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Anti Ārnes pasaku tipi.

Leģendu pasakas

761. Bargais kungs par zirgu pārvērsts. Nosodī-

tais kungs vēl sūta savam dēlam grāmatu, lai tas nemocītu

savus ļaudis. Tā ir pie latviešiem un viņu kaimiņiem popu-

lāra pasaka.
761. B. Dievs soda launucilvēku. No augšējās pasa-

kas nevaram gluži šķirt tādus variantus, kur ļaunam cilvē-

kam Dievs uzliek kādu citu sodu.

761. D. Dievs apžēlo atgriezušos grēcinieku.
Kur pasakās ir runa par Dieva sodu, tur noder arī citi vari-

anti par Dieva žēlastību.

765. Māte grib nogalināt savus bērnus. Tēvs_ tos

bērnus izglābj un paslēpj. Kad pēc gadiem māte to dabū zi-

nāt, tad vioa no bailēm nomirst. Šī pasaka ir man pazīstama
tikai vienā sabojātā variantā. Arī pie igauņiem ir atzīmēts

tikai viens variants.

766. Trīs laupītāji. Trīs laupītāji dabū bagātu laupījumu un

ieiet vienā mežā to dalīt. Kamēr viens aiziet uz pilsētu pēc
ēdieniem un dzērienem, tikmēr mežā palikušie sarunājas un

nosit trešo biedru. Tas arī gribējis abus biedrus noģiftēt un

ir pielicis ēdļeniem ģifti. Tā dabū galu visi trīs. Tā ir Ei-

ropā un Āzijā plaši pazīstama pasaka. Pie latviešiem, igau-
ņiem un lībiešiem viņa, kā liekas, ir izplatīta arī ar G. F.

Stendera starpniecību. Sal. levads 103. 1. p.
770 Laimes lēmums par precēšanos. Dievs jeb

Laime nolemj, ka slinkam puisim ir jāprecē uzcītīga meita.

Čaklā meita rāda Dievam ceļu ar roku, slinkais puisis ar

kāju. Tā ir pie latviešiem un igauņiem labi pazīstama pasaka.
771. Velns ar teļādu. Latviešiem ir vairāk pasaku ar epi-

zodi, kur velns pieraksta grēciniekus uz teļādas. Dažas pa-

sakas nu pastāv taisni no šī motīva vien.
780. Stabule, kas dzied. Viena māsa nogalina otru un ap-

rok to zemē. Tur uzaug kociņš, no kā gans uztaisa stabuli,
kas apdzied to slepkavību. Tā noziegums nāk gaismā. Ei-
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ropā šāda pasaka, kā ari romance, ir ļoti populāra. Tādu

pazīst arī leiši, poļi, krievi, igauni un somi.

782. Irbe nodod noziegumu. Tas ir grieķu pasakas va-

riants par Ibikus dzērvēm.

785. Kas apēdis jēra sirdi? Vīrs, pa pasauli staigādams,

sastop vienu vecīti, kas bijis Dievs. Dievs uzmodina miru-

šus cilvēkus, par ko viņiem piedāvā lielu maksu, bet Dievs

nekā negrib jemt. Beidzot pajem vienu jēru, ko nu vīrs vāra

um_ apēd jēra sirdi, lai gan Dievs to bija noliedzis. Vīrs nu

mānās, ka jēram sirds neesot bijis. Šī pasaka ir pasaulē loti

plaši sastopama. Sal. levads 30. 1. p. Tādu pašu pasaku stā-

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

somi.

795. Eņģejim_uz 1 i k t a i s sods. Dievs liek eņģelim no-

mirdināt māti, kurai pašuiaik piedzimuši divi bērni. Eņģelim
ir žēl mazo bērniņu un viņš neizdara Dieva pavēli. Par sodu

eņģelim ir jādzīvo vairāk gadu starp cilvēkiem. Šādu pa-
saku stāsta arī latviešu kaimiņi: leiši, poli. krievi un igauņi.

800. Skroderis debesīs. Nomiris skroderis nonāk de-

besīs un reiz uzsēstas uz Dieva krēsla, no kā var pārredzēt

visu zemi. Redzēdams virs zemes vienu cilvēku zogam,

viņš met uz to ar Dieva kāju beņķīti. Dievs to pārmāca.
Tā ir labi pazīstama pasaka rietumu Eiropā un arī pie lat-

viešu kaimiņiem.

801. Kurpnieks debesīs Kurpnieks pēc nāves nonāk de-

besīs, bet ir ieradis citus nerrot, kā dara arī debesīs. Viņš
nu tiek no debesim izslēgts. Pie latviešiem šāda pasaka nav

atzīmēta.

808. Taisna un grēcīga cilvēka nāve. Cilvēkam

tiek rādīts, kā mirst taisns un kā mirst grēcīgs cilvēks. Šā-
du pasaku stāsta latvieši un igauņi.

810. Atsvabināšanās no velna. Cilvēkam, kas nejauši
apsolīts velnam, mācītājs liek iet baznīcā un apvilkt ar krītu

riņķi apkārt. Velns grib gan viņu izvilināt no tā riņķa, bet

tas viņam neizdodas. Šī pasaka ir visā Eiropā populāra. To
stāsta arī leiši, poli, krievi, igauņi un somi.

81L Velna vajātais vīrs top par mācītāju. Šī
pasaka stāv tuvu ļepriekšejai, bet ir tomēr mazāk populāra.

812. Velna uzdotas mīklas. Velnam apsolītais cilvēks

tiek vaļa no _velna,_ uzminēdams viņa uzdotās mīklas.
Šadu pasaku stāsta vācieši, poli, krievi un igauņi.

813. Dažādi atsvabanāšanās veidi. Atsvabināšanās
veidi ir arī citādi, kurus tad ievietojam- šādā numurā.
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820. Velns par plāv c j v. Ta mazāk pazīstama pasaka tā-

pat pie latviešiem, kā arī pie igauņiem.

822. Velns aizdod naudu. Velns aizdod vīram naudu un

pēdīgi dabū dzirdēt, ka tas velns esot miris. Šāds motīvs ir

pazīstams pie latviešiem dažādu pasaku un teiku epizodēs.

823- Velna padomi. Velns dod jauneklim padomu priecāties

un nedomāt par Dievu. Kad vīrs jau palicis vecs, tad velns

saka: „Nu jau ir par vēlu par Dievu domāt." Pie latviešiem

šāda pasaka nav atzīmēta.

824. Velns rāda vīra m, ka viņa sieva ir neuzti-

cama. Velns pārvērš vīru par āzi un aizved to pie sievas,
kur viesojas tās mīļākais. Viena šāda pasaka ir jau ievietota

9. daļā (39. numura 1. variants).

830. Augstprātīgais mednieks. Vīrs negrib atzīt, ka

nošauto briedi viņam Dievs devis. Pusnodīrātais briedis

nu pieceļas kājās un aizbēg. Pie latviešiem ir uzrakstīts ti-

kai viens tāds variants, bet pie igauņiem tā plaši pazīsta-

ma pasaka.

831. Vi 11 īgaismā c ī tā j s. Zemnieks ir izracis no zemes lielu

naudas podu. Mācītājs uzvelk āža ādu mugurā, grib zemnie-

ku sabaidīt un paņemt pats to naudu. Vēlāku viņš vairs ne-

dabū āža ādu nost. Viens tāds variants jau ir uzjemts 9. sē-

jumā (29. numura 11. var.). Pie igauņiem turpretī, tā ir ļoti

populāra pasaka.

832. Zvejnieka vilšanās. Zvejnieks ar sievu un bērnu

izzvejo katru dienu trīs zivis. No mantkārības viņi nosit to

bērnu, bet nu viņam ķeras tikai vairs divas zivis dienā. Pie

latviešiem tāda ir epozode dažādās pasakās.

834. Kunga laime. Kungs izrok tur naudu, kur otrs netic, ka

tur esot nauda. Reta pasaka pie latviešiem un igauņiem.

838. Nokostais deguns. Māte pati ir mācījusi dēlu zagt.

Kad dēls par vairāk zādzībām tiek kārts, tad viņš vēl vēlās

ar māti runāt un nokož viņai degunu. Pie latviešiem un

igauņiem šī pasaka būs laikam caur G. F. Stendera starp-
niecību izplatījusies. Sal. levads, 105. 1. p.

839. D_z c ršana ir lielākais ļaunums. Vīram ir jāiz-
vēlas viens no trim noziegumiem: zādzība, netiklība, dzer-

šana. Vīrs izvēlās pēdējo, bet dzērumā izdara arī vēl abus

pirmos. Tā ir pie latviešiem un igauņiem populāra pasaka.

840. Cilvēka sodi. Cilvēks dabū redzēt, kādi sodi ļaudim

viņā saulē par noziegumiem tiek piespriesti. Tāda pasaka
ir ļoti populāra pie latviešiem un igauņiem.
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843. Slinkā audēja. Slinkā audēja redz, ka putniņš ar knābi

grib nodeldēt dimanta kalnu, un sāk nu arī pati aust. Sal.

uz priekšu 46. pasakas 27. var.

844. Laimīgā cilvēka krekls. Ķēniņš paliek laimīgs, ka

viņš var uzvilkt laimīga cilvēka kreklu. Reta pasaka pie

'latviešiem un viņu kaimiņiem.

Stāstu pasakas.

850. Princeses pazīmes. Ar savas svilpītes palīdzību

gans dabū zināt princeses pazīmes un par to apprecē to

princesi. Pasaka ir pazīstama pie latviešiem un vinu kai-

miņiem, kā arī vispārīgi Eiropā.

851. Neuzminamā mīkla. Ķēniņa dēls grib ceļot pa pa-

sauli un laimi meklēt. Viņa māte par to baidās un grib, lai

viņš mirst labāk mājā nekā svešumā. Tam nolūkam viņa ie-

dod dēlam saģiftētu ceļa maizi. To maizi dabū viņa suns un

nosprāgst. Suni sāk knābt divas vārnas un arī nobeidzas. Ar

šīm vārnām ķēniņa dēls nonāk laupītāju mājā. Tur vārnas

tiek izvārītas par teteriem un dotas laupītājiem. Nu nobei-

dzas arī visi laupītāji. Par šo gadījumu ķēniņa dēls izdomā

vienu mīlklu, ko ķēniņa meita nevar atminēt. Par to viņš
dabū ķēniņa meitas roku. Šī pasaka ir līdzīga agrākai pasa-

kai par gudro zirgu A. 53)1 (7. sējumā 1. variants). Abas

populārās pasakas ir pie latviešiem stipri kontaminējušās.
Tā ir veca pasaka, kas izplatījusies gandrīz pa visu pasauli.
Pie igauņiem viņa tomēr ir reta, bet pie lībiešiem pavisam
nav atzīmēta.

852. Labi meli. Ķēniņa meita ir apsolīta tam par sievu, kas

mācēs labus melus pastāstīt. Viens jauneklis nu arī izdomā

tādu stāstu, kur ķēniņa meita ir piespiesta izsaukties:

„Tie ir meli!" Šo populāro pasaku labi pazīst nevien lat-

vieši, bet arī visi viņu kaimiņi, varbūt izjemot tomēr lī-

biešus.

853. Muļķītis aizrunā ķēniņa meitu. Ceļā uz ķēniņa
pili, muļķītis pajem vienu nosprāgušu vārnu, vecu stīpu, tapu
un citus līdzīgus niekus. Sarunas no iesākuma, kā liekas,
ir bijušas ļoti rupjas, bet jau tautas mutē tikušas pārlabotas.
Ta ir veca un tālu pazīstama pasaka, kādu stāsta arī visi

latviešu kaimiņi.
854. Zelta āzi s

:
Ar zelta āzi jauneklis nokļūst ķēniņa meitas

istaba_un dabu viņas roku. Pie latviešiem šāda pasaka nav

atzīmēta, bet arī pie viņu kaimiņiem tā ir reta.
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870. Princese zemes alā. Ķēniņš iesloga savu meitu ze-

mes alā. Pēc viņa nāves meita izrokas ārā, pārģērbjas vī-

rieša drēbēs un iestājas pie mīlētā ķēniņa dēla dienestā. Ķē-

niņa dēls beidzot to pazīst un apprecē. Pie latviešu 'kaimi-

ņiem, kā liekas, šī pasaka ir sveša. Lerchis-Pušķaitis ir to-

mēr uzrakstījis vienu stipri sabojātu šās pasakas variantu.

Daži pasakas motīvi ir tomēr labi pazīstami citu latviešu pa-

saku epizodēs.
875. Gudrā meita. Ķēniņš apprecē gudru zemnieka meitu,

bet vēlāku viņš ar to saskaistas un aizdzen projām. Viņai

tomēr ir atļauts jemt to līdza, kas viņai patīk. Vina nu pa-

jem pašu ķēniņu. Šīs pasakas sākumi bijuši jau Indijā pa-

zīstami, bet tagadējās pasakas veidojuma dzimteni tomēr

meklē Eiropā. Pasaka ir gan pazīstama, bet ne visai popu-

lāra, tāpat pie latviešiem, kā arī pie viņu kaimiņiem.

880. Vīrs lielās par sievas uzticību. Šāda pasaka

nav pie latviešiem, ne arī pie viņu tuvākiem kaimiņiem at-

zīmēta.

881. Daudz pārbaudītā uzticība. Šī pasaka ir atkal,

kā liekas, latviešiem un viņu tuvākiem kaimiņiem sveša.

882. Derības par sievas uzticību. Bagāts kuģinieks

apprecē nabaga zemnieka meitu. Viņš noder ar vienu tir-

gotāju, ka sieva viņam ir pilnīgi uzticama. Tirgotājs ar blē-

dību dabū sievas grēdzenu un pārāda to vīram. Vīrs zaudē

derības un sieva aizbēg. Viņa pārģērbjas vīrieša drēbēs, sa-

stop savu vīru un beidzot pierāda tirgotāja blēdību. Pie

latviešiem un viņu kaimiņiem pasaka ir gan pazīstama, bet

ne visai populāra.
883. Apmelotā sieva. Negodīgs vīrietis apmelo nevainīgu

meiteni. Tēvs padzen savu meitu un tā aizbēg uz svešu ze-

mi, kur to apprecē ķēniņa dēls. Kāds kuģinieks grib to atkal

pavest, bet tas neizdodas. Ķēniņa dēls to atkal atrod un nu

abi dzīvo laimīgi. Tas ir iepriekšējo pasaku variants, pa-
zīstams pie latviešiem un igauņiem.

884. Atstātā līgava. Ķēniņa dēls atstāj savu agrāko lī-

gavu un uz tēva pavēli grib apprecēt kādu princesi. Atstātā

līgava pārģērbjas vīrieša drēbēs un nu iestājas pie ķēniņa
dela par kučēru. Beidzot ķēniņa dēls to atkal pazīst un ap-

precē
L

Šī pasaka ir gan Eiropā plaši pazīstama, bet ne visai

populāra.
885. Nabaga jauneklis par precinieku. Vecāki sa-

derina savu meitu pret pašās gribu ar vienu mācītāju. Jau-

neklis ierodas kāzās nepazīts. Mācītājs tos salaulā pa jokam.
Nu abi jaunieši visu izstāsta un laulība paliek spēkā. Pie
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igauņiem un lībiešiem šī pasaka ir ļoti reta, bet latviešiem

nav viņa vēl atzīmēta.

886. Meitene, kas nevar klusu ciest. Jaumeklis_ atstāj

tādu līgavu, kas nevar klusu ciest. Viņš nu grib precēt citu

jaunavu. Tā, lielīdamās ar savu klusu ciešanu, pastāsta, ka

viņa varējusi noklusēt pat to, ka viņai bijuši jau vairāk bēr-

ni. Nu jauneklis apprecē savu pirmo brūti. Šāda pasaka pie

latviešiem nav atzīmēta, bet gan līdzīga epizode nav gluži
sveša. Viens tāds variants ir atzīmēts pie igauņiem.

887. Uzticamā ķēniņiene. Ķēniņš apprecē zemnieka

meitu un prasa no tās solījumu, ka viņa būs ar visu mierā un

vienādi tam paklausīs. Viņš noņem viņai bērnus un nodod tos

pie savas māsas audzināšanā. Beidzot ķēniņš saka, ka viņš

grib precēt citu sievu. Ķēniņiene nekam nepretojas. Tad ķē-

niņš redz, cik sieva ir padevīga, pārved bērnus mājā un nu

dzīvo visi laimīgi. Šī pasaka ir laikam ar Bokačio stāstiņiem

izplatījusies, bet visai populāra laikam gan nekur nav.

888. Žēlsirdīgā meitene. Padevīgai ķēniņienei blakus

varam nostādīt žēlsirdīgo meiteni, kas visu atdod nabagiem.
889. Taisnīgais dēls. Pasaka par uzticamo sulaini ir pār-

nākusi pie latviešiem stipri sagrozītā veidā. Pie igauņiem
un lībiešiem šāda pasaka nav atzīmēta.

890. īsti draugi. Draugs paliek par ķīlnieku otra drauga nā-

ves soda gadījumā. Veca bet reta pasaka.
891. Otram bedri rok. pats iekrīt. Kungs grib noga-

lināt nevēlamu jaunekli, bet beigās pats dabū galu. Šī pa-
saka ir parasti 461. un 930. pasakas turpinājuiris. Par sevi

viņa ir reta.

893. Neuzticami draugi. Tēvs pārmet dēlam, ka tam esot

negodīgi draugi, bet dēls negrib tam1 ticēt. Tad tēvs nokauj
cūku un liek dēlam, lai tas iet pie saviem draugiem un stāsta,
ka tas nejauši nositis cilvēku, lai nu draugi to kādu laiciņu
paslēptu, bet tie to noraida, ar apsmieklu. Nu tēvs sūta dēlu

pie sava drauga ar tādu pašu uzdevumu. Tas tūliņ nāk šur-

pu palīdzēt. Nu viņš tiek pacienāts ar svaigo cūlkas gāju.
Lai gan šī pasaka ir pazīstama Eiropā un Azigā, bet nekur

viņa nav īsti papulāra. Lerchis-Puškaitis ir dabūjis vienu

tadu latviešu pasaku, Hurts atkal vienu igauņu pasaku. Ve-
cāko variantu esmu lasījis vienā ķīniešu drāmā no 13. gad-
simteņa beigām jeb 14. gadsimteņa sākuma.

900. Keniņš Brusubarda. Augstprātīgo princesi, kas ap-
smej visus savus preciniekus, jvecais ķēniņš atdod nabagam
par sievu. Šis nabags ir_ tomēr ķēniņa dēls, kas pēc labas

pamācības to piejem savā pilī. Tā ir veca vācu pasaka, kas
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Eiropā ir tālu izplatījusies. Sal. levads, 58., 90. un 109. 1. p.

Viņa ir populāra nevien pie latviešiem, bet arī pie viņu kai-

miņiem.

901. Kā slinkā sieva izārstēta. Vīrs nošauj suni un

zirgu, ka tie neklausa. Sieva, to redzēdama, sabīstas un sāk

vīram klausīt. Šī pasaka ir pie latviešiem un igauņiem loti

pazīstama.

910. A. Tēva padomi. Tēvs mirdams atstāj dēlam padomus,
kā lai viņš dzīvo. Par šo padomu neievērošanu dēlam ceļas

visādas nelaimes. Šo pasaku labi pazīst skandinavieši, so-

mi, igauni un latvieši.

910. B. Padoms maksā naudu. Kučērs nopērk par dār-

gu naudu padomus, kas visi drīzumā piepildās. Tādu pasaku
stāsta latvieši, lībieši, igauņi un somi.

910. C. Apdomā labi, kad iesāc darbu. Ķēniņš liek

sev bārdu griezt; balbieris izstāsta, kāds uzbrukums viņam
tiek gatavots. Šāda pasaka nav atzīmēta pie latviešiem un

viņu kaimiņiem.

910. D. Tēva noslēpta nauda. Tēvs mirstot dod savam

vieglprātīgajam dēlam padomu, lai visu mantu iztērējis, viņš

labāk pakaras. Dēls arī to grib darīt, bet raujot pie tēva ie-

liktā kāša, izkrīt tēva iekrātā nauda. Tā ir veca arābiešu

pasaka, ko labprāt stāsta latvieši un igauņi.

920. Ķēniņa dēls un kalēja dēls. Abi bērni tiek pār-
mainīti, bet vecais ķēniņš pēc asprātības uzmin savu īsto

dēlu. Pie latviešiem un igauņiem tā ir loti populāra pasaka.
Viens variants ir atzīmēts arī pie lībiešiem.

921. Gu dr ā s atbildes. Ķēniņam patīk gana puikas asprā-
tīgās atbildes. Šai pasakā ir sastopamas asprātīgas atbil-

des jau no seno grieķu laikiem. Līdzīgas pasakas stāsta arī

vācieši, poli, krievi un leiši, bet nav tādas atzīmētas pie

igauņiem un lībiešiem.
922. Ķeizars un mācītājs. Ganu puika atbild ķeizaram

mācītāja vietā. Šīs pasakas vecākais piemērs ir uzglabājies
arābiešu valodā. Tagad šī pasaka ir izplatījusies pa visu pa-
sauli. Profesors V. Andersons ir par to sarakstījis veselu

grāmatu.

923. Ķēniņa mī 1 ā m_e it a. No savām trim meitām ķēniņš
mīle visvairāk jaunāko. Reiz ķēniņš prasa savām meitām,
kā viņas katra viņu mīlējot. Jaunākā saka: kā sāli, par ko

ķēniņš saskaistas un to padzen. Šī plaši pazīstamā pasaka

nav_ sveša arī latviešiem, bet pie igauņiem viņa nav at-
zīmēta.
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930. Nolemtais znots. Bagātais vīrs dabu zināt, ka viņa

vienīgo meitu apprecēšot nabaga sieviņas dels. Viņš nopērk

to dēlu un gnb to nogalināt. Tas neizdodas un pareģojums

piepildās. Šī pasaka bieži savienojas ar 461. un 891. numuru.

Tā ir loti populāra pasaka pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

930. B. Nolemtā līgava. Pasaka par nolemto znotu nav

šķirama no citas pasakas par nolemto līgavu. Jauneklis grib

nokaut meiteni, kas esot viņam par sievu nolemta, bet tas

neizdodas un viņš to tomēr apprecē. Tā ir populāra latviešu

pasaka.
931. oidi p s. Jauneklis nokauj savu tevu un apprecē savu

māti. Šī seno grieķa pasaka pie latviešiem un viņu kaimi-

ņiem nav pazīstama.
932. No pērkona izglābtais ķēniņ a_ dēls. Par ķē-

niņa dēlu ir nolemts, ka to 20 gadu vecuma pērkons nosper-

šot. Tēvs uztaisa dzelžu pagrabu, kur dēlu glābt. Dels uz-

kāpj kalnā Dievu lūgt un neiet pagrabā. Pagrabs tiek sa-

sperts, bet ķēniņa dēls paliek dzīvs. Šī pasaka, kā liekas,

būs cēlusies no kāda arābiešu avota. Pie latviešiem un igau-

ņiem viņa ir loti populāra.
935. Dzērājs par ķēniņu. Nabaga tēvs padzen savu delu,

kuru tura par sliņķi un dzērāju. Dēls apprecē ķēniņa meitu

un top pats par ķēniņu. Šādu pasaku stāsta skandinavieši,
latvieši un igauņi, bet ne visai bieži.

940. Trīs precinieki. Godīga atraitne atkratās no trim uz-

mācīgiem preciniekiem. Viens tiek pārģērbts par mironi,
otrs par eņģeli un nolikts mironim par sargu, trešais par
velnu ar uzdevumu atjemt eņģelim mironi. Pie latviešiem

un igauņiem šī pasaka ir izplatījusies caur G. F. Stendera

starpniecību. Sal. levads, 104. 1. p,

950. Zaglis _ķ ēni ņ a mantas kambarī. Hērodota pa-
saka par Ēģiptes ķēniņu Rampsinitu.

951. Ķēniņš v n laupīt ā j s. Laupītājs nosoda ķēniņa mant-

kārību. Latviešiem šādas pasakas nav, bet gan ir līdzīgas
epizodes cirtās pasakās.

952. Ķēniņš ar _z aldātu
_

p i e_ laupītājiem. Zaldāts
nogalina laupītājus un izglābj ķēniņu. Eiropā labi pazīstama
pasaka.

955. A. Laupītājs par precinieku. Jaunava aiziet pie
sava precinieka_ viesos, bet tas izrādās par laupītāju, kā pa-
šulaik nav maja. Laupītāji pārved jaunu meitu mājā un no-

cērt tai vienu pirkstu ar gredzenu, ko meita pajem līdz par

pierādījumu. Šo populāro pasaku pazīst tāpat latvieši, kā

arī visi viņu kaimiņi.
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955. B. Meita pie laupītāja. Droša meita nokauj vienu

laupītāju un otram nocērt kreisās rokas pirkstus. Tas pār-

ģērbjas un atbrauc pie meitas par precinieku. Tēvs arī at-

dod meitu preciniekam. Meitai izdodas aizbēgt no preci-

nieka. Tas ir patiesībā iepriekšējās pasakas variants.

955. C. Zilbā r d i s. Tas ir iepriekšējo pasaku pazīstāmais
franču variants. Laikam gan ar grāmatām ienesta pasaka.

955. D. Laupītājs precē trīs māsas. Tā ir 311. pa-

saka, kur velna vietā ir ielikts laupītājs.

956. Vīrs pie laupītājiem. No iepriekšējās pasakas nav

gluži šķirams variants, kur vīrs nonāk pie laupītājiem un

laimīgi aizbēg.
981. Pagrabā paslēptais tēvs. Ir bijis vecs likums, ka

visi veci vīri, kas vairs nespēj darbu strādāt, ir jānogalina.

Viens vīrs pažēlojis savu veco tēvu un paslēpis to pagrabā.
Vecais tēvs viņam .devis gudrus padomus, kā no bada pasar-

gāties. To dabū ķēniņš zināt, atsvabina veco tēvu no pa-

graba un atcel agrāko likumu. Tā ir pie latviešiem labi pa-

zīstama pasaka, bet arī igauņiem ir vairāk šās pasakas va-

riantu.
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1. Bargais kungs par zirgu pārvērsts.

1. A. 761. D. Ozoliņš Jaunrozē. LP, V, 144, 30.

Viens kungs savus apakšniekus loti spaidījis. Reiz viens

saimnieks nopelnījis labu naudas grasi; bet kungs atņēmis. Nu

saimnieks gaudojies: „Labāk velnam kalpot, ne te!"

Un re! līdz to izteicis — velns klāt, lai nākot vien pie vipa

kalpot, ellē esot itin laba dzīve. Saimnieks izdomājies: „Vai iet,

vai neiet?"

Bet velns tikmēr un tikmēr labinājies, kamēr pierunājis arī.

Aizgājuši ellē, velns vaicājis: „Kādu darbu īsti proti?"

„Ko nu darbus izmeklēt? Visus daru: malku cirst, malku

vest, skalus plēst, sienu pļaut um ko neko."

„Tad aplam labi — rītu man malka vedama. Es tev iedošu

tādu pavecu zirgu; neskaties, ka viņš tāds pakūtrs, dod pa ādu,

cik jaudi. Tikai to piesaku: pa galvu gan nesit, no tam sargies!

Tā tu varēsi te savas nedēļas divas mazākais kalpot un par algu

jau nebēdā, samaksāšu pieklājīgi."

Labi. No rīta saimnieks sācis ar veco zirgu ellē malku vest

Vedis, vedis, te par nelaimi apgāzies vezums. Nejauki saskaities

par to. Un it kā ziro-s tas vainīgais būtu, dusmās devis reiz trīs pa

galvu. Bet kas tas? No tā sitiena zirgs palicis par cilvēku un

teicis: „Jāni, ko tu mani sit? Vai nepazīsti vairs? Es jau esmu

tava kunga tēvs, kas aizpērn nomira. Re nu, Jāni, kā man tagad

klājas. Par zirgu mani te bendē. Tādēļ, mājā pāriedams, pieko-
dini manam dēlam, lai dzīvo godīgi ar laudlm, ar visiem, ka ari

ellē neiekļūst. Tu vari domāt, Jāni. te ellē viss otrādi redzams,
nekā patiesībā ir. Skaties — šie putni, kas tur laižas, šie koki,

kas tur aug, šie kukaiņi, kas te rāpo — tie visi ir tikai cilvēki, kas

ellē iekļuvuši un, kam te nu jāmocās. Un tāpat tu — tu nu gan

te ienāci dzīvs būdams, tev nekas nenotiks — izkalposi savas ne-

dēļas un aiziesi mājā; bet vai domā, ka velns tev par darbu sa-

maksās? Nekā! Es zinu, viņš tevi vedīs sidraba kambarī un ie-

bērs sidrabu pilnas kabatas, bet tas nebūs sidrabs; viņš vedīs

zelta kambarī, bet tas nebūs zelts; tādēļ es tevi pamācīšu, kā tu

dari. Ja sola tev sidrabu — neņem, ja sola zeltu — neņem, bet

prasi viņam trīs maisus bērza ogļu, tad ietiksi mantā. Jā, un tad,
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kad būsim izrunājušies, iesit man atkal trīsreiz pa galvu, lai pa-

lieku par zirgu, citādi velns mūs abus noēdīs, un nepiemirsti ma-

nam dēlam piekodināt, kā pasaulē jādzīvo."

„Bet ja nu dēls man netic, ko tad?"

„Nuja, Jāni, būs labāki, es viņam pāra vārdus uzrakstīšu un

tu to zīmīti nodosi."

Labi, vecais kungs paņēmis tāsi un uzrakstījis dēlam, ka pa-

saulē jādzīvo, lai ellē neiekļūtu. Pēc tam Jānis iesitis vecajam

trīsreiz pa galvu, tūliņ palicis atkal par zirgu un vilcis vezumu, lai

čīkst. Bet Jānim vecais zirgs tagad bijis loti žēl, tadēh zirgu tau-

pīdams tīšā prātā vilcinājis darbu un krāvis vezumā, cik maz

vien varējis.
Otrā nedēlā velns uzbļāvis: „Nekāds lāga strādnieks neesi,

nāc, es tev aizmaksāšu, kas pienākas, un ej mājā!"
Velns ievedis Jāni sidraba kambarī un piedāvājis sidrabu

kādu maisu; bet Jānis atteicis: „Ko es strādnieka cilvēks ar si-

drabu iesākšu? Dod labāk kādus trīs četrus maisus bērzu ogļu."

Jā, jā — viņš varot gan dot, bet te otrā kambarī esot zelts,
vai to neņemšot?

„Ko es strādnieka cilvēks ar zeltu? Dod trīs maisus bērzu

ogļu — diezgan!"
Neko darīt — iedevis trīs maisus bērzu ogļu un izvadījis no

elles. Bet tos brīnumus! No elles ārā nākot, maisi bijuši itin viegli,
bet līdz ko velns atstājies, palikuši tik smagi, ka ne domāt pacelt,
kur nu vēl panest. Nekas neatlicis — pārsteidzies pēc zirga un

tad pārvedis ar lielām mokām. Mājā atraisījis maisus un atradis

pilnus ar zelta dukātiem.

Otrā rītā aizgājis pie kunga pastāstīt, ko tēvs pateicis. Bet

kungs tik tik nav izsviedis pa durvim. Nu rādījis tāsi, nolicis uz

galda; bet kas ir? Tāss bija palikusi par lielu zelta gabalu. Par

laimi tie vārdi, ko tēvs tur rakstījis, nebijuši izdzisuši. Kungs iz-

lasījis tēva rakstu un palicis bāls. Bet saimnieks (Jānis) noprasī-

jis: „Nu, vai vēl neticēsi?"

M
Ticu, ticu — no šīs dienas ar visiem dzīvošu kā brālis."

_Un tiešām: no tās dienas kungs bija tas labākais, kādu vien

varējuši iedomāties.

2. A. 761. Ernsts Birznieks, Dzirciema. LP, VII, I, 105, 16.

Bīs dikt nežēlīgs kungs: sits ļauds, ku tik pietics, un dabujs

pa to vismazāko nieciņ. Kādreiz viš sasits vien no darbniekiem

un atstājs to tik pusdzīv. Vīrs, nabadziš, cik necik atžirbs,
aizbēg. Kungs pa to pavisam ārprātē no dusmām

—
ka tik dābt

to aka rokē, tā dot, la vais nimaz nicelās. Vīrs, nabadziš, mūk
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mūk, bet cik ilg tu tā muks: ēst toč a grib. Bet loudim nedrīkst

rādīties, kā ncķērs, tā nāvs sods. Vis iet pa tad liel mež, tam nak

pret melis kungs. „Kas tu tāds i? ku tu ies?" mellis kungs pras.

Vīrs tā un tā: „Kungs man dikt sasit, es no viņ izmūk un nu

meklē, va nivares ku dābt darb."

„Līgst pie man!" melleis kungs teic. „Darb tov nibūs_grūts,
un es tov doš lab lon: siek noud pa dien." Bet dien viš reķinejs

pa gad.

Salīgst. Un vīrs iet mellejam kungam līdz. Mājās melleis

kungs iedod vīram balt ķēv uin liek braukt žagaros.

„Sist tu vip var," melleis kungs teic vīram, „cik tik iet iekšē,

bet ēst tov nav brīv viņam dot."

„Lab, lab," vīrs dome, „ka nav nav brīv dot ēst, kas man pa

not?"

Viš iejūdz balto ķev ratos un brauc us mež peic žagariem.

Viš piekrauj tād vezm, kā tik nu, un sāks braukt uz maj pus, bet

ķēv nivelk.

„Ak, tu, sasodits lops, tu man nivilks," vīrs dome un noraug

krietn strubiķ un nu ar to tik ķēvēm pa sāniem veke, ka veke.

Uz reiz ķēv sāks, vadzi, lūgties: „Nu, ko tu nu man tik daudz sit?

Es jov i tov kungam māt."

Vīrs tā ka bišk sabīstas, bet neko. „Kā ta tovs dēls man sit?"

viš atteic.

„Nisit vis," ķēv aka lūdzās, „es tov iedoš līdz zīmit, kad tu

ies apuklam, to tu ta parād man dēlam, ta viš vais tev nesitis."

„Kad tā, ta gan," un vīrs vais nisit. Bet uz ko la nu rakst?

Kēv noplēš bērzam tās un raksta kāj tur virsē. Zīmīt dodams vī-

ram, ķēv pieteic: „Bet tā kā tu to noglabā ciet! Kad tu būs no-

beidzis kalpot, ta tev izmekless uz to smalkāko. Un ja pie tev ko

atradis, ta tov niaiztures ni lon vien, bet tu pats a ta vais nitiks

projām."
Vīrs paglabe aprakstīto tās apukš kreiso kāj pirkst. Pabrouc

ab māje, vīrs ielaiž ķēv staille un iet a pats apskatīties, kas ta

šim i tai sile. Un ko dome? Viš redz: sile i kauil un sakapet gal.
Vīrs niko, kas viņam pa dal, viš tik strāde sav darb tālāk. Bet ķēv
viš vais nisit. Ka nu i laiks apkārt, melleis kungs izmeklē vīram

viss maliņs un niko neatrod. Bet apukš kreiso kāj pirkstiņ viš

nimaz nav paskatējies. Nu viss lab. Vīrs pajem siek noud un iet

uz mājam. Mājās kungs pavisam traks, ka dabūjis zinet, ka vīrs

aka parādies. Viš sūt ziņ, lai vīrs tūliņ nāk šurp uz muiž. Vīrs niko

nebaidās, iet tūli un dod zīmīt. Kungs, līdz to las, bāls kā viens

krīts.

„Ko tu no maniem vislabāk vēlies?" kungs pras.
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Vīram, nabadziņam, a sāk bikss trīcēt, viš dome, ka kungs
bāls no lielam dusmām.

„Ko ta nu es var vēlēties?" vīrs bailig atteic, „iZvēlat jov nu

paš, va nu miess sod, va nu nāvs sod."

„Ne!" kungs teic, „ni vis sod, bet Ikād šķinķib tu grib pa zīms

atnešan?"

Beig beigās vīrs dabū maz mājiņ un no ta reiz kungs pavisam
cits cilvēks: ni vais kād sit, ni vais kādaml uzdod laun vārd, ni-

maz vais tas kungs, kas agrāk.

3. A. 761. ~Dunduru pēcnakami". 1876. g. 47, 10.

Viens vīrs palicis ar taigu parādā. Kungs saucis vinu ikne-

dēļas muižā un kad nebijis naudas ko samaksāt, viņš licis šo ik-

reizes krietni nopērt. Vīrs, vairs nevarēdams tos kūlienus panest,

sācis uz mājām iedams domāt: kaut jel velns būtu naudu devis,

ar ko kungam samaksāt. Un tiešām vēlā vakarā nāk viņam kāds

kungs pretī un vaicā, kā viņam labi klājas. Vīrs izstāstījis, ka

nemaz vairs nevarot ar kūlieniem iztikt — ko ejot muižā, to

mizojot, ko mākot. Kungs, kas viņam uz ceļa pretī nācis, uzaici-

nājis viņu, lai nākot trīs dienas pie viņa kalpot, tad viņš došot ko

kungam samaksāt. Vīrs bijis ar mieru un gājis. Svešais kungs ai-

vedis viņu uz kādu muižu ezarā, iedevis zirgu un licis mežā

braukt. Koki bijulši ar visām saknēm jāizcērt, un zirgs tievgali

priekšā jājūdz. Piekodinājis ar, kad zirgs negribot vilkt, lai tad

sitot tā par ribām, ka lai vai gāja noietot; bet lai tik par galvu ne-

sitot. Vakaros pievilkuši zirgu pie griestiem un nedevuši ne-

maz ēst.

Rītā vīrs, kā ņēmis zirgu no griestiem, taisni atkal braucis uz

mežu, bet ticis vienumēr piekodināts, ka lai par galvu nesitot.

Trešā dienā gribējis vīrs izzināt, kas tad ir, ka par galvu dauza,
un iezvēlis, uz māju braucot, pa krietnam.

[23irgs nu palicis par kunga tēvu, lūdzies, lai šo nesitot un ie-

devis dēlam vienu rakstu līdz.]
Vīrs gan krietni ar galu no ribālm noģērējis. Par to viņš da-

būjis no velna tikdaudz naudas, cik tik varējis nest. Viss darba

laiks nav vairāk izlicies, ka trīs dienas, bet noiedams mājās, da-

būjis zināt, kad trīs gadi jau aiztecējuši.
To rakstu nodevis savam kungam. Kungs to rakstu izlasījis,

atlaidis viņam visus parādus un sācis godīgāki un cilvēcīgāki ar

laudim turpmāki dzīvot.

Piezīme. No pasakas var saprast, ka viņas vidū ir kādi vārdi izlaisti,
kurus laikam būs cenzūra izsvītrojusi. Šo vārdu vietā ir ielikts ar iekavām ap-

zīmētais teikums. P. Š.
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4. A. 761. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67. g. vecas

Annas Rudzītes Smiltenē.

Rūjines kungs bīš dikti negants. Šis visādi nerros un mocīš

cilvēkus. Reiz kungs licis kučēram, lai pašā pusnaktī jūdz zirgus

un daibrauc pie kunga mājas. Kučērs sajūdzis ar un dabraucis.

Bet kā kučērs dabraucis, tā tūlītās ar dabraukuši 1četri kungi un

sagāš pie kunga iekšā un sacīš, lei šis taisoties šiem līdz. Kungs

ar sataisījies un visi braukuši.

Braukuši, braukuši un kučērs brīnējies: te jābrauc kā pa

celmiem, te akai iet pa ūdeni, ka šļakst vie. Kučērs prasīš kun-

gam, vai tik pa ritīgu ceļu vie šie braucot. Tā vie izliekoties, ka pie

reizas ietot pa celmiem un pie reizas akai tā kā pa ūdeni. Nu

kungs sacīš kučēram pretī, ka tie vis neesot celmi, bet esot baz-

nīcu torņi, ka tas ūdens vis neesot nekādas pančkas, bet šie brau-

cot pār pašu jūru. Nu kučērs ar paskatījies, un —kā ta —brau-

kuši ar pār pašu jūru!

Braukuši, braukuši un dabraukuši pie dikti skaistas pils. Tie

četri kungi sagāš iekšā un Rūjenes kungs ar iegāš. Kučērs palicies

ar visim zirgim pie durim gaidot. Kučērs gaidīš, gaidīs un šim

jau tīri vai apnicis gaidīt, bet kunga kā nejūt, tā nejūt. Bet nu uz-

reiz nācis no pils vienc cilvēks ārā un danācis pie kučēra. Tas cil-

vēks bīš kučēram labi pazīstams, vārdā Juris. Kučērs nu Juram

prasīš, kur ta šā kungs esot palicies. Nu Juris vedis kučēru pie
viena pils loga un rādīš kučēram, kā melli kungi dzīvā ap Rūjenes

kungu un ēd šo no. Nu kučērs dikti nobijies un prasīš Juram', kas

ta te īsti esot un kur šis esot atkūlies. Juris nu kučēram stāstīs,
ka tā te esot velīu pils. Lai šis pagai doties vie, gan šim ar nesīšot

no pils priskas laukā, bet lei šis neēdot un nedzerot, ko šim do-

šot. Ka tā izdarīšot, ta lei braucot prom un nevienc šim ta pakaļā
vais nedzīšoties.

Juris aizgāš un kučērs akai palicis pie savim zirgim. Pa tā-

du lugu nācis vienc kuugs no pils laukā un devis kučēram sviesta
maizi un glāzi alus. Kučērs saņēmis, ko šim do, iebāzis sviesta

maizi kešā un alu izlēš sev pār plecu. Ka nu tas kungs akai aiz-

gaš, ta kučērs ar vais negaidīš un braucis prom.
Kučērs braucis, braucis un nekādā lietā neticis. Šim pēdīgi

aptrucies pašam ko est un zirgim ko dot. Nu vais nemācēs nekā

ko_ saprast. Kučērs pārdevis zirgus un karīti un gāš kājām uz

māju. Gaš, gaš un no mājas ne vests. Pēdīgi šim jau akai aptru-
cies naudas, bet māja vēl bīsi tālu. Gāš, gāš un bīš jau tīri badā

un vienas lupatas noplīsis, ka tik ticis mājā.
Bet ka kučērs atnācis mājā, tā šim tūlītās Rūjenes lielmāte

fcla un prasa, kur šis esot licis kungu, kur šis licis zirgus un ka-
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rīti. Kučērs nu stāstīš un dievojies, kā viss bīš. Bet lielmāte ne-

ticēsi un kučēram jau ar nekādu parādīšanu nebīš, kas ar kungu
noticies. Lielmāte neparko ar neticēsi kučērami nu tilk sacīsi, ka

šis pats esot kungu nomušīš un pārdevis zirgus. Nu lielmāte

vēilēsi, lai kučēru ierokot līdz galvai zemē un ta ar arklu noraunot

šim galvu.

Nu kučērs manīš: labi nebūs! Tā kā tā beigas vie būs! Bet

ka nu kučēru jau veduši prom. kā var rakt zemē iekšā, tā šis ķē-
ris roku ķešā un izrāvis rakstu. Tā sviestmaize, ko šim pie vellu

pils devuši, bīsi palikusi par rakstu. Nu kučērs atdevis to rakstu

lielmātei un šī sākusi lasīt. Kā lielmāte izlasīsi rakstu, ta vēlēsi,

lei laižot kučēru tūlītās vaļā un saukusi sev līdz uz muižu.

Nu lielmāte sadevuši kučēram pulka naudas un piekodināsi

šim, lei nevienam nestāstot, kur kungs palicies un ko ar šo velli

izdarīš. Bet kučērs jau bīš tāds blamma un izbļammāš, ka kungu

velli apēduši un tā, lūk, vē šo die cilvēki par to stāsta.

5. A. 761. St. Ulanovska, Viļānos. „Zbior wiadomosci do

antropologii krojowe j," T. XVBII, Var§ a v ā, 1895,

347, 36.

Nu namīru godu bjeja vjecjeits, cīši bjēdjeigs. Jū vys kungs
dīn-dīnā pjāra, tū vjecjeiti, kab jis jam naudys nastu. A jis bjē-

djeigs, nu kūris jis jiras naudu? Jis jimsīs jau īt pa cjeļu, īlīk kulei -

tjā maizis, barolotas [bērulainas, pelavainasļ — sjeņuok barolota

maizja bjeja, maina kai zyrga syudi — jis pajemi i īt. Daīt jis da

kriumjeņu, atsasāst i sjād. Izskrīņ nu pokoju kungs — a tys jau
bjeja cyts kungs — i soka: „Kū tu, cylvāks, sjēdi?"

„A vot mani kungs padzyna, vys mani syta, kad es jam nau-

du nastu, sacjēja: koč vainām nu čuksta raun, a kab man byutu!"
Tūlaik tys kungs — a tys bjeja valns, na kungs — soka tai:

„Ej tu iz manim par kolpu, es tjev naudu dūšu!"

Jis nflīt iz jū par kolpu. Idūd jis jam zyrgu i vasari [veseri,
āmuru] i soka tai: „Tu itam zyrgam vysur sit ar vasari, tik par

golvu nasit — i brauc tu iz mježu, vjad sokuornis!"
Jis i vad tuos sokuorn'is, treis godi vad. Jau zam palīku treju

godu [triju gadu beigās?] soka tai zyrgs iz jū: „Isit tu mon treis

reizis ar vasari par golvu!"
Jis jem īsit — jam i izskrīņ nu tuo zyrga cylvāks — tik uoda

vīn paljk iz zjamjas — sāst iz calma, pīroksta gruomotu i soka

tai iz ju: „Vot tjev gruomota! Pagrīz tu kuojas papīdi, palīc itū

gruomotu zam papīžu i naruodi tu juos nikam'. A ka nūīsi muojā,
atdud kungam šovam. I vjerīs, ka tjev tys kungs moksuos, jis dūs

div skreiņis tjev: vīnā byus ūglu, ūtrā byus naudys. Tu najem
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naudu, pajem ūgliis, par tū, ka pjēcuok nu naudvs bvus ūglis, a nu

ūglu bvus nauda. Tagan īsit tu man treis reizvs par golvu ar

vasari!"

Jis īsit jam i palīlk jis otkon par zyrgu. Nūvad jis tū vazumu

sokuorņi, izkraun, niu īškvs iz sātu, ka jam bjeidzīs treis godi jau i

jam vajag aizmoksuot. I atnas jam kungs naudvs skreiņi, i atnas

ūglu skreiņi, soka tai: „Nu, kū to tu jimsi: voi naudu, voi ūglis?"
Jis soka: „Jimišu es ūglis —es vacs, nauda griuta, nava man

spāka nūņast!"

„Labi, jem ūglis!"

Pajem jis i nas skreiņi — panas gobolu i radz
,

ka palīk par

naudu ūglis. Atnas jis iz sātu, bārni cīši rodi [priecīgi], ka jau
tāvs atguoja. Jis pībjer kuleitjā naudvs — cik līņ tymā kuļeitjā,
cik [tik] i pībjer i nas jis tam kungam, kurs jū dzonuoja. Inas us-

tobā i soka tai: „Ša, kungs, tjev nauda!"

A kungs soka: šys vys pjērškys, kab jam vysi pa cik [tik

daudz] naudys nastu!

Jis jem izvalk nu papjēži tū gruomotu ii padūd kungam. A

tjei gruomota bjeja nu juo tāva par tū, ka tys zyrgs bjeja juo
tāvs, jis pi vaina struoduoja par zyrgu par lilim grākim, ka jis
cīš iz laužu bjeja nažēleigs: dzonuoja, pjēra, mūcjēja. I dāls tai-

pat syta — jis pīrakstēja dālam' gruomotu. Vot jis suoka skaitjēt
(lasīt) i rauduot. Jis rakstēja tai, ka šam „cīši griuts, djēleņ, a

tjev ūtra cik lotartikl byus griutuoks!"

Ka jis puorskaitjēja tū gruomotu, jis tiuleņ pajēmja atdjevja jam
naudu atpakaļ, tam cylvākani, puordjevja sovu muižu, izdola nau-

du bjedņejim, uibogim, pats apkuora kuļeiti i izguoja par übogu,
staiguoja pa pasauļi, oikom jau dazagrīzja da Dīva. Tāvs izpoko-

tovuoja par sovim grākim pi vaina, a dāls staiguodarms par utbogu.

6. A. 761. A. Lerc h i s - Puškaitis Lestenē. LP, IV, 164 (36).

Reiz viena muižā bija loti nežēlīgs un dikti ciets kungs: ļaudis

tas_ mocīja un dzina un kokoja, lai Dievs pasarga. Reiz pa vieniem
svētkiem šis pats kungs bija lucis riju kult. Nekā darīt

— kūluši.
Vagars sildījies pie rijas krāsns ar rungu rokā un zaimodams rī-

kojis ļaudis:

„Redz, vai nav kungam taisnība? Pa svētkiem vislabākā
kulšana!"

Te
— kur gadīijies, kur ne — ienācis sirms vecītis un nostā-

jies vagaram blakus arī_sildities. Vagārs dzimis vecīti pie darba,
bet šis negājis vis. Vagārs palicis dusmīgs un aizskrējis pie kun-

ga. Kungs atnācis: lai tūliņ ejot pie darba! Vecītis negājis.
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„Ej atnes, vagar, man rīkstes, es viņam rādīšu pie darba ne-

iet!" tā kungs uzbļāvis, zils no dusmām.

„Nenes vis rīkstes, atnes labāk apaušus!" vecītis atteicis.

Vagārs atnesis rīkstes un apaušus. Kungs tūiiņ parāvis rīks-

tes, kā vecītim sist, bet vecītis paņēmis apaušus, uzlicis kungam

galvā un iesaucies: ptrr! ptrr! ptrr! Tai pašā acumirklī kungs pa-

licis par baltu zirgu. Vecītis tūliņ uzlēcis zirgam mugurā, uzgāzis

ar rīkstēm un aizjājis kā vējš pie viena saimnieka, kas tam pašam

kungam piederējis.
Pa to laiku bija pienācis vakars. Vecītis, baltiņu pie staiba

piesējis, iegājis pie saimnieka nakts māju parunāt. Saimnieks

labprāt ar mieru, tik par to sūkājies, ka kungs viņu pagalam esot

izpostījis. Muižas gaitās vien esot bijis jākrūp, neesot paspējis se-

vim ne labību ievākt — tā izdīgusi uz lauka — ne arī sienu sa-

viem lopiem sapļaustīt — visi zirgi, visas govis aizgājuši badā un,

tādēļ arī nevarot ciemiņu pacienāt, ne viņa baltiņu pakopt.

„Lai, lai!" vecītis atteicis," ej mazākais ievest manu zirgu
stallī un noliec garkūļu salmus priekšā, ja cita nav."

Saimnieks paņēmis vējlukturi un dedzinājis skalu.

„Kā, vai tev svecītes nav? Vējlukturī taču nevar skallu bāzt?"

„Nav, nav!" saimnieks sūrojies. „Kam nav aitu, tam nav

tauku — no kā gan sveces būtu lējis?"
„Kā nu nav? Es jau redzu pilnu plauktu ar svecēm!"

- Saimnieks paskatījies —
tavus brīnumus! — vecītim tais-

nība: pilns plaukts gadījies ar svecēm. Viņš aizdedzinājis un pa-
brīnīdamies aizgājis zirgu pievietot. legājis stallī — pilna ēkas

augša ar sienu, iegājis kūtīs — visi kakti ar govim pilni; iegājis
aitu kūtī — tā pilna ar aitām ; iegājis klētī — visi apcirkņi pilni
labības. Saimnieks, to redzēdams, palicis kā stabs brīnīdamies. Bet

vecītis izgājis pakal: „Ko brīnies? Nāc iekšā, laiks gulēt iet!"

No rīta vecītis atdevis baltiņu saimniekam un teicis: „Ņem
manu zirgu un dzen viņu veselu gadu; plēs plēsumus, apkop
laukus. Pēc gada nākšu savam baltiņam' pakal."

Ta noticis. Baltiņš gājis kā zvērs un saimnieks dabūjis iekopt
visas atmatas. Pēc gada vecītis atnācis zirgam pakal, uzlēcis mu-

gurā un aizjājis taisni uz muižu, kur palaidis muižas dārzā vaļā.
Bet drīzi vagārs ieraudzījis baltiņu dārzā un licis stallī ievest. No

rīta zirgkopējs atskrējis elsdams pie cienīgās: „Ko domājat? Tas

baltiņš, ko vakar piesēju, naktī palicis par mūsu senāko kungu!"

Cienīgā aizskrējusi raudzīt
— jā, ir gan; bet tik vājš, tik iz-

dēdējis, ka brīnumi, nemaz pazīt. Cienīgā no priekiem sākusi šo

apkampt un bučot, bet kungs tikko spējis atteikt: „Bučo ātri un

dcd man est; veselu gadu sienu vien ēdu!"
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Drīzi jo drīzi kungs atkal atspirdzis, bet no tās dienas ar

laudim dzīvojis vēl labāki nekā brālis: ne vienu pēris, ne pa svēt-

kiem darbinājis, ne ari izsūcis.

