ar divējom un

trešā ar trejom acim. Rogona syuta buorenīti uz gonim, īdūd

vylnu leidza un pasoka, lai sasprēž treis komūli dzejs. Jei aiz-

syuta reizē ari sovu vīnaci, lai nūzaver, kai buorenīte sprēss. Kū

ta buorenīte var sprēst bez ratiņa? Jei daīt pi raibalītes un raud.

„Naraudi, buorenīt." soka raibalīte. „Laid man vylnu mute

īškā, es sagramuošu, pa rogim teisīs dzejs un sazasprēss."
Buorenīte laidja vylnu raibalītei mutē, pa rogim tynās un dzejs

sazasprēdja. Vīnace cvkam veras: aizmyga.

„Voi redzēji, kai jei sasprēdja?" vaicoj rogona vīnacei.

vNaradzēju," atsoka vīnace.

Utrā dīnā syuta divaci, tei tai pat, aizmīg. Buorenīte laiž rai-

balītei vylnu pa muti īškā, jei tynas pa rogim un sazasprēž.

„Voi redzēji, kai jei sasprēdja?" vaicuoja muote divacei.

„Naredzēju," atsoka divace.

Trešā dīnā syuta trejaci, lai nūsaver, kai buorenīte saspress

dzeji. Trejace vērās, divi acs aizmīg, a trešuo, kura beja pakausī,

palīk vaļā. Trejace nūsaver, ka buorenīte laiž vylnu raibalītei

pa muti īškā, tynās pa rogim un sazasprēž.
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„Voi redzēji, kai jei sasprēž?" vaicoj rogona trejacei.

„R_edzēju," atsoka trejace, „raibalītei pa muti laiž vylnu īškā,

jei tynās ap rogim un sasprēž."
Rogona tyuliņ nūkauri raibalīti un zornas pasoka izteirēt buo-

renītei. Buorenīte teirej rauduodama sovas raibalītes zornas un

atrūn īškā zierni. Tū zie_rni īstota klēts golā zemē, tur par nakti

izaug zalta uobelnīca. Utrā dīnā brauc_ garum kēneņa dāls un

prosa, lai nūraun jam vīnu zalta uobeli. It rogona, navar nūraut:

kai tik rogona īt kluotu, tyuliņ uobelnīca cēlās gaisā. Rogona
syuta sovas meitas, lai nūraun zalta uobeli kēneņa dālam, bet

nikuo: kai tikai juos īt pi uobeļnīcas raut zalta uobeli, tai uobelnīca

ceļas gaisā. Izīt buorenīte, daīt pi uobeļnīcas, nūraun zalta uobeli

un padūd kēneņa dālam. Kēneņa dāls pajem buorenīti sev par
sīvu un aizvad, ari zalta uobelnīca aizleiguoja pēc buorenītes uz

kēneņa pili. I šūdiņ buorenīte dzeivoj par kēneņini.

22. A. 325. 511 Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

Reiz dīnēja vacs saklāts. Kod jau juo godi beja daguojuši,

jis īt uz m-uojam. Tai jis īt, īt — īdams redz, ka natuoli muoja.
Tai jis guojis, guojis vēl tuoļuok, kolekte pīguoja jam nakts. Nu

tik jis īraudzēja, ka vēl tuoli speid guns, un tur beja moza muojiņa.
Viņš īguoja īškā, un nalyudza saimineicai, lai īdūd jam ēst.

Saimineica, tierguotuoja sīva, īdeva jam ēst gali, maizi un

vel kluot svīsta. Nu soldots paāda un padzāra un prosuos, lai

īlaiž ari gulēt. Saimineica lobpruot īlaiž un sataisa jam meikstu

vītu.

Reitā, kod soldots guoja pa ceļu, saiminīks īdevja jam baranku

vārtiņi. Nu soldots lika barankus uz placim un guoja, bet jūt otkon

jam palīk timss. Jis īīt pi ūtra saiminīka, puorguļ un tyspats jam
nuteik ari pi treša saiminīka. Pi catūrtuo saiminīka jau jam guoja

sovaiži. Tam saiminīkam beja nalela muojiņa. Pījemt jū pījema
kai pirmū vīsu, bet vokorā saiminīka meita īdeva soldotam vīnu

kristeņu, sacīdama, ka tys jū visur gjuobs. Soldots, aprnauc's

kristeņu, mīrīgi guļ. Saiminīki, reitā cēlušīs, aizbrauca uz tiergu.

Braucūt īguoduoja, ka aizmiersa saldotu pīcelt.

Nu saimineica grīžas atpakaļ. Atguojuse radz, ka soldots vel

Rul, nu jei grib jū celt. Cel. cel — navar pīcelt, suoc rausteit pa

greidu un beņkim. Raudama pamona, ka jam ir zalta kristeņš.

Tu nūmauc jei zemē. Kai tik nūmauc kristeņu, uzreiz soldots pī-

zaceļas un vaicoj: „Par kū jyus manis napīcēlēt?"

Soldots vēl likuos gulēt un gul. Vokora, kod atbrauca sai-

minīks nu tierga, soldots soka: „Nu,_ka tu tik lobs esi, es tevi

varu padareit boguotu. Es pazataisešu par smuku zyrgu, a tu
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ved uz tiergu un puordūd tū zvrgu. Tikai napuordūd Imovu, lai

dūd kaut cik naudas."

Nu atīt tierga dīna un saiminīks vad zyrgu uz tiergu. Te

pīīt vīns boguots kungs un prosa, lai puordūd zyrgu ar visim īmo-

vim! Bet saiminīks soka: „Ni par kū, ni par kaidu naudu napuor-

dūšu īmovu."

Tai kungs nūpierka tū zyrgu, samoksuoja zemnīkam labu

naudu un aizbrauca prūjom.
Par nagaru laiku tys smukais zyrgs atskrīn atpakaļ pi šova

saiminīka. Tai saiminīks otkon vad zyrgu uz tiergu. Tai pat at-

saroda vīns boguotuoks cylvāks un nūpierka zyrgu bez īmovu.

Nu par nacik garu laiku zyrgs otkon atskrīn uz sovu vacū

saiminīku. Saiminīks, naudas gribādams, nūvad jū vēl uz tiergu

un puordūd ar visim īmovim. Kai tik suoka runuot, ka puordūd
ar visim īmovim, uz reizes atskrīn daudzi kupči. Puordevis zyrgu,

dūmoj: „Tagad gon vairs naatskrīs."

Par ilguoku laiku klausuos, ka zyrgs atskrīn zvīgdams, rūk-

dams. Saiminīkam tikai baile, ka var atrast piercēju. Jis dū-

moj: „Jau vairuokas reiizes ir skrējis, tagad jū var kert uotri."

Vīnā vokorā saiminīks soka: ~Zyrgu vajadzēs kaut, citaiž na-

byus lobi, var atīt vysi kupči un praseit naudas. Un cylvāks, kur

tu tūlaik jemsi?"

Nu meitinei beja lūti žāl kumeļa. Reitā, tikuo cēlēs, aizīt uz

sovu zyrgu un stuosta: „Tevi kaus."

Zyrgs soka: „Nu nikas, tu nabādoj. Ka mani kaus, tad tu

munu asni īlej sovā pierduknē. Un tū asni īsvīd puču duorzā, tī

tev izaugs lela uobelneica ar skaistirn zorim."

Tai jei padora. Kai tāvs nūīt kautu, meita pakaļ. Tāvs soka:

„Nu, meit, kū tu tī dareisi?"

Meita atbild: „Gribu aizīt apsavārtu."

Tāvs zyrgam kai dyura ar nazi, suoka skrīt asnis. Meita

pierdukni kluot, lai ītak. Tāvs soka: „Kū tu te drēbu zīd ar

asni?"

Jis atruove meitu nu zyrga, a meitiņa tū asni īlēja puču

duorzā.

Reitā ceļas meitine un veras: tik skaista kupla uobelneica.

Bet jai muote nabeja eistuo, jej beja palikuse buorinīte. Tai tei

buorinīte izīt uorā un nūplēš skaistū uobelīti. Taipat cēlēs pa-

muote un pamona skaistū uobelnīcu, plika izskrīn uorā nu prīkim

un ruovusa uobeli, bet uobelneica uz reizes paceļas gaisā un

skrīn. Pamuotei par tū tika lelas dusmes, jei ar sovu veci dūmoj
nūcierst uobelneicu. Buorenīte dūmuoja tagad, kū te byus darīt,

jai brīsmeigi žāl uobelneicas.

Vokorā jei nūīt uz uobelneicu un raud. Uobelneica soka:

~Naraudi, ka ciers mani, tad tu pirmū skaidu pajām un otkon īsvīd
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duorzā. Nu tuos skaidas izaugs zalta pērle. Un tu tū peili īlaid

prudā, lai mauduojas."
Tai meitine padarēja. Nūsvīda pirmū skaidu un par tū nu

tuos skaidas izzataisēja zalta peile. Buorinīte peili īmat prudā.
Tavs, maneidams zalta peili, grib tu nūšaut. Buorenīte nūīt un

pastuosta peilei, ka jū šaus zemē.

Kai tikai juos tāvs īt šaut, peile īgrimst prudā dibinā. Nu

peile meitiņai daudzi kuo pastuosta par juos dzeivi. Tai peile
meitinei iztaisa zalta pili un jei tvirtā dzeivoj. Izzinuojis kēneņš,
ka ir taida skaista pils un tī dzeivoj ļūti skaista meitiņa.

Ķēniņš nūbrauc, īīt pilī, atrūn skaistū meitini Tai jam meitiņa

pateik. ka jis tvuleņ apsaprecej.

23. A. 511. 510. J. Lautenbachs no K. Lautenbachas.

Vienreiz bijusi sērdienīte, kurai saimniece devusi ganos jo
daudz vērpjamā līdz, tā ka nevarējusi savērpt, un bīdamās no

saimnieces niknas rāšanas, tā gauži raudājusi. Te pienācis pie
viņas vecs vīriņš un prasījis, ko viņa raud. Kad tā viņam iztei-

kusi savu likteni, tad vecais vīriņš sacījis, lai viņa tās vērpjamās
pakulas dod sarkanai govsniņai ēst, tad pa ausim nāks smalkas

dzijas ārā un tīsies uz govsniņas ragiem.

Sērdienīte tā darīja un tapa ar darbu drīz galā. Saimniece

sūtīja otrā dienā sērdienītei savu meitu ganos līdz, lai tā noska-

tās, ka viņa var tik daudz darba padarīt. Mātes meita, bez darba

būdama, lika, lai sērdienīte viņai paieskā galvu. Sērdienīte, tai

galvu ieskādama, dziedāja: „Migu, migu, vien' actiņa, līdz aiz-

miga otr' actiņ'!" Kad mātei meita bija aizmigusi, tad sērdienei

līdzēja atkal sarkanā govsniņa to darbu padarīt.

_Otrā dienā sūtīja saimniece savu otru meitu, kurai bija maza

treša actiņa pakausī, ko neviens nevarēja redzēt. Arī tā lika

sērdienītei galvu ieskāt. Sērdiene, tai galvu ieskādama, atkal

dziedāja:_„Migu, migu, vien' actiņa, līdz aizmiga otr' actiņa!"
atkal līdzēja sarķīte sērdienītei tās darbu padarīt.

Bet mātes meita, kas ar savu trešo aci bija redzējusi, ka sarke
sērdienei līdz vērpt, to pateica savai mātei. Tā lika tūliņ govsniņu
sarķiti nokaut. Nu raudāja sērdienīte gauži, gauži. Atkal pie-
nāca tai klāt vecais vīriņš un mācīja tai, lai aprok tā savas mīļās
sarķītes kaulus apakš tā istabas loga, kur viņa pati gul. Kad sēr-

diene tā bija darījusi, tad no tiem kauliem izauga ābele ar zelta

āboliem. Kad saimniece ar savām meitām pie ābeles gāja raut

kādu ābolu, tad ābele pacēlās uz augšu, ka nevarēja ābolus sa-

sniegt; bet kad tai sērdienīte piegāja, tad tā zemu zemu noliecās.

Pēc tam gāja mātes meitas baznīcā un nejēma sērdienīti līdz,
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bet. piebēra sieku ar Linsēklām un pelniem un lika tās sērdienītei

izlasīt. Sērdiene raudāja gauži
Te atnāca vecais vīriņš un iedeva viņai baltu nūjiņu. Kad

ar to piesita pie sieka, tad tūliņ nošķīrās savrup linsēklas, savrūp

pelni. Kad piesita ar to pašu balto nūjiņu pie tā akmeņa, kas

bija pie tās zelta ābeles, tad iznāca sudraba zirgi ar sudraba ra-

tiem un vēl pašai sērdienei sudraba drēbes. Sērdiene tanīs ap-

ģērbās, iesēdās tos sudraba ratos un brauca arī uz baznīcu. Sauie

tai gāja priekšā, mēnesis pakaļā un sudraba ābele tecēja līdz. Pēc

baznīcas sērdienīte pārbrauca ātri mājās, piesita ar nūjiņu pie

akmeņa un viss tūliņ nozuda.

Mātes meitas pārnākušas, stāstīja sērdienītei: „Ak, peln-

rušķīti, ka tu zinātu, ko mēs redzējām? Mēs redzējām sudraba

zirgus, ratus un sudraba princesi."
Sērdienīte atteica: „Es ar' redzēju."
Mātes meitas prasīja: „Kur tu redzēji?"
Tā sacīja: „Es uzkāpu uz mēslu čupu un tur redzēju."
Mātes meitas tūliņ to mēslu čupu izārdīja. Atkal mātes mei-

tas sajauca sieku linsēklu ar pelniem un'lika tās sērdienītei lasīt,

kamēr pašas gāja baznīcā. Bet sērdienīte piesita atkal ar balto

nūjiņu pie sieka un tūliņ izšķīrās savrūp linsēklas, savrūp pelni.

Tad viņa vēl reiz piesita pie akmeņa. Šoreiz gadījās zelta zirgi,
zelta rati un zelta drēbes. Sērdiene, jauki apģērbusies, brauca uz

baznīcu; tai gāja saule papriekšu, mēnesis no pakaļas un zelta

ābele tecēja līdz.

Kad sērdiene bija atkal pie savām linsēklām atgriezusies at-

pakaļ, tad arī pārnāca mātes meitas un sacīja: „Ak, pelnrušķīti,
ka tu zinātu, ko mēs šoreiz redzējām? Mēs redzējām zelta zirgus

un ratus un zeltā ģērbušos daiļu meitu.'

Sērdiene atteica: ~Es uzkāpu uz cūkkūts un ar' redzēju."
Mātes meitas lika cūkkūti noārdīt. Atkal tās brauca baznīca

un atstāja atkal sērdieni linsēklas lasīt. Bet tā darīja atkal tāpat,
kā citām reizām, un šoreiz tā brauca ar dimanta zirgiem, dimanta

ratos, pati dimantā vien ģērbusies. Saule tai gāja papriekšu, mē-

nesis no pakaļas un dimanta ābele tecēja līdz.

Visi ļaudis bija izbrīnījušies par skaisto braucēju. Ķēniņa

dēls, kas gribēja dabūt skaisto braucēju, arvienu līdz šim bija par

velti tai pakaļ dzinies, nu uzlēja piķi uz durvju sliekšņa. Kad sēr-

diene steidzās no baznīcas ārā, tad pīķis tai norāva vienu kurpi.

Ķēniņa dēls tai tik ātri devās šoreiz pakal, ka tā nedabūja savus

dimanta svārkus noģērbt, bet pamuka ar visiem dimanta svār-

kiem apakš baļļas. Ķēniņa dēls ienāca ar to dimanta kurpi,

meklēt pēc tās jaunavas, kurai tā ietu kājā. Viena mātes meita

nodrāza savu kāju, uzmauca to kurpi un ķēniņa dēls to veda sa-

vos ratos projām. Bet krauklis sauca: „Krauk, krauk, pilna kurpe
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asinu! Krauk, krauk, pilna karīte asiņu!" Nu ķēniņa dēls veda

mātes meitu atpakaļ un uzgāja sērdienīti, kuras spožie svārki

apakš baļļas paspīdēja, un sērdienīte tapa par ķēniiņieni.

24. A. 511. 510. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā,

Folkloras krātuvē.

Reiz vienam vīram nomirst sieva, kas atstāj mazu meitiņu.
Bet tēvs drīz apņem otru sievu ar trim meitām: vienai meitai

bijusi viena acs, otrai divas, trešai trīs acis. Pamāte nevarējusi

ne acu galā sērdienītes ieraudzīt. Viņa tai devusi dikti daudz

darba pa māju un dzinusi ar darbu arī ganos.

Reiz pamāte iedod bārenītei daudz linu vērpt un pieteic: „Ši-
tie tevim šodien jāsavērpj."

Sērdienīte izdzen govis ganos, pieiet pie savas govs, ko māte

mirstot atstājusi, apķeras tai ap kaklu un teic: „Mīļā raibulīt, redzi

cik daudz pamāte iedeva ko savērpt. Kur to lai es varu paspēt?
Bet citādīgi mājā nedrīkstu rādīties."

Raibuliņa atbild: „Dod man, es gremošu un tu tin pa ausi

ara!" Nu viens divi — dzija savērpta.
Otru rītu pamāte iedod vēl vairāk ko vērpt, un šoreiz atkal

raibuliņa palīdz.
Trešā rītā pamāte sūta savu meitu ar vienu aci vaktēt, ka

bārenīte savērpot. Nu meita aiziet, bet sērdienīte teic, lai šī dodot

galvu paieskāt. Meita dod arī, bet sērdienīte, galvu ieskādama

dzied: „Midzu, midzu, vienacīt! Midzu, midzu, vienacīt!" kamēr

ta_ aizmieg. Nu viņa paķer linus, pie raibuļas klāt, ņem un sa-

vērpj. Kamēr meita uzceļas, tikmēr lini savērpti.
Otru rītu pamāte sūta savu otru meitu ar divām acim. Bet

tai neizgāja labāki. Tāpat sērdienīte ņem, aizmidzina savu pus-

māsu un savērpj.
Trešo rītu pamāte sūta savu trešo meitu ar trim acim un

pieteic, lai tik šī novaktējot. Aiziet meita, dod galvu ieskāt, bet

sērdienīte dzied: „Midzu, midzu, vienacīte! Midzu, midzu
L

otr-

acīte!" bet trešo piemirst. let pie raibuļas un savērpj. Otra rīta

mate prasa, vai šī esot novaktējusi. Meita ņem un izstāsta, ka

raibuļa gremojot, un bārene pa ausi tinot. Nospriež rītu raibuļu

nokaut.

Bet sērdienīte, dabūjusi dzirdēt, ka viņas mīļā raibuļa rīta

tiks nokauta, aiziet pie viņas, apķeras ap kaklu un raud: „Mīļa

raibuliņ, rītu tevi pamāte nokaus."

Raibuļa atbild: „Nekas, ka mani nokaus.
_

Tik pati taisi zar-

nas, tu tur atradīsi zelta ābolu, paņem un iedēsti to sētsvidu, tad

tev izaugs zelta ābele, un neviens nevarēs pie viņas pietikt, ka

tik tu."
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Rītā raibuļa tiek nokauta, un sērdienītei atmet, lai šī iztīrot

zarnas, ko sērdienīte arī labprāt paņem. Viņa atron zelta ābolu

un tūliņ to iestāda, kā sacīts.

Otrā rītā ceļas pamāte, ierauga zelta ābeli, sasauc visas sa-

vas trīs meitas un teic: „Tā ir mūsu laime, ka tāda ābele gadī-

jusies. Ejat un noraujat pa vienam ābolam!"

Nu meitas skrien ābolu raut, bet tavu brīnumu! Kā sniedzas

pēc āboliem, tā ābele paceļas gaisā. Meitas vēl šā un tā, bet

nekā. Māte teic: „Lai nu šoreiz paliek, gan jau dabūsit."

Tai valstī bijis neprecējies ķēniņš. Viņš izrīko lielas dzīrās

un balli, un liek saaicināt visas s_kaistules. Kura viņam vairāk

patiks, to viņš ņems par sievu. īstās meitas pošas uz balli, bet

sērdienīte- prasa, lai šo arī laižot. Bet pamāte teic: „Kā tu tāda

noplīsusi iesi?"

Bet sērdienīte lūdz, lai tik laižot. Nu pamāte saka: „Ja tu

sieku kaņepju izlasīsi no pelniem, tad tu varēsi iet."

Nu viņa aiziet pie ābeles, sasauc visus putniņus, kas tur dzī-

voja. Sanāk visi putni, sīki, mazi un lieli, un viens divi —
sieks

ir izlasīts. Atnāk pie pamātes un rāda, ka esot izlasījusi, bet pa-

māte tomēr nelaiž un teic, lai tik ejot gulēt, gan bez viņas tur būšot

daudz smukākas meitas.

Sērdienīte neiet vis gulēt, aiziet pie ābeles. Nu salaižas visi

putniņi, ņem apģērbj sērdienīti mēnesskleitā. Kariete jau ir

priekšā, sērdienīte iesēžas un aizbrauc. Saule spīd priekšā un

ābele ar visiem putniem griezdamās nāk līdza. Bet tikko sērdie-

nīte atver durvis, visi paliek no brīnumiem skatoties. Nu ķēniņš
pienāk un paņem viņu uz danci, un tā visu vakaru negrib tās ne

no rokām izlaist. Bet kad sāk nākt jau uz divpadsmitiem, viņa

izraujas un noskrien pa trepēm zemē. Ķēniņš gan dzenas pakaĻ
bet nekā, redz tik, ka iesēžas karietē. Saule priekšā, migla pakaļa

un tā nozūd.

Otrā rītā pārnāk meitas un nemās stāstīt mātei: esot bijusi
viena skaistule ar mēness kleiti. Ķēniņš visu vakaru esot ar viņu

dancojis, bet uz divpadsmitiem viņa esot nozudusi.

Ķēniņš drīz vien rīko otru balli. īstās meitas aiziet, bet sēr-

dienīti nelaiž: lai izlasot divi sieki kaņepju no pelniem. Viņa pa-

ņem un izlasa, bet pamāte vēl nelaiž. Sērdienīte aiziet pie ābeles,

apģērbj zvaigžņu kleiti un aizbrauc.

Tikko bārene ieiet iekšā, tā ķēniņš klāt. Viņš nu domā ne-

laist to projām, jo grib zināt, kas šī tāda par skaistuli. Bet ko nāk

uz divpadsmitiem, tā viņa atkal izraujas un aizskrien.

Otrā rītā mātes meitas nevar ne nostāstīt: šoreiz esot bijusi

skaistule ar zvaigžņu kleitu mugurā.

Kēmiņš rīko trešo balli, un tiek atkal izziņots, lai ierodas visi

viesi. Aizbrauc īstās meitas, bet sērdienīti nelaiž: lai izlasot sieku
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kaņepju no pelniem. Viņa šoreiz atkal tiek tāpat cauri, kā tas

abas reizas.

Šoreiz bārene apģērbj saules kleitu un aizbrauc. Ķēniņš dan-

cina viņu vienā pasākumā un jau iepriekš pateic sulaiņiem, kad

ieradīsies skaistā dancotāja, lai ņem trepes notraipa ar darvu.

Jau nāk uz divpadsmitiem, dancotāja paliek nemierīga, bet ķē-

niņš viņu labi uzmana. Viņa ātri izraujas un noskrien pa trepēm,
bet skrienot pielīp viena kurpe, ko nevar atraut. Pamet kurpi
un aizbrauc.

Ķēniņš paņem kurpi un brauc katrā mājā meklēt skaistās

dancotājas. Piebrauc arī pie pamātes. Viņa tūliņ ved savu pirmo
meitu kurpi mērīt. Viss būtu laikā, tik pirksti par gariem. Tūliņ

paņem nazi, nogriež īsākus un iebāž kāju ar visām asinim kurpē,
teikdama: „Tagad tu būsi ķēniniete, tev jau kājām nevajadzēs

staigāt."
Ved šo pie ķēniņa, ķēniņš iesēdina viņu karietē un brauc. Bet

kā tiek pie zelta ābeles, tā visi putniņi dzied:,, Čī, čī, tā nav tava

īstā brūte, asins kājā."

Ķēniņš paskatās un ierauga pilnu kurpi ar asinim. Nu ķēniņš
ved to atpakaļ, un prasa citu. Pamāte ved otru meitu. Viss būtu

labi, bet kāja tik drusku par platāku. Pamāte paņem nazi, apgriež
kāju un ved pie ķēniņa. Kā tiek pie ābeles, tā putniņi dzied* „Čī,
čī, tā nav tava īstā brūte, asinis kājā."

Ķēniņš paskatās: asinis jau par kurpi pāri iet, nu ved to at-

pakaļ. Nu pamāte ved trešo meitu. Viss būtu labi, tik papēd'.s

par garu. Viņa paņem nazi un apgriež. Bet kā piebrauc pie ābe-

les, tā putniņi dzied: „Čī, čī. tā nav tava īstā brūte, asin's kājā."

Ķēniņš paskatās: jau karietē tek asinis, un ved to atpakaļ

sacīdams, tā neesot īstā, vai vairāk meitu neesot?

Pamāte atbild: „Ir gan viena, bet tā tik ar pelniem vien ru-

šinājās."
Ķēniņš tomēr prasa, lai vedot arī to šurp. Nu pamātei jāved

vien ir, ķēniņam pretim runāt nedrīkst. Sērdienīte arī nomazgā-
jas un iet pie ķēniņa. Šoreiz ķēniņš pats mērīs kurpīti. Kā pa-

ņem, tā ieiet. Nu ķēniņš priecīgs, ka atradis īsto. Sērdienīte aiz-

skrien papriekšu pie ābeles un apģērbj savu zvaigžņu kleiti. Ķē-

niņš sēdina viņu karietē un brauc uz savu pili. Visa putniņi prie-

cājas dziedādami pa ābeli: „Čī, čī, tā ir tava īstā brūte."

Ķēniņš nu pārved līgavu savā pilī, kur pēc trim dienam no-

dzer priecīgas kāzas.

25. A. 511. 510. Latvju kultūras kr. Teicēja 45 g. veca

V. Kromane Latgale.

Vīnai muotei beja treis eistuos meitas: vīnace, divace un

trejace, un vīna pameita. Buorinīte guoja gonūs un vokorūs, kad
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sadzyna lūpus muojuos, otkon guoja pi cytim dorbim. Pamuote

buorinītes cīši naīredzēja.
Vlniā reitā pamuote sajaucja kaņepes ar palnim un lyka buori-

nītei gonūt izteirēt. Buorinīte izdzyna lūpus gonūs un raud. Pī-

guoja pi buorinītes gūtiņa un prosa: „Kuo tu raudi, buorinīt?"

„Kai man narauduot?" atbildēja buorinīte, „pamuote sajaucja
kaņepes ar palnim un lyka man izteirēt."

Gūtiņa pajēmja un izpyutja palnus, tai ka teiruos kaņepes tik

palyka rūkā. Atguoja vokors. Buorinīte sadzyna lūpus sātā.

Pamuote vaicoj: „Vai iztelrēji kaņepes?"

„Ja, izteirēju," atbildēja buorinīte.

Utrā reitā otkon pamuote sajaucja kaņepes ar palnim un lyka>
lai buorinīte izteirej. Uz gonim jei nūsyutīja reizē sovu meitu,

vīnaci, un lyka jai nūsavērt, ka buorinīte teirēs kaņepes. Buori-

nīte ar vīnaci izdzyna lūpus gonūs un gona. Suoka buorinīte rau-

duot. Pīguoja kluot gūtiņa un prosa: „Kuo tu raudi, buorinīt?"

„Kai man narauduot? Pamuote man īdevja atteirīt kaņepes
nu palnim!"

Tad gūtiņa sOka: „Vīnacīt, aizmīdz vīnacīti!" Vīnacīte ari

aizmyga. Gūtiņa pajēmja un izpyutja palnus nu kaņepēm. At-

guoja vokors. Buorinīte sadzyna lūpus sātā. Pamuote vaicoj:

„Vai izteirēji kaņepes?"

„Ja," atbildēja buorinīte, „izteirēju!"
Buorinīte aizguoja gūvu slauktu. Pamuote prosa vīnacei:

„Vai redzēji, kai buorinīte teirēja kaņepes?"

„Na, naredzēju. Man apguoja mīgs un es aizmygu; kad pa-

samūdu, jau kaņepes beja izteirētas!" atbildēja vīnace.

Pamuote suoka buort vīnaci. Buorinīte izslaucja gūvis, at-

guoja uz ustobu un atsagula. Utrā reitā pamuote otkon sajaucja

kaņepes ar palnim un reizē ar buorinīti nūsyutīja gonūs divaci.

Buorinīte gona gūvis un raud. Pīguoja kluot gūtiņa un vaicoj:

~Kuo tu, buorinīt, raudi?"

„Kai man narauduot? Pamuote atkon lyka atteirēt kaņepes,

nu palnim," atbildēja buorinīte gūtiņai.

Tad gūtiņa soka: „Divacīt, aizmīdz divactiņas!" Divacīte

tyuleņ aizmyga. Gūtiņa pajēmja un izpyutja palnus nu kaņepēm.

Atguoja vokors. Buorinīte sadzyna lūpus sātā. Pamuote vai-

coj: „Vai izteirēji kaņepes?"

„Ja, izteirēju," atbildēja buorinīte un aizguoja gūvu slauktu.

Tad pamuote pīskrēja pi divaces un prosa: „Vai redzēji, kai

buorinīte teirēja kaņepes?"

„Na, naredzēju. Man apguoja mīgs un es aizmygu; kad pa-

samūdu, jau kaņepes beja izteirētas!" atbildēja divace.

Pamuote sabuora divaci. Buorinīte izslaucja gūvis, atguoja

uz ustobu un atsagula. Reitā buorinīte otkon agri cēlās un nū-
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guoja gūvu slauktu. Pa tū laiku pamuote pījaucja daudzi kaņepu
ar palnim un, kad buorinīte atguoja nu gūvu slaukšanas, pīsacīja

jai ituos kaņepes gonūs izteirēt.

Trešā reizē pamuote syutīja trejaci un pīklīdzja nūsorguot,
kai buorinīte teirēs. Tai buorinīte ar trejaci izdzvna lūpus gonūs.
Buorinīte gona lūpus un raud. Pūt kluot gūtiņa un soka: „Kuo
tu raudi, buorinīt?"

„Kai man narauduot? Pamuote otkon pīdevja dorba kaņepes
teirēt!" atbildēja buorinīte.

Tad gūtiņa soka: „Trejacīt, aizmīdz divacītes!"

Trejace aizmīdzja divi actiņas, bet trešuo palvka vaļā. Gū-

tiņa pajēmja un izpyutja palnus nu kaņepēm. Trejaces trešuo actiņa

tū vysu redzēja. Atguoja vokors. Buorinīte sadzyna lūpus sātā.

Pamuote vaicoj: „Vai izteirēji kaņepes!"

„Ja, izteirēju," atbildēja buorinīte un aizguoja gūvu slauktu.
Tad pamuote pīskrēja pi trejaces un vaicoj: „Vai redzēji, kai buo-

rinīte teirēja kaņepes?"
„Ja, redzēju," atbildēja trejace. „Pastuosti, kai jei teirēja?"

prosa pamuote.

„Kad mes ganījām, pīguoja pi mums gūtiņa un soka: „Trejacīt,
aizmīdz divacītes!" Divi munas acis aizmyga, bet trešuo palyka

vaļa, un ar tū es redzēju, ka palnus izpvntja gūtiņa," izstuostīja
trejace.

„Vajadzes gūtiņu nukaut," soka pamuote.

Pa tū laiku buorinīte izslaucja gūvis, atguoja uz ustobu un

atsagula. Reitā agri buorinīte cēlās un aizguoja gūvu slauktu.

Pīguoja pi buorinītes gūtiņa un soka: „Šūdīn mani kaus zemē!

Kad mani nūkaus, tu paprosi, lai pamuote tev atdūd munu pyusli
izteirēt. Teirēdama pyusli, tu atrassi smuku kauliņu. Tū kau-

liņu tu nūnes un zam lozdas aprūc, bet pēc trejom dīnom nūej

apsavārtu!"

Tymā pašā dīnā nūkova gūtiņu. Buorinīte prosa pamuotei
dut jai izteirēt pyusli. Pamuote ari īdevja un buorinīte aizguoja

Pyušja teirētu. Pyusli teirēdama, buorinīte atrada tū kauliņu, par

kuru jai runuoja gūtiņa, nūnesja zam lozdas un apraka. Paguoja
treis dīnas un buorinīte nūguoja apsavārtu. Tymā vīta, kur buori-

nīte apraka kauliņu, stuovēja maza ustabiņa. Buorinīte īguoja

tyma ustabiņā un redzēja, ka tur ir daudz vysaidu duorgu kleitu,

kūrpu un cytu drēbu. Buorinīte palyka cīši prīcīga.

Atguoja svātdīnā. Buorinīte īsarūšja skaistuos drebēs un aiz-

guoja uz baznīcu. Baznīcā buorinīti īraudzēja ķēniņa dals un buo-

jam cīši patyka.
Utrā svātdīnā ķēniņa dāls sadūmuoja pīsmeret arjeimi stygu

nn, kad buorinīte īs uz baznīcu, jai pīlips kūrpe un nukriss. Pec



196

ituos kūrpes jis dūmuoja atrast skaistū meitiņu un apprecēt jū.
Kai jis sadūmuoja, tai izdarīja.

Utrā svātdīnā ķēniņa dāls pīsmērēja ar leimi tū stygu, pa

kuru guoja buorinīte. Buorinīte kai guoja, tai jai kūrpe pīlvpa

um palyka tai vītā. Ķēniņa dāls pajēmja kūrpi un aizguoja uz

sovupili.

Utrā dīnā ķēniņa dāls braucja pa kēnesti un meklēja tū meitu,

kurai pīdar kūrpe. Meklēja, meklēja jis, bet atrast navar. Galīgi

ķēniņa dāls ībraucja ari pi pamuotes un prosa: „Vai tev ir

meitas?"

Pamuote pasaucja sovas treis meitas, bet kūrpe juom nivīnai

naatsatvka. Tad ķēniņa dāls soka: „Vai vēl ir kaida meita?"

„Ja, ir gon, bet jei pašlaik slauc gūvis un dreiži atnuoks. bet

es jau zynu, ka jai kūrpe naleiss kuojā," soka pamuote.

„Var(byut, leiss," atbildēja ķēniņa dāls.

Buorimte atguoja uz ustobu un apāva kūrpi. Kūrpe jai atsa-

tyka. Tad buorinīte īguoja ūtrā ustobā, apuova ūtru kūrpi, atguoja

pi ķēniņa dāla un aizbraucja.
Pamuotei beja žāl, ka ķēniņa dāls napajēmja juos meitu. Buo-

rinīte aizbraucja ar ķēniņa dālu, apsaprecēja un šudīņ dzeivoj lai-

mīgi.
Pamuotes meita, vīnace, dreiži nūmyra un jai palyka divi

meitas: divace un trejace, kurom pēc buorinītes vajadzēja vysus

gryutūs dorbus struoduot.

26. A. 511. 510. V. Barkovskis, Latgalē.

Vīnā pasaules molā dzeivuoja buorinīte, jai nabeja ni tāva ni

muotes un ni muosas, ari bruoļu nabeja un nikaidu rodu, kas pa-

žāluotu gryutūs breižūs. Jei vīna pati dzeivuoja ustobā, kaut kū

sprēdja un tai jai puortyka, lai gon beja lūti gryuts.
Citā molā dzeivuoja rogona, jai lūti vajadzēja gona vai ga-

nes, kas ganei tu juos lūpus. Jei izdzierst, ka te ir taida buorenīte,

atīt uz buorinīti un soka: „Nu, duorgū meitiņ, moža īsi uz manim

par ganeiti, pīna mums dīzgon, lūpeņi mīreigi, ganeiba plota. Ej

uz manim, byus cīši labi!"

Buorenītei nabeja muojā dorba, jei beja lūti prīcīga, bez pre-

tuošonuos guoja uz rogonu par ganeiti. Muojās buorinītei nabeja

pat kuo ēst, kaida sausa gorūzeņa un tū ar yudini zeida. Tad

rogona ar buorenīti guoja uz sovu muoju. Pyrmās dīnās rogona

buorinīti lūti mīluoja, devja vysu lobuokū ēst. Vēluok rogona

taida jau nabeja, beja dusmīguoka im vairs nadevja lobu ēdīnu.

Buorenīte ganēja lūpus lūti labi: kotru vokoru gūv's atdzyna pī-

baruotas un pīdzyrdētas. Buorenīte kotru reitu cēlēs agri leiJz

saules lāktam, kod rogonas vysos vēl gulēja, izslaucja gūvis un
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vvsod posa izdzvna gonūs. Rogona bez kaidas vainas uz buore-

mātes vys īzaneiduos. Rogonai beja vīna gūvs, raibaleita, ar kuru

buorenīte vys sasarunuojās.

Tymā muojā, kur buorenīte beja par gani, beja na vīna vīn

rogona, bet daudz. Kotru svātdīn rogonas guoja uz baznīcu. Vīnu

reizi nyknuo rogona guoja otkon uz baznīcu un īdama īdeva buo-

renītei lūti daudz lynu sukuot, saceidama: „Ja tu par šitū laiku,
oikom es atīšu nu baznīcas, lynu nasasukuosi, tepat byusi nū-

systa."

Buorenīte lyudza rogonu, lai palaiž jū kotru svātdīn uz

baznīcu, bet rogona nalaide, lai gon tai beja nūrunuots. Kai ro-

gona tū dīnu aizguoja uz baznīcu, buorenīte, pajāmusja lynus,

guoja uz kļāvu un dzina gūvis uz gonim. Izdzynnsja gonūs, buo-

renīte sāstās uz akmina un raud.

Par kaidu laiku pi buorenītes put rogonas guvs Raibaļa un

vaicoj: „Kuopēc tu, meitiņ, raudi, kas tev kait?"

Nabaga buorenīte rauduodama atbild: „Kuopēc es narau-

duošu? Rogona man īdeva sasprēst leidz pusdīnom lūti daudz

lynu, un kad es leidz pusdīnem nasasprēšu, man uz reizes goiva
nūst."

Raibaļa padūmuoja, tad teicja: „Kū lai es tev, duorgū meitiņ,

izdoru? Varbyut es varātu tev paleidzēt sasprēst. Laid man tus

lynus pa kreisū ausi īkšā."

Tad buorenīte palyka lūti prīcīga un tyuleņ ībuoza jai tus

lynus pa kreisū ausi īkšā. Kad buorenīte īlaida lynus raibalītei

īkša, tod dreiži vysi lyni beja sasprāsti.

Citu svātdīn rogona buorenītei īdeva vēl vairuok lynu sa-

sprēst, bet raibaļa dreiži vīn sasprēda, visus lynus. Tūlaik buore-

nīte ari posa īleida gūvei vydā pa kreisā ausi un pa lobū Izleida

uora. Tagad jei palyka brīsmīgi skaista meitinīte ar zalta kūrpem.

Buorenīte dreiži aizguoja uz baznīcu. Rogona, pamanījuse
taidu skaistu meitu, brīsmīgi breinuojuos. Kod buorenīte guoja
nu baznīcas uorā, ķēniņa dāls jū pamanēja un gribēja aizvest uz

sovu pili. Bet jei beja ļūti bailīga un, bāgdama nu kunga, izgai-
sinuoja vīnu zalta kūrpi.

Buorenīte atskrējuse tyulen īlein gūvei pa vīnu ausi vyda

Pa ūtru uorā un ir taida pat, kai bejuse.

Vokorā jei sadzan gūv's sātā īīt ustobā un sed. Rogona, at-

guojuse nu baznīcas, stuosta: Šūdīn baznīcā beja vīna skaista

meitiņa, ka pat ķēniņa dāls īsamīļuoja un dzinuos pakaļ."
Par divas dīnas vāluok rogona izzinuoja

L
ka keniņs brauks pa

pasauli un mekleis taidas meitas, kurai leišūt zalta kurpe kuoja.
Vacuo rogona aizskrēja pa deviņim verstim prīkša pi keniņa un

soka: „Varbyut muna kuoja leiss."
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Pamēreja, bet naleida. Rogona, atskrējuse uz sātu, cierš un

tēš, kab pataisēt sovu kuoju mozuoku.

Atbrauc ķēniņš uz rogonas sātu un mērej visom rogonas mei-

tom, bet kūrpe nivīnai nader. Beidzūt ķēniņš suoka meklēt visas

molas, varbyut kur gul kaida meita paslāpta. A rogonai ari beja
buorenīte paslēpta zam siles. Kai ķēniņš īt car sili, tai buorenīte

aizzakuosej. Ķēniņš pacel sili redz, ka tur gul meita, un soka:

„Celīs, meitiņ, ko guli? Laiks gonūs dzeit."

Tei pīsacel, apmauc sovas postolas un aizīt. Ķēniņš dūmoj, ka

gane jau nabyus tai skaistuo meita.

Tai dreiži atīt otkon svātdīna un buorenīte prosuos, lai rogona

jū palaiž uz baznīcu, bet tei soka: „Kū tu taida najāgs tī darēsi?

Pītiks baznīcuonu bez tevis."

Rogona nyu īdūd buorenītei vēl daudz vairuok lynu kū sprēst,
kai dorba dīnās. A buorenīte guoja otkon pi sovas raibaļas un tei

dreiži pastruoduoja tū dorbu. Beidzūt buorenīte īlein raibaļai pa

vīnu ausi vydā pa ūtru uorā un palīk skaista, zīd kai pučīte. Ta-

gad ķēniņam vēl vairuok zūbi dag, kai nu varātu tuos skaistulis

dabuot.

Pirms mišas ķēniņš nūguoja uz muojom, lika iztaisīt taidus

rotus, kur varātu cylvāks pīlipt. Uotri vīn beja kareta gotova.

Vysapkuort ap baznīcu ķēniņš pīstota zyrgus un pamat vīnu vīn

tukšuoku vītu, kur lai jei ītu. Vysi lauds stuov apkuort un vērās.

Tik kai jei izguoja nu baznīcas, ķēniņš aizstyuma rotus prīškā, lai

jei kuop puori, jo citur nikur navar puorīt; Teikai īt puori rotim,

uzreiz jai pīleipst kuojas. Kerās ar rūkom, i rūkas pīleipst,

Ķēniņš pfit kluot, sādinoj jū sovā karetā un aizved uz sovu pili.

Dreizā laikā iztaisēja lelu muoju, kur dzīduot un dancuot par

kuozu laiku. Ka ķēniņam beja kuozas, vysi laud's varēja īt ēst

un dzert kaut treis dīnas. Uz kuozom beja sasaukti visu kēnestu

ķēniņi.

Pēc kuozu buorenīte izstuostēja ķēniņam sovu gryutū dzeivi,

un ķēniņš nūbrauca uz to rogonu, kas jū brīsmīgi mūcēja. Ķēniņa

soldati nūcierta rogonai golvu un juos meitas sadadzinuoja uz

guns.

27. A. 511. 510. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas,

Domopolē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja reizi pamuote, rogona, jai beja sovas meitas un

buorenīte. Buorenīte ganīja gūvis, kotru dīnu rogona buorenītei

aizlyka sasprēst daudz lynu, nūaust un gotovu drēbi atnest uz

sātu.

Pyrmā dīnā aizīt buorenīte uz gonim, daīt pi sovas gūtiņas
raibalītes un gauži raud.
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„Naraudi, meitiņ, es tev paleidzēšu, īpvut vīn man austiņā,"
soka raibalīte.

Buorenīte īpvutja raibalītei austiņā, izskrēja daudzi putniņi,

sasprēdja, nūaudja, saritynuoja gotovu trūbeti. Tod buorenīte aiz-

nesja uz sātu un atdevja pamuotei; pamuote breinuojās, kai buo-
renīte varēja tik daudz sasprēst un nūaust.

Ūtrā dīnā svuta rogona sovu meitu divaci, lai nūpilņavoj, kas

buorenītei paleidz sasprēst nn nūaust. Aizīt jei uz gonim, atsa-

sāst uz kryuts, buorenīte soka; „Mygu, mygu, vīn' actiņa, mygu,

mygu, ūtra actiņa!"
Jei aizmīg, buorenīte īpyuš sovai raibalītei austiņā, izskrīn

vysaidi putniņi, sasprēž, nūauž un buorenīlte trūbiņu aiznas uz

satu. Rogona vaicoj meitai: „Voi redzēji, kas jai sasprēž un

nūauž?"

„Naredzēju," atsoka meita.

Rogona labi sadūd sovai meitai un trešā dīnā syuta četraci

nupiļņavuot, kas paleidz buorenītei. Aizīt četrace uz gonim, at-

sasast uz kryuts un vērās. Buorenīte soka: „Mygu ,mygu, vin-

actiņa, mygu, mygu, ūtractiņa, trešactiņa un catūrtactiņa!"
Četrace aizmīg. Buorenīte īpyilš raibalītei austiņā, izskrīn

putniņi, sasprēž, nūauž un gotovu trūbiņā jei aiznas uz sātu.

„Voi redzēji, kas buorenītei sasprēdja un nūaudja?" vaicoj
rogona sovai meitai.

„Naredzēju," atsoka meita.

Rogona labi nūsukoj četraci un syuta sešaci nūpiļņavuot, kas

buorenītei sasprēž un nūauž. Atīt sešace uz gonim, atsasāst uz

kryuts, buorenīte jai īskoj golvu un soka: „Mygu, mygu, vīn-

actiņa, mygu, mygu, ūtractiņa, mygu, mygu, trešactiņa, catūrt-

actiņa, pīktactiņa un sastactiņa!"
Rogonas meita otkon aizmīg. Buorenīte tyulin īpyuš raiba-

lītei ausī, izskrīn putniņi un vysu pastruodoj. Buorenīte atnas trū-

bdņu uz sātu un atdūd rogonai.
„Voi redzēji, kas buorenītei paleidz?" vaicoj sešacei rogona.

„Naredzēju," atsoka sešaceite.

Muote labi sadūd sovai meitai un syuta ostoņaci nūsavērt, kas

buorenītei paleidz pastruoduot. Aizīt uz gonim ostoņace, atsasast

uz kryuts, buorenīte īskoj jai golvu un soka: „Mygu, mygu, vīn-

actiņa, mygu, mygu, ūtractiņa, mygu, mygu, trešactiņa, catūrt-

actiņa, pīktactiņa, sastactiņa, septītactiņa un ostuotactiņa."
Un ostoņace aizmyga. Buorenīte īpyutja raibalītei austļņā,

izskrēja purniņi, sasprēdja, nūaudja un trūbiņu aiznesja uz satu,

atdevja rogonai.
„Voi redzēji, kas paleidzēja buorenītei struoduot?"

„Naredzēju," atsoka ostoņace.
Otkon sadūd muote ostoņacei un syttta desmitaci, lai nūzaver,
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kas buorenītei paleidz struoduot. Aizīt desmitace uz gonim, atsa-

sāst uz krvuts un vērās, buorenīte īskoj jai golvu un soka: „Mygu,

mygu, vīnactiņa, mygu, mygu, ūtractiņa, mygu, mygu, trešactiņa,

catūrtactiņa, pīktactiņa, sastactiņa, septītactiņa, ostuotactiņa, de-

vītactiņa un dasmytactiņa!"
Desmitace arī aizmyga, buorenīte īpyutja raibalītei austiņā,

izskrēja putniņi, sasprēdja, nūaudja un trūbiņu buorenīte aiznesja
uz sātu, atdevja rogonai.

„Voi redzēji, kas buorenītei paleidzēja?" voicoj muote de-

smitacei.

„Naredzēju," atsoka desmitace.

Pamateigu kuortu nūdevja muote desmitacei un syutīja sovu

pādējū meitu divpadsmitaci, lai nūsaver, kas buorenītei paleidz
struoduot. Atīt divpadsmitace uz gonim, atsasāst uz kryuts un

vērās, kas paUeidzjās buorenītei struoduot. Buorenīte īskoj golvu

un soka: „Mygu, mygu, vīnactiņa, mygu, mygu, ūtractiņa, mygu,

mygu, trešactiņa, catūrtactiņa, pīktactiņa, sastactiņa, septītactiņa,

ostuotactiņa, devītactiņa, dasmytactiņa, vīnpadsimitaotiņa!"
Tad jei aizguoja, īpyutja raibalītei austiņā, izskrēja putniņi,

sasprēdja, nūaudja un satyna trūbiņā. Bet vysu beja nūsavāruse

divpadsmitace ar vīnu aci, kuru buorenīte beja aizmiersuse aiz-

mydzynuot. Buorenīte atnas trūbiņu uz sātu un atdūd rogonai.
„Voi redzēji, kas buorenītei paleidz struoduot?" vaicoj muote

divpadsmitacei.

„Redzēju, buorenīte īpyutja raibalei ausī, izskrēja vvsaidi

putni, stuojās pi dorba, sasprēdja, nūaudja, satyna un trūbiņu at-

devja -buorenītei," soka divpadsmitace.

Rogona nūdūmoj raibalīti nūkaut un ūtrā dīnā ari nūkaun,

izvuorej gaļu, apād, a kaulus sailosa buorenīte, apbad zemē, bet

tamā vītā izauga uobelnīca ar zalta uobelim. Rogona grib zalta

uobelus nūraut, bet navar: zalta uobelus var nūraut tikai buore-

nīte. Sazasird rogona un nūcrerš uobelnīcu.

Vīnā svātdīnē brauc vysi uz baznīcu, rogona pajem leidza

ari buorenīti. Ķēniņa dāls beja saigudruojis precētīs, atvad un nu-

svīž zalta kūrpi pi baznīcas durovom, kurai meitai tei kūrpe byus

pa kuojai, tei paliks par juo sīvu. Rogona stum sovas meitas pa

prīšku, bet kūrpe nivīnai nadar pa kuojai; pīmērej beiguos buore-

nītei, tai taišņi kūrpe pa kuojai. Kēneņa dāls pajēmja buorenīti

par sīvu, a rogonas meitas tikai nūzavēra. Redz, kai izzadevja
buorenītei!

28. A. 511. 403. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no P. Aboltinas

Aumeisteros.

Mātei bīsi viena pati meitīna un to iesaukuši par Pelnrušķīti.

Bet māte drīz vie nomirusi un Pelnrušķīte palikusi bārenīte.
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Tai pašā mājā bisi saimnīca, kam bīšas trīs meitas. Saimnīca

bīsi ragana un visas trīs meitas bīšas nejaukas un tādas jocīgas.
Vienai bīsi viena pati acs un to saukuši par Vienacīti, otrai bīšas

divacis un to saukuši par Divacīti, bet trešai bīšas trīs acis un to

saukuši par Trīsacīti. Saimnīca pieņēmusi Pelnrušķīti sev par

meitu. Nu Pelnrušķītei gāš varēn slikti, saimnīca šo mērdēsi badā,
nedevusi ne dienu, ne nakti miera. Pa dienu Pelnrušķītei bīš jāiet

ganos un uz ganiem saimnīca devusli vē villu līdza un likusi vērpt.

Vienmēr saimnīca Pelnrušķītei sadevuši tikdau villas, ka šī nekad

nevarēsi savērpt, uw ka villa nebīsi savērpta, tā saimnīca Peln-

rušķīti sunīsi, ka šī nevīžājot strādāt, nedevusi Pelnrušķītei ēst un

neganti kūlusi.

Vienu dienu saimnīca akai iedevusi Pelnrušķītei vesalu mārk-

snu villas un piesacīsi, lei šī līdz vakaram savērpot. Bet villas

bīš pulka un savērpt nekā nevarēš tādu lērumu. Pelnrušķīte no-

sēdusies uz celma un gauži raudāsi. Kamēr šī nu tā raudāsi, pie-
nācis vecs vecīts un prasīš, kāpēc šī raudot. Nu Pelnrušķīte-sā-
kusi stāstīt, kādas šai nedienas esot, kā saimnīca šo nerrojot, mēr-

dējot badā, dodot uzreiz pa puspodam villas līdza un liekot pa

rīta un vakara cēlienu savērpt. Ka šī nevarot villas savērpt, tā

neganti kujot un liekot visu nakti vērpt. Tā nu Pelnrušķīte vecī-

šam visu izstāstīsi, kā saimnīca darot, un vecīts sacīš Pelnrušķītei,
lei šī vairs nebēdājot. Lei pieejot vie pie šās pašas mātes govs,
bāžot villu govij pa vienu ausi iekšā, tā pa otru ausi nākšot sa-

vērptas dzīvis laukā. Ka šai griboties ēst, lei tā pieejot pie gosni-

ņas un sakot: „Gosnī\ uzklā man galdīnu!"
Tā šai tūlī klāšoties galdīc ar gardim ēdienim un šī varēšot

ēst, cik vie uziet. Ka esot paēdusi, lei ejot no galdīna no, un gal-

dīc pats no sevis pazudīšot. Kā vecīts Pelnrušķītei tā izstastīš, ta

akai aizgāš pa mežu tālāku un Pelnrušķīte tūlī nospriedusi, ka

japrovējot. Šī piegāsi pie mātes gosniņas un bāzusi šai villu

Pa vienu ausi iekšā un gosnīnai par otru ausi nākusi dzīvs lauka

un tas bīš vienc div, ka visa villa bīsi savērpta. Nu Pelnrušķīte
sacīsi gosnīnai: „Gosnī\ uzklā man galdīnu!"

Tūlī pats no sevis uzklājies galdīc ar visādim ēdienim un

Pelnrušķīte paēdusi. Kā šī nogāsi no galdīna no. tā galdīc pats

no sevis pazudis. Nu Pelnrušķītei gāš labi un šī viemēr bīsi prie-
cīga un ziņģēsi pa ganim vienā ziņgēšanā. Bet saimnīca brīnē-

sies, kā Pelnrušķīte visu villu vienmēr savērp, lei nu do cik do-

dama, vienmēr ir priecīga un ziņģēdama vie staigā. Tur vaigot
kau kam būt. Nu saimnīca nospriedusi, ka jāstellējot viena no

savām meitām Pelnrušķītei līdz uz ganim, lei tā novaktējot, kas

Pelnrušķītei palīdzot villu savērpt. Bet vēl tai paša diena ganos

Pie Pelnrušķītes pienācis tas pats vecais vecīts un stastīš Peln-

rušķītei, kā lei šī darot, ka nākšot saimnīcas meitas šai līdza uz
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ganim. Lei šī davajoties saimnīcas meitām paieskāt galvu un lei

dziedot tā: „Gu!i, guli, vienacīte! Guli, guli, divacīte!"

Lei šī vienmēr dziedot vienu aci vairāk, kā tai saimnīcas mei-

tai esot, tad šī apgūlīšoties un lei ta Pelnrušķīte savērpot dzīvis

un paēdot tā, ka saimnīcas meitas nedabūnot redzēt. Ka vecīts

visu 'bīš izstāstīš, ta akai aizgāš pa mežu tālāku.

Vienacīte nākusi pirmā Pelnrušķītei līdza uz ganim. Abas

ganīšas, ganīšas un pēdīgi Pelnrušķīte sacīsi uz Vienacītes: „Māsī\

do, es tev oaieskāšu galvu."
Lei ieskājot. Nu Pelnrušķīte ieskāsi Vienacītei galvu un

dziedāsi: „Guli, guli, vienacīte, guli, guli, divacīte!"

Pelnrušķīte tikmēr ieskāsi Vienacītei galvu un dziedāsi, kamēr

šī apgūlusies. Nu Pelnrušķīte piegāsi pie mātes gosniņas un sa-

vērpusi villu, ta likusi gosnīnai, lei klā galdu, un ka bīsi paēdusi,

ta cēlusi Vienacīti augšā un abas div dzinušas lopus mājā. Ta

Vienacītei nekas neiznācis un šī nekā nevarēsi novaktēt.

Bet nākošo dienu saimnīca stellēsi Pelnrušķītei uz ganim līdza

Divacīti un piekodināsi šai, lei neapgulstas un novaktē, kas palīdz

Pelnrušķītei savērpt villu.

Nu abas div akai aizgāšas ganos un ganīšas, ganīšas. Ka jau
bīšas labu laiku paganīšas, ta Pelnrušķīte sacīsi uz Divacīti:

„Māsī\ do, es tev paieskāšu galvu!"

Labi, lei ar' paieskājot. Nu Pelnrušķīte akai ieskāsi Divacītei

galvu n dziedāsi: „Guli, .guli, vienacīte, guli, guli, divacīte, guli.

guli, trīsacīte!"

Pelnrušķīte tikmēr ieskāsi Divacītei galvu un dziedāsi, kamēr

šī apgūlusies. Nu Pelnrušķīte piegāsi pie mātes gosnīnas, savēr-

pusi villu un pēc tam paēdusi. Ka nācis vakars, ta Pelnrušķīte

cēlusi Divacīti augšā un abas div dzinušas lopus mājā.

Tā nu arī Divacītei neizdevies novaktēt, kas palīdz Peln-

rušķītei villu savērpt. Bet nu saimnīca errosies, ka šās abas div

nevarot novaktēt, un nākošā dienā stellēsi Pelnrušķītei līdz uz

ganim Trīsacīti un piekodināsi šai, lei neapgulstoties, tāpat ka

šās abas, un lei novaktējot.

Nu Trīsacīte aizgāsi Pelnrušķītei līdz uz gartim. Abas ga-

nīšas, ganīšas un ka bīšas jau tādu laiku paganīšas, ta Pelnrušķīte

sacīsi uz Trīsacītes: „Māsī\ do, es tev paieskāšu galvu!"

Labi, lei jau ieskājot. Pelnrušķīte ieskāsi Trisacītei galvu un

dziedāsi: „Guli, guli, vienacīte, guli, guli. divacīte, guli, guli, trīs-

acīte!"

Pelnrušķīte tikmēr ieskāsi Trisacītei galvu un dziedāsi, ka-

mēr šī arī aizmigusi. Nu Pelnrušķīte gāsi pie gosnīnas un akai

savērpusi dzīvis, ta viņa likusi gosnīnai, lei klājot galdiņu, un pa-

ēdusi. Bet dziedot Pelnrušķīte aizmirsusi piesacīt vienu aci virsū
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un Trīsacītei treša acs nebīsi gluži cieti un šī visu redzēsi, ka

Pelnrušķīte darās un kas šai palīdz savērpt un klāt galdīnu.

Ka nu viss bīš padarīts, ta Pelnrušķīte cēlusi Trīsacīti augšā
un abas dzinušas lopus mājā. Bet kā aizdzinušas lopus mājā, tā

Trīsacīte tūlī izstāstīsi saimnīcai, kā Pelnrušķīte darīsi, kā šās

pašas mātes gosnīna savērpusi dzīvis un pēc tam uzklāsi galdīnu.

Nu saimnīca likusi Pelnrušķītes mātes gosnīnu nokaut un

Pelnrušķītei vais nebīš palīga. Šī nu akai viena pati gāsi ganos
un raudāsi vienā raudāšanā. Bet jau otrā dienā akai pie Peln-

rušķītes pienācis tas pats vecais vecīts un prasīš, kāpēc šī raudot.

Pelnrušķīte stāstīsi, ka saimnīca vēlēsi šās mātes govi nokaut,
un šai vais neesot palīga. Bet vecīts sacīš tā: „Sameklē govs

zarnas un vakarā aproc pie sētas staba. Pa nakti no tām zarnām

izaugs zelta ābele un tai ābelei būs cauru gadu zelta āboli. Āboli

nedosies nevienam citam rokā, kā tik tev vienai pašai."

Ka vecīts bīš visu izstāstīs, ta akai aizgāš pa mežu tālāku.
Vakarā Pelnrušķīte sameklēsi nokautās govs zarnas un aprakusi
pie sētas staba.

Ka nu no rīta Pelnrušķīte cēlusies augšā, ta pagalmā bīsi jau
izaugusi zelta ābele. Ābele bīsi pillā zelta ābolim, zari liekušies

paši no sevis Pelnrušķītei pretī, kā šī var vieglāki zelta ābolus

dabūt rokā. Ābele bīsi arī pillā zelta putntnim, tie laidelēsies ap

Pelnrušķīti un varēn jauki dziedāšu Bet ka nākusi saimnīca ar

savam meitām un gribēšas ābolus dabūt, ta zari paši no sevis

cēlušies augšā un nedevušies vis rokā. Tā nu ne saimnīca. ne

saimnīcas meitas nedabūšas ābolus un zelta putniņi tūlī visi sākuši

nelabā balsī brēkt un taisīši lielu tairi.

Nu Pelnrušķītei akai sācis iet labāki un par ēdamo ar nebīš

bēdas, jo ābelei bīš tiku tikām ābolu un Pelnrušķīte šos spēsi tikko

noēst.

Reiz akai Pelnrušķīte ganīsi govis un ēdusi zelta ābolus. Bet

uzreiz pie šās pienācis skaists princis zelta drēbēs un stastīš, ka

šis esot nomaldījies no ciitim medniekim un nu vais nezinot, uz

kuru pusi esot ceļš. Pelnrušķīte ēdusi savus zelta ābolus, stā-

stīsi un rādīsi prinčam ceļu. Princis pamanīs, ka Pelnrušķīte ēd

zelta_ ābolu un prasīš šai, lei dodot šim ar. Bet Pelnrušķītei vai-

rāk ābolu nebīš un šī sacīsi, ka ta jāiet uz māju pakaļā, jo vairāk

ābolu šai neesot līdza. Nu, labi, lei ejot vie, šis tikmēr paganīšot

govis, kamēr šī iešot pēc ābolim. Princis ganīs govis un Peln-

rušķīte aizgāsi uz māju pēc ābolim.

Drīz vie Pelnrušķīte bīsi akai ar piilu klēpi zelta ābolu kla

un devusi prinčam. Princis ēdis un slavēš, ka esot varēn gardi
āboli. Nu princis taisījies akai prom, iedevis Pelnrušķītei zelta

kurpītes un solījies, ka braukšot šai pašai ar pakaļa un vedīšot uz
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savu pili, jo Pelnrušķīte jau basi varen smuka un prinčam šī iepa-
tikusies.

Bet kā Pelnrušķīte sadzinusi lopus mājā, tā saimnīca redzēsi,

ka šai ir zelta kurpītes, un tūlī sākusi prašņāt, kur šī tādas ņēmusi.

Pelnrušķīte jau nekā meliegusies un visu izstāstīsi, ka pie šās pie-
nācis princis un prasīš ceļu, šī stāstīsi un rādīsi un tā princis pa-

manīš, ka šī ēdusi zelta ābolu, un prasīš sev ar, bet šai vairāk

nebīš ābolu līdza. Nu princis tikmēr ganīš govis, kamēr šī nā-

kusi uz māju pēc ābolim. Nu princis šai iedevis zelta kurpītes

un solījies pašai lei pakaļā braukt un vest uz savu pili. Ka nu

saimnīca to dabūsi zināt, tā palikusi vai traka no skaudības. Viņa

noņēmusi Pelnrušķītei zelta kurpītes un pašu vēl piepērusi klāt.

Nu saimnīca nesusi kurpītes savām meitām. Sākušas provēt
visas no vietas, bet visām bīšas Pelnrušķītes kurpītes par mazām,

tik Divacītei vie gandrīz bīšas labas, tik papēži šai bīši drusku

lielāki. Nu, saimnīca nazi rokā un — šņik! — nogriezusi Div-

acītei papēžus un nu kurpīte bīsi, kā uzlieta. Ka nu braucis prin-

cis, ta saimnīca paslēpusi Pelnrušķīti rijas paspārnē apukš kubla,

un prinčam vedusi Divacīti priekšā. Princis apskatīš: šā paša

dotās zelta kurpītes jau esot kājā, tā pati vie jau laikam būšot. Nu

Divacīte likusi izrakt Pelnrušķītes zelta ābeli un vest līdz. Visi

nu braukuši un ābele smagi smagi šalkusi, putnīni tā vie dziedāsi:

„Asinc kājā, īstā brūte mājā!"

Princis klausījies, bet nekā lāga nesapratis. Bet pa to laiku

Pelnrušķīte izmurīsies no kubla apukšas laukā, pamanīsi, ka_ šas

zelta ābele ar ir izrakta un nu kliegdama skrēsi prinčam pakaļā, lei

atdodot šās zelta ābeli. Princis sadzirdēš, ka vienc skrien no

pakaļas kliegdams, un licis kučieram, lei apturot zirgus. Bet

Divacīte jau ar blēdību sacīsi, ka zirgu jau neesot vērts apturēt,

jo tās tur blaunot šās govis, jo šās jau jūtot, ka šo mīļo ganīnu

aizvedot. Princis noklausīš ar un akai vēlēš, lai braucot tālāku.

Otrreiz ar Divacīte tāpat izmānīsies, bet trešo reizi vairs šai ne-

izdevies, jo nu princis pats redzēš, ka no pakaļas skrien viena

sieviete un kliedz. Tur nu priekšā nākusi liela upe un princis
licis kučieram, lei apturot zirgus uz paša tilta, kamēr tā sieviete

pieskrienot klāt. Drīz vie pieskrēsi Pelnrušķīte un prasīsi prin-

čam, lei adodot šās zelta ābeli. Tūlī putnīni sākuši dziedāt: „Nu

ir īstā brūte klāt!"

Bet ābele liekusi zarus Pelnrušķītei pretī un vais smagi ne-

šņākusi. Nu prinčam uzreiz iekritis prātā, ko pirmāk putnīni dzie-

dāši, ka asinc esot kurpē. Viņš licis Divacītei, lei velkot kurpes

nost. Ka nu Divacīte novilkusi kurpes, ta princis redzēš, ka ir

gan kurpes pillas asinu. Nu viņš redzēš, ka Divacīte vis nav īsta,

un par tādu lietu noskaities, ka šo gribēsi piemuļķot un citu iedot
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īstas brūtes vieta, licis sulaiņiem, lai Divacīti iesviežot upe. Nu

sulaiņi ar tūlī klāt un pasvieduši Divacīti zem tilta.

Nu princis sēdināš Pelnrušķīti karītē, vedis uz savu pili un

nodzēris ar šo kāzas. Pēc gada Pelnrušķītei piedzimis puika.
Saimnīca dabūsi zināt, ka jaunai ķēniņienei esot piedzimis dēls,
savīkšusies, ka var iet šās aplūkāt, jo šī jau nekā nezināsi, ka

Divacīte jau sen gul upes dibinā un Pelnrušķīte ir jaunā ķēniņiene.
Saimnīca jau domāsi, ka Divacīte vie ir jaunā ķēniņiene un Peln-

rušķīte sazin kur aizmuldēsi.

Nu saimnīca savīkšusies un abas ar Trīsacīti gāšas uz ķēnīna

pili. Bet pār tiltu ejot, Trīsacītei iegribējies dzert un šī paskrēsi
zem tilta un nadzērusies. Bet pašā tilta apukšā augusi varēn

smuka niedre un Trīsacīte gribēsi niedri izraut. Bet kā šī sākusi

raut, tā vienc no apukšas sacīš: „Māsf, neraun, tu man nabīnu

izrausi!"

Nu Trīsacīte pārbīsies un kliegdama uzskrēsi uz tilta un stā-

stīsi saimnīcai, kā bīš. Nu saimnīca ar gāsi patiltē skatīties un

tikmēr skatīsies ūdenī, kamēr pamanīsi, kur upes dziļumā gul Div-

acīte. Nu saimnīca sapratusi, ka šās Divacīte vis nav par ķēni-
ņieni, bet Pelnrušķīte vie būs. Nu šī pārskaitusies un noņēmusies,

ka Pelnrušķītei to nelaidīs par velti garēm un abas div gāšas uz

ķēnīna pili.

Ķēnīna to dienu nebīš mājā. Viņš bīš aizgāš uz jakti. Peln-

rušķīte viena pati vie bīsi mājā, ka pie šās ienākusi saimnīca ar

Trīsacīti. Bet Pelnrušķīte nelikusies ne zinis un pat ne acu ne-

pametuši uz saimnīcas. Bet nu saimnīca sākusi lūgties, lei tak

vai ar vienu actīnu paskatoties uz šās. Nu pēdīgi Pelnrušķīte ar

paskatīsies uz saimnīcas, bet saimnīca šai iemetusi ar žagariņu un

Pelnrušķīte tūlī palikusi par vilku māti un aizskrēsi uz mežu.

Nu saimnīca ielikusi Trīsacīti Pelnrušķītes vietā un viss iz-

devies pēc šās prāta. Ka nu nācis ķēnīc mājā, ta aicināš Trīsacīti

maltītē, jo viņš jau no visa tā nekā nezināš. Bet Trīsacīte negasi

un sacīsi, ka šī esot slima. Nu ķēnīc sācis skatīties, kur ta amba

esot un puika. Ne ambas, ne puikas. Pēdīgi nu nākusi amba ar

un nesusi puiku.
Bet nākošā naktī jau ķēnīnam rādījies sapinīs tas pats vecais

vecīts un stāstīš, ka saimnīca esot Pelnrušķīti aiztriekusi uz mežu

Par vilku māti un šās vietā ielikusi Trīsacīti. Bet lei šis rīt liekot

nokurināt pie lielā akmina, meža malā, divpadsmit asis malkas.

Lei nu nākot ar ambu un bērnu taisni pulkstenc divpadsmitos
naktī. Ta Pelnrušķīte nākšot uz akminu, nometīšot uz akmina

savu vilka ādu. palikšot par cilvēku un vēl pēdīgo reizi pazīdīšot

puiku. Lei nu šis saķerot Pelnrušķīti un nelaižot vaļa, jo ka pa-

laidīšot vajā, ta šī vais nekad par cilvāku netikšot apakalis. Nu
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Pelnrušķīte gan veselu stundu no vietas palikšot par briemīgim
zvērim un čūsku un lauvu, bet lei nebīstoties.

Nu ķēnīc ar darīš tā, kā vecīts vēlēs, un licis akminu noku-

rināt gluži baltu. Pulkstenc divpadsmitos naktī ķēnīc vēlēš ambai,
lei šī ņemot bērnu, un visi gāši uz akminu. Kā pulkstenc sitis div-

padsmit, tā no meža izskrēsi liela vilku māte, nometusi savu vilka

ādu un amba tūlī sniegusi bērnu šai pretī. Nu Pelnrušķīte uzreiz

palikusi par cilvēku un gribēsi ņemt bērnu pazīdīt. Bet ķēnīc šo

saķēris. Vilka āda sadegusi uz akmina, ka nošvirkstējies vie,

nu Pelnrušķīte uzreiz palikusi par briesmīgu nezvēru, ķēnīc šo

turēš un nelaidis vaļā. Ta uzreiz akai Pelnrušķīte ķēnīna rokās

palikusi par lauvu māti. ta pa čūsku un vēl par citādīgim zvērim.

Bet ķēnīc šās nelaidis vaļā. Nu pēdīgi noliktais laiks ar bīš galā

un Pelnrušķīte palikusi par cilvēku un gauži gauži raudāsi. Viss

bīš akai labi, bet tik viena vaina bīsi: Pelnrušķīte nevarēsi runāt,

jo šai bīsi valoda atņemta.

Nu visi gaši uz maju. Bet ķenīc nu bīš ta pārskaities, ta pār-

skaities, un kā nācis mājā, tā tūlī licis Trīsacīti nocirst ar zobiņu.

Pagāš akai labs laiks un Pelnrušķītei vē nebīš valodas apa-

kaļis. Nu, vienu nakti akai kēnīnam sapinis rādījies tas pats
vecais vecīts un mācīš, kā lei darot. Lei sakot svētdienas rītā uz

Pelnrušķītes, ka braukšot uz baznīcu, un lei vedot zirgu istabā

iekšā un maucot sakas astē. Ta Pelnrušķīte sākšot runāt. Ka

atnākšot saimnīca, ta lai uzmetot šai šķipsniņu sāls virsū.

Nu ķēnīc tā ar izdarīš. Svētdienas rītā viņš ievedis zirgu

istabā, maucis sakas zirgam astē un sacīš: „Sievī', brauksim uz

baznīcu!"

Pelnrušķīte tūlī sākusi smieties un sacīsi: „Uja, vai ta tu vais

nezini, kur zirgam sakas jāmauc?"
Nu Pelnrušķīte atdabūsi valodu un viņi abi dzīvāši laimīgi.

Drīz vie nākusi saimnīca Trīsacīti aplūkāt, jo šī domāsi, ka Trīs-

acīte jau vē tāpat ir par ķēniņieni. Kā nu ķēnīc pamanīs saim-

nīcu, ta paķēris šķipsniņu sāls un uzmetis šai virsū. Tūlī saimnīca

palikusi par lielu vilku māti un ieskrēsi mežā.

29. A. 511. 403. L. P. Džūkstē- P i c n a v ā. LP, I, 102 (68).

Vienai mātei ir trīs meitas: divas īstas un viena pameita.

Viņa pameitu nemaz nemīl; bet īstās turpretim izlutina uz bei-

dzamo postu. Kādu dienu pameitai jāiet ganos. Pamāte tai iedod

ganos ratiņu līdz un pavēl podu dzijas savērpt. Viņa vērpj un

raud. Te pienāk vecs vīriņš un saka: „Neraudi vis; dod tik pa-

kulas raibaliņai apēst, tad raibaliņai nāks dzija pa nāsim ārā un

tīsies gar ragiem!"
Pameita paklausa vīriņa padomam un itin pareizi — dzija bez
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pūlēm gatava. Vakarā pamāte brīnās par tik knašu vērpēju. Otrā

dienā viņa iedod vēl vairāk pakulu un sūta īsto meitu skatīties

piekodinādama, lai raugot pameitu ar galvas ieskāšanu iemidzināt,

īstā meita plijās ganiņam virsū, lai ļaujot galvu paieskāt. Šī at-

ļauj; bet ieskājot nabadzītei uznāk salds miegs. Viņa tomēr no-

mana, ko īstā meita grib, un tādēļ miegu nodzenājot dzied: „Migu,

migu, vienactiņa, gan tā otra aizmigsies!"

Caur tādu dziedāšanu ieskātāja pati aizmiegas. Ganiņš nu

iedod atkal govij pakulas apēst un vakarā dzija gatava. Nu pa-

māte sūta otro īsto meitu galvu ieskāt, bet šai tāpat iziet. Trešo

reizi pamāte vairs nelaiž savas meitas, bet iedod ganiņam trīs

podu pakulu, no kurām lai izvērpjot zīdu, un tad pati iet pameitu
iemidzināt. Pameita akai dzied:

, Migu, migu, vienactiņa, gan tā

otra aizmigsies!"

Divas acis tudal aizmiegas, bet pamātei vel treša acs pakausī.
Šī acs paliek vaļā un redz, kā dzija top vērpta.

Pamāte vakarā nokauj raibaliņu. Bet vecais vīriņš atnāk pie
pameitas un saka: „Paņem no nokautās govs divus pakaļas kulk-

šņus un iestādi dārzā, bet resno desu aptin gar vārtiem!"

No rīta tai vietā, kur kulkšņi iestādīti, bija izaugusi zelta

ābele ar zelta āboliem, un turpat pie vārtiem vīna aka. Zelta

āboli un vīns tik pameitai dabūjami: citiem viņi pazūd priekš

acim.

Reiz brauc ķēniņš gar pamātes mājiņu un prasa, lai dodot

zelta ābolus uzkost un akas vīnu nodzerties. Māte tūdaļ sūta

īstas meitas, vienu pēc āboliem, otru pēc vīna; bet tās nedabū

ne ābolu ne vīna. Kā ķeras ābelei klāt, tā zari saskrāpē acis.

Keniņš, to redzēdams, uzspiež mātei pameitu sūtīt. Šī atnes ābo-

lus, atnes ir vīnu. Ķēniņš loti priecājas par tik čaklu, skaistu mei-

tiņu un apprec viņu.

Pec gada ķēniņienei piedzimst dēls. Ķēniņš taisa pirmajam
dēlam lielas kristības un no priekiem ielūdz arī ķēniņienes pa-

mati ar pusmāsām. Pamāte atnāk un domā atriebties. Viņa ievi-

lina ķēniņieni īpašā istabā un liekas ar to kautko runājam. Uz

reizi tā atver logu un saka: „Skaties, meitiņ, kādi jauki sunīši

laukā!"

Ķēniņiene skatās; bet tai pašā acumirklī pamāte uzmet ķēni-
ņienei lūša ādu, izsviež pa logu un saka: „Ej mežā pie lūšiem!"

_

Ķēniņiene paliek par lūsiņu un aiztek mežā. Pamāte, to re-

dzēdama, knaši apģērbj vienai īstai meitai ķēniņienes drebēs un

ieguldina ķēniņienes gultā. Kad ķēniņš vēlāk prasa, kur viņa

sieva, tad pamāte izskaidro, ka tā slima palikusi un apgulušies;

?an viņa to ar laiku izdziedēšot, lai atļaujot tikai vaļu. Keniņš

Paliek tā ar mieru. Naktī bērniņš grib zīst. Ko nu? Bet pamātei
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padoms pie rokas, Viņa aiznes bērniņu uz mežu un sauc: „Tek,
lūsiņ, tek, lūsiņ! tavs bērniņš gauži raud."

Lūsiņa tūdaļ attek un pazīdina bērniņu. Tā tas iet labu lai-

ciņu, kamēr ķēniņa sulainis reiz pamātes darbus taču noskatās

un pastāsta visu ķēniņam. Ķēniņš klusu liek sulainim aizjūgt
karītē zirgus, paņem bērniņu, aizbrauc uz mežu un sauc, kā su-

lainis mācījis: „Tek, lūsiņ, tek lūsiņ! tavs bērniņš gauži raud!"

Lūsiņa tālu dziļā mežā bēdīgi atsaucas: „Niedres manas kā-

jas baksta, rasa manus vaigus šaust!"

Beidzot tā attek un sāk bērniņu zīdināt; bet ķēniņš, kamēr šī

zīdina, slepeni norauj lūša ādu. Lūsiņa tūdaļ paliek par ķēniņieni,

apkampj savu vīru, skūpsta bērniņu un raud no prieka gaužas,
gaužas asaras.

Mājā braucot, tā nu izstāsta visu, kā noticis. Ķēniņš, pār-
braucis, pieiet pie slimās meitas un saka: „Man nozuda atslēga;

tūdaļ liku jaunu kalt. Bet tagad veco atslēgu atradu. Kur nu

jauno likšu?"

„Pakar!" slimā atteic.

„Nu tad labi! karātavas jau gatavas: tu esi tā atslēga un tava

māte tas kalējs. Abas tūdaļ pie karātavām!"

Tās nu pakar un ķēniņš dzīvo ar savu īsto sievu Dieva mierā.

30. A. 511. 403. P. Alunans Krustpiliešos. Zin, Kom. kr.

LP, VI, 811 (1).

Senāk, vecos laikos, vienai meitenei nomirusi māte, palikusi
nabaga bārenīte. Bet māte mirdama bija atstājusi meitiņai baltu

govi — citas mantas nemaz
— un pieteikusi, lai govi ne par kādu

naudu nepārdodot.
Vēlāk tēvs precējies otrreiz un apņēmis par nelaimi raganu.

Šai raganai piedzimušas divi meitas: viena ar divi acim kā vi-

siem cilvēkiem, otra ar trīs acim. Un nu no tās dienas bārenītei

klājies nelabi, vajadzējis abas mātes meitas smalki apkalpot, lo-

piem ūdeni pienest, ēst vārīt, itin visus, visus māju darbus vie-

nai pašai aptecēt. Un ja kādreiz nespējusi, tad pamāte kūlusi.

Reiz vasarā pamāte sūtījusi pameitu ganos un sadevuši ve-

selu podu pakulu vērpjamā līdz, noteikdama, ka tas pa to dienu

visnotaļ savērpjams un kamolā satinams. Pameita vērpusi, vēr-

pusi un gauži raudājusi. Te pienācis vecs vīriņš: kas kaišot?

Ta un ta — līdz vakaram vesels pods pakulu jasaverpjot —

kas to spējot padarīt?
Vecais atsacījis: lai neraudot vis tik daudz, lai tikai noliekot

pakulas savai baltai govij priekšā, gan būšot labi. Šī arī tā da-

rījusi. Un nu baltā govs ēdusi pakulas ar gardu muti; bet pa nā-

sīm tecējusi gatava dzija atpakaļ un tinusies, tinusies kamolā.



Vakarā pameita pārnākusi no ganiem — pamātei brīnumi bez

gala: kas tikai viņai palīdzējis dziju savērpt?
Tas nu tai dienā. Bet otrā dienā pamāte sūtījusi vienu īsto

meitu līdz ganos, lai tā noskatītos, kas pameitai palīdzēs pakulas
vērpt. Pameita, manīdama, ka nu labi nebūs, sākusi atkal raudāt.

Te pierādies tas pats vīriņš: kas nu atkal kaišot?

Tā un tā — pamāte atsūtījusi uzlūkotāju līdz, kā lai nu govij
pakulas iedodot?

„Nekas!" vīriņš atteicis, - lai raugot pusmāsai galvu ieskāt,

un, lai ieskādama dziedot tos vārdus: „Aizmiedzi, viena actiņ\

aizmiedzi, otra actiņ'!" būšot atkal viss labi.

Tā noticis, šī ieskājusi pusmāsai galvu un dziedājusi: Aiz-

miedzi, viena actiņ', aizmiedzi, otra actiņ'!"
Tikām, tikām, kamēr pusmāsa tiešām aizmigusi. Kamēr mig-

ace snaudusi, pameita ātri, ātri nometusi baltai govij pakulas
priekšā un tas bijis viens redzējums — dzija kamolā.

Vakarā pārgājusi no ganiem, pamāte vēl vairāk brīnījusies
un nosolījusies rītu savu otru meitu, trijaci, par apskatītāju ganos
līdz sūtīt.

Pienākusi rītdiena, pameita pielabinājusies trijacei un atkal

ieskājusi galvu, dziedādama: „Aizmiedzi, vienactiņ, aizmiedzi,
otractiņ!"

Divi acis tad arī aizmigušas; tikai trešā palikusi vaļā. Bet

pameita to nezinājusi, ka trešā vēl vaļā, viņa tikai steigusies pa-

kulas govij pamest un ne sapņot nesapņojusi, ka trešā pusmāsas
acs visu noskatās.

Vakarā pusmāsa visu pateikusi pamātei, kas bārenei pakulas

vērpj, un pamāte tūdaļ uz pēdām solījusies vērpēju, balto govi,
nokaut. Nu bārene atkal raudājusi gaužas asaras; tik viņai man-

tojums bijis no nelaiķa mātes šī baltā govs, un to pašu nu kaus!

Kā lai neraud?

Un kā nu tā raudājusi, vecais vīriņš atkal klāt: kas kaišot, ko

raudot?

Tā un tā — pamāte kaušot balto govi nost!

Lai kaujot! par to nekas! — vīriņš atteicis, „tikai zarnas tu

tiecies pati tīrīt, jo vienā govs zarnā atradīsi zelta ābolu, to iedēsti

dārzā aiz klēts, tad tur izaugs ābele ar zelta āboliem."

Tā noticis. Pamāte nokāvusi govi, triekusi pameitu zarnas

tīrīt. Tīrīdama šī atradusi zelta ābolu, iedēstījusi dārzā aiz klēts,
un nu drīzi jo drīzi izaugusi zelta ābele ar skaistiem, skaistiem

zelta āboliem.

Un daudz kungi, garām braukdami, apstājušies un brīnīda-

mies brīnījušies par tik skaistiem zelta āboliem, kādi pasaulē vel

nav ne redzēti, ne dzirdēti.

Bet viens bagāts, bagāts muižnieks dabūjis zināt, ka skaista

209Latviešu pasakas un teikas. VI. 14
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ābele piederot bārenei, braucis bāreni precēt. lebraucis pagalmā
un vaicājis pamātei: „Kur skaistā bārene, tā, kam tā ābele

pieder?"

Pamāte, to padzirdēdama, ātri pagrūdusi bāreni zem maizes

muldas un izstūmusi vienu no savām meitām pie muižnieka: tāesot

meklētā! Kungs neko, cel brūti ratos. Kā cels ratos, tā gailis
sāk dziedāt: „Ķikerikū! brūte zem muldas!"

Kungs paklausās gan, bet vēl neko, brauks projām. Pabraucis

gabalā, sāks šis brīnīties: „Kā tad zelta ābele nemaz līdz nenāk?

Kad tikai gailim taisnība nebūs bijusi?"
Lai braucot kučieris atpakaļ! Atbrauc atpakaļ, iegriežas

pagalmā: lai nu teicamā brūte aizejot jel vienu vienīgu zelta ābolu

noraut!

Šī gājēja tūliņ. Bet aiziet pie zelta ābeles, nevar vis dabūt;
kā sniegtos raut, ābele gaisā un nedodas rokā, lai kas. Ko vina
tur izmocījās — ne un ne.

Nu ragana sūtīs savu otru meitu, trijaci, ābolu raut; bet lai

dara, ko redzēdama, tai arī ābele nedodas rokā, un gailis jau atkal

iedziedās to pašu dziesmu: „Brūte zem muldas! ķikerikū!"

Tagad kungs redzējis, ka ar šīm nāv ko iesākt, un gājis zem

muldas raudzīt, kas īsti tur būs? Pacēlis muldu, atradis daiļo
bāreni un tūliņ sūtījis to ābolus raut. Bārene piegājusi pie ābeles,
ābele nolaidusi visus zarus līdz zemei, varējusi viegli jo viegli
ābolus nolasīt. Beigusi lasīt, vienu ābolu vēl pasniegusi kungam.
Bet kungs nu apģērbis bāreni dārgās zīda drēbēs, iesēdinājis ka-

rīte un aizvedis līdz uz pili par savu sievu. Un zelta ābele nepa-

likusi vis vairs tur, tā pacēlusies gaisā, gājusi karītei pakaļ un

nolaidusies pils priekšā, kur palikusi arvienu, augdama kupli jo

kupli.
Bet pēc kāda laika jaunai lielmātei piedzimis dēls un uz rau-

dzībām arī pamāte atbraukusi pilī. Lielmāte, ļauna nedomādama,

gājusi pamāti godam saņemt, kā pieklājas; bet šī, ragana, ātruma

uzmetusi lielmātei lūša kažociņu pār pleciem un nobūrusi par lūsi.

Lūse aizskrējusi mežā. Bet nu pamāte visā ātrumā apģēr-
busi lielmātes drēbēs savu meitu, ieguldinājusi lielmātes gultā un

domājusi: „To jau neviens neredzēja!"
Tomēr sulainis, tas redzējis gan, kas īsti noticis. Viņš izkuri-

nājis pirti, aiznesis vakara laikā lielmātes bērnu pirtī un labinājis

nelaimīgo māti atpakaļ no meža, saukdams: ~Lūsīte, lūsīte, panāc

šurp, te ir tavs bērniņš!"
Tūliņ lūse atskrējusi pirtī, nolikusi lūša kažociņu pie malas,

palikusi par lielmāti un devusi bērniņam krūti. Bet tik ko bērniņš

pazīdis, tā šī mudīgi, mudīgi nolikusi puisēnu zemē, uzmetusi atkal

lūša kažociņu un prom uz mežu; tikai to vien vēl attapusi pateikt,
ka trīs dienas te nākšot, vairāk gan ne.



Piezīme 1. Grāvendālē teikts, ka lidmāte palikusi par baltu pīli un

kungam bijusi jāizzvejo pīle ar tiklu. Kad pīle pārvērtusies par vārpstu, tad

tā bijusi jāpārlauž un jāpārmet pār plecu. Tā nu tikai vārpsta pārvērtusies
Par cilvēku. L. P.

Piezīme 2. Attiecībā uz vārpsti sal. ceturtā sējuma 33. pasakas 18. un

21. variantu. P. Š.
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Nu sulainis vairs neslēpis, visu izstāstījis kungam, kas noticis.

Otrā dienā kungs licis atkal pirti izkurināt, bērnu aiznest, pie-
teikdams sulainim, lai pamanoties, kamēr viņa bērnu zīda, lūša

kažociņu notvert un tā paglabāt, ka lielmāte vairs neatron.

Labi, šis izdarījis tā. Un kā nu bērnu nolikusi zemē, tā meklē-

jusi savu kažociņu pa kaktiem, kur nekur; bet nevarēdama at-

rast, skrējusi pa durvim ārā un gribējusi tāpat bez kažoka mežā

mukt. Tomēr aiz pirts pats kungs nu satvēris lielmāti savām ro-

kām un nelaidis vajā. Tad lielmāte pārvērtusies par visādiem

zvēriem, visādiem putniem, visādiem tārpiem, bet kungs kā ne-

laidis, tā nelaidis vairs vaļā. Pēdīgi lielmāte palikusi par dzeltēnu

puķi kunga rokās; bet kungs dzelteno puķi labi saspiedis un nu

vienreiz būrums atkāpies: lielmāte palikusi par cilvēku sveika un

vesela.

Bet nu kungs sausās dusmās licis raganu ar viņas meitu ga-

balu gabalos sakapāt un tad dzīvojis laimīgi jo laimīgi ar savu

lielmāti.

Piezīme. Blakus „lūša kažokam" še ir minēta arī „lūse", kas ir pār-

vērsta sieviete. Kā t. dziesmā no baloža tiek atvasināta balode, tā še no lūša ir

radusies „lūse". P. $.

31. A. 511. 403. A. Lerchis-Puškaitis no Biksē ja s. LP, VI,
811—14.

[Skaistai bārenītei bijušas divas pusmāsas: divacīte un trīs-

acīte. Kad trīsacīte izzinājusi, ka govs vērpj bārenītei pakulas,
tad ļaunā pamāte likusi govi nokaut. Vecītis devis bārenītei pa-

domu], lai pus desu no govs ierokot zemē. [Tur nu izaugusi ābele

ar zelta āboliem. Kad ķēniņš aizvedis bārenīti, tad ābele nākusi

viņai līdz] un koks pa jumtu ienācis pašā pili un palicis arvienu

turpat augdams. [Kad pamāte atnākusi pie pameitas raugos, tad

viņa tai] uzmetusi meža kazas ādiņu; bet viens puika visu to no-

skatījies. [Puika nu nodomājis ķēniņieni izglābt.] Viņš ielabinājis

meža kazu
— ķēniņieni — vienā šķūnī. Un tiklīdz nu šī nometusi

meža kazas ādiņu, tā ķēniņš pagrūdis to ādiņu apakš paduses.
Nu ķēniņiene palikusi reizam par čūsku, reizam par peli un citiem

kustoņiem, bet pēdīgi pārvērtusies par ratiņa sprēsliņu. Puika nu

saucis, lai ķēniņš tai nolaužot šņupīti. Ķēniņš nolauzis un nu viņa
Palikusi atkal par cilvēku. Tad ķēniņš pārnesis kazas ādiņu maja
un uzmetis to neīstai ķēniņienei, raganas meitai. Tā tad palikusi

Par meža kazu un skraidot vēl šo baltu dienu pa pasauli.
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32. A. 511 A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Piena va.

LP, I, 104 (69).

Reiz zvēri sadusmojās uz lūsu un aicina to tiesas priekšā.
Lūsa dabū lapsu sev par liecinieci, bet tiesas priekšā lapsa ap-
liecina nepatiesību. Zvēri nospriež, ka lūsai āda novelkama. Adu

novelk, bet kur nu likt? Neviens zvērs neņem, jo katram pašam
savs Beidzot nospriež ādu tam apvilkt, (ko pirmo satiks.

Tai pašā brīdī ķēniņa princese ar savu istabas meitu iet pa-
mežu pastagāties. Zvēri satiek princesi pirmo un apvelk tai

lūsas ādu. Princese paliek par lūsu un neiet vairs meitai līdz uz

mājām. Šī pāriet viena pati mājā un izstāsta ķēniņam, kā arī

ķēniņa znotam, princeses vīram, kas noticis.

Ķēniņš sūta karaspēku uz mežu, lai lūsiņu noķertu, bet kara-

spēks izķeras dienām un nenoķer nekā. Nu ķēniņš, ķēniņiene
un znots nes uz mežu princeses bērniņu, lai ar labu lūsiņu piela-
binātu. Viņi sauc: „Lūsiņ, lūsiņ! tavs bērniņš gauži raud!"

Bet lūsiņa tik atbild: „Teku, teku cauru dienu, smiltis manas

kājas grauž!"

Izmocās visādi ar bērniņu, bet par velti. Šaut ari nedrīkst —

nošaus gandrīz lūsiņas vietā princesi. Beidzot ķēniņš sapērk tīklus

un izrīko lielas medības. Ar tīkliem beigās lūsiņu noķer. Un līdz,

ko lūsiņai novelk ādu, te lūsiņas vietā atkal tā pati princese.

33. A. 511. 403. V. Podis Latgalē.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, jīm beja moza meitiņa. Pēc naz

cik ilga laika sīva nūmvra un meitiņa palyka buorinīte. Tūlaik

veirs pajēmja ūtru sīvu, bet tei beja rogona. Veirs nadzeivuoja

sātā, bet staiguoja, pelnēdarns naudu. Rogonai tys beja pa pruo-

tam un jei gribēja nūbeigt buorinīti. Buorinīte guoja gonūs, un

rogona devja jai daudz sprēst un pasacēja: „Jo tu nasaspresi,
tad lobuok naej uz sātu!'*

Rogonai beja picas meitas, Pyrmajai meitai beja vīna acs,

ātrajai divi acis, trešajai treis, catūrtajai četras acis, pīktajai pi-

cas acis.

Pyrmā dīnā nūsyuta rogona pyrmū meitu ar vīnu aci pasa-

vērt, kai buorinīte sprēs, bet buorinīte nūīt gonūs, sāstas uz ak-

meņa un raud. Atīt pi juos moza gūtiņa raibalīte un soka: „Kuo

tu raudi, meitiņ? Nasok nikuo es tevi pamuocīšu. Tevi sorgoj

rogonas meita ar vīnu aci. Tu kai īraudzēsi rogonas meitu, pa-

sauc juos un pasok: „Ej šur, muosiņ, es tev paīskuošu golvu!''
Un kad īskuosi jai gOlvu, pasok tai: „Mygu, mygu, vīna actiņa."

Jei aizmigs. Tad es atīšu pi tevis un sasprēsim."

„Nu labi!"
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Buorinīte īsavēra rogonas meitu un soka: „Ej šur, muosiņ, es

tev paīskuošu galviņu!"

~Na," soka rogonas meita, „tev nav laika, tev juosprēž!"
Buorinīte soka: „Man laika gona!"

Tai jei pajēmja īskuotu golvu un īskuodama soka: „Mygu,

mygu, vīna actiņa!"
Tei meita aizmyga. Tod atīt gūtiņa uz buorinīti un suoc buo-

rinīte struoduot. Pa vīnu austiņu vydā laiž, pa ūtru uorā, dzeitiņa
tai izskrīn. Tai buorinīte mudri sasprēdja, cikom rogonas meita

gulēja._ Cēlās rogonas meita, jau buorinītei pastruoduots.
Nūguoja rogonas meita vokorā uz sātu. Rogona vaicoj: „Nu,

meitiņ, voi redzēji, kai sprēdja?"

„Na, naredzēju, aizmyguse beju."

Tai rogona syutēja vysas pīcas meitas; četras meitas nikuo

naredzēja, bet pīktuo nūsorguoja. Buorinīte, īskuodama golvu,

pasacēja tikai: „Mygu, mygu, vīna actiņa, mygu, mygu, ūtra ac-

tiņa, mygu, mygu, treša actiņa, mygu, mygu, caitūrta actiņa!"
Bet pīktuos napasacēja. Četrys acis aizmyga, bet pīktuo redzēja,
kai buorinīte struoduoja ar gūtiņu. Nūguoja uz sātu i pasacēja, ka

buorinīte ar gūtiņu sprēdja. Rogona soka: „Kausim gūtiņu zemē!"

Buorinīte izdzierda, ka kaus gūtiņu zemē, nūguoja un raud

Pi gūtiņas. Gūtiņa soka: „Naraud, meitiņ, lai kaun; tikai nadūd

munu zornu nikam teirēt. Teirēdama zornas, atrassi zalta komū-

līti!"

Rogona nūkova gūtiņu, bet buorinīte soka: „Idūdīt man zor-

nas teirēt!"

Rogona arī atdūd jai zornas. Buorinīte teirēdama atrūn zalta

komūlīti un nūlīk pi sevis, bet kai jei smēla yudeni, tai īkrita ko-

mulīts dīķī. Nūguoja ūtru reizi buorinīte uz dīki un veras, ka

izauguse lela uobele nu tuo zalta komūlīša. Tymā uobelē ir zalta

uobūli, bet nu tuos uobeles nikas navar dabuot uobūlu.

Izdzierda ķēniņa dāls par taidu uobeli, ka navar nikas dabuot

uobuļu, un soka: „Braukšu es arī!"

Tai ķēniņa dāls atbraucja un soka: „Kas man dabuos nu ituos

uobeles uobūlu, tū es jemšu par sīvu!"

Tyulen rogona nūsyuta sovas meitas. Kad juos pīīt pi uobe-

les, tai uobele pasacel uz augšu un navar rogonas_
meitas dabuot

uz augšu un navar dabuot uobūlu. Tūreiz ķēniņa dāls soka: „Var-
uobulu. Nūskrīn paša rogona uz uobeli. Tai pat uobele pasacel
byut ir pi jyusu kaida ganeite?"

Rogona soka: „Ir taida cyuku gane; bet kad mes jau nada-

buojam, tad jei ari nadabuos."

Bet ķēniņa dāls soka: „Lai īt!"

Tai nūguoja tei ganīte un dabuoja pašus lobus uobulus keniņa
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dalām. Tūreiz keniņš buorinītei īdud lobās kurpes un lobu kleiti

un pasoka: „Taidā un taidā laikā es atbraukšu pakaļ."

Ķēniņa dāls nūbrauc pa ceļu. Tvuleņ rogona atjem nu buo-

rinītes vvsu, un apvalk sovai meitai; bet kūrpes jai nalein kuojā —

maziņas. Rogona pajem ar ciervi nūcārt pierstus un īmauc kuo-

juos, bet buorinīti pabuož zam kubula.

Pēc nazcik laika, kai sācēja, ķēniņa dāls ari atbraucja. Jis

veras, ka natei, kura dabuoja jam uobūlu, nosoj juo kleitu. Ro-

gonai beja moza kucīte un tei rej: „Nu ir buorinīte zam kubula."

Bet rogona tu kucīti baroj un svt, vys tei kucīte napuorstuoj
rīt. Tad ķēniņa dāls i dūmoj: „Pasavēršu zam kubula, kas tī ir?"

Pazaver — redz, ka tei, kura dabuoja jam uobūlu. Tad jis jū

pajēmja, apvylka lobās drēbes un soka: „Brauksim pa ceļu!"

Bet rogona soka: „Brauc ari, bet man paliks tova uobelīte!"

Tūreiz nūīt buorinīte pi uobeles un raud: „Tagad tu, uobelīt,

paliksi rogonai!"
Uobele soka: „Naraudi, kad jyus brauksit car mani, tad es ar

jyusim reizē nūbraukšu.

Buorinīte atīt, sāstas zyrgās un brauc pa ceļu, bet rogona

dūmoj, ka jai palīk uobele. Tūreiz īsaver, ka uobele nūbrauc reizē

ar buorinīti. Kū rogonai darīt? žāl uobelītes. Sāstos jei un laidjas

pakal dzeitīs pēc jūs. Nazcik reižu nūkreit zemē, nūsasyt un atīt

atpakaļ.

Ķēniņš ar sovu sīvu nūbraucja uz sātu un dzeivoj naz cik

laika. Zynoma līta, ķēniņa dāls staiguoja medībuos. Atsaroda

j.10 sīvai dāls. Tymā laikā atguoja rogona,bet juo sīva nazynuoja,

ka jei ir rogona, dūmuoja: tai kaida vāca sīvīte.

Kēnīņa dāla nabeja par dīnu sātā un beja tikai sīva ar dalu.

Rogona pajēmja ķēniņa sīvu, nūsleicvnuoja dīķī, bet paša
palyka par tuo bārna muoti. Atīt pēcuok ķēniņš un veras, ka tys

bārns nūīt pi dīka un pa nalelu šaltiņu atīt atpakaļ. „Nu," dūmoj

ķēniņš, „kū jis tī dora? Vojag īt posavērt."
Nūīt ķēniņš uz dīki, nūsagloboj un veras, ka atīt juo dāls.

Tyuleņ izlem juo sīva nu dīka, pabaroj sovu dālu un palaiž uz

sātu, bet paša īlein atpakaļ dīķī. Tūreiz ķēniņš pīīt pi dīka un vai-

coj nu sovas sīvas: „Kai tevi gluobt nu ituo dīka?"

Sīva soka jam: „Pajem mani sovā rūkā, es bvušu par var-

divi, tūreiz puorsagrīššu par vysaidim zvērim, bet tikai tu nasa-

beist. Un kad es palikšu par rupuci, tūlaik puorlauz mani uz pu-

sēm un es palikšu, kaida beju leidz šam laikam!"

Tai ķēniņš padarēja. Kad palyka sīva par rupuci, tūlaik jis

puorlauzja jū uz pusēm un jei palyka taida pat sīva, kaida ogruok

beja. Tūlaik nūguoja jī uz sātu un dzeivuoja laimīgi; bet tū ro-

gonu pīsēja zyrgam pi astes, izvedja uz teiruma un izspārdēja.
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34. A. 511. 510. 403. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Liela meža malā, mazā būdiņā dzīvojuši tēvs ar māti un viņu
vienīgo meitiņu. Visa viņu manta bijusi raiba gosniņa. Tēvs no-

miris papriekšu, tad nomirusi māte un meitene palikusi bārene.

Bārenīti pieņēmusi sev par audžu meitu nāburgu saimniece un at-

vedusi uz savu māju arī bārenītes gosniņu.

Pie pamātes bārenītei klājies grūti, jo pamāte bijusi ragana,

viņas meitas niknas un nejaukas. Vienai pamātes meitai bijusi
tikai viena acs un to saukuši par Vienaci; otrai bijušas divas acis,

tāpat kā visiem cilvēkiem, un to saukuši par Divaci; trešai meitai

bijušas trīs acis un to saukuši par Trīsaci.

Bārenīte gājusi ganos. Kad viņa sadzinusi lopus mājā, tad

pamāte likusi tai strādāt grūtākos mājas darbus. Pamāte bāre-

nīti barojusi ar smilšainām karašām. Tādēļ arī viņa bijusi vien-

mēr izsalkusi un raudādama lūgusi Dievu. Kad bārenīte dzinusi

lopus ganībā, tad pamāte tai devusi līdz ratiņu un likusi vilnu

vērpt. Vilnas bijis tik daudz, kad bārenīte to nevarējusi nekad

savērpt. Bet mājā pārnākot ar nesavērptu vilnu, pamāte bārenīti

kūlusi un likusi tai visu nakti vilnu vērpt.

Bārenīte raudājusi un lūgusi Dievu. Vienīgā viņas draudzene

bijusi mātes gosniņa. Reiz bārenīte mežā ganījusi govis. Viņa

piegājusi pie savas nomirušās mātes gosniņas, glaudusi tai pieri
un rūgti, rūgti raudājusi. Pa mežu nācis sirms vecs vecītis un

pienācis pie raudošās bārenītes. Vecītis prasījis tai, kādēļ viņa
raud? Bārenīte visu, visu izstāstījusi. Tad vecītis teicis: „Kad
tev ēst gribas, tad pieej pie savas gosniņas un saki: „Gotī, dod

man maizīti!" vai arī: ~Qotī, uzklāj man galdiņu!" Kad tev daudz

vilnas ko vērpt, tad ej pie gotiņas, tā tev palīdzēs viņu savērpt."

Un vecītis izmācījis, kā lai dara. Nu vairs bārenītei negājis
tik grūti. Kad tai gribējies ēst, tad gotiņa uzklājusi galdu un bā-

renīte paēdusi. Kad bijis daudz vilnas ko vērpt, tad baremte pie-
gājusi pie gotiņas. Viņai pa vienu nāsi gājusi vilna iekša, pa

otru nākusi dzija ārā, bārenīte stāvējusi tai blakus un situsi sev

viegli pa ceļgalu un skaitījusi: „Vērpies villī, vērpies!"

Nu bārenīte savērpusi vienmēr visu pamātes doto vilnu. Viņa

palikusi sārta un skaista, jo nebijis vairs trūkums jācieš.

Pamātei likusies visa tā lieta aizdomīga. Lai viņa devusi bā-

renītei uz ganiem līdz vai veselu podu vilnas, viņa to visu arvien

savērpusi. Nu pamāte sūtījusi bārenītei līdz uz ganiem savas

meitas, lai tās novaktētu, kas īsti bārenītei palīdz.

Pirmā dienā bārenītei atnākusi uz ganiem līdz Vienace. Bā-

renīte nevarējusi nu ne ēst, nedz vērpt. Viņa teikusi uz Vienaci:

~Do, māsiņ, es tev paieskāšu galvu!"
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Bārenīte ieskājusi Vienacei galvu un dziedājusi: „Guļ viena

actiņa, guļ otra actiņa ar!"

Vienace aizmigusi. Bārenīte paēdusi un savērpusi vilnu. Va-

karā viņa modinājusi Vienaci un abas dzinušas lopus mājā.
Nākamā dienā pamāte sūtījusi bārenītei līdz uz ganiem Div-

aci, lai tā novaktē. Divaci bārenīte iemidzinājusi galvu ieskādama

un dziedādama: „Guļ viena actiņa, gul otra actiņa!"
Divace aizmigusi. Bārenīte atkal visu padarījusi un vakarā

modinājusi Divaci un viņas dzinušas govis mājā. Arī Divace ne-

varējusi novaktēt.

Trešā dienā nākusi bārenītei līdz uz ganiem Trīsace. Bāre-

nīte atkal tai ieskājusi galvu un dziedājusi: ~Guļ viena actiņa,

guļ otra actiņa!"
Bārenīte dziedādama aizmirsusi pieminēt trešo actiņu un ta

Trīsacei palikusi trešā acs pusviru. Nu tā visu redzējusi.

Kad vakarā bārenīte ar Trīsaci sadzinušas lopus mājā, tad

Trīsace pamātei visu izstāstījusi. Pamāte likusi bārenītes govi
nokaut.

Nu vairs bārenītei nebijis ne galda klājējiņas, ne vilnas vēr-

pējiņas. Bārenītei sākušās agrākās, bēdu dienas
... Viņa rau-

dājusi gauži, gauži un lūgusi Dievu. Drīz vien vecais vecītis atkal

pienācis pie bārenītes un prasījis, kādēļ tā raudot? Bārēnīte nu

izstāstījusi, un vecais vecītis teicis: „Uzmeklē gotiņas desas, kas

pagalmā mētājas, izroc bedri un iestādi tās tur. No desām izaugs

zelta ābele. Tās ābeles ābolus tu tik viena vien varēsi dabūt

un tie augs ziemu vai vasaru."

Vecītis atkal aizgājis. Bārenīte izdarījusi, kā vecītis teicis,

un otrā dienā pagalmā izaugusi zelta ābele. Pamāte ar savam

meitām gribējušas ābolus raut, bet tie nedevušies. Viņas gribē-

jušas ābeli nocirst, bet arī nevarējušas. Nu bārenītei gājis atkal

labi. Zelta āboli bijuši ļoti gardi un bārenīte tos ēdusi, cik vien

gribējusi.

Reiz tur jājis ķēniņa dēls un apturējis zirgu pie bārenītes zelta

ābeles. Bārenīte iedevusi ķēniņa dēlam zelta ābolu. Kad ķēniņa
dēls apēdis ābolu, tad iemīlējies bārenītē. Viņš tai atsūtījis zelta

kurpes un apsolījies otrā dienā tai braukt pakaļ un to vest uz sava

tēva pili.

Pamāte ar savām meitām apskaudusi bārenītes laimi. Viņas
tai noņēmušas zelta kurpes. Zelta kurpes bijušas maziņas un

nederējušas pamātes īstām meitām. Kurpes beidzot uzmocījusi
Divace kājās, bet tai bijuši jānogriež lielie kāju pirksti. Drīz vien

princis atbraucis pēc bārenītes. Pamāte pamanījusi ķēniņa ka-

rieti un ieslodzījusi bārenīte zem kubla. Divace gājusi ķēniņa

dēlam pretim un tas to vedis uz sava tēva pili. Arī zelta ābele
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gājusi līdz. Bet aiz ķēniņa dēla karietes sākušas laidelēties zī-

lītes un tās dziedājušas: „Ci, ci, ci! īstā brūte mājā, asins kājā."

Ķēniņa dēls gan klausījies, bet nesapratis. Bārenītei laimē-

jies tikt no kubla apakšas ārā. Viņa skrējusi karītei pakal. Jo

tuvāku ķēniņa dēls piebraucis tēva pilij, jo stiprāki zīlītes dzie-

dājušas: „Ci, ci, ci! pillā kurpe asiņu, īstā brūte mājā."

Ķēniņa dēls brīnījies. Pie lielas upes ķēniņa dēla karīti pa-

nākusi bārenīte un prasījusi ķēniņa dēlam, lai tas atdod viņas zelta

ābeli. Bet tūliņ arī zīlītes dziedājušas: „Ci, ci, ci! īstā brūte stāv

arā, ragana sēd karītē."

Nu arī ķēniņa dēls sācis tā 'kā ko nojaust. Viņš apskatījies
Divaces kājas. Kā tad! tās bijušas notašķītas ar asinim. Nu ķē-
niņa dēls sapratis. Viņš licis raganu iesviest upē un bārenīti ie-

sēdinājis karītē. Arī zīlītes apklusušas un aizlaidušās.

Ķēniņa dēls apprecējis bārenīti. Pēc gada viņiem piedzimis
pirmais dēls. Pamāte dabūjusi zināt, ka viņas meitai piedzimis
dels, gājusi uz pili raugās. Viņa nezinājusi, ka Divace ir noslīci-

nāta. Kad pamāte ar Vienaci nonākušas pie upes, tad Vienace

teikusi: „Vai re, cik skaista niedre! Es to nolauzīšu..." Un

Vienace sākusi niedri lauzt.

„Vai, vai masiņ, neraun man nabiņu ara!" teikusi Divace no

upes dibena.

Nu pamāte sapratusi, ka viņas Divace ir noslīcināta un bāre-

nīte ir pilī. Viņa nodomājusi atriebties.

Pamāte iegājusi ķēniņa pilī, aiztriekusi bārenīti vilkatās un

atstājusi Vienaci tās vietā. Vienace zīdījusi ķēniņa dēla bērnu —

mazo princi, bet tas raudājis, jo raganas krūtīs nebijis zīdala. Vecā

amba to zinājusi un princi auklēdama dziedājusi: „Aijā, aijā, ma-

zais bērnī, naktī ēdīsi mātes pupu, dienā dzelzs pupu."
Vecā amba naktī gājusi uz mežu un nesusi mazo princi mātei

pretim. Ap pusnakti bārenīte, vilkata, atskrējusi pie lielā ak-

meņa un nometusi savu vilka ādu, zīdījusi savu dēliņu. Tad viņa
atkal aizskrējusi par vilkatu mežā iekšā.

Otras dienas vakarā vecā amba auklējusi mazo princi un

dziedājusi: „Aijā, aijā, mazais bērnī, vēl vienu nakti ēdīsi, tad

mirsi."

Ķēniņa dēls dzirdējis vecās ambas dziesmu. Viņš tai prasījis,
ko tas nozīmē. Amba ķēniņa dēlam visu izstāstījusi. Keniņa dels

licis vārtu sargam aizvest uz mežu 12 asis malkas un nokurināt
lielo akmeni gluži baltu. Naktī ķēniņa dēls ar ambu un mazo princi

gājuši uz lielo akmeni. No meža izskrējusi vilkata, bārenīte, un no-

metusi savu vilka ādu. Bet ķēniņa dēls saķēris bārenīti un ne-

laidis vairs vaļā. Amba uzmetusi vilka ādu uz nokurinātā ak-

meņa. Tiklīdz āda bijusi uz akmeņa uzmesta, bārenīte ķēniņa

dela rokās pārvērtusies par čūsku. Bet ķēniņa dels to nelaidis
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vaļā. Tad vēl bārenīte pārvērtusies gan par lapsu, gan lauvu un

citiem zvēriem. Vispēdīgi tā palikusi par žurku. Ķēniņa dēls to

nelaidis vaļā. Stunda bijusi jau pagājusi. Bārenīte no žurkas pār-
vērtusies par cilvēku un raudājusi ķēniņa dēla rokās. Bārenīte

bijusi tagad mēma.

Vecā amba izmācījusi ķēniņa dēlu, kā lai dara. Svētdienas

rītā ķēniņa dēls pievedis zirgu pie pils un maucis tam sakas astē.

Tas bijis jādara tā, lai bārenīte to redz. Bārenīte to redzējusi un

sākusi smieties. Kad ķēniņa dēUs zirgam maucis sakas trešo reiz

astē, tad bārenīte uzreiz teikusi: „Uja, vai tad tu nu nemāki vairs

zirgam saku uzmaukt?"

Bārenīte bijusi atkal valodu atdabūjusi. Ķēniņa dēls licis

visas trīs raganas sagūstīt, iespundēt naglu mucās un laist no

kalna lejā.

Ķēniņa dēls ar bārenīti dzīvojot laimīgi savā pilī vēl šo baltu

dienu.

35. A. 511. 510. 403. Skolniece M. BvcāneEglūnē. N. Rancāna

k r a j v m a.

Sen senūs laikus vīns saimnīks ar saimenīcu dzeivuoja dižan

boguoti, un nabeja jīm citu bārnu, tikai vīna meitene. Meitiņu viņi

mīluoja un sorguoja kai aci pīrē. Meitiņai tūmār pīguoja nalai-

mīgas dīnas: nūmira viņas muomiņa. Viņas tāvs apsaprecēja ar

rogonu, kurai beja treis meitas. Tei nikntto pamuote lika struo-

duot buorineitei daudz grvutu dorbu. Kad tei buorineite aizdzina

gonūs lūpus, to pamuote deve jai par vīnu dīnu sasprēst po treis

muorceņis dzei[v]s. Ajo jei napadorēja sova dorba, tod pamuote
lika jai lelu struopi. Muote mierdama beja pamatuse sovai mei-

tiņai vīnu gūteņu, un tei gūteņa paleidzēja jai puornest visis sku-

mis un sasprēda jai ari tū dzeivi. Pamuote navarēja saprost, kur

jei tik daudzi var sasprēst. Dūmoja pamuote, kū dareit ar jū.
Tai tei pamuote nūsiutēja sovu meitu, lai tei meita radzātu, kai

jei sasprēž tūs linus. Tai tei buorineite soka uz pamuotes meitas

cīši meili: „Dūd, muoseņ, lai es tev paīskuoju golveņu."

Tei suoka īskuot golvu, un īskuodama dzīduot: ~Migu, migu,

vīn' acteņ, migu, migu, ūtr' acteņ!"
Un tei rogonis meita aizmiga. Kai tik itei aizmiga, tai buori-

neite pajēme pasauce sovu gūteņi un tei gūteņa tūs linus mudri

sagramova, a buorineite pa kreisū ausi iztina dzeivi uorā un tai

otkon uotri padarēja dorbu. Daguoja vokors, atdzina lūpus uz

sātu obas divi. Pamuote vaicova sovai meitai: „Vai redzēji, kai

jei sasprēde, voi neredzēji?"
Meita suoka sovai muotei maluot: „Man golva smagi sasuo-

pēja un es naredzēju, kai jei padarēja."
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Tai muote sazalomova sovu vacuokū meitu un ūtrā dīnā pa-

laide ūtru meitu vārtūs, kai buorineite sasprēž sovu kūdeļi. Tai

buorineite padorēja vēl ar jū tai pat, kai i ar pirmū meitu, un aiz-

midzēja jū, golvu īskuodama. Atdzan vokorā uz sātu lūpus, vai-

cova muote: „Voi redzēji, kai sasprēde nabadze kūdeļi?"

I tei ari suoka maluot, ka jei poša sasprēde ar sovom rūkom.

Tai moute naticeidama lika īt trešai meitai vārtūs, kai jei sprēž
kūdeļi. Trešuo muosa beja poša jaunuokuo, un jai beja treis aces:
divi beja pīrī a trešuo pakausī. Buorineite pajēme jai īskuot golvu,
suoka dzīduot un jū midzeit: „Migu, migu, vīn' acteņ, migu, migu,
ūtr' acteņ.

Tai meitai div ac's gon aizmiga, a trešuo acs, kur beja pa-

kausī, palika plota, naaizmiguse. A buorineite nazinova, ka rogonis
meitai ir treis acs. Buorineite suoka sprēst sovu kūdeļi. Gūteņa

sagramova, a jei iztina pa kreisū ausi dzeivi. Itū visu nūsavēre

tei rogonis meita. Atguoja vokors, atdzina jei uz sātu lūpus, ro-

gonas meita suoka stuosteit sovai muotei par tū, kas sprēde linus.

Pecuok niknuo pamuote suoka runuot uz sova saiminīka, ka va-

jaga nūkaut buorineites gūteņu. Tai tei gūteņa ūtras dīnas reitā

soka sovai meitiņai buorineitei: „Reit mani kaus, un tu, ka teireisi

munas zornas un atrassi munuos zornuos zalta uobelteņu, tū tu

atnessi un īdēsteisi pī ustobas gola duorzā."

Daguoja reits, tei pamuote sarunova tāvam, ka vajaga gūtenis

kaut zemē. I nūkova gūteņu. A tei buorineite cīši raudova gū-
teņis. Nūkova, daguoja laiks teireit zornas. Jei atroda zornuos

zalta uobūlteņu un īdēstēja jū duorzā golā. Tīna par garu laiku

izauga skaista uobele ar daudzi zalta uobūlim. Visi breinējuos, nu

kurīnes tā taida uobele atsaroduse. Nikas navarēja nivīna uobūla

nūraut, kai tik buorineite. Daudzi reižu gribēja pamuote nūcierst

tū uobelneicu, bet navarēja nūcierst, tai uobeleite cēlēs uz augši.

Tai buorineite prosējuos pamuotei uz bazneicu, bet pamuote

Pajēme sajauce palnu divi garčas ar mogonomun pascēja jai: „Ka
ituos mogonas nu palnu izpiusi, tod vari īt, kur zini, da vakara."

Tai tei buorineite panese tuos mogonas da uobelei. Nu tuos

uobeles sakņu izskrēja lels un skaists zirgs, kurs kai skrēja puor,

ar vīnu muti izpiute mogonas. Tei meitiņja tam zirgam pa vīnu

ausi īleida, a pa ūtru izleida un palika lūti skaista ar skaistom drē-

bēm, kā ūtras taidis meitis nikur vaira nabeja.

Nūbrauce jei uz bazneicu ar skaistū zirgu. Tei bazneica beja

natuoļi nu ķēniņa pilis. Paša ķēniņa dāls īsavēre skaistū meitiņu.
Kad meitiņa izguoja uorā, jei šādās karetā un mudri aizbrauce uz

satu, a poša pa vīnu ausi īleida, pa ūtru izleida un jei palika, kaida

beja ogruok. Atguoja vokorā visi uz sātu un suoka stuosteit por

tū vīna ūtrai, ka šuos redzējušas šūdīn tik skaistu jumpravu, ka
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nikod sovā dzeivē nabejušis redzējušis. A buorineite, uz cepļa

gulādama, atsasauce: „A, rnuoseņis, mož es tī beju."
Juos soka: ~Kū tu, palnuruška, runoj?"

Atguoja ūtra svātdīnā, buorineite suoka vēl praseitīs nu pa-

muotes, lai jū atlaiž uz bazneicu. A pamuote pascēja: „Ka izpiusi
divi garčis mogonu nu palnim, tod vari It."

Nu uobelis otkon izskrēja divi leli zirgi un izpiute tuos mo-

gonas. Tei meita vīnam zirgam izleida por ausi i palika vēl skai-

stuoku, kai beja, un tod nūbrauce uz bazneicu.

Utrā svātdīnī kēneņa dāls pascēja sovim ļaudim, lai pilnayoj
un lai pīlej pi durovu sveķu. Skaistuo meitiņa kai guoja, tai jai
nūmuka kaloša. Jei nūbrauce uz sātu bez kalošas, a ķēniņa dāls

atroda tū kalošu un pajēme līdz. Muojā buorineite darīja otkon

taipat, kai ogruok. Atguoja vokorā uz sātu pamuotes meitis un

suoka stuostīt, ka redzējušas lūti skaistu jumpravu. Buorineite
atsasauce: „Muoseņis, mož es tī beju."

Juos atbildēja: „Ai, ai, muļķis, kur tu varēji biut, taida na-

badze?"

Ķēniņa dāls pats suoka braukaļuot, mēreidams kalošu, un at-

guoja ziņa, ka brauks ari uz rogonas muoju. Tūlaik pamuote pa-

jēme itū buoriņeiti, paspīde klāvā zam silis, a paša sovis meitis

apgērbe lūti grazni. Rogona aptēse sovom meitom kuojis un kod

atbrauce ķēniņa dāls pogolmā, tod suoka griust prīškā sovu meitu,

kab mēreitu kuojis. A beja ķēniņa dālam leidz vīna kuceite, un

tei kuceite suoka rīt: „Au, au, buorineite ciuku klāvā!"

Kēneņa dāls pasiutēja sovu kučeri uz kļāvu pazaskateit. Ku-

čers pazavēra zam silis un izvilka skaistū meitiņu. Pamērēja ka-

lošu
— taišņi pa kuojai! Tod buorineite nūguoja da uobelei, pa-

sasauce šovus zirgus un dabuoja savas graznuos drēbes. Tod

buorineite izruove sovu uobeli, īsādās kēneņa dāla karetā un aiz-

brauce uz kēneņa pili. Apsaprecēja kēneņa dāls ar buoriņeiti un

dzeivova laimīgi.
Pēc goda atsaroduos jīm dāls. Na por garu laiku nūguoja pa-

muote cīmā da sovai pameitai, kod poša kēneņa nabeja sātā. Pa-

sacīmovuse suoka jū Snigt, lai pavadeitu jū pameita puor Daugavu
uz muojom. Kēneņite, nikuo napaduomovuse, ari aizguoja. Ro-

gona īgriude kēneņiti yudinī, un vudins jū nūnese pa ceļu. rogona

puorsavērte par kēneņīti. Vokorā atguoja kēneņš uz sovu pili un

ari ūtrā dīnā jis vēl napazina, ka jei na juo sīva; bet jis redz, ka

uobelnīca suoka kalst. Bārna meita ar bārnu nūguoja uz tū Dau-

gavas molu, kur rogona kēneņīti īgriude vudinī, un suoka klīgt

Daugavas molā: „Peilan, peilan, še tovs bārns."

Tei kēnenīte atskrīn pa vudiņam. Jei nūsamozguoja un rrfif

sakratēja uz molas, pazeidēja sovu bārnu un soka uz meitas tai:

„Reit es vēl tuoluok biušu, vēl cīšuok tu mani sauc!"
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Jei vēl pastuostēja meitai, lai pasoka juos veiram kēneņam,
lai jis atīt pilnavuot un lai palīn zam rota zamaškas. Un kai jei
tik atskrīs, lai jū ķēniņš giun rūkuos, i lai tur. „A kod es palikšu

por vuorpsti, to lai puorlauž pa pusei!"

Meita, atguojuse uz pili nu Daugavas molas, izstuosta kēne-

ņam por visu. Jei pasacēja ari: „Itei ira rogona, kura ira pili, a

tova sīva ir Daugavā īgriusta."
Kēneņš nu beja lūti nalaimīgs, rogona gon piulējās jū īprīci-

nuot, bet niķos naizguoja. Utrā dīnā kēneņš guoja ar meitu un

bārnu uz Daugavas molu. Dabraukuši pi Daugavas molas, suoka

klīgt lelā bolsā: „Peilan, peilan, še tovs bārus."

Verās, ka atskrīn nu tuolīnes kēneņīte, izskrīn uz molas, suok

sovu bārnu zeideit. Kai pazeidēja bārnu, jei grib otkon skrīt pa

eelu, bet kēneņš jū sagiva un turēja cīši rūkuos. lei palika par

tuorpu un por visu visaiduokim zvērim, a jis vis turēja un nalaida

vaļa. Kai palika por vuorpsteiti, tai jis puorlauze, a jei tyuleņ

palika taida pat kēneņīte, kai beja. Atguoja visi prīceigi uz kē-

neņa pili. Atroda tī ari rogonu, dasēja jupi zirgu astes un izratt-

stēja gobolūs. A buorineite palyka por kēneņīti un dzeivuoja lai-

mīgi.

36. A. 511. Skolnieks V. Barkovskis Latgale.

Dzīvoja vīrs ar sievu, viņiem bija divas meitiņas un viens

puisēns. Vienu rītu visi trīs bērni iet mežā ogas lasīt. Mežā viņi
drīz pielasa visus groziņus pilnus ar ogām. Nu viņi taisās iet

māja, bet labu gabalu pagājuši, ierauga resnu ozoilu, kur visi at-

sēžas un aizmieg.
Ragana, garām skriedama, ierauga gulošos bērnus, un nobur

tos, lai šie nekur tālāk netiek, kā tik uz viņas māju. Tad pati ra-

gana uzsēdās slotas kātā un aizskrēja.

Saulei rietot bērni pamostas un sāk raudāt. Netālu viņi
ierauga mazu mājiņu, kur uguns spīd. Pieiet pie mājiņasun ap-

stājas. Tūliņ izskrien ragana ārā un sauc: „Nakait iekša, mani

mīļie bērni, rītā aizvedīšu visus pie tēva un mātes."

Tad bērni palika ļoti priecīgi un sāka viens ar otru spēlēties.
Ragana viņus arī vēl labi paēdināja. No rīta jau bērni prasās

maja, bet ragana atbild, ka vēl šiem esot jāpaganot govis kadu

vasaru, tad tik varēšot mājās tikt. Viņi neko nevarēja raganai

padarīt — bija tik jāgana, govis. let visi trīs ganos, gan dziedā-

dami, gan raudādami. Uz priekšu viņiem klājas arvienu grūtāki.

Ragana deva meitenēm linus un vilnu vērpt, un vel tik daudz, ka

viņas nevarēja savērpt. Bet ja viņas nebija visu savērpušas, tad

dabūja pērienu. Puisēns bija iesācis vienu raganas govi ļoti labi

barot, un tā govs sāka reiz ar viņu runāt: „Maju jums bus grūti
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atrast un no raganas tik viegli vaļa netiksit. Pec nedējas bus jums
vēl grūtāki darbi."

Pagāja nedēla un ragana deva meitenītēm vēl vairāk vērp-

jamā, bet kad tās vakarā nebija visu savērpušas, tad ragana pie-

sēja meitenītes pie savas gultas, plūca pie matiem un pēra ar ža-

gariem.

Govij bija loti žēl mazo bērnu, vina teica puisēnam, lai viņš
to vilnu un linus paglabā, kad māsiņas aizmieg. „Tad es ar tevi

visu savērpšu. Tu laid man vērpjamo pa vienu ausi iekšā un

pa otru vilksi dziju ārā."

Puisēns to tā visu izdara. Kad pienāk pusdiena, tad meitiņas
sāk savā starpā runāt: „Nezinām, vai šodien varēsim pusdienu

gulēt, jo mums vēl loti daudz ko vērpt." Puisēns viņas mierina,

ka vēl vakars esot tālu un viņš ar palīdzēšot, lai tik paguloties.
Puisēns paņem visu vilnu un linus, aizskrien pie govs un bāž viņai

pa vienu ausi iekšā un no otras puses velk gatavu dziju ārā un tin

kamolā. Par neilgu laiciņu visa vilna un lini bija savērpti. Dzijas
aiznes un noliek tur, kur agrāki stāvēja lini un vilna. Meitenes kā

aizmiga, tā nogulēja līdz saules rietam. Saulei norietot, puisēns

piecel savas māsas sacīdams: „Celieties augšā! vai neredzat, ka

jau saule riet?"

Ragana jau meklē žagarus, ar ko> pērt abas meitenes. Pui-

sēns saka uz māsām: „Skriesim drīzāk uz māju. Es ar' vēl varu

dabūt pērienu, ka tik ilgi govis nedzenam mājā."

Meitenes sāka raudāt, ka viņām šodien tik daudz darba ne-

darīts. Baidās jau pavisam iet pie raganas atpakaļ. Atnākušas

mājā, viņas sabīstas, ka jau viss darbs padarīts. Tad viņas sāka

savu brāli godāt, ka viņš jau visu padarījis. Otrā dienā brālis

visu izstāstīja, ka viņš esot savērpis, lai viņas šodien arī neko ne-

bēdā par pērienu. Bet ragana, redzēdama, ka meitenes var visu

savērpt, dod tām arvien vairāk vērpjamā.

Meitenes pieiet pie govs, viena laiž vērpajmo pa vienu ausi

iekšā, otra velk dziju ārā. Tā viņām veicās darbs loti ātri, nemaz

nemanot. Ragana domā, ka nu nevar būt viss pareizi, ka mei-

tenes var tik daudz savērpt. Agrāk nesavērpa ne desmito dalu,

bet tagad strādā kā par brīnumu.

Ragana iet skatīties, kā viņas vērpj. Aizgājusi redz, ka viena

laiž vilnu un linus govij ausī, bet otra velk ārā gatavu dziju. Ra-

gana nu grib nokaut to govi, kas bērniem palīdz.
Jau govs pati paredzēja, ka viņu kaus, un pasacīja bērniem:

~Ja mani nokaus, tad jūs man nogrieziet vēdera malu un nēsā-

jiet sev klāt, tad es jums visu, kas darāms, stāstīšu." Kad govi
nokāva, ta bērni tūliņ nogrieza vēdera malu un nēsāja līdza. Ta

mala nu viņiem arvienu palīdzēja.
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Reiz mala viņiem stāsta: „Jūs šodien cita pa ceļu uz to pusi,
kur saule būs, tad jūs tiksit mājā. Bet es runāšu ar raganu par

dienu, un viņa domās, ka jūs vēl te esat.'
4

Bērni tā visu izdarīja, atstāja malu, kur viņa stāvēja, bet paši

aizgāja, kur saule spīdēja, un tad laimīgi tika mājā pie vecākiem.

Tēvs ar māti nu bija loti laimīgi, jo tie jau bija nobēdājušies, ka

bērni dabūjuši mežā galu.

37. A. 511. K. Tarz ieris Druvienā. LP, V, 130, 3.

Vienam ķēniņa dēlam gribējies precēties, bet nevarējis sa-

gudrot, kuru lai prec. Gājis pie paregona. Paregons teicis:

„Brauc pa visu valsti un lūko tādu atrast, kas tev kaunās acīs

skatīties."

Labi. Otrā dienā braucis gar ciemu, kur īstā meita un pa-

meita linus plūkušas. Pašu laiku īstā meita bārenīti bārusi; bet

tiklīdz ieraudzījusi lepno ķēniņa dēlu, tūliņ smaidījusi kā saule un

skatījusies, acis izspilgusi, kur šis brauc; pameita turpretim plū-
kusi savus linus un pazemībā nemaz acis nepacēlusi uz augšu. Nu

ķēniņa dēls iegājis pie saimnieces, teikdams: „Pārsauc to meitu,

kas linus plūcot apkārt neskatās! Es viņu precēšu."

Bet saimniece pasaukuši īsto meitu. Ķēniņa dēlam licies, ka

saimniece viņu māna, tādēļ braucis atkal pie paregona padomu
prasīt. Paregons teicis: „Aizbrauc precībās un sūti abas meitas

Daugavas malā, tur būs bērza celmā zelta cirvītis iecirsts. Kas

cirvīti pārnesis, tā būs īstā."

Labi, sūtījis cirvītim pakal. Papriekšu gājusi īstā meita, at-

radusi Daugavas malā bērza celmu un gribējusi cirvīti ņemt; bet

cirvītis, cik kampusi, tik palēcies gaisā un nedevies roka. īsta

meita izmocījusies ilgu laiku un tad sākusi cirvīti lādēt: ~Neģēlis,
kaut sapuvis! šis man rokā nedosies!"

Bet lādot cirvītis vēl augstāk palēcis — īstā meita pārgājusi
beša.

Nu gcājusi pameita. Tai arī cirvītis lēcis gaisā, bet viņa lūgu-
sies: „Cirvīti, cirvīti, ko lēc, ko mani skumdini? Nelec, nelec,
cirvīti labais!"

Un, re — cirvītis ļāvies pielūgties, iecirties celmā un atdevies

Pameitai.

Bet saimniece aiz vārtiem skatījusies nelabām acim, kā ienī-

sta pameita zelta cirvīti mājā nesusi. Skaudībā nelaidusi nemaz

Pameitu istabā, tūliņ likusi dzirai ūdeni sanest. Pameita steigusi

ūdeni nest; bet smeļot zelta cirvītis iešlucis akā. Nu saimniece

zaimodama sūdzējusi ķēniņa dēlam, kāda nesapratne pameita esot,

tīši mētājot zelta dārgumus pa aku. Ķēniņa dēls atteicis: „Lai nu
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tas! Tagad ieģidos meitas uz jūrmalu sūtīt. Tur būs zelta ozols

dimanta zīlēm; kas zīles pārnesis, to precēšu."

īstā meita pirmā aizskrējusi zīles raut. Bet cik šī pasnai-

kājusies, tik ozols palidinājies gaisā. Sākusi lādēt: „Neģēlis! kaut

sapuvis! šis man rokā nedosies!"

Bet lādot zelta ozols vēl augstāk palidinājies — īstā meita

pārnākusi bez dimanta zīlēm.

Nu gājusi pameita. Tai arī zelta ozols lidinājies gaisā, bet

viņa mācējusi lūgties: „Ozolīti, ozolīti, ko lidinies gaisā, ko skum-

dini mani? Atdod, atdod dimanta zīlītes!"

Un, re — ozols bijis pielūdzams, atdevis dimanta zīlītes pilnu

klēpi. Pameita nākusi mājā; bet dimanti laistījušies un ķēniņa
dēls jau notālēm ieraudzījis šo nākam. Tūliņ iztecējis pats aiz

vārtiem pretim, iecēlis dimantu nesēju ratos un pārvedis savā pilī-

Piezīme. Var but, ka arī uzrakstītājs ir sagrozījis šo pasakas va-

riantu. P. Š.

38. A. 511. V. Podis no St. Krimovas Rēzeknes Ružina vas

pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vfus zemnīks ar sovu sīvu; jīm beja vīna meita,

kurai beja vuords Praņa. Vīnā zīmā zemnīka sīva, Praņas muote,

cīši saslvmuoja un dreiži nūmyra. Palvka zemnīks ar meitu. Kū

darīt zemnīkam? Jis sadūmuoja precētīs un pajēmja sev par sīvu

vīnu atraitni ar divi meitom. Atraitnes meitas beja abadivejas

bez daguna. Dzeivuoj zemnīks ar ūtru sīvu. Sīva sovas meitas

žāloj un pierk juom vysaidas suknes un zuobokus, bet Praņai ni

kur nikuo un vys dzanoj un lomoj. Vīnu reizi atbraucja svuo-ti

un grib svuotuot Prani, bet pamuote nagrib, jei grib, kab juos
meitas jemtu. Tai svuoti nikuo navarēja izdarīt: pamuote nadud

Praņas un jī aizbraucja.

Puorguoja laiks. Otkon atbrauc svuoti un otkon svuotoi

Praņi, bet tūs bez dagunu vārtūs nagrib. Pamuote otkon nagrib
atdūt Praņis. Tūlaik svuots runoj: „Izlaissim bolūžus un pi kuras

boilūds daskrīs, tū mes jemsim."

„Labi," pasacīja pamuote.
Izlaidja bolūdi. Bolūds skraidēja, skraidēja un atsasāda Pra-

oai uz golvas. Svuots klīdzja Praņai: „Byus kuozas!"

Pamuote, kaut beja cīši dusmīga, bet nikuo navarēja izdarīt.

Tad jaunič's pīpierka Praņai suknas, zuobokus vysaidus, kuozu

vaiņagus un sataisīja lelas kuozas.

Kas tī beja, tī vysu redzēja un tei Praņa tagad dzeivoj labi un

laimīgi, bet pamuotes meitas bez daguna staigoj sātā. Muote jau

juos syuta par übadzēm pi baznīcas sēdēt, bet juos vys gaida, kad

pi juom atbrauks kas svuotūs: juo vēļ dūmoj, ka juos smukas

un jaunas, bet juom jau pa ostoņdesmit godu.
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9. Bārenis pie niknās pamātes.

1. A. 511. 532. J. Dīcmanis Liegos ~P asaku vācelīte", 7.

LP, VII, 11, 22, I, 3 p i c z.

Bija reiz ļoti skops saimnieks. Pie viņa bija puika, kuram
viņš lika ikdienas lopus ganīt, bet ēst nedeva. Kādu dienu puika,
lopus ganīdams, gauži raudāja. Te pienāca pie puikas bullelis un

prasīja:_„Ko tu tā ļoti brēc, kas tev kait?"

..Ka nebrēkšu? — Saimnieks liek lopus ganīt, ēst nedod."

„Nebrēc vis, es tev gribu palīdzēt. Kad tu gribi ēst, nomauc

manu radziņu, uzpūt, tad tūliņ būs visādi ēdieni priekšā."
Nu puika ikdienas, kad tikai gribēja ēst, nomauca bullelim ra-

dziņu, uzpūta un viņam bija ikreizes dažādi ēdieni priekšā, viņš
krietni jiaēda. Puika bij spirgts, vesels kā rutks un jautrs, prie-
cīgs, ka ganos, tā mājā. Saimnieks, redzēdams zēnu tik jautru un

priecīgu, nevarēja saprast: „Kā puika neēdis tāds var būt? Vai kāds

viņam varbūt nenes ēst? Tik tukls un zaļoksnis no vaiga iz-

skatās."

Kādu dienu, kad puika bija atkal lopus izdzinis ganos, saim-

nieks sūtīja savu kalponi iet paskatīties, ko puika ganos dara. Kad
kalpone atnāca, puika labi noprata, kālabad kalpone nākusi. Viņš
sacīja: ~Nāc, es tev ieskāšu galvu!"

Kalpone ielika savu galvu puikas klēpī un puika ieskādams

ieni dziedāja: „Migu, migu, vienactiņa, migu otra arīdzan!"

Kad zēns šķita kalponi aizmigušu, viņš nomauca bullelim ra-

dziņu un uzpūta. Atkal visādi ēdieni bija priekšā, puika krietni

paēda, bet kalpone to neredzēja.

_

Kalpone pārgāja mājā, saimnieks prasīja: „Nu, ko tu laba re-

dzēji ganos?_ Ko puika dara?"

„Es nekā vairāk tur neredzēju kā zēnu un lopus."
No rīta saimnieks sūtīja savu pašu meitu noskatīties, ko puika

ganos dara. Bet puika šai tāpat, kā kalponei sacīja: „Nac. es

tev ieskāšu galvu."
Saimnieka meita ielika galvu puikam klēpī un puika ieskādams

lēni dziedāja: „Migu, migu, vienactiņa, migu otra arīdzan!"

Kad puika manīja saimnieka meitu jau iemigušu, _tad_ viņš
nomauca bullelim radziņu, uzpūta un viņam bija atkal visādi ēdieni

Priekšā, paēda brangi.
Bet saimnieka meitai bijušas trīs acis, gana puika to nemaz

nezināja. Divi acis gan viņš meitai bija aizmidzinājis, bet treša

acs bija palikusi atvērta un ar to viņa bija visu skaidri noskatīju-

sies, ko puika ar bulleļa radziņu darīja.
Viņa mājā izteica visu tēvam. Saimnieks nosprieda bulleli

nokaut. Kad vakarā lopi bija no ganībām pārdzīti, puika padzir-
dēja saimnieku paklusi runājam

.
ka bulleli rīta kaušot. To dzir-
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dot, pulkam palika bullīša gauži žēl. Viņš saimniekam nemanot,

klusu, klusu nogāja uz stalli pie bullīša un skumīgā balsī teica:

„Manu mīļo, dārgo bullīti, rītu tevi nokaus!"

„Ved mani laukā no stalla un sēdies man mugurā!" bullelis

teica puikam.
Puika arī tūliņ izveda bulleli no stalla, sēdās mugurā un bul-

lelis nu skrēja uz meža pusi projām. Saimnieks, to ieraudzījis,

devās ar puišiem mundri vien viņiem pakal. Bullelis redzēdams,

ka izmukt vairs nevar, uzskrēja turpat uz augstu, kuplu koku.

Saimnieks ar saviem puišiem jau arī tūliņ bija klāt pie koka: „Kā
lai dabon viņus zemē? Koks ir garš un līdz pusei no apakšas bez

zariem," saimnieks domīgs teica.

Neko darīt — saimnieks sūtīja vienu puisi pēc zāģa un cir-

vjiem. Sāka koku zāģēt. Kur radies, kur ne — vilks pieskrien
vīriem klāt un atņem zāģi.

„Puiši, nu tik dūšīgi! Cērtiet cirvjiem vien!" saimnieks

dzedri uzsauca. Te atskrēja lācis, atņēma viņiem cirvjus, nosita

saimnieku un viņa puišus; bet puika ar bulleli palika dzīvi.

2. A. 511. 532. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava.

LP, 11, 46 (41).

Kādam puisēnam bij grūtas dienas: nikna pamāte to nevar

ieraudzīt ne acu galā. Reiz puisēns aizbrauc tēvam uz tirgu līdz.

Tēvs tirgū grib puisēnam zirgu nopirkt; bet puisēns saka: „Tet,
tie zirgi man par dārgu, brauksim labāk mājā!"

Labi. Ceļā tie satiek vecu sirmgalvi, kam tāds zirdziņš, ka

ne paiet. Puisēnam vājais krabiņš iekrīt acīs. Viņš lūdz tēvu,

lai to viņam pērkot. Tēvs gan pretojas, kur tādu likšot; bet kad

nu lūdzās — lai notiek arī. Puisēns pārved savu krabiņu majā

un sāk to kopt. Un skaties tik, par vienu nedēlu kakls kā ritenis,

mugura kā lāva. Tas pamātei vēl jo vairāk rieba. Zirgs ar pui-

sēnu esot pilni velna! Kādu dienu pamāte nevar vairs savas

dusmas savaldīt, viņa apņemas puisēnu ar velna rutku nonāvēt.
Bet labais zirgs puisītim izlīdz. Un kā tas gadījās? Zirgs, pamā-
tes nodomu izzinājis, stāv bēdīgs, nodūris galvu pie siles: ne cd,

ne ir. Puisēns, to redzēdams, prasa: „Diezin, zirdziņ, kas tev

noticis?"

Zirgs tūlīt sāk runāt un atbildēt: „Kā nenoskumt? Pamāte

tevi grib nolietāt. Viņa iedrupinājusi piena maizē velna rutku.

Neēd vis, dēliņ, pienamaizi, citādi būsi pagalam!"
Puisēns paklausa un paliek dzīvs. Otrā dienā zirgs atkal

bēdīgs.

~Kas nu tev labs, zirdziņ, uzgājis?"

„Jā, pamāte izvārījusi tev velna rutka putru. Neēd!"
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Puisēns paklausa un neēd. Bet nu pamāte nevar vairs izbrī-

nēties, kas puisēnam padomu piedod. Vina aiziet pie raganas, lai

tā pasacītu, kas puisēna padomu devējs. Ragana atbild: „Treknais

zirgs stallī. Kauj zirgu nost, tad puisēnu nonāvēsi!"

Labi. Kaušot nost.

Trešā dienā zirgs atkal bēdīgs.

„Kas nu tev, labo zirdziņ, uzgājis?"

„Jā, pamāte mani nokaus. Bet nekas; tik paklausi mani, tad

būs labi. Ja nu pamāte mani kaus, tad pienāc labi tuvu, lai manas

asinis varētu tev uz cepuri uzsprāgt! Cepuri aproc dārzā. Tai

vietā izaugs zelta bumbiere, zelta augļiem. Tu vari augļus ēst,
cik gribi; bet ja pamāte ēdīs, tad tik paskaties, kas notiks."

Puisēns tā dara. Zirgu kaujot tam uzsprāgst viena asins pile
uz cepuri, Cepuri tas aprok dārzā. Tur izaug zelta bumbiere,
zelta augļiem. Puisēnam augļi ļoti smeķ. Pamāte to ieskatās,
tai arī kārums uznāk. Bet līdz ko vecene vienu augli apēd, tā

atkrīt augšpēdu un izdziest.

3. A. 466. 511. P. Viļums Jāsmuižas Jazova, Latvju kultū-

ra s k r.

Vīnā apgobolā dzeivuoja vacs vec's ar sovu sīvu. Jīm beja

vāca ustabiņa. Kaidā dīnā vec's, sādādams uorā pi luga, ēdja pu-

pas. Vīna pupa najauši nūkrita zemē. Vokorā veči aizguoja gu-

latu un, kad reitā pīsacēļa, īsavēra pi lūga izaugušu garu, garu

pupu. Pupa beja tik lela, ka veči navarēja labi saredzēt viersyu-

nes un tik manīja, ka augši gaisā nazkas ir.

Vec's suoka kuopt pa pupu. Kuopja, kuopja un pīkuopja pi

skaistas ustabiņas. Attaisīja vec's durovas, īguoja īška un redz

skaistu ustabiņu, kurā beja sīra ceplis un svīsta pluocini. Cyl-

vaku ustobā nabeja. Vec's atlauzja cepļam molu, pajēmja pusi

pluocii;a, īleida koktā, ād un gaida, kas byus. Tyma muojiņa dzei-

vuoja rogona ar trejom meitom: vīnaci, divaci un trejaci. At-

guoja rogona un redz, ka ceplam styura nav un pus pluocina

tryukst. Rogona izmeklēja vysus koktus, bet veča naatroda —

naīsavēra:

Utrā dīnā rogona aizīdama ar sovom meitom atstuoja sata

vīnaci nūsavērt, kas cepli lauž un pluociuus ad. Večam otkon

est īsagribēia un jis otkon dūmoj, kai tikt pi cepļa un pluocinim.
Vec's sadūmuoja aizmidzēt vīnaci un suoka runuot: „Mīgu, mīgu,

vīnacīte!"

Vīnace aizmyga. Vec's izleida nu kokta, atlauzja veļ leluoku

gobolu ceplam, pajēmja vīnu pluocini un otkon īleida kokta un

sed. Atīt rogona ar meitom un redz, ka cepļam rūbs izlauzts un

Pluoeiņa nav, bet meita guļ. Rogona izmudynuoja meitu un prosa.
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kas lauzja cepli un pluociņus zoga, bet meita navarēja pasacīt, jo

jei vvsu laiku gulēja. Sasadusmuoja rogona un padzvna sovu

meitu.

Utrā dīnā aizīt rogona ar trejaci, bet divaci atstuoja muojuos.
Vec's otkon aizmidzēja divaci, sacīdams: „Mīgu, mīgu, vīna ac-

tiņa, mīgu, mīgu, ūtra actiņa!"
Pats vec's otkon pīlauzja sīra, pajēmja pluociņu un īleida sovā

koktā. Atīt rogona ar meitu un redz, ka otkon ceplis lauzts un

plouciņi zogti, bet meita gul. Divace ari nazynuoja, kas tū vysu

darīja. Sasadusmuoja rogona uz sovas ūtras meitas, sasvta jū

un izdzyna nu sātas.

Trešā dīnā rogona aizguoja vīna paša un muojuos palyka

trejace. Vec's dūmuoja, ka jai ir divi acis un suoka mydzynuot:

„Mīgu, mīgu, vīna actiņa, mīgu, mīgu, ūtra actiņa!"
Divi actiņas aizmyga, bet trešuo vysu redzēja, kū vec's da-

rīja. Atguoja rogona un trejace vysu izstuostīja, kū redzēja.

Rogona izvylka veci nu kokta, īlyka pīstā un suoka gryust. Vec's

tikkū dzeivs suoka lyugtīs, lai palaiž jū vaļā sacīdams: „Muna

sīva ir loba zeida audēja, jei tev pīsaauss kleitu, goldautu un kuo

tik gribi, tik palaid mani vaļā."

Rogona nūticēja večam un atlaidja jū. Vec's nūkuopja pa tū

pašu pupu pi sovas ustabiņas, pajēmja ciervi un nūcierta pupu.

Pupa nūsaguozja ar vysom rogonom un rogonas beja pagolom.
Veči sanesja sovā ustobā sīra cepli un svīsta pluociņus un tuo sīra

un svīsta jīm pīteik pa šam laikam.

10. Pieci savādie stiprinieki.

L A. 513 A. P. Š. Raunā.

Jaunam puisim nomiruši tēvs un māte un viuš gājis pasaule
darbu un laimi meklēt. Tā iedams viņš saticis vienu vīru, kas

gājis pa ceļu, bet pie kājām viņam bijuši piesieti dzirnavu akmeņi-

Puisis brīnēdamies prasījis: „Kam tu tādus smagus akmeņus pie

kājām sien?"

„Ja man nebūs smagu akmeņu pie kājām,' tad es vairs neva-

rēšu uz vietas palikt. Mazā brīdī es izskriešu visu pasauli."

„lesim labāk kopā laimi meklēt!"

Skrējējs ir ar mieru un nu iet abi divi tālāku. Ejot viņi satiek

vīru, kas rauj kokus ar visām saknēm laukā. Puisis prasa: „Ko

tu tur dari?"

„Lasu mātei žagarus."

„Vai nenāksi mums līdza laimi meklēt?"

Kokurāvējs ir ar mieru un nu iet visi trīs tālāku. Ejot satiek

atkal vienu vīru, pas pielicis lielu garu plinti pie vaigiem un taisās
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šaut, bet šie neredz nekāda zvēra, ko šāvējs gribētu šaut. Puisis

viņam prasa: „Ko tu tur par velti šaun, ka neredz ne zvēra ne

putna?"

„Es gribu nošaut vienu odu, kas aiz desmit verstēm laižas

ap ozolu."

„Nāc mums labāk līdza laimi meklēt!"

Šāvējs arī iet. Tā ejot viņi redz, ka griežas trīs vējdzirnavas,
bet gaisā nejūt nekāda vēja. Pēdīgi viņi ierauga, ka grāvmalā ir

atgulies viens vīrs, kas pūš pa vienu nāss caurumu, bet otru ir

aizbāzis ar lupatiņu. Puisis tam atkal uzprasa: „Ko tu tur dari?"

„Griežu vējdzirnavas."

„Kādēļ tad esi vienu nāsi aizbāzis?"

„Ja es pūstu ar abām nāsim, tad dzirnavas izputētu."
„Tad jau tu varētu iet ar mums kopā laimi meklēt."

Nu jau iet visi pieci kopā. Tā ejot viņi sastop sesto ceļotāju,
kas uzlicis cepuri uz vienas auss. Puisis prasa: „Kāpēc tu neliec

cepuri taisni galvā?"
„Kad es uzlikšu cepuri taisni galvā, tad būs tūliņ tāds auk-

stums, ka zeme sasals."

„Nu tad nāc tu arī mums līdza!"

Tā nu visi seši nonāk pie vienas ķēniņa pils. Tam ķēniņam
bijusi ļoti skaista meita un turklāt arī liela skrējēja. Skaistai prin-
cesei bijis daudz precinieku, un viņa nezinājusi, kuru ņemt, kuru
neņemt. Pēdīgi apsolījusies būt tam par sievu, kas viņu noskrie-

šot. Bet neviens precinieks netiek ātrai skrējējai ne līdza. Jau-
nais puisis, palaizdamies uz savu ceļa biedru palīdzību, arī grib
skrieties. Vecais ķēniņš ir ar mieru un Skrējējs uzņemas skriet

jauna puiša vietā.

Nākošā dienā ķēniņš iedod vienu krūzi savai meitai, otru krūzi

skrējējam, un tad liek skriet abiem uz avotu, kas atrodas septiņas
verstes no ķēniņa pils. Kurš nu pirmais atnesīs savā krūzē ta

avota ūdeni, tas būs uzvārējis.
Skrējējs noraisa akmeņus no kājām, aizskrien ka zibins uz

avotu, iesmel ūdeni un skrien atkal atpakaļ. Pusceļā ir liels kupls
ozols un pie tā nu skrējējs atsēstas drusku atvēsināties no karstas

saules, bet sēdēdams drīz aizmieg. Ķēniņa meita,_nu tikai vel

turpu skriedama, ierauga skrējēju aizmigušu, izlej ta krūzi tukšu

un aizskrien uz avotu. Atpakaļ skriedama, viņa jau noskrien skrē-

jējam garām un priecājas, ka būs uzvarējusi.
Jaunais puisis ar saviem ceļa biedriem brīnas,_kur skrējējs tik

ilgi kavējas. Šāvējs apskatās un redz, ka Skrējējs apakš ozola

aizmidzis. Viņš nošaun ozolam vienu zaru, kas uzkrīt gulētajam

virsū un pamodina to. Redzēdams, ka krūze izlieta, viņš skrien

atkal uz avotu, steigšus iesmel ūdeni un atskrien atpakaļ uz pili

agrāki nekā ķēniņa meita.
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Pēc paša ķēniņa solījuma jaunajam puisim nu jādabū ķēniņa
meita par sievu. Bet princesei nepatīk tāds vienkāršs zemnieku

puisis un viņa negrib iet. Tas ir arī pašam ķēniņam pa prātam
un viņš grib dabūt puisi pie malas. Liek sakurināt loti karstu pitti
un aicina puisi tur pērties. Puisis mana gan ļaunu nodomu, bet

negrib ķēniņam pretoties un aiziet uz pirti kopā ar. savu aukstuma

vīru. Pirti nu sakurina karstu kā cepli un ķēniņš jau domā, ka abi

pērājies būs pagalam. Bet aukstuma vīrs uzliek cepuri taisni

galvā un pirtī vairs nejūt nekāda karstuma. No rīta puisis vēl

sūdzas ķēniņam, ka siltuma bijis par maz.

Tagad ķēniņš grib apmierināt puisi ar labu un piedāvā tam

naudu. Viņš grib būt vēl devīgs un apsola tam tik daudz zelta

un sidraba naudas, cik viens vīrs var panest. Puisis atbild: „Es

jau ar' negribu ķēniņam pretī runāt. Ko ķēniņš sola, būs labi!"

Tad jaunais puisis sapirk pilsētā visus audeklus un sašuv no

tiem vienu pašu lielu un stipru maisu. Kad nu sāk tur bērt ķēniņa

zelta un sidraba lietas, tad tur saiet visa ķēniņa bagātība iekšā un

maiss vēl nav gluži pilns. Puisis arī vairāk neprasa un Kokurāvējs

ņem maisu uz pleciem un iet mierīgi projām.

Ķēniņam paliek žēl savas bagātības un tas nu sasauc visu

savu karaspēku, lai tas dzenas stipriniekiem pakal un noņem vi-

ņiem lielo naudas maisu.

Kad karaspēks pienāk pie stipriniekiem, tad Pūtējs pataisa
abas nāsis vaļā un sāk pūst. Viss karaspēks nu izšķīst kā putekļi.

Ķēniņš ar savu meitu nu nožēlo, ka pārsteigušies, vajadzējis
turēt vārdu un izlīgt ar labu. Ķēniņš aizbrauc pats uz stipriniekiem
un lūdz jaunajam puisim piedošanas. Puisim ir laba sirds un tas

atdod atkal ķēniņam viņa zeltu un sidrabu.

Jaunais puisis tagad apprecēja ķēniņa meitu, bet viņa ceļa

biedri dabūja ēst un dzert, cik katram patika.

2. A. 513 A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste- P i c n a v ā.

LP, I, 44 (14).

Kāda atraikne savā nabadzībā aizdod jau agri četrus dēlus

pie citiem kalpot un patur tikai pasu jaunāko pie sevis. Jaunākais

pie visas nabadzīgās barības aug kā briedis un svaida jau astotā

gadā astoņus pūrus labības kā spalvas. Puiša gados spēks tam

neapzināmi liels.

Reiz jaunais stiprinieks iet pēc kuramiem uz mežu un smie-

damies pārvelk resnu egli ar visām saknēm.

Citā reizē tādu pašu egli mežā raujot, stiprinieks satiek me-

dinieku ar bisi uz pleciem un draudzīgi jautā: „Nu, vai laimējās

ar' ko nošaut?"

„Laimēsies gan," medinieks atbild, „jo gribu vēl šo pavakar
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simts jūdžu noiet līdz kādam ozolam. Uz ozola zariņa tup mazs,

mazs odiņš. Šim odiņam gribu kreiso aci izšaut un tad atkal sau-

lei norietot mājā pāriet."

Egļu lauzējs, to dzirdot, iet šāvējam līdz. Ejot iesāk no sevis

pārrunāt, kamēr izrādās, ka abi brāli. Priecīgi par tādu nejaušu

satikšanos, abi brāļi nemanot jau 30 jūdžu nogājuši. Te 31. jūdzē
nāk kāds svilpodams pretim, ar cepuri uz vienas auss. Kas prie-

cīgs, tas runīgs. Tā arī šie abi nelaiž svilpotāju bešā garām, bet

uzprasa, kādēļ cepuri uz vienas auss valkājot.

„Ja cepuri nēsātu 'taisni galvā, tad pie visām ēku sienām un

arī cepures malām tilkas sasaltu."

Tālāk sarunājoties, izrādās, ka arī šis ir brālis. Ko tur gaidīt
— iet abiem līdz. Noiet atkal 30 jūdžu un ierauga kādu, kas pat-
laban noauj koka tupeli no labās kājas.

„Vai basām kājām labāki?" visi trīs brāļi jautā.

„Jā," āvējs atbild, „citādi nevaru, jo tiklīdz, kā ar tupeli soli

speru, tūdaļ aizskrienu diezin kur."

Arī šis nāk līdz. Ejot visi četri pārrunā atkal paši no sevis

un nu iznāk, ka visi četri ir brāli. 90. jūdzē tie satiek kādu ar aiz-

bāztu nāsi un uzprasa, kāpēc tā darot? Šis atbild: „Tiklīdz kā

abas nāsis vaļā, tad sešas vējsudmalas griežas kā trakas."

„Nu tad tev vajaga mūsu brālim būt!" šāvējs iesaucās, „jo
Pietka tik vēl trūkst."

Sāk nu visi pārrunāt — jā — ir gan.
Visi pieci čalodami noiet vēl beidzamās 10 jūdzes, izšauj odam

kreiso aci un tad norunā, līdz saulītes noiešanai, veco māti ap-
ciemot.

Visi pieci pie mātes labi izciemojas un tad norunā iet pie paša
keniņa maizi pelnīt. Ķēniņa pilī tie dabū zināt, ka ķēniņa princese
tam apsolīta, kas princesi var noskriet.

„Ko tur gaidīt?" tupeles āvējs iesaucās un apņēmās iet skrie-

ties.

Abiem nu, princesei un tupeļu āvējam, ķēniņš iedod krūžu

[oka un pavēl no tā avota, kur saule lēc, ūdeni atnest; ja tupeles

avejs atnes ātrāk nekā princese tad rītu kāzas.

Princese skrien itkā irbe. Tupeles āvējs, sen jau ūdeni iesmē-

lis, apguļas pusceļā uz veca zirga stilba kaula un aizmieg, jo sau-

les tuvumā, saules stari loti silti un tādēļ ātri iemidzina. Princese,

redzēdama šo aizmigušu, apgāž gulētājam ūdens krūžu un dodas,

kojnāk pie ķēniņa. Šāvējs tūdaļ šauj kaula pagalvī un uzmodina

brāli. Šis knaši, ne acis neizberzējis, paķer izlieto krūzi, aiztek

otrreiz pēc ūdens un tad vēl aizskrien princesei garam, pirmais
Pie ķēniņa.

Bet ķēniņš nedod vis princesi. Viņš činkojas, činkojas tik
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ilgi, kamēr pierunā labāki princeses vietā tādu maisu zelta naudas

ņemt, cik tupeles āvēja brālis, nesējs, var panest.
Labi. Kamēr nu septiņi skroderi naudas maisu šuj, ķēniņš

iekrāpj visus piecus brāļus kādā istabā, kur sienu vietā tikai

krāsnis un nu liek tik stipri krāsnis kurināt, ka visa istaba sar-

kana.

„Nekas," cepures nēsātājs uzsvilpo, Jāti kurina cik grib; pa-

griezīšu savu cepuri taisni uz galvu un būs uz reizi auksts."

Tā arī notiekas. Trīs dienas un naktis kurina krāsnis. Tās

saplaisā: bet istaba, kā auksta, tā auksta. Trešā dienā ķēniņš

brīnās; bet maiss patlaban pašūts un nauda nu jādod gribot ne-

gribot. Izgrābj vienu naudas kambari — otru, bet maiss tik pusē.
Izgrābj visus kambarus un nu maiss tā, tā tik pilns.

Nesējs saņem lielo maisu tik viegli kā pelavas un aiziet. Lie-

lais skrējējs ar savu līgavu, kā arī citi brāļi, soļo nesējam pakaļ.

Ķēniņam beigās naudas taču žēl. Viņš sasauc ātri karavīrus
un sūta maisu atņemt. Bet lielais pūtējs attaisa aizbāzto nāsi un

atpūš visus kā dūmus atpakaļ. Tik viens karavīrs, aizķēries aiz

koka saknes, paliek turpat. Šis vēl šodien redzams, ja notālu

vēja izgāztu egles celmu aplūko.

3. A. 513 A. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VI, 6*35 (122, 3).

Kāds pasaules gājējs nodomāja visu pasauli apstaigāt. Bet

iegājis mežā, ieraudzīja vīru, kas kokus ar visu sakni no zemes

rāva un čupā krāva. Viņš prasīja: „Draugs, ko tu te dari?"

Lauzējs atbildēja, ka laužot mātei žagarus. Tad pasaules gā-

jējs aicināja lauzēju līdz nākt. Labi. Gabalu gājuši, ieraudzīja
vīru uz vienu kāju lecam. Šie apvaicājās: vai klibs esot? kas par

nelaimi, ka klibojot? Lēcējs atbildēja: „Ja es uz abām kājām

staigātu, kur tad neaizietu? Vēl jau uz vienu par daudz ātri

sekas."

Tad pasaules gājējs aicināja lēcēju līdz nākt. Labi. Gabalu

gājuši, ieraudzīja vīru, kam cepure gulēja uz galvas vienu pusi.
Šie apvaicājās, kādēļ tā cepuri turot.

„Jā, citādi nedrīkstu. Es esmu pats Ziemelis; ja cepuri taisni

uzlieku, tad salst tā, ka zaķim acis sprāgst ārā."

Tad pasaules gājējs aicināja Ziemeli līdz nākt. Labi. Gabalu

pagājuši, ieraudzīja resnu, resnu vīru, kam abas nāsis bij aiz-

bāztas. Šie brīnījās: „Kas tu tāds esi? Kādēļ nāsis aizbāzi?"

„Jā, esmu pats Vējš! Kad vienu nāsi attaisu vālam, tad loti

stiprs vējš pūš; bet kad abas attaisu, tad ir vētras, aukas, vie-

suli."
Tad pasaules gajejs aicināja Vēju līdz nakt. Labi.

Un visi pieci gāja, gāja — aizgāja pie liela ezera. Ezera mala
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uz liela akmeņa tupēja vīrs ar bisi rokā un tēmēja pāri par 7 ver-

stes garo ezera garumu.

„Ko te dari?" šie vaicāja.

Tēmētājs atbildēja, ka ezera otrā galā esot liels ozols; pa
ozolu staigājot muša un viņš gribot mušai kreiso aci izšaut

Tad pasaules gājējs aicināja šāvēju līdz nākt. Labi.

Gāja visi seši un nonāca pie ķēniņa. Ķēniņš, izdzirdis, ka

viens no šiem liels skrējējs, sacīja: „Ja tu vari manu meitu iz-

skriet, tad es tev to dodu par sievu, jeb tikdaudz naudas, cik

viens no jums var panest."
Labi. Otrā rītā ķēniņš iedeva savai meitai vienu krūzi, vien-

kajas lēcējam otru krūzi, un noteica, lai skrienot līdz 7 jūdzes
attālam avotam un atnesot ūdeni, cik ātri katrs varot. Un kamēr

lēcējs savu_ otru kāju atsprādzēja, pagāja labs laiks, bet meita

tamer aizgāja, ka nozibēja vien. Nu skrēja lēcējs, bet gabalu pa-
skrējis — uznāca miegs; tas likās uz ausi un aizmiga, pīpi zobos.

Pasaules gājējs ar biedriem par laimi bija pakāpis jumtā skatīties,
vai drīzi ūdens nesēji nenāks. Te tēmētājs ierauga: lēcējs gul. Ko

nu? Tā paķēra bisi un izšāva gulētājam pīpi no zobiem. Gulē-

tājs atmodās, paskatījās: vai aklis! — meita jau ar ūdeni — ka-

mēr gulējis — pagājusi garām, šis vēl ne avota redzējis, ne smēlis.

Bet tad arī nu lēcējs saspērās un zibiņa ātrumā, jāsaka, bij pro-
jām un pirmais atkal atpakaļ mājā, meitai pa gabalam garām.

Nu lēcējs, kā uzvarētājs, varēja ķēniņa meitu dabūt, ja gri-
bēja; labāk naudu prasīja, cik koku rāvējs iespēšot panest. Labi,
ķēniņam kas jādod, tas jādod.

Un tad nu šie sapirka audekla, cik visā pilsētā vien bija, un

pašuva triju dienu laikā lielu, lielu, platu, platu maisu. Šai maisā

sabēra visu ķēniņa mantu, bet vēl nebija pilns. Neko darīt, pilnam
vajaga būt! Koku rāvējs tad iesvieda vēl maisā 7 karītes ar zir-

giem, ar kučieriem un paņēma viegli jo viegli maisu pa muguru,

aizgāja projām. Bet ķēniņš gudrībā vēl nesēju ar biedriem aici-

nāja atpakaļ, lai nākot viņa dzelža istabā tējas sadzerties!

_

Jā, jā — šiem nekas pretim. Bet līdz sāka tējot, ķēniņš pa-

vēlēja istabu sarkanu dedzināt. Nu bija Ziemelim laiks savu spēku
radīt, viņš sagrieza cepura taisni un tāda sala, tāda sala, ka krak-

šķeja vien. Ķēniņš izgaidījās šos nosvilstam, bet velti — visi, pēc

tējas, aizgāja sveiki uz mājām.
Tagad ķēniņam lielais maiss ar mantu īsti palika žēl, viņš

sūtīja visu savu kara spēku pakal, lai maisu atņemtu, naudu glābtu.
Bet nu bija Vējam laiks, tas attaisīja abas nāsis, atgriezās pret

kara spēku un sāka pūst — viss kara spēks, gan kajenleki, gan

jātnieki, no pūtiena aizgāja kā spali pa kaklu, pa galyu_atpakaļ;
bet šie pārnāca laimīgi mājās un dzīvo vēl tagad — ka jadoma —

no ķēniņa naudas.
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4. A. 513 A. R. K. PorietisSerpils Aizupes, Rīg. zi n. kom. kr.

LP, VI, 637 (122, 4).

Vienam muižniekam, atraiknim, bija viens pats dēls, dikti

skaists dēls; un ķēniņam atkal bija dikti skaista meita. Daudz,
daudz precinieku gāja skaisto ķēniņa meitu precēt; bet neviens

nevarēja izdarīt tos darbus, ko ķēniņiene — tā bijusi ragana —

lika un, tādēļ visus ar zobiņu nomaitāja bez jebkādas žēlastības.

Arī šis muižnieka dēls beidzot saposās skaisto ķēniņa meitu

precēt, maz bēdādams par raganu, par paredzamo nāvi— viņš

gāja. Gāja, gāja —te ceļā ierauga vienu cilvēku, tik resnu un

lielu kā katru kalnu.

„Ko tu te guli?" viņš prasa.

Lielais, resnais atbild: „Kā es negulēšu? Man stipri gribas

ēst! Bet saki, uz kurieni tad tu tā labi iesi?"

„Es iešu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

„Jā!" lielais, resnais it jautrs iesaucās, „to varu darīt, varbūt

tur dabūšu ēst!"

Labi, aizgāja abi. Gabalu pagājuši, ieraudzīja aplam garu

cilvēku, kas trīsreiz ap kalnu bij aptinies.
„Ko tu te guli?" šis prasa.

Garais atbild: „Kā es negulēšu? Man nav kur iet; bet saki,

uz kurieni tad tu tā labi iesi?"

„Es iešu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

„Labprāt!"

Aizgāja visi trīs. Gabalu pagājuši, ieraudzīja vienu vīru, kas

pieliecies tura ausi pie zemes. Šie prasa: „Draugs, ko tu te dari?"

„Ko daru? Apklausos, kā zāle labi aug; bet uz kurieni tad

tu tā?"

„Es iešu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

„Labprāt!"

Aizgāja visi četri. Gabalu pagājuši, ieraudzīja vienu vīru,

kas dikti karstā saulē valkāja kažoku un vēl trīcēja kā apses lapa.

Šie vaicāja: „Kāpēc tu drebi tik karstā saulē?"

„Jā, kā lai nedrebu? Man jau ir tā: jo karstāka saule, jo

vairāk man salst; bet jo labi salts, jo man karstāki. Bet saki, uz

kurieni tad tu?"

„Es eimu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

„Labprāt!"

Aizgāja visi pieci. Gabalu pagājuši, ieraudzīja vīru, kas vienu

deguna pusi aizspiedis, otru tura vajā. Vaicājuši, kāpēc tā.

„Jā, kad es laistu to otru pusi vaļā, tad visu pasauli izputi-

nātu, kāds vējš saceltos; bet uz kurieni tad tu?"

„Es eimu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

~Labprāt."
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Aizgāja visi seši. Gabalu gājuši, ieraudzīja vīru, kas vienu

aci aizmidzis, otru atvēris. Vaicājuši, kāpēc tā.

„Jā, redziet, tagad jau ir diezgan karsta saule; bet ja otru aci

arī atvērtu, tad visa pasaule sadegtu; bet saki, uz kurieni tad tu?"

„Es eimu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

„Labprāt!"

Aizgāja visi septiņi. Gabalu gājuši, ieraudzīja vēl tādu vīru,
kas skatījās un nezin cik tālu skatījās. Šie vaicājuši: „Ko tu te

skaties?"

„Ko skatos? Vai neziniet, ka man pasaule jāapredz? Te es

stāvu, visu pasauli apredzu; bet uz kurieni tad tu?"

„Es eimu sievas precēt! Vai nenāksi līdz?"

«Labprāt!"

Aizgāja visi astoņi. Nonākuši pie ķēniņa pilsētas — muiž-

nieka dēls saka saviem biedriem: „Paliekait jūs ārpus pilsētas, es

iešu ķēniņa pilī pie ķēniņienes ķēniņa meitu bildināt." •

Labi, iegāja pie ķēniņienes, tā atbildēja tā: „Došu gan tev

savu meitu, ja tikai padarīsi, ko es tev likšu. Rītā pilsētas ārpusē
izsūtīšu trīs tūkstoti vēršu, trīs tūkstoti mucu dzēriena; ja pa trīs

stundi vēršus apēdīsi, dzērienu izdzersi — meitu došu, ja ne —

galva ar zobiņu tev nost."

To dzirdējis, muižnieka dēls izgāja no pilsētas pie biedriem

un stāstīja atvēzies, kāda traka preclba šim gadījusies. Kas tikai

to apēdīšot, apdzeršot?
Tad lielais, resnais pasmējās gardi: nu dabūšot vienreiz paēst

— lai tikai nākot vērši, lai nākot dzērieni!

Rīta agrumā atveda dzērienus, atdzina trīs tūkstoti vēršu.

Ta mans resnais tēviņš ņems vienu mucu, pacels pie lūpām—
izdzer; ņems otru mucu, pacels pie lūpām — izdzer, un tā visas

trīs tūkstoti pa kārtai vien. Izdzēris mucas, viņš saka: nu esot

atveldzinājis mēli, nu varot ēst! To teicis, tas paņēma vienu vērsi

aiz astes, iemeta mucā kā ķilkenu, tad dasitapie mucas dibina

ar knipi — vērsis nost, un kā nost, tā mutē iekšā: — apēsts. Tad

paņēma otru vērsi, trešu, ceturtu un tā pa kārtai vien visi trīs

tūkstoti.
Pabeidzis ēst, viņš noslauka muti un žēlojas un žēlojas, ka ne-

esot pieticis visas trīs stundas ko ēst, tas tikai divi stundi vien

bijis.
Pēc trim stundām ķēniņiene atnāca raudzīt un atrada, ka viss

apēsts un apdzerts. Nu meita būtu bijusi atdodama, bet neka. Šī

saka. uz muižnieka dēlu: „Mana meita kopš trim gadiem braukāja

Pa jūru un tur viņai iekrita dimanta gredzens; ja vari šo gredzenu

atrast un atnest, tad meitu došu. ja ne — kakls ar zobiņu tev

nost!"

Nu muižnieka dēls atkal izgāja pie biedriem — tā un tā!
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Tad garais cēlās kājās un ņēma redzīgo uz rokām, izceldams

labi augstu gaisā, lai nu skatoties, kur gredzens meklējams! Pa-

saules apredzētājs skatījās uz vienu pusi, uz otru, te ierauga

gredzenu pa simtu jūdžu jūrā.

Labi, tūliņ garais aizsoloja turp, iebrida jūrā tā labi līdz krū-

tīm, izzvejoja dimanta gredzenu ar pirkstiem un atnesa muižnieka

dēlam; muižnieka dēls atkal ķēniņa meitai.

Nu meita būtu bijusi atdodama, bet nekā. Ķēniņiene saka:

..Rītu likšu izvest ārpus pilsētas trīs tūkstoti asu sausākās malkas

un laidīšu uguni klāt. Ja tad nu tu, vai ari tavs kalps, malkai

apakšā palīdis, karstumu izcietis, tad meitu došu, ja ne — galva

ar zobiņu nost!"

Mužnieka dēls izgāja pie biedriem — tā un tā!

Bet salējs pasmējās: „Lai dedzina, lai! Mani tas karstums

neaiztiks ne par matu, jo karstāki degs, jo saltāki būs."

Un rītā nu saveda trīs tūkstoti asu malkas, sakrāva sārtu,

pabāza salēju apakšā un pielaida uguni. Nu dega, nu dega tāda

uguns, ka bailes; bet salējs apakšā trīsēja un kliedza: ko dedzinot,

ko nededzinot — vai gribot nosaldēt viņu!
Nu ķēniņiene nekā nevarēja vairs darīt, atsauca mācītāju un

lika muižnieka dēlu ar ķēniņa meitu salaulāt. Bet līdz labi salau-

lāja, ķēniņienei atkal cita nelaime prātā. Tā ieslēdza abus lau-

lātos īpašā istabā un piesacīja, ka šim jaunā sieva līdz pusnaktij
jāauklē klēpī; ja pusnaktī vairs nebūšot klēpī, tad šim galva nost.

Neko darīt, paņēma sievu klēpī un sāka auklēt kā maziņo.

Bet muižnieka dēla biedri apņēmās savu kungu līdz pusnaktij
sargāt, kamēr beigs auklēt. Garais aptinās trīs kārtām ap namu,

lielais iegūlās durvju priekšā un tie citi, mazākie, izklīda pa jumta

augšu. Sargāja, sargāja,, bet visi bija labi izvārguši, tie_aizmiga,

pusnakti nesagaidījuši. Īsi priekš pusnakts muižnieka dēls atmo-

dīsies, apskatīsies labi: auklējamā sieva nav vairs, klēpis tukšs,

šī projām. Nu sauca biedrus, savus kalpus, lai mostas, lai ceļas —

sieva pagalam!

Garais tad pacēla redzīgo pa roku galiem gaisā, lai skatoties

tālumā, kur bēgle palikusi! Redzīgais skatījās, ieraudzīja sievu pa

simtu jūdžu apakš akmeņa paliktu. Nu aizskrēja_ pakal, atnesa

bēgli atpakaļ un iedeva otrreiz muižnieka dēlam klēpī, lai aukle.

Un bija arī laiks auklēt, jo patlaban ķēniņiene pa pašu pus-

nakti atnāca raudzīt, vai ir vēl klēpī, vai nav.

Un atradusi, ka ir gan, šī saīga vien un nu bija jādod muiž-

nieka dēlam gan zirgi, gan rati, gan kučieri, lai ved sievu majā.

Labi, aizbrauca ar sievu, ar visiem biedriem.

Bet līdz bija aizbraukuši, ķēniņiene vēl žēloja savu meitu un

sūtīja kara spēku pakal, lai meitas aizvedēju ceļā nokaujot.

Kara spēks aizgāja, ka nodimdēja vien; bet dzirdīgais, pa-
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dzirdējis briesmas, sacīja muižnieka dēlam, lai sataisoties! tā un

ta. Bet resnais pasmējās: „Atvēliet tikai man!"

Un kad nu kara spēks atskrēja pašā tuvumā, tā resnais at-

griezās atpakaļ un sakraukājis spļāva kara spēkam tādu spļā-
vienu acīs, ka šie pajkraukām ne izbrist, ne pabrist. Kā pa mielēm
bradāja tikmēr, kamēr apslīka. Tikai daži, kas ap malām (malās)
bija palikuši neapkraukāti, tie aizbēga pussveikā un pastāstīja ķē-
niņienei, kāda klizma šiem uzbrukusi.

Tad ķēniņiene sapiktojās vairāk nekā vajaga un sūtīja jāt-
nieku kara spēku pakaļ.

Bet nu tas biedris, kas vienu aci aizmigtu turēja, atvēra abas
acis vaļā: tūdaļ tāds saules karstums svilināja jātniekus, ka visi

sagruzdēja par pelniem. Un nu tas, kas vienu deguna pusi turēja
cieti, palaida abas puses vaļā. Tūdaļ sacēlās tāds vējš, ka jāt-
nieku pelnus pa gaisu vien aizpūta uz ķēniņienes pili atpakaļ; bet

muižnieka dēls aizbrauca sveiks un vesels ar jauno sievu uz savu

muižu.

5. A. 513 A. K. Corbiks Kalnciema.

Kādai vecītei bijuši pieci dēli. Lielākos visus viņa nodod ga-

nos, mājās paliek tik jaunākais. Bet jaunākais ir briesmīgi stiprs.
Vienu dienu viņš iet uz mežu pēc malkas un — ko domā — pārnes
veselu ozolu, ar visām saknēm!

Ceļā viņš satiek vienu vīru, kas iet jaktēt. Un šis nu nemās

prasīt šim, kur iešot un ko tur darīšot. Jaktnieks atsaka, kā iešot

odu šaut. Šis nu lūdzas, lai paņem līdz.

Labi, iet nu abi, bet beidzot izrādās, ka viņi abi brāli. Ko nu?
Sak pļāpāt. Pagājuši gabalu, satiek vīru, kam cepure tik uz vienu

ausi — un tas ir trešais brālis.

Jālāk ejot satiek vīru, kas patlaban noauj kājas un — ko

doma — šis arī ir brālis.

Tālāk ejot satiek vienu vīru, kam deguns aizbakstīts ar vati

un saka: „Kur tu iesi?" Bet tiklīdz viņš paspējis paprasīt, te

viens no brāļiem saka: „Tam vajg būt mūsu brālim." Jā, riktīgi
— tas ir gan brālis.

Nu visi pieci iet pie mātes un izciemojas. Tad dabon zināt,
ka ķēniņa meita grib iet ar kādu skrieties un kas viņu noskriešot,

tas dabūšot viņu par sievu.

„Ko nu gaidīt?" tupeles āvējs iesaucās un iet ar ķēniņa meitu

skrieties un noskrien pirmais pie ķēniņa. Bet ķēniņš stomās un

negrib dot viņam meitu par sievu, labāk došot veselu maisu nau-

das, cik tik var panest. Labi, lai dod ar', šis nosaka. Bet ķēniņš

brāļus piekrāpj un pieslēdz pie krāsnīm, ko kurina katru dienu.

Bet brālis nu vairs neko negaida, tikai atbāž vaļa savas nāsis,
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un vējš nāk ārā krākdams. Un nu visiem tik vēsi, gandrīz jau

paliek auksti.

- Trešā dienā ķēniņš atslēdz durvis un redz, ka brāli nav vēl

nomiruši, bet nu nekas nelīdz, nauda solīta un nauda jādod,. Šis

nu iedod gan, bet viņam paliek naudas žēl. Un tiklīdz brāļi iz-

braukuši no sētas, tā ķēniņš ar karaspēku pakaļ un prasa, lai atdod

naudu. Bet jaunākais brālis kā cērt pa vidu ar ozola koku, tā viss

karaspēks pagalam. Tikai viens palicis vēl dzīvs — tas bijis

karaspēka ievērojamākais vadonis, kas pie ozola palicis stāvot.

Tāpēc arī tagad veci cilvēki ozolu tur par svētu un upurē viņam.

6. A. 513 A. M. Bumbuls Žibju mājas Nīca.

Viens pasaules gājējs nodomājis visu pasauli apstaigāt. Gājis

trīs dienas, iegājis mežā un tur ieraudzījis vīru, kas kokus_ ar

visām saknēm rauj no zemes ārā. Pasaules staigātājs jautājis,

ko šis te darot. Kokurāvējs atbildējis, ka laužot mātei žagarus.

Sarunājuši abi apstaigāt pasauli.

Gājuši trīs dienas un ieraudzījuši vīru uz vienas kājas lecam.

Šie prasa, vai klibs esot. Lēcējs atbild, javiņš abām kājām ietu,

kur tad neaizietu, uz vienas jau pa daudz ātri sokas. Sarunājuši

iet visi trīs kopā.

Gājuši vēl trīs dienas un ieraudzījuši vīru, kam cepure uz vie-

nas auss. Apjautājušies, kāpēc tā. Tas paskaidrojis, ka esot pats

Ziemelis. Ja cepuri taisni turot, tad esot tāds sals, ka zaķim acis

sprāgstot laukā. Aicināja šie Ziemeli līdzi nākt pa pasauli.

Gājuši atkal trīs dienas un sastapuši īsu resnu vīru, kam abas

nāsis aizbāztas. Šie jautājuši, kāpēc nāsis aizbāzis. Tas sacījis,

ka esot pats Vējš. Kad viena nāss vaļā, tad stiprs vējš pūš; kad

abas, tad vētras, aukas, viesuli.

Gājuši visi pieci un pēc trim dienām nonākuši pie liela ezera.

Kāds vīrs tupējis uz kaudzes un mērķējis pāri septiņu jūdžu eze-

ram. Pasaules gājēji jautājuši, ko darot. Mērķētājs atteicis, ka

ezera otrā galā esot liels ozols deviņiem žuburiem. Pa septīto

žuburu staigājot muša, viņš gribot tai kreiso aci izšaut.

Gājuši nu visi seši. Pēc trim dienām uzgājuši pili, kur dzī-

vojis ķēniņš. Tas ķēniņš izlaidis tādu ziņu, kas noskriešot viņa

meitu, tas dabūšot to par savu sievu, jeb arī tik daudz naudas, cik

viņš varot panest.

Otrā rītā ķēniņš iedevis savai meitai vienu krūzi un Lēcējam

otru, un licis, lai nu skrien uz septiņas jūdzes attālo avotu un at-

nesot ūdeni, kurš ātrāki atskriešot. Lēcējs sprādzējis vaļā savu

otru kāju, bet meita jau bijusi labi gabalā. Skrēja arī nu Lecejs.

bet pusceļā tam uznāca miegs. Lēcējs liekas gulēt un aizmieg ar

pīpi zobos.
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Pasaules gājējs ar biedriem uzkāpis jumtā un skatījies, vai

ūdens nesēji jau nenāk, bet nu ierauga Lēcēju guļam. Tad Mēr-

ķētājs paņem plinti un izšauj Lēcējam pīpi no zobiem. Gulētājs

atmodies redz, ka meita ar ūdeni jau atpakaļ, un šim garām pa-

gājusi. Bet tad arī šis salēcies un zibeņa ātrumā bijis pie avota

un atpakaļ un meitai papriekšu mājā. Nu Lēcējs varēja dabūt

ķēniņa meitu, bet viņš labāk vēlās naudu, cik Kokurāvējs panesī-

šot. Šie nu sapirka audeklu, cik varēja visā valstī dabūt, un pa-

šuva lielu platu maisu. Maisā sabēra visu ķēniņa mantu, bet maiss

nebija vēl pilns. Kokurāvējs vēl iesviedis maisā septiņas ka-

rītes ar zirgiem un kučēriem, tad paņēmis to viegli jo viegli uz

pleciem un nesis projām.
Ķēniņš, gudrs būdams, aicina pasaules gājējus dzelzs istaba

tējas sadzerties. Kad nu šie ieiet, ķēniņš liek istabu nodedzināt

sarkanu. Bet šiem nekas nekait, Ziemelis sagrieza cepuri taisni

un nu sala, ka sprakšēja vien. Ķēniņš gaida šos nosalstam, bet

nekā. Visi aiziet veseli uz māju. Ķēniņam palika mantas žēl, un

nu sūta karaspēku pakaļ. Pasaules gājēji uzkāpuši kalnā, ierau-

dzīja lielo karaspēku pakaļ dzenoties, šie nav vēl labi apskatī-

jušies — karaspēks jau pie kalna klāt. Bet nu Vējš nostājas pret

karaspēku, attaisa abas nāsis vaļā un vļs karaspēks aizgāja pa

gaisu kā spalvu kušķis. Nu pasaules gājējiem bija miers. Pariet

mājā un nu izrādās, ka visi viņi bijuši brāļi. Nu visi dzīvo ar

ķēniņa naudu priecīgi un laimīgi.

Piezīme. Līdzīgu pasaku ir uzrakstījis arī skolnieks M. Ķaupelis no

65 g. vecas M. Auziķes Nīcā» P. Š.

7. A. 513 A. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 643 (122, 7).

Vienam tēvam bijis dikti stiprs dels, Mežavičus vārda. Kād-

reiz Mežavičus gājis pa mežu un saticis vienu, kas izrāvis berzu

ar visām saknēm. Piegājis klāt, padevislabdienu un teicis,_lai
berzu rāvējs ejot līdz. Gājis. Nu abi nogājuši pie kurvju pinēja,

kas nopinis 100 kurvjus vienā stunda. Mežavičus teicis, lai ejot

līdz. Gājis. Tad visi trīs gājuši un satikuši veļa vīru; tam bijis

garš deguns un, kad vienu deguna caurumu aizbāzis ar salmu ku-

liņu, tad jau bijis liels vējš; bet kad salmus izvilcis — kad abas nā-

sis bijušas vaļā — tad bijusi tāda auka, kas lauzusi kokus no sak-

nēm ārā. Mežavičus teicis, lai vēja vīrs arī ejot līdz. Gājis. Pec

tam satikuši sala vīru. Kad šis drusciņ pavilds cepuri, tad salis

brangi; bet ja parāvis uz vienu ausi, tad salis ta, ka zeme sasprē-

gājusi. Tas arī gājis līdz.

Tad viņi satikuši lielu tecētāju; tas turējis vienu kaju uz

augšu un jau varējis 100 jūdzes stunda noskriet. Tas arī gājis

līdz. Nu viņi visi gājuši, gājuši — izgājuši mežam cauri un ierau-
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dzijuši ķēniņa pili. legājuši iekšā, turienes ķēniņam bijusi viena

meita, liela tecētāja: neviens nevarējis viņu noskriet. Ķēniņš tei-

cis : kas_ viņa meitu izskriešot, tam dodot to par sievu un pus-

valsti; jāskrienot līdz tam un tam avotam, un kurš pirmais iesmel-

šot avotā ūdeni un būšot atpakaļ pilī, tas uzvarējis.
Paņēmuši krūzes un skrējuši. Tecētājs aizskrējis pirmais,

iesmēlis ūdeni un jau bijis pusceļā uz pili — ķēniņa meita tikai tad

vēl skrējusi uz avotu.

Ķēniņš tomēr negribējis vairs meitu Mežavičum dot, teicis:

vai nebūšot mierā, kad uzcelšot pili, kur dzīvot un, kad došot

visu, ko tikai vajaga?
Mežavičus un viņa biedri domājuši, domājuši — salīguši arī.

Tā nu dzīvojuši kādu laiku pilī, te ķēniņam palicis žēl, ka šie

tik daudz jābaro, un gudrojis kādā vīzē dabūt no kakla. Gudrojis,

gudrojis — sagudrojis vienu nakti pili apkraut ar malku un aizde-

dzināt.

Bet salas vīrs savilcis cepuri uz vienu ausi un nu bijis tik

auksts laiks, lai Dievs pasarga. Pils gan nodegusi, bet šie auk-

stumā palikuši dzīvi.

Nu ķēniņš apsolījis tik daudz naudas, cik viens no viņiem va-

rot panest, un tad lai nekad vairs nenākot viņa valstī.

Labi. Mežavičus licis pašūt lielu, lielu ādas maisu, aizgājis

pie ķēniņa un sakot, lai nu berot naudu. Aizgājuši uz mantas kam-

bari un nu berot; jau visa nauda sabērta — maiss vēl ne pusē.
Tad ķēniņš aizņēmies vēl naudas no citurienes ķēniņiem un nu

piebēruši maisu gandrīz jau pilnu. Bet Mežavičus teicis, ka neesot

ko nest, tomēr diezgan būšot.

Nu viņi gājuši projām. Bet ķēniņš, salasījis kara spēku, dzi-

nies pakaļ, gribējis atņemt naudu. Tad vēja vīrs izrāvis salmus

no nāsim un aizpūtis visu kara spēku projām.

Viņi nu nogājuši uz cita ķēniņa valsti, uzcēluši lielu pili un tur

tad dzīvojuši.

8. A. 513. A. 314. Krēsliņu Jānis Malienā «Teikas iz Ma-

lienas" 11, 21. LP, VII, 11, 28, 2, 1.

Leišos kādam tēvam bija trīs dēli: divi mudīgi, bet trešais,

jaunākais, laisks. Kamēr tēvs un abi mudīgie brāļi tīrumus ara

un ecēja, tikām šis gulēja rijā uz krāsns un sildījās, dziedādams:

„Māte dod man biezu putru, lai aug manim biezas krūtis: lai es

varu karā jāti un ar milžiem cīnīties."

Māte arī deva šim biezu putru, tauku gaļu un visgardākos

kumosiņus, par ko abi brāļi ļoti dusmojās. Jaunākais dēls auga

un palika drīzi tik liels, ka gandrīz vairs nevarēja pa durvim rijā

ieiet.
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Kad tevs mira, tad abi mudīgie brāli sacīja uz laisko: „Klau-
sies, mēs abi nemitēdamies čakli strādājam, bet tu kā trans guli

mājā un slinkodams apēd mūsu sviedrus. Līdz šim mēs pacietā-
mies, bet tagad ir laiks: vai nu sāc strādāt, jeb taisies, ka tiec no

mājas laukā!"

Kad nu laiskajam strādāt negribējās, tad viņš uz brāļiem sa-

cīja: „Es_gan tagad, bez darba dzīvodams, jums skādi padaru,
bet apdomājiet, cik lielu skādi es jums nepadarīšu strādādams.

Ar savu milzu spēku salauzīšu arklus un eglus. Tādēļ dodiet man

zirgu, es jāšu pasaulē darba meklēt."

Brāļi redzēdami, ka citādi no laiskā netiks vaļā, apsolīja

zirgu. Izveda no staļļa jaunu zirgu, bet tikko laiskais uzkāpa
mugurā, te tūdaļ zirgam mugura pārlūza; izveda otru — ar to no-

tika tāpat.

Brāļiem gan bija stallī vēl viens zirgs, ko viņi no tēva bija

mantojuši, bet šo viņi laiskajam negribēja dot. Zirgs bija baits,
liels no auguma, ļoti stiprs, kur viņš gāja, tur zeme vien līgojās.
Brāļi redzēdami, ka citādi no laiskā vaļā netiks, izveda arī balto

zirgu. Laiskais zirgam mugurā kāpis, aizjāja, ka noputēja vien.

Jādams viņš satika vīru, kas divi dzirnavu akmeņus pie kā-

jām piesējis, skrēja kā vējš. Laiskais viņam prasīja: kas viņš
esot un kāpēc dzirnavu akmeņus pie kājām piesējis?

„lfsmu ātrākais skrējējs visā pasaulē, tādēļ arī mans vārds

ir Skrējējs; bet lai varētu atturēties un neskrietu par daudz ātri,
esmu dzirnavu akmeņus pie kājām piesējis."

„Nu labi, vai nenāksi man līdz? Esmu stiprākais visā pa-

saulē, tādēļ arī mans vārds ir Stiprais, eimu tagad pasaule

darba meklēt."

..Kāpēc ne?" Skrējējs atbildēja un gāja līdz. Nu viņi re-

dzēja ceļa malā vīru, kas neatpūzdamies kokus ar visam saknēm

izrāva.

.
Kā tevi sauc un ko tu dari?" Stiprais prasīja koku rāvējam.

~Esmu Rāvējs un laužu te žagariņus, ar ko krāsni kurināt."

„Vai nepatiktos mums līdz nākt? Es tev labi aizmaksāšu."

~Kāpēc ne?" Rāvējs atbildēja un gāja līdz.. Nu viņi redzēja

ceļa malā vīru stāvam, kas stopu pie vaiga pielicis, lūkojas aug-

stu gaisā.

„Ko tu, draugs, veries?"_ Stiprais vaicāja ari uz augšu pa-

skatīdamies, bet nekā neredzēdams.

..Redzu ērgli tur augšā aiz padebešiem, gribu to nošaut,"
vīrs atbildēja, bultu izšaudams un ceļa mala nosēzdamies.

~Vai tev nepatiktos mums līdza nakt?" Stiprais prasīja.

„Kāpēc ne? Bet papriekšu pagaidīšu, kamēr ērglis no pade-

bešiem nokritīs."

Un patiesi, pēc ilga laika ērglis ar bultu galva nokrita. Nu
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viņi gāja tālāku, kamēr nonāca kādā pakalnā, kur stāvēja div-

padsmit vējdzirnavas. Lai gan no vēja ne mazākās vēsmiņas
nemanīja, tad tomēr vējdzirnavu spārni griezās apkārt tādā

ātrumā, ka vai acis apžiba skatoties. Viņi brīnījās, brīnījās, kas

gan dzirnavas griež. Te Stiprais redzēja vīru, kas grāvī gulēja
un. lūpas sagriezis, pūta uz dzirnavu pusi.

„Ko tu, draugs, te dari?" Stiprais viņam vaicāja.

„
Griežu dzirnavas!"

„Vai tev nepatiktos mums līdza nākt?"

„Kāpēc ne?" Šis atbildēja un nu visi: Stiprais, Rāvējs, Šā-

vējs, un Pūtējs gāja tālāk. Stiprais jāja pa priekšu par vadoni

Viņi nonāca kādā ķēniņa zemē, kur bija lieli svētki. Ķēniņš, sve-

šos ieraudzīdams, vaicāja, kas šie esot.

„Esmu stiprinieks, ceļoju pasauli apskatīdams, un šie mani

kalpi: Skrējējs, Rāvējs, Šāvējs un Pūtējs."

Ķēniņš gan brīnījās, svešos vārdus dzirdēdams, bet viņus to-

mēr uzņēma laipni, un tos pacienājis, uzaicināja, lai parādot dru-

sku no savas zemes gudrības un mākslas. Stiprais pasauca Šā-

vēju un rādīja tālumā, jautādams, ko viņš redzot?

„Es redzu pār trīs ķēniņu zemēm zelta pili ar dimanta jumtu,
sētā rotājas maza meitiņa. Bet ak tavas briesmas! Liels ērglis

pašu laiku laižas viņai virsū."

To sacījis, viņš šāva uz to pusi. Bulta šņākdama aizskrēja

un viņš pēc kāda laika izsaucās: „Paldies Dievam, nu ērglis

beigts!"
To dzirdēdams, ķēniņš negribēja ticēt, ka Stiprā kalpam tik

labas acis, nedz arī, ka viņš tik tālu spētu bultu aizšaut. Stiprais

nu pasauca Skrējēju un sacīja: „Atnes nošauto putnu un gabalu

no zelta pils jumta."
To dzirdēdams, ķēniņš smējās, bet Stiprais sacīja: „Ja de-

smit acumirkļos mans kalps atnesīs nošauto putnu un gabalu no

zelta jumta, tad dod man tik daudz zelta, cik viens mans kalps

var panest!"

Ķēniņš apsolījās un Skrējējs, abus dzirnavu akmeņus norai-

sījis, aizskrēja, ka mati vien nokustēja, un bija atkal pēc desmit

acumirkļiem atpakaļ, ar nošauto ērgli un gabalu no zelta jumta.

Nu ķēniņš sacīja saviem sulaiņiem: „Dodiet viņam tik daudz

zelta, cik viens var panest."
Bet Stiprais nopirka visus audeklus, cik vien pilsētā bija, un

sašuva lielu, lielu maisu. Ķēniņa sulaiņi, milzīgo maisu redzē-

dami, gan brīnījās, bet domāja: „Jo lielāks maiss, jo mazāk zelta

varēs nest."

Sāka bērt zeltu, bet Rāvējs arvienu sauca: „Vairāk, vairāk!
Tur jau nav nekā ko nest."

Zelta kambari jau bija tukši un maiss vēl nebija pilns. Bet
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ķēniņš bija pavēlējis tik daudz dot, cik tikai viens varēšot panest,
tādēļ sulaiņi salasīja visas zelta lietas un sabēra maisā. Lai nu

gan maiss nebija pilns, tad tomēr Rāvējs to meta pa pleciem un

visi gāja atpakaļ uz dzimteni.

Kad ķēniņš dzirdēja, ka svešnieki aizgājuši un visas valsts

zelts līdz paņemts, tad viņš pavēlēja kara spēkam, lai dzenas

pakal un zeltu atņem. Stiprais, Skrējējs, Rāvējs, Šāvējs un

Pūtējs pašulaik brida caur lielu upi, un pāri tikuši, nometās uz

krasta atpūsties. Te tālumā izdzirdēja zirgus zviedzam un iero-

čus skanam,_viņi saprata, ka ķērēji dzenas pakal. Stiprais izbi-

jies jau gribēja sēsties zirgam mugurā un mukt projām, kad Pū-

tējs sacīja: „Lai viņi tikai nāk, gan viņi velnu redzēs!"

:Pa tam jātnieki pārpeldēja pār upi, un zobiņus vicinādami,

gribēja ļau uzbrukt. Pūtējs pielika roku pie mutes — putekli vien

pagriezās, izcēlās briesmīgs viesulis, kas pretinieku jātniekus un

zirgus kā ar slotu ieslaucīja upē, kur visi noslīka. Nu viņi izdalīja
mantu un izšķīrušies gāja katrs uz savu pusi.

Stiprais ceļā nopirka sev skaistas, greznas drēbes un garu

zobenu. Viņš jāja līdz beidzot nonāca kāda ķēniņa galvas pilsētā.
Ķēniņam bija karš ar otru ķēniņu, kas nu apsēda pilsētu ar lielu

kara spēku. Ķēniņš lūkoja ar savu kara spēku izlauzties ienaid-

niekiem cauri, bet nevarēja. Nu bija lielas bēdas un bailes visa

pilsētā.

Stiprais gāja pie ķēniņa un sacīja, lai dodot savu meitu par

sievu, šis zemi no ienaidniekiem atsvabināšot. Ķēniņš apsolījās

un iecēla Stipro par kara spēka vadoni. Stiprais pats karā negāja,
bet sūtīja tik savus virsniekus un kareivjus pret ienaidnieku. Ka-

mēr citi cīnījās, viņš pats sēdēja pie ķēniņa meitas greznajā pilī.
Gan vecajam ķēniņam tas nepatika, bet znots arvien viņu apmie-

rināja, sacīdams: „Šodien nevarēju ienaidnieku uzvarēt, bet ritu

tas notiks."

Pa tam ienaidnieki nokāva tik daudz viņa kareivju, ka maza

drusciņa vien vairs palika, bet ienaidniekiem jauni pulki pienāca
klat. To redzēdams ķēniņš sacīja: „Mīlais znot, tas vairs talaku

neiet. Tu guli mierīgi mīkstos spilvenos, bet ienaidnieks nokauj
manus kareivjus tikpat kā avis bez gana. Tādel nu ir pienācis
laiks, kur tev ar darbiem jāparāda, ko ar muti esi solījies."

To dzirdot, Stiprais izbijās. Bet ko lai nu dara? Keniņa pilī

ilgāki vairs nevarēja palikt. Viņš rītā agri segloja savu lielo,
balto zirgu un sacīja, ka iešot ienaidniekiem pretim. Bet patie-
sība viņš domāja ķēniņa dusmām izmukt. Caur pilsvartiem izjā-

jis, viņš redzēja uz pakalna ienaidnieku zobiņus un šķēpus saule

spīguļojot. Viņš tagad saprata, ka jzbegt nebija iespējams. Uz

Pili atgriezties arī vairs neiedrošinājās, tadei apņemas labāki

mirt un doties ienaidnieku barā iekša. Bet apdomājies, ka ienaid-
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nieku šķēpu dūrieni briesmīgi sāpēšot, viņš gudroja, kāda nāve

būtu visvieglākā.

Klajumā auga liels ozols kupliem zariem. To redzēdams, viņš

nodomāja pakārties. Cilpu uztaisījis, to apsēja ap ozola resnāko

zaru. Gabalu atjājis, viņš domāja ātri jādams galvu cilpā

iemaukt, lai ātrāki mirtu. Viņš aizmiedza acis un spieda zirgam

piešus sānos. Zirgs uzcēlās stāvus un tad zibiņa ātrumā metās

uz cilpas pusi. Atskanēja briesmīgs brīkšiens — viņam zuda prāti.
Kad atmodās, saule stāvēja launagā — skatās: nav ne ienaid-

nieka, nekā, tikai saraustīti līķi gul izkaisīti pa klajumu. Blakus

viņam stāv baltais zirgs, priecīgi zviegdams ar ozolu cilpā pie
kakla. Zirgs bij ieskrējis cilpā, izrāvis ozolu ar saknēm, un ap-

kārt skriedams, ienaidniekus sadragājis. Nu jāja uz pilsētu atpa-

kaļ un pats ķēniņš taisīja lielas kāzas — ēda, dzēra, dziedāja trīs

dienas un trīs naktis.

9. A. 513 A. V. 13 ar ko vskis Latgalē.

Sen senajos laikos dzīvoja vecis ar veceni, un viņiem nebija

neviena dēla. Kad vecis nomira, tad vecenei piedzima dēls. Vi-

siem Jaudām par to bija liels brīnums: vecenei jau vajadzēja mirt.

bet viņai vēl piedzimst bērns. Viņas dēlu iesauca par Stiprinieku.

Stiprinieks ātri auga, un kad viņam bija jau septiņpadsmit
gadu, tad māte viņu palaida pasaulē pelnīt maizi. ledams viņš pa-

ņem kukuli maizes. Ejot caur mežu, viņš redz, ka mežs loti lī-

gojas, un domā, kas gan tos kokus rausta. Piegājis tuvāk, redz,

ka liels cilvēks rausta kokus. Stiprinieks vaicāja: „Ko tu te dari?"'

Viņš atbild: Kokus līdzināju."

„Nāc man līdz pa pasauli staigāt!"
Tad viņi nu iet abi tālāk. Pienāk pie viena ezera un redz: pie

ezera stāv viens cilvēks un saldē ūdeni. Stiprinieks saka: „Dievs

palīdz! Ko tu te dari?" „Gribu ūdeni sasaldēt."

Tie aicināja viņu līdzi, un nu aizgāja visi trīs. Pēdīgi viņi no-

gāja pie viena ķēniņa un prasīja dzert. Ķēniņš arī iedeva padzer-

ties un sacīja: „Ja jūs visi stiprinieki izdzersit manas akas ūdeni,

tad es jums atdošu visu.savu mantu."

Ūdens saldētājs atbild: „Tu domā, ka mēs nevarēsim izdzert.

Pusstundas laikā nebūs akā vairs ne mazākās lāsītes."

Ķēniņš saka: „Ja jūs neizdzersit visa ūdens, tad visi man strā-

dāsit ilgu laiku par vergiem."

„Labi, lai ir, kā tu vēlies!" atteica stiprinieki.

Nu viņi sāka dzert. Dzer, dzer — nekā nevar izdzert. Bei-

gās trešais draugs sāk pūst ar dvašu akā, un nu palikušais ūdens

sasalst. Tagad ķēniņš redz, ka nevar vairs ūdeni piesmelt, sāk

bēgt, lai stiprinieki nepaņemtu viņa mantu. Bet tie visi skrien
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pakaļ un saķer viņu, sacīdami: „Dod šurp savu mantu! Ūdeni

mes par brīvu nedzeram."

Ķēniņš saka: «Pagaidiet kādu brīdi, es jums iedošu vēl dru-
sku iedzert, lai vieglāki varētu mantas panest."

Tā ķēniņš ieved stipriniekus vienā skaistā istabā un nosēdina

pie_ galda, kur bija visādi ēdieni un dzērieni. Kamēr viņi ēda un

dzēra, ķēniņš tai mājai aizsita durvis un logus un aplēja visu ar

petroleju. Tad viņš pasludināja ļaudīm, lai katrs atved pa vezu-

mam malkas. Kad ļaudis sāka vest, tad pieveda tik daudz, ka to

maju_ apkrāva ar lielām kaudzēm. Beidzot ķēniņš malku aizde-

dzināja, lai nu reiz sadeg tie stiprinieki. Bet viss bija par velti.

Udens_ saldētājs ka izplēta muti, ka sāka saldēt uguni, tas vairs

nevarēja degt. Tā malka ar māju dega tomēr kādu nedēlu un ķē-
niņš priecādamies domāja: „Tie stiprinieki nu gan būs beigti!"

Bet iznāca pavisam citādi. Kad visa malka sadega, no mā-

jas iznāca visi stiprinieki gluži veseli laukā. Tagad ķēniņam va-

jadzēja atdot visu mantu, kā pats bija apsolījis. Vispirms viņi sa-

lasīja visas drēbes, tad istabas lietas, kā galdus, krēslus, gultas.
Bet viņiem bija tomēr viena bēda, ka nevar atrast tādu lielu šķir-
stu, kur viss saietu. Beigās sadomāja likt visu ķēniņa pilī, un tad

pili ar visu mantu nest projām. Tā viņi nu arī padarīja un salika

visu sameklēto mantu pilī. Neko viņi neatstāja, pat zirgus ar ku-

čieriem salika iekšā. Beidzot ķēniņš smiedamies teica: „Nu lie-
ciet manas meitas iekšā un nesiet projām!"

Ķēniņš domāja, ka viņiem nebūs tik daudz spēka. Stiprinieki
turpretī nemaz daudz nebēdāja, salika arī visas ķēniņa meitas, pa-

ņēma pie pakšķiem, pacēla pili augšā un aiznesa ar visu mantu. Nu

ķēniņš paliek, rokas plātīdams un raudādams. Tad viņš pieskrien
Pie viņu varoņa, Stiprinieka, raudādams nometas ceļos un lūdzas,
lai atstāj viņam mantu. „Mani bērni, esiet tik labi, izgļābiet mani

no nāves, atstājiet man šo mantu, es jūs turēšu kā dēlus, un ko
tikai prasīsit visu došu."

Viņi arī paklausa ķēniņam, atnes pili atpakaļ un noliek vecaja
vieta. Tagad ķēniņš dzīvoja ar stipriniekiem kā ar saviem dēliem.

Vienu reizi stiprinieki sadomāja precēties ar ķēniņa meitām

un sacīja uz ķēniņu: „Mēs gribam precēt tavas meitas."

Ķēniņš gan negrib dot savas meitas, bet neko nevar darīt, jo

vārds bija dots. „Ko tik gribēsit, visu izpildīšu."
Tā viņi katrs izlasīja, kāda kuram labāk patika, un taisīja

Priecīgas kāzas.

!0. A. 513 A. V. Filšs no D. Ratanika Makašānu pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnam keneņam beja meita, kura beja lūti skaista, bet jei ari

cīšv uotri skraidēja: nikas jū navarēja apdzeit. Daudz kas da
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juos braucja svuotus, bet nivīns bryuguons napalvka dzeivs. Jei
sovim brvuguonim nu reizis pasacēja, ka jis jū apdzeis, tūlaik jei
bvus juo sīva, a ka na, tod golva nu plaču. Tai itei kēneņa meita

daudz jaunu puišu nūsiutēja uz tū pasauli, un jau lobu laiku nivīns

jauničs nagrybeja braukt pi kēneņa meitvs svuotūs.

Natuoli nu ituos kēnestis beja ūtra kēnestja, tī dzeivuoja vīns

jauns kēninš, kurs, cīšv mīluoja itū kēneņa meitu, bet jam beja
bais braukt da juos svuotūs: jis navarēja tai uotri skraideit, kab

apdzeit jū. Itys jaunais kēneņš suoka muoceitīs skraideit, un

kotru dīnu jis skraidēja vairuok kai pa pīci stundi dīnā un par div

gadi laika kēneņš jau skrēja labi uotri.

Taisējās kēneņš braukt svuotūs pi ituos kēneņa meitvs. Kē-

neņš pasacēja kolpam aizjiugt lobus zyrgus karētā un pajāmja
leidza lelu maisu zalta, kuru pīsēja pi karētys, un nūbraucja svuo-

tūs pi tuos kēneņa meitvs. Pa ceļu jī sazatopa ar vīnu zemnīku,
kurs skraidēja cīšy uotry kai putyns. Kēneņš vaicoj itam zemnī-

kam, vai jis gryb pi juo dīnēt. Zemnīks pazajāmja, kēneņš pasa-

dynuoja jū pi sevis karētā un jī nūbraucja tuoluok. Braukdami

pa ceļu jī veras, ka vīns vacs vec's sjād un šaun ūdus. Kēneņš
itam večam pasacēja īt pi juo dīnēt, vec's ar taipat nūguoja. Kē-

neņš pasādynuoja itū večy pi sevis karētā un nūbraucja tuoluok.

Braukdami pa mežu, jī īraudzēja, ka vīns zemnīks raun ar spāku

lelus kūkus ar vysim saknim. Kēneņš nūsabreinuojās par taidu

lelu zemnīka spāku un pasacēja jam: „Vai tu īsi pi manis dīnēt?"

„Par kū na?" atbildēja zemnīks.

Kēneņš pasādynuoja itū zemnīku karētā un nūbraucja tuo-

luok. Braukdami jī pi pošys pilsātys īraudzēja daudz vēja pat-

malu, kury bez vēja mola maizi. Kod jī izbraucja uz kalneņa, ji

īraudzēja, ka itūs patmalus pyuš vīns zemnīks. Kēneņš vaicoj jam:

„Vai tu grybi īt pi manis dīnēt? As tevi labi baruošu un aizmok-

suošu."

„Labi!" pasacēja zemnīks, „as īšu pi jums, dīnēt. As vjāl

varu labi dzierdeit par pīci versti, kai pēlis peikstej."

Kēneņš pajāmja itū zemnīku pasādynuoja pi sevis karētā un

nūbraucja uz tū pili, kur dzeivuoja tuo kēneņa meita. Tī kenenš

apstuoja ar sovim kolpim vīnā krūgā nūguoja un nūpierka jīm lo-

buokys drābis, un pēč ituo nūguoja pi poša kēneņa, kuram izstuo-

stēja, ka jis atbraucja da juo meitys svuotūs. Kēneņš, tuos mei-

tys tāvs, izstuostēja jauničam, ka juo meita pajims taidu veiru,

kas jū apdzeis. Jis suoka praseit jauniču, kab jis lobuok brauktu

uz sātu, par tū, ka jis labi zyna, ka juo meitu nikas apdzeit navar,

un jam cīšy žāl ituo jauniča jaunys dzeivis. Bet jauničs atbil-

dēja: „Man ir kolps, kurais apdzeis tovu meitu: a ka na, tūlaik

muna golva lai īt nu plaču."



247

Kū dareit kēneņam? Jis pasaucja savu meitu un pasacēja,
lai jei paklausa jū un īt pi ituo jauniča bez kaidys streideišonys,
bet meita ni par kū nagrybēja. Kū dareit? Utrā dīnā izīt kēneņa
meita uz lela teiruma un taipat nu jauniča pusis izīt kolps. Skrīt

jīm vajadzēja vasaļu verstu da vīna olūta pēc iudiņa, un kas nu

jūs dreižuok pīsmels buteli iudiņa un atskrīs atpakaļ, tys vinnēja.
Kolps ar kēneņa meitu nūskrēja kai vējs, un vyspyrmuok daskrēja
pi olūta kolps, pīsmēla buteli ar iudini un skrēja jau atpakaļ. Uz

pusceļa jis sazatopa ar kēneņa meitu, kura vjāl skrēja ar tukšu

buteli uz olūtu. Kēneņa meita veras, ka jei jau paspēlēja, jei ap-

turēja kolpu un paprasēja nu juo padzert nu butelis iudiņa. Kolps
jai īdevja. Jei kai dzēra iudini, tai pasuovja kolpam pi daguna

gujamūs zuolus. Kolps uz raizi pakryta uz zemis un aizmyga ar

mīgu, a kēneņa meita nūskrēja uz olūtu pēc iudiņa. Zemnīks, ku-

rais tuoli redzēja, veras, ka kolps gul, jis tiuliņ pajāmja blisi un

izsuovja taišņi kolpam pi ausis. Kolps uz raizi pazamyuda un ve-

ras, ka jam tukša buteļa, a kēneņa meita jau uz pusis ceļa atpakaļ.

Kolps pacēla sovys kuojis, cik beja jam spāka, nūskrēja kai pu-

tyns, pīsmēla buteli iudiņa un atpakaļ skrīdams apdzyna kēneņa

meitu. Kū tagan dareit? Meitys tāvs soka: „Nu, meitiņa, tagan
ej par sīvu itam jauničam!"

Kēneņa meita palyka cīšy dusmeiga un pasacēja šovam tā-

vam: „Ni par kū naīšu pi juo, lobuok poša sev golu padareišu."

Kū dareit otkon kēneņam? Jis soka uz jauniču: „Mana meita

nagryb ni par kū īt pi tevis par sīvu; a par tū, ka tovs kolps jū
apdzyna, es atdūšu tev pusi sovys kēnestis."

Jaunais kēneņš pasacēja: ~Kū dareit? Ka jau nagryb jei bvut

par munu sīvu, tod tu dūd man maisu zalta, cik vareis cylvaks

panest."

„Labi!" pasacēja vacs kēneņš, „es dūmu tev maisu ar zaltu,
cik var panest cylvāks."

Tai jī sarunuoja, uz reitdīnys kab atītu jauničs pēc zalta. Jau-

nais kēneņš nūguoja pi sova kalpa umi izstuostēja, kai ar jū nutyka.

Kolps, kurs beja lels styprynīks, pasacēja, lai sašyun lelu maisu,

kurymā var apjimt vysu kēneņa zaltu. Jaunais kēneņš tiuliņ nū-

guoja uz pilsātu un nūpierka vysu drābi, cik beja būdīs, un sašv va

lelu maisu. Tad nūguoja uz kēneņa nuliktovu, kur stuoveja daudz

zalta. Kēneņa kolps, kurs stuovēja pi zalta, atdevja_vysu zaltu,

kuru styprynīks sajāmja maisā un aiznesja. Atīt keneņa kolps.

kurs sorguoja zaltu, pi kēneņa un soka, ka jauniča kolps vysu

zaltu salvka maisā un aiznesja. Tagan mums napalyka nicik

zalta."

..Ak!" klīdzja kēneņš, plūzdams sev motys: „kū mes tagan

dareisim? Nav ar kū kara spāku baruot."
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Jis suoka klīgt uz sovys meitys runuodams: „Tevis dcl mes

palykām pavysam nabagi!"

Meita pasacēja šovam tāvam: „Tiuleņ salaseisim sovu kara

spāku, dadzeisim jū un atjimsim tū zaltu."

Kēneņš paklausēja sovys meitys. salasēja kara spāku un dza-

nās pēc jauniča pakal. Jaunais kēneņš jau beja tuoli. Kolps, kurs

varēja pyust kai vējs un tuoli dzierdeit, suoka stuosteit jaunam

kēneņam, ka pēc jūs dzanās pakal kēneņš ar sovu kara spāku. Jau-

nais kēneņš nūsabeida un dūmoj, kū jam dareit, bet kolps, kurais

pyutja kai vējs, pasacēja: „Nabādoj, as tiuleņ kai suokšu pyust,

vyss kēneņa kara spāks skrīs pa gaisu."

Tai kolps kai suoka pyust, vyss kēneņa kara spēks pazacēļa

pa gaisu. Nūsabeida kēneņš ar sovu meitu un suoka praseit jau-
niču sataiseit mīru, lai jam .juo meitu sev par sīvu un paliks juo
kēnestī par kēneņi.

„Labi!" pasacēja jaunais kēneņš un sataisēja ar vacū kēneņi

mīru. ■ Sataisēja ari lelys kuozys un pēc kuozu palyka par ke-

neņi vysā kēnestī, a itī kolpi pa šū dīnu dzeivoj pi juo.

11. A. 514. 513 A. 301. Rūjienas apg„ Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 629 (122, 1).

Kādam tēvam bij ļoti skaista meita. Viņš arī gribēja to meitu

izprecēt skaistam puikam: un ar atrada maktēm smuku puisi. Bet

tam puišam bij jāiet zaldātos. Aizgāja — viņš bij loti skaists, tā-

dēļ to ielika ķēniņa spēkā.

Pēc kāda laika viņš atnāca no krieviem ciemos. Tad meita

nocirpa matus, apģērbās brūtgāna zaldāta drēbēs (nu viņa izskatī-

jās pēc zaldāta vēl skaistāka) un aizgāja viņa vietā...

Bij jāstāv kādreiz dārzā uz krauli. Ķēniņa meita ieraudzīja

skaisto zaldātu un lūdza ķēniņam, lai dodot zaldātu par vīru, kas

tur dārzā uz krauli. Tēvs ar(ī) atļāva. Bet zaldātu, kā ķēniņa

znotu, iecēla ģenerāla činā. Pēc kāda laika dabūja zināt, ka skai-

stais zaldāts ir zemnieka meita. Ķēniņš par tādu piekrāpuinu ne-

gribēja vis meitu pats nogalināt, bet izdomāja citādi tikt vaļa.

Viņš sūtīja to uz otru ķēniņu pēc naudas, kas tur aizdota un pa-

priekšu aizrakstīja, lai tur meitu nogalina; jo nauda — ko la(d)

blēži — ne bija aizdota, nekā.

Ģenerālis (meita) arī brauca. Labi tālu braucis, ieraudzīja

cilvēku ar vienu kāju un šai kājai ritenīti apakša. Tas varēja loti

ātri skriet. Ģenerālis prasīja:_„Ko tu ar to pelnī?"

„Vairāk neko, kā tik(ai) vēderu!" ritenīša vīrs atbildēja.

„Nu, tad sēdies vien iekšā! Es ar(ī) tev došu est."

Labi. Brauca tālāk. Te viņš sastapa mazu, mazu vīriņu —
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auses līdz pat zemei. Viņš prasīja: «Ko ar tam ausem var darīt

un ko ar viņam pelnī?"

„Es ar tām garajām ausem (ausim) varu dzirdēt tik tālu, kā
tik(ai) mans prāts grib."

Ģenerālis lika sēsties ratos un brauca tālāk. Te ieraudzīja
ģeģeri ar garu, garu plinti. Tam viņš prasīja: „Ko ar tik garu

plinti var darīt un ko ar to pelna?"

„Es ar viņu varu tik tālu šaut, kā prātam nesas. Pelnu tik(ai)
vēderam uzturu."

Ģenerālis solīja paēst un lika sēsties vāģos. Tālāk braucis,

ieraudzīja milzi, kas pūta 27 vēja dzirnavas. Ģenerālis prasīja:
„Ko pūzdams pelnī?"

«Vairāk ne, kā vēderam maizi!"

Ģenerālis lika sēdēt vāģos un brauca tālāku. Nu gadījās
braukt caur mežu; un mežam cits milzis bij apmetis virvi apkārt
un sacīja, lai drīz brauc(ot) ārā no meža! Kad izbrauca, tad mil-

zis ar virvi sarāva mežu, uzņēma uz pleciem un nesa. Ģenerālis

prasīja, ko ar to šis pelnot?
«Vairāk neko, kā tik(ai) vēderam maizi!"

Ģenerālis apsolīja paēst, lika sēdēt ratos un brauca tālāku.

Nu bij tā ķēniņa valstī, no kura nauda jāprasa (prasāma). Gāja
pie ķēniņa un prasīja naudu. Ķēniņš lika nākt rītā. Labi.

Rītā agri ģenerālis taisījās iet uz ķēniņu. Garausis sacīja, kad

došot ēst, to zupu lai dodot sunīšam, tur būšot ģifte klāt; bet pan-
kokus lai ēdot.

Riktīgi! kā aizgāja —
deva pankokus un zupu ēst. Pankokus

šis gan ēda, bet zupu atdeva suņam. Suns nosprāga. Ķēniņš vēl

negribēja naudu dot un sacīja: «Dabū tādu cilvēku, kas var ātrāk

atnest ūdeni no saldā avota, (ne)kā mana meita, tad tu dabūsi

naudu!"

(Ķēniņa meita varējusi dikti skriet.)
Tad ģenerālis uzdeva ritenīšam un nu gāja skrieties. Ritenītis

aizskrēja, dabūja ūdeni un atskrēja — ķēniņa meita vel tik(ai) bij

pusceļā. Nu viņi sāka runāties. Vinnējis gan šis esot — lai patei-
cot pasakas! Labi, teica pasakas, kamēr ķēniņa meita saka rite-

nīšam galvu ieskāt un ritenītis iemiga. Viņa nu izlēja ūdeni no ri-

tenīša biķera (kausa) savā. Garausis lejienu dzirdējis un pasa-

cīja ģenerālam. Nu ģenerālis pavēlēja šāvējam šaut, lai ritenītis

Pamostos. No šāviena ritenis pamodās, atrada biķerļ tukšu, skrēja
uz avotiņu otrreiz pēc ūdens un bija papriekšu maja, ka ķēniņa

meita._(Avots bij kādas 7 verstes.)

Keniņš bij apsolījis tik daudz zelta un sudraba, ka vien varē-

šot aiznest. Ģenerālis atveda lielo stiprinieku. Keniņš salika visu

savu zeltu un sudrabu kopā un milžam vel nebij kreisai rokai ko

celt. Ģenerālis bij mierā un pielika ar panesto zeltu veselu kuģi
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pilnu. Par kuģa vadītājiem viņš iecēla šāvēju un lielo stiprinieku;

tie bij uzticamāki — un pats brauca braukšus gar jūrmalu ar pū-

tēju, riteni un garausi.

Bet drīzi ķēniņam palika žēl tik daudz mantas, tādēļ sūtīja
lielu kara spēku, lai atņem. Tomēr lielais pūtējs pūta atspēries un

izpūta visu lielo kara spēku pa malu malām.

Pēdīgi viņi gribēja ģenerāli iznarrot un mantu sev paņemt.

Vispirms lielais pūtējs nogrūda ģenerālam cepuri; bet ģenerālis

sūtīja riteni pakal. Nu izkāpa visi trīs no ratiem, pamezdami ģe-

nerāli vienu pašu, lai brauc. Ģenerālis brauca, bet lielais pūtējs

sāka pūst un aizpūta ģenerāli tālu,_tālu. To padarījis, pūtējs puta

uz jūru un gribēja stiprinieku nopūst no kuģes, ka var naudu at-

ņemt. Pūta, pūta, 4 nedēļas sapūta, bet par saviem pūliņiem ne

nieka nepanāca — bij jāapklust.

Ģenerālis, viens palicis, staigāja pa mežu, ķēra putnus un_ uz-

turējās no kādiem augļiem. Tā dzīvodams, viņš satika 2 cilvēkus

un prasīja, ko šie meklējot. Tie atbildēja, ka meklējot ķēniņa

meitas. Kurš dabūšot, tam došot ķēniņa jaunāko meitu par sievu

un vēl daudz naudas. Labi. Ģenerālis tad uzdevās par kalēju un

nu viņu arī pieņēma par līdzmeklētāju. (Tie divi bij kurpnieks ar

skroderi.)

Pa mežu ejot, tie piegāja pie kādas mājiņas. Pie mājiņas bij

aploks un tur iekšā daudz lopu. Vienam bij jāpaliek tanī mājā,

jātaisa ēst un citi gāja meklēt ķēniņa meitas. Bet kad neviens

labprāt negribēja mājā palikt, tad gāja uz žerbiņiem. Labi —■

gāja — kurpniekam bij jāpaliek par ēdiena vārītāju; kalējs ar

skroderi aizgāja.

Kurpnieks nokāva treknu aveņu un vārīja un no liela bluķa

cirta malku. Te pienāca mazs, mazs vīriņš, bārda līdz pat ze-

mei, un sacīja: „Ko tu te dari? Manu māju posti?"

Un viņš nodzēsa uguni un pakāra pašu vārītāju skurstenī.

Kalējs ar skroderi atnāca mājā, atrada uguni izdzēstu, galu ne-

vārītu un paša vārītāja, kurpnieka, nekur. Tas nu bija lielāks, kā

brīnums. Pēdīgi, ilgi meklēdami, ieraudzīja šo skurstenī pakārtu;

bet kurpnieks nestāstīja ne vārda, kā tur ticis.

Otrā dienā krita skroderam palikt par ēsttaisītaju. Viņš ar(ī)

iika treknu aveņu katlā un vārīja. Tad nāca viens un pakāra

skurstenī, sacīdams, ka viņa māju postot. Mājā pārnākuši, atrada

skroderi pusdzīvu skurstenī.

Trešā dien gan atkal krita kurpniekam; bet kalējs apņemas
bez strīda palikt mājā. Citi aizgāja. Kalējs nokāva labi treknu

aveņu, vārīja un cirta lielo bluķi malkā; bet nevarēdams pārplēst,
sadzina daudz ķīlu iekšā. Uz reiz ienāca mazais vīriņš ar garo

bārdu: ~Ko tu te manu namu putini?"
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Ludzu, papili, ar ir grūti, lūk, nemaz nevaru bluķa pārplēst,
nav vairāk ķīlu; apsien garo bārdu un izvelc kādu ķīli!"

Velns ar(ī) darīja. Te kalējs izrāva citus ķīļus un velna bārda

palika bluķī, ta ka_ netika nekur. Kalējs nogalināja velnu, ievilka

krūmos un izmeklēja visas kules; bet cita nekā neatrada, kā mazu

svilpīti. To iebāza vestes kulē.

_

Kurpnieks ar skroderi, zinādami, ka kalējs skurstenī visādā

ziņa karāsies, negāja mājā, kamēr rītā, lai kalējs nomocītos un viņi
vien varētu ķēniņa meitu atrast. Bet atnāca rītā, kalējs savu

darbu bij padarījis; ēdiens gan bij izdzisis, bet tā nebij viņa vaina.

Kalējs, svilpīti atradis, jau bij pūtis, kad vēl biedri nebij mājā.
Pūtis, pūtis — te saskrēja daudz mazu vīriņu un prasīja: „Ko grib
mans kungs?"

Kalējs sacīja, ka gribot zināt, kur tās nozagtās ķēniņa meitas?

Mazie vīriņi stāstīja tā: „Tur mežā ir trīs lieli ozoli; pie ozoliem
ir pagrabs; tamā pagrabā ir velns ar trim galvām un katrai galvai
sava meita utis lūkā. Bet tur ir 2 mucas ar dzērieniem: vienai

mucai ir virsraksts: „Nestiprs!" bet tur ir stiprs; otrai ir uzraksts:

„Stiprs!" bet tur ir nestiprs —
to nedzer, dzer stipro, tad varēsi

velnu nokaut!"

Kad nu biedri pārnāca, kalējs prasīja, vai zinot, kur ķēniņa
meita? Atbildēja, ka vēl nezinot. Kalējs tad izstāstīja, kurā vietā

esot, bet nesacīja, kā dabūjis zināt.

Nu vini gāja turp, iztaisīja lādi, piesēja striķi un vilka lozi, ku-

ram jāiet ar velnu kauties. Kalējam bij jālaižas bedrē. lelaida.

Kalējs tūdaļ sadzērās stipru dzērienu, paņēma zobenu un ar vienu

cirtienu nocirta velnam visas trīs galvas. Nu deva vilkt meitas

ar lādi ārā. Divas meitas izvilka. Nu gribēja kalējs ar trešo

meitu; bet viņi vairs nevilka, arī kalēja ne, kamēr meitu dod pa

priekšu. Un velns bij iedevis katrai meitai tādu zelta gredzenu,
kas ne kalts, ne liets. Meita iedeva kalējam to gredzenu. Meitu

nu izvilka, bet kalēju atstāja pagrabā.
Tur šis sadzīvoja kādas 4 nedēļas, tikaistipro dzērienu dzer-

dams. Kad viss bij izdzerts, tad viņš iedomājās par svilpīti. Puta

un ta sanāca mazie vīreli. Tiem viņš lika izcelties ara un sacīja:

»Uztaisāt man to, kas man trūkst. Vel(n)ēni paklausīja, sanesa

cits kaķa sūdu, cits taukus, cits kāpostus un ko katrs. Tad ielika

Piestā, sagrūda un pielika kalējam. Nu bij kalējam, ģenerālam jeb
īsti sakot — meitai — vīrs ko vērtēs.

Un tad ģenerālis uzmeklēja milzi,_ģēģeri un tie bij kuģi labi

vadījuši. Viņi visi trīs apmetās kroga. Te krodznieks stāstīja,

ka visiem kalējiem jāsaiet pie ķēniņa, jo esot jakalot tads gre-

dzens, kas ne kalts, ne liets; kas to izdarīšot, tas dabūšot jaunāko
meitu. Labi. Tā kalējs (ģenerālis) izdevās par īstu kalēju un

devas pie ķēniņa gredzena kalt. Viņš iegāja smēde, aizklāja vi-
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susJogus ciet un sita ar veseri pa laktu, it kā kaltu. Pēc brītiņa
iznāca un iedeva ķēniņam. Tas bij riktīgais. Nu deva jauno meitu;
bet viņš neņēma, sacīdams, ka jau esot viena sieva (jeb riktīgāki:
pats esot sieva). Nu, kad nu neņēma, tad dabūja daudz naudas

un aizveda savam ķēniņam veselu kuģi zelta un sudraba.

Kad ķēniņš nomira, tad viņa palika par valdnieku un milzis

ar ģēģeri viņai arvien labu darīja.

12. A. 303. 513 A. 569. V. Vīdneris 1878. Skrundā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 6a.

[Vīram ar sievu nav nekādu bērnu. Reiz pār kādu upi brau-

cot, sieva redz zivi un grib to saķert. Zivs viņai saka, lai viņa
šo apēdot, tad viņai būšot dēls. Sieva dod meitai zivi izvārīti

Vārīdama meita arī pati pabauda zivi, bet] ķēve iedzērusi to

ūdeni, kur kalpone mazgājusi Laimas zivi.

[Pēc neilga laika mājā piedzimst trīs dēli, saimniecei, meitai

un ķēvei. Visi trīs dēli uzaug kopā, bet ķēves dēls izrādās par

visiem stiprākais. Pieauguši visi trīs atstāj māju un iet laimi

meklēt].
Ķēves dēls ar saviem pusbrāļiem nu aiziet pasaulē un iesāk

trīs naktis tiltu sargāt, tad trīs velni; trijgalvis, sešgalvis un de-

viņgalvis gan zaudē cīņā ar Ķēves dēlu savas galvas, bet aizjāj

bez galvām, tomēr pie dzīvības. Galvas Ķēves dēls nocirtis, bet

dzīvību nevarējis atņemt.

No tās pils, kur tilts bijis, projām jājot, Ķēves dēls piesaka
saviem pusbrāļiem paņemt trīs tukšas mucas līdz. Labi. Nu jaj,

jāj —te ierauga dzidru avotu. Šie grib dzert, Ķēves dēls neļauj:
lai iemērcot papriekšu zobiņa galu, tad. Šie iemērc —

tūdaļ

avots pazūd un zobiņa gals palicis asiņains.

Jāj atkal, ierauga skaistu ābeli ar vareniem augļiem. Pus-

brāļi grib ēst, Ķēves dēls neļauj: lai papriekšu iedurot vienam

ābolam ar šķēpu, tad. Šie iedur — ābele nozūd un šķēpa gals

palicis asiņains.
Jāj atkal — dzird: liela čūska nāk pakaļ un grib viņus ap-

rīt; bet Ķēves dēls liek nomest vienu mucu. Čūska aprij mucu

lielīdamās: „Tā tad dabūju jau to vienu!"

Nu dzenas atkal pakal. Viņš liek nomest otru mucu. Čūska

aprij to mucu, lielīdamās: „Tā tad dabūju to otru jau!"
Šī dzenas atkal pakaļ. Ķēves dēls nosviež trešo mucu.

Čūska aprij trešo mucu lielīdamās: „Tā tad dabūju to trešo!"

Bet tai pašā brīdī gadās trīs ceļi un nu Ķēves dēls ar saviem

pusbrāļiem izšķiras: katrs aizjāj pa savu ceļu. Jāj, jāj. te }ļ z

reizi Ķēves dēls dzird: čūska atkal pakaļ. Un turpat tuvuma bija

maza mājiņa, kur divi kalēji dzīvoja. Ķēves dēls piesien savu
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zirgu un ieiet pie kalējiem; bet čūska tamer aprijusi viņa zirgu un

prom.
Pie šiem kalējļem Ķēves dēls salīgst vienu gadu strādāt. Gadu

nostrādājušam kalēji par algu nokal Ķēves dēlam dzelzs zirgu, sa-

cīdami: „Kad tam zirgam uzkāpsi mugurā, tad ieminies tikai to

vietu, kurp gribi nokļūt, tūdaļ zirgs vienā acumirklī aiznesīs. Bet

ja jādams dzirdi kādu balsu, kādu troksni aiz muguras, tad no

Dieva puses neatsaucies, citādi klāsies nelabi."

Labi.
_

Ķēves dēls kāpj dzelzs zirgam mugurā un vēlas savā

mājā nokļūt, kur audzis. Tūdaļ zirgs aiziet kā vējš pa gaisu. Bet

ceļā Ķēves dēls dzird troksni; viņš aizmirst, ko kalēji pieteikuši,
un drusku pietura savu zirgu. Te tai pašā brīdī dzelzs zirgs pa-
zudis: paskatās čūskai viņa zirgs iekļuvis nagos. Ko nu? Viņš

grib čūsku grābt, bet nevar klāt tikt. Beidzot čūska saka: «At-
ved man to un to ķēniņa meitu, tad savu zirgu dabūsi!"

Neko darīt — jāiet ķēniņa meitai pakal, kur noteikts.

let, iet
— redz: viens ceļa malā ēd kā nesātis un brēc, brēk-

dams: „Man gribas ēst, man gribas ēst!"

Ķēves dēls atsaka: „Ko tu te brēkā? Nāc labāk man līdz!"

Ēdējs nebrēc vairs un aiziet līdz.

let atkal gabalu -— redz: viens iekāpis ūdenī un dzer un brēc:

«Man slāpst, man slāpst!"

Ķēves dēls atsaka: «Ko tu te brēkā? — Nāc labāk man līdz!"

Dzērējs nebrēc vairs un aiziet līdz.

let atkal gabalu — redz: viens sēž uz lielas malku kopas, kas

deg degdama karstās liesmās, un tomēr sēdētājs brēc: «Man salst,

man salst!"

Ķēves dēls atsaka: «Ko tu te brēkā? — Nāc labāk man līdz!"

Šis žēlojas: «letu, ietu, labprāt ietu; bet kas man aizbāzīs

deguna caurumus ar septiņām tapām? Ja tie nav aizbāzti, tad

man jānosalst uz vietas."

Ķēves dēls aizbāž viņam deguna caurumus un tad salējs aiz-

iet līdz.

let, iet — redz atkal: viens piekāris lielu svina gabalu kājai

un brēc: «Nevaru paiet, nevaru paiet!"

«Noņem svina gabalu, tad varēsi!" Ķēves dels saka.

«lā, tiklīdz kā noņemšu tad es izskriešu pasaulei cauri viena

paša brītiņā."
«Nu tad neņem viņu nost, nes tāpat svina gabalu rokas un

nāc līdz!"

Skrējējs paņēma svina gabalu rokās un aļziet līdz.

liet, iet — redz: viens šāvējs merķe un merķe, bet brec: «Kas

nošauto atnesīs, kas nošauto atnesīs?"

Ķēves dēls vaicā: «Kas tev tur par ķibeli, ko brec?"

«Jā, kā nebrēkšu? Ja es šautu, tad nošautu otra ķēniņa vai-
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stī, pašā pils čukurā, balodi; bet kas man viņu atnesīs no tā tā-

luma?"

„Šauj droši! Man būs viens, kas balodi atnesīs!"

Un šāvējs šāva un nošāva balodi. Bet Ķēves dēls nu nokabi-

nāja savam skrējējam svina gabalu no kājas un tas bija viens

paņēmiens — balodis šurp un šāvējs nu Ķēves dēlam gāja līdz.

Gāja gāja ilgu laiku, beidzot pa visiem kopā atrada ķēniņa

pili, kur meklējamā ķēniņa meita mājoja. Ķēves dēls tūliņ izsaka,
ko nācis; bet ķēniņš atbild: „Es solīju tam savu meitu, kas isdzers

man tās mucas, kas teitan pagrabā!"

„Labi," Ķēves dēls iesaucās, „es viņas izdzeršu!" un liek tū-

liņ savu dzērēju klāt. Un, paskatāmies, lielajam dzērējam bija

tikai labs malks — mucas tukšas.

Ķēniņš noplātās vien; bet drīzi viņš atkal saka: „Es arī so-

līju tam savu meitu, kas apēdīs visu manu maizi."

„Labi! Es apēdīšu tavu maizi," Ķēves dēls atsaka un liek

savu ēdēju klāt. Un lielajam ēdējam bija tikai labs azaids — maize

pagalam, cik vien ķēniņam tur bija. Ķēniņš noplātās vien; bet drīzi

apdomājas: „Es arī apsolīju tam savu meitu, kas iespēs manā

pirtī nopērties."

„Labi! Es nopēršos tavā pirtī," Ķēves dēls pasmējās vien un

liek savam salējam pērties. Bet ķēniņš bija nokurinājis pirti tik

karstu, ka jau notālēm svila. Tomēr par to nekas. Ķēves dels.

iekams salējs pirtī iegājis, izrāva viņam tās septiņas tapas no nā-

sim un tā tūliņ tāds sals, ka īsā brīdī pirts aukstāka par ledu.

Ķēniņš noplātās vien; bet drīzi viņš atkal saka: „Es arī so-

līju tam savu meitu, kas varēs ātrāk no avota ūdeni pārnest, nekā

mans burvis."

_~Labi! Es pārnesīšu," Ķēves dēls atsaka un pasauc savu

skrējēju. Skrējējs paķer trauku, aizskrien pie avota, piesmel un

steidz jau atpakaļ; bet pusceļā viņš satiek ķēniņa burvi; tas saka:

„Ko nu skrej? Tu mani tik tā kā tā esi pārspējis, tu nāc jau at-

pakaļ, es vēl neesmu ne aizgājis. Tādēļ apsēdīsimies labāk te

ozola ēnā un patrieksim."

Burvis tā ierunāja un skrējējs par nelaimi ticēja. Viņi apsē-

dās. Bet burvis, tur runādams, nu uzbūra skrējējam saldu miegu:

viņš aizmiga. Kā šis aizmidzis, burvis paņem ūdens trauku un

lobs mājā. Te tai pašā brīdī Ķēves dēlam iesitas prātā: „Diezin,
kur mans skrējējs tik ilgi kavējas? Kad tikai nav kāda ķibele
notikusi? Paskaties, lielo šāvēj!"

Šāvējs paskatās — jā, pareizi —šo redz aizmigušu. Un ta

viņš knaši, knaši pieliek pie vaiga un nošauj tam ozolam vienu

zaru. Zars nokrīt brikšķēdams gulētājam blakus un atmodina.

Skrējējs uzlec — redz: labi nav un lobj burvim pakaļ. Viens,
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divi
— panāca burvi, atņēma ūdens trauku un bija vel pirmais

maja.
Ķēniņš noplātās vien un nu jāatdod meita gribot negribot

Ķēves dēlam. Ķēves dels paņem meitu un aiziet pie čūskas, lai

nu atdodot viņa dzelzs zirgu!
Čūska redz — jā, meita atvesta, jāatdod. Bet čūska izgu-

droja viltību, ka abus_savos nagos dabūt: meitu un Ķēves dēlu.

Viņa aizveda Ķēves dēlu pie lielas dziļas bedres, kur apakšā ogles
kvēloja, pārlika tādu_ dzelzs irbuli krustiem pāri un sacīja: „Ja
tu par šo dzelstiņu pāriesi, tad, nudien, savu zirgu atdabūsi!"

„Jā, jā! tas nekas nav. Bet parādi man papriekšu, kā te jā-
iet, es jau neprotu.

Čūska nu rādīs ari. Bet līdz ko bija gabaliņu pagājusi, tā

Ķēves dēls rāva ar sparu dzelzs irbuli un čūska ieklupa pati oglēs,
kukuriņus mezdama. Tur viņa sadega zilās ugunīs.

Tagad Ķēves dēls cēla ķēniņa meitu dzelzs zirgā, sev klēpī,
un aizjāja atpakaļ pie ķēniņa, sava sievas tēva, kāzas nosvinēt.

Pec kāzām vecais ķēniņš gan vēlējās atdot valsti Ķēves dē-
lam; bet viņš neņēma, sacīdams: „Man vēl citi darbi priekšā:
man vispirms jāuzmeklē zudušie pusbrāļi; redzēs turpmāk, kad

pārnākšu atpakaļ pie sievas, varbūt ka tad man ietiksies ķēniņa
gods — tagad ne."

Un ķēves dēls aizjāja pusbrāļus meklēt. Jāja, jāja — beidzot

atrada svešā ķēniņa pilī par kalpiem. Arī Ķēves dēls te salīgst
kalpot. Bet jau otrā dienā Ķēves dēlam ar darbiem labāki sekas,
neka pusbrāļiem. Par to pusbrāļi viņu apskauž un grib izēst.

Treša dienā neģēļi apmelo Ķēves dēlu ķēniņam: viņš esot lielī-

jies, ka zinot tādu galdautu: uzklāj vien — ēdienu vai cik.

Ķēniņš iesauc Ķēves dēlu un liek galdautu gādāt. Neko da-
rīt — Ķēves dēls kāpj savā jājamā zirgā un jāj meklēt. Izjājās
vienu dienu, otru — nekur saklaušināt. Jās trešo dienu — gadās
vel par nelaimi plata upe priekšā ar vārošu ūdeni. Ko nu? Bet
jājamais zirgs zināja padomu; viņš saka: «Noraisi savu kakla

drāniņu un izplēt pār upes ūdeni!"

Labi. Un kā nu izplēta drāniņu, tūHņ gadījās pār upi tāds

tilts, ka skan vien. Nu pārjāj otrā malā — zirgs apstājās: lai

kāpjot zemē un ejot tur viņā mājā pēc galdauta — turpat, līdz at-

veršot durvis, uz galda būšot.

Ķēves dēls aiziet, paņem galdautu un steidz atpakaļ. Līdz labi

zirga, te dzird: nāk divi lieli suņi pakaļ un tiecas tiltu plosīt. Bet

Ķēves dēls, jau otrā malā pārjājis, ātri sarāva tiltu un nedabūja
vis šie.

Nu pārnes galdautu — ķēniņš itin priecīgs. Bet drīzi pusbrāļi
atkal apmelo: Ķēves dēls esot lielījies tadu kruzu gadat, kura

vislabākie vīni nekad netrūkstot.
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Ķēniņš jesauc Ķēves dēlu un liek krūžu meklēt. Viņš aizjāj
un izdara tāpat kā pirmo reizi; bet šoreiz tikai lielie suņi dabū

taču tiltam vienu galu noraut.

Trešo lāgu pusbrāli apmelo atkal un nu Ķēves dēlam jāpārnes
tāds bundulis, kas jauki koklē. Viņš aizjāj un dabū arī bunduli;
bet šoreiz lielie suņi saplosa tiltu līdz pusei. „Neko darīt!" zirgs
saka, „celies stāvus man mugurā, lai tavas kājas verdošā ūdeni

neplūk — es peldēšu pāri."

Pārpeldēja gan; bet otrā malā zirgs arī bija saplucis tā, ka

nespēja vairs malā izrāpties; bija jāpaliek upē, kur, zināms, drīzā

laikā savārījās pavisam.

•Ķēves dēls mājā iedams, loti žēlojās pēc sava zirga. Te par

laimi mežā satiek lielu milzi. Tam maza šautriņa rokā. Ķēves
dēls vaicā:

)3
Kas tā par šautru?"

„Tā ir tāda: ja tura rokā un iesacīsies: „Sit!" tad šautra nosit

katru, arī veselu kara spēku."

Ķēves dēls saka: „Parādi man arī mazliet viņu!"

Milzis rāda. Bet Ķēves dēls, līdz ko šautru rokā dabūjis,
iesaucās: ~Sit!" un tā šautra nosita pašu milzi.

Tas nu tas. Pa mazam gabaliņam satiek atkal milzi. Tam

pātaga rokā.

Ķēves dēls vaicā: „Kas tā par pātagu?"
Tā un tā — ja ar to mirušam uzcērtot — tūliņ dzīvs.

„Atdod man pātagu!" Ķēves dēls saka. Milzis neatdod. Kā

neatdod —. Ķēves dēls iesaucas: „Sit!" un tā šautra nosit lielo

milzi.

Paiet atkal gabalu, satiek trešo milzi, tam cirvītis rokā.

„Kas tas par cirvīti?" ķēves dēls vaizā.

Tā un tā — ja to kur iecērt, tūliņ greznākā pils izceļas.

„Atdod man cirvīti!"

Milzis nedod. Ka nedod — Ķēves dēls uzsauc šautrai: „Sit!"
un tā milzis pagalam.

Tagad Ķēves dēls ar bunduli, šautru, cirvi un pātagu steidzas

atpakaļ upmalā savu jājamo zirgu atdzīvināt. Aiziet, izmeklē-

jies — nemaz atrast: zirgs saplucis un savārījies bļuzgā.
Par laimi beidzot taču viens zobs vēl atlicis pašā malā. Tam

uzcērt ar brīnuma pātagu, un re — zirgs izlec dzīvs un vesels

malā.

Nu pārjāj gavilēdams mājā un atdod ķēniņam bunduli. Ķēniņš
par bunduli priecājas gan, bet vienas bēdas tam nospiež sirdi:

izgājušā naktī esot iebrukuši viņa valstī apkārtējie ķēniņi un gri-

bot viņu pilnīgi izpostīt.

„Tā maza vaina!" Ķēves dēls pasmejas, „ače ar šo nujinu

vien es viņus visus apslānīšu!"
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Un ta arī bija. Ka izjāja pretim ienaidnieku kara speķiem un

uzsauca šautrai, ta visi izputēja kā spaļi.

Ķēves dēls, ar šautru vien, nu iekaroja puspasauli un tad

pārjāja pie sievas.

'Bet otrā dienā viņš paņēma brīnuma cirvi, uzcirta greznu

greznu pili, kada nebija ne redzēta, ne dzirdēta, un tad dzīvoja
laimīgi jo laimīgi.

11. Stiprinieks gaisa kuģī.

1. A. 513 B. V. Vīdneris 7. f c b r. 1879. g. Skrundeniekos, Brīv-

zemnieka kr. LP, VI, 6.33 (122, 2).

Vecos laikos reiz vienam vecam, vecam vīram bij trīs deli:

divi gudri, trešais muļķis.

Un ķēniņš tolaik bij izziņojis saviem pavalstniekiem, lai tai-

sot tadu laivu, kas pa ūdeni un pa sausu zemi skrien. Kas tādu

mācēšot uztaisīt, tam atdošot savu meitu par sievu.

Tad šie trīs tēva dēli arī saspērās laivu gatavot — kas tur ir,
ir

— varbūt, ka izdošoties. Labi. Un nu vispirms vecākais brā-
lis devās uz savu laimi pie darba, paņēma maizi līdz un cirta un

tesa, lai skan. Tēsa, tēsa —te pieradās viena kaķe: vai nevarot

viņai no savas maizes kumosiņu atmest? Esot izsalkusi bez

gala, sirds gurstot pavisam. Bet vecākais brālis sabrīdināja kaķi
un aiztrieca pa kaklu, pa galvu, ka ne atpakaļ pažūrēt nedabūja.

Aiztriecis kaķi, tēsa atkal; un tā viņš satēsa dienām un nak-

tiim, bet gudrs tur nekas ar laivu neizjuka, bij jāliek domas pie
malas un kaunam jāvelkas mājā.

Tad paņēma otrs gudrais brālis maizi un iegāja mežā, cerē-

dams labāku laimi panākt. legāja, tēsa, tēsa — pieradās ir tam

kaķe: vai nevarot maizes kumosiņu atmest? Sirds gurstot, cik

izsalkusi esot. Bet arī otrs brālis sabrīdināja kaķi, aiztriekdams

Pa kaklu, pa galvu, un tad tēsa atkal nosvīdis. Tesa, tesagan
dienam, gan naktim, bet gudrs tur nekas neizjuka — bij jāliek

domas pie malas.

Nu gāja muļķis uz savu laimi laivu gatavot. Gudrie gan zo-

boja viņu: „Ko tu, muļķi, domā niekoties? Ja mes, gudrie, jau

nevarējām nekā laba izdarīt... kur nu vel tu, nejēga?"

Bet muļķis nemaz nedzirdēja, savāca maizi un gāja pie darba.

Nogāja mežā, iesāka tēst — te kaķe klāt: vai nevarot kumosiņa

maizes atmest? Esot izsalkusi, ka sirds gurstot nost. Muļķis at-

teica: „Jā, jā! bet man labs nekas nava; kas man ir, to es tev

došu!" im iedeva kaķei gabaliņu sausas maizes, lai grauž.
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Kaķe grauza, paēda, aplaizījās reizes trīs un tad, notupusies

muļķim pie kājām, iesāka aprunāties: ko viņš te gribot darīt ar

notēstiem kokiem?

Tā un tā! — muļķis izstāstīja — laiva esot taisāma, kas pa

ūdeni, pa sausu zemi skrien.

Tad kaķe pagrozīja galvu: „Viss labi, mans muļķi, bet tu

tādu laivu ne iesāksi kā vajaga, ne pabeigsi kā vajaga; esi tikai

mierā, apgulies dienas vidū labāk, gan laiva gadīsies gatava."

„Jā, jā!" muļķis atteica un nolikās dienasvidū. Gulēja, gulēja —

vēlāk pamodīsies: laiva patiesi jau gatava. Ko nu? Nu sēdās

iekšā un brauca, ka putēja vien pa sausu zemi uz ķēniņa pili.
Bet pabrauca gabalu — atkal citi brīnumi. leraudzīja tādu

cilvēku, kas pārtiešus pa kalnu galiem soļoja, vienu kāju spēra

uz šo kalnu, otru uz to —tā vien. Muļķim tāds tūdaliņ patika;

viņš uzaicināja soļotāju, lai līgstot pie šī par kalpu.
Tas atkal licējs ka jā, un nu aizbrauc abi divi. Pabrauc ga-

balu, ierauga lielu gaļas kalnu un viens vīrs ēd ēzdams kalnu un

vēl gaudo: diezin, ko ēdīšot, ko neēdīšot, laikam, ar to mazumiņu
vien būšot jāiztiek!

Muļķim tāds tūdaliņ patika: lai līgstot pie šī par kalpu!

Ēdējs atkal licējs ka jā, un niu aizbrauc visi trīs. Pabrauc ga-

balu, ieraudzīja vienu cilvēku, kas bij aizdedzinājis daudz simtu

asu malkas, lai sasildītos un tomēr vēl sildīdamies brēca, ka ta

uguns par mazu, ka salstot un salstot.

Muļķim tāds tūdaliņ patika: lai līgstot pie šī par kalpu!

Labi, un nu aizbrauca visi četri un nobrauca pie ķēniņa. Ķē-
niņš, ieraudzīja laivu, ar kuru pa ūdeni un pa sausu zemi varēja

braukt, brīnījās un priecājās; bet muļķim atteica: „Laivu gan uz-

taisīji, tomēr mans znots tu vēl nevari būt. Tev jāpārnes ūdens

no tā un tā avota; mana ķēkša tecēs pēc ūdens un tev jātek pēc

ūdens. Ja ātrāki aiztecēsi un pārtecēsi par ķēkšu, tad dabūsi

manu meitu; ja nē, tad nedabūsi."

Bet muļķis sacīja: „Lūgtu jums, ķēniņ, vai brīv man savu

sulaini raidīt?"

~Jā, to tu vari darīt!"

Tad muļķis raidīja savu kalna kāpēju, lielo soļotāju, ar ķekšu
izskrieties. Labi, kalnu kāpējs aizjoza, ka nozibēja vien; bet

ķēkša bij ragana. Tā pārvērtās par naigo balodi un pūta, ko mā-

cēja kalnu kāpējam pakal. Tomēr kalnu kāpējs noskrēja balodi,

pirmais pārnesa ūdeni. Nu ķēniņam būtu bijis jāatdod meita; bet

ragana pamācīja ķēniņu, lai neatdodot vis vēl, lai liekot savākt

visu pilsēta galu, maizi kopā un lai sakot muļķim: ja to visu

ēzdams vienā ēdienā apēdīšot, tad tikai būšot ķēniņa znots. Tads

padoms ķēniņam patika, tūliņ paaicināja muļķi: tā un tā.
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Bet muļķis sacīja: ~Lūgtu jums, ķēniņ, vai brīv man likt sa-

vam sulainim ēst?"

„Jā, to tu vari darīt!"

Tad muļķis paaicināja savu ēdēju. Ēdējs ēda, ēda — apēda
visu pilsēta galu, visu pilsēta maizi un prasīja: vai vēl neesot?

Ķēniņš nu patiesi pabrīnījās un gribēja atdot muļķim savu

meitu; bet ragana ierunāja: lai izkurinājot savu dzelzs pirti de-

smitkārt karstāku, nekā citām reizēm, un lai liekot muļķim nopēr-

ties tai garā; ja varēšot, tad meitu dabūšot; ja ne — nedabūšot.

Tāds padoms ķēniņam patika; tūlīt paaicināja muļķi: tā un tā.

Bet muļķis sacīja: „Lūgtu jums, ķēniņ, vai brīv man likt sa-

vam sulainim pērties?"

„Jā, to tu vari darīt!"

Un, kad nu pirts bij nokurināta gluži sarkana, tad muļķis ar

visiem sulaiņiem aizgāja raudzīt kāds pa garu. Aizgāja — svilst

ka svilst! Bet salējs pasmiedamies iegāja pirtī —ne jutin ne-

jūt — pirts auksta, lai peras kā grib. Nu visi nopērās, un ķēniņam
bij jāatdod meita muļķim par sievu.

Un tad nu pēc maz dienām bij kāzas, varenas kāzas muļķim
ar ķēniņa meitu.

2. A. 513 B. Skolniece 0. Krievboka Nīcā, K. Lieloz o 1 a kr.

Vienai mātei bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Vienu

dienu māte teikusi vecākajam dēlam, lai ejot upmalā un pataisot

laivu ko braukt. Šis arī aizgājis, strādājis visu dienu un vēlā va-

karā pārnācis mājā. Māte nu prasījusi: ~Vai pataisīji laivu?"

Vecākais dēls atbildējis: „Taisīju laivu, iznāca abra."

Otrā dienā bijis jāiet otram gudrajam dēlam laivu taisīt. Arī

šis tāpat strādā un tikai vēlā vakarā pārnāk majā. Mate atkal

prasa:_„Vai pataisīji laivu?"

Dels atbild: „Taisīju laivu, iznāca abra."

Trešā dienā ir muļķīša reize, bet māte negrib šo laist. Gudrie

brāli saka: „Lai iet arī muļķis, redzēsim, ko viņš iztaisīs."

Nu māte arī atjauj, muļķis aiziet uz upes malu un sak strādāt.

Gudrie brāli nevar nociesties un jau ap pusdienu aiziet skatītie-,

ko tur muļķis dara. Viņi aiziet un redz, ka muļķītis jau laivu uz-

taisījis. leraudzījis gudros brāļus nākam, muļķītis iekāpis savā

laivā un uzlaidies gaisā. Gudrie brāļi aiz brīnumiem palikuši vai

mcmi.

Tā muļķītis aizlaidies uz paša ķēniņa pili. Ķēniņam loti pa-

tikusies viņa taisītā brīnuma laiva un ķēniņš atdevis viņam savu

meitu par sievu. Pēc vecā ķēniņa nāves muļķītis mantojis visu

keniņa valsti.

Tā nu muļķītis izrādījies par gudrāko, bet abi gudrie brāli par

muļķiem.
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3. A. 513 B. Lauris Bikstos. LP, VI, 642 (122, 6).

[Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tās zemes

ķēniņš nu izsludinājis, ka atdošot savu meitu tam par sievu, kas

iztaisīšot tādu kuģi, ar kuru varot gan pa gaisu, gan pa zemi

braukt. To dabū zināt arī, šie trīs brāļi, un tie nu grib izmēģi-
nāt savu laimi.]

Šie brāli nu sāk taisīt tādu kuģi. Viens vecītis piegājis gu-

drajiem klāt un vaicājis: ko viņi laba darot? Tie zobojuši ve-

cīti, teikdami, ka sili ar abru taisot.

„Labi!" vecītis atteicis, „tad taisiet, taisiet!"

Un kas nu noticis? Gudrie sastrādājuši nedējām, bet cits

nekas nav izjucis, ka abras un siles, vai cik.

Muļķītis, tas vecīti nezobojis, tas tad pagatavojis tādu kuģi,
kas pa gaisu, sausumu un ūdeni skrējis. Kad muļķītis iesēdies

kuģī pie ķēniņa meitas precēt braukt, gudrie to taisījušies nosist,

bet neattapuši. Šis ātri ar kuģi pacēlies gaisā. Tad gudrie me-

tuši ozola vāles muļķītim pakaļ. Vāles augstu uzšāvušās, bet ka

kritušas atpakaļ, uzkritušas gudrajiem uz galvām un nositušas tos.

Muļķītis braukdams saticis vīru ar tievām, garām kājām (lie-

liem). Tas bijis liels skrējējs un vēlāk gājis ar ķēniņa meitu uz

avotu skrieties.

Tad saticis tādu ar lingu rokā. Tas ielicis lingā lielu akmeni

un kā sviedis — pērkons norūcis. Šis sviedējs vēlāk ar lingā

sviestu akmeni uzmodina aizmigušo skrējēju.
Saticis arī dzirdētāju, kas pat sadzirdējis, ka zāle aug. Tas

vēlāk sadzirdējis, ka skrējējs ceļā [uz avotu] aizmidzis un pamā-

cījis, lai sviedējs sviež un uzmodina.

Tad saticis kaulu grauzēju. Tas vēlāk, kad ķēniņš licis muļ-

ķītim visus savus vēršus apēst — apēdis vēršus ar visiem

kauliem.

[Pēdīgi muļķītis apprecējis ķēniņa meitu.]

4. A. 513 13. Paegļu Mārtiņš Lielvārde. Zin. kom. kr.

LP, VI, 998 (149).

Reiz bijuši trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķis. Un tie gudrie

norunājuši tādu laivu taisīt, kas simtu jūdžu vienā diena noskrien.

Muļķis arī gan gribējis gudriem brāļiem palīdzēt pie darba, bet

tie atstūmuši viņu. Nu muļķītis apmeties sevišķi un taisījis viens

pats tādu laivu. Tas nu tas.
,

Te vienu dienu gudriem brāļiem gājis vecītis garam un ap-

vaicājies: ko viņi laba taisot?

„Cūku sili!" gudrie atcirtusi.

„Lai Dievs jums palīdz!" vecītis atteicis un aizgājis pie muļķa:

ko viņš laba taisot?



261

„Taisu tadu laivu, ar kuru var simtu jūdžu diena pa gaisu
nobraukt."

„Lai Dievs tev palīdz!" vecītis teicis un aizgājis.
Bet kas nu noticis? Pēc kāda laika gudriem brāļiem bijis

darbs gatavs un muļķim bijis darbs gatavs; bet gudriem vairāk

nekas no laivas neiznācis, ka laba cūku sile; muļķim turpretim
bijusi tada laiva, ka simtu jūdžu dienā nebijis ko skriet pa gaisu.

Vecītis bijis Dievs.

5. A. 513 B. Jānis Bisenieks Gulbenē. LP, VI, 644 (122, 8).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tam

muļķim nedevuši cita nekā ēst, kā tikai bedrē, pelnos, iebērtas ka-

ņepes, tās likuši izlasīt un ēst; bet gudrie ēduši, ko vien gribējuši.
Un tad vienreiz ķēniņš izpaudis tādu ziņu: kas iztaisīšot tā-

dus vāģus [ratus], ka bez zirga varēšot braukt, tam došot pusi no

savas valsts un savu meitu par sievu.

Nu gudrie arī taisījuši tādus vāģus, bet nemācējuši. Tad muļ-
ķītis, nezin, kur sadabūjis mazu kaltiņu, cirvīti, zāģi — aizgājis
uz mežu un sācis bez zirga braucamos vāģus taisīt.

Taisījis tādu laiku, pienācis vecītis: ko šis te darot?

Ko nu darot! Taisot tādus un tādus vāģus.
„Nu, vai mani ari ņemsi par palīgu? 4 '

„Labprāt! Kāpēc ne?"

„Labi, tad cērt tu un nes kokus klāt, es taisīšu."

Un pa divi dieni vāģi bijuši gatavi. Paši vilkušies bez zirga,

un ātri skrējuši.
Bet kad nu muļķis iesēdies, braucis pie ķēniņa, tad vecītis

pamācījis: ja ceļa malā kāds nabags prasoties, lai šo pavedot, tad

lai ņemot iekšā.

Pabraucis tādu gabalu, te nākot nabags ar vienu kaju: lai pa-

vedot! Tūliņ šis pieņēmis un nu braukuši tālāk. Pabraucis, te

nākot nabags ar vienu aci: lai pavedot! Labi. Pabraukuši atkal,

nākot trešais nabags ar vienu roku: lai pavedot! Pieņēmis ir to

un nu visi četri: muļķis, klibais, aklais, vienrocis, nobraukuši pie

ķēniņa pils. Tur pilī ķēniņam tobrīd bijušas lielas dzīres. Šis

iegājis pilī, ķēniņš prasījis: kas šļs tāds esot?

„Muļķis esmu. Atbraucu ar tādiem vāģiem, kas bez zirga iet."

To dzirdēdams, ķēniņš tūdaļ tad devis muļķim citas drebēs, jo

tas bijušas noplīsušas, pa kaņepju bedri vārtoties. Sadzīrojuši

trīs dienas. Ceturtā dienā ķēniņš sacījis: „Radi nu, ko tavi vāģi

spēj! Vienas stundas laikā aizbrauc līdz dzīvības avotam, iesmel

traukā ūdeni un esi atkal atpakaļ!"
Bet tas avots bijis ļoti talu. Muļķis iznacļs bēdīgs arā; nabagi

(vecīši) prasījuši: kas šim par nelaimi, ko bēdājoties?
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„Jā, kā man nebēdāties? Ķēniņš pa stundas laiku lika līdz

dzīvības avotam aizbraukt un traukā ūdeni pārvest."
Vecīši sacījuši, lai nebēdājoties, gan būšot labi. Un klibais

paņēmis trauku, aizgājis uz avotu, ka smiltis vien nokūpējušas.
Pie avota ticis — nu tikai dzer; bet sadzēries labi — aizmidzis

pie piesmeltā trauka. Laiks nāk klāt, klibā vēl nejūt —ko nu

darīt? Te aklais ar vienu aci paskatījies: klibais guļot pie avota.

Tad vienrocis izstiepis roku labi garumā un sitis klibajam tādu

pliķi, ka šis uz rāviena augšā. Un nu klibais kā met soli — maja

ar dzīvības ūdeni.

Muļķis paņēmis trauku — iegājis pie ķēniņa: te esot!

„Labi!" ķēniņš atteicis un atdevis muļķim savu meitu par

sievu.

6. A. 513 II Staņislavs Datik s t s Jauniatgalēs Baltinavas

pagastā, J. Rupjā k r.

Dzeivova treis bruoļi. Divi gudri bruoli turēja sovu trešu

bruoli par muļķi. Tamā kēnestī, kur dzeivova itī treis bruoļi,

ķēniņš pasludvnuoja tuodu lykumu: kas atbrauks uz juo meitu pa

gaisu ar zalta kuģi, tys juo meitu apprecēs.

I vot pīguoja tei dīna. Itymā dīnā, kas beja dzirdejs lykumu,

lasējuos uz ķēniņa pili. Izzynovuši itū lykumu, gudrī bruoļi ar'

guoja laimas maklātu. Muote uz ceļa jīm sataisēja boguotu kuli,

kuramā salyka vusuodus gordus ēdīnus i dzērīnus. Kad abēji

g idrī bruoļi izguoja nu sātas, trešais bruoļs, muļķītis, gulādams ii

cepļa, grīstūs vārdamīs suoka vuortītīs un runuot uz sovu muoti,

kas pašulaik palaide šovus abējus vacuokūs dālus: „Reitā, marn',

taisi i maņ kuli, īšu i es tuos laimas maklātu. Voi ta muna laima

byus jyudenī īkrituse, varbyut ka i man laimēsīs!"

„Kur tu īsi, muļķīti?" muote suoka buortīs, „guli lobuok satā

iz cepļa, tu izguojs nū sātas i pazussi."
Bet tūmār tys muļķītis nalīk mīra, prosa, lai muote sataisa

jam kuli. Muote radzādama, ka juo nikuo apturēt navar, sataisēja

kuli, bet na tyk boguotu, kai vacuokajim dālim. Jam īlyka maizes

kancīti i yudeņa, lai nanūsluoptu.
Dēvēs muļķītis ceļā. It — īt, īt — īt, jis daīt pi vīna leļa meža,

i sateik vācu, vācu vecīti. Vecīts radz, ka jis taids nuskūm's,

suoc vaicuot jis pī juo: „Kū tu taids bēdeigs?"

„Akai ta nabāduot? Gudruokī bruoļi nūguoja iz keniņa pili

laimas maklātu; a kur ta es lai īmu?"

„Nabādoj", vecīts sācēja, nikas, dzeiva i tova laima! Pajem

vīn ciervi, īej mežā, i izlosi vysurasnuokū kūku. Cert reizi tam

kūkām ar ciervi, i pots kreit iz mutes pi zemes, i klausīs, kas tev's

sauks. Ko tik tev's suoks saukt: „Celīs, tova laima jau atguoja!"
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tu tvuleņ celīs. Ka tu pīsaceļsi, to tu īraudzēsi prīškā gaisa kuģi,
kūris laistēsīs i speidēs vīnuos zvaigznēs i mēnešus. Tu tyuleņ
kreit itymā kuģī i brauc. Ka tu brauksi pa celi, to kū tu iraudzēsi

iz ceļa, vysu jem leidza!"

Vot itys muļķītis, paklausēdams vecīša padūma, pajem ciervi

iīt mežā maklātu vysurasnuokā kūka. Atrads vysurasnuokū
kūku, jis cārt reizi tam kūkām i pats kreit ar muti pi zemes, i klau-

suos, kas sauks. Dzierd, nazkas augši runoj: „Celīs, tova laima

jau atguoja!"

Muļķītis pīsacēlīs, veras i sovom acim natyc. Radz jis
savā prīškā brīsmīgi šmuku zalta kuģi, kas vyss laistuos vīnuos

zvaigznēs i mēnešūs. Jis, nikuo daudzi nadūmuodams, pec vecīša

pīsacējuma kreit tymā kuģī. Kuģis tvuleņ aizšņuoc, ka vyss mežs

vīn nūskan, pasacel gaisā i laižuos iz ķēniņa pili. Pilē jau ir pī-
brauc's nū vysaidom molom vysaidi ķēniņu dāli ar brīsmīgim

skaistim zyrgim, bet ar zalta kuģi vēl nivīna nav.

Muļķītis kū tikai īrauga, braukdams iz ceļa, vysu jem leidza.