7. A. 761. Bechmanis Bramberģniekos uzraks t. un Kuz-

necova Raunā. Brīvzemnieka „Mūsu tautas pa-

saka s". LP, VII, I, 109, 21.

Vecos vergu laikos bija vienā muižā pārāk negants, bezdie-

vīgs kungs- Viņš nerēķināja nenieka par saviem ļaudim, bet dzina

un mocīja tos līdz beidzamam — vienalga, vai svētdiena, vai

darba diena.

Vienā lielas svētdienas rītā, kad brīvi ļaudis atpūtas Dieva

mierā, bezdievis trieca atkal savus vergus rijā kult. Cauru nakti

jau rijā izkūlušies, ļautiņi tik ko vilka kājas. Tie nebija vel darba

sākuši, kad negantais kungs atskrēja pats. ar resnu nūju roka, um

lādēdams pavēlēja, lai tūlīt nokuļot visu riju labības. Ļautiņi gan

lūdzās, lai jel atvēlot kādu zirgu kulsmu nomīdīt, bet kungs pilna

kaklā brēca, ka viņš visus sliņķus nositīšot pats ar savu roku, ja
nebūšot tūdaļ padarīts. Neganti sabļāvis, kungs izšāvās no rijas

ārā, jo kam gan patīk rīt rijas putekļus. Bet tik ko kungs bija

ārā, te kūlēji izdzirda laukā saucam: „Tprrū! tprrū!" un kādam

zirgam apaušus apmaucam. Un riktīgi: — rijā ienāca vecs, vecs

vīriņš baltu garu bārdu, acim, kas spīdēja kā zibims, staltu brūnu

ērzeli pie pavadas vezdams. Uz strādniekiem pagriezies, vecītis

sacīja: „Še jums zirgs! Jūdziet to tūdaļ kuļamā bluķī, lieciet tad

pie visgrūtākiem darbiem. Ja mežā jābrauc, tad malku vezumā

nekraujiet, bet koku nocirtuši, jūdziet šo zirgu tievgalā klāt, lai

velk tad ar visiem zariem veselu muižā. Ja tas negrib vilkt, tad

netaupiet pātagas, bet zveliet tam tā pa ribām, ka vai gaļa no kau-

liem nost lec. Tikai pa galvu vien nesitiet! Ēst tam nedodiet nekā,
bft* vakariem velkat to pie griestiem, lai tas, dienu izstrādājies —

neēdis pakarājas gaisos."
To sacījis, vecītis pazuda. Strādnieki gan manīja, kas tas par

zirgu, bet domādami, ka vecītis (ir pats Dievs, darīja, kā tiem pa-

vēlēts. Tie lika brūno ērzeli pie visgrūtākiem darbiem, sita to pā-

tagām un kokiem, kad tas lāgā nevīžoja vilkt. Est brūnais arī

nekā nedabūja; tikai zagšus kādreiz ziemā tam varbūt laimējās

nokampt kādu salmiņu un vasarā noplūkt kādu nātri sētmalā.

Ap to pašu laiku negantais kungs bija pavisam pazudis un visi

ļaudis priecājās un atpūtās. Cienmāte gan meklēja kumgu, bet to

atrast nevarēdama, tā arī beidzot apmierinājās, jo neba arī tai bija
maz jācieš no negantnieka. Pagāja vesels gads. Staltais brangais
ērzelis bija pavisam nodzīts, vājš, iekritušām acim, caurām ribām
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un krūtim, stīvs un līks, kā pats kaulu kambaris. Cienmāte, tādu

zirgu savā muižā ieraudzīdama, lika vagārim, lai to kranci vedot

uz mežu un tur nositot, jo viņš jau nekam vairs nederot. Bet va-

gāre, arī laikam pamanījis, kas tas par zirgu, to nedara vis.

Pagāja akurāt gads. Lielās svētdienas rītā, kad visi ļaudis

atpūtās Dieva mierā, nobadinātais zirgs, šodien arī savā vaļā bū-

dams, bija ietiecies muižas kāpostu dārzā. Dārzā nejauši ienāca

cienmāte un ieraudzīja, ka nelieša zirgs kremt un rij brangos kā-

postus kā pats badakāsis. Saskaitusies tā pakampj resnu bozi un

dod nelāgam zirgam pa pašu galvu, sacīdama: „Ak tu, negantais

maita, tu man visus kāpostus aprisi!"

Bet tik ko tā bija trāpījusi galvu, te zirgs pārvērtās atkal

par kungu un sacīja vājā balsī: „Mīļā sieviņ, kādēļ tu dauzi manus

vājus kaulus pāris kā/postu lapiņu dēļ? Veselu gadu badu

šam, man tās smeķ kā visugardākā maltīte."

Cienmāte nu ņēma savu kungu pie rokas, bet vai Dieviņ!
kāds viņš izskatījās. Vājš. melns, lielu bārdu un gariem nagiem!
No drēbēm bija tikai vēl vīles mugurā un vietu vietām redzama

jēla miesa.

Labi kopts, kungs drīz atspirga un bija pavisam citāds cil-

vēks, tīri tēvs saviem ļaudim, īpaši, kad redzēja, ka ļaudis ne-

bendējot, muižas manta nebūt nebija mazumā gājusi, bet gada
laikā brangi vairojusies. Nu darba ļaudis varēja svētdienā pielūgt
Dievu un atpūsties, un darbu dienās strādāt tik daudz, cik katram

bija spēka — bez pātāgām un kokiem.

8. A. 761. Edgars Elksnītis no Līzes Lapaines Ikšķile.

yecos laikos ļaudim bijis jāiet uz muižas rijām kult. Vienā

muižā dzīvojis bargs kungs, kas saviem darbiniekiem nedevis pat
svētdienā mieru. Vienu ziemu bijis liels aukstums. Pie muižas rij-

kura ienāk vecs vīriņš un lūdzas apsildīties un rijnieks arī atļauj.
Drīzi kungs klāt un kliedz uz rijnieku: „Dzen to veci tūdaļ prom!"

Vecītis sildās tik tālāk, bet kungs saskaišas, Mek vagāram at-

nest apaušus, uzlikt vecīšam galvā un aizvest to pie darba. Re-

dzēdams, ka vagārs vēl vilcinājās to darīt, kungs izrauj tam ap-
aušus no rokām un grib pats tos uzmaukt vecajam vīriņam galvā.
Bet vecais vīriņš ir stiprāks par kungu, viņš sagrābj iemauktu!»

un uzbaž_ tos pašam kungam galvā. Tiklīdz kungam iemaukti kak-

la, tas pārvēršas pa baltu ķēvi» Vecais vīriņš nu paņem ķēvi pie
pavadas un aizved uz kādām mājām, kur visi lopi bija nobeig-
sies un saimniekam, ja negādās zirgu, būs jāiet piektdien uz muižu

pērienu saņemt. Vecītis tur aiziet un lūdz naktsmājas, saimnieks
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arī neliedz. Savu balto ķēvi vecītis ieved stallī un piesien. Va-

karā saimnieks iet zirgu apkopt un lauž skalus.

„Kāpēc tu skalus lauž?" vaicā vīriņš, „tev taču ir sveces."

Saimnieks paskatās un ierauga: pilns plaukts ar svēcēm. Pa-

barojis zirgu, saimnieks liek pagādāt vakariņas, bet sieva atsaka,

ka nekā nav ko ēst, kā tikai mazs gabaliņš maizes, ko meitai rītu

uz muižu līdzi dot. Nu la ; to pašu. Saimniece ieiet klētī

un redz: visi plaukti pilni ar galu. Saimniece piegriež pilnu kat-

liņu ar galu, tolaik vēl pannu nebijis. Vakariņas paēduši, visi no-

skaita lūgšanu un dodas gulēt.
Otrā rītā vecītis pirmais augšā. Projām iedams, viņš atstāj

savu ķēvi par naktsmāju, solīdamies pēc viena gada atkal atnākt.

Ķēvei lai cita nekā ēst nedodot kā tikai salmus. Visu gadu saim-

niekam veicas labi un tas drīzā laikā paliek bagāts. Baltā ķēve

bija loti liela un stipra. Muižas darbos pie lielajām» brantvīna vā-

tēm, kuras parasti vilka divi zirgi un divi puiši, ja jūdza balto ķēvi,
tad vajadzēja tikai divu pulšu- Ķēve citādi bija labs un paklausīgs
lopiņš, bet kad ieraudzījusi lielmāti, tā cēlās uz pakaļkājām un

nebija valdāma.

Pēc gada ierodas vecais vīriņš pēc savas ķēves. Viņš aizved

ķēvi uz muižu un piesien steliņģī. Puisis, iedams zirgus apkopt,

ierauga kungu, noplīsušu, nemazgātu, gariem matiem un bārdu,
stāvam steliņģī pieslietu. Viņš nu palaiž kungu' vaļā. Kungs ar pū-
lēm aiziet uz istabu. Sieva tam steidzas pretim un vaicā, kur

viņš tik ilgi bijis. Kungs varējis tikai pateikt: „Neprasi, gādā la-

bāk ēst un ūdeni, lai varu nomazgāties un apģērbties."
No tā laika bargais kungs bijis pavisam pārvērties. Savus

kalpus tas svētdienās nekad vairs nestrādinājis.

9. A. 761. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa

Aumeisteros.

Vienā muižā dzīvās traki nejauks lieckungs. Tas vienmēr lī-

dis uz rijas augšas un lūrējies, kā klaušinieki strādā, un kurš vie
bīš stīvāks, tam vakarā licis uzdot sukas.

Vienc puisis noskatījies, kā lieckungs darās. Reiz puisis uzlīdis

priekšlaikus uz rijas augšas un noslēpies salmos. Drīz vie aka nā-

cis lieckungs un aka lūrējies, kā klaušinieki strādā. Puisis lēni iz-

līdis no salmim, pielīdis pie lielkunga, sagrābis to pie kājām un

laidis metiena iekša. Lieckungs iekritis metienā un nu kūlēji tam

ve sadevuši savu tiesu ar spruguļim.
Bet tas nekā nelīdzēš. Lieckungs tāpatēm līdis uz rijas aug-

šas lureties. Nu puisis noskaities par tādu lietu un nobūris liel-

kungu par zirgu.
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Lieckungs no muižas uzreiz pazudis un ap muižu no tās rei-

zas staigās vecs kleperis un tas apgrauzis lielmātei visus kāpo-

stus. Gan kleperi dzenāši un dauzīši, bet šis bīš kā uzburts uz liel-

mātes kāpostim.

Reiz aka kleperis iekleburoš lielmātes kāpostos un grauzis,

ka denīni vie blīkšēši. Lielmāte nu noskaitusies, paķērusi kriet-

nu stibu un skrēsi uz kāpostu dārzu. Ka nu šī tikusi pie zirga klāt,
ta zvēlusi tam taisni pa galvu. Bet tavu brīnumu, kleperis uzreiz

palicis par lielkungu un nu lielmāte nezināsi no priekiem ko darīt,
kā būt.

No tās reizes lieckungs bīš labojies. Viņč vais nekad negāš

lūrēties, kā rijnieki strādāsi.

10. A. 761. St. UJanovska Viļānos. Zbior wiadomos'ci do

antropologii krajowej. T. XVIW, 1895. Krak a v ā,

252, 6.

Bjeja seņuok saimnīks cīš[i] boguots i cīš skūps, bjez sova

gola, nikam nikuo maīdevja i iz sātu bjedjeiga [nabagai nikod na-

īlaidja 'nikuo. Juo nabjeja sātā i atguoja vjecjeits, prosās puorgu-

lāt. Saiminīca īlaida jū, izkuopja jis iz cjepla i guļ. Atīt saiminīks,

vaicoj: „Kas tī guļ?"

Soka saiminīca: „Atguoja taids vjecjeits, prosēja puorgulāt,

es jū i īlaižu!"

„A vai tu nazyni, ka es nikuo nalaižu gulāt? Maņ navajaga!

Ej uorā, vjecs! Es tjev nanūsalikšu gulāt."

A vjecs atsoka: „Man cīš griuts vacums, es navarunūkuopt!"

„Kas ta maņ par bāda, ka tjev griuts vacums? Kuop nūst nu

tuo cjepla!"

„Nu, to tu mani nūcjel nu cjepla i izņas iz mugorys!"

Daguoja saiminīks pi cjepla i soka: „Kuop, es tjevi izņesšu!"

Vjecjeits kuopja iz mugorys kikierzjās [kukurē] i aiziklīdzja:

„Ne!" kai iz zyrga. Tys saiminīks palyka par zyrgu i vjecjeits nū-

juoja ar jū- Nūjuoja jis taišņi da juo dāla. A tys dāls cīš bje-

djeigys bjeja, tāvs dalis jam nikaidys naīdjevja i žāluoja jū baruot,

pajēmja, izdzyna jū nu sātys. Nu, i atjuoja vjecjeits iz tuo dāla

i prosās puorgulāt. A tys soka, jau dāls: „Vjecjeit, es tjev vītu

dūšu, tolko nava zyrga kur pastatjēt i nava kū jam īdut āst."

A vjecs soka: „Munam zyrgam navajag nikuo. jis i tai pa-

stuovjēs!"

Pīsjēja jū pi sjētjeņis, jis i stuovēja tī vysu nakti! Iz reita soka

vjecjeits iz tuo cvlvāka: „Es tjev atdūšu tū zyrgu iz treju tu

struodoj ar jū, kū tjev vīn vajaga, i ar, i ecjej, a tolko ni āst, ni
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dzjart jam nadūd! Kab tu dūtu, to jis tjev izgaistu. Vjerīs, kab tu

jam nikuo nadūtu! Par treis godi es atīšu i pajemšu atpakaļ!"
_

Nu, i nūguoja tys vjecjeits pa cjelu. A jis djeļ tam pasceja

nadūt jam ni āst, ni dzjart,_kab jis napalyktu_otkon par cylvaku.

Tys dāls i struoduoja ar tū zyrgu, ar sovu tavu. Par treis godi

atīt jau vjecs pakal i soka tai: „,Juosim mjes tagad iz kuozom!"

A tuos bjeja kuozys juo sīvai tuo tāva. Nuguoja obadivi i

juoj taišņi ustobā ar tū zyrgu, i vysim bjeja lyls breinums, ka ar

zyrgu ījuoja. A ka ījuoja ustolbā, jis palyka otkon par cylvaku, tys

zyrgs, i sīva pazyna jū i klīdz: „Muns vjeirs, kur [kurši bjeja iz-

gaiss, sātā atguojis!"
A jis suok klīgt iz sīvys: kam jel cytu vjeiru jam? Jei soka:

„Ka tu napazaTUodjēji par gara laika, to maņ jau bjeja saiminīka

juomeklej!" Nabjejis kam dzjeivis voduot.

Tūlaik soka vjecs iz saiminīku: „Itys bjeja tjev pokota fpolu

pokuta, nožēlošana] par grākim, kam tu bjedjeigu naīredzjēji i

mani dzini uorā. Es tjev[i] i nūsvīžu iz treju godu nu sātvs —

par tū, ka es naasmu übogs, es asmu Dīvs!"

Nu, i tam jauničami par kokļu, a vacijs saiminīks ,palyka iz

sovys vītys. Nu tuo laika jis i pazavuicjeja i turēja lobuoku sirdi

djēl bjedjeigus.

11. A. 761. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķu pag.

Dzeivuoja divi bruoļi: vīns bruols beja boguots, ūtrs nabogs.

Boguotojam bruoļam beja lobās muojas un vvsaida monta papyl-

nam, bet nabogs dzeivuoja vacā ustobiņā meža molā. Boguotais
bruols aizmiersa sovu nabogu bruoli un nagribēja juo pazeit. Vīnu

reizi pi boguotuo bruoļa īguoja vecīts un prasījās uz nakts muo-

jom.

„Mes vakariņas jau apēd jam un nav kuo dūt ēst," atbildēja
boguotais bruols. „Ej, tur meža molā dzeivoj nabogs, tvs vysod

pījem übogus uz nakts muojo'm!"

„Paruodi man ceļu uz tū nabogu," prosa vecīts.

Boguotais bruols izguoja ar vecīti uorā un soka vecīšam:

„Ej tur, kur tei guntima radzama meža molā!"

Vecīts izsyta boguotajam bruoļam uz plača un boguotais
bruols palyka par ērzeli. Tad vecīts sāduos ērzeļam mugurā un

aizjuoja uz naboga ustabiņu. Vecīts ērzeli pīsēja pi sātmala, bet

pats īguoja ustobā un prosuos uz nakts muojom,
„Mes vakariņas jau apēdjam un nav vairuok kuo ēst," soka

naboga bruols.

„Man navajag vakariņu, tikai īdūdit syltumiņu, kur puorgu-
let!" prosa vecīts.
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Naboga bārni apskrēja ap vecīti, cyts nūjēmja kulītes, cyts
nūova veizes un atguldynuoja jū uz cepļa syltā vītā. Vecīts puor-

gulēja par nakti un reitā soka: „Man naudas nav, ar kū sanioksuot

par naktsmuojom, bet uorā stuov pīsīts lobs ērzels un tū es īdūšu

uz trejim godim jyusim. Par tīm trejim godim, cikom ērzels byus

pi jyusu, jyus ar jū dorit vysgryutuokūs dorbus un nažāluojit, bet

pēc trejim godim es atīšu un pajemšu nu jyusim ērzeli!"

Vecīts aizguoja, bet nabogs pajēmja ērzeli un struoduoja ar

jū vysgryutuokūs dorbus. Par treis godi nabogs īsadzeivuoja un

palyka tikpat boguots, kai juo bruols. Boguotuo bruola sīva suo-

ka cīmuotīs ar nabogu. Paguoja treis godi un baguotuo bruola

sīva un bārni nazynuoja, kur palyka jūs veirs un tāvs pēc tam,

kai izguoja ar vecīti uorā. Vīnā dīnā boguotuo bruoļa sīva un

bārni sataisīja pīmiņas vokoru par pazudušū veiru un tāvu. Pī-

saucja daudzi baznīckungu un vīsu; pasaucja ari naboga bruoli.

Tymā dīnā uz nabogu atguoja vecīts pēc ērzeļa. Nabogs izstuo-

stīja vecīšam, ka treis godi tam atpakaļ pazuda juo bruolis un šū-

diņ taisa pīmiņas vokoru, kurā ari jis ir prasīts.
„Ej, ej," soka vecīts nabogam, „vāluok ari as aizīšu paskai-

tīt puotoru!"

Nabogs aizguoja uz boguo>tuo bruoļa sātu. sabraucja baznīc-

kungi un vīsi un suoka skaitīt puotorus un dzīduot dzīsmes. Jau

vālā vokorā boguotuo bruoļa sātā īguoja vecīts un prosuos uz

naktsmuojom. Boguotuo bruola sīva pazyna vecīti un izstuostīja

baznīckungim, ka ar itū pašu vecīti juos veirs izguoja uorā un

pazuda.

„Ļaun jam vaļu!" atbildēja baznīckungi.

Boguotuo bruola sīva īlaidja vecīti uz naktsmuojom, bet ve-

cīts soka: „Man ir ērzeļs un man ar jū juoguļ vīna vītā!"

Sīva padūmuoja un soka: „Ved arī ērzeli ustobā un pastoti
koktā!"

„Bet jis ļuti daudz cd un dzer. tuodel vajag īnest ustobā seši

nēši yudeņa, yudemi sasildīt un salīt lelā silē," soka vecīts.

Sīva pīsacīja bārnim īnest ustobā sili, sasildīt seši nēša yu-

deņa un salīt silē un pīlikt daudz sīna. Bārni tū vysu izdarīja un

vokorā vysi aizguoja gulātu. Reitā sīva pasamfida un redz, ka

erzela nav koktā, bet dzierd, ka yudeņa silē nazkas plonckojas.
Sīva pīguoja pi siles un redz, ka silē mozguojas juos veirs.

Jei aizskrēja,_atnesja drēbes un veirs, izzamozguojīs, apsavylka.
Sīva vērās uz cepļa, bet vecīša jau nabeja. Veirs izstuostīja

sīvai, ka tys vecīts pataisīja jū par ērzeli un naboga bruols ar

ju struoduoja treis godi un palyka boguots. Tūlaik sīva ar veiru

īguoduoja, ka tys vecīts beja pats Dīvs un nu tuo laika suoka pī-
jemt übogus uz nakts muojom un devja ari jīm ēst.
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12. A. 761. M. Garkolne no 76 g. vecas ī. Staleidzanes Ata-

šienē. Latvju Kultūras kr.

Vīns kungs ar vagaru cīši pēra ļauds. Kad šina pļuovēji nu-

pļuovja plovu, tad vagārs aizguoja uz pļovu, dabuoja vuti un pa-

laidja. Jo vuti varēja redzēt ruopuojūt, tad napēra, bet jo nare-

dzēja, tad vokorā kungs ar vagaru pēra vvsus pļuovejus. Nailgi

padzeivuoja kungs un nūmyra, bet pēc kunga nuoves dreiži ari

vagars ar vvsu mīsu pazuda. Meklēja, meklēja vagaru, bet nikur

naatroduši, nūdzēra bēres un lvka mīru.

Kunga dēls beja arī na lobuoks par sovu tāvu un taipat syta
zemnīkus. Vīnu reizi jaunais kungs atroda tava gruomotuos, ka

vīns zemnīks nav samaksuojis pīci rubli golvas naudas. Kungs pa-

saucja zemnīku un prosa: „Vai atdūsi poruodu?"

Zemnīks prosa kungu pagaidīt, bet kungs pavēlēja labi iz-

pērt zemnīku.

Utrā dīnā otkon kungs pasaucja zemnīku un prosa: „Vai at-

dūsi poruodu?"

Otkon zemnīks prosa kungu pagaidīt, bet kungs lyka zem-

nīku izpērt un pasacīja: „Jo reit naatnessi naudas, tad nūmiersi

zam žogorim!"

Zemnīks atguoja uz sātu un izstuostīja sovu nalaimi sīvai.

Trešā dīnā zemnīks vairs naguoja uz muižu, bet guoja uz mīstimu,
lai nūpelnītu pīci rubli un atdūtu kungam poruodu. It zemnīks par
mežu un sateik kaidu kungu.

~Kur īsi?" prosa kungs nu zemnīka. Zemnīks izstuostīja. ka
it nūpelnīt pīci rubļi, lai kungam atdūtu poruodu.

„Ej pi manis! Par treis dīnas pi manis nūpelnīsi pīci rubļi!"
soka kungs.

Zemnīks beja ar mīru un aizbraucja uz kunga sātu par kolpu.
Kungs īdevja zemnīkam divi zyrgi; vīnu siermu, ūtru mainu, un

Iyka bolkas vest nu meža, bet tai, ka bolkas razgaļs vylktūs pa
zemi. Vel kungs īdevja zemnīkam puotogu un pīsacīja nasist ar

puotogu atpakaļ zyrgim, tad jī iznosuošūt.

_

Zemnīks vad bolkas treis dīnas nu reita leidz vokoram. Trešā
dīna vokorā kungs samoksuoja zemnīkam pīci rubļi un paprasīja
atvest veļ vīnu vazumu bolku. Zemnīks aizbraucja uz mežu, pi-

lyka bolku, bet zyrgi navalk ni sūla. Zemnīks i tai, i šai pyulējas,
ka dreižuok aizvest padeju vazumu bolku, bet zyrgi kai navalk,
tai navalk. Tad zemnīks syta ar puotogu atpakaļ zyrgim un īsavē-

ra, ka siermuo zyrga vīta, kurs bēja aizjyugts ilykšūs, stuov nūmy
rušais kungs un malnuo zyrga vītā, kurš beja pī!jyugts, vagars.
Te — kur bejis, nabejis — pīskreja pi zemnīka tys kungs, kuram
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jis beja pasajēmis struoduot, un prosa: „Vai pazeisti itus divējus

zvrgus?"

„Pazeistu! Vīns ir kungs un utrs vagars!" atbildēja zemnīks.

„Kad aizīsi uz muižu, tad pasoki jaunajam kungam, lai jis tai-

pat dzeivoj, kai tagad, tad man bvus trešs zyrgs, ar ku bolkas

vest," pasacīja kungs, kas beja pats valns, un pazuda.

Zemnīks otkon vīns pats stuovēja meža, tymā paša vītā,

kur satyka kungu, un soderēja pi juo struoduot. Paraudzīja zem-

nīks kešā, vai ir pīci rubļi.

„Ir," prīcīgs nūrunuoja pats sevī un aizguoja uz muižu.

„Vai atdūsi poruodu?" prosa kungs.

„Atdūšu," atbildēja zemnīks. Kungs prosa nu zemnīka, kai tik

mudri jis varēja nūpelnīt tī pīci rubli. Zemnīks izstuostīja, ka treis

dīnas pi vaina vedis bolkas ar juo tāvu un vagaru, un ka valns

licis pasacīt jaunajam kungam, jo jaunais kungs ari piers taipat

zemnīkus, tad šam mudruok byušūt trešais zyrgs. Nu tuo laika

kungs beja cīši lobs un nu tuo zemnīka najēmja pīcu rubļu poruoda

13. A. 761. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienavā. LP, I,

187, 195.

Apšupē senākos laikos viens kungs bijis briesmīgi nikns: dar-

biniekiem ne ēdot neļāvis apsēsties. Reiz darbinieki sēdus ēduši

pie rijas. Te kungs ar rungu klāt un tik mizo. Bet tai pašā acu-

mirklī gadījies vecs vīriņš un pārvērtis kungu par zirgu. (Vecais

vīriņš bijis Dievs). Zirgu tas pārdevis žīdam, piesacīdams, lai

cita nekā nedotu vairāk ēst, kā tikai garkūļu salmus. Zirgs no pli-
kiem salmiem, palicis loti vājš, nespēcīgs, bet žīds kaulu kambari

kapājis un dzinis, cik tik iegājis.
Otrā gadā žīdam gadījies tai pašā muižā pa nakti palikt. Viņš

ielicis nodzīto zirgu piedarbā un pabarojis garkūlu salmiem. Bet

tai naktī kungs ticis no sava soda vaļā: palicis atkal par cilvēku.

Kungs nu iegājis pie cienīgās mātes, izstāstījis visu un tad tūdaļ

prasījis ēst sacīdams: „Tu nezini, kā man tagad pat darbinieku

putra pie dūšas ietu, tā esmu izsalcis. Vai nevarēji vakar vakarā

žīdam jele puscepuri auzas iedot priekš manis?"

„Būtu ir pūru devusi; bet kā to bij zināt, ka tu tas esi?"

No tā laika darbiniekiem bij vieglas dienas pie kunga: tie ne -
zināja vairs, kas ļauns vārds.

14. A. 761. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares Lielvircavas

pagastā.

Lielvircavas muižā bijis bargs kungs, kas pa naktim1 gājis uz

riju vaktēt strādniekus, kā tie strādā, Ja strādnieki labi nestrā-
dājuši, tad kungs licis tos pērt.
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Vienu vakaru pie rijas piebraucis vecs nabaga vīrs un lū-

dzies, lai laižot viņam pa nakti rijā pārgulēt, viņš par to došot

šiem zirgu, ko dzīt uz metiena. Strādnieki, baidīdamies no kunga,

negribējuši nabagu pieņemt, bet kad viņš lūdzies un žēlojies, ka

viņam neesot kur palikt, strādnieki to arī pieņēmuši.

Ar nabaga zirgu kulšana veikusies labi, bet_ nabags tik sku-

binājis, lai dzenot zirgu ātrāki un pielaižot ar pātagu. Strādnieki

paklausījuši un izkūluši riju daudz ātrāki kā citus rītus.

Kad rītā strādnieki aizgājuši uz muižu, tad kungs gulējis slims

un viņa svārki bijuši skrandās sapērti. Nabaga zirgs esot bijis

pats kungs, ko strādnieki dzinuši uz metienu un pēruši.
No tās reizes kungs strādniekus vairs nekad nepēris.

15. A. 761. Ernsts Birznieks no Kriša Rozes Dzirciemā.

Jkr. 111, 73, 33. LP, VII, I, 103, 16.

Darbinieks, sūri, grūti nostrādājies un vēl no kunga krietni

ar nūju apstrādāts, apsēdās grāvmali un grauza savas asarās mēr-

cētās maizes garoziņas. Ēzdams viņš tā pārdomāja savu un kun-

gu dzīvi.

„Pask', man ar tukšu vēderu jāstaigā visu dienu, no agra rīta

līdz vēlam vakaram pa lauku un jānēsā dienu mūžu smagais arkls

rokās. Neviens tev neprasa, vai lietus līst, krusa birst, vai tev

salst jeb vai saule spiež un dedzina. Ej tikai! Tu priekš tam dzi-

mis! Bet re, tāds kungs — kad tu jau neskaitāmas reizes esi pār-
valcojis par lauku turp un atpakaļ un jau mazākais reizes desmit

noslaucījis sviedrus, tad tikai viņš lien no midzeņa ārā, krietni

piekraujas un, palīdis pie loga, apskatīsies, kāds laiks. Kad jau
cik necik nepatīkams laiks: vai nu drusciņ siltāks, vai lietiņš
smildziņa — kas tad varēs iet ļaudis sist! Bet kad laiks pa zobam,
tad tikai paskaties,_tad būs klāt un vai acs, vai galva — šlakst
vien tikai nūja virsū! Vai tur var sacīt, ka Dievs vēl ir debesīs?"

Viņam tā spriežot, atgadās viņa priekšā vecs, balts vīriņš
un prasa, par ko tā nobēdājies un ko viņš domājot.

Darbinieks izstāsta tā un tā: viņš gan pūlējoties, cik varē-

dams, vai kadu kumosu baudījis, vai ne, un kungs tak viņu vien-

mēr dauzot. Kā Dieviņš to tā paļaujot? Vai viņš, darbinieks, ne-

varējis par kungu piedzimt — viņš mazākais tik briesmīgi nedau-

zītu darbiniekus.

„Ko es tev teikšu?" saka baltais vecītis, „es palikšu vienu
gadu tava vieta strādāt muižas darbus un kopt tavas mājas; tik-

mēr tu ej un izstaigājies pa pasauli. Un ja tu, atpakaļ atnācis,
gribēsi palikt par kungu, tad arī tiksi."

Darbinieks ņem tūliņ kājas pār pleciem un iet. Lielā mežā
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viņš satiek melni ģērbtu kungu. Tas darbiniekam uzprasa: uz

kurieni viņš iešot. Darbinieks — tā un tā: viņš atlaists uz gadu

izskatīties pasauli un tad to pacelšot par kungu. Melnais viņam

saka: „Ko tu niekus klaidēsies apkārt? Nāc pie manis par puisi,

es tev došu sieku naudas par to. tad tev pēc gada kā kungam būs

arī nauda."

Darbinieks salīgst un iet melnajam līdz. Mājās nonākuši, mel-

nais viņu ieved stallī un ierāda, kas viņam jādara. Stallis pilns

daždažādiem zirgiem; citiem no tiem tikai vēl ir kā kauli un āda,
citi ir kā darba zirgi pa vasaru, bet citi tik spoži, melni ērzeļi, kā

vienas bildes! Darbiniekam katru dienu ar krietnu kančuku visi

pa kārtai jānotērš. lesākumā darbinieks gan nesit tik visai dikti,
bet tad melnais iekšā un darbiniekam mugurā — jāsitot tā, ka lai

ērzeli bļauj, ka viss stallis skan. Katru dienu ved jaunus ērzeļus

klāt, tādus, ka spīd vien. Bet ēst nedod nekā, tikai reti, ja kāds

vecs zirgs nobeidzas, tad dod citiem viņa izdilušos kaulus ap-

grauzt; ar kančuku gan dod katru dienu.
Kādu dienu melnais kungs atkal ieved melnu, treknu, spīdošu

ērzeli un piesen stallī.

„Tam tu dod nežēlodams!" melnais saka darbiniekam, „tas
tevi ari ir kāvis diezgan, tas ir tavs kungs."

Darbinieks, to sabīstas, ka nekā vairs nevar darīt,

„Ak, tad te beidzas kunga gaita!"
Melnais ņem pats kančuku rokā un nu tikai slānī kā slānī

spoži melno ērzeli. Šis bļauj un lec un nezin, kur tverties. Darbi-

nieks tikai pa tam davai! pa vārtiem- ārā un projāim — atpakaļ
uz savām mājām.

„Rauj tevi piķis! ar visu tavu naudu!" viņš domā, „par kungu
vairs negribu būt, kam tad man nauda."

Savas mājas viņš atdrod labākā kārtībā um pilnībā. Mājās

viņam stāsta, ka viņnedēļ nomiris kungs un vakar to paglabājuši.

16. A. 761. Jānis Krēsliņš „T cik a s iz Malienas" 11, 27. LP,

VII, I, 107, 18.

Vienā tumšā rudens naktī viou reiju (riju) Sims (Sīmanis) no

Sila kroga nāca mājā. Tūjas gāršai cauri izgājis, apsēdās liel-

ceļa malā atpūsties. Te piepēši viņš redz ratus šurp braucot.

Priekšā divi sirmi zirgi, iekšā sēd kungs, melnās drēbēs ģērbies.
Simu ieraudzījis, viņš prasa: „Ei, draugs, kam laužu? No ku-

rienes? Uz kurieni?"

„V. laužu, no Sila kroga uz māju!" Siims atbild.

„Tas ir labi, es arī uz to pusi braucu; gribu Kemerī vērsi pirkt
Sēdies iekšā, būs īsāks ceļš!".
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Sims iesēdās un laiž, ka put vien. Braucot kungs dod Simam

cigāru. Sims lūdz uguni.
„Še būs uguns!" kungs saka, ar pirkstu sev par zobiem rau-

dams, un aizdedzina Simam cigāru. Sims pīpe. Kungs, uz zirgiem

rādīdams, prasa: „Vai pazīsti šos putnus?"

„Kā nu ne, cienīgs lielkungs? Tie jau zirgi."

„Zirgi gan, bet veries, kādi zirgi!"

To sacījis, kungs sita ar pātagu zirgiem pa galvām. Zirgi at-

grieza galvas un Sims ar bailēm redz, ka tiem nav vis zirgu, bet

cilvēku galvas.

„Nu, vai nu pazīsti viņus?" kungs prasa smiedamies. „Redzi,

tie ir jūsu agrākie kungi, kas jūs tik daudz mocīja. Nu viņiem par

sodu jāpaliek zirgu kārtā. Bet, draudziņ, nu būs laiks šķirties.

Ej vien uz māju, man te jāpietur."

Sims pateicās kungam par pavedumu un solo priecīgi uz

māju, kunga cigāru pīpēdams. Mājā pārgājis, viņš stāsta citbrn

ļaudim, ko redzējis. Neviens negrib ticēt. „Ko jūs man neticat?

Še vēl cigārs, ko kungs man dāvāja!"
Bet nu ar bailēm ierauga, ka nav vis cigārs, bet apgrauzts

miroņa kauliņš. Otrā rītā kazaks atnes ziņu, ka pagājušā naktī

cienīgs tēvs pakāries. Nu tikai Sims noprot, kāds vēršu kupčis

kungs bijis: pats nelabais tas bijis.

17. A. 761. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 108, 19.

Viens vīrs, kam sieva sen jau mirusi, iet pa ceļu. Tam brauc

garām kāds lielskungs ar četriem melniem zirgiem un ieņem vīru

karietē. Ārā kāpjot, vīrs pateicas lielkungam par pavedumu. Tas

atbild: „Pateicība pieder maniem zirdziņiem!"
Vīrs iet pateikties zirgiem; bet labi ieskatījies, ierauga: arī

viņa mirusī sieva aizjūgta karietes priekšā. Nu vīrs nopratis, ka

šis lielskungs ir pats velns, un bailēs devies projām. Vīrs bieži
teicis:

„Mana sieva, dzīva būdama, mani jādelēja, tagad viņas dvēseli

pats velns jādelē."

18. A. 761. J. Bikše Druviena. J. A. Jansona kr.

Reiz dzīvojuši kaimiņos divi kungi, varen bargi un netaisni.
Uz vienu reiz abi nomiruši un visi ticējuši, ka to dvēseles no-

naiks elle.

Vienu nakti muižas stārasts gājis uz otru muižu ziņu nest.

Bijis ta ap pusnakti. Stārasts gan nebijis no bailīgiem, bet iīdz
ko nācis pie karātavu egles, bikses sākušas trīcēt. Te pusceļā šo
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panākot kāds melns braucējs un aicinot kāpt ratos, cels esot uz

vienu pusi. Labi. Braucot abi klusēdami. Melnais gan gribot ru-

nāt, bet stārastam neveicoties. Te uzreiz i stārasts pamanot, ka

melnajam esot zirga kājas. Šis nabags no bailēm nezinot.kur

skriet. Beidzot taču nonākot muižā. Zirgi bijuši lieli skrējēji,

bet velns tos vēl nāvīgi pīckājis. Stārasts izkāpjot un gribot pa-

teikties, bet velns sūtot, lai ejot pateikties zirgiem;, jo tie vinu

esot vilkuši. Stārasts pieejot un ar šausmām ieraudzījis, ka tie

neesot vis zirgi, bet abi muižu īpašnieki, kas priekš neilga laika

reizē nomiruši.

19. A. 761. J. Nīders Alūksnes apkārtnē.

Reiz dzīvojusi skopa lielmāte. Jā kāds nabadziņš viņai ko lū-

dzies, tā atbildējusi: „Man nekā nav ko dot. Ja tik izsalkuši esat,

ejiet pie netīrumu ballas un rijiet!"
Lielmātes saimniece turpretī bijusi pārlieku devīga: vienmēr

atmetusi, ko nu cilvēks varējusi.
Bet te lielmāte vienudienu liekas uz gultas un nomirst. Trešā

dienā pēc bērēm — kur nākuši, kur ne — ķēķī gadījusies liela

kuņa un tūlīt pie samazgu ballas ēst. Un tā katru dienu. Saimnie-

cei jau sāk mesties bail un tā iet kungam stāstīt.

Otrā dienā pats lielskungs nācis uz ķēķi un paņēmis plinti

vis līdz — ko tāda maita te vazājas. Bet tiklīdz šis grib šaut, tā

kuce sāk runāt: viņa esot lielmāte, Jai nešaujot. Šai viņā pasaulē
neesot neviena galda no kā ēst. Saimniecei gan esot jau trīs pilni
ceturtā. Šī, dzīva būdama, citus esot sūtījusi pie netīrumu ballas,
bet nu pašai esot jāēd samazgas.

Tūlīt kungs esot licis visas lielmātes mantas izdalīt nabagiem

un lūgt par lielmāti. No tās dienas vairs kuce nav nākusi.

20. A. 761. M. Garkolne no 76. g. vecas īvas Staleidzanes

Ataši c ne.

Vīnu reiz pi kalēja ībraucja divpadsmit stundēs naktī vīns

kungs un prosa apkaustīt trejus zvrgus. Kalējam nakts laikā na-

sagribēja īt uz smēdi; bet kad kungs apsūlēja labi samoksuot, aiz-

guoja. Sakyura kalējs gurni, izkola pokovus un stuojuos pi kau-

stīšonas. Apkaustīja kalējs vīnu zyrgu, apkaustīja ūtru un arī tre-

šam treis kuojas. Suoka kalējs kaustīt trešuo zyrga caturtū kuoju
un redz, ka catūrtuo kuoja ir cylvāka plyka kuoja. Kalējs nūsa-

beida, bet kungs soka: „Nasabeist, nasabeist, kausti! Ilyukšūs
man ir aizjyugts pasakuorušais pops, ūtrs zyrgs beja nu dzeršo-

nas nūsleikušais cvlvāks un šis ir brandvīnā sadegušuo sīvīte!"
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Kalējs apkaustīja vvsus zyrgus, kungs samoksuoja un pa-

zuda. Tūlaik kalējs izzynuoja, ka itys kungs beja valns, kurs pus -

naktīs braukoj ar na sovā nuove myrušu cvlvāku dvēselēm.

21. A. 761. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 106, 17.

Reiz loti nabaga vīrs, nevarēdams lielā trūcībā nekādi vairs

griezties, nodomājis labāk dzīvībai galu darīt. Aizgājis mežā —

sacēlies loti bargs laiks — meklējis pie liela ozola patvērumu. Bet

tiklīdz pie ozola piegājis, ieraudzījis turpat vienu nabagu stāvam.

Tas izskatījies loti līksms. Nabaga vīrs vaicājis brīnīdamies: „Kā

vari tik līksms būt? Tu taču izskaties tikpat nabags kā es?"

„Lai izskatos kāds izskatīdamies, bet man nekā netrūkst un

tālab esmu līksms vienmēr. Bet saki, kādēļ tu atkal tik nobēdājies

esi?"

„Kā nebūšu nobēdājies? Man itin nekā nava."

„Labi, labi — ja tas tā, tad staigāsim kopā. Tu varēsi jau šo-

dien nākt pie manis strādāt, es tev labi aizmaksāšu. Mani no šā

brīža sauksi par Ir, tevi es saukšu par Nav."

Galadarītājs atteicis: „Lai tad paliek tā, iešu tev līdz."

Gājušii pa mežu tālāk un tālāk. Nonākuši vienā klajumā. Tas

piederējis Iram. Klajuma vidū bijušas uzceltas spožas, baltas mā-

jas. (Šis Ir bijis Dievs.)
Tad Ir licis Navam uz kūti iet, paņemt baltu ķēveli un no

meža kokus vest mājā, bet tikai veselus kokus, nerantētus. No-

teicis arī, laiķēvelei pa ausu starpu nesitot.

Kutī iegājis, atradis balto ķēveli gan, bet šī briesmīgi grau-
zusi ķizu, ko tur, tā ka visa kūts plaukšķējusi. Paskatījies silē, ie-

raudzījis tur sarkanu akmeni. Nu iejūdzis ķēveli, braucis mežā

un vedis visvisādus kokus līdz pat vakaram: gan ozolus, liepas,
gan lagzdas, ošus, gan bumbieres, ābeles. Bet ap vakaru, bei-
dzamo reizi braukdams, bija uzkrāvis ķēvelei vezumu par lielu,

nevarejusļ pavilkt, un viņš ķizā tai iesitis pa ausu starpu. Kā ie-

sitis, ta ķevele iesaukusies: „Nesit, nesit, esmu tava māsa un tie,
ko tu ved, ir miroņi."

Nu Nav atminējies, ka viņam māsa jau priekš desmit gadiem
mirusi; bet ta bijusi loti skopa, nedevusi nevienam ne maizes ku-

mosiņa._ Nu vaicājis masai: „Kadēļ tu kūtī to akmeni grauzi?"
„Tadeļ, ka mans galdiņš ir tukšs, nava ko ēst. Galdiņš man

tukšs tadel, ka dzīvodama biju ļoti skopa. Kad tu, brālīt, noej at-

pakaļ pasaule, tad nedzīvo jel ta, kā es esmu dzīvojusi, lai tev te

nenotiek tāpat, ka man. Tie koki, ko tu te ved ir šie. Ozoli ir tie

vīrieši, kas nule miruši, bērzi tie kas senāk kā kungu vergi
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miruši; ābeles ir sievas, liepas ir meitas.. Bet nu ved man kūtī

atpakaļ, gribas ēst, grauzīšu atkal silē savu sarkano akmuii."

Nav savu māsu ievedis kūtī par baltu ķēvi un tad gājis pie
Ir dabūt savu dienas algu. Ir paņēmis maišeli, iebēris tajā dh i

šķipeles ogļu un atlaidis Navu uz mājām, sacīdams: „Tādēl, ka

tu, malkā braukdams, tur siti, kur biju aizliedzis sist, tad dabūsi

tikai pusi no savas algas, lai gan tagad visu tev iebēra, nenopel-
nīto arī. Mājās pārgājis, ogles izber uz baltu palagu."

Nav dziļi paklanījies un aizgājis uz mājām. Bet mājās ie-

dams, viņš prātojis: „Ko lai tādas ogles mājās nesu, ko lai ne-

nesu? Tad vēl viņas uz baltu palagu beramas —
tādas nieka og-

les! Kas tad tur labāki būs, ja tur uzbērs? Ogles bijušas, ogles

paliks."
Neiko vairāk, ņēmis izbēris pusi zeme, otru pusi gan nebēris»—

domāljis: „Kas ir ir — visas laukā nebēršu vis."

Pārgājis mājā, licis sievai paklāt baltu palagu, izbēris atliku-

šās ogles. Kā izbēris — ai brīnumi, tavi brīnumi! — ogles paliku-
šas par zelta naudu. Nu Nav gan devies uz mežu atpakaļ, grābstī-

jis tur izkaisītās, izbārstītās ogles kopā un stiepis mājās uz pa-

lagu bērt, bet ber, cik gribi — ogles bijušas, ogles palika. Tagad

atcerējies, ko Ir teicis, ka dabūšot šodien tikai pusi no savas al-

gas. Bet sirdī viņam kāda balss sacījusi: „Tādēļ, ka nebiji uz-

ticams, tāpēc pusi no algas zaudēji."

22. A. 761. 361. N. Rancāns Eglūnā.

Sen-senejūs laikūs karaveiram vajadzēja ilgus godus dīnēt

ķēniņam. Vīns karaveirs, atdīmējis sovu laiku ķēniņam, guoja
uz sātu, bet jam izgrīze nu sveitas [mēteļa! vysas pūgas. It jis
uz sātu, vējsbeja Jūti lels un jam vīnumēr platēja sveitu: cik jis
ju samiīdz, vejs otkon jū izplēš. Tad karaveirs aizzadusmuoja un

soka: „Ka pi vaina byutu dīnējis, tad gon pūgas byutu."
Tamlaikam atskrīn valns un soka uz kara veiru: „Ej da ma-

nim dīneitu uz treju godu! Tik naskut buordas, nagrīz nogu, na-

cierp mo'tu un namozgoj mutes!"

„Labi!" atMd karaveirs.

Valns tvuleņ nūvad jū uz sevim un īdūd jam dorbu, mežā

cierst molku. Karaveirs atstruodoj vainām vysu godu. Tvmā lai-
ka numierst ķēniņš, pi kura dīnēja karaveirs. Tad ūtrā godā īdūd

valns karaveiram mainu zyrgu, ar kū molku vest nu meža, un pī-
soka, ka var sist zyrgu, cik grib, tik aizlīdz zyrgam ausī durt.

Karaveirs aizbrauc uz mežu, pīlīk vazumu un nūvad uz sātu. Tad

atbrauc ūtru reizi un pīkraun vēl leluoku vazumu, tai ka tikkū

zyrgs var pavilkt. Nūbrauc trešū reizi uz mežu un pīkraun taidu
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vazumu, ka jau zyrgs naspēj pavilkt. Tad jis syt, syt zyrgu, bet

zyrgs ni nu vītas. Tad aizzadusmoj karaveirs un dur zyrgam

ausī; zyrgs tyuleņ palīk par cylvāku un soka uz karaveira: „Nasit

tu manis, es asmu tys ķēniņš, pi kura tu dīnejļ!"
Tad ķēniņš pīroksta gruomotu uz sovu dalu un palyudz kara-

veira atdūt jū dālam. Tagad karaveirs vaicoj: „Kai tevi otkon

pataiseit par zyrgu?"

Ķēniņš soka: „Idur vēl ausī, un es palikšu par zyrgu." Kara-

veirs paklausa, īdur ar vāzu ausī un ķēniņš palīk par zyrgu, tad

nūbrauc uz sovu saimiiinīku un nūvad molku.

Valns tagad syuta karaveiru uz vīnu cvlvāku, kuram beja

treis meitas, pierkt kvīšus un soka: „Jo gribi, vari pajemt kuru

navīn nu rneitom un apsaprecētīs."
,

Karaveirs sasāloša braukt, valns īlīk jam rogovuos maisu

naudas un karaveirs aizbrauc. Atbraucis uz tū cvlvāku, kara

veirs nūpierk kvīšu, samoksoj daudzi naudas un aizbrauc uz sovu

saiminīku. Tad valns vaicoj: „Vai redzēji meitas?"
Karaveirs atbild: „Redzēju."

Tūlaik valns syuta karaveiru svuotūs [preciniekos], īdūd jam
lobus zyrgus un karaveirs aizbrauc. Atbraucis vaicoj nu vacuo--

kuos muosas: „Vai īsi pi manis?"

Bet jei atbild: „Lai tu esi boguots. bet taids bailelgs, lobuok

pasakuort nakai pi tevis izīt."

Karaveirs nūbrauc un pastuosta vainām, ka nagrib īt pi juo,

tuodēļ ka jis nasmuks, ka lobuok pasakuortīs, Tad valns padūmoj:
„Itei byus man," un nūsyuta karaveiru uz ūtru muosu. Bet ūtra

muosa arī naīt sacīdama, ka lobuok nūsasleicynuot, nakai pī taida

baiieiga izīt.

Karaveirs brauc atpakaļ un pastuosta vainām; tad valns ot-

kon nūdūmoj: „Itei arī man." Syuta tad karaveiru vēl da jaunuo-
kai muosai. Brauc vēl karaveirs un vaicoj nu jaunuokuos muosos:

„Vai īsi pi manis?"

Tad jaunuokuo muosa atbild: „Išu, lai gon baileigs, bet bo-

guots."
Karaveirs nu brauc prīceigs uz vainu, kurs izdzierdis, ka jau-

nuokuo muosa īt pi juo kolpa, pīsylda kubulu yudiņa, apgrīž kara-
veiram nogus, apcierpj morus, līk kuibulā, izmozgoj un karaveirs
palīk lūti smuks. Nūbrauc tad karaveirs uz sovu margu un vad

jū uz bazneicu. Vacuokuo muosa īrauga, ka tagad taids smuks

bryugons,_bet na juos; teik jai lūti žāl, tad jei pajem striķi un pa-
sakar kuka. Utra muosa arī taipat napacīš, skrīm uz azara un nū-

sasleicynoj.
Karaveirs sasalauloj un vairs jau naīt par kolpu pī vaina. Nū-

nas tagad gruomotu keniņa dālam, kurs puorskaita jū un pamat
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vvsu sovu kēnesti karaveiram, a pats nuīt uz tuksnesi un dzeivoj

tur leidz nuovei.

23. A. 761. 465. C. M. Garkolneno 76. g. vecas Ivas Sļtaleidza-
nes Atašienē.

Vīnu reiz nūmyra muiižinīiks, kam beja daudz naudas. Tū

naudu nūzoga vagars, bet vainu salvka uz nabadzīga cylvāka.

Pasaucja tū cvlvāku mižinīka dāls un grib pērt. Nabogs soka:

„Dūdit man vagari, puoru lobu zyrgu un es vainīgū par četras dī-

nas atvesšu! Tikai lai vagars klausa manis, bet na es juo!"

Aizjyudzja puori zyr_gu, sāduos nabogs ar vagari rotūs išķā

un brauc. Jīm izbraucūt, muižiinīka dāls pīsacīja vagaram klausīt

naboga. Braucja, braucja nabogs ar vagaru un pībraucja pi krist-

celim. Nabogs soka: „Gulēsim par nakti te!"

Nūjyudzja jī zyrgus un nūsalyka uz naktsmuojom. Vagars

aizmyga, bet nabogs tur aizdadzynuotu svecīti rūkā un skaita

puotorus. Pašuos pusnaktīs brauc valni ar kungim, tai ka zeme

vīn reib. Pabraucja gara viertine un nabogs nu pādējim vaicoj:
„Cīnīgi lelkungi, pasokit, kad myusu lelkungs brauks."

„0, jis vēl tuoļi!" atbildēja braucēji un aizbraucja,.

Reitā nabogs ar vagari sajyudzja zyrgus un brauc tuoluok.

Pībraucja pi ūtrim kristcellm, nabogs soka: „Gulēsim te šūnakt!"

Nūjyudzja zyrgus un atsagula. Vagars aizmyga, bet nabogs
tur aizdadzynuotu sveci rūkā un skaita puotorus. Pašuos pus-
naktīs otkon atskrīn valni ar kungim. Nabogs izmūdynuoja va-

gari un sēd obi. Pabraucja cauri gara viertine un nabogs prosa

nu pādejim braucējim: „Cīnīgi lelkungi, pasakit, kad myusu lels-

kungs brauks."

„Reit brauks," atbildēja braucēji un aizbraucja tuoluok. —

Reita cēlās_ nabogs ar vagaru un brauc tuoluok. Braucja, brau-

cja jī, — vēl saulīte labi augši beja — un pībraucja pi kristcelim.

Nabogs soka: „Gulēsim te šūnakt!"

„Na," vagars soka, „saulīte vēļ labi augši un mes, pabraukuši
kaidu gobolu, puorgulēsim krūgā!"

Vagars beistās, jo zyna, ka lelkungs brauks, un nagrib gulēt
pi kristcelim; bet nabogs soka: „Kungs pīsacīja tev manis

klausīt!"

Nikuo darīt vagaram, un jī, nūjyuguši zyrgus, palyka pi krist-

celim. Sēd nabogs un gaida pusnakšu, magu! arī vagars. Pašuos

pusnaktīs otkon suoka braukt valni ar kungim. Pabraucja gara

viertine cauri un pādējais brauc lelkungs.