Vot jis brauc i veruos, ka nas vīns vecīts padvalkamejā [sedulkas]
syksnā sasītu molkas nostu. Jis i vaicoi vecīšam: „Kur tu nas

tū molku?"

„A nu cīma iz mežu nasu."

„Vot, muļķis! Nu cīma iz mežu molku nas. Voi ta mežā mol-

kas nava? Sestīs, brauksim!"

Vecīts pateic jam, sāstas kuģī i brauc. Brauc jī obēji i īrauga
otkon vecīti, kurs nas solmu kyuli.

„Kū tu nas?" muļķītis vaicoj.

„A nū pilsātas iz cīmu solmus nasu."

„Vot muļķis! Nū pilsātas iz cīmu solmus nas. Voi ta cīma*

solmu nava? Sestīs, brauksim!"

Vecīts pateic mulkīšam par juo lobū vuordu, sastās i brauc.

Brauc
— brauc jī, brauc — brauc, i īrauga otkon vecīti, kurs lac

iz vīr.as kuojas pa ceļi, ūtros kuojas jam nabeja. Muļķītis paaicy-

nuoja sēstīs jam kuģī. Vecīts pateic muļķītim par juo lobu

vuordu, īsasāst kuģī i brauc.

Tagad jī jau brauc četratā, treis vecīši i tys muļķītis. Brauc

i veros, ka jau natuoli ķēniņa piļs. Kuģis zam keniņa pils ka

aizšņuoc, tai vysi ķēniņa dāli tai i pasaver iz tuo zalta kuģa, ka

tys kuģis zvaigznēs i mēnešūs vīn laistuos. Sabraukuši keniņu

i cytu boguotnīku dāli dūmoj i breinuojuos: te jau ir varby_ut kuods

boguotnīks. Zalta kuģis, dabraucūt pi keniņa pils, nusalaižos

zeme. Vysi apkuortējī veros, kas nyu leiss nu kuģa uora. Veros,
ka izlem treis vecīši i tvs sapleisušais muļķītis. Keniņu i cytu

boguotnīku dāli suoc vaičuot vecīšim: „Kurs to te jir kuģa saim-

nīks?"
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Tī vecīši paruoda iz tuo muļķīša: „Vot itys, kurs vēļ i myu-

sus atsādynov's atvede."

Vysi vaicuotuoji, kas labi apsavylkuši, i nūsabreinoj: kur ta

te taids sapleiss varēja jemt taidu brīsmīgu zalta kuģi.

Kēneņa kolpi pastuostēja ķēniņam: „Jau atbrauce vīns iz

tovu meitu ar brīsmīgu zalta kuģi."

Ķēniņš izīt, pasaveruos iz to sapleisušuo muļķīša i nūsabeist:

kur ta nyu taidam atdūs sovu meitu. Kū darēt? Dūmoj ķēniņš,
atsacēt navar, par tū ka puorkuops sovu lykumu. Rodi ķēniņa

ar nadūd padūma ķēniņam atdūt sovu meitu taidam sapleisušam
übagam. Golu golā ķēniņš sadūmoj un pasoka muļkīšam: „Vot,

pošulaik es ar sovim rodim gribu apsprīst, kad taisēt tēv kuozas."

Muļķītis ari pasaklausa.

Saīt ķēniņš ar sovim radinīkim pilī. Pa tū laiku, cykom ķē-

niņa radinīki lasējuos pilī, tys vecīts, kūris lēce uz vīnas kuojas,
soka uz sovu vedēju, muļķīti: „Es tān [tagad] puorsataisēšu par

myusu, īskrīšu pa lūgu pilī i nūsaklausēšu, kū jī sprīss."

Vecīts puorsataisēja par myusu, īskrīn pa lūgu pilī i klausuos,

kū jī runoj. Rodi ķēniņa soka iz ķēniņa: „Cyta nikuo tu nadori,

kai pasoki sovim kolpim, lai jī izkurinoj korstu, korstu pierti, tai

ka cylvāks jimā īguojs varātu sadegt. Kai īīs jis piertē, tyuley
durovas aizslēgt un pamest par nakti, lai jis tur sadag. Ka pierts

byus gotova, tu izguoj's uorā jau pasoki, ka kuozas bvus reitu, i

ka tev šūdīņ juoīt piertē mozguotūs."

Ķēniņš, nikuo daudzi nadūmuodams, pasoka sovim kolpim,

lai jī tyuleņ izkurinoj pierti tyk korstu, ka lai vysi greidas dzelži

palīk sorkani. Kolpi, paklausēdami ķēniņa, tyuleņ izkurinoj

pierti tyk korstu, ka navar kluot daīt. Kad pierts beja izkuri-

nuota, kolpi pasoka ķēniņam. Ķēniņš, izguoj's uorā, pasoka muļ-

kīšam: „Ķuozas byus reitu, i tev šūdīņ juoīt piertē."
Pa tū laiku, kad ķēniņš runova ar muļķīti, tys vec's, kūris beja

puortaisēiīs par myusu un īskrēj's pilī, izskrēja uorā nū piļa, atsa-

mete muļkīšam pi auss i pastuostēja, kū jī beja nūsprīduši. Muļ-

ķītis suoka bāduotīs, kai lai nyule byus. Bet vec's, kūris nese

solmu kyuli nu pilsātas iz cīmu, soka muļkīšam: ~ltei bāda na

bāda, ka leluokas bādas nava. Tykai ka tu īsi iz pierti, tu pasoki

kolpim, lai jī parunoj ķēniņam, ka es gribu īt ar tevim pierte.'
Muļķītis, īdams piertē, paprosa kolpim, lai jī parunoj ķēniņam,

ka ar manim grib īt piertē vīns vecīts. Ķēniņš nikuo nadumo-

dams, atļaun.

Kolpi īvad jūs piertē, aizslādz dūrs i pamat jūs leidz reitam,

dūmuodami, ka jī tur sadegs. Kai tik jī saguoja piertē, vec's tvu-

leņ izkluoja pa greidu puskyuļa solmu. Kad puskyuļa solmu beja

izkluots, pierts palyka drusku soltuoka, tuo ka pošureiz varēja

labi gulēt. Tai jī atgulēja piertē vysu nakti. Pa reitam klausuos,
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ka nazkas atīt. Vecīts, nikuo nagaidēdams, pajem atlvkušū pus-

kyuļa solmu un izkluoj pa greidu. Pierts palīk tyk solta, ka navar

vairuokīškā stuovēt. Nuocēji beja ķēniņa kolpi, kuri guoja iz

pierti vārtus, kas ar jīm jira nūtics. Atslādz dūrs, veruos, ka tī

pylnā dzeiveibā staigoj pa pierti. Bet pierts tagad beja tyk solta,
ka gryuši beja nūstuovēt vydā. Kolpi breinuodamīs suoc vaicuot:

„Kai jyus te vēl nasadagāt itamā piertē, kura vakar beja izkury-
nuota tik korsta, ka navarēja kluot daīt?"

„Kūta jyus te jūkojat ar myusim? Tyk soltā piertē syutēt

mozguotūs."
Te vysi ac's vīn izplātuši breinuojās; nazyn kū sacīt. Vakar

pierts beja tyk korsta, ka kluot navarēja daīt, a šūdīņ palykuse

tyk solta, ka navar īškā pavysam stuovēt.

Nuskrīn kolpi iz ķēniņu i pastuosta, ka vecīts ar muļķīti, kuri

vakar saguoja piertē, šūdīņ atrosti dzeivi. Ķēniņš, jīm natycā-
dams, skrīn vārtās pots iz pierti. Nūskrēj's īrauga tū pošu, kū

juo kolpi teica. Muļķītis tagad soka iz ķēniņu: „Jo tu man naat-

dūsi sovas meitas ar lobu, to es tovu meitu nu tev's pajemšu ar

karaspāku."
„Nū kurīnes tu jemsi sovu karaspāku, kas tev jū dūs? Man

to ir sova valsts, a kas ta tev?"

„Nikas! Tev nava juozyn, nu kurīnes es jū jemšu. Bet ka

tu naatdūsi ar lobu, to atjemšu gon es nu tev's jū," atsacēja muļ-
ķītis.

_..Nu, ka jau tai, tod leidz reitam jo sadabuosi pīcpadsmit pulku
saldātu, tod atdūšu sovu meitu; bet jo ne, tod naatdūšu," ķēniņš
atsoka muļkīšam dūmuodams, ka tagad gon jam byus beigas.

Atīt reits. Agri reitā, cykam ķēniņš vēl gul, muļķītis kūpā ar

tu vecīti, kūris nese padvalkamajā molkas nostu, pa lelu teirumu

izsvaidēja molkas pagales. Kad pagales bej izsvaidētas, tys vecs

vīnā ocumirklī puortaisēja tuos par pīcpadsmit pulku lelu kara-

spāku. Pots muļķītis beja šūs saldātu viersnīks. Jis juoja ap-

kuort iz brīsmeigi skaista zyrga, apskatēdams sova karaspāka,
voi ir vyss kuorteibā. Saldati pošulaik spēlēja i dzīdova dzīsmes.

Pa reitam ķēniņš, izzamūdīs nū mīga, i klausuos, ka nazkas

uorā natuoli spēlej un dzīd. Ķēniņš, nikuo nasaprazdams, kas tī

var spēlēt, vaicoj kolpim. Kolpi jam atbild, ka te spēlei muļķīša
karaspāks. Ķēniņš, natycadams jīm, pots īt pi lūga vārtās. Īrauga,
ka muļķītis, apsavilcīs cīši šmukuos drēbēs, juoj iz šmuka zyrga

apkuort šovam karaspākam. Ķēniņš tyuleņ nūsamozgova, reizē

ar sovu meitu izguoja uorā apsavārtu mujkīša saldātu. Muļķī-
tis aizjuo.ia jīm prīškā, jūs apsveic un paruodēja sova pīcpadsmit
Pulku saldātu. Itū vysu radzādams, ķēniņš atļuove jam apsapre-

cetīs ar sovu meitu. To jī nūtaisēja boguotas kuozas un_ suoka

dzeivuot laimeigi. Ķēniņš atdeve muļķītim sovas puskenestis.
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Vacuokī muļķīša bruoli, izzvnovuši, ka jus bruols apsaprecēja ar

kēnirja meitu, vīns zaudēja pruotu, a ūtrs nūsasleicynova.

7. A. 513 B. Skoln i c c c A. Pa tmalnīce Egluna. N. Rancana

krājumā.

Beja vīns kēneņč, kas vīnreiz sācēja: „Kas uztaisīs vēja kuģi,
tam atdūšu sovu meitu por sīvu."

Tur dzeivuoja ar vīns tāvs ar trim dālim, divi beia gudri, tre-

šais mulkis. Tāvs palaide savus gudrus dālus uz ceļu, īdeva jīm
lobus zuobokus, boltas maizes, pīna, un palaide. Mulkis ari veras

un prosas nu tēva, lai palaiž jū ari. Tāvs īdūd jam palavu mai-

zes, mainas maizes, buteli yudina, naasu ciervi i palaiž jū prū-

jam. Jis īt — ceļā sateik vācu veceiti. Veceits prosa: „Mož ir

kas kū ēst?"

Jis soka: „Ir gon, bet man kauns ruodeit, ka man ir maina

maize un tik yudens butele."

Veceits soka: „Kas byuškys, tys labs. Tikai īdūd paēst —

man gribīs ēst."

Jis izvalk nu kules — veras: bolta maize un pīna butele. Jī
sāst zemē un ād. Tod veceits vaicoj: „Kur tu īsi?"

Jis soka: „Es īsu taiseit gaisa kuģi."
Veceits soka: „Ej pi meža molas, pi pyrmuo kūka īsit ar ciera

pīšu, atsagulst un īguļ. Tevi pīcels un tev byus gotovs kuģis. A

tu, ka brauksi pa ceļam, tod pajem vysus, vysus, kū tikai satiksi

uz ceļa."

Jis aizīt da mežam, īsyt a cieri par pyrmū kūku, uzzagulst

un īgul. Por šaillteni nazkas suok celt, jlis pīsaceļas — veras:

skaists kuģis. Jis īsāst un brauc da kēneņa — veras: uz ceļa

īt cvlvāks, vīnu kuoju pacēlis i dasējis pi plaču. Jis vaicoj: „Kam
tu tū kuoju dasēji?"

Jis soka: „Ka es palaiššu kuoju valē, tod es ar vīnu suli pus

pasauli puorskrīšu."

Jis soka: „Sēst, brauksim reizē ar manim!"

Jis sāst un brauc. Brauc, brauc — ceļā veras, ka cylvaks
taisās saut, bet nikur naskrīn ni putnis ni zaķis. Jis vaicoj: „Kam

tu tur saun?"

„Es saunu putnam, es redzu par pus pasauli."

Jis soka: ~Sēst, brauksim reizē!"

Jis sāst un brauc. Brauc — veras: cylvāks staigoj ap azaru

un meklej dzert. Jis vaicoj: „Kuo tu tur meklej?"

JDzert meklēju!"
„Kvota tu verīs? Azars prīškā, gulīs un īdzer!"

Jis soka: „Man te tik vīns guldzis."

„Nu tad sēst, brauksim reizē!"
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Jis sast. Brauc, brauc — veras: cylvāks it nu sātas, nas uz

mežu molku.

„Kū tu tur dori? Nu sātas nes uz mežu molku."

Jis soka: „Itai molka nav sprosta."
„Nu tad sēst ar manim, brauksim!"

Jis sāst vydā un brauc. Veras: īt cylvāks, nas maizes kuku-

ļus un prosa ēst. Jis soka: Pats tik daudz maizes nas uz sātu,

un ēst prosa."

Jis soka: „Man te tik ir vīns guldzis, man vaiga vairuok."

„Nu sēst, brauksim reizē!"

Brauc, brauc — veras: cylvāks īt uz sātu, nas cysu veiksi.

Jis vaicoj: „Kam tu nesi cysas uz sātu?"

Jis soka: ~Šytuos cysas nav sprostas."
„Nu sēst, brauksim reizē!"

Jis sāst un mudri aizbrauc da kēneņam. Kēneņš pasyuta, lai

poskotuos, kaidi tur kungi ira. Sulaiņi aizīt — veras: svuoti at-

braukusi ar vēja kuģi. Kēneņš soka, ka lai dabuoj dzeivuo un

mvrušuo yudiņa, tad tvuleņ byus kuozas. Tys veirs ar dasītuo

kuoju atraisa sovu kuoju un mudri kluot pi yudiņa, pīsmēle dzei-

vuo un myrušuo yudiņa un mudri pusceļā atsagula pi vīnu patmalu

un aizmyga. A te jau vysi runoj: „Kab byutu kluotu, nav vys

mudri."

Tys suovējs mudri pasaveras, kur jis ir. Veras: ir pusceļā,
tvuleņ pajām plinti īsaun taišņi tamuos patmalēs; jis mudri pīsa-

ceļas un ar pussūli beja jau kluotu. Muļķa bruolis atnas tū_yudini
kēneņam. Kēneņš soka: „Ka tev byutu tik daudz kara spāka kai

pi manis."

Jis pavaicoj: „Vai var īt ar visim draugim?"

Kēneņš soka: „Var, kai grib."
Tyuleņ sāst gaisa kuģī un brauc, puorbrauc gobolu, nūsvīž

Pagali, pabrauc vēl gobolu un nūsvīž otkon. Tai izsvaida vysas

pagales pa visim teirumim un vysom molom. Pūt tik daudz kara

spāka, ka navar apskaiteit. Ļaud's grajoj [baltkr. grac' spēlēt]
un doncoj. Kēneņš reitā ceļas, dzierd daudz muzykas un soka,

ka vajaga izkurynuot pierti. Nūkurynoj dzelža pierti sorkonu,
ka par gobolu navar daīt kluot. Muļķis vaicoj kēneņam: „Voi var

man ar draugim īt uz pierti?"

Jis pajām ieidza cysas un aizīt uz pierti, vys sviž pa drusce-

Bei cysu. Ka tyvttok pi pierts daguoja —pa vysam solta: i jau
siles beja lads. Kēneņš padarēja četradesmit buču ols,_ četrade-

smit vēršu un cytaidu vysaidu ēdīnu daudz daudz. Kēneņš pa-

sacēja, kab vysus ēdīnus varātu apēst. Jis pavoicoj: „Vai varēs

ar visim draugim ēst?"

Kēneņš pasacēja: „Var ar visim draugim."

Veirs, kurs prasēja ēst, tys apēda vysus vēršus vīns pats, ni-
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vīnam nikuo napamete. Uotrais, kurs ap azaru staiguoja, dzert

maklādams, tys vysas bučas izdzēre, citi nikuo nadabuoja. Mul-
kis aprecēja kēneņa meitu un nyu beja boguotas kuozas, bet gudri

bruoli palyka tāva muojā par struodnīkim.

8. A. 513 B. 38. J. Gobziņš ar Šmitu Jani Rudbaržniekos.

LP, VI, 640 (122, 5).

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Un tu-

rienes ķēniņš bija izsludinājis, kas pie vioa meitas var atbraukt ar

tādu zelta laivu, kas iet pa zemes un ūdens virsu, tas to dabūs par

sievu.

Tad mūsu trīs brāli norunājuši arī zelta laivas taisīt. Labi.

Gudrie nu taisījuši savas laivas kopā, vienā vietā strādādami, bet

muļķi atstūmuši, lai paiet sāņus kautkur citur darboties, jo tikpat

nekas prātīgs tur neizjukšot. Jā, jā — muļķis gājis arī.

Tad pie gudriem brāļiem — tas bijis vai otrā, vai treša

dienā — pierādies vecs vīriņš un lūdzies, lai dodot viņam ko ēst —

dikti esot izsalcis.

Tie atteikuši: „Kur mēs ņemsim tev ko dot, diez', vai pašiem
vēl pietiks?"

Nu vīriņš nogājis pie muļķīša un lūdzis tam ēst. Muļķītis tei-

cis- maz viņam gan esot, bet cik esot, tik došot.

Viņi abi paēduši. Tad vecītis teicis: „lesim nu pagulēt!"

Muļķītis atsacījis: „Ko nu gulēsim? Jātaisa zelta laiva; būs

jābrauc pie ķēniņa meitas un laiva vēl nebūs gatava."
Bet vecītis pierunājis šo: „lesim tikai gulēt, kad piecelsimies,

laiva būs gatava."

Labi, gulējuši arī. Izgulējušies — tiklīdz pamodušies — laiva

laistījusies vien pretim.
Vecītis tad iesēdinājis muļķīti zelta laivā, palaidis, lai iet pa

sausu zemi, pa ūdeni, un teicis, ka braukdams viņš iemantošot
trīs sulaiņus.

Braucis, braucis zelta laivā, ieraudzījis vienu vīru; tas bijis

zvaigžņu skaitītājs. Viņš varējis izskaitīt, lai būtu zvaigznes,
cik būdamas. To paņēmis līdz un braucis atkal. Pabraucis, ie-

raudzījis deviņu ezeru dzērēju. Viņš varējis deviņi ezerus uz reižu

izdzert. Paņēmis to līdz un braucis atkal. Pabraucis, ieraudzījis

ledus grausēju. Paņēmis to arī līdz un aizbraucis ķēniņa pilī. Te

nu esot zelta laiva, kas pa zemes, pa ūdens virsu iet — lai dodot

solīto ķēniņa meitu!

Ķēniņš par laivu gan izpriecājies, bet meitu negribējis vairs

dot. Ja izskaitīšot viņam adatas, tad gan domājot atdot. Un viņš

ievedis muļķīti vienā kambarī, tur bijušas dikti pulku kniepadatu,

un licis, lai tās izskaita.
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Muļķītis teicis: viņš izskaitīšot gan, lai tikai ļaujot vīnam
vienu sulaini ņemt ļīdz. Ķēniņš ļāvis arī. Nu pasaucis zvaigžņu
skaitītāju. Tas ienācis kambarī, teicis: „lesim tikai gulēt, es jau
zinu, cik tur ir!"

Labi. gulējuši. Otra rīta ienācis ķēniņš, prasījis: „Nu, cik

tur ir?"

Tik un tik! — pateicis, un nu ķēniņam meita bija jāatdod. Bet

viņš tomēr vēl neatdevis, licis muļķītim, lai izdzerot deviņi mu-

cas vīna, tad došot.

Muļķītis sacījis: viņš izdzeršot gan, lai tikai ļaujot vienu su-

laini ņemt līdz. Ķēniņš ļāvis arī. Nu pasaucis deviņu ezeru dzē-

rēju un tas tikai ņēmies dzerdams; muļķītis atkal gulējis par to

laiku. Atmodies, saucis, lai viņam arī drusku padodot nodzer-

ties; dzērējs teicis, ka vairs neesot. Tad muļķītis iesaucies* „Ak
tu sasodīts negausis! es tā domāju: nu labi sadzeršos, un viņš iz-

dzēris visu."

No rīta ķēniņš iegājis un pieklauvējis visām mucām — riktigi:
visas bijušas tukšas; bet meitu tomēr vēl neatdevis, teicis, ka iz-

kurināmo: krāsni un ja viņš — muļķis — tai krāsnī nākošu nakti

varēšot izgulēties, tad meitu dabūšot. Tā krāsns pa deviņi asi jau
cilvēku vilkusi iekšā.

Muļķītis atteicis: viņš izgulēšot gan, lai tikai ļaujot vienu su-

laini ņemt līdz. Ķēniņš ļāvis. Nu pasaucis ledus grauzēju. Abi

gājuši pie krāsns, liesma jau pa deviņi asi sākusi šos vilkt iekšā.

Tad ledus grauzējs iespļāvis vienreiz krāsnī, uiu nu jau varējuši
labi tuvu pieiet. Pieejot klāt — vēl esot par karstu. Spļaujot
vel otrreiz. Nu ielienot iekšā, sākot gulēt — vēl esot par karstu.

Spļāvis vēl trešreiz, nu guļot līdz rītam kā tikai patīkoties.

No rīta ķēniņš atnākot raudzīt — jā — šie abi guļot sarāvu-

šies. Bet ķēniņš vēl nedodot meitu. Ja viņš staģenē_ varot izgu-

lēt, kur esot lācis, tad došot meitu. Neko darīt, paņēmis kokles,
bārdnazi, saputinātu ziepju skutulīti un gājis staģenē iekšā kokle -

dams. Lācis, kokles padzirdējis, teicis: lai viņu arī iemācot koklet!

Muļķītis smējies: „Es tevi iemācītu gan, bet tev ir līki pierksti."

Viņš nu iedzinis sienā ķīli un teicis, lai lācis iebāž pierkstus
tai šķierbā, tad viņš izliekšot taisnus, ka var koklēt. Lācis bāzis.
Nu muļķis izvilcis ķīli un lācim nagi bijuši kā iekalti. Tad muļķis

nopindzelējis lācim vienus sānus ar ziepju_putām un ar bārdnazi

nodzinis itin skaidrus. Pēc tam paņēmis jājamo pātagu un tā mi-

zojis lāci, ka sākuši aseņi tecēt. Lācis redzējis: joki nav — sācis

•ugtļes: viņš neko nedarīšot; lai muļķis droši guļot staģenes du-

benā, viņš gulēšot priekšā un apsargāšot šo.

Labi, muļķis apgulies dubenā un lācis apgulies pie_ durem.

No rīta ķēniņš domājis: „Nu jau muļķītis beigts bus!" un ga-
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jis raudzīt. Piegājis pie staģenes dūrēm — pieklauvējis. Lācis

apsaucis: „Kuš! Kungs gul dubenā!"

Nu ķēniņš saucot muļķīti ārā un dodot savu meitu par sievu.

Muļķītis ar jauno sievu, ar saviem trim sulaiņiem sēdies zelta

laivā un nu braucis pa ūdeni uz mājām. Pabraucis gabalu, ķēni-

ņam atkal palicis žēl par meitu un tā sūtījis lāci pakaļ, lai iet

viņu saplēst.
Bet kad braucēji lāci ieraudzījuši, viņi piesējuši ķēniņa meitu

laivas pakaļā, lai peld līdz. Lācis ieraudzījis, ka viņa ir plika,
laidis tik atpakaļ uz mājām. Pārskrējis — ķēniņš prasījis: „Vai

saplēsi?"
Lācis teicis: „Ne!"

„Kālab ne?"

„Jā, man tikai vieni sāni pliki, bet tas viscaur pliks, ko viņš

tagad tur nodīrājis. Ar viņu nevar vis jokoties aplam."

Muļķītis nu pārbraucis uz savām mājām un saturējuši tādas

kāzas, kādas vēl nekad nav bijušas.

9. A. 513 B. 307. J. Henniijš Sasmaka.

Vienam tēvam bija trīs dēli: viens muļķis, divi gudri. Vienam

ķēniņam bija atkal viena meita, un visi trīs brāļi precēja pēc tas.

Tad ķēniņš teica: „Kas var man uztaisīt tādu laivu, kas iet pa

sausu zemi, tas var dabūt manu meitu par sievu."

Nu gāja viens gudrais brālis taisīt to laivu. ledams viņš sa-

tiek vienu vecu vīriņu, kas tam jautā: „Kur tu eji, mans dēliņ?"

Brālis atbild: „Ko tu gribi, vecais nabags? Vai tu esi ceļa

noprasītājs?"
Tā tas vecais nabags teic: „Ej, ej, mans dēliņ!"

Tā nu vecais vīriņš aiziet. Brālis mežā noskatījies tādu līku

priedi un nocērt to. Nu viņš strādā līdz pašam vakaram. Tumsa

viņš pārnāk mājā un skatās, kas nu ir iznācis. Ir iztaisīts kruķis,

bet bez kāta.

Tagad iet otrs gudrais brālis taisīt to laivu. Viņš aiziet tai

mežā, noskatās atkal tādu līku priedi un nocērt to. Viņš taisa

līdz pašam vakaram, un kad jau ir dikti tumšs, tad pārnāk maja.

Mājā apskatījies, viņš redz, ka ir kruķim kātu uztaisījis.
Pēdīgi aiziet arī muļķis to laivu taisīt. Viņš satiek atkal to

pašu veco vīriņu un tas viņam prasa: „Kur tu ej, maus dēliņ?"

„Es iemu tādu laivu taisīt, kas pa sausu zemi iet."

Vecais vīriņš saka: „Es tev iešu līdz un palīdzēšu uztaisīt'

Nu viņi iet abi divi uz to mežu to laivu taisīt. Mežā nonāku-

šiem, vecais vīriņš saka: „Nogulsimies zemē, gan jau būs laika

diezgan laivu taisīt."

Tā nu viņi abi nogulstas zemē. Bet kamēr tas muļķis gul,
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tamēr tas vecais ir jau uztaisījis to laivu. Nu viņš uzcel muļķi un

noteic tam: „Kad tu ieraugi kādu nabagu, tad ņēmi to laivā iekšā.

Lai tam nabagam būtu utis, vai kraupis, ņem tik iekšā!"

Vecais vīriņš nu noiet projām un tas muļķis brauc pa zemi

ar savu laivu. Braukdams viņš redz, ka viens vecs nabags ēd

maitu, un saka tam: „Ko tu ēd to miaitu? Nāc labāk sēdi mana

laivā!"

• Vecais nabags teic: „Ka tu zinātu, kas par gardu gaļu!"

Tad tas vecais nabags iesēstas laivā, un nu viņi abi brauc

projām. Muļķis atkal ierauga, ka viens vecs nabags lec ar vienu

kāju, un uzprasa tam: „Cik tālu tad tu vari lēkt ar vienu kaju?"

Nabags atbild: „Es varu lēkt vesalu jūdzi ar vienu lecienu."

Muļķis teic: ~Nāc labāk sēdi manā laivā!"

Nu iesēstas arī otrs nabags laivā un tagad visi trīs brauc pro-

jām. Tālāku braucot, muļķis ierauga, ka viens vecs nabags rau-

gās ar vienu aci. Mulkis saka: ~Cik tālu tad tu redzi ar vienu

aci?"

Nabags atteic: „Es varu redzēt septiņas jūdzes."

Muļķis teic: „Labāk sēdies še laivā!"

Vecais nabags atkal iesēstas laivā un visi četri_ nobrauc uz

ķēniņa pili. Tur tie trīs nabagi izkāpj no laivas ara, un trešais

brālis nu piebrauc pie pašām ķēniņa durvim paradīt, ka viņš pa-

tiesi ir uztaisījis tādu laivu, kas iet pa sausu zemi.

Bet nu ķēniņam ir meita nomirusi, un viņš teic muļķim, ka

viņam jāiet to meitu vāķēt. Ķēniņš domā ka viņš ies, tad ta meita

viņu saplēsīs, un nu ieslēdz muļķi baznīca pie mirušas meitas.

Tur viņam pielaižas viens eņģelis klat un pateic, lai viņš palien

apakš baznīcas luktura. Viņš arī tā izdara, un ta meita nu meklē

šo pa visiem krēsliem. Ka visi krēsli ir izmeklēti, ta gailis dzied

un tā meita ieskrej rūkdama zārkā.

Muļķis nu iet un nosēstas krēslā. No rīta nāk ķēniņš izlaļž
gan šo uz laiku ārā, bet otru nakti viņam atkal jāiet to meitu vā-

ķēt, un ķēniņš viņu tāpat kā pirmo nakti. Viņam pielai-

žas atkal tas eņģelis klāt un pamāca, lai viņš šoreiz ieiet baznīcas

kambarī un ierokas kaulos. Viņš ta izdara, un ta meita nu meklē

pa krēsliem un izvanda visas_ malas, tad ieiet tai kambarī un

sviež tos kaulus uz visām pusēm, bet tūliņ jau dzied gailis un ta

meita ieskrien rūkdama zārkā.

Muļķis nu lien no kauliem ārā un atsēstas_ krēslā. No rīta nāk

ķēniņš un izlaiž viņu ārā, bet viņam jāiet vel trešo nakti vaķet.

Kad viņu ieslēdz baznīcā, tad viņam pielaižas tas eņģelis klat un

teic, lai viņš palien apakš zārka, un kad ta meita iziet no zārka,

lai tad viņš ieguļas zārka. Viņš visu ta izdara un dzird
1

ka šoreiz

meita sviež tos kaulus uz visam pusēm. Te gailis sak dziedat
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un meita tūliņ pie zārka klāt un lūdz: „Mīlais brālīt, laid mani

iekša, mans laiks jau sen ir pagalam!"

Viņš atbild: „Ej noskaiti tēva reizi pie svētā altāra!"

Meita gan aizskrien, kaut ko norūc un sāk atkal lūgties, lai

laiž šo zārkā. Muļķis tik teic: „Ej noskaiti kārtīgi tēva reizi pie
svētā altāra!"

Ķēniņa meita gan atkal grib izmānīties un lūgties, bet muļ-
ķis pastāv pie sava: „Ej noskaiti kārtīgi tēva reizi pie svētā

altāra!"

Nu meita arī noskaita lūgšanu un ir atpestīta no ļaunuma.
Kad ķēniņš no rīta ienāk baznīcā un redz savu meitu sveiku un

veselu, viņš ir ļoti priecīgs un atdod to muļķītim par sievu.

10. A. 513 B. E. Reinbacha Vecpiebalga.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Vecā-

kie, gudrie brāli muļķīti ne acu galā neieraudzīja un arvien lūkoja

to šā tā izmuļķot. Tam" pašā laikā bija izsludināts, ka kaimiņu

valsts ķēniņa meita izprecināma un, lai braucot no visām vilstim

skaistākie jaunekli. Vecākie brāļi nu atkal gribēja par muļķīti pa-

zoboties un pierunāja to, lai tas tikai ejot uz ķēniņu, jo viņam vi-

sādā ziņā būšot tur liela laime. Viņš, neko ļaunu nedomādams,

arī aizgāja savās vienkāršās drēbēs un nepaņēma nekā līdz. Arī

vecākie brāļi aizceļoja, bet tie saģērbās skaistās drēbēs un aiz-

jāja uz skaistiem zirgiem. Viņi domāja, ka viens vai otrs gan

katrā ziņā dabūšot princesi.

Muļķītis gāja, gāja, kamēr mežā apmaldījās. Nabadziņš ne-

zināja ko iesākt. Viņš ilgi maldījās pa mežu, kamēr sāka raudat.

Te uzreiz viņš ierauga vienu vecīti un tas viņam iautāja: „Kam

tu, dēliņ, raudi?"

Muļķītis atbildēja tā un tā — ka vecākie brāli viņu sūtījuši

pie princeses precībās. Viņš ceļu labi nezinot un tā esot apmal-
dījies. Vecītis Muļķīti izveda no meža, parādīja ceļu un iedeva

tam mazu kastiņu, sacīdams: „Še tev šī kastiņa. Ja tev kā va-

jaga, tad iepūt viņā trīs reiz un tad tas piepildīsies."

Muļķītis saņēma kastiņu, bija ļoti priecīgs un pateicās vecītim.

Nonācis pie pils vārtiem, viņš gribēja iet iekšā, bet vārtu

sargi viņu nelaida, jo esot prasti ģērbies. Muļķītis papriekšu ne-

zināja, ko darīt, bet te par laimi viņš atcerējās kastiņu, ko tam

vecītis bija iedevis. Viņš iepūta trīs reizes kastiņā, un tūliņ viņa

priekšā parādījās zelta zirgs; uz muguras tam bija lepnas drebēs.

Muļķītis uzvilka lepnās drēbes, uzkāpa zirgam mugurā un nu jāja

uz pili atpakaļ. Vārtu sargi viņu šoreiz saņēma ar lielu godu.
Tikko viņš iejāja pie princeses, tā viņu tūliņ iemīlēja. Pēc trim
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dienam svinēja kazas. Vini dzīvo laimīgi vel šodien, ja nav

miruši.

12. Jaunava par vīrieti.

1. A. 514. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava.

LP, 11, 81 (44).

Kāda kunga meita bija iemīlējusi nabaga kalpa dēlu. Meita

labprāt puisi precētu, bet to labi zin: kā teiks tēvam, tas nelaidīs.

Vai tur nav gals rokā? Tomēr beidzot kunga meitai iešaujas
labs padoms prātā. Viņa lūdz tēvu, lai pieņemtu puisi par savu

sulaini. Varbūt, ja tik sulainis tēvam labi iztaptu, ka tad vecais

pēc kāda laika apdomājās un atvēlē abiem precēties. Bet tādu

ceļu iedama, nabadzīte tāļu netika. Pavārs jau pirmā nedēlā

saodis, kas jauniem ļaudīm aiz ādas. Tas pasaka kungam, un nu

uguns pie pakulām. Kungs liek sulaini iebāzt maisā un uz pie-
darbu aiznest, lai tas badā nomirtu. Meitai puiša loti žēl; bet

neko darīt — neuzdrošinās ne raudāt. Te otrā dienā kungam

ievajagās kautkur ciemā aizbraukt. Meitai nu bija laiks puisi
atpestīt. Viņa izlaiž to no maisa sacīdama: „Ej, puisīt, pie ķē-

niņa, kalpo tur. Nerādies te tik nevienam, lai tēvs labāk do-

mātu, ka tu maisā esi badā nomiris." Puisis aiziet pie ķēniņa un

salīgst.
Drīzi pēc tam ķēniņam izcēlās karš ar otru ķēniņu. Un re,

ko nu kunga meita sadomājusi? Viņa pārģērbjas vīriešu drebēs,
aiziet pie tā ķēniņa, kur puisis, un piedāvājas ķēniņam par kara

vīru._ Ķēniņam kara laiks, tas pieņem. Bet nu bija gan ko

redzēt, ko sievietis, vīriešu svārkos iekāpis, spēj darīt! Lai kāds

nak
— nost kā muša. Ķēniņš tādu kara vīru vēl nebija atradis.

Viņš iecel to par pašu kara vadoni. Tie bija gan brīnumi. Ne-

vienam tas ne prātā, ka tik sirdīgs kara vīrs kunga meita. To-

mēr kas tiesa, tas tiesa. Jaunais kara vadonis pārvar ienaid-

nieku, nobeidz karu ātrāki, nekā ķēniņš to būtu domājis. Pēc

kara ķēniņš nezin cik samaksāt jaunajam kara vadonim; bet

kara vadonis atsaka: „Ko, ķēniņ, tur tikdaudz maksāt? Atdod

man tik to puisi, ko viņreiz salīgi, par sulaini — pietiks!"

Ķēniņš atdod. Puisis noiet pie kara vadoņa un, saprotama
lieta, tam ne jausmas, ka tā viņa paša līgaviņa. Otrā dienā kara

vadonis izstāsta puisim visu atgadījumu un tad pamāca ta:

•Pārģērbies tagad manās kara vadoņa drēbēs un pēc trim dienām

atnāc pie mana tēva, mani par līgavu bildināt. Tādam varenam

kara vadonim viņš savas meitas neliegs. Es steigšos uz māju

un nelikšos ne zinot. Ja tēvs prasīs, kur tik ilgi esmu bijusi, tad

teikšu, ka mežā apmaldījos."
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Pēc trim dienām puisis kara vadoņa drēbēs klāt un pirmā

runa tūlīt: vai kungs nedošot viņam savu meitu par sievu.

„Ak tu manu dieniņu!" kungs iesaucās, „tādam varenam

vīram nu meitas liegšu. Ja patīk — rītu tūlīt kāzas!"

„Labi, dzersim rītu kāzas!" puisis atbild.

Tā notiek. Pēc kāzām jaunais pāris ņemas visu izstāstīt.

Kungs iesākumā gan tā kā dusmojas, bet vēlāk saka: „Kas iz-

liets, tas izliets — sasmelt vairs nevar. Es pārskatījos, ka jūsu

patiesīgo laimi gribēju ārdīt un jūs abi pārskatījāties, ka mani,

vecu vīru, piekrāpāt. Bet kas bijis — bijis: uz priekšu dzīvosim

saderībā."

2. A. 514. Teicēja H. Ančupānc Makašānu pag. Latvju

kultūras kr.

Seņ-senejūs laikus dzeivuoja vīns bruols as sovu muosu.

Muosa beja vacuoka par bruoli. Jī obadivēji dzeivuoja nūrīgi:

vīns ūtru mīļuoja un žāluoja. Bruolam jau vajadzēja īt soldotus.

Muosa soka bruolam: „Es īšu par tevi soldotūs."

Tai muosa pametja sovu bruoli un nūguoja dīnēt. Muosa

dīnēja par soldotu tymā pilsātā, kur dzeivuoja pats kēninš.

Kalidu reiz itū soldotu pastotīja vaktnīkūs ķēniņa pilī pi lūga.

Kēmiņam beja meita, kura, kad īraudzēja itū soldotu, īsamīļēja, jo

soldots beja cīši smuks. Ķēniņa meita suoka runuot šovam ta-

vam, ka jai brīsmīgi pateik itys soldots un jei grib ar jū precētīs-

Ķēniņš cik jai narunuoja, bet nikai navar īruiniuot sovai meitai

par soldotu nadūmuot. Keniņš radz, ka nikuo nabyus, jo navar

meitas pīrunuot. Suoka ķēniņš itū soldotu paaugstynuot vys

par leluoku un golu golā paaugstynuoja jū par kņazu pi sovas pils
un apprecēja ar sovu meitu, sataisīdams lelas un boguotas kuozas.

Tai dzeivoj ķēniņa meita ar itū kņazu.
Kaidu nakti ķēniņa meita veras, ka kņazam ir taidas pošas

kryut's kaijai. Jei palyka skumīga un reiz stuosta šovam tavam,

ka juos veirs ir sīvīte. Ķēniņš dūmuoja kņazu nūnuovēt, b*t

meitai beja juo žāl.

Sadūmuoja ķēniņš un nūpirka šovam znūtam kuģus, un

palaidja jū ar vysaidom precēm uz cytu kēnesti. dūmuodams, ka

jis ceļā pazuss. Jaunais kņazs ari niūbraucja ar kuģim, pī-

braucja krosta molā un sadūmuoja pastaiguot pa jyurmolu. Star

guodams kņazs natuoli nu jyurmolas īraudzēja kaidu mozu usta-

biņu un īguoja tur. Ustabiņā nabeja nivīna cylvāka. Kņazs sa-

dūmuoja kaut' kū ēst, īleida ceplī, izvylka pūdu ar putru un

iz ēdja, bet pūdu pastatīja atpakaļ ceplī. Tad pats nūsaglobuoja
aiz cepja. Atīt rogona un grib paēst. Izvylka jei nu cepļa pūdu

un gribēja ēst, bet redz, ka pūds tukšs. Sasadusmuoja rogona
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un runoj paša sevī: „Tys, kas itū padarīja, jo meita, lai palīk par

puisi, jo puiss, lai palīk par meitu!
4'

Kņazs itū dzirdēja, klusiņom izguoja uorā, nūguoja, sāduos

sovuos kugūs un brauc. Napuorguoja trejis dīnas, kņazs mona,

ka jis palīk par puisi un tai atbrauc jis atpakaļ pi sovas sīvas.

Ķēniņš un juo meita cīši nūsabreinuoja, ka kņazs vjēl dzeivs un

nazvnuoja, kū ar jū dareilt, kai jū nūnuovēt. Atīt nakts, kņazs
gulstas ar sovu sīvu gultā un nu tuo laika ķēniņa meita dzeivoj
ar kņazu labi, vīns ūtru mīļoj un žāloj.

3. A. 514. 513 A. Ernsts Bi r z nieks Dzirciema, Jkr. 111, 17 (7).

LP, VII, 11, 25, 2, 2.

Ķēniņam bija vecs, vecs kara vadonis. Aiz nespēcības viņš
vairs nevarēja izpildīt savu amatu un ķēniņš viņu atlaida. Vecais

ģenerālis aizgāja dzīvot pie savām trim meitām savā muižā.

Nāk karš. Ķēniņš ik reizes, kamēr vecais kara vadonis pie
viņa dzīvoja, noskatījās it vienaldzīgi ienaidnieku tuvojamies, un

gāja, vecā ģenerāla pavadīts, it mierīgi uz kara lauku. Bet šinī

reizē viņš bija loti nemierīgs.
„Jāsūta būs pēc vecā ģenerāla; ja nevarēs nākt līdz karā,

taču tas man padomiņu kādu pados," ķēniņš domā un sūta ve-

cajam ģenerālim ziņu. Vecais pats ļoti slims un nespēcīgs, tādēļ
nevar iet. Bet jāiet ir! Viņš sūta savu vecāko meitu, liek viņai

apģērbties virsnieka drēbēs un nu tai jājāj.

Viņa jāj. Kādu gabalu jājusi, nonāk mežā pie liela purva.

Viņa jau no tālienes redz, ka kāds kūņojas pa purvu, bet vēl

nevar izšķirt, kas tas varētu būt: vai cilvēks jeb kads kustonis.

Tuvāku piejājusi, viņa redz, ka purvā iestigusi vāja balta ķēvīte,
un veca vecenīte pūlās to izdabūt ārā. Vecene lūdz, lai jauns-

kungs nākot viņai palīgā. Viņa nolec no zirga un palīdz vecītei

un viņas baltiņam izkļūt no purva. Vecenīte viņai patencina un

saka: „Jums nebūs laimes, jāiet atpakaļ!"
Vecākā meita jāj atpakaļ un saka mājas, ka nevarot jat.

Vecais ģenerālis liek nu apģērbties vidējai meitai vīrieša drēbes

un nu tai jājāj. Šī nu jāj atkal, kamēr nonāk pie liela purva. No

tālienes viņa jau redz, ka purvā kautkas kūņojas, bet kas, to

vina vēl nesaredz. Tuvāki pietikuši, viņa redz, ka purva iesti-

gusi vāja, balta ķēvīte, un veca vecenīte, pati grimdama, pūlās
to izdabūt ārā. Vecenīte lūdz atkal, lai jaunskungs apžēlojoties

un palīdzot viņiem iztikt ārā. Viņa nokāpj no zirga un palīdz

iestigušiem izkļūt uz cietu zemi. Vecenīte patencina un saka:

.Jājiet atpakaļ, jums nebūs laimes."

Vidējā meita jāj atpakaļ un stāsta mājas, ka nevarot talaki

pajāt. Vecais ģenerālis nezin, ko nu iesākt, ko darīt. Viņš suta



276

tagad jaunāko meitu. Šī apģērbjas vīrieša drēbēs, kāpj zirgam
mugurā un jāj projām. Pie purva nonākusi vina redz to pašu,
ko divas vecākās māsas: balta, vāja ķēvīte iestigusi purvā, un

veca vecenīte pūlās to izdabūt ārā. Jāsteidzas gan būtu prom, jo

māsas tā jau nokavējušās, bet tomēr jāpalīdz —■ cilvēku nevar

atstāt mocoties, tam nepalīdzējis. Viņa nolec no zirga, iet un

izvelk vecenīti ar viņas zirdziņu no purva. Vecenīte patencina
un saka: „Jūs varēsit jāt, jums būs laime! Bet laižiet savu zirgu

atpakaļ uz mājām un ņemiet citu no mana stalla tepat aiz kadiķa
krūma. Ko tas jums teiks, to dariet! Pie ķēniņa nonākuši, jūs
lūdziet īpašu stalli, lai neviens nedzird, ko jūs runājat."

Vecīte pazuda ar visu savu balto ķēvi. Ģenerāļa meita pa-

laiž savu zirgu atpakaļ uz mājām un iet aiz kadiķa krūma stallī,
kur viņa atrod melnu ērzeli. Tas tik dižojas vien, kad tik dabūtu

skriet. Līdz ko ģenerāla meita tam mugurā, tad tikdaudz ka

redzēt, kā sviestin aizsviež līdz ķēniņa pilei. Viņa ieiet pie ķē-

niņa un teicas par sava tēva dēlu un ka nācis viņa vietā. Ka

viņa ir sieviete, to viņa slēpj.

Ķēniņš ļoti priecīgs par sava vecā kara vadoņa jauno skaisto

dēlu, liek ielikt viņa melno ērzeli īpašā stallī un saka, lai jaunais
virsnieks pastaigājoties pa viņa dārzu, kāmēr būšot jāiet kara.

Pirmā dienā jaunais virsnieks staigā pa dārzu un apbrīno

lielos, lepnos kokus un skaistos augļus. Ķēniņa māte — ķēniņš
pats vēl neprecējies — augšā pa logu ieraudzījusi skaisto virs-

nieku, arī nāk dārzā un ir tik laipna, tik laipna ar jauno virsnieku,

kā kad būtu diez kādi veci pazīstami.

Otrā dienā vecā ķēniņiene vēl laipnāka, mīlīgāka pret jauno

virsnieku, sāk jau tam ķerties apkārt. Šis tik kauna dēļ var

izmukt... Vadzi, trešā dienā vēl trakāki: ķēniņiene nogrābj

jauno virsnieku aiz svārkiem un nelaiž vaļā. Virsnieks atstāj

svārkus un aizbēg prom. Vecā ķēniņiene tūliņ prom pie dela:

„Tāds bezgodis, tāds nekauņa, gribēja mani piesmieti Dēls, tu

viņam to nepiedod! It ja viņš viens pats apkauj visus ienaidnie-

kus, tad vari piedot."

Ķēniņam gan jaunā cilvēka žēl, bet savu māti viņš tā nevar

Īaut apvainot. Jaunais virsnieks top saukts priekšā un ķēniņš

viņam saka: „Ja tu viens pats vari apkaut visu ienaidnieka kara

spēku, tad es tevi nesodu par manas mātes apvainošanu."
Jaunais virsnieks lūdz laiku apdomāties. Ķēniņš viņam to

atvēl. Viņš aiziet pie sava zirga un tam nu izteic tā un tā:

niņš grib, lai es viens pats apkauju visu ienaidnieka kara speķu,

citādi mani liek sodīt."

Zirgs uzklausās visu un tad saka: „Tā maza lieta, to vari

apņemties. Prasi tik, lai ķēniņš tev dod tik daudz naudas līdz,

cik es varu nest, tad jau to izdarīsim."
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Jaunais virsnieks aiziet pie ķēniņa un tam tā pasaka. Ķēniņš

priecīgs un dod naudu, cik virsnieks grib. Šis liek piebērt pilnu
maisu ar zelta naudu, kāpj zirgam mugurā un jāj projām ienaid-

niekiem pretī.

Kada mežmala jaunais virsnieks ierauga lielu, lielu vīru ar

cisku malku skaldot. Zirgs uzsauc jājējam, lai to ņem līdzi.

„Ko tu te mocies?" jajejs skaldītajam uzprasa.

~Man jāskalda bez cirvja katru dienu astoņdesmit asis mal-

kas un par to vēl nedabūju ne pilna vēdera ēst," skaldītājs atteic.

„Nac mums līdzi, tad tu dabūsi vienmēr pilnu vēderu!" jāt-
nieks viņu uzaicina.

Malkas skaldītājs iebāž savu cisku vecā vietā un iet tūliņ
līdzi. Tikko mežam cauri izjājuši, viņi ierauga lielu vīru guļam
pie maizes kaudzes un brēcam. Zirgs iečukst savam jātniekam,
ka arī šis jāņemot līdzi.

„Ko tu te raudi?" jātnieks tam uzprasa.

. Kā lai neraudu?" tas atbild, „maize ir, bet te man nav vērts

ko iesākt, neiznāks pilns vēders."

„Nāc mums līdzi, tad dabūsi pilnu vēderu!"

Vīrs acumirklī apēd visu maizi un iet līdzi. Gabaliņu gājuši,

viņi ierauga uz ceļa lielu vīru sapītām kājām. Zirgs dod zīmi, ka

tas arī līdzi ņemams.

„Kādēļ tu sāpini kājas?" virsnieks uzprasa.

„Esmu par daudz ātrs skrējējs," tas atbild, „kad man nav

sapītas kājas, tad nekur nevaru valdīties."

Jaunais virsnieks uzaicina skrējēju sev līdzi, tas arī tūliņ

gājējs. Viņi nu iet, kamēr nonāk pie kāda vīra, kam aizsietas

acis un plinte rokā. Zirgs saka, ka tas arī jāņem līdzi.

„Kādēl tev acis aizsietas?"

„Esmu par daudz liels šāvējs — vēl aizsietam asim nošauju

zaķi, kā mirgu."

„Vai nevari nākt mums līdzi?" jātnieks vaicā.

Lielais šāvējs iet viņiem līdzi. Nu viņi iet atkal, kamēr nonāk

kadā pļavā, kur gul vīrs.

„Ko tu te guli?"

„Man jāklausās, ka zale aug," vīrs atbild.

Jātnieks viņu aicina līdzi, vīrs _iet. Tagad viņi nonāk pie

divpadsmit sudmalām. Sudmalu spārni visi ta griežas, ka tīri

bailes skatīties, bet mūsu ceļotāji nemana it neka no vēja. Viņi

redz sev priekšā lielu vīru — tas vienu nāsi aiztur ar roku un

Pa otru tik velk dvašu. Zirgs piebiksta jātniekam, ka arī šis

jāņem līdzi.

„Ko tu te dari?"

~Man jāpūš sudmalām virsū, lai var malt. Abam nasim ne
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drīkstu pust, tad sudmalas sagāztos. Ta man te jastav dienu

mūžu un par to nedabūju ne pareizi paēst."

„Nac man līdzi, tad dabūsi est, cik tik tev ies iekša."

Vīrs nostājas pūst un iet līdzi. Sudmalas apstājas. Līdz ko

vini ienāk pilsētā pie ienaidnieka ķēniņa, jaunais virsnieks dod

saviem ceļa biedriem ēst, cik tikai tie var. Pats viņš dodas pie
ķēniņa un saka, ka nācis ar to kauties.

„Ko nu mēs kausimies," ķēniņš atteic, „raudzīsim izlīgt ar

labu. Ja tu jeb kāds no taviem sulaiņiem var izskriet manu prin-
cesi, tad es padodos."

Virsnieks lūdz laiku apdomāties un iet zirgam padomu prasīt.
Zirgs saka, ka sapītais ātrskrējējs izskriešot princesi, lai tikai

laižot kopā.
Skriešana nolikta uz septiņām verstim. Otrā galā ir no-

likta grāmata; kas pirmais to atnesīs, tas būs izskrējis. Bet

ķēniņš lieto blēdību. Otrā galā ir arī krogs; kad princese noskrej

ātrāki, tad nekas, bet kad viņas pretinieks nonāktu ātrāki pie

mērķa, tad krodzejiieks tam piedāvās šņabi ar miega zālēm.

Sāk skriet. Atrskrējējs skrej iesākumā tikai ar vienu kāju

vien, bet tiek jau labu gabalu princesei priekšā. Viņš jau ir gala

un paņēmis grāmatu, bet princese vēl nav ne līdz puseļ. Par tik

veiklu skriešanu krodzinieks viņam piedāvā šņabi. Atrskrējējs
iemet vienu — tam vienam garlaicīgi, iemet otru — un abi kaujas,

jāmet vēl trešais par šķīrēju. Šņabjus sametis viņš sāk skriet

atpakaļ, bet tālu netiek — pakrīt un iemieg. Princese jau tāluma

redzama, bet ātrskrējējs nekā. Ķēniņš aiz priekiem tik smej vien.

Bet ko dara virsnieks? Viņš sauc, lai visudzirdētājs, kas

pļavā klausījās, kā zāle aug, tagad klausās, cik tālu vēl ir atr-

skrējējs princesei pakaļ. Tas atsaka, ka ātrskrējējs guļot un

šņācot. Virsnieks uzsauc šāvējam, lai tā šaujot, ka gulētājs
uzmostas. Šāvējs mērķē un izšauj ātrskrējējam akmentiņu no

pagalvja. Gulētājs, skrējējs, augšām —un pirmais ar grāmatu

mājās. Ķēniņa meita nu ir izskrieta, bet ķēniņš vēl negrib valsti

atdot un saka: „Ja tu vēl vienu lietu izdari, tad dabūsi manu

valsti; ja nevarēsi, tad nedabūsi. Tev jāgādā tāds ēdējs, kas

trijos mēnešos var apēst, kas par to laiku ir cepts."
Jaunais virsnieks to apņemas. Nu ķēniņš liek savest no

visas valsts rudzus kopā un cept maizi. Pavalstnieki dzen

rudzus un cep maizi — dzen un cep, dzen un cep, kamēr no

maizes kukuļiem sakrauts jau labs kalnelis. Lielēdis nu liekas

klāt un ēd — kalns plok aciim redzot. Ķēniņa pavalstnieki gan

raujas caurām naktim vedot rudzus, cepot maizi, bet kur nu bez-

galim pieceps? Pašiem rudzi pietrūkst — viņi pērk par naudu

kaimiņa valstī. Arī naudas pietrūkst, bet bezgalim kā nav, ta nav

diezgan. Nu ķēniņš redz, ka atkal paspēlējis, un sola atdot ienaid-
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nieku virsniekam un viņa biedriem valsts atslēgas, bet pats pie
sevis domā tos nobeigt citā ceļā. Viņš tos ieved pils viscietākajā
kambari un tur ieslēdz. Ķēniņš nu ir priecīgs, ka tie vairs netiks

arā un nomirs tur badā.

Virsnieks izmēģina attaisīt dzelžu durvis — nekā, tās aiz-

slēgtas, izrauga visus kaktiņus, bet nevar nekur tapt ārā. Malkas

cirtējs sadusmojas, izrauj sev vienu cisku un sāk ar to tik ilgi
skaldīt pils sienas, kamēr visa pils sakrīt drupās. leslodzītie nu

ir svabadi. Virsnieks paņem valsts atslēgas un visi iet atpakaļ
uz savu zemi pie sava ķēniņa. Kādai upei pārtikuši, viņi redz, ka

ienaidnieki dzenas pakal. Šiem paliek bail; ar tādu baru iesākt

nav vis smiekla lieta. Lielais pūtējs viens pats tikai nezaudē

dūšu, viņš nogaida, kamēr ienaidnieki uznāk uz tilta, tad sāk

pūst. Nu sācējas tāda vētra, ka koki lokās līdz zemei, viļņi uz-

šldežas līdz pat koku galiem, tilts sadrūp un aiziet ar visu kara

speķu bluzgu bluzgās straumei līdzi.

Jaunais virsnieks it laimīgi nonāk ar visiem palīgiem pie
sava ķēniņa un nodod viņam ienaidnieka valsts atslēgas. Ķēniņš
priecīgs nezin ko darīt. „Kad tu būtu sieviete, es tevi precētu,
bet tagad patiesi nezinu, kā lai tev to atlīdzinu."

Virsnieks neatsaka nekā, bet staigā atkal pa ķēniņa dārzu.

Tūliņ pirmā dienā ķēniņa māte arī skaistajam virsniekam klāt un

ir ar viņu tik laipna, tik laipna; bet šis neliekas to ne manot,

stāsta viņai par saviem piedzīvojumiem ienaidnieku zemē un

saviem palīgiem.
Otrā dienā ķēniņa māte atkal dārzā pie skaistā virsnieka,

ir atkal laipna, mīlīga, ka vai izkusīs, bet šis auksts, tāds pats
ka vakar. Uz reizi ķēniņa māte noķer viņu aiz drēbēm, bet viņš
izraujas, atstāj drēbes ķēniņienes rokās un aizbēg pie zirga.

Ķēniņiene par to tā sapiktojas, ka iet atkal dēlam sudzet:

M
Ko tu gan domā? Jaunais virsnieks gribēja mani atkal piesmiet.

To tu viņam nepiedod! It ja viņš nokauj postītāja putnu, tad tu

viņam vari arī piedot, bet citādi viņam jāmirst."

Ķēniņiene nu skaidri zināja, ka jaunais virsnieks uz šo reizi

būs beigts. Postītāja putns bija liels, briesmīgs, spārnains zvērs;

no viņa spārnu cilāšanās sagruva ēkas — neviens, kas viņu bija

izgājis kaut, nepārnāca vairs dzīvs.

Ķēniņš gan noskumis, viņam jaunā virsnieka žēl, bet neka

nevar darīt. Tā jau nevar Īaut piezobot savu mati. Viņš liek

atsaukt savu virsnieku un pasludina viņam, ka tam jānokauļ vai

nu postītāja putns, jeb jāmirst. Virsnieks lūdz laiku apdomāties

un aiziet pie zirga ar to pārspriest. Zirgs saka: „Lieta var iet,

bet tu prasi, lai tev dod līdzi simts mucu vīna, simts vezumu

cvībaku, simts šķūtnieku, simts ūdens pumpju."

Virsnieks aiziet un pieprasa to ķēniņam. Šis ar prieku visu
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to dod, tā kā virsnieks vēl tai pašā dienā var doties ceļā. Trešā

dienā vini nonāk pie kāda dīķa. Zirgs saka savam jājējam: ~'iag-
ad paslēpsimies tepat šais krūmos un nogaidīsim, kamēr putns
aizlaidīsies prom, tad uzpumpēsim ūdeni un ieliesim tā vietā dīķī
vīnu. Kad putns tad vakarā pārnāks, viņš sadzersies vīna, ap-

skurbs un mēs tam varēsim it viegli pieiet."
Tikko pret rītu maza gaismiņa, putns paceļas un aizlaižas.

Ūdens dīķī nošļakst vien no pakaļas un gaiss nodvingst vien.

Līdz ko putns prom, kad virsnieks ar ļaudīm pie dīķa klāt, pumpē

ūdeni ārā upi lej vīnu iekšā. Kad vīns saliets, tad vēl ieber simts

vezumu cvībaku dīķī un visi paslēpušies gaida, ko putns pārnācis
iesāks.

Pret vakaru milzu putns skrej atpakaļ, ka viss gaiss žvingst
un žvangst. Viņam dīķī iekrītot, vīns uzšļāc katrā pusē kalna

augstumā. Visi nu skatās, ko viņš darīs. Putns iebāž knābi

pirmo reizi vīnā, izvelk atkal un nopurinās; iebāž otrreiz, izvelk,

pastiepj kaklu uz augšu, paklabina ar knābi — vadzi, labs! Trešo

reizi, kā bāž knābi vīnā, tā dzer neatņēmies, kamēr arī turpat

paliek, nemaz vairs nekustas. Virsnieks pieiet ar saviem vīriem

milzu putnam — ja, šis pilns kā dublis, nejēdz nekā vairs no pa-

saules, lai dara ar viņu, ko grib.
Malkas skaldītājs izrauj sev cisku un liek ar to piedzērušam

milzu putnam tā par kaklu, ka galva aiziet rituļu rituļiem projām.

Citi visi tūliņ klāt, sagriež putna rumpi mazākos gabaliņos, pie-

krauj ar tiem visus šķūtnieku vezumus un nu dodas atpakaļ pie

ķēniņa.

Ķēniņš no priekiem nezin ko darīt, kā pateikties; „Kad tu

būtu sieviete, tad tevi precētu, bet tagad nezinot, kā lai tev at-

līdzinu to."

Virsnieks neatsaka nekā, bet iet staigāt atkal pa dārzu, kamēr

viņu atlaidīs uz mājām. Te otrā dienā ķēniņa māte atkal Klat,

jaunais virsnieks aizmūk, bet viņa mantelis paliek ķēniņienei
rokā. Šī atkal pie ķēniņa sūdzēt: „Par tādu negodu jau trešo

reizi nu viņam jāmirst, citādi tas nevar būt."

Ķēniņš arī pavisam sašutis sasauc padomniekus un visi kopā

nospriež, ka jaunais virsnieks pakarams. Šis neko par to daudz

arī nebēdā — kad jau jāmirst, jāmirst. Viņš it mierīgi kāpj augša

uz kārtavas krāģa. Bende viņu sāk pārģērbt nāves uzvalka, bet

kas tas? Ķēniņines goda laupītājs ir sieviete. Visi no brīnumiem

nezin ko darīt. Tik ķēniņa māte, redzēdama, ka nu vairs nebūs

labi, sāk lūgties. Bet ķēniņš nav pielūdzams: „Kādu pirti citiem

kūris, tādā pašam jāperas!" ķēniņš nospriež un ķēniņiene tiek

pakārta.
Pēc tam ķēniņš apprecēja sava vecā ģenerāļa jaunāko meitu,

dūšīgo virsnieku un dzīvo, varbūt, vēl šodien.
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13. Ganu zēns apprecē ķēniņa meitu.

t. A. 515. Krūmiņš Skultē, A. Bīlenš te ina kr. LP, VI, 585 (116,1).

Vienam tēvam bija dels. Tēvs to sūtīja aitas ganīt un pieko-
dināja: „Gadajies, ka nevienu aitu nepazaudē; ja kāda trūks, tad
dabūsi sukas, cik uziet!"

Puisisaizdzina aitas ganībās. Gan atminējās, ka tēvs biedi-

nājis, tomēr atstāja aitas ir tad un apskatījās pēc kāda svilpes
koka. Vīram svilpes koku meklējot un svilpes griežot, vilks

iekrita_aitās_ un viena cimdu, zeķu devēja atšāva iipu.
Dels kā vīrs dzen vakarā aitas mājā, uz saviem jauniz-

grieztiem svilpjiem jandāliņu pūzdams. Mājā pārnākušam tēvs

nretim, skaita aitas — viena trūkst. Tēvs šim bargi uzsauc: „Vai
tu ta pats nemaz nezini, ka viena aita trūkst?"

Dēls atbildēja: „Kā to lai zinu? Man vienam pašam spēles
jātaisa un aitas jānogana."

Tēvs teica: „Šoreiz tev piedomu, bet otrureiz ne un ne!"

Dels atkal dzina aitas ganībās; tēva vārdus vērā nelikdams,
meklēja tādus kokus un grieza svilpes. Vilks par to starpu tie-

sāja aitu apakš egles. Mājā pārnākušam, aitas skaitot, vienas

mazāk atrodot tēvs puisim tā zilināja viņu galu, ka gandrīz vai

dzert bij jāprasa.
Trešo dienu puisis dzina nobēdājies aitas ganībās. Aitām

tikko zālē tikušām, gans aizmirsa vakarējo pērienu un projām
svilpes griezt. Viss labi gan; bet, kamēr pats pie svilpēm, tik-

mēr vilkam jērs vēderā. Atpakaļ nācis, izskaita vilnainos vai

reiz div', trīs, bet kā pagalam, tā pagalam—vienas nav. Vīrs savu

ganekli gan aizdzen mājā, bet no vakarējām strojām bīdamies,
laiž lekas vaļā, taisni uz mežu.

Skrēja, skrēja, nonāca pie kādas upes, atrada laivu
L

iekāpa
tai un laidās ar straumi uz leju. Tā braucot miegs uznāca, ap-

gūlās un gulēja līdz rītam cieti. Pamostoties saule bija gabalā.
Nu atstāja laivu, paķēra svilpi un pūta un pūta.

Tās zemes ķēniņš, medībās būdams, dzird upes mala kādu

pūšam. let lūkot, kas tur pūš, ierauga puiku. Tāds viņam patīk
un ved to sev līdz uz pili.

Tam ķēniņam bija skaista meita un ganu puika atkal bija
skaists puika. Gadījās, ka skaistā ķēniņa meita iemīlēja skaisto

ganu puisi. Un šī arī izmācījās jauki, loti jauki uz šāvām svilpēm

pust. Un nu svilpoja un pūta, ka vēl nāburgu ķēniņš to dabūja
dzirdēt. Šim ķēniņam arī bija meita, bet tāda, kādu nu katru

Dievs radījis. Tā vēlējās labprāt to skaisto pūtēju sev oar vīru.

Viņa izsūtīja savus sulaiņus, lai mēģinātu, vai nu ar viltu, vai ar

varu skaistās ķēniņa meitas mīļāko savās rokas dabūt. Sulai-

ņiem pārģērbtiem izdevās smuko brutganiņu notvarstit. Tie
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noveda to savai valdniecei. Nu viņam gribošam, negribošam,

bija jāklausa svešniecei un ar lielām sirdssāpēm jāžēlojas pēc

savas skaistās brūtes.

Viņam pavēlēja pūst. Viņš pūta gan, bet sēri, sēri. Prasīja,

kāpēc tā sēri, bēdīgi pūšot. Šis atbildēja: „Darīšu to līdz pēdī-

gam!"

Nu noprata, kas tur par vainu. Tūlīt ķēniņš sapulcēja kara

spēku un gāja otru ķēniņu apkarot. Tas viņam izdevās, sagūstīja
vēl pūtēja mīļākās, pārveda mājās, ielika aiz dzelžu trelliņiem,
kur tai visu mūžu būšot jānosēž. Domāja, ka nu skaistais svilp-
ti ieks vairs sēri nepūtīšot, bet, ahu! — pūtējs svilpa vēl bēdīgāki.

Un vakarā gulēt iedams, viņš domāja: „Labāk jābēg no šās

pekles projām, nekā te jāredz mīlu līgaviņu vārgstam."
Tas ātri sameklēja savas svilpes, paskatījās uz trelliņiem —

visur tumšs! un bēdza un bēdza un apmaldījās mežā. Uz reizi

viņš ierauga uguni spīdam. Gāja turp un atrada mazu mājiņu.

Tā, laikam, piederēja burlakam. Viņš domāja: „Tā, vai tā!"

un gāja tik(ai) iekšā. legāja — veca vecene sēdēja pie krāsns uz

mūrīša un prasīja: „Ko tu meklē?"

„Labu padomu!"
Nu vecene deva tam vienu skaistu dozi un sacīja: „Te

1
tai

dozē, ir visādas mālderu skunstes iekšā. Kad tikai tu ko vēlies

mālējamu, tad uz reizi būs."

Paņēma dozi, pateicās vecenei un atkal gāja atpakaļ uz pili.

Nogāja tur, papriekš vēlējās savu vaigu nejauku nomālētu, lai ša

nepazītu vairs pilī. Viņa ģīmis arī tūliņ pārvērtījās: nu izskatījās

gandrīz riebīgs. Pilī iegājis, teicās mālderis esam. Ķēniņš tad

lika vienu istabu mālēt. Šis iegāja istabā un vēlējās no dozes,

lai istabas sienas ar šā jaunības dienu bildēm izmālētos.

Tas notika — varēja redzēt, kā ganu zēns ganīja aitas, vilks

nāca, pa vienām vien aitas nolasīja, zēns pats grieza svilpes,

tēvs zēnu pēra, zēns gulēja laiviņā un brauca pie skaistās brūtes,

otrs ķēniņš karoja, uzvarēja skaistules tēvu un skaistule sēž aiz

restēm — viss tas bija redzams.

Ķēniņš ienāca pārlūkot, priecājās gauži par tādu darbu un

prasīja: cik par to gribot maksas?

Šis teica: „Ja, tu, ķēniņ, man to dosi, kas tev neder un man

der, tad es sacīšu."

Ķēniņš apņēmās dot.

Šis nu teica: „I:s citu negribu, ka tik(ai) to vien, kas aiz tam

dzelžu restēm kungst."

Ķēniņš gan negribēja, bet ja negribēja kauna palikt, tad bija

jādod.
Un nu šis skaisto meitiņu dabūjis, velējas no dozes, kaut

atkal būtu skaistais ganu zēns! Viss tūdaļ notika un noraudāju-
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sies meitene pazina šo tūlīt uz pēdām. Ķēniņš tādu skaistu pāri
visa mūžā nebija redzējis. Un nu dzēra kāzas.

Esot bijušas gan brangas kāzas. Kāziniekiem danču rindās

stāvot, jaunais vīrs esot_ izvilcis no ķešas svilpi un, kad tad laidis

vaļa, tad dancotajiem kājas pa gaisu gājušas. Nevarot zināt, vai

vel nedancojot.

2. A. 515. Birznieks noFr. PaberžaDzirciemā. Jkr. 111, 47 (17).

LP, VII, 11, 20, 11, 4.

Mazs puisēns reiz ganījis cūkas un maucis no vītoliem sta-

bules, nevis šādas, tādas stabulītes, bet tādas stabules, kad tās

papuš, tad visi tūliņ danco. Citi ieteic puikam, lai viņš ejot ap-
kārt pie ķēniņiem pūzdams, tad viņš dabūšot daudz, daudz

naudas. Puika arī iet.

Viņš nonāk pie ķēniņa un sāk pūst. Ķēniņam tā patīk viņa
pūšana, ka viņš apsola puikam it visu, ko tik viņš lūgšot, ja pat

pusvalsti. Puika nezin, ko lūgt. Viņš lūdz ķēniņam, lai tam ļauj
divi dienas apskatīties un apdomāt, ko lai viņš lūdz. Ķēniņš ir

ar mieru, ļauj, lai viņš iet visur un skatās, kur un ko grib. Puika

iet pa dārzu un redz tur pliku sievieti, pieķēdētu pie koka. Puika

grib jau sākt mukt, bet sieviete lūdz, lai viņu atsvabinot.

Puika aiziet pie ķēniņa un lūdz, lai tas viņam dodot dārzā

pieķēdēto sievieti.

•

:
Es tev desmitreizes labāki dotu pusvalsti, nekā to sievieti,

bet tā kā es tev reiz sacījis, ka došu, ko vien prasīsi, tad ņem ari!"

Ķēniņš lika atķēdēt sievieti un atdeva to puikam. Tas ar

sievieti aiziet uz kuģi un brauc pāri jūrai projām. Sieviete sāk

puikam par sevi stāstīt. „Mans tēvs aiz jūras ir par ķēniņu.
Mani no viņa nozaga un atveda pie šī ķēniņa, kas mani gribēja

precēt, bet es pie viņa negāju. Tāpēc viņš mani lika pieķēdēt
dārzā pie koka. Par manu izglābšanu mans tēvs izsolīja pus-

valsti un mani pašu."
Princese pārplēš mutes autiņu un iedod vienu pusi savam

glābējam, otru patura pati.
Kuģa kapteinis, noklausījies princeses stāstu, arī sak iekarot

pusvalsti un precēt princesi. Viņš nodomā viņas īsto glābēju,

stabulnieku, nomaitāt un tad pats uzdoties par princeses glābēju.
Ka domājis, tā darīja. Viņš aiziet pie stabulnieka, tura viņam

Pistoli uz krūtīm un prasa, kādu nāvi labāki vēloties: vai kad

nošauj, jeb bez airēm palaiž jūrā. Stabulnieks redz: nāve tik tā

ka ta, labāki jau mirt plašajā jūrā nekā šaurajā kuģītī. Viņš ir

labāki ar mieru, ka to ielaiž jūrā. Kapteinis to tūliņ izdara. Tad

viņš apzvērina princesi, ka tai jāuzdod viņš par savu glābēju. Ta

nu viņi nobrauca ķēniņa pilī.
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Ķēniņš priecīgs, ka viņa meita atkal pārradusies. Viņš nezin

kā diezgan pateikties viņas glābējam un pārvedējam. Ķēniņš liek

taisīt jaunam pārim jaunu pili, un pēc gada būs kāzas.

Stabulnieku laivā vējš aizdzina tāli, tāli jūrā. Sacēlās vētra

un apgāza viņa laivu. Viņš uzrāpās uz laivas dibena un nu viņu
dzen atkal uz priekšu, uz priekšu, kamēr izdzina pavisam malā

pie kāda bieza meža. Stabulnieks iet gar jūrmalu arvienu tālāk
uz priekšu un pienāk pie upes. Pār upi pārkritis nolūzis koks,

viņš lien tam pāri. Jau līdz pusei palīdis, ierauga upes otrā pusē

lāci, kas to gaida, rīkli atplētis. Nu viņš grib līst atpakaļ, bet

tur atkal ierauga vilku. Stabulnieks paliek vidū un sāk lūgt
Dievu nožēlodams, ka nav labāki jūrā noslīcis.

No lāča puses nāk vecs vīriņš, iegrūž lāci upē, tā ka viļt.ii
to aiznes uz jūru, un sauc, lai viņš iet pāri. Nu vecais vīriņš iz-

prasa stabulniekam, no kurienes viņš nākot, kurp ejot un kas

viņš esot? Stabulnieks izteic visu smalki: ka ganījis papriekš
cūkas, maucis stabules un kad uz tām pūtis, tad visi dancojuši.
Tad citi viņam ierunājuši, lai viņš ejot pie ķēniņa pastabulēt.

Aizgājis un dabūjis par stabulēšanu kādu princesi. Bet kapteinis
to atņēmis, viņu vēl ielaidis jūrā. Vairāk viņš nekā nezinot.

Vecais vīriņš saka: „Nu tad es tev teikšu vairāk: kapteinis

pārveda princesi pie ķēniņa un uzdevās par viņas glābēju. Ta-

gad ķēniņš liek jaunam pārim taisīt pili un pēc gada laika viiu

svinēs kāzas. Še tev podiņš un pindzele, ej un piedodies tur

par mālderi. Tikko tu pindzeli iemērksi podiņā un sviedīsi pret

sienu, tad viss, ko tu vien domāsi, būs uz sienas redzams. Ej

vien gar jūrmalu uz priekšu, kamēr tu nonāksi pie jaunās pils,

tur tad tu piedodies par mālderi. Še tev vēl viens vērdiņš, to

iebāz kabatā, tas tev tad tur paliks uz visiem laikiem. Varēsi

vilkt pa vērdiņam ārā, cik vien gribēsi, bet kā viens paliks, ta

paliks kulē."

Stabulnieks pateicās vecajam vīriņam un sāk iet gar jūrmalu

uz priekšu. Viņš gan iet, gan iet sukri, bet nemaz vēl nevar

sasniegt pilsētu. Vēl tik ir viens mēnesis līdz princeses kazām,

kad viņš nonāk pilsētā. Jaunā pils jau gatava, vēl tikai vajaga

izmālēt. Mālderi gan pieteikušies vairāki, bet ķēniņš meklē īstu

mākslinieku un tādu, kas varētu tūkstošu vērdiņu ielikt drošībai.

Te ieradās stabulnieks. Ķēniņš to tūliņ salīgst, viņam ir arī

tūkstošs vērdiņu drošības naudas.

Stabulnieks salīgst, iet atpakaļ uz vīnuzi un sāk uzdzīvot.

Dzer dienu, dzer nakti un tik maksā ar vērdiņiem. Par salīgto

darbu viņš neliekas ne zinot. Gan ķēniņš viņam sūta ziņu va

ziņas, lai nāk mālēt, bet šis tik: „Kas ķēniņam par dalu, gan es

pastrādāšu, vai viņam nav tūkstošs vērdiņu par drošību?"

Ir jau beidzamā nedēla priekš kāzām, viņš vēl neiet. Atnāk
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beidzamā sestdiena —nu ies gan. leiet pirmā kambari, apslapina

pindezli podiņā — gadās lauks, dīķmalā, vītoli, cūkas rakņā lauku,

cūku puika iekāpis vītolā, mauc svilpjus un pūš. Cūkas, sivēni,

citi gani, visi, visi danco, griežas ka put vien. Otrā kambari

gadās, kā ķēniņš par stabulēšanu apsola vai pusvalsti. Treša

kambarī gadās, kā princese pārplēš mutes autiņu, vienu pusi

iedod viņam, savam glābējam, otru pati patura, un ka kapteinis

viņu iemet jūrā. Ceturtā kambarī gadās, kā viņš no viļņiem

izglābjas, kā vecais vīriņš iedod podiņu. Piektajā kambarī gadās,
kā kapteinis pārved princesi un teicas par viņas glābēju, bet

nevar uzrādīt pusi no ķēniņa meitas lakatiņa.

Tad ķēniņš liek atvest kapteini un prasa, vai viņamesot puse

no viņa meitas kabatas lakatiņa? Kapteinim nava — sak lūgties.

Bet ķēniņš nav pielūdzams. „Kāds sods manas meitas glābējam
bija jācieš nevainīgam, tāds tev tagad jādabū vainīgam!"

Ķēniņš lika tūliņ ielikt kapteini laivā un palaist bez airiem

jūrā. Vētra acumirklī apsvieda laivu un kapteinis noslīka.

Otrā dienā svin kāzas īstais meitas glābējs.

Piezīme. Pasakas beigu dala ir ņemta no A. Lercha-Puškaiša saīsi-

nājuma, kur ir atmesti daži gluži lieki sīkumi, kādus gan laikam bija uzrak-

stītājs pats pielicis. P. Š.

3. A. 516. 314. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā.

LP, 11, 60 (32).

Viņos laikos vienam ķēniņam bijis tads avju gans, kas mā-

cējis tik jauki koklēt, ka pat putni salaidušies klausīties. Arī

meža zvēri, izdzirdēdami viņa kokles skaņas, sanākuši ap ganāmo

pulku klausījušies un klausījušies, avis tie ne plēsuši, ne tram-

dījuši. Jādomā it kā kāda augstāka vara sargātu gan pašu avju

ganu, gan viņa avis.

Reiz gadījās, ka paša ķēniņa meita iziet gar to meža līci pa-

staigāties, kur avju gans patlaban savus lopiņus gana. Keniņa

meita, tuvāk pie līča nākdama, izdzird mīlīgas kokles skaņas.

Viņa apstājas, klausās vienreiz, klausas_ otrreiz — tīri sirds kust,

kas par skaņām! Beidzot tā pieiet klat un saka: „Puisīt, divas

lietas man tev jāsaka. Man patīk tavas kokles skaņas un otra

lieta: tu pats arī man patīc! Ne es šķiršos no tavam kokles ska-

ņām, ne no tavis paša."
Puisītis nu koklēja tik jauki, tik jauki un meitiņa klausījās tik

uzmanīgi, ka oat aizmirsa uz māju iet. Vecais ķēniņš izgaidījas

vienu brīdi, otru brīdi; bet meita ne redzama, ne dzirdama. Viņš

iet meklēt un atron savu bērnu pie avju gana.

„Ko te tu dari?" vecais bargi uzprasa.

„Klausos, tētiņ, puisīša koklīti. Vai neredzi, ka pat putniņi
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salaidušies klausīties? Pavēli puisītim koklēt un tu redzēsi, ka

ir tev patiks klausīties. Tu, tētiņ, tad vairs ari nebrīnēsies, ka

esmu apņēmusies nekad vairs ne no viņa paša, ne no viņa koklītes

šķirties."
Vecais ķēniņš, to dzirdēdams, paliek zils aiz dusmām. Vigi

sagrābj meitu, pārved mājā, bet puisīti, koklētāju, pavēl mežā

ievest un uz nāvi nosodīt.

Ķēniņa sulaiņi ieved avju ganu mežā, lai patlaban izpildītu,
ko ķēniņš pavēlējis. Bet līdz ko tie domā nevainīgam pieskarties,
te mežs drūmīgi nošalc un pašā tai brīdī zaļoksns vīrs, zaļās drē-

bēs uzsauc bendēm: „Manā dal,ā nevainīgos nesodīsit!"

Bet tā kā ķēniņa sulaiņi tūlīt negrib vis no avju gana ar labu

atstāties, tad zaļais vīrs, savu roku paceldams, nosoda viņus
pašus uz nāvi; turpretim avju gans, to redzēdams, no prieka sa-

grābj savu kokli un nu koklē, lai lūzt un plīst.
Otrā rītā, itin agri ķēniņa meita, patapusi, steidzas uz mežu,

avju ganu meklēt. Viņai nav cerības, ka vēl dzīvu atradīs; bet

nonākusi pie meža līča, tai bēdas izklīst, jo mežā atskan tās pašas

kokles skaņas, kas vakar. Un re, avju gans iznāk vesels, kā

rutks ķēniņa meitai pretim. Abi nu ilgi gudro, kā no ķēniņa bar-

dzības izsargāties. Bet kamēr šie domā gudrot, vecais ķēniņš jau
atkal meitai pakaļ. Un šoreiz vēl ar karaspēku. Kur nu slēpties?
Ātrumā nabadziņi vairāk nevar nekā sadomāt, kā tik bēgt. Nu

bēg, nu bēg: šie abi pa priekšu, karaspēks pakal. Caur mežu

gāja labi, bet otrā meža malā par nelaimi upe priekšā. Tagad

bēgļiem būtu klājies nelabi, bet zaļais vīrs — kur gadījies, kur

ne — apsolās nabadziņiem izlīdzēt. Viņš acumirklī uztaisa zaļu

tiltu pār upi un pārved abus pāri. Ķēniņš ar karaspēku grib arī

par tiltu tikt, bet tilts nozūd priekš viņa acim. Otrā malā zaļais

vīrs saka avju ganam: „Neķīvējies ar ķēniņu, atdod viņam tagad

savu līgaviņu, gan vēlāk pats tev meitu piesolīs. Pacieties ir tu,

meitiņa, gan puisītis pārnāks un tevi apņems bez tēva ienaida."

Labi. Avju gans tā paliek mierā; viņš saka: „Klausies,

ķēniņ, netiepšos, neķīvēšos! Še tev tava meita, gan vēlāk man

ar labu atdosi!"

Avju gans nu aiziet uz citu pusi un salīgst pie cita ķēniņa

kalpot. Otrā gadā šim ķēniņam izceļas karš ar kaimiņa ķēmņu.
Avju gans arī aiziet līdz karot. Bet mežā avju ganam piestājas
tas pats zaļais vīrs sacīdams: „Kur tu gribi karot ar savu zobiņu?

Še tev mans zobins, tad apkarosi visu karaspēku viens pats. 1

Avju gans paņem zaļā vīra zobiņu un aiztriec ienaidnieku

viens pats. Ķēniņš no prieka nezin ko darīt; viņš iecel senāko

avju ganu par savu pēcnācēju, jo pašam nav ne dēla, nedz meitas.

Bet kaimiņa ķēniņš vēl nevar norimt; viņš salasa divreiz tik

lielu karaspēku un tad sūta, savu dēlu priekšgalā nolicis, par
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otram lāgam ienīstajam ķēniņam virsū. Tagad vecajam ķēniņam
tīri sirds trīc, jo ienaidnieka karavadonis, kaimiņa ķēniņa dēls,

tāds milzis, ka bail: pats tik liels kā siena kaudze un galva, kā

katls; bet jaunākais ķēniņš tik pasmejas, sacīdams: „lr kad viņš
būtu triju kaudžu lielumā — viena maksa; kad ar savu zobiņu

cirtīšu, tad šķīdīs."

To sacīdams, jaunais ķēniņš, senākais avju gans, iziet ienaid-

niekam pretim. Milzis pretinieku ieraudzījis, zaimodams

bļauj: „Knēveli, vai ir dūšas cirsties? Kausimies divi vien: ja
es tevi pārvarēšu, tad tava zeme arī pārvarēta; ja mani pār-

varēsi, tad vari manu zemi ņemt."

Labi. Vecais ķēniņš, tādu valodu sadzirdējis, tīri saplok.

Viņš nevar ne iedomāties, kā tādu milzi lai pārvar. Bet jaunais
ķēniņš ilgi negaida: kā cērt, tā milzim katla galva nost. Nu bija

prieki bez gala: kaimiņa ķēniņš aizdzīts un bez tam vēl jauna

valsts klāt. Vecais ķēniņš tūlīt taisa dzīrās un saaicina visus

pavalstniekus pasludinādams, ka jauno ķēniņu iecēlis nevien par

vecās valsts pēcnācēju, bet arī par to valsti, kuru pats ar savu

roku uzvarējis un iemantojis, milzi nokaudams. Visi nu sadzīvoja

zalj trīs dieniņas, trīs naksniņas. Te trešā dienā, pret vakaru sāk

jausmas izpausties, ka vecais kaimiņa ķēniņš, uzvarēto zemi

atstādams, aizgājis citu zemi iekarot, uzbrukdams tam ķēniņam,
kas otrpus upes dzīvojot. Jaunais ķēniņš, to dzirdēdams, izlec

stāvus, kā miets, sacīdams: „Paskatāmies tik, vēl nepietika, ka

delu un zemi pazaudējis, viņam vēl jākrīt manam nākamam sie-

vas tēvam virsū. lešu viņu ir no turienes aizdzīt un tad, māja

nākdams, pārvedīšu savu līgaviņu līdz."

To sacījis, tas paķer zaļā vīra zobiņu un aizsteidzas.
_

Aiz! it

tur: visa zeme trīc un dreb, jo ienaidniekam raganas dels par

vadoni. Ne to būšot nokaut, ne pārvarēt Bet jaunajam ķēniņam
īsi pātari; tas saka: „Laižiet tik mani klāt!"

Un tā arī bija: ne te līdzēja raganas dēli, ne citi velni: kur

ar zaļā vīra zobiņu krāva, tur šķīda, Kad nu viss laimīgi izde-

vies, karš beidzies, ienaidnieks aizdzīts, tad ķēniņš ieaicina stipro

kara vīru pie sevis prasīdams: „Saki, apžēlojies saki, kas tads

esi? Esmu nodomājis savu meitu tev, sirdīgo karavīr, par sievu

atdot. Tā mana vienīgā pateicība un atmaksa. Dārgākas mantas

man nav."

„Kas es esmu? Esmu tavs senākais avju gans!"

„Tas nevar būt!"

„Nu, ja netici, tad pasauc savu meitu, gan ta mani pazīs."

Meita atnāk, skatās, skatās, bet nemaz nevar iedomāties, ka

tas varētu senākais avju gans but.

„Nu, ja tā nepazīsti, tad — kur mana kokle?"
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Senākais avju gans paķer savu kokli un sāk koklēt. To dzir-

dēdama, ķēniņa meita vairāk neattop, kā tik iesaukties: „Tu esi

tas pats! vai, kā negribēju tevi tādās goda drēbēs vairs pazīt!"
Tad ķēniņš atdod savu meitu koklētājam par sievu un darina

tādas kāzas, kādas nebija ne redzētas.

Kāzu rītā jaunais ķēniņš saka uz sievas tēvu: „Nu, redzi,
vai tev toreiz aiz upes neteicu, ka vēlāk man savu meitu ar labu

atdosi."

4. A. 515. Kreicberģis Dzirciema, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 587 (116, 2).

Vienam tēvam esot bijis nepaklausīgs dēls. Sūtījis atmatā

aitas ganīt, bet šis tikai kāpis vītolos svilpes maukt un vilks ik-

dienas tamēr aiznesis vienu aitu. Divreiz tēvs noķēris dēlu aiz

čegauna un ar siksnu mizojis, bet kad trešo dienu gribējis ar

siksnu novazāt, tad aizbēdzis plašā pasaulē. Bēdzis, bēdzis, pret
vakaru iekūlies vienā ķēniņa pilī. Ķēniņš vaicājis, kas viņš esot.

Atbildējis: koklētājs! un sācis jauki, skaņi savu svilpi pūst, tā

ka visā ķēniņa valstī atskanēja. Ķēniņš tādu pūtēju nu paturējis

uz savas meitas kāzām par muzikantu.

Labi. Pēc kāzām ķēniņš svilpniekam vaicājis: „Kādu maksu

nu prasi? Tu vari prasīt līdz pusvalstei, visu došu." Svilpnieks

atbildējis, lai dodot trīs dienas laika apdomāties.
Nu tais trīs dienās tas staigājis pa ķēniņa dārzu un ierau-

dzījis pieķēdētu ķēniņa meitu. Sim patikusi tā un solījis ķēniņam

to runāt. Bet ķēniņa meita teikusi: ,Mani šis ķēniņš karā sa-

gūstīja un te atveda par verdzeni. Viņš nozvērējās mani nekad

vajā nelaist, diezin, vai mani dabūsi?"

Pēc trim dienām svilpnieks runājis pieķēdēto atdot par_
at-

maksu, ķēniņš atteicis: „Tā man nepavisam netika dot, bet vārds

jātura. Tādēļ es likšu taisīt divi kuģus; pirmā kuģī tu varēsi_pa
jūru braukt ar ķēniņa meitu projām, otrā kuģī es sūtīšu ķērājus

jums abiem pakal; ja jūs izmuksit — būs jums par labu, ja ne —

abi būsit mani vergi."
Labi. Bet, ko svilpnieks dara? Saurbis otram kuģim dibina

daudz caurumtiņu, ka ne zināt nezin, un kā nu ķērāji izbraukuši

jūrā, visi apslīkuši: kuģis nogrimis. Šie nu laimīgi aizbēguši. Bet

netālu no malas kuģa kapteinis sacījis uz svilpnieku: „Trijējādu
nāvi tagad vari vēlēties, vai lai tevi nošauj, vai lai noslīcina, vai

lai ieliek laivā bez airēm un palaiž jūras viļņos."
Neko darīt — vēlējies labāk, lai palaiž ar laiviņu jūras viļņos.

Palaiduši. Bet viltnieks nu vēl sacījis uz skaisto ķēniņa meitu:

„Ja tu tēvam nesacīsi, ka es tevi atpestīju un, ja nenāksi pie manis

par sievu, tad tūliņ tevi nomaitāšu."
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Neko darīt bēdu dienā, apsolījusies tēvam melot. Bet svilp-
nieku auka izmetusi ar visu laiviņu laimīgi malā. Viņš apsēdies
uz akmeņa un rūgti raudājis. Pienācis vecs vīriņš: kas kaišot?

Tā un tā — izstāstījis. Tad vīriņš iedevis mazu podiņu un

pindzelīti, teikdams: „lemērc pindzelīti podiņā un ko tad tu tikai

domāsi, tas pats no sevis uzmālēsies."

Labi. Nu aizgājis uz to pili, kur skaistās ķēniņa meitas tēvs

par ķēniņu bijis un runājis: vai nevajagot istabas izmālēt.

Ķēniņš teicis: „Vajaga gan! Manai meitai drīzi ar viņas

glābēju būs kāzas."

Šis tūliņ nopratis, kas tas par glābēju, un neteicis nekā,

iegājis istabā un uzmālējis visu, visu: kā svilpes maucis, kā ķē-
niņa meitu glābis, kā viltīgais kapteinis viņu jūrā metis, ķēniņa
meitai melot licis — visu, visu. Kad nu ķēniņš tādu bildi ieraudzī-

jis, tad viss nācis gaismā un senākais aitu gans nu nodzēris ar

ķēniņa meitu kāzas.

5. A. 515. R. Vulfs Ūziņniekos. LP, VI, 588 (116, 3).

Vienam tēvam bija dēls. Viņu raidīja ganos, bet viņš tikai

mauca stabulītes, kāpa kokos un bija ļoti nerātns. Kādu dienu,
kad aitas bija jādzen mājā, atrada, ka teķis nozudis. Zinādams,

ka nu būs pēriens, zēns gāja teķi mežā meklēt. Meklēja, meklēja
— nevarēja atrast. Beidzot apsēdās un rūgti raudāja. Pienāca

viens vecītis: kāpēc raudot?

Teķis esot nozudis un griboties dikti ēst. Tad vecītis iedeva

viņam trīs podiņus: viena zelta, otru sudraba, trešo dimanta, un

sacīja: „Neraudi vis! tev vēl var laime smaidīt._ Rītā aizej uz

tilta, tur brauks garām viens kungs, tam vajadzēs māldera. f:j

viņam līdz un mālē no saviem podiņiem, ko vien iedomājies."

Labi. Rītā aizgāja uz tilta — brauca kungs: kas viņš esot

tāds?

„Esmu smalks mālderis!"

„Labi, brauci tad līdz!"

Aizbrauca līdz un nu mālēja tik skaisti, ka kungs pārbrīnījies

atdeva viņam savu meitu par sievu.

6- A. 515. L. Pēte.rsons un K. Žiema Ozolniekos pie Jelga-

vas. LP, IV, 19 (2).

Reiz bija viens puika, un tam puikam bija slima mate,

atraitne, jāuztura. Ko vienā diena puika, ganos iedams, nopel-

nīja, tas otrā dienā bija jāatdod slimai mātei. Bet puikam tas

nelikās grūti, viņš labāki pats stāvēja neēdis, kad tik mātei kas

atlikās. Beidzot māte nomirst. Bet puika katru nakti nostāv
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pie mātes kapa, un raud un raud pēc viņas. Te vienu nakti māte

tam parādās, uzprasīdama: „Dēliņ, mans kunkulīti, kamdēļ
raudi?"

„Man žēl, ka esi atstājusi mani vienu pašu!"

„Nekas, es tevi apgādāšu, ka nebūs vairs jāraud. Še trīs

stabulītes, tā mana svētība."

Otrā dienā puika aiziet ganos um papūš pirmo stabulīti. Sta-

bulīte skan tik jauki, tik jauki, ka visas avis sāk no prieka lēkāt

un pašam bēdas vairs ne prātā.
Trešā dienā puika papūš otru stabulīti. Šī skan vēl jaukāki

un nu visas avis, visas govis sāk lēkt un pats tik pilns prieka,

ka to nemaz izteikt.

Ceturtā dienā puika papūš trešo stabulīti. Šī skan par daudz

jauki. Tūliņ visas avis, visas govis, visi meža putni lec uz posta

un pats iedomājas esam debesīs.

Tā nu puika stabulē vienu dienu, otru dienu. Te uz vienu

reizi iegadās pašam ķēniņam gar ganībām jāt. Ķēniņa zirgs iz-

dzird puikas stabulītes un tā tūliņ lec, cik ieiet; pats ķēniņš ari

nemaz noturēties, jālec gribot negribot un vēl aiz priekiem acis

asaru pilinās.
„Kur tu tādas stabulītes ņēmi?" beidzot ķēniņš uzprasa.

„Māte uzcēlās no kapa un iedeva!"

~Vadzi, puisīt, vai nevari ar savām stabulītēm manu meitu

izglābt? Redzi, viņnedēļ, kaimiņa ķēniņš nozaga manu meitu

un atbildēja tā: ātrāk meitu neatdošot, kamēr asaras nebūšot

lējis pār saviem vaigiem. Ej turp un izspied viņam asaras, jo

mana meita loti nelaimīga."
Puika aiziet pie kaimiņa ķēniņa un sāk tik stabulēt pirmo

stabuli. Ķēniņš iznāk un viņam tā patīk, tā patīk, ka jāsāk ska-

ņām līdz lekt. Ķēniņš lec, lec — beidzot nokūst: lai nestabulejot

vairāk. Bet puika atbild: „lelaid mani uz brītiņu pie zagtas ķē-

niņa meitas, tad jā."

„Ej, dārzā viņa ir; bet vairāk ne, kā uz vienu acumirkli."

Puika ieiet, bet acumirklis pagalam — nedabūja nekā izteikt.

Tagad puika izvelk otru stabulīti un pūš atkal. Ķēniņš klau-

sās, klausās — sāk lekt un gandrīz jau asaras spiežas pa acim.

Iznāk citi augstmaņi — tiem tas pats. Nu lec, nu lec, beidzot

nokūst visi: lai nestabulējot vairāk. Bet puika atbild: „lelaidi
mani pie zagtās ķēniņa meitas, tad jā."

„Eji, dārzā viņa ir, bet vairāk ne, kā uz vienu stundu."

Puika ieiet un nu dabū itin labi izrunāties. Meita gandrīz

netic, ka šis spētu izglābt; bet puika nodievojas: tiklīdz trešo

stabulīti pūtīšot, lai tik tad esot gatava viņam līdz nākt.

Pēc stundas laika puika izvelk trešo stabulīti. Tūliņ ķēniņš
ar visiem augstmaņiem lec un raud, lec un raud. Beidzot
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lūgsies, lai nestabulējot, bet puika atbild: „Atlaid man ķēniņa
meitu līdz nākt, tad jā."

Ķēniņš ne par ko. Nu, kad ne, ne — pūš atkal. Ķēniņš raud

un atkal lūdzas, lai nestabulējot, bet puika ātrāki ne, kamēr meita

atlaista. Ķēniņš ne par ko. Puika pūš atkal.

Ķēniņš ar augstmaņiem nevar vairs izturēt, kā jālec un jā-
raud: lai taču apstājoties. Bet puika atbild: „Ne par ko!"

Nelīdzēja nekas, bija jāatlaiž meita zēnam līdz. Abi aiziet.

Pec tāda brīža nāks ķēniņa kara spēks pakal. Puika nostājas ar

trešo stabulīti un prasa: „Ko gribat?"

„Ķēniņš lika teikt: ja jūs abi bēgli nespēsit stundas laikā no

šīs ķēniņa valsts ārā būt, tad mums tiesība jūs abus nošaut."

Puika nu pārdomā tā: lai ietu cik čakli iedami, ir tad vēl ne

triju dienu laikā nespētu no ķēniņa valsts ārā kļūt, kur nu vēl

stundas laikā. Vienīgais tik vēl atliek: pa jūru aizkļūt. Nekā

darīt — puika ar ķēniņa meitu tūliņ kuģī iekšā un uzsauc kaptei-
nim: „Brauc!" Bet kapteins atbild: „Kā lai braucu, tu redzi, vējš
ne pagalam nepūš."

„Tavu postu!" puika vaimanā un uzskrien mastos: jā, kā

tad — vēja nav un nav.

Beidzot puikam iekrīt labs padoms prātā: viņš izrauj visas

trīs stabulītes un stabulē visas trīs uz reizi. Un tā tūliņ lēna

vēsmiņa, vadzi, sāks tik cilāties, sāks cilāties; beidzot brīnumi,
tavi brīnumi! — vējš sāk trakot tik briesmīgi, ka aiznes kuģi

nēšus projām. Kapteins, to redzēdams, tīri pārbrīnās par tādām

puikas stabulītēm; viņš kāro tās dabūt savā rokā. Un re, ko

tads izgudrojis! Trešā dienā, kur patlaban būtu jākāpj no kuģa

zemē, tas ne manot, ne redzot, pakampj stabulītes un pašu puiku
iegrūž jūrā, lai noslīkst. Un ķēniņa meitai tas piesaka: „Teic,
ka es tevi izglābu ar stabulītēm; ja nē — dabūsi galu!"

Nekā darīt — meitai jāapsolās.
Puika, nabadziņš, peld — peld; bet cik ilgi peldēsi tik liela

ūdenī? Gandrīz jau taisās grimt. Te — kur gadījies, kur nē —

nāks pa ūdeni balts vīrs ar nūju vienā roka, ar divām baltmaizēm

otrā un prasīs: „Dēls, vai neiet par grūtu!"

„Tētiņ, labais, palīdzi, palīdzi!"
„Še apēd vienu baltmaizi, tad peldēsi kā spalva; apēd otru,

tad mēneša laikā neviens tevi nepazīs. Bet te vel šitā nūja —

ar to izdarīsi, ko vien vēlies."

Vecais pazuda un puika izpeldēja viegli jo viegli mala. Nu

sukā iet uz to pusi, kur izglābtās ķēniņa meitas teva pilsēta.

Aiziet tur — neviens nepazīst; tik dzird, ka ķēniņš rīkojot kazas,

jo_ svešs, svešs kapteins esot izglābis jauno princesi no kaimiņa

keniņa nagiem, un tam nu atdošot princesi. Puikam, to dzirdot,

vaigi vien svilst.
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Bet otrā dienā iziet pa pilsētu ziņa: lai sanākot ķēniņa pili
visādi mālderi un lai izmālējot visas pils istabas labi jauki. Tūliņ

sanāca visu visādi, puika ar savu nūju arī ieradīsies. Citi smejas,
ko ar nūju varot darīt; bet kad nu puika tā lūdzas, lai notiek,
mazākais vienu istabu tam atļauj.

Puika aiztaisa durvis un sāk strādāt. Uz vienu sienmalu tas

piesit ar nūju un vēlās: „Kaut būtu viss tas virsū, kā ķēniņš ar

maniem lopiem lēkā un es ar stabulēm stabulēju!" Tūliņ gadās.

Uz otru sienmalu atkal piesit ar nūju un vēlās: „Kaut būtu

virsū, kā es ķēniņa meitu izglābu!" Tūliņ.
Uz trešo sienmalu piesit ar nūju un vēlas: ~Kaut būtu virsū,

kā es ar ķēniņa meitu pār jūru braucu!" Tūliņ.
Uz ceturto sienmalu piesit ar nūju un vēlās: „Kaut būtu virsū,

kā kapteins man stabules atņem un jūrā mani slīcina!" Tūliņ.
Kad viss gatavs, ķēniņš ar savu meitu ienāks apskatīties

puikas darbu un kapteins arī ielīdīs. Bet tos zilos brīnumus, kas

nu notika! Kapteins paliek bāls, meita iekliedzās; ķēniņš nevar

saprast, kas ir, kas nav. Beidzot meita sāks stāstīt, ko tas no-

zīmē, kas uz sienas redzams, un kapteins raudzīs aizsprukt. Bet

ķēniņš dusmās to saķer un liek pašu jūrā iemest. Kapteinim ne-

gadījās neviena baltā vīriņa, kas glābtu. Un otrā dienā nu bija

puikam ar ķēniņa meitu kāzas.

7. A. .332. 515. Lauris Bikstin i c ko s. LP, VI, 589 (116, 4).

[Reiz vienam tēvam piedzimis dēls.] Tai svētdienā, kad

zēnu krustījuši, esot piedāvājušies trīs krusttēvi: Dievs, Velns

un Nāve. Tos divus tēvs nepieņēmis, bet Nāvi pieņēmis: tā da-

rot visiem vienādi, tik bagātam, kā nabagam. Tomēr aizejot

visi trīs krusttēvi novēlējuši krustdēlam katrs savu laimi: Dievs

vēlējis veselību un laimi dzīvē, Velns iedevis tādu stabulīti: kad

stabulēs — visi brīnēsies, un Nāve vēlējusi ilgu mūžu.

Kad zēns palicis 16 gadu vecs, tad bijis tikpat liels, kā citi

pēc divdesmitā gada. Nu, un tā gājis ar savu stabuli pasaulē.
Nogājis vienā ķēniņa pilī un tik jauki stabulējis, ka ķēniņa vie-

nīgā meita tūliņ šo iemīlējusi. Bet ķēniņš bija nodomājis meitu

izprecināt otram ķēniņa dēlam un tādēļ dusmās iemetis meitu

dārzā starp ērkšķiem, lai karājas, ja negrib klausīt. Zēns meitu

izvilcis no ērkšķiem un abi aizbēguši pa jūru.
Nu ķēniņš vēl vairāk sadusmojies un tūliņ sūtījis savu nā-

kamo znotu, ķēniņa dēlu, bēgļiem pakaļ. Bet jūrā zēns sācis

stabulēt un no stabules skaņām sacēlies briesmīgs negaiss. Auka

ķēniņa dēla kuģi saplosījusi; bet šie abi izglābušies malā.

Beidzot ķēniņš izsūtījis citus meklētājus un tie, atraduši meitu

otrā jūrns malā pie zēna, ar varu atņēmuši šim līgavu un parve-
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duši pie tēva. Zēns ļoti noskumis. Te piestājies Dievs un pa-

mācījis, lai ejot uz ķēniņa pili atpakaļ (pie līgavas) un lai rokot tai

un tai vieta ķēniņa dārzā, tad atradīšot vienu podiņu; lai paņemot
podiņu un lai ejot — par svešu izlikdamies, pie ķēniņa istabas

mālēt.

[Zens izmālējis ķēniņa istabas ar tādām bildēm, kur bijusi
tēlota visa viņa dzīve. Ķēniņam palicis jaunekļa žēl un viņš nu

arī atdevis tam savu meitu par sievu.]

8. A. 515. 592. A. Lercliis-P v š ka i t i s Džukste-Pienavā.

LP, 111, 23 (11).

Kādam puisēnam nomiris vienā nedēlā tēvs un otrā nedēļā
matē. Sērdienītis katru dienu gājis uz kapsētu un raudājis gau-
žas asaras. Bet vienu dienu māte iznākusi no kapa un iedevusi

puisēnam trīs stabulītes sacīdama: „Kuš, kuš, bērniņ, še tev tās

stabulītes. Ja pirmo papūtīsi, tad nebūs vairs jāraud; ja otru

papūtīsi, tad būs jāsmejas; ja trešo papūtīsi, tad diesi un Lēksi."

Puisēns tūlīt papūš pirmo stabulīti. Tā skanējusi tik jauki,
tik mīlīgi, ka asaras tūdaļ nožuvušas. Nu papūtis otru stabulīti.
Ta skanējuse tik jautri, tik patīkami, ka gribot negribot bijis jā-

smejas. Beidzot papūtis ir trešo stabulīti. Tā skanējusi tik jo-
cīgi, tik burvīgi, ka gribot negribot bijis jāsāk lēkāt. Pat putniņi
un lopiņi lēkājuši līdz.

Tā nu puisēns no tās dienas varējis bēdās caur stabulīšu pū-

šamu remdēties.

Reiz puisēns izgājis ar savām stabulītēm ganos. Lopiņi ne-

vīžojuši lāgā ēst: likušies gulēt. Bet puisēns domājis: „Vai ne-

pieēdušus gan mājā dzīšu? Pag, pag, papūtīšu trešo stabulīti,
gan tad visi sacelsies."

Un tā arī bijis. Līdz ko uzpūtis, tūlīt visi kājās un nujēkuši,
lēkuši. Pūtējam lopiņu lēcieni patikuši: viņš nerimis vis pūst, bet

lavis, lai labi izlecas. Bet tajā pašā brīdī ķēniņam, no medībām

atpakaļ griežoties, gadījies tur garām jāt. Viņš brīnījies, kas tas

Par jocīgām skaņām, kas tie par trakiem Jopiem. Piejājis klat,

nu tu brīnumi: zirgs arī sāk lēkt un pašam tā pati nelaime: nemaz

nosēdēt vairs uz zirga, kā kājas cilājas. Bet ilgi puisēns nemo-

cījis ķēniņu; viņš apstājies pūst. Nu ķēniņš, zināms,_ tūlīt pra-

sījis, kur tādu stabulīti dabūjis. Puisēns neliedzies, izstāstījis galu

no gala, cik stabulīšu no mātes dabūjis, un kāds katrai stabulītei

spēks. Ķēniņš licis uzpūst pirmo stabulīti un ilgi, ilgi uzklausījies

mīlīgās skaņas; licis uzpūst otru stabulīti un ilgi, ilgi izsmejies

Par jautrajām skaņām. Bet kad puisēns taisījies trešo stabulīti

Pust, tas ķēniņš smējies: „Nepūt, nepūt, citādi man atkal, vecam

vīram, jālec! Labāk dzirdi, ko teikšu, nāc man līdz uz pili! Tev
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jāizdara ar savu trešo stabulīti tas, ko es viņnedēļ ar savu kara-
spēku nevarēju izdarīt. Klausies, aizviņnedēļ kaimiņa ķēniņš no-

zaga manu vienīgo meitu. Es gāju ar karaspēku atņemt, bet

viņam Jielaks karaspēks, nevarēju. Aizej tu pie kaimiņa ķēniņa
ar savām stabulītēm un liec viņam tik ilgi lēkt, kamēr apsolās
manu bērnu atdot." Labi, puisēns ar mieru.

Trešajā dienā stabulnieks bijis pie kaimiņa ķēniņa klāt. Ķē-

niņš sēdējis pie viena loga un aizvestā ķēniņa meita raudājusi pie
otra loga. Puisēns uzpūtis pirmo stabulīti. Ķēniņš klausījies
nodurtu galvu un ķēniņa meita tūlīt apstājusies raudāt. Puisēns

uzpūtis otru stabulīti. Ķēniņš sācis smieties cik tik rīkle; bet

ķēniņa meita savās bēdās kaunējušies smieties; tā labāk aizklā-

jusi acis un izsteigušies dārzā. Puisēns uzpūtis trešo stabulīti.

Ķēniņš sācis lēkt. Un nu lēcis un lēcis, kamēr elsis nejēgdams
un sācis lūgties, lai apstājoties. Bet puisēns atteicis: „Ja atdosi

nozagto ķēniņa meitu, tad tik apstāšos."
„To nevaru, to nevaru!" ķēniņš elsdams atbildējis.

„Ja nevari, tad pūtīšu!" puisēns atcirtis un pūtis no jauna.
Sācis atkal lūgties; bet puisēns nepielaidies ne par ko. Bei-

dzot, kad nemaz vairs nejaudājis lēkt, tad iesaucies: „Ņem meitu

un steidzies projām!"

Labi, puisēns paņēmis meitu un aizgājis.
Bet līdz ko labu gabalu pagājuši, ķēniņš ar karaspēku pakal.

Meita bijusies loti, bet puisēns atteicis: „Ko tu bēdā? Lai tik

nāk, gan viņi visi izlēksies."

Un tā arī bijis. Panākuši gan, bet tikko puisēna trešā sta-

bulīte atskanējusi, viss karaspēks lēkājis vienā mukā. To redzē-

dams, kaimiņu ķēniņš atmetis ar roku un apsolījies, ka nebūšot

vairs dzīties pakaļ.
Trešā dienā puisēns ar ķēniņa meitu pārnākuši atpakaļ. Ve-

cais ķēniņš apkampis puisēnu un teicis: „Vai neteicu, ka tu iespēsi
ar stabulīti vairāk, nekā es ar saviem karavīriem? Par pateicību
tagad pieņemu tevi dēla kārtā. Vēlāk, kad miršu, tad vari manu

valsti ņemt un precēt manu vienīgo meitu."

9. A. 300. 515. 560. A. Lerchis- Puškaitis Džukstē-Pienavā.

LP, I, 15 (2).

Viņos laikos dzīvoja kāds mežsargs, ko ļaudis bija iesaukuši

par Sargu. Šis sargs kādu dienu izsūta savu dēlu mežā avis ga-

nīt. Tomēr vakarā puika aizmirst vienu avi mežā, par ko vecais

nejauki baras. Viņam esot jānosargā tikdaudz koku un šis ne-

varot ne pāris desmit avis nosargāt, vajagot tik plītenes jaunam

lempim. Nu dzīs otrā dienā ganīt, bet nelīdz — pagalam atkal

un pie tam vēl — tīri kā par spīti — pats treknākais līkragu au-
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nelis. Tēvam līkraģela ļoti žēl, ka skaidri puiku lupatās sist.

Tomēr gana puika naģīgs diezgan, izšmaucas caur kūtenes lo-

dziņu un glūn, zobus sakodis, aiz pakšķa, kamēr vecajam dusmas

noslāpst. Pie vakariņām tēvs atkal atminas auneļa un nu ņems

puiku tāpat vārdiem uz liesta: „Tu vairāk neesi, kā gatavs gar-

kaulis, kas katru darbu gorīdamies iesāk un lingu lengu pabeidz.
Tadu auneli mežā atstāt! Ēd ar zobiem tini taisies, ka tiec gulēt!
Tik to piesaku vēl, ja rītu visas nepārdzīsi, tad sukāšu kā pelu

maišeli, lai uz vietas paliec!"
Trešo dienu nabadziņš gana un skaita, gana un skaita. Atnāk

vakars, vēl pārskaita — jā, visas.

„Tā tad brangi!" puika iesaucās, „nu varu no priekiem uz

augšu lēkt!"

To sacīdams, tas viens, divi, uzdec vītolā, nogriež zaru, izlobj
stabulīti un sāk pūst. Bet tavu sasodītu nelaimi, kamēr ar sta-

buli darbojas, viena avs atkal pagalam. Nu gans, no sukām bai-

dīdamies, pārtriec avis līdz vārtiem, un tad aizbēg atpakaļ mežā.
Še tas uzlien resnā ozolā, sapin no lapām, skujām, guļas vietu un

guļ līdz rītam. Jā, guli nu guli mežā, cik ilgi gulēsi? Ēst jau

gribas. Otrpus meža gan ķēniņam pils, kur pilnīgi pārtiku katrs

zaļoksnis jauneklis diezin kā nopelnītu, bet taisnību sakot, tam

gandrīz kauns tik noskrandājušās gana drēbēs svešām acim rā-

dīties. Nu domā, domā, kamēr sadomā tā: viņš izpušķo savu

cepuri, savus svārkus ozola lapām, lai skrandas neredzētu, un tad

iet, stabuli pūzdams, pie ķēniņa. Pils vārtos stabulnieks satiek

ķēniņu, kas, tādu joku gaili pirmo reizi redzēdams, prasa: „Puiš,
kas tad tev uzgājis, kad tā izpušķojies?"

..Tā jau pie mums avju gani staigā!"

~Kam tad avis ganīji?"

„Tam, kam katru dienu viena avs zuda."

_~Vai dzirdi, man arī katru dienu viena avs nozūd. Ja tu

varētu trīs dienas tā noganīt, ka nevienas nezustu, tad tiec pie
manis par laimīgu cilvēku."

~Labi, labi, raudzīšu."

No rīta Sarga dēls paņem pie aitām mežā līdzi cirvi, maizi,

gaļu, dzērienu un nu tik gana un barojas, gana un barojas. Līdz

pavakarim aitas visas. Pats gans, uzkāpis deviņžuburu ozola,

pašā lankas vidū un nu tik skatās un skaita, skatās un skaita.

Te uz reiz tas ierauga caur devīto ozola žuburu, ka no kada pa-

kalna liels vīrs izlien un taisni pie viņa aitām soļo.

„Aitas neņem!" gans uzsauc.

„Vienu ņemšu atkal gan. Ja nedosi ar labu, tad dabūšu ar

ļaunu."

..Ekur tev, lielo vīr, nelāgs ieradums: nieka vārda deļ sirds

tūlīt aptekas. Kāpēc mums ar ļaunumu jāšķiras? Nac, draugs,
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labāk šurp, te man kožamais, dzeramais, pakodīsim, iztrieksimies

un tad ir avi vēl panāksim!"
Vīrs paliek ar mieru — nāks gan. Bet tikko šis, kaklu at-

stiepdams dzer, tā gans krauks! ar cirvi nocērt jēru zaglim kaklu,

pie kam vēl krītot savāda atslēga izšļūk no rokām. Gans panēm

atslēgu, paglabā vīru žagaros un tad dzen avis mājā. Ķēniņš iz-

skaita avis — visas.

Otrā dienā ganam atgadās tāpat. Trešā dienā nāk vēl lie-

lāks vīrs avi prasīt. Gans nobeidz ir šo un dabū trešo atslēgu.
Tā nu trijās dienās trīs jēru zagļi nobendēti un trīs atslēgas da-

būtas. Bet nu Sarga dēlam arī gribas ar varu redzēt, kas tai

pakalnā īsteni labs atronams. Aiziet — nekas, tik tāds caurums.

lelien caurumā — durvis trijām atslēgām priekšā. Atslēdz vie-

nas durvis — jau spīd, atslēdz otras — jau laistās; atslēdz trešās

durvis — ak brīnumi! liela istaba vienos zeltos, sudrabos, diman-

tos. Pašā istabas vidū galds un uz galda biķeris. Gans paņem

biķeri, aizslēdz durvis un tad dzen avis pie ķēniņa. Ķēniņš iz-

skaita — visas. Vakarā nu tik bija Sarga dēls godā: jāiet vaka-

riņās ķēniņam pa labu roku sēdēt. Ēdot ķēniņš saka: „Tu esi

pirmais, kas man avis labi noganījis. Tagad tev vieglas dienas,

ēd pie mana galda, staigā pa manu pili un nepacel ne čubiņas!"

Sarga dēls nu šķietas priecīgāks, laimīgāks par pašu ķēniņu;

bet jaunā princese, kas tam pie galda blakus sēdēja, vēl priecī-

gāka. Kādu indevi abi jaunie ļaudis tai vakarā pie galda ieēda,

to īsti tūlīt neviens nemanīja; bet kad nedēļu vēlāk Sarga dēls

ar princesi dārzā satikās, tad bija dzirdami šādi pātari: ..Man

tagad jābēg uz citurieni, jo ķēniņš, tavas pašas tēvs, jau noma-

nījis, ka es, plukata zēns, tevi esmu bildinājis. Še ņem šo sudraba

biķeri par piemiņu no manis, bet glabā viņu cieši un nerādi ne-

vienam!"

Tas paņem savu cirvi, sakaltušo stabuli, trīs kalna atslēgas

un aiziet. Pēc kāda gada laika bēglis sasniedz svešu, svešu ķē-

niņa valsti, kur ķēniņa pils tuvumā augsts tornis uzcelts. Jaunais

ķēniņš esot precējis otra ķēniņa jauno princesi, bet kad princese

pie viņa nenākusi, tad ķēniņš, precinieks, dusmās viņu nozadzis

un ieslēdzis uz mūžību augstajā tornī.

No rīta Sarga dēls aiziet pie torņa un ierauga tur savu līgavu.

Šī viņu nepazīst, viņš gan. Knaši tas izmērcē savu sakaltušo

stabulīti un sāk pūst. Bet tavas brīnuma skaņas, kādas nu bija

stabulītei, tik sēri, tik žēli, ka visiem jāraud. Jaunais ķēniņš,
tādas skaņas sadzirdējis, liek stabulniekam pilī nākt un pavel,

lai vēl pūstu. Bet stabulnieks slauka asaras un saka, ka nespējot

vairāk papūst. Tomēr ķēniņš grib par varu dzirdēt, lai prasot,
ko vien vēloties, bet lai tik pūšot. Līdz ko nu izstabulejies un

ķēniņš pie beigām izraudājies, te stabulnieks iebāž savu stabuli
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kabatā un prasa, lai atdotu to meitu, kas tornī. Ķēniņš atplēš
muti līdz ausim un nokrīt kā no plaukta, bet kas solīts, tas so-

līts — jāizpilda. Nu atdod gan ieslodzīto, bet arī -nosaka, ka abi

triju dienu laikā būtu pāri viņa robežām, citādi tas saķeršot un

abus tornī iebāzīšot.

Sarga dēls ņemas smalki izklaušināt, pa kuru ceļu visātrāki

aiztikt un beidzot izdibina, ka tikai pa jūru triju dienu laikā iespē-
jams robežām pāri tikt. Trešajā dienā ķēniņš nostāda sargus

uz visiem valsts stūriem, bet kad tomēr bēgļus vairs nesaķer,
tad viltīgi paziņo saviem kaimiņu valdniekiem, lai tie abus sa-

ķertu.

Ūdens braucēji sabrauc sešas dienas un sešas naktis pa jūru.
Septītā dienā nejauka vētra piedzen kuģi svešā, svešā krasta

malā. Šie abi nolec no kuģa un domā tālāku bēgt, bet kas to

dos? Ziņa klāt, lai ejot pie paša ķēniņa. Noiet tur — spriedums
īsu īsais: Sarga dēlam jāiet cietumā un meitai jāpaliek ķēniņam

par sievu.

No rīta cietumnieks prasa ēst. Bet ko ķēniņš dara? Tas

iesūta ēdiena vietā virvi, lai labāk pakaroties, nekā vēl ēdot. To

redzot, Sarga dēlam noskrien zils gar acim. Viņš paķer virvi,

izdrāž pa logu un tad liek ķēniņam strupi atteikt: neesot nekad

karies un tādēļ to arī tagad nedarīšot. Ķēniņam tāda atbilde

nejauki iet pie sirds. Viņš grib cietumnieku uz pēdām nogalināt.

Tomēr, kad jaunā princese žēli lūdz, lai tā nedarot, tad šim dūša

tā kā noslāpst. No rīta cietumnieks atkal prasa ēst. Ķēniņš liek

cietumniekam atnākt un tad saka tā: ..Izjāj bez apaušiem manu

erzeli,_tad dabūsi ēst!"

Sāk jāt — ērzelis aiziet kā vējš talu, talu, kamēr ieskrien tada

purvā, tādā muklājā, kur ne zirgs, ne jājējs āra_ tikt. Nu Sarga
dels vislielākajās bēdās, viņš raud. Te niedres sak čabēt un vecs,

vecs vīriņš, uz nūjas atspiedies, čāpo muklājā, ne viņam stieg,

ne mūk.

„Kas tad tev, dēliņ, noticis?"

Raudātājs nu izstāsta visu, kas vien tam ceļa gadījies galu

no gala un laeslēpj ne pa naga melnumu, it neka, pat teva su-

kas nē.

„Tas labi mans dēls! Tev taisna un līdzcietīga sirds. Un

tā kā tu to meitu izglābi tad es atkal tevi izglābšu, pie kam vel

Par piemiņu atdošu savu veco nūju, ar ko varēsi visus darbus

izdarīt, ko vien tik vēlies."

Vecais piesit ar nūiu un saka: ;,Muklajs veries, zirdziņ ve-

lies!"

Muklājs tūlīt paliek cieta zeme un ērzelis ar visu jajeju izlec

uz sausumu: vecais iedod nūju un tad pazūd ka ūdenī.

Tagad Sarga dēls arī piesitīs ar nūju sacīdams: ..Lai mans
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ērzelis būtu rāms kā avs, un lai es izskatītos tāds, ka mani ne-

viens pie ķēniņa nepazītu!''
Tā notiek. Nu tas pārjāj pie ķēniņa un sakās slavens mālde-

ris esam. Ķēniņam tāds amats brīnum pa prātam, jo jaunnedēļ
nodomājis kāzas svinēt un tādēļ arī uz tām dienām pils jādabū

glītāka. Labi, no rīta iet darbs vaļā. Viņš ieiet vienā istabā,

piesit ar nūju un saka: „Kaut šai istabā redzētu tās lankas, kur

pie tēva avis ganīju!"
Acumirklī uz visām četrām sienām Sarga dēls gana tēva

avis. Nu ieiet otrā istabā, piesit ar nūju un saka: „Kaut šai istabā

redzētu to vītolu, kurā stabulīti lobu!"

Acumirklī uz visām četrām sienām Sarga dēls sēž vītolā un

lobj stabulīti. Nu ieiet trešā istabā, piesit ar nūju un saka: „Kaut
šai istabā redzētu to, kā stipros vīrus ēdinu un dzirdinu!"

Acumirklī uz visām četrām sienām Sarga dēls vicojas ar

trijiem vīriem, kas ķēniņa avis zog. Nu ieiet ceturtajā istabā,

piesit ar nūju un saka: „Kaut šai istabā redzētu to torni, kur mana

līgava ieslodzīta!"

Acumirklī tornis ar skaistu meitu uz visām četrām sienām.

Nu ieiet piektajā istabā, piesit ar nūju un saka: „Kaut še redzētu

to, kā es ar līgavu pār jūru bēgu!"

Acumirklī uz visām četrām sienām ūdens, jūra, bangas, vilni

un kuģis, kur šie abi sēž. Nu ieiet sestajā istabā, piesit ar nūju

un saka: „Kaut še redzētu to, kā es ar trako ērzeli laižos!"

Acumirklī viss tas redzams.

No rīta varenais mālderis saka ķēniņam, ka istabas jau ga-

tavas. Ķēniņš brīnās, ka tik ātri varēja gatavs tikt, un ved savu

nākošo sievu istabas rādīt. leiet pirmajā istabā — brīnum jauki,

ieiet otrā — varens darbs, ieiet trešā — ķēniņš no prieka uz

augšu lec, ieiet ceturtā — šī pazīst savu torni, pazīst arī pašu
mālderi, ieiet piektā istabā — šī grib vai ģībt, tomēr noturas, ne

vārdiņa nesacījusi, ieiet sestā istabā — ķēniņš sasit rokas un

prasa: „Kur tu tādu jājēju redzēji?"

„Kur redzēju? Ceļmalā, teitan šurp nākdams!"

„Labi. Tagad paliec pie manis un svini manas kazas līdz,

jo esi vareni strādājis."
Tā kā rītu nu kāzas. Šis gan gribētu priekš kāzām ar līgavu

satikties, bet nav nekā iespējams. Tomēr līgavai pašai_ padoms

pie rokas, kāzu dienā tā izliekas pie beigām slima. Sanāk visādi

dakteri — nelīdz: esot jāmirst. Nu kad tā, tad raudzīs mālderis

ārstēt. Ķēniņš apsola visu ko maksāt, ja izārstēšot. Pēc īsa brīža

slimniece vesela un ķēniņš nu tik devīgs, ka gatavs mālderiar

naudu apbērt. Bet šis atgrūž naudu pie malas un sāk uzvilkt šadu

meldiju: „Nauda tādā reizē tīri nekas. Bet klausies, ķēniņ, otrā
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ķēniņa valstī ir kalns un apakš kalna sudraba biķeris, atnes to

biķeri, tad būsi aizmaksājis."

Ķēniņš tādas lietas neuzņemas apgādāt.

~Nu, kad nevari godīgi samaksāt, tad slimnieci pie sevis ieķī-
lāšu, viņa pieder man!"

Viss labi, puisīt, ja tik tu nebūtu tādām lietām par vieglu."
..Ak tā, par vieglu! Nu tad ar nūju knauks! palieciet visi kā

stabi pie grīdas, kamēr es ar savu līgavu būšu pār kalnu kal-
niem!"

Tā notiek. Sarga dēls ar savu līgavu nu iet, iet, kamēr no-

nāk tēva būdiņā. Tēvs atver durvis, bet dēla vairs nepazīst.
Šis gan nodievojas, ka esot viņa dēls, kas toreiz ar stabulīti ka-,
batā aizbēdzis,; tomēr vecais netic, kamēr stabulīti parādīšot, jo

viņš toreiz, pa mežiem dēlu meklēdams, esot atradis nolobītu

vītola zaru, un ja nu stabulīte uz zaru tikšot, tad tik viņš ticēšot,
ka viņa dēls pārnācis.

Neko darīt, jārāda stabulīte. Tomēr kā nu vairs stabulīti

dabūt, tā toreiz aizmirsusies cietumā ar visām atslēgām un cirvi.

No rīta Sarga dēls ved savu līgavu pie nākamā sievas tēva,

ķēniņa, un saka tā: „Re, pārvedu, kā pārvedu tavu meitu, izglāb-
dams no briesmoņu nagiem. Bet, zināms, par to atkal atdosi viņu
manās rokās par sievu."

Meita nu izstāsta tēvam visu, ko piedzīvojusi, un vecais atdod

to Sarga dēlams par sievu.

Tomēr pēc kāzām jaunajam ķēniņam rūp stabulīte, lai ir savu

tēvu apmierinātu. Viņš pamet sievu pie sievas tēva, un iet viens

pats pēc stabulītes uz to pili, kur senāk cietumā sēdējis un ķēniņa

isjabas krāsojis. Pilī tas piesit ar nūju un saka: „Kaut mani ne

ķēniņš, ne cietuma sargs nepazītu!" Tā notiek. Nu iznāk ķē-

niņš un prasa, ko gribot?
..Esmu dzirdējis, ka kāds knauķis tevim kazu diena līgavu

nozadzis. Tas pats arī esot prasījis, lai tu viņam savādu biķeri

apgādājot. Es, par pasauli maisīdamies, izošņāju, kur tāds biķeris

dabūjams un kur pats līgavas zaglis uzturās. Ja tev būtu pie

rokas labs cirvis, kādas trijās atslēgas un kaut kada veca sta-

bule, tad apņemos biķeri un zagli rokā dabūt."

„Tas nekas, ja tik vien pieprasi. Tur cietuma sen dienam

veca stabule, trīs atslēgas un cirvis mētājas. Ņem viņus un raugi

meklēt!"

Sarga dēls paņem stabuli, atslēgas, cirvi un aiziet. Līdz ko

šis labi aizgājis, te ienāk cietuma sargs un jauta, kas stabuli, at-

slēgas, cirvi paņēmis. Ķēniņš izstāsta, kam devis. Bet cietuma

sargs krata galvu sacīdams: „Man liekas, ka svešnieks bus bijis

savāds viltinieks, jo šīs trīs lietas piederēja tam, kas_ toreiz ar tavu

nozagto līgavu pār jūru atbrauca. Ta esmu dzirdējis. Sūti tūlīt



300

izlūkus tam pakal, lai izzinatum, kur svešais aizgājis, kur palicis,
ko darījis."

Labi. Izlūki nu noskatās slepšus it visu un tad griežas ar

labām ziņām uz mājām. Ceļš tiem iet caur tā ķēniņa robežām,
kas toreiz ķēniņa meitu tornī ieslēdzis. Šis ķēniņš satiek izlūkus

un tāpat apjautājas, kurp ceļojot. Šie, nekā ļauna nedomādami,
izstāsta visu skaidri, ka viņu ķēniņš tādu līgavu ielūkojies, kas

ar kādu jaunekli par jūru atbēgusi un, ka ķēniņam ar līgavu bei-

dzot šķībi izgājis. Viņi arī pateic, ka nule pat izošņājuši, kur šim-

brīžam līgava dzīvo — esot pie tēva.

To dzirdot, torņa ķēniņam atveras acis: tā nudien tā pati,
ko viņš zagšus zadzis un tornī auklējis. Nekā vairāk nesacīdams,

viņš pāriet pilī, salasa karaspēku un iet otrreiz ķēniņa meitai

pakaļ.

Izlūki pāriet pie sava ķēniņa un izstāsta, ko atraduši. Sis

neatsaka izlūkiem nekā, salasa arī karaspēku un iet ķēniņa meitai

pakaļ.

Bet kamēr abi precinieki ar karaspēkiem nodarbojas, tikmēr

Sarga dēls, ķēniņš, ar atrasto stabuli apmierinājis savu veco tēvu

un atgriezies pie savas sievas, sievas tēva pilī.

Pēc deviņām dienām abu ķēniņu karaspēki jau klāt. Viens

prasa, lai atdodot meitu tornī atpakaļ, otrs, lai gādājot biķeri rokā,

ko mālderim — ārstam samaksāt. Ķēniņa znots pasludina ienaid-

niekiem, ka nedabūšot ne šo, nedz to — lai raugot karot, ja tik

svelotr gribot. lenaidnieki pļasmejas par tik drošu atbildi un

gāžas pilij no visām pusēm virsū. Bet ķēniņa znots paķer savu

nūju, iziet karotājiem pretim un atdzen visus atpakaļ. Otrā diena

tas atņem karodams tam vienam ķēniņam to pili, kuru pats tik

jauki izkrāsojis un trešā dienā tas karodams atņem tam otram

ķēniņam ir to pili, kur viņa sieva tornī sēdējusi. Tā nu tam ta-

gad pieder trīs valstis un trīs pilis. Sievas tēvs atdod znotam

valdību un dzīvo savā vecajā pilī, bet znots ar savu sievu noiet

izkrāsotā pilī dzīvot.

Padzītie ķēniņi nu blandās pa pasauli, zobus griezdami un

dienu mūžu gudrodami, kā jele pilis atdabūt, kā atriebties. Bei-

dzot tie piemāca vienu no saviem veciem sulaiņiem, lai tas sa-

līgtu pie trijvalstu ķēniņa kalpot un tad izdevīgā brīdī nūju un

biķeri nospertu. Tā uiotiek: Vecais blēdis glūn, glūn, kamēr iz-

dabū, ka nūja pagrīdē, biķeris pagultē. Un kādu dienu, kamēr

ķēniņš ar sievu pie sievas tēva sērš, šis paņem nūju, paņem bi-

ķeri, lai aiznestu padzītajiem blandoņiem. Ķēniņš pārbrauc no

sērsībām, pamana, kas noticis, un paliek tīri sajucis, nezinādams

ko darīt, ko iesākt; bet sieva to mierina: „Lai, lai, vīriņ! kad rītu

no mūsu ienaidniekiem ziņa pienāks, lai tu mani atdod, tad steig-
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šos ar lielāko prieku turpu, jo — tici droši — vakarā būšu atpa-

kaļ. Esi tik mierīgs, gan zināšu!"

No rīta divas ziņas klāt. Viena: lai atdodot sievu tam, kam

biķeris; otra: lai atdodot sievu tam, kam nūja. Trijvalstu ķēniņš
atbild abiem ziņu nesējiem vienādi: būšot tūlīt klāt, lai tik gaidot

pie torņa pils.
Pusdienas laikā pie torņa pils bija savādas precības: divi

precinieki, viena paša precamā, ko tomēr īstais vīrs sen jau no-

precējis. Jaunā ķēniņiene noiet pie torņa, šie abi stāv, kā

brieži — vienam biķeris rokā, otram nūja. Tas viens sniedz

biķeri un sauc: „Nāc pie manis!" Tas otrs sniedz nūju un sauc:

„Nāc pie manis!" Bet ķēniņiene atbild: „Tas, kas man pirmais
nūju pasniegs, pie tā iešu!"

To dzirdot, biķernieks nosviež biķeri un liecas pie nūjas, bet

kā nūjenieks pagrūdis šo mazliet ar nūju, tā šis no nūjas spēka

augšpēdu un pagalam. Nūjenieks, to redzot, tā sabīstas, kā iz-

šļūk nūja no rokām, jo domājis tik tāpat pagrūzt, bet ne nosist.

Kamēr nu viens precinieks gar zemi guļ un otrs ar atplēstu muti

brīnās, tamēr jaunā ķēniņiene paņem nūju, paņem biķeri un

projām.
Bet nu trijvalstu ķēniņš tā vairs nūju neglabā. Viņš ieslēdz

abus divus ar biķeri kalnā, kur toreiz lielie vīri līda avis zagt.
Spēka lietām nu bij droša vieta; tomēr kalnam caur nūju no tā

laika gadījās savāds spēks: kurš pār kalnu pārgāja, tas pārvērtās
vai nu par akmeni, vai par putnu.

Tagad trijvalstu ķēniņam sāka miera dienas aust — viens

ienaidnieks pagalam, otrs diezin kur aizkūlies.

Pēc kāda gada jaunajam ķēniņu pārim piedzimst dvīņi. Pui-

kas aug kā rutki. Tā aiztek divpadsmit gadu. Te vienu dienu

abi bērni prasās uz mežu medīt. Tēvs nu labiem bērniem ko

liegs
— lai iet. Zēni medī, medī cauru dienu, un vakarā, uz mā-

jam nākdami, ierauga uz nepazīstama kalniņa lielu vanagu. Viens

no dvīņiem šaus vanagu. Vanags krīt, bet mirdams tā saka:

„Es esmu senākais torņa-pils ķēniņš, kas nāca par šo kalnu, lai

trijvalstu ķēniņam atriebtos; tomēr atriebties nedabūju, jo šinī

pašā vietā pārvērtos par vanagu. Tur kalna esot nūja; ja ne-

būtu mani šāvuši, tad ar šīs nūjas spēku būtu varējis reiz tikt vel

par cilvēku, bet tagad man jāmirst."

Ne zēni ko par torņa-ķēniņu zin, nie par nūju, tie iet tik savu

nošauto vanagu ņemt; bet tikko abiem kājas pie kaļna piesitas,

tie paliek par akmeņiem. Tēvs gaida mediniekus majā —
neka.

Beidzot tas saka uz sievu: „Es iešu ar savu brīnumu nūju puikas

meklēt; tik paliec tu, sieviņ, mājā, jo tas, ka.m kalna atslēgas nav

rokā, nedrīkst pie kalna rādīties. Tā jau mūžam iet, kad bērniem

vaļu atļauj — diezin, kur un kad tos atradīšu."
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Viņš paņem kalna atslēgas, aiziet turp, atslēdz kalna durvis,
taisās nūju ņemt, te kā gadās, kā ne — nūja piesitas pie kalna

zemes. Kalns acumirklī sabrūk, nūja nogrimst un tai vietā tas

ierauga savus dēlus ar nošauto torņa-ķēniņu. Nūja viņu par cil-

vēku gan pārvērta, bet atdzīvināt neatdzīvināja, tādēļ ka no-

šauts. Ķēniņš, to redzot, no brīnumiem paliek kā stabs, bet dēli

to apkampj sacīdami: ~Tēt, nebrīnies, mēs bijām par akmeņiem

pārvērsti, bet tu mūs tagad izglābi."

Puikas nu izstāsta visu, kā viņiem gadījies un ko torņa-ķēniņš
mirdams pastāstījis. Trijvalstu ķēniņš, senākais Sarga dēls, pa-

glabā savu veco ienaidnieku, kā pieklājas, atdod vienu valsti

vienam dēlam, otru valsti otram dēlam un pats patura to valsti,

kur izkrāsotā pils. Sievas tēvs un paša tēvs dzīvo drīzi pie dēla.

drīzi vienā pilī, drīzi otrā pilī pie dēla dēliem .

10. A. 515. R. Bērziņš lecavā. LP, I, 132 (103).

Kādam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu

tēvs saka uz dēliem: „Bērni mīļie, mājiņa man maza, pārtika
šaura — cita pasaulē pelnīties!"

Labi, otrā dienā visi trīs brāļi jau ceļā. Pie krusta ceļa tie

izšķiras: abi gudrie iet apkārt, muļķītis tiešām. let, iet — saiet

lielu mežu, kur tekas malā divi strīdas.

„Kas nu brāļu starpā strīdēsies?"

„Jā, ciema puis', kā nestrīdēties? Tēvs iedeva cepuri, kuru

galvā uzliekot paliek neredzams, iedeva tupeli, kuru uzaunot vē-

jam līdzi izskrien un nu nav neviena, kas izšķirtu, kuram īsti tas

mantas pieder."

„Kad tik vien tās nelaimes, tad jau ātri tiksim galā. Klausā-

ties, es sviedīšu oliņu mežā un tas, kas oliņu pirmais atradīs, pa-

turēs abas mantas."

Klaikš! oliņa mežā — visi trīs meklē. Meklē, meklē —

muļķītis uzmeklē, muļķītim abas mantas. Muļķītis uzaun tupeli —

viens divi ķēniņa pilī klāt. leiet pilī — ķēniņš pie beigām no-

skumis: meita noburta par velna kalponi. Ķēniņš gan solījis

meitu, gan pili, gan valsti, kas meitu atburtu, bet neviena..

„Nu, kad nevieba negadās, tad raudzīšu es!" muļķītis ap-

solās.

Labi. No rīta ķēniņa meita skries uz jūru — muļķītis skrien

līdz, tupelē iekāpdams, cepuri uzlikdams. Noskrien jūrmala —

meita raud, meita lūdzas, lai jel jūras vecais apžēlojoties un iz-

nākot kāpu malā, jo citādi velns būšot viņu vai vēl apēst. Jūra

krāc, jūra šņāc, viļņi veļas, bangas ceļas un re, jūras vecais,

sudraba matiem, zelta bārdu, dimanta ūsām, iznāk kapu mala.

„Ko, meitiņ, vēlies?"
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„Ak, mīļo jūras veci, dod man vienu matiņu no tavas galvas,
citādi velns mani apēdīs aiz dusmām."

Mani mati dārgi mati; tomēr ja vienu vien lūdzies, tad

došu ar."

Meita izrauj vienu matu; neredzamais muļķītis labu kušķi.

Jūras tēvs gan saīgst; bet neviena nav redzama, griežas jūrā

atpakaļ. Jūra krāc, bangas cēlas, viļņos vecais pazuda. Meita

pārskrien kā vējš mājā un atdod sudraba matu velnam. Muļķītis
skrien kā vējš pakaļ un ieliek sudraba matu kušķi meitas pagalvī.
Naktī meita jau guļ mierīgāka, jo jūras vecā matu kušķis velnam

tik atvēl līdz durvim tuvoties.

No rīta meita atkal noskrien jūrmalā un raud un lūdzas, lai

jel jūras vecais iznākot kāpu malā. Jūras vecais šoreiz negrib,

negrib nākt; bet beigās tomēr jūra sāk krākt, jūra sāk šņākt,
viļņi sāk velties, bangas sāk celties un vecais parādās sudraba

matiem, zelta bārdu, dimanta ūsām kāpu malā.

„Ko, meitiņ, nu atkal vēlies?"

„Ak, mīļo jūras veci, dod man vienu spalviņu no tavas bār-

das, citādi velns mani dusmās apēdīs."

„Mana bārda cienījama bārda; tomēr ja vienu spalviņu vien

lūdzies, lai notiek!"

Meita izrauj vienu spalviņu; neredzamais muļķītis labu kušķi.

Jūras vecais nejauki saīgst; bet neviena nav redzama, griežas

jūrā atpakaļ. Jūra krāca, bangas cēlās, viļņos vecais pazuda.
Meita pārskrien, kā vējš mājā un atdod zelta bārdas spalviņu
velnam. Muļķītis skrien kā vējš pakaļ un ieliek zelta bārdas

kušķi meitas pagalvī. Naktī meita jau guļ itin mierīga, jo jūras
veča bārdas kušķis velnam tik atvēl līdz vārtiem tuvoties.

No rīta meita trešo reizi noskrien jūrmalā un raud un lūdzas,

lai jel jūras tēvs iznākot kāpu malā. tomēr šoreiz tas nenāk un

nenāk. Meita raud vēl karstāki, lūdzas vēl žēlīgāki un re, beigas

jura sāk krākt, jūra šņākt, viļņi sāk celties un vecais parādās

sudraba matiem, zelta bārdu, dimanta ūsām kāpu mala.

„Ko, meitiņ, mani tā vienmēr traucē?"

„Ak, mīļo jūras veci, nedusmojies, dod man vienu spalviņu

no tavām ūsām, citādi velns mani saķapās gabalos."

„Manas ūsas godājamas ūsas; tomēr ja vienu spalviņu vien

lūdzies, lai notiek!"

Meita izrauj vienu spalviņu; neredzamais muļķītis labu ku-

šķīti. Jūras vecais briesmīgi saīgst; bet, neviena nav redzama,

griežas jūrā atpakaļ. Jūra krāca, bangas cēlās, viļņos vecais pa-

z-uda. Meita pārskrien kā vējš māja un atdod dimanta usu spal-

viņu velnam. Muļķītis skrien kā vējš pakal un ieliek dimanta

usu kušķīti meitas pagalvī. Naktī meita gul pavisam mierīga ka
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vesela, jo jūras vecā matu kušķīts, bārdas kušķīts un ūsu kušķīts
velnam tik atvēl pār deviņām jūrām tuvoties.

No rīta tai valstī bija lieli prieki: muļķītis apņēma ķēniņa
meitu par sievu, muļķītis palika tai valstī par ķēniņu. Ir savu

tēvu, savus brāļus, tas ataicināja un nu visi dzīvoja laimīgi.

11. A. 515. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VII, 11, 30, 2, 3a.

Zēns ganīja lopus ceļmalā un uzgāja eglē žagatas bērnus.

Viņš izņēma tos un gribēja nomocīt, bet viņam iežēlojās par na-

badziņiem — atlika atpakaļ. Tad vecā žagata par to atnesa

mazu oliņu un ielika zēnam cepurē. Zēns oliņu glaudīja, grozija,
beidzot ieņēma arī mutē; bet kā ieņēma mutē — palika nere-

dzams. Tai brīdi brauca ķēniņš garām un brīnījās — drīzi zēns

parādās, drīzi pazūd — kas tas? Nu viņš aptura zirgus, piesauc
zēnu klāt un paņem līdz par sulaini.

Bet ķēniņam bija skaista meita; tā sulaini iemīlēja un lūdzās

tēvam, lai atvēl to precēt. Ķēniņš gan negribēja; beidzot —ko

taču darīs
— atsaka: „Ja labāka nedabūsim, preci arī to pašu

sulaini!"

Labi —tā paliek. Te kā par nelaimi atkulas kaimiņa ķēniņa

dēls un izjauc zēnam visu lietu; ķēniņa meita gan bučo tēvu, lai

apžēlojas, lai neprecina pie nepatīkama; bet tēvs itin dusmīgs:

„tev gana zēns labāks, nekā ķēniņa dēls? vai gluži mulķe esi?"

Neko darīt — jāiet ar ķēniņa dēlu pie altāra. Bet zēns, ieņē-

mis oliņu mutē, iet līdz. Un kā nu mācītājs laulādams ar izstieptu

roku kautcik pagrasījās, norādīdams no šīs zemes pīšļiem uz

turienes godību, tā ikreizes neredzamais sulainis iekrauj tikai

ķēniņa dēlam ar dūri pa pieri. Šis —kā jau nu brūtgāns tada

reizē — nolaidis acis, domā: mācītājs tas sitējs, un sāk jau pu-

koties, bet vēl pacieš. Te pašā tai vietā, kur mācītājs vaicā

brūtgānam: „Vai gribi ņemt jeb negribi?" zēns kraus tā šim pa

degunu, ka acis vien nomirkšķināja, un brūtgāns to vien attapa

iesaukties: „Negribu, negribu!" un tā pa durvim ārā.

Ķēniņš redz: šis aizmūk — sauc to pašu sulaini un liek lau-

lāt. Vai tad nu meitu pametīs apsmieklam nelaulātu? Un tad

salaulāja arī, vēl mācītājs pats teica, kad laulību beidza: „Ja, to

es arī nu saku. Kam iJievs ir nolēmis sajūgties, tiem ne velns

vairs pa degunu nedauza!"

12. A. 515. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģe, Brīvzem-

nieka „Mūsu tautas pasaka s". LP, VII, 11, 30, 2, 3b.

Vecos laikos kads zens ganīja mežmala lopus un, pa mežu

staigādams, viņš atrada žagatas ligzdu ar četriem bērniem. Ne-
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darbis zēns izņēma žagatēnus no ligzdas un jau taisījās tos pa-

kārt ganības malā pie sklandām. Te tam piepēši palika žēl mazo

nevainīgo putniņu, viņš tos aiznesa atpakaļ ligzdā. Ligzdā put-

niņus liekot, viens no tiem, itkā par pateicību, izmeta no knābļa
zēnam rokā pelēku oliņu. Ar oliņu visādi rotādamies, zēns to

arī reizām iebāza mutē. Bet tikko oliņa viņam bija mutē, viņš

nomanīja, ka lopiem un cilvēkiem tapa neredzams.

Kādu dienu gadījās gar to pašu mežmalu garām braukt kādam

kungam. Kungs redz, ka gana zēns, oliņu mutē ņemdams, paliek

neredzams, un paņēma brīnišķīgo zēnu līdz ar visu oliņu. Kungs

paturēja zēnu pie sevis par sulaini, kamēr tas izaugs liels vīrs.

Kungam bija viena vienīga, ļoti skaista meita. Šī aplam

iemīlēja sulaini, bet tēvs to bija apsolījis kādam bagātam, bet

nelabam kungam, un neklausījās nebūt, ko meita lūdzās. Visi

jau sataisījās uz kāzām pie brūtes tēva. Bet sulainis nu gudroja
un gudroja, kamēr izgudroja stiķi, kā izglābtu savu mīļāko no

bagātnieka nagiem.
Viņš pagādāja sev mazu vālīti, ieņēma oliņu mutē un no-

stājās bajāram blakus. Kad nu mācītājs, spēcīgu laulības runu

runādams, paceltu pirkstu brūtgānam pretim kratīja, spēra ne-

redzamais sulainis šim ar vālīti pa degunu. Pēc pirmā vilciena

bajārs gan vēl nekustēja, lai arī deguns jau metās zils. Bet kad

dabūja vēl pāri reizes pa degunu, tad zils melns metās uz pašu

mācītāju: kā tas drīkstot viņam degunu dauzīt.

Laulāt nesalaulāja — bajārs aizgāja un neprecējās vairs ne-

kad, jo laulību viņš jau nevarēja izturēt. Beidzot sulainis dabūja

apprecēt savu skaisto iemīlēto līgaviņu, kunga meitu, un palika
pats par bagātu kungu.

13. A. 515. Skolnieks J. Laurinovičs Egluna. N. Rancana

krājumā.

Vienā zemē dzīvoja bagāts kungs. Viņam bija viens dels, un

viņš gribēja savu dēlu apprecināt, bet tas nevareja_ izmeklēt ne-

vienas meitas sev pa prātam. Tad tēvs sadusmojas uz dela un

sacīja: „Tev būs par sievu tā sieviete, ko braucot pirmo satiksim.

Taisies jau rītu braukt."
Dēls arī paklausīja tēvam un padevās savam liktenim. Gai-

smai austot, kungs pavēlēja saviem kalpiem sajūgt karīte četrus

zirgus. Kad viss bija kārtībā, tad tēvs ar delu devas ceļa. Ilgi

viņi brauca, bet neviens viņiem nenāca pretī. Beidzot viņi pie-

brauca krustceļam. Tur nu redz trīs ceļus un braucēji apstājas,

nezinādami, pa kādu ceļu braukt. Tad dels sacīja tēvam, lai ku-

čers palaižot grožus vaļā un lai iecērtot zirgiem ar pātagu. „Pa

kādu ceļu zirgi nogriezīsies, pa to nu brauksim talak."
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Palaida kučērs grožus vaļā un iecirta zirgiem ar pātagu.
Zirgi sāka skriet un nogriezās vienā sānceļā, kas veda taisni

mežā. Jo tālāk viiļi brauca, jo šaurāks palika ceļš. Beidzot

ceļš palika tik šaurs, ka ar karīti bija ļoti grūti braukt. Tad

tēvs ar dēlu atstāja pajūgu un gāja pa stigu kājām. Pagājuši
kādu gabalu, viņi no augstākas vietas ierauga mazu mājiņu. Te

kungs ar dēlu apstājas un domā: vai iet šinī mājiņā iekšā vai nē.

Tad nosprieda, ka vajaga iet. Netālu no mājiņas viņi satiek mei-

teni, kas ar spaini gāja uz aku pēc ūdens. Kungs loti priecājās,
ka nu beidzot sastapa meiteni pēc garā ceļojuma. Meitene bija

ģērbusies nabadzīgās drēbēs. Ceļinieki piegāja pie meitenes tu-

vāk, sasveicinājās, un tad lūdza viņai dzert. Meitene nu viņus

arī padzirdīja. Kungs teica meitenei: „Tu būsi manam dēlam

par sievu."

Meitene atbild: „Cs nekā nezinu teikt, te ir mans tēvs un

brāļi."

Kunga dēls, būdams pats vēl jauns, redzot tādu skaistu mei-

teni, tūliņ to iemīlēja. Viņš nosprieda: „Lai ar' kas būtu, bet šo

meiteni gribu dabūt par sievu; ja nedabūšu šo, tad nevienas."

Kungi ieiet mazajā mājiņā, visur redz kārtību un tīrību. Aiz

durvim sēd divi meitenes brāļi un taisa traukus, bet tēvs dara

vīzes. Tad kungs, minēdams savu vārdu, sāka runāt: „Vai esat

dzirdējuši par tādu un tādu kungu?"

„Jā, dzirdēt mēs esam gan dzirdējuši, viņš esot ļoti bagāts

un dzīvojot ļoti tālu no šejines, bet pazīt to nepazīstam."
Kungs iesaucās: „Es pats esmu tas kungs, un mēs ar dēlu

esam atbraukuši jūsu meitas precībās."
Saimnieks negribēja ticēt, un domāja, ka kungs tikai joko,_un

sacīja: ~Kāds kungs gan brauks pie nabaga tēva meitas precībās."
Bet kad viņš noprata, ka kungs nejoko, tad piebilda: „uļ

esmu ar mieru, ja tik viņa pati gribēs pie jūsu dēla iet."

Abi tēvi nu prasa meitenei: „Vai tu iesi pie kunga dēla?"

Meitene atbild: „Vai viņš māk kādu darbu?"

Kungs sāka par to smieties: „Kādēļ manam dēlam vajaga
mācēt darbu, kad jau ir tūkstoši strādnieku, kas viņam visu pa-

dara?"

Meitene ar to nebija gluži mierā un atbildēja: „Ja jūsu dēls

nekādu darbu nemāk, tad es baidos iet. Ja viņš izmācīsies kadu

darbu un man to parādīs, tad es iešu ar prieku."

Dabūjuši tādu atbildi, kungs ar savu dēlu brauca atkal uz

savu muižu. Kunga dēls, nekad nestrādājis, ķeras drīz pie viena,

drīz pie otra darba, bet neviens ne otrs neiet lāgā. Tā nu viņš

nomocījās ilgu laiku. Beidzot tēvs viņam teica: „Skolas gados
tu varēji diezgan labi bildes mālēt."
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No iesākuma mālēšana gan negribēja veikties, bet beidzot

viņš iemācījās tik labi mālēt, ka nāca arī citi viņa bildes skatīties.
Uzmālējis divpadsmit bildes, viņš tās aizveda savai nākamai sie-

vai parādīt.
Meitene paņēma visas bildītes un aiznesa tās uz tirgu, lai

pārliecinātos, vai par šo darbu ļaudis arī cik necik maksās.

Kunga dēla bildes tika visas īsā laikā pārdotas. Tad meitene

parnak mājā un saka uz kunga dēlu: „Tagad es iešu pie tevis,
jo redzu, ka tu vienu darbu māki, un par tavu darbu ļaudis maksā

diezgan lielu naudu."

Kungs savīkša bagātas kāzas, kas vilkās vairāk nedēļas.
Reiz kunga dēls taisījās ceļot un ar' savu sievu ņēma līdz. Viņi
aizbrauca ar kādu kuģi pār jūru uz svešām zemēm. Aizbraukuši

tur,_ apmetās vienā viesnīcā. Atpakaļ braucot, atceras, ka vies-

nīcā aizmirsuši gredzenus, bet kuģis jau grib iet jūrā. Jaunais
kungs lūdz kapteiņu, lai tas kādu stundu pagaidot, un par gaidī-
šanu viņš gribot samaksāt. Ar tiem vārdiem viņš iedod kaptei-
nam rokas naudu un tas arī apsola pagaidīt. Jaunais kungs nu

aizbrauc uz viesnīcu, bet sieva paliek uz kuģa. Tā ka kunga
sieva bija loti skaista, tad kapteins viņu iemīlē. Viņš nu sadomā

nozagt skaisto sievu, un steigšus vien nogriež kuģi no krasta

un brauc jūrā. Pēc maza brīža kunga sieva pamana, ka kuģis jau
iet jūrā. Vina nu gan sāka raudāt un vaimanāt, bet nekas nepa-

līdzēja. Kad jaunais kungs pienāca atkal jūrmalā, kuģa jau vairs

nebija un viņš saprata, ka bija piekrāpts un aplaupīts.
Otrā dienā jau ar nākošo kuģi kungs devās meklēt savu

sievu. Beidzot viņš panāk gan to kuģi, bet agrākā kapteiņa tur

vairs nebija, tā vietā jau bija cits. Svešais kapteins varēja tik

pateikt, ka pirmais ar savu sievu esot aizgājis. No lielām bēdām

jaunais kungs iesāka dzert — dzēra tik daudz, ka pārdeva visu,

kas viņam bija, pat savus svārkus. Beidzot viņam vairs nebija

naudas ko maizes nopirkt. Bads viņu piespieda meklēt kādu

darbu, lai varētu maizi nopelnīt. Tagad viņš atcerējās savu

amatu. Noskrandājies viņš aiziet pie kāda bilžu mālētajā un lūdz,

lai tas viņu pieņemtu par palīgu. Bilžu mālētājs negrib viņu pie-

ņemt, jo domā, ka viņš ir tik kāds palaidnis. Pēdīgi pieņem gan,
bet no sākuma saimnieks kunga dēlam nekā_ nemaksā. Kad saim-

nieks redz, ka par palīga bildēm ļaudis vairāk maksa, kā par viņa
paša bildēm, tad viņš jau sāka maksāt tam diezgan labu algu.
Nu kunga dēls uztaisīja sev jaunus svārkus un vairs nedzēra.

_

Tai pašā pilsētā, kurā kunga dēls strādāja, dzīvoja arī blēdī-

gais kapteins ar nolaupīto kunga sievu._ Kapteins lika kunga

sievu saviem sulaiņiem stingri sargāt. Kadu dienu kapteins, nāk-

dams no darba, aiziet pie bilžu mālētajā un nopērk dažas bildes.

Ar bildēm viņš gribēja iepriecināt nelaimīgo sievu. Apskatījusi
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jaunās bildes, viņa ierauga vienu it kā pazīstamu bildi. Tur iet

meitene ar spaiņiem pēc ūdens, pretī nāk divi vīrieši un uz kal-

niņa stāv maza mājiņa. Viņa tagad saprot, ka šo bildi ir uzmā-

tikai viņas vīrs; neviens jau še nevarētu tādas vietas uz-

mālēt. Tagad kunga sieva izliekas priecīga. Kapteins redzē-

dams, ka viņai patīk bildes, tad sāka nest tai katru dienu jaunas
bildes. Beidzot viņa saka kapteinam: „Es nesaprotu, kāpēc tu

nejauj man pastaigāties pa pilsētu, bet visu laiku turi mani kā

cietumā? Atlaun man tevi pavadīt mazu ceļa gabaliņu. Tu jau

redzi, ka es visu esmu aizmirsusi un iesāku tevi mīlēt."

Tad kapteins viņai arī atļāva iet ar kalponi pa pilsētu pa-

staigāties.
Tagad viņa aiziet pie bilžu mālētāja, gribēdama satikt savu

vīru. Vi"i tur redz savu vīru vienu bildi mālējam, un vīrs ari

tūliņ pazīst savu sievu. Tad viņi norunā, kā un kad viņi varētu

aizbēgt.

Pēc kāda laika atbrauc kunga dēls ar četriem zirgiem pie

savas sievas, saliek visas vērtīgākās mantas, un aizbrauc uz jūras
krastu un sēstas kuģī, kas iet uz viņu dzimteni. Kunga dēls ar

savu jauno sieviņu laimīgi aizbrauc uz māju, bet kapteins nu redz,
ka viņš ir tik pievīlies.

Tā izrādās, ka kunga sievai bijusi taisnība, ka katram cilvē-

kam vajaga mācēt savu darbu.

Piezīme. Te mēs redzam, ka bildes motīvs, kas sastopams dažos

iepriekšējos variantos, var būt arī patstāvīga pasaka. P. Š.

14. Uzticamais Jānītis.

1. A. 516. H. Skujiua, Andis Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz vienā valstī valdījis vecs ķēniņš. Ķēniņam bijis viens

vienīgs dēls, liels no auguma un skaists. Ķēniņiene nomirusi un

atraiknis ķēniņš drīz vien pēc tam saslimis. Slimais ķēniņš pa-

saucis savu vismīļāko sargu, uzticamo Jānīti, mazu, mazu vīriņu

un teicis:

„Tur, manā lielajā dzelzs lādē ir viena bilde, uz kuras

redzama brīnumskaista princese. Tā princese ir apburta. Bildi

tu noliec pils torņa istabā un sargā, kā mans dēls to nedabun

redzēt. Ja viņš bildi redzēs, tad sāks princesi meklēt un viņam

būs jāmirst. Princese dzīvo tai zemē, kura ir aiz mūsu jūras.

Tagad ej un dari, kā es tev pavēlēju."
Jānītis sameklējis bildi un aiznesis to uz torņa istabu. Tad

viņš gājis pie slimā ķēniņa paziņot, ka pavēle izpildīta. Keniņš
bijis laimīgs. Viņš drīz vien nomiris un mirdams Jānītim pieko-
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dinajis, lai sarga viņa dēlu un kalpo tam tikpat uzticami, ka kal-

pojis viņam.

Pēcķēniņa nāves princis valdījis pa pili un zemi. viņš at-

saucis Jānīti un licis tam, lai izvadā viņu pa pili un izrāda visas

istabas. Jautis gājis ķēniņam pa priekšu un rādījis visas pils
istabas. Pie torņa istabas durvim Jānītis apstājies un teicis:

„Te nevar iet. To vecais ķēniņš aizliedza darīt."

„Es esmu tagad valdnieks un gribu redzēt, kas šai istabā ir."

Nekādas izrunas nelīdzējušas. Jānītis bijis spiests atslēgt

torņa istabas durvis, kur pie sienas karājusies brīnumskaistās,

apburtās princeses bilde. Ķēniņš iegājis istabā un sācis to ap-
skatīt. Jānītis aizstājies bildei bet ķēniņš to ieraudzījis
un pārsteigts apbrīnojis. Viņš .0 paņēmis līdz uz savu istabu un

stundām ilgi skatījies uz bildi. No tās dienas ķēniņam nebijis
vairs miera. Tas neizsakāmi vēlējies redzēt skaisto princesi.

Ķēniņš licis atvērt savus mantas kambarus un ataicinājis
dažādus smalkus amatniekus. Tiem viņš licis iztaisīt kuģi no

tīra zelta un vēl citas dārgas lietas no zelta un dārgakmeņiem.
Kad viss bijis gatavs, tad ķēniņš iekāpis savā kuģī un braucis ap-

ceļot svešas zemes un meklēt brīnumskaisto princesi. Bet Jānī-

tis jau zinājis to zemi, kur brīnumskaistā princese dzīvo. Viņš
licis kuģa kapteinim turp braukt. Arī to viņš zinājis, ka ķēniņš

neatlaidīsies, kamēr nebūs sameklējis brīnumskaisto princesi.
Tad jau labāk lai viņš to atrod tūliņ.

Viņi piebraukuši pie aizjūras ķēniņa pils. Jānītis izkāpis

malā. Ķēniņš palicis uz sava kuģa. Jānītis paņēmis līdz dažas

skaistas lietiņas un aizgājis uz ķēniņa pili. Viņš pilī piedāvājis

Pārdošanai skaistās lietiņas. Princesei tās loti iepatikušas. Tad

Jānītis teicis: „Man uz kuģa ir vēl daudz skaistu lietiņu, kuras

es varu pārdot, ja jūs man atnākat uz kuģa līdz..."

Princese bijusi ar mieru iet uz svešo kuģi. Viņa paņēmusi

sev līdz 5 pavadoņus un visi aizgājuši uz kuģi.
Kad ķēniņš ieraudzījis daiļo princesi, tad vinu loti iemīlējis

un negribējis vairs no viņas šķirties. Viņš licis kapteinim tulin

braukt atpakaļ uz savu pili. Daiļo princesi noļaupījuši.
Kad ķēniņš ar daiļo princesi bijuši jau talu jūra iebraukuši

un kad bēgļu vajātāji bijuši jau sen atpakaļ atgriezušies, tad naktī,

uz kuģa masta uzlaidušies divi kraukļi un runājušies: „Ko tas

nu līdzēs? Tiklīdz ķēniņš izkāps mala, to nositīs skaists zirgs

un daiļā ķēniņiene paliks atraikne."

„Kā tad to varētu novērst?" prasījis_otrs krauklis.

„Nu, gluži vienkārši. Tas zirgs, ko ķeniņš jurmala ieraudzīs,

būs velns, par zirgu pārvērties. Seglu kreisa puse ir ķeša un

viņā ir revolveris. Kad kāds to zinātu, tad tas izrautu revolveri

un zirgu nošautu. Tad ķēniņš paliktu dzīvs."
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Kraukļi tūliņ aizlaidušies. Jānītis kraukļu sarunu dzirdējis.

Viņš palicis visu nakti nomodā un domājis, kā varētu ķēniņu

izglābt. Drīz vien kraukļi atkal otrreiz atskrējuši un viens teicis:

„Ko tas nu līdzēs? Ja ar ķēniņš izglābsies, tad ķēniņiene pirmā
naktī nomirs."

„Kā tad to varētu novērst?" jautājis otrs krauklis.

„Kēniņiene mazgāsies. Kad viņa istabas meitai pTasīs kreklu,
tad tā viņai iedos saģiftētu kreklu un ķēniņiene, to uzvilkusi, no-

mirs. Istabas meita mīlē ķēniņu. Viņai gan nav vairāk ģifts,
kā vienai reizei..."

Atkal abi kraukļi aizskrējuši. Jānītis viņu sarunu noklau-

sījies. Drīz vien kraukļi bijuši trešo reiz klāt: „Ko tas nu viss

līdzēs? Ja ķēniņieni kāds izglābs, viņa nomirs tad savā kāzu

naktī, kad pirmo reizi dancos," teicis pirmais krauklis.

„Kā to varētu novērst?" prasījis otrs.

„Kad ķēniņiene kāzu nakti pirmo reiz dancos, tad to apstās
velni un nožņaugs. Bet ja kāds gadīsies un viņai no kreisās

krūts izspiedīs asins pilienu, tad viņa atkal atdzīvosies."

„Bet kas lai to ķēniņam pasaka?" prasījis otrs krauklis.

„Kas to ķēniņam stāstīs, to velni pārvērtīs par akmens

stabu," atbildējis pirmais krauklis un stāstījis otram vēl citas

gudrības.

Kraukli atkal aizlaidušies.

Trešā dienā kuģis piebraucis pie ķēniņa pils. Kad ķēniņš ar

daiļo princesi izkāpuši malā, tad uz krasta stāvējis brīnumskaists

ērzelis.

„Es iešu drusku pajāties," teicis ķēniņš un skrējis uz ērzeli.

„Pagaid', pagaid', es iešu pirmais." kliedzis Jānītis.

Viņš pieskrējis pie ērzeļa un uzlēcis tam mugurā. Jānītis

izrāvis no seglu ķešas revolveri un izšāvis. Dūmi vien nokūpē-

juši un ērzelis uzreiz izjucis.
Visi brīnījušies un jautājuši Jānfftim, kas tas par zirgu varējis

būt? Jānītis klusējis.

Ķēniņš ar daiļo princesi gājuši uz pili. Vakarā daiļā princese

mazgājusies un teikusi istabas meitai: „Padod man kreklu!.."

Istabas meita iedevusi kreklu. Kad princese gribējusi to

vilkt mugurā, pieskrējis Jānītis, izrāvis princesei kreklu no ro-

kām un iesviedis ugunī... Princese noskaitusies un apsūdzē-

jusi Jānīti ķēniņam. Ķēniņš norājis Jānīti un tad prasījis, kadcl

viņš to darījis? Jānītis klusējis.
Pilī posušies uz kāzām. Kāzu dienā pils bijusi pilna viesiem

un muzikanti spēlējuši pils lielajā zālē. Ķēniņš ar jauno ķēni-

ņieni pirmie sākuši dancot. Pēc tam arī viss lielais viesu bars.

Dancojot ķēniņiene nokritusi nedzīva uz grīdas. Viesi to

apstājuši un neviens nezinājis, ko nu lai dara. Jānītis piesteidzies
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pie ķēniņienes, atpogājis tai uz krūtīm drēbes un no kreisās krūts

izspiedis asins lāsīti. Ķēniņiene tūliņ atvērusi acis un teikusi, lai

viņu nes uz savu istabu. Tur jaunā ķēniņiene palikusi drīz vien

vesela un prasījusi Jānītim, kā viņš to varējis izglābt. Jānītis

klusējis. Bet ķēniņiene bijusi ļoti ziņkārīga un nelikusies mierā.

Jānītis ilgi nestāstījis, jo zinājis, ka viņš tad pārvērtīsies par

akmens stabu. Bet ķēniņiene to tincinājusi tik ilgi, kamēr reiz

Jānītis tai izstāstījis no kraukļiem dzirdētās gudrības.

Tūliņ arī viņš pārvērties par akmens stabu. Nu ķēniņš ar

ķēniņieni nožēlojuši savu uzticamo sargu, bet bijis jau par vēlu.

Ķēniņš lizis akmens Jānīti ienest savā istabā un piesliet pie gul-
tas kājgaļa. Bet pa naktim akmens Jānītis bieži vien smējies.

Reiz ķēniņa nav bijis mājā. Ķēniņiene viena gulējusi guļam-
istabā. Akmens Jānītis atkal smējies. Ķēniņienei bijis bailes un

viņa likusi iznest no istabas akmens stabu. Viņu ielikuši ķēķa
kaktā.

Ķēniņu pārim piedzimis dēls. Ķēniņa dēlam dzēruši kru-

stabas. Ap pusnakti kalpone gājusi ķēķī. Tiklīdz viņa pavērusi
ķēķa durvis, ka pa ķēķi skrējuši, ka švīkst vieti. Kalpone no-

bijusies un skaitījusi:

„Kungs, esi man žēlīgs!" un kalpone metusi sev priekšā
krustu.

Bet tūliņ viņa arī no bailēm sastingusi. Ķēķis bijis pilns
velnu. Tie bijuši apstājuši akmens Jānīti un to nerrojuši. Klibs

velns bijis uzsēdies Jānītim uz galvas un nežēlīgi tam plēsis ma-

tus. Bet klibam velnam drusku šubējies un tas novēlies uz grī-

das, ka noblīkšķējis vien. Un tūliņ arī Jānītis smējies. Velni

Janīti tādēļ mocījuši, ka tas izglābis ķēniņu un ķēniņieni.

Kalpone redzēto stāstījusi ķēniņam. Nu ķēniņš sapratis, ka

Jānītis ir vēl dzīvs. Viņš sasaucis visus savus gudros un mā-

cītos un licis tiem, lai atdzīvina Jānīti. Neviens to nav varējis.
Tad ķēniņš sūtījis pēc būriem un raganām un jautājis tiem, vai tie

ko nezin. Viena ragana atradusies, kas apņēmusies Janīti at-

dzīvināt. Bet tur vajagot ķēniņa dēla asinu. Ķēniņa dels jano-
kaunot un viņa asinis jāuzlejot akmens Jānītim uz galvas...

Ķēniņš visādi izdomājies: žēl bijis Jānīša, kuru velni mocī-

juši, bet vēl vairāk žēl bijis sava dēla... Beidzot ķēniņš bijis

ar mieru laist nokaut savu dēlu un atdzīvināt Janīti...

Kad ķēniņa dēla asinis uzlējuši akmens Jānītim uz galvas,

tad tas tūliņ pārvērties par dzīvu cilvēku. Bet ķēniņš nevarējis

aizmirst savu dēlu. Viņš no žēlabām vaimanājis un_ piesis sev

matus. Bet Jānītis bijis gudrs. Viņš sameklejļs ķēniņa dehi,

bēris tam smiltis uz galvas un runājis. Ķēniņa dels palicis atkal
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dzīvs. Viņi visi laimīgi dzīvojuši ķēniņa pilī un Jānītis kalpojis

uzticīgi vēl šo baltu dienu savam ķēniņam, ja vien vēl esot dzīvs.

Piezīme. Še ir manāms cauri arī J. Zvaigznītes tulkotās Grimmu pa-

saciņas iespaids. Skat. ievads 111. 1. p. P. Š.

2. A. 516. Skolnieks J. Atteka no 48 g. veca A. Sneiba Nīcā.

Reiz vienam ķēniņam bijis sulainis vārdā Jānis. Ķēniņam
esot bijis dēls, un tas ķēniņš licis Jānim zvērēt, ka viņš to dēlu

varot visos kambaros laist iekšā, bet tik tai vienā nē. Jānis do-

mājis, domājis, bet zvērējis arī. Pēc kādiem gadiem ķēniņš no-

miris un Jānis palicis ar dēlu vieni paši. Kad dēls bijis izaudzis

jau liels, viņš prasījis tam Jānim, lai laižot šo tai aizliegtā kam-

barī arī iekšā. Bet Jānis nelaidis un nelaidis dēlu tai kambarī.

Bet kad dēls jau bijis divdesmit gadu vecs, viņš plijies atkal Jā-

nim virsū, lai laižot tai kambarī. Tad tas dēls esot teicis: ..Ma-

zākais pataisi mazu šķirbu, kā es varu iekšā paskatīties."
Tad Jānis teicis: „Kad jau tu tā dikti gribi tur tikt, tad pa*

teisīšu arī."

Bet kad Jānis drusku pavēris durvis, tad dēls atgrūdis tās

pavisam vaļā. Tad dēls esot redzējis pie sienas lielu bildi, apakš
kuras bijis rakstīts: „Princese Bradulbudara, kas dzīvo aiz trim

valstim."

Kad dēls to izlasījis, tad viņš tūliņ gribējis turp braukt un

prasījis Jānim: ~Kā mēs viņu dabūsim?"

Tad Jānis teicis: „Kad tu tik dikti gribi braukt, tad es tev

teikšu savu padomu. Tev vajaga sameklēt daudz zelta un citas

dārgas lietiņas, sīkas un lielas."

Dēls pagādājis tās lietiņas un nu kopā ar Jāni nonesusi tas

uz kuģi un tad braukuši projām. Kad tur nobraukuši, tad Jānis

teicis dēlam: „Es iešu pie ķēniņienes un aiznesīšu vienu kurvīti.

Kad tā ķēniņiene gribēs tās lietas pirkt un uzmāks uz kuģi. tamēr

vajag likt kuģim tūlīt braukt."

„Labi!" dēls atteicis un Jānis aizgājis uz pili. Jānis tur pa-

rādījis dārgās lietiņas un teicis, lai viņa nākot uz kuģi, jo tur esot

vēl daudz vairāk mantu. Ķēniņiene arī izgājusi. Kamēr viņa

tirgojusies, tamēr kuģis esot jau aizbraucis tālu jūrā. Sapirkusies
daudz dārgumu, viņa gribējusi iet atkal uz savu pili, bet nu redzē-

jusi, ka visapkārt bijusi tikai liela jūra. Ķēniņiene par tādu mānī-

šanu sākusi gauži raudāt, bet princis viņu mierinājis. „Neraudi

par velti! Es tevi aizvedīšu uz savu pili un tu būsi mana sieva."

Tad viņa vairs nekā nesacījusi un nu sākusi apmierināties.
Nu nogājuši abi ar princi kuģa apakšējās telpās, un Jānis palicis
viens pats uz kuģa virsas. Te uz reizi Jānis ieraudzījis trīs

vārnas laižamies. Vārnas uzmetušās uz kuģa un Jānis domājis,
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ka viņas skriešot projām, bet vārnas neesot vis skrējušas projām
un sākušas runāt skaidrā cilvēku valodā. Tad pirmā vārna tei-

kusi: „Redz, kur ķēniņš ved ķēniņieni mājā."
Otra vārna sacījusi: „Ko tas viņam palīdzēs? Tikko viņi

izbrauks malā, tur būs priekšā skaists melns ērzelis un ķēniņa
dēls gribēs viņam sēsties mugurā. Tikko viņš būs mugurā, ērze-

lis pacelsies gaisā un aiznesīs ķēniņa dēlu!"

Tad pirmā vārna jautājusi: „Vai to nevar kaut kā glābt?"
Trešā vārna atteikusi: „Var gan, ja kāds cits uzlec tam ērze-

lim mugurā. Viņam kreisā sedlu kabatā ir duncis, un ja ar to

dunci nodur ērzeli, tad visi paliks veseli."

Tad pirmā vārna ierunājusies: „Bet ja kāds to dzird un iz-

stāsta, tad tas līdz ceļiem paliks par akmeni."

Otra vārna atkal teikusi: „Bet ko tas palīdz? Tiklīdz kā

brūte vilks brūtes kreklu mugurā, viņa paģībs un būs beigta."
Tad atkal trešā vārna prasījusi: „Vai to nevar kaut kā

glābt?"
Pirmā vārna esot atbildējusi: „Var gan, ja kāds cits pieiet

ar adas cimdiem, atraun to kreklu un sadedzina, tad viņa paliks

vesela."

Otra vārna piebildusi: „Ja kāds to dzird un citam izstāsta,

tad tas līdz jostas vietai paliks par akmeni."

Trešā vārna runājusi: Ko tas palīdz? Tiklīdz viņi ies uz

pirmo danci, tad princese paģībs un būs beigta."

Otra vārna teikusi: „Viņu varētu vēl glābt, ja kāds cits pie-
skrietu un izsūktu no viņas krūtīm trīs asins pilienus un izspļautu,
tad viņa paliktu vesela."

Trešā vārna sacījusi: „Ja kāds to dzird un ja kādam to iz-

stāsta, tad tas paliks par akmeni."

Jānis viens pats to noklausījies, un kad viņi izbraukuši mala,
patiesi tur tūliņ gadījies viens skaists melns ērzelis._ Princis

gribējis lekt tam mugurā, bet Jānis aizsteidzies priekšā, izrāvis

dunci un nodūris to ērzeli. Nu princis bijis izpestīts no pirmā

ļaunuma. Tad princis gājis pie princeses un teicis: „Varbūt, ka

tas mums nāks pa labu."

Kad nu viņi pārbraukuši mājā, tad viņi taisījuši kazas un

brūte gribējusi vilkt brūtes kreklu mugurā. Bet Jānis jau_ stā-

vējis ar ādas cimdiem rokā ķēniņienei priekšā; kad ta sākusi

vilkt savu brūtes kreklu mugurā, tad Jānis viņai atrāvis to kreklu

un iesviedis ugunī. Ķēniņiene gan sākusi gauži raudat, bet prin-

cis viņu mierinājis un sacījis: .Varbūt, ka tas mums naks par

labu."

Kad jaunais pars pārbraucis no bazniīcas, tad muzikanti tos

esot sagaidījuši ar goda maršu. Tad viņi izkāpuši no karietes

un gājuši dancot, bet princese tulin pakritusi gar zemi un bijusi
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beigta. Nu visi sākuši dikti raudāt. Tad Jānis esot pieskrējis,
atplēsis krūtis vaļām un izsūcis trīs asinu pilienus un nospļāvis
tos zemē. Princese pēc tam atkal atdzīvojusies un palikusi ve-

sela. Visi ļaudis nu saukuši, lai jemot viņu cieti, viņš esot burvis.

Ķēniņš nevarējis neko darīt, licis sajemt Jāni cieti un ieslodzīt

cietumā. Tad sagājuši apspriest, kādu sodu Jānim uzlikt, un no-

sprieduši nāves sodu. Kad Jānim bija jāiet pie karātavām, vēl

piecas minūtes esot bijis laika. Tad ķēniņš prasījis Jānim, vai

viņam esot kāda vēlēšanās. Jānis smagi nopūties un teicis: „Vai

jūs ļausit man ko runāt?"

Ķēniņš arī atļāvis un Jānis sācis stāstīt, ko viņš uz kuģa

dzirdējis, un kā viņš lūkojis savu ķēniņu un ķēniņieni glābt.
Stāstot viņš palicis vispirms līdz ceļiem par akmeni, tad līdz

jostas vietai. Beidzot viņš vēl sacījis: „Tā es jūs abus izglābu

no nāves un nu redziet, ka es jūs abus patiešām izglābu."

Ar šiem vārdiem viņš nu apvēlies un bijis pagalam. Tad nu

visi sākuši gauži raudāt, it īpaši ķēniņš un ķēniņiene raudājusi
katru dienu. Tad ķēniņš ienesis Jāna tēlu pilī, nolicis savā gultas

galā. Ķēniņienei pēc kāda laika piedzimuši dvīnīši un vecāki tos

audzinājuši ar lielu mīlestību.

Kādu svētdienu ķēniņiene aizgājusi uz baznīcu un mājā pa-

licis tikai ķēniņš ar saviem maziem bērniem. Viņš sēdējis sava

krēslā pie gultas, skatījies uz Jāņa tēlu un teicis: „Lai tas mak-

sātu ko maksādams, kad tik es tevi dabūtu dzīvu!"

Tēls kā par brīnumu sācis runāt un teicis: „Dzīvu tu mani

vari dabūt, bet tas nāktos dikti grūti."

Ķēniņš atbildējis: „Es visu ko darīšu, lai tik tevi dabūtu

dzīvu."

Tad Jānis sacījis: ~Tev vajag uzupurēt abi savi bērni."

Ķēniņš smagi nopūties, nogrimis domās un tad pēc brīža esot

teicis: „Tad būs trīs dzīvības glābtas un divas beigtas."

To teicis nocirtis abiem puikām galvas. Ķēniņš aptraipījis

Jāni ar bērnu asinim, viņš tūliņ palicis dzīvs un teicis ķēniņam:

~Kad tu mani glābi, tad arī glābšu tavus bērnus. Nomazgā vi-

ņiem asinis un pieliec galvas, tad viņi būs veseli."

Abi bērni nu palikuši atkal dzīvi. Ķēniņš nu bijis priecīgs,

viņš ieslēdzis Jāni un tos bērnus glāžu skapī. Kad pārnākusi ķē-

niņiene, tad ķēniņš esot viņai teicis, ka viņi varot dabūt Jani

dzīvu, bet tad vajagot abus mazos nokaut. Pirmak ķēniņiene

nebijusi ar mieru, bet tad ķēniņš teicis: „Viņš taču izglabā mums

abiem dzīvību."

Beigu beigās ķēniņiene bijusi arī ar mieru nokaut bērnus, lai

izglābtu Jāņa dzīvību. Cik nu ķēniņiene bija priecīga, kad ķe-
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niņš izlaida no skapja Jaui ar abiem bērniem. Ta nu visi dzīvo-

jusi laimīgi kopā.

Piezīme. Šai pasakā, kas varbūt ir cēlusies no Grimmu grāmatas
(skat. levads, 111. I. p.), ir iepīts vārds Bradulbudara no Tūkstoš un vienas

nakts. P. Š.

3. A. 516. O. Kiršt cm i s Kr. Misā. LP, 111, 76 (42).

Vienam valdniekam bija loti gudrs un uzticams sulainis.

Valdnieks tādēļ loti mīlēja vinu un izturēja to kā savu bērnu.

Bet reiz valdniekam uzbruka nikna slimība, kas ilgi to vār-

dzināja; nevarēja ne nomirt, ne izveseļoties,
Kādu dienu slimība palika vēl niknāka. Valdnieks, pie bei-

gām juzdamies, lika iesaukt savu uzticamo sulaini un sacīja: ~Še
tev pils atslēgas, pasauc manu dēlu un izrādi tam visas pils ista-

bas, visus pils kaktus, tik neved to tai istabā, kas garajā gaņģa
galā."

To sacījis, valdnieks nolika savu galvu uz pagalvja un no-

mira.

Pēc bērēm sulainis paņēma atslēgas un izrādīja jaunajam
valdniekam visas pakaktes; tik tai istabiņā neveda, kas garajā

gaņģa galā. Bet jaunais valdnieks sacīja: „Tu biji manam tēvam

uzticams. Esi arī man un rādi ir šo istabu, kas garajā gaņģa
galā."

..Nevaru, tavam tēvam apsolījos, ka neradīšu, man jatura

vārds."

Bet jaunais valdnieks sadusmojies,_paņēma atslēgas un pats

atslēdza durvis. Gan sulainis iespiedās gan ceļas uz

pirkstu galiem, lai aizstātos ziņkārīgajam priekša, bet tikpat ne-

līdzēja. Jaunais valdnieks pabāza galvu caur sulaiņa padusēm

un ieraudzīja istabiņas dibinā daiļu, daiļu princeses bildi. Tas tīr;

paģība aiz lieliem priekiem. Viņš apķēra sulaini, sacīdams: „Man

nepietiek ar redzēšanu vien. Brauksim pasaulē daiļo princesi
meklēt: gribu viņu par savu līgavu dabūt."

Nu rīkoja kuģi, nu taisījās lieliskām. Kad viss bija kārtībā,
tad jaunais valdnieks uzvilka savām valdnieka drebem pari vien-

kāršu mēteli, lai to nepazītu, un devās ceļa. Bet gabalu brau-

kušiem, gudrais sulainis iesaucās: „Tā neiet!_ Mums jāgriežas

atpakaļ un jāizkaldina no zelta un sudraba dārgas lietas, ar ko

dail.o princesi atpirkt."
Atbrauca atpakaļ. Trīs nedēļas čakli strādāja, kamēr izkal-

dināja no zelta un sudraba retas, retas Uetas: gan visādus putnus,

gan zvērus, gan šādus daiktus, gan tādus. Puskuģi gandrīz ar

dārgumiem vien piekrāva. Tagad devas no jauna jūrā. Nu

brauca, nu brauca, paši nezinādami uz kurieni. Izmeklējas viena
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jūras malā, izmeklējās otrā, nekur daiļās princeses. Beidzot
kādā spožā saules rītā jaunais valdnieks uz jūras pamanīja kaut

ko lielā attālumā laistāmies. Sulainis tūliņ lika kuģi uz to pusi
griezt. Pabrauca labu gabalu uz priekšu, vēl nekas izšķirams —

tik redz, ka laistās. Pabrauca atkal labu gabalu, vēl nekā — tik

redz mirdzam. Pabrauca jo lielāku gabalu, nu sāk izšķirt —

jūras malā spoža, spoža zelta pils.

„Te būs daiļā princese!" sulainis iesaucās un rīkojās knaši,
lai jo drīzi sasniegtu malu. Kuģis viegli apstājās pils tuvumā,

pilī, kā likās, gan gulēja dienas vidu. Sulainis paņēma pilnu klēpi

dārgo mantu un devās uz pili, pieteikdams jaunajam valdniekam,

lai no kuģa neatkustētos.
Pie pils vārtiem sulainis apstājās; viņš nezināja, vai pie-

klauvēt, jeb nogaidīt. Beidzot pils vārti atdarījās; kāda sieviete

ar zelta nēšiem, sudraba spaiņiem izsteidzās caur vārtiem un

gāja pie avota ūdeni smelt. Sulainis tīši sagrozīja saulē savas

zelta lietas, lai spožums atspīguļotos avotā. Sieviete, spožas
ēnas avotā redzēdama, atgriezās un prasīja: „Vai, tautiet. kas tev

par spožām lietām!"

„Tas vel nekas; bet kad tu redzētu, kādas lietas vel manam

kungam!"

„Var gan but; bet ja tev laba sirds, tad atdod kādas lietas

mūsu princesei. Cik viņa par tām priecātos!"

„Dosim, dosim, labprāt dosim; tik pasaki, lai princese pati
iznāktu pēc lietām."

Princese iznāca tik daiļa, tik daiļa. Sulainis aizveda to uz

kuģi; bet princese noturēja jauno valdnieku par kuģa puisi, tādēļ

ka tam bija vienkāršs mētelis mugurā. Nu sadeva dārgas lietas

daiļajai princesei. Šī priecājās par dārgumiem un palīdzēja tos

jūras malā čupā kraut. Bet sulainis bija citu ko nodomājis. Līdz

ko princese beidzamo reizi domāja zemē kāpt, te sulainis

palaida kuģi vaļām un aizbrauca ar daiļo princesi jūrā. pame-

zdams dārgumus princeses tēvam uz jūras krasta.

Princese, to redzēdama, sāka baiļoties, bet tagad jaunais
valdnieks novilka mēteli un parādījās valdnieka spožumā, laipni

sacīdams: „Ko baiļojies, meitiņ, esmu jauns valdnieks bez līga-

vas, braucu tev pakal. Mums lemts mūžu kopā nodzīvot."

Pēc dienasvidus princeses tēvs pamanīja, kas noticis. Atri

tas apķērās un pasauca visus pasaules palīgus sev palīgā. Bet

jūra plata un dzija; palīgi tādēļ ar spēku nevarēja līdzēt, tiem

bij jāķeras pie gudrības.
Jaunais valdnieks ar savu līgavu drīzi nāca pret mājam;

sulainis jau skatījās, vai nevarēs malu saredzēt. Te kur gadī-

jušies, kur ne — atlaidās divi kraukļi un, nosēzdamies uz kuģa
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mastu, sāka šitā sarunāties. Tas pirmais sacīja: „Redz, kur ved

daiļo princesi!"
„Lai ved, lai, viņa sieva tā tomēr nebūs," otrs atbildēja.
„Kādēl tā lai nebūtu?"

„Jā, redzi, līdz ko tie malā izkāps, tad atskries slaiks zirgs

jaunajam pārim pretim. Valdnieks tūliņ gribēs zirgam mugurā

kāpt, bet līdz ko uzkāps — zirgs viesuļa ātrumā aiznesīs jāt-
nieku diezin kur. Tomēr, ja tas tik zinātu, tad gan varētu izlīdzē-

ties. Apakš sedliem ir bults, ja valdnieks ar buki zirgu nodurtu,
tad Jaunums nenotiktu."

„Kad tevi izčibētu! Būtu jāpateic viņam."
..To nedari; jo kas to dzird un valdniekam pateic, tam jā-

paliek no pirkstu galiem līdz ceļiem par akmeni."

„Rauj tad viņu koks! Neteikšu."

Kraukļi domāja, ka viņu valodu neviens nesapratīs, bet su-

lainis, gudrs vīrs būdams, visu noklausījās, visu saprata. Viņš

nodomāja savā prātā: „Kam man savam valdniekam jāteic, ko

esmu dzirdējis? Labāk darīšu tā: līdz ko zirgs atskries, izraušu

bulti un noduršu zirgu."
Pēc kāda brīža kraukļi atkal sāka sarunāties. Tas viens

teica: „Ko var zināt, varbūt, ka jaunais valdnieks pats bulti atron

un zirgu nodur."

„Vai domā gan. ka tad tas jau glābts? Tam vēl cita liga

priekšā. Līdz ko ieies pilī, tad tas ieraudzīs sudraba bļodā zīda

kreklu. Šo kreklu viņš tūliņ vēlēsies mugurā vilkt, bet to darot

tas sadegs zilās liesmās. Tomēr ja valdnieks sajēgtos kreklu

ugunī iesviest, tad viss labi. Bet ja kāds to valodu būtu dzirdējis,

un valdniekam pateiktu, tam jāpaliek līdz sirdij par akmeni." .
„Bet ja valdniekam pašam iesistos prātā kreklu sadedzināt,

kā tad?"

.Ir tad tas līgavas nedabūtu. Tam gadītos vel cits kas ceļa,

proti; kāzas svinēdams, tas ietu ar līgavu diet, bet līdz ko pirmo

soli spers, tā līgava kritīs un būs pagalam. Bet ja tuliņ iedurtu ar

zobiņu tai trīs brūces un izsūktu no brūcēm nelāgas asinis, tad

līgava atdzīvinātos. Tomēr, kas šo valodu butu dzirdējis un

valdniekam pateiktu, tādam tad jāpaliek viscaur par akmeni."

Kraukli domāja, ka viņu valodu neviens nesapratīs; bet su-

lainis, gudrs vīrs būdams, visu noklausījās,_visu saprata. Viņš

nodomāja: „Kam man savam valdniekam jāteic, ko esmu dzir-

dējis? Labāk darīšu tā: kreklu tūliņ iesviedīšu ugunī un līgavai

pasteigšos asinis izsūkt."

Pa to starpu bija sasniegta jūras mala. Kraukļi nozuda. Nu

visi kāpa no kuģa zemē. Bet tai paša acumirklī ataulekšoja

slaiks zirgs. Valdniekam tūlīt tikās_ mugurā kapt, bet sulainis iz-

rāva no sedlu apakšas bulti un nodūra zirgu.
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Pārgāja pilī. Priekšistabā bija nolikts sudraba trauks un

traukā stāvēja jauks zīda krekls. Valdnieks tūliņ gribēja kreklu

mugurā vilkt, bet sulainis pakampa kreklu un iesvieda to ugunī.

Pienāca kāzu diena. Valdnieks gāja ar savu līgavu diet.

Bet piepēši līgava pakrita un bija pagalam. To redzēdams, su-

lainis paķēra zobiņu, iedūra trīs brūces līgavas delnā un izsūca

nelāgās asinis. Bet sulainis vēl nebija beidzis labi sūkt, te vald-

niekam uznāca dusmas. Viņš atrāva sulaini nost un uzbļāva:
„Slaiko zirgu tu man nodūri, zīda kreklu tu man sadedzināji un

nu vēl beidzot gribi manu līgavu nodurt vai nobendēt. Nost no

manis pie karātavām!"

Pie karātavām sulainis lūdzās, lai atvēlot beidzamo reizi ar

valdnieku kautko parunāt. Valdnieks bija mierā. Nu sulainis

ņēmās visu izstāstīt, ko no kraukļiem noklausījies un kādēļ ar

līgavu tā bijis jāapietas. Patlaban sulainis gribēja beidzamo

vārdu teikt, te atvērās pils durvis un līgava, sveika, vesela lauka

iznākusi, sauca: „Nekariet to cilvēku!"

Bet bija jau par vēlu: sulainis bija izteicis beidzamo vārdu

un tūdaļ palika viscaur par akmeni.

Valdnieks žņaudzīja rokas aiz žēluma, bet neko darīt. Asaras

liedams, tas ienesa savu uzticamo sulaini, par akmeni pārvērstu,

pie savas gultas un nolika tur, lai tas tam būtu vienmēr priekš
acim.

Otrā gadā valdnieka sievai piedzima dēls. Viņš paņēma

jauno dēlu uz rokām un nesa pie tā akmeņa sacīdams: „Ai, uzti-

cams sulainis, cik es šodien esmu priecīgs; kaut tu būtu dzīvs un

spētu man līdz priecāties!"
Bet tai pašā acumirklī akmeņa tēls atbildēja: „legriezi sa-

vam dēlam ar zobiņu sirds bedrītē brūci, iztecini trīs asins pilītes

un ietecini tās manās nāsīs, tad būs labi."

Valdnieks tā darīja, un re, akmeņa tēls pārvērtās par senāko

sulaini.

4. A. 516. E. Jurkovska Uziņos. Jkr. V, 48 (22).

Vienam pirtniekam piedzima dēls. Tēvs viņu apsolījapašam
ķēniņam par krustdēlu. Šis to pieņēma, nosauca krustdēlu par

Kārli un iedeva 200 rubļu kūmu naudas. Bet vairāk viņš neka

nedeva un savu krustdēlu pavisam aizmirsa. Pēc 10 gadiem

ķēniņš atminējās krustdēlu un aizsūtīja savu sulaini, lai to atvestu

uz pili, ka varētu viņu skolā sūtīt. Bet sulainim pieteica: ..Ne-

māci zēnu, kā ķēniņš apsveiemājams. Ja tu viņu mācīsi, tad

galva nost!"

Sulainis darīja, kā ķēniņš bija pavēlējis, un nesacīja Kārlim
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ne vārda. Ceļā prasīja zēns sulainim: „Kā lai es apsveicinu ķē-

niņu?' 4

Sulainis atbildēja: „Pabučo ķēniņam roku!"

Kad viņi pilī nonāca, ķēniņš sēdēja uz krēsla, valdības zizlis

rokā. Kārlis nometās ķēniņa priekšā uz ceļiem un bučoja tam

roku. Ķēniņš brīnījās par zēna gudrību un domāja, ka sulainis

to būtu mācījis; bet sulainis atbildēja, ka viņš nekā neesot

sacījis.
Kārlis nu palika ķēniņa pilī un mācījās cītīgi. Ķēniņam bija

dēls Ludis. Tas bija loti slinks un palika Kārlim tālu pakal. Ludis

nevarēja Kārli ieredzēt, un kad ķēniņš kādu reizi sacīja: „Ludi,
turi Kārli par savu brāli," tad šis atbildēja: „Kārlis, bauris, nav

mans brālis."

Kārlis uzauga un ķēniņš to iecēla par nama uzraugu. Kādreiz

ķēniņam bija jāiet uz viesībām; tas atstāja Kārlim visas atslēgas.
Pēc pabeigta darba arī Kārlis aizgāja uz viesībām, bet aizmirsa

aizslēgt to istabu, kurā bija sakrātas visskaistākās sieviešu bildes

un nevienam nebija brīv tur ieiet. Kārlis steidzās ātri uz mājām;

bet Ludis jau bija iegājis aizliegtajā istabā, apkampis visskaistāko

bildi un apģībis. Kārlis viņu modināja un sacīja: „Ludi, celies,

es tev gādāšu otrtik skaistu sievieti, nekā šī bilde."

Ludis izgāja no istabas. Otru dienu viņš stāja ķēniņam virsu,

ka Kārlis tam esot solījis otrtik skaistu, nekā visskaistākā bilde.

Ķēniņš laida Kārli ar Ludi to meklēt. Ceļodami tie lūkoja ļaudis

pievilkt, sevišķi sievietes. Reiz ieraudzīja Ludis skaistu prin-

cesi, kas tam ļoti patika. Viņi abi ar Kārli to nozaga un brauca

ar kuģi uz mājām. Uznāca nakts. Kārlis palika uz kuģa virsus

vaktējot. Ap pusnakti viņš dzird vārnas bļaujam: „Kya! kva!

Kad jaunais pāris pārbrauks mājās, tad ķēniņš viņiem jas pretim
ar diviem melniem zirgiem. Tiklīdz jaunais pāris viņiem kaps

mugurā, tie klups un nolauzīs viņiem kaklu. Kas to dzird un saka,
tas paliks par akmeni."

Otru nakti dzird Kārlis atkal vārnas bļaujam: „Kva!kva!

Kad jaunais pāris pārbrauks mājās, tad ķēniņš viņiem vīnu

sniegs, bet kad viņi dzers, tad tiem jāmirst. Kas to dzird un saka,

tas paliks par akmeni."

Trešā naktī vārnas atkal bļauj: „Kva! kva! Kad jaunais

paris pirmo nakti ies gulēt, tad naks velns ar trijdeviņam galvām

un tos nokaus. Viņus var glābt, ja nokal trijdeviņu zobiņu un ar

to nokauj velnu. Kas to dzird un saka, tas paļiks par akmeni."

Kārlis noskuma, to dzirdēdams, bet apņemas viņus glābt.

Kādā pilsētā viņš nopirka zobiņu.
_

Mājas atnakušiem,_jaja ķēniņš

pretī. Kārlis, nekā nesacījis, nodūra abus zirgus. Ķēniņš palika

dusmīgs, bet piedeva Kārlim, jo viņš_ to mīlēja vairāk neka savu

dēlu. Kad jaunais pāris pie galda sedeja un ķēniņš tiem gribēja
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uzdzert, tad Kārlis saplēsa glāzes. Ķēniņš viņu sabāra, lai citā

reizē tā nedara, un piedeva Kārlim. Kad jaunais pāris apgulās,
tad palika Kārlis pie durvim, tos sargādams. Ap pusnakti nāca

velns ar trijdeviņām galvām; bet Kārlis nocirta visas galvas ar

vienu cirtienu. Ludis pamodās. Redzēdams Kārli kambara vidū

ar pliku zobiņu stāvot, tas domāja, ka Kārlis viņu grib nokaut,
un gāja tūliņ pie ķēniņa, tam stāstīdams, ka Kārlis to gribējis no-

kaut. Ķēniņš lika Kārli apcietināt un pakārt.

Kar Kārli pie karātavām veda, viņš lūdza, lai tam ļaujot vēl

ar ķēniņu runāt. To atjāva un Kārlis ķēniņam stāstīja: „Kad

jaunais pāris brauca ar kuģi uz mājām, es paliku naktī uz kuģa
virsus vaktējot un dzirdēju, ka vārnas blāva: „Kva! kva! Kad

jaunais pāris nāks mājās, tad ķēniņš tiem jās pretī ar diviem

melniem zirgiem. Tiklīdz tie kāps zirgiem mugurā, tie klups un

nolauzīs kaklus. Kas to dzird un saka, tas paliks par akmeni."

To sacījis, palika Kārlis līdz ceļiem par akmeni. Ķēniņš gan

lūdza, lai vairs tālāk nestāsta, bet Kārlis stāstīja: „Otru nakti es

atkal biju uz kuģa virsus un dzirdēju vārnas bļaujam: „Kva!
kva! Kad jaunais pāris pārbrauks mājās, tad ķēniņš tiem sniegs

vīnu; bet kad viņi to dzers, tad tiem jāmirst. Kas to dzird un

saka, tas paliks par akmeni."

To sacījis, Kārlis palika līdz kaklam par akmeni. Ķēniņš
un ķēniņiene lūdza, lai apstājoties, lai tālāk nestāstot, bet Kārlis
tikai stāstīja: „Trešo nakti es dzirdēju atkal vārnas bļaujot:

„Kva, kva! Kad jaunais pāris pirmo nakti ies gulēt, tad nāks

velns ar trijdeviņām galvām un tos nokaus; bet viņus var glābt,

ja nokaļ trijdeviņu zobintu un ar to velnu nokauj. Kas to dzird

un saka, tas paliks par akmeni."

To sacījis, palika Kārlis viscaur par akmeni. Nu bija visiem

lielas bēdas. Akmeni nolika lepnākajā istabā uz dārgiem deķiem.
Tur tas ilgu laiku stāvēja apsūnojis.

Reiz ķēniņš ar Ludi izgāja uz medībām. Princese gulēja un

sapņoja, ka akmins uz to sacītu: „Tu mani vari atkal atpestīt, ka

tu nokauj savu bērnu un ar viņa asinīm mani apslapini."
Princese nezināja ilgi, ko darīt; beidzot viņa tomēr apņēmās

bērnu nokaut. Tiklīdz tā akmeni ar asinim apslapināja, tas patika

par cilvēku. Otrā istabā iegājusi, princese ieraudzīja savu bērnu

veselu pa grīdu rāpojamies. Kad ķēniņš ar Ludi pārnāca un

Kārli ieraudzīja, tad bija prieka bez gala. Tikai Ludis neprie-

cājās, bet arvienu sacīja: „Kārlis, bauris, nav mans brālis!"

5. A. 516. Rk r. 111, 97. LP, VII, 11, 24, 3, 1.

Skaists puisēns zvejoja jūrmala zivis. Te viņam gadījās

izvilkt vienu zelta zivtiņu. Šī lūdzās, lai laižot vaļā, tad šī būšot
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par atmaksu dot no zivju ķēniņa tādas zāles, ka viņš varēšot
visu putnu valodas saprast. Puisēns ari atlaida zivtiņu. Šī viņam
arī atnesa brīnīgās zāles. Tās baudījis, viņš staigāja gar jūrmalu
un tur ieraudzīja kuģi, kas zēģelēja uz malu. Kuģnieki, daiļo
puisi ieraudzījuši, saņēma to un noveda uz savu kuģi. Tad viņi
brauca atkal tālāk pār plašo jūru.

Tai kuģī bija viens ķēniņa dēls, kas devās ar daudz dārgām
sudraba un zelta lietām uz tālu, tālu zemi, no kurienes bija dzir-

dējis, ka tur dzīvojot visskaistākā meita pasaulē un tā esot ķē-

niņa meita.

Daudz dienas braukuši, viņi pēdīgi sasniedza skaistās prin-
ceses pilsētu. Tad kuģa ļaudis aizgāja ar daudz skaistām zelta

un sudraba lietām uz princeses pils pagalmu, jo iekšā pie prin-

ceses iet uz nāvi bija aizliegts. Princese, ieraudzījusi pa logu
skaistās lietas, no prieka nezināja, ko darīt. Nogāja pagalmā un

nopirka dažas skaistākās mantas. Ķēniņa dēlam princese tā pa-

tika, ka viņš gandrīz noģība. Atjēdzies viņš sāka princesei

stāstīt, ka kuģī jūrmalā esot vēl daudz skaistākas lietas, pret

kurām šās tik kā ēna esot.

Princese lāvās sevi apstulbot un nogāja uz kuģi. Kuģa kam-

baros ievilta, princese tapa aizkavēta. Kapteinis pa to laiku zē-

ģelēja kuģi uz plašu jūru. Beidzot princese, manīdama, ka saule

jau taisās jūrā pazust, iet pie kuģa loga un — ak tavas izbailes! —

redz vairs tikko sava tēva pilsētas torņus —
sāk vaimanāt un

noģībst. Tomēr ķēniņa dēls pūlējās, kamēr šī nāca atkal pie sa-

maņas. Nu ķēniņa dēls ņēmās princesi mierināt, ka pēc kada

laiciņa atkal būšot pie tēva atbraukt. Princesei bija jāpaliek

mierā.

Otrā dienā, pa jūru līgojot, uzmetās uz kuģa masta liels putns

un kliedza: „Vai Dieviņ, vai Dieviņ! Kad princeses zadzejs ar

princesi pāries mājā un pirmo nakti gulēs, tad naks ragana ar

trim galvām un viņus nomaitās. Kas to dzird un izteic, tas līdz

ceļiem par akmeni paliks."

Putna valodu prata tikai tas daiļais puika. Pec neilga laika

uzmetās uz kuģa masta tik liels putns, ka viss kuģis notrīceja,_u_n
tas atkal kliedza: „Vai Dieviņ, vai Dieviņ! Kad tas pāries maja,
kas to princesi nozaga, tad otrā rīta skries zaķis pa dārzu, tas

būs prinča jaunākais brālis, un tēvs viņu nošaus! Bet kas to

tagad dzird un izstāsta, tas līdz pusei par akmeni paliks!"

Ne ilgi pēc tam atkal atskrēja loti liels putns un uzmetas uz

kuģa masta, tā ka kuģis tikko neapgāzās. Tas kliedza: „Vai Die-

viņ, vai Dieviņ! Kad tas pāries maja, kas to princesi nozaga, tad

trešā naktī nāks ragana ar deviņām galvām un princi ar princesi

nomaitās, bet kas to dzird un izteic, tas viss par akmeni paliks!"
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Pēc ilgas peldēšanas princis ieraudzīja savas tēva zemes pil-
sētas torņus. Jūras ceļotāji priecīgi devās uz ķēniņa pili, un tai

pašā laikā zaķis skrien pa dārzu. Ķēniņš, kārs medītājs, ķer

plinti un grib zaķi nošaut; bet jautrais puisēns stājas starpā un

kliedz lūgdamies, lai nešaujot, jo tas esot paša ķēniņa dēls. Tai

pašā brīdī viņa kājas paliek par akmeni.

Pirmā naktī, iekām princis ar princesi vēl nebija guļamā
kambarī iegājuši, ielīda puika pa otrām durvīm tanī kambarī un

palīda zem gultas. Kad jaunais pāris apgulās un bija cieti no-

midzis, tad nāca ugunīga liesma ar trīs ugunīgām pūķa galvām pa

logu iekšā. Puika bija paņēmis visasāko ķēniņa zobiņu un no-

cirta visas trīs galvas, ka uguns vien nozibēja.

Rītā bija liels brīnums, kad atrada asiņainu kambari, bet ne-

viens nezināja, kas noticis. Otrā naktī puika atkal izmeklēja

trīs labākos zobiņus un paslēpās guļamā kambarī. Ap pašu pus-

nakti viņš ieraudzīja lielu blāzmu un dzirdēja savādu rūkšanu, tā

ka logu rātes sāka tirkšķēt. Pie loga piestājās ragana ar 9 pūķa

galvām un, ugunīgu rīkli atplētusi, bāž vienu galvu iekšā. Jau-

neklis cērt visā spēkā ar zobiņu un galva nokrīt, uguni šķiezdama

uz visām pusēm, tā ka ir puika matus apsvilināja. Trešo galvu

cērtot, jau viens zobins salūza, tā ka puika domāja: mv šīs esot

pagalam. Sagrāba otru zobiņu un nocirta atkal trīs galvas. Ar

trešo zobiņu bija visas 9 galvas nokritušas.

Rītā bija liela izmeklēšana, kas kambarī ir bijis un tur tādu

asiņainu darbu strādājis. Pienāca, ka puika to darījis, jo uz viņa

drēbēm atrada asinu pleķus. Puika arī neliedzās stāstīt visu no-

tikumu, bet turklāt pielikdams, ka tad šis palikšot viscaur par

akmeni. Bet visa ķēniņa saime uzspieda, ka viņam viss jāizteic,

jeb citādi to nošaušot; tikai princese vien kliedza, lai nestāstot,

jo viņš esot šo ar princi no nāves izglābis. Tamēr nelīdzēja neko,

viņš sāka stāstīt un stāstīdams par akmeni palikt. Viņš stāstīja,

ko putni uz kuģa runājuši, un ka šis, savu dzīvību netaupīdams,

viņus no briesmām izglābis.

Nu gan visi kliedza, lai vairs tālāk nestāstot, jo bija jau līciz

kaklam par akmeni palicis; bet puika izteica visu līdz galam un

tad nokrita par akmina tēlu pie ķēniņa saimes kājām. Nu bija

liela vaimanāšana visā ķēniņa pilī. Visi trūvēja daudz dienu liela

žēlumā.

Akmeņa tēlu nolika dārzā jaukā vietā pie sudrabaina avota,

apdēstīja to ar visdaiļākām un krāšņākām puķēm. Divi stalti

ozoli deva paēnu, lai saules stari to negrauztu.
Pēc kāda gada piedzima princesei divi dēli. Tie auga un

staltījās savējiem par lielāko acu un siržu prieku un tā viņi jau

sasniedza piekto gadu. Bet katru gadu nelaimes dienā svinēja

pie akmeņa tēla lielus svētkus. Šinī gadā nodomāja tos vēl pla-
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sāki izrīkot, arī svešus vaidiniekus uzlūgt uz to dienu. Gadījās,
kad jaunais ķēniņš priekš svinamās dienas trīs naktis no vietas

redzēja savu glābēju sapnī un katrreiz viņš runāja: „Ja tu savus

divi dēlus nokausi uz mani, tad es tapšu dzīvs."
Šo parādījumu viņš nu svinamās dienas rītā izteica arī visiem

sapulcētiem. Pēc ilgākas spriešanas un raudāšanas tomēr vie-

nojās, ka dēli — glābēja nopelnus ievērojot — būtu jānokauj, bet

tas iāizdara pašam tēvam!

Drīzi arī viss tapa izdarīts. Tēvs vai desmitreiz cēla zobiņu

uz augšu un atkal nolaida; tomēr beidzot, acis aiztaisījis, uzlaida

zobiņu uz puisēnu galvām. Galvas no rumpja novēlās kā pogas.

Bēdīgais tēvs nu aizgāja pie citiem sapulcētiem un gaidīja,
kas nu notiks. Ap trešu brīdi pēc pusdienas iejāja trīs stalti kungi
zelta drēbēs ar dimantiem rotāti. Tie bija jaunā ķēniņa um ķēni-
ņienes dzīvības glābējs un abi viņu dēli. Nu svinēja lieliski prieka
svētkus. Jaunais izglābējs mantoja pus ķēniņa valstību un ķē-

nišķu princesi par dzīves biedreni. Akmeņa tēla vietā esot izcē-

lusies liela upe, kuras vārdu esmu piemirsis.

6. A. 516. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1*866. g. Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W. Wery h o, Podania

Lotew s k i c. Warszawa 1892, 21.

Reiz dzīvoja viens ļoti bagāts kungs ar savu sievu, bet vi-

ņiem nebija neviena bērna. Daudzreiz viņi žēlojās: „Kaut jel

mums būtu tik viens dēliņš! Kam lai mūsu mantību atstājam?"

Dievs paklausīja viņu vēlēšanos un sūtīja viņiem uzreiz trīs

dēlus. Dēli ātri uzauga, bet bija tādi nesātīgi, ka apēda visu

vecāku mantību.

Vecāki, nabagi palikuši, nolēma iemācīt bērniem kadu amatu,

lai viņi varētu paši sevi uzturēt. Vienu atdeva mācīties pie

skrīvera, otru pie kurpnieka, trešu pie skrodera — visus uz pie-

ciem gadiem.' Katru nedēlu visi viņi izgāja pastaigāties, kur

tad arī sastapās. Divi jautā skrīveri, vai viņš neprotot rakstīt?

„Protu," viņš atbild.

Tad jautā kurpnieka mācekli, vai viņš neprotot šūt zābakus?

Viņš atbild, ka protot. To pašu atbild arī skrodera māceklis.

„Kāpēc lai mēs mācāmies pieci gadi, ka jau tagad visu pro-

tam?" Un viņi vairs nenāca pie saviem meistariem, tēvam un

mātei par to nekā nezinot.

Viņi aizgāja uz tīrumu pie liela ozola. Nostājušies zem ta,

viņi ilgi pārdomāja, uz kurieni lai dotos. Ta stāvot, skrīveris

uzzīmēja ozolā puisēnu. Tad pavēlēja kurpniekam izcirst no

koka uzzīmēto puisēnu un uzšūt viņam zābakus. Skroderis uz-
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šuva viņam drēbes. Tad sprieda, kas lai izmācot puisēnu staigāt,

runāt, lasīt un rakstīt. Uzdeva to skrīverim.

Skrīveris, paņēmis šo koka puisēnu, nēsāja viņu tik ilgi, ka-

mēr šis pieauga viņam pie muguras. Kurpnieks un skroderis

aizgāja uz citu pusi. Šķiroties Viņi teica: „Izmācījis viņu staigāt,
lasīt un rakstīt, atnāc ar viņu kopā pie kroga; tur mēs satik-

simies."

Pagāja gads. Skrīveris, nosēdies ceļmalā, teica puisēnam:
„Apžēlojies, nokāp man no kakla zemē!" Bet viņš palika tāpat
šim uz pleciem.

Paiet otrs gads. Atkal skrīveris lūdz viņu, bet par velti.

Trešā gadā puisēns nokāpa zemē. Skrīveris viņam jautā, puisēns
atbild. Tad viņš iedeva šim lapiņu ko lasīt, puisēns to izlasīja un

prata arī rakstīt. Tad viņi aizgāja uz krogu, kur sastapās ar

brāļiem. Šeit iesāka pārrunāt, uz kurieni lai viņi ejot. Katrs vē-

lējās ņemt puisēnu sev līdz. Tādēļ izcēlās viņu starpā ķilda un

kaušanās. Taisni tai laikā brauca garām karaļa dēls. Izdzirdis

krogā troksni, viņš sūta tur iekšā savu kučieru, lai tas izzinātu,

kas tur notiekot. Kučiers jautā brāļiem: „Kāpēc jus kaujaties?"

Viņi nu izstāsta, kas tam esot par iemeslu. Tad karaļa dēls

pavēl uzaicināt visus trīs pie sevis un saka uz viņiem: ..Nāciet

pie manis, tur jums visiem būs vietas!" To pateicis, viņš pa-

ņēma visus līdza, bet puisēnu pieņēma par savu sulaini.

Kādu reizi karaļa dēls bija apgūlies pusdienā un redzēja

sapnī ļoti skaistu jaunavu. Piecēlies viņš domā: „Kur es varētu

viņu redzēt?"

Sulainis viņam jautā: „Kāpēc tu tāds noskumis?"

Kad karaļa dēls viņam nekā neatbild, viņš atkal jautā: „Ko
tu redzēji sapnī?"

„Redzēju loti skaistu meiteni un gribētu viņu uzmeklēt."

Puisēns saka: „Es tev viņu atvedīšu. Bet pirms sameklē

daudz un dažādu dziedātāju putnu, uzaicini mūzikantus ar da-

žādiem mūzikas instrumentiem, pieraksti lielu grāmatu un at-

ļauj man visu to ņemt uz kuģa līdzi! Es braukšu tālā svešā zeme

un atvedīšu tev no turienes to meiteni, ko tu sapnī redzēji."

Karaļa dēls sarakstīja ļoti biezu grāmatu un izdarīja visu,

ko puisēns bija sacījis. Puisēns nu aizbrauca un pēdīgi nonāk

tai karaļvalstī, kurā dzīvoja skaistā meitene.

Karaļa meita ar sulaini atnāca uz kuģi, lai noklausītos to

putnu dziesmās, kuri atradās uz kuģa. Pa to laiku puisēns iedeva

viņas sulainim grāmatu un pavēlēja to aiznest un nodot karalim,

bet karaļa meitu viņš lūdza uznākt uz kuģa, lai viņa varētu tuvāki

noskatīties viņa putnos. Karaļa meita arī uzgāja uz kuģa, bet

puisēns nu lika kuģa laudim pagriezt kuģi no krasta jūrā. Karalis
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bijajoti nodziļinājies grāmata, ka pat neievēroja, ka meitas nav

maja.
Kad kuģis ar karaļa meitu jau diezgan tālu bija aizpeldējis,

tad tur_ nometas trīs baloži. Puisēns izgāja apskatīties, vai vi-

ņiem kads nedzenas pakaļ, bet tai brīdī viens balodis viņam pa-
stāsta šadu ziņu: „Kad kuģis pienāks pie krasta, tad iznāks vecā

karliene ar savu dēlu jums pretī. Māte nesīs uz šķīvja dārgu
dāvanu, bet tev jāgādā par to, ka šī dāvana iekristu ūdenī. Tad

ūdens tai vietā aizdegsies._ Bet ja tu kādam par to stāstīsi, ko

es tev ziņoju, tad tev kājas līdz ceļgaliem pārvērtīsies par
akmeni."

_

Sulainis nu atkal aizgāja pie karaļa meitas, lai viņu apmie-
rinātu. Pēc kādas stundas viņš atkal iznāk apskatīties, vai kāds

nedzenas viņiem pakaļ, un nu viņu uzrunā otrs balodis: „Kad

jaunais pāris brauks pie laulībām un karietēs iejūgs melnus zir-

gus, tad tu lūko to aizkavēt. Ja kādam pateiksi, ka tu to no

mums esi izzinājis, tad tu līdz pusei pārvērtīsies par akmeni."

Sulainis atkal aizgāja pie karalienes. Pēc maza brītiņa, viņš

iznāca trešo reizi apskatīties, vai kāds nedzenas viņiem pakaļ.
Nu sacīja trešais balodis: „Kad jaunais pāris laulāsies, tad karaļa
dēla māte pa to laiku ielaidīs zem viņa gultas trīs čūskas. Ja tu

kādam stāstīsi, ko no manis esi dzirdējis, tad tu viss pārvērtīsies

par akmeni."

Sulainis atkal pārnāca pie karaļa meitas. Beigās viņi jau
bija nokļuvuši savā karaļvalstī. Te viņi ierauga, ka viņiem nāk

pretī māte ar karaļa dēlu un māte nes kādu dāvanu. Sulainis pie-

grūdās karalienei pie rokām un nestā dāvana viņai izkrita no

rokām, iekrita jūrā, un nu visa krastmala aizdegās un ūdens virsa

tik ilgi dega, kamēr dāvana nenogrima dibenā. Karaliene dusmās

iesaucās: „Gribēju savu vedeklu saņemt ar dāvanu, bet viņš nu

man visu izjauca."
Karaļa dēls paņēma karaļa meitu pie rokas, aizveda viņu

uz savu pili.
Nu taisās braukt uz laulībām. Māte pavēl iejūgt melnos

zirgus. Sulainis paņem savu kūju un sit ar to zirgus, tikmēr sit.

kamēr no zirgiem izskrien trīs čūskas, kuras sulainis visas nosit.

Tad viņš izved sirmos zirgus un iejūdz tos karietēs. Mate gan

par to ļoti sadusmojās, bet jau laiks bija_braukt p_ie laulībām.

Laulāšanas laikā sulainis ienesa karaļa dela istaba spaini ar

ūdeni un nolika to zem tās gultas, kurā bija nodomājis gulēt jau-

nais pāris, turpat nolika arī trīs dvieļus. Kad jaunieši bija at-

braukuši no baznīcas, māte viņus iesaka mielot.

Pēc kāzām sulainis apklāja gultu, uz kuras jaunieši nogulas.

Kad viņi jau bija aizmiguši, no gultas apakšas_ izlīda liela čūska

ar divpadsmit galvām. Sulainis nu ņemas kapāt to ar zobenu un
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nocirta tai visas divpadsmit galvas. No čūskas bija pietecējis ļoti
daudz asinu. Sulainis nomazgāja visas asinis un noslaucīja

grīdu ar dvieli.

Pēc tam izlīda čūska ar sešām galvām. Arī šai čūskai su-

lainis nocirta galvas. Nomazgājis no grīdas čūskas asinis, viņš
vēl noslaucīja slapjumu ar dvieli.

Tad vēl ieradās čūska ar trim galvām. Kad sulainis bija tai

nocirtis divas galvas, viņam nolūza zobens. Ar salauzto zobenu

viņš mēģināja nocirst arī atlikušo galvu. Čūska teica: „Esi jau

man reizi iecirtis."

„Nē, vēl neesmu iesitis."

Ja sulainis būtu sacījis, ka ir iesitis, galvas atkal būtu at-

augušas.

Beigās nocirta arī atlikušo galvu. Tad viņš atkal nomazgāja

un izslaucīja asinis. Apskatīdamies, vai nav palikušas kur neno-

slaucītas asinis, viņš pamanīja, ka arī gulta ir notecējusi ar asinim.

Jaunā karaliene uzmodusies saka vīram: ~Skat, tavs sulainis

grib man blakus nogulties."

Karaļa dēls noskaities nu nolemj sulaini pakārt. Otrā rītā

baznīcas priekšā uzcēla karātavas. Kad nu tur atveda sulaini,

viņš iesāka stāstīt, ko viņam uz kuģa bija baloži stāstījuši.

Viņam vajadzējis aizkavēt karaļa māti, lai viņa nevarētu pa-

sniegt jaunai karalienei dāvanu, jo citādi jauniešus sagaidītu ne-

laime. Kad viņš bija izstāstījis pēdējos vārdus, viņa kājas līdz

ceļgaliem pārvērtās par akmeni. Tālāk viņš stātstīja par mel-

najiem zirgiem un par to, ka no viņiem izskrējušas čūskas, un ka

viņš tās nositis. Vēl nepaspējis pateikt pēdējos vārdus, viņš jau
līdz pusei pārakmeņojās. Bet, kad bija pabeidzis savu stāstu par

cīņu ar trim lielajām čūskām, tad viņš viss palika par akmeni.

Karalis nu gan loti nožēloja savu uzticamo sulaini, bet nekā vairs

nevarēja darīt. Pēc kāda laika karaliene dzemdēja dēlu. Kādu

reizi karaliene bija redzējusi sapnī sulaini, kas teicis, ka viņš
varētu gan atdzīvināties, bet tikai tad, ja viņi savu dēlu pār-
grieztu uz pusēm. Otrā naktī viņa redzēja atkal to pašu sapni,
un pastāstīja to arī savam vīram. Trešo nakti viņi abi redz

sapnī sulaini, kas viņus lūdz, lai viņi pārcērtot savu dēlu pušu,
tā ka viens asins piliens nokristu uz akmeņa, otrs uz baznīcas,

un trešs uz karātavām, tad viņš atkal tapšot par cilvēku.

Karaļa dēls arī patiešam izpildīja viņa lūgumu, un sulainis nu

tapa dzīvs un palika par eņģeli. Pateikdamies karalim un kara-

lienei par žēlsirdību, eņģelis teica, ka arī viņi tikšot debesīs.

Arī jaunais karaļa dēls atkal atdzīvojās un viņam bija redzama

tikai zīme, kur viņš bija pārgriezts pušu.
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7. A. 516. Skolnieks J. Kļava no 64 g. vecas M. Ausikas Nīca.

K. Lielozolakr.

Reiz bijis viens_ ķēniņš, kas nevarējis atrast sev brūti. Ķē-

niņš pārcēlies pāri jūrai un atradis tur vienu mājiņu. Tur dzīvojis
burvis ar savām trīs meitām. Burvis nedevis viņam nevienu

meitu par brūti, bet ķēniņš tomēr nozadzis vienu meitu.

Nozadzis un pārvedis mājā savā pilī. Ķēniņš nebijis drošs

un sūtījis savu sulaini, lai iet pa nakti vaktēt. Sulainis dzirdējis
ka viens no jūras saucis: „Kad ķēniņš dzers derībās pirmo glāzi,
tad viņš ar to noģiftēsies; bet kas to ķēniņam pateiks, tas paliks
līdz ceļiem par akmeni."

Pienākusi diena, kad jau derības bijušas jādzer. Kad ķēniņš
licis glāzi pie mutes, tad sulainis to izsitis. Ķēniņš par to bijis
dusmīgs, bet vēl nekā nesacījis.

Citu nakti sulainis dzirdējis saucam: „Kad ķēniņš jās uz

medībām un sēdīsies zirgam mugurā, tad kritīs atpakaļ un no-

šausies; bet kas to ķēniņam teiks, tas paliks līdzpusei par akmeni."

Sulainis paglabāja ķēniņa iemīļoto plinti. Ķēniņš bija
!

tik

dusmīgs, ka gribēja par to sulaini pakārt.
Citu nakti sulainis atkal dzirdējis, ka viens saucis: „Kad ķē-

niņš brauks baznīcā laulāties un kad kāps ratos, tad viņa pakā-

penis lūzīs un ķēniņš kritīs un pārlauzīs kāju. Bet kas par to ķēni-

ņam ko stāstīs, tas paliks viss par akmeni."

Kad nu ķēniņš gribēja kāpt ratos, tad sulainis atsita pakāpeni.

Ķēniņš palicis tik dusmīgs, ka licis sulaini pakārt.
Pie karātavām sulainis izteicis visu dzirdēto un palicis par

akmeni. Ķēniņš nu ļoti nožēlojis, kālab viņam vajadzējis uzti-

camo sulaini tā spīdzināt. Viņš licis ienest akmeni pilī un nolicis

to savā kambarī.

Ķēniņa sievai piedzimis bērns. Viņa reiz sapņojusi, ka ak-

meni varot padarīt atkal par cilvēku ar viņas bērna asinim. Ke-

niņa sieva iegriezusi drusciņ bērnam un ar tām asinim pieskā-

rusies akmenim. Akmenis palicis par ķēniņa sulaini, un ķēniņš

nu apsolījis sulainim mūža maizi.

8. A. 516. F. Rattermanis, Kandavas izloksne. A. Bīl c n -

štei n a kr. LP, VI, 307 (72).

Vienreiz jāj viens ķēniiš uz jakt un atrad vienē mežē vien

bēn; tas bij puisēns un ļot smuks. Kēniš pajēm viņ līdz uj mājam

un lik ar sov dēl reizē izskolt.

Vienreiz tie jāj ciert un ieraudzēj vien smuk un plat plac, ar

avot vidē. Kad tie mājē pījāj, tad tie līdz tēv, lai uz to viet vien

traktier būve. Lab. Kad tas traktiers gatavs bij, tad žīd malders

to izmālej.
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Ne ilg pēc tam veceis ķēniš nomir un jauneis palik viņ vietē.

Kādreiz jāj viņ div to traktier apskat'ties un palik tur pa nakt.

Tei traktierē nedzīvej neviens cilvēks un taču tie atrad gald pili
ar ēdieniem un zirg sils pilis ar auzām. Nu tie izstaigej viss kam-

burs un atrad vienē karnburē lot smuk sievišķ uzmālit. Tie lik

to žīd atsaukt un prasēj: kur tas tād smuk sievišķ redzejs. Tas

atbildēj: „Trešē pasaulē!"
Tad tie sataisījās uz trešej pasaul jāt un tūlīt gāj gulēt. Kē-

niš gulēj iten ciet aizmidzies, bet Dabutsdēls nemaz nevare gult.
Te pusnaktē ienāc trīs jumpravs iekšē un vien uz otrs tā teic:

„Va viņ dābs ar?"

~Kāpēc ne? Kad tik viņ gudr būs. Kad viņ jās, tad būs vien

liel up priekšē; zemē ir vien slotiņ, kad ar to slotiņ te(i) upe sit,

tad ir tilts pār, un kad ar to slotiņ uz to tilt uzsit, tad tas tilts no-

zūd, un tad ir otrē pasaulē. Kad nu kād gabal pajāj, tad ir viens

liels akmens un balt nūjiņ klāt; kad ar to nūjiņ uz to akmen uzsit,

tad ir trešē pasaulē."
Bet ta treše teic: „Nekā, tad viņ ar vēl nav dabuiš."

Pinne atteic: „Viņ dābs ar, kad tie ies pie sudrab kalēj, un

liks sudrab putu taist, kas smuk dzied, tad ta princes gribs to

putn pirkt, bet lai viņ maks nepras, lai tāpat atšķinķe."
Otrs teice: „Tad tiem ar vēl nav, tiem jāapstellē pie zelt

kalēj zelt lāč ād: vienam jālien tē ādē un otram jādīdin, tad ta

princes gribs to lāc pirkt, bet lai maks nepras, lai atšķinķe viņe."

Treše teic: „Viņam ar vajag mieg zāls līdz, jo kad viņš būs

princess gulamē karnburē un princess ies ēst, tad tam jāielej mieg

zāls iekš to vīn, tad ta dzerdam aizmigsies."
Kad jumpravs tā bij runeišs, tad tās pazude; bet Dabutsdēls

vis bij noklausējies. Kad tie no rīt izcēlās, tad bij akai ēdien zir-

giem un pašiem. Nu tie jāj un atrod, kā tās jumpravs bij teiks.

Bet kad viņ ta ķēniņ pil ieraudzei, tad iejāj pie vien sudrab kalēj,

un apstellēj to pūta Tutns bij ātr gatavs, un tie atšķinķēj to Jte
princese. Tad viņ vēl aizgāj pie zelt kalēj un apstellēj zelt lač

ād. Kad ād bij gatav, Dabutsdēls ielīd tur iekšē un ķēniņ dels

to dīdēj princess log priekšē. Princes gribēj to pirkt, bet tas at-

šķinķēj akai.

Princs zelt lāc piesēj savē gulamē karnburē. Bet, kad viņ est

gāj, Dabutsdēls pielej mieg zāls vīnam klāt, un kad princes vīn

dzēr, tad aizmigās. Kad to lācs redzēj, tad tas līd no savs ads

laukē, nolaid aizmiguš princes ķēniņ dēlam, kas apukš log stavej

un nolaidās ar beidzot pats. Nu tie kāp uz zirgiem, pajēm princes
līdz un jāj projām. Bet kad manēj, ka drīz atmod'sies, tad viņ

nolik tās zemē un aizjāj tād gabaliņ tālāk. Princes atmodās, brī-

nējās un sāce brēkt. Šie nu jāj klāt. Piejāj, princes lūdz, lai viņš

līdz jem. Lab. Nu jāj, jāj — atjāj akai uz to traktier — jau va-
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kars metas. Traktierē viss galds bij pilis ar visādiem ēdieniem,
dzērieniem un arī trīs gultas uztaisīts. Zirgiem bij auzs silē un

nu tik tie sēdās pie gald klāt ēst. Paēduš — gāj tūliņ gult; jo bij
piekusš dīkt. Kēniš un princes akai gulēj kā nomirs, bet Dabuts-

dēls nevarēj gult. Tad ap pusnakt iemāc akai trīs jumpravs un

sak runt; ta vien teic: „Re, va viņ nedabej?"
Otr atbildēj: „Dabe gan, bet vēl nav mājās!"
Trešej teic: „Kad tie gudr būs, tad viņ to mājē ar (pār)dābs,

jo kad tie jās, tad uz vien tilt kraukls brēks, un viņ pa tilt jādām

nositsies; bet kad viņ to kraukl nošaus, tad nekas nekaits. Un

māj tuvumē vecej ķēniņien nāks ar smuk zirg pret un gribs, lai

tā princes tur virsē sēž; kad tā sēds, tad tā nositsies, bet kad tam

zirgam kakl nocirts, tad nekas nebūs. Un kad tie nu mājē būs,

tad tiem dos vīn dzert; bet iekš princess glāz būs ģipt iekšē, tā

dzerdam būs pagalam; glāz jāsaplēš, tad nekas nekaits. Un kad

tie nu guls, tad tā vecej ķēniņien pārvērtsies pa ērgl un ielaidsies

pa lodziņ to princes nožņaugt; bet kad vecei ķēniņienej tad kakl

nocērt, tad paliek vis dzīv; bet kas to dzird un kādam teiks, tas

paliks viscaur pa akmen."

Kad tās jumpravs tā bij runējš, tad tās pazūd. Bet Dabuts-

dēls palik noskums un domēj: kā tas to vis vart izdart?

Un kad tie nu no rīt aizjāj līdz to tilt, tad viens kraukls brēc;
bet Dabutsdēls to nošāv.

Tālāk pajājuš, nāc vecej ķēniņien ar smuk zirg pret un teic,
ka tas neklājas caur pilsāt diviem uz vien zirg jāt. Kad Dabuts-

dēls to dzirdēj, tas pajēm sav zoben un cirt tam zirgam kakl nost.

Ķēniņ dēls gan palik dusmīgs, ka tād smuk zirg nomaitējs, bet

viņš atteic: „Tu nezin, kamdēļ tas labi ir!"

Mājās tiem dcv vīn dzert; bet Dabutsdēls princess glaz sa-

pļēs un teic, lai no viņ glāz dzer. Par to ķēniņ dēls akai apskai-
tās. Kad tie nu gult gāj, Dabutsdēls ielīd papriekš tē karnburē un

paslēpās. Un pusnaktē viens putns ielaidās pa log un apstājās

uz gults mals. Dabutsdēls pakamp sov zoben un cirt pēc to putu,

bet nocirt tik vien kāj, putns akai izlaidās pa log ārā._ Tas zobens

iegāj iekš gults un ķēniš atmodies lik viņ sajemt, tāpēc ka esot

gribējs viņ nokaut. Dabutsdēls gan teic, ka viņš tam tik daudz

līdzējs; bet nekas neģeldē, nospried, ka esot jāpakar. Bet pie

kartavam viņš lūdz, lai sauc ķēniņ, viņam esot jārunē kas ar to.

Lab. Nu viņš ķēniņam izteic vis gal no gal; un kad tas no ta

kraukl un zirg teic, tad viņš palik līdz pusei pa akmen. Keniš

gan lūdz, lai tālāk neteic, bet viņš atbildēj: „Ko nu vairs ģeld!"

Un izteic vis, un palik viscaur pa akmen. Kad to tas ķeniš

redzēj, tad viņš sāk raud't un lik to akmen baznīce ielikt

Pēc gad piedzim ķēniņam smuks dēls, ko tas gauž mīlej. Bet

viņam nāc arvien sapņos, lai viņš baznīcē uz to akmen sov dcl
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nokauj, tad tas Dabutsdēls taps dzīvs. No iesākum tas negribēj,
bet pēc pajēm sov zoben līdz un gāj ar dēl uz baznīc. Kad pie-

gāj pie akmen, tad ātr nokav dēl un raud'dams steidzās pa dur-

vim ārē. Bet vien balss sauc tam no pakaļs pakaļ. Viņš atgrie-
zās apakaļ un redzēj sov draug pret nākam ar nokaut dēl uz

roks, tas ar bij dzīvs. Tad sāk ab no priek raud't un gāj uz pil.
Dabutsdēls apprecēja ķēniņ mās un dzīvei laimig.

9. A. 516. Skolnieks A. Alļis no 85 g. veca M. Elzberfca Nīcā.

K. I. i c 1 o z o 1 ak r.

Vienam ķēniņam piedzimis dēls, tai pašā pilsētā un tai pašā
laikā arī vienam nabagam piedzimis dēls. Ķēniņiene dabūjusi to

zināt, sūtījusi savu sulaini, lai tas to bērnu atnes pie viņas. Su-

lainis aizgājis pie tā bērna vecākiem un teicis: «Ķēniņiene saka,

lai jūs to bērnu atdodat viņai. Viņa to bērnu audzēs tāpat kā

savu bērnu."

Vecāki nu arī atdevuši savu bērnu ķēniņienes sulainim. Ķē-

niņiene audzējusi nabaga dēlu gluži tāpat kā savu pašu dēlu.

Kādās skolās ticis ķēniņa dēls sūtīts, tādās arī nabaga dēls. Bet

paši bērni nemaz nezinājuši, ka viens ir nabaga dēls un otrs ķē-

niņa dēls. Tā nu viņi abi auguši kopā līdz divdesmit pirmajam

gadam.

Divdesmit vienu gadu vecs ķēniņa dēls gribējis precēties.
Otras valsts ķēniņam bijusi viena vienīga meita un ķēniņa dēls

gribējis to precēt. Meitai gan arī paticis ķēniņa dēls, bet ve-

cais ķēniņš, meitas tēvs, ne par ko negribējis atdot viņam savu

meitu. Ķēniņa dēls izstāstījis savas bēdas savam draugam, kas

bijis pulka attapīgāks nekā pats ķēniņa dēls. Viņi nu abi divi ka

brāli sarunājušies, kā to ķēniņa meitu dabūt ar viltu. Viņi pa-

ņēmuši katrs vienu zirgu un aizjājuši. Tad viņi jājuši visu dienu

un, vakaram metoties, uzjājuši vienu lielu vecu pili. legājuši
tur iekšā, viņi prasa naktsmāju. Tur nu atrunājuši gan viņiem

pretī, bet šie nevarējuši redzēt neviena cilvēka. Ejot pa to puT

viņi redzējuši vienā istabā, ka tur gultās gul div cilvēki: viens

vīrietis, otra sieviete. Tas vīrietis, kas tur guļ, saka, lai viņi

esot mierīgi, un viņu zirgi arī jau esot sakopti. Abi draugi iet

ārā skatīties un redz, ka zirgi ir patiešām apkopti un arī auzas

viņiem iedotas. Ķēniņa dēla zirgs bijis ielikts zelta trelliņos, na-

baga dēla zirgs sudraba trelliņos. Nu viņi nāk atkal atpakaļ
pilī, kur jau stāv apklāts galds priekšā. Uz galda vienā puse

ir zelta trauki, otrā sudraba trauki; tāpat vienā pusē ir nolikts

zelta krēsls, otrā sudraba krēsls. Tas vīrietis, kas gultā gul

saka, lai viņi iet vakariņas paēst. Nabaga dēls arvien saukts par
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jaunāko brāli un tas arī domājis ka vecākajam brālim klajas sē-

dēt zelta krēslā un ēst no zelta traukiem.

Kad viņi bija paēduši, tad viņi pateicās tam vīram, kas viņus

bija tik labi uzņēmis. Tas nu atkal teica, lai viņi ejot tai un tai

kambarī, tur esot divas gultas, un lai tad tur pārguļot. Tai kam-

barī viena atkal bijusi zelta gulta, otra sudraba īgulta. Ķēniņa
dēls iegulies zelta gultā un drīz vien aizmidzis.

Nabaga dēlam nemaz nenācis miegs un tas ilgi nevarējis aiz-

migt. Tā bez miega gulēdams, viņš dzirdējis, ka turpat viņam

līdzās pa lielo zāli staigā un runā cilvēki. Jaunākais dēls pēdīgi

piecēlies no gultas, piegājis pie durvim, kur bijis mazs lodziņš
uz zāli, un sācis tur skatīties un klausīties. Tur staigājuši un

runājušies abi vecie, kas agrāk gulējuši savās gultās. Ap pulk-
sten divpadsmitiem ienākušas vēl trīs jaunavas iekšā, kas bijušas
skaistas kā princeses. Vecais vīrs nu stāstījis tām jaunavām,

ka vienai ķēniņienei piedzimis dēls, un tai pašā laikā piedzimis
dēls arī nabaga sievai. Ķēniņiene likusi savam sulainim, lai at-

nesot viņai arī tā nabaga dēlu šurp. Nabagu dēls nu arī atnests

un abi bērni tikuši audzināti un skoloti kā brāli. „Viņi nu abi

iāj tai un tai valstī precēt ķēniņa meitu, bet pats ķēniņš negrib

savu meitu dot. Bet ja viņi varēs uz kādis niķis izdabūt, tad

būs labi."

Kad nu viņi bija vēl kādu bridi runājuši,_tad tās trīs jauna-
vas teikušas tam vecajam vīram: „Ja viņi jāj atpakaļ, tad teic,

lai viņi nāk atkal te par nakti pārgulēt."

Nu tik jaunākais dabūja zināt, ka viņš «nav vis ķēniņa dēlam

brālis, bet nabaga dēls.

No rīta galds bijis atkal klāts ar ēdieniem uz tādiem pašiem

traukiem un ar tādiem pašiem krēsliem. Vecais lūdzis, lai viņi

nākot brokasti ēst. Viņi paēduši, pateikušies par naktsmāju un

jājuši atkal tālāk. Tad viņi jājuši no pilsētas uz pilsētu, līdz ka-

mēr nojājuši ķēniņa galvas pilsētā.

Nabaga dēls bijis liels klavieru spēlētājs. Svešajā galvas pil-

sētā viņi abi uzdevušies par klavieru speletajiem,_ nopirkuši lielas

klavieres un likuši apakš tām iztaisīt lielu garu lādi. Ta nu viņš

gājis spēlēdams no vienas vietas uz otru. Arī pats ķēniņš nu

gribējis dzirdēt tādu lielu spēlētāju. Ķēniņa dels ielīdzis tai lade

apakš klavierēm un klavieres ar visu lādi nu aizvestas uz ķēniņa

pili. Nabaga dēls tur spēlējis visu vakaru un visa ķēniņa saime

nākusi klausīties. Kad bijis jāiet projām, tad spēlētājs lūdzis

ķēniņam: „Vai tās klavieres nevarētu par nakti tepat pilī palikt?

Kur es viņas par nakti lai citur aizvedu?"

Ķēniņš atbildējis: „Labi, labi! Lieciet vien ienest manas mci-
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tas kambarīj Tur tikai mana meita guļ un neviens cits nestaigā.
Citur var kāds par nakti pieiet un klavieres samaitāt."

Tad klavieres tika ienestas ķēniņa meitas kambari, bet spē-
lētājs izgāja ārā nopirka vēl trešo zirgu ar segliem un tad gai-
dīja ar visiem trim zirgiem ķēniņa pils tuvumā. Tūliņ arī iznā:a

ķēniņa dēls ar ķēniņa meitu. Tad sēdās visi trīs, katrs uz sava

zirga, un jāja visu cauru nakti.

Pēc kādām dienām vienā vakarā viņi piejāja atkal pie tās

pašas vecās pils, kur abi draugi, jau turpu jājot, bija gulējuši par

nakti. Viņu zirgi tika tur atkal apkopti un paēdināti ar auzām.

Ķēniņa dēla un ķēniņa meitas zirgi bija ielikti zelta trelliņos un

nabaga dēla zirgs sudraba trelliņos. Galds pilī arī bija klāts ar

loti labām vakariņām. Vienā pusē uz galda bija divas vietas ar

zelta traukiem un turpat blakus divi zelta krēsli. Otrā pusē bija
nolikts sudraba krēsls un krēsla priekšā uz galda sudraba trauki.

Ķēniņa dēls ar ķēniņa meitu atsēdās uz zelta krēsliem un ēda no

zelta traukiem; bet uz sudraba krēsla sēdēja nabaga dēls un ēda

no sudraba traukiem. Paēduši viņi visi pateicās vecajam vīram

par vakariņām, un tas atkal teica, lai viņi ejot tai kambarī gulēt,

Tagad tai kambari bija divas zelta gultas un viena sudraba gulta.
Zelta gultās iegulušies ķēniņa dēls ar ķēniņa meitu. Viņi abi

bijuši ceļā noguruši un tūliņ arī aizmiguši.

Nabaga dēls iegulies sudraba gultā bet neaizmidzis vis. Viņš

gribējis dzirdēt, vai blakus zālē netiks atkal kas runāts. Nu pie-
nācis atkal tas laiks, ka tās trīs jaunavas ienākušas. Abi vecie,

vīrs ar sievu, arī bijuši kājās un saņēmuši tās jaunavas.. Vecais

teicis: „Kēniņa dēls nu gan ir to ķēniņa meitu dabūjis, bet vedekla

nepatiks vīramātei. Tai gultā, kur ķēniņa meita gulēs, būs ielik-

tas ļaunas zāles. Tur guļot, ķēniņa meita tūliņ saslims, bet vinu

varētu tomēr glābt."

Tad viņš pagriezies uz tām trim jaunavām un stāstījis tālāk:

~Jūs jau zināt tai lielā mūra krogū, tur ir elle. Tur stāvot pieci
vērši pieslēgti. Viens esot dikti liels um tas esot pieslēgts pie

lielas stipras ķēdes. Citi četri vērši esot mazi un tie esot pie-

ķēdēti mazās ķēdēs. Tie mazie vēršeli nu būtu jānokauj un ar

tiem jāpiepilda lielais vērsis. Ka nu viens būtu tāds. kas to va-

rētu izdarīt, tad mums atkal visiem klātos labi."

Tas nabaga dēls visu to dzirdējis, ko viņi tur runājuši. Tad

arī viņš licies atkal savā gultā un gulējis.

Kad no rīta visi bija piecēlušies, tad nabaga dēls nevienam

nekā neteicis, ko viņš šo nakti bija dzirdējis un redzējis. Vecais

vīrs viņus atkal aicinājis uz brokastim, kur trauki un krēsli bijusi

tāpat salikti kā agrāki. Paēduši viņi visi pateicās vecajam vī-

ram, sēdās saviem zirgiem mugurā un jāja projām.
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Kad nu viņi visi trīs pārjāja laimīgi mājās, tad arī tiešām

izrādījās, ka vecai ķēniņienei pārvestā ķēniņa meita nav pa prā-
tam. Tai gultā, kur ķēniņa meita gulēs, vīramāte ielikusi zāles,
lai viņa saslimst un lai tas ķēniņa dēls prec kādu citu meitu.

Kad_ vakarā ķēniņa meita taisījusies iet gulēt, tad nabaga
dēls iegājis guļamā kambarī un apgāzis to gultu. Viņš iesaucis

sulaiņus, lai tie to gultu pārtaisa par jaunu, lai iznes sienu un

apsegu laukā un lai ienes citu sienu un apsegu.

To redzēdams, ķēniņa dēls izrāvis jau savu zobenu no maksts

un gribējis nodurt nabaga dēlu. Bet šis tomēr vēl dabūjis pateikt,
ko viņš to nakti bija redzējis un dzirdējis, un tā palicis neaiz-

skarts. Jaunākais brālis vēl kādu mēnesi izstāvējis mājā, tad

uztrinis savus zobenus un duņčus un aizjājis uz lielo mūra krogu.

Nonācis tai krogū, viņš redzējis tur visus piecus vēršus. Tas

lielais bijis dikti liels. Viņš bijis pieslēgts pie lielas resnas ķēdes
un acis viņam bijušas tik lielas kā spannis. Tad tas nabaga dēls

paņēmis un nokāvis to vienu vērseli un pasviedis lielajam vērsim,

kas to tik pa metienam apēdis. Gluži tāpat noticis ar otru, trešo

un ceturto vērseli. Kad lielais vērsis norijis ceturto vērseli, tad

viņš jau sācis rīstīties. Nabaga dēls nu uzsaucis lielajam vērsim:

i,Vai nu tu būsi piepildīts?"

Pēc tiem vārdiem lielais vērsis ar visu ķēdi pamazām no-

grimis zemes dibenā. Kad nu nabaga dēls izgājis no kroga laukā,

viņš pavisam izbijies, redzēdams gluži svešu apkārtni. Mežs

tepat tuvumā bija pārvērties par daudz cilvēkiem un no zemes

bija pacēlusies liela pils ar visu pilsētu apkārt. Viņš nu gājis
uz to pili skatīties, kas tur noticis. Pretim viņam nākušas trīs

jau pazīstamas princeses, nokritušas viņa priekšā uz ceļiem un

teikušas: „Tu esi mūsu glābējs!"

Nu viņas vedušas nabaga dēlu pilī iekšā. Vecais_ vīrs iz-

rādījies par pašu ķēniņu, kas bija ģērbies skaistās drēbēs, ap-

jozis jostu un pie jostas pielicis zobenu. Aprunājies ar ķēniņu
un paciemojies tur kādu brīdi, nabaga dēls gribējis jāt atkal mā-

jās. Bet visi ļaudis lūguši, lai viņš nekur neiet un lai paliek tur-

pat pie viņiem. Nabaga dēls arī paklausījis ļaužu Jūgšanu un

palicis pie viņiem. Pēdīgi viņš apprecējis jaunāko ķēniņa meitu

un pārņēmis no vecā ķēniņa visu valdīšanu un visu zināšanu.

10. A. 518. 516. Kārlis Mačulans no J. Parina Lāču pagasta.

Zvirbuļu mājās. LP, VII, 11, 24, 3, 61.

Bija reiz viens sirms vecītis, kas ganīja Baltzemes ķēniņam

lopus. Reiz lopi tam pazuda, meklēja vecītis nokusis. Meklēja,

meklēja — nedabūja vis lopus, dabūja tai vieta citu ko: mazu
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pliku puisēnu. Aiznesa puisēnu ķēniņam. Ķēniņš to iesauca par

Atrastiņu un audzināja kopā ar savu dēlu. Bet Atrastiņš bija
daudz gudrāks, attapīgāks par ķēniņa dēlu.

Reiz Atrastiņš ar ķēniņa dēlu medīja un dziļā mežā apmal-
dījās. Atrastiņš pa biezumiem klīzdams, uzgāja beidzot jauku
klajumu, kur trīs cilvēki plūcās, sitās. Šis vaicā: „Kas jums
par nelaimi?"

Tā un tā — viņi esot trīs brāli, bet tēvs mirdams atstājis
4 lietas, un šie nemākot tās vienlīdzīgi izdalīt. Esot vienēji zā-

baki — tiklīdz apausi, soli paspersi, jau klāt tai vietā, kur vēlies;
tad mētelis — tiklīdz applētīsies ar to, pa gaisu aiziesi kā putns:

tad cepure — tiklīdz galvā uzliksi paliec neredzams; beidzot krū-

zīte, kas ēdina un dzirdina, cik vien gribi, un tad iemidzina. Atra-

stiņš izsprieda ķildu ātri. Viņš nolikšot meža malā savu kakla

autu zemē un iešot ar tām 4 lietām projām; ja šie pa trim bez

ķildas varēšot autu pie stūriem nest un viņu panākt, tad atdošot

lietas, ja nē, tad lietas piederēšot viņam. Nu nesa, nesa nesati-

cīgie brāli autu, bet ne ilgi — ķildojās atkal: šis turot savu stūri

pa zemu, tas par augstu, trešais nemaz nenesot —tā vien. Ka-

mēr šie izķildojās, Atrastiņš ar lietām no meža ārā un mājā.
Drīzi pēc tam jaunais Baltzemes ķēniņš gāja precēt Aizjūras

daiļo ķēniņa meitu. Tās daiļums bija izdaudzināts pa puspasauli.
Viņš paņēma Atrastiņu par savu padomnieku līdz un vēl vien-

padsmit vīrus par pavadoņiem. Nonākuši Aizjūras valstī, jaunais
Baltzemes ķēniņš iegāja taisni pilī pie ķēniņa meitas, bet Atra-

stiņš palika ārpusē, mežā paslēpies ar tiem vienpadsmit. Vakarā

Atrastiņš iedod saviem vīriem no krūzītes nodzerties, tie iemieg

cietā miegā. Šie lai nu guļ veseli, kamēr būs vajadzīgi; bet

Atrastiņš neguļ vis, gaida savu ķēniņu no pils iznākam. Iznāk

ķēniņš.

„Nu, kā vedas ar līgavu?"
Nevedoties itin nemaz. Ragana, līgavas māte, pavēlējusi vi-

ņam šonakt tādas pašas zelta kurpes gādāt, kādas līgavai būšot;

ja to varēšot, tad kāzas, ja nē — galva nost. Baltzemes jaunais

ķēniņš bēdās, bet Atrastiņš pasmejas tikai par tādām bēdām -

gan būšot labi. Tūdaļ Atrastiņš uzliek brīnuma cepuri galvā,

paliek neredzams, ielien pilī un noklausās, ko ragana runā. 3<Ļ
šonakt jāliekot zelta kurpes tur un tur gatavot un iepriekš gai-

smas jānoliekot te cietajā skapī, lai Baltzemnieks nekur neda-

būtu tās redzēt un pakaļtaisīt.
To redzējis, Atrastiņš uzmauc brīnuma zābakus un solo

kurpju nesējiem neredzams pakaļ. Aiziet tādā nomaļā talu,

tālu — tur šuj zelta kurpes vai cik. Drīzi līgavai kurpes gatavas,

nesīs atpakaļ, bet Atrastiņš klusiņām paņem no kurpniekiem ir

otru pāri kurpju līdz. uz mata vienādas ar pirmajām.
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Rītā ragana aicina Baltzemnieku: vai esot tādas pašas kur-

pes kā viņas meitai? Baltzemnieks atbild: „Rādi, rādi, kādas tad

tavai meitai ir!"

Parada — ir gan skaistu skaistās, bet rādīs Baltzemnieks,
tam arī tādas pašas. Nu, ko nu? Nu vajagot nākamu nakti lī-

gavai zelta svārkus apgādāt tādus pašus, kā viņai būšot. Vakarā

Baltzemnieks noskumst, Atrastiņš tikai pasmejas un nākamu

nakti atkal tāpat izdara kā ar kurpēm.

Bet raganai vēl nav diezgan — lai Baltzemnieks ejot pa me-

žiem, pa kalniem, pa lejām, pa jūrām — tur tad būšot ķēniņa
valsts; tai valstī esot augļu dārzs, augļu dārzā koks, kokā pe-

rēklis, perēklī zelta ola, uz olas tupot putns, dārzam visapkārt
stāvot karaspēks, aiz karaspēka degot mūžīgas ugunis. Ja visām

jujam, visām ugunim šis būšot pāri tikt, olu atnest, tad meitu da-

būšot. Baltzemnieks nu bija gluži nobēdājies, bet Atrastiņš pa-

smējās, applēta savu brīnuma mēteli, pacēlās par neredzamu

gaisā un prom kā žiglais putns uz tālo dārzu pēc olas. Ko viņam

ugunis un kara spēki varēja darīt? Ne redzēja, ne manīja, kā

paņēma olu un līdz gaismai seni jau pie Baltzemnieka atpakaļ.

Rītā ragana noplātās vien
— nekā vairs darīt. Bet nu viņa

gribot vēl redzēt, vai Baltzemes ķēniņa dēlam arī kāda pavado-
nība līdz esot, kā ķēniņa godam tas klājoties. Tagad Atrastiņš

pamodināja savus 11 vīrus, iegāja Baltzemniekam līdz, pavado-

nība vislabākā. Neko darīt — nu raganai bija jādod meita Balt-

zemniekam. Kamēr nu Baltzemnieks ar līgavu brauca pa jūru
apkārt, tamēr Atrastiņš applēta saviem vīriem un pats sev brī-

numa mēteli un kā putni sen jau mājās: lai tikai nu rīkojot vecais

keniņš kāzas, dēls drīzumā pārbraukšot ar līgavu. Bet ko do-

māt — kur saodusi, kur nē — mana Aizjūras ragana Atrastiņam

Pa vēja pēdām vien pakal un saskubina veco Baltzeminieku, lai

liekot Atrastiņu nogalināt, tas esot tādu un tādu blēdību tur Aiz-

jūrā pie viņa dēla izdarījis. Vecais Baltzemnieks gan atsaka, lai

Pārbraucot dēls, tad dzirdēšot, tad tiesāšot vainīgo, bet šī, kā

nākamā radiniece māk Baltzemnieku piedabūt, lai tūliņ nogalina.
Vecais Baltzemnieks tomēr negalina vis Atrastiņu, bet iemūrē to

dzīvu cietā mūrī. Pārbrauc jaunais Baltzemnieks — pirmais
vārds: kur Atrastiņš? Vai esot jau pārradies? Esot sen jau,

bet guļot mūrī tamdēļ, un tamdēļ. Jaunais Baltzemnieks tīri sa-

plok: „Vai jūs, tēt, maz zināt, ko darāt? Manu glābēju slogāt
mūrī!"

Šis izstāsta visu, ko Atrastiņš Aizjūrā darījis, un nu to izlaiž

ar lielu godu no mūra. Visi bija priecīgi kāzās; tikai Aizjūras

ragana ne — tai tas Atrastiņš dauzījās pa galvu. Viņa bija visu

vēlāk dabūjusi zināt, ka Atrastiņš izgādājis kurpes, svārkus, olu.
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11. A. 516. J. Kungs Aizpute, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 11,

24, 3, 3.

Reiz piedzima lielkungam un viņa mežsargam abiem vienā

brīdī jauni dēli. Mežsargs aiz nabadzības atdeva savu dēlēnu

lielkungam audzināt. Auga abi dēli teicami un abi divi izskatījās
vienā pļaukā, ka nemaz izšķirt, kurš katrs no viņiem ir; tikai

tai ziņā bija izšķirības: mežsarga dēls gudrībā un attapībā pār-

spēja lielkunga dēlu divkārt.

Reiz lielkunga dēls nezin kur bija apcēlis skaistu, skaistu

ķēniņa meitas bildi. Burvji iestāstīja, ka tur un tur šī ķēniņa
meita meklējama, kam seja šai bildei līdzīga, Lielkunga dēls tū-

daļ sedloja zirgu skaistuli meklēt; bet tēvs viņam uzspieda līdz-

ņemt mežsarga dēlu par vadoni tālajā ceļā. Abi aizgāja. Jāja,

iejāja lielā mežā, aptumsa. Beidzot ieraudzīja uguni. Jāja turp,

bija lepna pils. Piesēja zirgus ārpusē pie divi stabiem, iegāja
iekšā — neviena cilvēka. Bet mežsarga dēlam apķēriens, vitjš
dod labvakaru. Kā dod labvakaru, gadās cilvēka galva akmeņa

rumpja galā, kas labvakaru saņem. Labvakaru saņēmusi, galva

nozūd, bet nu istabā gadās ēdieni un dzērieni. Paēd, ēdieni no-

zūd, gadās divi gultas. Nu liksies gulēt un ies iepriekš vēl zir-

gus sakopt; bet zirgi jau stallī ievesti un sakopti. Guļ, guļ šie —

lielkunga dēls sen Šņāc, mežsarga dēls vien vēl nomodā. Te nakts

vidū ienāks skaista, skaista meita, viscaur melna, un ieteiksies

tā: „Tēt, še tev labvakars!"

„Labvakar, labvakar, mana meita!"

„Tev gan, tēt, šovakar viesi?"

„Ir viesi, ir! Sajājuši tevi precēt. Bet kā viņi pie tevis

aiztiks? Ja viņi saprastos jāt uz jūrmalu pie akmeņa staba, iz-

ņemt no staba apakšas niedri, ar niedri pa jūras ūdeni sist, tad

ūdens atšķirtos un abi sausi jūrai izjātu cauri."

Mežsarga dēls visu dzird. Rītā viņš izstāsta lielkunga dē-

lam, kas darāms. Jā, atron gan stabu, apakš staba niedri —ar

niedri atšķiras jūra un šie izjāj jūrai cauri sausi. Otrā malā redz

pili, pilī sastop meklējamo ķēniņa meitu. Šie sēdina meitu zirgā,

jāj atpakaļ.

Atjāj caur jūru pie pirmās pils, kur gulējuši — jau vakars.

Nu visi trīs gulēs pa nakti. Gul, gul, lielkunga dēls šņāc jau, mež-

sarga dēls nevar aizmigt. Ap pusnakti ieteiksies galva uz ak-

meņa rumpja: „Nu meita, man te nu vēl savs laiks jāstāv par

sargu un jālaiž pāri uz aizjūras pili, bet tu nu aizjāsi tur. Bet

kad tu tur kāzas dzersi, tad aizjūras ragana pielies neredzama

lielkunga dēlam pie dzēriena indevi, tas nomirs un tu nāksi ar

viņu uz šejieni atpakaļ. Bet ja kāds to tagad dzirdētu un dzē-

rienu pasteigtos (kāzās) izliet zemē, tad lielkunga dēls paliktu
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dzīvs; bet izdarītajam pašam tad jāpaliek manā vietā par akmeni

un es tiktu vaļa no sarga amata."

Mežsarga dēls visu dzirdēja. Pārjāja mājā, svinēja kāzas.

Jau gribēja brūtgāns dzert, te mežsarga dēls pasteidzās, izlēja

dzerienu_ zeme, bet tūdaļ arī pats palika par akmeni.

Otra gada pēc tam, kad lielkunga dēls bija sasievojies, pie-
dzima jaunajai_ lielkundzei dzēls. Drīzi pēc radībām lielkundze

sapņoja, ka dēliņš nokaujams un ar asinim akmeņa tēls apsla-
Šī dara to, apslacina stabu un no staba atdzīvojas mež-

sarga dels.

12. A. 516. V. Vīdneris Skrundā. Brīvzemnieka kr. LP. VII,

H, 24, 3, 4.

Viens zvejs reiz izzvejojis zivi un no šīs zivs sievai (ēdot)
piedzimis gudrs dēls. Šis dēls jāj ķēniņa dēlam līdz sievu iepre-

cināt. Viņi nonāk jūrmalā vienā pilī, gul pa nakti, tur dzird ru-

nājam, lai iemetot trīs saujas smilts jūrā, tad tikšot pāri. Zveja
dels tā dara.

Otrā malā vēl jo skaistāka pils. Tur tie nozog ķēniņa meitu.

Mājā jājot, zveja dēls sadzird pilī (šīpus jūras) runājam: „Jaunais

paris, mājā pārjādams, nobeigšoties. Tur būšot skaists dimanta

tiltsgadījies, kad pa to jāšot, tad tilts sabrukšot un jājējus no-

nāvēšot. Bet ja kāds viņus tomēr vēl izglābtu, ir tad tiem stāv

otra nāve pretim. Pēc laulībām, kad vakarā jaunais pāris tikšo-

ties gulēt, ienākšot liela čūska un abus aprīšot."
Šo visu noklausās zveja dēls. Tas neļauj pa tiltu jāt un iz-

glābj jauno pāri. Otrreiz viņš paslēpjas ar zobiņu aiz jaunā pāra
gultas un nogalina čūsku. Nogalinājis čūsku, šis paliek par ak-

meni.

Vēlāk piedzimst ķēniņa jaunai sievai dēls; ar dēla asinim at-

dzīvina akmeni.

13. A. 302. 516. orlov s k i s Iģe nē. LP, VII, 11, 24, 3, 4.

Reiz viens zemnieka dēls saticis zaķi, zivi, suni un vanagu.

Viņš gribējis tos medīt, bet tie lūgušies, lai nemaitājot, būšot na-

līdzēt savā reizē.

Vēlāk šis dēls salīdzis pie ķēniņa par sulaini un jājis tam

līdz sievu precēt. Viņi nojājuši velna pilī, tur bijusi skaista meita.

Bet iekams meitu dabū, jācīnās ar velnu.

Velna dzīvība bijusi jūras salā. Uz salu aizpeldējis, zivs

mugurā sēdēdams. Tur atradis pautu. Pārnesis pautu krasta

malā, pārplēsis un izskrējusi pīle. Vanags pīli noplēsis._ No pī-
les izlēkusi caune. Suns caunu nokodis. No caunas gadījies ods.
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Zaķis odu panācis, nominis un velna dzīvība izdzisusi. Nu dabū-

juši precējamo meitu.

Bet mājā jājot, divi baloži upes malā runājuši, ka ragana
jauno pāri mājā nogalināšot ar dzērienu. Dēls to sapratis un

pateicis, bet pats nu palicis par akmeni. Kad pēc viena gada
jaunai ķēniņienei piedzimst dēls, tad ar šā dēla asinim akmeni

atkal atdzīvina.

14. A. 516. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, 111. 66 (35).

Reiz kādu bārenīti nodevuši pie ķēniņa par avju ganu. Bet

drīzi zēnam izlicies, ka avis ganīt tīri niecīgs darbs. (Viņam no

laika gala bijuši varen stipri kauli un ļoti attapīga galva.) Tas

sācis, avis ganīdams, no meža visādas gudrības mācīties. Beigti

beigās izmācījies tik tālu, ka sapratis koku un putnu valodu.

Kādu dienu, kamēr avis gremojušas, zēns apgulies pie veca

ozola. Te uz reizi ozols sācis runāt, sacīdams: „Redzēs gan, cik

ilgi man tas zobins būs jāglabā? Nu jau tik daudz gadu, bet ne-

viens vēl nav tam pakal nācis."

„Kas tas par zobiņu?" otrs ozols prasījis.

„Tam zobiņam pīlādža spals; ar viņu var katru velnu no-

maitāt."

To dzirdēdams, zēns uzlēcis kājās un sācis ozola dobuma

čamdīt. Meklējis, meklējis, beidzot uzķēris varenu ieroci. To

nu katru dienu klāt vien nēsājis. Citi ļaudis gan taujājuši, kur

tādu esot ņēmis, bet zēns atbildējis: „Atradu mežā".

Tā tas palicis. Te vienu reizi tāls, tāls ķēniņš atsūtījis va-

renu kuģi ar jaunām ziņām. Svešie kuģinieki tur izkāpuši malā,

kur zēns avis ganījis. Zēns tūliņ 'prasījis: „No kurienes nākat, uz

kurieni ejat?"

„Mēs nākam no tālas zemes. Mūsu ķēniņš sūtīja tavam ķē-

niņam pakal, lai brauktu mums līdz un palīdzētu apbrīnot devīto

brīnumu, kas nule pat mūsu ķēniņa valstī iegadījies."

„Labi, labi, bet tad man jābrauc savam ķēniņam līdz par

sargu." Svešie nu nogājuši pie ķēniņa un pierunājuši to itin drīzi

līdz braukt. Otrā dienā ķēniņš taisījies uz ceļu. Gana zēnu gan

negribējis līdz ņemt, bet kad nu tas tā lūdzies — paņēmis to arī.

Uz jūras gana zēns apjozis savu zobiņu un lepni vien staigājis

ķēniņam pēdu no pēdas pakal. Bet uz kuģa bijuši divi kraukļi.

Tie sākuši sarunāties: „Pag, pag, drīzi svešajam ķēniņam dos

ēst; bet pie maizes ir nāves zāles klāt. Tikko ēdīs, būs paga-

lam. Bet ja kāds to zinātu un ķēniņam pasacītu, tad teicējs pēc

trim nedēļām un trim dienām pats paliktu līdz ceļiem par ak-

meni."

Gana zēns, to dzirdēdams, domājis: „Vienalga, vai palieku
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līdz ceļiem, vai līdz kaklam par akmeni, teikt teikšu tikpat ķē-
niņam."

Viņš pateicis, ķēniņš neēdis un palicis dzīvs. Otrā dienā tie

paši kraukli atkal sarunājušies: „Pag, pag, drīzi svešajam ķē-
niņam dos dzert, bet pie dzēriena ir nāves zāles klāt. Tikko
dzers, tad tas būs pagalam._ Bet ja kāds to zinātu un ķēniņam
pasacītu, tad_ teicējs pec sešām nedējām un trim dienām pats pa-
liktu līdz krūtīm par akmeni."

Gana zēns, to dzirdēdams, domājis: „Vienalga, vai palieku
līdz krūtim, vai līdz kaklam par akmeni, teikt teikšu tikpat ķē-
niņam."

Viņš pateicis, ķēniņš nedzēris un palicis dzīvs.

Trešā dienā tie paši kraukli atkal sarunājušies: „Pag, pag,

musu ķēniņš patlaban pabeidzis pie vārtiem dziļo alu rakt. Līdz

ko nu svešais ķēniņš caur vārtiem brauks, tā vāks ielūzīs un

svešais iekritīs alā. Bet ja kāds to zinātu un ķēniņam pasacītu,
tad teicējs pēc deviņām nedēļām un trim dienām pats paliktu vis-

caur par akmeni."

Gana zēns, to dzirdēdams, domājis: „Vienalga, un ja es arī

tūlīt par akmeni paliktu, teikt teikšu tikpat ķēniņam."

Viņš pateicis. Līdz ko nu izkāpuši no kuģa un piebraukuši
pie pils vārtiem, tā gana zēns uzsaucis: „Ķēniņ, liec apturēt zir-

gus! lesim pa mazajiem vārtiem pilī, tas pieklājīgāki izskatās!"

Ķēniņš iegājis ar gana zēnu pa mazajiem vārtiem pilī. Tās

zemes ķēniņš saņēmis viesus laipni jo laipni, un vakarā tos gul-

dinājis mīkstā gultā.
Bet tā bijusi tik viltība. Naktī laipnais ķēniņš atsaucis velnu

ar trim galvām un licis, lai viņa viesus nogalina.

Trijgalvis ielīdis pie ķēniņa un uzgāzies tam virsu; bet gana

zens izrāvis savu zobiņu un nocirtis velnam visas galvas. Viena

pile no velna asinim uzpilējusi ķēniņam uz pieri un nebijusi no-

slaukāma, bet gana zēns pili izsūcis un to nospļāvis zemē.

Otrā naktī nācis sešgalvis ķēniņu nomākt, bet gana zēns iz-

rāvis savu zobiņu un nocirtis velnam visas sešas galvas. Viena

Pile no velna asinim uzpilējusi ķēniņam uz pieri un nebijusi no-

slaukāma, bet gana zēns izsūcis pili un to nospļāvis zemē.

Trešā naktī nācis deviņgalvis ķēniņu nomākt; bet gana zens

izrāvis savu zobiņu un nocirtis velnam visas deviņas galvas.