„Cīnīgs_lelkungs, pasoki pi kuo tova nauda! Man tovs dāls

nuovi apsūlēja, bet es naudas nazogu!" soka nabogs.
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Lelkungs izkuopja nu notu un sOka: „Muna nauda pi vagara!"
Cikom nabogs ar lelkungu runuojas, lelkungs, aizlicis rūkas

aiz pakaļas, pīrakstīja zeimīti, padevja nabogam un soka: „Nū-

ved itū zeimīti munam dālam un pasoki, ka jis lai tai nadzeivoj

un laužu nasyt! Man tagad brīsmīgi grvuti dzeivuot par sovim

dorbim uz pasaula!"
Tad sāduos lelkungs rotūs un aizbraucja. Reitā nabogs ar

vagari aizjvudzja zyrgus un aizbraucja uz muižu. Nabogs at-

devja muižnīka dālam zeimi. Dāls puorlasīja un izzynuoja, ka vai-

nīgs vagars. Nabogs pasacēja muižinīka dālam1
,

kai lelkungs dā-

lam lyka dzeivuot. Muižinīka dāls samoksuoja nabogam par zei-

mes atvešanu nu tāva un palaidja jū vaļā, bet naboga vītā labi iz-

pēra vagaru. Muižinīka dāls vairuok nikod laužu napēra un beja
lobs kungs.

2. Dievs soda ļaunu cilvēku.

1. A. 761. B. Jānis Treimanis Bramberģē, 1873. LP, V, 231 (107).

Sairninieks ved zosis pārdot. Ceļā izskrien kungs, saimnieku

mēdīdams: „Vai dzirdi, ZSoslenīca, cik maksā tavs vezums?"
„Tik, cik tu pats!" saimnieks atbild. Kungs par to rupjo vār-

du pasauc vagaru palīgā un iecērt pliķi.

„Paldies! tas viens pliķis atnesīs tev trīs pliķus — piemini!
Tagad, zināms, man nav vaļas."

Pēc laba laika dzird: tam pašam kungam vajagot namdari,
jaunas kūtis celt. Saimnieks, pārģērbies, aiziet par namdari pie-
dāvāties. Labi. Vel tai paša dienā kungs ar namdari aiziet mežā
kokus zīmēt. Namdaris saka: „Tas koks tik un tik resns!"

Kungs tiepjas: „Ne, viņš tik un tik resns!"

„Vai atkal Zosleņīcu apmulķināsi? Še mācība! — tas pirmais
pliķis."

Kungs pārskrien mājā — vaigs itin sarkans. Lai braucot ār-
stam pakalļ Bet tamer saimnieks nodzinis bārdu un pārģērbies,
ienāk muiža par gudrāko ārstu šinī gabalā.

Jā, jā — tas esot labi! kungs priecājas. Lai paskatoties, kas
tam vaigam par nelaimi.

„Kas nu par nelaimi? Jāiekurina pirts, būs labi," ārsts mie-
rina. Pirtī ārsts liek slimajam lavā kāpt sutināties; bet šis tiep-
jas, kas ar tadu vaigu varot karstumu panest.

„Tad tu gribesi gudrāks būt! Ače otrs pliķis no Zoslenīcas."
Ak tu žēlīgais! šis tīri traks izskrien no pirts: „Simts rubļu

nieka nauda, kas Zosleņīcu noķer!"
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Nu jūdz zirgus, nu skrien pakal, arī kungs pats sēžas ratos

un liek kučierim braukt. Bet Zoslenīca, turpatkrumospaslēpies,

gaida smaidīdams. Līdz ko kunga zirgi tuvuma, šis krūmos pilna

kaklā: „Are, Zoslenīca pa viņu pusi grib izlobt."

Kučieris no buka zemē un prom uz to pusi, jo domā: jkads ķē-

rājs krūmos iesaucies. Bet Zoslenīca tamēr kungam klat:

„Ače trešais pliķis! ko es teicu; trīs reizes būs."

2. A. 761. B. Ernsts Birznieks no BillesTreibergas Dzir-

ciemā. Jkr. 111, 65, 27. LP, VII, 11, 29, 2, 5.

Vienai mātei bija viens vienīgs puisēns, tā ap astoņi gadi

vecs. Viņa to dikti mīlēja un visvisādi izlutināja. Ko tik puisēns

iegribējās un tiepās, to māte tam deva. Kad atnāca, žīds ar smuku

nūju un puisēnam- nūja patika,_tad māte jau arī lūkoja žīdu pie-

dabūt, lai tas puikam nūju atstājot. Ja nabadziņam_bija pātaga un

puika to ieraudzīja, tad gāja meldiņš vālam, kamēr mate — vai

nu ar labu, vai ar ļaunu — izdabūja no übadzina pātagu un atdeva

puisēnam.
Reiz ienāk vecs vīriņš tam galvā spoža cepure. Puika līdz

ko ierauga cepuri, tūliņ to paķer nn vairs neatdod. Vecītis taisās

iet projām, bet puika ne par ko nedod cepuri ar labu.

„Paņemiet, večiņ, šinī reizē kādu no mana vīra vecām cepu-

rēm — puika jau jūsējo ne par ko vairs negrib atdot. Citā reize,

kad atnāksit, tad atkal pārmainīsim — tad puika būs apnicis un

atdos."

Vecītis neņēma nevienu no vīra vecām cepurēm, bet aizgāja

pliku galvu projām. Vējš vecīša sirmos matus vien nopurināja,
tam pa sētu aizejot.

«Nevajadzēja tev ņemt vecīša cepuri, tu redzi, kā vējš purina

viņa sirmos matiņus."
Puika nemaz neklausījās, bet tik bāza spožo cepuri galvā. Uz

reizi puika sāka kliegt: „Vai, vai, mcm, mcm, galva deg, galva

deg!"

Māte sabijusies paskatās uz puiku, bet nekā neredz. Viņa

paķer cepuri un skrej vecīšam pakal, bet tas pazudis, tā kā ūdenī

iekritis. Arī cepure viņai izzūd no rokām. Māte nu skrej atpakaļ

pie puisēna, bet tas jau ir gultā nomiris.

3. A. 76)1. B. A. Lerchis
- Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, 11, 42, 26.

Reiz kādam loti bagātam saimniekam bijusi viena vienīga
meita. Tēvs gribējis meitu izprecināt, bet meita stīvējusies pre-
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tim, sacīdama: „Neiešu ne pie viena, kamēr negadīsies tads, kam

tikpat daudz mantas kā man!"

Gan nākuši tādi, bet tik daudz mantas nevienam nebijis. Bei-

dzot viens tomēr atgadījies, kam gandrīz tikpat daudz bijis, tik

viens dukāts iztrūcis.

„Nu, tas maza lieta!" meita teikusi.

„Rītu ies gar ezeru bagāts saimnieks, izej pretim, atņem du-

kātu un pašu iegrūd ezerā, tad varēsim precēties!"
_

Sacīts — darīts. Nelaimīgais saimnieks gan lūdzies, lai jel

mazākais dzīvu atstājot, bet nekā. Viens grūdiens — ezera iekša.

Dziļajā dzelmē slīkonis tik vēl attapis iesaukties: „Lai Dievs tev

to atmaksā!" un tad pazudis.

Briesmoņa pasmējies par šiem vārdiem un griezies uz māju;

bet tai pašā acumirklī barga balss saukusi: „Atrāki tev neatrieb-

šos, kā pēc trīsdesmit gadiem!"

Mājā briesmoņa tūlīt rādījis savai līgavai atņemto dukātu un

pastāstījis, ko svešā balss pasludinājusi. Mantkārīgā līgava pa-

grābusi dukātu smiedamās: „Lai sauc, lai, tas jau vēl loti ilgi ko

gaidīt, trīsdesmit gadi lielu lielais laiks! Tagad labāk runāsim tik

par kāzām."

Abi saprecās. Un paskaties tik! Visā dzīvē tiem cauru mūžu

tik laimīgi vedas, ka ne vistas ola postā neaiziet. Tādā neredzētā

laimē trīsdesmit gadi aiztek kā viena diena.

Te kādu dienu pie laimīgiem ļautiņiem ienāk sirms übags un

lūdzas ēst. Bet saimniece atraida sirmgalvi, lai ejot uz citu māju,

viņai neesot vaļas, esot vistas jāraugot un cālēni jāēdinot. Sirm-

galvis, _to dzirdēdams, arī vairs neplijās pēc maizes, tik lūdzās,
lai atvēlot tāpat atpūsties. Nu tādu nieciņu saimniece labprāt at-

vēl un tad aizsteidzas pie vistām. Tomēr ilgi tur nepaliek; it drīzi
tā atpakaļ un saimniekam uz ādu: „Dzen tu übagu projām! Tas ir

pats nelaimes putns! Man saplīsa vistas ola! Dzen to projām, man

saplīsa vistas ola!"

Un kamēr šī tur tā bļaustās, te puisis ieskrien elsdams: „Saim-
niek, lacis nule saplēsa visus zirgus!"

To dzirdēdama, saimniece vēl trakāki saimniekam virsū:
,;Dzen to plukatu' projām, jo tas ir un ir pats nelaimes putns!"

Un kamēr š_ī tur ta bļaustās, te gans elsdams klāt: «Saim-
niece, vilks saplēsa visas govis un avis!"

To dzirdēdama, saimniece paķer koku un dzīs übagu ar ne-

godu lauka; bet tai paša acumirklī stipra, barga balss sauc aiz
durvim: «Nelaimīgais, nac tu ara, es tiem laimīgājiem gribu at-
riebties!"

Un līdz ko übags pār slieksni, te atveras zeme vaļā un māja
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nogrimst ar visu saimnieku um saimnieci; tik bezdibiņu ezers pa-

liek tai vietā.

4. A. 761. B. «Dundurs Pats", 1878. g. 40 (15).

Vienam lielkungam* bijusi lielimāte briesmīgi skopa un sīksta

un dzīvojusi ar savu lielkungu briesmīgi nesaderīgi.

Reiz nonākuši šinī muižā vanderzelles, pret kuriem lielmāte

loti skarba bijusi un ne pat paēst nedevusi. Šinī muižā bijis ar

viens kurpnieks, kas nabadzībā dzīvojis ar savu sieviņu, bet kas

bijusi devīgāka nekā lielmāte, un no savas nabadzības paēdinājusi
svešniekus. Studenti sarunājušies savā starpā lielkundzi ar kurp-

nieka sievu pārmīt, kurpnieci iedot lielam kungam un lielkundzi

kurpniekam. Tā tad ar kādā naktī taisījušies pie darba, no kā ne

vienam ne otram vīram nav ne par mata galam bijis zināms.

Kurpniecene rītā cēlusies augšā un atradusies lielkunga ēr-

bēģī. Istabas meita gājusi prasīt, kādās drēbēs lielmāte ģērbsies,

un dabūjusi par atbildi: „Tajās pašās, kas vakar bijušas."

Istabas meita, kas arī nebijusi viņas pazinusi, atnesusi kreklu

lielmātei un brīnojusies, kur lielmāte tādu melnu un salāpītu kre-

klu ņēmusi, iemetusi kreklu tūliņ krāsnī un sadedzinājusi; prasī-

jusi tad atkal no jauna, kurā kambarī lielmāte kapiju dzeršot.

Lielmāte atbildējusi: „Pie lielkunga!"
Istabas meita tūliņ steigusies lielkungam stāstīt, ka lielmāte

pie viņa gribot kapiju dzert, jo no pašām kāzām sākoties, viņa

nebija ar lielkungu nekad pie viena galda kapiju kopā dzēruši. Par
tādu jauku vēsti lielskungs meitu daudzkārtīgi apdāvinājis.

Turpretim kurpnieks cēlis savu sievu augšā, lai ceļoties drā-

tes vērpt. Šī gultā gulēdama atbildējusi: „Trā, trāt!"

Kurpnieks uzsaucis otru reiz, bet viņa sākusi smiet un saukt:

„Trā, trāt!"

Te nu kurpnieks sadusmojies, paķēris siksnu un labi krietni

izpēris.
Kad nu lielskungs ar savu sievu kapiju nodzēruši, bija iznā-

kuši laukā pastaigāties, skrējusi kurpniece, lielkungu ieraudzīda-

ma, viņam pretī un saukusi: „Ak, mans mīļais lielskungs!"
Bet iepakaļ bijis arī kurpnieks ar savu siksnu klāt un pēris

un pēris, ko mācējis, un teicis, ka nu laikam traka esot palikusil
.

Lielskungs ar savu lielmāti gājuši pie baznīckunga un liels-

kungs licis,_lai par jaunu viņus salaulājot. Baznīcas kungs to ar

izdarījis. Pēdīgi gan paši vīri atzinušies, ka sievas pārmītas; bet

lielskungs bijis ar savu pilnā mierā, lai gan kurpnieks pretim ka-

parojis, tad tomēr nevarējis neko izdarīt. Kā mīts, tā izmīts!

Piezīme. Šī, kā arī sekoša, pasaka loti atgādina 9. sējuma 4. pasa-

kas otru variantu (22. 1. p.). P. Š.
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5. A. 761. B. J. Henninš no L. Štrauses 1884. g. Sasmaka.

Divi ceļinieki gāja kopā vienu ceļu un iegāja kada māja, kur

dzīvoja kurpnieks, un lūdzās naktsmāju. Tā sieva gan butu de-

vusi, bet kurpnieks neļauj. Tad tā sieva sacīja: «Netālu ir viena

•muiža, tur jūs varēsit nakti pārgulēt."

Viņa bija dikti žēlsirdīga un iznesa tiem slepen kukuli maizes

un pāri siļķu. Tie nu aizgāja līdz tai muižai un atkal lūdzas nakts-

māju.

Tas kungs gan būtu devis, bet lielmāte atkal neļauj. Kungs

tad sacīja, ka te netālu ir viens krogs, lai ejot tur nakti pārgulēt.

Kungs ir atkal žēlsirdīgs un iznes katram rubuli naudas, lai tie

iet uz krogu un paēd. ledami tie domāja, kā tas tā var būt, kad

vienam sieva neļauj un otram vīrs, un norunāja abus pārmīt.
Nakti tie iegāja un apslacīja ar miega zālēm lielmāti un aiznese

to uz to māju, kur tie pirmīk nakts māju bija lūguši. Tad apsla-

cīja atkal to kurpnieka sievu, izņēma to no gultas un ielika to liel-

māti tai vietā, un kurpnieka sievu aiznesa muižā, lielmātes gultā.

Kurpnieks izcēlās no rīta agri un kūla to lielmāti, ka neejot

cūkas kopt, jo viņš nepazina, ka tā ir pārmīta. Šī atkal brīnījās,

kas kungam noticis, ka viņš sūta to cūkas kopt, un atbildēja:

„Kur tad ir nama meita, ka man būs jāiet cūkas kopt?"

Viņa jau arī nezināja, ka atrodas pie kurpnieka.

Kad kurpnieka sieva pilī no rīta atmodās, tad istabas meita

tūliņ bija klāt un prasīja, vai tās pašas drēbes ģērbšot, kas vakar

bijušas. Viņa nekā nezina ne par vakaru, ne par aizvakaru, un it

ātri atbild tikai: „Jā."

Nu tūlīt istabas meita iznes melnu kleiti, apģērbj to tā kā

čaukst vien, un kājas apaun ar samta kurpēm. Bet tik mīlīga liel-

māte nekad nav bijusi kā šorīt, jo katru rīt istabas meita bija da-

būjusi pliķus un šorīt ne. Tāpēc tā sacīja visiem kunga ļaudim,
ka lielmāte tik mīlīga nekad vēl neesot bijusi, kā šorīt. Kungs lika

savai iztabas meitai prasīt lielmāti, vai nedzeršot ar viņu kafeju
kopā. Tā atkal atbildēja: „Jā, labprāt!"

Viņa pirmāk nekad nebija dzērusi ar kungu kopā. Dzerot uz-

runa kungs savu lielmāti, vai nebraukšot pie radiem. Lielmāte
atbild: „Jā, labprāt!"

Kungs nu lika aizjūgt četrus melnus zirgus priekš karītes.

Viņi nu brauca gar kurpnieka māju, kad patlaban lielmāte gāja
savas cūkas kopt, un ieraudzīja karīti braucam, pieķērās klāt un

sauca: „Tie ir mana kunga zirgi, tie ir mana kunga zirgi!"
Kurpnieks to redzēdams, paķēra zābaku bluķi un skrēja pa-

kal, līdz to panāca, noķēra pie bizēm, uzvilka uz savu cisku un
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ar to bluķi sabluķoja. Kungs gan to pazina, bet nekā nesacīja un

brauca projām.

Atpakaļ braucot, tas pats Dievs. Ta sieva sēdēja pie loga

un leca ar visiem rāmjiem ārā, bet kurpnieks sagrāba
L

to pie kā-

jām un bluķoja atkal ar to bluķi, bet tie aizbrauca savā muižā.

Tad kurpnieka sieva apģērbās par übagu un aizgāja pie sava

kunga übagos, bet kungs to neuzņēma un saka: „Mana lielmāte

negrib übagus pieturēt!"

Un übadzei bija jāaiziet. Līdz šī mājās pārnāca, kurpnieks
tūlīt atkal ar savu bluķi bluķoja.

Ceļinieki no krogus tanī muižā ienāk un lūdzas atkal nakts

māju. Kungi tūlīt atļāva. Izgulējās par nakti no rīta gāja tālāk,
kamēr aizsniedza kurpnieka māju, kur lūdzās atkal nakts māju.
Sieva būtu šoreiz devusi, bet kurpnieks neļauj.

Ceļinieki aizgāja un priecājās, ka tā varējuši tos pārmainīt.

Piezīme. Sal. piezīmi pie iepriekšēja varianta. P. š.

6. A. 761. B. Skolnieks Pilipjonoks Asūnā.

Tymūs laikus, kai vjāl beja prigons [baltkr. prygon, klaušu

darbi! dzeivova boguots muižinīks, pi juo beja cīš sirdeigs voits.

Voits kotru dīnu vys gribēja, kab jarn kotru dīnu izciertstu vys

kaidu nružiejaņi. Lauds vys cierta ar agruzdym, [baltkr. agrust
ērkšķi] i lāja viersā suolēji iudini. Vīns mužiciņš Jurka jau dzei-

vova godu sešdesmit, ali [bet] jis nikur nabeja apgrākuojis, i voits

nikai navarāja juo atcierst. Vīnu reizi voits sadūmova lobu lītu.

Jis zynova, ka pi Jurkys lobi zyrgi, i lai jis nūvad jū ar kungu
iz alni. Voits dūmova, ka Jurka tagad byus atciersts. Voits pa-

stuostēja taidys lītys kungam. Kungs nu raizis nagribēja a piecuok

pascēja: „Labi, lai myus Jurka pavyzinoj!"
Voits iz reita sacīje Jurkani: „Tu nūaj da kungam, kungs gTib

ar tevi parunuot."
Jurka cīš nūsabeida, jam uoda tai i aiznīzja, jis dūmova, ka

jam jau možen [varbūt] tagad i tiks. Jurika nūīt da kungam, kungs
soka: „Tu, Jurka, mvus reit nūvessi iz alni."

Jurka suoka praseitīs: „Kur as jius nūvesšu, as nazynu, kur

tei aļņa. Kungs, as lobuok kotru dīnu iz ceļu staiguošu nakai vesšu

jius iz aļņi."
Voits sacīje: „Tu kai gribi, a myus reit nūvessi iz alni, a

ka na, to byus fiksts atciersts."

Jurka rauduodams nūguoja da sātai. Pa celi jis sateik naz-

kaidu kundzeišu. Kundzeišs vaicoj: „Kas tī, Jurka, raud."

„Kai narauduot, ka reit kungu ar voitu vajaga vjast iz alni."

Kundzeišs sacīje: „Nabādoj, as itū izdareišu. Tu nūaj da
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kaimiņa i paprosi nu juo karapaškys (ratus), bet lai sjabris pots

da tevi atdzan, tod tu zyrgus aizjiugsi, pasavjersi par luku, as

byušu prīškā, i tu piec mani pakal, mjas jūs nuvjessim da alņai."

Jurka nūguoja da sjabram, prosīje jam karapaškys, sjabris pro-

sīje: „Kū tu vessi?"

Jurka saceja: „Vesšu kungu i voitu iz aļņi."

„Tod tu salauzeisi munu karapašku."

Saimnīka buoba sacīje: „Kai jis vjass kungu ar voitu, tak i

na žāl."

„Nu lobi!" sacīje sjabris, „es tjev īdušu."

Iz reita agri, Jurka aizjiudzja zyrgus, i nūbraucja da kungam

iz muižu. Voits dūmova: „Jurkam tagad byus ūksts atciersts."

Voits nūskrāja da kungam, kurs vjāl gulāje i cīš nagribēja

braukt. Kungs pīsacjāle, pajēda, taisējuos braukt. Kungs ar voltu

atsasāduos, i Jurka piisacjēlīs īraudzīja car lūku, ka tys kundzeišs

skrīn pa prīšku. Zyrgi skrāje kai troki, voits ar kungu tikkai smjā-

juos. Zyrgi nūstuoja i īkrita zjamjā. Kungs ar voitu cīš nūsa-

beida. Tja daguoja nazkaids kungs i voicoj: „Kū jius pasceisit?"

Kungs ar voitu nikuo narunova, jī redzjāja, ka ībraucja aļņi.

Tyuleit kungu aizvjedja un paruodīja, ka jū vuorīs tymā kotlā,

smolā, par tū ka jis nikuo nasacīje, ka voits lauds syta. Voitam

paruodīje ūtru kotlu, i pascīje: „Tevi vuorēs tymā kotlā, par tū

ka tu lautjaņus cīš syty i mūcēji."

Pots lelyis alņis kungs pascjē, lai Jurka brauc piec kunga

sīvys, i lai tū arī atvad iz šani. Jurka nūbraucje, jū izcjāla tys

pots kundzeišs, i jis otkon braucja pa zjemis.
Atbraucs da gospožai, jis vysaiž pīmalova, ka tī spēlej cīš

skaista muzyka, i jī ti pricuojās. „Kungs prosjē, kab i tu nū-

brauktim 1 da jam."

Gospoža _apsavylkuos, atsasjēdja reizī ar Jurku. Jis tik pa-

savjāra par lūku: tys pots kundzeišs prīškā. Zyrgi nūskrēje kai

vātra. Tai pot vītā izkrita car zjami. Jurkam togod baiļu nabeje.
Gospoži ībouzja pīna pūdā virtīs, par tū kai jei lauds nikod naba-

rova ar lobu pīnu.

Jurku pascāla ar zyrgim iz augšu, i jis atbraucja da sātai, i

palyka par tuos muižys kungu.

7. A. 761. B. A. Lerchis-P v š ka i t i s Džūkstē. LP, V, 201 (89).

Vecos laikos ceļa vīrs kādreiz apmaldījies. Par laimi saticis
sirmu vīru un tas bijis Dievs. Nu lūdzies parādīt ceļu. Sirmais
vīrs teicis: „Nac man līdz!"

Gājuši, gājuši — beidzot noslāpuši iedami. Bet tur tuvumā

ieraudzījuši muižu. Ceļa vīrs vēdinājies muižā nodzerties; bet sir-
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mais virs atteicis: „Tur nedabūsim1 vis dzert, tur izrīdīs mūs ar

suņiem. Bet manis pēc, ja tā nu gribi, iesim: arī." legājuši. Vai ne-

varot dabūt nodzerties?

„Ko gribat!" kungs atbļāvis. „Dienas zagļi, vairāk nekas —

dzert tikai meklēt. Prom pie darba!"

Un kad šie tūliņ tik ātri nesteigušies, tad kungs licis suņus

palaist un izrīdījis no muižas ar negodu.

Ceļā ceļa vīrs vaicājis Dievam: ko tādam darīt, kas ar cil-

vēkiem tā apejoties?
„Lai viņš paliek nabags!" Dievs atteicis.

Gājuši atkal labu gabalu, ieraudzījuši pļāvēju uz lauka, pra-

sījuši tam dzert.

„Jā, jā — tūliņ! Man gan nav vaļas līdz iet, bet ejiet tikai

istabā, tur redzēsit putras trauku, krītiet klāt un sadzerieties

labi!"

Šie patencinājuši un iegājuši. Putru dzerot, ceļa vīrs vaicā-

jis: „Kā tādam atmaksāt, kam tik laba sirds?"

„Lai viņš paliek stāvu bagāts!" Gājuši atkal. Pienācis va-

kars. Ceļa vīrs iesaucies: „Ače, kur atkal viena muiža! Ko tālāk

staigāsim? lesim nakts māju parunāt."

„Tur nedabūsim, te mūs ar klūgām izdzīs, ar akmeņiem pa-

vadīs; bet ja nu tā gribi, iesim arī."

legājuši. Vai nevarot nakts māju dabūt?

„Kas par nakts mājam!" kungs parāvis klūgu un izdzinis pa

durvim. Šie vēl neko nesteigušies; bet nu kungs vēl pa otram

lāgam izskrējis, paķēris akmeni un laidis pakaļ, zaimodams: „Vai

neiesit projām, diedelnieki tādi! Par dienu, kad jāstrādā, nova-

zāties pa krūmiem, pienāk nakts, gan tad māk pajumtu atrast!"

Šie neatteikuši ne pušplēsta vārdiņa pretim un aizgājuši tā-

lāk. Ceļā ceļa vīrs atkal vaicājis: „Ko tādam necilvēkam darīt?"

„Paskaties atpakaļ!" Dievs atbildējis. Paskatījies: vai akls!

muiža deg zilās liesmās.

8. A. 761. B. Vistiņš Zutenes pag. pie Saldus. LP, V, 198

(86, 1).

Tas bijis vecos laikos. Toreiz vienam krodziniekam bijis jā-
iet pa pašiem ziemas svētkiem kāzās. Un viņam bijusi viena vie-

nīga meita; tā gribējusi kāzās drusku palepoties un tādēļ iedomā-

jusies vēl ziemas svētku vakarā jaunus lindrakus šūt. Tēvs, māte

gan bāruši: „Vai tev šovakar jāšuj; pūrā lindraki labu labie, kas

tiem kaiš? Tūliņ gulēt!"
Joki nelīdzējuši, bijis jāiet gulēt. Tomēr padari tu tādai ko.

Tiklīdz vecie šņakuši, šī no gultas āra un šuj, lai zib vien.
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Te uz vienu reizi klaudzina pie durvim. lelaiž — ir ceļa gā-
jējs. Nu, nekas! — tas atlaižas uz mūrīša snaust, kas viņai ar

tādiem — šuj atkal.

Nepaiet ne brītiņš, klaudzina atkal.

„Kad tevi nelaime!" šī sašūt, „par muļķi te jānoskraidās, ne

naktī vairs miera dabūt!"

Bet pukojies, cik gribi — krogus vieta, jāielaiž. Attaisa dur-

vis: lien nosalis vecs vīriņš iekšā, paldies uz paldies sacīdams.

Bet meita savā piktumā nemaz nerunā ar tādu. Vecītis paliek
klusu, nosēžas uz mūrīša sildīties un sāk, vadzi, cieši vien virsū
skatīties, ka šī tur šūdama raujas. Šuj, šuj, tādu laiku — ne viens
ko runa, ne otrs. Beidzot vecais nevar nociesties, pieies šuvējai
tuvāk: _„Klausies, meitiņ. man liekas, tu gan nezini, ka rītu zie-

mas svētki?"

„Nezinu! Kā tad nezinu? Bet uz kāzām! jātaisās, kad tad
susur

„Nu, tad šUj, šUj!"

To sacījis, vecītis izvelk no kabatas grāmatu, vaicādams;
„Bet vai grāmatu arī maki, meitiņ?"

„Zināms, ka māku, bet tagad nav vaļas lasīt."

„Uja! cik tu lepni runā," vecais nonūšas; tad izvelk mazu sve-

ces galiņu no kabatas, aizdedzina to, nopūš meitas uguni un noliek
uzšķirto grāmatu priekša, pieteikdams: „Še, meitiņ, lasi čakli pie
manas uguns šo grāmatu; lasi viņu seotiņus gadus, septiņus mē-

nešus, septiņas dienas!"

Ceļa vīrs uz mūra, tos vārdus pusmiegā sadzirdējis, uzlēca
sēdus, lai redzētu, kas tad tas par veci īsti ir tāds, to teikdams;
bet vecais jau bij nozudis un meita, šuvekli atlikusi, lasīja, lasīja.

No rīta vecāki brīnās: meitas gulta tukša. les raudzīt: meita
lielajā istaba skaita pātarus sveša grāmatā. Tēvs prasa: kur tādu
grāmatu ņēmusi?

Šī nepacel ne acis un tikai lasa: lūpas vien kust, balsa ari
nedzird. Tevs paņems pie rokas un sakratīs, lai taču atbild, kad
runa, bet neka — meita nemaz nemož. Nu paņems un vilks no

beņķa nost, bet neka: nav nemaz no beņķa atdabūjama. Visi sāk
pārbrīnoties, kadel tas ta, bet ceļa vīrs ņēmās izstāstīt, ko naktī
redzējis un ko vecais vīriņš runājis.

Tagad nopratuši, kas tas par tādu vīriņu bijis, kas to pavē-
lējis.

Un meita salasīja savu grāmatu uz ta beņķa pie mazās sve-
cītes septiņus gadus, septiņus mēnešus, septiņas nedēļas septiņas
dienas un tad patika vālam.
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9. A. 761. B. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģe. LP, V,

199 (86, 2).

Oitreiz kāda meita jaungada naktī vērpusi namā pie uguns-

kura pūra cimdiem dziju. Te ienācis balts vīrs un ielicis meitai

grāmatu klēpī, teikdams: „Nu gan vairāk nevienu jaungada

nakti nevērpsi!"

Baltais pazudis. Meita piecēlusies un gājusi istabā, bet —

tos brīnumus — kraķītis, uz kura patlaban sēdējusi, bija pieau-

dzis miesai. Gan ismocījās kraķīti nost dabūt, bet ne un ne: kā

rautu diktāki — meitai sāp; kā rauga kraķīti atzāģēt — kraķītim

asinis tek un meitai sāp vēl vairāk. Pusgadu vēlāk meita nomi-

rusi; bet dvēsele ielaidušies sienas šķirbā, kur vērpjot vēl šo-

dien: tik! tik! tik!

10. A. 761. B. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 30.

Vienai kaupmaņa sievai ir trīs bērni, divi lielāki un trešais

vēl gluži mazs. Tā atstāj lielākos bērnus apakšistabā, tiem pie-
kodinādama, lai nebaroties, bet esot klusu, citādi tiem „degunu
nokodīšot", — un ar maziņo uziet augšistabā, tur šo mazgātu.
Par kādu brītiņu viņa dzird apakšā dikti skaņi ieblaujoties; tā

steidzās zemē un uziet, ka viens bērns otram nokodis degunu;
savās lielās dusmās sakamp veselo bērnu un sviež pa rokas ga-

lam pret durīm, kur tas paliek nost. Nu tā vēl iedomājas, ka ma-

zais bērns palicis ūdensvannā; viņa steidzas augšāi un atrod to

jau noslīkušu.

3. Dievs apžēlo atgriezušos grēciniekus.

1. A. 761. C. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, I, 35, 9.

Reiz tēvam tads dēls, kas sestajā, septītajā gadā vēl nestai-
gā: tik slinks, ka lugšus lūdzams. Tīri smiekli ar tādu, bet ko

darīsi? Tēvs uztaisa ratiņus, iesēdina tur šo, kā paunu, un sāk
vazāt apkārt nabagos.

Te vienās mājās kāds labdaris noliek maizes klaipu uz galdu
un saka: „Tev, tet, nav brīvi maizi ņemt. Ja tu, dēliņ, vari, tad

ņem, bet ja nevari un negribi, tad salksti badā!"
Dēliņš tai dienā loti bij izsalcis. Ilgi gorījies pa rateliem, ka-

mēr jau vienu kaju izcēlis, drīz arī otru.

„Nu paldies Dievam! jau no rateliern ārā," tēvs klusu pie
sevis nočukst.
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„Nu atpūties, atpūties dēliņ, pie pirmā sola, ka neparauji vē-

deru!" citi smejas. Un redzi, pēc laiciņa dēliņš jau pie galda.

Bet maizes klaips, neredzama spēka vilkts, iet arvienu uz

priekšu un dēliņš pakal, kamēr abi jau pa durvim laukā. Laukā

dēliņš domā teciņus klaipu sagrābt, bet pārgalvnieks klaips no-

moka ķērāju, kamēr slapja mugura un tad beigās nozūd, kā ūdenī.

Tēvs priecīgs izsaucās: „Tas bij tavs labais gars, kas tavu

slinkumu izārstēja."
Dēls no tās dienas tecēja čakli, mācījās veikli strādāt un pēc-

galā tapa pārticis vīrs.

2. A. 761. C. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 44.

Lielskungs reižu sēdēja pie sava rakstāma galda, uz ko tas

bija nolicis cietu rubuli un vienu palušku, jeb kapara kapeiku.

Rubulis par to loti errojās, ka šim jāstāvot kopā ar tādu plulkatu,
kā šī paluška.

Pašu laiku ienāks übags, kungs paņem palušku un iedod tam,

un pie tās reizes ieliek rubuli skapī. Nabadziņš, rokas pacēlis
uz debesīm, pateicās, tad iet pie beķera nopirkās kriņģeii — lai-

kam kādu ielūzušu, jo vesels kriņģelis maksā grasi — un atkal

pateicās mīlam Dievaml
.

Tur paluška stāv tik ilgi uz galda, kamēr ievilinājas maizē,

Nu nāk zemnieks _un nopirk justu to veģi (bulku), kur paluška
iekša. Tik kā nogājis mājā, kad nāburgs atnāk un prasa no viņa

rubuli,_ko šis tam parādā. Vīrs visu naudiņu salasījis, bet viņam
vēl trūkst vesela paluška. Nāburgs pastāv uz pillu rubuli, jo vi-

ņam tikdaudz naudas vajadzīgs. Vīrs nezina, kur šauties, kur

ne. Veģi pārlaužot un bērniem izdalot, paluška izkrīt; zemnieks

par to loti priecīgs, un rokas pacēlis saka; „Paldies, paldies, mī-

ļais Debestēvs!_ gluži kā nolikta, nu man pilns rubulis ko nābur-

gam atdot." Ta tad par šo mazu naudiņu trīs reizas pateicība
bija kāpusi uz debesīm.

Otru dienu lielskunga dels taisās iet studierētu uz svešu ze-

mi un tālu pilsētu. Protams tēvs dod dēlam skolas naudu līdza,
starp kurn arī šisjepnais rubulis bija. Nu dēls ar sulaini kopā
aizreizo; šiem gadās braukt ar pastu pa itin lielu un biezu mežu,
kur viņiem' uzkrīt slepkavas, tos aplaupa un jauno lielkungu no-

kauj; sulainis vien tik izmūk; un lepnais rubulis nu ir razbainle-
kiem rokas.

3. A. 761. C. 735. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 29.

_

Laime ar Nelaimi stāvēja kalna galā uz krustceļa, Šās re-

dzēja piedzērušu vīru streipeleijot nākam; Nelaime saka: „Es
viņu gribu darīt laimīgu."
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Laime atbild: „Vai tu viņu gribi darīt laimīgu? Tu vēl ne-

vienam pašam cilvēkam pasaulē laimes neesi nesusi; visur, kur

vien tu kāju sper, tur tavas nelaimīgās pēdas redzamas pakala."

Nelaime par kādu gabaliņu izber zelta naudas gubu uz ceļa

tam priekšā. Dzērājs, ap to vietu ticis, aizliek, rokas priekš acīm

un pats pie sevis sāk runāt: «Es tak gribu provēt, ka akls var

iet." Tā acis aizturēdams, runājot aiziet garām naudas gubai,

„Vai tev nesacīju, ka tu nevienu cilvēku nespēj darīt lai-

mīgu?" Laime saka; „visa tava zelta nauda neko nelīdz; bet

redzi, es ar trim grašiem viņu padarīšu laimīgu."

Tā aizskrien neredzot šim kādu gabalu priekšā un izmet trīs

grašus naudas uz ceļa zemē. Vīrs savā dullumā ka

aklam iet, ņem rokas no acīm, sāk stingri iet un teic, gribot rādīt,

ka neesot vis piedzēries. Tas nu ierauga trīs grašus naudas uz

ceļa un gluži priecīgs sāk runāt pie sevis: „Are, kas par laimi!

Veseli trīs graši naudas; par tiem kautko pilsētā nopirkšos, pār-

nesīšu bērniem, tad ta šiem būs prieks!"

Riktīgi, viņš nopifk pilsētā par tiem desmit plūmes, sasien

šņudaukā, uzkar knupīti ķeģa galā, pārliek par pleciem un iet

uz māju. Tam bija jāiet ķēniņa pili garām, kur ķēniņa meita jau
ilgāku laiku bija slima; tā, pie loga sēdēdama, ierauga vīru ejot
ar knupīti. Viņai uzreizu iegribas pēc tā, kas tur knupītī, un

stellē sulaini vīram pakaļā; šis, pie tā daskrējis prasa, lai dod to,

kas pnupītī, slimai princenei, viņam par to bagātīgi aizmaksāšot.

Vīrs negrib un negrib dot, sacīdams, ka tam mazi bērni

imātfā, kam plūmes jānes; bet kad sulainis tam uzstāv, tad viņš

paņem vienu plūmi un dod tam: „Še tev! ņem un nes to savai

princenei, un lai Dievs dod, ka tā viņai labi smēķētu!"
Princene apēd plūmi ar garšīgu muti; tā viņai tā sirdi atvel-

dzina, kā nevienreiz; viņa vēl trenc sulaini vīram pakal pēc
plūmēm, pieteikdama, lai šis solot vīram nezin cik naudas par tām,

bet lai tik atnesot viņai.
Sulainis vīru panāk pie viņa pasliktās mājiņas, kur tas nu-

pat grib ieiet; šim septiņi bērni iznāk pretī, kam acis viens laistas

kā spoles: ikkurš dabū no tēva vienu plūmi, par ko šie loti prie-

cājas. Sulainis viņu lūdz, lai tad atstājot princenei vēl kādu plū-
mi. Vīrs pārējās divas plūmes iedod sulaiņam; „Še tev tās! Ej
tik nu, lai Dievs palīdz tavai princenei!" —

Princene plūmes apēdusi atveseļojas un apdāvina vīru ar

daudz, daudz naudas, tā kā šis paliek loti bagāts, un dzīvo ar

savu sievu un bērniem lielā greznā mājā, itin laimīgs un priecīgs.
Laime ar Nelaimi satikusies uz to saka: „Vai re, cik vīrs

laimīgs tika ar maniem trim grašiem! Un tava lielā naudas guba
neko nelīdzēja!"
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4. A. 761. C. Juris Liepa Lielvārde. Ausekļa atl. raksti.

LP, V, 307 (136).

Bija bagāts, bagāts tirgotājs. Reiz ķēniņam' kara laikā ap-

trūkst naudas. Ķēniņš aizsūta vēstnešus pie bagātā tirgotāja ar

tādu ziņu: „Ja nepalīdzēsi man ar naudu, tad dzīvs nepaliksi!"

Tirgotājs pārdomā: „Kamēr savu naudu izšķēržu, labāk sa-

siešu visu bagātību maisā un bēgšu ar sievu un bērniem citur

dzīvot."

Labi. Beg, beg — te otra diena iegribas est. Neko darīt — pa- I
met sievu ar bērniem upmalā un pats ieiet mežā pamedīt. Bet

kamēr tur medī, iznāk melns vīrs, sagrābj sievu un prom. Bet tas

vēl nebija viss: tirgotājs vakarā pārronas, sāk sievas dēļ bēdā-

ties, te — nav labi apgriezies —
melns suns no meža ārā, pa-

kampj abus puisēnus un atkal prom. Gan gaiņā, gan skrien pa-

kal — nekā. Ko nu darīt tādā nedienā? Domā, domā — ies uz

laimi mežam cauri. Un otrā meža malā, kalnā ierauga mazu mā-

jiņu ar vecīti. Šis vecītis, skaidri muļķis palikdams, nomocās

aukstās oglēs dzirksteli iepūst, bet nevar un nevar. Lai raugot

viņš! Tirgotājs paņem ogli un pūzdams saka: „Uguntiņa, ugun-

tiņa, esi manim paklausīga!"
Tūliņ dzirkstele iedegas un sprinkt! springt! sprēgā arvienu

diktāki, arvienu diktāki, kamēr beidzot turpat apakš kājām no-

dimd liels rībiens, un re, pēc tā rībiena vesela ķēniņa pils ar lielu,
lielu kara spēku izceļas no zemes dziļumiem; bet vecītis pazudis
kā ūdenL Kara spēks uzgavilē tirgotājam: „Nu satikām ķēniņu!
nu satikām 1 ķēniņu!"

„Labi! ja esmu jūsu ķēniņš, tad nāciet palīgā sievu un bēr-

nus uzmeklēt!"

Tūliņ kara spēks izklīst kā skudras pa mežu mežiem, pa

purvu purviem. Abus dēlus atrada ātri: tie ganīja cūkas svešā

mala; bet sievu izmeklējās ilgi, jo ilgi. Beidzot tad atrada gan

juras mala, tumša 'ala (ieslodzītu. Tagad jaunieceltais ķēniņš

pārved prieka pilns sievu un dēlus savā pilī, sacīdams: „Kā taču

rūgtumi par saldumiem kļūst. Nebūtu uzplijies mans ķēniņš nau-

dai, nebūtu aiznesti jūs trīs projām, ne es todien būtu bēdzis, ne,

jus meklēdams, vīriņa uguni pūtis, ne ari ķēniņa godā ticis. Bet

tagad iešu ar kara speķu savam ķēniņam palīgā; cik toreiz ar

naudu butu varējis līdzēt, tas maz, bet tagad jā."
Un nu abi kara spēki satrieca viens divi ienaidnieiku. Abi ķē-

niņi parnak roku roka, katrs savai laimei tenoinādams.

5. A. 761. M. Garkolne no 62 g. vecas A. Malnačas Nīc-

galē.

Kaids_ tuksnešnīks dzeivuoja ilgus godus mežā. Jaunā mē-
nesī jis beja jauns, vāca vacs. Tuo meža apkuortnē dzeivuoju-
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šais pasauls beja sagrakuojis un Dīvs par stuopi nadevja leita.

Izguoja leli sausumi, zeme beja sasašķaluse un jaudis cītja rjodu.

Jī saprota, ka ir sagrākuojuši un gribēja nūžaluot par grākim.

Septiņas dīnas jī staiguoja uz plykim celim' un lyudzjuos Dīva.

Tad nu dabasim atsasaucja bolss: „Ejit meža pi tuksnešnīka un

prosit grāka pīdūšonas!"

Ļaudis saprota, ka tei paša Dīva bolss,_un guoja meža tuks-

nešnīka maklātu. Jū atroda un lyudzja graka pīdūšonas. Tūks-

nešnīks pīdevja grāku un īetts leja septiņas dīnas. Otkon zemes

pleisumi saguoja kūpā un visa radība atsadzeivuoja.

6. A. 761. C. V. Zacharska no Ģenovevas Filšas Kapeņu

pagastā.

Vīnā kēnestī, cīši tūpļi, dzeivuoja vīns cv'lvāks, kurs vysu

sovu myužu lyudzyjās Dīvu un übogim devja sovu paleigu. Kad

jis guoja gulēt, vysod lyudzjās Dīvu un kad cēļās — partū juo

Dīvs naaplaidja. Vīnu reizi sadūmuoja itys cylvāks īt pa pasauli

pastaiguot, apnyka jam itei dzeive uz vītas, jam gribēja pasa-

vērt, kai dzeivoj ļaudis.

ītys cylvāks sasalasīja un guoja ceļā. Cik itys cytvāks ilgi

guoja, bet uz ceļa nikuo naredzēja. īdams pa ceļu, cvlvāks devja

paleigu tīm bēdīgim ļaudim, kurim beja lelas bādas.

Vīnu reizi īdams pa ceļu, itys cvlvāks sasatyka ar vylkim,

kuri krita uz celaveira. Cylvāks suoka lyugt Dīvu. Vylki, kai na-

radzādami, aizguoja sovu ceļu. Cvlvāks runuoja pats sevī: „Paldīs
tev, Dīviņ, ka ratavuoji muni nu vylku."

Tad itys cylvāks guoja otkon tuoluok. Laiilks !beja jau pi
vokora un celaveiram vajadzēja dabuot naktsmuoju, par tū, ka

jis vysu dīnu guoja un cīši pīkusa. Verās celaveirs, ka pi paša
mežastuov ustabiņa. Celaveirs pīīt pi tuos ustabiņas. Tymā us-

tabiņā dzeivuoja meža sorgs. Celaveirs īguoja tymā ustabiņā un

vaicoj nu saiminīka naktsmuoju. Saiminīks īlaidja celaveiru sovā

ustobā, labi pabaruoja un uz škyuni gulēt aizvedja. Meža sorgs

itys nabeja cylvāks lobs, jis syta ļaudis, kuri pi juo paiyka uz

naktsmuoju. Tai pat meža sorgs gribēja nūsist ari itū cylvāku un

apjemt nu juo, kas ir, jis skaitīja itū celaveiru par boguotu cvl-
vāku. Celaveirs, nikuo nadūmuodams, suoka skaitīt lyugšonu un

jū tai mīgs apjēmja, ka jis nabeidzja tuos lyugšonas un aizmyga.
Meža sorgs pa klusinām īguoja šķyunī, kur gulēja aizmidzis ce-

laveirs, un gribēja jam atcierst ar ciervi golvu. Aiznesja meža

sorgs ciervi un kai lyka celaveiram par kokļu, ciervs uz reizes

atkrita, kai nu dzelža. Razboinīks meža sorgs īruovja guni un

gribēja pasavērt. Verās, gul celaveirs un ir pus dzelža. Nūsa-
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beida meža sorgs un dreižuok aizguoja uz sovu sātu. Reita pa-

sacēla celaveirs un atīt uz ustobu. Meža sorgs tyulen_ krita ce-

lūs celaveiram un pīsazyna, ka jis gribēja jū nusist. Tulaik cela-

veirs pasacīja: „Es par sovu myužu nikam un nikod napadarījuj

slykta, par tū mani Dīvs naaizmiersa,"

„Par kū tu nakti beji pus dzeļža?" vaicuoja meža sorgs.

Celaveirs jam atbildēja: „Par tū es beju pus dzelža, ka na-

beidžu vakar lyugšonas; man cīši guoja mīgs. Jo byutu beidzis,

tūlaik byutu vyss dzelža."

Tai nu tuo laika meža sorgs atstuoja šovus nalobūs dorbus,

bet celaveirs tai vysu laiku staiguoja pa pasauli un muocīja ļau-

dis, kuri napīzyna Dīva.

7. A. 761. C. H. Pavlovska Ludzā.

Vīnā možā muojiņā dzeivuoja vecīte. Jai beja meitas meita

Agata. Meitiņa beja okla, un vecenīte pavysam vāca, tai ka nū-

pelnīt sev maizes vina navarēja, bet dzeivuoja ar tū, ku vecenīte

staiguodama pa pasauli pīlasīja.

Vīnu reizi Agata aizguoja lasīt skuobiņas un uotrumā satvēra

kalvīti. Plovas kalvīte suoka lyugt meitiņu, lai jei palaiž jū teik-

dama : „Kuo tu gribi, es vysu tev izdarīšu, laid tik maņi!"

Meitiņa nūsabeida un izlaidja kalvīti nu sovom rūkom,_bet
paša aizskrēja uz muojom pastuostīt sovai vacmuotei par nutik-

šonu. Vecenīte atbildēja jai: „Ej dreiži uz tū pašu vītu, tur te\

gaida laime, un palyudz, lai tys, kurs beja tovuos rūkuos, īdūd

tev drusku naudas, par kuru mes varēsim sev kaut kū nūpierkt!'*
Agata tyulen aizskrēja, bet tai kai viņa beja okla, viņa na-

varēja atrast tū vītu, kur lasēja skuobiņas, un suoka rauduot.

Plovas kalvīte otkon atskrēja un teicja: „Kuopēc tu raudi?'

Agata nūsabeida, bet tūmar naaizbāga un teieja, kūjai vac-

muote lyka prasīt. Plovas kalvīte atbildēja: „Es, kalvite, beju to

vuos rūkuos un apsūlēju tev vvsu izdarīt. Paldīs tev, ka tu maņ:

izlaidi, bet tū, kuo tu prasi, es navarutev dūt. Bet ja gribi es pa-
taisīšu skaidras tovas acis, tai ka tu varēsi vysu redzēt un da-

buot sev dorbu, ar kuru nūpelnīsi paša naudas un maizes!"
Agata nukrita celūs un ar osorom lyudzja tū izdarīt.

Tulaik kalvīte pajēmja meitiņas acis, nūmozguoja juos rosā

un pasacīja, lai Agata atsagulst uz muguras. Meitiņa tai izdarīja.
Kalvīte ar sovom draudziņom atnezja daudz rosās un nū-

mozguoja vysu Agatas vaļgu. Kad Agata pīsacēla viņas okluoJ
acis jau vysu varēja redzēt, bet par breinumu, kalvītes vītā uz

zemes gulēja lela ejuška, kura uotri aizskrēja pūrā. Agata laimī-

ga atnuocja pi vacmuotes un pastuostīja vysu. Vecenīte tyuler
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aizvedja Agatu pi saiminīka, kurs īdevja jai vītu. Tad struoduoja

Agata un dzeivuoja ar vecenīti labi. Bet pa šai dīnai viņa navar

atminēt, kas beja jai rūkuos, vai patīši plovas kalvīte, vai cjuška.

8. A. 761. M. Garkolne noM. Malnača Nīcgalē, V. Podis

krājumā.

Senejūs laikus, kad Dīvs ar svātim staiguoja pa pasauli, kai-

da apvyda ļaudis beja cīši sagrākuojuši. Dīvs gribēja nūstruo-

pēt. Dīvs ar vīnu svātū atguoja uz tū apvvdu, īguoja pi vīna ve-

cīša un pasaprasīja uz nakts muojom. Vecīts jūs īUaidja. Vokorā,

kad atsagula. Dīvs soka svātajam: „Es šū apvvdu struopēšu un

izlaisšu leitu, kurs leis septiņi godi!"
„Kū tad ļaudis ēss?" prasīja svātais.

„Leits leis, byus slapns un byus daudzi vardju; ļaudis var-

des ēss," atbildēja Dīvs.

Vecīts sarunu dzierdēja un reitā, kad vysi pīsacēla, vecīts sa-

cīja Dīvām: „Vai, Dīviņ, es gon lobuok mieršu zemē, bet vardju

naēsšu!"

Tad Dīvs padevja vecīšam vistiņu un sacīja: „Kad tev gri-

bēsīs ēst, tu pakroti itū vistiņu, jei nūdēs ūliņu, tu vuorej ūliņas

un puordzeivuosi septiņi struopes godi!" Vecīts pajēmja vistiņu
un Dīvs ar svātū aizguoja.

Pēc tam dreiži suoka leit leiti un leja septiņi godi. Ļaudim

tryuka maizes un jī puortyka ar vardēm, bet vecīts vuorēja ūli-

ņas un ēdja. Puorguojct septiņi godi. Pi vecīša īguoja tys pats

svātais, ar kuru Dīvs nazkod beja atguojis.

„Paldīs, Dīviņam, ka jis mani izgluobja nu vardju ēsšonas!"

sacīja vecīts.

„Bet vai tu zyni, kū tu ēdi?" prasīja svātais.

„Es vystas ūlas ēžu!" atbildēja vecīts.

Tad svātais soka: „Tyuleņ es tev paruodīšu, kū tu ēdi!"

Svātais pajēmja tū vystu un svīdja uz zemes, Nu vystas iz-

ataisīja lela varde. Tad svātais soka: „Tu ēdi ituos vardes

ikrus!"

Svātais aizguoja, bet vecīts saprota, ka arī jū Dīvs beja

struopējis.

9. A. 761. C. V. Zacharska no V. Drozdovas Rozentovas

pagastā.

Vīnā cītumā sēdēja vīns razboinīks, kas nikod naredzēja sau-

les, un viņam beja gryuti uz sirds, kod jis dūmuo'ja por sovim
barnim un sīvu. Cītuma ustobā beja augsts moziņš lūgs, kur tik
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moz beja redzams gaismas stariņš. Vīnu reizi tys razboinīks nū-"

žāluoja por sovim grākim un apsūlējās vairuok nagrakuot. Jis

pīguoja pi lūga, īraudzēja vonogu un suoka vaieuot, lai tys nū-

sādas uz juo lūga, nūdzīdoj dzīsmiņu, un pastuosta, kas ira pa-

sauli. Vonogs atbildēja: „Es namuoku dzīduot, un nazynu, kas ir

pasauļī, jo pašs dzeivuoju tuoļi nu ļaudim." Tu pascedams, jis aiz-

skrēja prūjom.
Utrā dīnā razboinīks īraudzēja caur lugu kaiju. Jis otkom

prasēja kaiju izstuostīt, kas ir pasauļī. Kaija viņam atbildēja:

„Es dzeivuoju uz yudiņa jyurā un nazvnu, kas ir pasauli pi ļau-

dim, dzīduot arī namuoku." Un aizskrēja prūjom.