Viena pile no velma asinim uzpilējusi ķēniņam uz pieri un nebijusi

noslaukāma, bet gana zēns izsūcis pili un to nospļāvis zeme. To

padarīdams, gana zēns iesaucies: „Ķēniņ, te vairs ilgāki nepa-

liksim, iesim no pils ārā uz jūrmalu unjbrauksim uz maju. Trīs

velnus esmu jau apkāvis, kas zin, cik vel nenāks?"

Abi klusītiņām izlīduši no pils un aizsteigušies uz jūrmalu.
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Tur vel stāvējis tas pats kuģis, ar kuru tie atbraukuši. Ļaudis
uz kuģa vairs nebijuši, tik abi kraukli tur sēdējuši.

Mājā braucot, kraukli atkal sarunājušies: „Redz nu, mūsu

ķēniņš viesus jau palaidis ar sešiem brīnumiem vien vaļā; tos

beidzamos trīs nemaz neparādījis."

„Kur tad nu parādīs," otrs krauklis atbildējis, „viņam jau līdz

tāds gana zēns, kas visu zin un visu padara. Bet tā nu bija gana
zēna laime, ka apkāva trīs velnus, citādi gudriniekam būtu bijis

jāpaliek pēc deviņām nedēļām trim dienām viscaur par akmeni."

To dzirdēdams, gana zēns priecīgs uzprasījis kraukļiem:

~Krauklīši, melnie putni, vai jūs patiesi to skaidri zināt, ka nu

man vairs nav jāpaliek par akmeni."

„Zinām gan!" kraukli atbildējuši un tad acumirklī nozuduši

kā ūdenī.

Pēc tāda laika abi laimīgi pārbraukuši mājā. Ķēniņš tagad

nezinājis, kā gana zēnam atmaksāt. Viņš viņu apdāvinājis ba-

gātīgi un iecēlis par savu padoma devēju.

15. Triju milžu brīnuma lietas.

1. A. 518. E Birznieks no Billes Treibergas Dzirciemā.

Jkr. 111, 36 (16).

Tēvam bija dēlēns, liels palaidnis un stūrgalvis, bet pie tam

arī liels gudrinieks un mutesbajārs. Cūkas viņš nekad labi neno-

manījis, katru dienu viņas vai nu izrakņāja rācēņus [kartupeļus],
izrušināja pļavas, jeb novazāja labību. Tēvs par to tā saskaitās,

ka ņēmās beigu beigās puiku stroķēt [pērt]. Bet ko puika dara?

Viņš atstāj otrā dienā cūkas pavisam un poš pats prom pa pa-

sauli.

Labu gabalu gājis, puika apgulās mežā apakš vienas egles.

Pa sapņiem viņš dzird, ka viņu kāds trīs reizes sauc un tad saka,

lai tik viņš ejot pa to pašu teku uz priekšu, tad viņš palikšot par

ķēniņu.

Puika atmožas un iet pa nozīmēto teku arvienu uz priekšu,
arvienu dziļāki mežā iekšā, kamēr nonāk pie vienas mazas mā-

jiņas. Puika iet iekšā un redz: mājiņā ir galds piekrauts visā-

diem gardiem ēdieniem un dzērieniem, bet neviens nav

nekur redzams. Puika sēžas pie galda, paēd un tad ielīž aiz-

krāsnē gulēt.

Pret pusnakti pārnāk mājiņas valdnieki, četri ķēniņi: Rūtirjš,

Sirds, Krustiņš un Pīķis. Visi paēd un sāk taisīties iet gulēt.
Priekš apgulšanās viņi vēl pārrunā, kur katrs varētu vislabaki

paglabāt savas mantas. Rūtiņām bija tāds mētelis, kad kads to
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apvilka, tad palika neredzams. Sirdij bija trīsstūru cepure, ar to

varēja atsaukt un aizraidīt karaspēku. Kad cepures vienu stūri

pagrieza uz pieri, tad bija karaspēks klāt; pagrieza cepures

stūri uz pakausi, tad karaspēks pazuda. Krustiņam bija glāžu

kurpes; ar tām varēja ik uz sola aizspert septiņas jūdzes tālu.

Pīķim bija tāds naudas maks, ko nekad nevarēja iztukšot.

Rūtiņš teica: „Es savu mēteli ielikšu tepat gultas kājgalī."
„Es savu cepuri paglabāšu uz krāsns stūra."

Krustiņš pabāza savas glāžu kurpes zem gultas un Pīķis

ieglabāja savu naudas maku čoriņā [rierē ceplīj.
Puika aizkrāsnē to visu noskatījās, un tikko četri ķēniņi bija

iemiguši, šis no aizkrāsnes ārā un sāk pēc kārtas vien piesavi-
nāties visas minētās mantas, papriekšu mēteli, tad cepuri, tad

glāžu kurpes un beidzot naudas maciņu. Visu sačopis, puika pa

durvim ārā un daļī! pa teku projām, tā ka vējš vien nožvingst
gar ausim, ik uz soja septiņas jūdzes. Tā viņš drīz vien nonāk

svešā ķēniņa valstī, pašā galvas pilsētā. Te nu agrākais cūku

puika uzdzīvo kā pats bagātais lielskungs. Un kāpēc arī nē?

Naudas viņam netrūksit, var ņemt, cik grib, no maciņa ārā, bet

tas kā pilns, tā pilns.
Tai valstī nu ķēniņš bija miris; bija palikusi tikai viena vie-

nīga princese; tā nu bija valdniece par visu valsti. Kaimiņu
prinči gribēja labprāt valdīt par viņas plašo ķēniņa valstību un

tadēl nāca pie princeses uz precībām. Atnāca kādi trīs prinči
vienā reizē un visi trīs piedraudēja ar karu, tik drīž kā princese

atteikšoties tos pieņemt par līgavaiņiem. Princese, nabadzīte,

nezināja, ko darīt; ja ies pie viena, otri divi nāks ar karaspēku

par to atriebties, un pie visiem trim iet jau nevarēja! Viņa nu

atteica visiem trim. Visi trīs ķēniņa dēli tagad sagatavojas at-

riebties. Visi princeses padomnieki un visa valsts nezināja no

bailēm, ko iesākt, ko darīt.

Mūsu agrākais cūku puika plītēja tik katru dienu talak un

nebēdāja it neko par karaspēkiem, kas ar katru dienu naca tu-

vāki. Tikai tad, kad jau ienaidnieku bija pienākuši it

tuvu, viņš aizgāja pie princeses un solījās izglābt visu valsti, ja
tik viņa tam paliek par sievu. Princese arī to apsolīja. Cuku

puika pagrieza cepures vienu stūri uz pieri un acumirklī lielais

karaspēks bija klāt un visu triju prinču karaspēki sakauti. Cuku

puika pagrieza cepures stūri uz pakausi un karaspēks atkal pa-

zuda.

Visa valsts tagad sapulcējās ap savu jauno glābēju un prie-

cīgi nodzēra viņa kāzas ar princesi. Bijis izdarīts ļoti stiprs alus,

tā ka brūtgāns tā sadzēries, ka miglojis vien. Sava iesiluma viņš

arī izstāstījis, ka agrāki ganījis pie teva cūkas un tapis krietni

sasukāts un vēlāki apzadzis četrus ķēniņus. Bet ne princese, ņe
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pavalstnieki, to neņēmuši ļauna: izglābis viņš tikpat tos esot,

viena alga, kas viņš agrāk bijis.

2. A. 518. Skolniece D. Purkalite 1892. g. Smiltenes Blomu

pag. V. Maldouakr.

Vīrs gājis pa mežu, nonācis tur mazā klajumā un redzējis
trīs svešniekus nikni strīdāmies un plēšamies. Vīrs piegājis vi-

ņiem klāt un vaicājis: „Kādēl jūs tā strīdāties?"

„Loti labi, ciemiņ, ka esi šurpu atnācis," svešie brēca. „Tu
vari būt par mums tiesnesis un izšķirt mūsu strīdu."

„Tad izstāstiet man vispirms, kas noticis."

„Labi!" viens nemiernieks atbildēja, „es tev visu izstāstīšu.

Redzi, mūsu tēvs nomira un mēs, trīs brāli, gribam savā starpā
izdalīt viņa mantu, bet nekā nevaram vienoties."

„Kur tad ir jūsu tēva manta?"

„Te ir visa mūsu tēva manta," taspats brālis atbildēja, rādī-

dams uz vecu platmali, pāru vīžu un stipru kūju. „Kad šo plat-
mali uzliek galvā, tad var redzēt visu, kas pasaulē notiek. Kad

šās vīzes apaun, tad kur tik vien vēlās, tūliņ tiek tur aiznests.

Vajaga tik pacelt kājas un pasacīt: „Vēlos uz Kurzemi, Polu zemi

jeb kur citur!" Kad ar šo kūju sāk sist, tad visiem, kas tikai

gadās priekšā, ir jāizkūst par ūdeni — lai tie būtu draugi vai

ienaidnieki."

Lieta liekas būt neticama, bet parādait man to platmali!"

Viens brālis atnesa platmali un vīrs to uzlika galvā. Nu vius

tūliņ visu zināja, kas pasaulē notiek, un arī redzēja, ka pašulaik
Kurzemē tiek kāzas dzertas. Tad viņš runāja tālāku: „Dodait
nu man arī vīzes un kūju' Tad nostājieties visi trīs rindā, mu-

guras uz manu pusi un acis uz austruma pusi, bet neskataities

pār pleciem atpakalis, kamēr es jums došu spriedumu, ka jums

tēva atstātās mantas dēl ķilda jānobeidz!"

Svešais vīrs paņēma kūju un sita visiem trim brāliem
1

ka

tai vietā, kur viņi stāvēja, palika tikai trīs rasas pilieni uz zāles.

To redzēdams, viņš pacēla kājas un izsaucās: „Uz Kurzemes

kāzām!"

Pēc kāda brīža viņš arī jau bija nokļuvis Kurzemes kazās.

Tur viņš redzēja, ka kāzās ir arī nelūgti viesi un to starpā vel

pats velns. Vīrs pacēla savu kūju un deva velnam krietnu spē-

rienu. Velns iesaucās: „Vai, vai, kā sāp! Jau daudzreiz esmu

baudījis Pērkona bultas, bet tās nebija nekas pret šo sitienu."

Pēc šiem vārdiem velns pazuda. Saimnieks bija loti prie-

cīgs, ka tāds nelūgts viesis bija projām, un lūdza visus viesus

istabā pie galda. Vīrs nu tur apskatīja visu kāzinieku slepenas
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domas un redzēja, kadi grēki katram stāv prata. Ļoti žel, ka

mūsu dienās vairs nav tādas brīnuma platmales.

3. A. 518. J. Strenģis no M. Mūrenas Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam ķēniņam senāk bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļ-

ķītis. Ķēniņam bija liels dārzs un dārza vidū ābele ar zelta ābo-

liem. Tad viņš mana, ka ābelei sāk katru rītu trūkt ābolu. Viņš
raida vecāko dēlu ābeli sargāt. Sargā sargā, bet kad pienāk

pusnakts — aizmieg. No rīta atrod: ābelei trūkst vairāk ābolu.

Nākamo nakti bija otra dela reize, tas arī aizmiga, nenovak-

tējis.
Tad nāca muļķīša reize. Ap pusnakti viņš iekapā ābele, kur

auga zelta āboli, un ielika spīles acīs, lai neaizmigtu.

Ap pusnakti atlaižas trīs baloži un pārvēršas par trīs skai-

stām jaunavām. Visas plūc ābelē ābolus, bet muļķītis paņem no

vienas jaunavas spalvas un iet pie ābeles, kur jaunavas plūc ābo

lus. Viņas izbīstas un dodas pie savām spalvām, lai varētu atkal

pārvērsties par baložiem un aizlaisties projām. Neatradušas vie-

nas spalvas, viņas lūdzas muļķītim, lai atdodot; bet viņš liedzas

dot. Lai apsoloties teikt, kur viņas dzīvo, tad atdošot. Viņas nu

arī izstāstījušas, kur dzīvo. Muļķītis atdeva spalvas un baloži

aizlaidās projām.

No rīta muļķītis stāstīja tēvam, ko redzējis.
_

Tad viņš pošas

ceļā uz to zemi, kur baloži aizlaidušies. Nonācis kādā meža,

viņš atrada divus brāļus ķildojamies gar vieniem zābakiem.

Viņš prasījis: „Kādēļ ķildojaties?"

Viņi izstāstījuši, kad tie neesot vis vienkārši zābaki, bet ar

tiem varot sasniegt veselu jūdzi ar vienu pašu soli.

Muļķītis teica: „ledod man uzprovēt."
Uzmaucis kājās aizgāja prom, atstādams brajus izšķirtus.

Nonācis citā mežā, viņš, atrada atkal divus brāļus cīnoties

Pēc vienas nūjas. Muļķītis prasa: „Kādēļ jūs tā cīnāties par nieka

nūju?"

Viņi izstāstīja, ka ar to varot nonāvēt visu, kam tik ar nūju

piedurot. Muļķītis prasa, lai parādot viņam ar to nūju.
_

Brāļi arī

iedod. Paņēmis nūju, viņš kāpa ar jūdzes zābakiem talak.

Nonācis treša meža, kur atrada divus brāļus cīnāmies pec

vecas pijoles, muļķītis prasa, kā viņiem tīkot par niekiem cīnīties.

Brāļi izstāstīja, ka ta nav vis vienkārša pijole, bet ar to varot

katru mironi uzmodināt.

. Muļķītis prasīja: „Dodat man ar' paspēlēt."

Brāli ari iedod pijoli, bet šis tikai paņem un aiziet. Nu viņš

aizgāja uz to vietu, kur dzīvoja tās trīs baložu jaunavas, kuras
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mita kopā ar milžiem. Muļķītis devās namā iekšā, bet vārtu

sargs tam uzsauca: „lekšā gan tiksi, bet ārā vairs netiksi."

Muļķītis neklausījās viņa runā, bet devās tikai iekšā bei-

dzamā kambarī. Tur nu viņš arī satika tās trīs meitas, kas bija
zagušas zelta ābolus. Meitas loti žēlojās, ka viņš būšot pagalam,
kad pārnākšot milzis ar trim galvām. Pēc brīža muļķītis aizgāja
aiz durvim, kur milzim vajadzēja nākt iekšā, un turēja savu nūju,
lai varētu uzņemties cīņu ar milzi.

Pēc kāda laika atnāca milzis ar trim galvām un tūliņ uzpra-

sīja: „Kas te par tādu svešu smaku?"

Tad viņš tūliņ devās uz triju meitu pusi, bet durvīs muļķītis

piedūra tam ar nūju un milzis bija tūliņ beigts.
Pēc kāda laika atnāca otrs milzis ar sešām galvām un skrēja

iekšā pie meitām, bet muļķītis arī to turpat durvīs nonāvēja kā

pirmo un noglabāja kaktā pie triju galvu milža.

Pēc brīža ieradās arī trešais milzis ar deviņām galvām un

briesmīgi kliedza, kur palikuši viņa dēli. Muļķītis ar nūju nosita

milzim sešas galvas, bet milzis nu palika ļoti nikns un sāka brie-

smīgi cīnīties. Beidzot muļķītim izdevās aizbēgt. Milzis pa to

laiku saplēsa meitas gabalos un tad dzinās muļķītim pakaļ. Muļ-

ķītis pa tam bija atkal atpūties un nu nosita milzim arī pāri pa-

likušās trīs galvas. Milzi nositis, viņš aizgāja pie nogalinātām
meitām un ar pijoles palīdzību atdzīvināja atkal visas trīs jau-

navas. Jaunāko meitu, kuras spalvas viņš bija paņēmis, viņš ta-

gad apprecēja un dzīvoja laimīgi.

4. A. 518. 461. ZivertuCi p v s S v ē t ē. Jkr.V, 23 (2). LP, VII, 11,

24, 3b. 3.

Reiz viņos sirmos laikos valdīja varens ķēniņš, kas jau sen

bija apņēmies sievu. Viņam kalpoja divpadsmit sulaiņi, visi vie-

nādi, visi dzeltēniem matiem, zilām acim, stalta auguma. To pašu
laiku arī dzīvoja velns virs zemes, un valdīja par valsti, kas bija
daudz lielāka par minētā ķēniņa zemi. Velnam bija viena vienīga

meita. To viņš gribēja izprecināt kādam zemes valdniekam;

bet par īsto brūtgānu solījās viņš tik atzīt to, kas viņam varēs

parādīt tādu pašu apģērbu, kādā būs ģērbusies viņa meita. Kam

tāda nebūs, tas piederēs velnam. Ķēniņš, gribēdams vēl otru

sievu ņemt, taisījās ceļā uz velna pilsētu, savai sievai ne vārda

neteikdams, uz kurieni brauks.

Pagāja divi mēneši, ķēniņš vēl nepārbrauca. Ķēniņiene loti

bēdājās pēc sava vīra un nevarēja izprast, kur viņš gan varēja

būt. Viņa sūtīja vienu sulaini meklēt ķēniņu. Pagāja atkal labs

laiks, bet arī sulainis negriezās atpakaļ._ Pēc tam sūtīja ķēni-

ņiene otru sulaini — tas pats liktenis. Tā tas notika arī ar trešo
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līdz pat vienpadsmitajam — neviens vairs negriezās uz mājam
atpakaļ.

Beidzot viņai vairs nekas neatlikās, kā sūtīt arī divpadsmito
sulaini. Pēdīgajam nu tāpat bija ceļā jādodas. Viņš gāja no

rīta agri līdz vēlam vakaram. Tā pagāja kādas trīs nedēļas. Te

viņš sasniedza augstu kalnu un kāpa pāri pār viņu. Kalna galā
uznācis, viņš satikās ar trim melniem, velnam līdzīgiem, vīriem,
kas sava starpā ķildojās. Tā viņš nu šiem prasīja: „Kāpēc ķil-
dojaties?"

Viņi izskaidroja, ka esot nozaguši pāri kurpju — ja tās uz-

maucot kājās, tad varot noiet ar katru soli versti zemes. Šie
vīri viņam prasīja padoma, kā izšķirt, kuram no viņiem lai pieder
tas kurpes. Sulainis teica: tas viegli, lai nolīgstot, ka tam kurpes
piederēs, kas pirmais no kalna noskries un atkal uzskries augšā.
Priecīgi par tādu gudru padomu, viņi to tūdaļ pieņēma. Kamēr

viņi no kalna zemē skrien, tikmēr sulainis, uzmaucis kurpes kā-

jas, jau aizsteidzies lielu gabalu uz priekšu. Steigšus vien ieronas

arī ķildotājies kalna galā, bet neatron vairs nekā: ne padoma de-

vēja, ne kurpju. Sadusmojušies un nospļaudījušies par tādu blē-

dību, viņi aiziet.

Vakarā nonāk sulainis pie cita kalna un, nomaucis savas kur-

pes, uzkāpj kalnā. Kalna galā viņš atrod sešus tādus pašus vīrus;

šiem tāpat kā pirmajiem liels ķildus savā starpā. Viņi visi kopā

nozaguši mēteli — ja ar to apsedzoties — cilvēks paliekot par

neredzamu pat velnam. Kuram lai piederot brīnuma mētelis?

„Tas ir viegli izšķirt," sacīja sulainis un deva viņiem tādu

pašu padomu kā pirmajiem. Kamēr viņi atradās lejā, sulainis uz-

mauca kurpes, apģērbās ar mēteli un devās projām. Šos vīrus

piekrāpa tāpat kā pirmos.
Otras dienas vakarā nonāk sulainis vienā pilsētā. Pa ielu

staigājot, viņam gadās kādam cietuma namam iet garām. Tur

viņš ierauga pie loga savus citus biedrus, ar kuriem kopā viņš

bija kalpojis pie ķēniņienes. Caur logu viņš ar šiem sarunājas,

kā viņi še attikuši. Pirmais stāsta, ka to turējušļ par izlūku, un

tādēļ viņu ielikuši cietumā; otrs, ka smukuma dēļ un arī tādēļ,

ka pirmajam esot līdzīgs. Solījušies viņus tik tad laist vajā, kad

trešais gadīšoties, kas viņiem abiem līdzināšoties. Tiem citiem

biedriem gadījies, ķēniņu meklējot, pa to pašu ceļu nākt un viņus

tāpat saņēmuši un apcietinājuši. Esot apsolījušies viņus laist

vaļā, ka vēl divpadsmitais tāds pats gadīšoties. Bet šis nelikās

vis piekrāpties: apklāja savu mēteli un taisījās naktī pie darba,

lai izpestītu citus biedrus. Nakts tumsā viņš pārvīlēja loga eņģes

un izcēla logu. Viņa biedri nu varēja izglābties, arī citi cietum-

nieki iemantoja brīvību pa to pašu ceļu.

Steigšus gāja sulainis ar saviem citiem biedriem ķēniņu mc-
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klet Par savam brīnuma mantām viņš nesacīja saviem biedriem
neka. Tā iedami, vini pienāca atkal pie kāda augsta kalna. Sa-

viem biedriem sulainis lika apsēsties lejā, kamēr viņš pats uz-

kāpšot kalnā lūkot, vai nevarēs dabūt ēdamā. Kalnā viņš ierauga
divpadsmit melnu vīru, kas savā starpā strīdas par kastīti. Tā,
kad līgotni paspiež, izplēšas tik liela, ka 25 vīriem vietas viņā.
Šie 12 nu prasa viņam padoma, kā lai to lietu izšķir. Kuram no

viņiem lai pieder kastīte? īsi apdomājies, viņš teic: „Šī lieta ir

viegli izšķirama. Jums visiem jāskrien uz mežu, jāizmeklē re-

snākā lazda — kas pirmais man to atnesīs, tam piederēs kastīte.

Padomu pieņēmuši, skrien visi vīri uz mežu; sulainis izmēģina
pa tam kastīti, paspiež līgotni un redz kastīti izplēšamies daudz

daudz lielāku nekā tā bija. Pa kaklu, pa galvu nu noskrien su-

lainis no kalna, uzved savus biedrus kalna galā, iesēdina kastē

un dodas ar tiem pa gaisu uz velna pilsētu meklēt savu ķēniņu.
Ceļā viņš izstāsta saviem biedriem, kā viņš nācis pie kastītes;

bet par brīnuma kurpēm un mēteli neteic ne vārda. Labu ga-

balu pa mākoņiem nobraukuši, ierauga braucam savu ķēniņu,
bet neliekas to nemaz zinot un brauc tālāk. Nonāk pirmie pilsētā.
Pēc kāda laika atbrauc arī ķēniņš un satiekas ar saviem 12 su-

laiņiem. Bija arī jau pienācis laiks, kur velna meitas precinie-
kam bija jāierodas un jāuzrāda minētais apģērbs.

Ķēniņš bija gluži izsamisis — nezināja ko iesākt, lai neiekri-

stu velna nagos. Bet viņa sulainis mierināja, sacīdams, ka viņš

jau gādāšot par savu kungu. Sulainis apliek mēteli, aiziet pie

skrodera, kam bija uzdots pagatavot velna meitas apģērbu, no-

zog to apģērbu un aiznes savam kungam. Skroderis izmeklē

malu malas — nevar apģērbu atrast. Ko nu darīt? Velns pra-

sīs un viņam nebūs ko dot. Skroderis ņem pagatavo otru uz-

valku, pirmajam uz mata līdzīgu. Noteiktā dienā sanāk daudz

precinieku, bet visi krīt velna nagos, tiem nebija tāda apģērba,
kāds velna meitai. Beidzot nāk iekšā ķēniņš un cel velnam savu

atnesto apģērbu priekšā. Velns no dusmām grib vai pušu sprāgt
un šņāc vien.

Negribēdams ķēniņam dot savu meitu, velns izgudro jaunu

blēdību un teic, ka tam būšot piederēt viņa meita, kas atnesīšot

tādas pašas kurpes, kādas ķēniņa meitai tai dienā būs kājās. Mā-

jās pārnācis, ķēniņš pārdomā šā un tā, bet nevar un nevar sa-

gudrot, kā tikt pie tādām kurpēm. Arī šoreiz izpalīdz ķēniņam

viņa sulainis. Viņš uzliek savu mēteli, aiziet pie kurpnieka, kas

tās kurpes taisa, un nozog viņam tās tāpat, kā agrāk skroderim

apģērbu. Noliktā diena pienāk, preciniekiem iziet tāpat kā pirmo

reizi — visi krīt velna nagos, tik ķēniņš dabūn atkal virsroku.

Šoreiz bija velns tā sadusmojies, ka gribēja ķēniņam vai ar varu

virsū mākties; bet beidzot atteica, ka pieņemšot tik to par savas
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meitas vīru, kas dabūs tādas pašas spalvas, kādas būs viņa
meitai.

Sava dzīvoklī nonācis, ķēniņš loti bēdājās un nezināja ne-

kādi izpalīdzeties no posta; jo ja šoreiz dabūn velns virsroku,
tad ķēniņam ļapaliek bez žēlastības par velna mocekli. Kā jau
abas reizes, tā arī šoreiz izglābj ķēniņu no posta viņa uzticamais

sulainis. Kad velns uz ceļu taisījās spalvas meklēt, tad sulainis

aplika savu mēteli, paņēma brīnuma kastīti un uzsēdās uz velna

ratu pakaļas. Velns sāka braukt. Gabalu pabraucis, viņš uz-

sauca zirgiem: hop!" Te zirgi pacēlās gaisā un skrēja
pa gaisu, ko vien spēja. Nabaga sulainim palika bailes, ka ne-

nokrīt no velna ratiem, bet apmierinājās: atcerējās, ka paņēmis
līdz savu kastīti, ar kuru tas varētu sekot velna ratiem, ja tam

notiktukāda nelaime. Bet par laimi velna rati jau atradās pie
elles vārtiem. Nu tik bija mūsu sulainim ko redzēt! Ellē ieejot,
sagaidīja velnu milzums velnēnu; sulainis turējās cieti pie velna,

lai nenoklīstu. Kad viņi bija iegājuši pašā elles dibinā, sēdās

velns pie liela galda, viņam blakus viņa vectēvs, abiem pretī velna

meita; bet sulainis apsēdās pie velna vectēva otras rokas. Pa-

šulaik ķērās velns pie vectēva bārzdas un izplūca dažas spalvas.
Sulainis, domādams, ka tās nu būs tās prasītās spalvas, steidzās

arī žigli klāt un izrāva, kā jau pie cita mantas ticis, no otras pu-

ses labu kušķi spalvu. Pēc kādām stundām devās velns atpakaļ

uz savu pilsētu. Sulainis nosēdās atkal velna ratu pakaļā un

pārbrauca laimīgi. Nu domāja velns, ka nevienam nebūs tāda

spalva, un priecājās par labu zveju.

Izsūtīja vēstnešus pa visu zemi, lai sanāktu precinieki no-

teiktā dienā, jo viņš gribot reiz izprecināt savu meitu. Protama

lieta, ka nu velnam nebija maza peļņa, bija atnācis precinieku
liels skaits — visi krita velna nagos. Bet kā viņš izbrīnījās, kad

ķēniņš parādīja tādu pašu spalvu kušķīti, kāds viņam bija.
_

Velns

nu redzēja, ka vairāk nevarēja iesākt ar ķēniņu, brja jāpaliek
mierā.

Nu ķēniņš svinēja lieliskas kāzas, ielūgdams kāzās arī visus

savus 12 sulaiņus. Līdz ar meitu viņš mantoja lielu valsti, daudz

lielāku par viņa paša zemi. Savu pirmo sievu viņš arī atveda pļe
sevis; bet savam uzticīgam sulainim viņš atdeva savu paša ķē-

niņa valsti, pateikdamies, ka tas viņam tik daudz laba darījis.
Sulainis uzņēma valdīšanu, pārveda līgaviņu un dzīvoja laimīgi.

Piezīme. K. Tarzieris Druvienā ir šo pasaku sagrozījis pēc tīšām iz-

domātās leišu pasakas par Pikolu un Krūmīnes meitu Naulu. Pikofs ir pie-

līdzināts grieķu Plūtonam, Krūmīne Dēmētrai un Naula Persefonei. Vienu savu

variantu K. Tarzieris ir piesūtījis arī Brīvzemniekam (C6oi, hiiki, 78, 63)

unA. Lerchis-Puškaitis ir uzņēmis oriģinālu savā pasaku krājuma (VII, I. 41.

19). Citi K. Tarziera varianti, kas ir tikai leišu pasakas sagrozījumi, netiks

šai krājumā nemaz pieminēti. P. Š.
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16. Ķēniņa meita glāžu kalnā.

1. A. 530. P. Š. Raunā.

Tēvs mirdams aicina savus trīs dēlus pie sevis un saka:

„Kad es nomiršu un jūs mani apraksit, tad nākait pirmās trīs die-

nas katrs savu nakti manu kapu vaktēt, lai man nenotiktu nekāds

ļaunums."
Dēli arī apsolās visu izdarīt. Tēvs nomirst, dēli savīkš bēres

un aprok tēvu. Vakarā nu vaidzēja iet vienam vaktēt tēva kapu.
Bet abi vecākie dēli bija uzkundzēši jaunāko un turēja to par

muļķi. Jaunākajam bija tomēr laba sirds, viņč negribēja ar brā-

lim strīdēties un labprāt viņim padevās. Pirmām nu būtu jāiet

vecākajam, bet tas pasaka jaunākajam, lei nu labāk viņč aizejot

uz tēva kapu, šim pašam neesot vaļas.
Jaunākais arī aiziet, atsēstas uz tēva kapa un vaktē. Ap

pusnakti iznāk mirušais tēvs no kapa un prasa: „Vai te manc

vecākais dēls vaktē?"

„Nē, jaunākais!"

„Kādēl tad vecākais nenāca?

„Viņam neesot vaļas."

„Ka tu mani paklausīji, tad es tev dāvinu šo sidraba svilpīti.

Kad tu papūtīsi to svilpīti, tad atskries viens sidraba zirgs ar si-

draba seglim, un uz tiem seglim būs arī skaistas sidraba drēbes."

To izstāstīš, tēvs akar pazuda. Rītā atnāk mulķabrālis mājā,

gudrie brāli nekā neprasa, šis ar' nekā nestāsta. Vakarā būtu

jāiet vidējam brālam tēva kapu vaktēt, bet tas ar' paprasa jau-

nākajam brālam, vai šis nevarētu par viņu sargāt. Jaunākais

vaktē akar, tāpat kā izgājušo nakti. Pusnaktī iznāk tēvs un

prasa: „Vai te manc vidējais dēls vaktē?"

„Nē, jaunākais!"

„Kādēl vidējais nenāca?"

„Viņam neesot vaļas."

„Šoreiz es tev dāvinu zelta svilpīti, kad tu to pūtīsi, tad at-

skries zelta zirgs."
Tēvs akar pazūd, mulķabrālis rītā atnāk mājā. Vakarā nu

jāiet viņam pašam vaktēt, brāli tagad neliekas ne zināt. Viņč

aiziet, atsēstas uz kapa, pusnaktī iznāk tēvs un prasa: „Vai te

manc jaunākais dēls vaktē?"

„Es pats jau ešu."

„Labi, dēls, ka mani klausīji. Tad še tev vēl trešā dāvana,

dimantā svilpīte. Kad to pūš, tad atnāk dimanta zirgs."
To sacīš, tēvs pazūd. Mulķabrālis atnāk rītā akar maja.

Brāli nekā neprasa, šis nekā nestāsta.

Tās zemes ķēnīc bīš jau loti vecs, viņam bīsi viena pati meita

un tā bīsi dikti skaista. Skaistai princesei bīš dikti daudz prece-
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nieku, ta ka ne tevs ne meita nezināsi, ko ņemt, ko neņemt. Tad
kenīc licis uztaisīt augstu glāžu kalnu, iedevis savai meitai spožu
dimanta gredzenu un uzsēdinās viņu tai kalnā. Tad viņš licis

izziņot pa visām valstim: „Kas uzjās šai glāžu kalnā un nomauks

manai meitai gredzenu no pirsta, tas dabūs manu meitu par
sievu."

Sabraukuši nu gan daudz ķēniņu dēli, bet nevienc nevarēš

uzjāt tai glāžu kalnā. Tad sākuši rāpties tai kalnā šādi tādi pre-
cenieki, bet tiem ar' neizdevies. Taisīšies arī abi gudrie brāli
uz jāšanu, bet mulķabrālis ar' ieprasījies: „Vai es ar nevarētu

līdza jāt?"

Brāli atbildēsi: „Kā tu, muļķis, vari ķēnīna meitai rādīties?"

Kad gudrie aizjāsi, muļķis prasījies mātei uz mežu sēņot.
Mate atļāvusi. Muļķis aizgāš gan uz mežu, bet pakāris sēņu gro-

ziņu kokā un papūtis savu sidraba stabulīti. Tūliņ atskrēš sidraba

zirgs ar skaistām sidraba drēbēm. Viņš steigšis vien pārģērbies,

kāpis sidraba zirgam mugurā un aizjāš uz glāžu kalnu. Pajājies
līdz pus kalnam, viņš griezies akar apakajis un pazudis. Visi

ļaudis brīnēšies, kas tas par bagātu ķēnīna dēlu.

Mežā muļķīts atlaidis savu zirgu, pārģērbies pa vecam, pie-
lasīš steigšis savu grozu ar vecām tārpainām sēnēm un atnācis

uz māju. Māte bijsi dusmīga, ka šis tādas nederīgas sēnes mājā
nesot. Atjāši arī gudrie brāli un stāstīši, kādu šie bagātu ķēnīna
dēlu esot redzēši.

Otrā dienā brāļi akar jāši uz giāžu kalnu un muļķīti atstāsi

mājā. Tas izprasījies mātei uz mežu sēņot, dabūš šoreiz zelta

zirgu un uzjāš jau gandrīz līdz galam, bet tad akar griezies apa-

kal un aizjāš projām. Ļaudis tik nobrīnēšies, ka viņč tik ātri

pazudis.

Mežā mulķīts atlaidis zirgu, pārģērbies, salasīš tārpainas sē-

nes un atnācis mājā, it kā nekas nebūtu noticis. Māte ar' nodo-

māsi, ka dēls laikam dums, ka lasa tādas sēnes. Kad gudrie

brāli atjāši, tad stāstīši, ka šodie bīš lepnāks jātnieks un uzjaš gan-

drīz jau pašā kalna galā.

Arī trešā dienā gudrie brāli nepaliek mājā un jaj uz glāžu

kalnu, bet mulķīšam pavēl mājā sēdēt. Māte nu ar' vair negrib

laist viņu sēņot. Šis māk labi mīli lūgties un mate ar' atlaiž.
_

Šo-

reiz viņš aizjāj ar dimanta zirgu, pats ar' ģērbies dimanta drebēs,

uzjāj droši pašā kalna galā, saņem ķēnīna meitas gredzenu, tad

aizjāj un pazūd aiz laužu bara.

Mulķīts akar aizjāj uz mežu, atlaiž zirgu, parģerbas
1

pielasa

tārpainas sēnes atnāk mājā. Atjāj arī brāli un stāsta brīnēdamies,

kā lepnais ķēniņa dēls uzjāš glāžu kalna un dabuš princeses gre-

dzenu.

Kēnīc nu gaida, ka nāks tas princis, kas noņēmis viņa meitas
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gredzenu, bet nevienc nenāk. Tad ķēnīc saaicina visus savus pa-
valstniekus pie sevis, lai dabūtu zināt, kas saņēmis to gredzenu.
Izmeklē arī abus brāļus, bet gredzena viņim nav. Pēdīgi aicina

ari muļķīti, kas aptinis vienu pirstu ar lupatu. Atraisa lupatu
un nu redz, ka viņa pirstā stāv ķēnīna meitas gredzens. Veca-

jam ķēnīnam gan nepatika tāds znots, ko ļaudis turēja par muļķi,
bet kad viņč atjāja ar savu dimanta zirgu dimanta drēbēs, tad

viņč arī saprata, ka muļķis varbūt ir gudrāks par dažiem gu-

drajiem.

2. A. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Tēvam bijuši trīs dēli, divi gudri, trešais, jaunākais, muļķītis.
Tēvs nomiris un mirstot novēlējis, lai katrs dēls savu nakti viņu
vaktē. Vecākam dēlam bijis jāvaktē tēvs pirmo nakti, bet viņam
bijis bailes, un tas pierunājis muļķīti, lai tas viņa vietā vaktē

tēvu.

Muļķītis paņēmis bībeli un aizgājis tēvu vaktēt. Viņš apsē-
dies pie zārka un lasījis. Ap pusnakti nomirušais tēvs cēlies no

zārka augšā un prasījis: „Nu, mans vecākais dēls, vai tu esi?''

„Nē, es esmu tavs jaunākais, muļķītis."

„Kādēļ tad vecākais nenāca?"

„Viņam esot bailes," atbildējis muļķītis.
Tēvs iedevis muļķīšam sidraba svilpīti un izstāstījis, kur lai

iet un ko lai dara, tad viņam būšot sidraba zirgs un sidraba drē-

bes. Tad nomirušais tēvs gājis atkal zārkā atpakaļ.
Otru nakti bijis tēvs jāvaktē vidējam dēlam, bet arī tam bijis

bailes un viņš pierunājis muļķīti, lai ejot viņa vietā. Ap pus-

nakti atkal cēlies tēvs augšā un prasījis: „Nu, mans vidējais

dēls, vai tu esi?"

„Nē, es esmu, muļķītis."

~Vai vidējam ar no manis bailes?"

„Jā!' atbildējis muļķītis.
Tēvs iedevis muļķīšam zelta svilpīti un pasacījis, ka ar viņu

svilpēšot, tad dabūšot zelta zirgu un zelta drēbes.

Trešo nakti mirušais tēvs bijis jāvaktē muļķīšam pašam.

Viņš aizgājis pie tēva zārka un lasījis bībeli. Ap pusnakti atkal

nomirušais tēvs cēlies augšā un prasījis: „Nu, mans jaunākais,
vai tu esi?"

„Jā, es esmu tavs jaunākais, muļķītis," šis atbildējis.
Nu tēvs muļķīšam iedevis dimanta svilpīti un dimanta ābolu.

Kad ar svilpīti svilpšot, tad šis dabūšot dimanta zirgu un dimanta

drēbes.

Pēc kāda laika viens ķēniņš izlaidis ziņu, ka viņš savu meitu

atdos tam par sievu, kas uzjās pēc viņas gJāžu kalnā. Nu no
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visam_ malām sajājuši ķēniņa dēli un augstmaņi. Bet neviens

nevarējis uzjāt glāžu kalna. Arī muļķītis dabūjis to ziņu dzirdēt.
Viņš nodomājis izmēģināt roku, jo arī vidējais un vecākais brālis

aizjājuši uz glāžu kalnu. Mātei viņš nedrīkstējis savu nodomu

stāstīt, jo zinājis, ka viņu nelaidīs un melojis: „Māmiņ', laid mani

sēņot."

Ja, mate laidusi un iedevusi groziņu. Muļķītis aizgājis uz

mežu, uzmeklējis lazdu krūmu, kā tēvs tam teicis, un svilpis ar

sidraba svilpīti. Tūliņ arī bijis klāt sidraba zirgs un sidraba drē-

bes._ Muļķītis saģērbies sidraba drēbēs un uzkāpis zirgam mu-

gura. Nu tas bijis pēc īsta prinča. Muļķītis piejājis pie glāžu
kalna, uzjājis līdz trešdaļai un paklanījies pret princesi. Tad

viņš aizjājis atpakaļ pie lazdu krūma un atkal svilpis. Tūliņ zirgs
un sidraba drēbes pazudušas. Muļķītis pielauzis uz ātru roku

sēnes, kādas gadījušās, un gājis uz māju. Māte saņēmusi sēnes

un sākusi ķīvēties: „Muļķis paliek muļķis, kur tad es tārpainas
sēnes likšu?"

Muļķītis nesacīja nekā un gāja pie miera. Otrā dienā atkal

prinči un augstmaņi jājuši glāžu kalnā. Arī vecākais ar vidējo

brali_aizjājuši. Bet neviens nevarējis kalnā uzjāt. Muļķītis atkal

aizgājis uz mežu sēņot. Viņš piegājis pie lazdu krūma un svilpis

ar zelta svilpi. Tūliņ arī bijis zelta zirgs un zelta drēbes klāt.

Muļķītis uzjājis ar zelta zirgu līdz pušķainam, paklanījies pret

princesi un jājis atpakaļ. Mežā muļķītis pielauzis sēnes, kādas

vien gadījušās, un gājis uz māju. Mājā atkal māte ķīvējusies,
ka viņš pielauzis tārpainas sēnes. Muļķītis nesacījis nekā un

gājis tik pie miera. Atnākuši abi vecākie brāļi un stāstīši mātei:

„Ka tu zinātu, cik skaists princis jāja! Viņam bija zelta zirgs un

zelta drēbes, bet arī viņš līdz pušķainam vien tika."

Trešā dienā atkal prinči un augstmaņi jājuši glāžu kalnā. Arī

vecākais un vidējais brālis aizjājuši. Muļķītis mātei atkal pra-

sījies uz mežu sēņot, bet māte' ito negribējusi laist, jo muļķītis

tārpainas sēnes vien mājā nesis. Beidzot muļķītis tomēr izmānī-

jies no mājas un aizgājis uz mežu. Pie lazdu krūma muļķītis

svilpis ar dimanta svilpīti un tūliņ arī bijis dimanta zirgs un di-

manta drēbes klāt. Muļķītis aizjājis pie kalna. Tur bijuši daudz

jātnieki, bet neviens nevarējis kalnā uzjāt. Muļķītis jājis un uz-

jājis kalnā. Dimanta ābolu viņš iesviedis princesei klēpī. Prin-

cese noskūpstījusi muļķīti un iespiedusi tam pierē sudraba zvaig-

zni. Muļķītis nojājis no kalna un aizjājis uz mežu.
_

Pie lazdu

krūma viņš svilpis ar dimanta svilpīti un zirgs un drebēs uzreiz

pazudušas. Muļķītis pielauzis pilnu groziņu sēņu un gājis uz māju.
Viņš ielīdis tumšā kaktā un apsējis dvieli ap galvu. Nākusi mate

un prasījusi: „Kas tad tev, ka tu esi galvu satinis?"

~Galva sāp!" atbildējis muļķītis.
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„Nu tad ej pie miera."

Atnākuši arī abi brāli un tie mātei stāstījuši par princi, kas

uzjājis ar dimanta zirgu glāžu kalnā un pats pazudis.

Ķēniņš izsūtījis savus sulaiņus pa zemju zemēm un licis tiem

meklēt rokā to jātnieku, kam pierē sudraba zvaigzne, jo tas esot

princeses brūtgāns. Nekur tāda nevarējuši atrast. Kāds ķēniņa
sulainis ienācis arī muļķīša mātes mājā un licis, lai rāda visus

dēlus. Vecākais un vidējais brālis iznākuši no istabas un parā-

dījušies. Tiem nebijusi pierē sidraba zvaigzne. Muļķītis gulējis
tumšā kaktā un nevienam nerādījies. Tad ķēniņa sulainis mātei

prasījis: „Kur tad tavs trešais dēls?"

„Ak, ko nu par to? Tas jau ir tāds muļķītis un gul slims,"

atbildējusi māte.

Nē, lai tik vedot šurp! tā ķēniņa sulainis.

Izveduši muļķīti. Kad sulainis tam norāvis ap galvu apsieto

dvieli, tad sidraba zvaigzne bijusi redzama.

„Tas ir princeses brūtgāns!" saucis sulainis.

Sulainis muļķīti aizvedis uz ķēniņa pili. Muļķītis nodzēris ar

princesi kāzas un dzīvojot ar to laimīgi vēl šo baltu dienu.

3. A. 530. H. Skuj iņ a, Andr s Ziemelis, no 55. g. vecas K. Ci -

rules Smiltenē.

[Trim brāļiem ir jāsargā mirušais tēvs. Abi gudrie negrib
iet sargāt, iet tikai jaunākais, muļķītis. Tēvs iedod sargātājam

sidraba, zelta un dimanta svilpītes, ar kurām var atsaukt sidraba,

zelta un dimanta zirgu. Visi trīs brāli grib jāt glāžu kalnā pēc

ķēniņa meitas, bet uzjāj tikai muļķītis trešo reiz ar dimanta zirgu.]
Princese šim ar savu gredzenu iespiedusi zēģeli pierē. [Sle-

peni mājā pārnācis], muļķītis aptinis galvu, lei nevienc nepamana,

ka šim princeses zēģele pierē. Ka vecākie brāli prasīši, kāpēc

šis galvu satinis, ta muļķīts sacīš, kā šim apsāpusi galva.

Kēnīc gaidīš, ka nāks tas princis, kas kalnā uzjāš, bet ne-

varēš sagaidīt. Kēnīc nu akai izlaidis ziņu, lei sanāk visi vīrieši,

un ķēnīc pats sācis meklēt, kam princeses zēģele pierē. Pēdīgi

ķēnīc danācis arī pie muļķīša un prasīš, kāpē šis ar

satītu galvu. Mulķīts sacīš, ka šim esot galva apsāpusi, ta

staigājot ar savīstītu galvu. Bet ķēnīc vis nenoticēs un velēš,, lei

raisot drēbi no[st]. Muļķīšam nu bīsi jāraisa drēbe no, un ķemc

pamanīš viņam uz pieres princeses zēģeli. Nu muļķīts appreceš

princesi un dzīvāš laimīgi.

4. A. 530. H. Skūjina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

[lesākums tāds pats kā iepriekšējam variantam.]_
Ķēniņš nu gājis pa visām pilim un meklējis roka to princi,

kas uzjājis glāžu kalnā, un kuram princese iesviedusi pierē si-
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drabazīmi. Bet nevienā pilī tāda prinča nebijis. Nu ķēniņš gājis
no mājas uz māju, no būdas uz būdu. Beidzot viņš ienācis arī

tai majā, kur Muļķītis dzīvojis. Māte skrējusi ķēniņam pretim
un teikusi, ka viņai esot tikai divi gudri dēli un trešais esot Muļ-

ķītis un tam sāpot galva. Ķēniņš apskatījis abus gudros brāļus
un tad sacījis mātei, lai rādot arī slimo Muļķīti. Nu māte nekā

vairs nav varējusi darīt un vedusi Muļķīti ķēniņam priekšā. Kad

ķēniņš redzējis Muļķīti, tad norāvis tam lakatu no pieres. Si-

draba zīme sākusi spīdēt. Nu īstais bijis rokā.

Ķēniņš vedis Muļķīti uz pili un devis tam savu jaunāko meitu

par sievu. Muļķītis ar princesi nodzēruši kāzas un Muļķītis nu

dzīvojis ķēniņa pilī. Tad ķēniņš prasījis Muļķīšam, kur esot viņa
zirgi? Muļķītis svilpojis ar visām trim svilpītēm un zirgi bijuši
klāt. Tos nu ķēniņš ielicis savā stallī un aizslēdzis stalli.

Abi vecākie brāļi apskauduši Muļķīša laimi un gājuši pie ķē-
niņa un apmelojuši Muļķīti, bet ķēniņš tiem neticējis. Tad brāli
izdomājuši viltību un gājuši pie Muļķīša un prasījuši, lai tas šiem

pārdodot zirgus. Muļķītis bijis ar mieru un gājis ar vidējo brāli

uz stalli. Bet stallis bijis aizslēgts un atslēga bijusi pašam ķē-

niņam. Tad nu Muļķītis teicis uz vidējo brāli: „Nogriez rokai

mazo pirkstiņu, tad es tev zirgu došu!"

Brālis izdomājies šā un tā un beidzot bijis ar mieru nogriezt

sev rokai mazo pirkstiņu, ka Muļķītis savādi neielaidies. Viņš

domājis tā: „Kad jau man tiks ķēniņa meita par sievu, gan jau
tad es pirkstu atkal pieaudzēšu!"

Muļķītis iebāzis nogriezto pirkstu atslēgas caurumā un dur-

vis tūliņ bijušas vaļā. Nu Muļķītis iedevis vidējam brājam si-

draba zirgu.
Otrā dienā bijis vecākais brālis klāt un prasījis Muļķīšam, lai

pārdodot šim ar zirgu. Muļķītis bijis ar mieru brālim atdot zirgu,

ja šis ļaujot sev mugurā izdzīt sloksni ādas. Vecākais brālis bei-

dzot bijis ar mieru izdzīt mugurā sloksni. Viņš domājis tā: „Kad

jau man tiks ķēniņa meita par sievu, tad jau man būs diezgan

vaļas un mantas ārstēties."

Nu abi brāļi jājuši pie ķēniņa un stāstījušu ka viņi bijuši tie,

kas ar jājuši glāžu kalnā. Ķēniņš apskatījis brāļu sidraba un zelta

zirgus un pēdīgi arī noticējis. Viņš nu brāļiem apsolījis par sie-

vām abas savas vecākās princeses.

Muļķītis nu tik šāvis vārnas un nesis maja. Viņš tas licis

princesei noplucināt un taisīt spilvenus. Princese raudājusi un

negribējusi plucināt spalvās. Vecākie brāļi apmelojuši Muļķīti un

ķēniņš arī beidzot noticējis. Viņš nu izcēlis Muļķīti ar visu prin-

cesi no pils ārā un ierādījis tam vietu pirtiņa. Nu princese vel

vairāk noskumusi un raudājusi cauras dienas un naktis.

Reiz ķēniņš gribējis pavizināties ar Muļķīša zirgiem. Vinš
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gājis uz stalli un gribējis durvis atslēgt. Bet durvis nenākušas

ne par ko vaļā. Nu ķēniņš sūtījis sulaini pēc Muļķīša. Atnācis

Muļķītis un ķēniņš tam licis, lai atslēdzot durvis. Kad Muļķītis
grābis, tad durvis bijušas uzreiz vaļā. Stallī bijis vairs tikai di-

manta zirgs. Nu ķēniņš prasījis, kur tad abi citi zirgi esot. Muļ-

ķītis stāstījis, ka sidraba sirgu viņš atdevis vidējam brāļam par
rokas mazo pirkstiņu un zelta zirgu vecākam brālam par ādas

sloksni no viņa muguras. Nu ķēniņš palicis, kā uz mutes kritis.

„Tu nemaz tik dumjš neesi, kā izliecies!" teicis pēdīgi ķē-

niņš.

Nu viņš licis ataicināt abus vecākos brāļus uz savu pili un

prasījis vidējam brālam: „Parādi man savas rokas!"

Brālis gan negribējis, gan negribējis rokas rādīt, bet kad

ķēniņš uzstāvējis, tad rādījis ar. Kā tad, vienai rokai nebijis
mazā pirkstiņa. Tad ķēniņš teicis uz vecāko brāli: „Parādi man

muguru!"
Neko darīt, vecākam brālam bijusi jārāda mugura. Tur nu

ķēniņš atkal redzējis, ka Muļķītis runā patiesību. Vecākam brā-

lam bijusi pār visu muguru izdzīta liela sloksne.

Nu ķēniņš noskaities uz melīgiem brāļiem, atņēmis tiem Muļ-

ķīša zirgus un iztriecis no pils ar suņa godu.
Tā nu abi brāļi nedabūjuši ne Muļķīša zirgus, nedz arī ķēniņa

meitas par sievām.

5. A. 530. Kurzemes Jaunpilī. A. Bīlenšteina kr. LP, VI,

680 (124, 23).

Kādam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Kad

nu tēvs nomiris un klētī ielikts, tad dēliem bijis katram savu nakti

jāiet vāķēt, bet pēc karatas: vecākajam papriekši, tad viduvējam,

beidzot jaunākajam, muļķīgajam. Kad nu vakars atnāeis,_veca-
kajam brālim neticis iet, lūdzis muļķīgo, lai tas viņa vieta ietu.

Labi. Muļķīgais iegājis klētī, attaisījis zaragu vaļā un vāķē. Uz

vienreiz ceļas mirons augšā un prasa: ..Kur vecākais brālis?

Kāpēc viņš nav nācis?"

Šis nu sabijies, neko neatbild; bet tēvs saka: ,Nebi(ī)ksties!
Še tev ir sudraba stabulīte: kad tu ko no sudraba gribi, tad pa-

stabulē, tūdaļ viss tev gadīsies!" To teicis, mirons atkal apgulies.

Otrā naktī bijis otram brālim jāiet; tas atkal lūdzis muļķīgo
vietā. Labi. Un mirons atkal uzcēlies un šoreiz iedevis zelta

stabulīti, sacīdams: „Kad tu ko no zelta lietām iegribies, pasta-
bulē — tūlīt viss tas gadīsies."

Trešo nakti viņš akai vāķē un dabū dimanta stabulīti: lai to

pastabulējot, tad viss būšot no dimanta, ko vien vēlēšoties.

Pēc kāda laika muļķis dabū zināt, ka ķēniņš izlaidis tādu pa-
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veli: „Kas jāšus treša pils taža jeb beliņģī uzjās, tas viņa meitu

un valsti dabūs!"

Sagājuši ļaudis no malu malām: muižnieki kā ari zemnieki.
Ari šie trīs brāļi taisījušies iet. bet abi gudrie muļķīti izsmējuši un

izsunījuši, sacīdami: „Ko tu tur tāds pelnu ruskis domā darīt?"

Šie divi nu āziet, muļķītis it mierīgs paliek mājās. Bet tik-

drīz, kā šie aizgājuši, šis ņem savu sudraba stabulīti un stabulē.

Te arī tūlīt gadās sudraba zirags ar visiem segliem, tik vien va-

jadzīgs mugurā kāpt un jāt. Nojāj uz pili, tur jau tikdaudz citu

sajājuši un viens pēc otra rauga un pūlējas noteiktā vietā uztikt,
bet neviens nevar. Nu jās šis ar sudraba ziragu — riktīgi —uz

reļzi pirmajā tāžū augšā. Pēc tam ikkatrs akai iet uz savām

mājām un muļķītis ar sudraba ziragu pārskrej kā vējš uz mājām
un pie akmina zirags akai pazūd; bet viņš pats akai sēd pelnos

noruskējies. Pa kādam laikam pārnāk gudrie brāļi un priecājas,
sacīdami: „Kas tev to dos redzēt, ko mēs redzējām? Sudraba

ziragu ar visu jājēju!"

Otrā dienā nu ir akai jāiet. Gudrie aiziet, muļķītis paliek

mājas. Bet pēc kāda laika viņš ņem savu zelta stabulīti un sta-

bulē. Te zelta zirags ar visiem segliem klāt. Nojāj uz pili, atrod

tāpat, kā pirmo reižu tur pūlējamies; bet nevienam neizdodas

augšā tikt. Bet šis kā nu jāj, tā uzjāj otrā tāžū. Visi par tam iz-

brīnās un iet katrs uz mājām. Trešā dienā akai visiem jāsanāk.
Un kad gudrie āzgājuši, muļķītis akai ņem savu dimanta stabulīti

un stabulē. Te tūlīt tāds dimanta zirags klāt, ka spiguļo vien un

arī viņam pašam dimanta drānas. Nu viņš āzjāj uz pili — citi

visi sen sajājuši, bet mereķi nevar neviens āzsniegt; bet šis kā

jāj, tā trešajā tāžū augšā un ķēniņa meita iespiež šim zelta zīmi

pierē. Šis griež tad ziragu apkārt un jāj uz mājām pie akmiņa,
kur dimanta zirags pazūd.

Pēc kāda laika visus sasauca pilī un meklē, kam tā zīme

pierē. Izmeklē —ne pie viena neatrod. Beidzot sauc muļķīti uz

pili un atrod šim to zīmi. Nu vajadzēja kāzas svinēt muļķītim
ar ķēniņa meitu pēc laibas taisnības; bet ķēniņš vēl nedod vis

meitu, lai sudraba zaķi atnesot, tad!

Un nu muļķītis un gudrie brāļi, visi, dodas ceļā zaķi meklēt:

gudrie āziet pa citu ceļu kopā, muļķītis paliek viens pats. let,
iet — te pastabulē sudraba stabulīti — sudraba zirags klā un nu

jāj jāšus. Jāj, jāj — nojāj uz lielu, lielu mežu un tur, *tanī meža,

atrod lielu aploku. Šinī aplokā pastabulē akai sudraba stabuli,

tūlīt sudraba zaķis klāt. Muļķītis šo noķer un jāj apakal. Bet

uz vienām ceļa jūtim viņš sadomā atdusēties. Ta tūlīt pasta-

bulē stabulīti un vēlas gultu, gulta gadās. Nu gul, izguļas, atnāk

viņa brāļi ar(ī) tur (bet viņi viņu nepazīst) un kaulējas: cik gri-
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bot par to sudraba zaķi? Šis atbild: «Negribu daudz, izgrieziet
tikai sev vienu sleju no muguras!"

Labi, šie izgriež, paņem zaķi un aiziet. Pāriet nu muļķītis

pie ķēniņa — zaķa nekā —
nu jāiet pēc zelta auna. Aiziet visi

brāli pēc auna- gudrie kopā pa citu ceļu, šis viens pats. le, iet —

pastabulē zelta stabulīti — zelta zirags klāt un nu jāj jāšus. Jāj,

jāj — nojāj uz lielu, lielu mežu, tur atrod aploku. Aplokā pasta-
bulē akai zelta stabulīti un vēlās zelta aunu — zelta auns klāt.

Muļķītis noķer šo un jāj apakal. Bet ceļa jūtīs jūtas nokusis,

sadomā atdusēties. Tā tūlīt pastabulē stabulīti un vēlās gultu —

gulta klāt. Nu gul, izguļas, atnāk viņa brāli ar(ī) tur (bet viņi

viņu nepazīst) un kaulējas: cik gribot par zelta aunu? Šis atbild:

„Ja jūs katrs vienu pirakstu nogriežat, ta(d) es jums viņu ar(ī)
atdomu."

Šie to darīja un tad āzgāja ar zelta aunu. Muļķītis pāriet pie

ķēniņa — zelta auns nekā — un nu jāiet pēc dimanta veraša.

Visi trīs brāli āziet pēc veraša: gudrie pa citu ceļu kopā, muļ-

ķītis viens pats. let, iet pastabulē dimanta stabulīti un vēlās

dimanta ziragu — zirags klāt un nu jāj jāšus. Jāj, jāj — nojāj

uz lielu, lielu mežu, tur atrod aploku. Aplokā pastabulē akai di-

manta stabulīti un vēlās dimanta verasi — verasis klāt un nu šis

itin mudīgi steidzās uz tām ceļa jūtim. Azjāj tur, pastabulē, vēlās

dimanta gultu — gulta klāt. Nu gul, izguļas, atnāk viņa brāli

ar(ī) tur (bet viņi viņu nepazīst) un kaulējas: cik gribot par tādu

dimanta verasi? Šis atbild: „Vēl vienu pirakstu!"
Šie nogriež katrs otru pirakstu, lai tikai varētu ķēniņa meitu

un valsti dabūt. Muļķītis pāriet pie ķēniņa — dimanta verasis

nekā; bet gudrajiem brāļiem ir dimanta verasis, zelta auns un

sudraba zaķis — šiem ķēniņš vienam nu atdos pili, otram meitu.

Un nu drīzi grib kāzas svinēt; bet pa kāzām ķēniņš brīnās, kāpēc

šiem abiem cimdi rokās. Muļķītis atbildējs: viņiem divi piraksti

nesot! Piraksti esot pie viņa. Ķēniņš nesapratis: kā tad piraksti
var viņam būt? Tad muļķītis izstāstījs patiesību, ka nevis viņi

zaķi, aunu un verasi atraduši, bet viņš un ka brāļiem tos pār-
devis vienreiz par muguras slejām, otru un trešu reizi par pirak-
stiem. Nu ķēniņš atjēdzies un nedevis vairs ne meitu, ne pili

šiem abiem — atdevis muļķītim un šos abus iemetis cietumā.

Piez ī m c. Jaunpilī un Lestenē burtu „r" loti cieti izsauc un ik pēc 8ā

burta skan „a" burts līdzās, piemēram te saka: sacerast, sadorat, zirags, dora-

vis, ciravis, ziraņi, berrass. arraglis. Bet „ra" izsauc tādā veiklā ātrumā, ka

viņi (abi burti) drīzāk sakūst, nekā ausim pārāk nepieņēmīgi skan. L. P.

6. A. 530. K. Bram a n i s Rīgas apkaime. Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 688 (124, 28).

[Reiz dzīvojusi trīs braļL bet abi vecākie turējuši jaunāko

par muļķīti. Gudrie reiz aizjājuši ar skaistiem zirgiem uz glāžu
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kalnu, kur atradusies ķēniņa meita, bet muļķītim nekā par to ne-

stāstījuši un aizdzinuši to uz mežu sēņot. Muļķītis arī aizgājis uz

mežu un sācis raudāt. Pienācis viņam viens vecītis, izprasījis
visu un tad iedevis tam vienu spieķīti, ar ko varējis izsaukt brī-

numa zirgus. | Šiem zirgiem (sudraba, zelta, dimanta) uz kalnu

jājot pa muti nākusi uguns ārā. pa astes galu dūmi, un turpat pie
Viena ozola atvērušās durvis un iznākuši skaisti jaunekļi; tie no-

mazgājuši muļķīti, apģērbuši sudraba drēbēs (zelta, dimanta) un

tad iedevuši zirgu, lai jāj.

[Ar sudraba un zelta zirgu muļķītis tikai pajājies glāžu kalna,
bet ar dimanta zirgu uzjājis pašā augšā un tā iemantojis ķēniņa
meitu.] Bet kad muļķītim nu kāzas svinējuši ar izpelnīto ķēniņa
meitu (kas glāžu kalnā sēdējusi), tad ķēniņš gribējis redzēt, kurš
no viņa trim znotiem (viņam esot bijuši vēl divi znoti) lielāku

godu izpelnīsies; viņš teicis: „Kurš var man sudraba cūku ar

zelta sariem un dimanta sivēniem atnest?"

Visi trīs znoti tūlīt apņēmušies iet meklēt. Tie divi gudrie
znoti katrs dabūjuši no ķēniņa brangus zirgus un lepni jo lepni

aizjājuši; bet muļķītis prasījis vecu, vecu zirģeli — viņam jauna

nevajagot. Aizjājis ar veco, ceļā apvedis veco zirgu trīs reizes

ap sevi riņķī, tūdaļ no zirga iznākuši putni un apēduši to. Kad

nu zirgs pats bijis noēsts, paņēmis tā zirga ādu, uzklājis uz sētu,

izrāvis no viena putna vienu spalvu, uztaisījis no tās spalvas

svilpīti, aizgājis ar šo svilpīti pie sava agrākā ozola, trīs reizes

iesitis tur — iznākuši tie paši skaistie jaunekļi, sulaiņi, nomazgā-

juši viņu, apģērbuši sudraba drēbēs, izveduši sudraba zirgu un

nu aizjājis ar šo zirgu (to pašu, ar ko bij jājis glāžu kalnā) cūku

meklēt. Jājis, jājis — nojājis mežā. Pa mežu jādams un putna

svilpīti svilpēdams, piesvilpējis meklējamo sudraba cūku ar zelta

sariem, dimanta sivēniem. Vedis cūku līdz uz mājām. Bet maja

jādams, jājis gar vienu krogu un tur abi pirmie znoti visu to laiku

bija dzēruši. leraudzījuši pa logu muļķītim cūku, tie izskrējuši

ārā — lai pārdodot cūku viņiem.

Muļķītis pārdod gan, bet citas maksas negrib, lai šie katrs

no mugurām nodīrājot vienu sleju ādas un šim atdodot.

Gudrie znoti dīra arī un nu muļķītis paņem slejas, šie cuku

ar sivēniem.

Pec tam ķēniņš atkal saka: ~Kurš var man sudraba azi ar

zelta ragiem atnest?"

Muļķītis atkal tāpat dara, kā pec cūkas jādams; bet šoreiz

viņš liek znotiem mazos pirkstiņus nogriezt un tad atdod azi.

Pēc tam ķēniņš atkal saka: ~Kurš var man dimanta kumeļu

ar sudraba purnu, zelta ausim un kapara asti atvest ?"

Muļķītis atkal tāpat dara. ka todien, pec cūkas jādams; bet



358

šoreiz viņš liek znotiem mazos kājas pirkstiņus nogriezt un tad

atdod kumeļu.

Pārgājuši mājā — šiem abiem nu bijis liels gods, muļķītim
nekā. Un ķēniņš niu izrīkojis lielas dzīres; dzīrēs visi slavējuši

un godājuši tos divus, bet muļķīti nievājuši par pēdīgu muļķi.
Bet kad nu pie galda ēduši, dzēruši, tad tie divi znoti !arvienu

cimdus turējuši rokā apmauktus, bet cimdiem mazo pirkstiņu

piebēruši ar smiltim, lai vaļēji nekarātos uz zemi. Te uz reizi

muļķītis uzsaucis ķēniņam: kāpēc šie abi ar cimdiem ēdot, tas

jau labi neizskatoties? Ķēniņš liek cimdus novilkt un nu redz,
ka abiem mazo pirkstiņu nava. Muļķītis tad izņēmis no ķešas

nogrieztos piekstiņus un saka, ka tos iemijis pret sudraba āzi,
ko pats mežā noķēris. Gudrie nu no kauna pakrīt gar zemi; bet

muļķītis rāda arī ķēniņam vēl nogrieztos kāju pirkstiņus, kurus
esot iemijis pret kumeļu. Vispēdīgi parāda arī muguras slejus un

saka, ka tos esot iemijis pret cūku. Tad ķēniņš teicis: „Nu, re-

dziet, šo manu jaunāko znotu viņi saukāja par muļķi, bet naši ir

tie lielākie muļķi: viņi pēc goda tīkodami apmaitā paši savus

locekļus."

No tās dienas muļķīti visi ieredzējuši labi un godinājuši, ka

pieklājas.

7. A. 530. A. Gari-J v o ne no 65 g. vecas S. Zaščerinsk as,

Domopole. Latvju kultūras kr.

Vīna kēneņa meita grib precētīs, jei sataisa uz augsta, augsta

kalna bazāru un izsludynoj pa vvsu valsti, ka kas izlēks uz tuo

kalna, tam jei īdūs sovu zalta gradzvnu un paliks par tuo sīvu.

Kēneņa meita sēd uz kolna un gaida.

Vīnam tāvam bejuši treis dāli: divi gudri un vīns glups.

Gudri bruoli aizjuoj uz kalnu, a mulkīts palīk sātā, jam bruoli līk

izteirēt auzas, sajauktas ar palnim. Muļķītis ari izteirej auzas,

sarauš vīnā pusē, palnus ūtrā un prosa muotei: ~Mam, palaid
mani uz mežu sēņu palasītu!"

„Ej vīn, ej, dāls!"

Mulkīts pajem skaliuīti, aizīt uz mežu pi tava dubes, pajem

atslāgu, uzsvelp — atskrīn skaists lels zyrgs. Jis īleni zyrgatn

pa vīnu ausi īškā, pa ūtru izlem uorā taids skaists kungs, kaida

ūtra nav vysā valstī. Vīnā ausī palyka juo uateiruos drebēs,

a ūtrā jis apvylka skaistus svuorkus. Sāstās jis z_yrgam mugura,

juoj, dadzan šovus bruolus — kai līk vīnam ar zubynu par ausi,

tam auss nūst. Pats aizskrīn uz kolnu, izlac tikai treisdesmit

septiņas ass, a gradzyna nadaboj. Atjuoj uz mežu, īlein pa vīnu

ausi īškā, pa ūtru uorā — otkon vacajuos drebēs, aizīt uz satu

un pajem tukšū skaliuīti.
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„Kam ta tu sēņu napīlasīji?" vaicoj muote muļkīšam.
„Staiguoju, staiguoju pa mežu, nivīnas sēn's naatrodu," at-

soka muļķīts.
~Kū tod jvus, bruoļi, loba redzējuot?" vaicoj muļķīts sovim

bruoļim.

„A kūtī loba redzeisi? Myusus ceļā dadzyna vīns kēneņa
dals — kai metja ar zubynu. atcierta ausi. Aizskrēj's pi kolna,
izlec ja treisdesmit septiņas as's augšā un pazuda," atsoka bruoļi.

Utra dīnā obeji gudri bruoļi sasataisa ceļā, a muļķīti atstuoj
sāta, īdud jam izlasīt mīžus nu palnim. Bruoļi sāstas zyrgim mu-

gura un aizjuoj. Muļķīts izlosa mīžus nu palnim, sarauš palnus
vīna gubiņā, mīžus ūtrā un prosa muotei, lai jū palaiž uz mežu

sēņu palasītu.

„Ej, vīn, dēliņ! tikai atnes sēnes, napadori kai vakar!" soka

muote. Muļķīts ™<>iem skaliuīti i aizīt uz mežu, daīt pi tāva

dubcs, pajem atslāgu, uzsvelp — atskrīn zyrgs. Jis tyuliņ īleiu

zyram vīnā ausī, tī atstuoj malnuos drēbes, izlem pa ūtru uorā,
taids kungs, kaida ūtra nava vysā valstī. Sāstās šovam zyrgam

mugurā un dzanās pēc bruoļim, dadzan bruoļus, mat vīnam ar

zūbynu par dagunu, daguns nūst. Pats aizskrīn uz kolnu, dajuoj
pi kolna, lāc zyrgs, izlāc symtu osu, bet gradzyna vēļ nadaboj.
Atjuoj uz mežu, pa vīnu ausi īlein īškā, pa ūtru uorā, otkon taids

pat kai bejis, appleiss, lauckarains. Pajem tukšā skalinīti un

atīt uz sātu. Muote prosa: „Kur tad sēnis?"

~Lasīju, lasīju, pīlasīju pylnu skalinīti, nasūt skalinīts izkrita

nu rūkas un izbyra sēnis," muonej muļķīts.

„Kū, bruoļi, loba redzējuot?" vaicoj muļķīts.

~A kūtī loba redzēsi? Mes braucēm, juoj vīns kēneņa dāls,

dadzyna myusus — kai cierta man par dagunu, tai daguns nūst,

a pats aizskrēja uz bazāru, izlēcja symts osu iz kolna un pa-

zuda," atsoka bruoli.
Mulkīts izkuop uz cepļa un guļ. Trešā dīnā bruoļi vēļ sa-

zataisa braukt uz bazāru, muļkīšam līk izteirēt kvīšus nu palnim
un paši aizbrauc. Muļķīts izteirej kvīšus nu palnim, sarauš

kvīšus vīnā gubiņā, a palnus ūtrā un prosās nu muotes, lai palaiž

uz mežu sēnēs.

„Kuo tu īsi uz mežu sēnēs, ka tu nikuo navari pīlasīt?" soka

muote.

~Šūdiņ es pīlasīšu, palaid, muot," lyudzās muļķīts.

„Ej tikai, pīlosi sēņu!" pasoka muote.

Muļķīts, pajēmis skalinīti, aizīt uz mežu. Jis daīt pi tava

dūbes, pajem atslāgu, uzsvelp un zyrgs tyuliņ kluot. Pa vīnu

ausi jis īlein īškā, pa ūtru izlem uorā taids kungs, kaidu utru pa-

meklēt. Sāstās zyrgam mugurā un dzanās pec bruoļim. Treša

dīnā, dadzin's bruoļus, naaizteik jūs. bet paskrīn garum. ka zeme
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vīn nūdimd. Daskrin pi bazāra kolna, lāc zyrgs, izlāc pašā kolna

viersyunē kēneņa meita īdūd jam gradzvnu, jis pajem gradzynu,
nulac nu kolna un aizjuoj uz mežu. Mežā jis pasaver, ka gra-

dzyns bezgola speidīgs, taids speidīgs, ka pasavērt navar. Jis
īlein zyrgam pa vīnu ausi īškā, pa ūtru izlem uorā un otkon

sovuos pat sapleisušajuos drēbēs, bet gradzvns speid kai agruok.
Mulkīts nūraun lopu, aptyn gradzynu, bet tys i caur lopu speid.
Tod jis izplēš šovam pindzjukam ūderis gobulu, aiptyn pierstu,

pajem skalinīti un īt uz sātu.

„Kur tad sēnis?" prosa muote.

„Guoju pa mežu, daskrēja vylks un apēdja sēnis," muonej

mulkīts.

„Kū ,bruoli, lobu redzējāt?" vaicoj jis.
„A kūtī redzēsi? Mes braucjam pa ceļu, kēneņa dāls pa-

skrēja garum ar cīši lelu, skaistu zyrgu, daskrēja pi bazāra kolna,
izskrēja pašā kolna viersyunē, pajēmja gradzynu un pazuda,"
atsoka bruoli. „Bet kas tev tī rūkai?"

„Vakar mežā puorgrīžu ar nazi, šūdīn aptynu, lai asnis na-

tak," atsoka mulkīts un izkuop uz cepļa gulātu.
Pusnaktīs duraciņam gribīs pasavērt uz gradzyna, jis atraisa

lupotu, nu gradzyna spūdruma palīk vysa ustobā gaiša. Bruoli

atsamūst i soka: „Kū tu tī dori uz cepļa?"

„Es nikuo nadoru, es mīrīgi guļu/ atsoka muļķīts, teidams

pierstu ar lupotu.
Utrā dīnā kēneņa meita pasoka, lai vysi: boguoti, nabagi,

klybi, okli —īt uz pili. Bruoli aizīt pi kēneņa meitas un vaicoj:

„Voi myusim sovu bruoli muikīti ari vest?"

„Vedīt vīn," atsoka kēneņa meita.

Kad atvedja muļķīti uz kēneņa pili, kēneņa meita pamanīja,
ka muļkīšam piersts apsīts ar lupotu. tm soka: ..Atraisi lupotu

vaļā!"

Muļķīts atraisa nu kēneņa meita pazeist sovu spudrū gra-

dzynu. Kēneņa meita līk izkurinuot pierti, izmozgoj muļķīti, ap-

valk jam teiras drēbes, sataisa brangas kuozas. Tamuos kuozuos

beja ari gudri bruoli, vysi ēdja, dzēra un prīcuojās.

8. A. 530. V. Juoni n s Eglu n a.

Reizi dzeivuoja vīns pats vacs tavs. un jam beja treis dali.

Divi vacuokī gudri, trešais jaunuokais mulkis. Tāvs, kai jau

vacs, pašureiz taisējās miert, pasaucja šovus dālus un soka:

„Muni dāli, ka es nūmieršu un ka mani īliksit kopūs, tad jums nu

pyrmūs nakšu byus juoīt sorguotu munas dūbes, kotram pa

naktei, pa prīšku vacuokais, tad vidējais un beidzūt jaunuokais."
Nūmira tāvs. juo dāli aizvede jū uz kopim un jau šūvokor
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ir juoīt sorguotu vacuakajam bruoļani. Bet jis dūmoj: „Voi tad

es kaids mulkis, ka īsu nakti uz kopim sādātu? Lai īt mulkis,
ka grib."

Un jis posoka šovam jaunuokajam bruolam mulkeišam:
„Aizej, bruoleit, šūnakt munā vītā uz kopim pi tāva dūbes pa-
stuovēt!"

Mulkeits i aizīt ar. Stuov, stuov un nav nikuo. Ap pašam

pušnaktim sasacel vējs, iznas smilts nu lāva kopa un tāvs pīsa-

cels. Jis vaicoj: „Par kūta naguoja vacuokais bruol's sorguotu?"

Mulkeits atsoka: ~.Jam beja bailis un jis naguoja, bet es jau

atguoju juo vītā."

Kai tik mulkits tū beja pasacījis, tāvs pazuda un otkon pa-
sacēle vējs un aizbēre tāva dūbi. Un leidz reitam jis vairs na-

redzēja nikuo.

Utrā naktī jau vajadzēja īt vidējam bruolam. Tys ar dūmoj,
voi to šis kaids muļķis un īs par nakti volkuotīs par kopsātu?

Tys ar soka jaunuokojam bruolam: ..rij. bruoleit, un pastaigoj

muna vītā pa kopsātu!"

Muļkeits paklausa un aizīt ar. Otkon ap pušnaktim sasacel

vējs un iznas smilts nu tāva kopa un tāvs pīsacēlīs vaicoj: „Par

kūta vidējais bruolis naguoja sorguotu munas dūbes?"

Muļkeits soka: ~.lam beja bailc tin jis naguoja. bet juo vītā

atguoju es."

Kai tik muļkeits tū beja izsacējis, kad otkon vējs sasacele,

tāvs pazuda un dūbe tyka aizbārta ar smiltīm.

Reitā otkon gudrī prosa: ~Nu, kūta šūnakt redzēji uz kopu?"

Mulkeits soka: „Nikuo naredzēju, tikai dzierdēju, ka vējs
pvnte un lopas čabēja!-

Nu šūvokor jau juoīt pašam mulkeišam, Jis jau aizīt Ogri
vokorā un, nūsasēdīs pi tāva dūbes, sorgoj. Ap pušnaktim, taipat
kai tuos nakt's, pasacel vējs un atpvuš tāva dūbi, tāvs izīt un

soka: „Nu, muns dāls, ka tu beji cik lobs un manis naaizmiersi.

tad še tev itei stabuleite!" Jis īdeva mulkeišam sudobra stabu-

leiti. „Kod tu tymā stabuleitē īpyussi, tad atskrīs zyrgs, un jis

izdarēs vysu, kū vīn tu jam saceisi!"

Tyulen tāvs pazuda un vējs otkon aizpyutja dubi.

Mulkeits tagad pamēginuoja. voi tad stabule itei taids spaks,

un īpvutja —-
atskrīn skaists skaists zvrgs un soka: ..Kuo vajag,

muns kungs?"

Mulkeits soka: „Es gribu pasavyzynuot" Un izasedīs zyr-

gam mugorā, jis lobi savyzynuoja un tad paleidja otkon zyrgu.

Reitā, kod jis aizguoja uz muojom, gudrī prosa: ..Nu, ku ta

šūnakt redzēji uz kopu?"
Bet jis soka: ~Naredzēju nikuo, tikai vējs pvuta un lopas

čaukstēja."
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Tviria kēnestī precējās kēneņa meita. Vacuokī bruoļi ari tai-

sejuos uz kuozom. Muļkeits prasējās, lai jam šū leidza, bet gudri
bruoļi juo najeme, jī jū saucja par palnurušku un tūlaik ari sācēja:
„Kūta tu, palnuruška, dareisi pi kēneņa? Labuok palīc sātā pī
cepļa palnus rusinuot."

Tai dbi gudrinīki aizbraucja uz kuozom. Vīns braucja uz

keila, ātrs uz uoža. Kad jau gudrī bruoli bija izbraukuši nu sātas,
mulkeits vai palnuruška, kai sauce juo bruoļi, pajēmja tāva dūtū

stabuleiti un izguoja uorā, pasaucja sovu zyrgu. Tai jis zyrgam

pa vīnu ausi īkšā un pa ūtru uorā — taids skaists stalts kungs.
Tvuleņ sāstas zvrgam mugorā un juoj uz kēneņa pili. Ceļā

jis dadzan gudrūs bruoļus un syt ar peicku saceidams: „Uoz's
kuorklūs, keils dubļūs!" kas ari nūtyka. Jis dabraucis pi ķēniņa
pils, redz, ka princese atsarūn augši, augši pi pils tūrņa. Laud's
sovā storpā runoj: „Kas tiks pi juos, tys i bvuškis juos bryugons."

Itū dzierd palnuruška un skrīn ar sovu zyrgu leidz princesei,
un jai jis patyka. Jei jam īdeve gradzynu uz piersta. Un tymā
dīnā jau mulkeits aizjuoja uz muojom, palaide zyrgu un pats pa-

lyka taiduos pat drēbēs, kai cytod, un sēd pi cepļa, kur jau reitā

sēdēja.
Utrā reitā otkon vysi aizbrauc uz kēneņa pili un kēneņš iz-

sludynoj: „Kas dabuos zalta zyrga, tam i atdūšū meitu par sīvu."

Un vēl kēneņš īdeve kotram pa zyrgam, lai lobuok maklātu.

īdeve vīnu ari palnuruškai. Bet palnuruška, pajēmis jū ais astes,

— uoda vīn palīk rūkuos, zyrgs izšmuka nu uodas. Tad papyuš

stabuleitē un atskrīn juo zyrgs un soka: „Kuo vajag, muns

kungs?"
Palnuruška soka: „Paleidzi man dabuot zalta zyrga!"

Zyrgs soka: „Izkal desmit bierkovu smogu vāzu un sestīs

tik man mugorā!"
Palnuruška tyuleņ aizīt uz kalvi un izkaļ ar cik gryutu vāzu

un sāstās šovam zyrgam mugorā. Tys jū aiznas trejdeveņas

jiudzes un jam prīškā skrēja brīsmeigi špetnys zyrgs, gotovs vai

nūreit. Muļkeits suoka jū sīst ar sovu smogū vāzu nu golu gola

zyrgs pret jū pakrita ceļūs un soka: „Tu esi muns kungs, es tovs

kolps, dori ar manim, kū gribi!"
Palnuruška sājam jū un vad uz kēneņu. Ceļā jam aizīt

prīškā gudrī bruoļi un soka: „Atdūd lobuok myusim tū zyrgu!
Kū tu ar jū dareisi?"

Tad mulkeits soka: „Labi. Dūdīt man nu jyusu mugoru iz-

darinuot pa slūksnei, i atdūšu."

Gudrī i ar miru, muļkeits izdarinoj jīm nu mugoru pa slūksnei

un atdūd zalta zyrgu.

Jī aizvad zalta zyrgu uz kēneņu, lai kēneņš dumut jīm sovu

meitu par sīvu. Beja aizguojis ari muļkeits. Bet kēneņš meitas
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vys veļnadūd, lai otkon īdūd vyshn pa zyrgam. Palnuruška ar

sovu īdutu zyrgu otkon taipat izdora. Tad ar stabuleiti pasaucis
sovu zyrgu soka: „Kai man byus dabuot sudobra vērsi ar zalta

rogim?"

Zyrgs soka: „Pajem sovu vāzu un sēstīs man mugorā."

Otkon zyrgs aiznese tik pat tuoli un jau jis par gobolu
redzēja, ka jam viersā skrīn milzeigi niknys vērs's. Jis suok jū
sist ar sovu smogū rungu, cykom vērs's pakritis pret jū celūs
soka: „Tu esi muns kungs, es asmu tovs kolps, ved mani, kur tu

gribi."

Pelnuruška, sajēm's vērsi, vad uz kēneņa pili. Otkon jam
ceļā aizīt gudrī bruoļi un prosa, lai atdūnūt šīm vērsi. Mulkeits
soka: „I)ūdīt man nu jvusu mugoru izdarinuot pa slūksnei,
atdūšu."

Bruoli ar mīru, dūd izdarinuot slūksnes un pajām sudobra

vērsi ar zalta rogim. Nūvad pī kēneņa, bet kēneņš otkon nagrib
dūt meitas, lai atvadūt taidu cyuku, kur vīns sars nu zalta ūtrs nu

sudobra.

Otkon taipat īdūd vysim pa zyrgam. Otkon mulkeits ar sovu

dūtū zyrgu taipat izdora: nūraun tyuleņ uodu. Jis papyuš stabu-

leitē un otskrīn juo zvrgs. Palnuruška soka: „Pamuoci mani,

kai es lai dabuoju taidu cyuku, kurai vīns sars zalta, ūtrs

sudobra."

Zyrgs jam soka: „Pajem sovu dzelža vāzu un vēl pīkaļ divi

bierkovi kluot, par tū ka tī divi jau byus atsysti."
Palnuruška ari pīkaļ un sāstās šovam zyrgam mugorā. Zyrgs

otkon aiznas par treideveņom jyudzem nu tuo kēneņa pils, un

jis redz, ka jam viersā skrīn brīsmeigi nikna cyuka, gribādama

jū vai apēst. Palnuruška tyulen suoc struoduot ar sovu vazu

un sit cik ilgi, cykom cyuka pakreit pret jū celūs un soka: „Tu esi

muns kungs, es tovs kolps, ved mani. kur gribi!"

Muļkeits jam jū un duod uz kēneņa pili. Otkon jam aizīt

prīkšā gudrī bruoļi un prosa, lai atdūmūt šīm cyuku. Mulkeits

soka: „Dūdīt nu jyusu mugoru īzdarinuot pa slūksnei, atdūšu!"

Bruoļi ar mīru. Mulkeits jīm izdarinoj jau pa treišai slūksnei

un atdūd cyuku ar zalta un sudobra sarim. Jī vad jū uz kēneņu

un muļkeits ari aizīt pasavārtu, kai jīm dūsīs. Bruoļi atdūd kē-

neņam cvtiku un. nu kēneņam ir juoatdūd meita. Kēneņš soka:

„Nu labi, bet tagad jums vysim juoīt pa prīkšu uz pierti."

Muļkeits tai i nūsaprīcuoja, bet bruoļi ni par kū_ nagrib īt.

Bet kēneņš jūs nagribūt aizdzan. Piertī ķēniņš īraudzējs, ka tīm

uz mugoras treis slūksnes uodas izgriztas, nūsabreinuojs vaicoj:

„Kas ta jyusim tuos slūksnes_ izdzinis uz mugoras?"

Mulkeits soka: „Tuos slūksnes es izgrīžu, sakur juos ir. Jī
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man lāve grīzt, lai tikai atdūdūt zalta zvrgu, sudobra vērsi un

cyuku. Un lyuk še ir princeses gradzyns."
Kēneņš tyulen gudrūs bruoļus līk pīsīt zyrgim pi astes un

saraustīt gobolu gobolim. Bet palnurušku apprecēja ar sovu

meitu, kur tys dzeivoj laimeigi.

9. A. 530. A. Gari-Juone no 42 k. vecas P. Purmalī te s, Dr i -

cēnos. Latvju kultūras kr.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri un vīns 'muļķīts.
Tāvs mierdams pasacīja, lai dāli treis nakt's zam eiles sorgoj juo
dūbi. Pvrmajā naktī aizguoja vacuokais, jam bails beja sēdēt

pi tāva dūbes: jis īleida kaidā koktā un puorgulēja par nakti.

Utrā naktī aizguoja ātrais bruolis, tai pat īleid's, kur puorgulēja.
Trešā naktī guoja muļķīts tāva dūbi sorguot. Jis īdams uz

kopim, pajēmja leidza skaliņus. Atguojis pi dūbes, dadzvnuoja
skaliņus un sorguoja dūbi: uz reita pusi atskrīn treis zvrgi. Vysi
treis zyrgi breinīgi skaisti: vīnam pīrē auseklis, ūtram zvaigzne

nu trešam mēness. Kur jam beja tūs zyrgus likt? Jis aizvad

zyrgus uz mežu un palaiž mežā. Atīt reitā uz sātu, bruoļi prosa:

„Kū loba redzēji par nakti?"

„A kūtī redzēsi? Vējiņš pyutja, lopas čaukstēja, nikuo es

tur naredzēju," atsoka muļķīts.
Tamā laukā, kēneņš izsludynoj pa sovu kēnesti, ka tam, kurs

pīktajā stuovā izlēks ar zyrgu un pajems nu kēneņa meitas rūkas

gradzynu, tam jis atdūs sovu meitu par sīvu. Sazataisa muļķīša

bruoļi un brauc; a jis aizīt uz mežu, sāst šovam zyrgam ar

ausekli pīrē, mugurā un juoj uz kēneņa pili. Ceļā jis dadzan šovus

bruoļus, sadūd jīm un pats aizjuoj pa prīšku. Pyrmajā dīnā iz-

skrīn ar sovu zyrgu tikai Otrajā stuovā, dreiži artjuoj uz mežu,

palaiž zyrgu un guļ sātā leidz ūtrai dīnai.

Utrā dīnā brauc bruoļi, jis otkon aizīt uz mežu, sāst mugura

tam zvrgam, kuram zvaigzne pīrē, ceļā dadzan šovus bruoļus un

vēļ stypruok jīm sadūd, a pots aizjuoj pa prīšku uz kēneņa pili.

Nyu jis daskrīn leidz caturtajam stuovam, atjuoj atpakaļ, palaiž

zvrgu mežā un gul leidz nuokūšai dīnai.

Trešā dīnā bruoli brauc otkon uz kēneņa pili, muļķīts aizīt

uz mežu, sāst mugurā zyrgam, kurs ar mēnesi pīrē, un juoj uz pili.

Ceļā dadzan šovus bruoļus un vēļ cīšuok sadūd jīm, pats aizskrīn

uz kēneņa pili, izskrīn ar zyrgu pīktajā stuovā, pajem nu kēneņa
meitas rūkas gradzynu un aizlaiž uz mežu. Mežā jis aptyn

pierstu, kur ir gradzyns, atguojis uz sātu, īlein ceplī un guļ. Naktī

jis atraisa pierstu un vyss ceplis palīk gaišs.
~Kū tu tur dori ar spičkom? Vēļ ustobu nūdadzvuuosi,"

vaicoj bruoļi. Muļķīts aptvn otkon pierstu ar lupotu.
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Utrā dīnā bruoli vaicoj muļķīšam: „Kam tev rūka apteita ar

lupotu?"

„Mežā ciertu molku un ar ciervi puorciertu pierstu," atsoka

mulkīts un īlein ceplī gulēt. Vēl jam gribīs pasavērt speidīguo

gradzyna un jis atraisa lupotu, bruoli otkon jū salomoj.
Tod kēneņa meita brauc pa vysom sātom meklēt tuo, kurs

pajēmja juos gradzynu, izbrauc cauri vysu kēnesti — ni pi vīna

nava. Golu golā jei atbrauc ari uz treju bruolu sātu: bruoļi iz-

zapucējuši gaida kēneņa meitas, a muļkeits guļ ceplī. Apsavā-

ruse, kēneņa meita ni pi vīna naatroda sova gradzvua un vaicoj:
„Voi jvusim nava vēl kaida bruola?"

„Ir gon," atsoka bruoļi, „bet jis taids muļķīts: puorciertu
rūku un aptin's guļ ekur, ceplī!"

„Velcīt jū uorā," soka kēneņa meita.

Obi bruoļi valk muļķīti nu cepļa uorā, a tys klīdz un spuordās

pa cepli. Kad atraisīja lupotu, tod kēneņa meita pazyna sovu

gradzynu muļķīša pierstā. Bet nikuo navarēja darīt, aizvad ap-

pleisušu, nateirū muļķīti uz kēneņa pili.

Kēneņš īdūd jam lobu zyrgu un pasoka, lai tys juoj. Muļķīts
sāstas ačaguorm zyrgam raitu, pajem asti zūbūs un syt par gur-

nim ar plaukstu, lai zyrgs īt. Šai tai aizsteivēja tū zyrgu leidz

mežom, te nūplēš ja uodu, šādās sovim mugurā izajuodelēja un

aizīt uz sātu.

Utrā dīnā kēneņš dūd jam lobuoku zyrgu. Jis otkon taipat
izzasāst atsprēkleņ zyrgam mugurā, īkūž asti zūbūs, aizzadzan

leidz meža molai un nūplēš zvrgam uodu.

Trešā dīnā kēneņš sasauc vysu valsti, lai veras, kas nūtiks.

kū jis padarēs ar zyrgu. Kēneņš īdūd jam pašu lobuokū zyrgu.

Muļķīts atsasāst atsprēkleņ zyrgam mugurā un nūzadzan leidz

mežam, te nūplēš uodu. Laud's nūpilņavuoja (novaktēja), kū jis

dora, un īraudzēja mežā juo treis skaistās zyrgus. Tod mulkīts
šādās sovim brcinīgi skaistim zyrgim mugurā un atjuoja uz pili.

Vysi breinuojās, kur jis jēmis tik skaistus zyrgus.

Kēneņš tod sataisīja boguotas kuozas. Pate kluot beju. vysu

redzēju, ēdu, dzēru, ka par lvupom vīn tecēja, bet mutē natyka.

10. A. 530. V. Podis Latgalē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja tāvs un muote. Viņim beja treis dāli. Divi beja

gudri, bet trešais, jaunuokais — mulkis. Tāvs un muote beja

slvmi un vit.iim vajadzēja miert. Pīguoja vacuokais dāls pi tava

un muotes, ka viņi dūtu jam kaidu dalu nu montuojuma. Tāvs

pasacīja: „Tev, dāls, vvsa montuojuma puse!"
Tad atguoja ātrais un tāvs pasacīja: ~Tev, dals, ari puse

vvsa montuojuma!"
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Tad atguoja muļķis un sacīja: „Kas tad, tāvs, bvus man?"

Tāvs atbildēja: „Tev bvus tikai uz cepļa gulēt! Bet kad es

ar muoti nūmiersim, jvus, bārni, myusus apglobuojit sausā kopā

umi aizejit Dīvu lyugtu, lai myusim byutu vīgluok."
Pēc nailga laika veči nūmyra. Dāli viņus paglobuoja. Niu

vajaga dālim īt uz kopim. Aizguoja vacuokais dāls, atpeipēja dīnu

un nakti un kad puorguoja muojuos, bruoļi vaicuoja: „Kū tur

redzēji?"

„Nikuo tur nav, vējš pyuš, lopas čaukst un cyta nav nikuo!"

Vajag īt ātram. Tys ari pajēmja tabaku un guni, peipēja
dīnu un nakti. Kad puorguoja muojuos, bruoļi vaicuoja: „Kū tur

redzēji?"

„Nikuo tur nav, vējs pyuš, lopas čaukst, cyta nikuo tur nav!"

Tagad vajadzēja īt muļkam. Muļķis pajēmja lēļu gruomotu,
kurā natryuka puotoru nedēļai kuo skaitīt, skaitīja un skaitīja dīnu

un nakti. Tad pīsacēļa tāvs un muote nu kopa un soka: „Tev,

dāls, mierstūt nadevjām nikaida montuojuma, tad tagad dūsitn.

Tu esi myusu lobuokais bārns, kurs myusus atvīglynuoji soltajā

kopā. Nyu tev dūsim treis zyrgus — vīnu saules, ūtru mēneša

un trešū zvaigžņu zyrgu."
Tāvs vēļ pīsacija, lai pa vīnu ausi zyrgam īlein un pa ūtru

izleiņ uorā, tad byušūt ļūti skaisti ģērbts. Bet kad otkon atkapaļ

izlīšūt, byušūt taids pats, kai ir. „Bet kad vajadzēšūt zyrga, tad

izej, pasvilpuo un byus pi tevis, kuo gribēsi."
Tai muļķis atguoja uz muojom. Bruoļi vaicoj: „Nu, kū

redzēji?"

Muļķis soka: „Nav nikuo, vēji pyuš, lopas čaukst un cyta
nikuo!"

Tymā molā dzeivuoja kēneņš, kurs gribēja sovu meitu atdūt

pi veira un pasacīja: „Kas dajuos pi munas meitas pa stykla

kolnu, tam viņa byus par sīvu!"

Gudrī bruoļi suoka šovus zyrgus baruot un sukuot, lai tiktu

pi kēneņa meitas, bet muļķīts gulēja uz cepļa. Kad atguoja pa-

zeimuotuo dīna braukt uz ķēniņa meitu, gudrī bruoļi laidjās ceļā,

bet muļkam īdevja labeibu nu palovom teirēt. Muļķīts pajēmja

pasvilpuoja un atskrēja viņam saules zyrgs. Muļķis dalyka la-

beibu pi zyrga nuosim. Tys kai pūtja un labeiba palyka teira. Tod

viņš izlcida zyrgam caur vīnu ausi un caur ūtru izleida un puor-

sataisīja stolts ķēniņa dāls, un laidjās juot uz ķēniņa pili. Muļķa

bruoļi tikai vērās, kas te braucja par kungu. Tys kai juoja, tai

reizē pi ķēniņa meitas un nūskūpstīja tū. Tad ķēniņa meita pī-

mīdzja viņam pi rūkas zēģeli, spūdru kai zvaigzni, bet viņš at-

sagrīzja un atjuoja otkon uz muojom. Izleida zyrgam caur ausi,

zyrgu palaidja un pats otkon uz cepļa. Atbraucja ari bruoļi un

stuosta par stoltū juotnīku, apbreinuodami viņu un zyrgu.
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Pēc trejom dīnom ķēniņš braukuoja ar sovim sulaiņim un

meitu pa vvsu valsti meklēt tuo, kas viņu nūskūpstīja. Ibraucja
ari treju brnoļu sātā. Pi tīm dJivim gon zeimes nabeja, bet trešais

uz cepļa gulēja un nikuo nasacīja. Ķēniņa meita īraudzija veirīti

gulāt uz cepļa un soka, lai tvs ejūt uz šeni. Bruoli soka, ka tys
asūt muļķis. Ķēniņa meita īraudzīja spūžu zēgeļi uz muļķa rūkas.

Tad viņu pajēmja un aizvedja uz sovu pili. Muļķis aizbraucja ar

vysim sovim zyrgirn, apsaprecēja un suoka valdīt.

11. A. 530. Teicējs J. Jaku šķin s Rēzekne. Latvju kultū-

ras k r.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Divi bruoļi beja gudri, bet

trešais — mulkīts, tai saucamais Pelnruškīts. Vīnu reizi tāvs

saslvma un nūmyra. Mierdams vioš sasaucja vysus treis dālus

un teicja: „Kad es jau gulēšu zam valānom, tad jyus kotrs pēc

kuortas, suocūt ar vacuokuo, aizīsit uz munu kopu un palyugsit

par mani Dīvu."

Atguoja nakts. Nyu vajadzēja īt vacuokam bruolam uz tāva

kopu un lyugt Dīvu. Bet vacuokais bruols naguoja vys pats, bet

suoka prasīt Palnruškīša. Tys ari paklausa un aizīt. Ilgi jis sē-

dēja uz kopa, lyugdams Dīvu. Tad pēški atsataisēja kops un nu

turīnes izguoja viņa tāvs.

~Vai tu, dēliņ, te? Kuopēc tad naguoja vacuokais bruols?"

teicja tāvs, izīdams nu kopa.

„Viņš naguoja," atbildēja Palnruškīts.

„Nu tad klausīs! Še jem šū zyrgu un kū gribi ar viņu, tū

ari dori."

Tymā pat breidī, kai nu zemes izleida skaists zyrgs ar sad-

lim, īmovim un zalta zūbynu. Te tāvs īguoja škierstā un škiersts

pamozom īguoja kopā. Pelnruškīts ar rūkom aprausja kopu, pa-

jēmja zyrgu un aizguoja uz muojom.

Reitā vacuokī bruoli prasa Palnruškīšam: „Nu, kas tī beja?"

„Nikuo," atbildēja Pelnruškīts, „palyudzu, palyudzu Dīvu un

atguoju."

Reitā vajadzēja īt pi tāva kopa vidējam bruoļam, bet tys

taipat, kai vacuokais, naguoja, bet lyudzja Pelnruškīšam, lai tys
aizīt. Palnruškis paklausa un aizīt ari šū reizi. Vēl ilguok va-

jadzēja gaidīt šū reizi, nakai pyrmū. Bet golu-golā atsataisēja

kops un nu turīnes izīt tāvs.

„Un tu šūdīņ ari te? Par kū tad naguoja tovs bruols?"

„Viņš nagribēja īt un lyudzja mani, lai es ateju. Es ari paklau-

sīju un atguoju!"

„Labi! Jo viņš naīt, tad es tev īdūšu ari ūtru zyrgu."
l amā pat breidī atskrēja vīns zyrgs, leidzīgs pyrmam. Pēc
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tuo tāvs īguoja dūbē. Palnruškīts aprausja ar rūkoan dūbi un

aizguoja uz muojom. „Nu, kū redzēji?" vaicoj bruoļi, kad Paln-

ruškīts īguoja ustobā. ..Nikuo." atbildēja Palnruškīts. ~Kū tu tī

redzēsi?"

Atguoja trešā nakts pēc tāva nuoves. Tagad vajadzēja īt uz

tāva kopa jaunuokam bruoļam, Palnruškam. Tys nikuo naprosa,

bet pats tyulīt aizīt uz tāva kopu, nūsasāstās un salicis rūkas,

suoc lyugt Dīvu, Tai paguoja gondreiž vysa nakts, bet tāva kai

nav, tai nav. Tik gaismiņai austūt, saulītei lācūt, atsataisēja

kops un nu turīnes izguoja tāvs. „Šūdīņ ari tu atguoji? Par vysu

tavu paklausīšonu es tev īdūšu trešū zyrgu. Šūdīņ es atguoju

pādējū reizi. Vairs es uz šituo pasauļu nasaruodīšu. Palic

vasals!"

Tad viņš, kai agruok īguoja atpakaļ dūbē. Palnruškīts pa-

jēmja zyrgu un aizguoja uz muojom.
Tamā pat laikā vīns ķēniņš sovu meitu beja izcēlis uz ļūti

augsta kolna. Uz tuo kolna varēja izkuopt tikai pa trepēm.

„Kas izskrīs ar zyrgu tai kolnā, vai ari kas izkuops bez

zvrga, tam atdūšu sovu meitu," sācēja ķēniņš.

Apzeimuotā dīnā pi tuo kolna sasapulcēja ļūti daudz ļaužu.
Ari Palnruškīša bruoļi apsadluoja lobuokūs zyrgus un braucja uz

apzeimuotū vītu. Kad viņi beja jau gobolā, tad Palnruškīts ap-

sadluoja sovu zyrgu un juoja bruoļim pakal. Panuocis bruoļus

pusceļā, Palnruškīts tai īruovja viņim ar puotogu par placim, ka

bruoli tikkū nūsēdēja uz zyrgim. Pījuojis pi kolna. viņš pīskrēja

pi zyrga golvas un leida par vīnu ausi īškā, par ūtru uorā. Tad

izzaskatēja lūti skaists, ar lobom drēbēm, kai ķēniņa dāls. Tad

viņš īsyta ar puotogu zyrgam un zyrgs ar vīnu lēcīni izskrīn kolnā.

Vysi sasyt plaukstīs un klīdz. Bet Palnruškīts pagrīzja zyrgu

atpakaļ un ocumirklī pazuda. Atbraucis uz muojom, viņš pa-

statīja zyrgu stallī, īguoja ustobā un, kai nikuo nav bijis, atsasāda.

Sabrauc ari viņa bruoļi.

„Bruol, beja, to beja," suoka žāluotīs obi bruoli. ~Kai pa-

nuocja kaids te skaists cylvāks, kai ruovja ar puotogu par placim,
to tikkū gols napīnuocja. Un pēčuok tys pat cylvāks ar vīna

lēcīni izskrīn uz kollna."

„Mož es tur beju?" vaicuoja Palnuruškīts.

„Kū tu. sisiņs, pļuopoj, pi myusu vēļ lobuoki zyrgi, i to nikuo,
kur to tev!"

Utrā dīnā ari vysi beja pi kolna. Taipat ari Palnruškīša

bruoļi aizbrauc uz turīni. Ilgi nadūmuodams, Palnruškis apsad-

luoja ūtru zyrgu un aizjuoj bruoļim pakaļ. Taipat kai pyrmū

reizi, jis panuok viņus tikai pusceļā. Palnruškis ruovja ar puo-

togu pa divi reizes kotram, ka irtai i aizdoncoj pa zyrga mugu-

rom. Pījuojis pi kolna, Palnruškis par vīnu zyrga ausi īškā, pa
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ūtru uorā. Ocumirkli viņš palyka par lūti skaistu veirīti. Ar

vīnu lēcīni viņš izskrīn kolnā un leidz princesei palīk tikai kaidas

treis asis. Bet tvulīt viņš apsagrizja un devjās prūjom. At-

braucis uz muojom, viņš īiaiž zvrgu stallī, īsvīž viņam sina un pats
atīt uz ustobu. Dreiži atbrauc ari viņa bruoli,

„Nu, kai kluojuos?' vaicuoj viņus Palnruškis.

„Šītū reizi vēl slvktuok beja," atbildēja bruoli, — „taids pat,

kai vakar puiss kai dadzvna, kai īmetja pa divi reizes ar puotogu.

tai tikkū dzeivi palvkam. Un tad tys pat beja izskrējis kolnā,
palvka tikai kaidas treis asis leidz kēneņa meitai un viņš pa-

sagrīzja atpakaļ un kai ar vēji tai i aizskrēja."

„Varbyut tī es beju?" vaicoj Palnruškis.

„Kur tev tī byut? Cyti na ar taidim zyrgim, kai tovi, i to

navarēja izskrīt."

Pēc tam kēninš paziņoj, ka šei byus pādējuo reizi un, ka

nikas naizskrīs, tad precēsīs taipat. Šū reizi laužu pīsalasēja vēl

vairuok, storp kurim natryukst ari Palnruškīša bruolu. Tikkū viņi

beja izbraukuši, Palnruškīts šādās trešā zyrgā un juoja otkon uz

tū kolnu. Panuokdams bruoļus pusceļā, viņš tai atvalk ikkatram

pa treis reizes, ka viņi pat nūsavel nu zyrgu. Pījuojis pi kolna.

viņš par vīnu zyrga ausi īškā, pa ūtru uorā un puorsavērtja par
taidu lūti skaistu. Kad viņš īsyta zyrgam ar puotogu, zyrgs

puorskrēja pttori par vysu kolnu, tad apsagrīzja atpakaļ un iz-

lēcja taisni uz koliņa, pi pašas princeses. Princese īdevja Paln-

ruškīšam gradzynu, uz kura beja izrakstīts viņas vuords. Paln-

ruškīts kai tik izmaucja gradzynu uz piersta un pateicja, ka viņa

vuords ir Ontons, tai cik tu jū i redzēji, kai vīsuls aizskrēja ar

sovu zyrgu. Bez tam princesei beja vēl cyts mīluokais, pi kura

viņa poša lai gon nagribēja īt, bet viņu spīdja tāvs ar muoti. Te

tys princeses mīluokais izplatēja taidu runu, ka Ontons ir nūmiris.

Kad leidz laulības stundei beja palykuse tikai kaida pusdīna, tad

vīnu reizi princese, dūdama übagim mīlastu, sācēja: „Šete jyusim,
tik palyudzīt Dīvu par Ontonu!"

Viņa pavysam naīvāruoja, kai viņa paša devja tam pat On-

tonam, par kuru viņa lyka lyugt Dīvu, kurs izlicis kuli uz placim

stuovēja storp cytim übagim un beja gryuši izšķirams. Tad

Palnruškīts pasagrīzīs uz princesi teicja; „Bet Ontons ir dzeivs

vēl un kuopēc tad jyus likuot par viņu lyugt Divu."

Ķēniņa meita Palnruški nūvedja uz muojom, lai lobuok par

viņu kū dzierdātu.

„Vai jyus zynat Ontonu?" vaicuoja princese Palnruškai.

„r3s viņu zynu lūti labi." atbildēja Palnruškīts.

Princese īraudzēja uz Palnruškīša rūkas apsītu pierstu ar

lūti nateiru lupotu, zam kura globuojas princeses gradzyns un lūti

spīdja Palnruški, lai tys apsīn pierstu, ar lobuoku lupotu. Na-
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zaskotūt uz Palnruškīša pretuošonuos piersts tūmār tyka atrai-

sīts. Princese nazvnuoja. vai ticēt sovom acim, vai naticēt, kad

viņa īraudzēja uz übaga piersta sovu gradzynu. Palnruškīts

tyulīt izskrēja uorā un uzsvilpuoja. Tyuiīt atskrēja trešais zyrgs.

Palnruškīts caur vīnu zyrga ausi īškā. caur ūtru uorā un tamā

ocumirklī pasataisa kai par ķēniņa dālu un tyulīt izsaucja prin-

ceses paradzātu veiru uz kauju. Ķēniņa dāls nūsabeida un nimoz

naguoja uz kauju. Tai princese izguoja pi veira pi sova Ontona-

Pelnruškīša. Kuozas beja taidos boguotas un prīcīgas, kaidu

pasaulē vēl nikad nabija bejis.

12. A. 530. Teicēja 35 g. veca J. Strode. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja pasauļī tāvs ar muoti un treis dāli. Divi vacuokī

dāli beja gudri, bet jaunuokais muļķīts. Nailgi ji padzeivuoja, sa-

slvmuoja tāvs un mierst zemē. Zam pašas nuoves tāvs pīsaucja
clalus pi gultas un soka: „Kad es nūmieršu un mani apglobuosit,
tad pyrmuos treis naktis jvus kotrs pēc kuortas ejit munas dūbes

sorguotu!"

~Labi!" atbildēja dāli. Dreiži tāvs nūmyra, apglobuoja jū, nū

vajag īt kuram dālam sorguotu tāva dūbes. Vacuokī bruoli na-

gribēja īt un syutīja muļķīti. Muļķīts apsavylka, aizguoja uz ko-

pim, stuov pi dūbes un sorgoj, puotorus skaitīdams. Divpadsmit

stundēs nakts pīsacēļa tāvs un soka: ~Kad tev vajadzēs, pasauc,

un es tev aizsyutīšu vara zyrgu!"
Pēc itūs vuordu tāvs pazuda un mulkīts. sagaidījis reita,

aizguoja uz ustobu. Vacuokī bruoļi prosa muļķīšam, kai jam beja

sorguot, bet mulkīts nikuo naatbild, tik guļ uz cepļa.

Atguoja ūtrs vokors. Otkon gudrī bruoli nagrib īt un syuta

muļķīti tāva dūbes sorguotu. Muļķīts aizguoja uz kopim, stuov

pi tāva dūbes un sorgoj, puotorus skaitīdams. Otkon divpadsmit
stundēs nakts pīsacēļa tāvs un so-ka: ~Kad tev vajadzēs, pasauc,

un es tev aizsyutīšu sudobra zyrgu!"
Pēc itūs vuordu tāvs tyuleņ pazuda un muļķīts, sagaidījis

reita. atguoja uz ustobu. Vacuokī bruoļi otkon prosa muļkīšam,

kai jam beja sorguot, bet muļķīts nikuo naatbild, tik guļ uz cepļa.

Atguoja trešais vokors. Otkon gudrī bruoļi syuta muļķīti
tāva dūbes sorguotu, bet paši nagrib īt. Muļķīts aizguoja uz

kopim, stuov pi tāva dūbes un sorgoj, puotorus skaitīdams. Otkon

divpadsmit stundēs nakts pīsacēļa tāvs un soka: „Kad tev va-

jadzēs, pasauc, un es tev aizsyutīšu zalta zyrgu!"
Itūs vuordus pasacījis, tāvs tyuleņ pazuda, bet muļķīts, sa-

gaidījis reita, aizguoja uz ustobu. Vacuokī bruoļi prosa muļkī-
šam: „Vai redzēji tāvu?"

„Redzēju," atbildēja muļķīts.
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~Ku tavs tev teicja?" prosa vacuokī bruoli.
„Tavs sacīja, ka šuvokor aizītu sorguotu vacuokī bruoļi!"

atbildēja muļkīts.

Atguoja vokors. Nikuo darīt, vacuokim bruolim, tāvs pīsa-
cīja un juoīt tāva dūbes sorguotu. Apsavvlka vacuokī bruoļi un

aizguoja. Muļķīts dreiži nūlēcja nu cepļa, pajēmja sokumus un

ar teikumu aizskrēja uz kopim pi tāva dūbes. Tur jis īsakosa

zemē un guļ. Atguoja vacuokī bruoļi pi dūbes, stuov un gaida.
Tai gaidīja, gaidīja vacuokī bruoļi, bet sagaidīt nikuo navar.

Sadūmuoja vacuokī bruoļi atsasēst uz dūbes, bet muļkīts jīm
obējim īdvura ar sokumim dybynā. Bruoļi tryukuos kuojuos un,

radzādami, ka nikuo nav uz dūbes, puorsabeiduši laidjās bēgt uz

sātu. Muļķīts mudri izzakosa nu zemes un_ ar teikumu pyrmais
atskrēja uz sātu, izkuopja uz cepļa un guļ. īguoja vacuokī bruoļi
ustobā sasavībuši, jo jīm obējim pakaļas suopēja. Muote izvuo-

rēja brūkastes, izlyka uz golda un sauc dālu āstu. Muļkīts nū-

kuopja nu cepļa, atsasāda aiz golda un ād. Bet vacuokī bruoļi
naīt āstu, jo navar atsasēst. Muote soka: „Kuo tad jyus naejīt
āstu?"

Dali nikuo naatbild un vys staigoj pa ustobu. Tad muļkīts
soka: „Es gon zynu, kuodēļ naīt bruoļi āstu!"

„Ka tu zyni. muļķis?" runuoja gudri bruoli.

„Zynu, zynu!" soka muļkīts.

„Nu, pasoki, jo zyni," soka gudrī bruoļi. „Pasacīšu ari,"
soka muļkīts, „jyus tuodēl naejīt āstu, ka jyusim šūnakt tāvs dy-
bvnus saluopīja par tū, ka naguojāt sovu nakšu sorguotu!"

Gudrī bruoļi sasakaunīja, bet nepasacīja nikuo.

Pēc tam paguoja lobs laiks. Tuos kēnests ķēniņš pazinuoja

vysam pasauļam, ka tys, kurs nūraus juo meitai, stuovūšai uz

stykla kolna, zalta gradzynu nu piersta. tys byus par ķēniņa
znūtu. Atguoja tei dīna, kad vajadzēja braukt gradzyna rautu.

Vacuokī bruoļi beja jau vasali un taisījuos ari īt. Muļķīts prosa

gudrūs bruoļu: ..Palaidīt mani, bruolīši, leidza īt!"

„Sedi uz cepļa, muļķis!" atryucja vacuokī bruoļi.

Vacuokī bruoli aizguoja un dreiži pēc jūs guoja jīm pakaļ

muļkīts. Mulķīts paguoja, paguoja goboliņu un īguoduoja tāva

sālījumu. Tad jis soka: „Vara zirdziņ, atskrīn!"

Zyrgs beja kluot. Muļkīts sāduos uz sova zyrga, aizskrēja

sovim gudrim bruolim prīškā un atjuoja uz tū stykla kolnu.

Tur beja sabraucis daudz vysaidu prinču un ķēniņu. Skrīn

vīns, skrīn ūtrs stykla kolnā, bet nivīnam naizzadevja gradzynu

nūraut. Atguoja muļķīša kuorta. Muļkīts kai skrēja ar sovu

vara zyrgu, tai pīskrēja pi pašos ķēniņa meitas, bet gradzyna

nanūruovja un zyrgs nūskrēja atpakaļ zemē nu kolna.
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Utrā dīnā otkon vysi sosapulcēja pi kolna. Mulķīts palaidja
sovu vara zyrgu un pasaucja sudobra zyrga. Otkon skrēja vīns,

skrēja ūtrs, bet nivīns nanūruovja gradzynu. Atguoja muļķīša
kuorta. Muļkīts vai skrēja ar sudobra zyrgu, tai sagyva jis ķē-

niņa meitai aiz piersta, bet gradzyna nanūruovja, jo jū zyrgs pa-

ruovja cauri un nūruovja nu kolna.

Trešā dīroā otkon vysi sasapulcēja pi kolna. Muļkīts palaidja
sovu sudobra zyrgu un pasaucja zalta zyrgu. Otkon skrēja vīns,

skrēja ūtrs, bet nivīns gradzyna nanūruovja. Atguoja muļķīša
kuorta. Muļkīts kai skrēja ar sovu zalta zyrgu, tai pīskrēja pi
ķēniņa meitas, nūruovja gradzynu un aizskrēja prūjom. Mulķīts

palaidja sovu zalta zyrgu, atguoja uz sātu, izkuopja uz cepļa un

gul, bet ka bruoli naradzātu, ka jam ir ķēniņa meitas gradzyns,

jis apsēja pierstu ar lupotu. Atguoja bruoļi un muļkīts prosa:

„Pasokīt, bruolīši, kas nūruovja ķēniņa meitai nu piersta
gradzynu?"

„Vīns keniņš uz loba zyrga, kura paša aiz zyrga skaistuma

navarēja saredzēt, bet na taids muļķis, kai tu!"' atbildēja bruoļi.

Paguoja nazcik laika, bet ķēniņa meita nazyna, kas nūruovja

juos gradzynu. Pavēlēja ķēniņš otkon sasapulcēt vysas kēnests

vysim veirīšim pi juo pils, kur ķēniņa meita pamīluos vysus vei-

rīšus ar olu. Ķēniņš pīdarīja daudz ols. Atguoja tej dīna un

gudrī bruoli otkon taisuos īt uz ķēniņu. Mulķīts ari prosa va-

cuokūs bruoļu pajemt jū leidza, bet vacuokī bruoli muļķīša na-

laidja. Aizguoja gudrī bruoļi uz ķēniņa pili un pēc jūs aizskrēja
ari muļkīts ar apsītu pierstu. Nūsastuoja vysi veirīši rindā; muļ-
kīts ari nūstuoja Izguoja ķēniņa meita, dola olu vysim un vys

veras uz rūkom. Pīguoja ķēniņa meita pi muļķīša un redz, ka

jam apsīts piersts. Ķēniņa meita prosa: „Kuodēļ tev apsīts
piersts?"

„Suop!" atbildēja muļkīts.

Tad ķēniņa meita pajēmja un nūruovja lupotu nu piersta un

īsavēra sovu gradzynu. Ķēniņa meita pajēmja muļķīti aiz rūkas

un īvedja pilī pi ķēniņa. Vysi veirīši tik nūsavēra, ka muļkīts

aizguoja ar ķēniņa meitu, bet gudrī bruoļi tikai tagad īguoduoja.
ka tūs lobūs zyrgus muļkīšam beja īdevis tāvs par dūbes sorguo-

šuonu, bet jau beja par vālu.

Keniņa meita īvedja muļķīti pi sova tava, keniņa un soka:

„ītys byus muns veirs, jis nūruovja munu gradzvnu!"

Ķēniņš pasavēra uz muļķīša un brīsmīgi nagribēja apprecv-

nuot sovu meitu ar muļķīti, bet dūtais vuords beja juoizpylda un

ķēniņš atdevja sovu meitu muļķīšam par sīvu. Tai muļķīts šūdīņ
dzeivoj ar ķēniņa meitu un volda par sovu kēnesti.
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13. A. 530. H. Skui i n a, Andrs Ziemelis, no 46 g. vecas Emī-

lijas Trallinās Aumeisteros.

Vienam tēvam bīši trīs dēli. Abi vecākie bīši prāta cilvēki,
bet jaunākais bīš paviegls un šo iesaukuši par Muļķīti. Tēvs pa-

licis slims un ka jau bīš tuvu miršanai, ta piesacīš, lei šo visi trīs

deli pirmās trīs naktis kapsētā vaktējot. Tēvs drīz vie bīš pa-

galam un šo aprakuši.

Pirmo nakti bīš jāiet vecākam dēlam tēva kaps vaktēt, bet
šim bīš bailes pa nakti kapsētā palikt un šis pierunāš Muļķīti, lei

ejot šā vietā. Muļķīts aizgāš ar', apsēdies uz kapa un raudāš.

Ap pusnakti tēvs cēlies augšā un prasīš Muļķīšam, kāpēc šis

raudot. Muļķīts sacīš, ka šim esot šā varēn žēl. Nu tēvs sacīš,
lei šis vais neraudot, un iedevis Muļķīšam sidraba zirgu. Lei

šis to zirgu vedot vie uz māju un liekot stallī iekšā, zirgam ēst

nevaigot dot. Ta vē tēvs piesacīš, lei nevienam nebilstot ne

vārdīna. Mulķīts ar' darīš, kā tevs vēlēš.

Otru nakti bīš jāiet vaktēt vidējam dēlam. Bet šis ar vis

negāš un pierunāš Muļķīti, lei šis novaktējot arī šā vietā. Muļķīts

aizgāš ar un akai, apsēdies uz kapa un raudāš. Ap pusnakti akai

tēvs cēlies augšā un prasīš, kāpē šis raudot. Muļķīts sacīš, ka

šim esot šā žēl. Nu tēvs sacīš, lei vais nežēlojot un neraudot, un

iedevis Muļķīšam zelta zirgu. Lei to vedot uz māju, liekot stallī,
ēst zirgam nevaigot, bet lei nevienam pašam ar' nestāstot, ka šim

tāds zirgs esot. Muļķīts akai darīš, kā tēvs vēlēš.

Trešu nakti Muļķīšam bīš pašam jāiet tēva kaps vaktēt.

Viņš aizgāš, uzsēdies uz kapa un raudāš. Ap pusnakti tēvs cēlies

augšā un prasīš, kāpēc šis raudot. Muļķīts sacīš, ka šim esot šā

žēl. Tēvs nu sacīš, lei vais neraudot, un iedevis Muļķīšam di-

manta zirgu. Lei šis zirgu vedot uz māju, liekot stallī, ēst zirgam

nevaigot, bet lei šis nevienam ne bilstin nebilstot, ka šim tāds zirgs
esot. Muļķīts visu izdarīš, kā jau tēvs vēlēš.

Drīz vie ķēnīc izlaidis ziņu, ka šis atdošot tam savu princesi

par sievu, kas varēšot šai uzjāt pakaļā glāžu kalnā. Abi vecākie

brāļi ar' sataisīšies uz jāšanu. Vlenc uzkāpis cūkai mugurā un

otrs kazai un aizjāši. Kā nu šie no mājas laukā, tā Mulķīts ar

sidraba zirgam mugurā un aizjāš ar uz kalnu. Kā nu šis panācis

abus vecākos brāļus, kas uz cūkas un kazas jāši, tā uzšāvis ar

pātagu cūkai un kazai, un abi brāļi ievēlušies grāvī. Muļķīts

drāzis kalnā augšā, bet tik līdz pušķainam vie ticis, zirgs sācis

šļūdēt un Muļķīšam bīš jājā apakaļis. Šis laidis uz māju un ka

abi vecākie iejāši mājā, ta varēn sodīšies par to jājēju, kas šos

iegāzis grāvī un pats uz sidraba zirga uzjāš līdz pušķainam. Nu

Mulķīts sacīš, ka šis jau ar esot to jājēju redzēš. Kur ta šis esot

varēš redzēt, prasīši akai vecākie. Muļķīc sacīš, ka šis esot
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pakāpies uz rijas jumta un noskatījies. Nu abi vecākie ņēmuši un

noplēsuši riju, lei vais Muļkīšam nebūtu ko pakāpties un noska-

tīties.

Otru dienu akai abi vecākie aizjāši uz glāžu kalnu. Vienc jāš

tapatēm uz cūkas un otrs uz kazas. Kā šie izgāši no mājas, tā

Muļķīts ar kāpis zelta zirgam mugurā un jāš uz glāžu kalnu.

Kalnā Muļķīts akai panācis abus vecākos un drāzis akai ar

pātagu cūkai un kazai un abi vecākie iegāzušies grāvī. Bet

Muļķīts kā drāzis, tā uzdrāzies lielā pus' kalnā, bet ta zirgs sācis

šļūdēt un Muļķīšam bīš jāgriež apakaļ un jājā zemē. Muļķīts pir-

mais bīš mājā un ka vecākie jāši mājā, ta akai sodīšies par to

jātnieku, kas jāš uz zelta zirga un iegāzis šos grāvī, Muļķīc sacīš,
ka šis jau ar esot visu redzēš. Brāļi prasīši, kā ta šis varēš

redzēt. Nu, šis esot pakāpies uz klēts jumta un visu noskatījies.
Nu brāļi pārskaitušies un noārdīši klēti, lei Muļķīšam vais nav

ko pakāpties un lūrēties.

Trešu dienu akai abi vecākie aizjāši uz glāžu kalnu. Vienc

tāpatēm jāš uz cūkas un otrs jāš uz kazas. Kā šie izjāši no mā-

jas, tā Muļķīts kāpis dimanta zirgam mugurā un jāš uz glāžu
kalnu. Ceļā akai šim gadīšies abi vecākie. Muļķīts uzšāvis ar

pātagu cūkai un kazai un abi vecākie iegāzušies grāvī. Muļķīts
kā nu jāš, tā uzjāš pašā kalna galā un novilcis princesei no pirsta
gredzenu. Ta akai jāš tūlītās zemē un uz māju prom. Ka nu

vecākie atjāši mājā, ta sodīšies par to dimanta jājēju, kas šos

iegāzis grāvī un pats uzjāš kalna galā. Muļķīts nu vais nekā ne-

sacīš un aptinis pirstu ar lupatām, lei vecākie nemana, ka šim

princeses gredzens pirstā.

Kēnīc gaidīš, gaidīš dimanta jājēju, ka šis māks uz pili ar

princesi kāzas dzert, bet šā ne jutin. Nu ķēnīc sasaucis visus

savus pavalstniekus kopā un meklēš rokā to, kam ir pirstā prin-
ceses gredzenc. Bet nevarēš un nevarēš dabūt. Abi vecākie ar

aizgāši, bet Muļķīts palicis mājā. Ķēnīc piegāš pie abim vecā-

kim un prasīš, vai no šo mājas esot visi atnākuši. Vecākie at-

bildēši, ka visi gan gluži neesot, bet Muļķīts vie jau mājā palicis

un no tā jau neesot nekādas jēgas. Bet ķēnīc neatlaidies un

stellēš Muļķīšam ziņu, lei tūlītās nāk uz pili. Mulķīts atnācis ar

visu satīto pirstu un ka ķēnīc pamanīš satīto pirstu, tā prasīš, kas

šim tur esot. Muļķīc sacīš, ka šim esot pirsts pušu. Ta ķēnīc
akai sacīš, lei šis tinot pirstu vaļā. Muļķīc sacīš, ka šim sāpot un

nevarot vaļā tīt. Bet ķēnīc neatlaidies un Muļķīšam bīš jātin

gribīšam negribīšam pirsts vaļā. Ka nu šis attinis pirstu vaļā, tā

ķēnīc ar tūlītās pamanīš princeses gredzenu un vedis Muļķīti uz

pili pie princeses. Muļķīts nodzēris ar princesi lepnas kāzas un

dzīvās laimīgi.
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14. A. 530. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā.

LP, I, 62 (28).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Mirstot

tevs pavēl katram dēlam savu nakti viņa kapu sargāt. Abi

gudrie dēli sarunā neiet; bet muļķīgais izpilda tēva vēlēšanos un

aiziet tūlīt pirmā nāktī kapu sargāt. Ap pusnakti tēvs kapā prasa:

„Nu, vecākais dēls, vai atnāci?"

„Ne, viņš nenāca, tadel es atnācu," muļķīgais atbild.

„Labi, mans dēls! Nāc manā galvgalā, tur tu dabūsi mazu

taurīti: ja viņa papūtīsi, tad atskries sudraba zirgs ar visiem

sedliem."

Dēls noiet galvgalā un ierauga tēva roku no kapa izbāztu.

Roka tam pasniedz mazu taurīti. Viņš nobučo mīlā tēva roku.

paņem taurīti un iet uz mājām. No rīta brāli prasa: „Nu, ko tad

laba redzēji un dzirdēji pie tēva kapa?"

„Ko tad nu nomiris teiks?" muļķīgais atbild.

Otrā naktī paklausīgais dēls dabū no tēva citu taurīti, ar ko

zelta zirgu sataurē, un trešā naktī atkal dimanta taurīti, ar ko

dimanta zirgu sataurē.

Pēc laba laika ķēniņš izlaiž zinu, ka viņa vienīgā princese

nodomājusi to par vīru ņemt, kas iespēšot ar savu zirgu viņai uz

dimanta kalna klāt piejāt. Gudrie brāļi nu baro un baro katrs

savu labāko zirgu, bet muļķīgajam iedod vecu, klibu ķēvi barot.
Zināmā dienā gudrie izved savus nobarotos zirgus no kūts un

smejas par muļķīgo, kas ar savu klibo ķēvi aplociņā atsprāklis

jādelē. Abi aizjāj un atstāj muļķīgo mājā. Bet tikko gudrie aiz-

jāj, muļķītis papūš pirmo stabulīti: te sudraba zirgs aulekšiem

vien klāt ar visiem sudraba sedliem, sudraba iemauktiem un

sudraba jātnieka drēbēm. Maz acumirkļos sudraba jātnieks brā-

ļiem garām. Gandrīz uzjāj dimanta kalnā augšā, bet zirgam kāja

paslīd. Princese, tādu jātnieku redzēdama, izkūst no priekiem

un ļoti nožēlo, ka nevarējis līdz galam uzjāt. Tā pavēl jātnieku

saķert, bet tas aizjāj, ka ne domāt par noķeršanu. Simtiem tai

dienā vēl izjājās, bet par velti.

Otrā dienā notiek tāpat. Arī muļķīigais otrā dienā ar zelta

zirgu neuzjāj, jo zirgam atkal kāja paslīd. Princese liek arī zelta

jātnieku ķert. bet neizdodas saķert.
Nu trešā dienā ķēniņš nostāda karavīrus gar kalnu un pavēl

jātniekam, ja vēl bēgtu, tad zirgu nodurt, bet pašu jātnieku sau-

dzēt. Trešā dienā atkal daudzi, daudzi izjājās, bet viss par velti.

Te uz redzi nāk tik kāds jātnieks dimanta zirgā, dimanta apģērbā,

tik spožs, ka visiem acis apžib. Jātnieks šodien papriekšu apjāj

trīs reizes ap kalnu un tad pilniem aulekšiem sasniedz kalna galu,

kur novelk savu gredzenu un iedod princesei. Princese atkal
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iedod savu mutes drāniņu jātniekam un grib kautko prasīt. Jāt-

nieks, ne vārda neatbildējis, no kalna zemē un projām. Tik vie-

nam karavīram izdodas nevilšus jātnieka kāju ievainot.

Ko nu? Princese bēdājās bez gala, bet ķēniņam padoms pie
rokas. Viņš saaicina visus vīriešus savā valstī pie sevis uz vie-

sībām. Sanāca kā melna debess. Princese paņem savu gudro
suni un meklē trīs dienas jātnieku pa lielo drūzmu. Trešā dienā

sunīs saož princeses mutes drāniņu pie muļķīgā brāļa kājas, jo ar

to bija vāts apsieta, princese aicina atrasto pie sevis. Gudrie

brāļi, to redzēdami, saka: „Diezin, ko nu muļķīgais atkal noda-

rījis! Labi jau nebūs, kad jāiet pie ķēniņa."

Princese grib savu ilgi meklēto apģērbt ķēniņa drēbēs, bet

šis tik uzpūš savu tēva doto taurīti un acumirklī dimanta zirgs ar

visām dimanta drēbēm klāt. Visi ļaudis gavilēt gavilē un apsveic

jauno ķēniņu; tik gudrie brāļi aiziet nokāruši galvas uz mājām,
runādami: „Tēvs laikam būs kapā viņam to visu devis. Vai ne-

varējām mēs iet kapu sargāt?"

15. A. 530. Bērzaunes pasaka Brīvzemnieka kr. LP, VI,

664 (124, 9).

Gudrie brāļi nevīžojuši tēva kapu sargāt, sūtījuši muļķīti.
Tēvs tad izcēlies no kapa (pirmo nakti) un teicis: „Mans dēls, es

redzu, ka tu mani mīlē, tāpēc ņem šo sudraba spieķīti. Kad tev

kas ievajagās, uzsit ar viņu uz zemes, tūdaļ atskries sudraba

zirgs un atnesīs arī sudraba drēbes tev pašam."

Labi. Rītā muļķītis aizgāja uz māju, aizbāza spieķīti aiz

krāsns, pats ielīda krāsnī — citur brāļi tam neatļāva dzīvot —

un nestāstīja par nakts gadījumu nekā.

Otrā naktī dabūjis zelta spieķīti un trešā dimanta spieķīti.

Bet tolaik gadījās, ka ķēniņa meitai nāca daudz precinieku un

ķēniņš ne pie viena nelaida savu meitu, jo tā vēl bija par jaunu.
Nevarēdams no preciniekiem atvairlties, tas uzveda meitu uz

liela stikla kalna un lika sacīt: kas tur uzjāšot, tam tikai savu

meitu par sievu atdošot. Tad gudrie brāļi apkala savus zirgus
un jāja uz kalna; bet muļķītim tie iebēra vienu sieciņu zirņu pel-

nos, lai tas tikmēr izlasītu, kamēr šie kalnā.

Bet kad brāļi bija aizjājuši, muļķītis paņēma savu sudraba

spieķīti, uzsita uz zemes un tūliņ viņa priekšā bija sudraba zirgs

un pats arī bija ģērbies sudraba drēbēs. Zirgs krāca un visi zirņi

tūliņ saskrēja sieciņā. Nu jāja uz stikla kalnu, kur jau daudz

ļaužu bija sapulcējušies, un uzjāja trešu daļu kalnam, ko neviens

cits nebija iespējis. Tad viņš jāja atpakaļ uz māju, uzsita zirgam

ar spieķīti un tas pazuda un arī viņa sudraba drēbes pazuda.
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Muļķītis aizlika spieķi aiz krāsns un pats ielīda atpakaļ krāsnī.

Par mazu laiciņu brāli arī atjāja.

Nākoša diena gudrie izbēra muļķītim divi sieciņu zirņu pel-

nos. Nu viss tiek izdarīts ar zelta zirga palīdzību.

Trešā dienā ar dimanta zirgu muļķītis sasniedza kalna virsu.

Ļaudis lejā uzgavilēja; bet ķēniņš tam piesteidzās klāt un uz-

mauca dimanta gredzenu pirkstā; bet ar ķēniņa meitu muļķītis

sirsnīgi apkampās. Drīzi ļaudis sāka šķirties un arī muļķītis at-

vadījās no ķēniņa un viņa meitas, aizjādams uz māju. Mājā, savu

zirgu pazudinājis, ielīda krāsnī; bet ķēniņa doto gredzenu aptina
ar pakulām, lai brāli neredzētu. Pēc tam arī brāli atnāca un

stāstīja par dimanta zirgu, bet muļķītis to nelikās ne dzirdot.

Tad ķēniņš lika visus pavalstniekus sasaukt, lai redzētu, kam

tas gredzens būtu. Visi atnāca, bet nevienam nebija. Nu ķēniņš

prasīja gudrajiem: vai neesot vēl kāds mājā? Gudrie atbildēja:

„Vēl ir gan viens brālis, bet muļķis, tas pa krāsni vien dzīvo!"

Keniņš sacīja: „Eita, sakiet ir tam, lai nak!"

Labi, atveda. Muļķis nu notina pakulas no gredzena, par ko

brāli ļoti iztrūkās. Bet vēl vairāk tie brīnījās, kad dumais uzsita

ar spieķiem uz zemes un viņu priekšā stāvēja trīs stalti zirgi un

pats dimanta drēbēs ģērbies.
Tad muļķītis saprecējās ar ķēniņa meitu un valdīja laimīgi.