Aizrauduoja razboinīks un aizguoja gulēt. Treša dīna jis ot-f
kon stuovēja pi lūga — skotās: sēd lakstīgola. Jis pavaicuoja
ari lakstīgolu padzīduot un pastuostīt, kas nūtika pasauļī. Lakstī-

gola, ilgi nadūmuodama, suoka dzīduot un stuostīt, kas ir m

pasaules. Juos dzīsma skanēja: „Dūmoj por sovim bārnim. jī tevi

mīļ un gaida tevi."

Razboinīks suoka vēl cīšuok rauduot un nūžāluoja por so-

vim grākim. Dīvs izdzierdēja un paleidzēja jū atsvabinuot nu cī-

tuma. Tai tys razboinīks ilgi dzeivuoja ar sovim bārnim un na-

grākoja pašs, arī šovus bārnus sorguoja nu grākim.

10. A. 761. C. V. Zacharska no V. Puncules Rēzeknē.

Kaidu reizi senejūs laikūs vīns zemnīks sagiva mežā vīnu.

luoču un grybēja jū aizvest dzeivu uz sātu. Zemnīks pīsēja luo-;
čaim pi kokla viervi un vad. Mežā pi vīna pura luočs brīsmīgi sa-

sadusmuojuos un grybēja saplēst zemnīku. Bet taišņi zemnīkam

par laimi pošā ceļa molā beja lela dūbe, uz kuras beja apsaguo-

zīs nu kūka zors. Jis nu bailes kai skrēja, tai pasakuora uz iruo

kūka uz poša dūbes vyda. Zemnīks, turādamīs ar rūkom aiz kūka,

karinuoja taišņi dūbī. Tanī dūbī beja lela cyuška, kura ari gai-
dīja, koleidz zemnīks īkriss dūbī, jei tyuleņ jū apēss. Zemnīks

karinej uz kūka un veras, ka nu divas puses jam jīt nuove. Jis

sasajēmja vysu sovu spāku un suoka klīgt paleiga nu Dīva puses.
Luočs grybeja ari uz šuo kūka izleist, bet kai leida, tai kūka

zors nūsalauzja un luočs īkryta taišņi tanī dūbī, kur cyuška gaidīja
zemnīku. Zemnīks koč ari kryta tanī pošā dūbī, bet par laimi
aizaturejuos aiz zuolis, kura auga pi pošas dūbes. Tai luočs pa-

lyka pi cyuškas, kura jū tyulen rausta, bet zemnīks laimīgi iz-

leida no tuos dubes, kur gaidīja jū zynuoma nuove. Zemnīks
nyu guoja pa ceļu; puormeta krystu un pascēja: „Paldis Vis-

augstuokam Dīvām por paleigu, ka as tyku vaļā nu tyk brīsmī-

gas nuoves."

Tai jis atnuoca sātā un tagad nikod vairs nagvva luočus.
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4. Māte nogalina savu bērnu.

A. 765. J. Opvncāns Latgalē.

Vienu reizi dzīvojis ķēniņš ar ķēniņieti un viņiem bijusi skai-

sta meita. Negrib meita dzīvot pie saviem vecākiem, viņai patik-

tos brīvāka dzīve. Aizbrauca ķēniņa meita uz vienu svešu

pilsētu un iesāka tur dzīvot viegli un palaidnīgi. Bieži viņa uz-

dzīvoja ar visādiem kungiem un beidzot viņai piedzima dēls.

Negribēdama to audzēt, lai nebūtu jākaunās no laudim, viņa pa-

jēma puisēnu, piesēja tam kaklā akmeni un ielaida jūrā.
Bērns tomēr nenoslīkst vis, bet to uz akmens aizdzen tālu

jūrā, Viļņi to pārdzen par jūru un viņš tiek aizdzīts svešā malā.

Tur mācītāja kalpone pašulaik mazgāja drēbes. Redz tādu brī-

numu, atskrien uz māju un visu izstāsta mācītājam. Mācītājs aiz-

iet uz jūrmalu, izvelk bērnu un pajem to pie sevis audzēšanai.

Puisēns ir loti skaists, ka nevar vien noskatīties. Kad puika bija

jau izaudzis liels, viņš sāka prasīt audžu tēvam, lai atlaistu viņu
iet pasauli paskatīties. Mācītājs sarīkoja atvadīšanās maltīti, sa-

lūdza viesus un tad pavadīja jaunekli ceļā. Viesi sadeva viņam
daudz dāvanu. Brauc, brauc jauneklis — tad atstāj savas man-

tas, tikai domāja nopirkt dārgu apģērbu. lebraucis vienā lielā

skaistā pilsētā, viņš atrada tur bagātu tirgotāju un nopirka

dārgas drēbes. Tirgotājs brīnījās, ka par šīm drēbēm jauneklis

piebēra viņam tik daudz naudas. Gadījās arī tanī laikā tirgotavā
ķēniņa meita, jaunekļa māte, un viņai loti patīk jauneklis, tāds

savāds bagāturis. Viņa ielūdz jaunekli pie sevis pilī. Ķēniņam
ari patīk puisēns un viņš liek salaulāt to ar savu meitu, kas bija

puisēna māte.

Pāriet kāzu gads, jauneklim ir jāiet ar savu sievu guļam-
istabā. Viņi abi gul, bet jauneklis pavisam nekust: nesaka ne

vārdu, nepieliek ne roku pie savas sievas. Ķēniņa meita viņu vi-

sādi lutina, dod daudz dāvanu, bet jauneklis paliek tāpat no-

skumis.

Vienu nakti viņš atstāj pili un aiziet projām. let, iet un pieiet
pie jūrmalas — skatās: stāv mājiņa. let mājiņā iekšā un prasa

tur vecīšam, kādēļ viņš šeit viens pats dzīvo. Vecītis izstāsta, ka

še jūrā esot viena sala, kur neviens nedzīvojot, bet tanī esot vie-

na kapliča. Reiz par gadu mācītāji braucot uz to kapliču Dievu

lugt, šis nu esot tas pārvedējs un kapličas sargs. Jauneklis at-

dod viņam visu mantu un lūdz vecīti, lai viņu novestu uz to

kapliču un atstātu tur vienu pašu.
Vecītis tā arī izdara: noved puisēnu, ieslēdz viņu kapličā un

atslēgu iesviež jūrā. Paiet ilgs laiks, nomirst bīskaps, meklē citu,
bet nevar dabūt. Vārdus saucot, ne pie viena neaizdegas svecīte.
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Viens vecs mācītājs arī iedomājas par kapliču un svece tūliņ aiz-

degas. Brauc uz jūrmalu pie vecīša un teic, lai aizve_d šo uz

kapliču. Tad vecītis izstāsta, ka viņš atslēgu iemetis jūrā. Da-

būja vienu zvejnieku un liek tam_zvejot. Zvejnieks izvelk vienu

lielu zivi. Uzšķērž to zivi un atsiēgu atron zivs iekšās. Aizbrauc

uz salu, atslēdz kapliču un ierauga tur vienu baltu vecīti

Dievu lūdzam. Vecīti nu loti lūdz, lai viņš paliktu par bīskapu,

un viņš beidzot arī paklausa. Jaunais bīskaps neko tā nemīlēja

kā grēku sūdzēšanu. Viņš biktēja cilvēkus pa divi trīs stundām.

Dzirdējusi par tādu brīnišķīgu bīskapu, ķēniņa meita arī

aiziet grēkus sūdzēt. Stāsta, stāsta savus grēkus, bet bīskaps vēl

prasa, vai vēl nav kādi un vai tas jau ir viss. Tad beigās ķēniņa
meita izstāsta visu, ka viņa nonāvējusi savu bērnu un iesviedusi

to jūrā. Pēc tam bīskaps nobučojis viņu un atzinies, ka viņš ir

šās dēls. Viņi abi palikuši baltāki par sniegu un aizgājuši debesu

valstībā.

Piezīme. Šī pasaka ir tulkota rakstu valoda. P. Š.

5. Trīs laupītāji.

1. A. 766. P. Š. no sava tēva - tēva, Raunā.

Trīs laupītāji nosituši vienu bagātu kungu un atraduši pie

viņa loti daudz naudas. Tad viņi iegājuši vienā mežā un noru-

nājuši nopirkt labākus ēdienus un pudeli brandavīna. Viens aiz-

gajauz tavējo pilsētiņu pēc ēdiena un dzēriena un divi palikuši
meža pie nolaupītās naudas.

Kad nu viens biedrs aizgājis uz pilsētu, tad abi naudas sargi
norunājuši to nosist, lai nauda paliktu tikai viņiem abiem. Tā nu

viņi abi noslēpās krūmos un kad biedrs nāca no pilsētas, tad
taru uzbruka un nogalināja. Biedra atnestos ēdienus un dzērienu
patērēja abi divi.

Bet arī ēdienu pircējs bija nodomājis paturēt nolaupīto mantu

viens pats. Pilsēta viņš bija nopircis jipti un pielicis to pie bran-
davīna, lai abi biedri dzerdami nobeigtos. Viss tas arī notika un
ta visi trīs laupītāji dabūja galu.

2. A. 766. V. Zacharska no A. Vāveres Silajāņu pag.

Dzeivuoja kūpā treis zagli. Vīnu reizi jī nūguoja uz vīnu

muižu, tur nūzoga daudz vvsaida monta un nūnesja uz lelu mežu,
lai mkas navaratu_ atrast. Sed zagli mežā un dūmoj: „Kū darīt
ar itu montu, kaiju izdalīt?"
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Jīm īgribējās ēst un jī runoļ tai: „Vīnam nu mums vajadzēs

nūīt uz mīstiņu, nūpierkt kaut ku, ku est un dzert."

Vīns nu zaglim pasajāmēs īt uz mīstiņu un pierkt kū ēst un

dzert, bet divi zagli palyka pi monta meža. Zaglis īt uz mīstiņu

un dūmoj: „Kū izdarīt, lai itū montu pajemt vīnam pašam?"

Sadūmuoja zaglis nūpierkt nuoves zuoies un pīlīt brandvīna

butelī. „Jī kai izdzers, tai byus gotovi, bet es vīns pats pajemšu

montu."

Kai sadūmudja zaglis, tai ari padarīja,. Nūpierka vysaida

ēdīna un brandvīna, kurā pilēja zuoies, kab nutrucet šovus bīdrus.

Divi mežā palikuši zagli sarunuoja tai: „Kad atīs nu mīstiņa

bīdrs, mes jū nūsissim un montu sadalīsim paši."

Atīt nu mīstiņa bīdrs ar ēdīnu un brandvīnu. Palykušī divi

bīdri satvēra jū un nūsyta.

„Nu," saka vīns bīdrs ūtram, „Tagad izdzersim brandvīnu un

un paēssim, tūlaik dalīsim montu!"

Suoka bīdri dzert un ēst. Vēl napabeidzja ēst, ka jīm jau aiz-

suoka vādars suopēt un jī nūmyra. Tai nivīnam zaglam nadatyka

monts. Jī beidzja. sovu dzeivi un jūs mīsu apēdja vylki, palyka

vīni kauli, bet duorgs monts tagad gul mežā un nikas par itu

nazyna.

3. A. 766. Teicējs D. Skarbinīks Viļānu pag. Rimšu

ciemā. Latvju Kultūras kr.

Vacūs laikūs, guoja pa ceļu četri pazeistami zemnīki uz pil-
sātu vaicuot un meklēt kaida dorba. Jī īt un vīns ar ūtru runoj.
Veras: pretim jūs īt valns. Daguoja valns pi zemnīku un vaicoj:
„Uz kurini jyus ejat?"

Zemnīki jam atbildēja: Mēs ejam uz pilsātu kaida dorba

maklātu. Gribam nūpelnīt naudas."

Suoka valns runuot zemnīkam: „Es varu jvusim īdūt dorbu,
kur jyus varat labi nūpelnēt."

Bet zemnīki napasajēmja struoduot vainām un nūsaspļuo-
vuišii nūguoja tuoluok. Valns palyka stuovādams.

„Nu," — dūmoj valns, „sasataisīšu es par baznīckungu un

sataisešu jūs par sovim vuevnirn."

Kai dūmuoja valns, tai padarīja. — Sasataisīja par baznīc-
kungu un aizskrēja zemnīkim preti. Zemnīki īt pa ceļu un runoj.
Veras: preti īt baznīckungs. Zemnīki īt pi baznīckunga, pasava-
saloj un nūbučoj jam rūku. Baznīckungs suoka vaicuot, uz kurini
jī īt. Zemnīki jam stuosta, ka ejūt pilsātā kaida dorba maklātu,
kab nupelnītu naudas. Baznīckungs jīm soka: „Es zynu, kur ir
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daudz nūglobuotas naudas, bet baist jyusiim pasacīt. Jyus nava-

rēsit mīrīgi jū sadalīt."

Pasajēmja zemnīki sadalīt atrostu naudu mīrīgi. Tulaik baz-

nīckungs jīm soka: „Ejat aiz baznīcas, tur ir leis kuks,_uzuls, zam

tuo ūzula ir nūgluobuota pylna skreina naudas. Jyus ju pajemsit."

Tai baznīckungs pasacīdams nūguoja pa sovu ceļu, bet zem-

nīki nūguoja uz tū vītu maklātu tū naudu, par kuru jīm pa-

stuostīja baznīckungs. Aizīt zemnīki aiz baznīcas — veras: aug

leis kūks, ūzuls. Suoka zemnīki rakt un meklēt. Un otroda pylnu

skreiņi vācos naudas — dālderu. Nyu runoj zemnīki: „Kai tagan

jū sadalīsim?"

„Klausit!" soka vīns zemnīks, ,jpaprīšku vajag izdzert brand-

vīna, tūlaik sadalīsim."

Tai padarīja zemnīki. Nūīt divi zemnīki pēc brandvīna, bet

divi palyka pi skreines ar naudu. Tī, kuri palyka pi naudas, sa-

sarunuoja vīns ar ūtru:
„
Vajag dabuot lobus mītus, un kai jī atīs

ar brandīņi, nūsist jūs, izdzert bratndīņi un itū naudu sadalīt uz

devējim."
Tī zemnīki, kuri nūguoja pēc brandīna, pa ceļam sasarunuoja:

„Vajag pajemt brandīņi. pīlīt tur gifts, un kai jī izdzers, tai byus

gotovi, bet mēs divējūs sadaleisim itū naudu."

Tai arī padarīja zemnīki, pajēmja brandīui, pīlēja tur gifts

un īt uz tū vītu, kur gaida cyti. Atīt itī ar brandīni, bet tī pa-

jēmja mītus, lyka vīnam un ūtram par golvu un nūsyta. Nu runoj

jī tagan: „Mes izdzersim itū brandvīņi un sadalīsim itū naudu!"

Izdzēra zemnīki brandīņi un par desmit minūtu beja gotovi.

Nūsagiftēja abadivēji.
Tai valns dabuoja sev četrus lelus vucynus un struodnīkus,

kuri, struoduos jam elnē un pildīs naudas skreiņi.

4. A. 766. V. Zacharska no V. Razgala Makašānu pag.

Vacūs laikūs dzeivuoja uz šituo pasaula mežūs seši razboi-

nīki. jī_laupīja un syta daudz laužu, bet jūs nikai navarēja sagiut,
kab nulikt jīm struopi par jūs dorbirn. Jī dzeivuoja prīceigi un

vysu tu montu, kuru jī dabuoja, jī daļēja kotram pa vīnaidai da-
ļei. Vīnu reizi itī razboinīki beja nuļaupējuši nazkur lelu montu,
daudz vysaida zalta. Jī saguoja bīzā mežā un nūsprīde vysu
itū dabuotu montu otkon sadalīt kotram pa vīnaidai dalei. Cikam

ji runuoja un sprīde, kai vvsu izsķiert, jīm aizsagribēja ēst. Vīns

nu jaunuokū razboinīku tyka nusyuteits uz mīsteņi nūpierkt mai-

zis un brandvīna. Tys razboinīks īdams tai dūmuoja: „tūti žāl,
ka tys monts natyka man vīnam pašam rūkā! Bet tys na bāda

es zynuošu, kai tikt nu munim bīdrim vaļā."
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Palykušī pīci razboinīki dūmuoja tai pat un sprīde sovā stor-

pā, kai byutu tikt vaļā nu sastuo bīdra un pajennt sev arī juo

daļi. Jī sarunuojās nūkaut tū razboinīku, kurs aizguoja uz mīsteņi

pēc maizis un brandvīna. Tikko atguoja tys sastīs bīdrs,_vysi
razboinīki krita jam viersā, nūkova jū un mīsas aproka zemē, tod

šādās pī ēdīņa un brandīņa. Vēl napabeidze sovas ēšonys, kad

sajuta jīm vādarā brīsmeigas suopes, jī vysi pakrita pi zemis un

par mozu breidl vysi pīci nūmyra. Tys sastais mīsteņī beja nū-

piercs nuoves zuolu un ībēris ēdīnī. Pēc ituo par nalelu laiku

lauds atroda itūs pīcus razboinīkus bizā mēžā vysus nadzeivus

un pi jūs daudz duorga monta. Nu tuo laika tvmā pusī nav taidu

razboinīku, lauds dzeivoj cīši lobi, nikas jūs naiaizkar.

5. A. 766. A. Vaskis Tukumā.

Reiz gājuši divi mednieki pa mežu un ieraudzījuši skaisti ģēr-
bušos jaunu sievieti skrienam pa mežu un saucam: „Naudas ne-

laime, naudas nelaime!"

Mednieki domājuši, ka sievietei notikusi nelaime, un steigu-
šies tai klāt. Piepēši sieviete pārvērtusies par naudas čupu. Med-

nieki naudu pārdalījuši uz pusēm. Viens aizgājis uz krogu no-

šņabi, bet otrs palicis naudu sargājam. Nopircis šņabi, tas

domājis par biedru: „Kam viņam vajaga tik daudz naudas? Ne-

būtu viņa. visa nauda būtu man vienam pašam."

Nopircis jipti un piejaucis šņabim, lai otrs mednieks dzer-

dams nomirtu. Otrs mednieks, kas sargājis, naudu, arī domājis
par savu biedru: „Kam viņam vajaga tik daudz naudas? Nebūtu
viņa, visa nauda būtu man vienam pašam."

Nolēmis biedru nošaut, kad tas nākšot ar šņabi. Un tā arī

noticis. Nākot medniekam ar šņabi, viņa biedrs uz to izšāvis.

Tad paņēmis no beigtā biedra šņabi un izdzēris. Bet tūdaļ paga-
lam bijis arī pats. Tad nauda pārvērtusies atkal par skaisti ģēr-
bušos jaunu sievieti un skrējusi tālāk.

6. Laimes lēmums par precēšanos.

1. A. 770* A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, 111, 102, 64.

Starp laulātiem laudim arvienu mēdzot tā būt: ja vīrs loti
čakls, tad sieva paslinkāka, un ja sieva mudīga, tad vīrs mēdzot

gausāks but. Pati Laimiņa tā esot reiz nolēmusi.
Viņa reiz pa zemes virsu vecas sieviņas izskatā staigādama,

prasījusi gailim ceļu. Gailis atteicis: „Es pa sētas vidu vien no-
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lokos, tādēļ nezinu parādīt ceļa, bet re, tur saulgozī gul mūsu

puisis, tas zinās."

Laimiiņa prasījusi puisim. Puisis, nevīžodams pacelties, iz-

cēlis, tāpat guļot, labo kāju un rādījās ar kāju, uz kuru pusi jāiet.

Laimiņa neteikusi nekā. Gabalu gājusi, tā ieraudzījusi meitu

čakli linus plūcam.

„Vadzi, meitiņ, parādi man ceļu!"

Meita tūliņ tecējusi naigi, naigi ceļu rādīt. Šķiroties Laimiņa

sacījusi: „Tur saulgozī gul puisis, tas tev būs jāņem par vīru, jo
iā es atronu par labu esam. Tu esi loti čakla, viņš pakūtrāks, jūs
labi kopā saderēsit. Kā Laimiņa toreiz lēmusi, tā arī vēl šodien

tas piepildoties.

2. A. 770 P. Š. no P. Zelti ņas Ikšķilē.

Viena meita mudīgi strādājusi laukā. Laime gājusi viņai ga-

rām un sacījusi: „Dievs palīdz! Strādā, strādā, meitiņ, tev jau tā

visu mūžu būs jāpūlās."

Meita prasa: „Kādēl tā?"

Laime atbild: „Tas slinkais puisis, kas tur gul zem saules pu-

ķēm, tas tev būs jāņem par vīru!"

Meita sākusi lūgties, lai tā nevēlot. Laime atbildējusi: „Tur,

meitiņ, nekā nevar darīt. Ja mudīgie vien precēsies, kur tad

slinkie paliks? Kas tos uzturēs?"

Tā tad arī esot nolemts, ka precējoties viens arvien esot mu-

dīgs, otrs slinks.

3. A. 770. Fricis Meijers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bī-

lenšteina kr. LP, VI, 188 (15, 3).

Vienreiz bijis viens puisis; tas bijis pa(r) daudz slinks: darba

laika gulējis apakš ābeles, plātījis muti un vilinājis a (r) mēli. lai

kads ābols kristu mute iekša, jo nevīžojis vis noraut.
Viena meita a(t)kal bijusi dikti čakla: tur necik tālu plāvuse

rudzus un noslapuse.
Ta(d) viens vecs vīriņš gājis un prasījis tam slinkajam pui-

sim ceļa. Bet šim no liela slinkuma neticis izcelties, viņš tik(ai)
iā ar kaju paradot: „Tur, tur, ej, vecais!"

Nu vecais ejot pie tās meitas un prasot a(t)kal ceļa. Šiij a(t)-
kal no liela čakluma nebij(i)s vaļas parādīt, pametusi tik(ai) ar

acim, teikdama: „Tur, tur cita. vecais!"
Un ta Dievs nospriedis: tam' slinkajam puisim vajagot to ča-

klo meitu apņemt.
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No tā laika laulāto starpa esot gandrīz arvienu ta: viens

čakls — vai nu vīrs, vai sieva —
otrs a(t)kal slinks.

Piezīme: Stūrmuižā saka: viņš tik slinks, ka savu actiņu nevīžo aiz-

taisīt! Un tāds šis puisis arī bijis. L. P.

4. A. 770. P. Š. no P. Dankas Raunā.

Vecos laikos Dievs nonācis zemē apskatīties, kā še cilvēki

dzīvā. Te nu viņš redzējis, ka citi sakrājuši tik daudz mantas,

ka nezin kur likt; citi atkal dzīvājuši pus badā kā nabagi. To re-

dzēdams, viņš nospriedis, ka gudriem un uzcītīgiem cilvēkiem

nevajaga savā starpā precēties. Ja viens esot gudrs, tad otram

vajagot būt negudram; ja viens ir uzcītīgs, tad tam jāprecejas

ar slinku. Senāk visi cilvēki tā vien precējušies un tadel arī dzī-

vājuši gluži vienādi. Tagad nu vairs pēc Dieva pavēles neprece-

joties un tādēļ cilvēki nu atkal esot bagāti un nabagi.

5. A. 770. P. Lapsiuš Rūjienā. Et n. I, 1891. LP, VII, 11, 31, 2, 1.

Sākumā bijusi meitām tiesība sev vīru izraudzīties. Reiz tās

jājušas baltā zirgā tautu dēlu raudzīties un pie tam, stalti jāda-

mas, sajājušas Dievu. Dievs par to apskaities un pavēlējis, lai

tās paliek mājā un puiši sev sievas izmeklējas.

6. A. 770. Nairu Jānis Škēpiniekos. Jkr. 11,143,2. LP, VII,

11, 31, 2, 2.

Viens saimnieks gājis pie Dieva žēloties, ka tam ne laukos, ne

dārzos nekas labs nepaaugot. „Precē kaimiņu bārenīti!" Dievs

viņam1 atteicis, „tad paliksi bagāts!" Šis, zēns, paklausījis un pa-

licis par tā apgabala turīgāko saimnieku: jo viss, ko nu sējis,
strādājis — audzis kuplodams.

7. A. 770. P. Laps io š Rūjienā. Et n. I, 1891. LP, VII, 11, 31, 3a.

Dievs reiz gājis pie vienas slinkas meitas ganos ceļa prasīt.
Meita gulējuse gar cini; kāju pacēlusi, rādījusi: „Ej tur, tur!"

Tad Dievs piegājis pie vienas čaklas meitas; tā skrējusi pati pa

priekšu, rādīdama: „Nāc, vectēv, te celiņš!" Dievs novēlējis slin-

kajai žiglu vīru un čaklajai slinku, jo pirmā bez žigla vīra no-

miršot badu un tāpat pēdējais vīrs bez čaklas sievas.

8. A. 770. Nairu Jānis Šķēpiniešos. Jkr. 11, 143, 3. LP, VII,

I, 31, 2, 3b.

Vienreiz gājis Dieviņš kā nabags pa ceļu, kur malā sēdējusi

jauna meita. Uz lūgumu, lai parādot ceļu, šī ar kāju parādījusi
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m ceļa pusi. Dievs ne vārda neteikdams, gājis talak. Saticis otru

meitu nākot — tai arī prasījis celu._ Šī mudīgi, tam blakus ieda-

ma, tecēdama — teikusi: „Te, te, tētiņ, celiņš — ej pa to!" Pro-

jām iedams Dievs uz meiteni teicis: „Tu_esi čakla, tadeļ dabūsi

slinku vīru un skaties tur, tā sliņķe, dabūs mudīgu!" — Se gan

izskaidrosies paruna, ka slinkas meitas vienmēr dabunot mudīgus

vīrus, un čaklās slinkus.

9. A. 770. Kārkli* valku Teodors Ventspils ap/r. Ancē.

LP, VII, 11, 31, 2, 3c.

Dievs reiz staigājis pa mežu. Staigājis — uzgājis vienam

puisim virsū. Tas gulējis pie krūma zeme, Dievs prasa tam ceļu.

Puisis loti slinks, nevīžo labi pamācīt — parada ar kāju, kur jāiet.

Dievs iet tālāk. let, iet — ieiet vienas mājas. Viņam gribas

dzert. lerauga meitu eijam uz aku ūdeni smelt. Prasa meitai, lai

ļauļj no spaņņa nodzerties. Meita atteic: „Kā jus dzersiet no

spaņņa — aiztecēšu pēc krūzes." Aizskrien — Dievs nodzeras

un novēl viņai slinko puisi par vīru.

7. Velns ar teļādu.

1. A. 771. J. Strazdiņš no A. Strazdiņa Ropažos.

Dzīvojuši vīrs ar sievu. Viņiem bijis dēls bez rokām un kā-

jām, kādēļ tas arī daudz neko nebijis redzējis, jo gandrīz vienmēr

gulējis istabā. Reiz vīrs un sieva aizgājuši baznīcā. Pa to laiku

pie dēla atnācis vecs vīriņš un teicis, lai dodot dzert. Dēls teicis,

ka viņam neesot ne kāju ne roku, kā lai viņš to izdarot? Tad vī-

riņš atkal prasījis, lai taču dodot dzert, bet dēls tāpat atbildējis.

Tad vecītis stingri uzstājies, lai mēģinot tikai iet, gan varēšot.

Dēls sācis arī grozīties un tam radušās kājas un rokas. Nu tas

arī mudīgi padabūjis dzeramo un vecītis aizgājis.

Dēls domājis iet apskatīties pa āru kaut ko un nonācis pie
ezera. Tas gājis ezeram pāri, jo iekšā negrimis. Pārgājis pāri

ieraudzījis baznīcu un domājis iet paklausīties, ko mācītājs stāsta.

legājis baznīcā un nosēdies pašā priekšā un klausījies. Te paska-

tījies zem kanceles un ieraudzījis velnu, kas uz tēlādas pierakstī-
jis to vārdus, kas baznīcā smējušies vai runājušies. Teļāda bijusi
tik pilna, ka to velns stiepis arvienu lielāku. Stiepot velnani iz-

sprucis mazs troksnītis, par ko dēls pasmējies. Tūliņ tas redzējis
velnu neskaidrāki, jo arī viņu velns pierakstījis uz teļādas. Kad
dievkalpošana beigusies, dēls gājis uz mājām pa to pašu ceļu,



63

kur nācis par ezeru, bet tas grimis jau drusku ūdenī, jo bijis jau

izdarījis vienu grēku.

2. A. 771. L. Uljāna Latgalē.

Dzeivuoja treis bruoļi: div gudri, vīns muļķis. Gudri bruoļi

staiguoja uz baznīcu, bet muļķis naguoja. Muļķis kad skaitēja

puotorus, vys cyukas baruodams. Reizi bruoļi pīrunuoja muļķi,

lai īt uz baznīcu. Laidēs īt vysi treis bruoļi. Gudrī bruoļi °;uoja

apkuort azaram, bet muļķis puorguoja par azara vydu sausom

kuojom. Puorguoja par azaru, tur azara molā gulēja nūspruo-

dzis suns, pret kuru muļķis nūcēle sovu capuri. Beja juoīt garum

kungam, uz tū pusi muļķis nagrīze sovas golvas. Pīguoja pi baz-

nīcas, muļķis redzēja lelu pulku vainu uz baznīcas jumta sēžūt.

Muļķis šū vysu redzēja, tamdēļ ka beja taisnīgs. Cytim baznei-

cuonim ruodējuos uz jumta putni, bet na valni. Pīlasēja muļķis
daudz akmiņu un svaidēja par baznīcas jumtu. Kad valni beja

nu jumta nūdzonuoti, muļķis guoja baznīcā un redzēja uz baznī-

cas lūga sēžūt vainu, kuram beja vērša uoda uz rūkom, un jis rak-

stēja vysus. kuri atpakaļ atsavēre. Kad beja pīrakstējis valns

pylnu vērša uodu, nabēja kur rakstīt, suoka stīpt tū uodu. Kai

valns_ ruove, tai puorplēse pa pusei. Muļķis, tū radzādams pa-

zasmēja un valns aizrakstīja ari «muļķi tymā vērša uodā. Kad

guoja uz muojom, muļķis ari laidēs īt par azaru, jam jav kuojas
drusku mierka, tamdēļ ka beja sagrākojis, drusku baznīcā paza-

smējis. Atguoja uz muojom un mulkis stuostēja bruoļim, kas da-

rējuos baznīcā. Bruoli gon nagribēja ticēt, bet tūmār ticēja, tam'

dēl ka redzēja bruoļi muļķu puorējūt par azaru sausom kuojom.
Nu tuo laika mulkis staiguoja uz baznīcu un redzēja vysaidus
breinumus baznīcā.

8. Stabule, kas dzied.

1. A. 780. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I,

65, 31.

Vecos Jaikos vienam ķēniņam bijis ap pili ļoti skaists dārzs

un dārzā rama meža-cūka, kas ķēniņam vaļas brīžos laiku paka-
vējusi. Bet meža-cūka kādā dienā nozūd uz ātru roku kā ūdenī.
Ķēniņam meža-cukas loti žēl un, nevarēdams to tuvumā nekur at-

rast, tas pavel visiem pavalstniekiem cūku meklēt. Bez tam ap-

sola savu princesi atradējam par sievu dot. Šo pavēli dabūja zi-

nāt kada teva trīs dēli: divi gudri un viens muļķītis, vārdā Ansītis.
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Gudrie brāli tūdaļ sedlo savus zirgus un jāj meža cūku meklēt. An-

sīti tēvs nelaiž: ko nu muļķītis atradīšot. Ansītis tikmēr lūdzas,
kamēr tēvs beidzot atvēl. Ansītis kājām steidzās uz mežu; bet ap-

maldās un sāk pilnā balsī raudāt. Te piestājās pie raudātāja vecs

vīriņš un prasa: „Dēliņ, kālab raudi?"

„Jā, kā tad neraudāšu? Iznācu ķēniņa pazudušo meža-cūku

meklēt un nu, cūkas nedabūjis, vēl apmaldījos."

„Dēliņ, apmierinies, redz kur pie priedes cūciņa guļ," vecais

smējās.

Un patiesi meža-cūka bija turpat aiz muguras. Ansītis nu pa-

teicās vecītim, ceļ cūku uz pleciem un stiepj to uz mājām. Bet

mežā abi gudrie brāļi panāk Ansīti, atņem tam cūku un pašu no-

sit. Mājā teic tēvam, ka Ansītis laikam nomaldījies. Trešā dienā

ķēniņš no priekiem par atrasto cūku izrīko lielas medības. Te me-

dījot kāds no mediniekiem paceļ mežā lielu, brīnišķīgu tauri, kurā

pūšot skan tādi vārdi: „Mīļo mediniek! nepūt mani: brāļi mani

nokāva, meža-cūku atņēma!"

Visi nu sanāk ap brīnumu tauri: viens papūš, otrs papūš, bet

taure citādi kā neskan, tā neskan. Beigās paņem arī viens no An-
sīša brāļiem tauri. Nu taure vairs neskan vis tā, bet šitā: „Šis
brāļa slepkava, šis brāļa slepkava; ko pūti vēl, liec mierā mani,
liec miera mani!"

Brālis no dusmām met tūdaļ tauri zemē. Taure acumirklī pa-
liek par Ansīti. Ķēniņš iemet abus brāļa slepkavas cietumā unf
Ansīti pieņem par znotu.

2. A. 780. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, l,

7®, 47.

Vienai mātei ir trīs meitas un viens dēls. Reiz māte sūta mei-
tas uz mežu ogot un piesaka: „Kura ātrāki kurvīti pielasīs, tai dā-
vināšu jaunus lindrakus."

Mežā māsas izšķīrās. Vecākā māsa nevīžo ogas lasīt. Viņai
tik tads mazumiņš, bet otrai mušai jau kurvītis pilns. Kamēr tre-
ša masa vel pa mežu ogo, vecāka masa nokauj otru māsu, ieber
ogas sava kurvītī un pārsteidzas pirmā mājā. Māte iedod viņai
lindrakus.

Otrā dienā brālītis iet uz mežu kokles koku cirst. Kad kokle
gatava, tad ta citādi neskan, kā: „S;t, sit, brālīt, nesit tik daudz:
man gaužas asaras, galviņa sāp!"

Visi brīnās par kokli un vecākā māsa lai. Nu brālis dod ve-
cākai masai koklēt, bet tai kokle skan: „Sit, sit, slepkava, nes:'
tik daudz: man gaužas asaras, galviņa sāp."

I agad visi zināja, ka māsa māsu nokāvusi.
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3. A. 780. Skolniece M. Upmale no 50 g. vecas J. Juškevices

Nīcā K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Muļķī-

tis savu tēvu dikti mīlēja, bet gudrie brāļi tevu nevarēja ne acu

galā ieredzēt. Tēvs teica vienu dienu dēliem!, lai braucot meža pec

malkas. Nobraukuši mežā, gudrie brāļi sarunāja muļķīti nokaut.

Tā viņi nu arī nosita muļķīti, apkasa to ar smiltim un sunam, un

virsū uzstādīja ķiršu koku. Kad gudrie pārbrauca maja_ bez muļ-

ķīša, tēvs tūlīt prasīja, kur muļķītis. Gudrie tikai atbildēja: „Viņš

mums atklīda."

Tēvs teica, lai viņi iet meklēt, bet gudrie atbildēja: „Mums

viņa nevaig; ja tev viņa vajag, tad ej meklē."

Tēvs pats bija slims, tāpēc nevarēja iet meklēt, un dikti bē-

dājās, ka muļķītis pazudis.

Pēc ilga laika pa to ceļu mežā brauca kads ceļinieks, izkapā

no ratiem, piegāja pie ķiršu koka un nogrieza no ta stabuli. Šis

ceļinieks nu sāka pūst savu stabuli un tā skanēja ša: „Mīļo ceļi-

niek, nespēlē, žēlo mani nabagu. Brāļi mani nokāvuši, ar smiltim

un sūnām apkasuši, krusta vietā uzstādīja ķiršu koku."
_

Ceļniekam braucot uznāca nakts, viņš iegāja tuvākā maja, un

tā bija taisni muļķīša māja, ko ceļinieks nezināja. _Svešnieks deva

pūst savu savādo stabuli tēvam. Stabule nu skanēja tā; „Mīlo tē-

tīt, nespēlē, žēlo mani nabagu. Brāļi mani nokāvuši ar smiltim! ap-

kasuši, krusta vietā uzstādījuši ķiršu koku."

Paņēma arī dēli to stabuli pūst, bet stabule nu atkal skanēja:

„Brāii, slepkava nespēlē, žēlo mani nabagu! Jūs mani nokāvāt ar

sūnām un smiltim apkasāt, krusta vietā uzstādījāt ķiršu koku."

Nu tēvs saprata, ka gudrie dēli muļķīti nokāvuši. Tagad gu-

drie dēli vairs nedrīkstēja pie tēva palikt, bet aizbēga par pasau-

les klaidoņiem.

4. A. 780. R. Tabine no skolnieka A. Kazula. Naaizmier-

stu 1 c Jautas posokas" 2.

Vīnai muotei beja treis meitiņas. Vacuokuos beja skaistas,
bet jaunuokuo vvsskaistiuoka. Muote mīļuoja vysas, bet tei Pasta-

rīte |ai) beja gon rneiļuoka, jo tei, pi vysa skaistuma, beja loba,
struodīga un paklausīga. Vacuokuos meitas tikai pyuru kruoja un

svuotu gaidīja, bet jaunuokuo vysus dorbus struoduoja. Par

svuotim un pyuru tai nabeja kad dūmuot.

Vīnā skaistā vosoras dīnā, kad plovas sleika puķēs un kad

calmūs sorka zerrames, treju meitu muotes pogolmā ībraucja bryu-

gons ar svuotu. Vacuokuos muosas skaisti īsarusja un guoja vī-

sus sajemt, bet jaumuiokuo dorba drēbēs turpvnuoja sovu dorbu.
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Tūmār svuots un- bryugons vīnumar metja acis uz Pastarītes

pusi.
Vacuokom muosom tys beja kai suols acī un juos lykuos pī-

runuot muoti, lai Pastarītes nadud. Muote arī nagribeja sovas

pastarītes laist, bet svouti palyka pi sova. Gola, lai izbeigt streidu

bryugons teicja: „Vysas dzaltonītes skaistas, bet vīna iman ir mei-

luoka. Tūmār nyu es nateikšu kura, tū paruodīs dorbs."

Muosas vaicuoja: „Kas tad tys byus par dorba?"

„Jums byus juoīt ūguos. Kura pyrmuo pīlasīs ugu vuocelīti

tei byus muna laudaviņa."
Meitines uotri paķēra pa vuocelītei un laidjās leiduma. Bet kas

sliņķam dūs veiksmi? Jauuuokuos muosas vuocelīte jau sen pyl-

nia, bet juoin vēļ puses nav.

Pastarīte aicynuoja muosas muojā, bet tuos, radzadamas. ka

tik pat byus juopalīk kaunā, laidja skaudību un dusrnii vaļa. Va-

cuokuo izruovja teišām pajemtū nazi un gryudja Pastarītes sirdi

Utra muosa syta ar akmini golvā. Muosas soltu sirdi pabuozja
muosas mīsu zam veitūla saknēm, sabēra ūgas sovuos vuoceles w

uotri skrēja uz muojom. Bet te beja laimei gols: brvugons, ra-

dzādams, ka jaunuokuos nav, vaicuoja: „Kur tad Pastarīte?"

„Vai mes zynam, kur jei moldas?" rupi atbildēja muosas.

„Ak tai? Tad īsdm miaklātu," teicja bryugons.

'Nav ko darīt, gribi — nagribi, juoīt. Un vacuokuos muosas

guoja meklēt, bet juos teiišam nūvedja pa cytu ceļu. Atstaignojuši
leidz vokoram, maklātuoji tukšom rūkom grīzjās uz muojom. Nyu

vacuokuos dūmuoja, ka bryugons jems vīnu nu juom, bet tys tei-

cja: „Juo nav Pastarītes, tad es precības atlīku leidz cytai reizei."

Un aizbraucja uz muojom. Ceļš guoja par mežu un veitūls ai

Pastarītes kopu ari beja natuoļ. Mežā braucēji padziierda skaistu

dzīduošonu. Dūmuodami, ka tur dzīd Pastarīte, jī nūlēcja nu zir-

gim un devjās mežā. Tik paguoja puors sāļu, kai dzīduošona nū-

klusa. Jus prišķā nyu stuovēja kupls veitūls un apleik auga skai-

stas nīdrītes.

„Kas zyn, kas tur dzīduoja," teicja svuots. „Vokors tyvuojas.
lobuok' brauksim muoja!"

„Labi, bet juo nav pašas dzīduotuojas, tad lai maņ nīdrīte

dzīd," teicja bryugons un, nugrīzis skaistuokū nīdri, iztaisīja sta-

bulīti. Bet tovu breinumu: Kai tik jis pvutja stabulītē, tai tei gauži
dzīduoja:

„Pyuti. tautīt, vai napyuti
,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta;
Suop muna galviņa akmiņa systa!"

„Kū tys zeimoj?" Teicja bryugons. „Te nazkas ir nūticis.
Svuot, še, pyut tu."
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Svuots pajēmja stabulīti un pyutja, un stabulīte otkon žali

žāluojuos:
„Pyuti, svuotiu, voi napyuti

,_

Suop muna sirsniņa nazīša durta,

Suop muna galviņa akmiņa systa."

„Sovaidi gon jei skaņ," runuoja svuots.

„Vai nasagrīzsim atpakaļ? Varbyut meitu muote, kai vacuo-

ka, muocēs paskaidruot."

Un jī obi laidjās atpakaļ. Ibraukuši leigaviņu muoja, dud muo-

tei breinīgu stabulīti. Kad tik muote pīlyka pi lyupom, stabulīte

otkon skanēja:

„Pyuti, mā'miņ, voi napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša durta,

Suop muna galviņa akmiņa systa."

Muote nūsabeida. Dzīsme stuostīja lelu nalairni. Un gribā-

dama vēļ kū izzynuot, devja stabuli vacuokojai meitai un lyka

pvust. Kai tik jei lyka stabuli pi mutes, tai stabule skanēja:

„Pyuti, muosiņ, vai napyuti,

Suop muna sirsniņa nazīša dūrta,

Suop muna galviņa akmiņa systa."

Nyu vysi saprota, kū tys zeimoj. Tyuliņ sasēja vacuokom

muosom rūkas un aizvedja uz tū vītu, kur gulēja Pastarītes misa.

Vēļ jei nabeja vysa sastynguse un nazs, kai dūrts. stuoveja krū-
tīs. Bryugons uotri izruovja nazi. Nu kryutim izplyuda ašņa strau-

jiņa. Pastarīte nabeja vysā nūkauta, vēļ varēja jū atdzeivinuot,

bet kai? Un kluot stuovūšī jau ari nazynuoja, ka meitiņa vēl var

atsadzeivinuot. Cikom tai stuovēja un, golvas nūlaiduši dū-

muoja — kur bejis nabejis — uūsalaidja saules spaitiņš, nūskup-

stīja pastarītes vaigu:, spūžā lūkā apjēmja mīsu un Pastarīte pa-

plētja acis. Tymā pat breidī muosas nuzīdznīcas krita nadzeivas.

Bryugons ar gavilēm pacēļa izbuolējušū Pastarīti, uzcēla uz

sova zyrga un vīgli devjās uz muojom'.

Piezīme. Pasaka ir drusku saīsināta. P. S,

5. A. 780. L. Uļjāna no M. Skrula Latgalē

tāvs, muote, dāls un treis meitas, Muosas guoja uz

mežu vysas ūgu lasītu, bet jaunuokuo vysod pīlasēja vairuok kai

divas_vacuokuos. Vacuokuos muosas uz jaunuokuos par šytū dus-

muojas un pajēme sovu muosu nūkova. Viņas kaulus salauzēja un

podlyka zam kūka saknēm. Atguoja uz muojom, tāvs un muote

vaicuoja: „Kur jaunuokuo meita?"
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Muosas sācēja: „Mes pavysam viņas nazynomv"

Pēc dažim godim bruolis aizguoja uz mežu dcl kuklem nū-

grizt kūku. Beja nūgrīzis bruolis tū kuku, zam kuruo guileja muosa

paglobuota. Kad beja kūkles gotovas, bruolis suocja kukluot un:
kūkles skanēja: „Bruolīti mīlu, vīna mani syta, utra turēja, pod-,

lyka zam saknēm."

Tod pajem tāvs kūkluot, tod skanēja tai: „Tetīti munu mīlū,

vīna mani syta, ūtra turēja, padlyka zam saknēm."

Tod pajem muote kūkluot, skan tai: „Mameņi mīlu, vīna mani

syta, ūtra turēja, padlyka zam saknēm."

Tod deve kūkles meitom, tuos nivīna ruku nalyka pi kūkilem.

Bet tāvs pīspīde, lai pajem. Tod pajēme vīna meitā, un kukles

skanēja: „Muoseņi mīlū, tu mani syti un p_ad'lyki zam saknēm."

Kai pajēme kūkluot ūtruo muosa, skanēja tai: „Muosiņa mu-

na mīluo, tu mani turēji un padlyki zam saknēm."

Tod obas izaskaidruoja, ka beja nūnuovejušas sovu muosa

Tāvs obas padzyna nu sātas un obas staigoj blonduodamas vēl

šū boltu dīn.

6. A. 780. M. Garkolne Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

Vīnam tāvam beja treis meitas. Tāvs juom nūpvrna treis ker-

zītes un palaidja ūguos. Vīna meita tāvam beja gudruoka, cvtas

divi glupuokas. Meitas vysas treis aizguoja uz mežu ūguos. Glu-

puokuos meitas gribēja gudruokuo nūkaut. Mežā meitas izza-

šķeira. Gudruokuo meita jau pīlasija ūgu un sauc muosiņu: „Muo-

siiņas, kur jyus? Es jau ūgu pīlasīju!"

Glupuokuos atbild: „Ej uz myusi(m, muosiņ, te daudz ūgu!"

Gudruokuo muosa aizguoja pi glupuokom, bet juos jū nūkova.

Tad juos sabēra ūgas sovuos kerzēs, nūkautū muosu palyka zam

apses un atguoja uz sātu. Muojuos juom vaicuoja: „Kur muosa?"
Bet juos atbildēja: „Mes nazvnam, varbyut, jū vylki apēdja!"
Tāvs nazyna, kur skrīt, kur meklēt. Vokorā tāvs kurinoj

pierti un nu apses kūka iztaisa stabulīti. Suok spēlēt — skan juo

gudruokuos meitas bolss: „Tēt, vīna tova meita mani turēja, ūtra

nukova!"

Tāvs nūsabreinuoja un īt uz ustobu. Ustobā jis īdūd vīnai
meitai stabuli, lai jei paspēlej. Meita pajem un spēlej. Stabulē

skan bolss: „Tu, muosiņ, mani kavi, ūtra turēja!"
Tad tāvs īdevja ūtrai meitai stabuli. Otkon skan bolss: „Tu,

muosiņ, mani turēji, ūtra kova!"

Meitas nūsorka un nazyna, kū _darīt. Tāvs suoka klīgt, ka

juos vainīgas. Meitas atsazyna sovā vainē un aizvedja tāvu W

paruodeja, kur lyka gudruokū meitu, kuru nūkova. Tāvs uz jūs
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sasadusmuoja, pīseja juos pi zyrgu astēm un zyrgi juos iznosuoja

pa pasauli Tai tāvs palyka bez vīnas meitas.

7. A. 780. Skolnieks V. Pilipjonoks Latgalē.

Sen senejūs laikus dzeivuoja vīns tāvs, kuram beja treis mjai-
tas. Tāvs vvsas treis mīluoja vīnaidi.

Vīnu reizi tāvs, tiergā byudams, vacuokom mjaitom nupierka

pa skustjaņam [galvas lakatam], a jaunuokai nūpierka skaistu

spieleiti. Vaeuokom muosom palvka cīš žāl, ka jaunuokai iir tik

skaista spieīeitja. Juos palyka skaudeigas. Tagad storp muosom

vairuok mīra nabeja, vacuokuos vīnmār jaunuokū buora ir cīš

naīredzēja. Vacuokuos muosas nūrunuoja jū nūsist. Nūvadušys

jaunuokū muosu pi azara, juos jū nūsyta, i aproka azarmolā, na-

tuoļi nu leluo ceļa, kurs guoja pa azarmolu. Tāvs velti meklēja

pjec pazudušuos mjaitas, bet atrost rriikur navarēja. Jam palyka
cīši žāl jaunuokuos mjaitas.

Vīnu reizi ap tū vītu, kur beja aprokta nūsystuo tāva mjaita,
braucja nazkaids kjēņaņš. Jis izdzierde, ka nazkas azarmolā cīši

skaisti spielej. Jis dzierdēja, ka tur dzīduoja:
,r
Div muosjaņis mani

nūsyta un azarmolā aproka."

Kjēnaņš pīguoja pi tuos vītas i nūgrīzja tū stūbri, kas auga

tymā vītā. Nu stūbra kjēnaņš pataisēja stabuli, kura izspjāiāja ot-

kon tūs pošus vuordus.

Kjēņaņš braucja gar ituo poša tāva muoju i nūdūmuoja puor-

gulāt juo ustabjaņj. Saimnīks sācēja: „Kur nu jyus, kungs gulāsit
taida aceplī?"

Bet kod kjēnaņš teicja. ka niikas, gon jau byus lobi, tod salm-

nīks_ ju ari īlaidja puorgulāt. Saimnīks pacīnuoja kjēņaņa ar kū

varēja. Tod kjēnaņš īsuoka pyust ar stūbra stobuli, kūrei beja

nūgryzta azarmolā. Saimnīks lūti breinovuos, kod jis izdzierda

ītus vuordus: „Div muosjaņis mani nūsyta i azarmolā aproka."
Vaineiguos muosys nyu saprota, ka tagad itys nūslāpums ir

atkluots. Saimnīks cīši gribāja itū stabuli nūpierkt. Kjēņaņš sa-

cīja, ka jei moksuos cīši duorgi. Saimnīks sācēja: „Es atdūšu vysu
sovu montu, man nikuo iz pasauļa navajag, kab tikai varātum da-
buot itū svilpi."

Tagad kjējiaņš radzjāja, ka jis nikuo nažāioj, kab tikai dabuot
itū stobuli. Kjēņaņš atdjavja jam itū svilpi i sācēja: „Man nav va-

jadzeigs it nikuo,"
Saimnīks ļzstuostēja kjēņaņam, kai nūticis, par itū kjēņaņš

beja cīši leidzjuteigs. Tāvs tvmā pošā naktī sovys abadiv mjaitvs
padzyna nu satys i pascīje, kab juos i sovu ocu naruodeitu iz

itū vītu.
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Tai juos palvka bez pajumtis, izstaiguoja nu viņas satvs da

ātrai. Tai cjaluos kolpvunis.

8. A. 780. Teicēja M. Freimane Makašānu pag.

Seņ-senejūs laikus lela meža molā dzeivuoja vecis ar sovu

veceni. Jīm beja divi bārni: dāls Juonis un meita Ane. Bārni

auga kai teiruma pučītes. Vīnu reizi vecene pasacīja sovim bār-

nim: „Ejit, bērniņi, uz mežu un putosit ūgu! Sābri mvusu jau sen

losa ūgas, bet mes vēļ naatnesjam nivīnas ūdziņas."
Juonis ar Ani pajēmja kerzītes, aizguoja uz mežu un lasīja

ūgas. Juonīts beja lobs puika un dreiži jau pīlasīja pylnu kerzīti.

Anīte mīļuoja paša ūdziņu apēst, un juos kerzīte beja tukša. Anīte

soka bruolīšam: „Dūd, es tovu kerzīti panesšu, tev jau tai

grvuts!"
Juonīts atdevju Anītei sovu ķerzīti. Tai jī īt, Anīte otkon soka

bruolīšam: „Es pīkusu nasdama" un šādās atsapyust. Taipat atsā-

da ari Juonīts un tī pat tyuleņ aizmyga. Verās Anīte, ka pi jūs īt

leis luocis. Jei gribēja mūdynuot bruolīti, bet kad pasavēra uz pyl-
nuos kerzītes ar ūgom, jaitvka žāl, ka na jei pīlasīja. Jei pajēmja
kerzīti ar ugom un aizskrēja uz sātu, bet bruolīti pametja aizmy-
gušu meža. Atīt Anīte uz sātu un ruoda muotei, cik jel daudz ūgu
pīlasīja.

„Kur Juonīts?" vaicoj muote. „Jis vēl naatguoja uz sātu, jam
apnyka lasīt," atbildēja Anīte.

Veči gaidīja, gaidīja sova dēliņa, bet jis vvs naguoja. Vokorā

klausuos veči, ka pi durovom klaudzynoj. Izguoja vecs un īlaidja
ustobā vīnu celveiru, kurs paprasīja nakts miuoju. Vecs ar sovu

buobu pījemja celveiru un īdevja jam. vītu, kur puorgulēt. Nu mai-

siņa izlecja smuks putniņš, saduos saiminīkami uz plača un dzī-
duoja: „Muosa mani pametja, locis mani apēdja."

Kad putniņš beidzja dzīduot, muosiņa nūsabeida un tyuleņ pa-
lyka par akmeni, bet ceļveirs uz vītas pazuda. Tai saimnīks ar sai-
minīcu pa šudin dzeivoj tvma pat ustabiņā un jūs dāls, putniņš,
dzīd jīm smukas dzīsmes.

Piezīme. Pasaka saīsināta, atmetot liekus izpušķojumus. P. Š.

9
-

A- 78°- Skolnieks V. Juouins Pustioas pag.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, jīm beja treis meitas: divi gudras,
tresuo mulkeite. Jai nabejis ni skaistu drēbu, kai tuom divu muo-

som, ni cytas boguoteibas. Jei vīna guoja pi gryutuokim dorbim,
kamar juos muosas dzeivuoja ustobā. taisēja sev pyuru un gaidēja
bryuguonu.
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Vīnu reizi jūs tāvs, sataisējis lynus, taisējās braukt uz tiergu.
Gudru'os meitas soka, Lai šuom atvadūt šolka drēbi, bet muļķeite
nazalvkās i zynuot. Tūlaik tāvs prosa muļķeiti: „Kūta tev. mei-

tēn, atvest?"

Atī gultā gulēja slyma vecineite. Tei pamuoj muļķeiti pi se-

vis un soka: „Meitiņ, prosi, lai tēte tev atvad sudobra blūdenu un

zaīta uobeleiti."

Tūlaik muļķeite soka tēvam: „Tēt, ka jou tu man gribi kū

atvest, tad atved man sudobra bļūdenu un zalta uobeleiti."

Labi. Tāvs, puordevs lynus, nūpierk vacuokom meitām drē-

bes, kaidas jau juos prasēja, bet sudobra blūdeņas un zalta uobe-

leiša navar un navar atrast. Pēdeigi atrūn gon pēdējā būdē. At-

brauc uz sātu, jis atdūd gudrom meitom drēbes, tuos aizīt uz sovu

ustobu. Mulkeitei atdūd sudobra blūdenu un zalta uobeleiti. Otkon

tei veceite pamuoj meitini un soka: „Meitin, īlīc uobeleiti blūdenā

un soki: „Vuoluojīs, vuoluojīs, uobeleit, ruodi man vysus pasaula

skaistumus, vysus karus, vysas jyuras, vysus kolnus, ļaudis un

vrysu, kas tik vīn uz pasaules ir."

Meitiņa dora tai. kai pamuoeēja vacuomuote, un tys uobeleits

ruoda vysu, vysu, kū tik vīn jei grib. Kad īraudzēja tī gudruos

muosas, tad juom sasacēle lela skaudeiba, juos kai nabejs gribēja
sudobra blūdenu un zalta uobeleiti dabuot sev. Juos gribēja muļ-

ķīti nūbeigt. Vīnu reizi juos, satykušs mulķeiti. soka: „īsim, muo-

sen, uz mežu ūgu palaseitu!"

Muļķeite, ni kuo slykta nodūmuodama, aizguoja ar. Bet su-

dobra bļūdena un zalta uobeleiti jei beja atdavuse tēvam, lai pa-
globoj. Mežā juos losa, losa ūgas, a tuos gudruokuos muosas kūpā
vīn staigoj un meklej loba matamuo, ar kū nūsist muļķeiti. Vāīuok,
kad jau beja pīlasējušas pylnus traukus, juos dabuoja mītu un nū-

syta sovu muosu un_ nūgloboja zam syunom. Pašas prīcuodamuos
guoja uz satu. Tavs ar muoti prasēja: „Kur tad jaunuokuo
muosena?"

Juos atbildēja,_ka nazynūt pavysam, kur palykuse. Šuos pa-
lykušas te pat mola, a jei īguojuse mežā īkšā. Šuos gon klīgušas,
bet jei naklausejuse. Tagad, kad pīlasējušas pylnus traukus un gri-
bējušas īt uz satu, saukušas, saukušas, bet navarējušas nikno sa-

saukt. Tavs un muote stypri izzabelda un guoja uz mežu maklātu.
A tuos pa muojom izameklej sudobra blūdenas un zalta uobelei-
ša, bet naatrun.

Tymā mežā gons ganījis lūpus. Jis īraudzējis un izguojis uz

vīnas skaistas vīteņas. A vīna kryuteņa tī pavysam bejuse skai-
sta: nuauguse vysa ar skaistom, skaistom puķeitem, a pašā vydā
skaista nīdreite. Gons nugrīž tū nīdreiti un iztaisa stabuileiti. Kai
pyuš stabuleitē, i pats nūsabreinoj. Tei skan: „Pyut, pyut, ganeņ,
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lai izdzierst muns tāvs, māmeņa, ka mani muoseņas atmuoneja

uz mežu, nūsyta un pabuoze zam' syunom."_
Tai pīguoja pi tuo gona tuos meitiņas tāvs un muote un vai-

coj: „Vai naesi redzējis kaidas meitiņa_s?"
Ganeņš atbild, ka naasūt vys redzējis, bet lai pasaklausut, kai

tei stabuleite dzīdūt. Stabuleite skanēja ar taidim pat vuordim

un taidā pat bolsā. kaidā runuoja tei ineitine. Tad tāvs ar muoti

suoka brēkt uz gona, ka tys asūt meiteni nūsitis, bet tik tai pyu-

šūt. Gons ar otkon turējās pretim, sācēja, ka šis vars paruodet

vēl tū kryuteņu, nu kuros grīzs nīdreiti. Gons nūvede jūs un pa-

ruodēja tū vītu, kur beja auguse nīdreite. Tī jī zam svunom at-

roda nadzeivuos meitiņas mīsu.

Kad jī pyuta stabuleitē, jei skanēja: „Cytaiž gon manis naat-

dzeivvnuoset, dabuojīt nu kēneņa dzeivuo yudiņa, aplejīt mani,

tod es byušu dzeiva."

Tai tāvs aizīt uz ķēniņu pēc dzeivuo yudiņa. Jaunais kēneņš

soka, ka kai tik pallkšūt dzeiva, tyuleņ pyr_mū lai vadūt uz šū. Tai

arī padarēja. Kai metiņa palyka dzeiva, jū tyuleņ aizvede uz kē-

neņu, par juo labdareišonu. Kad jaunais kēneņš īraudzēja skaistū

meitineiti, jam jei lūti īpatyka. Jis jū pajēmja sev par sīvu. Tūlaik

kēneņš soka: „Kaidu tu struopi gribi, lai mes struopātu tovas

muosas?"

Bet jei sācēja, ka šei nagribūt nikai muosu struopēt, bet lai

juos ejūt uz šūs pili un lai dzeivojūt. Tāvs atdeve sovai meitinei

juos sudobra blūdeņu un zalta uobeleiti un jei dzeivoj par kēnenlni,
bet juos muosas, kuras jū beja nūkovušas. aizguoja uz pili un pa-
lyka par sovas muosas muļkeites kolpyunem.

10. A. 780. Skolnieks J. V alains Kapeņupag. N. Rancāna kr.

Dzeivuoja reiz veirs, jam nūmvra sīva un atstuoja mozu bār-

nu. Veirs apsaprecējās ar ūtru sīvu. Pamuotei napatyka, ka mo-

žais puika dzeivuoja tik lobi. Lai varātu bārnu kai nibūt nūnuovēt,
pamuote izvedja bārnu uz mežu ūguot. Ūguojūt pamuote nūdvura

barnu ar nazi, un sasvtusejuo golviņu ar akmeni, palyka līkeiti

zam krvutes [ciņal pūra. Pec kaida laika uz kryutis izauga smui-
dra gara nīdreite.

Ganiņš, ganīdams iūpus, atroda šū nīdreiti, nūgrīzja jū un iz-

taisēja mozu_ stabuileiti. Kad ganiņš pyute stabuleiti. tad jei ska-
nadama saceja: „Napyut, bruoleit, tik cīši. Suop muna galviņa,
akmiņa systa, suop muna sirsniņa nazīša dūrta."

Par šū nūtykumu ganiņš pastuostēja mozuo puikas tāvam,
kurs tyulen aizguoja uz ganiņa nūruodeitū vītu un atroda sova
barna līkeiti, nu dusmem jis tyuleņ puordzyna rogonu nu so-

vom muojom.
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11. A. 780. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 50.

Briesmīgi nikna un neganta sieva reižu saskaitusies iesit sa-

vam vīram naglu galvā, kamēr tas guļ, un viņš no tā nomirst. Pec

desmit gadiem rok kapu gluži līdzās tam un uziet cilvēka galvas-

kausu. Negodīgie kaparacēji izsviež to ar zemēm lauka. Uz šām

bērēm arī tā sieva lūgta.

Kad nu līķis bija ielaists kapā un bērinieki nostājušies kapa-

malā, kur arī šī negantā sieva bija, tad uz reižu galvas kauss sak

lēkt sievai virsū. Galvas kausu saņēmuši, no kā zaļa varde izlec,

labi apskatījuši uziet tur lielu naglu iesistu.

Negantniece, sevi par vainīgu atzīstot, nobīstas, paliek bala

kā līķis un sāk kliegt: „Es liela grēciniece! Šo naglu es savam vī-

ram dusmās iesitu galvā, un viņš tāpēc nomira; sienat mani un

nododat tiesām, ka lai es dabūju savu pienākamu sodu.

12. A. 780. Skolnieks Ernasts Birnis, Blomos. V. Maldoņa

krājumā.

Kādā malienes stūrī esot liela ieleja, kur vecos laikos pa nak-

tīm ļaudis allaž dzirdējuši žēlu vaidēšanu. Neviens nevarējis sa-

prast, no kā īsti šī vaidēšana ceļas. Dienas laikā tur nekā sevišķa

nevarējuši atrast, tikai viens cilvēka stilba kauls tur mētājies.
Reiz vienā vakarā it vēlu pa to ieleju nākuši uz māju pagasta

ļaudis no muižas darbiem. Izdzirduši atkal vaidēšanu, viņi steigu-

šies, cik spēdami, no ielejas laukā, bet viens nebēdīgs jauneklis pa-

slēpies krūmos un gribējis uzmeklēt to vaidētāju. Mēneša gaismā
staigādams, viņš redzējis, ka tas stiilba kauls kustas un apkārt
griezdamies vaid. Jauneklis steigšus pieskrējis klāt un saturējis
to kaulu ar abām rokām. Vaidēšana tūliņ apstājusies un jaunekļa
priekša parādījies viens vīrs, kas to mīli noglaudis un sacījis:
«Paldies par tavu drošo sirdi un labo darbu! Es savā laikā biju

varens zviedru ķēniņš un man bija liels karaspēks. Es uzvarēju
vienu zemi pēc otras, bet manai augstprātībai nebija nekāda gala.
Tā es nonācu šai ielejā, bet sastapu še pretinieku, stiprāku par
mani. Sīvā kaujā es tiku uzvarēts un dabūju savu galu. Meža
zvēri un putni apēda manas miesas un tagad ir atlicis tikai vairs

šis stilba kauls. Tu atpestīji mani no grūtām mokām un es ceru,
ka tu šo darbu izvedīsi līdz galam. Izroc šeit kapu no ziemeļa uz

dienvidus pusi, ieliec tur šo stilba kaulu un ataicini mācītāju, lai

nosvētī. Kad viss tas ir izdarīts, tad paroc kapu vēl drusku dzi-

ļāku, tur tu atradīsi savu algu."
Visu to izstāstījis, svešais vīrs atkal pazuda. Jauneklis aiz-

gāja uz māju un jau rīta gaismā atnāca uz ieleju kapu rakt. Kapā
viņš ielika to stilbu kaulu un tad gāja mācītāju aicināt. Mācītājs



74

gan negibēja jauneklim ticēt, bet kad tas ļoti lūdzas, tad aizgāja arī

un noturēja Dievvārdus. Kad mācitājs bija atkal aizgājis, tad jau-

neklis ielaidās kapā un sāka rakt dziļāki. Lāpsta drīz vien atdū-

rās uz kaut ko cietu, kas izrādījās par lielu_vara podu ar vaku

virsū. Jauneklis lūkoja podu izcelt, bet nespēja to ne pakustināt.

Vāku nojēmis, viņš redzēja, ka tas viss ir pilus zviedru dālderu.

Pēc ilgāka laika viņš iztukšoja visu podu, paslēpa naudu krūmos

un vēlāku pārveda to ar zirgu mājā. No tā laika jauneklis palika

par ļoti bagātu vīru.

Kad stilba kauls bija pienācīgi aprakts, tad tai idejā arī ne-

viens vairs nedzirdēja žēlo vaidēšanu.

9. Irbe nodod noziegumu.

A. 782. Skolnieks J. Kļava Nīca. K. Lielozola kr.

Bagāts žīds ceļoja caur viena ķēniņa valsti, vezdams līdz

daudz naudas
—

lielam mežam bija jāiet cauri. Viens nedrīkstē-

dams iet, viņš gāja pie ķēniņa un lūdza, lai dodot viņam līdz par

pavadoni kādu uzticamu cilvēku, kas to pavadītu caur mežu un

visu valsti. Ķēniņš pavēlēja savam dzērienu devējam, lai pavadot
to žīdu, un tas nu arī gāja žīdam līdz. Kad šie abi bija iegājuši
lielajā mežā, dzērienu devējs iekāroja žīda naudu, apstājies uz-

sauca žīdam: „Ej tu pa priekšu!"

_

Žīds nobijās, noprata pavadoņa ļauno nolūku un negribēja iet.

Dzērienu devējs, izrāvis zobiņi no makstis, uzkliedza: „2īd, tev

jāmirst!"

„Ak, mīļo dzērien-devēj, tā nedari!" Žīds lūdzās. „Šī slep-
kavība nepaliks apslēpta! Un ja arī neviens cilvēks to neredzētu,
tad putni viņu izpaudīs!"

Žīdam runājot, _viena irbe pacēlās gaisā un skrēja viņiem
pari. Dzērienu devējs žīdu apsmēja: „le_vēro, žīd, irbe droši vien

ķēniņam pateiks, ka es tevi šeit nogalināju".
Dzērienu devējs nogalināja žīdu, pajēma viņa naudu, ieraka

žīdu zemē un devas atpakaļ uz ķēniņa pili.
Pagāja vesels gads pēc dzērienu devēja nozieguma. Reiz ķē-

niņam sniedza irbju galu. Dzērienu devējs atcerējās žīda vārdus

par_ putniem un iesmejas. Keniņš to redzēdams jautāja, par ko šis
smejies. Dzērienu devējs aizbildinādamies izstāstīja viņam nepa-
reizu iemeslu. Četras nedēļas vēlāk ķēniņš sarīkoja dzīrās visiem
saviem ierēdņiem, kur netrūka arī dzērienu devēja. Ķēniņš pats
bija ļoti priecīgs, jokoja un lika ienest daudz vīna un citus dzērie-

nus, ta ka daži jau par lieku piedzeras. Kad visi bija labi iesiluši,



75

ķēniņš jautāja dzērienu devējam: _„Par ko tu tai_reizē smejies,

kad man cēla irbju gaļu priekšā? Tu tai reiza neteici man

taisnību."

Dzērienu devējs bija stipri piedzēris —
kad vīns ieiet galvā,

tad patiesība iznāk laukā — un sacīja: „Mams ķēniņ, kad žīds

kliedza, ka putni viņa nonāvēšanu darīšot zināmu, tad pašlaik cē-

lās irbe gaisā, to es atminējos un par to smējos."

Ķēniņš uz to nekā neatbildēja un izlikās kā netraucēts savā

jautrībā. Otrā dienā tas sarunājās ar saviem padomu devējiem un

jautāja: „Ko tas pelnījis, kas ķēniņa sūtīts kādu pavadīt caur val-

sti, pavadāmo cilvēku nokāvis un aplaupījis?"

Padomnieki visi vienā balsī nolēma, ka tāds pelnījis kārtavas.

Pēc tam ķēniņš sēdās tiesas priekšā un nosodīja dzērienu_dev_eju
uz nāvi pakarot. Tā, lūk, caur irbi slepenā slepkavība tomēr naca

gaismā.

10. Kas apēdis sieru?

1. A. 785. J. Dīcmanis, Pasaku vācelīte, 1891, 35 (15).

Reiz gāja žīds pa ceļu un iedams satika vecu, vecu vīriņu, ar

sirmu (bārdiņu. Vecais tūliņ uzrunāja žīdu: ~Žīdiņ, noliec savu

prečukmli un nāc man līdz!"

„Oi, man tai kulē ir līdz kādiem divedesmit vai trīsdesmit

rubļiem preču! Es tās nevaru atstāt!" žīds domīgs atbildēja.

„Esmu augsti mācīts dakteris. Mēs daudz vairāk ar ārstē-

šanu nopelnīsim, nekā tu, ar savu kuleli apkārt staigādams," ve-

cais vīriņš žīdu iedrošinādams teica.

„Oi! kā man savu dārgu mantu ir gaužām žēi!" žīdiņš pilns
baiļu atteic, liek kuli vairāk reizes pie zemes un ceļ to atkal aug-
šām. „Oi, es to nevaru darīt!" žīdiņš vaid.

Lai nu gan nabaga_ žīdiņš šā tā tiepās un stīvējās, tad tomēr

beidzot vecajam' izdevās to pierunāt. Zīds nolika savu prečukuli
un gāja vecajam vīriņam 'līdz. Bet vēl arvienu atpakaļ atskatījās
uz savu prečukuli un, vairāk reizes grūti nopūzdamies, izsaucās:

manas dārgās mantas!"

Viņi drīz sasniedza krogu, iegāja tur iekšā un vecais vīriņš
paturēja krietnu pusdienu, bet nabaga žīdiņam nedeva ne kumo-

siņu maizes. Vecītis nopirka divus sierus un iedeva žīdam, lai tos
iebāž kulīte — vecais bija iedevis žīdam īpašu kulīti

—
bet cieti

pieteica, lai tos neaiztiek. Tad viņi gāja tālāk un uzgāja atkal citu

krogu. Vecītis nu žīdam teica, lai izņemot sierus. Žīds arī izņem,
bet viens pats siers vien vairs kulītē atronas — otra vairs nav!
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Saprotams, žīds, vecajam nemanot, pa ceļu iedams, bija to vienu

jau apēdis.

„Kur tad tas otrs siers ir palicis?" vecais dakteris dusmīgi uz-

kliedza žīdam.

„Oi, es nezinu! Es viņu neesmu edis!" žīds vairīdamies at-

teica.

Vecais vīriņš neko vairāk žīdam neprasīja un nu viņi gāja at-

kal tālāk.

Pēc neilga laika viņa dabūja zināt, ka vienam loti bagātam un

augstam ķēniņam, esot dēls nomiris, un ka ķēniņš pēc tā gauži

žēlojoties, un esot par daudz noskumis. Vecais dakteris nu pie

sevim pārdomāja: „Pag, pag! tu neuzticīgais žīds! Es tevi gribu

drusciņ papriecināt un likt arī paciesties!"

Viņi devās uz pili pie ķēniņa un apsolījās atkal atdzīvināt vi-

ņa dēlu. Abus dakterus ieveda istabā, kur gulēja ķēniņa dēla lī-

ķis. Vecais ņēma līķi un to sagrieza četros gabalos. Līķi izmaz-

gāja un tad to sašuva kopā — un nu bija ķēniņa dēls atkal dzīvs

un vesels. Par to nu ķēniņš tapa loti priecīgs un piesolīja vecajam
dakterim daudz naudas, bet vecais to neņēma. Žīdiņš turpretī, bū-

dams kārīgs pēc naudas, to nevarēja paciest un vecajam paklusi

iečukstēja ausīs: „Tu, muļķi, ņem taču to naudu! Kālab tu neņem,

kad tev augsts, cienīgs un žēlīgs ķēniņš to dod?"

Vecītis to'nemaz nelikās dzirdot. Viņš neko vairāk no ķē-

niņa nepaņēma, kā vienu lāpstu un dedzināmās lampas sirdītii —

un tad viņi no ķēniņa pils aizgāja.

Caur mežu iedami, viņi nonāca pie liela, liela ezera. „Mums
jātiek pari par šo lielo ezeru," vecais vīriņš sacīja uz žīdu. „Lai-
vas mums nav un ezers ir plats! Bet nekas! Es sēdēšos lampas
sirdīte un tu sēdies uz šo lāpstu. Mēģināsim tā pāri celties!"

Abi nu brauca mierīgi pār par ezeru, bet žīdiņa laiva drīz

saka grimt. Kas nu par lielām bailēm uznāca nabaga žīdiņam.
„Vaii tu edi to sieru?" vecais vīriņš prasīja žīdam, redzēdams

to loti bailīgu.

„oi, es viņu neēdu! Oi, es_to nezinu!" žīds iztrūcies atbildēja.
Vecais vīriņš viņam vairāk neko neprasīja un viņi laimīgi

pārbrauca par ezeru uz otru malu.

Atri vien izplatījās slava pa visu ķēniņa valsti par brīnuma
dakteri, kas varot atdzīvināt mirušus cilvēkus.

Gadījās, ka pēc neilga laika nomira atkal citam ķēniņam
dels. Keniņš lūdza brīnuma dakterus, lai nāk atdzīvināt viņa dēlu,
un solīja_viņiem_ par to lielu maksu. Šoreiz arī vecais tāpat sa-

grieza ķēniņa dela miesas četros gabalos, nomazgāja tos, tad sa-

šuva atkal kopā — un ķēniņa dels tapa dzīvs. Kēninš tapa lolti
līksms un vecajam dakterim butu atdevis vai pusi no visas savas
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mantas. Ķēniņš laipni sniedza vecajam dakterim roku un prasīja,

cik viņš tagad prasot par šo savu darbu. Bet vecais atkal neko

vairāk no ķēniņa neņēma, kā lāpstu un lampas sirdīti. Par to nu

mūsu žīdiņš vai no ādas gribēja sprukt. Nabaga žīdiņš trīcēja vien,
nevarēdams par veco beigt nodusmoties. Viņš vienādvien veca-

jam badīja pie sāniem, paklusām sacīdams: „Oi, kas tā par muļ-

ķību! Kālabad jūs nevarat to naudu ņemt, kad cienīgs, augsts ķē-

niņš dod? Mēs paliksim pavisam nabagi. Ko mēs darīsim bez

naudas?"

- Bet vecais nelikās viņu nemaz dzirdot un tā viņi aizgāja no

ķēniņa pils projāmi. Pa ceļu ejot, žīdiņam pavisam savādas domas

iešāvās galvā. Viņš runāja pie sevim: „Es jau divi reizes esmu

vecajaml
,

miroņus atdzīvinot bijis klāt un esmu itin labi visu no-

skatījies un izmācījies, kā vecais desmit miinūtu laikā atdzīvina mi-

roni. Ko man līdz tādam vecam muļķim līdz vazāties, jo viņš ne-

ņem naudu, un tā mēs nekā nepelnām! Es gribu veco muļķi atstāt

un pats uz savu roku dzīvot: tad man būs daudz naudas un tapšu
bagāts kungs."

Kā domāts, tā darīts — žīdiņš aizgāja no vecā vīriņa.

Pēc neilga laika žīds dabūja zināt, ka atkal vienam ķēniņam
dēlis nomiris un ka tiekot cieti meklēts pēc brīnuma dakteriem.
Žīdiņš steigšus vien devās uz ķēniņa pili un apsolīja desmit mi-

nūtu laika_ atdzīvināt mirušo ķēniņa dēlu. Viņu arī tūliņ uzveda

pils trešajā stāvā, kur gulēja ķēniņa dēla līķis. Ķēniņš pats iedeva

viņam- savu kabatas pulksteni, lai var pēc minūtiem pareizi iz-

darīt savu darbu. Jaunais dakteris, tāpat kā vecais vīriņš, sa-

grieza līķi četros gabalos, izmazgāja un tad to atkal sašuva
— bet

ķēniņa dels vel nemostas. Žīdam, nabadziņam, jau paliek bail.
Paiet viena stunda, paiet otra un trešā, bet ķēniņa dēls kā nav,
ta nav dzīvs! Nabaga žīdiņam jau sāk lieli drebēt, manot, ka
vairs nav labi.

„
Varētu lūkot aizbēgt, pavisam tukšs jau ar ne-

aizietu, jo man ir ķēniņa zelta puikstens!" Žīdiņš baiļodamies pie
sevim runāja.

„Bet kas par nelaimi, no trešā stāva! Kā lai līdz zemei no-
tiek? Kad mani noķer, ko tad?"

Viņam vēl tā domājot, uznāk pats ķēniņš, nevarēdams dak-
teri sagaidīt. Viņš atrod sava dēla līķi sagrieztu un uzkliedz
žīdam dusmīgL „Tu negodīgais krāpnieka cilvēks! Kā tu iedro-
šinājies mani ta negodīgi manīt un krāpt un mana mīlā dēla mie-

sas tik briesmīgi sagraizīt? Likšu tevi tūliņ pakārt!"
Varam gan domāt, kā nabaga žīdiņam tagad bija ap sirdi.

Viņš trīcēja un drebēja ka apses lapa un bez samaņas nokrita pie
ķēniņa kajam. Bet tas viss neko nelīdzēja, jo jaunajam brīnuma
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dakterim vajadzēja tapt pakārtam. Ķēniņš lika uztaisīt kartavas,

kur dakteri pakārt.
Jauno dakteri noveda uz soda vietu un bende jau taisījās

dakterim valgu mest ap kaklu. Te piepēži — kur radies, kur_me —

vecais vīriņš pieskrēja- klāt un uzsauca žīdam: „Vai tu edi to

sieru?"

„Oi, es viņu neēdu! Oi, es to nezinu!" žīdiņš pārbijies atbil-

dēja.
Vecais vīriņš lūdza ķēniņu, lai žīdu šoreiz palaiž vālam, un

apsolījās ķēniņa dēlu tūliņ darīt dzīvu. Žīds arī tapa palaists un

vecais padarīja ķēniņa dēlu dzīvu. Aiz Mela prieka ķēniņš solīja

vecajam dakterim daudz naudas, bet viņš atkal vairāk neko no

ķēniņa neņēma, kā vienu lāpstu un tad aizgāja atkal no ķēniņa

pils projām.

Vecais vīriņš un žīds gāja atkal kopā pa vienu ceļu. Viņi uz-

gāja krūmos skaistu vietiņu. Vecītis iedeva žīdam lāpstu un lika

rakt. Pats iegāja krūmos un tur paslēpās, gribēdams noskatīties,

ko žīds darīs. Žīds nu sāka rakt un drīz uzraka vienu naudas podu.
Žīds tapa ļoti priecīgs par savu atradumu. Viņš tūliņ ķērās pie

poda un sāka to vilkt ārā, bet nevarēja nekā izcelt. „Ko nu darīt?"

žīds murmina savā bārdā. „Vai naudu atstāt zemē?" Nē, viņš sāk

atkal vilkt un tik spēcīgi velk, ka reižu reizām atkrīt atpakaļ. Bet

kā nevar, tā nevar dabūt naudas podu ārā.

Vecais vīriņš, aiz krūma stāvēdams, sauca: „Kāiab tu vienādi

tā krīti?"

„Man ir par daudz silti!" žīds izvairīdamies atbildēja. Te nu

žīds jau ceturto reizi vecajam meloja. Itin spoži zelta gabali jau
saka birt no poda ara. Nu žīds tapa jo priecīgāks un no liela prie-
ka butu vai simtu asu gaisā_uzlēcis. Viņš atkal sāka vilkt podu
no zemes ara, vilka un cīnījās ar visu spēku, tā ka visi svārķeli
un bikšeles trīsēja. Vairāk reizes viņš krita un cēlās un vilka, bet
tomēr nevarēja podu no zemes ārā dabūt.

„Kādēl tu vienādi tā krīti un neroc?" vecais kārigajam žīdam
dzedri uzsauca.

„Oi, man ir par daudz silti!" Žīds pavisam aizkusušā balsī
atteica.

Vecais vīrs nu iznāca_no krūmiem un palīdzēja žīdam izcelt
naudas podu. Vecais nu ņema naudu un salika to trijās čupiņās.
„Te nu mums būs katram viena čupiņa zelta naudas!" vecais
smīnēdams teica.

„Oi, kam tad būs tā trešā čupa naudas?" žīds iekarsis ie-

saucas.

„Tā būs tam, kas sieru apēdis!" vecais itin mierīgā lēnā balsī
atteica.
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„oi, mīļais daktera kungs! Kas gan cits to sieru apede, ka

es pats?"
Tanī pašā acumirklī pods ar zelta gabaliem, atkrita bedre

atpakaļ un vecais vīriņš ar sirmo bārdiņu arī tūliņ pazuda. Te nu

nabaga žīdiņš palika kā mēms stāvot. Viņš rokas vien plātīja,

brīnījās un gaužām žēlojās pēc spožajiem zelta, dukātiem, jo nu

bija visa gaidītā laime un prieks pagalam. Tā bēdājoties, viņš

atskatās atpakaļ un ierauga savu preceskuli pie krūma noliktu.

Žīds tagad atradās tai pašā vietā, kur viņš pirmo reiz ar Die-

vu, veco vīriņu, bija saticies, un viņa kule arī atradās tepat, kur

jau viņš pats to bija nolicis. Žīds paņēma savu preces kulīti un

aizgāja bēdīgs no turienes projām.

2. A. 785. Skolniece K. Kalēja no 48 g. veca J. Puk v 1 a Nīca.

K. Lielozola kr.

Reiz viens žīds ar savu preci staigājis apkārt pa ciemiem.. Tā

staigājot, viņš saticis vecīti, kas sacījis, lai šis metot savu paunu

zemē un ietot viņam līdz. Tā abiem ejot, viņi dabūjuši dzirdēt, ka

ķēniņam dēls nomiris. Nu viņi gājuši turp un vecītis solījies ķē-

niņa dēlu trīs stundu laikā atdzīvināt. Ķēniņš bijis ar mieru un

iedevis vecītim savu zelta pulksteni, lai tas zinātu laiku. Vecītis

lēmis dēlu, sagriezis četros gabalos un pēc tam to atkal salicis

kopām un dēls atdzīvojies. Par maksu vecītis pajēmis no ķēniņa
šķupeli [laivas smeļamo kausu] un lampas sirdīti. Nu gājuši abi

atkal tālāk un nonākuši pie vienas upes. Vecītis teicis, lai žīds

sēžas šķupelē, pats uzsēdis uz lampas sirdīti, un tā viņi pārbau-
kuši par upi. Kad pārcēlušies, tad viņiem iegribējies ēst. Vecītis

nopircis sieru un iedevis žīdam, lai nes. Vecītis, pa priekšu ie-

dams, arvienu jeprasījis: „Žīd, vai tu ēdi to sieru?"

Zīds atbildējis: „Es viņu neēdu."

Ejot viņi atkal dabūjuši dzirdēt, ka vienam citam ķēniņam
dels nomiris. Viņi gājuši turp, vecītis izdarījis tāpat, kā ar pirmo
ķēniņa dēlu. Par maksu vecītis jēmis atkal šķupeli un lampas sir-

dīti. Kad viņi izgājuši no pils, vecītis prasījis: „Žīds, kur tas siers

palika?"
Žīds atbildēja: „Es viņu nezinu, es viņu neesmu ēdis."
Viņi gājuši atkal talak, bet vecītis tikai žīdam arvien uzpra-

sījis: „Žīds, vai tu edi sieru?"

Zīds katru reiz atbildējis: „Es vinu neesmu ēdis."
Ejot viņi dabūjušl_atkal dzirdēt, ka vienaml ķēniņam nomiris

dels. Tad žīds nodomājis pie sevis: „Ē, ko man ar tādu muļķi iet,
kas naudu nejem?"

Žīds domājis, ka viņš nu pratīšot viens pats atdzīvināt mi-
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roni, nogājis pie ķēniņa un apņēmies trīs stundu laika delu pie-

celt. Ķēniņš tāpat iedevis žīdam savu pulksteni, lai zinātu laiku.

Tad žīds ņēmis un sagriezis dēlu tāpat četros gabalos un darījis

visu tāpat kā vecītis, bet dēls neatdzīvojies. Žīds vairs nezi-

nājis, ko darīt, jo ārā tikt nevarējis, bet tomēr domājis: „Lai nu

ir kā būdams, taču man ķēniņa zelta_ pulkstens."

Ķēniņš jau nācis žīdu likt cietuma, tad — kur bijis, kur nebi-

jis — atnācis vecīts, salicis visus gabalus kopām un dels palicis

dzīvs. Atdzīvinādams ķēniņa dēlu, vecītis žīdam atkal uzprasījis:

„Žīds, vai tu ēdi sieru?"

.Zīds tāpat atbildējis: „Es viņu neesmu ēdis."

Vecītis jēmis no ķēniņa vienu lāpstu, tad gājuši abi tālāk. Ve-

cītis vienā vietā iedevis žīdaml lāpstu, lai šis rok tur bedri, un pats

atgājis nost. Žīds rokot sācis dikti elpot un vecīts prasījis: „Žīds,
ko tu šņāc, kad tu neroc?"

Žīds „Es jau roku."

Žīds atkal šņācis un nemaz nerads. Tad vecīts ieprasījies:

„Žīds, kā tu neroc?"

Žīds atbildējis: „Es vairs nevaru."

Žīds bijis atradis naudas podu un mocījies, to laukā vilk-

dams. Vecīts piegājis, palīdzējis izvilkt naudas podu, jēmis to

naudu un sakrāvis trijās čupās. Žīds brīnēdamies prasījis: „Ai,
kam tā trešā čupa būs?"

Vecīts atbildējis: „Tam, kas to sieru apēda."
Tad žīds teicis: „Nu, kas tad cits to sieru apēda, ka ne es

pats?"
Tad vecītis nozudis ar visu naudu un žīdam priekša atradu-

sies tikai viņa pauna.

3. A. 785. A. Eglentāle, Reņģē.

Reiz viens vecs vīriņš — Dieviņš — gājis pa ceļu un nesis

maisiņu, kur bijuši trīs sieriņi iekšā. Pēc neilgas iešanas vīriņš sa-

ticis vienu žīdu un aicinājis šo sev līdz. Labi, žīds gājis arī. Gā-
juša, gājuši — pienācis vakars, norunājuši paēst un tad likties

gulēt.

„Bet ko tad ēdīsim?" jautājis žīdiņš.
Vīriņš tūliņ ņems no maisa sieriņus ārā, bet sieriņu vairs

nav. Žīdiņš bija sieriņus nesot apēdis. Ko nu? Vīriņš jautājis:
„Vai tu apēdi sieriņus?"

Žīdiņš atbildējis: „Nudle, papiņ, es neesmu viņus apēdis!"

_

Neko_ darīt, likušies neēduši gulēt. No rīta cēlušies un gājuši
talak. Gājuši garam gar lielu mežu. Vīriņš iesūtījis žīdu mežā,
kur tas sācis maldīties. Nu viņš saucis: „Kas ir apēdis sieriņus,
lai nak ara!"
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„Nudie, papiņ, es neesmu viņus apēdis!" liedzies žīdiņš un

iznācis no meža laukā. Gājuši tālāk, nonākuši līdz vienai upei.

Vīriņš iegrūdis žīdiņu upē un saucis: „Kas apēdis sieriņus, lai

nāk ārā!"

Zīdiņš atkal liedzies: „Nudie, papiņ, es neesmu viiņus ēdiis!"

Iznācis žīds no upes un abi gājuši atkal_tālāk. Nu vīriņš at-

radis uz ceļa zelta gabalu un teicis: „Kas apēdis sieriņus, tam es

došu šo zelta gabalu!"
Nu žīdiņš itin priecīgs iesaucies: „Nudie, papiņ ,

es viņus
apēdu. Dod nu man to zelta gabalu un saki paldies, ka es tev

vēl atzinos. Kur tu citādi to zeltu būtu licis?"

Vīriņš pasmējies, iedevis žīdiņam zelta gabalu un aizgājis

projām.

4. A. 786. Kreicbergu Ādams Dzirciemnieku izloksnē.

Jkr. 11, ĪSS. LP, VII, 11, 25, 5, 10.

Vienreiz bi viens žīds, viš gāj gar baznīc un iegāj iekšē. Mā-

cītājs patlaban sprediķ: „Kas nabagam ko dod, to tam Dies

simtkārtīg adod." Žīd vis kā trak uz rebēm. Mūs Josks a tūliņ

davai uz mājām un dod vis, kas tik viņam i, nabagiem. Gan siev

bļauj: „Ui, Josel, va tu traks, ku mēs a mazem bēnem paliksem,
ko ēdīsim?"

Bet Josels to nldzird — viš tik rēķini, cik tas un tas i vērts un

cik naud viņam būs, ka Dies viņam simtreiz tik daudz ados. Kad
tas vis i adevs, tas ieliekas gultē un gaid, la nu Dies viņam simt-

kārtīg atdod, bet a — v! žīdiš nidabū nikā. Lik drusk pagaidīt!
Bet siev tik brēc.

„Ak sors, sors, vata tas Dies jūs prieks tam vēn radēs, la

jūs nilaut vīrem rebs taiset? Varbūt, Dies tālab vēn nināk mans

lets simtkārtīg adot, ka man sors te blau!"

Josels pa dūrēm ārē un projj. Viš satiek vien vīriņ uz cel, tam

i kul pa< plecemj un uzpras, ku tas ies. Vīrs atteic, ka jāliet pie
vien ķēniņ, tam i slim meit. Žīds tam sol iet līdz i ab āziet.

Ķēniņ valste vis noskumuš. Vis dakter noteikuš, ka prince-
sēm jāmirst. Kēniš pats no žēlabām va mats plūkt. Vīrs a žīd at-

nāk un liekas pieteikties pie ķēniņ. Kēniš tiem sol vis valst, ka tik

var princes izdziedēt. Vīrs — tas bi pats Dies — sagriež princes
četros gabalos, izmazgē un saliek aka kopē. Princes vesel. Kēniš
tik priecīgs, tik priecīgs, pras, cik jāmaksē. Vīriš niko nigrib.
Žīds uz vīriņ skats ar tādam acēm, ka va to pat gribēt aprīt.

„Pras naud, pras naud, tu mulk, va prasīs naud?"
Ka ķēniš bez maks valē nelaiž, veceis pras vien sier.

Nu tie ab iet uz otr viet, ku aka slim princes. Tur aka tāpat:
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vīriš sagriež slimniec četros gabalos, izmazgē, saliek aka kope

un — vesels. Žīds gan grūž sānos, lai jem naud, bet veceis pajem

tik vien sier.

Nu tie iet uz trešo viet.

Žīds jau uz cel nodomā, ko daret; tas grib večin piedzirdīt

un ta uz sov rok raudzīt princes izdziedēt
L

Un ritig! Veceis pa biš-

ķam> vie tik uzšauj, kamē jou lielējē — sāk snaust. Mans žīds tik

daudz, ka redzēt — augšām pie ķēniņ un teic, ka viš var prin-

ces ārstēt. Tas pajem naz, sagriež princes četros gabalos, iz-

mazgē un sāk likt kopē. Liek, liek, bet nivar salikt: gabal nitu-

ras. Žīdam sāk sviedr līt pa visiem peisakiem. Tas skrej pie ve-

čiņ. šis vēl gul. Knap tik to var uzmodinet. Večiš nigrib ātrāk

iet līdz, kamē žīds apsolās vai nikad nikrāpt. Žīds nosolās, roks

uz krūtem likdams Veceis āziet, izmazgē gabals un princes dzīv

un vesel. Vairāk vecais niko nigrib, ka vien sier. Žīds niko ni-

drīkst teikt. Ab iet tālāk.

Celē tiem gadās jūr priekšē. Veceis iet pa ūden virs papriekš,

žīds ar kulīt un trīsiem sieriem no pakals. Tam uznāk tād ēstgrib,
ka vai nivar ciest, tas apēd vien sier un sāk grimt. Tam jau iet

līdz ceļiem, viš sāk saukt: „Ui gvalt!"
Veceis atskatās un pras: „Va tu nev sier eids?"

Žīds teic, ka nav. let aka tālāk. Žīdam ūdens jau līdz kaklam.

Nu tas izteic, ka i gan vien sier apeids, bet nidomējs, ka tas tik

smags būs. Nu tas iet aka pa virs, kamē nonāk malē
v

Veceis vī-

riš tam iedo šķipeli un teic, la te rok pie to akmen. Žīds rok un

atrod var naud. Tas piebāž a to viss mals. let tālāk. Žīds stiep
sov naud līdz. Tie nonāk pie otr akmen. Veceis teic, la te aka rok.
Žīds rok un atrod sudrab naud. Tas izkrat var naud turpat un sa-

bāžas a sudrab naud. Tālāk tie atrod akmen un rok — tur i zelt

naud. Žīds izber sudrab naud un piebāžēs a zelt. Veceis pazūd.
Žīds atrodas savās mājās un naud tam i papillam.

5. A. 785. V. Baranovskis Latgalē.

Dzeivuoja vīns pavisam nabogs žeids un sadūmuoja īt übo-

gūs. īdams jis pīdzeivuoja daudzi monta. Pi juo dzeivuoja vīns

nabogs katuols un tys, gribādams montu nu žeida izmuonīt, soka:

„Vajag izpirinuot taidu kumeļi, kur ryukuotu pa gaisu."
Nu žeids lyudz tu nabogu, kai var izpirinuot taidu kumeļi. Jo

pastuostešut, tulaik šis atdūšūt visu montu, kaids tik pi šuo tagad
ir. Tys_stuosta, ka vajagut pūdiņu palnu pīgruobt un uz tīm ceļa
mola sedet. tulaik nu palnu izzaperēs kumeliņš. Tai žeids padora,
pajām pudiņu palnu un atsasāst ceļa molā un sād. Nu īt vīns

celinīks, un nu juo izzatrvuka začs. Bet žeids dūmuoja, ka nu juo
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palnim izskrēja zvrgs. Un jis trvueīs skrēja pakaļ začam, bet

uotri pīkusa un tuoluok: naskreja. Tai jis īdams satika vācu vecīti.

Vecīts soka uz žeida: „Vai tu ļlčēt [arstet] muoki?"

Žeids soka: „Muoku".

„A zuoies turi?"

„Naturu," atbild žeids.

„A tu turi?" soka žeids.

„Naturu," betvēļuok soka, „turu."

„Nu ka turi, tūlaik īsim mes ļičetu ļaudis."

Tai jī obi sarunuoja un aizguoja. īdami pa ceļu, vaicoj vīnam

cylvākam: „Voi tu nazimi, ka_s ir siyms?"
Tys atsoka: „Myusu ķēniņa imeita_ ir slyima."

Nu jis jūs nūvad uz kēniina meitu, keninš jūs sājam ar visle-

luokū prīcu. Pīguojuši pi ķēniņa meitas, vecītis soka: „Nu, celīs!"

Tei pīzacēļa, tūlaik soka: „Nu, staigoj!".

Tei suoka staiguot. Ķēniņš soka: „Nu jyusim vajag moksas."

Vecītis soka: „Navajag nikaidas moksas, mes staiguojam par

velti!"

Tai jūs padzirdēja un pabaruoja, un tai jī guoja tuoluok. Ve-

cīts soka uz žeida: „Tu moksas naprasi, un jo tu praseitu, tū-

laik mes navarim nivīna vairs ļičeit."

Jī guoja, guoja lūti tuoļi un īdami sateik vīnu ceļinīku. Tys

ceļinīks vaicoj: „Voi jyus naasat tī doktori, kuri ličej ļaudis?"

„Nu, mes asam," sacīja ceļinīki.

„Jo jyus taidi doktori, tūlaik īsim uz munu kēneņi; jam ir

vīna meita slyma."
Tai jī aizguoja, bet tī jau beja ķēniņam meita nūmyruse. Ve-

cīts soka: „Mes varam jū vēļ izļičēt."
Vecīts pīguojis soka: „Celīs, meita!"

Tei pīsacēļa, tūlaik soka: „Meita, staigoj!"
Nu tei palīk vasaļa un staigoj. Ķēniņš vaicoj: „Voi vajag

moksas?" Vecīts atbild: „Navajag."
Žeids gon gribēja jimt, nu kai tys vecs najam, jam nikuo na-

var dareit, navar prasīt moksas. Vecīts soka: „īdūsit myusim uz

ceļa trejus sīrus."

Ķēniņš ar prīku ideva trejus sīrus. Vecīts tūs sīrus atdeva

žeidam, lai tūs sorguotu._„Jo kas apāstu tū sīru, tūlaik mes labi

niavarātu ļičēt citus cylvākus."
Tai jī guoja tuoļuok, atsagula pi vīna kalniņa un tur puorgu-

lēja nakti. Reitā vecīts īdevja luopstu žeidam un soka, lai rūk tū

kalniņu. Tys izroka tū kalniņu, tī beja vara naudas katliņš. Nu

jī guoja tuoļuok un vecīts pasoka jam nest leidza tū katliņu, luop-
stu un sīrus. Daguoja pī ūtra kalniņa, vecīts soka: „Atdūd šur

man sīrus!"
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Tys gon nagrib dūt, jo jis vīnu apēdis. Nu navar nikur leist,

vajag dūt. Tai jis atdeva sīrus. Vecīts soka: „Kur tu vīnu sīru

m?"
Žeids soka: „Es mazinu."

„Kai tu nazim? Tu apēdi*!"
Žeids soka: „Nudī, es naēžu!"

_

Tai vecīts soka žeidam: „Nu, rūc šeit."

Tys izrūk sudobra naudas kotliņu. Vecīts tam līk, lai nas

leidza. Žeids nas daudzi lītu tagad: divi sīri, luopstu katliņu va-

ra naudas, katliņu sudobra naudas. Žeids tikkū varēja kusteitīs.

Nu jī pīguoja vēl pi vīna kalniņa, vecīts soka: „Rūc te!"

Žeids rūk un izrūk katliņu zalta naudas. Žeids tagad palīk

tik prīceigs, nazinuoja, kū darīt. Vecīts soka: „Jo tu pascēsi, kur

tu liki tū sīru, tūlaik es tev atdūšu zalta naudas katliņu."
Žeids soka: „Nu, bruolīt, es apēžu tū sīru: man gribējās ēst."

Vecītis soka: „Nu redzi, ka pi tevis nav taisnības. Kab tu na-

apēds sīra, tūlaik varātu ličet ļaudis; aka apēdi ta navar."

6. A. 785. J. Opyncāns, Biržgala pag.

Vīnā baznīcā baznīckungs nūvāruoja, ka nu oltorim gaist sīri.

Suoc meklēt un beiguos pi svātuo Pītera tāla atrūn sīra druponas.

Baznīckungs navar atsabreinuotīs.

„Na jau svātais Pīters sīrus ād," dūmoj baznīckungs.

Reizi svātaiis Pīters sateik laicīgā Pīteri, kurs beja tys eistais

sīru zaglis. Jis pīlyudz sovu patronu laivā. Un kad jī beja atbrau-

kuši jau dīzgon tuoļi nu molas, svātais Pīters suoc sieicynuot

laivu, draudēdams jū pavysam nūsleicynuot, jo laicīgais Pīters

naizstuostīs, kas zoga baznīcā sīrus. Bet laicīgais Pīters lobuok

myra, bet nagribēja stuostīt. Oik nadraudēja svātais Pīters, lai-

cīgais tumar napīzazynuos. Kad jī, atstuojuši laivu, guoja pa azara

molu, svātais Pīters atroda naudas katliņu. Svātais Pīters naudu

sadalīja trejuos daļnos, pajiemdams sev, dūdaims laicīgam Pīte-

ram, un trešū atstuodams dēļ sīru zagļa. Izdzierdis šū, laicīgais
Pīters pat īzaklīdzja: „Es tak asu tys sīru zaglis!"

7. A. 785. Skolnieks S. Škapars Kapeņu pag. N. Rancāna

krājumā.

Vīns doktors īt pa ceļu, sateik vācu cilvēcenu un vaicoj: „Kur
tu ej un kas tu taids esi?"

Jis atbild: „Es asu Vesels un eju uz kaimiņa vuoju buobu,
kura ir lūti slyma."

Jaunais cvlvāks soka: „Iskn kūpā, es asu ari lobs doktors."
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Tai jī nūīt pī slymuos un suok zuoleit. Sagrīž vysu buobu go-
bolūs un šyun gobolu pi gobola. Šis jaunais cylvāks par itū laiku,

kod Vesels graizēja buobu un šyva, beja pavysam nūsabejīs, jo

dūmuoja, ka nu viņš tiks bādā, kūpā ar Veseli. Tod Vesels pa-

pyute šytei buobai mutē un jei tyulen cēluos. Tagad jaunais dok-

tors dūmoj: „Varēšu es ari taipat zuoleit."

Pī vīna ķēneņa beja soslymiusi buoba un niikas navarēja juos
izzuolet. Izdzierdis jaunais doktors tyuleņ guoja pi kēneņa un

prosēja, lai dūdūt viņam savu buobu zuolēt, jo šys buobu iziečē-
šūt [izārstēšot] par trim stundem. Kēneņš beja lūti prīceigs, tvu-

ien pavēlēja doktoram stuotīs pi dorba. jaunais doktors tyuleņ ar

prīcu suoka buobu lečēt, jo dūmuoja, ka vareišūt sajemt lobu

pelni. Kad jis beja buobu sagrabējis un atkal sašyvis, jis suoka

pvust mutē un ūkstā, bet kai buoba nasacel, tai i nasacel. Kēneņš

nūgaidējis trīs stundes, īt pasaskateit, kū dora viņa buoba. Te

viņš, atdarējis durovos, īrauga vysu sovu buobu sagraizītu. Nūsa-

bejīs kēneņš nazyna, kū dareit, jo redz buobu nūkautu. Atsajēdzīs

viņš pavēlēj doktoru vest uz kuortuvem.

Tai ari vyss nūtyka pēc kēneņa pavēles. Vadūt jū kuort, īt

pa cejam Vesels. Iraudzējis sovu ceļa draugu, tyuleņ īt pi jaunuo
doktora un jautoj, kuopēc viņu tai vadūt. Jaunais doktors soka:

„Meilū Veseleit, es asu taipat derējis, kai tu lečēdams, bet buoba

nasacēluos, tuopēc ari mani vad kuortu."

Tod Vesels tyuleņ nūskrīn uz kēneņa buobu un papyuš viņai

mutē, buoba tyuleņ cēluos un beja vasaļa, Tūlaik kēneņš pavēlēja
atlaist šū jaunū doktoru. Kad viņi sasatika, obēji ceļa draugi, tod

Vesels soka: „Še tev, draugs, nauda un nikod tikai nasajem lečēt,
jo šys omots nav tovs omots."

8. A. 785. J. Opyncāns Latgalē.

Nu pasaula īsuokuma ļaudis bejuši tikai vairs natiklas, bet

viņim paleigā guojuši vysaidi likteņa spāki. Tai vīns natikļa at-

stuoj sovu muoju un laižās ceļā laimes maklātu. It, īt — sastūp
kaidu veci: „Kur ej, bārns?" vaicoj vecis.

«Laimes maklātu."

„Es tev paleidzēšu."

_

Labi, īt obi kūpā. It vīnā cīmā; — dzierd: vīnā cīma golā dzīd,
ūtra raud. Natikla soka: „Isim, kur dzīd."

Vecis soka: „Isiim, kur raud."

Aizīt uz tū golu, kur raud. Redz saimnīca — muote nūmy-
rusc. Vecis pasyuta natiklu pēc yudeņa un līk ģērbt myrūni.

Saimnīca palīk dzeiva. Bārni un saimnīks kai gūduo viņus un

uz ceļa pīdud daudz monta. It, īt un aizmolduos lelā mežā. Natikla
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īgrib ēst — prasa, lai vecis daboj paēst. Tad_ vecis teic: „Ej uz

meža laukumu, tur gona vuškas, un jem vīnu ēsšonal, tys nabvus

grāks. Atnes šur, aries izvuarēsim un paēssim."

Natikla aizīt un nūzūg vušku, bet nanas uz vecīti. Viņš tur-

pat mežā nūkau, nūpllēš uodu, izraun okmas un eikšus, izcap un

saād. Tad atsagrīž pi vecīša ar vuškas atlykušiim gobolim.

„Kū vuorēt?" prosa natikla.

„Oknas un eikšus," atbild vecīts. „Tī uotruok vuorejas un

lobuok bez maizes ādami."

„Bet oknu un eikšu šai vuškai nav," teic natikļa.

„Kai tai nav? Taču kotrai vuškai ir."

„Nudīn, šai vuškai oknu un eikšu nav," zvērej natikla.

„Juo šai vuškai oknu un eikšu nav," beiguos skali teic vecis,

„tad tev ari laimes- nav un par velti viņu tu meklēsi." Ar šīm

vuordiim vecis pazust.
It, īt natikla, nūsamūkuos, pagaisynuot īdūtu montu, un tikai

pēc ilgas moldīšonuos un lelom mūkom viņš teiik nu meža uorā

sovuos muojuos. Tai viņš nūdzeivuoja sovu dzeivi nabadzībā un

slinkumā.