16. A. 530. Blīdenē 1866. g. A. Bīlenšte i n a kr. LP, VI, 679 (124,22).

Vienam tēvam bij trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

viņiem nomira un ik nakts rādījās gudriem sapnī, ku vel(n)s viņu

gribot izrakt, lai ejot kapu sargāt. Tad gudrie teica tam muļ-

ķītim, lai viņš ejot tēvu sargāt. Muļķis tūlīt. Aiziet — tēvs saka,

ka viņa galvgalī esot tāds spieķis, lai viņš to ņemot, jo ar to varot

to velnu atgaiņāt. Pulkstens deviņos vakarā bij vel(n)s klat un

gribēja tēvu izrakt: bet muļķis sita velnam ar to kauliņu, tā ka

velns labu gabalu atkāpās. Bet velns atkal nāca un muļķis ta

līdz rītam gaiņāja velnu no tēva kapa nost.

Otrā naktī muļķim atkal bij jāsargā. Un liels vējš saka pust,

tā ka muļķi gribēja aizraut prom. Vel(n)s atnāca. Bet muļķis
sita tam ar kauliņu, tā ka vel(n)s to najcti vairs nenāca.

Trešo nakti vēl muļķim bij jāsargā. Ap pulkstens divpadsmi-
tiem sāka tik liels vējš pūst, tā ka muļķi lielu gabalu aizrāva no

kapa, bet tas turējās pie liela akmiņa. Velns atkal naca, bet muļ-

ķis tam tā ar kauliņu sita, ka velnam galva pa(r)plīsa un vel(n)s

iegāja rūkdams zemē. Nu tēvs teica muļķim, ka pie ta muļķa
klēts esot akmins, un kad viņš uz to akmini sitīšot vienreiz, tad

viņš dabūšot sudraba drānas, kad divreiz, tad zelta un kad trīs-
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reiz, tad dimanta, un arī zudraba, zelta un dimanta zirgu varot

no tā akmeņa dabūt. Labi.

Pēc kāda gada laika izsauca pa visu ķēniņa valsti: kas ķē-

niņa meitu gribot par sievu, lai ejot pie ķēniņa pils, tur esot liels

glāžu kalns, tur tā meita esot: un kas uz to kalnu uztiek, tas ķē-

niņa meitu dabūšot.

Tad muļķa brāli arī gāja, bet muļķi tie nelaida līdz. Bet tik-

līdz gudrie bij projām, muļķis gāja pie akmiņa, piesita un dabūja

sudraba zirgu un sudraba drānas. Nu muļķis uzjāja kalna augšā,

nobučoja ķēniņa meitu un tūlīt jāja uz mājām, piesita pie akmiņa

un sudraba zirgs un sudraba drēbes pazuda.
Otrreiz aizjāja ar zelta zirgu zelta drānas.

Trešo reiz muļķis ar dimanta zirgu, dimanta drānās nojāja

un nobučoja ķēniņa meitu un jāja atpakaļ; bet nu bij arī pats

ķēniņš kalnā un tas muļķim ar zelta skrotēm iešāva kājā. Muļķis
daudz neko nemanīja, pārjāja mājās, atdeva savas dimanta drā-

nas, dimanta zirgu akmimim un gāja pie sava darba.

Bet nu pa visu valsti izmeklēja, kam zelta skrotēs kājās. Arī

pie muļķa brāļiem atnāca, izmeklēza tos, un kad tiem nekā ne-

atrada, tad prasīja: vai vēl kāds pie viņiem esot? Tie teica:

vairāk neviens neesot, tikai tāds pelnu rušķis gan. Lika atvest

un meklēja: atrada muļķītim zelta skrotēs kājās.
Un nu viņš apprecēja ķēniņa meitu un tie dzīvoja laimīgi.

17. A. 530. Jaun-P1 a to nē. A. Bīlenšteinakr. LP, VI. 663 (124. 6)

[Tēvs mirdams sasaucis savus trīs dēlus un licis, lai vioi trīs

naktis sargātu šā līķi. Abi vecākie, gudrie dēli, nav gribējuši

sargāt, aizgājis tikai jaunākais, muļķītis.] Tēva kapu sargājot,

pats muļķīša tēvs atvedis šim pirmo nakti sudraba zirgu ar

sudraba iemauktiem, sudraba segliem un viņam pašam sudraba

drānas. Muļķītis ievedis savu jauko zirgu kādā pagrabā apakš

zemes, kuru neviens vēl nezinājis. Otrā naktī atvedis zelta

zirgu, iemauktus, drānas un trešo dimanta.

Tās zemes ķēniņš bija izsaucis: „Ikviens var ķēniņa meitu

par sievu daibūt, kas uz tā lielā glāžu kalna uzjās, kur ķēniņa
meita sēdēs, un par zīmi viņas gredzenu paņems!"

Gudrie brāli arī aizjājuši, bet muļķītim teikuši: ~Kop tu savas

cūkas!"

Viņš bijis cūku gans. Labi — apkopis cūkas un tad aizstei-

dzies uz pagrabu, uzlēcis sudraba zirgam mugurā, uzjājis mazliet

kalnā, bet nekā — jājis atpakaļ, nolicis zirgu un atkal, apvilcis

savas ķepas (vecas drānas), gājis pie cūkām.

Otrā dienā muļķītis jājis ar zelta zirgu un uzjājis jau_ pari

pusei kalnā, bet tad griezies atkal atpakaļ, nevienam neka ne-

teikdams.
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Trešo dienu, kad dimanta zirgā jājis, visi brīnējušies, tādu

jājēju redzēdami. Viņš spīdējis kā saule un uzskrējis kalnā, ka

nebijis nekā ko redzēt, paņēmis gredzenu un aizskrējis atkal pro-

jām._ Bet nu ķēniņš licis atkal izsaukt: „Kas princeses gredzenu

paņēmis, lai nāk pieteikties pie ķēniņa!"

Tad muļķītis nogājis uz pili ar visam vecajam dranam un

teicis: „Man ir princeses gredzens — še viņš ir!"

Nu ķēniņš, meitas gredzenu tāda nabaga un muļķa rokās at-

radis, noskumis; bet kad viņš izvedis savus zirgus, tad visiem

atvērušās acis, ka viņš nemaz nebij muļķis, bet tikai liels gudre-
nieks.

18. A. 530. No Vidzemes Brīvzemnieka kr. LP, VI, 67»3 (124,18).

Viens tēvs mirdams noteicis dēliem viņa kapu sargāt. Gudr; e

negājuši, dumais gājis un dabūjis par sargājumu no tēva svilpīti,
kad to pašvilpis, atskrējis seglots sudraba zirgs (otrā naktī zelta,

trešā dimanta ar dimanta segliem). Bet gudrie brāli bija izgā-

juši tuksnesī lāčus medīt un maldīdamies uzgājuši lielu kalnu.

Kalna virsgalā sēdējusi skaista, skaista meita; tai pirkstā bijis
zelta gredzens, kas spīdējis kā zvaigzne, un gredzenā pašā bijis
raksts: ~Kas šo gredzenu nomauks, tam tā meita piederēs."

Bet pie viņas nevarējis neviens pats klāt tikt, jo viņa spoži

spīdējusi un augsti sēdējusi. Tad gudrie pārnākuši pēc zirgiem

un domājuši ar tiem uzjāt kalnā; bet lai dumais arī nevazātos līdz

pa kājām, tad sajaukuši puspūra labības ar pelniem un nosacījuši,
lai graudus izlasot, kamēr šie atnākšot atpakaļ. Bet līdz šie aiz-

jājuši, dumais pašvilpis svilpīti un tūliņ sudraba zirgs ar sudraba

segliem, sudraba jātnieka drēbēm klāt. Nu dumais dalicis to

svilpīti zirgam pie labās nāsis, un zirgs tos pelnus no labības iz-

pūtis par trīs pūtieni.

Tad lēcis zirgam mugurā, panācis uz ceļa brāļus un devis

abiem ar pātagu pa galvu, cik stipri vien spējis sist. Otrā dienā

atkal tāpat un trešā dienā zirgs tīrā dimantā izpūtis divi pūri la-

bības no pelniem un uzskrējis kā nieks kalnā. Dumais nu no-

maucis gredzenu un dabūjis skaisto meitu par sievu. Bet brāli
to vēl nezinājuši. Kad nu pārjājis mājā, brāli teikuši: „Kur tu

biji? Mēs tagadin pāmācām no kalna un redzējām vienu lepnu

kungu: tas garām jādams mums nejauki ar pātagu sita."

Dumais atteicis, ka šis pats esot sitējs, un esot dabūjis to

skaisto meitu. Tad gudrie sacījuši, ka šie nu esot tie dumie, du-

mais nu esot tas gudrākais.
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19. A. 530. Skolniece K. Jaunzeme no 38 g. vecas K. Staltes

Nīcā.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri trešais muļķis. Tēvs

teica: „Dēli, es drīz miršu, tad jūs nākat mani vaktēt uz kapiem!"
Un drīz tēvs nomira. Nu bija jāiet vecākam dēlam sargāt,

bet vecākais dēls teica muļķītim, lai tas ejot viņa vietā.

Muļķītis nogāja pie kapa un raudāja. Tēvs iznāca no kapa
un prasīja: „Dēliņ, kāpēc tu raudi?"

Muļķītis atteica: „Tētiņa dēļ!"
Tad tēvs teica: „Neraudi vis, še tev sidraba zirgs un jāj

mājā, ēst viņam nav jādod!" Muļķītis pārgāja mājās.
Otrā naktī gudrie dēli arī negāja, bet muļķītis aizgāja. Un

tad tēvs iedeva viņam zelta zirgu.
Trešā naktī bija muļķīša reize, un viņš atkal aizgāja vaktēt

tēva kapu. Tad tēvs viņam iedeva dimanta zirgu.
Tai laikā bija izsludināts visā valstī: „Kurš varēs uzjāt stikla

kalnā un nomaukt ķēniņa meitai gredzenu, tas viņu dabūs par

sievu."

Nākošā dienā muļķīša brāļi sēž uz cūkām un jāj. Bet muļ-

ķītis uzsēžas sidraba zirgam, jādams uzcērt brāļu cūkām un iegāž
viņus grāvī.

Otrā dienā muļķītis sēž zelta zirgam mugurā un uzjāj gan-
drīz jau pie princeses.

Trešā dienā viņš sēž uz dimanta zirga, uzjāj pie princeses
un nomauc viņai gredzenu.

Ceturtā dienā tiek izsludināts, lai nāk pie ķēniņa visi cilvēki

un parāda, kam ir ķēniņa meitas gredzens. Bet nevienam ne-

atron. Tad ķēniņš prasa, vai nav nevienam kāds palicis mājās.

Brāļi atbild: „Nē, bet tikai mūsu muļķītis."

„Lai ar, bet vediet viņu šurp!" ķēniņš atbild.

Brāļi atved muļķīti. Muļķītim pirksts aptīts. „Kādēļ tā?"

ķēniņš prasa.

„Jā, man viņš sāp!"

„Tin viņu vaļā!" ķēniņš pavēlēja. Un muļķītis attina pirkstu

vaļā un ķēniņa meitas gredzens spīdēja kā saule muļķīša pirkstā.
Nu muļķīti salaulāja ar ķēniņa meitu, bet gudrie brāli noplātījās
vien.

20. A. 530. Skolnieks A. Bredovskis Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz vienam tēvam bija trīs dēli. Tēvs bija tuvu miršanai,

tāpēc priekš nāves nosacīja saviem dēliem: ;,Kad nomiršu, tad

katrs vienu nakti nākat mani vaktēt."

Tevs nomira. Nu vajadzēja iet tevu vaktēt vecākam dēlam.

Vecākais dēls sacīja uz jaunāko, ko viņi turēja par muļķi: „Ej
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tu manā vietā pavaktēt." Labi, muļķītis gāja ar', nogāja pie tēva

kapa, apsēdās un vaktēja. Bija jaupusnakts klāt. No kapa iznāca

tēvs, iedeva muļķītim sidraba svilpi un sacīja: „Noej no rīta mežā

sēņot un uzsvelp, tad tev atskries sidraba zirgs ar sidraba drē-

bēm, uzģērb tās un jāj, kur viņš tevi vedīs."

Muļķītis saņēma no tēva dāvanu un gāja uz mājām. Izgu-

lējies, muļķītis gāja mežā sēņot. Bija pus vāceles piesēņots.
Muļķītis izņēma no kabatas svilpi un uzsvilpa. Atskrēja sidraba

zirgs ar sidraba drēbēm. Muļķītis noģērba vecās drēbes, pakāra
sēņu vāceli koka zarā un apģērba sidraba drēbes.

Kad muļķītis bija apģērbies sidraba drēbēs, viņš sēdās uz

zirga un jāja. Pēc neilgas jāšanas muļķītis atradās pie glāžu
kalna. Pie glāžu kalna cilvēku bija loti daudz, visi gribēja kāpt
kalnā pie ķēniņa meitas,, bet neviens nevarēja. Kurš kāpa, tas

tūliņ krita atpakaļ. Muļķīša zirgs droši devās augšup. Tikko

bija uzjāts līdz pusei, zirgs arī nāca atpakaļ un nonesa muļķīti
atkal uz to pašu mežu. Muļķītis noģērba sidraba drēbes un uz-

lika tās atkal uz zirga, kas ātri vien nozuda mežā.

Muļķītis uzģērba savas vecās drēbes, paņēma vāceli un gāja

uz mājām. Mājās bija viņa brāļi ar pārnākuši no glāžu kalna.

Viduvējais dēls sacīja uz muļķīti: „Ej tu par mani ar' un pavaktē
šonakt tēvu!" Labi, muļķītis gāja ar. Tāpat kā agrāk, viņš no-

sēdās kapa malā. Ap pusnakti iznāca atkal tēvs un iedeva muļ-
ķītim zelta svilpīti sacīdams: „Noej no rīta mežā sēņot, tad uz-

svelp."

Muļķītis gāja uz mājām. Nakti pārgulējis, viņš paņēma savu

vāceli un gāja uz mežu sēņot. Kad muļķītis bija pusvāceles pie-

lasījis, tad viņš izņēma svilpi no kabatas un svilpa. Pieskrēja

zelta zirgs ar zelta drēbēm. Muļķītis atkal noģērba vecās drē-

bes un pakāra koka zarā drēbes līdz ar sēņu vāceli. Tad viņš

apģērbās zelta drēbēs un sēdās zirgam mugurā.

Atri vien viņš bija nojājis pie glāžu kalna, kur drūzmējās ļoti
daudz cilvēku. Zelta zirgs ātri devās kalnā augšā. Gandrīz bija

uzjājis jau pašā galā, kad zirgs atkal nāca lejup un nonesa muļ-

ķīti atpakaļ uz mežu. Muļķītis noģērba zelta_ drēbes, uzlika uz

zirga muguras un palaida zirgu vaļā. Zirgs ātri vien aizskrēja
mežā.

Muļķītis uzģērba atkal savas vecās drēbes, paņēma sēņu

vāceli un gāja uz mājām. Muļķītis jau pats zināja, ka šonakt vi-

ņam pašam par sevi jāvaktē.
Tā nu viņš nonāca pie tēva kapa un nosēdās. Laiks viņam

šonakt pagāja drīz. Iznāca atkal tēvs, iedeva viņam dimanta

svilpi teikdams: ~Noej mežā sēņot un uzsvelp, tad tev atskries

dimanta zirgs."

Dārgo dāvanu saņēmis, muļķītis gāja uz mājam. Mājas viņa
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brāļi pucejas un mazgājas, lai rīta varētu tikt pie princeses. Muļ-

ķītis par to nelikās ne zinot un nogāja gulēt.
No rīta agri piecēlies, viņš gāja atkal mežā sēņot. Sēņojot

muļķītim nebija pacietības gaidīt, līdz vācele būs pilna. Viņš iz-

ņēma no kabatas svilpi un svelpa tik stipri, ka viss mežs trīcēja.

Atskrēja dimanta zirgs ar dimanta drēbēm. Muļķītis uzģērba di-

manta drēbes, uzsēdās uz zirga un jāja uz priekšu. Zirgs viņu
aiznesa viegli, nemaz nemanot, pie glāžu kalna, kur bija jau ļoti
daudz cilvēku. Muļķītis tur redzēja arī savus brāļus, kas par

velti pūlējās tikt kalnā augšā. Tagad muļķīša zirgs nenāca vis

vairs atpakaļ, bet ātri vien uzskrēja pie princeses kalna galā.
Princese iespieda muļķītim pierē savu zīmi un sacīja: „Atnāc rītu

agri pie manis, tad mēs taisīsim kāzas un tu būsi mans vīrs."

Kad muļķītis bija izrunājies, viņš sēdās uz zirga un jāja lejup.
Dimanta zirgs muļķīti nonesa atkal mežā, kur viņš noģērba savas

greznās drēbes un palaida zirgu vaļā, kas tūliņ nozuda mežā.

Muļķītis uzvilka atkal savas vecās drēbes, paņēma sēņu vāceli

un gāja uz mājām. Mājās muļķīša brāļi bija jau pārnākuši un

sarunājās, kas tas tāds esot bijis, kas uzjājis glāžu kalnā. Muļ-

ķītis gan visu saprata, bet nekā nesacīja. Te viņš iedomājās, ka

brāļi ieraudzīs viņam uz pieres princeses zīmi, viņš steigšus iz-

gāja ārā un nosmērēja pieri melnu, lai zīmes nevarētu pazīt.
No rīta muļķītis gāja pie princeses atkal ar savām vecām

drēbēm. No iesākuma princese viņu nemaz nevarēja pazīt, bet

kad ieraudzīja viņam pierē savu zīmi, tad tūliņ atcerējās. Muļ-

ķītis nu apprecēja skaisto princesi un palika par tās zemes ķē-

niņu, bet gudrie brāļi nekā nevarēja izdarīt ar savu gudrību.

21. A. 530. Andrs Ziemelis no Bertas Antenes Smiltene.

Tēvam bīši trīs deli, abi vecākie bīši prātīgi cilvēki, bet jau-
nākais bīš padumš un tāpē šo iesaukuši par Muļķīti.

Tai pašā valstī, kur tēvs dzīvāš, bīš ķēnīc, kam bīsi varēn

smuka meita. Reiz ķēnīc savu meitu uzvedis glāžu kalnā un iz-

laidis ziņu, ka šis princesi atdošot tam par sievu, kas varēšot glāžu
kalnā uzjāt. Nu nākuši no malu malām visādi prinči un augst-

maņi, visi jāši kalnā, bet nevieno nevarēš kalnā augšā tikt.

Pa tam Muļķīša tēvs palicis slims un nomiris. Ka šis vē uz

nāves vietas gulēš, ta piekodināš visim dēlim, lei šo pirmās trīs

naktis kapsētā vaktējot. Dēli apņēmušies ar. Vecākais dēls

vaktēšot pirmo nakti, vidējais otru nakti un Muļķīts vaktēšot

pēdīgo nakti.

Ka tēvs bīš pagalam un aprakts, ta pirmā naktī bīš jāvaktē

vecākam dēlam, bet šim sameties bailes iet naktī uz kapsētu, un

šis pierunāš Muļķīti, lei ejot šā vietā. Muļķīts aizgāš ar. Viņš
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sēdēs pie tēva kapa un vaktēš Ap pusnakti kaps taisījies vaļā
un tēvs iznācis no kapa ārā. Viņš iedevis Muļķīšam kapara zirgu

un sacīš, lei vedot uz māju, liekot stallī iekšā un barības tam zir-

gam nevaigot. Bet lei tik šis nevienam nekā nesakot. Muļķīts
arī darīš, kā tēvs šim vēlēš,

Otru nakti bīš jāiet akai vidējam uz kapsētu. Bet tam akai

tā pati nelaime — varēn bailes iet un šis pierunāš akai Muļķīti,
lei iet šā vietā.. Muļķīts aizgāš ar' un vaktēš jau otru nakti. Ap

pusnakti akai tēvs nācis no kapa ārā un iedevis Muļķīšam sidraba

zirgu. Tēvs akai stāstīš, ka zirgam nekādas barības nevaigot
un lei nevienam nestāstot, ka šim tāds zirgs esot.

Trešo nakti bīš jāiet Muļķīšam pašam. Muļķīts akai aizgāš
un vaktēš tēva kapu. Ap pusnakti akai tēvs no kapa ārā un iedo

Muļķīšam dimanta zirgu un saka, lei zirga nebarojot un nevienam

nerādot. Muļķīts aizvedis zirgu mājā un nevienam nerādīš.

Kā nu tā vaktēšana bīsi garēm, ta abi vecākie brāļi nosprie-
duši izprovēt roku un jāt glāžu kalnā. Abi savus zirgus no stalla

ārā, seglus mugurā un aizlaiž, ka zeme vie norīb. Muļķīšam ar'

gribējies redzēt, kā brāļi jās kalnā, tas uz klēti prom, uzraušas

uz klētsaugšas un pa lūku lūrās. Brāli piejāsi pie glāžu kalna un

jāši augšā. Šie pajāšies tādu gabaliņu un ta zirgi akai šļūdēši

apakaļ. Muļķīts visu pa lūku noskatījies. Drīz vie brāļi akai

bīši apakaļ un ņēmušies zirgus asus kaldami, lei rītdienā akai va-

rētu provēt roku.

Rītīnā akai abi brāļi aizjāši. Muļķīts palicis vienc pats vie

mājā un domāš: „Pag', provēšu es ar' roku! Man tak ir trīs tādi

zirgi, kā nevienam."

Nu Muļķīts paslēpšu vie kapara zirgu no staļļa ārā, kāp tik

mugurā un laiž prom. Bet kā Muļķīts kapara zirgam uzkāpis

mugurā, tā šim ar nezin no kurienas gadīšās augstmaņa drēbes

mugurā tin nu Muļķīts augstmanis, kas augstmanis. Šis nu ar

laiž uz kalnu un kā drāž augšā, tā gandrīz līdz pušķainam augšā

gan. Bet ta zirgs sācis neganti šļūdēt un nošļūdēš akai apakaļ.

Muļķīts jāš uz māju. Bet kā šis tiek pie mājas, tā vairs ne zirga,

ne augstmaņa drēbu.

Rītīnā akai Muļķīts, nevienam nezinot, aizgāš uz stalli un

kāpis sidraba zirgam mugurā. Kā šis zirgam mugurā, tā pašam
akai sidraba drēbes mugurā un nu Muļķīts princis gatavais.

Kā Muļķīts ticis pie kalna, tā drāzis tik kalnā augšā. Bet

gluži augšā vis neticis, zirgs akai sācis šļūdēt un nošļūdēš apakaļ.

Nu, nekā ko darīt, jāgaida akai rītdiena.

Rītīnā nu Muļķīts jāš ar dimanta zirgu. Kā šis dimanta zir-

gam mugurā, tā pašam akai dimanta drēbes un Muļķīts nu prin-

cis, kas princis. Kā Muļķīts piejāš pie kalna, tā viena ņēmiena

bīš kalnā augšā. Princese bīsi varēn laimīga, nomaukuši sev no
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ptrsta gredzenu un uzmaukusi Muļķīšam pirstā. Bet Muļķīts jau

Ilgi kalnā nepalicis, jāš tik akai zemē un uz māju prom.

Mājā Muļķīts nelicies ne zinis un nevienam nekā nestāstīš.

Bet ko, šim tak bīš pirstā princeses dotais gredzenc, to nu šis ne-

drīkstēš nevienam rādīt. Muļķīts aptinis ap pirstu lupatu, tā kā

gredzenc vais nebīš redzams, un dzīvāš tik mierīgi prom.

Ķēnīc gaidīš vienu dienu, gaidīš otru dienu, bet princis, kas

kalnā ttzjāš, kā nenāk, tā nenāk. Nu viņč ņēmis zaldātus un stel-

lēš pa malu malām, lei meklē rokā, kam pirstā ir princeses gre-

dzenc. Zaldāti izgāši malu malas un valstu valstis, bet tāda, kā

nav, tā nav. Ko nu? Gāši apakaļ pie ķēnīna un stāsta, ka tāda

nekur nav. Nu ķēnīc stellēs šos akai apakaļ un pavēlēš, lei iet

no mājas uz māju, no būdīnas uz būdīnu un lei apskata visus no

vietas un lei tikmēr nenāk apakaļ, kamēr tas nav rokā, kam

princeses gredzenc pirstā.
Zaldāti izgāši malu malīnas, bet tāda nav un nav. Pēdīgi šie

ar ienākuši tai mājā, kur Muļķīts dzīvāš. Zaldāti papriekšu ap-

skatīši abus vecākos brāļus, bet šiem nebīš princeses gredzena.
Nu ņēmuši Muļķīti priekšā.

Vienc pamanīš, ka Muļķīšam vienc pirsts aptīts ar lupatu,

un tūlī prasīš, kas šim tur esot, ka pirsts ar lupatu aptīts. Muļķīts

meloš, ka pirsts esot pušu, tāpē ar lupatu aptīts. Bet zaldāti neti-

cēši un vēlēsi, lei parādot to pušumu. Muļķīts gan negribēš, gan

negribēš, bet nekas nelīdzēš — bīš vie jārāda. Ka nu noņēmuši

lupatu, tā princeses dotais gredzenc ar tūlī bīš redzams.

Nu zaldāti tūlī veduši Muļķīti pie ķēnīna un ķēnīc atdevis

Muļķīšam princesi par sievu. Abi dzīvāši ķēnīna pilī laimīgi un

laikam vē tagad dzivājot, ja vie jau neesot nomiruši.

22. A. 530. No Ho norātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podonia

Lotewskie. VVarszavva 1892, 25

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi bija gudri (prātīgi) un viens

negudrs. Priekš nāves tēvs saka uz dēliem: „Kātram jums pēc
rindas katru nakti jānāk pie mana kapa un tas jāapsargā."

Pēc tēva nāves vecākie brāļi pirmo nakti sūta uz kapsētu

muļķīti. Ap pusnakti tēvs iznāk no kapa, sarunājas ar dēlu un

atkal ieiet kapā. Rītā muļķītis pārnāk mājā. Brāļi tam jautā:

„Ko tu tur redzēji?"

„Nekā neredzēju," viņš atbild.

Brāļi viņam saka: „Ja pirmo nakti esi tur nobijis, tad pratīsi
arī otru nakti sargāt, bet mēs baidāmies."

Muļķis arī aizgāja. Ap pusnakti atkal iznāk tēvs: „Kāpēc tu

atkal nāc?"
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„Brāli baidās."

Tēvs atkal ieiet mierīgi savā kapā, un muļķis pārnāk mājās,
bet brāli tam atkal prasa: „Ko tu redzēji?"

„Nekā."
Trešo nakti brāli tāpat sūta muļķīti uz kapsētu. Tēvs iz-

nācis jautā: „Kas tas, tu nāc jau trešo nakti? Došu tev par to

bēru zirgu, izrauj viņam no astes vienu astru, palaid viņu vaļā
un astru paglabā. Kad tev zirgs ir vajadzīgs, izņem no kabatas

iesvilpies un zirgs tūliņ ieradīsies tavā priekšā."
Muļķītis ari visutā izdarīja, kā viņam tēvs bija novēlējis, un

atnāca uz māju. Brāļi viņam jautā: „Ko tu redzēji?"

„Nekā," viņš atbild.

Tai laikā karalis bija izsludinājis, ja kas varētu uzjāt ar zirgu
tai augstā tornī, kur atrodoties viņa meita, tas dabūtu vinu par
sievu. Ar pirmo lēcienu viņam esot jāaizsniedz logs, pie kura

karaļa meita sēdot, ar otru viņa jānoskūpstot, un ar trešo jāno-

ņemot no viņas rokas gredzens.
Divi gudrie brāļi aizgāja un muļķīti atstāja mājā.
Kad brāļi bija aizgājuši, muļķītis izņēma no kabatas astru,

iesvelpās un bērais zirgs bija klāt. Muļķītis pa vienu ausi ielīda

viņam iekšā, pa otru izlīda ārā, un palika par ļoti skaistu jaunekli.
Pēc tam bez kādām grūtībām uzlēca pie karaja meitas un atgrie-
zās atkal mājā. Tad ielīda zirgam pa vienu ausi iekšā un pa otru

ārā, palika par tādu pašu, kā priekš tam bija bijis, bet zirgs aiz-

skrēja projām.
Kad brāļi pārnāca mājā, muļķītis viņiem jautā: „Ko nu

redzējāt?"

„Daudz bija tādu, kas mēģināja uzlēkt pie karaļa meitas, bet

tikai vienam karaļa dēlam izdevās pielēkt. Bet neviens viņu ne

pazina, jo viņš drīzi vien drūzmā nozuda."

Otrā dienā atkal aizgāja gudrie brāli, atstādami muļķīti

mājā. Palicis viens pats, viņš izņēma zirga astru, iesvelpās un

viņa priekšā atkal ieradās zirgs. lelīdis pa vienu ausi un pa otru

izlīdis, viņš tapa par vēl skaistāku jaunekli, nekā vakar bija bijis.
Uzlēcis pie karaļa meitas un noskūpstījis viņu, viņš atkal drīz

pazuda.

Pārnāk mājā brāli, un muļķītis tiem prasa: „Ko redzējāt?"

„Neviens nevarēja uzlēkt pie karaļa meitas, tikai kāds karaļa
dēls pielēca un to noskūpstīja."

Trešā dienā tāpat salasās ļaudis. Arī brāļi dodas uz turieni,

muļķīti pa vecam atstāj mājā. Muļķītis izņem zirga astru, iesvel-

pās un tūliņ ierodas zirgs. Pa vienu ausi ielīdis un pa otru iz-

līdis, muļķītis palika par vēl skaistāku jaunekli, nekā iepriekš bija

bijis. Viņš pielec pie karaļa meitas, noņem no viņas pirksta

gredzentiņu un pats atkal drūzmā pazūd.
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Pārnāk mājā it kā nekur nebūtu bijis. Brāļi arī pārnāk, muļ-

ķītis tiem jautā: „Ko redzējāt?"

„Neviens nevarēja pielēkt karaļa meitai, bet tikai vienam

svešam karaļa dēlam izdevās uzlēkt, tā ka varēja noņemt gre-

dzentiņu.."
Karalis aicina visus, lai viņa meita atrastu savu mīļāko. Arī

divi gudrie brāļi kopā ar negudro aiziet pie karaļa.

Kad visi bija salasījušies, tad karaļa meita iesāka meklēt

savu gredzentiņu un atrada to pie netīrā un skrandās ģērbušās

negudrā brāļa. Viņa pavēlēja sulaiņiem viņu nomazgāt un ap-

ģērbt un tad sarīkoja greznas kāzas.

23. A. 530. N. Oerbaševskis no Andrieva Tuntuja Rēzek-

nes apr., Unguru pag.

Reiz vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis.

Viņu iesaukuši par Pelnrušķi, tāpēc ka tas arvien pelnos rušinā-

jies. Reiz tēvs saslimis uz miršanu. Priekš nāves viņš vēl teica

dēliem, lai vecākais sargātu viņa kapu pirmo nakti, vidējais otru

un Pelnrušķis trešo nakti. To teicis tēvs nomira.

Tēvu paglabāja un sāka dzert bēres. Šinī naktī vajadzēja
iet vecākam dēlam uz ka>pu, bet tas negāja, un viņa vietā aizgāja

Pelnrušķis. Pienāk pusnakts, uzceļas tēvs un sauc vecāko dēlu—

neviens neatbild. Nu tēvs sauc bēdīgi: „Vai tad neviens nav at-

nācis?"

Tad atbild Pelnrušķis: „Es, tēt, esmu atnācis!"

Tad tēvs saka uz muļķīti: „Tu, dēls, vairs nebūsi muļķītis,
bet gudrs. Tu būsi daudz gudrāks kā tavi brāļi."

To teicis tēvs pazuda. Pelnrušķis neko. Aiziet mājās. Otrā

dienā vecākie brāļi prasa, ko redzējis, bet Pelnrušķis daudz neko

neatbild.

Otrā naktī jāiet vidējam brālim uz kapu, bet viņš, tāpat kā

vecākais brālis, neiet, un viņa vietā aiziet Pelnrušķis. Pienāk

pusnakts, tēvs uzceļas un sauc vidējo dēlu. Neviens neatsaucas.

Tad viņš bēdīgi saka: ~Vai tad neviens nav atnācis?"

Atsaucas atkal Pelnrušķis. Nu tēvs paliek ļoti priecīgs un

saka: „Tu, dēls, paliksi daudz skaistāks un staltāks nekā tagad
esi."

Pec tam viņš pazuda. Treša naktī atnāk muļķītis savu nakti.

Pusnaktī uzceļas tēvs un saka: „Tagad, mans dēls, es tevi algošu

par sargājumu. Ķēniņš izsludinās precības. Kas varēs uzjāt
stikla kalnā un noņemt no princeses pirksta gredzenu, tas paliks

par viņas vīru un nākošo ķēniņu. Tavi brāli arī še jās, bet tevi

atstās mājā. Tev vajadzēs no pelniem linsēklas izlasīt. Še tev

sudraba stabulīte. Pelnus ar linsēklām saber sietā un piesit tam
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ar stabuli, tad pelni izbirs un paliks tikai sēklas. Tad, ja tu vien-

reiz pūtīsi stabuli, atskries sudraba zirgs ar sudraba segliem,
drēbēm un ieročiem; ja divas reizes pūtīsi, tad atskries zelta

zirgs, un ja trīs reizes, tad dimanta."

Tad tēvs pazuda. Pēc kāda laika notika, tā kā tēvs bija
sacījis.

_

Ķēniņš izsludināja, ka atdos savu meitu tam par sievu,
kas uzjās pie tās stikla kalnā. Abi brāli arī aizjāja uz stikla kalnu,
bet Pelnrušķi atstāja mājās, lai tas iztīrot no pelniem linsēklas.

Pelnrušķis tikai piesita ar stabulīti un sēklas iztīrījās. Tad viņš

izgāja ārā un pasvilpa vienu reizi. Atskrēja sudraba zirgs. Peln-

rušķis apģērbās sudraba drēbēs, apjoza sudraba zobenu un aiz-

jaja
J

Kalnā jāšana jau bija iesākusies, bet neviens nevarēja tur

uzjāt: visi atslīdēja atpakaļ. Te parādījās sudraba jātnieks un

uzjāja kalnā vienu trešo daļu. Tad tas apgriezās un atkal aiz-

jāja.

Atnāk mājas gudrie brāļi un redz, ka pastarītis sed savos pel-
nos. Tas nu jautā: „Nu, brālīši, ko redzējāt?"

Šie nekā neatbild, bet tik savā starpā sarunājas par sudraba

jātnieku. Otrā dienā vecākie brāļi aizjāj atkal, atstādami jau-

nāko pie sēklām. Pelnrušķis iztīra sēklas, iziet laukā un tagad

pastabulē divas reizes. Atskrien zelta zirgs. Pastarītis ap-

ģērbjas zelta drēbēs un aizjāj uz kalnu. Nu viņš tiek līdz pusei
kalnā un tad atjāj atpakaļ mājās, noģērbjas un nosēžas savā

vecā vietā.

Atnāk trešā diena un vecākie brāļi atkal aizjāj. Pelnrušķis

ātri iztīra sēklas, iziet ārā un pastabulē trīs reizes. Atskrien

dimanta zirgs. Muļķītis apģērbjas dimanta drēbēs un aizjāj. Ta-

gad viņš uzjāj kalnā, paņem princeses gredzenu un aizjāj mājas.

Paiet daudz dienu, bet uzvārētājs nerādās. Tad ķēniņš pa

vēl karavīriem to uzmeklēt. Viņi ar' atrod Pelnrušķi un aizved

to pie ķēniņa. Princese viņu vairs nepazīst, bet par sievu pie

tā jāiet, jo gredzens ir muļķītim.

Pašā kāzu rītā., kad jābrauc uz baznīcu, muļķītis atsauc su-

draba zirgu. Visi acis vien ieplēš redzēdami tadu lepnu jātnieku.

Pie baznīcas Pelnurušķis pasauc zelta zirgu. Visa baznīca sāk

spīdēt no muļķīša zelta apģērba. Pēc laulībām brauc jaunais pa-

ris uz mājām.

Otrā dienā ķēniņš sarīko medības. Nu atsauc Pelnrušķis di-

manta zirgu. Visi acis vien izpleš no brīnumiem. Tagad ķēniņš

rīko tādas dzīres, kādas vēl nekad nav bijušas un kādas ar nekad

vairs nebūs. Un Pelnrušķis valda, varbūt, vel šodien, ja nav

miris.
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24. A. 530. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiad o m os'c i do

antropologii krajowej. T. XVIII, 298 (24).

Bjeja tāvam treis dāli: div gudri, trešs duraks. Tvs tāvs

nūmyra i lyka mierdams vysim trejim pa naktjai iz juo dūbis

[dobes, kapa] puorgulāt, pjec bjēru jau, ka jū paglobuos.

Ka jū paglobuoja, to vaidzjēja vacuokam īt iz kopim; a jis

bjeidās i prosa duraejeņu, kab jis ītu iz juo vītu. A duracjeņč

palnūs gulēja, vut's [utis] kova i nobu ar krepječim [šņurguļiernj

mozuoja [traipīja]. Jis nazabjeida nikuo, nūguoja iz kopim i gul.
Ap pusnakts cjelas tāvs nu dūbis i īdūd jam vara zyrgu i soka

tai: „Tjei vacuoka bruoļa laimja, a ka jis nava pats atguojis, to

es tjev atdūšu. Pajem tu ituo zyrga, akai tjev vaidzjēs jū, izej
uorā, apsagrīz treis reizis iz pādas, aizsvilp — jis atskrīs. Tūreiz

īlīņ jam kairajā [kreisajā] ausī, par lobū izlīņ, to tjev byus vysys

drābis vara, i sadli, i pjeicka, i kuopslys — vyss vara.''

Tavs īleida dubja atpakaļ, a duracjeņč nūguoja iz satu.

Iz ūtris nakts vaidzjēja īt vidiškjējam. bet jis bjeidās i prasjēja
palnuruškys, kab ītu iz juo vītu. Jis nūguoja. Ap pušnakts iz-

leida tāvs nu dūbis, īdjevja jam sudobra zyrgu i pascjēja, ka tjei
vidiškuo bruoļa laimja. „A ka šys nava atguojis, to byus djēl

tjevis."

Lyka jam taipat izīt uorā, ka vaidzjēs zyrga, apsagrīzt treis

reizis iz pāda, aizvilpuot, par kairū ausi īleist, par lobū izleist,
i byus sudobra drābis patim, a zyrgam sudobra sadli, i kuopslys,
i pjeicka.

Iz trešys nakts nūguoja jau tys duraks aiz sjeva, i tavs īdevja

jam zalta zyrgu.

I bjeja tamā kjēnistī kjēniņč, i bjeja jam vīna mjeita. Vot jis
padjevja ziņi vysim, ka jis grib tū mjeitu pi vjeira izdūt. Pa-

jēmja, pataisjēja augstu, augstu stykla kolnu — divpadsmit vjer-
stu augstuma, izsādvnoja tī viersā sovu mjeitu i pīscjēja, kab

vysi par treis dīnys iz tuo kolna juotu. A tys, kas izjuos, nū-

mauks jai nu piersta zalta gradzynu un jū pabučuos, tys jū pa-

jims par sīvu.

Ka atguoja jau tjei dīna, tī bruoļi gudrī sazaladas [sataisās]
i juoj, jis prosās: „Pajemīt i maņa leidza. bruoleiši!"

Vot jī izlomuoja jū, poši nūjuoja, ajū pamjeta sātā. Jis iz-

guoja uorā, treis reizis apsagrizja iz pāda, aizsvilpa i atskrāja

jam vara zyrgs, — par kairū ausi īleida, pa lobū izleida i iz-

zataisjēja cīši šmuks puiss ar vara drābim, — sāda iz zyrga i

nūjuoja. Juo zyrgs mudris, dadzyna brnofs šovus, sadevja jīm

ar pjeicku par kokļu i nūjuoja pa cjeļu. Vysi cīši nūzabreiņāja,
ka taidu nabjeja vjāl redzjējuši. Jis kai skrāja, tai četri vjersti
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izskrāja iz tuo kolna, apsagrizja zvrgu i pa tīm ļaudim jis izgaisa.
Atjuoj iz sātu, licīs iz cjepla i gul.

Atjuoja i bruoli i stuosta, ka nizkaids, naradzāts bjejis, „tai-
das drābis smukas, pats taids i zvrgs i nikas jū nazvnuoja, jis
i izgaisa."

Iz utris dlnvs bruoli otkon juoj, a palnuruška prosas: „Paje-
mīt i maņa leidza, bruoleiši!"

Jī izzasmjāja nu juo i aizjuoja poši. Vot jis izguoja uorā,

aizsvilpuoja i atskrāja jam sudobra zvrgs, — pa kairū ausi īleida,

pa lobū izleida i nūjuoja ar sudobra drābim — i sadli, i kuopslys,
i pjeicka, vyss sudobra, a jis pats vjāl šmukuoks kai vakar bjeja.
Dadzyna bruolu, sadjevja par kokļu ar pjeicku, — kai skrāja iz

tuo kolna, tai iz ostoņu vjerstu izskrāja, — apsagrizja i pa cjelu
iz sātu, īsaroka palnūs i gul.

Atjuoj bruoli i navar izzalīleit, kaids tys bjejis par šmuku,
i zyrgs sudobra, i drābis, i vyss kas sudobra. „Kai skrāja, tai da

pus kolna izskrāja." Vys stuosta ap itū puisi.

Iz trešys dīnys bruoli juoj otkon, a jis i naprosa jau, kab jū
jimtu. Ka jī izjuoja, jis tiuleņ īt uorā, apsagrizja treis reizis iz

pāda, aizsvilpa i atskrāja jam zalta zyrgs. Jis pa kairū ausi

īleida, pa lobū izleida i izzataisjēja par taidu šmuku puisi ar zalta

drābim, ka vysā kjēnistī taida šmuka nabjeja. Dajuoja da tuo

kolna, ka rozdzyna zyrgu, kai skrāja, a reizi iz ous kolna iz-

skrāja. Kai skrāja ūtru reizi, tai viersum iz kolna izskrāja, kjē-

niņa mjeitu pabučuoja, gradzynu jai pajēmja, iz piersta sjev iz-

maucja, apsagrizja zyrgu, nu kolna nūskrāja i pa laužu vydu i

izgaisa.

Atjuoj bruoli iz sātu i breinīs, nu kurīnis jis taids atsarads,
i kur jis palyka, i nikas juo nazyna. A tys duracjeņč pajēmja
i rūku ar skustjeņu apsjāja, lai nikas naradz, ka jam gradzyns
iz piersta. Vaicoj bruoļi: „Kam tjev rūka apsīta?"

A šys cierts molku, īcierts rūkā.

Iz reita syuta jam kjēniņč pa vysu kjēnisti, lai mjeklej, pi
kuo byus kjēniņa mjeitys gradzyns iz piersta. Mjeklej i mjeklej,

navar nikur atrast. Cik dīnu mjeklēja — navaida. Vot lyka

kjēniņč mjeklēt pi vysu puišu, lai byus kaids, voi boguots, voi

bjednys, šmuks — našmuks, kungs, voi mužiks, kab sjev kuram

rūkas pazavārtu.

Atīt iz tīm bruolim, apsavjer jūs rūku i radz, ka trešs bruols

iraida, līk jam atīt, atī bruoli gudrī soka: „Pamjatīt jū! Jam

nava gradzyna, jis duracjeņč, jis, palnūs apsaracs, gul, vuts kaun

i ar krepječim nobu smjārej!"
Jī soka: „Tys nākas! Šy navar nivīna atstuot!"

Vjeras, ka jam rūka apsīta — atraisa skustjeņu i radz: gra-

dzyns iz piersta. Gribjēja jū izmozguot i salaidjēt [sataisīt], kab
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iz kjēniņa nūvjast, a jis soka, ka na vajaga. Izguoja, treis reizis

apsagrizja iz pāda, aizsvilpa i atskrāja zalta zyrgs. Jis īleida

kairā ausī, pa lobū izleida i izzataisjēja par pati šmukuokū puisi
iz vysa pasauļa ī tai nūjuoja lauluotūs.

I es iz kuozu bjeju, ježu un dzeru, pa lyupom tjecjeja, mutja
ni lasjeitis nabjeja.

25. A. 530. Skolnieks J. Nīdre Eglunā. N. Rancana kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns tāvs, kam beja treis dāli: divi

gudri, vīns mulkis. Kad tāvs beja jau uz nuoves gultas, tad viņš

sācēja, kod šis nūmieršūt, tod lai kotrs dāls sovu nakti pēc kuor-

tas sorgoj viņa kopu. Kod tāvs jau beja paglobuots kopūs, tod

dalim beja juoīt pēc tāva pīsacējuma sorguot. Vacuokajam dā-

lam vajadzēja īt paprīkšu, bet viņš padūmuoja, kai tī uz kopim

vysu nakti byut, var kas sabaidēt — ..lobuok syutēšu jaunuokū
bruoli, mulki."

Kad atguoja vokors, vacuokais bruolis soka uz mulka: „Ej,

bruol, tu munā vītā uz tāva kopu. Es navaru, es asmu šūdīn

slyms."

Muļķis nagrib īt, bet bruols uzklīdza, lai īt, „citaidi byus
tev pavysam slykti."

Muļķis paņam sovu nazi un aizīt. Aizguojis uz kopu, tyulen

pīgrīze reikstīšu, kurom vāluok nūasinuoja obējus golus, un pi-
spraude vysapleik sevis. Kod jau nuoce dziļa nakts, tod suoce

muļkam īt mīgs, bet jis kai tikai snauzdams palīc golvu uz zemi,

tai tyulen duruos reikstes misā. Tai muļķis naaizmyga leidz pat

pusnaktei. Pošā pusnaktī sazacēļa lels vējs un pīsacēlēs ari tāvs

nu kopa un soka: „Voi te muns vacuokais dāls?"

Mulkis atbild: „Te, tēt"

Tad tāvs paņēma skaistu stabulīti un kai tymā īpyuta._tyulen
atskrēja skaists zyrgs ar zalta saglim un īmovim. „Še dāls tev

šitei stabulīte, un kod tikai tev vajadzēs, tyulen papvut šima,

tod atskrīs šitis zyrgs un ari skaists apģērbs byus zyrgam uz

mugoras."
Šitu vysu tavs dalām izstuostījis, pasacēja: „Ar Dīvu". īguoja

atkakal kopā un zyrgs ari aizskrēja prūjom.

Reitā muļķis, saleicis un treisēdams, īt īkšā ustobā. Bruoļi

vaicoj: ~Nu, kū loba redzēji par nakti uz kopa?"

Muļķis treisūšā bolsā atbild: „Ap pašu pusnakti kai saskrēja

vysi laimi gori, kai ņēma mani pērt — cik [tikko] dzeivs palyku."

Bruoli pazasmējas un runoj sovā storpā: „Lai syt, navaidzes

myusjm baruot juo."
Utra vokora vajadzēja īt vidējam bruoļam tava kopa sor-
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guotu, bet viņš nalt, syuta otkon jaunuokū bruoli, lai tys ītu.

Bet mulkis nagrib īt, tod bruoli pīspīž jū ar varu, lai īt.

Mulkis aizguojis uz kopu, taipat kai pirmā dīnā, pīsprauž
reiksu, lai naaizsnaustu. Ap pošu pusnakti sasacēlas lels vējs un

otkon pīsacēlīs tāvs vaicoj: „Voi te muns vidējs dāls?"

„Te, tet!" atbild mulkis.
Tāvs paņēme sudobra stabulīti un kai tikai papyuta jimā, tai

tyulen atskrēja skaists sudobra zyrgs, ar sudobra īmovim un

saglim. „Še tev, dāls, šitei stabulīte. Kai tik tu jimā papyussi,
tai tyulen atskrīs šitis zyrgs." Tad atteica: „Ar Dīvu," un aiz-

guoja kopā gulātu.

Mulkis reitā īt uz ustobu otkon saleicis, un kod bruoļi kuo

vaicoj, viņš soka, ka viņš ešūt stypri sasysts un ari nūsalis par
nakti. Lai laižūt jū tikai uz cepļa. Kod atguoja vokors, tod mul-
kis prosa bruoļim, lai viņi šūnakti par jū pasorguojūt, bet bruoli

nagrib i klausītīs.

Muļķis vokorā aizguojis uz kopim, taipat kai cvtus vokorus,

apspraude reikstes apkuort sevim un gaidēja pusnaktes. Ap pus-

nakti pīsaceļ tāvs ar vēju un vaicoj: „Vai te muns jaunuokais
dāls?"

„Te, tēt!" muļķis atbild.

Tad tāvs paņēme vara stabulīti un kai tik īpyuta, tai tyulen
atskrīn skaists vara zyrgs ar vara īmovim un saglim. Tad tāvs

sācēja uz muļķi: „Še tev, dāls, šitai stabulīte, un kai tik tu jimā

papyussi, tai tyulen atskrīs uz tevim šis zyrgs."

Tāvs atteice: „Ar Dīvu!" un aizguoja atpakaļ kopā gulātu.

Nyu muļķis dabuoja kuorkla mizeņu, nūveja nu torni saitīti,

savēre uz juos vysas treis stabulītes un palyka zam sveitas, lai

bruoļi naredz.

Reitā aizguoja uz muojom, izleida uz cepļa un stuosta bruo-

ļim, ka šū nakti ļauni gori jū cik dzeivu pamatuši.
Pēc nazkaida laika ķēniņš apziņoj vysā sovā valstī, ka viņam

ešūt meita, kuru viņš gribūt apprecinuot koč ar kaidu veiru.

Meita stuovēs stuovā kolna golā un kas pījuos un pajems gra-

dzynu nu juos piersta, ar tū dzers kuozas.

Utrā reitā oba divi vacuokī bruoļi nu reita agri sasataisa

ceļā, apvalk lobuokus drēbes, uzlīk caunu capures, sāstās tāva

kumeliņi mugorā un juoj uz ķēniņa pili.

Mulkis ari daudzi nadūmoj, kai tikai bruoli nūjuoj, tai tyulen

viņš uorā, papyuš ar vara stabulīti un te uz reizes — kur beja

nabeja — vara zyrgs kluotu. Zyrgam uz mugoras skaistas kunga

drēbes, kuras jis apvylka mugorā, tad palaide taišņi uz ķēniņa

pili. Bruoļus mulkis apdzyna pusceļā, īsyta jīm pa reizei ar puo-

togu un aizaulekšuoja uz ķēniņa pili. Bruoli nūsabeida un dū-
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muoja: „Kaids te lels kungs! Kai mums nabogim tykt uz kolna

ar sliktim zyrgim?" Nu pusceļa jī laiduos uz muojom.

Muļķis kai juoja, tai uzjuoja leidz trešai daļai kolna. Tad grī-

zēs atpakaļ un juoja uz muojom.

Par nagaru laiku ari bruoli kluot. Kad viņi īguoja ustobā,
tad tyulen suoka stuostīt par tū kungu, kurs uz ceļa jūs apdzinis

un arī īsyts šīm pa reizei. Mulkis nu cepļa uzsauc: „Var byut
es tur beju!"

„Klusi!" klīdz bruoļi, smīdamīs par muļķa nagudru runu.

Utrā dīnā bruoli otkon taisuos uz ķēniņa pili, mulkis ari soka,
lai bruoļi paņamūt šū leidza, bet bruoļi uzklīdz: „Guli labuok uz

cepļa! Kū tu tur darēsi, muļks byudams?"

Bruoļi apsagloj kumeļus, uzlīk caunu capures, paņem peickas
un aizjuoj.

Muļķis ari nu cepļa zemē, paņem sudobra stabulīti un, izguo-

jis nu ustobas kai papyute, tai tyulen atskrēja sudobra zyrgs.

Mulkis paņēma nu sadlu drēbes, apvylka sev mugorā, tad paņē-

mis peicku, laidās ceļā. Bruoļius mulkis apdzyna pusceļā, īsyta

viņim ar peicku pa reizei un aizaulekšuoja uz ķēniņa pili.

Mulkis kai lēce, tai dalēce puskoltnā, tod grīzēs atpakaļ un

aizjuoja uz muojom. Bruoļi atbraukuši stuosta, ka šūdīn ešūt

bejs vēl leluoks kungs kai vakar. Šī raudzējuši gon Juot uz kolna,

bet nikuo. Zyrgi pīkusuši un tad viņi grīzušīs uz muojom.

Trešajā dīna bruoli otkon sasagluoja šovus kumeļus un aply-
kuši caunu capures, laidās ceļā.

Pēc nagara laika muļķis izguoja nu ustobas un, paņēmis zalta

stabulīti, kai papyuta, tai tyulen atskrēja zalta zyrgs. Muļķis,

paņēmis nu sadlu drēbes, apvylka sev mugurā, tad paņēmis puo-

togu, laidēs ceļā. Aizjuojis pi kolna, kai lēce, tai pošā augšā ar

vīnu ruovīnu. Tod paņēmis nu meitas gradzynu, aizjuoja atpakaļ

uz muojom. Bruoļi atjuojuši muojuos stuosta, ka taids kungs

juojis ar zalta zyi*gu, kurs ari paņēmis gradzynu nu ķēniņa meitas

piersta.

Muļķis nu cepļa klīdza: „Varbyut es tys beju!"

~Klusi, mulkis!" uzklīdza bruoli, „guli lobuok uz cepļa un

narunoj par taidim nīkim!"

Par nedēlu laika vysim vaidzēja saīt pi ķēniņa pils, lai ma-

klātu gradzynu. Ari bruoli taisījās ceļā un kod jī beja izjuojuši

nu muoju, tod muļķis juoja bruolim pakal. Pī ķēniņa pilī redzēja,

ka mulkim ir ķēniņa meitas gradzyns. Nyu sataisēja boguotas

kuozas un jaunuokais bruolis dzeivuoja laimīgi ar ķēniņa meitu.

Piezīme. Tādu pašu pasaku uzrakstījusi skolniece A. Skromana

Eclūnā. P. Š.
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26 A. 530. A. Smagars Līksnas pag.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, trešais mulkis. Tāvs

beja ļūti vacs un dreiž nūmvra, mierdams viņš teica: „Muni meiļī
bami, jyus kotrs vīnu nakti ejīt sorguot munu kopu."

Šūs vuordus runuodams tāvs nūmyra. Pyrmū vokoru mulkis
prosa nu bruoļim: ~Meiļī bruolīši, kurs nu mums īs šūnakt tāvu

sorguot?"

Bruoli jam soka: „Ka tu esi muļķis, tod vari īt."

Mulkis ari nikuo nasoka un īt uz kopim. Ap pušnakti tāvs

izleida nu kopa un prosa: „Kurs dāls mani sorgoj?"
Muļķis atbild: „Es trešais, muļķīts."
Un tāvs atkon īlīn kopā.
Utru vokoru muļķis prosa nu bruoļim: „Meiļī bruolīši, kurs

nu mums īs tāvu sorguot?"

Bruoli jam atbild: „Ka tu esi mulkis, tod vari īt."

Muļķītis napretuojuos un aizīt uz kopim. Ap pušnakti tāvs

izlīn nu kopa un prosa: „Kurs dāls mani sorgoj."
Muļķis atbild: „Es trešais, muļķīts."
Tāvs otkon īlīn kopā.
Trešū vokoru muļķis nivīnam nikuo nasoka un aizīt uz ko-

pim, jo zyna, ka šūnakt sorguot pīnuokas jam. Ap pušnakti nu

kopa izlīn tāvs un prosa: „Kurs dāls mani sorgoj?"

Muļķis soka: „Es trešais, muļķīts."
Tāvs tagad muļkam īdūd mozu stabulīti sacīdams: „Jo tu ar

šū stobulīti pošviļpuosi, atskrīs zalta zyrgs. Tu jam īlīn pa lobū

ausi un tu byusi ļūti skaists princis; bet jo gribi palikt, kaids

beji, līn caur kreisū ausi."

Reitā mulkīts īt uz muojom. Muojuos gudrī bruoļi viņu suoc

zūbuot sacīdomi: „Kū tu nūsorguoji par treis nakt's?"

Bet muļķīts nikuo naatbildēja. Pēc kaida laika tuos molas

ķēniņš nūdumuoja sovu meitu apprecēt. Ķēniņš meitu uzsādy-

nuoja uz augsta stykla kolna, un izsludynuoja jaudim: „Kas uz-

juos uz stykla kolna un nūņems meitai nu rūkas gradzynu, tys
varēs meitu ņemt sev par sīvu un palikt par ķēniņu."

Meitas tāvs beja jau vacs un naspēja valdīt. Vysi prinči,

muižnīki un ari zemnīku dāli pirka lobus zyrgus, un kaustīja ar

tārauda pokavim. Nuokūšā dīnā gudrī bruoļi nūdūmuoja dūtīs

uz ķēniņa pili, un izmēginuot sovu laimi. Bet muļķītis rauduo-

dams lyudzēs nu jīm, lai ari viņu ņem leidz, bet bruoli paņēma

sīkas lynsāklas, samaisīja ar palnim un soka: „Kod tu lynsāklas

izlasīsi nu palnim, varēsi juot uz uoža."

Tikkū bruoli aizjuoja, muļķīts sašvilpuoja sovā stobulītē, un

tyulin atskrēja zalta zyrgs un prasīja muļkīšam: „Kas tev kait,

ka tu taids bēdīgs?"
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Muļkīts izstuostīja, ka viņš gribējis juot ar bruoļiim leidz,
bet viņi nav viņa paņāmuši, bet uzdavuši izlasīt sīkas lvnsāklas

nu palnim: tod tik es varēšūt ar uozi juot.
Zalta zyrgs pyute palnūs un lynsāklas vysas atdalījuos nu

palnim, tod jis socīja: „Līu man tik caur lobū ausi."

Muļkīts ari izleida pa lobū ausi un palyka ļūti skaists princis,
drēbes nu vīna zalta, zyrgam prīškā mēness, pokālā saule. Muļ-
kīts devjās ceļā un dreiž vīn panuocja šovus bruolus. Muļķīti
īraudzījuši, viņi bāga nu ceļa, bet muļkīts viņim lobi vīn sadevja

ar puotogu un aizjuoja uz stykla kolnu. Pi kolna beja salasījis
dels pulks ļaužu, viņi vysi skatījuos, kai prinči juos uz stykla kolna.

Bet nivīns naspēja pat leidz puskolnam uzjuot. Te uzreiz ļaudis

suoc klīgt un skatītīs uz vīnu princi, kurs pašreiz juoja uz kolna.

Vysi ļaudis jam suoka klīgt, ka princese pīdarūt saules un mē-

neša prinčam. Bet muļkīts grīzja zyrgu atpakaļ, nadajuojūt leidz

princesei nazcik osu.

Muļkīts juoja uz muojom, ceļā viņš panuocja šovus gudrūs
bruolus un krītni sadeva jīm ar puotogu. Muojuos muļkīts iz-

leida zyrgam caur kreisū ausi un palyka taids, kaids bejis. Par

nagaru laiciņu bruoļi puornuok muojuos tikkū dzeivi.
Nuokūšā dīnā gudrī bruoļi nūpierka cytus zyrgus, apkaustīja

tūs ar tārauda pokovom un gribēja jau laistīs ceļā, bet muļkīts
otkon lyudzja rauduodams, lai viņu ņem leidzi. Bruoli soka:

„Ak, muļķis šis, ar mums grib juot! Mums gudrim vīns princis

ar sauli un mēnesi muguru nūecēja, bet tevi, muļķi, pavysam nū-

systu."
Un bruoli paņēma divus sīkus lynsaklu, sajaucja ar palnim un

teica: „Jo šuos lynsāklas izlasīsi mv palnim, tod vari ar uozi juot."
Tikkū gudrī bruoļi aizjuoja, mulķīts pašvilpa sovā stobulītē

un tyulen atskrēja zalta zyrgs un prasīja: „Kuo tu taids nūsku-

mis, kas tev kait?"

Bet muļkīts soka: „Man bruoļi lyka div sīkus lynsaklu izlosīt

un palnim, un tod tik varēšu juot ar uozi."

Zyrgs tyuliņ pyuta palnūs un vysas lynsāklas atsadolīja.

Zyrgs soka tod uz mulki: „Līn man dreižuok caur lobū ausi un

juosim prūm, jo šūdīn mums ir juosasnīdz kolns un juonūjem

princesei grad zvns."

Un mulķīts izlīn caur lobū ausi un palīk par skaistu princi ar

mēnesi prīkšā un ar sauli pokoļā. Viņš dreiž panuok gudrūs

bruoļus un sadūd viņim ar puotogu. Nūjuojis pi stykla kolna,

muļkīts tyuleu devjās kolnā un dreiži sasnēdzja kolna viersyuni.

Nūņēmis princesei gradzynu nu piersta, viņš viņu nūskūpstīja

un devjās lejā. Ļaudis vysi sauca: ura! un dūmuoja, ka skaistais

princis juos uz ķēniņa pili, bet mulķīts tik laidja uz muojom. Iz-

leida zyrgam caur kreisū ausi un palyka kaids bejis. Dreiži muo-
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juos puorjuoj gudrī bruoļi. Muļkīts nu viņim prosa: „Kai, meiļī
bruolīši, sasnēdzjāt stykla kolna golu?"

Bet bruoļi atbild: „Kur tu sasnīgsi? Tur jau beja taids prinr
cis ar sauli un mēnesi, kurs nesēs kai vējs un mums tik stvpri
sasyta ar puotogu."

Muļkīts vairuok nu bruolim nikuo naprosa, bet uzvalk prin-
ceses gradzynu piersta un apsīn ar lupotu. Ķēniņ štagad pavēl
meklēt tuo prinča, kurs princesei nūņēma gradzynu. Poprīkšu

puormeklēja vysus prinčus, bet naatroda. Tad puormeklēja vy-

sus muižnīkus, bet ari naatroda. Tod nuocja kuorta zemnīkus

puormeklēt. Dreiž īroduos ķēniņa karaveiri arī pi gudrū bruolu,
lai viņus puormaklātu. Obus gudrūs bruolus puormeklēja, bet

naatroda, tod prasīja: „Vai jums vairuok nav bruolu?"
Gudrī bruoli soka: „Ir vīns mulkis, kurs caurom dīnom cepļa

prīkšā rušynuoj palnus."
Karaveiri puormeklēja muļķīti un atruoda pi viņa gradzynu.

Viņi paņēma muļķīti un aizvedja uz pili. Mulķīts pašvilpuoja

sovu zyrgu un izleida jam caur lobū ausi, palyka par lūti skaistu

princi. Ķēniņš viņu īcēla par ķēniņu sovā vītā un apprecēja ar

sovu skaistū meitu. Mulķīts dzeivuoja lūti laimīgi. Es ari beju
uz muļķīša kuozom, ēdju, dzēru, pa zūdu tecēja, mutē natyka.

27. A. 530. N. Rancans Eglūnā.

Sen senejūs laikus dzeivuoja tāvs ar trejim dālim, divi beja

gudri, trešais muļķis. Šū muļķi nūsauce par palnurušku, juo gudri

bruoļi juo nikur nalaide un juo dorbs beja palnus rušinuot. Tāvs

jīm beja ļūti vacs un slvms. Jis mierdams sācēja uz savim dālim:

„Ka es nūmieršu, jvus, kai muni dāli, mani klausējāt, paklausāt
ari pec munas nuoves. Kod jyus mani paglabuosit nu šās pašas
dīnas vajadzēs katram pa naktei pi munas dūbes īt sādātu."

Zvnoms dāli jau apsajēme, kai tāvs gribēja, un jis nūmira.

Dāli sataisēja ļūti boguotas bēres un paglabuoja tāvu. Atguoja
vokors un vacuokajam dālam vajadzēja īt pi tāva dūbes sādātu.

Tai vacuokais dāls prosa palnuruškai: „Ej tu munā vītā. un es

tev dūšu pupas ēst."

Tai palnu ruška pajēma tuos pupas, aizguoja uz kopim, at-

sasāda pī tāva dūbes, sēd un ād pupas. Ap stundem vīnpadsmit
klausās: zeme saviļnuoja, pazaškeire uin izleide tāvs. Viņš jau-

toj: „Kas te sēd pi munas dūbes, vacuokais dāls?"

Palnuruška atbildēja: „Nav vacuokuo! Jis man īdeve pupas,

lai es atsēžu par jū nakti."

Tai tāvs parunuoja ar jū un īleida atpakaļ dūbē, bet palnu-

ruška atguoja uz sātu. Bruoļi jautuoja: „Kū tev tāvs sācēja?"

Jis atbild: „Nikuo nasacēja."
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Utruo naktī vajaga īt vidējam dālam savu nakti sādātu, bet

jam bais ir sēdēt uz kopim, un taipat ari itvs izdora, kai vacuo-

kais. Palnuruška īt ar.prīcu, lai dūd tik pupas, jis atsādās vīns

pats treis naktis.

Tai jis pajēme tuos pupas, sabēre kuleitē un aizguoja otkon

uz kopim. Naktī tāvs izleida nu dūbes, tvuliņ vaicoj: „Kas šū-

nakt sēd pi munas dūbes, vidējais dāls?"

Bet palnuruška soka: „Es sēžu."

„A par kū naguoja vidējais dāls?"

„Viņš atsacēja, ka beiduos, un nagribēja īt. Jī man īdeve

pupas un es ar lobu pruotu eimu, ka tik kū ēst."

Tai tāvs jam īdeva skaistus zuobakus. Sātā gudrī bruoli

vaicoj: „Kū tev tāvs sācēja?"

„A kūta jis sacēs? Pavaicuoja, par kū tu naguoji."

Trešā naktī juoīt palnu ruškai, un jis prosa bruoļim, lai īdūd

pupas, jo ar pupom asūt eiss laiks. Bet gudrī bruoļi atsacēja:

„Kai jau palnuruška. varēsi taipat smiltis uz kopim rušinuot."

Palnuruška aizguoja uz kopim atsasād pi tāva dūbes un raud.

ka bruoļi nadūd ēst. Paguoja tys laiks, izleida tāvs — klausuos,

ka nazkas raud. Tāvs soka: „Voi tu, palnuruška, esi te un

raudi?"

„A, kaita man nerauduot? Bruoli nadūd ēst."

Tai tāvs soka uz jū: „Ka tu pi munas dūbes sēdēji šituos

treis naktis, to es tev īdūšu stabuleiti. Kai tik tu jimā īpyutīsi\
tev atskrīs skaists zyrgs, un tu īlein jam labajā ausī, bet pa kreisu

izlem, tad tu paliksi taidas skaistas kruosas kai zyrgs."
Tāvs jam īdeve vēl vīnu skreini ar dažaidim ēdīnim sacī-

dams: „Tev tikai vajadzēs pasacēt šitū vuordu: „Atsataisi!" jei
tev atsataisēsīs; ka byusi paēdis, pasaki: „Aizzataisīs!" jei tyu-

leit aizzataisēsīs."

Panuruška pabučuoja tāvam rūku un tāvs īleida zemē uz

myužeigu dusu. Bet palnuruška nūskaiteja vīnu lyugšanu, nū-

guoja nu kopim un pastabulēja ar stabuleiti. Atskrēja zyrgs un

jis sāda zyrgam mugarā un aizjuoja uz muojom. Dajuoja pi

duorzā, nukuope nu zyrga zemē, un pasvilpēja, tai zyrgs aiz-

skrēja pa ceļu un palnuruška ar skreini īguoja ustobā. Bruoli

jam vaicoj: „Kū tev tāvs sācēja?"

Viņš jīm atsacēja: „Ka jyus byutu uūguojuši i dzierdējši, kū

jis soka."

Tod jis lykuos gulēt, bet tū stabuleiti īlyka azūtē un skrei-

neiti palyka sev zam golvas. Kad jau beja izzagulējīs, pīzacēlēs

kuojuos turpat uz cepļa, bruoļim naredzūt, paklusam izjēme tū

skreineiti saceidams: „Atsataisi!" Tai skreineite atsateisēja un

tur vydā beja dažaidi ēdīni. Paēdis viņš pateice: „Aizzataisi,"
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jei aizzataiseja. Nu tagad palnuruškai navaidzeja praset nu

bruolu, lai dūd ēst.

Pēc nagara laika ķēniņš pasludina vysim ļaudim: „Kas uz-

juos uz stykla kolnu un paņems munas meitas zalta gradzynu,

tys pajems jū sev par sīvu."

Bruoļi tvuleņ suoka baruot šovus zyrgus un kod atguoja ķē-

niņa pasludinuotais laiks, bruoļi staiguoja dūmuodami, ka var-

byut i varēs uzjuot stykla kolnā. Viņi pajēma pašus skaistuokūs

zyrgus, izvede nu kļāva, apsadluoja un taisējuos juot. Palnu-

ruška, nūkuopis nu cepļa, prosa bruoļim, lai laiž ari jū kaut uz

slyktuokuo zyrga: „Es jau nagribu ni loba zyrga, ni lobu drēbu."

Bruoļi soka: „Zyni, kaids tavs darbs
— palnus rušinuot! Ja

nagribi palnu rušinuot, mēs tev īdūsim dorbu."

Vacuokais bruoļs aizguoja uz klēti, atnese lynsāklu garči un

sabēre palnūs saceidams: „Ja tu izlasēsi, tod varēsi juot."
Tai bruoļi sasāda uz zyrgi<m un aizjuoja. Palnuruška par

šalteņu izguoja uorā, izjēme savu stabuleiti nu azūtes un pasta-
bulēja. Tyuleit atskrēja jam ļūti skaists zyrgs ar sadlim — vyss

zvaigznēs. Viņš davede zyrgu pi palnim, un kai zyrgs pyuta ar

nuosim, tai lynsāklas izskrēja nu palnim. Palnus viņš izbēre

uorā, bet lynsāklas sabēre vīnā pyurā. Palnuruška īleida zyrgam

labajā ausī, izleida pa kreisā un palyka ļūti skaists puisis. Jis

tyulen sāda jam mugorā, eisā laikā daskrēja pi tuo stykla kolna

un uzjuoja tur lobu gobolu, bet juoja mudri otkon atpakaļ uz sātu.

Juodams jis ceļā satika šovus bruoļus un īpēre jūs ar sovu peicku.

Atskrējis da sātai, viņš īleida kreisajā ausī un pa labū izleida, tod

pasvilpa un zyrgs aizskrēja prūjom, bet palnuruška īguoja ustabā

un atsagulās uz cepļa.
Par nagaru laiku atguoja bruoļi, saguoja ustabā, nūsavylkuos

un suoka ēst pušdīuas. Palnuruška, uz cepļa guladams, vaicoj

jīm: „Kū jyus tur redzējuot?"

Viņi jam stuosta, ka redzējuši nazkaidu puisi ar ļūti skaistu

zyrgu, kas jau uzjuojis lobu gobolu kolnā. Viņš soka: „Es beju

uzkuopis uz klēts jumta un vysu redzēju. Kai jyus juojuot pa

ceļu, tys ar tū skaistū zyrgu pērc jyus ar peicku."

Gudrajim bruoļim šitys napatyka un jī soka: „Paga, mes tev

reit īdūsim divi garči Ivnsāklu lasēt, to tu nakuopsi iz jumta var-

damīs, kas kū dora."

Ūtrā dīnā ari taipat vyss nūteik kai pyrmā. Atguoja bruoļi

un stuosta:
,;
Nazkaids puisis ar ļūti lobu zyrgu atjuoja un uzjuoja

jau pār par puskolnu."

Palnuruška atsasauc, uz cepļa gulādams: „Es ari redzēju,

kai jyus ap tū stykla kolnu skraidējuot, un redzēju ari, kai jyus

pērc ar peicku."
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Bruoļi vaicuoja: „Kur tu redzēji, jo tu lvnsāklvs lasēji nu pal-
nim^"

Palnuruška atbild: „Izlasēju, eite pasavērtīs!"

Bruoļi aizguoja uz klēti, pasavēre — jā, izlasētas! Viņim

beja ļūti lels breinums, kur tys muļķis var tai mudri izlasēt.

Atguoja trešuo dlna un bruoļi pīber palnuruškai vēl vairuok

lvnsāklu. Viņi runoj un smejas: „Myusu palnuruškai byus rair

šonuos."

Trešā dīnā ari taipat nūtika. Palnuruška panuocja šovus

bruoļus un aizjuoja jīm garom. Viņš apjuoja ap kalnu treis rei-

zes un tod kai juoja, tai uzjuoja kolnā un pajēme ķēneņa meitas

gradzynu. Kēneņa meita beja ļūti prīcīga, ka taids skaists puisis

pajēme juos gradzynu. Bet palnuruška atguoja otkon uz sātu.

izdarēja taipat, kai pyrmojuos dīnuos. Bruoļi atguoja, stuosta

vysu, kas beja nūticis. Vokorā palnuruška grib pazavērt gra-

dzynu un tymsā pasarādēja reizi pylna ustabā gaismes. Palnu-

ruška lūti sasabeida un bruoļi suoka uz jū buortīs: „Kū tu dari

tur uz cepļa? Ustabu nūdadzinuosi."

Bet viņš pret bruoļim nasacēja nikuo, tikai guļ un šņuoc. Pēc

kaida laika kēneņš līk vysim saīt pi juo taidā un taidā dīnā.

Bruoļi ari sasataisēja un īt, bet pelnuruška nu cepļa lyudz, lai

palaiž jū ari īt da kēneņam kaut boltas maizes paāstu. Bet bruoli
suoka uz jū buortīs: „Kur tu, taids mulkis, īsi? Lauds apsa-

smīs un ari myusim byus kauns."

Tai palnuruška ar paklausa bruoļu. Tur kēneņa pilī saguoja

visi, kēneņa meita apsaskatējuos ap vysim, bet nav juos gra-

dzyna. Tai vysi otkon atguoja uz sātu.

Pec tam vēļ ķēniņš pasiudinuoja, ka lai saīt zamuokuos šķi-

ras cyivāki: übagi un neikuli. Tagad palnuruška soka uz bruo-

ļim: „Tūlaik maņa nalaidēt, tagod maņa ari tur sauc."

Bruoli prosa: „Kab tu nasaceitu, ka tu esi myusu bruoļis!"
Palnuruška ari apsajēme nasacēt. Atguoja tei dīna, palnu-

ruška nūkuope nu cepļa ar vysim palnim un aizguoja uz kēneņu.

īguoja pilī, skatuos: pylns laužu. Vysi sēd kai lēli kungi uz krā-

slim, bet jis dabuoja blučeiša, īlyka koktā un uz tuo atsasāda.

Atguoja kēneņa meita, apsaver vysus, palyka_pats pēdējais myusu

palnuruška. Jis nūjēme tuos lupotas. jei vērās, ka juos gradzyns,

un suoka rauduot. Tī veiri tyuleņ pīrakstēja jū, kai jū sauc un

kur jis dzeivoj. Ķēniņš jau nevar puorkuopt sovu sūlejumu. Tai

jis palnurušku īvede atsevišķā kambarī, apvylka labas drēbes

un lyka jū nūzamozguot. Jiš nūzamozguoja, un nyu beja skaists

puisis.
Pēc kaidom dīnom visim juoīt otkon uz pili. Palnuruška

aizguoja uz muojom, bruoli skatuos: mulkis atīt skaistā apģērbā,

kaida jīm nikod nav bejis. Jis īguoja ustobā, soka: „Jyus, meiļī
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bruoļi, turējuot mani par muļķi, par palnurušku, bet izguoja pa-

vvsam cytaidi. Kēneņa meitas gradzyns beja man!'
4

Viņš nyu vysu izstuostēja, kū beja redzējis un darījis. Bruoļi

suoka rauduot un soka: „Ja, meiļais bruoļeit. mes atsavainuojam

pret tevi. Tu esi desmit reizi gudruoks kai mes!"

Tad palnuruška nūcēle nu cepļa kasteiti — soka: Atsa-
taisi!" Kasteite atsataisēja nu bruoļi redz, ka tur ir dažaidi ēdīni

un dzērīni. Jī vysi šādās pi golda un paēde.

Atguoja tei nuteiktuo kuozu dīna. Palnuruška izguoja un pa-

stabulēja — atskrēja jam skaistais zyrgs, kuru bruoļi jau pazyna.
Jis sāda uz zyrga un aizjuoja da kēneņam. Kēneņa meita iz-

skrēja uorā sajemt kai gostu — skatuos: „Pavysam cytā ap-

ģērbā un tys pats zyrgs, ar kuru jis dalēce da manim." Tai viņa

palyka ļūti prīcīga un apsaprecēja ar skaistū puisi.

Piezīme. Loti līdzīgu, bet nepilnīgu pasaku uzrakstījis arī skolnieks

St. Valeinis turpat Eglūnā. P. Š.

28. A. 530. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 669 (124, 14).

Kuods tāvs, uz mierstamās gultas boudams, aicinājis šovus

treis dālus, divi bejuši gudri, tis trešīs dums, un uz tīm socījis:

„Muni dāli! es nūmieršu, muni tod kopā apglobās, tuodeaļ apvak-

tājat muni kopsātā treis noktis nū vītas, ikkotris sovā noktī:

vacākīs pirmā, vidais ūtrā, un tis, kuru jous par sliktākā turat —

trešā."

Tāvs peac maz stundām nūmira. Kod kopā apglobāts bej,

tad dumīs iz vacākā soceija: „Tev juoīt šūnokt vaktātu!"

Vacākīs soceija: „Es naesmu neikuods mirūņu vaktnīks, ja

tev patikšana, tad aij tu munā vītā!"

Dumīs oizguoja. Op pusmokti tis sita rūkās un soceija:

„Tāvs, celīs ougšā!"
Tāvs uzcēlīs nū kopa: „Nu, dāls, kuopeac tad vacākīs dals

nov nuocis?"

„Kū nu, tāt! tis jou soceija, ka naešūt mirūņu vaktatajs un

atļuova mun vaktuotu nuokt."

Tāvs soceija: „Dāls! tu nu munu pruotu asi pīpildījis, vacaka

bruoļa vītā nuokdams, tod es tev dūšu sudraba ziergu ar zvaigzni

pīrē; un ko tu nū kraisās puses tam caur ausim leidīsi, tod i tu

bousi sudrabā opgierbīs!"
Dāls izprouvājis, otrāda —to bej. Bet tam atkal voijadzaja

caur ūtru ausi leist, tod tis otkal sovas pirmuos driebas dabūja

un ziergs ori nūzuda. Un tāvs tam deva ori stobulīti, or tū loi

poušūt, ja zierga vajagūt, jū tis tuolīt nuokšūt. Kod tāvs tū or

dālu bej sorunājīs, tis otkal īkuopa kopa un dals, dīnas gaisma
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guoja iz muojuom. Vokarā dumīs soutēja ūtru bruoli tāvu vak-

tētu; arī tis naguoja — tuopat otbildāja, kuo vacākīs dāls.
Otrā noktī tāvs tam otkal deva ziergu un stobulīti, tuopat

dālu pamuoceidams, kuo pirmā noktī. Bet tis ziergs bej zelta

spalvā ar mienass zvaigzni pīrē.

Kod trešū nokti dumīs vaktētu guoja, tod tis otkal tuopat,

kuo pirmā noktī tāvu nū kopa uorā souca. Nu tis iznuocs iz tū

tuo runājis: „Nu, dāls, por tovu poklousību es tev šķiņkāju ari šū

ziergu dimanta spolvā ar duorgim akmiņim izrūtātu. Kod tu ar'

šim nū kraisās pusas caur ausim leidīsi. tad tev tuods pots ap-

gierbs bous, kuo tam ziergam spolva. Tis tev reiz ļūti derēs.

Dzeivā nu vasals, nu es tev' nū munas vaktēšanas otlaižu!"

Tod tāvs īkuopa kopā un dumīs guoja itkuo neikas naboutu

radzāts un dzierdāts; jū tam gudrī bruoli kotru raiz, kod nū tāva

kopa muojā nuoca, proseijuši: kū loba radzājis un dzierdājis. Tod

tis tik stuostījis: „Citu naesmu radzājis, kuo kopsātu un kūku

šnuocīnu dzierdājis."

Muojā jeb lobāki sakāt: rejas oizkruosnē dzeivādams, tis nū

gudrim bruoļim dabūja zināt, ko kieniņš izlaidis tuodu povēli:
šū maita sādūt līlā gluožu koilā, kurš nu tur juošus izjuojūt, tam

šis viņu par sīvu gribūt dūt un par tuos zemes kieniņu īcalt. Kod

nu gudrī bruoļi tū dzierdāja, tad tī dūmāja īt iz turani, ne vis ar

ziergim, bet ar uožim iz tuo kolla izjuot, jo ar uožim varbūt stuo-

vūs kollūs lobāki, kuo ar ziergim juot. Gan dumīs loudzās, lai

šū ar leidz namūt, bet gudrī pavēlēja, lai šis tik sovu puortu (pa-
vardu) rušinūt un coukas ganūt!

Kod gudrī beja oizguojuši, tad dumīs īpouta sovā stabuleiti —

tuolīt otskrieja sudraba ziergs. Tis, caur zierga ausim cauri iz-

leidis, dabūja sudraba opgierbu. Tuods tis nu nujuoja leidz tam

gluožu kollam, bet ceļā, bruoļus ponuocis, tis īcirta vīnam un

ūtram ar peicku par ousi un uzsouca: „Nu, ašāk!" Bruoļi polika

bēdīgi un soceija: „Tis beja kungs!" Pī kalla donuocis, tis vīnu

trešū doļu kallā izjuoja un otkal otkapaļ otgrīzās. Par tū tī citi

breinījās. Utrā reitā tis otkal bruoļim leidza taiseijās īt; bet tī

soceija: „Kū tu tur dareisi? Ko tu radzātu tū kungu, kas tur

beja, tis tevi glouži someidītu, jau mousim kotram par ousi īdeva."

Kuo nu šī bej oizguojuši, tod viņš sovā stabuleiti divi raizas

īpouta. Nu otskrēja ziergs ar zalta spolvu. Tis. por opzaltitu

juotnīku puorvērtījīs sēdās ziergam mugurā un oizjuoja. Bruoļus

tuopat kuo pirmā raizē iz ceļa nūnuocs, tis divi trešdaļas izjuoja.
Cilvāki pī kolla nu jū voirāk breinījās, juotnīku zaltā īroudzīdami.

Nū kalla nūjuojis, tis laidās uz muojam un, sovas drēbes puormai-

nījis, nūsēdās pallūs.
Trešā reitā, kod bruoļi bej nūjuojuši, dumīs pocēlīs nū puorta,

īpoutis treis raizas stabuleitī un dabūja ziergu teirā dimantā un
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duorgūs okmiņūs mirdzīt un speidūt. Kod nu ziergam caur ousim

izleida, tod bej vēl graznāks. Tuo speidādams un mirdzādams

juoja iz gluožu kallu. Iz ceļa otkal bruoļus sostapa un tīm ar

peicku kotram treis sitīnus īsita, tuo kuo nū kouna un suopēm

nazināja kū īsuokt. Tik leidz kuo dumīs pī gluožu kolla nuoca,

tis ar vīnim lēkšim kollā izjuoja. Kolla galā pī princasas nūnuocs,

tis tū nūbučāja. Princasa tam tai breidī īspīda ar sovu gradzanu
zeimi pīrē. Kod tuo princasi bej nūbučājs, tod otkal kuo izjuojis,
tuo nūjuoja. Muojā gūda drēbas nūvilcis. tis otkal rejas koktā

nūsēdās un goideija bruoļus muojā. Lai šim zeimas iz pīras na-

radzātu, tod opsēja lokatu. Gudrī bruoli otnuokuši, lūti doudz

par tā prinča graznuma runāja, jū par tū viņi tū turāja. Kod tī

dumajam opsītu golvu īroudzeija, tod proseija: kuopeic golvu

opsājis. Tis taica: kuo šim golva suopūt, tuopeic ašūt opsājs.
Dreiz peic tuo suoka vusā vallstī peic tuo meklēt, kas kieniņa

maitu bučājis. Bet navarāja otrast. Tod kieniņš lika visus šo-

vus povalstnīkus sosaukt un tūs pī sovas pils peic kuortām cauri

meklēt. Vusupaprīkšku nuoca prinči un citi valstības ougstmaņi.
Pī šīm naatroda nei vīna, kam boutu princasas zeima iz pīras.
Tod guoja pī valsts mozākim un zamākim opušknīkim' — ori tur

nabej. Nu meklēja pa zemnīkim — ori te bej velti. Vusupēdīgi

meklēja nabagus. Gudrī bruoļi bej dumū likuši nabagu rindā.

Kod nu princasa pī tū nuoca un tū golvas outu poti otraiseija, tod

viņa īroudzeija iz tū pīras sovu gradzana zeimi. Nu tī gudrī

bruoļi ļūti sosakaunājās un, celūs matušīs, loudza, lai pīdūdūt,

bet tis neikū naatbildeija — tikai loudza, lai viņu iz mozu loiciņu

■paīt polaižūt. Lobi. Tis nū tīm doudz cilvākīm nūguojis, īpuota

sovā stabuleitē treis raizas, tod otskrāja tī ziergi. Nu pots caur

ziergu ousim izleizdams polika par stoltu juotnīku un nūjuoja iz

kieniņu. Gar bruoļim garām juodams, tis iz tīm soceija: „Tis ir

tāva pīmiņa, kū viņš poklouseigam bārnam dūd!"

Gudrī bruoli nu vēl voirāk nūkounājās un otguodajās, kuo

bej ļūti slikti dareijuši tāva pruota napildīdami. Kieniņa maita,
tū staltū juotnīku īroudzeidama, touleit pozina. Viņi obi vīns

ūtru īmeilāja un kieniņš tīm dreiz kuozas taiseija un viņus par

valdinīkīm sovā vīta īcēla. Viņš valdeija ļūti lobi par sovīm

apakšnīkīm un ar i'kkotru, kuo tas ar sovīm bāmīm sotikās.

29. A. 530. M. Leitāna Eglūnā.

Viņam tāvam beja treis dāli. Vysjaunokais_ beja nūsaukts

par painurušku, tuodeļ ka vīnumār palnūs un rušinuoja

tūs, itkai tur bvutu nūsiāpta juo laime. Tāvs žāloja v_ysus šovus

dālus, bet sevišķi jaunuokū, jo tys kaut muļķis, tūmār jam beja

loba sirds.
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Reiz tāvs stvpri saslvma un, radzādams tyvu nuovi, aicy-

nuoja dālus kluot un pīsacēja jīm, ka pēc juo nuoves kotrs ītu un

pa nakti sorguotu juo dūbi. Tāvs nūmyra, dāli parauduoja, pa-

rauduoja un paglobuoja tāvu.

Kad atguoja vokors, vacuokajam beja juoīt sorguot tāva dūbi;

bet jis naguoja un syutīja palnurušku. Kai moksu pīsūlēja jam

nūpierkt sorkonas biksītes un zaļu capurīti.
Palnuruška pajēma maizes gabaliņu un laidās uz kapsātu.

Nūguojis tur, atsasāda pi tāva dūbes un, vārdamīs dabasūs, skai-

tīja zvaigznes. īsagribēja jam ēst — sagrauzja pajemtū maizes

gobaliņu un otkon skaitīja zvaigznes. Kad reitā uzlēcja saulīte

un godaliņu patecēja pa debesim, jis cēlās un aizguojis uz muo-

jom guluos sovūs palnūs.

Vokorā vidējam bruolam vajadzēja īt uz kapsātu sorguot
tāva dūbi, bet tys beiduos un lyudzja otkon palnurušku. Palnu-

ruška otkon pajēmja maizes gobaliņu, aizguoja uz kapsātu, sā-

duos pi tāva dūbes; vērās dabasūs un skaitēja zvaigznes. īsa-

gribēja jam ēst — apēdja maizes gobaliņu un otkon skaitēja

zvaigznes, cikom tuos suoka buolēt un dzist. Tad palnuruška cē-

lās un aizguojis uz muojom otkon guluos sovūs palnūs, lai atsa-

pyustu. Pazamūdīs parušinuoja palnus un otkon aizmyga. Tai

nūgulējis leidz vokoram, jis cēlās, pajēmja maizes gobaliņu un

guoja sovu reizi sorguot tāva dūbi.

Nūguojis uz kapsātu, atsasāda pi tāva dūbes un otkon, vār-

damīs dabasūs, skaitēja zvaigznītes. Bet kad nakts vydā tuos

suoka vysspūžok mirdzēt, atguoja pī juo tāvs, dūdams palnu-
ruškam mozu sviļpīti, sacīja; „Dāls, tu vysas treis nakt's uzticīgi

sorguoji munu dūbi, tuopēc duovynuoju tev šitū svilpīti. Jo tev

byus kaids tryukums, voi jo tev vajadzēs kaidas drēbes, voi

zyrga, tik pasvelp vīn, vyss tev byus."
Dāls pateicja tāvam par duovonu un, aizguojis uz muojom,

otkon lykuos palnūs, bet par tāva duovonu nikuo nasacēja.

Tuos molas ķēniņam beja lūti skaista meita. Precinīku ro-

duos tik daudzi, ka ķēniņš nazynuoja, kuram dūt meitu. Golā

pataisēja augstu stykla kolnu, uz tuo kolna zalta pili, sādynuoja
tur meitu, uzmaucja jai gradzynu pierstā un sludynuoja: „Kurs
nūmauks gradzynu, tys dabuos meitu pa sīvu."

Braucja boguoti ķēniņu dāli, guoja boguoti jaunekļi, bet ni-

vīns nanūmaucja gradzyna. Ķēniņa meita bāduojās, ka nav jau-

nekļa, kurs spātu viņu pajemt, un paslapyn par tū rauduoja. Pal-

nuruškas bruoļi ari guoja uz stykla kolnu, bet jaunuokū bruoli,

mulki, atstuoja muojuos. Tys lyudzās, lai palaiž jū ar', bet bruoļi

pazasmēja vīn, sāda uz zvrgu un aizjuoja.
Kad tī jau beja gobolā, palnuruška izleida nu cepļa, papyutja

svilpīti un tyulīt atskrēja ļūti skaists zyrgs un prasēja, kuo palnu-



403

ruška grib. Puisis stuostīja, ka grib nūmaukt ķēniņa meitai gra-
dzynu. Zyrgs lyka palnuruškai leist pa vīnu ausi īškā pa ūtrū

uorā. Kai tik jis izleida caur zyrgu ausim, tyulēt puorsameja
par staltu skaisti ģērbtu jaunekli, sāda zyrgam mugorā un aiz-

juoja, ka zeme vīn nūdunēja. Ceļā viuš danuoeja šovus bruoļus,
nūpēra tūs. Un vīnā vēja skrītinī izskrēja uz kolnu, nūmaucja

kēnina meitai gradzynu un otkon juoja uz muojom.
Te jis palaidja zyrgu vaļā, bet pats, apģērbis vācas drēbes,

leida palnūs.
Kad bruoli atjuoja uz muojoim. jis žuovuodams vaicuoja, kū

šī tur redzēja. Bet jīm nasagribēja stuostīt par sovu kaunu.

Pēc nazcik dīnom kēniuš pavēlēja saīt vysim jauneklim un

meklēja pi viņim sovas meitas gradzyna. Bruoļim nazynūt,

palnuruška ari aizguoja, bet šū reizi sovā vacajā palnu apģērbā.

Ķēniņš dūmuoja atrast gradzynu pi kaida slovana ķēniņa dāla,
bet atroda pi mul.ka palnuruškas. Nagribēja gon tam dūt meitas,
bet pēc taisnības princese krita palnuruškai. Ķēniņš nadreikstēja

sovu vuordu lauzt un tuopēc pavēlēja sulaiņim apmozguot palnu-

rušku, un tad sataisēja boguotas kuozas. Kuozuos beja ari palnu-
ruškas bruoli un vysas kēnests laud's. Nu palnuruška dzeivuoja
laimīgs ar ķēniņa meitu zalta pilī uz stykla kolna.

30. A. 530. Augusts Briedis Ērgļos. Zin. kom. kr. LP, VI,

677 (124, 21).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens dums. Tēvs

mirdams pavēlējis dēliem viņu trīs naktis sargāt. Labi. Nomi-

ris, ielikuši zārkā un zārku baznīcā. Pienākusi pusnakts
1

nu

vecākajam brālam bijis jāiet sargāt; bet šis negribējis iet, sūtījis

dumo. Dumais aizgājis. Un lai nebūtu garš laiks, paņēmis līdz

riekstus. Baznīcā tas uzkāp(i)s altārī uz krusta un tur it mierīgi

lupinājis savus riekstus.

Te baznīcā sagājuši velni — tā gājuši, ka vējš vien svilpis;
bet sarga tie nemaz neievērojuši. Pēc gan viens šo ieraudzījis

un kliedzis, lai kāpjot zemē. Dumais gauži izbijies, bet zemē ne-

kāp(i)s — grauzis tikai savus riekstus. Velni prasījuši, lai arī

šiem dodot riekstus, bet dumais nedevis vis riekstus, sviedis ak-

mentiņus. Velni koduši akmeņus, ka kraukš vien; bet atraduši,
ka no tiem nav nekāda labuma, metuši mieru.

Pēc arī no zārka izcēlies tēvs, piegājis piedumā un prasījis:
ko šis darot? Atbildējis, ka nācis viņu sargāt. Tad tevs tam

aiz pateicības iedevis zvaigžņu zirgu. Pagājusi pusnakts, viss

palicis klusu. Rītā dumais gājis uz māju un zvaigžņu zirgu ieve-

dis kādā būrē.

Otrā naktī citi brāli atkal spieduši, lai iet dumais sargāt. Aiz-
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gājis. Piegājis tēvs un prasījis: kāpēc neesot nākuši citi brāli?

Dumais izstāstījis, ka tie negribējuši — piespieduši šo. Šoreiz

tēvs tad iedevis mēness zirgu. Trešā naktī dumais atkal gājis

sargāt un dabūjis saules zirgu.
Un tās valsts ķēniņš uztaisījis lielu stikla kalnu; stikla kalnā

uzbūvējis pili un izsludinājis: ja kāds šai kalnā uzjās, tas dabūs

ķēniņa meitu par sievu un pus valstības.

Visi jaunekli tad barojuši un kaluši zirgus ar tērauda paka-

viem, ka var uzjāt, arī gudrie brāli tāpat; bet damais gluži mie-

rīgi gulējis uz krāsns un vārtījies pa pelniem. Uin jājamā dienā

gudrie aizjādami teikuši, lai dumais iet sēņot. Dumais arī veicīgi,

veicīgi grozu rokā un gājis. Pielasījis sēnes pilnu grozu, it veikli

sapurinājies un aizjājis ar zvaigžņu zirgu uz kalnu. Ceļā panācis

brāļus, tos labi samizojis un aizjājis, ka smiltis vien noputējušas.

Aizjājis pie kalna, uzjājis trešo dalu kalnam, tad atslīdējis atpakaļ

un steidzies uz māju, veicīgi noģērbies un gulējis atkal uz krāsns.

Atjājuši gudrie brāli un pavēlējuši, lai tiem vārot vakariņas. Va-

kariņās tie gudrojuši: kas tas tāds varējis būt, kas jājis tik spožu

zirgu un šos tik stipri samizojis? Bet nekā neizdibinājuši.
Otrā dienā gudrie atkal aizjājuši un dumo aizsūtījuši sēņot.

Dumais piesēņojis grozu un tad jājis ar mēness zirgu uz stikla

kalnu. Ceļā panācis gudros brāļus un atkal krietni samizojis.
Šoreiz stikla kalnam uzjājis pāri pusei, tad atslīdējis atpakaļ;
bet gudrie pajājuši tikai kādus solus.

Trešā dienā gudrie atkal aizjājuši: bet dumais saules zirgā
tos krietni noblietējis un kā jājis, tā kalnā augšā. Ķēniņa meita

tam iespiedusi pierē zelta zvaigzni un tad griezis saules zirgu at-

pakaļ un licies pelnos gulēt. Gudrie brāļi, gluži stīvi sapērti, at-

jājuši mājā un brīnojušies: kas tas tikai tāds bijis, kas uzjājis
kalnā?

Pēc kādām dienām ķēniņa kalpi gājuši meklēt, kam zvaigzne

pierē. Atnākuši pie brāļiem, paskatījušies gudriem brāļiem pierē,
tiem nebijis zvaigznes. Tad jautājuši, vai vēl kāda neesot. Gudrie

atteikuši, viens pelnurušķis gan esot, bet kas tad nu tam došot

zvaigzni. Ķēniņa kalpi jautājuši: kur tas atrodoties? Dumais

uz krāsns pacēlis galvu un pierē tam atspīdējusi zelta zvaigzne,
tā ka visa istaba nozibējusi. Nu tikai satrūkušies gudrie brāli,

ka lepnais jājējs bijis šo dumais. Tad pelnurušķis ņēmis savus

trīs zirgus, aizbraucis pie ķēniņa meitas, apņēmis par sievu un

dzīvojis laimīgi.

31. A. 530. 0. Ošupi s Gulbenē. LP, VI, 676 (124, 20).

Reizi viens tēvs bijis slims; viņš piesacījis saviem trim_ dē-

liem: kad nomirstot, lai katrs savu nakti viņa kapu sargājot!
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Tēvs nomiris — apglabājuši. Nu vecākam dēlam bijis jāiet pa-

priekšu sargāt, bet šis sūtījis muļķīti, jaunāko brāli. Labi tas

gājis arī. Ap pusnakti tēvs izcēlies no kapa un prasījis: kurš
dēls esot? Viņš atbildējis: jaunākais — tas, ko brāļi par muļķi

ieturējuši! Tad tēvs tam iedevis zvaigžņu zirgu, zvaigžņu pā-

tagu, zvaigžņu apģērbu un iegājis atkal kapā atpakaļ. Bet muļ-

ķītis aizgājis uz māju, ielicis zirgu stallī, pātagu klētī un zvaigžņu
drēbes skapī. Gudrie brāļi viņam rītā prasījuši: ko viņš redzē-

jis? Atbildējis: lapas tikai kritušas no kokiem, cita nekā nere-

dzējis!
Otra naktī dabūjis mēness zirgu, mēness pātagu, mēness ap-

ģērbu; trešā saules zirgu, saules pātagu, saules apģērbu.

Un vienam ķēniņam bijusi meita. Viņš uzlicis meitu uz aug-

stu glāžu kalnu, un kurš piejāšot, tam meita palikšot. Sajājuši

daudz ķēniņu dēlu, bet nevarējuši uzjāt. Tie divi tēva gudrie

dēli ari jājuši: viens ar cūku, otrs ar kazu; bet muļķītis sacījis,
lai šo arī ņemot līdz. Gudrie atbildējuši: „Kur tāds pelnurušķis

var iet — tur tikai pelni vien putēs."
Tad muļķītis vēlāk jājis ar zvaigžņu zirgu un uzjājis līdz

pusei; otrā dienā divi trešdaļas kalnam un trešā dienā ar saules

zirgu uzjājis pie meitas un nobučojušies. Bet ķēniņa meita viņam

uzspiedusi spīdošu zīmi uz pieres, tik spožu, ka viss kalns atspī-

dējis.
Un ko nu darīt? Nu steidzies mājā, apsējis galvu ar lakatu

un teicis brāļiem, ka galva sāpot. Bet trešā dienā gadījušies

ķēniņa meklētāji, tie atraduši, ka šim zīme pierē. Nu muļķītis

uzkāpis saules zirgam mugurā un saules drēbēs aizjājis uz pili,

kur saņēmuši to ar lielu godu un nodzēruši kāzas.

32. A. 530. Zumbergis Liepājas apg. Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 661 (124, 3).

Vienam tēvam ir bijuši trīs dēli, no kuriem viens labi dumjš
esot bijis. Kad nu tēvs esot nomiris, tad dumjais teicis: brā-

līši, kurš nu iesim tētiņa kapiņa sargāt?"
Šie atteikuši: „Glupais, trakais, ja tev gribas, tad jau vari

šauties!"

Nu viņš aizgājis un noņēmies visu nakti pie tētiņa kapa pa-

likt. Te ap pašu pusnakti nāk viens vīrs, mēness zirgu pie rokas

vezdams, un saka uz kapa sarga, lai to zirgu ielaižot otrapus ceļa

mežā, un kad viņam atkal tā vajagot, tad lai tikai jetot un svelpot,

tad zirgs būšot klāt. Bet brāļiem mājā lai vairāk nestāstot, ka

tikai: „Zaķītis vien pār kapu pārskrēja!"

Pārgājis mājā, brāļi vaicājuši: „Nu, ko nu laba redzēji pie

tēva kapa?"
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„Nekā laba neredzēju, zaķītis vien pār kapu pārskrēja!"
Otrā naktī dumjais brālis atvedis zvaigžņu zirgu un trešā

naktī saules zirgu.
Bet nu dumjais brālis padzirdējis, ka ķēniņa meita esot uz

augstiem glāžu kalniem, un kas tur pie viņas piejāšot, to ņemšot

par vīru. Un nu jājamā dienā gudrie brāļi saposušies paši pirmie

noskatīties, kas pie ķēniņa meitas uzjāšot; bet dumjo brāli atstā-

juši mājā, lai izlasa sieku zirņu no pelniem. Lasījis raudādams.

Te pienācis viens vecītis: kādēļ raudot? Tā un tā — jātupot un

jālasot zirņi no pelniem, nevarot tikt pie glāžu kalniem, kur visi

citi. Tad vecītis teicis: „Ko tad tu bēdājies? Saki tikai: „Pelni

pārtā, zirņi siekā!" un piesit trīs reizes pie zemes — darbs būs

galā."
Piesitis trīs reizes, sacījis: „Pelni pārtā, zirņi siekā!" — ta

visi zirņi no pelniem ārā un siekā kā izlasīti. Nu gājis uz kapsē-
tas birstiņu, iesvilpies, paņēmis mēness zirgu, sēdies tam mugurā

un laidis uz glāžu kalnim ķēniņa meitas lūkoties. Un vienā pašā
lēcienā aizjājis, uzskrējis vienu trešdaļu kalnā un griezies atkal

atpakaļ. Kad gudrie brāļi mājā atnākuši, tie stāstījuši, kādas šie

lietas esot redzējuši, bet glupais tikai brīnījies vien.

Otrā dienā brāļi kaņepes pelnos iebēruši, trešā dienā lin-

sēklas; bet viņš, vīriņa vārdus sacīdams, izlasījis un otrā dienā

ar zvaigžņu zirgu uzjājis divi daļas kalnā, trešā, ar saules zirgu,

pašā kalna galā, pie ķēniņa meitas. Ķēniņa meita viņu saldi no-

bučojusi, iespiedusi viņam zēģeli pierē un nu jājis mājā; bet jā-
dams katram gudrajam brālim reiz ar pātagu uzsitis.

Pēc kāda laika ķēniņš sasaucis visus vīriešus pie sevis.

Gudrie arī aizgājuši, bet dumjais palicis mājā pie pārta. Kad nu

visi ļaudis izlūkoti un nevienam tāda zēģele neatrasta pierē, tad

prasīts, vai nemaz cilvēku vairāk mājā nav. Gudrie brāļi teikuši,

ka šiem gan viens brālis mājā esot, bet tas esot pavisam glups
un netopot nekur laukā laists. Tad ķēniņš pavēlējis to arī atvest.

Aizgājuši — dumjais sēdējis aizkrāsnē ar sasietu galvu. Bet kad

lakatu no pieres norāvuši — ieraudzījuši ķēniņa meitas zīmi pierē.
Bet ķēniņš šo tādu nabaga lupatu redzēdams, dusmojies un gri-

bējis cietumā iegrūst. Tad dumais lūdzis, lai viņam atļaujot
savus zirgus paņemt. Labi, atvēlējis. Nu šis ātriem soļiem aiz-

skrējis uz kapsētu, sēdies saules zirgam mugurā un, tos otrus

abus katrā pusē pavadā turēdams, laidis tādā varenā spožumā

uz ķēniņa pili, ka visiem skatītājiem acis apstulbojis.
Nu dzēruši kāzas. Pēc kāzām arī par abiem brāļiem apžē-

lojies: vienu pieņēmis par stārastu, otru par junkuru.

Piezīme 1. Ērgļu variantā no A. Bīlenšteina kr. (1864.) teikts, ka

muļķītis siena kaudzi sargājis un pie siena kaudzes no vecīša dabūjis pirmā

naktī zirgu, kam zvaizne pierē, otrā, kam mēness pierē, trešā, kam saule
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piere. — Un tur bijis viens stiklu kalns, tur sēdējusi viena jumprava katru rītu

gala un sacījusi: „Kas pie manis uzjās, tam palikšu par brūti!"

LP. VI, 662 (124,4).
Piezīme 2. Kurzemes Liediķniekos kāds Mūrnieks ir piesūtījis Brīv-

zemniekam pasaku, kur teikts, ka viens ķēniņš licis trīssimts pēdu augstu stikla

kalnu uzcelt un tur uzcēlis savu meitu, teikdam: kas triju dienu laikā tur uz-

kāpšot pie meitas, tas būšot viņas vīrs un nākamais valdnieks. Tālāk teikts,
ka trešais brālis, Pelnurušķis, uzjājis pirmā dienā kalnam mazajā pusē ar tādu

zirgu kā zvaigzne, otrā ar tādu kā mēness līdz pusei, trešā jājis ar tādu zirgu
ka saule un uzjājis galā. Ķēniņa meita tam iedevuse savu gredzenu un drāniņu.
Beigas parastas.

LP, VI, 671 (124, 15.).
Piezīme 3. Vanagu Jānis piesūtījis Lerchim-Puškaitim pasaku no

Mežotnes, kur muļķa brālis trešo reizi no kalna jādams, aizskrējis ar dimanta

zirgu un pazudis. Tad ķēniņš licis visu pasauli kratīt. Kratītāji beidzot atnā-

kuši pie gudriem brāļiem, prasīdami: „Vai te neviena vairāk nava?" Neesot!

Bet gudrie brāli bija pabāzuši muļķīti apakš kubulas, lai neatrastu šo. Tad

kratītāji par laimi pamanījuši, ka apgāztās kubulas dibinā pa tapas caurumu

pirkstiņš izbāzts. Nu pavēla kubulu un atrada muļķīti ar ķēniņa meitas gre-

dzenu pirkstā. Tūliņ veda pie ķēniņa un nu bija kāzas muļķītim ar ķēniņa meitu.

LP, VI, 668 (124, 12).

33. A. 530. L. Vadel n i c k s Noga 1 ē. LP, VI, 672 (124, 17).

Viens tēvs mirdams teicis saviem trim dēliem, lai pa ziemas-

svētkiem viņa kapu sargājot: vecākais dēls lai nākot pirmo zie-

massvētku nakti, viduvējs otru un trešais trešo. Bet abi vecākie

brāli jaunāko nevarējuši ieredzēt, turējuši to par muļķi un likuši

visus darbus viņam vien vairāk padarīt. Kad nu atnākuši zie-

massvētki, sabraukuši pie vecākiem brāļiem daudz ciemiņu un

tie nelikušies atminēties, ko tēvs pieteicis. Tad jaunais brālis

sacījis vecākajam brālim: „Brāl, vai tu atminies, ko tev tēvs

teica, lai tu šonakt pie viņa aizietu?"

Bet tas atbildējis: „Kad tu gribi, ej tu pats! Ko es pie mi-

ruša cilvēka darīšu?"

Jaunākais neko nekavējies un aizgājis. Ap pusnakti _tevs
saucis to vecāko dēlu, bet jaunākais atbildējis, ka viņš nenākot.

Tad tēvs teicis: „Ej pie kapa vārtiem, tur pie sētas ir sudraba

zirgs!"

Labi, izgāja pa vārtiem, atrada sudraba zirgu ar sudraba

sedliem, pārgāja mājā un ielika stallī.

[Nākošā naktī jaunākais brālis dabūjis zelta zirgu un tad di-

manta zirgu. Visi trīs brāli grib uzjāt glāžu kalna, lai dabūtu ķē-

niņa meitu. Vecākiem brāļiem tas neizdodas, bet jaunakaļs pē-

dīgi uzjāj ar dimanta zirgu. Viņš gan steigšus aizļāj un paslēpjas;

bet ķēniņš beidzot uzmeklē jājēju. Tā nu jaunākais brālis ap-

precē ķēniņa meitu.]

Piezīme 1. Nogalē M. Kalnkaziņš uzrakstījis pasaku, kur brāli ne-

ņēmuši muļķīti uz dimanta kalnu līdz, un ka tad (kad brāli aizgājuši) muļķītis
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izmelojies mātei: viņš iešot mežā sēņot, lai viņu nemeklējot. Bet šis negājis
vis sēņot, pastabulējis tēva stabulīti un aizjājis ar sudraba zirgu kalnā. L. P.

Piezīme 2. Turpat Nogalē H. Nachbārs uzrakstījis variantu, ka muļ-

ķītis no tēva kapa pārnākdams, neteicis brāļiem nekā; bet kad šie par daudz

taujājuši, ko esot redzējis, tad atteicis: „Es redzēju, kā vējiņš pūta, salmiņš
dancoja, smuks mazs putniņš padziedāja!" Vēlāk teikts: kad tēvs iedevis svil-

pīti, tad sudraba (zelta, dimanta) zirgam pa vienu ausi ielīdis iekšā, pa otru

ārā un nu bija tērpies sudraba (zelta, dimanta) drēbēs
— bijis sudraba vīrs no

galvas līdz kājām. L. P.

34. A. 530. H. Skuj iņ a, Andrs Ziemelis, no 52 g. veca J. Gaiļa

Aumeisteros.

Tēvam bijši trīs dēli. Vecākais dēls tin vidējais dēls bijši

gudri, bet jaunākais bijis padumjš un šo saukuši par Pelnrušķi.
Tēvs palicis slims un ka taisījies mirt, ta izdalījis mantu Abiem

vecākiem dēliem atdevis māju un lopus, bet Pelnrušķam iedevis

mazu svilpīti. Tā svilpīte bijsi tāda savādīga: kā vien iešvilpšo-

ties, tā šim būšot rokā viss, ko vien gribēšot. Tēvs drīz nomiris

un dēli šo nobērējši.

Turpatās atkal, necik tālu, bijis ķēniņš un šim viena pati
princese. Nu ķēniņš izsludinājis tā, ka tam viņš atdošot savu

princesi par sievu, kas šai varēšot uzjāt pakaļā augstā slidenā

kalnā. Tas kalns bijis no tīras glāzes un neviens nevarējis viņā

uzjāt.
Pirmo dienu sataisījšies abi vecākie brāļi un aizjājši. Ka

šie jau bijši labi gabalā, ta Pelnrušķis apķēries un iesvilpies ar

svilpīti vienu reizi. Tūlī danācis tāds zirgs no tīra sidraba, ka tik

turies, un prasījis, kā šim vaigot. Pelnrušķis sacījis, ka šis gri-
bot uzjāt pie princeses, kas esot glāžu kalnā. Nu zirgs sacījis

pretī: „Es tik varu līdz trešai daļai kalnam uzjāt!"
Nu labi, Pelnrušķis bijis ar mieru arī tā un nu zirgs šim sa-

cījis, kā lai darot. Tūlī Pelnrušķis līdis zirgam pa kreiso ausi

iekšā un pa labo nācis laukā un tā šim tūlī bijšas mugurā tādas

pašas sidraba drēbes, kā viss zirgs. Tā nu Peluurušķis meties

zirgam mugurā un aizjājis uz glāžu kalnu, kā vējš. Pa ceļam šis

panācis abus vecākos brāļus. Šiem abiem Pelnrušķis sadevis ar

pātagu un tā drāzies kalnā augšā, bet līdz trešai daļai vien ticis

un tālāku nekust vairs. Nu Pelnrušķis tūlī ar zirgu apkārt un

atkal uz māju prom. Pie mājas izlīdis zirgam no labās auss uz

kreiso, atkal palicis par tādu pašu Pelnrušķi, kā bijis, un aizlīdis

aiz aizkrāsns.

Ka nu atjājši abi vecākie brāļi mājā, ta ruuājšies un spriedusi

par to princi sidraba zirgā, kas šos uz ceļa samielojis ar pātagu.

Bet Pelnrušķis tik klausījies un nesacījis ne vārdiņa.
Otrā dienā atkal abi vecākie brāli aizjājši uz glāžu kalnu.

Ka šie jau bijši labi gabalā, ta Pelnrušķis izgājis ārā, un div rei-
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zas iesvilpies un tūlī bijis klā spodrīgs zirgs kā mēness un pra-

sījis Pelnruškam, ko šis gribot. Pelnrušķis sacījis, ka šis gribot

uzjāt pie princeses glāžu kalnā. Nu zirgs sacījis pretī: „Līdz
pušķainam vien es tieku!"

Tā nu atkal zirgs sacīš Pelnruškam, lai lienot šim pa kreiso

ausi iekšā un pa labo ārā. Ka nu Pelnurušķis tā izdarīš, ta tūlī šim

ar bijš tāds pats spodrīgs apģērbs kā mēness mugurā un šis aizdrā-

zis uz glāžu kalnu, ka vējš vien nodzīvājis gar ausim. Kā nu Peln-

rušķis drāzies abiem vecākiem garām, tā atkal šiem sadevis ar

pātagu pa muguru un kā skrējis kalnā augšā, tā augstāku par

pušķainu vis neticis. Nu šis atkal drāzies uz māju. izlīdis zirgam

pa labo ausi uz kreiso ausi un atkal palicis tāds pats Pelnrušķis,
kā bijis un aizlīdis aizkrāsnē.

Ka nu abi vecākie nākuši mājā, tā atkal runājšies un spļau-
došies par to spodrīgo princi, kas šos samielojis ar pātagu. Peln-

rušķis sēdējis aizkrāsnē un nesacījis ne vārdiņa.
Trešā dienā atkal abi vecākie aizjājši uz glāžu kalnu, un ka

šie jau bijši labi gabalā, ta Pelnrušķis trīsas reizas iešvilpies un

tūlī ar bijis tāds zirgs kā saule klā un prasījis, kā Pelnrušķam

vaigot. Pelnrušķis sacījis, ka šis gribot uzjāt glāžu kalnā pie

princeses. Nu zirgs atbildējis, ka šis varot šo uznest glāžu kalnā,

un atkal vēlējis Pelnrušķim, lai pa kreiso ausi lienot iekšā un pa

labo ārā. Ka Pelnrušķis tā izdarījis, kā zirgs šim vēlējis, tā šim

tūlī ar bijšas mugurā tādas drēbes kā saule ,ka mirdz un lai-

stās vien.

Nu Pelnrušķis drāzies uz glāžu kalnu. Atkal viņš pa ceļam
panācis abus vecākos brāļus, sadevis šiem krietni ar pātagu pa

muguru un nu kā jājis, tā ar uzjājis glāžu kalnā. Nu princese

apķērusies Pelnrušķim riņķī un uzbāzusi pirstā savu gredzenu.
Bet Pelnrušķis tūlī atkal griezis zirgu riņķī un jājis tik prom. Nu

ķēniņš stellējis, lai Pelnrušķi ķerot. Bet Pelnrušķis tik pazibējis
citiem jātniekiem priekš acim un bijis prom.

Ka Pelnrušķis aizjājis mājā, tā tūlī atkal izlīdis zirgam pa

labo ausi iekšā un pa kreiso ārā un akai bijis tāds pats Pelnrušķis,
kā agrāki. Šis nu to pirkstu, kurā bijis princeses gredzens, ap-

tinis ar lupatu un aizlīdis aizkrāsnē.

Ka nu abi vecākie atjājši mājā, tā atkal savā starpā runājuši

un sprieduši par to princi, kas šos ar pātagu samielojis un uzjājis
kalnā. Pelnrušķis klausījies, bet nesacījis ne vārdiņa.

Ķēniņš gaidījis, gaidījis, ka nāks tas princis, kas kalnā uz-

jājis, bet neviens nenācis. Nu ķēniņš izsludinājis, bet neviens

nemodies. Nu ķēniņš sācis meklēt un gājis no mājas uz māju

un princese ar bijsi šim līdz. Ka nu ķēniņš ienācis tai mājā, kur

Pelnrušķis dzīvājis, ta izskatījis abus gudros brāļus un prasījis

šiem, vai še vēl kāds esot. Gudrie sacījuši, ka esot gan, bet tas
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esot šo Pelnrušķis, kas pa aizkrāsni vien dzlvājot. Nu ķēniņš
vēlējis, lai rādot to Pelnrušķi šur. Kā nu ķēniņš pamanījis, ka

Pelnrušķim viens pirsts aptīts ar lupatu, tā tūlī prasījis, kas pir-
stam esot vaines. Pelnrušķis Hedzes un stāstījis, ka esot pirstu
sasitis. Nu, lai rādot, atkal vēlējis ķēniņš. Nu Pelnrušķis no-

rāvis lupatu un princese tūlī pazinusi savu gredzenu.
Nu Pelnrušķis izgājis ārā un trīs reizas no vietas švilpis.

Tūlī saules zirgs bijis tolā un palocījies Pelnrušķim. Pelnrušķis
izlīdis šim no kreisās auss uz labo ausi un tūlī ar šim bīšas saules

drēbes mugurā.

Tā nu visi jājši uz ķēniņa pili. Pelnrušķis apprecējis meitu

un viņš dzīvājis laimīgi.

35.. A. 530. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

Kādreiz dzīvoja vecs, vecs zemnieks ar saviem trim dēliem,
divi bijuši gudri, bet trešais pamuļķis. Drīz tēvs saslimis un

par miršanu vien runājis: ja viņš nomirstot, tad dēliem pirmās

trīs naktis jāejot viņu kapsētā sargāt.

Drīz tēvs arī nomiris. Gudrie brāli tēvu nežēlojuši un node-

vušies tikai mantas dalīšanai, bet tā ka mantas bijis maz, tad no-

sprieduši dzīvot kopā Muļķītis turpretim raudājis pēc tēva un

nevarējis saprast gudro brāļu vienaldzīgo izturēšanos. Svēt-

dienā tēvu paglabājuši. Vakarā muļķītis redzēdams, ka vecākais

brālis nemaz nerīkojas iet uz kapsētu, sācis to šai lietā vaicāt, bet

vecākais tik pasmējies un teicis: „E, kāds tu vēl muļķītis! Tā

jau tik veca cilvēka iedoma. Kas tad šo tur zags, vai tad kādam

trūkst dzīvo, ka raks miroņus ārā? Un ja es ietu, kas tad ritu

manā vietā strādās? Ja jau tu gribi būt tāds, kāds līdz šim biji,

nu tad ej tu manā vietā."

Muļķītis sameklēja kažoku, cepuri, un aizgāja. Ap pusnakti

kaps atvērās un tēvs prasa: „Kas te sēž pie mana kapa?" Dabū-

jis dzirdēt muļķīša atbildi, viņš nosaka: „Labi, labi, dēls!" un

kaps atkal aizveras.

No rīta muļķītis pāriet mājās. Brāļi prasa, ko šis redzējis.

Muļķītis arī izstāsta, bet gudrie brāļi nospriež, ka tā tik muļķa

viltība, ne tur tēvs cēlies augšā, ne šis redzējis, droši vien visu

nakti būs labi izgulējies. Nākošu nakti vajadzēja iet vidējam dē-

lam tēvu sargāt, bet tas par to i nedomāja.

Kad satumsa, vecākie brāļi pierunāja muļķīti, lai tas arī šo-

nakt ietu uz kapsētu. Muļķītis bija ar mieru. Brāļi no rīta atkal

apvaicājās, ko tēvs teicis, muļķītis arī pastāstīja.

Trešo nakti muļķītis, tumsu nenogaidījis, jau gāja uz kapiem.
Šonakt atkal iznāca tēvs un, ieraudzījis muļķīti, palika stāvot un



411

vaicāja: „Vai tu viens pats, dēls, visas trīs naktis mani sargāji?
Ko tad vecākie brāļi darīja?"

„Jā, tēt," atbildēja muļķītis.
Tēvs iedeva muļķītim baltu mazu spieķīti, un teica: „Ja tev

vajadzēs kur_jāt,_ tad piesit ar šo spieķīti pie vecā ozola, kas

durvju priekšā stāv!" Muļķītis pateicās un sāka kociņu apskatīt.
„Nu, dēls," tēvs teica, „tagad tu vari iet mājās, nu es zinu,

kadi mani gudrie, labie dēli, dzīvo laimīgs, mīļais bērns!"

Pie šiem vārdiem tēvs noglaudīja muļķītim vaigus un tad

pazuda. Muļķītis domāja, ka tas tikai sapnis bijis, bet ieraudzīja
kociņu un pārliecinājās, ka tā patiesība. Drīz varēja jau manīt

rīta gaismu un muļķītis devās_ uz mājām.

Brāļi atkal prasīja, ko tēvs teicis. Arī šoreiz muļķītis visu

izstāstīja un parādīja balto kociņu. Brāļi tikai pasmējās un teica,

ka visu to muļķītis tik stāstot aiz dusmām uz viņiem. Vēlāk tik

retu nakti muļķītis gāja sargāt tēva kapu, bet brāļi pat par svēt-

dienām to neatminēja, jo bija daudz vairāk prieka runāt par dzī-

viem kā par mirušiem.

Kādu dienu vecākais brālis pārbrauca no tirgus un stāstīja
vidējam, ka esot ko jaunu dzirdējis. Ķēniņam esot meita nozagta

un tā tagad atrodoties glāžu kalnā. Ķēniņš nu solot savu meitu

par sievu un visu valsti tam, kas princesi novedīšot lejā. Varot

kurš katrs mēģināt. Abi brāļi arī norunāja jāt kalnā. Arī muļķī-
tis lūdza, lai viņam atļaujot kaut ar veco zirgu jāt kalnā, bet gu-
drie to neatļāva.

Trešā dienā no paša rīta jau gudrie aizgāja, muļķītis palika

mājās cūkas barot. Tiklīdz muļķītis bija beidzis savu darbu, viņš

arī gribēja redzēt glāžu kalnu un sāka par to domāt. Piepēži

viņš atminēja savu balto spieķīti. Paņēma to un piesita pie ozola.

Atskrēja sudraba zirgs un uz segliem bija sudraba jātnieka drē-

bes. Muļķītis ātri apģērbās un aizjāja.
Pašulaik viņa vecākais brālis jāja, bet neuzjāja, tad mēģināja

vidējais, tam ar tāpat gāja. Nu jāja sudraba jātnieks un uzjāja jau
krietni augstāk par visiem iepriekšējiem. Pēc tam muļķītis tūlīt

devās mājās, nolēca no zirga un tas tanī pašā acumirklī pazuda.-

Pārjāja brāļi, muļķītis prasa, vai uzjājuši. Šie sapīkuši_ atbil-

dējuši, kad jau citi nevar uzjāt, kur tad mēs! Esot tik stāvs un

slidens kalns, ka ne noturēties. Esot arī bijis viens sudraba

jātnieks, tas gandrīz jau līdz pusei uzjājis, bet zirgam slīdējusi

kāja un tālāk neticis.

Rītā jāšot atkal. Muļķītis' tāpat sāka lūgties, lai ņemot šo

arī līdz, bet par velti
t

Otrā rītā agri brāli aizjāja.

Muļķītis ātri sakopa lopus un izgāja ar savu spieķīti pie ozola.

Piesita vienreiz, zirgs nerādās, piesita otrreiz, atskrēja zelta

zirgs. Muļķītis steidzīgi uzposās un laida prom. Drīz pienāca
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arī viņa kārta kalna jat un viņš šoreiz uzjāja jau vel augstāki kā

pirmo reiz, bet steidzās atkal mājās.

Pārjāja brāli, muļķītis atkal šiem ar jautājumiem pretim.
Neesot atkal uzjājuši; bet šoreiz redzējuši zelta jātnieku un tas

arī šoreiz neesot varējis uzjāt.

Trešā rītā brāli atkal aizjājuši un muļķītis piesitis trīs reizes

pie ozola. Nu šoreiz atskrēja dimanta zirgs ar visu apģērbu.
Aizjāja pie glāžu kalna un novēroja, ka neviens vēl nevarēja kalna

galu aizsniegt.

Pienāca arī dimanta jātnieka reize. Nu kā tik sāka jāt, tā

arī kalna galā. Visi nu viņu apsveica saucieniem, kad nojāja ar

princesi un, to nodevis ķēniņam, steidzīgi jāja uz mājām. Prin-

cese iedeva viņam savu gredzentiņu par piemiņu. Pārjājis mā-

jās, viņš noģērba savas drēbes un ķērās atkal pie sava dienas

darba.

Pārgāja abi brāli sapīkuši, saīguši, un pastāstīja, ka bijis kāds

dimanta jātnieks un tas uzjājis kalnā un to atsvabinājis. Prin-

cese esot viņam iedevusi savu gredzentiņu, bet tas tūlīt arī aiz-

jājis, neviena nepazīts. Muļķītis noklausījās un pasmējās.

Pēc neilga laika ķēniņš izsludināja savas meitas saderinā-

šanās_ dienu. Pienāca minētā diena, bet brūtgāns vēl nerodas.

Un ķēniņš izdeva pavēli to meklēt pa visu valsti, pa katru māju,
Muļķītis, to dabūjis dzirdēt, apsēja roku un teica brāļiem, ka malku

cērtot, to esot drusku ievainojis. Kādu dienu atnāca arī viņu
mājā ķēniņa kalpi. Apskatīja gudros brāļus, bet, nekādas zīmes

neatraduši, tie prasīja, vai vēl neesot kāds brālis. Šie nu teica,

ka esot jau gan, bet tas tāds muļķītis, to jau pat par cilvēku ne-

varot turēt. Tomēr ķēniņa kalpi pavēlēja rādīt arī to.

lenāca muļķītis ar savu apsieto roku. Tūlīt to lika attīt un —

tavu pārsteigumu! — muļķīša pirkstā mirdz princeses gredzen-
tiņš. Tūlīt muļķītim bija jāpošas šiem līdz. Bet kā nu lai tāds

rādās princesei? Viņš lūdza, lai ļaujot vēl vismaz atvadīties no

sava vecā zirdziņa. To arī viņam atļāva. Izgājis ārā muļķītis

piesita trīs reizes pie ozola, atskrēja dimanta zirgs. Muļķītis sa-

posās un kāpa jau seglos, kad iznāca ķēniņa kalpi un brāļi. Tie

no brīnumiem vai pamira.

Bet nu bija visas šaubas beigtas par to, ka muļķītis ir īstais

princeses atsvabinātājs. Viņš aizgāja uz pili, kur to saņēma ga-

vilēm un mūzikai skanot. Drīz dzēra arī laimīgas kāzas. Nu

muļķītis bija valdnieks par visu valsti. Viņš valdīja priekšzīmīgi,

nevienam nebija iemesla par to sūdzēties. Saviem brāļiem viņš

varēja tagad atmaksāt par viņam pāridarītiem darbiem, bet to

viņš nedarīja, viņš tiem piedeva. Jaunais pāris ilgi dzīvoja lai-

mīgi un stāsta, ka vēl dzīvojot, bet tagad tā pils esot viņpus glāžu
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kalna. Grūti gan tam pāri tikt, bet kas tur tiekot, dzīvojot ka

paradīzē.

36. A. 530. J. Henniuš Sasmaka.

Reiz bija vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens mulkis.
Tas muļķis gan bijis gudrs, bet tikai tiem diviem brāļiem viņš
izlicies muļķis. Tēvs mirdams izvēlē viņiem savu mantu, katram

savu tiesu; bet kad viņš ir nomiris, tad tiem dēliem bija katram

jāiet pie viņa vienu nakti vāķēt. Un tā viņi būtu dabūjuši katrs

savu nūjiņu: vienu zelta, vienu sudraba, vienu dimanta. Ar tām

nūjiņām viņi būtu visu ko dabūjuši, ko tik vien viņi būtu vēlē-

jušies. Bet tie divi gudrie brāļi nav gājuši tēvu vāķēt, viņi dzi-

nuši vienādi muļķi, lai tas iet. Muļķis domājis, kad nu tie divi

gudrie brāļi viņu dzen, viņš ies ar. Un tā viņš ar' ir gājis tēvu

vāķēt un dabūjis visas trīs nūjiņas. Tas tēvs nu ir pēdīgi pagla-
bāts.

Vienam ķēniņam ir tur bijusi ļoti skaista meita. Viņš to uzlicis

uz glāžu kalna un izziņojis, kurš tur var uzjāt, tas dabūs to prin-

cesi par sievu.

Abi gudrie brāli arī jājuši uz to glāžu kalnu, bet nav varējuši

uzjāt. Kamēr šie jājuši atkal uz māju zirgus kalt, tikmēr muļķītis

dabūjis ar tēva nūjiņu skaistu zirgu un uzjājis tai glāžu kalnā,

bet nav vēl ņēmis tās princeses līdz.

Otrā dienā notiek tāpat. Brāļi jāj atpakaļ zirgus kalt, bet

muļķītis uzjāj atkal glāžu kalnā.

Trešā dienā gudrie brāli atkal apkaluši savus zirgus, jāj un

jāj tai kalnā, bet nevar tikt augšā. Bet muļķis kā jāj ar savu

zirgu, tā tūliņ uzjāj. Viņš nu paņem ķēniņa meitu līdz uz savu

māju. Gudrie brāļi grib dabūt muļķīti pie malas un ved to pa-

staigāties. Muļķītis nomana viņu viltību, neiet vis tiem līdz, bet

apprecē ķēniņa meitu un dzīvo laimīgi.

37. A. 530. No Rūjienas apg., Brīvzemnieka kr. LP, VI.

809 (127, 10).

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais dumš. Vie-

nam bij jāvaktē katru nakti auzu gubas. Papriekšu gāja pirmais

gudrais dēls. Viņš nogulās pie auzu gubas un domāja: „Kad tas

auzu ēdējs nāks, tad viņš ēzdams mani iztraucēs no miega."

Bet tā nebij vis, kā domāja: auzas bij apēstas un šis rīta

pamodās, kad citi brokasti ēda.

Gāja otrs, arī tam tāpat notika. Nu gāja dumais dels vaktet.

Viņš iegāja būdā un apsēdās. Pusnaktī naca sudraba zirgs un

ēda auzas. Dumais ņēma zirgam aiz galvas un nelaida vaļām.
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Sudraba zirgs lūdzās un sacīja: „Ja mani laidīsi vaļā, tad es at-

nākšu, kad tev vien manis vajadzēs. Tik piemini vien mani, tad

es došu un darīšu, ko tu tik gribēsi!"

Vēl arī pieteica, lai citiem brāļiem nekā nesakot.

Tā bij novaktējis vienu nakti. Bij jāiet otru nakti. Viņš

iegāja vakts būdā un palika nomodā — nolūkoja, vai kāds ne-

nāks auzās. Te uz reiz zelta zirgs bij pie auzām. Tam atkal

tāpat, kā sudraba zirgam, ņēma aiz ausim un nelaida vaļā. Gan

lūdzās, lai laiž, bet nelaida un nelaida, kamēr zelta zirgs apso-

lījās visu darīt, kad to pieminēšot un saukšot.

Bij jāiet vēl trešā naktī. Viņš klausījās ļoti uzmanīgi, vai

kāds neēd auzas. Un riktīgi: viens bij auzās. Viņš gāja ārā un

ieraudzīja dimanta zirgu. To saņēma ciet un nelaida vaļām.
Zirgs lūdzās, ka būšot palīdzēt, kad šim vajadzēšot. Dumais arī

palaida.
Tās zemes ķēniņš izlaida tādu ziņu pa valstību: „Kad uz

stikla kalna būs mana meita, kas tad varēs uzjāt, tam tā būs par

sievu."

Gudrie brāļi baroja un kala vepri, ar ko jāt uz stikla kalnu.

Diena bij klāt un bij jāiet jāt. Dūmam iebēra kaņepes pelnos,
lai tās salasa pa to laiku.

Kad gudrie bij aizgājuši, ienāca pie dumjā vecs vecītis, uz-

sita ar spieķi uz grīdas, tad visas kaņepes saleca bļodā un vecī-

tis aizgāja. Dumais nu bij darbu padarījis, nu pasauca sudraba

zirgu. Sudraba zirgs pieskrēja ar sudraba drēbēm un lielu ādas

pātagu. Dumais apģērbās sudraba drēbēs un jāja uz stikla kalnu.

Pirmo reiz viņš uzjāja gandrīz līdz pusei un, zemē jādams, cirta

brāļiem ar lielo pātagu un aizjāja. Kad gudrie pārgāja mājā, du-

mais skrēja pretī un prasīja, kā gājis. Gudrie sacīja: „Ko tev

vajaga zināt?"

Dumais stāstīja: „Es redzēju gan! Tur jāja viens kungs līdz

pus kalnam un, atpakaļ jādams, jūs sita ar pātagu un tad aizjāja.
Es redzēju uz pirtiņas jumta."

Gudrie noārdīja pirtij jumtu un sacīja, ka otrreiz neredzēšot.

Otrā dienā atkal iebēra sieku kaņepu kuldā un paši aizjāja

uz stikla kalnu. Dumajam ienāca vecītis, uzsita ar spieķi un visas

kaņepes ielēca bļodā. Dumais atsauca zelta zirgu. Tas nāca ar

zeltītām drēbēm un lielu ādas pipku. Dumais apvilka zelta drē-

bes un, pipku rokā, uzjāja pus stikla kalnu. Atpakaļ jādams, uz-

vilka brāļiem un aizjāja. Gam ķēra viņu, bet nevarēja noķert.

Dumais aizjāja mājā, apģērbās vecās drēbēs un sēdēja pelnos.

Gudrie nāca mājā, dumais skrēja pretim un prasīja, kā gājis.
Gudrie atraidīja, ka šim nevajagot zināt.

Dumais sacīja: „Es uzkāpu uz kūts jumta un redzēju. Tur
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jāja kungs ar zelta zirgu un zelta drēbēm, uzjāja pus kalnu un,

zemē jādams, vazāja jūs ar pātagu un ieskrēja mežā."

Gudrie noplēsa kūts jumtu un domāja, ka nu gan nedabūšot

redzēt.

Trešā dienā gudrie atkal iebēra kaņepes kuldā un aizjāja.
Dumajam atkal atnāca vecītis un ar spieķi uzsita uz grīdu, tā ka

visas kaņepes saleca bļodā. Nu pienāca dimanta zirgs ar di-

manta drēbēm. Dumais apvilkās dimanta drēbēs un uzjāja pašā
kalna galā. Ķēniņa meita viņam iesita zvaigzni pierē un iedeva

pus] no sava gredzena ar savu vārdu. Jādams atpakaļ, atkal

izkūla brāļus un aizjāja projām uz māju. Bīdamies, ka gudrie
brāļi redzēs zvaigzni un varbūt vēl nokaus, viņš apsēja galvai
lakatiņu un uzkāpa uz krāsns par slimu. Gudrie atnāca un pra-
sīja: „Kāpēc uz krāsni kāpi?"