9. A. 785, 330 B. Skolnieks F. Baltiņš, Blomos. V. Maldona kr.

Viens vecs zaldāts, Lustiņš vārdā, staigādams pa pasauli, sa-

ticies ar svēto Pēteri. Tā nu viņi gājuši abi kopā, dziedinādami ne-

veselus cilvēkus un uzmodinādami pat aizgājējus no miroņiem.
Reiz viņi nonākuši pie vienas ķēniņa pils. Šim ķēniņam bi-

jusi nomirusi vienīgā meita, par ko viņš bijis dikti noskumis. Svē-

tais Pēteris prasījis: „Kāpēc tik noskumis?"

Ķēniņš viņam izstāstījis savas bēdas, un Pēterim par viņu
iežēlojies. Viņš iegājis tanī istabā, kur mironis gulējis, un uzmo-

dinajlsjo. Ķēniņš nu viņam piedāvājis daudz naudas, bet Pēteris

negribejis_nekā ņemt, lai gan Lustiņš viņam grūdis pie sāniem, lai

ņemot Pēdīgi arī Pēteris paņēmis vienu jēru un tad abi aizgājuši.
Kadu gabalu gājuši, viņi nonākuši pie viena meža, iegājušii

tur iekša_un sakūruši uguni. Pēteris sacījis Lustiņam: „Iscep
nu tu to jeru, bet neēd nekā, kamēr es nebūšu pārnācis!"

To sacījis, Pēteris aizgājis. Lustiņš izcepis jēru, bet būdams
loti izsalcis un neyaredams_Petera sagaidīt, apēdis jēra sirdi. Pēc

neilga laika pārnācis arī Pēteris, apskatījies un prasījis: „Kur tad

jera sirds palikusi?"

Lustiņš liedzies un atbildējis: „Jēram sirds nemaz nebija."
Vairāk Pēteris neka neprasījis — paēduši abi un gājuši tā-

lāku. Pēdīgi viņi nonakuši_pie vienas upes, kur nebijis tilta, bijis
jābrien pari. Pēteris gribējis, lai Lustiņš atzītos, pāirbridis pats
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papriekšu uin tad licis, lai ari Lustiņš brienot. KadJLustiņš lebri-

dis upē, Pēteris licis, lai ūdens paceļas labi augstu. Ūdens sacēlies

Lustiņam līdz zobiem un Pēteris nu prasījis: „Vai esi ēdis jēra
sirdi?"

Lustiņš atkal liedzies, ka neesot ēdis. Pēterim tomēr sirds

iežēlējusies par Lustiņu, un viņš licis, lai ūdens nokrīt. Tā nu Lus-

tiņš ticis viegli par upi pāri.
TāJāku iedami, viņi atkal nonākuši pie viena ķēniņa pils, kur

izdziedinājuši viņa slimo dēlu. Ķēniņš nu iedevis Pēterim par algu

daudz zelta naudas. Kad aizgājuši no pils, Pēteris nu solījies iz-

dalīt to algu un salicis to trijās dalās. Lustiņš prasījis: „Kam tad

būs tā trešā dala.?"
Pēteris atbildējis: „Tairro, kas jēra sirdi apēdis."
Nu Lustiņš priecīgi iesaucies: „Es apēdu jēra sirdi:."

No šā laika Pēteris atstājis Lustiņu un iedevis tam vienu ra-

nicu sacīdams: „Viss, kam tu liksi ieiet šai ranicā. tas tūliņ būs

ranicā!"

Nu Lustiņš staigājis ar savu ranicu viens pats, piegājis pie
viena kroga un prasījis, lai viņu laižot tur vācu istabā nakti pār-

gulēt. Krodzinieks atbildējis, ka tur nevarot gulēt, tur esot velni

iemetušies. Lustiņš uzmācies, lai tik viņu laižot, viņš ne no kā

nebīstoties, un krodzinieks viņu ielaidis ar. Lustiņš tur iegulies

gultā un pīpējis, bet pulksten divpadsmitos sanākuši velni un sā-

kuši dancot. Dancodami viņi reižu reizumis plēsuši Lustiņu pie
matiem. Lustiņš par to apskaities un uzsaucis: „Visi manā

ranicā!"

Visi velni nu saskrējuši ranicā, bet vienam klibam velnam

vairs tur nebijis rūmes, šis tikai degunu piegrūdis pie ranicas un

palicis tur arī stāvot. Rītā nāk krodzinieks iekšā un sauc:

„Lustiņ!"

Lustiņš atsaucies: „Kasir?"

„Vai tu vēl dzīvs?"

_

Lustiņš tik pasmējies un sacījis, ka visi velni esot viņa ra-

nicā. Tad viņš licis uzmeklēt čigānus ar lielām pātagām. Čigāni
ari drīz vien bijuši klāt. Lustiņš laidis velnus pa vienam vien

laukā un čigāni ņēmušies tos pērdami. Tad Lustiņš aizmaksājis
čigāniem, paēdis pats brokastis un gājis tālāku. Viņš nonācis pie
tādas vietas, kur ceļš šķīries divās dalās. Viens ceļš bijis apau-
dzis ar ērkšķiem, un gājis uz debesim. Otrs bijis plats un skaists,
tas gājis uz elli. Lustiņš aizgājis pa plato ceļu, nonācis pie elles

un gājis iekša. Klibais velns, to redzēdams, dikti izbijies un klie-

dzis uz citiem velniem: „Re, šis atkal še!"

Te klibais velns iedomājies, ka bungas sitot, zaldāti skrienot

projām, paņēmis katla vāku un sācis bungāt. Pēc veca ieraduma
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Lustiņš arī tūliņ izskrējis jaukā, bet Mibais velns alzgrūdls vārtus

cieti.

Kad ellē neticis iekšā, Lustiņš gājis pa ērkšaino un no-

nācis pie debesim, kur Pēteris sēdējis pie vārtiem. Lustiņš viņam

prasījis, lai laižot šo iekšā, bet Pēteris nelaidis. Tad Lustiņš sa-

cījis: „Ja arī manis paša nelaid, tad paņem manu ranicu!"

Kad Pēteris paņēmis zaldāta ranicu, tad Lustiņš atkal teicis:

„Lai es pats būtu tai ranīcā.

Lustiņš tūliņ atradies tai ranicā un tā nu ticis debesīs iekšā.

10. A. 785. 330. B. Briedis, Piperu Augusts, Erglu Piperos,

Zi n. ko m. kr. LP, VI, 146, 2AŠ 111, 9h.

Vecs zaldāts ar denčuku Pēteri nācis priecīgs uz māju. Ra-

ņicu tas nesis uz muguras. Nākuši, nākuši — pietrūcis maizes un

bads sācis vai acis no pieres spiest. Neko darīt — naktī zaldāts

ieiet kūtī, nozog vienu jēru un dod denčukaim Pēterim, lai vāra ko

paēst; bet vārīdams, lai neviena kumosa neaiztiekot! Denčuks

tikmēr vāra, nevar nociesties, izrauj sirdi no katla un apēd. Vē-

lāk, kad ēdiens izvārīts, zaldāts apskatījies, vai visi gabali vēl

ir? Atron: sirds nav. Prasa denčukam: „Kur sirds?" Denčuks lie-

dzas; neesot ņēmis! un vēl apgalvo, ka jēram sirds pavisam
neesot.

Labi, labi! zaldāts neatsaka ne jā ne nē, un liek denčukam,
lai ēd, ka var tālāki iet. Un tā ir abi paēd, iet tālāk—gadās upe.
Zaldāts saka Pēterim: „Brien upē!"

Pēteris iebrien līdz pusei, zaldāts prasa: vai esot ēdis jēra
sirdi, vai ne?

Neesot ēdis, jo jēram sirds pavisam neesot!

Nu, ja nav ēdis, lai tad brienot līdz kaklam!

lebrien līdz kaklam, zaldāts atkal: vai esot ēdis jēra sirdi,
vai ne?

Neesot un neesot ēdis, jo jēram sirds pavisam neesot.
Neko darīt! Zaldāts apdomā, izdabūt nevar, ies tālāk. let,

iet — daiet pie_vienas ķēniņa pils. Un tas ķēniņš — tā kā vakar —

bija izsolījis_dārgujnaudu tam, kas viņa slimo meitu izdziedē; bet

kamēr zaldāts atnāca
— tā kā 'šodien — slimā jau bitja nomirusi.

Bet zaldāts _apņema_s ir no miroņiem meitu uzmodināt. Viņš ielika
mirušo katla, pavēlēja denčukam Pēterim uguni kurināt, un vārīja
mironi tik ilgi. kamer miesa atlobās no kauliem un kauli pasi viens
no otra atšķiras. Tad viņš salika pēc kārtas kaulus uz galda, pats
nostājas galda gala un trīsreiz sauca: „Meitiņ, es tev saku, celies
augšā!"

Un patiesi — meita uzcēlās. Nu ķēniņš apdāvināja zaldātu



89

bagātīgi un vēl gribēja, lai viņš atdzīvināto par sievu ņemtu_; bet

zaldāts aizbildinājās: kur viņš, tāds pasaules staigātājs, ķēniņa

meitu likšot?

„Kā?" ķēniņš vēl kādu vārdu gribēja tur tiepties, bet neat-

tapa, jo zaldāts veicīgi, veicīgi ņēma kājas pa pleciem un aizgāja

ar savu Pēteri, kur acis veda un kājas nesa.

Gājuši, gājuši — beidzot zaldātam iešāvās prātā vēl reiz pār-

baudīt Pēteri, vai ir ēdis jēra sirdi, vai ne? Viņš nolicis visu pie

ķēniņa dabūto naudu norā, izdalījis uz trim dalām un sacījis ta:

„Viena dala man, otra tev, trešā tam, kas jēra sirdi apēdis."

Tagad denčuks Pēteris vairs nenocietās, izstāstīja ar vieglu

sirdi, ka esot ēdis gan jēra sirdi. Labi! zaldāts neteica vairāk

nekā, lai ņemot naudas abas daļas, ko viņš solījies, ieberot viņa

ranicā un lai tad ejot viens pats savu ceļu. Pēteris paņēma naudu

ar raņicu, atšķīrās no zaldāta un gāja viens pats. Gāja, gāja —

dagāja pie vienas pils, kur patlaban bēres: ķēniņa meita bija mi-

rusi. *

Pēteris, liels vīrs iedomājies, neko vairāk: darīs zaldātam pa-

kal viņš uzmodināšot meitu no miroņiem, ja ķēniņš vēloties! Ķē-

niņš, to padzirdējis, pilns prieka par tādu Dieva sūtītu cilvēku

un nu nezin, ko darījis, ko iesācis ar labo Pēteri. Bet Pēteris

strādā projām, ieliek mirušo katlā, atvāra miesas no kauliem, kau-

lus saliek uz galda gubā un sauc atspēries: „Meitiņ, es tev saku,
tu celies augšām!"

Sauca vienreiz, otrreiz, trešreitz; bet meitiņa kā neceļas, tā

neceļas. Nu Pēterim uzgāja drusku bailes; bet ķēniņš nejokojās

vairs, paņēma šo aiz ādas un iemeta cietumā, tādu krāpnieku. Te

par laimi — kā gadījies, kā ne — ienāca pēc kādām dienām pats

cietuma sargs denčuku cietumā apraudzīt. Denčuks Pēteris do-

māja: „Nu ir laiks!" un palūdza cietuma sargam, vai nevarot tik

labs būt un viņa raņicu iznest laukā. Cietuma sargs atsaka: „Kā
pēc ne! tā maza lieta," un iznes. Kā iznes, tā Pēteris 'mudīgi, mu-

dīgi iesaucās: „Ak, kaut es būtu savā raņicā!"

Tikko spējis tos vārdus izteikt, te atradies raņicā. Nu bija no

cietuma lauka un aizgāja līksms Dieva pasaulē. Gāja, gāja — sa-

tika vecīti; tas lūdzās, vai Pēteris nevarot palīdzēt grāvim
pārklāt?

„Kāpēc nē?" un tūliņ godīgi celšus pārcēlis vecīti grāvim.
Par tadu labumu vecītis iedāvināja Pēterim pupu. Pēteris iesēja
pupu un ta izauga līdz debesim. Nu tas, ar raņicu mugurā, kāpa
pa pupu un uzkāpa līdz debess vārtiem, lai laižot iekšā! Bet kur

tu Dieviņ — sargi nelaida vis. Kā nelaida, tā Pēteris lūdzās, lai
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mazākais viņa raņicu tad ienesot. Labi — to ja. Bet tik ko raņi-

cā bija iekšā, Pēteris iesaucās: „Ak, kaut es būtu sava raņiea."

Un skat, tā viņš iekļuva un iekļuva, kur gribēja.

11. Eņģelim uzliktais sods.

1. A. 795. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 32.

Nabadzītei pa lielceļu ejot, laiks pienāca un tā_ dzemdēja dvī-

nīšus, divas smukas meitiņas. Dievs kungs pavēlēja vienam eņ-

ģeļam, lai šis tūliņ ejot un māti nogalinājāt. Eņģelis aiziet, bet vi-

ņam sirds apžēlojas par bezvainīgiem bērniņiem, kas nu bez mā-

tes paliks un ies bojā, un viņš to nedara. Atpakaļ atnākušam' Dievs

prasa: „Vai padarīts?"
Tas atbild: „Nē"

Tas kungs viņu stelile otru reizi; viņš aiziet, bet uzskatot aiz

žēlabām to atkal nedara. Dievs viņu sūta trešo reizi, un tas nu

nokauj māti; abi bērniņi paliek guļot pliki ceļmalā. Dievs uzliek

par sodu eņģelaim, ka bijis neklausīgs, septiņi gadi dzīvot par cil-

vēku un izciest visus pasaules likteņus.

Eņģelis aiziet pasaulē un nonāk pie kāda baznīckunga, kam

kučēra vajadzēja; bet šis tik nikns bijis, ka neviens pats dienest-

nieks ilgākil nav varējis izturēt, kā tikai kādas nedēļas. Eņģelis,
tur nonācis, pieteicās par kučēru; baznīckungs, loti priecīgs, saka

uz to: „Tas ir gluži labi, mans bērns, ka atnācis, rītu man vecs ku-

čērs aiziet un tad man vajadzēs jauna. Cik tad loma gribat?"

Eņģelis atbild, ka papriekšu nekāda lona negribot; bet kad nu

baznīckungs uz to cieši pastāvēja lonu norunāt, tad viņš šim at-

teica, ka ar to pašu lonu būšot mierā, ko vecais kučērs dabūjis,

Viņš nu tur dien un baznīckungs tīri pillā mierā, jo kad šis

tam gribēja stāstīt darbus, tad, kā jau eņģelis būdams, zināja ie-

priekš visas cilvēku domas — atbildēja, ka tas jau padarīts. Bet

jaunais kučērs tur dzīvodams bijis tāds vientiesīgs, ne bēdīgs, ne

arī priecīgs.
Pēc septiņiem gadiem, kad šie abi, kā jau arvien, reižu brau-

kuši uz baznīcu, tad kurpnieks, apkrāvies ar kurpēm un zābakiem,

lieliem un maziem, sēdējis ceļmalā un pārdāvājis ļaudīm, kas tur

garām gājuši. Kučērs, to redzēdams, pasmējies. Tad par kādu ga-

balu ieraudzījuši nabagu sēžam uz akmina un diedelējam: kučērs

atkaļ pasmējies. Baznīckungs, to redzēdams, paliek domīgs un

pats par sevi izbrīnās; mājās pārbraucis, prasa kučēram: „Saki

man tak, kāpēc tu, kurpnieku un nabagu ieraugot, esi smējls?
Septiņi gadi tu pie manis dienējis, bet nekad neesmu manījis tevi

pasmejamies."
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Tas šim atbild: „Redzi, es neesmu tik cilvēks vien, bet viens

no Dieva eņģeļiem. Par savas nepaklausības sodu man šie gadi

bija jānodzīvo pasaulē; es kā eņģelis, visus noslēpumus zinādams,
tev saku, kādēļ par tiem abiem smējos. Kurpnieks sēž ceļmalā un

andelējas ar ļaudīm:. Kam viņam tā vajadzēja? Tas šonakti no-

mirs, kam tad viss paliks? Tāpat übags sēž uz aktmina un diedelē:

ja šis būtu zinājis, ka tur apakš akmina ir daudz apslēptas man-

tas, tad gan to nedarītu. Tagad mans nospriests laiks pagalam,

un drīz aiziešu atpakaļ uz debesīm."

Baznīckungs, to dabūjis zināt, lūdzās, lai šis priekš savas

šķiiršanās kādu eņģeļu dziesmu nodziedot. Eņģelis tam saka, ka

visi ļaudis būšot izbīties no viņa dziedāšanas. Baznīckungs gauži

lūdzās, lai tad dziedot vismazāko dziesmiņu; viņam ļoti gribētos
dzirdēt tādu jauku skaņu dziesmiņu. Eņģelis arī to apņēmās darīt.

Šie nu abi brauc uz baznīcu. leejot baznīcā, redz dabraucam

karīti, no kā divas daiļas preilenītes izflēc. Un ko domā, kas šās

tādas bija? Tās bija tur grāvī piedzimušās dvīnītes. Bagāts liels-

kungs, kam nav bijis neviena bērna, garām braukdams, šās ie-

skatījis kailas plikas, un pašu māti nomirušu; viņš tās bija uzņē-

mis par saviem bērniem, šās labi kopis un audzinājis.

Eņģelis nu dziedāja, lai gan itin viegli un klusi, tomēr no viņa

jaukās balss baznīca pārplīsa. Tas nu šķīrās no baznīckunga un

aiziedams uz to sacīja, lai izņemot naudas skasti, kas tur apakš

akmina, kur toreiz übags sēdējis virsū; ar trešo daļu tās naudas

lai izlāpot baznīcu, otru trešdaļu izdalot nabagiem un pārējo
naudu lai pats paturot, tādēļ ka šis neesot tik bagāts kā visi citi

baznīckungi pasaulē.

Piezīme. Sava bērnības laika tiku šādu pasaku ari Rauna dzir-
dējis. P. Š.

2. A. 795. E. Retlinš Krašēniešos. Brīvzemnieka kr. LP,

VII, I, 823, 38.

Nabadze gājuši pa ceļu. Viņa bijusi tādu laužu. Turpat ceļā
tai bija jāpaliek: viņa dzemdēja divi meiteniņus. Tad Dievs, re-

dzēdams māti gaužām slimu, bet bērniņus veselus piedzimstam,

sūtīja vienu savu eņģeli, lai slimo māti nokaujam, bērniņus tur-

pretim pametam dzīvus. Eņģelis nonāca, ieraudzīja mazos bēr-

niņus, palika žēl māti nokaut un domāja pie sevim: „Kad es māti

nokaušu, kas tad gādās par šiem mazajiem?"

Viņš gāja atpakaļ P'ie_ Dieva un sacīja, ka to nevaram darīt.

Kad viņš nokausim to māti, kas tad gādās par tiem bērniņiem?
Dievs sacīja: „Vai par to tev kāda dalība!"

Un nu nosūtīja citu eņģeli miāti kaut. Līdz māte bija nokauta,
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tūliņ brauca viens kungs garām un, ieraudzījis divi skaistus, ma-

zus bērniņus grāvmalā guļam, māti nomirušu, paņēma bērniņus
līdz uz savu muižu, audzināja un kopa.

Dievs pirmo eņģeli nepaklausības labad nosūtīja uz 7 gadiem

par kalpu. Eņģelis nonāca uz šo zemi, klaušināja pēc kādas vie-

tas un dabūja dzirdēt, ka vienam mācītājam vajagot kučēra; bet

mācītājs esam briesmīgi bezkaunīgs cilvēks: neviens nevaram iz-

tapt, kurš tik salīgstam — aizeitam. Izdzīvojot kādus pāri mēne-

šus, tad mācītājs nokokojam un izdzenam. Eņģelis nogāja pie mā-

cītāja līgt. Mācītājs prasīja, cik algas gribam. Eņģelis atteica:

„Cik jūs devāt tam vecam-, tikpat daudz dodat man —būšu pilnā
miierā."

Tad salīga uz 7 gadiem. (Mācītājs to nezināja, ka viņš ir

eņģelis.) Eņģelis uzticīgi visās vietās mācātāju klausīja: ko mācī-

tājs dažreiz domāja teikt — tas un tas darāms — dabūja atbildi,
ka esam jau padarīts.

Beidzamā gadā mācītājs atkal brauca uz baznīcu un redzēja
vecu vīru seidam ceļa malā un gaužām raudam. Mācītājs prasīja

kučeramj „Kas tam vecajam kaitam?"

Kučērs atteica:_„Viņš, tas vecais, gribam mirt un nezinām,
kur savu naudu glabāt."

Pēc pāri _dienām dzirdējuši, ka vecais esam miris. Braukuši

atkal otru svētdienu uz baznīcu, redzējuši vienu sievu itin vecu

ceļa malā stāvam un raudam. Mācītājs prasīja savam kučēram:
„Kas tai kaitam?"

Kučērs atteic: viņš gan zinām — „jo nākošu nakti tai sievai

visu mantu uguns sadedzinās."

Otrā dienā_ dzirdējuši, ka tās mājas nodegušas, kur tā vecā
sieva ceļa mala stāvējusi. Trešo svētdienu aizbrauca uz baznīcu
un mācītājs prasīja savam kučēram, kādēļ viņš nedziedam. Ku-
čērs sacīja, ka viņš nedrīkstam, ka nesaplīstam baznīca. Mācītājs
teica, lai viņš tik dro_ši dziedam. legāja baznīcā un kučērs re-

dzēja vienu kungu ienākam ar divi skaistām meitām. Tās meitas
bija toreiz nokautas nabadzes bērni un viņām tagad loti teicami

klajas. Un tad kučērs tikai drusciņ laida savu balsi vaļām, padzie-
dādams — baznīca tūliņ pārplīsa.

Maja braucam redzēja vienu jaunu, mazu puiku ceļa malā uz
akmeņa sēdam un gaužām raudam. Mācītājs prasīja: „Kādēl viņš
raudam?"

Kučērs atteica: „Viņš gan zinām — apakš tā akmeņa esam
nauda — to viņš gribam_ dabūt, bet nevaram to akmeni pacelt.
Kad pārbrauca maja, kučērs sacīja, viņam esam jāeitam tagad uz

debesim. Lai to akmeni uzceļam (kur tas puika bija), to naudu
izņemam, ar vienu dalu naudas lai sakritušo baznīcu uztaisām,
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otru dalu lai nabagiem atdodam, trešo dalu lai mācītājs paturam.

Kučērs arī savu algu atstāja mācītājam, ko izpelnījis pa tiem 7 ga-

diem un aizgāja uz debesim. Mācītājs izņēma no akmeņa naudu

un uzcēla trīsreiz lielāku baznīcu par veco sakritušo.

3. A. 795. V. Zacharska no E. Zakarska Rēzekne. Latvju

Kultūras kr.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja vīns baznīckungs, jis turēja vvsod sev

kolpu, bet kolpi navarēja pi ituo baznīckunga ilgi dzeivuot. Cik

kolps pi juo nadzeivoj, golu golā jis jū labi izlomoj, dud kolpam

par pakali divdesmit pīcas vai pīcdesmit reikšu un nasamoksuojis

padzyn jū prūjom. Vīnu reizi sadūmuoja engels īt pi baznīckunga

par kolpu. Atīt engels pi baznīckunga un pasajēmja pi juo par

kolpu. Tai engels kolpoj baznīckungam jau garu laiciņu, kū baz-

nīckungs jam līk struodot, engels vysu kuortīgi izpylda. Vīnu reizi

baznīckungs dabuoja zynuot, ka juo tāvs nūmyra. Baznīckungs

runoj šovam kolpam-engelam: „Aizjyudz zyrgu un reizē ar mani

brauksi uz tū cīmu, kur dzeivuoja mums tāvs, kurs tagad nūmyra,
un vajag jū paglobuot."

Kolps aizjyudzja zyrgu, sāduos jī obadivēji un brauc. Ceļa

jī redz, ka uz vīna kūka pi tiltiņa sēd krauklis un klīdz. Engeļs
suoka cīši smītīs un gribēja ar puotogu jū nū kūka nūmest. Baz-

nīckungs vysu redzēja, bet nikuo napasacīja. Brauc jī tuoļuok —

vērās: pī vīna cīma stuov krists. Kolps suoka smītīs un ruovja

ar puotogu kristam. Baznīckungs suoka uz juo klīgt, bet kolps

vys smejas. Braucjī tuoluok, jau taisuos tymss un veras: pi paša

ceļa stuov vīns krūgs un tymā spēlej un doncoj. Baznīckungs ru-

noj kolpom: „Aizīsim itymā krūgā puorgulēt."
Kolps soka: „Es ni par kū te naīšu."
Brauc jī vēl tuoļuok, veras: otkon pi ceļa stuov krūgs. Kolps

soka: „Itymā krūgā īsim."

Baznīckungs ar sovu kolpu pībraucja pi krūga, pastatīja zyr-

gu kļava, bet paši īguoja krūgā. Veras jī, ka krūgā sēd treis zem-

nīki, dzer brandīnu un runoj par pļovom, kai vīns nu ūtra vai-

ruok nūpļuovja un tai tuoļuok.
Tai itī zemnīki izdzēra un nūguoja uz sovu sātu. Baznīckungs

ar sovu kolpu paēdja vakariņu un nūguoja gulātu. Reitā agri jī
izbraucja. Jī brauc taišņi caur vīnu mīstiņu, bet tymā mīstiņā beja
leis tiergs. Baznīckungs soka kolpam: „Pastatīsim zyrgu, es īšu

baznīcā nūturēšu mišu."

„Labi," pasacīja kolps un pībraucja jī pi baznīcas. Baznīc-
kungs nutureja mišu un nūguoja ar kolpu pasavērt, kū puordūt uz

tierga. Baznīckungs ar kolpu īt un veras, ka vīns zemnīks zūg nu
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ūtra zemnīka muola traukus. Kolps suoka smītīs. Baznīckungs

vysu redzēja, bet mikuo napasacīja. It jī tuoluok un veras, kai

vīns zemnīks pierk sev zuobokus. Nu zemnīka prosa treis rubļi,

bet jis runoj: „Es gribu, kab par treis rubļi nūpierkt un nosuot

treis godi."
Izdzierda kolps, kū zemnīks soka, un suoka smītīs. Baznīc-

kungs soka kolpam : „Kaids tu muļķis, brauksim lobuok."

Tai baznīckungs ar sovu kolpu nūbraucja. Atbrauc jī uz tū

cīmu, kurā dzeivuoja tāvs. Baznīckungs paglobuoja sovu tāvu un

labi vysi izdzēra. Utrā dīnā baznīckungs soka šovam kolpam:

„Aizjyudz zyrgu, vajag braukt uz sātu."

Kolps aizjyudzja zyrgu un jī nūbraucja uz sātu, Ceļā baznīc-

kungs uz kolpa beja cīši dusmīgs. Braucāt par tū tiltiņu, kur sē-

dēja krauklis, zyrgs izlauzīja kuoju. Jī ar lelom mūkom atguoja

kuojam uz sovu sātu un kolps atdzyna zyrgu uz treju kuoju. Baz-

nīckungs beja cīši dusmīgs uz sova kolpa un pasacīja, kab kol-

pam īdūtu pīcdesmit reikšu par_pakaļu. Atīt voits un runoj kol-

pam: „Baznīckungs lyka tev dūt pīcdesmit reikšu, es atguoju tū

pavēli izpildīt."
Kolps atbildēja voltam: „Es mi par kū nadūšu sev pērt, es as-

mu navainīgs! Lai_ baznīckungs pats atīt un pasoka, par kaidu

valni mani vajag pert."

Atīt baznīckungs un soka kolpam: „Tevi vajag izpērt par tū,

ka tu vysam izzasmējīs, navarējs labi braukt un izlauzi zyrgam

kuoju!"

Kolps soka baznīckungam: „Kod mes braucjam uz tovu sātu,

pi tuo tiltiuia redzēģam, ka sēd un klīdz krauklis. Jis klīdzja, ka

jyus_ atpakaļ braukdami izlauzsit zyrgam kuoju, par tū es jam
gribēju ar puotogu īsist."

„Par kū tu smējīs un syti krystam ar puotogu?"
„Es smejus un īsytu na kristam, bet vainām par tū, ka vier-

sa uz krista sedeja valns, bet es ar puotogu jū nu krista nūsytu."
„Par kū tu nagribeji īt pyrmā krūgā?"
„Tyma kruga spēlēja un doncuoja, daudz vainu un es tymā

ekiī īt nagribēju."
„Bet par kū tu ūtrā krūgā īguoja, kur zemnīki dzēra un lo-

muojas?"

„Tymā ūtrā krūgā īguoja pats Dīvs, par tū es ari īguoju, bet
tī zemnīki, kuri dzēra un lomuoja vīns ūtru, jī beja lobi lauds, jī
par sovom plovam un zemi vīns ūtram darīja kaunu, kab vairuok
ītuo nadarīt."

„Par kū tu smējīs uz tierga, kad vīns zemnīks nu ūtra zoga
muola traukus?"

„Man beja smīklīgi, ka zeme nu zemes zūg zemi!"
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„Labi, — bet par kū tu smējīs, kad zemnīks pierka sev

zuobokus?"

„Es smējūs, ka tys zemnīks pierk zuobokus uz treis godi, bet

jam vysa dzeive uz ituo pasaula ir treis dīnas!"

Pasacīdams itūs vuordus, engels baznīckunga acīs pasacela

un nūguoja uz dabasim. Tai baznīckungs ar voitu palyka uz ze-

mes un navarēja vairuok pērt sova kolpa.

4. A. 795. M. Garkolne no 76. g. vecas Ivas Staleidzanes

Ataši c nē.

Viņai muotei beja seši vēļ mozi bārni. Dīvs pasvutīja sovu

engeii pajemt muotes dvēseli. Engels atguoja pēc miuotes dvēse-

les un jam žāl tyka, ka mozii bārni palīk rauduadami bez muotes.

Engels napajēma muotes dvēseles un aizguoja atpakaļ pi Dīva.

Dīvs syutija ūtru eņģeli, kurs tū izpildīja, bet napaklausīgu eņģeli

nūstruopēja un nūsyutīja uz pasaula dzeivuot treis godi. Engels

staiguoja, staiguoja pa pasauli un īstuoja pi zuoboonīka par struod-

nīku.

Vīnu reizi, svātdīnas dīnā, engels ar zuobočnīku guoja nu

baznīcas un ceļā satyka kungu vadūt uz kopim. Zuobočnīks atsa-

metja ceļūs un skaita puotorus, bet engels pasagrīzja ar muguru

uz bērinīkiim un šplauduos. Pavedja garam nabašnīku un zuoboč-

nīks prosa nu engeļa: „Kamdēļ tu tai darīji, te tak lelu kungu aiz-

vedēja uz kopim?"

„Tī moz beja lobu cylvāku, bet vairuok vainu skrēja pēc

šķiersta," atbildēja engels.
It tuoluok un sateik nabogu vadūt uz kopim, pēc kura guoja

tikai divi cylvāki. Engels atsametja celūs un skaita puotorus, bet

zuobočnīks gOlvu pacēlis paguoja garam. Otkon zuobočnīks pro-

sa nu engeļa: „Kamdēl tu šam cylvākam skaitīji puotorus?"

„Tamdēl, ka jū pavadīja pulks engelu ar Jumpravu Mariju

un apostolim!"
Vīnu reizi boguots kungs atguoja pi zuobočnīka un soka: „Sa-

šyun man zuobokus, ka munam myužam pītyktu!"
Zuobočnīks apsajēmja taidus zuobokus sašyut un īdevja lobu

uodu engelam iztaisīt kungam zuobokus. Engeļs nūlyka uodu

modā un suoka nu drēbes šyut kūrpes.

„Kū tu dori?" prosa zuobočnīks. „Es tak tev lyku nu vys-

lobuokuos uodas šyut zuobokus.

„Juo myužam itūs kūrpu pītiks!" atbildēja engels.
Zuobočnīks ar sovu sīvu lomoj engeli, ka guns vīn nu mutes

skrīn. Tymā laikā īguoja kunga sulains un pastuostīja zuobočnī-

kam, ka kungs mūmiris un vajagūt pašyut drēbes kūrpes. Kūrpes
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pabeidzja šyut un engelam beidzjās ara treis godi struopes dzei-

ves uz šuo pasauļa, un jis, pasataisījies par baludi, izskrēja pa lūgu

un aizliduoja uz dabasim pi Dīva.

Piezīme. Šis variants ļoti līdzīgs krievu pasakām. P. Š.

5. A. 795. M. Garkolne no 35 g. vecas J. Strodes Višķu pag.

Dzeivuoja nabadzīgi veirs ar sīvu. Pec kaida (laika sīvai pī-

dzyma dēliņš, kuru tāvs ar muoti cīši mīļuoja. Dīvām īsagribeja

pajemt šuo bērniņa dvēseli un jis syutīja šovus divējus eņģeļus uz

šū pasauli pēc bārna dvēseles. Engeli atguoja uri redz, ka tavs ar

muoti cīši žāloj un raud pēc dēliņa. Vīins engels sOka: „Najemsim

bārna dvēselītes, lai audzēj jū tāvs ar muoti."

„Jemsim!" soka ūtrs engeļs._
Tai engeli streidējās, streidējās un aizskrēja uz Dīvu bez

bārna dvēseles.

„Kur bārna dvēsele?" prosa Dīvs nu engelirm.

„Mēs naatnesjam," atbildēja tys engels, kurs gribēja pajemt

bārna dvēseli, „jis man puorstreidēja!"
Dīvs sasadusmuoja uz napaklausīguo engela un pasacīja: „Ej

uz tū pasauli, kurā dzeivoj tys bārns, un dzeivuosi tur tik ilgi,

cikom tevis kas navīn napasauks par eņģeli!"

Engels atguoja uz šū pasauli un īsināja pi baznīckunga par

kolpu. Vīnā svātdīnas dīnā baznīckungs turēja mišu un engels

kolpuoja. Miša vydā engels pasavēra atpakaļ un balsa nusasmēja.

Baznīckungs tū redzēja, bet nikuo napasacīja. Pēc eisa laika baz-

nīckungam beja juobrauc uz slymū. Baznīckungs atsasāda kareta,

engels priškā par kučeri un brauc. Pībraucja jī pi vīnas baznīcas,

pi kuras durovom stuovēja cylvāks. Engels apturēja zyrgu, iz-

lēcja nu karetas, pagyva akmeni, īsvīdja ar tū baznīcas durovuos,

atsasāda karetā un brauc tuoluok. Baznīckungs nikuo napasacīja.

Ceļā jī pībraucja pi vīna krūga. Krūga prīškā vuoluojās divi pī-
dzārušl puiši. Engels nūjēmja capurii-, puorsakristīja un brauc tuo-

luok. Baznīckungs otkon nikuo napasacīja. Tai jī aizbraucja, iz-

spovodēja slymū un brauc atpakaļ. Baznīckungam īsaguoduoja
paprasīt nu engeļa par misu un sOka: „Kuodēl tu smējīs baznīcā

miša laika?"

„Kai es nazasmīšu, ka baznīcā stuovēja jauna meita un dū-

muoja: šudiņ es itaiduos drēbēs atguoju uz baznīcu un lauds uz

manis veras; nuokūša svatdīnā es apsavilkšu vēl labuokuos dre-
bēs, bet valns stuovēja pi juos kluot un ar sovu asti volkuoja jai
par lyupom un ūtrs stuovēja pi durovom un rakstīja uz vuškas
uodas juos grakus. Uoda jau beja pylna pīrakstīta un nabeja vairs

kur rakstit, tuodel valns sagvva ar zābim vušikas uodai aiz molas
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un gribēja pastīpt garuoku, bet uoda puorpleisa un jis īskrēja ar

golvu lūgā!"

„Kuodēl tu īsyti ar akmeni baznīcas durovuos?"

„Kai man beja nasist, ka tys cylvāks, kurs stuovēja pi diuro-

vom beja leis grēcinīks: daudz cylvāku beja aplaupījis un nūka-

vis un jau treis godi nabeja bejis pi spovedes, Šūreit jis gribēja

šovus grākus izsyudzēt, bet valns aizskrēja jam prīškā un ar asti

vilinuodams naiaidja juo baznīcā. Es ar akmeni vainu padzvnu

prūjom un tys cylvāks izsvudzēja šovus grākus!"

„Kam tu capuri nūjēmi, car krūgu braucūt?"

„Krūgā pi golda beja nūmiris übadzinš un pulks engeļu ap-

stuojuši ap jū dzīduoja bēru dzīsmes."

„Tad tu pats ari esi engeļs, ka vysu tai zyni!" soka baznīc-

kungs.

Tyulen engeļs palyka par bolūdi, pasacēla gaisā un aizliduoja

pi Dīva, bet baznīckungs tik togad izzynuoja, ka juo kolps beja en-

gels un vīns pots atbraucja uz sātu.

6. A. 795. Skolnieks J. Danovskis Rēzeknes apr. Andru-

penes pag. N. Rancānakr.

Senejus laikus Dīvs izdzvna nu dabasvm vīnu engeli, lai jis
staigoj pa zjami leidz tam laikam, elkoni* kas jū pasauks par eņ-

ģeļi. Engels plvks guoja pa zjami. _Satyka jis iz ceļa baznīckungu.
Baznīckungs mjakleja kolpu i radzadams stypru puisi, sadarāja jū
par kolpu. Atguoja iz satu, apvvlka drābis i syutēja da dorba.
Vīnu raizi baznīckungs papraseja kolpu pakolpuot pi miša. Brei-
novuos baznīckungs, ka kolps, pi miša kolpuodams, vysu zyna
lobuolk par ju.

Pēčuok guoja baznīckungs mjaklāt sjav kolpyuni. Sadarāja
gryusneju mjaitu i pīsceja kolpam, lai jis sorguotu, ka kolpyuna,
kur nanusvistu barna. Kalps ari sorgova. Vīnu raiz kolpyuņa na-

sja cyukom jast, kolps tu radzāja. Kolpvuna klāvā dzemdēja bār-
nu i nusvidja ju cyukom, a poša atsamjatja celūs i soka: „Dīveņ,
atlaid man grakus i paslap munys vainis."

A kolps vysu radz i dzierd. Taišņi tymā laikā lācja saula i
sauļa tyulen iz laika aptymsa. Kolps baznīckungam nascīja nikno.

Braucja baznīckungs iz cytu baznīcu iz atpustym i pajāmja
ieidza kolpu. Pa celi jī satyka vadūt nabašnīku. Baznīckungs at-
samjatja ceļūs, nūjamja capuri i puorsakrīstēja, bet kolps smjājās.
Baznīckungs dumoj: „Kas ir nūticis ar kolpu?" Bet nikuo jam na-

saceja.

Tuoluok braucūt, jī radzjāja ceļa molā nūspruogušu zyrgu.
Kolps tyulen atsamjatja ceļus, nujāmja capuri i puorsakristēja.
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Baznīckungs i par tū nascēja nikuo. Atbraukuši da ūtra baznīc-

kunga, īt jī obi iz baznīcu. Vajadzjāja īt car krugu. Kolps, īdams

car krūgu, atsamjatja ceļus, nūjamja capuri, īsyta krvutīs puor-

sakristēja i guoja tuoļuok. Baznīckungs dumoj: „Voi nabyus kolps

zaudējis pruota?"

Pīguoja jī pī baznīcas vuortu, kolps kjāra kirpiči i svīdja baz-

nīcas vuortūs. Baznīckungs tik nūžāluo, ka leidz šam beja tik lobs

kolps, i zaudēja pruotu.

Pī miša kolpova jis taipat lobi, kai ogruok. Pēc miša izguoja

nu bazneicas, i baznīckungs suoka übogim daleit naudu. Pyrmais

übogs, raizi dabovis naudys, aizskrēja vjāļ prīškā. Kai daguoja juo

kuorta, baznīckungs gribjāija jam dūt naudu, bet kolps ar vazu kai

djavja tam ulbogam par pīri, i ašnis suoka skrīt. Baznīckungs du-

moj : „Tai ir, kolps pazaudējs pruotu, i dreižuok laidjās īt pa ceļu a

kolps pakaļ. Iz ceļa jī satyka baznīckungam pazeistamu kungu i

suoka baznīckungs ar jū runuot. Kungs soka, ka šis nūpiercs zuo-

bokus i samoksovs pīcpadsmit rubļu. Kolps, stuovādams kunga

pakaļī, suoka smītīs: „Nūpierka zuobokus i vjāļ samoksova pīc-

padsmit rubļu."

Baznīckungs ar kolpu atbraucja iz sātu. Radz baznīckungs,

ka kolpyuņa bārnu jau izmatusja, pasaucja kolpu i vaicoj, kai jis

nanūsorgova. Kolps soka: „Jas redzēju, bet kolpyuoa bārnu at-

djavja cyukom, a poša puorlyudzja Dīvu, i Dīvs jai vysu atlaidja.
Voi redzēji vīnu reit aptymstam sauli? Tei beja zeimja, ka kol-

pyunas grāki atlaisti, par tūjas tjav nikuo nascēju i navajag nikuo

saceit tuoļuok."

Baznīckungs vaicoj: „A dēļ kuo tu smējīs, ka satykom na-

bašnīku?"

Kolps soka: „Voi tī beja nabašnīks? Tī vasaļu vazumu vjadja
vainu."

„A dēl kuo tu atsameti ceļūs pret spruogušu zyrgu?"

„Tys zyrgs beja tik lobs saimnīkam, ka jis juo nikod nabeja
aizsirdejs. Par tū i jas pret jū pagūdynovu Dīvu."

„Dēlkuo tu atsamieti ceļūs, ka guojam car krūgu?"

„Dēļ tuo, _ka krūgā divi zemnīceni itik cīši runova par Dīvu,
ka jas paleidzēju slavvnuot Dīvu."

„Dēl_kuo tu svīdi baznīcas vuortūs ar kirpiči?"
„A deļ tuo, ka iz vuortu sjādēja valns, jas jam kai devu ar kir-

piči, jis nūdacja zjami."

„Dēl kuo tu syti ar vāzu übogam par golvu?"
„Deļ tuo, ka tys übogs ūtrraiz gribjāja pajimt naudu, api juo

satā daudz manta."

„A dēļ kuo tu smējīs, ka jas runovu ar kungu?"
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„Dēl tuo, ka jis nūpierka zuobokus, samoksova pīcpadsmit

rubļu, a pats nazyna, ka smierts iz kokla."

Tymā laikā pasoka baznīckungam, ka tys kungs nūmy.ra. Tod

baznīkungs iz kolpa soka: „Varbyut tu asi engels, ka v_ysu zini?v

Kolps soka: „Engels i asmu, man tik tuo i vajadzjāja; jas ta-

gad īšu pa celi."

Baznīckungs soka: „Ka tu engels esi, palīc vjal laiceņi pi

mani."

Engels palyka pī baznīckunga leidz reitam. Reita nūguoja

baznīckungam pakolpuot pi miša. Baznīckungs prasēja: „Ka jau

tu engels, padzīd man tai, kai engeli dzīd dabasus."

Engels soka: „Tu naizcīssi, nūmiersi."

Vystiki ttomēr] baznīckungs īprasēja padzīduot. FVrmū reizi

engels kai dzīdova, baznīckungs tyuleņ pakrita. Tod suoka pra-

seit, lai padzīd vjāl. Engels suok atsarunuot, ka nadzīduošut, jis

tyuleņ nūmieršūt. Bet baznīckungs napuorstuoja praseit. Engels

ari dzīduoja ūtrraiz. Baznīckungs pakrita i nūmyra, i raizī ar en-

geli nūguoja iz dabasim.

7. A. 795. J. Leonovičs Skaistas pag.

Reizi pret Dīvu saduimpuojuos daži eņģeli Par sadumpuošo-

nūs Dīvs jūs izdzvna nu dabasim un deve kotram eņgeļam sovu

struopi. Vīnam eņgelam Dīvs lyka, lai tys ejūt uz zemd un dzei-

vojūt tur tik ilgi, ko'leidz jū nūsauks kas nu cylvākim par eņģeli.

Tys eņgels tai ari darēja. Dzeivuojūt uz zemes taml vajadzēja
kaut kai puortikt, par tū jys saleiga pi vīna kunga par kučeri. Reizi

eņgeļs brauc ar sovu kungu un sateik bēres. Šimuos bērēs vede

globuot boguotu kungu. Jū pavadīja daudz cylvāku, juo zuorks

beja skaisti izpuškuots. Tū radzādams, kungs pīsacēlēs, nūjēme

capuri un pasaklanējuos, bet juo kučērs tikai sasaruove un it kai

naredzēja nikuo. Kungs tikai dusmeigi pasakatējuos uz sovu ku-

čeri. Pēc kaida laika kungs otkon brauc pa tū pošu ceļu un sateik

kaida naboga bēres. Tū nabogu pavadēja tikai kaidi pīci cylvāki.
Kučērs steidzeigi nūkuope nu sova sēdekļa, nūsamete celūs, nū-

jēme capuri un nūskaitēja „Eņgels kunga". Bet kungs nūsēdēja

vysu laiku un ari auss napakustynuoja. Kučērs, nūskaitējis puoto-

rus, otkon steidzeigi īkuope rotūs un kungs jautuoja kučēram,
kuopēc jys pagūdynuoja šū nabogu, bet tū baguotū kungu nicik.

Kučērs mīreigi atbildēja: „Tuopēc ka kungu pavadīja kaids symts

vainu, bet šeit guoja kaidi pīci eņģeli."

Kungs uzatrauce un jautuoja: „Bet kas tu esi, eņgels?"
Tikkū kungs šūs vuordus izteice, kai nu juo rotim pazuda

kučērs.
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8. A. 795. V. Zacharska no M. Pynkas Rozentovas pag.

Seņ-senejūs laikus dzeivuoja vīna atraitne; jai beja septiņi
mozi bārni. Vīnu reizi atraitne cīši saslvmuoja. Dīvs nu dabasim

svutīja eņģeli pēc atraitnes dvēseles. Atīt nu dabasim engels un

redz, ka septiņi bārni cīši raud un prosa atstuot jīm muoti. Eņge-

lam tyka žāl bārnu un jis napajēmja jū muotes dvēseles. Atīt

engels uz dabasim un soka Dīvām: „Navarēju pajemt atraitnes

dvēselas."

„Par kū tai?"

„Par tu, ka bārnu žaļ, jī brīsmeigi raud un prosa pamest jūs
muoti!"

„Ej un tvuileņ atnes atraitnes dvēseli!"

Kūdarīt engelam? Vajag īt, kad pats Dīvs svuta. Aizīt engels

pec dveselis. Otkon bārni raud. Navar engels vērtīs uz bārnu oso-

rom, īt atpakaļ uz dabasim un soka: „Dīvs, kū gribi, tū ar mani

dori, bet es navaru ituos dvēseles pajemt, man tū bārnu ir cīši

cīši žal."
Dīvs sasdusmuoja uz engela un tvulen nūsvuta jū uz jyuru,

ka atnastu akmeni. Engels tyuileņ aizguoja uz jyuru, atnesja vīnu

akmeni un padud Dīvam._ Dīvs pajēmja akmeni puorlauzja pa
pusei un paruodīja, ka īška akmenī dzeivoj vabulītes. Dīvs soka:
„Par ku ituos vabulītes akmenī dzeivoj, kas juos gluob un baroj,
vai engels?"

Dīvs nūmetja tū akmini taišņi uz leluo ceļa un pasacīja enge-
lam: „Par tu, ka tu manis naklausīji un naatnesi atraitnes dvēse-
les, tev byus sedet tymā akminī leidz tam laikam, cikom kaids

nabejis grecinīks cvlvāks napasacīs pi tuo akmeņa tovu vuordu."
Brauc zemnīki pa ceļu un redz, ka stuov uz ceļa leis akmens.

Jī breinuojas, kai itvs akmens atsaroda, bet nikai jī navarēja at-

guoduot. Cik tī laika vai godu puorguoia, braucja vīns zemnīks ar

lelu vazumu un aizmetja aiz tuo akmeņa un apguozja vazumu. Sa-
sadusmoujas zemnīks un runoj: „Kas te sēd itymā akmenī, valns
vai engels."

Kai pasacēja zemnīks vuordu ..engels", akmens tyuleņ pa-
zuda, bet zemnīks dzierdeja vīnu vuordu: „Paldīs tev par lobu
vuordu!"

Tai nu tuo laika zemnīks pīmin taidu nūtikšonu un stuosta vy-
sim sovim sābrim.

9. A. 795. N. Gerbaševskis
no Andrieva Tuntula Rēzek-

nes apr., Un guru pag.

Reiz dzīvoja nabaga saimnieks, kas bija tik nabags ka bija
jadoma, ko ritu edīs. Vienu dienu pie šī saimnieka atnāk pusmūža
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vīrietis un lūdz darbu, viņš solās strādāt tikai par vēdera tiesu,_un
saimnieks to arī pieņem. Atnāk pavasaris. Visi sak set, bet mušu

saimniekam nav sēklas. Tad puisis paprasa pelavas no dažādām

labībām un ar tām apsēj sava saimnieka laukus. No sākuma vel

nekas neaug, bet vēlāk labība sāk augt griezdamās, tā ka nevie-

nam nav tādas labības. Rudenī mūsu saimnieks iekul tik daudz

labības, ka vēl atliek arī uz tirgu ko vest un kungam parādus at-

dot. Arī bez tam vēl palieflc nauda, ko iegādāties lopus un citas

lietas. Tā iet kādi trīs gadi. Nu jau saimnieks ir kļuvis visbagā-

tākais visā apgabalā. Reiz viņš izbrūvē alu un sarīko mazas vie-

sības. Bet puisis nemaz nepiedalās dzeršanā. Kad visi jau

aizgājuši, saimnieks saka uz savu puisi: „Klau, puds, visus šos tri-

jus gadus tu pie manis esi nodzīvojis, un es vēl nezinu tavu vārdu.

Es biju nabagākais visā apkārtnē, bet tagad ar tavu atnākšanu

viss mainījies. Nu es esmu bagātākais visā apvidū. Saki, vai tu

neesi eņģelis?"

„Tu uzminēji. Un nu es esmu savu sodu izcietis, ko Dievs

man uzlika. Es varu iet atpakaļ debesīs."

To teicis, puisis pazuda.

Piezīme. Sis variants ir loti līdzīgs agrākai pasakai „Velns par lab-

dari" (IV sēujmā, 152, 12). P. S.

10. A. 795. F. Ankipans Ludzas apr.

Dzeivuoja vecīts, struoduoja zemi, staiguoja uz baznīcu. Jam

lūti patvkuos ap myltim staiguot.
Reizi atguojis nu baznīcas, nūguoja uz klēti, pībēra pvlnu grū-

žu myltu un nas uz muoju, puoterus skaitīdams. Engels, taidu bildi
radzadams, sasasmeja. Par tū papvutja vējs un mvltus juo izno-

suoja, izkaiseja. Vecīts soka: „Dīvam par gūdu, nikuo napadarēsi,
šei ir dobas paruodība."

Tys engels nūskrēja uz dabasim, bet Dīvs juo nalaiž īškā sa-

cīdams: „Par kū izkaisēji vecīšam mvltus, kuodēl taidu zaudējumu
jam padareji? Tev par sovim grākim juoīt pi juo par kolpu un

juokolpoj, cikom jis pats atlaiss; jo naatlaiss, tod myužīgi juokol-
poj, cytaidi natiksi dabasūs."

Engels nūguoja uz vecīti un soka: „Pījem mani par kolpu!"
„Lyudzu," atbildēja vecīts.

Engels stuojuos jam kolpuot. Atguoja sējas laiks. Cyti ļaudis
sēj pa kolnim, bet vecīša kolps soka: „Sēsim pa lejam, jo šūgod
byus sausa vosora."

Vecīts paklausīja. Atguoja radina laiks, vysi ļaudis bādoj par
naauglīgu godu, jo Dīvs nadavis leita; bet vecīts smējās, ka jam
pīauga dažaidas labības. Jau nu pus cīma īt uz jū lyugtu maizes.
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Vecīts smīdamīs nosoj myltus nu klēts. Dažim vecīts īdevja, vy-

sim navarēja — naspēja, jo pi juo moz beja zemes. Lauds pacītuši

bodu, bez maizes, nuokūšā godā jau sēj pa lejom. Kolps soka: „Ta-

gad sēsim pa kolnim, jo byus vosora slapna."
Tai jī padarīja. Rudenī par vysim maizes ir vairuok vecīšam,

bet cyti atkal bez maizes, ka slapnuo vosora izmērcēja. Vecīts pa-

lyka vēl prīcīguoks.
„Kas taids esi, jo zymi, kad byus vosora slapna, kad sausa?"

vaicuoja vecīts.

Kolps atbildēja: „Asmu engeļs. Tuodēļ kolpuoju, ka tovus

myltus izkaisīju. Dīvs man lyka kolpuot tik ilgi, koleidz pats
atlaissi."

„Tu vari īt uz Dīvu, bet es nikam nadūšu pīaudzētuos
maizes."

Engels nūguoja uz dabasim, bet vecīts dzeivuoja, myltus no-

suodams nu klēts.

Piezīme. Skat. piezīmi pie iepriekšējā varianta. P. S.

12. Skroderis debesīs.

1. A 800. P. Š. no sava teva-tēva Raunā.

Nomiris viens vecs slkrodells, kas visu savu mūžu strādājis
savu darbu. Lai ari citiem drēbes šuvot, viņš šad un tad nogriezis
kādus drebēs gabaliņus arī sev, bet tādi noziegumi viņam piedoti
un viņš pieņemts debesu valstībā.

Reiz pa debesimstaigājot, viņš ieraudzījis lielu skaistu krēslu

un iesēdies tai krēsla. Pie tā krēsla bijis liels caurums, pa kuru
visu varējis redzēt, kas virs zemes notiek. Skroderis nu ari tur

ieskatījies un tūliņ pamanījis, ka virs zemes kāds skrodelis griež
uzvalku un labu gabalu drēbes nogriež arī sev. Vecais skrodelis

par to ta noskaities, ka tūliņ paņēmis kāju beņķīti pie tā krēsla un

metis zemes skordelim uz galvas. Tai pašā brīdī atnācis Dievs un

prasījis skroderim: „Kur tu manu beņķīti aizsviedi?"
Skrodelis sabijies un atbildējis: „Es ar to sviedu tam skrode-

lim, kas drēbi zaga."
Dievs sacījis: „Vai es tev sviedu, kad tu nogriezi citiem drē-

bes gabalus? Debesīs nevajaga vis skaisties un sodīt, bet gan žē-
lot un piedot."

2. A. 800. K. Kundziuš, Sīpeles pag. „Baltijas Vēstnesi s",

1869, 139.

Reiz mīļais Dievs nokāpis uz zemi pastaigāties. Tai laikā de-
besis kads skrodelis pielīdis pie Dieva krēsla un tur, debess grī-
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dā caurumu ieraudzījis, gribējis paskatīties, kas uz zemes notiek.

Redzēdams nu, ka kāds amata biedrs ir tur nolicis sevim pie ma-

las vienu olekti citam piederīgas drānas, debess skroderis pakam-

pis vienu krēsla kāju un laidis savam draugam apakša pa pieri.

Mīļais Dievs, mājā pārnācis un krēslam tik vairs trīs kājas ierau-

dzījis, esot izsaucies: „Jāni, Jāni! Kad es tik karsts butu ka tu,

kā gan tad tev pašam būtu gājis?"

3. A. 800. V. Filšs no J. Bernatoviča Daugavpili. Latvju

Kultūras kr.

Dzeivuoja pasauli vāca buoba ar sovu dalu. Večiņa beja cīši

skūpa un maloba, bet juos dāls beja cylvāks_ ar lobuo sirdj. Reiz

zlmvs svātlku vokorā vēcina ar sovu dālu sadās pi golda est va-

kareņus taišņi tvirtā laikā nazkas suoka sistīs pi durovu. Večiņa

izguoja uorā un pavaicuoja. Tī beja vacs vecs, kurijis prasejas pi

jūs puorguleit nakti. Večiņa nagrybēja īlaist veča, pasaoeidama:

„Mums nav vītys."
Bet juos dāls suoka praseit muoti un golu golā īrunuoja

J
jei

īlaidja veču sovā sātā uz naktis puorguleit. Večs nūvylka drābis,

dāls pasādynuoja jū pi golda tyvi pi sevis un beja cīši prīcīgs, ka

pi jūs golda beja vīss taidās lelās svātdinās.

Vecs puorgulēja nakti un reitā gribēja īt, bet dāls jū nalaidja
un paturēja kai vīsu treis dīnys. Caturtā dīnā vecs īdams pasa-

cēja: „Itū godu es pi tevis pavadēja svātdīnas, auz cytam godam
tu pi manis byusi vīsūs. Kod tu cytā godā raizi sēssīs pi golda,

pīmin mani, ka es beju itū svātdīn pi tevis, es tiuleņ atsvuteišu

pec tevis zyrgu un tu atbrauksi pi manis!"

Vecs nūguoja. dāls ar sovu muoti puordzeivuoja vosoru un

sagaideja otkon kūčus dīnu [kūķu dienu] un šādās jī pi golda.
Dals soka sovai muotei: „Pīmln, muna mameņ, kai puorguojušu
godu beja pi muysu vecs vīsūs, saucja mani pi sevis un pascēja, ka

atsyuteis zyrgu. Išu es pazavārtūs uorā."
Dāls bez capurys izguoja uorā — veras: pi sātys stuov zyrgs

ar zalta karetu. Jis daguoja pi tuo zyrga un nagrybādams šādās

kareta un naredzēja, kai zyrgs nūskrēja, cik beja jam spāka. Zyrgs
apstuoja pi vīnys vacys ustobeņis nu ustobys izguoja tyspats vecs

un prīceigs īvedja vīsi ustobā. Jī abadivēji šādās pi golda ēst, tai

jī pajadja vakareņus un nūguoja gulātu. Reitā vīss grybēja īt uz

satu, bet vecs ju napalaidja. Tai jis beja pi veča sešys dīnys, bet
tī nabeja sešys dīnys, a beja seši godi. Septeitā dīnā vecs nūguoja
uz dorbu, a vīss palyka sata vīns pats. Dālam nav kū dareit, jis
sadumuoja pastaiguot pa ustobu un pazavārtūs pa kambarym.
īguoja jis vīna kambarī — veras: tī leis kotlys ar dagutu, a tymā



104

kotlā daudz laužu viird. Tī jis īraudzēja sovu_ muoti un muotja pa-

zyna sovu dālu, jei suoka praseit ratovuot ju. Dals padevja muo-

tei rūku, bet nikai navarēza izvilkt, Atīt vecs nu dorba un vaicoj

vīsam, kū jis taids skumeigs. Dāls izstuostēja večam vysu. Vecs

īdevja dālam vēzeņi un pasacēja, lai jis padūd sovai muotei rū-

kuos, un jis tūlaik jū nu kotla izvilks. Dāls pajāmja nu veča vēze-

ņi un padevja sovai muotei un gribēja izvilkt jū nu kotla. Kod

muotja tvērās aiz vēzeņis un dāls suoka jū vilkt, vysi tī lauds ari

tvērās aiz juo muotis, kab jūs ar taipat izvylktu, bet muotja beja

cīšy dusmeiga un sytās ar kuojom un nagrybēja, kab cytus ar

izvylktu. Tymā laikā vēzeņa salauzja un muotja īkryta atpakaļ

tymā kotlā. Dāls nūguoja un izstuostēja večam un vecs jam at-

bildēja : „Tova muotja ir naloba, bet kai tu esi lobs cylvāks, es

grvbēju ratovuot tovu muoti. Bet jei ir taida dusmeiga un gryb,
kab jū vīnu ratovuotu, a cyti lai vuorējas kotlā. Koleidz tova muo-

tja napaliks par lobu, lai jei sjād kotlā, a tu dzeivoj pi manis."
Nu tuo laika lobais dāls suoka dzeivuot ar veču, a vāca sir-

deiga muotja tagan vjāl vird tymā kotlā, kurymā jei tyka par tū

laiku, kod dāls beja vīsūs! Jei nūmyra, a juos dvēseļa tyka alnī.

Koč jei sazatopa ar sovu dālu, bet jis navarēja jū nu tuos alnis ra-

tovuot. Vecs itys beja pats Dīvs, kas dzeivoj dabasūs.

13. Taisna un grēcīga cilvēka nāve.

1. A. 808. Pogu Jānis, Be chma n i s, Brambērģē. LP, V, 214 (98).

Vienam cūkganim piestājas laipns, sirms vīriņš, prasīdams:
„Zēniņ, mans dēliņ, vai esi redzējis kādu mirstam?"

„Nē, tētiņ, neesmu vis!"

„Tad steidzies mājā — gan redzēsi! paganīšu tamēr tavas
cūkas."

Puika pāriet, paslēpjas aizkrāsni un redz, ka ienāk trīs sve-

šinieki: viens peleiks, viens balts, viens melnējs; visi trīs nostā-
jas pie slima Ječa gultas. Pelēkais (nāve) uzliek slimnieka pierei
roku: tūliņ izlaižas no Ječa mutes melns tauriņš — tā bijuse slim-
nieka dvēsele. Nu tiecas baltais tauriņu kert, tiecas melnais, bet
tauriņš, pamanīdamies atskrien mutē atpakaļ. Atkal izlaižas mel-
nais tauriņš; abi ker, ķer — nevar noķert: atlido atpakaļ. Trešo
reizi, ka pelēkais piedurs roku, tā tauriņš ārā un melnais noķer pir-
mais

1
Tauriņu iesposto tada podiņa un tad visi trīs pagriežas otrā

kakta pie slima bērna gultiņas. Bērniņš pūtās liegi. Pelēkais uz-

hek roku; tūliņ balts tauriņš ka sudrabs izlido no mutītes un ie-
laižas taisni baltajam rokas Baltais smaidīdams sagaida skaisto
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tauriņu, pamīlinās un tad visi trīs aiziet.Bet puika tagad atceras:

«Diezin, kur manas cūkas par ta laiku?"

Aiztek uz lauku — sirmais vīriņš nozudis un cūkas cd mierīgi

čupā. Tā paliek. Te svēto rītu tas pats sirmais vīriņš kJāt atkal:

„Zēnin, mans dēliņ, vai negribi baznīcā tikt?"

«Gribētos gan, bet kur tad cūkas?"

«Paganīšu tannēr; ej tikai tepat taisni ezeram pāri — nebai-

dies nemaz. Ja iesi apkārt, tad nokavēsies!"

Puika iet arī. Un ko domāt? Nemaz šim negrimst kājas ūde-

nī — tīri kā par ledu. Aiziet baznīcā, paskatās: vai, tete! — ienāk

tas pats melnais ar lielu vēršu ādu un, necik ilgi — baltais arī

pakal.

„Ko šis spogs te vēršu adas vaza?" puika nodoma un drusku

pavīpsnā, kas baznīcā nu labi nebija vis; bet gan melnais to jau

redzējis, ka šis vīpsnā, un tūliņ arī puiku pieraksta sava ada. Pa

brītiņam redz atkal: viens snauž. Mēlnais pieraksta arī to savā

ādā. Tikai baltais stāvēja visu laiku mierīgi jo mierīgi. Tas nu_tas.
Beidzot puika ies atpakaļ pie cūkām, taisni ezeram pari, kā nācis.

Bet brīnumi! vai nu šoreiz smagāks palicis, vai kas par nelaimi?

Kājas negrib vairs klausīt, grimst un grimst līdz ceļiem ūdenī. Aiz •

iet pie cūkām, sirmais prasa: «Kādēļ esi nobridies?"

«Nezinu! Man ezerā grima kājas!"
„Ā! tad baznīcā drusku esi apgrēkojies; kādēl vīpsnāji?"

To sacījis, sirmais vīrs pazuda. (Tas esot bijis Dievs.)

Piezīme 1. Engurē Liepiņš uzrakstījis, ka reiz bijis kāds kungs liels

laužu plēsējs. Vienu nakti gājis darbinieks uz muižu un ieraudzījis divas ka-

rītes: viena karīte ar baltiem zirgiem un baltu iekšā sēdētāju, otra ar mel-

niem zirgiem un melnu iekšā sēdētāju. Baltais aicinājis darbinieku karīte.

Nu iebraukuši muižā un iegājuši visi trīs pie kunga. Kungs gulējis. Melnais

nosēdies kungam galvas galā, baltais kāju galā. Kungs palicis loti slims un

saucis sulaini. Sulainis ienākdams gribējis to krēslu, kas galvas galā, pacelt

tālāk, bet nevarējis un nevarējis, cik smags bijis: are — melnais sēdējis tur

virsū. Sulainis melno nevarējis redzēt, darbinieks gan. Beidzot melnais at-

locījis rokas, izrāvis kungam sirdi un izskrējis pa durvim: kungs mocīdamies

nomiris. Baltais tagad arī piecēlies un izgājis laukā, darbinieku līdz aicinā-

dams. Sasēduši atkal visi trīs karītēs un aizbraukuši vienās mājās. Tur gu-

lējis bērniņš šūpulī. Baltais nostājies bērniņam galvas galā, aizspiedis viegli

actiņas: bērniņš nomiris; bet melnais kāju galā nemaz neattapis bērniņu aiz-

kārt: jau biiis jāiet baltajam pakal no istabas ārā. Laukā baltais iedevis dar-

biniekam trīs naudas gabalus, pieteikdams: „Vienu naudu atdod baznīcai, otru

nabagam, trešo paturi pats un nesaki nevienam, ko šonakt redzēji." Līdz dar-

binieks naudu paņēmis, te acumirklī atradies atkal turpat, kur pirmīt (viņpus
muižas) karītes ieraudzījis. L. P.

Piezīme 2. Dandenis Drustos uzrakstījis, ka puika tādēļ iesmējies,
ka viņam āzis mugurā badījis. Tūliņ velns viņu arī ādā piezīmējis (beidzamā
stūrī), jo visa āda jau bijusi pierakstīta. Jaunrozē D. Ozoliņš raksta, ka

velns ar lemesi rakstījis uz ērzeļa ādas tos, kas baznīcā snauda, vai skatījās.
Arī puika paskatījies atpakaļ. Velnam āda bijusi pierakstīta, tādēļ pieminis
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adas vienu galu ar kaju, otru galu ieņēmis zobos, pastiepis lielāku un tad

pierakstījis pašā malā arī puiku. L. P.

2. A. 808. N. Rancāns Eglunā.

Vīns puika, kurs nikad nabeja redzējis, kai cylvāks mierst,

ganēja lūpus, un ganūt jam lūti īsagribēja redzēt, kai tys nūteik.

Tad daīt pi juo veceis un soka: „Ej uz tū ustabiņi, kura pi meža,

un redzēsi, kai mierst cvlvāks!" Puika palīk lūti prīceigs, ka iza-

pildēs juo dūmas, bet otkon bāda: kai pamest lūpus? Veceis, tai

kai zynuodams juo dūmas, soka: „Ej, es paganeišu!"
Nūīt puika uz tū ustabiņu un redz, ka pylna ustabina vainu,

un vīns nu valnim izruovis tuo cylvāka dvēseli, aizskrīn prūjom,

tad cyti valni pakal. Puika nūsabeist un atskrīn rauduodams. Tad

veceis vaicoj: „Kuodēl tu raudi?"

Puika izstuosta, kaidu baili jis redzēja.
Veceis syuta otkon puiku uz ūtru ustabiņu; bet puika jau ta-

gad beistas īt un napuorstuoj rauduot. Tad veceis pastuosta pui-
kai, ka na vysi lauds tai mierst, ka ir ari laimeigi, un jo jis grib
redzēt laimeiga cylvāka nuovi, tad lai īt uz ūtru ustabiņu. Puika

apdrusvnuots ar vecela vuordim nūīt uz ūtru ustabiņu un īguojis,
redz, ka pylna ustobā laužu. Gultā gul jauns puika un pi juo gol-
vas stuov jauks eņgeleits. Kad puikas dvēseleite atsašķeire nu mi-

sas, tad eņgeleits jū pajēme un nūnese uz dabasim. Puika tai beja
aizgruobts ar šu biļeti, ka aizmiersa par vysu un ilgu lailku stuo-

vēja vardamīs uz tū vītu, kur pazuda eņgeleits.

Atguojis uz sovim lūpiim, puika naredzēja veceļa, bet lūpi beja
kuorteiba. Tagad puikai beja tik vīna gribēšona, ka nūmiert tai,
kai nūmyra tys puika. Jaukais eņgeleits tagad vysod jam stuo-

vēja pruota un jis apsajemēs b_yut par paklauseigu un gūdeigu,
ka varatu otkon kad navīn redzēt šū jaukū eņgeleiti.

3. A. 808. M. Garkolne no 76 g. vecas T. Staleidzānes Ata-

šienē, Latvju Kultūras kr.

Vīns cylvaks nudzeivuoja_ treisdesmit pīci godi tuksnesī un

jam īsagribēja redzēt, kai cylvaks mierst. Laidjās jis īt pa pasauli
un pasavērt. lt un sateik sīna pluovēju. Cylvākam jau beja brī-
smīgi īsagribejis est un jis suoka prasīt sīna pluovēja īdūt jam kai-
du gorūziņu maizes.

„Bet kur tu ej?" prosa sīna pluovējs.
„Eju pasavērt, kai cylvāks mierst," atbildēja guojējs.
„Pagaidi," soka sīna pluovējs, „Dabasūs tyuieņ zvanīs zvani

un man atness pusdīnas, tad es tevi pabaruošu!"
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Na par ilgu laiciņu dabasūs zvanīja zvoni un nu gaisa nūsa-

laidja pulks bolūžu, kuri atnesja sīna pļuovējam pusdīnas. Tagad

tuksnešnīks izzynuoja, ka tys sīna pļuovējs ir engels. Sīna pluo-

vējs ar tuksnešnīku paēdja pusdīnas._ Tad sīna pluovējs soka: „Ej

tuoļuok, bvus krūgs. Krūgā sād dzāruojs, kurs ir cīši bēdīgs un

puordzer vairuok, kai nūpelnej; šūvokor jis miers. Tu īkuopj pi

krūga ūzulā un redzēsi, kai cylvāks mierst, tik verīs, ka pašam na-

bvutu slykti!"
Tuksnešnīks atguoja pi krūga, īkuopja ūzulā un sed. Vokora

četri veirīši atnesja dzāruoju un nūlyka pi līpas, kura beja natuoļi

nu ūzula. Dzāruojs suoka klīgt: „Jumprova Marija! Globoj

mani!"

Tyuleņ pīskrēja pi līpas daudz vainu un gribēja pajemt dzā-

ruoja dvēseli. Ļipā sēdēja jumprova Marija un soka valnim:

«Dzāruojs pyrmuok pasaucja mianis un man pīdar juo dvēsele!"

Valni atbild: „Na, dvēsele pīdar myusim, jis vysu laiku dzēra

myusu dzērīni un kolpuoja myusim!"
Tad jumprova Marija soka: „Cylvāks, kas sēdi ūzulā, dūd tai-

snīgu līcību, ka valnim dvēsele napīdar, bet pīdar man!"

Tukšnešnīks nūsabeida un nikuo napasacīja. Tai jumprova
Marija tris reizes prasīja nu tukšnešnīka taisnīguos līcības, bet jis

vys sēdēja un nikuo naatbildēja. Tad jumprova Marija soka: „Jo
tu nadūd taisnīgas līcības, tad jyus, valni, pajemīt tuo cylvāka
dvēseli, kurs sēd ūzulā, bet es pajemšu ituo dzāruoja dvēseli!"

Valni nūruovja nu ūzula tuksnešnīku, izruovja juo dvēseli un

aizskrēja uz elni, bet jumprova Marija ar dzāruoja dvēseli aiz-

guoja uz dabasim.

4. A. 808. N. Rancāns Eglūnā.

Dzeivuoja viņā pilsātā jauns puika, kurs beja lūti nalobs: stai-

guoja pa krūgirn, lomuojuos un kur vīn kaušana, tur ari jis vysod
beja. Tam puikai nūmierst muote un par nazcik laika pēc nuoves

pasaruoda jam muote sapynā_un soka uz juo: „Munu dēliņ, pa-

met šovus slyktus dorbus, padūmoj par nuovi, jo dzeivuosi vēl tik

treis dīnas!"

Reitā cēlis, jis dūmoj: „Lai muote runoj, bet Dīvs tak žēieigs;
kad mieršu, sisšu treis reizes krvutis un Dīvs man atlaiss
grākus."

Ūtrā naktī otkon redz sovu muoti sapynā un otkon tū pat
jam muote soka: „Lyudz Dīvu — jo natuoji tev nuove!"

Bet puika otkon padūmoj, ka Dīvs žēieigs un vēl pītiks laika

puorlyugt Dīvu, un grakoj tuoluok.
Treša vokorā ari redz sovu muoti sapynā, kura otkon tū
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pat jam runoj; bet puika beja tai pīradis pi slvktu darbu, ka nikai

navarēja jūs atstuot. Jis nūīt ar sovim draugim uz krugu un tur

jī dzer leidz vālam vokoram. Tad teik tam puikai luti gryuts. Te

jis īguodoj muotes vuordus, un sajem jū baile, ka jau nuove kluotu.

Redz apleik sevi valnus un jau vairs navar pacelt sova prueta

uz Dīva.

Kaida dzeive, taida nuove.

14. Atsvabināšanas no velna.

1. A. 810. Jēkabs Eķe 1 i s ar Bauma n i Nīcā. LP, V, 374 (164, 2).

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu; viņi bija labi pārtikuši: bija liels

dārzs, kas nekas — bet bērnu vien tikai nebija. Vienu dienu vīrs

aiziet mežā un atron smuidru mazu ozoliņu; viņš pārnāk mājā un

saka sievai: „Vai zini ko? Atradu mežā zaļu, smuidru ozoliņu,

man prāts šo kociņu iedēstīt dārzā."

Sieva atbild: „Ej, niekalbi, ej! Kami tev to vajaga, vai tev

nav visādu koku dārzā?"

Bet vīrs ne un ne, aiziet, izrok un iedēsta ozoliņu, kur nodo-

mājis. Un līdzi to padarījis, sieva saka: „Tā tad piepēži man pa-

lika nelabi, iešu gultā."

„Ej, ej!" vīrs atbild, „es atkal nosnaudīšos tepat dārzā pie

jaunā ozoliņa."
Labi

— vīrs apgulās un drīzi aizmiga. Bet sapņos tam rādī-

jās, ka jaunam ozoliņam izauga zaļš zars. Un līdz to bij izsapņojis,
te dzird pa miegam viens sauc: „Tēt, tēt, nāc iekšā — jauni dēli!"

Viņš uzlec, ieskrien istabā
— jā, patiesi: sievai jauns dēls.

Nu vīrs bija priecīgs bez gala. Un tūliņ skrēja kristībniekus aici-

nāt, visus, visus radus un draugus. Bet viņam bija jāiet biezā
meža par upes tiltu. Un tur no tilta apakšas izgadījās melns vīrs;

tas sagrāba viņu pie krūtim, sacīdams: „Kā tu nu gribi? Vai tūliņ
pats mirt, vai pēc sešpadsmit gadiem šinī vietā, uz tilta, savu

deju man atvest un atdot?"

Ne, ne—ko nu tagad jau miršot, labāk pēc sešpadsmit gadiem
tad atvedīšot delu teitan. Labi

— salīgst.
Bet viņpus jūras_vīram dzīvoja brālis. Ko viņš dara? Sagudro

savu delu dot pie brala, lai melnais pēc sešpadsmit gadiem nemaz
nezinātu atrast, kur dels palicis, kur ne.

Un tur viņpus jūras brālis brīnum izmācīja savu audžu dēlu
visādas gudrības. Kad nu tie sešpadsmit gadi bija klāt, tad tēva
brālis saka, tāpat pārrunādams: „Nu, dēls, vai zini ari, kādēļ te pie

manis_miti? Tavs! tevs jau melnajam tevi apsolījis, tādēļ jā-
slapstas."
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„Ekur nieki! Tad es gan iešu te slapstīties. Tūliņ došos pie

tēva un teikšu: rādi šurp to melno, es ar viņu izdarīšos!" Un dels

nepalika un nepalika mierā, apjoza zobiņu un aizgājapie teva.
_

Pāriet, tēvs nometies pie ozoliņa un skaita pātarus. Dels

vaicā: „Tēt, kādēļ taisni tagad pātari jāskaita?"

„Vai, mans dēls, kur tu pārnāci? Rītu tev jāiet pie meža tilta

melnajam nagos. Vai nevarēji palikt pie krusttēva? Re, tadēl jau

arī tikai pātarus skaitīju, lai melnais tevi neuzietu; bet tu nac vi-

ņam taisni nagos,"

«Nebēdājies, tēt; es 'mācēšu ar melno izdzīvoties, būs viss

labi."

Tēvs domā: „Ko tu, jāsaka, ar tiepumu darīsi? Kas jau

nu ir, ir."

Bet rītā dēls paņēma gaili, bībeli, maizi un aizgāja pie meža

tilta. Uziet uz tilta, nāk melnais šķaudīdams no upes, sagrābj delu

un pazūd dzelmē. Dienas gaismu dēls nu vairs neredzēja; tikai

tumsā noprata, ka atronas laivā un, ka laiva skrien_ zibiņa ātru-

mā. Skrēja, skrēja ilgu laiku — beidzot laiva apstājās smilts Kla-

juma malā. Dēls izkāpa malā un gāja uz labu laimi, tikai uz priek-

šu. Gāja, gāja — atrada lielu ēku. Sāka klaudzināt. Te durvis at-

vērās gan, bet iekšā laidēju neredzēja. Kur ari redzēsi tai tumsā?

Nu gāja vienā istabā, otrā — visur tumšs. Beidzot pašā dibina at-

vērs durvis un ieraudzīs gaišumu. Tur dega liela svece uz gal-

diņa, mazākais pēdu resnumā; bet sveces gaisma tālāk neapspī-

dēja, kā tikai mazo galdiņu. Ko nu darīs? Palaidīs gaili vaļā, no-

liks bībeli uz galda, iekodīs drusku vakariņas un gaidīs, kas labs

tālāk notiks. Gaidīja, gaidīja — te piepēži ienāks trīs vīri un sāks

tikai tur visādi ķēmoties; bet dēls atver bībeli un neliekas šos ne

redzot. Izķēmojas tādu laiku, beidzot nāks dēlu grābt. Bet tai pa-

šā acumirklī gailis kaktā iedziedas un ķēmi aizgāja klupdami, kriz-

dami. Dēls pasmējās par manīgo gaili un atskatījās atpakaļ. Un

nu viņš ierauga istabas sienā daiļu meitu iemūrētu. Tā saka:

~Paldies, puisīti, par tikdaudz! Tu redzi, ka nu jau man galva no

sienas ārā; tikai pacieties vēl, drīzi nāks seši ķēmi tevi grābt. Ja

tos aiztrieksi, tad izklūšu līdz pusei. Beidzot nāks deviņ: ķēmi
tevi grābt. Ja tos aiztrieksi, tad izpestīšos pavisam no sienas lau-

kā un mums abiem būs labums."

Jā, un patiesi: drīzi nāca tie seši ķēmoties; bet kā nu būtu

grābuši delu, gailis iedziedas, šie pazūd. Tad nāca tie deviņi ķē-
moties; bet kā nu būtu grābuši dēlu, gailis iedziedas, šiem jāpa-
zūd. Un nu tai pašā brīdī meita izkļuva no sienas un — kas ir —

dels tīri sabīstas: lepna, lepna pils paceļas zemes virsū kā gulbis,
tik viegli.

Nu dēls apņēma meitu un dzīvoja pilī laimīgu mūžu
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2. A. 810. 0. Kiršteins Krona Misā. LP, IV, 134 (27, 2).

Vienam tēvam nebija neviena bērna. Reiz tēvs izsaucies:

„Ja Dievs man dēlu negrib dot, tad [ai pats velns man dotu!"

Necik ilgi — tēvs piedzīvojis dēlu. Bet tūliņ arī bijis velns

klāt, sacīdams: „Tu sacīji, lai es tev dēlu dotu — nu tev ir; bet

pēc divpadsmit gadiem tu atdosi dēlu man. Tadel izraksti man

zīmi, ka esi ar šo norunu mierā!"

Tēvs izrakstījis ar. Pēc divpadsmit gadiem — ta ka rītu —

velns būtu nācis pakaļ dēlam. Bet tēvs bijis gudrs, viņš uzvedis

dēlu uz kalna; nosēdinājis uz krēsla, iedevis grāmatu lasīt un ap-

vilcis dēlam trīs kārtas krustu visapkārt tur, kur sēdējis. Otrā

dienā velns atbraucis ar uguns ratiem', uguns zirgiejn pie kalna,

uzkāpis augšā saukdams: „Laudum, Laudum (tā bijis dēlam

vārds), atmini sava tēva zīmi!"

Laudums neatteicis nekā — tik lasījis savā grāmatā. Velns

uzkāpis līdz krustu rindām' un gribējis pāri tikt pie dēla, bet kā

cēlis kāju pāri tur, tā riteniski vien nogājis no kalna atpakaļ. Tā

velns samocījies līdz pusnaktij un nevarējis un nevarējis klāt tikt.

Pēc pusnakts iedziedājies gailis. Velns, to dzirdēdams, aizlai-

dies kā vējš projām, tik iesaukdamies: „Ak tu, Laudums, kā tu

mani izniekoji!"
Tā dēls ticis no velna nagiem vaļām.

3. A. 810. J. Ābele no 70 g. vecas Edas Laces Jaunjelgavas

apr. Valles pag.

Reiz ap pusnakti braucis viens saimnieks viz savām mājām no

Rīgas. Te viņš netālu no mājām jutis, ka vezums palicis smagāks
un zirgs vairs tikko vēl varējis to pavilkt. Viņš pamatīgi apskatī-

jis_ ratus un zirgu, bet nekā nevarējis redzēt. Saimnieks do-

mājis, ka zirgs sak niķoties un negrib vairs tālāk ratus vilkt, tā-

pēc viņš sadusmots iesaucies: „Velns lai tevi parauj!"
Te viņš dzirdējisjka kāds sāk runāt. Viņš nevarējis saprast,

kas tas tāds par runātāju ir, jo neviena cilvēka nekur nevarējis
manīt, viņš nenopratis, ka tas bijis lietuvēns. Vēlāk viņš tomēr

sapratis, ka tas ir bijis lietuvēns, kas traucējis braukšanu. Viņš
lūdzis lietuvēnu, lai tas atstāj ratus, jo citādi viņš ar tik smagu

vezumu nemaz maja netikšot. Lietuvēns ne par ko nav bijis iz-

dabūjams no ratiem arā. Tad lietuvēns teicis, lai dodot viņam
savu pecnakamo, tad_ tik viņš kāpšot ārā. Saiminieks nemaz ne-

iedomājies, kas tas pecnakamais ir, un redzēdams, ka zirgs nemaz

vezumu nevar p_avilkt, tāpēc apsolījies arī viņam dot savu pēc-
nakamo. Lietuvēns vel teicis, ka tālāk braukdams, viņš redzēšot
sev priekša uz cela muskuli [naudas maku], lai tad viņš to pajemot
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un tad palikšot bagāts un dzīvošot laimīgs visu mūžu. To teicis,

viņš pats tūliņ izvēlies kā melns kamols no ratiem un nozudis

mežā.

Saiminieks nu varējis mierīgi turpināt ceļu. Te sev priekša uz

ceļa viņš ieraudzījis kādu muskuli. Viņš izkāpis no ratiem, pajē-

mis muskuli, kurā atradis loti daudz naudas, un tad atkal turpinājis

ceļu. Viņš bijis laimīgs, ka ticis no lietuvēna vaļā un palicis vel

pats bagāts.
Te pēc kāda laika saiminiecei piedzimst meitiņa. Saiminieks

pats ir aizmirsis, ko ir solījis lietuvēnam. Bet lietuvēns kādā dienā

atskrien pie saiminieka un prasa, lai nu dod tagad viņam meitiņu.
Saiminieks negrib par to neko dzirdēt, un ne par ko negrib dot

savu bērnu lietuvēnam. Viņš sasaucis visu savu saimi, lai tie pa-

līdzētu aizdzīt lietuvēnu. Piesteigušies gan ar cirvjiem, gan iz-

kaptiim, bet nekā nav varējuši lietuvēnam padarīt. Lietuvēns sācis

mocīt mazo meitiņu, tā kā tā gribējusi jau nomirt. Kad lietuvēns

nav ticis pie meitiņas, tad viņš gājis uz kūti un mocījis tur govis.

Vecāki tik loti bijuši nobēdājušies par savu bērnu. Beidzot

viņi griezušies pie mācītāja. Mācītājs teicis, lai atnes bērnu baz-

nīcā un lai noliek altāra priekšā. Mazā meitiņa nav vēl bijusi kri-

stīta. Tad vecāki atnesuši bērnu un nolikuši pie altāra zemē. Mā-

cītājs nokristījis bērnu un lietuvēns tad arī atstājis mazo meitenīti.

No tā laika mazā meitenīte bijusi brīva no ļaunā gara.

4. A. 810. 400. Dzērve ar Ziemu Mežotnē. LP, V, 373 (164, 1).

Reiz dzīvojis nabaga ikalējs. Viņam nekā neesot bijis; viens

vienīgs dēls viņam tikai bijis un to pašu vēl pārdevis velnam.

Velns teicis, lai aizvedot dēlu jūrā uz to un to salu. Bet dēls, na-

badziņš, aiziet pie mācītāja aprunāties, ko viņam būs darīt. Mācī-

tājs pamāca: «Aiziedams, paņem līdz bībeli, galdiņu, sveci un

uguni — būs labi."

Dēls aiziet salā, noliek galdiņu, iededzina uguni un lasa savu

bībeli. Te ap pusnakti nāks velns pa jūru rūkdams, šņākdams; at-

skrien pie salas un sauc: „Nāc šurp! tu man piederi."

Dēls atbild: „Ja tev piederu, nāc ņem, te esmu!"

Trīs reiz velns izsaucās dēlu, bet klāt nākt nedrīkstēja, bija
jāaiziet tukša. Otra naktī dēls atkal iededzina sveci un lasa savu

bībeli. Ap pusnakti nāks velns pa jūru rūkdams, šņākdams; at-

skrien pie salas un sauc atkal: „Nāc šurp! tu man piederi."
„Ja tev piederu, ņem, te esmu!"

Trīsreiz_ velns izsaucās dēlu, bet klāt nākt nedrīkstēja, bija
jāaiziet tukša. Treša naktī dēls atkal iededzina sveci un lasa savu
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bībeli. Ap pusnakti naks velns sadedzis pa jūru rūkdams, šņāk-

dams; atskrien pie salas: ..Vai tu nāksi pie manis, vai nenāksi?"

„Neiešu vis!"

„Ak tā! nu tad apgriezīšu pasauli otrādi, redzēsim gan, vai

zināsi pāriet."
Un velns tūdāl apgriezis pasauli otrādi. Bet dēls atstājis ju-

ras salu un meklējis mājas. Meklējis, meklējis — nevarējis atrast.

Beidzot atradis augstu kalnu un uzkāpis tur. Bijis vakars, tā-

dēļ nolicies turpat gulēt; bet bībeli pagalvī. Tomēr, kas nu par

guju! Līdz laidies migt, viens sauc augšā. Izcēlies, apstaigājis

visapkārt — nekā nav. Licies atkal gulēt. Bet necik ilgi — sauc

atkal. Izcēlies, apstaigājis visapkārt — nekā nav. Licies atkal gu-

lēt. Necik ilgi — sauc atkal. Nu paņēmis savu bībeli un izmeklējis

labi smalki visu kalnu. Un skat, vienā vietā atradis caurumu. Bā-

zis kāju iekšā, raudzīt vai dziļš. Bet
—

kā noticis, kā ne — iekri-

tis tādā jaukā, jaukā istabā un kaktā ieraudzījis meitu: tā kā dzī-

vu, bet nebijusi dzīva; tā kā mirušu, bet nebijusi mirusi. Sācis

meitu aizkārt, paraustīt. Te tai pašā brīdī kalns nodrebējis vien

un skaista, skaista pils ar visu meitu, ar visu dēlu izcēlusies no ze-

mes apakšas kalna galā. Dēls ar meitu izpriecājušies par tādu

laimi un dzīvojuši labu laiciņu jaunā pilī — vēl apprecējušies.
Bet vienreiz sarunājuši: „Ko tā dzīvot? Jāiet taču vira vecāki

apraudzīt."

Labi, gājuši. Tomēr ceļā vīrs aplam noslāpis. Un tur gadīju-
sies aka. Pie tās akas nebijis brīv dzert; kas to darījis, tam turpat
bijis jānoguļ septiņi gadi. Vīrs tūliņ par varu skrējis pie akas dzert.

Sieva gan biedinājusi: „Neej, neej — klāsies nelabi!"

Bet kamēr to izteikusi, šis jau nodzēries un nu palicis pie akas

guļam, ta ka dzīvs, bet nebijis dzīvs; tā kā miris, bet nebijis mi-

ris. Sieva gan izmodinājusies tur tādu laiku, bet nevarējusi vis

atmodināt, bijis jāiet uz pili atpakaļ.

_

Pēc septiņi gadi vīrs atmodies un tūliņ steidzies sievu meklēt.
Gājis, gājis — atradis kalnu un uzkāpis tur. Bet kalna apakšā divi

brāli ķildojušies teva mantas labad. Vīrs vaicājis: „Ko jūs te ēda-

ties, brāli būdami?"

„Jā, ko tad? Mums te tādi zābaki: ja uzmauc kājā un pasper
vienu soli — tūliņ aiztiek septiņas_ jūdzes uz kuru pusi vien grib;
tad tāds kažoks: ja uzvelk mugurā — tūliņ paliek neredzams. Nu
nezinām, kam abas mantas pieder, kam ne; vai tu nevari izšķirt?"

„Panesiet šurp, varēšu gan!"
Brāli atdevuši zābakus ar kažoku vīram; bet vīrs novēlis

lielu akmeni no kalna un teicis tā: „Kas akmeni noķers, tam lietas
piederēs."

Brāli skrējuši akmenim pakal un ķildojušies. Viens gribējis
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pirmais noķert, otrs; kamēr tur ķildojušies, akmens novēlies viens

pats un apstājies. Nu vīrs iesaucies: „Jus abi tas lietas nespējat

nopelnīt — viņas pieder man."

Tūliņ aprāvis zābakus, apvilcis kažoku un noskrējis atri jo

ātri pie pašas Saules. Saule vaicājusi: „Ko pateiksi, atnākdams?"

„Gribēju apvaicāties, kur tā pils, kur mana sieva septiņi gadi

piemitusi?"
„To nezinu, ej Mēnesim prasīt!"

Aizskrējis pie Mēneša, Mēnesis vaicājis: „Ko pateiksi, at-

nākdams?"

„Gribēju apvaicāties, kur ta pils, kur mana sieva septiņi gadi

piemitusi?"

„Nezinu, ej Vējam prasīt!"

Aizskrējis pie Vēja, Vējš vaicājis: „Ko pateiksi, atnākdams?"

„Gribēju apvaicāties, kur tā pils, kur mana sieva septiņi gadi

piemitusi?"

„Nezinu, ej pie Viesuļa."

Aizskrējis pie Viesuļa, Viesulis vaicājis: „Ko pateiksi, at-

nākdams?"

«Gribēju apvaicāties, kur tā pils, kur mana sieva septiņi gadi

piemitusi?"
„Labi, skrej tad pakaļ, aizvedīšu tevi."

Viesulis aizvedis vīru pie skaistās pils. Vīrs piegājis pie loga

un redz: viņa sieva kāzu apģērbā; bet istaba pilna ar kāziniekiem.

Tūliņ gājis iekšā par neredzamu ar kažoku mugurā. Kāzinieki no-

brīnojušies: durvis novārstas — neviens neienāk. Bet drīzi kāzi-

nieki ēduši maltīti. Vīrs neredzams arī nosēdies aiz galda sievai

blakus un, ik nu sieva strēbuši, šis pagrūdis roku: putra nolijuši

uz krūtim, bijis jāiet savā istabā slaucīties. Bet vīrs iesteidzies

pakaļ un tur novilcis kažoku, Sieva priekā iekliegušies vien un

tūliņ pazinusi; bet kāzinieki tai pašā brīdī pazuduši.

15. Velna vajātais vīrs top par mācītāju.

1. A. 811. Lapas Mārtiņš Rūjiena, Ērģemē un Ēvele.

„Qudrais Ansis un velns", 3, mi 11 en c 1901, 73, 23.

Viens vīrs meklējis pa mežu pazudušu zirgu, bet nekur neva-

rējis atrast. Saīdzis viņš griezies atpakaļ uz mājas pusi un iz-

saucies: „Velns zina, kur tas zirgs palicis. Nekur vairs nevar sa-

meklēt."

Pec šiem vārdiem ieradies kāds svešs vīrs un jautājis meklē-

tājam: „Ko tu meklē, kaimiņ?"
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„Man ir zirgs pazudis, meklēju to," vīrs atbildējis. „Vai tu var-

būt neesi to redzējis?"

„Es varētu gan tev pasacīt, kur tavs zirgs atrodas, ja tu man

apsolītu to atdot, kas tev mājā pirmais nāks pretim," svešais

sacījis.

Vīrs pārdomājis, ka viņam vecais suns arvien pirniais nākot

pretī, un tas no liela vecuma nekam 1 vairs nederot. Tadel nemaz

nebaidīdamies, atbildējis: „Esmu arī ar mieru pirmo pretim nā-

cēju atdot."

Tad svešinieks iegājis biezos krūmos, izvedis pazudušo zir-

gu un atdevis to vīram, sacīdams: „Še tavs zirgs! Pec septiņiem

gadiem nākšu pēc solījuma pakal." To teicis svešinieks iegājis

krūmos un pazudis.

Vīrs pārdomājis: „Pēc septiņiem gadiem mans vecais suns

jau būs nosprādzis. Labāk būtu jēmis tūliņ!"

Mājā pārnākot, vīram nenācis vis vecais suns pretī, bet gan

viņa dēlēns, kas jau bijis pieci gadi vecs. Viņš nu loti izbijies un

tūliņ arī sapratis, ka tas svešais vīrs bijis pats ļaunais. Tādēļ sā-

cis prātot, kā savu bērnu glābt. Viņš aizgājis pie baznīckunga,

izstāstījis tam savu nelaimi un lūdzis no vina padomu. Baznīc-

kungs viņu apmierinājis un sacījis: „Paliec tagad gluži mierīgs,

bet pēc septiņiem gadiem atved savu dēlu pie manis, tad redzē-

sim, kas būs darāms."

Pagājuši septiņi gadi, svešais vīrs arī tiešām atnācis pēc ap-

solītā puisēna. Bet kamēr tēvs ar ļauno sarunājies, tamēr māte

slepeni aizvedusi puisēnu pie baznīckunga. Tēvs atkal izlicies

dēlu meklējam, it kā tas nezkur būtu aizgājis.

_„Es gan zinu, kur puisēns atrodams, gan es viņu dabūšu

rokā!" Tā draudēdams, velns aizgājis.

Baznīckungs aizvedis puisēnu baznīcā, ielicis altārā, apvilcis

visapkārt krustus, iedevis tam bībeli rokā un piekodinājis visu

nakti lasīt un ne uz ko neklausīties.

Naktī arī velna kalpi aizgāja uz baznīcu, bet nevarēja puisē-
nam neka klat tikt. Viens velns pārvērtās par puisēna tēvu, otrs

par mati, tiešais par brāli, un lūkoja viņu piemānīt, bet puisēns
nevienu neievēroja.

Rītā iet baznīckungs uz baznīcu un redz, ka puisēns arvien vēl

sed sveiks un vesels altārā un lasa bībeli. Baznīckungam tāds

puisēns loti patīk, viņš to patura pie sevis un liek izmācīt par baz-
nīckungu. Ta nu velnam bija jāatsakās no izmānītā jaunekļa.

Piee ī m c. Šī pasaka ir tikai drusku saīsināta. P. 5.
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2. A. 811. V. Zacharska no O. Baranovska Silajāņu pag.

Dzeivuoja uz šuos zemis vīns bēdeigs cvlvāks. Zemis jam

nabeja un taipat nabeja nikaidys saimniiceibys, tikai beja vīna mo-

ža ustabena, bet tei beja cīši vāca un guozuos jau uz suona. Zīknu

jis dzeivuoja sovā ustabenī, a vosorys laikā staiguoja gonūs. Ko-

trys jau zyna, ka gani lobi muok spēlēt uz stabuleites; tai ari

itys gons cīši labi spēlēja uz sovys stabuleitis vysus dančus un

taipat dzīsmis.

Vīnu reizi itys gons atdzyna lūpus pi upis un pats šādas pi

upis molys un suoka spēlēt ar sovu stabuleiti. Izdzierdēja nu upis

dziļuma valns, ka nazkas labi spēlej, izleida uorā, daīt kluot pi

gona un vaicoj: „Vai tu navarētu mani izvuiceit uz ituos stabulei-

tis spēlēt? Es tev par itū sataiseišu, kū tu gribi."
Gons ilgi dūmuoja un galu golā pascēja: „Labi, es tevi izvui-

ceišu uz ituos stabuleitis spēlēt, bet tu mani sataisi par krīvu

popu."

„Labi, ka tu mani izvuiceisi spēlēt, tod tu byusi par krīvu

popu."

„Bet kai tu mani vari sataisēt par popu, ka es namuoku gruo-

motas skaitēt?"

„Na tova bāda! Vysu skaiteisi un byusi par popu."
Valns vuicās un dreiži vysu muok spēlēt. Tai valns pajāmja

nu gonastabuleiti un iznvika. Cik tī laika puorguotja, jau gons tyka

par popu un jam dreiži īdevja krīvu bazneicu vīnā mazā mīstenī.

Koč bazneica nabeja lela, bet parapija beja lela, daudz laužu nu

vysu pušu pīīt un pībrauc. Tai itys pops dzeivoj godu vai vairuok.

Vīnu svātdīņi pops stuov pi oltora un tur miši. Nu kurenis

napazajāmja, valns ar vysu stabuleiti daskrīn pi oltora un soka

uz popa: „Maņ vajag uz kuozom spēlēt, bet es aizmieršu pīktū ka-

driļu dali. Dreižuok pamet turēt miši, a paruod man tū pīktū
daļi."

Gons pascēja vainām: „Es tagan navaru, koleidz pabeigšu mi-

ši turēt, pēc miša es tev paruodeišu,"
Bet valns soka: „Man tiuleņ vajag, tī uz kuozu manis gaida,"
Pops soka: „Koleidz napabeigšu, nikuo nabyus."
Rozzadusmuojās valns uz popa un pascēja: „Labi! kā tu na-

gribeji man paruodēt, otkon tev par popu nabyut."
Valns iznyka a pops_ navar skaitēt gruomotas. Tik ar lelu

mūku beidzja tū mišu. Pēc tuos svātdīnas pops vysu nedēli vys
veras gruomuotās, bet skaitēt kai navar, tai navar. Atīt svātdīna,
saīt uz bazneicu lauds, popam vajag mišu turēt, bet pops nazyna.
kaidu gruomotu pajimt. Satvēra pops vacu-vacu evaņģēliju un

izīt pi oltora. Bet kū jam darēt? Jis vairuok nikuo skaitēt na-

muok. Pops sadūmuaja sovā pruotā un pajāmja rūkuos tū vācū
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gruomotu un pacēla augši runuodams: „Barni muui, zynit itu gruo-

motu?"

Ļauds popam atbilda: „Na, goreigs tavs, nazynim,"

„Kai tai?" klīdzja pops. „Nazynit, tod uz bazneicu na vajag
īt. Eitja uz sātu un uicītīs, kas itei par gruomotu."

Lauds suoka īt uorā nu bazneicvs, tai pops tū reizi naturēja
nikaida miša. Atīt ūtra svātdīņa, saīt uz bazneicu lauds, a pops ot-

kon pajām tū pat gruomotu, izīt pi oltora, pacel tū gruomotu augši

un vaicoj: „Bārni muni, zynit jius itū gruomotu?"

Lauds vīnā balsā runouja: „Zynim, goreigs tāvs."

Pops soka: „Ka zynit, kuopēc jius uz bazneicu staiguojit? Va-

rit sātā Dīvu lyugt. Tiuleu eitja uz sātu!"

Lauds dūmoj, ka pops troks palyka. Jī izguoja nu bazneicvs

uorā un sazarunuoja rakstēt lyugumu biskūpam, ka jūs parapijai

pops palyka troks. Kai jī runuoja, tai padora. Pīrakstēja biskū-

pam, ka pops troks palyka, un kad jū puormaineitu, atsyuteitu

cytu popu. Pops vysu zyna, ka lauds padevja lyugumu, bet kū da-

rēt? Dūmoj jis pats sevī: „Varbyut vaidzeis īt otkon par gonu
cyukom astis sīt."

Suoka pops prasēt un lyugt vainu, kab jis jam paleidzeitu.
Atīt ari valns un soka: „Kū, jau tev bais, ka nu popa byusi otkon

par gonu?"

„Jā, nalabi ir gon!" atbilda pops. „Jau byus man leis kauns

nu laužu. Paleidz tu man itū reizi!"

Valns soka:_„Man ar beja leis kauns uz kuozom, ka namuo-

ceju spelet piktū daļi kadriļa. Paruodi man tagan tū pīktū dali
kadriļa, es tev paleidzeišu."

Pops paruodēja vainām kadriļi, a valns tai pat pascēja popam:
„Nikuo nazabeistīs! Otkon tu vysu zynuosi un biskūps tevi vēl

paskaiteis par pošu gudrū popu!"
„Paldīs!" pascēja pops un pabučuoja vainām rūku.
Valns soka uz popu: „Tu pajām nūsit kači, nūpleis nu kača

uodu un tyma uoda pīber zalta naudys un pakor tū kači aiz Dīva
vuortu. Kad atbrauks biskūps un juo paleigs, tu, tureidams miši,
pasok, lai biskups ar sovu paleigu īt aiz Dīva vuortu un paraun
aiz viervis, kur karinej kačs.

Pasceidams itus vuordus, valns iznyka. Atīt svātdīna, lauds
pībrauc nu vysu pušu un taipat atbrauc biskūps ar sovu paleigu.
Vajag popam miši turēt. Pops izīt turēt mišli, tur jis labi vysu zy-
na, a biskups un juo paleigs klausuos. Pops dzīd: „Goreigs tāvs,
aizej aiz Dīva vuortu un paraun kači aiz astis!"

Biskups pažāvējās uz sova paleiga un soka: „Jā, pops troks."
Bet ku jīm darēt? Jī aizīt aiz Dīva vuortu un vērās: karinej

kačs. Biskups paraun kači aiz astis a nu kača tai zalts bēras, Bis-
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kūps ar sovu paleigu losa zaltu un vys buož karmyna. Pibuozja jī

abadivēji pylnus karmynus un izīt. Biskūps runoj uz ļaudim: JKū

jius skaitit popu par troku? Jis nav troks."

Pops otkon runoj biskūpam: „Lauds manis, goreigs tavs, pa-

vysam naklausa, nagrib staiguot uz bazneicu."

Biskūps pīscēja ļaudim uz cytys svātdīnis vvsim sazalaseitīs,

nu vysu pušu. Lauds dūmuoja, ka cytu svātdīni tureis miši pots

biskūps ar sovu paleigu, bet biskūps jau uz ūtrys dīnys nūbraucja.

Atīt svātdīna, jau agri lauds īt un brauc nu vysu pušu, pīzalaseja

laužu pylna bazneica. Jī gaida, kad biskūps svēteis lauds un tu-

reis miši, bet izīt popis un runoj: muni, taisīt cīti lugus un

durovas, lyugsim Dīvu treis nedēlis."

Lauds kai izdzierda, ka treis nedēļas daīs sēdēt bazneieā, vīns

pēc ūtra nu bazneicys uorā un dreižuok uz sātu. Nu tuo laika vai-

ruok lauds niīt uz bazneicu, bet pops dzeivuoja labi un staigoj,

glaudēdams sovu buordu.

Piezīme. Šī gan ir cita pasaka, bet tomēr ir pielīdzināma šim nu-

muram. P. š.

3. A. 811. V. Zacharska no A. Rečas Silajāņu pag. Ma-

jautos. Latvju Kultūras kr.

Vīnā mīstiņā beja bazneieā un tymā bazneieā beja divi baz-

nickungi: dekāns un vikārs. Uz baznīcas durovu beja izzeimuots

valns. Kad vikārs guoja uz miša, vvsod jis uz vaina bildes nūsa-

spļuovja un ar pierstu īdyura vainām acīs.

Vīnu reizi sazadusmuoja valns uz vikāra, ka jis vysod splaun

jam un īdur acīs. Dūmoj valns: (kū jam sataisīt, ka jū nu ituos

baznīcas atdūtu uz struopes. Suoka valns staiguot kotru vokoru

uz vikāri, puorsataisījis par meitu. Vīnu reizi īraudzēja dekāns,
ka pi vikāra staigoj uz nakts jauna meita. Tū dekāns redzēja
daudz reižu, ka uz jū staigoj meita. Vīnu reizi dekāns soka vikā-

ram: „Uz tevi staigoj jauna meita, tys ir leis grāks!"
Vikārs jam atbildēja, ka uz jū nikaida meita nastaigoj. Dekāns

jū izlomuoja un pasacīja, ka itys bvutu pādējū reizi, un jo jis vēl

redzēs, tad atdūs jū tīsā. Puorguoja dīnas treis un otkon vokorā

dekāns vērās, ka jauna meita nūguoja uz vikāra kambari. Reitā

dekāns vikāri labi izlomuoja, padevja tīsā un nūtīsuoja vikāri uz

daudz godu cītumā. Sēd vikārs cītumā bez vysaidas vainas un

dūmoj pats sevī: „Varbyut, tai Dīvām pīdar."
Vīnu reizi attīt uz vikāri cītumā valns un runoj jam tai: „Tu

man spluovi un dyuri acīs, es tevi pasadynuoju cītumā. Jo tu dūsi

man vuordu, ka tu vairuok manis naaizkarsi, tūlaik es tevi nu

cītuma izjemšu!"
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Vikārs dūmuoja, dūmuoja un pasacīja vairuok valna naaiz-

kart. Naktī, kur gul dekāns, atīt valns un soka jam sapvna: „Vi-

kars navainīgs, jū vajag izleist nu cītuma»"

Dekāns pazamūda — vērās: nāv nikuo un suok dūmot.