Viņš atbildēja, ka galva sāpot. Māte gribēja galvu aplūkot,
bet viņš nelaida, ka dikti sāpot.

Tā diena nienāca, kad bij jāiet pie ķēniņa, bet dumais gulēja
ar savām galvas sāpēm uz krāsns. Ķēniņa meita taisīja dzīres

trīs dienas un salūdza visādus viesus. Starp tiem arī atradās

gudrie brāļi. Meita gāja pie katra viesa sevišķi un lūkoja, vai

ir zelta zvaigzne pierē, bet neatrada ne pie viena. Arī gāja pie
gudrajiem un prasīja, vai vēl neesot kāds brālis mājā. Tie sa-

cīja, ka esot gan, bet tas tāds dumš un guļot uz krāsns. Ķēniņa
meita pavēlēja to atvest. Gudrie aizgāja un gribēja dumajam
citas drēbes apvilkt un muti nomazgāt, bet dumais nelaida. Pē-

dīgi teica, lai ejot, kā gribot, noplīsis un sasmulējies.
Kad nu bij aizgājis, ķēniņa meita gāja pie viesiem un lūkoja,

vai kādam nav zvaigzne pierē. Dumajam paslīdēja lakats no pie-
res un tā ieraudzīja zvaigzni. Tūdaļ ieveda citās istabās, ap-

ģērba zitās drēbēs un nodzēra kāzas. Kāzas bij nodzertas, du-

mais savārtīja jaunās drēbes dubļos. Deva jaunas, ar tām ielīda

krāsnī. Nu nedeva vair(s) jaunas.
Ķēniņam bij vēl divi gudri meitas vīri. Tie jāja kādreiz uz

jakti; arī dumais lūdza zirgu, jo kājām negribot iet.

Dumias nošķīrās no citiem ģēģeriem un iejāja mežā. Tur

viņš nošāva zirgu un nodīrāja ādu. Tad saskrēja vārnas ap no-

šauto zirgu. Dumais nosēdās, vēra vārnas virknē un pievēra
lielu virkni. Tad piesauca savu sudraba zirgu un prasīja, vai

nezinot ko, kas šim tagad derot? Zirgs sacīja, ka zinot gan.

Aiz deviņām ķēniņa valstīm esot kapara cūka ar 9 kapara sivē-

niem, to vajagot dabūt. Labi. Dumais apģērbās sudraba drēbēs,
sēdās sudraba zirgam mugurā, aizjāja pusstundā, paņēma cūku un

jāja atpakaļ. Gudrie meitas vīri viņu satika un deva daudz nau-

das, lai pārdod cūku; bet dumais lika, lai nogriež katrs sev kā-

jas pirkstu, tad atdošot. Viņi nogrieza un iedeva dumajam; bet
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dodami dumā tomēr nepazina, tādēļ ka bij sudraba drēbēs. Du-

mais ietina pirkstus papīri, iebāza vestes kulē; tad mežā palaida
zirgu, pārģērbās vecajās drēbēs, paņēma vārnu virkni un aizgāja

mājā. Vārnas atdeva ķēniņam, tas lika iemest mēslienā.

Otrā dienā gāja atkal uz jakti. Dumais prasīja zirgu. Ne-

gribēja gan dot, bet iedeva. Dumais nošķīrās no citiem, nosita

zirgu un norāva ādu pa acim. Saskrēja daudz vārnu pie gaļas.
Viņš tās savēra virknē.

Tad atsauca dimanta zirgu un prasīja, vai kautkādu brīnuma

lietu nezin. Atbildēja, ka zinot. Aiz deviņām ķēniņa valstīm ir

dimanta briežu māte ar trīsiem dimanta teliņiem."
Dumais apģērbās dimanta drēbēs un aizjāja pie briežu mātes.

Par stundu jāja atpakaļ. Te satika gudros." Tie prasīja, lai šiem

pārdodot dimanta briežu māti. Dumais lika nogriezt rokai vienu

pirkstu. Gudrie gan negribēja darīt un solīja daudz naudas, bet

kad dumais nedeva, tad ar nogrieza, domādami, ka neviens ne-

zinās, kad cimdi būs virsū. Dumais pirkstus ietina papīrī un

iebāza kulē. Gudrie aizveda briežu māti mājā. Dumais paņēma
vārnu virkni un aizgāja. Ķēniņš sadusmojās un lika iebāzt vārnu

virkni mēslienā.

Trešo dienu gāja atkal medīt. Ar lielu lūgšanu dumajam
iedeva vecu ūdens vedamo zirgu. Viņš uzkāpa ačūrniski, iekoda

asti zobos un aizjāja uz mežu. Mežā nosita zirgu, pakāra kokā

un norāva ādu pa acim. Vārnas saskrēja atkal. Dumais vēra

vien, kamēr visas savēra virknē. Te piesauca zelta zirgu un prā-

sīja, vai ko zinot. Viņš atteica, ka aiz 9 ķēniņa valstībām ir zelta

priedīte ar 4 kājām; viens vīrs vienādi to priedīti vaktē. Šodien

tas vīrs miris un tā priedīte ir dabūjama. Bet tur ir tādas čūskas,

kas pa trīs verstēm svilina un pa divi verstēm var cilvēku aprīt.
Lai nevarētu aprīt, tad zirgs viņam iedeva brīnuma zāļu pudelīti.
Ar tām zālēm lai slacina, tad nesvilšot un lielās čūskas nevarēšot

aprīt. Viņš ar tā darīja un aizjāja pa pusotri stundas. Tur pa-

ņēma zelta priedīti un jāja atpakaļ. Bet zirgam spalva bij ap-

svilusi. Viņš aplaistīja ar zālēm un nu spalva pārvērtās vēl skai-

stāka. Gudrie satika un prasīja, lai pārdod par miljonu rubļu
zelta priedi, bet dumais naudas neņēma; tik paģērēja, lai izdīrā

no muguras katrs vienu loksni ādas. Tā ar' izdarīja un šie da-

būja priedīti. Dumais palaida zirgu mežā, paņēma vārnas pār

pleciem un gāja. Viņš panāca gudros un reizē iegāja pilī. Pilī

nometa vārnas ķēniņam priekšā. Ķēniņš sadusmojās un sacīja,
ka rītā to nošaušot. Dumais lūdzās, lai vēl pēdīgo reizi visi reizē

ietu pērties. Ķēniņš paklausīja lūgumu, lika izkurināt pirti un

gāja pērties; bet gudrie meitas vīri nenāca. Ķēniņš pavēlēja iet.

legāja pirtī, bet negribēja noģērbties. Ķēniņš neatlaida. Kad

noģērbās, tad dumais izņēma no vestes kules pirkstus un ādas
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loksnes un radīja, kas gudrajiem trūka. Ķēniņš apskaitās un

lika tos nokaut un dumais palika dzīvs.

38. A. 530. M. Šiliņa 1875. g. Tukuma apkaime. A. Bīlenšteina

kr. LP, VI, 683 (124, 25).

[Viens tēvs kopis lielu pūru lauku, bet] pūrus viens katru

nakti noēdis un nobradājis. [Nu tēvs licis saviem trim dēliem

pūru lauku sargāt, bet abi vecākie nevarējuši nosargāt: aizmi-

guši. Tad gājis jaunākais dēls], muļķītis, pūru lauku sargāt. Ap

pusnakti muļķītim gatņ miegs uzbāzies, bet viņš bij aizbāzis aiz-

kreklā pāris saujas skudru, tie knotējuši šo, un tā novaldījies no

miega. Drīzumā tad atnācis pūros balts zirgs, tas tas ēdējs bijis.

Muļķītis noķēris baltiņu, bet baltiņš lūdzies, lai laižot vaļā, būšot

iedot trīs sviīpiņas, kad tās pasvilpšot, gan tad redzēšot, kas

būšot. Labi. Baltiņš iedevis tad sudraba, zelta un dimanta svil-

piņu un pazudis.
Pēc kāda laika ķēniņš izlaidis ziņu: kas pie viņa meitas glāžu

kalnā uzjāšot, tas to meitu un viņas pili dabūšot. Gudrie brāļi

tūlīt jājuši kalnā ar labiem zirgiem. Muļķītis arī runājis tēvam

kādu zirgu, bet tēvs iedevis nostrādātu ķēvīti, ka nekur pajāt.
Nu jājis, jājis — beidzot mežā ķēveli nositis, pasvilpis sudraba

svilpīti — atskrējis sudraba zirgs ar sudraba jātnieku drēbēm.

[Pirmo reiz muļķītis tikai drusku pajājis ar sudraba zirgu,
tad griezies atpakaļ un atkal aizjājis. Otrreiz jājis ar zelta zirgu

un uzjājis jau pāri pusei, bet atkal aizjājis.]
Tikai tad, kad trešo reizi uzjājis kalnā ar dimanta zirgu, ķē-

niņa meita esot iegriezusi muļķītim pirkstā, ka asinis tecējušas

un aptinusi pirkstu ar lupatiņu. Vēlāk, kad muļķīti meklējuši,
tie atraduši to tēva mājās apakš kāpostu baļļas paslēptu. [Brāļi
bijuši to aiz skaudības paslēpuši.]

39. A. 530. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā.

LP, I, 63 (29).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādā ru-

dens dienā tēvs sapļauj ar dēliem atālu un pasausu samet stirpā.

No rīta stirpā liels robs izēsts, ko tēvs klusu piepilda ar citu

sienu. Bet kad otrā un trešā naktī vēli jo lielāki robi izēsti, tad

tēvs ceturtā naktī sūta vecāko dēlu stirpu sargāt. Vecākais gan

noiet, bet tomēr neatsargā, nedz arī noķer siena ēdēju, jo Miega

māmuliņa uzsūtījuse saldu, saldu miedziņu. Piektajā naktī vidu-

vējam neiziet labāki.

„Jūs abi gatavi miega pūžņi!" tēvs dusmojās un sestajā nakti

aizsūta muļķīgo dēlu. Muļķīgais paņem kulīti zirņu līdz un ēd tikai
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pa vienam, lai drīzi neizbeigtos un miegs neuznāktu. Pašā pus-
naktī tas pamana sudraba zirgu pie siena, ko tūdaļ pielabina un

kūtī ieved. Pēc brītiņa atnāk zelta zirgs, ko tāpat pielabina un

kūtī ieved. Rīta laikā, gaismiņai mazuīiet svīstot, puišam zirņi
izbeidzas un miegs lipina acis tik saldi, ka nevar gandrīz ne attu-

rēties. Bet viņš dusmīgi izberzē acis ar īkšķi un sagaida vēl

trešo — dimanta zirgu. Kamēr zirgu pielabina, saulīte lec un

nu dimanta zirgs sāk spožā saulē tā mirdzēt un laistīties, ka acis

apžib. Laimīgais dēls lec tūlīt zirgam mugurā, jāj uz mājām,

piecel tēvu un brāļus, un tad priecīgi izsaucas: „Vai nu redziet,

kas es par vīru? Ja apņematies mani tā vairs nelamāt, tad dā-

vināšu jums kautko." Brāļi apņemas. Jaunākais brālis dāvina

vecākajam brālim sudraba, viduvējam zelta zirgu, bet pats pa-

tura dimanta.

Te pēc laika izpaužās vēstis, ka kāda ķēniņa meita nodo-

mājuse to par savu vīru ņemt, kas iespēšot viņai uz dimanta kalna

klāt piejāt. Sajāja daudz precinieku, visi izjājās par velti; bet

jaunākais brālis ar savu dimanta zirgu, kā jāj, tā uzjāj. Nu muļ-

ķīgais tiek par ķēniņu un dzīvo laimīgi.

40. A. 530. li. Skujiua, Andrs Ziemelis, no 46 g. vecas Emī-

lijas Tralliņas Aumeisteros.

Vienam tēvam bīši trīs dcli. Abi vecākie bīši prātīgi, bet

jaunākais bīš padums un tāpē šo iesaukuši par Muļķīti.

Reiz tēvs aizgāš uz pļavu un sapļāvis sēku. Viņš sakrāvis

sēku ķirpā un tāpatēm atstāš. Ka tēvs rītīnā gāš sēkam pakaļā,
ta ķirpā bīš lielc robs izņemts. Tēvs nu nodomāš, ka tas sēka

ņēmāš jādabū rokā, un pirmo vakaru stellēs vecāko dēlu, lei šis

vaktējot ķirpu. Vecākais dēls arī aizgāš un vaktēš, bet drīz vie

apgūlies. Ka rītīnā atnācis tēvs, ta redzēš, ka ķirpai akai lielc

robs izņemts. Nu tēvs sunīš vecāko dēlu, ka šis nekā nevarot

novaktēt.

Otru vakaru tēvs stellēš vidējo dēlu, lei tas vaktējot ķirpu.
Bet šim ar' akai tāpatām izdevies kā vecākam, un šis ar nekā

nenovaktēš. Pa nakti ķirpai bīš akai lielc robs izņemts.
Trešā vakarā tēvs stellēš Muļķīti ķirpu vaktēt un piekodināš,

lei šis tik neapguļoties. Muļķīts arī apņēmies negulēt. Ka abi

vecākie dzirdēsi, ka nu Muļķīts ies vaktēt, ta sākuši šo visādīgi

piezobot un piesmiet, ka tāds muļķa desa gan neesot nekāds

vaktētāš. Muļķīts piebēris ķešas ar zirņiem un aizgāš. Viņš
ielīdis ķirpā, ēdis zirņus un gaidīš, vai kāds nāks ar. Muļķīts
ēdis zirņus un pa(r) miegu šim nemaz nebīš prātā. Pienākusi

pusnakts un pie ķirpas pieskrēš sidraba zirgs un sācis ēst. Muļ-

ķīts manījies, kā tiek šim pie krēpēm klā un — skrapst! — šo aiz



419

krēpēm cie un ved uz māju prom. Muļķīts ielicis sidraba zirgu
stallī un gāš akai apakaļis. Muļķīts akai sēdēš, ēdis zirņus un

gaidīš. Gaidīš, gaidīš — un pa labu laiciņu pie ķirpas pieskrēš

zelta zirgs un sācis ēst sēku. Nu Muļķīts šo ar' aiz krēpēm cie

un aizvedis uz māju, ielicis stallī un gāš akai apakal. Muļķīts

sēdēš, sēdēš, un pēdīgi šim sācis jau zirņu aptrūkties. Nu Muļ-

ķīts pa vienam vie zirnīšam metis mutē un kāvies ar miegu. Sā-

kusi jau gaismiņa rādīties un Muļķīšam tā nācis miegs, tā nācis

miegs, ka vais nekā atkauties. Jau vienu reizi Muļķīts izberzēš

acis, jau otreiz izberzēš, bet miegs, kā nāk, tā nāk. Nu Muļķīts

ar visu duku labi saberzēš acis un ta tā kā drusku labāki palicis.

Saulīte jau drīz bīsi uz lekšanu, ka pie ķirpas pieskrēš dimanta

zirgs un sācis ēst. Nu Muļķīts šo ar aiz krēpēm cie un aizvedis

uz māju.
Rītīnā tēvs cēlies augšā un nu redzēs, kas par varēnim zir-

gim stallī, savesti. Šis nu prasīš Muļķīšam, kā viss bīš. Muļķīts
visu izstāstīš. Ta nu tēvs saucis gudros brāļus ar un uzteicis

Muļķīti. Muļķīts pats ar bīš varēn priecīgs un sacīš vecākiem

brāļiem: „Ja jūs ar mani būsit labi, ta es jums došu katram savu

zirgu."
Gudrie brāļi apņēmušies vais Muļķīti nekaitināt. Ta nu

Muļķīts iedevis vecākam brāļam sidraba zirgu, jaunākam bralam

zelta zirgu un pats paturēš dimanta zirgu.
Pēc kāda laicīna ķēnīc issludināš, ka šis atdošot savu meitu

tam', kas varēšot pēc šās uzjāt dimanta kalnā. Nu sajāši no malu

malām visādīgi prinči un augstmaņi un visi jāši kalnā, bet ne-

vienc nevarēš uzjāt.
Gudrie brāļi ar sagūdrēši isprovēt roku un aizjāsi uz kalnu.

Vecākais brālis uzjāš ar savu sidraba zirgu gandrīz līdz pušķai-

nam, bet ta zirgs sācis neganti šļūdēt, un šim gribot negribot
bīš jāgriež apkārt un jājā zemē. Vidējais ar savu zelta zirgu uz-

jāš pāri lielai pusei, bet ta zirgs akai sācis šļūdēt, un šim bīš

jāgriež zirgs apakal.
Nu Muļķīts ar' kāpis savam dimantniekam mugurā un laidis

uz kalnu. Šis, kā nu laidis, tā vienā rāvienā bīš kalnā augša
1

Ķēnīc atdevis Muļķīšam princesi par sievu un viņi nodzēruši

varēnas kāzas. Muļķīts ar savu princesi dzīvāš laimīgi un ve

tagadīnas dzīvājot, ja vie jau neesot no liela vecuma nomiruši.

41. A. 5.30. Skolniece M. Upmale no 68. g. vecas K. Sprinces

Nīcā.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tas

zemes ķēniņam bija viena skaista meita, ko viņš uzstādīja uz

glāžu kalnu un izziņoja, kas pie viņas piejās un nomauks gre-
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dzenu, tas būs viņas brūtgāns, mm tam ķēniņš atdos pusvalsts.
Nu visi iet pie kalējiem un kaļ zirgus ar sudraba un zelta pa-
kaviem.

Arī abi gudrie brāļi taisījās jāt uz to kalnu, bet muļķītis iz-

gāja mežā sēnes lasīt. Viņš piegāja pie viena koka un atspiedās,
bet koks atvēries un prasījis, kā vajaga. Tad muļķītis stāstījis:
tur esot glāžu kalns, kur ķēniņš uzstādījis savu meitu. Tad koks

iedeva muļķītim skaistas drānas un zirgu ar tērauda pakaviem

un teica* „Jāj arī uz glāžu kalnu!"

Koks vēl pateica, lai tas nejāj vis tūliņ uz kalnu augšā, bet

lai tik gabaliņu pajāj un jāj atpakaļ. Kad muļķītis redz, ka arī

gudrie brāļi jāj, viņš aizjāj viņiem priekšā, uzjāj mazu gabaliņu
uz kalna un apgriezis zirgu, jāj atkal atpakaļ. Pie koka muļķītis
novelk drēbes, noliek zirgu un iet mājā. Kad gudrie pāriet mājā,
ēd pusdienu un stāsta, ka šie būtu gan uzjājuši, bet gadījies viens

princis ar skaistu zirgu, kas aizjājis priekšā. Muļķītis teica: „Es

jau_redzēju, pakāpu uz pirts jumtu. Jūs gan ar' jājāt, bet neva-

rējāt uzjāt."
Gudrie tūlīt noārdīja pirti. Otru reizi jāja aka gudrie brāli

uz kalnu, bet muļķītis noiet pie koka, paņem sudraba zirgu un

jāj arī. Bet koks pateica: „Nejāj vēl līdz augšai, pajāj gabaliņu
un jāj atkal atpakaļ!"

Pie kalna muļķītis redz, ka gudrie jāj, bet viņš atkal aizjāj
šiem priekšā, pajāj kādu gabaliņu kalnā un jāj atpakaļ. Muļķītis no-

jāj pie koka, noliek drēbes un zirgu un iet mājā. Pārnāk gudrie mā-

jās, tie lielās, ka jau gandrīz būtu augšā, bet radies kāds princis
ar sudraba zirgu, kas aizjājis priekšā. Muļķītis teic: „Es jau ar'

redzēju to princi, pakāpos uz klēts jumtu. Jūs gribējāt uzjāt

kalnā, bet nevarējāt."
Gudrie tūlīt klēti noārda. Nu atkal trešo reizi jāj gudrie, bet

muļķītis prasa tēvam, lai dod viņam balto ķēvi, viņš ar' gribot

jāt Tēvs arī iedod un nu muļķītis jāj. Nojāj līdz kokam un at-

stāj balto ķēvi pie koka. Nu paņem zelta zirgu un apvelk vēl

lepnākas drēbes. Nojāj pie kalna — redz, ka gudrie atkal lūkā

uzjāt augšā, bet muļķītis aizjāj atkal gudriem garām, uzjāj pie
ķēniņa meitas, nomauc gredzenu un jāj tūlīt atpakaļ. Pie koka

viņš atdod zirgu un drēbes, paņem savu balto ķēvi un jāj mājā.
Mājā muļķītis ieved ķēvi dīķī, pats uzkāpis mugurā apgriežas
uz pakaļas pusi un skatās. Gudrie pārjāj un redz, ka muļķītis

smejas. Gudrie pāriet mājā stāsta, ka atkal bijis princis, kas aiz-

jājis priekšā, uzjājis uz kalnu, nomaucis gredzenu un nojājis zemē.

Muļķītis teica: „Es jau ar' redzēju, pakāpos uz vāgūža. Jūs rā-

pāties gan, bet netikāt augšā."
Gudrie tūlīt noārdīja klēti. Bet nu visi kal gredzenus un nes

pie ķēniņa rādīt, ka viņiem ir princeses gredzens, bet nekā, tāds
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nav._ Pēdīgi noiet arī muļķītis, atin savu pirkstu un parāda:
akurāt ķēniņa meitas gredzens. Nu ķēniņš atdod muļķītim savu

meitu un pusvalsts. Muļķītis nu dzīvo laimīgi ar ķēniņa meitu,
bet gudrie brāļi paliek pa muļķiem.

42. A. 530. A. Gari-Juone no 75 g. veca T. Gail v m a Dom o -

polespag. Latvju kultūras kr.

Kai beja cvtureiz, tai i itū reiz — dzeivuoja vīns tāvs, jam

beja treis dali: divi gudri un vīns mulkīts. Jīm beja pasātas auzas

un naktīs nazkas auzas ēdja. Tāvs soka vacuokājam dālam:

„Ej; dāls, un sorgoj par nakti auzas, nazkas juos ād."

Pyrmā naktī sasataisīja un aizguoja auzu sorguotu vacuokais

dāls. Jam beja bails uorā gulēt, jis īleida piertī un puorgulēja par

nakti. Reitā atīt uz ustobu, tāvs vaicoj: „Nu, kū tur, dāls, redzēji,
kas tī mvusu auzas ād?"

„Kūtī redzēsi?" dāls atsoka, „vējš pyuš, lopas čaukst, nikuo

naredzēju."

Nyu ūtrā naktī īt utrais dāls, tys ari beja bailīgs, puorgulēja

piertī un atīt reitā uz ustobu. Tāvs otkon vaicoj: „Nu, kū tur.

dāls, redzēji, kas tī myusu auzas ād?"

„Kūtī redzēsi?" dāls atsoka, ~vējš pyuš, lopas čaukst, nikuo

naredzēju."
Trešā naktī prosās mulkīts: „Tēt, palaid mani šūnakt auzu

sorguotu!"
Bet tāvs soka: ..Kū jau tu nūsorguosi, ka divi gudrī navarēja

nūsorguot?"

Mulkīts vys prasīja tāvu, lai palaiž jū auzas sorguot, tod tāvs

ari palaidja. Dāls aizguoja uz teirumu atsasāda auzu molā un

sēdēja leidz pušnaktim. Te jis dzierd: zeme vīn atreib. Pus-

naktīs atskrēja uz auzom vīns skaists zvrgs: vīna spolva zalta,

ūtra sudobra, tai i laistās. Mulkīts klusiņom dasalavēja pi zyrga,

saķēra jū un gribēja vest uz sātu, lai nūdūd struopi par auzu

ēsšonu.

Tūreiz tys zyrgs suokās prasītīs, lai jū palaiž vaļā, par tu

šis vysod paleidzeiškūt, kur tikai vajadzēs. Lai atīt uz mežu un

tikai pasauc, šis tyulin byuškūt kluot. Mulkīts paklausīja un pa-

laidja jū vaļā. Reitā jis atguoja uz sātu, tāvs vaicoj muļkīšam:

„Nu, kū tur, dāls, redzēji, kas tī myusu auzas ād?"

„Kū tur redzēsi? Vējš pyuš, lopas čaukst, nikuo naredzēju."

Pēc tam kunga meitai muižā beja kuozas, vacuokī bruoļi

obēji taisījās uz tīni. Vīns bruols izmozguoja cyuku un ūtrs kozu,

tod kotrs atsasāda uz sova lūpiņa un juoja uz_ muižu. Muļķīts

prasīja tāvam, lai arī jū palaiž: tāvs suokumā nagribēja, bet

pēcuok palaidja. Jis aizguoja tiz mežu uzklīdzja un zyrgs beja
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kluot. Jis pastuostīja zyrgam, ka grib juot uz muižu kuozuos,

bet jam nava jaunu svuorku. Zvrgs soka: „Ilein pa vīnu aisi man

īškā un pa ūtru izlem uorā!"

Muļkīts pa vīnu ausi īleida īškā un pa ūtru izleida uorā un

tod jam beja skaisti jauni svuorki. Jis šādās zyrgam mugurā un

dzynuos pēc bruoļim, dadzinis tūs pusceļā uzklīdzja: „Kizi, koza

kuoridūs, cyuka dubļūs!"

Koza tyuliņ īskrēja kuorklūs un pa kuorklim skrīdama ap-

plēsja bruoļam, kurs juoja uz kožas, vysas rūkas. Cyuka īkrita

dubļūs, izzīdja vysu tū bruoli, kurs juoja uz cyukas. Jī obēji

grīzjās uz sātu, a mulķīts aizjuoja uz muižu, pa kuozom labi iz-

zadzeivuoja, šādās zyrgam mugurā, atjuoja uz mežu īleida pa

vīnu ausi īškā, pa ūtru izleida uorā un otkon beja taiduos pat
appleisušuos drēbēs. Atguoja uz sātu lykās uz cepļa un gul leidz

reitam.

Dreiži pēc tam kēneņš izsludinuoja pa vysu valsti, ka atdus

sovu meitu par sīvu tam, kurs dalēks leidz trešuo stuovā pils

lūgam un izjems nu kēneņa meitas rūkas gradzynu. Obēji bruoli

taisījās ceļā, vīns izmozguoja cyuku, ūtrs kozu, šādās sovim lū-

piņim mugurā un juoja uz pili pi kēneņa meitas.

Tod trešais dāls Iyudzja tāvu, lai jū palaiž uz mežu sēņu pa-

lasītu. Tāvs suokumā nagribēja, bet pēcuok palaidja. Jis aiz-

guoja uz mežu pasaucja zyrgu un tys tvuliņ atskrēja. Jis sacīja

zyrgam, kai lai šis juoj uz kēneņa meitu taiduos sapleisušuos

drēbēs, bet zyrgs jam sacīja: „īlein pa vīnu ausi man īškā un pa

ūtru izlem uorā!"

Tys īleida pa vīnu ausi īškā un pa ūtru izleida uorā un beja
skaistuos jaunuos drēbēs kai kungs, šādās uz zyrga un aizjuoja

sovim bruoļim pakaļ. Jis panuocja bruoļus pusceļā un uzklīdzja:

„Kizi koza kuorklūs, cyuka dubļūs!"
Koza tyuliņ skrēja kuorklūs, un pa kuorklim skrīdama, ap-

plēsja vysas rūkas un muti tam bruolam, kurs juoja ar kozu.

Cyuka īkrita dubļūs un izzīdja vysu tu broli, kurs juoja uz cyukas.

Mulķīts juoja tuoļuok. dajuoja pi pils, palēcja par vīnu stuovu

un laidjās atpakaļ uz mežu. Tod īleida zyrgam pa vīnu ausi īškā

un pa ūtru izleida uorā un izguoja otkon taids pat appleis's.
īdams uz sātu, pīlauzja mežā myusmēru un cytu sēņu, atnesis

atdevja tāvam. Tāvs izlasīja lobuos sēnis, bet slyktuos izsvīdja
uorā. Jis izkuopja uz cepļa un gulēja leidz reitam, nikuo nasa-

cīdams. Naktī tyka sātā arī obēji bruoli un ūtrā reitā otkon tai-

sījās braukt pī kēneņa meitas. Izmozguoja vīns sovu cyuku un

ūtrs kozu, šādās un juoja uz pili. Muļķīts prasījās otkon uz mežu

sēņu palasītu, nu suokuma tāvs nalaidja, bet jis izzaprasīja un aiz-

guoja uz mežu. Mežā jis pasaucja zyrgu un tys tyulin atskrēja.

Muļkīts pa vīnu ausi īleida īškā un pa ūtru izleida uorā un beja
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lobītos drebēs kai kungs. Sāduos uz zvrga utu aizjuoja pakal
cvtim broļim. Panuocis tūs jis uzklīdzja: „Kizi koza kuorklūs,

cyuka dubļus !"

Koza tyuliņ skrēja kuorklūs un cyuka īleida dublūs. Ap-
glāsti un nusazīduši obēji bruoļi dzynās atpakaļ uz sātu, a muļķīts
juoja tuoļuok, dajuojis pi pils, jis jau palēcja par divējim stuovim

un dreiži laidjās atpakaļ uz mežu. Mežā nūkuopja nu zyrga, pa

vīnu ausi īleida īškā, pa ūtru izleida uorā un beja otkon vacuos

appleisušuos drēbēs kai ogruok. Uz sātu īdams, jis mežā pī-
lauzja vysaidu sēņu un aiznesja tāvam. Tāvs jū labi izlomuoja,
kam pīlauzja nalobū sēuu, bet muļķīts nikuo nasacīdams, uzkuopja
uz cepļa un gulēja leidz reitam. Naktī atbraucja arī citi dāli.

Trešā reitā vēļ obēji bruoļi taisās ceļā. Izmozguoja vīns

cyuku un ūtrs kozu, šādās kotrs uz sova lūpiņa un juoja uz pili pi

kēneņa meitas. Muļķīts vēļ prasījās, lai tāvs jū palaiž uz mežu

sēņu palasītu, a tāvs runuoja: „Tu napīlasīsi lobu sēņu."
Bet jis sacīja: „Nyu, tēt, lasīšu tikai lobos vīn sēnis."

Tāvs jū otkon palaidja. Jis aizguoja uz mežu, pasaucja sovu

zyrgu. Zyrgs tyuliņ atskrēja, mulkīts īleida pa vīnu ausi īškā,

pa ūtru izleida uorā, jam beja lobās skaistas drēbes, kai kungam.
Jis atsasāda uz zyrga un aizjuoja pakaļ sovim bruoļim, panuocis

jūs, jis uzklīdzja: „Kizi koza kuorklūs, cyuka dublūs!"
Koza īskrēja kuorklūs, a cyuka dubļūs, a jis aizjuoja uz pili

pi kēneņa meitas. Dajuojis jis palēcja par trejim stuovim un iz-

jēmja kēneņa meitai nu rūkas gradzynu. Izjēmis gradzynu, jis
aizjuoja atpakaļ uz mežu, īleida pa vīnu ausi iškā, pa ūtru izleida

uorā un beja otkon taids pat nabogs kai ogruok.

Lēcja arī juo bruoļi, lai pajemtu kēneņa meitas gradzynu,
bet nivīns navarēja dalēkt. Muļķīts uz sātu īdams, mežā pīlasīja

sēņu, atnesja tāvam, pats aptinis rūku ar lupotu, lai naīraudzītu

gradzynu cyti bruoļi, izkuopja uz cepļa un gulēja leidz reitam.

Atbraucja ari bruoļi un stuostīja tāvam, ka beja vīns kungs, kurs

dalēcja un pajēmja gradzynu nu kēneņa meitas.

Kēneņš izguojis sacīja, lai reitā sasāloša vysi ļaudis uz pili.

„Pi kura atsarass gradzyns, tys byus munas meitas bryuguons."
Muļķīts, uz cepļa gulādams, vysu dzierdēja un prīcuojās, ka

jū ari vess uz tīni. Tāvs īraudzīja, ka jaunuokajam dālam ruka

apsīta ar lupotu un vaicoj: „Kam tev tei ruka apsīta?"

„Es pakritu uz calma un sasytu rūku," atsacīja muļķīts.

„Muļkīšam nikur labi naīt," sacīja tāvs un lykās gultā.
Mulkīts vysu nakti navarēja aizmigt, par gradzynu vīņ i dū-

muodams. Jam gribējās pasavērt uz gradzyna, jis attyna lupotu

īruovja guni un dreiži pasavēra uz gradzyna. Tāvs īraudzejis

guns bluozmi, suoka klīgt uz muļķīti: ~Kū tu tur ar guni dori?

Vēļ sātu nūdadzynuosi!"



424

„Na, tet, es vairs nariegŠu!" jis appyutja guni, aptyna ruku

ar lupotu umi gulēja.

Reitā vysi sasataisīja un guoja uz kēneņa pili. Muļkīšam

beja sapleisušas drēbes, tuodēļ tāvs jū koktā vīn styumja un pats

stuojās prīškā, lai nivīns naredz juo appleisušū dālu. Kēneņa

meita meklēja sovu gradzynu pyrmuok pi kungim, bet naatro-

duse guoja uz durovom un atroda pi muļķīša. Jei jū aizvedja uz

sovu kambari, apvylka jam skaistas jaunas drēbes. Mulķīts

šādās uz sova zyrga un juoja uz baznīcu lauluotīs ar kēneņa
meitu. Tāvs un vacuokī bruoli mutes vīn plātīja nu breinuošo-

nuos, ka jūs muļkīts palyka kēneņa meitai par bryuguonu. Kad

atbraucja nu laulobom, tod dzēra boguotas kuozas, vysim devja
ēst un dzert, cik gribi.

43. A. 530. Juo 1.1 s Patašs Ludzas apr.

Tāvam beja treis dāli: divi gudri, vīns muļķis. Jīm beja uz

lukstu sīna kaudze, kur katru nakti nazkas ēdja sīnu. Tāvs svu-

tīja sorguot šovus gudrās dālus, bet jī nanūsorguoja. Nikuo

darīt — svutīja ari jaunuokū, muļķīti. Jis pošā pvrmā naktī nū-

giva pi kaudzes svešu zvrgu ar zvaigzni pīrī. Zvrgs lyudzja, lai

palaiž jū vaļā, jo nuokūtnē byuškis jam derīgs. Tai zyrgs ari

tyka_palaists vaļā.
Utrā naktī mulkis nūgiva zyrgu ar mēnesi pīrī un trešā naktī

nūgiva zyrgu ar sauli.

Tuos zemes ķēniņš sareikuoja lelu balli un aicynuoja vysus

saceikstētīs; kas varēs nu juo meitas piersta nūjemt gradzynu,
kura sēd ūtrā stuovā, tys dabuos jū par sīvu. Vacuokī bruoļi sa-

zagatavuojās juot: vīns uz keiļa, ūtrs uz vueyna, bet jaunuokū
bruoli pametja sātā, lai izpyuš nu palnu lynsāklas. Jaunuokais

bruol's pasvilpuoja — tyuleņ atskrēja zyrgs ar zvaigzni pīrī.

Zyrgs patafsīja teirus lynsāklas. Tad uz juo atsasāda jaunuokais

bruols, dadzyna vacuokūs bruoļus un skrīdams cauri uzzaklīdzja:

„Vucyns kuorklūs, keiļs dubļus!"
Vacuokī bruoļi dzierdēja gon, tik napazyna, tuodēļ soka:

„Te jau kaids kungs nūjuoja."

Muļķītis ar pyrmū zyrgu vēl nadalēcja, ar ūtru. kam mēness

pīrī, drusku tik nakēra, bet pēdīgi atsasāda uz trešuo. kam saule

pīrī. Uz juo jis dalēcja leidz ķēniņa meitai un nūmaucja nu juos

piersta gradzynu.

Nūjuojis uz muojom, jaunuokais bruolis apsēja pierstu ar

kuokoru. Nakti jis atraisēja pierstu pazavērt gradzynu, te jis

paspeida kai guntiņa. Šū vacuokī bruoli pamanējuši uzklīdzja:

~Kuo_tu, muļķis, ar guntiņu jūkoj? Drēbes sad.adzynuosi!"

Utrā dīnā ķēniņš veras, ka juo meitai nav vaira gradzvna uz
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piersta. Jis guoja tagad gradzvna maklātu un atguoja ari pi va-

cuokim bruolim. Pi jūs naatradis, īt maklātu uz jaunuokū. Tu

radzādami, vacuokī bruoli soka: „Tev par velti uz ju īt, jo jis tikai

sātā palnus rušinuoja."

Ķēniņš napaklausīja un nūguoja uz jū. Tur veras, ka jam ar

kuokoru piersts apsīts. Tai atraisīja pierstu un ķēniņš pazvna

sovas meitas gradzvnu. Par tū ķēniņš jam atdevja duorgas drē-

bes un ari sovu meitu; bet vacuokī bruoli tam nūsabreinuoja, ka

muļķītis beja gudruoks par jīm.

44. A. 530. Ignats Vaivods Egluna. N. Rancana kr.

Dzeivuoja senuok taids saimriīks, kuram beja treis dāli: divi

gudri, trešs pluonpruotīgs. Isēja saimnīks vīnu godu kvīšus un

kvīši nūauga lobi. Tik tei vaine, kad nazkas jūs vys nūād un

nūād. Syutīs viņš sovu vacuokū un gudruokū dālu sorguot.
Tys vokorā nūīt, zam kryuma apsagulst un aizmīgst. Reitā

jis cēļās, atguoja uz tāvu un pasacīja, ka naredzējis tuo zagļa.
Utru nakti syutīs ūtru dālu, bet ūtrs arī dora taipat. Trešū

nakti nav jau, kam īt, tod īsaprasīja pluonpruotīgais: „Tēt, es

nūīšu."

„Kū tu nūvaktēsi? Lobuoki naej!" tāvs atbildēja, bet tūmār

jū palaide.
Jis nūguoja tyulīt, drusciņ nūsnaude un cēlēs jau ap pušnak-

tim. Suoka jis klausītīs. Atskrīn taida ķēve taidos zalta spolvos.
Jis tuylīt kai skrēja viersā, bet natruopēja lobi atsasēst, atsasēde

ar muti uz pakaļi. Tai jū nese, nese šei trokuo ķēve, bet goiā
pīkusa un nūstuoja un suoka vaicuot: „Kai tu nanūkriti? Tagad
tu mani palaid vaļā, bet vajadzības laikā es tev paleidzēšu. Tu

tik svilpoj, es byušu kluotu."

Labi! Palaide vaļā un reitā atguoja uz tāvu un soka: „Kēve
taida skaista beja, tik nūbāga. Tagad jei beisīs vairs atīt."

Taisnība ari beja, nikas vairs naēda kvīšu.

Vīnas valsts ķēniņš apsūlēja tam sovu meitu par sīvu, kas

leidz jai izkuops augstā stykla kolnā un nūmauks nu piersta

gradzynu. Ziņa pīguoja ari pi šīm trejim tāva dālim. Gudrī

bruoli tyulīt taisījuos ceļā. Vīns sāduos uz vucynu, ūtrs uz keili

(kuili) un tai juoja, jo zyrgu jīm nabeja. Pluonpruotīgajam ari

gribējuos juot, jis izīt uorā un svilpoj, tvulīt zyrgs atskrīn, taids

skaists — izzavērt navar. Kai jis sāduos viersum, ari taids

skaists palyka, zyrga spolva ari jū apzeltēja. Vuordu sokūt, na-

varēja jū pazeit.
Laidēs jis ceļā. tyulīt panuoce šovus bruoļus, un nūskrēja

kai zibens speidādams. Bruoļi tik nūsavēre. Pluonpruotīgais

kai skrēja pirskuolnā, tai uzskrēja, bet vēļ nadaskrēja, atskrēja
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atpakaļ. Atskrējis tyulīt palaide zyrgu vaļā, īguoja ustobā un

atsagula uz cepļa.
Bet bruoli tik par dīnas div atsagrīž uz tāvu un stuosta:

„Atskrēja taids juotnīks ar zalta zyrgu, bet napīskrēja, kur ta

myusim pīskrīt! Myusim tik nūbraukt pasavārtu."
Labi! Utru reizi vēl izīt uorā un svilpoj, atskrīn zyrgs su-

draba spalvu. Jis atsasāst un palīk otkon skaists. Kai jis skrēja
— beja jau uzskrējis, tik naspēja pagyut gradzyna, jo zyrga

kuojas pasleidēja un atšļuka. Kai atšļuka, tai atjuoja uz muojom.

Vysi ļaud's kas beja ap kol'nu, breinuojuos par tū jaunekli.
Gudrī bruoļi atjuojuši stuosta tāvam: ~Beja taids un taids jau-

neklis, tik vēl napakēre gradzyna."
Par kaidu laiku ķēniņš sauc otkon visus pi sevis. Nūbrauc

ari gudrī bruoļi uz tū kolnu pasavērt. Pluonpruotīgais izīt uorā

un svilpoj, atskrīn pyrmais zyrgs zalta spalvu. Jis atsasāst un

nūjuoj uz apsūlītū vītu. Kai skrēja, tai izskrēja un nūmauce

meitai gradzynu, tod atjuoja uz muojom. palaida zyrgu. Grad-

zynu jis izmauca uz piersta un apsēja ar drēbi, lai citi ļaud's na-

radzātu, jis cīši speidēja.

Atjuoja arī gudrī bruoļi, stuosta tāvam: ~Skaistais jauneklis

tagad nūmauce gradzynu ķēniņa meitai." Vīnu nakiti pluonpruo-

tīgais īgribēja pasaskatīt savu nūjemtū gradzynu. Jis attina drē-

bīti un gradzyns speidēja, kai guntiņa. Gudrī bruoļi soka: Kū tu

tur dori? Vēl kaut kū aizdegsi."
Jī dūmuoja, ka viņš ar sērkūciņim spēlējas. Pluonpruotīgais

dreiž itina gradzynu otkon drēbīti.

Par kaidu laiku ķēniņš sauc otkon pi sevis vysus vīsus, kas

tik beja pi kolna vārtās, lai atrastu, kam ir meitas gradzyns. Vīns

ruoda gradzynu — ūtrs, bet ķēniņa meita tik pazasmej par šaidim

gradzynim, jo juos beja daudz skaistuoks. Galā pīguoja pī pluon-

pruotīguo, kam piersts beja sateits ar drēbīti. Princese pavē-

lēja, lai atraisāt drēbīti, tys tvulīt atraisīja. Princese uzsauce:

„Šeit nu ir muns gradzvns!"
Tai vysi sazaskatījuos, ari gudrī bruoļi nūsavērēs greiži uz

savu bruoli. Tai jū nūveda uz ķēniņa pili un sataisēja boguotos
kuozas.

Piezīme. Divas ļoti līdzīgas pasakas uzrakstījis skolnieks V. JuoninsEglūnā.
P. Š.

45. A. 530. V. Filšs no 0. Drazdovska Rēzekne.

Dzeivuoja vec's ar sovu buobu, jīm beja treis dāli: divi gudri,

a trešais muļķis. Natuoļi nu jūs dzeivuoja vīns boguots muiži-

nīks, kam beja meita taida skaista, ka navar posokā izstuostēt un

ar spolvu pīrakstēt. Kai pazavērsi uz juos, uz reizis sirdī tiks
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vīgluok. Tvs muižinīks pataisēja augstu-augstu stykla komu.

Kai gribi pazavērtīs uz tū augstumu, tod nu reizis capura nu

golvys nūkriss zemi. Uz poša augstuma ituo kolna muižinīks pa-

sādynuoja sovu meitu un pascēja vysim ļaudim: „Kas izskrīs ar

zyrgu da munys meitys, tys jū pajims sev par sīvu."

Tymā laikā vec's cīši saslymuoja, pasaucja šovus trejus
dālus un runoj jīm: „Muni mīlī dēleņi, es dreižy mieršu zemī un

runuoju jums, kab jius pēc muuys nuovis kotrys pa naktei uz

munys dūbis skaiteitu puotorys, koleidz puorīs deveņis dīnys."

„Labi!" pascēja dāli, un kai vec's nūmyra, pyrmū nakti nū-

guoja uz dūbis tāva vacuokais dāls, pastuovēja tī kaidu stundi un

atguoja uz sātu.

Uz ūtrys naktis nūguoja vyduskais dāls, kurijis pastuovēja

drusceņi pi tāva dūbis un dreižuok nūguoja uz Māvu un puor-

gulēja vysu nakti.

Uz trešuos dīnys jaunuokais dāls pajēmja gruomotu un nū-

guoja uz tāva dūbi. Vysu nakti da reita jis lyudzja Dīvu. Kai

suoka taisētīs gaisma — vēl nadzīduoja gaiļi — nu dūbis izlem

vacijis tāvs un runoj: „Lobys dīnys, dēleņč. Vot tev treis vēzi-

ņis, vīnu vēzeņi atdūd vacuokam dālam, ūtru vēzeņi atdūd vy-

duskam, a trešū pajem sev!"

Atīt muļķis uz sātu un ruoda bruoļim itūs vēzeņis, a bruoļi
suoka smītīs, runuodami: „Nūguoji, pastaiguoji pa pogolmu, sa-

lasēji treis vāzys un gribi myusus pastateit par muļķim."
Vacuokais bruol's pajēmja vīnu vēzeni un nūsvīdja. Tyuleu

malns zyrgs stuov jam pretim, jis nu reizis nūsabeida, a pēčuok,

ilgi nadūmuodams, šādās uz tuo zyrga un nūjuoja da tuo stykla

kolna, kur sēdēja mUižinīka meita. Jis dūmuoja pats sevī, ka itei

meita jau byus jam par sīvu, bet zyrgs daskrēja tik uz pusis
ituo kolna, un tai bruols atbrauc bez nikuo uz sātu.

Vyduskais bruols runoj: „Varbyut muižinīka meita byus man

par sīvu."

Jis ari nūsvīdja sovu vēzeņi un tyuleņ tur stuovēja bolts

zyrgs. Šādās jis uz ituo zyrga un nūjuoja, bet ar taipat nada-

skrēja un atbraucja uz sātu. Sātā jis runoj: „Tik drusceņu na-

daskrēja, a tod meita byutu man par sīvu."

Trešais bruols sēd uz cepļa un smejas. Pazacēļa jis nu cepļa

nūsvīdja sovu vēzeņi un tyuleņ tur beja zyrgs, vyss _kai zalts

spīd, tai ka uz ituo zyrga vārtūs navar, ac's tai grīž. Sadas mul-

kis uz ituo zyrga, nūjuoja uz tū stykla kolnu un daskrēja pi tuos

skaistuos muižinīka meitys.

Utrā dīnā pi muižinīka spēlej un doncoj, kas guoja pa tu ceļu,

vaicuoja: „Kur tja tai skaisti spēlej?" Ļaud's atbildēja: „Muiži-

nīka meita īt pi muļķa bruoļa par sīvu, par tu tai skaisti spelej."
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46. A. 530. J. Simenovs Dol ē. Brīvze mn ic ka «Cčophhkt»" 119,

LP, VII, 11, 26, 2, 2.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Kad tēvs

nomira, gudrie brāli sadomāja vieglāki padzīvot, bet muļķītim
toties atkal klājās nelāgāki. Brāli pēc kārtas dzina pa naktim

zirgus pieguļā. Bet kad nu pienāca kārta vienam gudrajam brā-

lim, tas saka muļķītim: „Ej, gani manā vietā!"

Šis iet arī un gana zirgus. Gana muļķītis un ierauga piepēži:
skrien sudraba zaķis. Šis lobi pakaļ, noķer, pārved mājā un

ielaiž savā stallī.

Otrā naktī otrs gudrais brālis tāpat saka: „Ej pieguļā manā

vietā!"-

Muļķītis iet atkal. Šoreiz viņš ierauga zelta kazu — noķer

to, pārved mājā un ielaiž savā stallī.

Trešo nakti bija viņam pašam sava kārta. Aiziet, gana zir-

gus kā ganījis. Bet tagad viņš ierauga dimanta kumeļu, lobj

pakaļ, noķer, pārved mājā, ielaiž savā stallī.

Kaimiņa valstī bija milzīgs stikla kalns; kalna virsonē stā-

vēja drāniņa un zelta gredzens. Kas šo drāniņu un zelta gredzenu

nones, pie tā nāk ķēniņa meita par sievu. Tad abi gudrie brāļi

apkala krietni savus zirgus un jāja turp, sacīdami: ~Varbūt mums

laimējas uzjāt uz kalnu.'
'

Bet muļķītim viņi cieši piesacīja mājā palikt, mātei palīdzēt,
tai malku un ūdeni pienest. Tiklīdz šie bija labi aizjājuši, muļķītis
izlaida sudraba zaķi, sēdās mugurā uini aulekšoja pakal. Ceļā
abus panācis, viņš iegrūda vienu pa kreisi, otru pa labi grāvī un

pats jāja projām uz kalnu; toniēr augstāku par pušķainu šoreiz

gan neuzjāja, tādēļ griezās uz mājām. Pārjāja brāļi, tie saka:

„Ai, brālīti, kauču tu zinājis, ko mēs pieredzējām!"

Muļķītis atbild: „Zinu gan, redzēju."

Brāli vaicā: "Kur tu redzēji?"

Muļķītis saka: „Uzrāpos klēts jumta galā un visu noska-

tījos." Brāli ņēmās noārdīt jumtu.
Otrā dienā brāļi apkala vēl krietnāki savus zirgus, noteica

atkal muļķītim palikt mājā un aizjāja uz kalnu. Bet muļķītis
šoreiz izlaida zelta kazu, sēdās tai mugurā un jāja pakaļ. Ceļa
atkal iegrūda gudros grāvī un tad aizjāja uz kalnu; bet arī šoreiz

viņam vēl neizdevās, bija jāgriežas atpakaļ, jājāj uz mājām. Pār-

jāj brāli un saka: „Ai, brālīti, kauču tu zinājis, ko mēs pieredzē-

jām!"
Šis atbild: „Zinu gan, uzlīdu otra brāļa klēts jumta galā un

visu redzēju." Tad viņi noārdīja arī to jumtu.

Trešā dienā brāļi apkala savus zirgus ar tik asiem pakaviem

kā adatām un aizjāja, pieteikdami muļķītim atkal mājā palikt.
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Nu muļķītis izlaida savu dimanta kumeļu, sēdās mugurā, aiz-

aulekšoja pakal. Ceļā viņus panāca un iegrūda atkal grāvī. Aiz-

jājis pie kalna, dimanta kumeļš kā vējš uzskrēja līdz kalna virso-

nei. Dabūjis drāniņu un gredzenu, muļķītis pāraulekšoja mājā.
Pārjāj brāļi un saka: „Ai, brālīti, kauču tu zinājis, kādus brīnu-

mus mēs pieredzējām."
Šis atkal atbild: „Zinu gan; uzlīdu rijas jumta galā un visu

redzēju." Brāļi sadusmojās un arī to jumtu noārdīja.

Pagāja viena diena, otra — neviens pēc ķēniņa meitas ne-

nāk. Tad ķēniņš pavēlēja visuvisiem sapulcēties un ķēniņa meita

visus pārmeklēja, lai izdibinātu, kam tas gredzens. Gandrīz jau
bija visus pārmeklējusi, bet gredzena kā nav, tā nav. Pienāca

muļķītim kārta: gudrie brāļi iesacīsies: „Nav ko meklēt pie viņa.

Kaktā vien notupējis, kur lai tāds muļķis ņemtu šitādu zirgu?"
Bet ķēniņa meita ir tad pārmeklēja viņu un atrada gredzenu.

Nu muļķītis apņēma ķēniņa meitu, palika par ķēniņu un ja nav

nomiris, tad valda vēl šodien.

Piezīme. L. Jankovskis piesūtījis A. Bīlenšteinam vienu variantu no

Jelgavas apgabala, kur teikts, ka vienam tēvam no dārza pa dobei kartupeļu

pazuduši. Sūtījis dēlus sargāt — gudrie aizmiguši, nenosargājuši; bet muļķītis
neaizmidzis savā naktī. Tad nācis ap pusnakti velns kartupeļus rakt, bet

muļķītis nogrābis velnu aiz krūtim. Velns iedevis viņam sudraba zirgu, lai

laižot vaļā. Otrā naktī zelta zirgu, trešā dimanta.
—

—Vēlāk uz glāžu

kalna arī gudrie jājuši, bet kalns bijis glums — nevarējuši; tad muļķītis jājis —

pirmo dienu ar sudraba zirgu, uzjājis vienu trešdaļu, otru ar zelta zirgil pusē,
trešo ar dimanta pavisam. Kēniua meita nu iedevusi viņam savu gredzenu

un uzmaukusi pirkstā; bet ķēniņš viņu sagaidījis kalna apakšā un tūliņ rīkojis

kāzas. L. P. VI, 662 (124, 5).

47. A. 530. P. Dambitis Vidzemes Ozolu pag. Zin. kom kr.

LP, VI, 664 (124, 8).

Stikla kalnā dzīvojusi skaista preilene, kura gribējusi precē-

ties, un tādēļ ziņojusi: „Kurš pie manis dajās, tas būs mans vīrs!"

Divi gudrie brāli, gribēdami paši uzjāt, sabēruši linu seklas

pelnos un likuši dumajam izlasīt.

Bet pie dumā atnācis vecītis: „Ko tu te dari?"

„Ko daru? Divi gudrie brāli sajauca pelnus ar linu sēklām

un man lika, lai izlasu: bet paši aizgāja uz stikla kalnu."

Tad vecītis sacījis: ~Tās sēklas es izlasīšu. Bet tu aizej uz

to lielo ozolu, ko še var redzēt, un dasit trīs reizes ar savu kū-

ziņu, tad iznāks zirgs, kam būs zvaigzne pierē un uz muguras

drēbes; tās tu velc mugurā un jāj uz stikla kalnu!"

Labi, jājis; bet ar šo zirgu uzjājis tikai trešo dalu._ Nu jājis

atpakaļ uz ozolu, novilcis drēbes, uzlicis zirgam mugurā un ielai-

dis ozolā; bet pats aizgājis uz savu darbu. Kad gudrie atnākuši,

tie sacījuši uz dūmo: „Ko tu še rušinies? Mes bijām pie stikla
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kalna un redzējām vienu smalku kungu smukā zirgā, kam bija
zvaigzne pierē."

Otrreiz dabūjis zirgu ar mēnesi pierē, trešreiz ar sauli pierē

un tad uzjājis kalnā. Piegājis pie preilenes, ta viņam iedevusi

savu gredzenu. Pēc kāda laika preilene sapulcinājusi visus ļaudis

kopā un meklējusi, pie kā ir gredzens. Atradusi savu gredzenu

pie dumajā. Kad gudrie brāli to redzējuši, tad viņi ļoti izbijušies,
bet dumais ar preileni salaulājies un dzīvojis kopā laimīgi.

48. A. 530. M. Šiliņa 1875. g. Slampē. A. Bilenšteina kr.

LP, VI, 683 (124, 26).

[Reiz dzīvojuši trīs brāļi, un divi vecākie turējuši jaunāko par

muļķi.]
Reiz gudrie ar staltiem zirgiem aizjājuši un muļķīti sēnes

sūtījuši. Mežā tas raudājis. Pienācis vecs vīriņš: ko raudot?

„Jā, kā neraudāšu? Mani brāļi ir aizjājuši un nav ne vārda

teikuši, uz kurieni!"

Tad vecītis iedevis spieķi un teicis, lai ar to pie ozola trīs

reizes piesitot. Piesitis pirmā dienā — iznācis no ozola sudraba

zirgs ar sudraba drēbēm. Kāpis mugurā un zirgs aiznesis to uz

glāžu kalnu, kur augšgalā ķēniņa meita sēdējusi. Otru dienu da-

būjis zelta zirgu, trešu dimanta. Mājā gudrie stāstījuši, ko pie

kalna redzējuši. Muļķītis atteicis: „Es arī redzēju, biju uzkāpis
klēts jumtā.

Brāji noplēsuši klēts jumtu. Otrreiz teicis, ka uz staļļa jumta

skatījies, to brāļi arī noplēsuši.
Trešo dienu, kad ar dimanta zirgu uzjājis kalnā, ķēniņa meita

novilkusi zelta gredzenu un iespiedusi muļķītim zēģeli pierē,

teikdama, lai nu jājot uz mājām, pēc trim dienām braukšot viņu

meklēt. Kad nu pārradies mājā, brāļi atkal stāstījuši, ko redzē-

juši; bet muļķītis atteicis: ..Es arī redzēju, biju uzkāpis istabas

jumtā!"

Brāļi noplēsuši arī istabas jumtu. Kad nu trešā dienā ķē-

niņa meita atbraukusi, brāļi paslēpuši muļķīti apakš tovera; bet

kučiers pamanījis, ka apakš tovera kas kustas, un nu šo atraduši.

Tad ķ. meita cēlusi muļķīti blakām karītē un vedusi līdz, bet šis

teicis, lai vēl drusku pagaidot! Gaidījusi. Tad muļķītis aiz-

skrējis pie ozola, piesitis — iznākuši sudraba, zelta, dimanta zirgi

ar tādām pašām jātnieka drēbēm. Nu apģērbies dimanta drēbēs

nu ar saviem spožiem zirgiem aizbraucis uz pili.

49. A. 530. Cenas Mārtiņš Vidzemes Saleniekos. Jkr V,

115 (74). LP, VII. 11, 26, 1, 4.

Vienam tēvam bija trīs dēli. Vecākie dēli turēja jaunāko

par muļķīti. Tēvs nomira.
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Gitam tēvam bija viena meita, ļoti skaista. Arī viņas tēvs

nomira. Pēc tēva nāves lika viņa augstu, stāvu kalnu uzcelt un

apmetas kalna galā uz dzīvi. Drīz izpaudās ziņa, ka viņu tik tas

par sievu dabūšot, kas pie tās uz augstā kalna uzjāšot.
Visiem trim dēliem tēvs parādījās sapnī un tos uzaicināja pie

viņa vaktēt, katrs savu nakti, sākot no jaunākā. Jaunākais, savu

nakti pie tēva kapa vaktēdams, dabūja savādu dzelzs svilpīti.
Ja svilpīti pasvilpoja vienā galā, tad atskrēja dzelzs zirdziņš, jo
pūta otrā galā, tad tas nozuda. Pārnācis mājās, viņš brāļiem
neteica ne vārdiņa par svilpīti, uzrāpās uz krāsni un gulēja.

Kad atnāca otra brāļa nakts, tad tas deva jaunākajam brālim

est un dzert un lūdza viņam, lai tas ejot arī par viņu vaktēt. Tā-

pat arī darīja vecākais brālis. Otru nakti vaktēdams, jaunākais
brālis dabūja sudraba, trešo nakti zelta svilpīti ar tādām pašām

īpašībām, kā dzelzs svilpītei.

Reiz jaunākais brālis gāja mežā sēnēs. Viņš iepūta dzelzs

svilpītē, un re, te atskrēja dzelzs zirdziņš. Viņš uzkāpa viņā un

jāja uz skaistules kalnu, bet nevarēja augstāki, kā tik līdz trešai

daļai uzjāt, zirgs slīdēja un viņam vajadzēja atpakaļ griezties.

Otrreiz gāja viņš sēnēs un iepūta sudraba svilpītē, kur

sudraba zirdziņš atskrēja. Viņš jāja atkal uz skaistules kalnu.

Gandrīz jau bija pašā augšā, bet te rādījās tāds stāvums, ka to

nevarēja uzjāt — viņam bija atpakaļ jāgriežas. Kad trešo reizi

jaunākais brālis mežā gāja, tad viņš pūta zelta svilpītē un zelta

zirdziņš atskrēja, ar kuru tas uzjāja augšā. Skaistule tam dāvāja

savu zelta gredzenu — viņi apprecējās un dzīvoja laimīgi.

50. A. 530. Atreņu Kārlis Rundālē. Jkr.V, 26 (3). LP, VII, 11,

26, 1, 2.

Dzīvoia vecītis, kam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis.
Tēvs mīlēja visus trīs, izmācīja visus grāmatā, mācīja viņiem, ko

pats zināja. Bet kamēr divi brāļi bija veikli un gādīgi, trešais

bija lēns un domīgs. Pirmie zināja mežā beidzamo lizdu, prata rī-

koties ar stopu un cilpām, izņēma putniņiem bērniņus un nepār-

nāca nekad bez medījuma. Trešais gāja tāpat mežā, zināja arī

putnu lizdiņas, bet nepārnesa no meža nekad nekā. Viņš apsēdās

tur zem kāda koka, klausījās uz putniņiem un skatījās, kā tie dar-

bojās un pakaisīja viņiem kādas maizes drusciņas. Brāļi viņu no-

sauca par muļķi, rāja, izsmēja viņu un apvaicājās, vai neesot viņu
kodusi kāda zīle? Tēvs gan apsauca brāļus, lai viņu liekot miera,

bet tas nekā nelīdzēja. Tā brāļi dzīvoja dienu no dienas.

Reiz pārnesa arī Jānītis jaunu strazdu, kas bija no koka cau-

ruma, no savas lizdas izkritis un kāju pārlauzis. Brāļi ņema vi-

ņam strazdu nost un gribēja to cept: Jānītis turējās pretim, ne-
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deva viņiem strazdu un tēvs izšķīra strīdiņu, noteikdams, ka

strazds Jānīša. Šis nu ķēra strazdam mušas, kopa viņu, kamēr

Kāja sadzija, bet tad viņu aiznesa atkal uz mežu, un palaida pie
tā koka, kur to atradis. Drīz sapulcējās ap viņu viņa vecākie

brāli un māsas, priecājās par viņu, paņēma to savā starpā un sa-

skrēja kokā.

Vecītis manīja, ka viņa beidzamā stundiņa tuvojas un lūdza

mīlam Dievam, lai esot tam žēlīgs un atļaujot arī pēc miršanas

gādāt par Jānīti. Dievs gan teica, ka pats gādājot par vientie-

sīšiem, bet galā tomēr apsolījās izpildīt vecīša lūgumu. Nu vecītis

sapulcēja savus bērnus un sacīja uz tiem: „Bērni, kad es nomir-

stu, tad nāciet katrs pēc kārtas uz manu kapu skaitīt pātarus!"

„Labi, tēt," dēli atbildēja, ~izpildīsim."
Tai pašā laikā iznāk ziņa no ķēniņa, ka princese, viņa meita,

likusi uztaisīt brīnišķu pili ar divpadsmit pīlāriem, divpadsmit ka-

rogu izkārtnēm un zvērējusi, ka viņa atzīšot tik to par savu brūt-

gānu, kas straujā zirgā jādams, viņu sēdot priekš pils zem troņa,
nobučošot.

Šī ziņa iztraucē jaunus ļaudis, tie nepacietībā gaida nolikto

dienu, sapņodami par princesi, kam jel laimēšoties nākt ķēniņa

godā. Arī mūsu trīs brāļi to vien gudro. Bet muļķītis neaiz-

mirsa, ko tēvs bija vēlējies.

„Brāļi," atgādināja viņš, „tēvs ir miris — kas ies uz kapu?"
„Kas grib, tas lai iet!" viņam atbildēja brāļi. Muļķītis aiz-

gāja. Atnāca otra nakts; muļķītis atkal atgādina: „Tagad, brāļi,

jūsu reize — es vakar biju, kurš nu ies?"

„Kas grib, lai tas iet! Bet mūs netraucē, nemaisies mūsu

lietās," brāļi atbild.

Muļķītis atkal iziet uz kapu. Bet brāļi, sagriezuši cepures

uz vienu ausi, izjāja zirgus, taisās un ģērbjas vislabākās drānās,

lai varētu jo labāki izrādīties.

Pienāk trešā nakts. Brāļi atbild muļķīšam to pašu un muļķī-
tis atkal aiziet uz kapu. Bet arī viņa prāts nesas uz princesi.

Viņš pavada savas dienas pa mežu. Še viņu sagaida strazds,

kas viņu pazīst, uzlaižas tam uz pleca, vabolītes un citus gardu-

mus gaidīdams, un stāsta par princesi, cik viņa jautra, kā viņa

smejas, kā viņa dzied.

Pienāk arī noliktā diena salasīties pie ķēniņa pils. Gudrie

brāli, vēl reizi izjājuši savus zirgus, prasa viens otram: „Vai

ņemt muļķīti arī līdzi?"

Nospriež, viņam būs palikt mājā, viņš tiem tur tikai par

kaunu varētu būt. Brāli aizjāj, bet muļķītim pārlieku gribas re-

dzēt slaveno princesi, viņš sāk gauži raudāt. Lai savas skumjas

apmierinātu, viņš dodas uz tēva kapu, cerēdams, ka tur Dieva

lūgšana jo spēcīga.
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Tēvs, dzirdēdams viņu raudam, iznāk no sava kapa un viņu
uzrunā: „Nebēdājies, es tevi izpestīšu no tavām skumjām!"

Šo teikdams, vecis skaņi iesvelpjas. Kur bijis, kur nebijis —

atskrien zirgs: zeme dimd apakš tā kājām, no nāsim nāk veldra

liesmaina dvaša. Atskrējis pie veča, zirgs paliek kā ierakts un

prasa: „Ko vēlies?"

Vecītis liek muļķītim pa zirga vienu ausi ielīst, pa otru izlīst.

Izlīdis, tas pārvērties par brašu zēnu glītā apģērbā, sēžas zirgā
un jāj tiešām uz princeses pili. Te viņu visi apbrīno; bet vēl vai-

rāk izbrīnās, redzēdami, ka zirgam pilnos rikšos, tas nobučo prin-
cesi.

„Kas! Kas! ķeriet!" dzird saucam, bet no viņa nav vairs ne

vēsts. Acumirklī ir viņš nozudis ar savu straujo zirgu. Atjājis
atpakaļ pie tēva kapa, palaidis zirgu, viņš sirsnīgi pateicas tē-

vam, lūgdams padomu arī nākamiem laikiem. Mājās pārnācis viņš
izliekas, itkā nebūtu bijis rtnekur un nekā nezinātu. Brāli stāsta,

ko tie redzējuši, viņš klausās, itkā viņam tas tīri kas jauns.

Otrā dienā atkal sapulce pie princeses pils. Ļaužu te vai

vairāk nekā vakar. Brāļi, arī muļķītis, ir jau tur. Viņš nosēžas

klusākajā vietiņā, izturas klusi, mierīgi, itkā tas itnekā nezinātu,
kas bučojis princesi. Princese meklē savu bučotāju, savu brūt-

gānu; viņa grib viņu rādīt visai sapulcei, apsola pusi no savas

valsts, bet brūtgāns nerādās un nerādās. Sāk meklēt viņu starp

ģenerāļiem, augstmaņiem — meklētā nav. Muļķītis sēž pa to

laiku un gaida, lai pienāk brūte pati. Viņš domā: „Es mīlēju viņu

jau sen, es bučoju viņu, brašs jauneklis būdams, lai viņa mani

mīl. arī prastos svārkos ieraudzījusi."
Beidzot pieceļas no troņa princese pati, pārskata visus lielākā

uzmanībā un ierauga arī savu brūtgānu.
Pēc kāzām viņš uzņēma valdību, bija gudrs un stingrs valdi-

nieks, nevarēja ne domāt, ka to kādreiz saukuši par muļķa Jānīti.

Princese arī nekad nenožēloja, ka viņa dabūjusi tādu vīru.

51. A. 530. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875, 18.

Vecākiem bija trīs dēli, divi gudri, trešais glups. Pēc kāda

laika tiem nomira māte, un šiem nu ikkatram bija jāiet savu nakti

mātes vaktētu. Gudrie dēli negāja paši, bet stellēja savu glupo
brāli. Kad šis tur pie zārka stāvēja uz vakti, tad mate paceļas

zārkā sēdu un prasīja, kāpēc vecākais brālis nav nācis. Tas at-

bildēja, ka viņš šo stellējis. Māte tam iedāvināja sidraba pulk-

stintiņu un piesacīja, lai šis vairs nenāk otru nakti uz vakti.

Bet vidējais brālis atkal rīkoja to otru nakti savā vietā uz

vakti. Māte tāpat pacēlās zārkā un iedeva tam šoreiz zelta pulk-

stenīti.
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Trešo nakti, zināms, glupajam pašam bija jānāk. Māte nu

viņam iedeva dimanta pulkstenīti. Viņa vēl piekodināja, lai šos

pulkstenīšus nerādot saviem brāļiem un beidzot pastāstīja, ka vie-

nai ķēniņa meitai būšot kāzas, uz kurām varēšot nākt visi ļaudis.
Vecākie brāļi taisījās uz kāzām. Glupais tiem prasīja, uz ku-

rien tie nu būšot iet. Viņi tam gan nesacīja, bet viņš pats jau
labi zināja.

ŠI ķēniņa meita sēdēja uz stikla kalna. Kurš pie tās varēšot

jāšus uzskriet, tas būšot viņas vīrs. Glupais arī nogāja uz turieni.

Kad nu tas paskandināja ar sidraba pulkstenīti, tad viņam da-

skrēja sidraba zirgs. Viņš ar to skrēja kalnā augšā, bet vēl neva-

rēja daskriet. Viņš nu aizgāja atpakaļ uz mežu un paskandināja
tur ar zelta pulkstenīti. Šim tagad pieskrēja zelta zirgs, viņš sē-

dās tam mugurā, jāja kalnā augšā, bet ir vēl tagad netika gluži
klāt. Tas nu atkal devās uz mežu un paskandināja ar dimanta

pulkstiniņu. Tagad viņam atskrēja dimanta zirgs, viņš kāpa šim

mugurā un nu uzskrēja kā vējš pašā kalna galā. Princese tam

iedeva īpaši iezīmētu gredzenu, šis to dabūjis aizskrēja ar savu

dimanta zirgu prom uz māju.
Pēc tam princese sauca visus preciniekus pie sevis un meklēja

pēc tā, kam zelta gredzenu bija iedevusi, bet tāds nemaz neatra-

dās. Nu viņa tiem prasīja, vai kāds vēl kur nav palicis mājās.
Tad gudrie brāļi, pie tās dagājuši, stāstīja, ka viens precinieks gan
vēl esot mājās, bet tas esot tāds pelnurušķis, tas arī pavisam te

neesot bijis. Bet princese tiem tomēr pavēlēja iet pēc dumjā brāļa
un to vest šurpu. Tagad visi redzēja, ka šis bija tiešām tas, kas

uzskrējis kalnā un kam princese bija iedevusi zelta gredzenu.
Protams, Glupais nu dabūja princesi par sievu un palika slavens

vīrs, bet gudrajiem bija jāaiziet acis nolaidušiem uz māju.

52. A. 530. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 668 (124,13).

Vienam tēvam trešais dēls bijis tik glups (muļķis), ka vienādi

krāsns augšā gulējis un podiņu cepures vietā valkājis.
Bet pēc kāda laika viņa māte nomirusi un ikkatram dēlam

savu nakti bijis jāiet baznīcā mātes līķis sargāt. Papriekšu bijis

vecākajam dēlam jāiet; bet tas negājis — sūtījis glupo. Ap pus-

nakti māte piecēlusies un prasījusi: kādēļ viņš esot nācis? Izstā-

stījis, ka vecākais brālis negribējis nākt, šim bijis jānāk. Tad

māte iedevusi sudraba stabulīti, piesacīdama, lai nevienam ne-

rādot.

Otrā naktī gājis par vidējo brāli baznīcā un dabūjis zelta sta-

bulīti; trešā naktī dimanta.

Kad bijis kalnā jājāj, tad pastabulējis sudraba stabuli — at-

skrējis sudraba zirgs ar sudraba jātnieku drēbēm; otrā dienā zelta
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zirgs; trešā dimanta. Ar dimanta zirgu uzjājis kalnā pie ķēniņa

meitas, un tā ar savu gredzenu iespiedusi šim neizdzēšamu zīmi

pierē; bet šis tad pazudis ar savu zirgu.
Nu sasaukti visi pavalstnieki pie ķēniņa un ķēniņa meita pa

rindai vien gājusi visiem klāt skatīties, kam tā zīme pierē. Pa-

manījusi glupajam un pacēlusi podiņu uz augšu; podiņš novēlies

no galvas un saplīsis, bet zīme bijusi skaidri redzama un tad ap-

precējusi glupo.

53. A. 1061. 530. J. Līkajs Emburgā. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 665 (124, 10).

Vienreiz bija trīs brāli un tiem nomira māte. Bet māte mir-

dama bij pieteikusi: „Kad es nomirstu, tad katru nakti jums pēc

kārtas jāsargā mans kaps!"
Kad nu māte bija paglabāta, gudrie brāli sacīja uz muļķi: „Ej

tu pirmo nakti sargāt un tad mēs!"

Labi. Muļķītis nu sargāja un koda gara laika pēc riekstus. Te

piebrauca velns ar sudraba zirgiem, sudraba ratiem: „Ko tu ēd?"

„Riekstus!"

„Dod man arī!"

Bet muļķītis iedeva velnam akmentiņus riekstu vietā. Velns

koda, koda akmentiņus, iekoda par cietu — sāka uguns gar zo-

biem šķīst un nu šis tā sabijās, ka klupdams, krizdams aizmuka,

atstādams sudraba ratus ar sudraba zirgiem turpat. Muļķītis pa-

glabāja zirgus ar ratiem, pārgāja mājā un sacīja brāļiem: „Es nu

savu nakti izsargāju, cita nu jūs, kāds, nākamu nakti!"'

Brāli atbildēja: „Kad tev māte nomirusi, ej, sargā vesels!"

Viņš gāja arī. Otrā naktī velns atstājis zelta zirgus, zelta

ratus; trešā dimanta.

[Visi trīs brāļi nu jāj uz glāžu kalnu, kur atrodas ķēniņa meita.

Gudrajiem brāļiem nekas neizdodas, bet muļķītis uzjāj ar di-

manta zirgu. Viņš nu gan paslēpjas, bet pēdīgi ķēniņš dabū zināt,
ka šis tas jājējs. Tā nu muļķītis apprecē ķēniņa meitu.ļ

54. A. 1061. 530. J. Sproģi s Koknesē. Rk r. 11, 113. LP, VII, 11, 26,1,3.

Vecākiem bija trīs dēli: divi bija gudri, bet trešais glups.

Kādreiz tēvs sacīja: „Kad es nomiršu, tad jums jāiet katram savu

nakti pie mana kapa vaktēt."

Pēc kāda laika tēvs nomira. Gudrie nu uztiepa, ka glupajam

pirmo nakti jāiet vaktēt. Glupais iedams piebēra vienu ķešu ar

riekstiem, otru ar akmintiņiem. Pie kapa_ atradās liepa, tur uz-

kāpis, viņš ēda riekstus. Ap pusnakti naca velns; ieraudzījis

glupo uz koka riekstus ēdot, velns prasa, lai šim arī dodot. Glu-
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pais nobēra akmentiņus un velns koda, ka uguns vien šķīda. Gai-

lis sāka dziedāt un velns devās projām.
Tā tas bija otru un trešu nakti, kuras glupais gudro vietā

gāja vaktēt.

Pirmā naktī tēvs dāvāja dēlam sudraba stabulīti; ja viņš ar

to pūta, tad nāca sudraba zirgs ar sudraba drēbēm. Otrā naktī

dabūja glupais no tēva zelta stabulīti; ja viņš ar to pūta, tad nāca

zelta zirgs un zelta drēbes.

Trešā naktī tēvs dāvāja dimanta stabulīti; ja viņš ar to pūta,

tad nāca dimanta zirgs ar dimanta drēbēm.

Kādam svešas zemes ķēniņam bija loti skaista meita. Ķēniņš

viņu uzlika uz stikla kalna un lika izsludināt; „Kurš tur spēj, pie
manas meitas uzjāt, tam es došu viņu par sievu!"

Nu nāca jājēji no malu malām, bet nevienam nelaimējās augšā

tapt. Arī tie divi gudrie brāli kaldināja savus staltos kumeļus ar

asiem pakaviem, jo tie domāja, ka tiem laimēsies tikt augšā pie
daiļās princeses. Pelnrušķam — tā gudrie glupo brāli sauca —

bija jāiet sēnēs. Gudrie nomocījās, bet nespēja nevienu soli uz

kalna uzjāt. Glupais, sēnes pielauzis, uzsvilpēja ar sudraba stabu-

līti — tūlīt nāca sudraba zirgs un sudraba drēbes. Aizjāja uz

stikla kalnu un uzjāja līdz trešai daļai kalnā. Pēc tam steidzās

mājā. Gudrie pārgājuši, glupajam stāsta, ka redzējuši sudraba

zirgu un staltu vīru ar sudraba drēbēm.

Otrā dienā glupais lūdzās, lai ņemot šo līdzi, bet gudrie ar

bardzību uzkliedza: „Tev, Pelnrušķi, jāiet sēnēs!"

Glupais aizgāja uz mežu un uzsvilpa ar zelta stabulīti — taa

nāca zelta zirgs un zelta drēbes. Aizjāja uz princeses kalnu un

uzjāja divi trešās daļas kalnā. Steidzās atkal mājās un ielīda

krāsnī. Gudrie pārjājuši, stāsta glupajam, ka atkal esot redzējuši
jo skaistu jājēju ar zelta zirgu un zelta drēbēm; tas uzjājis pāri

pušķainā.
Trešā dienā atkal tāpat darīja. Glupajam bija uz mežu jāiet,

bet gudrie jāja skatīties, kurš tas laimīgais būšot. Glupais tagad
uzpūta ar dimanta stabulīti — tad ieradās dimanta zirgs ar di-

manta drēbēm. Lēkšus nu glupais uzskrēja pie princeses kalnā.

Princeses dimanta namā iegāja un apsveicinājās, bet princese
iemeta glupajam ar dimanta gredzenu pierē, tā ka piere tapa
ievainota. Glupais steidzās no kalna lejā, kur laužu bezgalīgas
gaviles to sveicināja, un aizskrēja uz māju kā ar vēja spārniem.
Gudrie pārjājuši glupajam stāsta, ka šodien Laimes māte apvel-

tījusi skaistu vīru ar princesi. Jājējs bija ķēniņam un visiem lab-

vēlētājiem kā pazudis.

Nu visā valstī tapa pārmeklēts, kuram uz pieres būšot ievai-

nojums. Meklējot, atrada pie glupā. Gudrie brāli no bailēm muti

vai līdz ausim atplēta, ka glupais tapis laimīgāks un arī gudrāks
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par viņiem. Glupais dabūja princesi par sievu un pus ķēniņa val-

stību pūra tiesā. Dzīvoja ilgus gadus laimē un mierā.

55. A. 1061. 530. Jānis Namnieks Mežotnē. LP, VI, 666 (124, 11).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Kad nu

tēvs bija vecs palicis, tad viņš pasaucis savus dēlus un sacījis:
„Es tagad esmu vecs un turpat mirējs; bet man cita nekā nav ko

jums atstāt, ka par visiem viena stabulīte. Ja nu es nomiršu, tad

jums vajaga katram savu nakti nākt uz kapiem mani sargāt!"
Tēvs nomiris. Un tūlīt pirmo nakti gājis sargāt mulķais dēls,

paņemdams līdz tēva doto stabulīti. Aizgājis — uztaisījis no ve-

ciem krustiem būdiņu, salsījis vienā kulē riekstus, otrā oliņas,
ielīdis būdiņā un sargājis. Te ap pusnakti pienācis viens mironis,

prasīdams: „Ko tu kremt?"

„Riekstus!"

„Vai tu man arī kādu nevari dot?"

Muļķis izvilcis oliņu un devis mironim. Mironis oliņu neva-

rējis sakost, sacījis: „Kas tie par cietiem riekstiem!" un aizgājis.
Te pēc maza brītiņa atjājis viņa tēvs ar sudraba zirgu, sudraba

jājamo pātagu, sudraba jātnieka drēbēm, iedevis tos muļķim un

sacījis: „Nu, tu vari iet uz mājām! Un ja tev tagad tā sudraba

zirga nevajaga,. varbūt, tad uzliec pātagu un drēbes zirgam mu-

gurā un palaid, lai iet; bet ja tev zirga ievajagas, tad pastabulē

stabulīti — viņš atskries."

Labi. Otrā vakarā muļķis sacījis uz brāļiem: „Eita! nu jūsu
vakars sargāt."

Gudrie atbildējuši: ko šie no miroņa izsargāšot, „ja tu gribi —

ej!"

Muļķais atkal salasījis riekstus, oliņas un aizgājis. legājis bū-

diņā, krimtis savus riekstus, Pēc brīža pienākuši divi miroņi:

ko kremtot?

„Riekstus!"

„Vai tu mums arī nevari kadu dot?"

ledevis katram oliņu. Bet kad miroņi nevarējuši sakrimst,

tie uzbrukuši devējam un sākuši_ mocīt. Tad mulķais sacļs sta-

bulēt un miroņi pazuduši; bet pec maza brītiņa atnācis tevs ar

zelta zirgu, zelta jājamo pātagu un zelta drebem, prasīdams:

Kāpēc tie citi brāli nenāk mani sargat?"_
„Viņi atsaka, ko tur no miroņa izsargās!"
Tad tēvs atteicis: „Nu, tad paturi tu šo zelta zirgu, zelta pā-

tagu un zelta drēbes. Un ja tev tagad viņa nevajaga, uzliec pā-

tagu, drēbes zirgam mugurā un palaid, lai iet; bet ja ievajagas,

tad pastabulē — viņš atskries."

Labi. Trešā vakarā atkal iegājis sava būdiņa un krimtis
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riekstus tāpat ka tiem vakariem. Tad pienākuši trīs miroņi: ko

kremtot?

„Riekstus!"

„Vai tu mums arī nevari kadu dot?"

„Varu gan!" un iedevis oliņas.
Miroņi krimtuši oliņas, nevarējuši sakrimst un uzbrukuši muļ-

ķim — sākuši to mocīt. Nu mulķais stabulējis, ko tikai spējis, bet

šie vēl neatlaidušies. Beidzot atnācis tēvs ar dimanta zirgu, di-

manta jājamo pātagu, dimanta jātnieka drēbēm un tas tad aizda-

būjis gan citus miroņus projām.
Nu pārgājis mājā, gudrie brāļi taujājuši apsmiedami: „Nu,

ko tu dabūji, par sargu būdams?" Muļķais neatteicis ne pušplēsta
vārda tādiem rezgaļiem.

Pēc neilga laika bija izsūtīta tāda vēsts no ķēniņa: „Kas tri-

jās dienās pie viņa meitas stikla kalnā- var uztikt, tam viņš meitu

atdošot par sievu!"

Atnāk pirmā diena, iet visi, kas kājas spēj cilāt, uz kalnu;
arī gudrie brāļi sataisās. Muļķais arī lūdzas gudrajiem, lai viņu

ņem līdz; bet gudrie to sabar, lai tikai paliekot mājā, un šo brī-

dina, ka kāpdams kalnā, var nosisties vēl.

Bet tiklīdz gudrie bija pagājuši labu gabaliņu, muļķais pasta-
bulēja stabulīti — sudraba zirdziņš atskrēja ar sudrabotām jāt-
nieka drēbēm, ar sudraba jājamo pātagu, ar sudraba zobenu. Nu

muļķis lēca zirgam mugurā, aizjāja pie stikla kalna, ka nozibēja
vien, un ieraudzīja savus brāļus kāpām stikla kalnā. Tā viņš sita

brāļiem ar sudraba pātagu, ka tie uz reizi novēlās no kalna; bet

pats uzjāja vienu trešdaļu kalnam, griezās atpakaļ mājā un pa-

laida zirdziņu, lai iet atkal projām.
Pārnāca gudrie brāļi un sacīja muļķim: „Kaut tu, brālīt, būtu

redzējis, kāds tur varens jājējs sudraba zirgā jāja un mums ar

sudraba jājamo pātagu tā deva, ka mēs uz reizi novēlamies no

kalna."

Muļķis atbildēja: „Jā, es arī to redzēju; jo es biju uzkāpis
mūsu klēts jumtā!"

Par to brāļi apskaitās un noplēsa klēts jumtu.
Otrā dienā gudrie brāļi atkal taisījās iet. Muļķais atkal

lūdzās, lai viņu laiž līdz; bet gudrie ne un ne. Kad nu gudrie

bija pagājuši gabalu — muļķais pastabulēja — atskrēja zelta

zirgs ar visu, kas tur klāt. Nu muļķais jāja turp. Citi ieraudzī-

juši, nezin ko darīt par tik lepnu jājēju. Bet muļķais, jādams gu-
driem brāļiem garām, cirta tiem ar zelta pātagu tā, ka abiem man-

teļi pušu un no kalna zemē. Uzjāia divi trešdaļas kalnam, jo vai-

rāk nevarēja ar to zirgu un jāja atpakaļ un palaida zirgu, lai iet

projām.

Pārnāca brāli un sacīja muļķim: „Kaut tu, brālīt, būtu redzē-
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jis! Viens atjāja zelta zirgā, zelta drēbēs un cirta mums ar zelta
pātagu ta, ka pārgāja abiem manteli pušu."

Mulķais atteica: „Jā, brāli, es jau arī redzēju! Es jau biju
uzkāpis rijas jumta."

Par to gudrie apskaitās un noplēsa rijas jumtu.
Atnāk trešā diena, gudrie brāli atkal taisās iet. Mulķais lū-

dzas, lai viņu ņem līdz — šie ne un ne.

Kad gudrie bija pagājuši gabalu, mulķais pastabulēja — at-

skrēja dimanta zirgs_ar visu, kas tur klāt. Nu mulķais jāja turp

un, panācis savus bralus, tiem tā cirtis ar dimanta pātagu, ka vi-

sas drebēs pārcirta un arī ādu ieskrambāja. Bet citi, ieraudzījuši
tadu jajeju, palika stāvam nobrīnīdamies: kas tas par jājēju! Un

ka nu saņēmās — uzjāja stikla kalnā kā linga, norāva ķēniņa mei-

tai gredzenu no pirksta, pabučoja turklāt un pastabulēja stabulīti;
ka pastabuleja_vienreiz,_otrreiz, tā rikšu rikšiem zelta zirgs, su-

draba zirgs klāt, nostājās dimanta zirgam katrs pusē un šis nu

uzsēdina ķēniņa meitu zelta zirgā, pats sēž dimanta un tā abi trīs

reiz jāj kalnam apkārt, ka laistās vien, beidzot nojāj zemē pie
ķēniņa. Ķēniņš tad ieveda abus savā pilī un salaulāja, Bija gan

kazas — septiņas dienas no vietas bija.

56. A. 1061. 530. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 47 g. veca

K. Adernieka Aumeisteros.

Agrāk vienam tēvam bīši trīs dēli. Abi vecākie bīši gudri,
bet jaunākais bīš padumš, tāpat vie mājā dzīvāš, paskaldīš malku,

pavārīš putru, bet katru vakaru līdis krāsnī gulēt un tāpēc šo

iesaukuši par Pelnrušķi. Tēvs palicis slims un tā novēlēš, lai pir-

mās trīs naktis katris dēls savu nakti nākot uz kapsētu šā kapu
vaktēt. Drīz vie pēc tam tēvs nomiris un šo aprakuši. Pirmo

vakaru Pelnrušķis sacīš: „Kurš mēs iesim tēva kapu vaktēt?"

Abi gudrie vienā balsī šim pretī: „Kā, kas ta ies? Vai ta tas

gudra darbs pa nakti kapsētā dauzīties? Kas jau muļķis ir, lai

strādā mujķa darbus."

Nu abi gudrie izgrūduši Pelnrušķi no istabas, lai jau šis ejot
vaktēt. Pelnrušķis paņēmis vienā tarbīnā riekstus, otrā tarbīnā

mazus akmentiņus un aizgāš uz kapsētu. Viņč nu nosēdies uz

tēva kapa un grauzis riekstus. Ap pusnakti pie šā piejāš vienc

vīrs uz sidraba zirga un tādās pašās drēbēs. Vīrs nolēcis no zirga,
novilcis sidraba drēbes, atstāš tās pie zirga un nu pats, cauri mele,

nācis klāt un prasīš Pelnrušķam, ko šis ēdot. Pelnrušķis sacīš, ka

šis riekstus ēdot. Nu, lai ta dodot šim ar. Pelnrušķis pagrābis no

otras kulītes akmentiņus un iedevis mellam vīram. Mellais ēdis

ka dzirksteles vie šķīdušas.
Bet uzreiz dziedāš gailis, mellais aizskrēš un atstāš savu si-
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draba zirgu un sidraba drēbes. Pelnrušķis paņēmis sidraba drē-

bes, paņēmis sidraba zirgu un jāš uz māju. Nu šis zirgu un drēbes

labi nolicis, nevienam nestāstīš, ka tādas esot, un gāš istabā. Peln-

rušķis noskaitīš pātarus un tā līdis krāsnē gulēt.
Otru vakaru akai Pelnrušķis prasīš gudriem, kas ta iešot uz

kapsētu tēva kapu vaktēt. Bet gudrie akai šo izgrūduši no ista-

bas laukā un Pelnrušķis aizgāš akai vaktēt. Nu šis paņēmis akai

riekstus līdz un otrā tarbā sabēris jau labi lielus akminus. Peln-

rušķis sēdēš uz tēva kapa un grauzis riekstus. Ap pusnakti kap-
sētā iejāš zelta zirgā vienc vīrs un šim drēbes bīšas no tīra zelta.

Nu vīrs nomaucis zelta drēbes, palicis pats mellās un nācis pie
Pelnrušķa un tūlī šim prasīš, ko šis ēdot. Pelnrušķis sacīš, ka

šis riekstus ēdot. Nu, lei dodot šim ar. Pelnrušķis pagrābis no

tarbas akminus un iedevis vīram. Nu vīrs grauzis, grauzis un

visa kapsēta bīsi uguņos, kā šis akminus grauzis. Bet drīz vie

akai aizdziedājies gailis. Vīrs aizskrēš un atstāš kapsētā zelta

zirgu un zelta drēbes.

Pelnrušķis paņēmis zelta drēbes, paņēmis zelta zirgu un jāš
uz māju. Nu šis zirgu un drēbes labi nolicis, nevienam nekā ne-

stāstīš un gāš istabā. Papriekšu noskaitīš pātarus un ta līdis

krāsnē uz guļu.

Trešo vakaru akai Pelnrušķis prasīš gudriem, kurš ta nu šo-

nakti iešot tēva kapu vaktēt. Gudrie šo izsmēši un izsvieduši no

istabas, lei ejot vie pats. Nu Pelnrušķis akai aizgāš. Viņč paņē-
mis riekstu tarbīnu līdz un otrā tarbīnā salasīš krietni lielus ak-

minus. Nu aizgāš un sēdēš uz tēva kapa un grauzis riekstus. Ap

pusnakti kapsētā iejāš vienc vīrs uz dimanta zirga un pats bīš di-

manta drēbēs. Vīrs nokāpis no zirga, novilcis dimanta drēbes,

palicis pats gluži mellās drēbēs un nācis pie Pelnrušķa.

„Ko tu tur grauz?" prasīš vīrs.

„Riekstus ēdu!" sacīš Pelnrušķis.
„Do man ar!"

Nu Pelnrušķis pagrābis akminus un iedevis vīram. Vīrs

grauzis grauzis un kapsētā palicis tik gaišs, ka visus krustus va-

rēs izskaitīt, tādas ugunis metuši akmini, ka vīrs šos grauzis.
Bet drīz vie aizdziedājies gailis. Vīrs aizskrēš un pametis kap-
sētā i dimanta zirgu, i dimanta drēbes. Nu Pelnrušķis paņēmis
dimanta drēbes, paņēmis dimanta zirgu un jāš prom. Viņč zirgu

un drēbes labi nolicis, nevienam nekā nestāstīš un gāš istabā.

Nu noskaitīš akai pātarus un līdis krāsnē uz gulu.

Nu, tā verstes trīs no Pelnrušķa mājas bīsi ķēnīna pils un

ķēnīnam bīsi princese. Bet šai nevienc precinieks nebīš pa prā-

tam un šī ne pie viena negāsi un sacīsi ķēnīnam, lai iztaisot glāžu
kalnu un kurš tai kalnā varēšot uzjāt, pie tā šī iešot. Nu ķēnīc

licis uztaisīt glāžu kalnu un izlaidis ziņu, ka trīs dienas no vietas
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varot jat glāžu kalnā pec ķēniņa princeses un kurš kalna galā
uzjāšot, pie tā ķēnīna princese iešot par sievu un dabūšot pūrā
līdzi pus ķenīna valstības.

Nu Pelnrušķa brāļi posušies uz jāšanu un Pelnrušķis šiem lū-

dzies
L laļ tak šo ar ņemot līdza. Bet gudrie brāli šo izsmēši un ka

šis vē lūdzies, lai ņemot līdza, tā ņēmuši un krietni samizāši un

paši aizjāši uz glāžu kalnu.
Nu Pelnrušķis saģērbies sidraba drēbēs, kāpis sidraba zir-

gam mugurā un laidis uz glāžu kalnu. Šis nu ceļā panācis gudros,
sadevis šiem ar pātagu, ka šie laikus ceļu nepagriezuši, un jāš
glāžu kalnā augšā. Bet Pelnrušķis līdz trešai daļai vie ticis, tā

zirgs sācis šļūdēt un nošļūdēš apakaļ. Nu Pelnrušķis akai jāš tūlī

uz māju, nomaucis sidraba drēbes, nolicis sidraba zirgu. Ka abi

gudrie brāļi atjāši mājā, tā izlicies, ka nekā nezin, un prasīš šiem,

kā izgāš. Nu gudrie stāstīši, kā šiem izgāš un kā šie abi dabūši pa
ādu no sidraba prinča, ka nevarēši laikus ceļu pagriezt.

Otru dienu akai abi gudrie aizjāši uz glāžu kalnu un Peln-

rušķis lūdzies, lei ņemot šo ar līdza. Bet gudrie neņēmuši un ka

šis vē dau lūdzies, ņēmuši šo un nomizāši, kā pienākas, un tā

paši aizjāši.

Ka nu gudrie aizjāši, tā Pelnrušķis kāpis zelta zirgam mu-

gurā, uzvilcis zelta drēbes un jāš uz glāžu kalnu. Nu šis panā-

cis akai abus gudros, sakliedzis šiem, lei do ceļu, un ka ticis lī-

dzās, tā vienam un otram sadevis akai ritīgi pa ādu. Nu šis lai-

dis glāžu kalnā augšā un šoreizīti ticis jau pāri lielai pus kalnam.

Bet zirgs akai sācis šļūdēt un nošļūdēš lejā. Nu Pelnrušķis akai

tūlī laidis uz māju, nolicis zelta zirgu, nomaucis zelta drēbes un

ka gudrie brāļi jāši mājā, tā prasīš, kā šiem izgāš. Ko nu,

šie tik esot krietni pa ādu dabūši no zelta prinča un vairāk nekas

ar neiznācis.

Trešā dienā akai gudrie taisīsies jāt uz glāžu kalnu un Peln-

rušķis lūdzies, lai ņemot šo līdza. Bet nu gudrie pārskaitušies, sa-

mizāši Pelnrušķi, kā pienākas, un paši aizjāši. Bet Pelnrušķis ar

tūlī kāpis dimanta zirgam mugurā, sataisījies dimanta drēbēs un

laidis uz glāžu kalnu. Ceļā šis akai panācis gudros, un šiem sa-

devis ontalīgi pa ādu, notriecis abus no ceļa no[st], grāvī iekšā un

tā pats laidis glāžu kalnā augšā un ar vienu rāvienu uzjāš kalnā.

Nu ķēniņa princese nobučosi Pelnrušķi, uzmaukusi savu gredzenu
šim pirstā un Pelnrušķam nemanot iespiedusi piķi pakausī. Nu

Pelnrušķis tūlī akai laidis no kalna lejā, aizjās uz māju, nolicis

zirgu, nomaucis dimanta drēbes un nelicies vais par ķēnīna prin-
cesi ne zinis.

Ķēnīna princese gaidīsi, gaidīsi Pelnrušķi, bet šis kā nerādās,

tā nerādās. Nu šī stāstīsi ķēnīnam, ka tā dimanta prinča nejūtot.
Bet nu ķēnīc rīkoš lielas dzīres un uz tām bīš jāiet visiem no vie-
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tas, lei vai šis šāds vai tāds. Nu abi gudrie ar taislšies uz ķēnīna
dzīrēm un ņēmuši Pelnrušķi ar līdzi, jo tāds bīš ķēnīna pavēls.
Bet Pelnrušķis aptinis pirstu ar lupatu, lai nevienc neredz, ka šim

pirstā ķēniņa princeses gredzenc un ka ticis ķēnīna pilī, tā tūlī

ielīdis krāsnī un gulēš no[stJ. Bet ķēnīc nu saucis visus pēc kār-

tas un meklēš, kuram būšot pirstā ķēnīna princeses gredzenc.
Bet neviena tāda nebīš. Pēdīgi nu ķēnīc ieskatījies, ka vienc guļ
krāsnī. Šis vēlēš, lai raušas ārā. Nu Pelnrušķis līdis no krāsns

ārā un ka gudrie šo pamanīši, tā sacīši ķēniņam, ka no tā jau ne-

būšot nekādas jēgas, tas jau esot šo padumais, šo Pelnrušķis.
Bet ķēnīc neatlaidies un vēlēš, lai Pelnrušķis nākot tik šim

priekšā. Pelnrušķis gāš. Kēnīc pamanīš, ka Pelnrušķam vienc

pirsts aptīts ar lupatu, un tūli prasīš, kas šim tur esot, tam pir-
stam. Šis esot uz akmina nodauzīš, sacīš Pelnrušķis. Nu, lei rā-

dot. Ka nu Pelnrušķis notinis lupatu no pirsta, tā ķēnīc uzreiz

pazinis, ka šim pirstā ķēnīna princeses gredzenc. Nu aptaustīš
pakausi. Kā ta, pakausī piķis lei. Nu ķēnīc vedis Pelnrušķi pie
ķēnīna princeses un tūlī nolicis kāzu dienu. Pelnrušķis apprecēš

ķēnīna meitu. Viņč dzīvāš laimīgi. Bet abus gudros brāļus ar

Pelnrušķis neaizmirsis: Vienam brāļam viņč iedevis sidraba zirgu,
otram iedevis zelta zirgu un pats paturēš sev dimanta zirgu.

57. A. 300. 530. Jānis Kungs Lielezeres Fu seros. Brīvzem-

nieka kr. LP, VI, 672 (124, 16).

[Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis.]
Muļķītis nemaz muļķis nebijis — viņš tikai izlicies par tādu.

Un tēvs mirdams bija noteicis, lai katrs dēls savu nakti viņa kapu

sargā; bet gudrie negājuši. Muļķītis aizgājis un nogulies uz tēva

kapa. Pusnaktī atjājis velns sudraba zirgā un aicinājis muļķīti
cīkstēties. Labi. Velns viņu sakampis un iesviedis līdz puscelim

zemē, un tad grābis viņš atkal velnu un iesviedis pāri par ceļiem

zemē; beidzot sadzinis velnu pavisam zemē, paņēmis velna su-

draba zirgu un ielicis tai ozola dobumā, ko tēvs pats bija izaudzi-

nājis savā mūžā. Otrā un trešā naktī tāpat cīnījies ar velnu un

atņēmis tam zelta un dimanta zirgus.

Bet nu ķēniņš bija uztaisījis tādu glāžu kalnu ar trim tāžām

(stāviem) un augšā nosēdinājis savu vienīgo meitu.

Pirmo dienu muļķītis ar sudraba zirgu uzjājis pirmajā kalna

tāžā, otrā dienā otrā un trešā ar dimanta zirgu trešajā tāžā un tūliņ

ar meitu pārmijuši gredzenus.

[Tad muļķītis aizjājis uz māju, noslēpis savu zirgu un apti-
nis pirkstu ar lupatu, kur bijis ķēniņa meitas gredzens. Pēdīgi

ķēniņš tomēr atradis īsto jātnieku un tā muļķītis apprecējis ķē-

niņa meitu.]
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58. A. 530. 510. J. Simenovs Dole. Brīvzemnieka „C6opHHK-btt

120. LP, VII, 11, 26, 1, 1.

Bija tevs, kam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Kad
tevs nomira, gudrie brāļi muļķīti sāka aplam spīdzināt. Tiklīdz

no mājam paši izkustēja, tad iebēra bedrē (arī pelnos) veselu pūru
sinipju seklu un lika muļķītim, vai var jeb nevar, pa vienai vien

izlasīt no bedres. Te reiz nelaiķa tēvs parādīsies gudriem brāļiem
sapnī, sacīdams: ~Pusnaktī atnākat pie mana kapa, man jums

kautkas sakāms."

Rītā celdamies gudrie prātoja savā starpā: „Ko nu tēvs, mi-

ris, sapuvis, mums vēl var teikt? Neiesim vis pie viņa kapa!"

Neaizgāja arī gudrie brāli, bet muļķītis, tas gan aizgāja. Aiz-

ies pusnaktī pie kapa — jā, patiesi, nelaiķa tēvs nāk no kapa ārā,

iedod viņam divas nūjiņas, sacīdams: „Ja ar pirmo nūjiņu pie

kapa paklauvēsi, tūliņ visas sinipju sēklas spruks no bedres ārā,

salēks pūrā; bet ar otru nūjiņu paklauvē kapsētas vārtu priekšā

pie lielā akmeņa, tad no turienes iznāks viens zirgs tīrā zelta

spalvā, otrs dimanta, arī sedli, iemaukti būs tādi paši."
Labi. Otrā dienā, tikko brāli bija aizgājuši, muļķītis paklau-

vēia ar nūjiņu pie kapa — tūliņ visas sēklas bija no bedres ārā,

pūrā iekšā. Pārronas brāļi, atron muļķīti kārtībā. Bet nu šie

pārrunā, ka esot vienam ķēniņam skaista meita; šo skaistuli viņš

solījies tam atdot, kas zirgā sēdēdams, uzjāšot uz stikla kalnu;

viņi arī jāšot.
Labi. Gudrie brāli tad posās sacensties ar daudz citiem tei-

camiem jātniekiem ķēniņa meitas labad. Arī muļķītis lūdzās, lai

ņemot līdz; bet brāli zobodami atteica: „Kur tu, tāds muļķis, tur

rādīsies? Lasi tikai savas sinipju sēklas no bedres laukā!"

Otrā dienā gudrie brāli sēdās zirgā un aizjāja pie stikla kalna

spēkoties; bet muļķītis projām uz kapsētu, pieklauvēja papriekšu

ar nūjiņu pie tēva kapa, salasīdams tādā ziņā visas sinipju seklas;

pēc tam, ka pieklauvēja kapsētas vārtu priekšā pie liela akmeņa,

izlēca no turienes saules spožumā zeltspalvu kumeļš, bet otrs di-

manta spalvā. Muļķītis kumeļam mugurā — aizaulekšoja uz stikja
kalnu. Tur tas redzēja jau notālēm: stāv daudz laužu, mocās

daudz teicamu jātnieku kalna galu sasniegt, bet nevar neviens,

bet pašā kalna galā stāv skaistā ķēniņa, meita.
_

Šis pieaulekšo

kalnam klāt un vienā rāvienā augšā. Uzjājis augša, muļķītis grie-

zās tūdaļ atpakaļ un nepazīts uz mājām projām, palaiž kumeļu

savu pie akmeņa un nosēžas, itkā nekas nebūtu noticis, pie sa-

vas bedres un gaida brāļus_ pārnākam. Parjāj_ brāļi un saka:

„Kaut tu, muļķīti, būtu redzējis, ko mes pieredzējām?"

Muļķītis atbild: „Redzēju, visu redzēju!"

„Kur tu varēji, muļķīti saredzēt?"_
„Uzrāpos kūts jumta galā, saredzēju visu."
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Nu ņēmās brāli kūts jumtu noārdīt, baidīdamies, ka muļķītis
nepaliek gudrāks par viņiem. Otrā dienā gudrie brāļi atkal aiz-

jāja uz sacīksti, muļķītis palika mājā sinipju sēklas no bedres lasīt.

Bet tiklīdz brāli bija aizjājuši, muļķītis atkal projām uz kapsētu,

pieklauvē papriekšu pie tēva kapa, pēc tam pie akmeņa un aiz-

jāja, brīnumu kumeļā sēdēdams, uz kalnu. Aizjāj tur, uzjāj kalnā

pie skaistās ķēniņa meitas un griežas atkal uz mājām atpakaļ.

Pārjāj brāli — izrādās, ka muļķītis jau klēts jumta galā redzējis

gan zelta kalnu, gan sacīksti, gan brīnišķīgo jātnieku. Noārdīja
brāļi ir klēts jumtu, lai muļķītis gudrībā nepieņemtos.

Trešā dienā atkal šie aizjāj uz sacīksti. Tiklīdz aizjājuši,

muļķītis aiztek uz kapsētu, pieklauvē ar nūjiņu un jāj savā kumeļā
projām uz dimanta kalnu. Aizjāj, uzjāj kalnā pie skaistās ķēniņa
meitas un mājā atkal. Pārjāj brāli, muļķītis stāsta, ka visu re-

dzējis piedarba jumta galā. Gudrie brāli noārdīja piedarba jumtu
un nu tiem savā dzīvē bija jāpārtiek bez kūts, bez klēts, bez pie-

darba. Te patlaban bija pienākusi svētdiena un nu gudrie brāli

gāja uz baznīcu, bet muļķītim bija jāpaliek pie savām sēklām.

Bet tiklīdz brāli bija aizgājuši, muļķītis projām uz kapsētu, pie-
klauvē ar nūjiņu un jāj savā zirgā arīdzan uz baznīcu. Aizjāj pie

baznīcas, piesien zirgu, bet pats ieiet Dieva namā. leiet — visa

baznīca laistās no viņa. Tomēr neviens neiedrošinājās vaicāt,

kas viņš tāds? Visiem gan labprāt gribētos zināt, kas šis tāds un

no kurienes atjājis.
Tad ķēniņš pavēlēja uz sliekšņa piķi nolikt, lai pieliptu sve-

šajam jātniekam kurpe pie sliekšņa. Tā arī patiesi notika: kā

muļķītis otrā svētdienā atjāja, palika kurpe pie sliekšņa. Ķēniņš

saaicināja visus cilvēkus, lai uzmeklētu, kam kurpe der. Sanāk

ļaudis — vienam kurpe par lielu, otram par mazu. Ķēniņš šaubī-

jās, un taujāja katram, vai tikai nav kāds mājā palicis. Pienāca

rinda gudrajiem brāļiem, tie atbild: „Jā, mums gan palika viens

brālis mājā, bet tas jau gluži vientiesītis."

Ķēniņš atsaka: „Kas par to — lai nāk šurp!"
Atnāk muļķītis, uzvelk kurpi, kurpe kā likta pēc kājas. Nu

ķēniņš atjēdzās, kas tas brīnišķīgais jātnieks tāds bijis, un tūdaļ

atdeva tam savu skaisto meitu par sievu, arī valsti vēl. Tagad

muļķītis dzīvoja labi jo labi.

59. A. 515. 530. A. Bīlenšteins Jaun-A v c ē. LP, VI, 656 (124, 1).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Viņi gāja
dienastu meklēt; un tas muļķis izgājis līdz, tēvam nezinot. Un

ta(d) nogājuši visi trīs vienā krogā, tur bijuši trīs celi: divi labi,

viens slikts. Tad muļķītis prasījis, pa kuru ceļu butu labāki iet.

Viņam teikuši: pa tiem labiem! bet pa to trešo esot slikti. Viņš
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teicis: tie divi brāli esot aizgājuši pa tiem platajiem, „un man jāiet
pa to slikto."

Tie brāli sarunājušies, ka atkal pa septiņi gadi atiet atpakaļ
tai kroga.

Krodzenieks sacījis: „Tur nosit; kadu reiz nokauj, atņem vi-

sas drānas."

Viņš atteicis: „lešu! vai tad Dievs nelīdzēs?"

Gāj(i)s un uzgāj(i)s lielu pilsātu. Un tam ķēniņam bijuši auni

ar zelta ragiem; bet nemaz nepastāvējuši aunu gani: un ar vi-

siem auniem pazudis to pašu vakaru, nemaz vairs nav pā(r)dzinis
tos aunus.

Viņš iegājis pie ķēniņa, prasījis: „Vai nevaijaga kada dienast'

cilvēka?"

Teicis: vaijagot gan — aunu gana; viņam auni esot ar zelta

ragiem. Tad viņš salīcis (salīdzis) pie tā ķēniņa pa(r) aunu ganu.

Ta(d) izdzinis tos aunus no rīta ganos. Pa(r) to dienu izganījis,
pa(r) vakaru pā(r)dzinis mājās — ķēniņš itin lustīgs bijis, ka

gans un auni pā(r)nākuši vakarā.

Un ta(d) viņš paņēmis diveiš dienu maizi līdz. Ganījis tās

divi dienas un otras dienas vakarā pā(r)dzinis mājās —
un ķēniņš

itin lustīgs, ka gans un auni mājās.
Un tam ķēniņam bijusi frincese. Tad viņš vedis to uz glāža

kalnu augšām, un kurš pie viņas uzjās un noņems viņai kroni, tas

būs viņas brūdgans.

Tad tas ganiņš paņēmis diveiš nedēlu maizi līdz, laidis tālāku
uz tām ganiklām, tur būs lielāka zāle; uzgājis lielu pļavu: bijuse
pa(r) brīnumu liela zāle. Viņš ņēmis tur uztaisīt lielu dārzu, kur

aunus pa nakti ielaist un glabāt.
Un vienu rītu ēdis brokasti. Aizgājis liels vīrs pie viņa, kur

ēdis, un prasījis: „Circeni, ko tu ēd(i)? Vai tu dosi man ar(i)?"

Viņš teicis: „Došu gan!"
Un viņš, tas lielais vīrs, noēdis doto maizes kumosu un ņēmis

ar savu dunci — (bijis liels duncis) —to sviestu. Un kā ņēmis
to sviestu, izdzinis tas circenis to dunci cauri pa pakausi un ap-

krāvis nokauto vīru ar žagariem.
Otru rītu a(t)kal ēdis brokastu, iznācis a(t)kal liels vīrs, pra-

sījis: „Circeni, ko tu ēd(D? Vai tu dosi man lai?"

Viņš atteicis: „Došu gan!"

Vīrs kā nu nokodis maizes kumosu, a(t)kal izdzinis to dunci

pa kaklu, ka(d) bāzis dunci mutē. Nu a(t)kal to vīru bāzis apakš

žagaru strēķa.

A(t)kal ēdis trešo rītu brokasti. Iznācis a(t)kal liels vīrs, pra-

sījis a(t)kal: «Circenī, ko tu ēd(i)? Vai tu dosi man lai?"

Viņš atteicis: „Došu gan!"
Vīrs kā nu nokodis maizes kumosu, a(t)kal izdzinis to dunci
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pa kaklu, ka(d) bāzis dunci mutē. Nu a(t)kal to vīru bāzis apakš

žagaru strēķa.
Te vienu rītu iedomājies: nu ies raudzīt, vai tiem vīriem, kas

nav, ka(d) tādi lieli dunči. Un nogājis, atradis sudraba atslēdziņu
tam vīram kabatā, ko pirmo rītu nositis. Tad ganīdams, mežā

uzgājis vienu stalli, raudzījies slēgt a(r) to atslēdziņu un atslēdzis

gan. Tur bijušas visādas sudraba lietas iekša, drānas, zirgi lai.

Viņš apģērbies ar sudraba drānām, uzsēdies uz sudraba zirga
un jājis pie tās frinceses uz tā glāžu kalna. Nojājis pie tā kalna

un apjājis trīs reiz apkārt, bet nejājis augšām — nojājis atkal uz

to stalli, noģērbies un a(t)kal ganījis savus aunus. Ta(d) pā(r)-
dzinis to vakaru aunus mājās un tā frincese iegājuse un teikuse:

„Ganiņ, tu nezini vis, kāds atjāja šodien?" Tāds ar sudraba lie-

tām, sudraba zirgs vis! Cik laimīga es būtu, kad es to dabūtu!"

Viņš teicis: „Cik laimīgs tas būtu, kad tas jūs dabūtu!"

Un no rīta a(t)kal dzinis savus aunus ganos. Nogājis pie tā

otra vīra raudzīt, kas tam būs kabatā. Atradis zelta atslēdziņu.
Uzgājis ganīdams atkal vienu stalli, atslēdzis ar zelta atslēdziņu

stalli, tur bijušas zelta lietas — visi sedli, iemaukti, zelta zirgi.

Ta(d) viņš apģērbies, apseglojis zelta zirgu, jājis a(t)kal pie tās

frinceses uz tā glāžu kalna. Tā viņš nojājis, apjājis trīs reiz ap
to kalna spici un bijis gandrīz klāt pie frinceses, bet nepiejājis.

Nojājis a(t)kal atpakaļ uz to stalli, noģērbies, nolicis visu,
zirga lietas, ganījis a(t)kal savus aunus. Vakarā pā(r)dzinis au-

nus mājās, frincese sacījusi: „Ganiņ, tu nezini vis, kāds atjāja šo-

dien! tāds ar zelta drānām, zelta zirgu vis! Cik laimīga es būtu,
kad es to dabūtu!"

Viņš atteicis: „Cik laimīgs viņš būtu, kad viņš jūs dabūtu!"

Tad no rīta atkal dzinis savus aunus ganos, gājis pie tā trešā

vīra raudzīt, atradis tam dimanta atslēdziņu kabatā. Ganīdams

atkal uzgājis vienu stalli. Raudzījis slēgt, varējis atslēgt gan.

Tur visas lietas bijušas no dimanta. Un tad jājis a(t)kal pie
tās frinceses. Nojājis, apjājis trīs reiz gar kalna spici un piejājis

klāt, noņēmis to kroni. Ta(d) frincese pārlauzusi savu gredzenu

uz pusi un tad viņš nojājis a(t)kal a(t)pakaļis.

Vakarā a(t)kal dzinis aunus mājās. Ta(d) frincese teikuse:

„Nu, ganiņ, nu būs kāzas, man noņēma kroni šodien!"

Viņš atteicis: „Lai, lai — dabūšu es arī (kāzas)!"
Ta(d) viņi gaidījuši — piecas nedēļas apkārt — negadījies

gaidītais brūtgāns, (kas kroni bij noņēmis). Ta(d) ķēniņš taisījis
balles un visiem bijis jādzer no brūtes biķēra — frinceses. Un visi

dzēruši un arī tas ganiņš; bet tas (dzerdams) iemetis to gredzenu

biķērī. Ta(d) frincese teikuse: „Nu ir mans brūtgāns roka!"

Tūlīt turējuši kāzas un salaulājuši ganiņu ar frincesi. Tad
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tas vecais (ķēniņš) atdevis ganiņam ķēniņa pili... Un nu dzinuši

no tiem staļļiem pasaules mantu, zeltu, sudrabu, dimantu.
Kādus piecus gadus dzīvojis ar to frincesi tai pilī, ta(d) viņš

teicis: „Man jāiet mana teva_ apraudzīt. Mēs bijām trīs brāli,

izgājām uz reižu un tanī krogā mums jāsaiet vienā dienā.

Un tie divi brāļi bijuši priekšā. Šis arī nogājis tai krogū, ap-
ģērbies savās drānās, kā ganījis aunus, un frincese apsējuse zīdes

drāniņu apkārt pa(r) zīmi.

Un kad tie ieraudzījuši šim zīdes drāniņu ap kaklu, tad atņē-
muši to drāniņu — to zīdes — un izdevuši tai krodziniecei un to

naudu izdzēruši, izēduši un tad gājuši a(t)kal uz mājām visi trīs.

Pā(r)gājuši (tēva) mājās (viņš frincesei bij pieteicis jau, lai citur

viņa nekur nemeklē, ka tai un tai aizkrāsnē) — kādu nedēlu sa-

stāvējis, tā vienu rītu izdzirdēs tēvs ar tiem (diviem) dēliem, ka

nāk — kā kara spēks rūc, tāds troksnis... Un tā apstājuši to

māju apkārt a(r) zirgiem, a(r) ratiem un a(r) zaldātiem; bet viņa
(frincese) iegājuse iekšā un prasījuse: „Vai te nav kāds cilvēks

redzēts?"

Teikuši: „Te nav neviens redzēts; mēs trīs tik(ai) tais mā-

jās — te neviena nav!"

Frincese vēl prasījuse: „Vai tad jums it neviena nav?"

„Ne, it neviena — tik(ai) mēs trīs!"

Ta(d) viņa gāj(u)se aizkrāsnē iekšā un atraduse to ganiņu
gulīt aizkrāksnē. Ta(d) viņš uzcēlies — sulaiņi norāvuši drānas,

uzģērbuši ķēniņa drēbēs — saķērušies abi (šis ar frincesi).
Nu muļķītis teicis: ~Redziet, tēt, kāds nu esmu — ķēniņš!"
Tad paņēmis to tēvu līdz, bet brāļus atstājis tanīs mājiņās.

Piezīme. A. Bīlenšteinam piesūtīts no Bauskas variants, kur teikts,
ka muļķītis, itkā zinādams, gājis pie viena liela ozola, kur velns dzīvojis iekšā

(tam velnam bijuši trīs zirgi: sudraba, zelta, dimanta) un pirmo dienu izlūdzis

sudraba zirgu kalnā jāt — ar to nevarējis uzjāt; otrā izrunājis zelta — ar to

arī nē; trešā — dimanta zirgu: un, kad nu jājis, tad saule bijusi viņam priekšā,
mēness pakaļā un uzjājis. Paņēmis ķēniņa meitas gredzenu un pazudis. Bet

ķēniņš licis par visu valsti meklēt noņemto gredzenu. Atraduši pie muļķa un

nu dabūjis ķēniņa meitu pau sievu. LP, VI, 663 (124, 7).

60. A. 515. 530. Brīvnieku Liesma no Lības Čaibes Rum-

be n i c ko s. J k r. V, 82 (48). LP, VII, 11, 26, 2, 1.

Vienam tēvam bija zelta aitiņa. Viņam bija arī divi dēli:

viens gudrs, otrs muļķis. Tas savu gudro dēlu sūtīja ganīt zelta

aitiņu un iedeva pirmo dienu dēlam līdzi pudeli vīna un sieku nau-

das. Dēls naudu paglabājis, vīnu izdzēris, nolikās gulēt: bet pa

to laiku aitiņa pazuda un tikai vakarā pārnāca mājās.
Otrā dienā tēvs iedeva dēlam līdzi trīs pudeles vīna un sieku

naudas, noteikdams, lai uzmanās, ka aitiņa nepazūd. Dēls, vīnu
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izdzēris, gan negribējis miegam padoties, bet vīna reibums to no-

māca. Aitiņa atkal pazuda.
Trešā dienā tēvs iedeva dēlam līdzi septiņas pudeles vīna un

sieku naudas. Ganos nogājis, tas nolika vīnu, lai stāv brokastim,

un cirta žagarus. Aitiņa ēda zālītē bez ganīšanas. Krietni no-

strādājies, dēls apsēdās brokastīs. Pienāca velns un prasīja:

„Vadzi, ko tu ēd? parādi man lai!"

„Liec galvu atpakaļ, tad došu tev lai pasmeķēt," muļķītis at-

teica. Velns darīja tā. Muļķītis, iegrūdis tam pudeli rīklē, no-

cirta viņam galvu un pabāza pašu zem žagaru čupas — tad gāja

skatīties, kur velns gadījies. Nonācis mežā, tas uzgāja zelta vār-

tus, aiz vārtiem bija kapara zirgs, kapara segli, kapara drānas,

cepure, viss, viss kapara. Viņš, drēbes apvilcis, kāpa zirgam mu-

gurā — tas viņu aiznesa pie augsta glāžu kalna.

Kalnā bija ķēniņa princese, kas bija solījusies tikai pie tā iet,

kas pie viņas kalnā uzjās. Jājējs lūkoja kalnā tikt, bet varēja
tikai maz soju uzjāt, atkrita atpakaļ un nevarēja augšā tikt.

Zirgu un drēbes nolicis tai pašā vietā, kur paņēmis, viņš veda

savu aitiņu uz mājām. Mājās pārnākušu brālis to saņēma, teik-

dams: „Ko tu zini, tas ir nieks; tu vairāk nezini, kā aitu ganos

aizvest un vakarā aizkrāsnē ielīst. Kad tu zinātu, kādu smuku

jātnieku es redzēju, kas gribēja pie mūsu ķēniņa princeses uzjāt,
tad tik zinātu, kas bija ko redzēt."

„Lai nu lai! Es nezinu nekā vairāk, kā aitiņu paganīt, aiz-

krāsnē ielīst, lai nu lai!" muļķītis atteica.

Otru dienu tēvs iedeva muļķītim līdzi trīs pudeles vīna un

sieku naudas. Viņš nolika atkal vīnu brokastim un ņēmās tikai

žagarus cirst. Aitiņa ēda zāli tāpat kā vakar bez ganīšanas. Bro-

kastīs pienāca pie viņa velns ar trim galvām un prasīja: „Vadzi,

ko tu ēd? Parādi man lai!"

Muļķītis teica: „Liec galvu atpakaļ, es tev lai došu pasme-

ķēt."
Velns ka atlieca galvu atpakaļ, ta muļķītis tam iegrūda katra

rīklē vienu pudeli, nocirta viņam galvas un iebāza pašu velnu ža-

garu čupā. Muļķītis nogāja atkal pie zelta vārtiem. Tur bija zelta

zirgs, zelta segli, zelta pieši, zelta iemaukti, drēbes, cepure, viss,
viss no zelta. Apvilcis zelta drēbes, viņš kāpa zirgam mugurā un

jāja atkal uz glāžu kalnu. Bija jau gandrīz augšā, te zirgs sāka

slīdēt atpakaļ. Gan viņš turējās, turējās, cik jau spēja, bet nelī-

dzēja nekā — beidzot nonāca zemē. Vakarā brālis nāca mājās
tam pretī un sauca: „Ko tu zini, tas ir nieks. Kad tu zinātu, ko es

redzēju: bija zelta jātnieks ar zelta zirgu, zelta bruņām — tas uz-

jāja jau gandrīz augšā pie mūsu princeses — bija tiešām ko re-

dzēt. Kas tev dos to redzēt? Tu tik zini pa dienu aitu ganos
dzīt un vakarā aizkrāsnē savā midzenī ielīst."
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„Lai nu lai, es nezinu neka vairāk — lai nu lai!" atteica muļ-
ķītis savā aizkrāsnē.

Trešā dienā tēvs iedeva muļķītim līdzi septiņas pudeles vīna

un sieku naudas. Viņš cirta atkal žagarus, kamēr gribējās ēst

brokastis. Kad viņš apsēdās ēst, pienāca velns ar septiņām gal-
vām un prasīja viņam: „Vadzi, ko tu ēd? Parādi man lai."

„Liec galvu atpakaļ, es tev lai došu pasmeķēt," gans at-

teica.

Kad velns atlieca galvas atpakaļ, tad muļķītis, iegrūdis visas

pudeles velnam rīklēs, tik ņēmās nu cirst viņam galvas nost un

pabāza pašu zem žagaru čupas. Muļķītis nogāja atkal atpakaļ
pie zelta vārtiem. Tur stāvēja nu dimanta zirgs, dimanta bruņas,

segli, dimanta pieši, drēbes, cepure, un viss, viss dimanta, ka

mirdzēja vien. Viņš apvilcis tās drēbes, kāpa dimanta zirgam

mugurā un aizjāja pie glāžu kalna. Kā laida pilnos aulekšos, tā

bija kalnā augšā pie princeses. Viņi nu arī tūliņ norunājuši drīzi

vien kāzas turēt. Pats aizjāja tikai atpakaļ, lai savu aitu no ga-

nībām pārdzītu: bet tēvam un brālim neteica vēl nekā.

Vakarā nāca atkal gudrais dēls pretī un teica: „Ko tu zini,

tas, nudien! ir tīri nieks; tu vairāk nekā nezini, kā pa dienu aitu

ganos izdzīt un vakarā aizkrāsnē — savā migā, ielīst. Kad tu

būtu redzējis, kāds smuks dimanta princis uzjāja pie mūsu prin-

ceses, tad tu varētu teikt, ka tu ko redzējis, ko cits nedabūs

redzēt!"

„Lai nu lai; es nezinu neka vairāk, lai nu lai", atbildējis muļ-

ķītis.

Otru rītu bija muļķītis pazudis; nebija vairs, kas aitu dzen

ganos, nedz arī cita darba darītāja. Pēc kāda laika atbrauca muļ-

ķītis pie saviem vecākiem un brāļa sērst ar savu ķēniņieni. Nu

tie pa brīnumiem pazina gan dimanta princi, paši savu muļķīti.

Gudrais dēls nonāvējās aiz žēluma un skaudības.

61. A. 515. 530. 314. G. 2āk 1 c 1872. g. Lutriņos. A. Bīlenš te i n a

k r. LP, VI, 673 (124,19).

Vienreiz bija kāds puika; tam nebij nei tevs, nedz arī mate.

Un to puiku sauca Jāni. Vienreiz_ viņš gāja caur lielu mežu, kur

vienu kalēju uzgāja. Tam apstellēja mazu cirvīti. Drīz bija cir-

vītis gatavs un viņš aizgāja atkal savu ceļu. Pec kadu paris ga-

diem viņš ienāca vienā pilssātā un saderēja pie ķēniņa par avju

ganu uz trīs dienām. Kad riktīgi noganīšot, tad viņš dabūšot ķe-

niņa.meitu par sievu; un kad ne, tad viņam galvu nocirtīšot. Kara

lietas viņš varot ņemt līdza, cik un kādas vien varot, un ēdienus

ar', kādus vien gribot. Bet Jānis atbildēja: „Es nekādas kara lie-
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tas neņemšu, un ēdienu es ņemšu zirņus un trīs buteles alus ik

dienas."

No rīta izdzina Jānis tās avis uz ganībām un viņam loti smuki

ēda. Tā it nemanot uznāca pusdiena, bij jāēd. Ēdot atnāca pie

viņa kāds vīrs un prasīja, lai viņam arī dodot. Jānis deva viņam
zirņus. Bet kad viņš tās buteles ieraudzīja, tad prasīja Jānim:

„Kas tev tur ir?"

„Tur man alus!"

Vīrs prasīja, lai viņam arī dodot. Un Jānis pasniedza viņam
vienu buteli. Nu vīrs dzēra kaklu izstiepis, bet Jānis tomēr no-

cirta viņam galvu ar savu cirvīti.

Nu viņš gāja avis sadzīt uz vienu vietu, jo viņas tamēr gauži

bij izklīdušas, kamēr ar to vīru bij dzīvojis. Kad bij sagriezis,
viņš nāca atpakaļ pie tā vīra un izmeklēja visas kabatas — at-

rada tik(ai) mazu sudraba atslēdziņu.
Un viņš, pa tiem kalniem staigādams, uzgāja vienas durvis

un raudzīja ar to atslēdziņu slēgt tās durvis un viņa slēdza. Nu

viņš iegāja iekšā pa tām durvim un atrada tur iekšpusē sudraba

zirgu un sedlus un visādas sudraba kara lietas. Izgājis atkal ārā,

aizslēdza durvis un izskaitīja savas avis, vai visas. Bija visas.

Un tā nu bij vakars Jānim it īsi atnācis, viņš dzina avis uz mājām

un neteica nevienam, ko bij redzējis un darījis.

No rīta viņš dzina atkal savas avis uz ganībām. Te pusdie-

nas laikā, kad ēda, atnāca atkal kāds vīrs ar divi galvām un pra-

sīja Jānim, ko viņš šeitan darot, un lai viņam arī dodot! Labi.

Un buteles ieraudzījis, prasīja: „Kas tev tur ir?"

„Tur man alus!"

Lai viņam arī dodot!

Jānis pasniedza vienu buteli. Nu vīrs dzēra, kaklu izstiepis,

bet Jānis tomēr nocirta viņam abas galvas un izmeklēja kaba-

tas — atrada zelta atslēdziņu.
Un staigādams, viņš atkal uzgāja kādas durvis. Atslēdza ar

zelta atslēdziņu un tur atrada iekšā zelta zirgu, zelta sedlus un vi-

sādas zelta kara lietas. Viņš atkal izgāja ārā, aizslēdza tās dur-

vis un nogāja projām pie savām avim. Drīz bija vakars un Jā-
nis dzina avis uz mājām un neteica nevienam, ko bij redzējis un

darījis.
No rīta, trešā dienā, izdzina atkal avis un nu pusdienas laikā

atnāca kāds vīrs ar trīs galvām. Ko viņš te darot? Jānis it droši

atbildēja: „Es ēdu!"

Lai viņam arī dodot!

Labi, deva. Bet kad viņš tās buteles ieraudzīja, tad prasīja

Jānim: „Kas tev tur ir?"

„Tur man alus!"

Lai viņam arī dodot!
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Jānis pasniedza vienu buteli. Nu virs dzēra, kaklu izstiepis,
bet Jānis tomēr nocirta visas trīs galvas un izmeklēja visas ka-

batas un atrada dimanta atslēdziņu.

Nu uzgāja atkal kādas durvis kalna malā, atslēdza ar dimanta

atslēdziņu, iegāja iekšā un atrada tur dimanta zirgu, dimanta

sedlus un visādas dimanta kara lietas.

Tad izgāja atkal ārā, aizslēdza durvis un nogāja pie savām

avim. Nu bija vakars arī drīz klātu un, izskaitījis savas avis,

dzina uz mājām.

Bet ķēniņš nedeva viņam savu meitu; viņš labāk uztaisīja
trīs tāži augstu glāza kalnu, sēdināja tur savu meitu augšgalā un

izlaida pavēli, kas tur varot uzjāt ar zirgu, tas varot viņu par
sievu ņemt!

No rīta sajāja pulku ķēniņu dēli
— zirgu pakaviem visiem

bija dimanta stotes — tādi tur sajāja; jo ķēniņa meita bij loti
skaista.

Pusdienas laikā Jānis nogāja uz pagrabu, paņēma sudraba

zirgu, apģērbās sudraba drēbēs un uzjāja tai kalnā vienas tāžas

augstumā; bet tad nojāja atkal savā pagrabā.

Otrā dienā sanāca vēl vairāk prinču; bet pusdienas laikā

Jānis nogāja uz zelta pagrabu, paņēma zelta zirgu un uzjāja glāžu
kalnā divi tāžu augstumā. Trešā dienā sanāca vēl vairāk prinču;
bet pusdienas laikā Jānis nogāja uz dimanta pagrabu, paņēma di-

manta zirgu, apģērbās dimanta drēbēs un uzjāja pie ķēniņa mei-

tas. Viņa tad iespieda Jānim ar melnu pervi zīmi pie auss, ko ne-

varēja izmazgāt. Un Jānis atkal nojāja uz pagrabu, noģērbās, pa-

laida dimanta zirgu un tad gāja atpakaļ uz pilsētu vecās drēbēs.

Pēc tam ķēniņš turēja lielu balli un saaicināja visādus prin-

čus, lai varētu izmeklēt, kurš tas bijis, kas kalnā uzjājis. Bet iz-

meklēja visus — nevienam nebija zīme pie auss. Nu Jānis lūdza,

lai viņu arī pārmeklējot. Meklēja — Jānim bij tā zīme. Tad ķē-

niņš un prinči noskuma un negribēja Jānim dot ķēniņa meitu; arī

ķēniņa meita viņu negribēja; bet kas bij apsolīts, tas bija jādara.

Necik ilgi pēc tam sapulcējās vairāki ķēniņi un karoja pret

avju gana sievas tēvu, ķēniņa meitas labad.

Bet Jānis uztaisīja divi vālītes, izgāja no pilsata ara pie vie-

nas bedres un sita naģes. Tad ķēniņš bij it dusmīgs uz viņu un

sacīja: „Nāci līdz karā!"
Bet ļānis atbildēja: „Es jau karoju; bet jus staigājat vel ap-

kārt!"

Un kad tas kara pulks bij projām, tad Jānis nogāja uz pa-

grabu, paņēma sudraba zirgu, ļoti garu sudraba pātagu, nojāja uz

kara lauku, izjāja, ar sudraba pātagu sizdams, ienaidnieku pulkam

divi reiz cauri, jāja atkal atpakaļ uz pagrabu, noģērbās, palaida
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zirgu, aizgāja atkal pie bedres un sita naģes, kad dzirdēja ķē-
niņa kara speķu atpakaļ nākam.

Otru reiz sapulcējās vēl vairāk ķēniņu un aicināja Jāņa sie-

vas tevu karot; bet Jānis pats izgāja ar vālītēm pie bedres un

sita naģes. Tad_ ķēniņš bij gauži dusmīgs: lai viņš arī nākot karā;
bet Jānis atbildēja: „Es jau karoju — jūs tikai staigājat apkārt!"

Bet kad tas kara pulks bij projām, viņš paņēma zelta zirgu,
zelta pātagu, apģērbās zelta drēbēs, aizjāja uz kara lauku, izsita

ar zelta pātagu visus ienaidniekus un bija atkal pirmais mājā.
Nolicis zelta zirgu, novilcis zelta drēbes, viņš atkal aizgāia pie
-bedres un sita naģes.

Trešu reiz vēl vairāk ķēniņu sapulcējās ar Jāņa sievas tēvu

karot; bet Jānis izgāja pie bedres un sita naģes. Tad ķēniņš bij

gauži dusmīgs. Jānis atbildēja: „Es jau karoju — jūs staigājat
apkārt!"

Nu Jānis aizgāja uz dimanta pagrabu, paņēma dimanta zirgu,

dimanta pātagu, apģērbās dimanta drēbēs un izsita atkal visus

ienaidniekus. Bet beigās viens ķēniņa dēls iecirta Jānim ar zo-

biņu kājā un Jāņa sievas tēvs sasēja viņam to kāju ar savu šņup-
drānu un ielika savu gredzenu šņupdrānā.

Gan arī šoreiz Jānis bij pirmais mājā; bet dimanta zirgu pa-
laida vienu pašu uz pagrabu, jo nevarēja vairs ar pārcirsto kāju
labi paiet, bija jāieklibo istabā un jāliekas gulēt.

Un ķēniņš priekā, ka labi vedies, sataisīja maltīti visiem kara

vīriem un sūtīja savu sulaini pasaukt arī Jāni. Bet sulainis sabi-

jās, atmuka atpakaļ ķēniņam stāstīdams, ka Jāņa istabā spoki
esot. Tad gāja pats ķēniņš un atrada: nav vis spoki — tas bij

Jānis dimanta drēbēs ar viņa šņupdrānu gar kāju. Nu ķēniņš at-

jēdzās, ka viņa meitas vīrs tas glābējs, un tūlīt svinēja par otru

reiz kāzas.

62. A 530. 314. Jēkabs Gaumigs Valkā. A. Bīlenšteina kr.

LP. VI. 659 (124, 2).

Vienam tēvam esot bīš' trīsi dēli. Tie divi dēli esot bīš* tādi

gudrāki un to trešo turēš' par_dumāku._ Kad nu tas tēvs esot bīš'

uz miršanu, tad viņč savim dēlim novēlēš, ka trīsi nakti lai vak-

tējot, kad viņč nomirstot, kapsētā: vecākais lai vaktējot pirmo

nakti, tad tas vidējais un trešo nakti jaunākais.
Tā' nu, kad tēvs esot bīš' nomiris un aprakts, tam vecākajam

bīš' jāvaktējot; bet viņam esot bīš' bailes un stellēš to jaunāko

brāli un devis zirņus līdz ko ēst un tabaku ko šņaukt. Tā tas jau-
nākais brālis ar' esot gāš' un vaktējis savu tēvu. Un kad viņč

to nakti bīš' izvaktēš, tad viņč esot dabūš vara zirgu par to vak-

tēšanu
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Tad nu atkal otru nakti esot vajadzēs tam vidējam brāļam iet

kapsēta vaktetu, bet viņč neesot drīkstēs un stellēs atkal jaunāko
brāli un devis atkal zirņus un tabaku līdz, tā ka lai miegs nenā-

kot. Tad viņč nu atkal esot gāš priekš sava brāļa vaktētu un,
to nakti izvaktēš, viņč esot dabūš sidraba zirgu. Tā nu viņam
esot jau divi zirgi bīši.

Tad nu atkal trešo nakti bīš jāeijot vaktēt un tā esot bīš viņa
paša nakts; un tad tie brāļi neesot viņam nekā līdz devuši, bet

tikai izsmēš' vien, ka šim būšot gals būt. Bet viņč bīš ieradis un

gāš vien droši un vaktēš to nakti ar' un par vaktēšanu dabūš zelta

zirgu. Ta' nu viņam esot bīš trīsi zirgi par tēva vaktēšanu.

Un to pašu laiku esot bīš ķēniņam viena meita un precenieki
nākuši. Bet viņč esot uztaisīš vienu glāžu kalnu un tur licis savu

meitu un neesot citam nevienam devis, ka tam vien, kas uz to

glāžu kalnu būšot uzjāt pie viņa meitas.

Tā nu ar' tie divi brāļi esot gāš', bet trešo neesot līdz ņē-

muši. Kad šie aizgāši, tad šis ņēmis savu vara zirgu un jāš ar' uz

to kalnu un tur esot bīš' tie divi brāļi ar' priekšā: — tie vienc esot

jāš ar cūku un ots ar kazu. Bet kad tas trešais, dumākais, jāš ar

savu vara zirgu un vara drēbēm un vara pārtagu, tad esot līdz

trešu daļu kalnā uzjāš un tos divi brāļus izpēris un sacīš uz vienu:

„Uš, cūka, dubļos!" un uz otru: „Kiž, kaza, kārklos!" Un tad tū-

liņ aizjāš uz māju un apģērbies savās drēbēs, tā ka tie brāli nekā

nezinājuši. Un tie divi brāli ar' esot nākuši mājā un sacījuši uz

to trešo brāli: „Kas tev deva to redzēt, ko mēs redzējām? Ka

tur vienc jāja, ar vara zirgu un vara drēbēm bija apģērbies, tas

līdz trešo dalu kalnā uzjāja."

Tā nu atkal otru dienu esot jāš' tie divi brāļi un to trešo ne-

esot līdz ņēmuši. Bet viņč esot atkal ar savu sidraba zirgu jāš un

kā jāš, tā līdz pus kalna uzjāš un tos divus, kas jāš ar cuku un

kazu, labi ar savu sidraba pārtagu izpēris un tad pats aizjaš uz

māju. Tad esot tie divi brāli ar' nākuši un sacīš: _„Kas tev nu

deva to redzēt, ko mēs redzējām? Kā tur vienc jāja ar sidraba

zirgu un uzjāja līdz pušķaina."

Viņč esot atbildēs: ~Kas man nu deva to redzēt?"

Ta' nu atkal trešā dienā esot tie divi brāli gaš' un neesot neka

sacīš'. Bet kad šie aizgāš, tad viņč ar" atkal gaš un ņēmis to

zelta zirgu un kā jāš, tā uzjāš glāžu kalnā pie ķēniņa meitas un

iedevis šai mutes un šī uzspiedusi zelta zvaigzni uz pieri. Un ta

nu nojās no kalna zemē un aizjāš uz māju. Tad tie divi brāli ar'

esot nākuši mājā un atkal runāš': ,_,Kas tev nu deva to redzēt, ko

mēs redzējām? Kā tur vienc uzjāja pie ķēniņa meitas ar zelta

zirgu."
Un šis atkal atbildējis: ~Kas man. nabadziņam, deva to

redzēt?"
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Un kad nu esot tas ķēniņš savai meitai brūtgānu dabūš, bet

neesot zināš, kur šis dzīvojot un, kur šo lai rokā dabūjot, tad

viņč esot laidis vienu lielu dārzu taisīt un tad sasaucis visu savu

valstību kopā un tad izmeklēš visus, kuram būšot tā zelta

zvaigzne pierē, tas esot viņa meitas brūtgāns. Un tur neesot ne-

viena tāda bīš, kam zelta zvaigzne pierē. Bet šis ar' esot aizgāš
tāpat ar vecām drēbēm un ar mellu muti pie tā dārza un neesot

vis dārzā iekšā gāš, bet turpat ārpusē lūkojies. Bet tā piere, kur

tā zvaigzne bīš. esot ar lakatu aizsieta. Un kad nu visi, kas tam

dārzā esot bīš, izmeklēti un neesot nevienam atraduši zelta

zvaigzni pierē, tad vienc no šiem esot to redzēš un ķēniņam pa-

sacīš, ka tur vēl vienc aiz sētas esot. Tad ķēniņš esot pavēlēš
iekšā nākt. Labi. Ķēniņč nu lūkojis un atradis, ka šim bīš tā

zelta_ zvaigzne pierē uzspiesta. Tad tas ķēniņč esot noskaities un

gribēs šo nokārt, ka viņam tik prasts meitas vīrs esot. Bet tā

brūte esot aizliegusi un sacīsi, tad lai viņas ar' nokarot, kad vi-

ņas brūtgānu šie gribot nokārt. Un tā brūte esot likusi nosildīt

siltu ūdeni un nomazgāsi un nopirkusi jaunas drēbes un apģērbusi
šo. Tad ķēniņč esot laidis kāzas taisīt un tad licis vienā pilī
dzīvotu.

Un tad gadījies, ka tam ķēniņam bīš karš ar otru ķēniņa un

tas meitas vīrs ar' esot jāš pirmo dienu uz šo karu ar savu vara

zļrgu uji vara pātagu. Aizjāš, visus nositis un aizjāš uz māju un

tulin gāš gulētu. Bet viņa sieva esot prasīs', kur šis tā piekusis
esot. Viņč atbildēš, ka viņč esot bīš lauku uzlūkot vien.

Un tā otru dienu atkal esot jāš ar savu sidraba zirgu un tāpat
esot visus nositis. Bet nevienc neesot zināš, kas tas tāds esot,

jo viņč tūliņ esot aizjāš un atkal gāš gulētu. Šī atkal esot prasīs',
kur šis esot bīš, kad tā piekusis. Bet šis nemaz neesot sacīš, kur

bīš.

Tā nu atkal trešā dienā viņč esot jāš ar savu zelta zirgu un

tad esot briesmīgi ar savu zelta pātagu visus nokapājis un aizjāš
uz māju un gāš gulētu.

Tad viņa sieva esot prasīs', kur šis esot bīš, kad tā piekusis.
Bet šis neesot nemaz sacīš. Bet šim esot viena skramba tikusi

uz karu un esot viņa sieva ar' redzējusi un prasīs', kur šis to

skrambu dabūš. Bet viņč neesot nemaz lēti sacīš, kamēr pēdīgi
neesot varēš vairs atturēties, tad esot izsacīs, ka viņč uz karu
bīš. Tad vēl esot dabūš zināt, kas tas tāds bīš, kas tā visus no-

karojis. Un tad viņč esot savedis savus trīsi zirgus un rādīš sa-

vai sievai un savam sievas tēvam. Un tas ķēniņč jeb viņa sie-

vas tēvs, atdevis viņam visu savu valstību. Un tad viņč esot ņē-

mis tos divi brāļus ar' pie sevim klāt un tad pēc viņiem ar' ka-

tram vienu zemes gabalu devis, lai tad šie dzīvojot un valdot.
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Un tad vecais_ ķēniņč esot nomiris un viņč tad godīgi dzīvojis
ar savu sievas mati un pret saviem brāļiem.

63. A. 530. 314. A. Krasti n a Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

Reiz dzīvoja trīs brāli: divi gudri, viens muļķis. Tanī pašā
valstī valdīja arī ķēniņš, kam bija loti skaista meita. Ķēniņš lika

uzbūvēt stikla kalnu, uz kura uzveda princesi, un sacīja: „Kas no-

vedīs princesi no stikla kalna, tas dabūs viņu par sievu."

Gudrie brāļi arī_sataisījās un aizgāja, lai izmēģinātu savu

laimi. JViņi bija iebēruši pelnos sieku zirņu, kurus nu muļķītim
vajadzēja izlasīt, lai tas netiktu gudrajiem brāļiem līdz. Muļķītis
lasīja zirņus un raudāja.

Te — kur gadījies, kur ne — pienāk viens vecītis un prasa

muļķim, kas viņam esot par bēdām. Tas nu izstāsta, ka gudrie
brāļi aizgājuši un atstājuši viņu vienu. Tad vecītis iedeva viņam
vienu spieķīti un teica, lai tas piedauza pie ozola, kas atrodas

birze.

Muļķītis aizgāja pie ozola un piedauzīja un — kas par brī-

numu —no ozola izlēca sudraba zirgs ar visu apģērbu. Muļķis
ieģērbās sudraba drēbēs, uzkāpa zirgam mugurā un aizjāja uz

stikla kalnu. Kalnā augšā viņš tomēr netika, bet aizjāja tikai

vien trešo daļu. Muļķis jāja atkal uz māju, bet kad viņš tika birzē

līdz ozolam, zirgs ielīda atkal ozolā un muļķim nācās iet kājām
uz māju.

Otrā dienā atkal brāli gāja uz stikla kalnu un atstāja muļķi

mājā, lai tas izlasa pelnos iebērtos zirņus. Atkal atnāca vecītis

un iedeva nūjiņu, ar ko piedauzīt pie ozola. Bet šoreiz izlēca zelta

zirgs, kas uzskrēja jau pušķainā.
Trešā dienā brāļi aizgāja atkal, lai pēdējo reizi izmēģinātu

savu spēku. Muļķītis tāpat palika mājā un lasīja raudādams zir-

ņus no pelniem. Atnāca vecītis un iedeva muļķim nūjiņu. Muļķis

aizgāja uz birzi un piedauzīja pie ozola. No turienes izlēca di-

manta zirgs ar visām dimanta drēbēm pašam jātniekam. Kad

muļķis aizjāja uz stikla kalnu, uzjāja augšā, nonesa princesi zemē

un apprecējās ar vinu.
Kad kādreiz jaunais ķēniņš gāja barot savu zirgu, tad tas lū-

dzās viņam, lai nocērtot viņam galvu. Muļķis arī paņēma zobenu

un nocirta zirgam galvu. Tanī pašā brīdī zirga vairs nebija, bet

tā vietā bija skaists princis, kas ļoti pateicās muļķim par savu

izglābšanu un aizgāja uz savu valsti.

64. A. 530. 314. Pabērz i s un Krausurbis Mežotnē. LP, 111,

30 (18).

Vienam ķēniņam bijušas lielas pļavas. No tām pļavām katru

nakti pazudusi viena siena kaudze. Ķēniņš uzdevis vienam saim-
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niekam siena kaudzi sargāt. Šim saimniekam bijuši trīs dēli: divi

gudri, viens muļķis. Tēvs pats negājis kaudzes sargāt, viņš sūtī-

jis savus dēlus. Papriekšu gājuši gudrie dēli katrs savu nakti,

bet neatsargājuši kaudzes. Trešo nakti gājis muļķītis. Nogājis,

gaidījis —te atskrējusi maza pelīte. Tā teikusi, lai muļķītis guļot
vienā siena kaudzē pašā galā. Tad pienākšot viens lops un sākšot

ēst, šim lopam lai krītot tik saros un nelaižoties vaļām.

Muļķītis uzlīdis kaudzē un gaidījis. Uz reizi atlīdis liels lops
un sācis sienu ēst. Kaudze plakusi joniem, bet līdz ko nākusi uz

beigām muļķītis ieķēries lopam saros un uzlēcis mugurā. Lops

aizgājis pa gaisu kā viesulis, bet viņš nelaidies vaļā. Beidzot uz

kāda kalna apstājies un uzprasījis muļķītim: „Kāpēc tu man

ieķēries?"

u
Kāpēc ēd manu sienu?" muļķītis atbildējis.

„Kāpēc ēd? Man jau ir jāēd. Mēs esam septiņi apburti brāļi

un kur mūs sūta, tur mums jāiet. Apņemies septiņi gadi nevie-

nam nestāstīt, ko šovakar pieredzēji, tad visi septiņi brāļi būsim

izpestīti pēc tiem gadiem."

Labi. Muļķītis apņēmies.

Nu lops atnesis muļķīti pie siena kaudzes atpakaļ un iedevis

par to labumu, ka apņēmies septiņi gadi klusu ciest, vienus su-

draba, vienus zelta un vienus dimanta iemauktus, sacīdams: „Nem

šos iemauktus par atmaksu. Ja tev kādreiz kā ievajadzētos, tad

tik papurini iemauktus — būs labi."

No tā laika siena kaudzes nezudušas. Tēvs ieteicis ķēniņam,

ka muļķītis tās nosargājis. Ķēniņš priecājies par to un pieņēmis

muļķīti pie sevis.

Ķēniņa pilī muļķītim sviedies itin labi. Cik gribējis, tik pa-

strādājis. Ja neticies, varējis dienām atpūsties, neviens to nedzi-

ms, neviens to neapgrūtinājis.
Bet muļķītim iepaticies iemauktus papurināt, lai redzētu, kas

tur labs iznāktu. Papurinājis, tūlīt atskrējis sudraba zirgs, at-

nezdams lielu kulīti pilnu ar tīru sudrabu. Muļķītis uzlēcis zirgam

mugurā, apjājis trīs reizes ap ķēniņa dārzu un izsējis sudrabu vis-

pār dārzu. Acumirklī viss dārzs laistījies vienā sudrabā. Nu tas

palaidis sudraba zirgu uz māju un iegājis pie ķēniņa dārznieka, lai

pamodinātu no dienasvidus. Dārznieks izberzējis acis un pra-

sījis: „Ko gribi?"
Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā, sacīdams: „Kas te zib,

kas te zib?"

Dārznieks, tādu spožumu redzēdams, ieskrējis tīri pārbijies pie

ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrējuši su-

draba ābolus raut; tik jaunākā ķēniņa meita neskrējusi, tā palikusi
istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu sudraba ābolu
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noraut; tie citi āboli visi; kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd;
kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd.

Norauto ābolu ķēniņš iedevis savai vecākajai meitai un tad

pavēlējis uz rītdienu viesus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto

brīnuma dārzu. Tomēr līdz rītdienai bija jau par vēlu sudraba
dārzu skatīties. Naktī muļķītis atkal papurinājis sudraba iemauk-

tus, atsaucis sudraba zirgu un trīs reiz apjājis ap dārzu. Trešo

reizi dārzā viss sudrabs nozudis.

No rīta sanākuši pasauls viesu, bet visi prieki bijuši vējā, ne-

redzējuši vairs nekāda sudraba. Ķēniņam tas ļoti grauzis, ka viesi

piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tad izgudrojis citu ko,

viņš pasludinājis, ka viņa vecākā meita šodien būšot no viesu pulka
izmeklēt sev brūtgānu. Tā arī noticis. Vecākā meita paņēmusi
sudraba ābolu un iedevusi vienam viesim. Ķēniņš tūlīt izvedis

izmeklēto viesi no pulka ārā un licis ar vecāko meitu salaulāt.

Dzīvojuši atkal labi ilgi. Te reiz muļķītis atkal papurinājis
zelta iemauktus. Atskrējis zelta zirgs un atnesis pilnu kulīti ar

tīru zeltu. Muļķītis uzlēcis zirgam mugurā, apjājis trīs reizes ap

ķēniņa dārzu un izsējis zeltu vispār dārzu. Acumirklī viss dārzs

laistījies vienā zeltā. Nu tas palaidis zelta zirgu uz māju un iegā-

jis pie ķēniņa dārznieka/lai to pamodinātu no dienasvidus. Dārz-

nieks izberzējis acis un prasījis: „Ko gribi?"

Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā, sacīdams: „Kas te zib,

kas te zib?"

Dārznieks, tādu spožumu redzēdams, ieskrējis tīri pārbijies
pie ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrē-

juši zelta ābolus raut; tik jaunākā ķēniņa meita neskrējusi, tā

palikusi istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu zelta

ābolu noraut; tie citi āboli visi: kuru rauj, tas paceļas gaisā un

nozūd; kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd.
_

Norauto ābolu ķē-

niņš iedevis savai vidējai meitai un tad pavēlējis uz rītdienu vie-

sus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto brīnuma dārzu. Tomēr

līdz rītdienai bija jau par vēlu zelta dārzu skatīties. Naktī muļķī-

tis atkal papurināja zelta iemauktus, atsaucis zelta zirgu un trīs

reizes apjājis ap dārzu. Trešo reizi jājot, dārzā viss zelts nozudis.

No rīta sanākuši pasauls viesu, bet visi prieki bijuši vējā, ne-

redzējuši nekāda zelta vairs. Ķēniņam tas ļoti grauzis, ka viesi

piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tas izgudrojis citu ko;

viņš pasludinājis, ka viņa vidējā meita šodien būšot no viesu

pulka izmeklēt sev brūtgānu. Tā arī noticis. Vidējā meita paņē-

musi zelta ābolu un iedevusi vienam viesim. Ķēniņš tūlīt izvedis

izmeklēto viesi no pulka ārā un licis ar vidējo meitu salaulāt.

Dzīvojuši atkal pulks gadu. Te reiz muļķītis papurinājis di-

manta iemauktus. Atskrējis dimanta zirgs un atnesis pjlnu ku-

līti ar tīru dimantu. Muļķītis uzlēcis zirgam mugurā, apjājis trīs-
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reiz ap ķēniņa dārzu un izsējis dimantu vispār dārzu. Acumirklī

viss dārzs laistījies vienā dimantā. Nu tas palaidis dimanta zirgu
uz māju un iegājis pie ķēniņa dārznieka, lai to pamodinātu no

dienasvidus guļas. Dārznieks izberzējis acis un prasījis: ~Ko
gribi?"

Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā sacīdams: ~Kas te zib?

kas te zib?"

Dārznieks, tādu spožumu redzēdams, ieskrējis tīri pārbijies
pie ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrē-

juši dimanta ābolus raut; tik neskrējusi jaunākā ķēniņa meita,

tā palikusi istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu di-

manta ābolu noraut; tie citi āboli visi: kuru rauj, tas paceļas gaisā

un nozūd; kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Norauto ābolu

ķēniņš ienesis iekšā, iedevis savai jaunākai meitai un tad pavēlē-
jis uz rītdienu viesus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto brīnuma

dārzu. Tomēr līdz rītdienai bij jau par vēlu dimanta dārzu ska-

tīties. Naktī muļķītis atkal papurinājis dimanta iemauktus, atsau-

cis dimanta zirgu un trīs reizes apjājis ap dārzu. Trešo reizi jā-

jot, dārzā viss dimants nozudis.

No rīta sanākuši pasauls viesu, bet visi prieki bijuši vējā, ne-

redzējuši neviena dimanta vairs. Ķēniņam tas loti grauzis, ka

viesi piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tad izgudrojis
citu ko, viņš pasludinājis, ka viņa jaunākā meita šodien būšot no

viesu pulka izmeklēt sev brūtgānu. Jaunākā meita paņēmusi di-

manta ābolu, bet nevarējusi viesu pulkā neviena patīkama ierau-

dzīt. Nu ķēniņš licis visu visādiem ienākt, arī muļķītis ienācis.

Līdz ko jaunākā meita ieraudzījusi muļķīti, tā pasniegusi tam di-

manta ābolu. Ķēniņš gan pukojies, ka šī ielūkojusies tādu muļ-

ķīti, bet nevarējis neko darīt, bijis jāsalaulā.
Bet tiem diviem svaiņiem nemaz nepaticis muļķīti par radi-

nieku pieņemt. Viņi pierunājuši ķēniņu, lai aizsūtītu muļķīti ar

savu sievu uz citurieni. Ķēniņš paklausījis un aizsūtījis abus tālu,

tālu no pils, gandrīz no savas valsts ārā. Tur tiem bijis jādzīvo

nabadzīgā būdiņā.
Bet tiem diviem svaiņiem vēl nebijis diezgan ar to, viņi vēlē-

jušies, kaut muļķītis ar savu sievu labāk nemaz nebūtu pasaulē.
Kādu dienu abi svaiņi teikuši ķēniņam, ka nodomājuši jāt

medīt. Ķēniņš gribējis saviem znotiem sulaiņus, palīgus, līdz sū-

tīt, bet znoti atteikuši: „Nē, nē! mums reiz tīkas diviem vien."

Bet kur nu blēži, nemaz nemedījuši divi vien, aizgājuši pie

muļķīša un ņēmuši to līdz, lai to mežā nobendētu. Muļķītis, nekā

ļauna nedomādams, jājis uz savas nātna ķēvītes svaiņiem nopa-

kaļus. Bijis jājāj gar briesmīgu muklāju. Svaiņi muklāja malā

apturējuši savus zirgus, nocēluši muļķīti no savas nātna ķevrtes

un iesvieduši nevainīgo muklājā. Paši tūlīt aizgājuši, smieda-
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mies par to, ka muļķītis nu reiz pagalam. Bet muļķītis nebijis vis

pagalam, viņš papurinājis sudraba iemauktus un atsaucis sudraba

zirgu. Sudraba zirgs izvilcis muļķīti no muklāja un viens divi pār-
nesis pie sievas. Sieva jautājusi, brīnījusies, kur tā esot nomuļļa-
jies; bet muļķītis tik atteicis: „Dod ātri citas drēbes, man jājāj
svaiņiem pretim!"

Pa vārtiem izjājot, sudraba zirgam piestājušies divi vareni

suņi un tecējuši katrs savā pusē. Pēc kāda brīža saticis svaiņus.
Svaiņi brīnījušies par sudraba zirgu un kaulējušies lai pārdodot
viņiem varenos suņus. Muļķītis atteicis: ~Ja atdodat man savus

laulājamos gredzenus un apsolāties suņus deviņu dienu laikā ne-

laist nekur ārā, tad lai notiek."

Svaiņi atdevuši laulājamos gredzenus un apsolījušies suņus

ieslēgt.

Labi, tā palicis. Bet otrā dienā svaiņi atkal bijuši klāt un

kaulējušies, lai muļķītis jājot līdz medīt. Viņš jājis ar. Gar mu-

klāju jājot, svaiņi apstājušies, nocēluši muļķīti no nātna ķēvītes
un iesvieduši uz galvas muklājā. Bet muļķītis papurinājis zelta

iemauktus un atsaucis zelta zirgu. Zirgs izvilcis muļķīti no mu-

klāja un viens divi pārnesis pie sievas. Sieva brīnījusies, kur

tāds esot nomuļlājies; bet muļķītis tik atteicis: ~Kas nu uz medī-

bām viss neatgadās! Dod labāk citas drēbes, ka varu svaiņiem

pretim jāt."
Sieva iedevusi citas drēbes. Muļķītis ātri ātri uzrāvis tās un

tad lēcis zelta zirgam mugurā, lai jātu svaiņiem pretim. Pa vār-

tiem izjājot, zelta zirgam piestājušies divi vareni vilki. Pēc brīža

saticis svaiņus. Svaiņi brīnījušies par zelta zirgu un kaulējušies,
lai pārdodot viņiem varenos vilkus. Muļķītis atteicis: „Ja atdo-

dat man savus laulājamos ābolus un apsoliet vilkus deviņu dienu

laikā nelaist nekur ārā, tad lai notiek." Svaiņi apsolījušies. Muļ-

ķītis paņēmis ābolus un aizjājis.

Bet trešā dienā svaiņi atkal bijuši klāt kaulēdamies, lai muļ-

ķītis jājot līdz medīt. Viņš jājis ar. Medībās svaiņi paņēmuši

muļķīti un iesvieduši dziļā klints aizā. Tagad tie domājuši, ka

muļķītis patiesi pagalam. Bet muļķītis nebijis vis pagalam: viņš

papurinājis dimanta iemauktus, un atsaucis dimanta zirgu. Di-

manta zirgs izvilcis muļķīti no aizas un viens divi pārnesis pie

sievas. Sieva brīnījusies, ka drēbes saplosītas; bet muļķītis at-

teicis: „Kas nu uz medībām viss negadās! Dod labāk citas drē-

bes, ka varu svaiņiem pretim jāt."
Sieva iedevusi citas drēbes. Muļķītis ātri ātri uzrāvis tās un

tad lēcis dimanta zirgam mugurā, lai jātu svaiņiem pretim. Pa

vārtiem izjājot, dimanta zirgam piestājušies divi vareni lāči. Pēc

brīža tas saticis svaiņus. Svaiņi brīnījušies par dimanta zirgu un

kaulējušies, lai pārdodot viņiem varenos lāčus. Muļķītis atteicis:
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„Ja atdodat man savus laulājamos kreklus un apsolāties lāčus de-

viņu dienu laikā nekur nelaist ārā, tad lai notiek."

Labi, svaiņi apsolījušies. Muļķītis paņēmis kreklus un aizgā-

jis pie sievas; svaiņi turpretim pārgājuši pie ķēniņa un stāstījuši,
ka muļķītis izkrāpis viņiem laulājamos gredzenus, ābolus un

kreklus. Ķēniņš palicis loti pikts. Viņš pavēlējis muļķīti, krāp-

nieku, pie sevis atvest. Bet muļķītis negājis vis tūlīt pie ķēniņa;
devītā dienā, tad tik būšot iet. Pienākusi devītā diena. Muļķītis

taisījies pie ķēniņa iet. Bet nebijis ne pa vārtiem izgājis, te

braukuši septiņi ķēniņa dēli vienā sudrabā, zeltā, dimantā muļ-

ķītim pretim. Muļķītis nepazinis viņus; bet tie tūlīt pazinuši muļ-

ķīti. Visi septiņi izkāpuši no karītēm sacīdami: „Paldies tev par

to labumu, ka mācēji septiņi gadi klusu ciest. Tagad esam atpe-

stīti. Še tev par piemiņu no mums viena dimanta karīte un seši

dimanta zirgi."

Muļķītis tūlīt paņēmis dārgos zirgus, iebraucis pagalmā un

tad izstāstījis sievai visu galu no gala. Vēlāk abi iesēdušies ka-

rītē un aizlaiduši pie sievas tēva, ķēniņa, kā viz vien. Visa ķēniņa

pils atspīdējusi no dimanta zirgiem. Ķēniņš gan brīnījies par

spožumu, bet nelicies ne redzam; tik bargi uzprasījis: „Kādēl

piekrāpi manus znotus? Kādēļ izvīli viņiem laulības lietas?"

„lzvili? piekrāpi?" muļķītis brīnījies. „Viņi jau paši man

pārdeva, pirkdami tos zvērus, kas taisni dara, taisni maksā."

..Kas tie par zvēriem?" ķēniņš uzprasījis.

„Tie ir tie zvēri, kurus tavi labie znoti tura ieslēgtus."

„Laidiet viņus ārā!" ķēniņš pavēlējis.

Labie znoti gājuši izlaist. Bet līdz ko izlaiduši, tā zvēri krāpt!

labajiem znotiem virsū un saplosa tos gabalos. Nu muļķītis izstā-

stījis ķēniņam visu galu no gala, kā siena kaudzi sargājis, kā

bijis klusu jācieš, kā septiņus brāļus izpestījis un kā vēl beidzot

ar svaiņiem cīnījies. To dzirdēdams, ķēniņš apķēris muļķīti un

lūdzies, lai piedodot; viņš to neesot zinājis; viņš nezinādams viņu

vajājis, viltīgajiem znotiem ticēdams.

No tā laika muļķītis dzīvoja laimīgi. Vēlāk pēc ķēniņa nā-

ves tas mantoja visu valsti.

65. A. 530. 314. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē. Brīv-

zemnieka kr. LP, VI, 684 (124, 27t).

Sen, senos laikos vienam vīram bij trīs dēli: divi gudri, tre-

šais muļķis. Gudrie katru dienu gāja medīt, bet muļķītis gulēja

mājā uz krāsns, kur viņu kaķis ēdināja. Un katrreiz, kad gudrie

medījumu pārnesa, kaķis nočopa to un uznesa krāsns augšā muļ-

ķītim. Bet vienu dienu brāļi saskaitās un nosita kaķi. Nu muļķī-
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tim būtu bijis badā jānomirst, ja tēvs ikdienas pa gabaliņam mai-

zes neatmestu. Tomēr ilgi arī šī laime nesmaidīja: tēvs nomira.

Un mirdams viņš bij piekodinājis dēliem, lai katrs vienu nakti

viņa kapu sargā. Bet vecākajam brālim netikās sargāt, viņš at-

meta muļķītim riecieniņu maizes un sūtīja to. Muļķītis nogāja pie

kapa, apsēdās un sāka raudāt. Tad kaps atvērās un tēvs iznāca

ārā, apmierināja savu muļķīti, iedeva tam sudraba āboltiņu un

teica: „Mans dēls, kad tu ko vēlies, tad pasvaidi šo āboltiņu un

saki: „Man tā un tā vajaga!" tad tas tev tūliņ gadīsies un būs no

tīra sudraba, smalka sudraba; bet, lūdzams, nerādi āboltiņu sa-

viem brāļiem!"
Pēc tam tēvs iegāja kapā, kaps aizkrita un nu muļķītis pār-

nāca mājā un atkal likās krāsns augšā gulēt.
Otru nakti gudrie atkal dzina muļķīti tēva kapu sargāt un

iedeva vēl jo mazāku maizes gabaliņu līdza. Nu muļķītis dabūja
no tēva zelta āboltiņu. Trešo nakti gudrie nemaz nedeva maizes

līdza un nu muļķītis dabūja dimanta āboltiņu. Pēc tam tēvs iegāja

kapā un mulķītis_ steidzās uz mājām un gulēja krāsns augšā, krāk-

dams, ka logu rūtis trīcēja un gruži no griestiem bira.

Pēc kāda laika tās zemes ķēniņš lika savai skaistai meitai

augstu glāžu kalnjt celt. Kad kalns bija gatavs, tad viņš nosēdi-

nāja meitu kalna galā un izsludināja, kas pie viņas trijās reizās

uzjāšot, tam atdošot par sievu.

Nu jāja šādi, jāja tādi; arī muļķīša brāli apsegloja savus bē-

ros. Muļķītis, to redzēdams, arī gribēja līdz iet, bet brāļi at-

bļāva: „Ko tu, tāds muļķis, tur darīsi? Ej labāk laukā akmiņus
lasīt!"

Šis gāja. Lasīja, lasīja — līdz gudrie projām, muļķītis pa-

svaidīja sudraba āboltiņu un vēlējās sudraba drānas un sudraba

zirgu. Te viss acumirklī arī klāt. Nu apģērbās sudraba drānās

un laida vaļām. Bet sudraba zirgam jājot, gāja saule pa priekšu

un migla pakaļā. Savus brāļus panācis, tas uzcirta katram ar

sudraba jājamo rīksti labu gāzienu pa muguru, un tad kā vējš

aizaulēkšoja uz kalnu. Bet ap kalnu neizskaitāmi jātnieki bij sa-

radušies, pūlēdamies kalnā uztikt; citi gan līdz pusei uzjāja, bet

tad vēlās ripeniski pa kaklu pa galvu ar visu zirgu zemē. Te uz

reizi atspīdēja gaiša saule, pēc saules sudraba zirgs ar sudraba

jātnieku un aiz jātnieka migla, kas visu lielo spožumu un košumu

aizklāja tiem, kas gribēja pakaļ noskatīties. Un muļķītis uzskrēja
kā zibins kalnā, nobučoja ķēniņa meitu un tad jāja tāpat atpakaļ.
Visi brīnīdmies ieplēta mutes kā Rīgas vārtus, bet neko nesama-

nīja, kas bij, kas nebij. Mājā pārskrējis, muļķītis atkal pasmai-
dīja sudraba āboltiņu — tūdaļ sudraba zirgs, sudraba drānas pa-

zuda un viņš pats aizgāja uz lauku akmeņus lasīt. Kad gudrie

brāļi pārjāja, muļķītis taujāja, lai viņam arī ko pastāstot, kā tur



462

jājuši. Bet tie atteikuši: „Tev, tādam muļķim, nevajaga neko zi-

nāt!"

Muļķītis teicis: „Ka, vai domājat, es neka nezinu? Uzkāpu

pirts jumtā un visu redzēju: redzēju sudraba jājēju, kas jums ka-

tram ar sudraba jājamo rīksti pa pleciem uzgāza — visu redzēju."

Gudrie par to nejauki saskaitās un noārdīja pirti līdz pa-

matam.

Otrā dienā atkal tāpat viss notiekas ar zelta zirgu un nu muļ-

ķītis saka, ka viņš kūts jumtā visu redzējis. Brāļi noārda kūti.

Trešā dienā ar dimanta zirgu kā uzjājis, ķēniņa meita uzspiedusi

zēģeli muļķītim pierē. Pārjājis mājā, gudrie nemaz šim nedevuši

vakariņas, tik dusmīgi bijuši.
Te mazā gaismiņā, kad gudrie brāļi vēl staipījās, žāvājās,

apčamdīdami zilās svītras mugurā, ko spožais jātnieks bij sašau-

tis — piebrauca ķēniņš ar savu meitu pie durvim un prasīja gu-

driem brāļiem, vai še nedzīvojot kāds ar ķēniņa zēģeli apzīmēts

cilvēks.

Ne, te tāda neesot!

Nu, vai bez viņiem neviens vairāk te nedzīvojot?
Dzīvojot gan, tāds pusmuļķis, bet tas gaismiņai svīstot, esot

izgājis uz lauku akmeņus lasīt.

Lai saucot mājā!
Pārsauc —

šim zēģele pierē un nu ķēniņš veda muļķīti uz pili

un rīkoja kāzas.

Bet pēc kāzām muļķītis tikai gulēja savā kambarī un nekādā

ziņā nebij ārā izdabūjams — dari ko redzējis.

Un kāds varens kaimiņu ķēniņš, kas uz glāžu kalnu jādams

bij samaitājis visus savus zirgus un pats krizdams degunu nolau-

zis, uzsāka karu ar muļķīša sievas tēvu un iekaroja ātrā laikā jau

trešo daļu no valsts. Tādās nedienās ķēniņš pavisam bija izmisis

un skubināja visus pavalstniekus, lai saturas, lai nepalaižas.
_

Tad

arī muļķīša sieva ietecēja muļķīša kambarī, lai ejot tak tēvam

palīgā! Bet šis žāvādamies atbildēja: „Ko es, tāds muļķis, tur

darīšu?"

To teicis, viņš noņurdēja un likās aizmiegam. Bet tiklīdz

sieva bij no kambara ārā, tad viņš izkāpa no gultas, pacēla pils

pamatu, izlīda slepus dārzā, pasvaidīja sudraba āboltiņu un velē-

jās: „Kaut sudraba zirgs, sudraba drānas, sudraba zobins man

būtu!"

Acumirklī viss gadījās. Nu kapa sudraba zirgam mugura un

ar sauli priekšā, miglu pakaļā, aizlaida, ka putēja vien uz kara

lauku un nocirta ienaidnieka ķēniņam galvu, izputināja visus

ienaidniekus kā spaļus. Tad pārgāja mājā, pasvaidīja sudraba

āboltiņu, lai zirgs un drēbes pazustu un, pacēlis pamatu, ielīda

savā kambarī atkal gulēt.
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Drīz viņa sieva priecīga ienāca kambarī, stāstīdama, ka viņas
tevs uzvarējis, ka viens sudraba jātnieks palīdzējis: bet šis atņur-
dēja: „Kas man tur daļas!" un gulēja kā gulējis.

Bet nu vecajam ķēniņam sabruka divi vēl jo niknāki ķēniņi
virsū — tie bija nokautā ķēniņa draugi —

un iekaroja jau lielo

pusi. Šos muļķītis tāpat apkaro viens pats, zelta zirgā jādams.
Trešo reizi sabrūk trīs ķēniņi muļķīša sievas tēva valstī. Šos

muļķītis apkaro, dimanta zirgā jādams. Bet šoreiz to drusku

ievaino kājā. Sievas tēvs, znotu nepazīdams, apsien ar savu

šņubdrānu ievainoto kāju. Muļķītis kā zibins aizjāj, dārzā pa-
svaida dimanta āboltiņu, zirgs pazūd, bet šis, klibs būdams, nevar

vairs pamatu uzcelt (pacelt) — bij jāliekas turpat dārza krūmos

gulēt. Bet sievas tēvs, otrā dienā pa dārzu staigādams, šo atron

un nu nezin, cik priecīgs par to, ka šim tāds varens znots, kas

viens pats iekarojis ķēniņa valstis.

Un tad vecais ķēniņš izrīkoja lielas dzīrās un dzīrās paslu-
dināja, ka savu valsti atdodot savam varenajam znotam, bet tās

sešas jaunās valstis, ko znots iekarojis, atdodot saviem trim dē-

liem, katram pa divi valsti. Tomēr dēli, lieli tiepumi, ar to nav

mierā, lai labāk tā: kam ir, tam lai ir visas sešas valstis un ari

tēva valsts un, kam nava, tam lai nava nevienas — vajagot lo-

zēt, kam krīt, krīt.

„Labi!" tēvs atteica, ~tad es likšu savādā vīzē lozēt: man ir

viens tekulis (teķis), vērsis un ķēve; tos laidīšu vaļā un kas viņus

saķers, tam valstis piederēs."

Nu palaida pirmo dienu nejauko teķi vaļā. Ķēniņa dēli teķa
tuvumā ne rādīties — bada nost. Bet muļķītis pret vakaru aiz-

iet pie teķa, sagrābj pie ragiem un velk kā āzi mājā. Te vecākais

ķēniņa dēls izskrien sadedzis: „Kur tu, tāds muļķis, liksi teķi?

Atdod labāk man!"

..Labprāt, ja savas labās rokas mazo pirkstiņu man atdodi,
tad es tev teķi domu!" Šis nogrieza pirkstiņu, atdeva muļķītim,

muļķītis atdeva teķi.
Otru dienu ķēniņš izlaida nikno vērsi. Ķēniņa dēli vērša tu-

vumā ne rādīties — bada nost ar garajiem ragiem kā ar iesmiem.

Bet pa novakaru muļķītis pasvaidīja zelta āboltiņu, vēlējās zeļta
valgu un uzmeta valgu niknajam vērsim kaklā un veda kā āzi

mājā. Te izskrēja otrs ķēniņa dēls: „Kur tu, tāds muļķis, tik

lielu vērsi liksi? Atdod man!"

~Labprāt, ja savas labās rokas īkšķi man atdod, tad še tev

vērsis!"

Šis nogrieza īkšķi, atdeva muļķītim, muļķītis atdeva vērsi.

Trešo dienu ķēniņš izlaida briesmīgo ķēvi. Tā katru cilvēku

ar zobiem saplosīja. Ķēniņa dēli ķēves tuvumā ne rādīties —

sper un kož kā negudra. Bet vakarā muļķītis pasvaidīja dimanta
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āboltiņu, vēlējās dimanta ērzeli — ērzelis klāt un savaldīja ķēvi
tik ilgi, kamēr muļķītis tai iemauktus uzlika. Nu jāja mājā, sa-

tiek ķēniņa jaunāko dēlu; tas saka: „Kur tu, tāds muļķis, tik brie-

smīgu ķēvi liksi? Atdod man!"

Labprāt, ja ļauj vienu sleju ādas no muguras izgriezt."
Šis izdīrāja sleju no muguras, atdeva muļķītim, muļķītis at-

deva ķēvi.

Ceturtā dienā ķēniņš sasauca visus dēlus, znotu un prasīja,
kā nu tur bijis?

Dēli rādīja viens teķi, otrs vērsi, trešais ķēvi, ko esot tvē-

ruši — viņiem piederot visiem vienkopu valstis. Bet muļķītis
tad nolika ķēniņa priekšā vecākā dēla pirkstu, vidējā īkšķi, jau-
nākā muguras sleju un izstāstīja patiesību, ka viņa dēli ne si-

seņa nava tvēruši, bet iemijuši viens teķi pret pirkstu, otrs vērsi

pret īkšķi, trešais ķēvi pret muguras sleju. Tad ķēniņš atdevis

visas valstis muļķītim un dēliem nekā un nu muļķītis valdījis gudri

jo gudri — nebijis vairs muļķis.

deva ķevi.

66. A. 313. 530. K. R. Zommers Gulbenē. LP, VI, 682 (124, 24).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais dums. Tēvam

katru nakti nozudušas siena kaudzes un tādēļ sūtījis dēlus sargāt.
Bet gudrie nevarējuši nosargāt, gājis dumais. Tas aizgājis, uz-

kāpis siena kaudzē un apgulies. Ap pusnakti redz, ka brauc melns

kungs ļoti lielās ragavās un pie siena kaudzes izkāpis no ragavām.

Te tai pašā brīdī sagadījušies mazi vīriņi, uzsvieduši siena kaudzi

uz ragavām ar visu dumo un braukuši projām. Bet dumais kau-

dzes galā sācis līksmoties, ka nu šo vedot ar godu uz mājām kā

lielkungu, kā augstmani; bet kad kaudzi izkraušot, lai tikai tad

nerobīstoties no viņa, ieraudzīdami tik lielu vīru kaudzes galā!

Melnais kungs ar vīriņiem braucis, braucis — nobraucis pie
dzelzs mājas un sācis ar vīriņiem kaudzi izkraut. Tikmēr krā-

vuši — ieraudzījuši dumo un tā tūliņ paņēmuši šo aiz apkakles
un iemetuši dzelzs mājā, kur jau viena meitene bijusi priekšā.

Meitene tad izstāstījusi dumajam, ka melnais kungs esot velns

un ka dzelzs mājā esot vienā traukā tāds ūdens: ja iedzer dru-

sku — jau stiprāks, ja izdzerot visu trauku, tad esot stiprāks par

velnu. Dumais, gribēdams izpestīties no velna sposta, izdzēris

ūdens trauku gluži tukšu un iestiprinājies tik vareni, ka velna lielo

zobiņu pacēlis un svaidījis kā nieku. Ar lielo zobiņu pēdīgi iz-

cirtis dzelzs durvis un nu ar meiteni netraucēti aizbēguši. Bē-

guši, bēguši — velns dzinies pakal un panācis. lesācies cīniņš.
Bet dumais ar smago zobiņu nocirtis velnam galvu un tad mei-

tene aizgājusi uz savām mājām, dumais ar nokautā velna zirgiem

pārbraucis uz savām. Bet šī meitene bijusi nāburga (kaimiņa»
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ķēniņa meita. Un tikko nu pārnākusi, tevs to uzcēlis ledus kalnā,

nosacīdams:_kas pie viņas uzjāšot, tam došot to par sievu un

pus valsti pūram līdz.

Gudrie brāli, topadzirdēdami, tūliņ jājuši kalnā; bet dumo
līdz neņēmuši — iebēruši sinepes pelnos, lai tos izlasot! Dumais

par to laiku sinepes bij izlasījis un aizjājis ar pirmo velna zirgu
līdz ledus kalnam un uzjājis gandrīz līdz pusei.

Otrā dienā gudrie atkal jājuši uz kalnu un iebēruši sinepes
pelnos. Dumais izlasījis sinepes un ar otru velna zirgu jau uz-

jājis ledus kalnā pāri lielai pusei.
Trešo dienu gudrie atkal iebēruši sinepes pelnos, aizjādami

uz ledus kalnup bet dumais Šodien uzjājis ar trešo velna zirgu
ledus kalna galā pie ķēniņa meitas. Ķēniņa meita uzmaukusi —

ta
L

ka viņš nemaz ne manījis, ne redzējis — lūka gredzenu pirk-
sta, nokāpusi no kalna un sacījusi tēvam, lai sasaucot visus vīrie-

šus pilī un kuram esot lūka gredzens pirkstā, tas esot viņas brūt-

gāns. Sasauca visus kopā, atrada lūka gredzenu dumajam pirk-
sta. Nu dumais dabūja ķēniņa meitu par sievu.

67. A. 301. 314. 530. K. Kalniņš. Zi n. ko m. rakstu krājums I,

1876. .38.

Karalienei, kam nav bērnu, vecs zaldāts izzvejo no jūras zivi

ar zelta spurām. Kad karaliene to zivi ir ēdusi, tā dzemdē dēlu

ar zelta matiem, bet pati tulin nomirst. No zivs paliekiem, kas

stallī izlieti, dabū ķēve ieēst, un šai rodas kumeļš ar zelta krēpēm
un dimanta pakaviem. Abi, dēls un kumeļš, izaug lieli un vareni.

Jaunā karaliene apskauž savu padēlu, ka tas smukāks un va-

renāks nekā viņas pašas dēls. Tā paliek slima un ieteic karalim,
ka esot sapnī redzējusi, ka agrāki vesela nepalikšot, kamēr vi-

ņas padēla sirdi tai neuzspiedīšot siltu uz krūtim. Karalis gan

noskumst, bet tomēr apņemas viņas vēlēšanos izpildīt un paslu-
dina dēlam, ka tam rītā jāmirst.

Dēls aiziet uz stalli pie sava mīlā kumeļa un raud. Te uz

reizi kumeļš iesāk'runāt un saka, lai neraudot: būšot abi izglāb-
ties. Lai šis rītā apģērbjot savas skaistākās drēbes un apjožot

zobenu, tad lai izlūdzot brīvību pēdīgo reizi ar savu zirgu paja-

delēt un karalienei „ar Dievu" sacīt. Karaliene būšot likties ar visu

gultu pagalmā iznesties; tad lai piejājot klāt un, „ar Dievu" sacī-

dams, lai iedurot tai ar zobenu krūtīs un tad jāšus lai aizbēgot.

Karaļa dēls to visu tā izdarīja, un lai gan tam apbruņoti vīri

pakaļ dzinās, tad taču tas ar savu zelta zirgu, pa pusei pa gaisu

skriedams, laimīgi izbēga. Noskrējis pie liela meža, zirgs saka,

lai nu kāpjot zemē un lai uzsienot savas skajstas drebēs līdz ar

zobenu šim uz segliem un lai palaižot šo meža, bet dimanta paka-
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vus lai noņemot un paglabājot. Tur kalnā esot sveša karaļa pils,
tanī lai ejot dienestu meklēt, apģērbies ar sliktām drēbēm un

apsējis savu zelta matu galvu. Ja pēcāk šā vajagot, tad lai tik

atnākot uz meža malu, saskandinot pakavus, tad šis būšot tūdaļ
klāt. Jauneklis dara, kā mācīts, aiziet uz pili un iestājas diene-

stā par ķēķa puisi.
Karalim ir skaista princese, ko nozadzis kāds pūķis, uznesis

augstā stikla kalnā un apsargājis. Karalis izsludina, ka atdošot

tam princesi līdz ar pus valstību, kas uzjāšot stikla kalnā, nokau-

šot to pūķi un izglābšot princesi. Daudz prinči un varoni, kā arī

visi pils dienestnieki, taisās noliktā dienā uz jāšanu. Arī prastais

ķēķa puisis paņem no stalla vecu zirgu ar ko jāt, bet citi viņu

par to izsmej.
Meža malā nonācis, tas nosit veco zirgu, saskandina pakavus,

un no meža iznāk viņa paša zirgs ar visām viņa agrākām spožām
drēbēm. Karaļa dēls piesit zirgam dimanta pakavus, apģērbj sa-

vas skaistās drēbes, lec seglos un aizjāj uz stikla kalnu. Visi

brīnās par šo stalto varoni. Viņš mēģina vienreiz, otrreiz un

trešo reizi uzskrej pašā kalna galā, nokauj briesmīgo pūķi un

noved princesi no stikla kalna.

Princese viņam dāvina zelta gredzenu, un karalis lūdz, lai

nākot līdz uz pili; bet jaunais varonis aizbildinājās, ka loti maz

vaļas, saka: „ar Dievu!" un aizskrien kā vējš projām. Meža malā

tas palaiž savu zirgu un aiziet uz pili, pārģērbies atkal par ķēķa

puisi.
_

Pēcāk, viņam pilī krāsni kurinot, princese ierauga un pa-

zīst savu zelta gredzenu. Nu viņš tiek karalim stādīts priekšā

par princeses glābēju, parādās tagad savā īstā varoņa kārtā un

apģērbā, apprecē princesi, uztaisa stikla kalnā staltu pili un dzīvo

laimīgi.

68. A. 314. 327 B. 530. A. Gari-Juone no 67 g. veca T. Gailuma

Domopolē. Latvju kultūras kr.

Senuok dzeivuoja vīns kalējs, jam beja sīva un divpadsmit

dālu. Kalējs taisīja vvsaidas lītas un beja puortic's, dāli goudreiž

nikuo nastruoduoja, ēdja un auga kai zyrgi. Kad dāli_ jau beja

vysi leli saauguši, nu sovvalas jī sadūmuoja precētīs. Tāvs soka:

„Nu precējitīs, ka gribīt, tikai pyrmuok vajag pastruoduot, izleist

leidumu, īsēt kaidu labību, iztaisīt vairuok muoju."

Dāli beja ar mīru struoduot, ka tikai varātu precētīs. Vīn-

padsni't dālu beja kai ūzūli, skaisti, vasali, a divpadsmitais_ beja

ar kuprīti un vvsvairuok gulēja uz cepļa. Cyti bruoli veras uz

juo kai uz muļķīti un tai jū īsaucja.
Kalējs izkola divpadsmit brangu dzelža ciervu. Vīnpadsmit
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dali_ sazataisīja leiduma leistu un aizguoja, a muļķītis palvka gu-

ladams uz cepļa.

„Kvota tu, dāls, naej?" soka tāvs.

Ceļas nu cepļa aizguoja vīns pats ari muļķītis. Vysi bruoļi
cart kukus, ka skombas vīn lac, atguojis muļķītis kai cierta vīnā

prīde, tai ciervis žvurgdams vm nūskrēja suonim un jis palyka
bez cierva. Tureiz jis suoka raut kūkus ar vysom saknēm —

pi kura kūka ķeras, tys i uorā. Nūsrruoduojuši leidz vokoram,
bruoļi guoja uz sātu un pastuostīja tāvam ,ka kuprīts raun kūkus

ar vysom saknēm.

„Tys cīši labi, ka jis izraun kūkus ar vysom saknēm, drei-

žuok varēs izart teirumus", atsoka tāvs.
• Pec kaida laika jī izstruoduoja zemi un nūsprīdja sēt auzas.

Pīsēja lelu gobolu auzu un auzas auga grīzdamuos vīn. Vīnu

reizi, ka jau auzas laidjās zīdā, tāvs atguoja teiruma apsavārtu
un pamanīja, ka auzas izbroduotas. „Nazkas auzas ād?" padū-

muoja tāvs. Atguojis uz sātu jis pastuostīja dālim, ka vajag īt

auzu sorguotu. Tad dāli pa divēji pec kuortas guoja auzu sor-

guotu; aizguojuši teirumā, jī irguojas, smejas, a par auzu mai-

tuotuoju jīm moza bāda. Kod tikai dāli atguoja nu sorguošonas,
tāvs vaicuoja nu dālim: „Kū redzējuot?"

„Nikuo mes naredzējam, vējš pyuš, lopas čaukst, kūtī re-

dzēsi, voi dzierdēsi?" atsacīja vysi dāli.

Golu golā aizguoja auzu sorguotu muļķītis. Jis nūveja garu,

garu peicku, aizguojis nūzagula auzu molā un klausās, kas byus.

Ap pašam pušnaktim zeme vīn reib, ka nazkas atskrīn. Jis vērās

un redz, ka atskrīn divpadsmit siermu ērzeļu un vīna kēvja. Kēvja

nūstuoja, nūpūrksja un pasacīja: „Edīt i sorgitīs, ka nanūteik

slikti, te nazkas sorgoj."

Ērzeļi i nazaklausa, saskrēja auzuos doncuodami vīn, ad,

meida auzas; bet muļķītis dasalavēja pi ķēves, kai cierta ar

peicku, peicka jai apsatyna ap kokļu, jis dreiži saturēja kevi un

soka: „Es tevis vairs vaļā nalaisšu."

Ķēve soka: „Pajem tu vysus divpadsmit ērzeļus, sestīs lei-

konam mugurā (vīns ērzels beja leiku muguru) un juoj uz satu,

vysi cyti ērzeļi skrīs pec juo."

Muļķītis paklausīja, palaidja ķēvi vaļa, sadas leikonam mu-

gurā un juoj — jā, vysi ērzeļi skrīn pakaļ. Atvedis ērzeļus, sa-

laidja klāvā un pats lykās gulēt.

Reitā tāvs pīsacēlīs vaicoj: ~Nu ku, dals, redzēji?"

„Redzēju gon, īsim uz kļāvu, paruodīšu, kas auzas ad", at-

soka dāls.

Aizīt jī obēji uz kļavu, dāls attaisa _klava durovas un tavs

īrauga pylnu kļāvu siermu ērzeļu. Kalējs beja cīši prīcīgs, ka

nūgiva auzu āduojus. Pīsacēļa ari cyti bruoļi, jis īdevja kotram
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pa ērzeļam, a sev paturēja leikonū. Kalēja dāli, sabaruojuši ēr-

zeļus, nūsarunuoja braukt svuotūs pi taidom meitom, kur byus

divpadsmit muosu, „taipat kai mes divpadsmit dāli."

Pyrmuok izjuoj vinpadsmit dāli, a muļķītis ar sovu leikonū

izjuoj vēluok. Bruoļi juoj, juoj — dajuoj pi guns upes, par tū guns

upi puori navar tikt. Nūrunoj: „Pagaidīsim mvusu muļķīti!"

Muļķīts, juodams ar sovu leikonū, īraudzēja mozu muojiņu,
kura grīzjās uz vvstas kuojas, jis nūtur zyrgu un īīt muojinā.

Iguojis muojiņā, redz: uz gultas guļ dūšīga, rasna sīvīte — īrau-

dzējuse īguojēju, vaicoj: „Kū loba pasacīsit?"

„Mes asam divpadsmit bruoļi, gribam precētīs un juojam
svuotūs pi taidas muotes, kurai bvus divpadsmit meitu", atsoka

muļķīts. „Voi navarātu pastuostīt, kur ir taida muote ar div-

padsmit meitom?"

„A tur, dāls, aiz guns upes dzeivoj muna muosa, jai ir divpad-
smit meitu."

Ceļā jei vēļ īdevja susekli sacīdama: „Ka kas pec tevis dzei-

sīs, tad nūsvīd susekli, pazataisīs bīzs mežs un nikas nadadzeis".

Pajēmis susekli, jis šādās uz sova leikonā un juoj tuoluok.

Pajuojis gobolu, īraudzīja vēļ vīnu ustobiņu, kura grīzjās uz vv-

stas kuojas. Jis otkon nūturēja zyrgu, īguoja ustabinā un īrau-

dzēja vēļ dūšīguoku māmiņu guļūt uz gultas.
„Kū loba pasacīsi?"

„Mes asam divpadsmit bi uoļi, gribam precētīs un juojam svuo-

tūs pi taidas muotes, kurai byus divpadsmit meitu", atsoka jis.

„Voi navarātu pastuostīt, kur ir taida muote ar divpadsmit
meitom?"

„A tur, dāls, aiz guns upes dzeivoj muna muosa, jai ir div-

padsmit meitu. Pajem leidza lakatiņu, ka dajuosi pi guns upes, īs-

vīd upē, par upi pazataisīs tylts un puorbrauksit par upi", pasa-

cīja sīvīte.

Jis pajēmja lakatiņu un juoja tuoļuok redz, ka bruoli juodelej

pa guns upes molu. Bruoļi, īraudzējuši muļķīti, soka: „Puorved

myusus par upi!"

„Jo manis klausīsit, tod puorvesšu", atsoka jis. „Par kū tod

mes naklausīsim?" atsoka bruoļi. Muļķīts puorsvīdja lakatiņu par

upi, pazataisīja tylts, vysi bruoli puorjuoja par upi, pats pādējais

puorjuoja mulkīts, pajēma lakatiņu un vysi juoja tuoļuok. Natuoļi
nu upes beja lela skaista muoja. Pījuojuši pi muojas, pīsēja zyr-

gus un īguoja īškā. Iguojuši ustabā, pastuostīja, ka jūs ir div-

padsmit bruoļu, un ka jī juoj precībuos.
„Labi", atsoka sīvas muote, sataisa maltīti, vysi suok ēst,

dzert, runuotīs, kotram pa meitai atsasāst pi suonim. Bruoļi nu

prīcas uz augšu lac, a muļķīts nadzer vys oplom, bet pa druskai
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un izīt zvrgu apsavartu. Juo leikons jam i soka: „Ed i nadaēd,
dzer i nadadzer, jvusim jau nuove uz kokla karinej".

Jis atīt atpakaļ, bruoļi dzer un prīcuojas, pate meitu muote,

rogona, taipat reizē ar vysim doncoj. Tai jī prīcuojās leidz vālai

naktei. Kad atguoja nakts, tod vvsi apsagula, kotram bruolam
rogona īdevja kluot pa vīnai meitai. Apsagula vysi, šņuoc vīn

pīdzāruši, a muļkīšam gon naīt mīgs, jis aizīt uz kļāvu pi sova

zyrga. Zyrgs jam soka: „Pajem puišu capures un aplīc meitom

golvuos."

Jis atguojis tyuliņ aplyka puišu capures meitom golvā, jī

nivīns ni dzierdēja ni redzēja, beja brīsmīgi nūmyguši. Pašos

pusnaktīs atskrīn rogona ar zūbynu rūkā un nūkopoj vysas goi-

vas, kuras ar capurem, asnis vīn paškeida. Tod rogona izskrēja
un tai stypri aizcierta durovas, ka tuos par reizi saauga myurā.

Muļķīts vysu redzēja un beja cīši nusabeids, jis pīsacēle un mū-

dynuoja bruoļus, bruoļi tai beja nūmyguši, ka tikai ar mūkom jam
izzadevja atmūdynuot vīnu pec ūtra. Kad bruoļi pīsacēle un gri-

bēja tikt uorā, tad jī nikur navarēja atrast durovu, suoka ar cier-

vim sist sīnu. Syta, syta, bet nikuo. Tūreiz jī atroda lauztini,

Mulkīts pajēmja lauztini un izsyta sīnā caurumu. Vysi bruoļi iz-

leida uorā, šādās zyrgim mugurā un laidjās, cik spāka, pa ceļu.
Kad bruoli beja nujuojuši nalelu gobolu, rogona jau beja atskrē-

juse uz sovu muoju un atroda nūkautas meitas, izlauztu myura

sīnā caurumu. Jej cīši sazasirdēja, šādās cyukai mugurā un dzy-
nās jīm pakaļ. Bruoļi dzierd, ka zeme vīn atreib, jī saprota, ka

nyu rogona pec jūs dzanās. Muļķīts, kurs nu pakaļas juoja, re-

dzēja ka rogona jau pavysam tyvu, nūsvīdja susekli un nu tuo

pasataisīja taids bīzs mežs, ka rogona navarēja tikt puori. Cyuka

suoka ar saknēm raut kūkus, ar zūbim grauzt, bet cauri mežam

navarēja tikt. Tūreiz rogona grīzjās atpakaļ uz sātu, pajēmja

ciervi, suoka cierst mežu. Cykam cierta, bruoli jau beja gobola.

Tikkū rogona puorjuoja par mežu, bruoli jau beja pi guns upes.

Kod pījuoja pi guns upes, mulkīts puorsvīdja skustiņu par upi, pa-

zataisīja tvlts, vysi bruoli puorjuoja par guns upi.
_

Pīskreja ari

rogona, jis dreiži skustiņu pagiva un rogona navarēja tikt puori

par guns upi, zūbus vīn nūklabynuoja ūtrā upes pusē.

Puorjuojuši par upi, bruoli laidja, cik spāka, ērzeļus, lai drei-

žuok tiktu sātā. Atguoja uz sātu bez bruyutem, tāvs vaicoj: „Nu,

dāli, voi aizdzērāt sev sīvas?"

„Aizdzērām gon, bet tikkū dzeivi tykam sata, rogona dzynas

un tikai myusu kuprīts myusus gluobja", atsacīja dalj un vysu

seiki pastuostīja, kai ceļā kluojās. Nikuo navarēja leidzet, daguoja

dzeivuot napracātim.
Pec kaidim treijim godim kēneņš izsludynoj, ka atdus sovu

meitu par sīvu un pusi sovas kēnests tam, kas daleks ar zyrgu
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leidz trešajam stuovam un nūraus juo meitai nu piersta gradzynu.
Pec šuos ziņas uz kēneņa pili suoka juot nu vysom molom un

kotrs laidja sovu zyrgu lēkt, bet navarēja i da puses dalēkt. Aiz-

guoja i kalva dāli ar sovim ērzelim, lāc vīns, lāc ūtrs, bet nivīns

navar dalēkt. Kuprīts ar savu leikonū pyrmā dīnā palēcja leidz

pyrmam stuovam, ūtrā leidz ūtram un trešā leidz trešam stuovam

un pagiva nu meitas piersta zalta gradzynu, satyna lupatiņā, at-

juoja uz sātu, atsasāda uz puorta un rušinoj palnus.

Kēneņš pasludynuoja, lai sazalosa vysi juo pilī. Cvlvāki sa-

braucja nu molu molom, nūbraucja ari mulkīts nūsazīdīs ar pal-
nim. Vysus pa kuortai apmeklēja kēneņa meita un pašuos bei-

guos, atroda gradzynu pi nusazīdušuo ar palnim kuprīša. Kēneņa

meita tyuliņ lyka jū apvilkt teiruos drēbēs un nūpucēt. Sataisīja
kuozas kēneņš, atdevja jam pusi kēnests i šūdīn mulkīts dzeivoj

prīcīgs ar kēneņa meitu.

69. A. 530. 705. 510. 314. 550. 551. St. Uļanovska Viļānos. Zbi 6 r

wiadomos'ci do antropologii krajo w c j.

X r ak a v ā 1895, 446 (52).

Bjeja kiajumjeņč brīsmjeigi lyls i pūsts, ni jam īsuokuma

nabjeja, ni gola, i nabjeja iz juo ni laužu, ni zvjēru — vys pūsts.
Tik skrāja pa tū klajumjiņu lopsa — skrāja, bludjēja i navarēja

izīt nu tiņenis. Ka jau daguoja tys laiks, ka zvjērim rūja, tjei
lopsai nabjeja puora i jei cīši bāduoja, ka jai bārnu nabyus, ka jei

sovys ailis navar aizvjast. Vot jei krita pi zjamis auigšpjēdeņ, iz

augšu vādars, i soka: „Lai maņ koč vējs kū nivini īpyuš, kab es

varātu pīdzymdynuot mozu bjērniņu!"
I vjējs jai īpyutja, i par cik laika, jai atsarodās mozjeņč; a

tys nabjeja lopsalāne, tik bjeja bjērņeņč, puiškiņeņč. Lopsa iz-

zeidzēja [izzīdīja] jū, jis auga vasals i šmuks, pjēc tuo jei atškeira

jū i nūskrāja pa cjelu. Jis izauga lyls jau, staiguoja pa klajum-

jeņu i cīši jis bjeja morkotnys [bēdīgs], ka navarēja atrast gola,

jis vys staiguoja i mjekiēja, pats nazynuoja kū.

Vīnu dīnu izguoja jis pi upis, a iz tuos upis bjeja izaudzis

brīsmjeigi lyls ūzūls, lyls i vacs. Suoka jis vjārtīs i radz, ka iz

tuo ūzūla kareņej zyrgs, kristynyski ar važom pīkolts, cīši šmuks

jērzjels, vīna spalvjeņa jam zalta ūtruo sudobra. Daguoja tys

puiškins kluotu, a tys jērzjels soka tai iz jū: „Vjēja-Juoņeit,

ratavoj tu mani, a es byušu tjev par draugu da pošis smierts!

Es tjev i sjeņ jau gaidu. Cik godu es tja kareņēju ar važom

pīkolts, a nikas natur spāka, kab mani izlaist. Tik tjev byus cik

[tik] spāka par tū, ka tu nu vjēja pīdzims. Izlaiž mani nu tuo cī-

tuma, a es tjev vysu padareišu, kū tu vīn gribjēsi!"
Juoņeits izlācja iz ūzūla, kai giva važys, kai ruovja, kai
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sakratjeja, tuos važvs sapleisa i jērzjels nūstuovja pa vaļai iz

zjamis. Dzjakavaja [pateicas] jam, dzjakavāja, pjēc tuo vaicoj:
„Vjeja-Juoņeit, kur tu dzjeivuoji?"

Jis atsoka: „Tjapat iz klajuma, i cīši marj gars laiks, ka es

vīns pats, es nuītu kur tuoluok!"

A jērzjels soka: „Es tjev paruodjēšu kur dzjeivuot. Tja na-

tuoļi dzjeivoj saiminīks ar sīvu, jīm sāta šmuka i dzjeivja boguota.
a barnu nava nivīna. Es tjevi daņeššu da juos, tu sadar par kolpu
pi jūs, bvus tjev labi, jī žāluos tjevi kai dāla sova. Akai tjev
bvus kaida bāda voi nalaimja, es tjevi ratavuošu. Tjev stuov

lyla laimja, tu byusi par kjēninu!"

Vjēja-Juoņeits atsasāda iz tuo zyrga, nūjuoja, dajuoja pi
šmukys lylys sātys, apleik bjeja cik [tik daudz] kuormu [kārmu,
ēku] pītaisjēts. Zyrgs nūstuoja, mūsādynuoja Juoņa pi akmiņa i

soka tai: „Palīc vasals! A ka mani tjeva vaidzēs, nūstuoj iz

ituo akmiņa i aizsvilp vīnu reizi, to es padzierššu i aizzvīgšu.
Aizsvilp ūtru reizi — es jau byušu iz puscjela. Aizsvilp trešu

reizi — es jau byušu pi tjeva suonūs par tū, ka tu muns kungs,
a es tovs sulains."

Aizzazvīdzja, nūskrāja i izputjāja. Juoņc īguoja pi tuo sai-

minīka, vaicoj: „Voi nava dorba kaida?"

A jis soka, ka vajaga jīm kolpa. Saderēja ar jū i pajēmja jū

par kolpu. Jis struoduoja vysu dorbu cīši labi, jī aizlubjēja [iemī-
lēja] jū cīši i tai jū žāluoja, kai sovu eistū dālu, vys runuoja, ka

jau nikod naatlaiss jū nu sjeva. Vot jis dzjeivuoja tī laimjeigi,

izauga par lylu šmuku puisi.

A tamā kjēnistī, kur jī dzjeivuoja, bjeja kjēniņam vīna vīn

mjeita. Jai bjeja cīši daudz briuguonu, a jei nagribjēja It ni pi

vīna, jai nivīns nabjeja pa pruotam. Tāvs gribjēja koņča [pēdīgi]
atdūt jū pi vjeira i pats jau nazynova, kū darēt. A jei vīnu reizi

soka tai: „Vot, tjāt, kū es sodūmuoju! Vajag pataisjēt augstu

kolnu, iz sješdjesmit osu augstuma, ar blaku [bleķi] jū apkalt, kab

byutu glums. Es likšu pasratjēt tī goldu i krāslu, atsasjēššu pi
tuo galdjeņa, byus maņ skustjeņč [lakatiņš] iz golvys i gradzyns
iz piersta. Atī vysi briuguoni, kur' grib žēnītis [precēties] ar

manim, lai parauga izkuopt iz tuo kolna. A tys, kurs voi izjuos,

voi izīs, voi izruops, voi kai nivīn izkuops da maņa, skustjeņu

maņ nūraus, gradzvnu nūmauks i mani pabučuos, tys byus rnaņ

par vjeiru."

Kjēniņam var [ir iespējams] padarēt vysu — jam nava griuts

nikuo. Vot jis i lyka pataisjēt taidu koliniu i apjovjēja [izziņoja]
pa visu kjēnesti, lai sajuoj vysi jauni: i kjēniņi, i kupči, i šauči

[kurpnieki], i skrauči [skroderi], i muziķi — vysi, vysi. A kas

izkuops pi kjēņiņeitis, skustjeņu jai nūraus, gradzynu pajems i
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pabučuos jū — vai jis bvus kjēniņč, voi mužiks — pajims jū. A

vacuoki kab sabrauktu vārtus iz kolnā kuopšonys.

Nu, i sazalasjēja vysi: jauni — kab raudzjētu laimis, va-

cuoki — kab vjārtīs, kai jīm lūbsīs [izdosies]. I tys saiminīks

ladās [taisās | braukt ar saiminīcu sovu iz mīstu. Juoņc prosa,
kab jū pajemtu leidza, a tys tāvs soka tai: „Na, djēleņ, palīc tu

lobuok sātā! Kū dareisi taidā pasauļa milzē?"

Juoņc i nabodjēja [neuzmācās]. A kab nabyutu jam gars

laiks, īdevja jam pyuru poroka [biszāļu], sajauktu ar pyuru palnu,
i lyka izlasjeit i sabjērt sjev kuru, pa sjevim sovā maisā. Saza-

jēmja Juoņc iz dorba i navar nikuo padareit, ka cīši griuts izlasjeit
tū poroku nu palnu. Jis īguoduoja ap sovu draugu, kumjeleņu,

nūguoja, nūstuoja iz akmiņa, aizsvilpova vīnu reizi, i ūtru, i trešu,

a kumjeļeņč jau suonūs pi juo stuov i vaicoj: „Ktto tu gribi? Vot

tjev nalaimja kaida tyka?"

Jis soka: „Nalaimis nava, tik vajaga maņ izlasjeit tū poroku
nu tuo palnu."

Kumjcļeņč soka: „Tjei na lyla bāda! Es tjev tiuleņ pada-

reišu vysa.'*

Aizšņuocja vīnu reizi ar nuosim, soreja vys's paln's ar vysu

poroku. Aizšņuocja ūtru reizi — i par vīnu nuosi jau skrīņ uorā

poroks, par ūtru palni. Juoņc cik [tikko] spjāja mais's pastīpt —

jau vyss bjeja gotovs. Suoka runuot, Juoņc soka: „Vot, bruoleit,
kū es tjev pascjeišu! Es gribātu pazavjārt tuo kolna, es nūjuotu

tī [pi kjēniņa]."

„Djēl kam?" soka kumeļeņč, „es tjevi nūvježšu. Tu naza-

bjeist, jei byus tova!"

Lyka jam pa kairū ausi īleist, pa lobū izleist. Juoņc paza-

taisjēja par cīši šimuku karavjeiru, šmukuos drābjās. Zvrgam

bjeja zalta sadli, sudobra īmovi i zalta pjeicka. Soka kumjeleņč:

„Sjēstīs, juosim, tik vjerīs, ka es triukšūs iz augši skrīt, kab tu

nanūkristib! Turīs stipri, tvjerīs koč [kaut] aiz krēpu muitu!"

Nūjuoja, atjuoja iz tiņenis, vjeras: kai tyucs [tūcis, lietus de-

bess] ļaužu daudz, cyti rauga kuopt kolnā, a nivīns izkuopt na-

var. Zyrgam nogi ar noglom padkoltys i to nikuo naleidz. A

Juoņc kai dajuoja, kai aizklīdzja, kab ļaud's rozaškiertu, ar pjeicku

sovu aizpleikšvnuoja. Zyrgs kai triukās —da pus kolna izskrāja,

pjēc tuo nūlācja atpakaļ. Gribjēja jū aiztvjart aiz ļaužu milža —

jis kai vīsuls nūskrāja i izputjāja! Dajuoja da tuo akmiņa, Juoņc
īleida jam pa lobū ausi, pa kairū izleida i otkon bjeja par taidu

puisi kai sjeņuok, nūguoja iz sātu, a kumjels nūskrāja pa cjeļu.

Atbrauc tāvs ar muoti, breinīs, ka jis iztjeirēja tū poroku, ka

jis cīši gudris puis's ira. Jis vaicoj: „Kaita tī bjeja? Voi izjuoja
kas iz kolna?"
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Jī atsoka: ~Ok, djēleņ, naizjuoja nikas. Nabjeja iz kū vjārtīs,
tik ļaud's griustjejas, stutmdjējās."

Iz reita brauc jī otkon. Jis prosa, kab jū pajemtu, ajī nagrib
ni par kū. īdevja jam div pvuri poroku i div pvuri palnu buovjē-
tīs [bavīties, laiku pavadīt] jau. Nu, jis i nabodjēja, kab jū ļimtu,

jis jau zyna kū padareit. Kai cik [tik] vīn jī nūbraucja, jis tiuleņ

īt pi akmiņa. Kai aizsvilpa vīnu reizi — kumjels jau zvīdz, kai
aizsvilpa ūtru reizi — kumjels jau iz puscjela, kai aizsvilpa trešu

reizi — kumjels jau stuov kluotu pi juo i vaicoj, kū jis liks jam
dareit. Jis lyka jam izlasjeit poroku nu palnu. Kumjels aizšņuocja
ar nttosim, sareja vys's paln's ar poroku; aizšņuocja ūtru reizi —

par vīnu nuosi izlaidja poroku, par ūtru palnu. Juoņc cik [tikko]
pastīpja mais's, jau vyss bjeja gotovs. Pjēc tuo soka Juoņc: „Nu.
tagad juosim iz kolnu!"

Kumjeļs atsoka: „Juosim, jei byus tova!"

L.yka jam pa kairū ausi īleist, pa lobū izleist. Juoņc izleida

vjāļ šmukuokuos drābjās, kai vakar bjeja, triukās iz zalta sadlu,
pajēmja rūkā zalta pjeicku i nūjuoja. Kumjels soka: „Nu, turīs,
koč aiz krēpu munu tvjerīs, kab tu nanūkristib, kod es iz augši
lēkšu!"

Nūjuoja tī, Juoņc klīdz iz laužu, kab cjelu dūtu, pjēc tuo aiz-

pleikšynuoja div reizis ar pjeicku. Kumjels triukās vīnu reizi,
triukās ūtru reizi, cik — cik [tik-tikko] naizlācja viersum iz kolna,

pjēc tuo atsagrīzja i nūskrāja lejā. Ļaud's breinīs, nu kurīnis

taids šmuks, taids boguots ira, grib jū aiztvjart, a juo nava jau:
nūskrāja kai vīsuls i izputjāja. Juoņc nūkuopja nu zyrga iz ak-

miņa. īleida jam pa lobū ausi, pa kairū izleida i otkon pazataisjēja

par taidu puisi, kai bjeja sjeņuok. Kumjels nūskrāja pa cjelu, a

jis nūguoja iz sātu, atsasāda i gaida sova sakninīka ar saiminīci.

Jī atbrauc, Juoņc vaicoj: „Kas ta tī šūdīņ bjeja?"

„Ok, djēleņ, nikuo laba. Bjeja taids vīns, kur lācja iz augši,

tik jam napazalūbjās [nepalobās, neizdevās]." Pjēc tuo soka

tāvs: „A poroks izlasjeits?"

Juoņc soka: „Izlasjeits!"
Jī breinīs, ka jis taids gudris, ka jis muok padareit taidu

dorbu.

Iz trešys dīnys tī vacī brauc otkon, Juoņa najem, dūd jam

treis pyuri poroku ir treis pytiri palnu, kab izlasjeitu, a jis na-

prosa jūs, kab jū pajemtu. Kai tik izbraucja, ka jau navarēja

jūs redzjāt, jis tiuleņ iz akmiņa, aizsvilpa iz sova kumjeļa. Kum-

jels i atskrāja, poroku un palnu izlasjēja, maisā sabjēra, pjēc tuo

Juoņc īleida jam pa kairū ausi, pa lobū izleida, pazataisjēja par

šmuku karavjeiru i nūjuoja. Soka kumjels: „Vjēja-Juoneit, turīs

vjāl styprttok, mjes šūdīņ byusim augšī iz kolna!"

Dajuoja pi kolna, ļaud's kai īraudzjēja šmukū karavjeiru, poši
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pasaškjeira, suoka švjeikstjāt, vīns vīnam moda jū. Jis aizpleik-

šynuoja treis reizis ar zalta pjeicku — kumjels kai triukās vīnu

reizi i ūtru reizi, a trešū reizi kai rozskrāja, tai nūņasja jū iz kolna

pi kjēniņeitis. Jis mudri nūruovja jai skustjeņu nu golvys zjemjā,

gradzynu nūmaucja nu piersta, pabučuoja pošuos lyupuos, pjēc
tuo atsagrīzja i juoj nu kolna lejā. Klīgšona izzataisjēja lyla, grib

jū aizturāt, jis aizšmakstynuoja iz zyrga i izputjāja, nikas nare-

dzēja, kur jis paiyka.
Voi tagad kjēniņč bādoj, kjēniņeitja nūskumjeiga: nikas na-

zyna, kaids jis bjeja i kur jū mjeklāt. Kjējiņč salasjēja šovus ly-
luokūs, kab parunuotu ar jīm, kū dareit, i lyka, kab vysi jaunī,
kaidi tik ira juo kjēnistī, nu boguotu da bjēdjeigu, nu kungu da

mužiku, sabraucja iz gūdu, iz kjēniņa pili, ka kjēniņeitja poša mī-

luos gostus i sjev kuram padūs poša pa kiliškjeņai [baltkr. kilišak,
biķeris] vīna izdzjart.

Sabraucja vysi, kjēniņeitja poša daļēja vīnu, daīt pi sjev kura

i zjeimoj, voi naīraudzjēs pi kuo sovu gradzynu iz piersta. I

Juoņc nūguoja. Kai daguoja juo čereds [kārta], dzstīpja rūku

pjēc vīnu, jiimt jau, kjēniņeitja vjeras, ka jam juos graudzyns iz

piersta. Jei giva jū aiz rūku, a jis jai i skustjeņu ruoda. Tyuleņ

nūvjadja jū iz tāvu ar muoti, vysi breinīs, ka taidu izlasjēja, a jei
soka iz jū, ka vysi redzjēja, kaids jis bjeja šmuks karavjeirs, i

ka jei īs pi juo. Nu i salauluoja jū. Kjēntiņeitja žāloj cīši sovu

vjeiru, a kjēniņč nalubjej jū, kam jis taids sprosts mužiks, īdevja

jīm pierti, lai tī dzjeivoj. Jam kauns bjeja, kab jis byutu tivi pi

juo, jis tik dūmoj, kab kū padareit, kab nūbjeņdjāt taidu znūtu.

I padevja ziņi kjēniņam, ka divdesmitsjeptītā kjēnestī ira

vepris, kurs ar smjacjari ar, ar kuojom ecjej, ar asti sjēj, aiz-

gribjēja jam dabuot jau juo. Jis apjovjēja [izziņoja] vysom kjē-

nestjam, kas gribjēškys nūbraukt pjēc juo, dabuoškys daudz nau-

dys iz cjela; a kas atvješkys juo, dabuoškys lylu moksu.

Atguoja treis adukāti, soka, ka braukškušš, a kjēniņč lyka

īdūt cik [tik] naudys, cik jī gribjēja. Jī pajēmja, nūbraucja.

A tys glupyjs znūts atīt iz kjēniņa i soka: „Tjāt, šys juoškys

pjēc vjepra!"

Kjēniņš rozasmjēja i soka kjēniņeņai, lai īdūd jam kukuli mai-

zis iz cjela, gājis gobulu, lai juoj, ka grib. I bjeja tī kjēvjeitja. kur

jiudini vada. Kjēniņč lyka jam itū kjēvi apsadluot. Jis pajēmja

kuleitjā maizis kukuli i galis, atsasāda iz kjēvis ar vaigu iz asti,

asti pajēmja zūbūs, šlopuoja [šlaucīja] ar rūkom par čūkstu [čok-

stu, pakalu] i juoj pjet [pret] kjēniņa lūgim, a kjēniņč nu kauna

nazynova, kur īleist.

Juoņc tai šaltjai [brīdī] izjuoja aiz mīsta, kjēvi nūsuovja, aiz-

svilpa iz sova kumjeļa, atsasāda iz jū i nūjuoja. Vaicoj kumjels:

„Kur juoškušš?"
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Jis soka: „Pjēc vjepra divdesmitsjeptītā kjēnistī, kurs ar

smjacjari ar, ar kuojom ecjej, ar asti sjēj."
Kumjeļš soka: „Tys pūsts! Kuo bāduot? Dabuoškušš!"

Nūjuoja, dabuoja tuo vjepra, jau grīžas atpokal, aizjuoj krūgā
atsapyust. Vjerās —atī apstuoja tī treis adukāti, kuri braucja
pjec vjepra. Jī napazyna juo, suoka runuot, jis vaicoj, kur jī
brauc. Jī atsoka: pjēc vjepra. A jis soka tai: „Nabraucīt, es

jau vadu vjepri!"
Jī tiuleņ iz jū, kab šym puordūtu — moksuoškušš duorgi.

Jis nūguoja, pazarunuoja ar sovu kumjeļi, kū dareit. Kumjels

pasejēja jam, ka puordūt var, i pīvuicjēja [piemācīja], kū par jū

prasjeit. Vjēja-Juoneits atguoja i soka tai iz jīm: ~Labi, es jiusim

vjepri atdūšu, jiusu naudys nagribu, a ka īdūsit man sjev kurs

atgrīzt [nogriezt[ lylūs pierst's lobai rūkai, tūlaik vjepris byus

jiusu!"
Jī suoka runuotīs, kū dareit, i sarunuoja tai, ka kjēniņč dūškys

lylu naudu, to par vīnu pierstu nikuo! īdevja jam sjevkurs at-

grīzt pa lylajam pierstam lobuos rūkys. Juoņc pajēmja tūs

pierst's, ībuozja kješā i vjepri jīim atdevja.

Atbrauc jī iz kjēniņu, kjēniņč rods [priecīgs] brīsmjeigi, taisa

lylu gūdu, dzjakovoj jīm i moksoj 3ylu naudu. Vysi breinīs, kai

jī dabuoja tuo vjepra, i kjēniņč pats grib dazynuot. Ka jau vysi

rozzaguoja, soka kjēniņč iz sīvu: „Klausi, nūej tu zam jūs lūga,

paklausi, kū stuostjīškušš, kai jī dabuoja tuo vjepra!"
Jei nūguoja klausjētūs i dzierd, ka jī vaid, ka jīm rūkys sa-

kaļečeitys [sakropļotas], bāduojas, ka suop cīši. „I Dīvs zyna,

kod sadzjeis!"

Kjēniņeņa grīžas atpakaļ, soka kjēniņam, a jis atsoka: „Nava

brjeinums! Jī cīši nūzamūcjēja, cikom dabuoja vjepra, mušei.i

[varbūt] i apzakalečēja. Nūej tu tagad iz tū duraku, iz znūtu

myusu, pasaklausīs, kū jis tī stuosta. Jis pajēmja_kjēvi, kas zyna,

kur jū lyka, nikuo napadarēja i pats napazaruodās!"

Kjēniņeņa nūguoja zam lūga, klausās i dzierd, ka jis runoj ar

sīvu, bučuojas, smjejas. Jei tik dalyka ausi. jis kai špunguos,

styklys rozplāsja i apbyra kjēniņenli ar stiklim. Jei aizzasirdjāja,

mudri nūbāga pa cjelu i skrīņ iz kjēniņu, stuosta jam, kū znūts

padarēja. A kjēniņč soka: „Redz, redz, kaids jam spāks lyls!"

Pjēc tuo puorguoja cik laika, i kjēniņč izdzierda, ka ir nazkur

cīši duorgs putnys, i aizzagribjāja jam koņča dabuot tuo putna.

Vot jis apjovjēja, kas jam juo dabuos, tam padzarakstjeis atdūt

trešū dali sovys kjēnists. Tī adukāti atīt otkon, jemjās, ka nu-

braukškušš pjēc putna. Kjēniņč līk dūt jīm daudz naudys iz cjela.
I atīt tys znūts, prosās, lai i jam pozvolej [atļauj] juot. Kjēniņč
soka: „Tu braukuoji jau pjēc vjepra, nadaibuoji nikuo, tai i putna

nadabuoškys."
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A pjēc tuo mjerkavoj fbaltkr. merkavac', padomāt] tai: ka

braukškys, može kur palikškvs. Lyka kjēniņeņai, kab īdūtu jam
maizis kukuli } gobulu salis, pīscjāja apsadluot ūtru kjēvi, vjāl
vacuoku. Jis otkon atsasāda ar vaigu iz asti, asti giva zūbūs,

juoj zam kjēniņa lūga, šļopoj kjēvjai par čūkstu. Izjuoja iz plovys,
kjēvi nūsuovja, pjēc tuo sasaucja putnu, kab jū apāstu. Ka daudz

putnu saskrāja, jis jūs cik sagiva, apzakuorstjēja [apkārās] ar

jīm, īt iz kjēniņu, ruoda i vaicoj: ~Može tys pytnys byus? A

može tys byus?"

Kjēniņč aizzasirdjāja prodzyna jū. Jis aizguoja, aizsvilpa iz

sova kumjela i nūjuoja. Putnu dabuoja, juoj atpakaļ i otkon aiz-

juoj tamā pošā krūgā. Atī tīsavjeiri, tī adukāti jau tī bjeja, tik

jī sazaprovjāja [sataisījās] braukt pjēc putna. Jī tiuleņ pazyna jū,
ka tys pats, kur[s] vjepri puordevja jīm. Jis vaicoj: „Kur braukš-

kušš?"

Jī atsoka: „Pjēc putna."
A jis soka: „Nabraucīt breivi [velti], es jau turu tū putnu!"
Jī prosa, lai jīm puordūd. Jis atsoka: „Labi, puordūšu, tik

naudys nagribu, a ka dūškušš atgrīzt pa lylam pierstam nu lo-

buos kuojis, to putnu atdūškys!"'
Jī nūzalīcjās — soka: „Kas tys djēļ vīna piersta, ka turjēš-

kušš trešū dali kjēnists? Pajemškušš doktori, salečeiškušš [sa-
dziedēt]!"

Djevja sjev kurs atgrīzt pa pierstam nu lobuos kuojis, jis tūs

pierst's sabuozja kješā, putnu jīm atdevja, jī i nūbraucja pa cjelu.
Atvad putnu, kjēniņč rods [priecīgs], otkon taisja lylu gūdu, ād,

dzer, līlej jūs cīši, tik kjēniņč zjeimoj, ka jī nava lustjeigi, a nū-

skumjeigi. Ka jau vysi razzaguoja, līk kjēniņč kjēniņeņai īt otkon

klausjētīs, kai jī dabuoja tuo putna. Kjēniņeņa nūguoja, klausās

i dzierd, ka jī vjāl cīšuok vaid, bāduojas, ka rūkys, kuojis suop.

Vjāl nava rūkys sadzjejušis i kuojis sakaječeitys, brīsinjeigys ra-

nys [ievainojums]! Grīžas kjēniņeņa — stuosta, kū jei dzierdjē-

jusja. A kjēniņč soka: „Nava breinums! Mušeņ jī tī cīši nūza-

mūcjēja, zynams, ka i apzakalečēja. Nūej tagad, sīvjeņ, paza-

klausīs, kū jis runoj, tys myusu glupyjs znūts, ar sovu sīvu. Jis

man jau ūtru kjēvi izgubjējis [nobendējis] i atjuoja tukšā!"

Nūguoja kjēniņeņa zam lūga — dzierd, ka jī ar sīvu smejas,
bučuojas. Pīlyka ausi pi lūga, jis kai apzabunguoja — lūgs iz-

krita ar rāmom, kjēniņeņa cik nūbāga pa cjelu.
Par cik laika dazazyna otkon kjēniņč, ka nazkur, cīši tuoļi,

ira kjāvja ar divpadsmit kumjelu. Apjovjāja, kab jam tuos kjēvis
dabuotu; a kas jū dabuos i atvjezs, tam podzarakstjeiškys pus

kjēnists atdūt. Dazazyna tī tīsavjeiri, atīt iz kjēniņu, soka, ka

braukškušš, dabuoškušš, pajēmja daudz naudys i nūbraucja.

Atīt i tys glupyjs znūts — soka: juoškvs pjēc tuos kjēvis.
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Kjēniņč soka: „Jau divi redzis tu bjeji nūjuoj's, div kjēvis nu-

gubjēji, nikuo naatvjadi — tik tī atvjadja — i tagad napadareisi
nikuo! Nu, aka gribi, to juoj!"

Lyka kjēniņeņai dūt jam iz cjela kū āst, lyka apsadluot trešu

kjevi, vjāl vacuoku na tūs divjēju. Jis taipat atsasāda ar vaigu
iz asti, pajēmja asti zūbūs, šlopoj kjēvjai pa čūkstu, juoj zam

kjēniņa lūgu. Juoja, juoja, cikom kjēniņam styklys izsyta, pjēc

tuo nūguoja iz pļovys, kjēvi nūsuovja i aizsvilpa iz sova kumjeļa.
Jis atskrīn i vaicoj: „Kur juoškušš?"

Juoņc soka: „Pjēc tuos kjēvis, kurai ir divpadsmit kumjelu!"
Vot tys kumjeļš uūzabjeida cīši i soka: „Tys byus cīši griuts!

Tūs bjeja vīgli dabuot, bet tagad slykšuok! Nu, kūta dareit?
Voi tu gaissi, voi es gaiššu! Tu muns kungs, es tovs sulains.

Ka tu izgaissi, to es bjez tjevi navaru dzjeivuot!"

Vaicoj Juoņeits: „Djel kam tys cik [tik] bais?"

Kumjels soka: „A vot redz, tjei kjāvja muna muotja ira. a

tās divpadsmit kumjeļu, tī muni vīnpadsmit bruoļu, a es divpad-

smytyjs asmu! To maņ daīt i muoti, i bruolu, i sjevi atdūt iz

cītumu. Nu, nava kuo dūmuot, maņ djēl. tjeva koņča vajag vysu

padareit!"
I suoka jam stuostjāt, ka jis pats jaunuokijs nu bruolu cytu,

pats izkasjeits [abrakasītis]. Ka jis pīdzyma, to valns nūzoga jū

i pīkola iz ūzūla, jis tī i kareņaja da tuo laika, cikom Juoņeits jū

atlaidja.

„Vot tagad tu mani otkon pīkalssi iz ūzūla ar tuom pošam

važom kristynyski, a pats izkuopsi iz ūzūla i tī sjedjēsi, ti turīs

stipri, kab tu napakristib, kod es aizzazvīgšu. Ka pakrissi, to

propuisi [iesi bojā], Aka satureisi, to vyss byus labi! Iz tū

munu zvīgšonu atskrīs muotja i jei nazynuoškūtja, kaidu tjev

moksn īdūtu par manim!"

Pavuicjēja jū vjāl, kai atzasauktīs iz juo muoti. Pjēc tuo

nūjuoja iz tū ūzūlu, Juoņc pīkola tū kumjeli ar tuom važom. īkuopja

pats pošā virsyuņā, aizzačāra ar objējom rūkom i gaidjēja, kas

byus nu ituo. Tys jērzels kai aizzazvīdzja, vysa zjemja aiz-

treisjāja i Juoņs nūkrita iz pus ūzūla, bet īkuopja atpakaļ. Utru

reizi vjāl cīšuok aizzazvīdzja, Juoņc vjāl lejuok pakrita — vjāl

īkuopja atpakaļ. Kai aizzazvīdzja trešū reizi, Juoņc navarāja

jau aizturāt, pakrita pi pošis zjamis, tik iz vīnys lapjeņis nūzatu-

rāja —nu jis īkuopja atpakaļ i gaidjēja. I dzierd, ka jau zjemja

dudz, i zvīdz juos muotja, i vīnpadsmit bruoļu! Ka daskrāja, ka

īraudzjēja tū jērzeli, suoka vysaiž uovjētīs nu lusts: skrāja, i lācja.
iar kuojom piārās iz ūzūlu. Juoņs dūmuoja, ka ūzūlu izguozs!

Vot jis aizklīdzja cīši stipri: „Nūstuoj, napjer! Tys tovs, na

svješš!"

Kjāvja nūstuoja par šalti, pjēc tuo suoka otkon lakt i pjārtīs
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ar kuojom, Juoņc vjāl clšuok aizklīdzja: „Nūstuoj, napjer! Tys
tovs, na svješš!"

Jei nūstuoja, a par šalti otkon lācja i pjārās ar kuojom.

Juoņs aizklīdzja trešū reizi: „Nūstuoj, napjer! Tys tavs, na

svješš!"

Jei tūlaik pazarimās pavysom, tik klusjēņom zvīdzja. Tūlaik

Juoņc nūkuopja pa mazjeņam, važys nūruovja, tū jērzeli palaidja

pa vaļai, a tjei muotja cik roda [tik priecīga] bjeja, ka jei nazy-

nova, kū dareit. Vot jei pascēja jam tai: „Vysa manta, kur ira

iz pasauļa, byus tova, a tu bvusi par kjēniņu! Izzasjēst iz maņa,

vajaga puormaut guņc upi. Turīs stipri, koč [kaut] krāpjās mu-

nuos aizzačerīs, kab napakristib. Ka nūkrissi, to propulsi; a

aizzaturāsīs, to vyss byus labi."

Jis_ atsasāda, ac's samīdzja, vjāl ar skustjeņu aizsjāja, kab

naradzātu nikuo. I juoja guņcupjā, kur vuorējās smala ar sāru.

Kjāvja muovja cīši mudri, a pjēc juos pakal muovja juos divpad-
smit kumjelu. Ka jau bjeja iz pus upis, Juoņam golva apreiba,

jis nūkrita tamā gunī, tamā līsmjā, laimja juo, ka vjāl vīnā krāpis
motā aizaturāja. Jei izvylka jū, i nikuo jam natyka, tik bjeja
apdjedz's. Nu jau laimjeigi izkuopja nu tuos upis i dajuoja pi
olūta. Juoņc bjeja aizkalt's [izslāpis] cīši, pazadzjēra i pakrita,

i stjeivs palyka, par tū, ka tys bjeja myrušš jiudiņc. Tjei kjāvja
cīši nūzabjeida, pajēmja jū, nūņesja pi cyta olūta, kur bjeja dzjeivs

jiudiņc, īlēja jam tuo jiudiņa mutjā, a jis tiuleņ paplātja ac's i at-

sadzjeivynuoja. Pajēmja tuo jiudiņa butjelā, atsasāda iz kjēvi,

juoj iz sātu, a pjēc jū pakal skrīņ tūs divpadsmit kumjeli.

Pa cjelu jis aizguoja otkon tamā krūgā, atī jau bjeja tī treis

adukāti, kur vjāl niu braucja pjēc kjēvis. Vaicoj Juoņc iz saimi-

nīka: „Voi byus vīta stallī, kur pastatjēt kjāvi ar divpadsmit
kumjelu?"

Saimnīks atsoka: „Byus gon!"

Atī adukāti kai padzierdjēja, tiuleņ iz jū, lai šīm puordūd tū

kjāvi! Jis soka: „Puordūt es napuordūšu, aka īdūsit man iz-

grīzt sjev kurs pa jūstai uodys djēl syksnu nu mugoris i pa gobulu
nu čūksta djēl sprādzis, to i tai atdūšu. Aka na, to nadūšu!"

Jī nūzalīcjās, dūmoj, ka pječuok vysys ranys nu reizis izle-

čeiškušš. Vot jis izplāsja jīm tūs jūstys uodys, sabuozja kulā i

atdjevja kjāvi ar divpadsmit kumjeļim, a pats nūguoja iz sīvu

sovu.

Atbrauc tī adukāti, vad kjāvi ar divpadsmit jērzelu. Kjēniņč

rods, nazyna jau, kai jīm aizmoksuot, taisa lylu gūdu, bet radz,
ka jī vysi treis ņūskumjeigi, sazavībuši. Syuta jis pjēc gūda kjē-

niņeņi, lai nūīt pazaklausjāt, kū stuostjēskušš ap sovu cjelu.

Kjēniņeņa nūguoja i dzierd, ka jī vaid, bāduojas brīsmjeigi,
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ka jīm vysa mīsa sakalečeita — suop. Kas zyna, kod sadzeivjās.
Jei grīzas atpakaļ, soka kjēniņam, ka jī vaid, a narunoj nikuo.

Tūlaik kjēniņč syuta_jū pi znūta pazaklausjāt. Kjēniņeņa na-

grib īt iz tu duraku, a kjēniņč cīši prosa, kab nūīt koņča. Vot jei
pajem služanku i nūīt, daīt pi durovu, klausās: Juoņc smjejas lu-

stjeigs. Pjēc tuo kai aizbunguoja, dur's izlācja uorā, cik [tikko]
nanusyta kjeniņeņis ar služanku! Atīt jei ar sirdim iz kjēniņu —

soka: „Tys duraks smjejas i špungoj — tys vyss dorbs juo! 44

Aizzasirdjāja cīši — i kjēniņč sirdīgs, syuta, kab znūts tiuleņ
atītu iz jū! Jis apzavylkās pa mužickam, apuova vjeizis kuojā i

atīt. Soka kjēniņč: „Kū tu uovjējīs? Tu maņ kaunu dori! Pa-

zajemīs dabuotu i vjepra, i putna, i kjēvis ar divpadsmit jērzeļu,
i nadabuoji nikuo. Tik maņ treis kjēvjeitis izpūstjēji! Atī nū-

braucja i atvjadja maņ vysu!' 4

Juoņc soka: ~Voi tu dūmoj, tjātjeit, ka jī poši dabuoja tuo

tjev? Es dabuoju i jīm djevu. 44

Kjēniņč soka: „Kū tu maņ runoj blēņ's? Es pavīreišu tjev
taidu glupu runu! 44

A Juoņc atsoka: „Prosom, tjātjeit, pīscjeit, kab izkurinu nu

pierti. Isim vysi reizjā, i šī lai nūīt. Es tjev paruodjēšu, ka šī

maloj, a es taisņeibu soku!
44

Kjēniņč pīscjēja tiuleņ izkurinuot pierti, īt pats, pajem i znūtu

i līk tūs adukātu pasaukt. Ka nūzavylkās, kjēniņč radz, ka jīm

taidys brīsmjeigys ranys iz mīsys, vvsim trejim vīnaidys. Vai-

coj: „Kas jiusu tai sakalečēja? Sokīt taisņeibu! 44

Jī cīši sazatriuka — nazyna, kai kjēniņam izzamaluotīs. A tys

Vjeja-Juoņeits soka tai: „Es, tjātjeit, pascjeišu vysu praudu [pa-
tiesību]. Es jīm tū vysu padarēju! 44

Pajem kuleiti, dabuoj nu tiņenis treis rūkys piersti, treis

kuojis piersti, treis syksnys i treis sprādzis. „Vot, 44 soka, „es

jīm tū vysu apgrīžu i atdjevu jīm par tū vjepra, putna i kjēvis ar

divpadsmit jērzelim, i redzjēsi tiuleņ, tjāt, ka es praudu stuostu!

Es jīm dalikšu tū vysu i pataisjēšu, ka mīsa ar mīsu otkon sa-

jaugs.44

Pajēmja, dalyka tūs pierst's kluotu, pasmjārāja ar dzjeivū

jiudini, kurs jam bjeja butjeļā pajimts leidza, pīlyka tuos jūstys

pi mugoris, i tuos sprādzis pi čūksta kluotu, ar tū jiudini apmoz-

guoja, mīsa sajauga, jī ar reizi palyka vasali. Kjēniņč redz, ka

tjei prauda. Jī tiuleņ pīzazyna i poši pi vysa, Par tū maluojumu

jis lyka pīsīt jūs pi zyrgu astis i rozraustjēt smolkom druponom.
A Vjēja-Juoņeits palyka par šmuku puisi, kai bjeja tūlaik,

ka iz kolna juoja pjēc kjēniņeitis — šmukuos drābjās nu poša zalta

i sudobra. I sātā jam izzataisjēja cīši šmuka!

Kjēniņš palubjēja [iemīlēja] jū tagad i padsarakstjēja atdūt
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jam vvsu kjēnisti. Pjēc kjēniņa smierts [nāvesļ jis palyka pats

par kjēniņu.
I es tī bjeju, madu ar vīnu dzjēru, pa lyupom tjecēja, rnutjā

ni lasjeitis nabjeja.

70. A. 530. No J. Lautenbacha krājuma.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli, divi gudri, viens muļķis. Kad

tēvs mira, tad viņš teica, ka dēliem būs katram pa naktij viņa

kapu vaktēt. Vecākais solījies vaktēt pirmo nakti, bet viņš ne-

gāja vis pie kapa, bet gan pie saviem draugiem, un tikai uz gai-

smu nonāca arī pie kapa. Otrs darīja tāpat.
Trešais, muļķītis, gāja patiešām kapu vaktēt. Kad viņš kādu

laiku bija tur stāvējis, tad viņš dzirdēja kādu cūku rukstam, un

tad viņš redzēja, ka sudraba cūka atnāca pie viņa tēva kapa un

gribēja tur rakt. Viņš taisījās šaut; bet viņam bija bail, un

viņš arī vēl nebija uzvilcis savu stopu ar bultu, kad cūka atkal

aizskrēja projām. Mājās pārnācis, viņš teica brāļiem, ko redzējis.
Tie divi gudrie gāja atkal vaktēt kapu, bet nekā tur neredzēja.

Kad muļķītis gāja otrreiz un bija kādu laiku vaktējis, tad at-

nāca viena zelta cūka un gribēja viņa tēva kapu rakt. Viņš nu

šāva, bet bulta aizgāja garām. Kad .gudrie gāja vaktēt, tad tie

atkal nekā neredzēja.
Muļķītis gāja trešo nakti, un šoreiz atskrēja dimanta cūka.

Viņš tai atkal šāva un trāpīja tai priekšplecī. Tā iekviecās, aiz-

skrēja un nenāca vairs atpakaļ.
Pēc tam viņš dzirdēja, ka vienai ķēniņa meitai rokā iešauts,

un tās tēvs apsolījies tam savu meitu dot, kas viņu izārstē. Muļ-

ķītis aizgājis tūliņ pie ķēniņa un apsolījis viņu izārstēt. Kad viņš
tās vainu bija aizdziedējis, tad viņš dabūja to par sievu un pus-
valstības.

71. A. 530. Skolnieks Ed. Samuša Bauskas apr. Skaist-

kalnē.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi bija gudri, trešais muļķis.
Gudrie dēli bija savam tēvam paklausīgi, bet muļķītis turpretim

bija liels stūrgalvis. Kādu laiku tēva druvā kautkas nezināms

ēda auzas. Tad tēvs pavēlēja saviem dēliem, lai viņi ietu un sar-

gātu auzu lauku. Dēli bija arī ar mieru.

Pirmo nakti aizgāja vecākais dēls. Nosēdies zem koka. tas

sāka gaidīt zadzēju, bet kad bija jau pusnakts, dēls aizmiga. No

rīta tēvs prasa: „Ko ta tu novaktēji?"
Dēls atbild: nekas neesot bijis.
Otru nakti iet vaktēt vidējais dēls. Aizgājis un nogulies lauku
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malā, bet kad pusnakts jau bija klāt. dēls aizmiga. No rīta tēvs

prasa atkal: vai esot kas bijis vai nē?

Dēls atbil: nekas neesot.

Nu nāk muļķīša kārta. Muļķītis tomēr šoreiz paklausa un iet

sargāt. Nogulies zem koka, viņš sāka gaidīt. Kad pusnakts jau
klat, viņam ļoti uzmācās miegs, bet viņš ieliek acīs divus ko-

ciņu gabalus un tā acis nevar aizdarīties. Te ap pusnakti at-

skrien skaists zirgs un sāk ēst auzas, cik tik var. Muļķītis uz-

manīgi pielien klāt un uzlec tam mugurā. Bet zirgs sāk trakot,

aulekšot, un mēģina nosviest muļķīti no muguras. Kad jau pie-
kusa un redz, ka nekas nebūs, viņš sāk lūgties muļķīti, lai šo at-

laižot, šis maksāšot, kā tik spēšot.

Labi, muļķītis ir ar mieru un nokāpj no muguras. „Bet tev

būs jāpiegādā vēl trīs tādi paši zirgi, kā tu," nosaka muļķītis un

iet apmierināts uz māju.

Izstāstījis tēvam, kas noticis, brāļiem pavēl, lai iztaisa trīs

staļļus; bet brāļi tam netic un staļļus netaisa. Tad muļķītis pa-

saka tēvam un tēvs nu pats pavēlē dēliem taisīt trīs staļļus. Brāļi

stājās pie darba un drīzā laikā visi trīs staļļi gatavi.
Tad muļķītis iziet ārā un uzsvelpj trīs reizes, tūliņ arī at-

skrien trīs skaisti zirgi un ieskrien katrs savā stallī. Tagad tēvs

un dēli ļoti priecīgi, un muļķītis drīzi aizmirst, kas noticis, guļ ti-

kai uz krāsns un rušina pelnus.
Te kādu dienu pienāk ziņas no tās zemes ķēniņa, ka viņa dēls

precēšoties, un arī tēva dēlus ielūdz uz kāzām. Drīzi pienāk kāzu

diena un brāļi dodas ceļā uz ķēniņu, bet muļķītim jāpaliek mājā,

jo gudrie viņu neņem līdzi, lai gan arī viņam bija ielūgums. Kad

brāļi jau -bija aizgājuši, arī muļķītis sāka posties uz kāzām.

Viņš izgāja ārā un pasvelpa un pēc kāda laiciņa atskrēja

zirgs ar vienu zvaigzni pierē. Tad muļķītis tūlīt ielīda par vienu

ausi iekšā un otru iznāca ārā. Kad iznāca ārā no auss, viņš bija

palicis par skaistu jaunekli. Tad viņš sēdās uz zirga un jāja uz

kāzu namu. Kad piejāja pie ķēniņa pils durvim, tad visi sāka

lūgt, lai šis nākot iekšā, bet viņš negāja. Tad iznāca viņa brāļi
un arī lūdza iekšā, bet viņš negāja, nebija vēlpielūdzams. Bei-

dzot viņš lika, lai iznāk ķēniņiene, kurai būs kāzas, tad būšot šis

iet iekšā; bet ja ne, tad šis jāšot projām. Pasauca arī brūti.

Ķēniņa dēla brūte nu arī atdod viņam godu. Bet kad līgava

piegāja klāt, lai sniegtu roku un lūgtu iekšā, muļķītis saķēra viņu

aiz matiem, uzlika uz sava zirga un aizjāja projām.

Tad visi galma ļaudis dodas viņam pakaļ, bet kur tu vairs

panāksi? Muļķītis pārved līgavu māja un ieliek pirmajā klētī.

Tad ielien zirgam pa vienu ausi iekša un jzlien pa otru ara. Kad

izlīda ārā, viņš bija tāds pats kā jau vienādi.

Otrā dienā atnāk gudrie brāļi un stāsta, kas par lielu brī-
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iiurnu noticis pie ķēniņa; bet muļķītis tikai brīnās vien. Drīzī

pēc tam atkal pienāk ziņas, ka jāierodas uz kāzām. Otras valsts

ķēniņa dēlam atkal kāzas un šoreiz atkal ielūdz tēva dēlus. Tā

atkal pienāk drīzi kāzu diena un vecākie dēli taisās ceļā. bet

muļķīti neņem līdzi.

Muļķītis iziet ārā, uzsvelpj reizi un atskrien daiļš zirgs ar

divām zvaigznēm pierē. Tad muļķītis ielien zirgam pa vienu

ausi iekšā un pa otru ārā, un iznāk atkal tāds pats kungs, ka

pirmo reizi. Viņš sēžas zirgam mugurā un jāj uz kāzām. Kad

jau ir klāt pie kāzu nama, tad iznāk visi galma ļaudis un lūdz

viņu iekšā, bet viņš nav pielūdzams. Beidzot viņš lūdz, lai iznāk

pati līgava. Tikko līgava parādās, muļķītis to saķer aiz matiem

un projām.

Tagad nu visi ļoti uztraucas un sāk dzīties pakaļ, bet viss

par velti. Muļķītis, pārjājis mājās, ieved līgavu otrā klētī, aiz-

taisa durvis ciet un pats izlien caur zirga ausim un iznāk tāds

pats, kā agrāk bijis.
Otrā dienā pārnāk muļķīša brāļi no kāzām un stāsta nedzir-

dētas lietas; bet muļķītis tik brīnās vien. Pēc kāda laika atkal

uzlūdz brāļus uz dzīrām, bet šoreiz uz trešās valstiņas ķēniņa
dēla kāzām. Drīzi arī pienāk kāzu diena un gudrie brāļi dodas

uz kāzām, bet muļķis paliek mājā. Kad gudrie brāļi jau bija aiz-

gājuši, drīz arī muļķītis izgāja ārā. Viņš uzsvelpa un atskrēja

zirgs ar trim zvaigznēm pierē. Muļķītis tūliņ ielīda pa vienu ausi

iekšā un pa otru ārā, pārvērtās par skaistu princi, tad sēdās zir-

gam mugurā un aizjāja uz kāzu namu. Tikko piejāja pie kāzu

nama durvim, kā tūlīt iznāca kāzinieki un lūdza viņu iekšā, bet

princis nebija pielūdzams. Beidzot viņš lūdza, lai iznāk līgava
un lai atdod viņam godu, tad šis iešot iekšā.

Te arī parādījās līgava un atdod princim godu. Bet tikko tā

parādījās, tas viņu saķēra aiz matiem un aizjāja. Visi kāzinieki

dodas viņam pakaļ, bet viss par velti. Pārjājis mājā, muļķītis
noliek līgavu trešajā klētī un pats izlien caur zirga ausi un paliek
atkal, kāds bijis.

Pēc kāda laika pārnāk brāli mājā un stāsta nedzirdētas lie-

tas par kāzām, jau trešās kāzās esot nozagta līgava. Visi brīnās

un arī muļķītis brīnās līdz. Pēc kāda laika muļķītis nodomāja
parādīt savas spējas, kādas viņš muļķa gados izdarījis.

Kādu dienu muļķis pavēl iziet abiem brāļiem āra. Brāļi kā

par brīnumu arī paklausīja muļķītim un izgāja. Un kad visi bija

izgājuši, tad muļķītis pasvelpa un tūliņ atskrēja tie paši zirgi,
visi trīs ar zvaigznēm pierē. Gudrie redz. ka tie ir tie paši trīs

zirgi, kurus bija redzējuši ķēniņa dēla kāzās. Visi zirgi ieskrien

katrs savā stallī, kurus bija taisījuši gudrie brāļi uz tēva pavēles.

Tagad muļķītis izņēma no kulītes trīs vaska ritenīšus un sāka tos



483

pēc kārtas laist uz priekšu. Pirmo riteni paņēmis, saka uz ve-

cāk obrāli: „Ej uz to vietu, kur nostāsies šis ritenis."

„Labi," atbild brāļi un taisās jau iet.

Pēc tam muļķītis paņem otru ritenīti un saka uz vidējo brāli:

„Ej pēc šī ritenīša."

Brālis arī paklausa un aiziet. Pēdīgi paņem trešo ritenīti un

palaiž, tad iet pats pakaļ. Visi riteuīši nostājas pie klēts durvim.

Pirmais nostājas pie pirmām durvim, otrs pie otrām un trešais

pie trešām durvim. Vēl reizi ņem muļķītis ritenīšus un laiž. Ta-

gad visi apstājās pie staļļa, atkal katrs pie savām durvim. Tad

muļķītis liek katram iet savā klētī un ņemt savu līgavu un stallī

savu zirgu. Nu visi trīs brāļi apprecējās, izlīgst savā starpā un

dzīvo laimīgi.

72. A. 530. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača, Nīcgale, Latvju

kultūras kr.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, trešais muļķis. Tāvs

nūmierdams, sovu montu izdalīja storp vvsim trejim dālim un

pasacēja: „Kad es nūmieršu, jvusim vajadzēs kotru nakti pa vī-

nam munas dūbes sorguot!"
Kad tāvs jau beja nūmirs, tad pvrmū nakti vajadzēja īt sor-

guot vacuokajam dālam, bet jam beja baist un jis izkuopis uz

pierts, nūsēdēja vvsu nakti tur. Utrā naktī vajadzēja īt Otram

dālam, bet tys ari izkuopja uz klēts un puorsēdēja tur vysu nakti.

Trešā naktī aizguoja trešais dāls muļķīts, bet šis aizguoja uz

kopim, apvylka ap dūbi streipi ar kreitu un sēd. Te nakti suoc

vysaidas rogonas skraidīt, izleida tāvs nu dūbes un īdevja dālam

treis zyrgus un soka: „Brauc uz muojom un tu tur atrassj vy-

saida monta. Vīnu zyrgu patur sev, divi, juo gribi, atdūd bruo-

ļim!"
Atbrauc jis reita uz muojom īīt klētī — veras: pylns vysaida

monta un pylni kļāvi lūpu. Vauokī bruoļi navaicoj, vai nusor-

guoja: tuopēc, ka jī dūmuoja, ka jis ir muļķīts un nikuo nanu-

sorguoja.

Idūmuoja vacuokais bruols braukt svuotūs, sasvuotuoja meitu

un sataisēja kuozas. Uz kuozom aizbraucja vyduskais bruols, un

ari jaunuokais, apvilcis skaistuos drēbēs. Vysi nūsabreinuoja,

kur tik skaists kungs atbraucja ar tik skaistom drēbēm. Suoka

jaunova atsasveicynuot un daguoja da jaunuo kunga
L

Kungs

sēdēja uz zyrga un kai tik daguoja jaunova, jis tyuleņ jupakera,

aizvedja uz muojom, īlaidja ustobā un soka: „Tu te varēsi dzei-

vuot, tev byus vysa kuo gon." Tai jei dzeivoj.

Brauc ūtrs bruols precētīs, sasvotoj, sataisa kuozas. Aiz-

brauc bruoļi kuozuos, bet jaunuokais jau sēd uz zyrga smuki ap-
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saģērbis. Suoka jaunova atsasveicvnuot un kai tik daguoja da

skaistuo kunga, tai jis jū tvuleņ paķēra un aizvedja uz sātu, kai

pyrmū, Jaunuokais prosa nu bruolim, lai paruoda sovas sīvas,

bet tī dusmīgi un nikuo narunoj.

Tagad brauc jauintuokais, mulķīts. Brauc ari uz turīni jemt
trešū muosu. Apsaprecēja, atvadja sovu sīvu, poruodēja bruoļim

un soka: „Redzīt, jyus man sovu sīvu nagribējāt ruodīt, bet es

sovu sīvu jyusim paruodēju!"
Tad jis aizvedja bruoļus, izruodēja jīm vysu montu, īdevja

pa zyrgam un paruodēja sīvas muosas, kuras jis nu bruolim nū-

zoga. Tad bruoļi sazamīrēja un dzeivuoja, vysu laiku laimīgi.

73. A. 530. Skolnieks V. Juoijins Daugavpils apr. Pustiuas

pagastā.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri un vīns mulkis. Tāvs

beja pīsējis kvīšus, bet kotru nakti nazkas tūs ļūti izmeida un

apād. Tod tāvs lvka sovim dālim sorguot. Vacuokais dāls nū-

guoja pvrmū nakti sorguot, bet jis sēdēja, sēdēja, zam pusnakšu

aizmvga un naredzēja, kas izmeidēja kvīšus. Atīt jis uz sātu un

tāvs vaicoj: ~Voi nūpilnavavi?"
Bet jis soka: ~Nanūpilinavavu."
Tod uz ūtras naktis īt ūtris bruols un sorgoj, bet nikuo nanū-

sorgoj. Uz trešos naktis īt mulkis un sorgoj. Vii.iš vvsu nakti

naguļ, vīns pats runoj un skraida, un veras: nūskrīn nu debesim

zyrgs un suok skraideit pa kvīšim. Jis klusom daruopuoja un sa-

giva tū. Tys beja lūti lels — īveda jū stallī. Tāvs vaicoj: „Voi

sagivi?"

Jis soka: „Nasagivu."
Daīt ūtra nakts un jis lyudzas tāva, lai jū palaiž vēl, bet tāvs

nagrib juo laist. Jis suoka tāvam bučuot rūkas, lai tik palaiž.

Tāvs soka: „Tu nanūsorguosi."
Bet jis soka: „Nūsorguošu!" un tāvs palaida jū.
Jis ūtru nakti taipat dora, atkal vēl skaistuoku zyrgu īlaiž

stallī, bet tāvs un tī obi bruoļi nikuo nazyna. Jis suok praseit

tāvu, lai jū palaiž trešū nakti. Tāvs soka: „Kū ar tevi, mulki,
dareit?"

Un viņš guoja trešū nakti sorguot un atveda vel skaistuoku

zyrgu, bet naruodija tāvam. Tāvs soka: „Palaid muļķi, kū jis tur

dabuos?"

Cytom naktim guoja gudrī dāli, bet nikuo nanūsorguoja.
Tū pošu laiku kēneņš cēla sovu meitu uz stykla kalna un

soka: „Kas dabuos munu meitu un nu juos piersta pajims gra-

dzynu, tam paliks jei par sīvu."

Uz reita bruoli īt uz pili, bet muļķis suoka uz cepļa taisīt
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muola ūliņas.
_

Kad jau juo bruoli beja ceļā, tad jis pajārna tū lobū

zvrgu un laidās juot. Danuocja jūs uz ceļa, jis viņus lobi nūpēra

un pats aizskrēja zibšņa uotrumā, pagiva kēneņa meitu un atnesa

uz sovu muoji. Kēneņš rūkas vīn sasita — nazyna, kur meita

palyka. Kai vējs nūnesja pa pasauli. Bet jis atnesja jū uz sātu

un īspīda tymsā kambarī, kur jei vīna sēdēja.

Atguoja bruoļi nuguruši, tavs vaicoj: „Mož kurs dabuojat?"
Bet viņi soka: „Kur tu juos dabuosi? Nazkas kai vējs nūnesja."

Utru dīnu kēneņš ceļ ūtru sovu meitu uz kolna, lai boguots

princis viņu pajamtu par sīvu. Zynoms, ka nabags nadabuos.

Un tī bruoļi vēl nūguoja uz kēneņu, bet muļķis otkon taisa ūliņas
uz cepļa. Ka tik tī izīt uz ceļa, tai jis pajēmja ūtru zyrgu, aiz-

skrēja uz pili un pagiva ari ūtru meitu, atskrēja uz sātu un īspīda
ūtrā kambarī. Un tai pat arī trešū meitu jis pajēmja da sevim.

Gudrī bruoļi nadabuoja nikuo, un muļķis suoka par viņim smītīs,

ka viņi nikuo nadabuoja, bet šis kaut ūliņis sataisēja.

Jis pajāmja tūs zyrgus un tuos meitas un īdevja kotram bruo-

ļim vīnu meitu un ļūti skaistu zyrgu. Jī beja ļūti prīcīgi. Bet

tuos muosas beja ļūti skumīgas, juos gribēja dabuot lobu veiru.

bet izguoja pi tik nabogu un naskaistu. Tys ir vysom meitom,

kuras meklej boguotu un skaistu veiru, tuos izīt pi vysslyktuokā
veira.

74. A. 530. V. Zacharska no J. Gudramoviča Makašānu pa-

gastā Alkovskas ciemā. Latvju kultūras kr.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Vīnu dālu, pašu jaunuokū. saueja

par palnuruški, jis tik palnus vīn rušinitoja. Tāvs pasaucja šovus

dālus pi sevis un pasacīja: „Kad es uūmieršu, tad ejīt treis naktis

uz munu kopu sorguotu, kotrs pa naktei!"

Kad tāvs nūmvra un jū paglobuoja, vacuokī bruoļi nūsyutīja

pyrmū sorguot uz kopu jaunuokū bruoli, palnuruški. Aizguoja

palnuruška sorguot tāva kopu. Beja pusnakts. Tavs nu kopa

vaicoj: „Kurs dāls atguoja manis sorguot?"

Dāls atsasaucja: „Es asmu, palnuruška!"

Tāvs jam atbildēja: „Paldīs tev, dēliņ; ej uz sātu. Ceļā tev

aizīs prīškā skaists zyrgs ar zvaigzni pīrē un vara pokovim/'

Dāls aizguoja un ceļā satyka skaistu zyrgu ar zvaigzni pire.

Palnuruška pajēmja itū zyrgu un īvedja stallī. Utrā dīna gudri

bruoli pasacīja otkon īt palnuruškai sorguot tāvu..

Palnuruška aizguoja ūtru nakti. Pusnaktīs otkon vaicoj tavs

nu kopa: „Kurs dāls šūdini sorgoj?"

„Es pats, palnuruška!" atbildēja jaunuokais dāls. Tavs

jam otkon runoj: „Ej uz sātu. Ceļā tu satiksi skaistu zyrgu pr
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mēnesi pīrē un ar sudobra pokovim!" Aizguoja dāls un satvka
skaistu zvrgu, kuram pīrē beja mēness un sudobra pokovi. Zvrgu

palnuruška pajēmja un īvedja sovā stallī.

Trešā naktī bruoli otkon svuta palnurušku īt sorguot tāva

kopu. It vēl palnuruška uz kopim. Pusnaktī voicoj tāvs nu kopa.
„Kurs dāls šūdīn sorgoj?"

„Es, palnuruška!" atbildēja dāls.

Tāvs jam otkon runoj: „Ej uz sātu. Ceļā tu satiksi skaistu

zvrgu ar saulīti pīrē un ar zalta pokovim!"

Aizguoja palnuruška un ceļā satvka skaistu zvrgu ar saulīti

pīrē un ar zalta pokovim. Jis pajēmja itū zvrgu un īvedja stallī.

Tagad palnuruškai beja treis lobi un skaisti zvrgi.

Tuos zemes ķēniņš, kurā dzeivuoja treis bruoļi, izdevja pa

vvsu sovu kēnestī pavēli, jo kas atrass gradzvnu ar duorgim

akmenim, kuru ķēniņš pazaudēja un pats mazyna kur, tam jis at-

dus pusi sovas kēnests un sovu meitu.

Bruoļi izzvnuojuši tū, apsavilka lobuos drēbēs, sāduos uz

zyrgim un juoja meklēt tū duorgū gradzynu. Ari jaunuokais

bruols, palnuruška, sāduos uz sova zyrga ar zvaigzni pīrē un

vara pokovim un taipat aizjuoja meklēt tū gradzynu. Cik tī

bruoļi nameklēja, bet nikuo naatroda un bez vysa kuo atsagrīzja

atpakaļ uz sātu.

Ūtrā dīnā otkon bruoļi juoja meklēt gradzyna. Ari palnu-
ruška izbraucja ar ūtru zyrgu, kuram beja mēness pīrē un su-

dobra pokovi. Bruoļi meklēja, meklēja, otkon nikuo naatroda

un bez vysa kuo vysi pa vīnam atbraucja uz sātu. Sātā bruoļi

runoj, kai jīm atrost tū gradzynu. Palnuruška jīm atbild: „Nikas

nu jyusim tuo gradzyna naatrass, kad atrasšu, tad es, bet jvus
nadabuosit!" Bruoļi nūsasmēja un runoj: „Kū tu, palnuruška,

zini, tev pa palnim rušinuotīs, bet na duorgā gradzvna meklēt!"

Trešā dīnā bruoļi otkon sāduos uz zyrgim un juoja meklēt

gradzynu. Ari palnuruška uz sova skaistuo zyrga ar saulīti pīrē

un ar zalta pokovim aizjuoja. Par nagaru laiku palnuruška iz-

skrēja ar sovu zyrgu uz vīna lela stykla kolna un tī īraudzēja
tū duorgū akmeni, kuru palnuruška pajēmja un izmaucja sev uz

piersta un dreiži atsagrīzja atpakaļ uz sātu. Sātā jis nikuo nikam

narunuoja un rūkā izmaucja vācu cimdu, kab naīraudzītu bruoļi.

Bruoļi cik nameklēja, nikuo naatroda un atjuoja uz sātu cīši du-

smīgi. Par treis dīnas ķēniņš izdevja pavēli, jo kas atroda gra-

dzvnu, lai atīt pi juo. Palnuruška apvylka skaistuos drēbes, aiz-

guoja pi paša ķēniņa un padevja tū atrostū duorgū gradzynu. Ķē-

niņš beja cīši prīcīgs, atdevja palnuruškai pusi sova kēnests,

sovu meitu jam par sīvu un sataisīja boguotas kuozas.
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75. A. 530. Vera Zacharska no Latvju kultūras kr.

Sen senejūs laikus dzeivuoja pasaulē vīns zemnīks, kam beja
treis dali, Vacuokū dālu saucja par Ontonu, vyduskū par Miķeli

uim jaunuokū — par Andrivu. Divi dāli beja gudri, bet jaunuokais
Andrivs beja mulkīts. Zemnīks, dālu tāvs, vīnu reizi cīši sasly-
muoja, pi nuoves pasaucja dālus un runoj jīm: „Dzeivuojīt mīrīgi,
vīns ūtru nakryudējīt!" bet muļkīšam Andrivam tāvs īdevja nu

kokla sovu kristu un pasacīja: „Dēliņ, tu nosoj itū kristu! Dīvs

tevi nikod napamess!"

Ar itim vuordim tāvs nūmyra. Dāli paglobuoja tāvu un

suoka dzeivuot vysi treis kūpā: divi vacuokī bruoli vysu struo-

duoja teirumā, bet jaunuokais bruols staiguoja gonūs. Vīnu reizi,

vasaras laikā, Andrivs dzanuoja gūvis mežā un par tū mežu guoja

lela upe, upes molā auga lela zuole. Gūvis pīguoja pi upes un ād

zuoli. Andrivs gribēja gūvis dzeit mežā un veras: pi upes nazkas

guļ. Andrivs pīguoja tuvuok, veras: gul cīši smuka meita, un tai

aizmyguse, ka nikuo nadzierd un uz juos piersta duorgs zalta

gradzyns. Andrivs pakiusiņam nūjēmja nu meitas piersta duorgū

gradzynu un tyuīeņ salasīja gūvis un nūdzyna uz mežu. Mežā

Andrivs suoka vērtīs tū duorgū gradzynu, izmaucja sev up piersta

un, kab jis naspeidētu, aptyna ar lupatu.

Vokorā Andrivs atdzyna gūvis uz sātu, paēdja vakariņas un,

nikam nikuo napasacīdams, izleida uz cepļa gulātu. Tei meita,
kura gulēja plovā, upes molā un kurai Andrivs nūjēmja gradzynu,

beja ķēniņa meita. Kad jej pasamūda nu mīga, īraudzēja, ka uz

piersta nav duorguo gradzyna. Jei nūguoja uz sovu pili un pa-

stuostīja tāvam — ķēniņam, ka jei pagaisynuoja duorgū gra-

dynu. Ķēniņš devja sovu pavēli pa vysu kēnesti: „Kas atroda

juo meitas gradzynu, tys dabuos juo meitu par sīvu."

Bruoli izdzierda, ka nu ķēniņa taida pavēle, un suoka jī sātā

runuot vīns ūtram: „Kab myusim atrast tū duorgū zalta gra-

dzynu!"

Andrivs nu cepļa suoka prasīti: „Kas tī taids, bruolīši?"

Bruoļi uz Andriva cīši saklīdzja: „Sēd' tu, mulkis, uz cepļa,
kū tu runoj!"

Andrivs nikuo vairuok nadarīja, cēlās nu cepļa un runoj

bruoļim: „Es īšu uz mežu pēc sēnēm!"

Bruoļi jam nikuo napasacīja un jis nūguoja uz mežu. Mežā

jis staiguoja, staiguoja — veras: stuov moziņa ustabiņa. Andrivs

dūmoj pats sevī: „īšu itymā ustabiņā un paprasīšu dzert.

īguoja Andrivs ustabiņā — veras: tī sēd vāca rogona. An-

drivs paprasīja padzert vudiņa, rogona jam īdevja dzert un prosa

jam: „Kas tev pierstam, ka apteits ar lupotu?"
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Andrivs jai atbildēja: „Te ir zalta gradzyns, kuru es atrodu

upes molā, bet nazynu, kuo itys gradzyns ir."

Rogona izstuostīja Andrivam, ka itys gradzyns ir ķēniņa

meitas, un ķēniņš devja sovu pavēli, jo kas jū atrass, byus juo mei-

tai par veiru. Andrivs suoka vaicuot rogonai, kai jam tikt uz

kēnesti. Rogona jam runoj: „Es tev īdūšu vēziņu, ar kuru tu

vareisi tikt uz kēnesti, vēziņa tevi nūvess."

„Labi," pasacīja Andrivs.

Rogona lyka jam atīt uz jū par treis dīnas. Andrivs pīlasīja

sēņu, nūguoja uz sovu sātu, paēdja un otkon guļ uz cepļa. Bruoļi

juo vys runuoja, kai dabuot tū duorgū gradzyou un pajemt ķē-

niņa meitu par sīvu. Sasalasīja reitā bruoli braukt meklēt duorgū

gradzynu. Bruoļi jau grib braukt un Andrivs nu cepļa runoj
bruoļim: „Es ar', bruolīši, braukšu!"

Bruoļi ar smīklu ruovja Andrivam ar puotogu par placim
un runoj: „Sēd, muļķis, uz cepļa!"

Tai bruoļi nūbraucja meklēt duorgū gradzynu. Andrivs tū

vysu dīnu beja vīns pats ustobā. Bruoļi tymā dīnā naatbraucja.
Otrā dīnā bruolu vēl nav, Andrivs nūguoja uz mežu pi rogonas..

Rogona jam īdevja tū vēziņu un moziņu kumeliņu, jis šādās juošu

uz kumeliņa un nūjuoja uz kēnesti. Ceļā bruoļi īraudzīja muļķīti

uz kumeļa un gribēja jū apturēt, bet Andrivs paskrēja ar kume-

liņu garam, nikuo narunuodams. Jau atbraucja Andrivs pi ķē-

niņa un padūd duorgū gradzynu ķēniņa meitai, kura beja cīši

smuka. Andrivs ari beja cīši smuks puiss. Ķēniņš jūs apprecēja
un sataisīja lelas kuozas. Bruoļi ari izzynuoja, ka jūs bruols,

muļķīts, atroda gradzynu un palyka par znūtu ķēniņam. Nu tai-

das lelas bādas obadivēji nūzaudēja pruotu un palyka par muļ-
ķim. Andrivs tagad dzeivoj kēnestī ar jaunu sīvu un vysa kuo

jam ir: i dzert un ēst.

76. A. 530. Skolnieks J. Bernats no K. Pelnenes Nīca,

K. Lielo z o 11 kr.

Glāžu kalnā dzīvoja apburta princese. Turpat dārzā bija
zelta ābele ar vienu ābolu, ko apvākt ēja viens ērglis. Bija izslu-

dināts: kas to ābolu noraus, tas dabūs skaisto princesi par sievu.

Tur nu jāja gan prinči, gan bruņenieki, bet neviens nevarēja

uzjāt tai kalnā. Tiklīdz būtu kalna galu sasnieguši, ērglis izknā-

bis zirgiem un cilvēkiem acis, un visi atkrituši atpakaļ, tā ka

apkārtne gar kalnu bijusi jau kā kapsēta. Te nu radās atkal kāds

sirsnīgs jauneklis, kas ar savu zirgu devās kalnā. Tiklīdz viņš

bija kalna galu sasniedzis, ērglis viņam iecirta savus nagus miesā

un pacēla to augstu gaisā, bet viņš satvēra ērglim abas divas

kājas, tā ka ērglis nu laidās ar viņu pa dārzu apkārt. Kad nu viņi
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bija tā pielaidušies pie zelta ābeles, viņš izrāva no savas kabatas

nazi un nogrieza ērglim abas kājas.
Jauneklis norāva zelta ābolu un iemantoja princesi, bet ērgļa

asinis uzmodināja visus nositušos cilvēkus un zirgus. '

77. A. 530. Stavenhagen, Alb. ba 11. Ansichten,l.Z a b c 1 n, S. 2.

Bohm, Deutsches Lesebuch f. mittl. Lehranst.

4. S. 111. Bienemann,Lievlāndisches Sagenbuch,

175, S. 155. LP, VII, 11, 26, 2, 3.

Vecum vecos laikos Sabiles pils piederējusi loci skaistai jau-

navai. Daudz precinieku nākuši viņu precēt, bet šī lepni atbil-

dējusi, ka tikai to apņemšot, kas zirgā sēdēdams, uzaulekšošot pa

stāvo kalna malu līdz pilij augšā. Izjājušies daudz un dažādi, bet

neviens nevarējis uzjāt. Jājēji pa lielākai daļai nobeigušies,
iekrizdami pils platajā grāvī, tikai retis kādi palikuši pie dzīvības,

paturēdami sirdī dusmas pret nežēlīgo skaistuli.

Beidzot viens jauneklis no tālas zemes solījies uzjāt, ja vē-

lēšot viua zirgu ievest pils istabā. Labi. Jājis — uzjājis. Bet

līdz ko zirgu ievedis istabā, te izrādījies, ka tas koka zirgs, bet

pildīts degošām lietām. Tūliņ arī uguns no zirga šāvusies ara,

nodedzinādama pili līdz ar lepno jaunavu. Bet uguns dzēsēji pec

tam izdalījuši savā starpā visu to zemi, kas lepnai jaunavai bija

piederējusi; into dārgumiem turpretim, kas pils pagrabā atrasti,

uzcēluši baznīcu.
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