Valns otkon jam soka: „Vi.kars navainīgs, jū vajae izlaist nu cī-

tumā, bet vainīgs asmu es."

~Kas tu esi?" vaicoj dekāns.

.„Es asmu valns, muna bilde ir izzīmuota aiz baznīcas durovu.

bet tai, kai vikārs uz manis vvsod spļuovja un dyura man acīs, es

beju uz juo cīši dusmīgs, puorsataisīju par jaunu meitu un stai-

guoju leidz tam laikam, koleidz jyus izzynuojāt un atdevjāt jū

tīsā."

Tai valns vvsu izstuostīja dekānam un pazuda. Reita dekāns

izlaidja vikāri nu cītumā. Vikārs vairuok puorstuoja spļaut uz

vaina bildes un, kai jam pīdar, lyudzja Dīvu.

Piekīme. Šim variantam ir līdzīga agrākā pasaka „Velna bilde"

(4. sējumā, 15, 177—184. 1. p.). P. Š.

4. A. 811. M. Garkolne Līksnas pag. Latvju Kultūras kr.

„Sen senejūs laikus dzeivuoja vīns boguots baznīckungs. Vīnu

reiz itvs boguotais baznīckungs sadūmuoja taisīt skaistu baznīcu.

Taisīja, taisīja baznīcu, bet pītryuka naudas baznīcas beigšonai.
Tai baznīckungs palvka pavysam nabadzīgs un baznīca nabeigta.
Vīnu reiz baznīkungs sēd un bādoj. Te kur bejis, nabejis, — atīt

vīns jauns cvlvāks un prosa: „Kuodel tu, baznīckungs, taids

bēdīgs?"

„Kai man nabvut bēdīgam? Taisīju, taisīju baznīcu, naudu

vvsu izlaižu un baznīcu taisīt napabeidžu!"
Tad tys jaunais cvlvāks, kurs beja valns, soka baznīckungam:

„Jo tu apsūlej īdūt man vīnu dvēseli, tad es tev dūšu naudas, cik

vīn gribi baznīcas taisīšonas pabeigšanai!"
Baznīckungs apsūlēja īdūt jam vīnu dvēseli. Valns aizskrēja

un dreiži atnezja naudas tik daudz, ka baznīckungs nazynuoja,
kur ju likt. Valns, aizīdams prūjom, soka: „Taidā un taidā dīnā tu

aiznessi dvēseli uz oku, kura izciersta upes ladā!"

Baznīckungs apsūlēja dvēseli aiznest uz nūrunuotū vītu un

nurunuota laika. Pec ituo ar vaina naudu baznīckungs pabeidzja
baznīcas taisīšanu. Baznīca beja cīši skaista: zalts un sudobrs tik
laistījuos. Atguoja tei dīna, kad baznīckungam' vajadzēja nest vai-

nām dvēseli. Baznīckungs pajēmja sovas kūkles un spēlēdams
aizguoja uz oku. Pi akas baznīckungs spēlej un gaida, kad izleiss
valns. Na par ilgu laiku izlem nu okas valns un soka: „Tu jau at-
guoji?"

„Jā, atguoju un atnežu apsūlētū dvēseli."
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„Kur tad jei ir?"

Baznīckungs pajēmja sovas kūkles, ībuozja ruku kukļu vuoka

caurumā un, izruovis nazcik kūciņu, padevja vainām. Tad valns

soka: „Es prasīju cvlvāka dvēseles, bet tu man dūd kūciņus!"

„Na, tu prasīji tikai dvēseles un es tev dūdu kūklu dvēseli!"

Tad valns sasadusmuoja un īlēcja atpakaļ okā, bet baznīc-

kungs atguoja uz sātu un šūdiņ dzeivoj laimīgi vainu apmuonējis.

5. A. 811. A. Gari-Juone no 46 g. vecas Ūzulu Zuzannas Va-

rakļānu pag.

Dzeivuoja reizi vīns baznīckungs, jis beja cīši gūdīgs un dīva-

bailīgs, kai ikvīns eists baznīckungs. Vīnu reizi muižas dīnests

meita atsyuta jam gruomotu, kurā mīļim vuordim prosa, lai baz-

nīckungs aizīt uz muižas duorzu. Pi pils lūga bvušūt pīsīta vierve,

ar tū nūlaists lejā krāsls, lai atsasāstūt uz krāsla un ar tū krāslu

jū izcelšķūt augšā pi sevis. Izlasījis gruomuotu, baznīckungs sasa-

dusmoj, ka dīnests meita īsadrūšinoj jū saukt pi sevis cīmā, sa-

plēš gruomotu un īsvīž ceplī. Utrā dīnā dīnests meita otkon at-

s_yuta vēl sirsnīguoku gruomotu un vēl mīļuok lyudz, lai aizīt.

Utruo gruomota jū iztrauc, jis palīk aizdūmīgs un suoc pruotuot, īt

voi naīt. Nazkas skubynoj jū, lai īt, bet otkon jis īdūmoj: „Es tok

asmu baznīckungs, kai es īšu pi dīnests meitas cīmā?" Guodoj,

guodoj jis un golā nūsoka: „Aizīšu, kas man tur nūtiks?"

Baznīckungs laižās īt uz muižu. Pa ceļam jam nazkas īškā

vys breidynoj: naej! Jam sirdsapziņa palyka namīrīga, ka jis,

gūdīgs baznīckungs, tagad īt uz meitom. Jis sajēmja dūšu un grīz-

jās nu pusceļa atpakaļ. Atguojis uz sātu, jis vys beja namīrīgs,

jama spakuojās divi bolsi, vīns sacīja: ej, bet ūtrs: naej. Tai jis
komuojas vysu nakti, atguoja reits nūturēja lyugšonas un drusku

apsamīrinuoja. Te trešā dīnā vēl atsyuta tei pat dīnests meita vēl
daudzi sirsnīguoku_ gruomotu. Pādējuo gruomota jū galīgi satri-

cynuoja un jis nudumuoja: Išu, kas ta tur nūtiks?"

Pi patumša laidjās īt. Muiža nabeja tuoļi, daīt jis pi muižas,
īīt duorza, jā, redz: krāsls nūlaists, jis atsasāst uz krāsla un jū
ceļ uz augšu, pacēle leidz pusei un atstuoj.

„Tev, baznīckungs, pi meitom īšona!"

Jis sed i dumoj — ni klīgt, ni gaidīt. Gaida, gaida un vysaidi
apdumoj: „Jo es klīgšu, izdziers ļaudis, atīs, īraudzēs un nūsyutīs
mani uz pakutas." Tod jis suok lyugt Dīvu, lyudzās, lyudzās, bet
kai naīt, tai i naīt nikaida paleidzība, n'ikaida gluobšona. Skrīn jau
jam nalobs pruotā,_jis soka: „Ka nagluob Dīvs, lai gluob valns!"

Kai jis tikai tu pasacēja, valns kluotu kai lykts un vaicoj:
„Kuo tu gribi?"
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„Griibu tikt zeme,"

„Labi, es tevi nūlaisšu, tikai tu pasaroksti zam muniim nūsa-

cījumim. Tei dīnests meita, kura tev rakstīja gruomiotas, ir muna

sīva. Es tevis nikai navarēju īkārdynuot, tad pasacīju, lai jei

izdora."

Pasarakstīt zam vaina nūsacījumim jis kal baznīckungs nava-

rēja i īdūmuot. „Na, es zam tovim nūsacījumim napasarakstīšu."

„Kai gribi, tai i dori," atcierš valns un aizskrīn, ka nīīreib vīn.

Sēd otkon baznīckungs vīns pats, jau vāls vokors, tyvojas

divpadsmituo stunde un suoc jis vēj lvugt Dīvu. Kū tev Dīvs vaira

izklausīs, ka jau vīnu reizi apkaitynuoja, saukdams vainu paleiga?

Sēd jis, jū jau puorjem drabuļi — sauc ūtrreiz vainu. Valns ari uz

ruoviņa ir kluot.

„Nu, kū tu gribi?"

„Nūlaid mani zemē!"

„Pasaroiksti zam munim nūteikumim, tod nūlaisšu zemē!"

„Kaidi tad ir tovi nūteikumi?"

„Vyspyrms aizzalīdz sovu omotu, sadarīgas saimes saved

naidā, pats apsaprecej, šovus bārnus audzynoj par bezdīvim, tad

tu byusi boguots un vysi tevi cyldynuos. Kad tu byusi munus

prasījumus izpildījis, tod es aizīšu pēc tovas dvēseles. Tagad īgrīz

pierstiņā, ar tovu asni es parakstīšu un tai tevi puorkristīšu."

Taidi vainu nūsacījumi baznīckungā sacēla šausmas, un jis
soka: „Na, lobuok sēdēšu cītumā, bet zam tovim nūsacījumim

napasarakstīšu!"
Valns otkon aizskrīn ryukdams vīņ. Baznīckungs palīk vīns

un lyudzas otkon nu vysas sirds, bet kū jis pīlyugs, ka jau divi

reizes Dīvu apkaitvnuoja, saukdams vainu paleigā? Jis otkon sēd,
sed, bet jau tyvynuojas divpadsmituo stunde un pēc divpadsmit
stundem vairs vainu navarēs pasaukt. Tod baznīckungs sauc

vainu trešū reizi. Valns atskrīn un skubyno<j baznīckungu dreižuok

pasarakstīt. Nikuo bej darīt, baznīckungs i pasarakstīja. Valns

tyulin putna spuornim nunesja baznīckungu zemē un palaidja uz

ceļa. Baznīckungs aizīt sovā dzeivūklī, bet jam sirdsapziņa na-

devja mira, kam pasarakstīja zam vaina nūteikumim. Atīt reits,

vysi baznīckungi īt uz baznīcu mišu turēt, bet jis sēd taids dūmīgs
sova kambarī un naīt uz baznīcu. Cyti baznīckungi prosa, par kū

jis naīt miša turatu; bet jis naatsoka nikuo, tikai staigoj pa ustobu.
Dreiž jis palīk par zemnīku, apsaprecēja, dzeivuoja cīši nagūdīgi,
barnus izaudzīja par bezdīvim un_vysai apkuortnei beja par kau-
nu. Jam saimisteiba cīši labi veicēs, beja daudzi tuklu gūvu, zyr-
gu, cyuku, ar vuordu sokut, tikai putnu pīna vīn i tryuka.

Kad jis palyka vacs un jau tyvuojās nuove, tod jū puorjēmja
baile un jis gribēja aizbraukt uz Rima tāvu, lai jam pīdūd vvsas
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vairies. Pvrms aizbraukšonas jes aprakstīja vysu sovu dzcivi vīnā

lelā gruomotā. Jis pīrakstīja, ka pyrmuok bejis par baznīckungu,

muižas dīnestmei'ta prasējuse, lai aizīt pi juos, jis guojiis un atsa-

sēdis krāslā, ar kuru jei sūlējusēs izcelt augšā, bet astuojuse uz

puses un pēc tam vainām apsmējis dzeivuot vyslaunuok, un tys at-

laidis un tai tuoļuok. Vysu, vysu seiki aprakstījis. Tod pasauc sī-

vas un soka: „Itū gruomotu es īīikšu luodītē un atslāgu atdūmu

tev. Ka kučērs atbrauks, tod tu attaisi luodīti, izjem gruomotu un

izlasījuse zvnuosi, kur es asmu palicis."
Tūreiz jis lyka kučēram sajyugt lobuokūs zyrgus, nūsataisīt

garā ceļā, atsavasaluoja ar sīvu, bārnim un laidjās ceļā. Ceļš

leidz Rimām beja cīši gars. Pyrmā nedēļā zyrgi skrēja dreiži, bet

ūtrā vairs īt tikai sūlīšūs. Kučērs syta ar peieku i ar vāzu, bet

kai uz vītas, tai uz vītas. Zyrgi dīnā nūīt tikai treis verstes.

Dzanās, dzanās pamozom, pībrauc pi vīna krūga un nūstuoj zyr-

gus atpyutynuot. Jis zyna, ka jam palykušas tikai treis stundes

leidz nuovei. Kučērs īdzyna zyrgus krūga pogolmā, īdevja tfm

ēst, a pats saimnīks īguoja krūgā un, īraudzījis mazu bārnu, pa-

jēmja tū klēpī un tur pi sevis. Pēc nagara laiciņa atguoja ari ku-

čērs. Bejušais baznīckungs beja vysu laiku namīrīgs, jo jis jau sa-

prata, ka vairs naīspēs nūbraukt pi Rima tāva un valns nūraus

jū uz eIH. Jis syutīja sovu sulaini, lai pasaver uorā, kas dorās uz

pogolma. Sulainis izguojis apsavēra un, dreiži afcguojis atpakaļ,

soka, ka uorā asūt brīsmīgi mainas tyucis pi debesim un šalkdamas

ejūt uz krūga pusi. Pēc pusstundes otkon svuta sulaini uorā pasa-

vērt, kaids laiks. Sulains izīt un atguojis soka, ka tyucis jau vysā

uz krūga jumta un ka guož leis leits.

Tod jis vēļ syuta sovu kučeri uorā. Kučērs izīt uorā, apsaver

un atguojis soka: „Uz pogolma pīsametīs tik daudzi mainu krau-

kļu, ka uz zemes apsamestīs jīm nava vītas. Jī čārkdami kuop
cyts uz cyta. Storp malnim krauklim ir divi bolti, tī malnī tūs

divi boltūs kņuop zemē."

Baznīckungs īdūmuoja, ka tī divi boltī ir viņa lobī dorbi, kad

jis par reizi napasarakstīja zam vaina sūlījuimim', un vēl syuta ku-

čeri uorā, bet pats bārna nalaiž nu klēpa zemē. Kučērs atīt i soka:

„Uz pogolma vairs nava nivīna boltuo, ir palykuši tikai malnī

kraukļi, kuri troki kaunas sovā storpā."
Baznīckungs arvīniu palīk namīrīguoks un vēļ syuta kučeri

uorā pasavērt, kas nūteik uz pogolma. Kad kučērs izguoja pādējū

reizi, tod īraudzēja uz pogolma sovaidus malnus kungus ar garam

kuojom, kuri doncuoja pa pogolmu, ka ļipas vīņ leeja gaisā. Nyu
malnī kungi reizē ar kučeri īguoja krūgā. Iguojuši soka baznīc-

kungam: „Līc nūst tū bārnu, tys mums napīdar!"
Jis vys vēl nalyka bārnu nūst. Tod pīskrējis lelais kluot, iz-



122

ruovja bārnu nu juo rūkom. Baznīckungs soka: „Vēļ jyus nava-

rit manis pajemt."
Jis daguoja pi cepļa, pajēmja ūgli un izvylka ar ūgli uz cepļa

suonu zyrgu un soka: „Pasokīt, lai tys zyrgs skrīn! Jo jis skrīs,
tod jyus varit mani pajemt."

Valns vysu var, un jis aizklīdzja zvrgam: „Skrīn!" Zyrgs, iz-

zeimuotais uz cepļa suonim, laidjās skrīt. Baznīckungs izlēcja jam

mugurā un vīsola uotrumā zyrgs pasacēļa gaisā. Tamā laikā baz-

nīckungu sagruobja šaušolas un jis, iguodūojis par Dīvu, suoka

fclīgt: „Dīvs, tu esi vysu gluobējs, gluob ari mani!"

Un zyrgs uzreizes apstuoja uz pusdebesim, i tagad tuo baz-

nīckunga dvēsele karuojas pusgaisā.

16. Velna uzdotās mīklas.

1. A. 812. Krūmiņš Skultē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 1011

(151, 4).

Viens zvejnieks reiz gāja uz jūrmalu tīklus mest. Tur nonā-

cis, citus zvejniekus neatrada, tie laikam pie vistkājas turējās
(krodziņa). Viņš domāja: „let nu, neiet nu? Tikpat jau negāju-
šam ka gājušam! Un kad man rītā pilna spaile, tad tok es vairāk

vīrs, neka šie pie vistkājas."
Viņš sviež tīklus uz pleciem un domā: „Dibanā zvejot gan

viens nevaru, bet laist varu gan."
Labi, iet laist. Tiktālu uzgājušām, ka kozlis lec lādītē, viņš iz-

met juču juči jedu, piesienas un liekas gulēt. No rīta parnodušam,

vis_a jura tik miglaina, ka ne no ūdens, ne mo debess ko varēja re-

dzēt. Savus tīkliņus savilcis, tas nu bēdājās: kā malā tikšot?
Bet pret pusdienu pariet migla, nu šis redz: aizkūlies uz tik

svešu pusi, ka neko atskārst, kur nu ir, kur nav, un zemi arī nevar

redzēt, tik(ai) ūdeni un debesi. Divi dienas tā palika uz jūru. Jau
zvejnieciņš domāja, ka nu_vairs sievu un bērnus neredzēšot. Te.
ka par laimi, piebrauc maza laiviņā kāds kungs un saka: „Es redzu
gan, kādas bēdas tu, vīr, esi. Es tevi varu gan malā novest, bet
tev manim jāatdod tas, kas tev tagad mājā no jauna. Pēc septi-
ņiem gadiem iešu pakaļ."

Zvejnieks gan negribēja, gan negribēja, bet kad redzēja, ka

jau citādu mala netiks, tad apsolījās ar(i). Nu tas kungs noveda
zvejnieku mala un pats pazuda.

Citi zvejnieki pašu laiku atkal nāca, laikam no vistkājas, un

dziedāja:

„Dzilam jūras zvejniekam
Caur cepuri mati aug'!"



123

Šis piegāja klāt, apprasījās, kā pa šā māju ejot. Dziedātāji

atbildēja it priecīgi : „Nezin, ko nu 'šis vēl prasa, itkā pats nezinātu,

ko šis mājā padarījis. Pats dauzās pa jūru, sievai mājā jauni dēli!

Tūlīt tev jānāk uz vistkāju un jāizdod magaričas uz jauniem dē-

liem, ko aiz kūts paka]' Grieta atnesusi."

To zvejnieks gauži nobijās, jo nu jau zināja, ka

jaunais dēls vel(n)a laupījums. Viņš, zināms, negāja vis šiem ci-

tiem līdz, bet tūlīt steidzās uz māju nobēdājies, noraudājies.

Mājā nonācis, dabūja zināt, ka lielai mel(n)ai ķēvei kumeļš

ar(ī) esot. Nu viņam sirds tā kā drusciņ atspirga, jo nu jau varēja

kumeļš ar(ī) vel(n)a upuris būt.

Tie septiņi gadi pagāja drīz vien. Mazais dēliņš jau bija
skaists puika, kumeļš stalts zirgs tapis. Tai pēdējā dienā, kad vel-

kam vajadzēja pēc laupījuma pakaļ nākt, zvejnieks gauži bēdā-

jās, jo nevarēja zināt, kuru nu ņemšot. Viņš tādēļ gāja uz krogu,
lai labi iedzertos, lai bēdas rimtos. Te pie krogus nāk kāds vecītis

pretī(m) un uzprasa zvejniekam, kāpēc šis tā nobēdājies.

Zvejnieks atbild: „Sūr(o) balt(o) dieniņ(u)! kā ta(d) nu nebē-

dāšos)? Šovakar, vai nu mans mīļais dēliņš, vai mans staltais

zirgs būs vel(n)am rīklē."

Vecītis noklausījies, sacīja: „Kuš, kuš, nesaki neko! Es iešu

līdz, lūkāsim, vai vel(n)u nevaram izārstēt, ka lai viņam bērnu

un zirgu griba pāriet."

Labi. Abi aizgāja uz māju. Vecītis apgulās uz krāsns, saim-

nieks ar saimnieci mazkambarī. Tā ap pusnakti nu saimnieks

dzird, ka piedarb(a) vārti čīkst. Kā tad! mel(n)ais nāk pa istabas

durvim iekšā un tūlīt prasa: „Kas ir viens?"

Vecītis uz krāsns, itkā šo jau gaidījis, atbild: „Viens nav

nekas!"

Velns atkal: „Nu, kas ir divi?"

Vecītis atbild: „Div' ac' pierē!"
„Kas ir trīs?"

„Trīs zar(i) dakšā!"

„Kas ir četri?"

„Četri pup(i) govei!"

„Kas ir pieci?"

„Piec(i) pirkst(i) rokā!"

„Kas ir seši?" !

„Seš' nagliņ(as) pakavā!"

„Kas ir septiņi?"
„Septiņ(as) zvaigznes sietiņā!"
„Kas ir astoņi?"
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Tā uz reizi vecītis sagrābis kruķi un saucis: „Uz astoņ' mums

nav runāts — ej(i), kur nāci!"

No tā laika mel(n)ais pie zvejniekiem vairs neesot redzēts.

2. A. 812. No Valtenbergas pagasta Valmieras apriņķi.

Vecos laikos viena meita nogājusi pie melnā kunga un lūgusi,

lai viņai iegādā labu vīru. Melnais kungs bijis ar mieru, bet par to

no meitas prasījis pirmdzimto dēlu. Meita domājusi, domājusi, bet

labu viru gribēdama, apsolījusi arī. Kad pirmais dēls būšot pie-

audzis, tad tas būšot jānoved jūrmalā noteiktā vietā.

Meitu apprecējis viens bagātnieks, kas bijis loti labs cilvēks.

Viņai piedzimis dēls, kas bijis loti skaists un gudrs. Vecāki viņu
labi izskolojuši.

Kad jauneklis bijis pieaudzis, māte ar asarām viņu sūtījusi uz

jūrmalu pie melnā kunga. Ceļā pirmais dēls satiek čigānu, kas

brauc ar vecu, stīvu zirgu. Dēls aicina čigānu līdz uz jūrmalu pie

melnā kunga, solīdams viņam labi maksāt par līdzbraukšanu. Či-

gāns ir arī ar mieru. Aizgājuši jūrmalā noteiktā vietā, abi sēd un

gaida. Te uz reiz saviļņojas jūra un atskrien melnais kungs spī-
došām acim, zēveles un uguni spļaudams.

„Es jau tevi gauži gaidīju," saka viņš uz dēlu, „bet tā kā

jūs divi esat atnākuši, tad man jāizvēlas. Došu jums abiem mīklas

minēt, un kurš nevarēs atminēt manas mīklas, to ņemšu līdz.

Kas ir saldāks par medu?" jautā viņš dēlam.

„Miegs."

„Ja, bet kas ir mīkstāks par spilvenu?"
„Mātes klēpis."
Arī pareizi. Tu esi brīvs un vari iet."

Tagad melnais kungs liek čigānam minēt. „Kas skrien ātrāki

par vēju?" jautā melnais kungs čigānam.
Tas paskatās uz savu veco, stīvo zirgu un uz to ar džindžālu

radīdams saka: „Mans zirgs."

„Ak tavs zirgs! Nu tad tik nāc vien man līdz!" melnais kungs
iesaucas smiedamies un sak vilkt čigānu sev līdz ūdenī. Čigāns
spārdīdamies, lamādamies un ar džindžālu sisdams turas pretī,
bet tas neko nelīdz_un melnais_ kungs velk viņu arvien jo dziļāki
ūdenī. Beidzot bailes un dusmās čigāns iekliedzas: „Ka tevi pats
pirmais pērkons nospertu!"

Melnais kungs, šādus lāstus dzirdēdams, palaiž čigānu vaļā
un aizbēg, pat vairs atpakaļ neskatīdamies, bet pirmais dēls ar

čigānu aiziet maja sveiki un veseli.

Piezīme. Šo variantu atgādina 6. sējuma 2. numura 4. pasaka
(191. p.). P. S.



125

3. A 812. Skolniece A. Daukša Latgale.

Valns dastuoja pi vīna cvlvāka un soka: ~Atmin, cik man

godu, tūlaik es īdūšu tev desmit kuļu zalta."

Cvlvāks soka: „Pagaid, cīnīgs kungs, mes sasatiksim tī nuo-

kūšu nedēļu pusnaktīs tur izzaminēsim tovus godus."
Tad tys cvlvāks nūguoja uz mežu, īkuopja prīdī un suoka

kvukuot kai dzaguze: kuku, kūku. Atskrēja valns pī tuos prīdes

un soka: „Tu, breinums, nūdzeivuoju 999 godu, nadzierdēju, ka

kvukūtu dzaguze taidā soltā zīmas laikā."

Tyuleit tys cylvāks, izdzierdis, kad valns pasacēja pats šo-

vus godus, nūkuopja zemē, apskrēja lelu riņķi, daskrēja pi vaina

un soka: „Fu, kai es pīkusu, var byut jau aizzavālynuoju."
Valns soka: „Gon byus laika — izrēkinuosim godus."
Veirs soka: „Cīnīgs kungs, kas man īsaštiovja pruotā, ka tev

asūt 999 godu."
Ku tad darīt? Juodud desmit kuļu zalta. Atdevis zaltu, valns

nūguoja prūjom.

Piezīme. Šis variants ir līdzīgs agrākai pasakai „Velna vārds"
(V. 465 — 7, 10—14).

17. Dažādi atsvabināšanās veidi.

1. A. 813. „Dunduru pēcnākamij, 1876. g. 39 (8).

Viens vīrs, pa mežu iedams, saticies ar slepkavām un lūdzies

Dievu, lai viņš šim palīdzot no slepkavas nagiem izpestīties. Kad
no Dieva nebija varējis sagaidīt nekādas palīdzības, tad lūdzis

velnu, lai tas palīdzot. Velns ar bijis tūliņ klāt un prasījis, lai vi-

ņam maksas- vietā uzvēlot to, ko vīrs pats mājā nezinot, jo citādi

viņš šim mieru nedošot. Vīrs gan negribējis, bet tak domājis, ka
ta lieta tada, ko viņš nezinot, lai tad arī velnam piederot. Vīrs ap-
solījis un ticis caur velnu no slepkavas nagiem izglābts. Mājās
nonākot, tam saime jau pie vārtiem paziņoja to prieka vēsti, ka
Dievs jaunu dēlu devis. Kad nu vīrs nogājis pie sievas un sieviņa
viņam radījusi jaunpiedzimušo puisēnu, viņš palicis it bēdīgs un

domājis, ka šis dēls gan laikam esot tas, ko viņš velnam apsolījis.
Gan sieva prasījusi, kādēļ šis tik bēdīgs, bet neesot tai it nekā
stāstījis. Kad nu bērnu krustīt veduši uz baznīcu, tad sacēlies tik

liels un briesmīgs lietus un bargs pērkons, ka nemaz nevarējuši
ara iet. Tevs turpretim radus ar varu spiedis, lai par lietu un

pērkonu neko nebēdājot, bet lai tik gādājot, kā bērns nokrustīts
tiekot. Vīrs domājis, kad bēnns nokrustīts būšot, tad vairs velnam
nepiederēšot.
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Aizbraukuši arī uz mācītāju; bet 'mācītājs bijis ta saslimis, ka

nevarējis bērnu krustīt. Braukuši uz citu mācītāju, bet tada pati

liksta un nevarējuši citādi, ka braukuši atpakaļ uz mājam.

Nākošā svētdienā braukuši uz trešo mācītāju. Berna nesēja

tikko pie baznīcas piegājusi, tā parādījies liels melns suns un gri-

bējis viņai to bērnu noņemt un no klēpja izraut, bet šī saturējusi

stipri, nedevusi un iegājusi baznīcā, kur tad bērnu nokrustījuši.

Tagad vīrs ar' sievai izstāstījis, ka viņš to bērnu velnam atdevis.

Bērns audzis lielāks, bet vecāki viņu grāmatā nemaz nemā-

cījuši. Desmit gadu vecs būdams, prasījis viņš tēvam, kas tas gan

esot, ka viņš nakti gulēdams vienmēr ieraugot vienu melnu kungu

viņam tuvojoties, kas viņu aicinājot līdz iet un nemaz viņam miera

nejaujot. Tēvs nu dēlam visu izstāstījis.

Turpat dzīvojis kapsētā arī viens vecs godīgs vīrs, miroņu

racējs, kas bijis loti dievabījīgs. Puisēns aizgājis pie tā vīra un

izstāstījis, ka tēvs viņu velnam atdevis un ka velns nu viņam nā-

kot pakal; bet viņš šim negribot iet līdzi. Lūdzis ar' to veco vīru,

lai dodot kādu padomu, kā viņš no tā velna varētu vaļā kļūt. Šis

vīrs viņam ar' padomu devis un teicis, kad no kapsētas ārā iešot,

viņam viena pelīte pa priekšu tecēšot ,lai viņš tad tai pelītei, kur

tā ejot, arī pakal staigājot, un lai Dievu lūdzot.

Lai viņš tik tad apstājas, un atpūšas, kad tā pelīte apstājās,

jo viņa šo novedīšot pie kādām dzelžu durvim, kur viņš tikām lai

klaudzinot un projām lai neejot, kamēr iekšā tiekot. Kad iekšā

ieejot, tad lai prasot pēc tā raksta, kurā tēvs viņu velnam no-

rakstījis.
Līdz puisis no kapsētas ārā izgājis, tā ar tā pelīte sākusi vi-

ņam pa priekšu tecēt. Puisēns vienādi vien viņai pakaļ gājis. Te

piesitusies pirmai otra tāda pati pelīte. Šī otra mācējusi runāt un

sacījusi, ka šī ari to pašu ceļu iešot. Gājuši arī vienu gabalu kopā,
bet uz vienu reiz viņa sacījusi, ka būšot gan jau piekusuši, vajagot
drusku atpūsties, lai tā pirmā tekot vien projām, viņa ar to ceļu

tāpat zinot, gan aiziešot — laika esot vēl diezgan. Tas puisēns
uz viņas vārdiem nemaz neklausījies un līdz pirmā pelīte apstāju-
sies no iešanas, arī viņš apstājies un atpūties. Kad viņa sākusi iet,

tad viņš ar' viņai pakal gājis.
Līdz nu tā pelīte, kas runāt mācējusi, manījusi, ka šis neklau-

sa, viņa esot drīz pazudusi. Pirmā pelīte tikām tecējusi, kamēr

aiztecējusiJīdz kādam lielām dzelžu durvim un tad arī viņa pazu-
dusi. Puisēns nu sācis ap tām durvim klaudzināt un kliegt, lai lai-

žot iekša, bet neviens nenācis durvis vaļā taisīt. Pēdīgi sācis viņš

teikt, ja iekšā nelaidīšot, viņš jau mieru nebūšot dot. Pēc ilga
laika pienācis kāds pie durvim un prasījis, ko gribot. Puisēns atbil-

dējis lai laižot iekšā, uz ko no iekšpuses atbildēts: šim neesot
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nekāda dala te iekšā nākt. Puisēns atteicis, kad šim nekādas da-

ļas nebūtu, tad šis šurp nebūtu nonācis. Pēc vinu ar' ielaiduši

iekšā.

Kad iekšā bija ticis, prasījis, lai atdodot tēva parakstu, jo

viņš esot nevainīgs, ka tēvs vinu velnam atdevis. Velns saskai-

ties, negribējis atdot, bet pēdīgi tomēr izsviedis lielu klēpi grā-

matu zemē un sacījis, lai paņemot savu parakstu un lai ejot prom.

Puisēns izmeklējies, bet nevarējis atrast tā paraksta. Pēdīgi ir

pat velns ņēmies meklēt, bet neatradis un uzsaucis tad citam vel-

nam, lai nesot tas savas grāmatas šurp; tas ar atstiepis vesalu

klēpi grāmatu. Izmeklējušies visi, bet neatraduši tā paraksta. Vel-

ni gan sūtījuši projām, bet puisēns atteicis, ka projām tikām neie-

šot, kamēr to parakstu atdošot. Pēdīgi velns sasaucis visus sa-

vus kalpus un teicis, lai atdodot, kam esot, bet visi atteikuši, ka

nevienam neesot. Pēc tam velns ņēmies visus skaitīt un atradis,
ka klibā neesot mājā, un licis uzgaidīt, kamēr klibais pārnākšot.
Kad nu klibais mājās pārnācis, atprasījis vecais velns klibajam

puiša parakstu, ko pēdējais liedzies atdot. Tad nu vecais pavēlē-

jis saviem kalpiem sasiet klibo un cepināt to uz ugunī nodedzinā-

tas gultas. Velns arī puišam izstāstījis, ka šī esot tā gulta, kas gai-
dot šā krusttēvu. Kad nu klibais redzējis, ka patiesi viņu grib uz

šas gultas guldināt, atdevis viņš to parakstu un sacījis, ka viņš
gan citādi būšot lūkot viņu atkal rokā dabūt.

Puisis, mājās pārnākdams, izstāstījis krusttēvam, kāda viņa
gulta esot. Krusttēvs tā izbijies, ka sācis Dievu lūgt, lai ellē ne-

tiktu. Puisis pēc tam apmeklējis skolu, izmācījies rakstīt un lasīt

un ticis pēdīgi par krietnu un labu dakteri. Tēvs un māte viņam
jau agri nomiruši un viņš palicis uz beigām loti lepns. Kas tikpat

gudri bijuši, kā viņš, ar tiem viņš draudzību turējis un sarunājies.

Ar sliktākiem viņš nemaz negribējis nodoties, ir ne pat savā kam-

barī iekšā laist.

Reiz nonācis pie viņa draugs, kas bijis gudrāks par viņu. Sā-

kuši abi divi viens otram savas mācības rādīties. Draugs paņē-

mis lielu akmeni un aizsviedis piecas verstes tālu: ņēmis tad kā-
du pilsētu un uzgriezis viņu ačgārniski gaisā un pēdīgi uzzīmē-

jis ar krītu zirgu, uzkāpis viņam mugurā un nu jājis, kur gribējis.
Dakterim tāda skunste loti patikusi un viņš prasījis, kur to varot

dabūt mācīties. Svešais stāstījis, ka velns to visu mācot, un kad

viņš velnam gribot parakstīties, tad velns viņu par vēl labāku
dakteri izmācītu un darītu daudz skunstes viņam zināmas.

Dakteris apjautājies pie drauga, kur gan varot ar velnu sa-

tikties. Draugs stāstījis, lai izejot tik svētdienas naktī uz krusta-

celu, lai tur drusciņ pagaidot, tad būšot ar velns klāt būt. Dak-

teris, amata gribēdams, gājis ar' kādu nakti; bet vecā ticība gā-
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jusi viņam līdzās un sacījusi: „Kāpēc tu nu mani atstāji? Es esmu

labāka kā tā, ko velns tev dos!"
Dakteris nelicies zināt un gājis vien savu ceļu talaku. Te uz

reiz redzējis viņš debesis atveroties un dzirdējis tēvu un māti ru-

nājot: JKāpēc tu nu ej, dēls, velna amata mācīties? Tu tak esi

skolots un mēs nemaz neesam skolā bijuši un tomēr esam debesīs

kļuvuši!"
Dēls nemaz neklausījies un gājis vien savu ceļu. Papriekšu,

kad ar velnu saticis, prasījis velns, no kuras vietas šis šo lai pē-

dīgi paņemot. Dakteris atbildējis: „No Romas!"

Velns gan liedzies, jo Roma esot svēta pilsēta, kur viņš ne-

drīkstot rādīties; bet taču bijis pēdīgi ar mieru viņu no Romas

paņemt. Dakteris domājis, ka viņš uz Romu nekad nenoklūs un

tā tad ar velns viņu rokā nedabūšot. Visādos amatos velna izmā-

cīts, kā no veca cilvēka jaunu var pataisīt, kā naudu no zemes

var rokā dabūt, kā slimniekus viegli izārstēt v. t. j. pr., devies

dakteris laimīgs mājās. Savā istabā ienākot, viņš dzirdējis, ka

grāmatas runājušas, kādēļ šās nu gan par velti še vairs stāvot,

kur jau tā bez viņām diezgan mācības un gudrības galvā atrono-

ties. Arī viena roka, spirtā uzglabāta, runājusi, kādēļ šās nu vairs

vaijagot. No ļaudim, ko ārstējis, izpaudās visāda slava: vieni uz-

slavēja, otri teikuši, ka riktīgi pats velns esot. Dakterim gan pa-
šam prāts bijis mierīgs, jo juties nekādu sliktu darbu nedarot.

Reiz atbraucis viens vecs kungs, kas sūdzējies, ka sieva viņu

vairs nemaz neieraugot. Dakterim bijis viens puisis par palīgu.
Likuši abi to kungu uz kādas laktas virsū un izkaluši par jaunu.
Kad nu kungs aizbraucis atkal mājās, sieva viņu nemaz vairs ne-

pazinusi un dzinusi no mājas laukā. Beidzot, kad visu izstāstījis,
ka par jaunu no daktera pārkaldināts ticis, meklējis arī viņš pats
citas, jaunākas sievas, jo tā viņam neesot vairs patikusi.

Citu kādu reiz nonācis pie daktera kāds tēviņš, kas vēlējies,
lai viņām stāstot, kā naudu varot dabūt. Dakteris sūtījis tukšā
eka un licis šita skaitīt: „Vienpiec, divpiec — jau man desmit;

vienpiec, divpiec — jau man desmit." Un ja kas tur rādoties

lai nemaz nebīstoties, bet lai tik savu skaitli vienādi vien

jo projām skaitot. Līdz svešais vīrs pa durvim izgājis, izlīdis

velns no krasnsapakšas. Dakteris jautājis: „Kā tu te nācis, vai

tev kada daļa ar mani?"

Velns atbildējis
1

ka nācis viņu aplūkot, jo ellei viņš būšot
gluži derīgs but. Stāstījis ar, ka tas kungs, kuru šis pārkaldinājis,
jau laba puika strādājot un velns sataisījies to vīru iet apmeklēt
kas tanī tukša eka pec viņa lūdzoties. Velns tikko parādījies, tā
vīru izbaidījis, ka_ pēdējais aizmucis. Dakteris uzvilcis ar krītu
uz sienas zirgu, kāpis mugurā un aizjājis uz ilgāku laiku.
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Latviešu pasakas un teikas. X. — 9.

Drīz pēc daktera aizjāšanas atnācis atkal kāds vecīgs kungs,
kas gribējis, lai viņu pārkalot. Tā kā nu daktera nav mājā bijis,

vaicājis puisi, vai šis šo nevarot pārkait. Puisis ar' bijis mudīgs

pie tā darba un sācis kalt un kait, kamēr kungs pagalam. Puisi

nu iebāzuši cietumā. Dakteris, kas drīz ar pēc tam mājās nonācis,

aizgājis pie puiša uz cietumu un solījies viņu izpestīt, ja šis apso-

līšoties viņam visās lietās paklausīgs būt. Puisis ar apsolījies un

dakteris vinu izņēmis no cietuma. Pēc kāda laika iemīlējis dak-

teris vienu skaistu preileni un gribējis viņu precēt, bet preilene

pie viņa negājusi, tādēļ ka viņa šo par vecu turējusi. Dakteris

pats nemaz nezinājis, ka jau septiņdesmit gadu vecs bijis. Licis

savam puisim, lai viņš šo sakapājot un zemē ierokot; bet lai

agrāki ārā nerokot, kā par trim pilniem gadiem. Pēc notecējušiem

trim gadiem, puisis viņu izracis un dakteris bijis atkal gluži jauns.
Preilene gan jau bijusi izprecēta un viņš dzīvojis atkal un dzīvo-

jis un sadzīvojis lielu vecumu.

Kad nu velns viņu it nekā nevarējis rokā dabūt, viņš reiz iz-

dzirdējis, kad kāds vecs kungs uzdomājies krogu būvēt. Velns

nogājis un solījis viņam to krogu par velti uztaisīt, ja tik viņš šim

paļaušot krogam tādu vārdu dot, kādu viņš grib. Kungs ar bijis

pilnā mierā un velns to krogu uztaisījis un nosaucis par Romu.

Reiz iegājis dakteris tanī krogā, bet velns ar klāt un aici-

nājis viņu līdz. Gan dakteris tiepies, ka tak še neesot Roma, tad

tomēr dabūjis dzirdēt, ka krogam tāds pats vārds, nav varējis ci-

tādi glābties, ka paņēmis krodzinieces bērnu klēpī, samaksājis
mātei pieci rubli un lūdzies, lai viņam atļaujot ar to bērniņu nakti

pārgulēt. Velns neuzdrošinājies dakteri ar bērnu reizā cieti ņemt,

gājis pie krodzinieces un baidījis, kā varot svešam cilvēkam savu

bērnu glabāt dot. Krodzinieks pats gan ar bāris krodzinieci un

teicis, lai ņemot to bērnu nost; bet viņa pārliecinājusi vīru, ka tas

svešais cilvēks to bērnu loti mīlīgi glabājot un viņai vēl pieci

rubli naudas iedevis. Tādā ziņā krodzinieku apmierinājusi un

viņš bijis pilnā mierā, ka bērns sveša rokās.

Velns, redzēdams, ka tas neizdevies, kāpis uz krāsni un dzie-

dājis trīs reizes gaiļa vīzē. Dakteris domājis, ka jau gailu laiks

klāt un velns jau projām, atdevis krodziniecei bērnu, iznācis no

savas istabas, bet velns ar' bijis tūliņ klāt un sācis viņu pa gaisu

projām raut. Gaisā būdams, dakteris vēl iedomājies tās pantiņas,
ko skolā mācījies, un sācis viņas skaitīt. Velnam bijis jabeg un

atstājis viņu tur pat, gaisā, lai līdz pastara dienai stāvot. Viņa

puisis viņam pie kājas par zirnekli pakāries.
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2. A. 813. Skolnieks J. Valainis Lubāna. A. Aizsila kr.

Vīns boguots tierguotuojs braucja pa ceļu, pīpiercis daudz v_y-
saidu duorgu lītu. Ceļā jam aizguoja prīškā slāpkauņi un gribēja

viņu nūsist. Tierguotuojs klīdza:
„Valni, valni, gluobit mani."

Uz reizes atskrēja malns valns uz sierma zyrga. Valns vai-

cuoja: „Kuo tev vajag?"

Cvlvāks atsacīja, ka vajag aizdzeiit slāpkauņus. Valns aiz-

dzina un prasēja nu tierguotuoja, lai viņš atdūd tū, kas sātā vysu-

jaunuokais, tierguotuojs apsajāmēs. Valns prasēja nu tierguotuoja

paroksta. Tierguotuojam beja tikai vīna spolva. bet tintes nabeja
ni pi vīna, ni pi ūtra. Valns īgrīze tierguotuojam kreisajā rūkā ar

nazi. Tierguotuojs pasarakstīja vaina gruomotā ar savu asni.

Aizbraucis uz muojom, viņš redz, ka apsūiējis sovu dālu, kurs na-

sen pīdzimis. Dālu nūkristēja, bet viņš par itū nikuo nateicja.
Kad jau dālam beja divdesmit godu, tāvs viņam pasacēja, ka

asūt apsūiējis viņu vainām ar parokstu. Natuoli nu tuo tierguo-

tuoja dzeivuoja gudrs vecīts, kurs vysim paleidzēja, kas pi viņa

grīzēs. Tys dāls arī aizguoja uz tū vecīti.

Vecīts sācēja: „Tu pajem butei! svētīta yudiņa un īdams tu

redzēsi, ka byus vysa celmola ar gordim ēdīnim. Tev tī cylvāki
sūlīs veinu, madu un gordus ēdīnus, tu najem un naēd, lai gon tu

byusi izsalcis, viņi arī najems naudas nu tevis. Kad puorīsi itūs

muonītuojus, tad skrīs pa ceļu pelīte un tu ej pakal pēc viņas. Vi-

ņa daskrīs leidz pat elnis durovu vuortim un tur izgaiss. Tu suoc

vuortūs svētīt ar svētītu yudiņi un tī vuorti atsadareis. Pīskrīs

pi tevis daudz vainu un tu viņus svētej ar svētītu yudi«ni sacī-

dams: „Atdūdit tu gruomotu, kur muns tāvs pasarakstīja!" Tev

valni pīness vysaidu, bet najem, tu jem tū gruomotu, kurā byus
tavs tāvs pasarakstējis ar sovu asni."

Dāls, ejūt uz alni, redz, ka pylna celmola pīlykta ar vysai-
dim ēdīnim un dzerīnim. Cylvāki bez naudas sālīt sāla, ka tik

jirņtu, āstu un dzartu. Dāls uz tīm muonītuojim nagrīze nikaidas

vērības. Puorguojis itūs monītuojus, viņš īraudzēja pelīti skrīnūt.

Dāls guoja pēc tuos pelītes vysu laiku. Pelīte pīskrēja pi elnes

vuortu durovu un izgaisa. Dāls pasvētēja elnes vuortūs ar svētītu

yudiņi un vuorti atsadarēja un dāls īguoja elnī. Kai pasacēja leis

truksnis, klaiguošona, kai pīskrēja daudz vainu, dāls tik svētej
tus valnus. Kuram vainām izskrēja kaida lase svētīta yudiņa, tvs

vairs nalaida kluot. Dāls svētēja valnus un klīdzja: „Atdūdit tū

gruomotu, kur muns tāvs pasarakstēja."
Valni pīnesja daudzi gruomotu, kur beja ar tinti pīrakstēts.

Dals najēmja nivīnas tuos gruomotas, bet klīdzja un svētēja: „At-
dūdit man tū gruomotu, kur muns tāvs pasarakstēja ar sovu asni."
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Vīns maks valns atnesja tū gruomotu un padevja dālam.

Vuorti beja aiztaisīti. Koleidz dāls svētēja vuortus, valni pīskrēja

kluotu. Kai dāls guoja pa vuortim, valni vuortus dreiži cierta cīši

un nūlauzja dālam vīnu kuoju. Pelīte otkon skrēja un dāls pakal

guoja. Pelīte viņu aizvedja tikkū na leidz vecīša muojom un pa-

zuda poša. Dāls aizguoja uz muojom, bet naatroda ni tāva ni mo-

tes, jau beja mvruši, tuopēc ka puorguoja gars laiks.

3. A. 8-13. V. Zacharska no V. Razgoļa Makašānu pag.

Dzeivuoja dāds ar buobu. Jīm beja vīna meita. Jei beja lūti
skaista un mīļuoja vīnu jaunu puisi. Apsūlēja jei vainām sovu

pyrmū bārnu. Sataisīja jī kuozas, aizbraucja uz baznīcu, sasalau-

luoja un braucūt nu baznīcas uz sātu, jei nūsvīdja vainām vīnu

cimdiņu.
Par cik laika Dīvs devja jai bārnu. Tys dāls auga dīnom,

bet jei uz tuo bārna pasavārdama raud un raud. Puiškiņš paauga

leluoks un vaicoj muotei: „Kuo tu raudi?"

„Kai es narauduošu, ka es tevi vainām apsūlēju? Braukdama

nu laulībom nūsvīžu vainām vīnu cimdinu par zīdu."

Tūlaik dāls soka muotei: „Kuo te dzeivuošu, īsu pi vaina!"

Dāls atsavasaluoja ar muoti un īt pa ceļu. Izdzierd jis par

taidu mežu, kurā dzeivuoja slapkauni. īt jis par tū mežu, kab ju

nūsystu, lai valns napajam. It jis par tū mežu, lai jam- aizīt prīškā

slapkauni. Slapkauņii vaicoj nu juo: „Kur tu ej, puika?"

„Es eju meklēt sev nuoves, Es dzierdēju, ka itvmā mežā slāp-

kauņi syt lauds zemē un nikas navar puorīt."

„Par kū tu gribi, kab tevi systu?"

„Es eju par tū, ka muote mani vainām apsūlēja, un cimdiņu

nūsvīdja jam par zīdu."

Slāpkauņi dūmoj paši sevī: „Kam myusim navainigu puiku

sist zemē?" un pajēmja puiku pi sevis. Slāpkauņi staiguoja pa

mežu un taipat itys puika ar jīm staiguoja. Nu kurynes pasaje-

mja valns un grib pajemt itū puiku, bet vacuokais slapkauņs sa-

tvēra vainu aiz apaklis un izlauzja vainām kuoju, atjēmja nu vaina

tu cimdiņu un vēļ aizstatīja vainu atnest jam daudz zalta, kab jis

jū palaistu dzeivu. Valns ilgi bļuovja, ka jam suop kuoja, bet golu

golā arnezja vēl slapkauņam daudz zalta.

Vīnu reizi, dzeivuodams puika pi slapkauņim, gribēja aizīt uz

sovu sātu pazavārtūs, kai dzeivoj juo muote. Puika suoka prasīt

vacuokuo slapkauņa atlaist jū uz sātu. Slapkauņs īdevja puikam

daudz zalta un atlaidja uz sātu. Atīt puika uz sātu, atnas daudz

zalta un tū muotes cimdiņu, kuru jei beja atdavuse vainām. Muote

īraudzēja sovu dālu un tū cimdiņu, beja cīši prīcīga un jī pec ituo
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suoka dzeivuot vīnā vītā laimīgi un boguoti. Puika ilgi pīrnineja

tūs slapkauņus un par jūs dvēselēm vvsod baznīca lyudzjas Dīvu,

ka jī jū izgluobja nu vaina.

4. A. 813. Lapas Mārtiņš Rūjiena, Ērģeme un Ēvele.

„Dievs un Velns", Smiltenē, 1904, 5, 2.

Reiz dzīvojis viens kalējs, kam neklājies visai labi. Reiz

savā trūkumā kalējs izsaucies: „Ja Dievs man nepalīdz, kaut tad

jel velns man nāktu palīgā!"

Tūliņ arī pie kalēja ieradies viens melns kungs un jautājis:

„Ko tu no manis vēlies?"

„Ja tu esi velns, tad palīdzi man!"

„Ko tad lai tev daru?"

„Vai tu neredzi, ka esmu nabags? Padari mani bagātu!"

„To es varu izdarīt, bet par to tev jāatdod man sava dvēsele."

„Kad jau Dievs manu dvēseli negrib, tad vari to jemt."

„Tad norakstīsim līgumu. Tev tas ir jāparaksta ar trim pi-

lieniem no savām asiniim."

Kalējs gan vēl drusku stomījies, bet domādams par bagātību,
tomēr paklausījis. Viņš pajēmis mazu asu nagliņu, iedūris rokas

stilbā un parakstījis velna līgumu. Velns nu ari tūliņ apgādājis vi-

ņam vienu maisu pilnu ar naudu.

„Tagad līgums ir gatavs!" velns priecīgi lēkādams teicis.

„Nu tu būsi bagāts vīr9, bet mūža beigās es atnākšu pēc tavas

dvēseles."

Kalējs nu tikai priecājies par savu naudas maisu, neko vairs

nebēdādams par velna pēdējiem vārdiem. Viņš atmetis savu ka-

lēja darbu un dzīvojis tikai pa krogiem, dzerdams un ālēdamies.

Kad atnācis piedzēris mājā, tad lamājies ar kaimiņiem un sitis sa-

vu sievu, kā jau tāds, kas velnam padevies.
Tā pagājuši gadi un kalējs jau tuvojies vecuma dienām. Ta-

gad to sākušas mocīt bailes par savu dvēseli. Dzerdams viņš

turējies kopā tikai ar dzērājiem un blēžiem, kādēļ visi godīgi
cilvēki no viņa atrāvušies. Viņam nebijis neviena laba drauga,
kam būtu varējis uzticēt savas bēdas. Viņš sācis kā vientulis
blandīties apkārt pa mežiem un purviem. Tā klejojot, viņš reiz

sastapis vienu vecu vīriņu, kas tam jautājis: „Kādēl tu tāds no-

skumis?"

„Kādēl nebūtu noskumis?" kalējs atbildējis. „Visu mūžu

esmu nodzīvojis kā kungs un tagad būs tam visam gals."
„Ja esi dzīvojis kā kungs, tad arī mirsti kā kungs!"
~'Ko tas man līdzētu? Esmu savu dvēseli velnam pārdevis."
„Kādēl tad tu ar velnu ielaidies?"
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„Kad Dievs man nepalīdzēja, tad bagātības dēl pārdevos
velnam."

„Tu jau vēl vari atgriezties, jo Dievs nevienu neatstāj bez

palīdzības."

„Vai Dievs vēl gribētu par mani apžēloties, kad jau savu

dvēseli esmu velnam pārdevis?"

„Ja tik tu atgriezies un topi atkal par kristīgu cilvēku, tad

Dievs tevi var arī glābt."
Vecīša vārdi gājuši kalējam pie sirds, un tas jau mierīgāki

jautājis vecītim: „Kā tad lai es glābju savu dvēseli?"

„Vispirms atmet dzeršanu, tad sāc atkal savu darbu strādāt

un ej arī baznīcā!"

„To es svēti apsolos. Bet kā lai es tieku no velna līguma

vaļā?"

«Ceturtdienas vakarā priekš ziemas svētkiem izliecies par
slimu un taisies kā uz miršanu. Naktī priekš gailu laika izej ārā

un iesvilpies trīs reizes. Tad atskries vilki un tos tu ielaid turpat
blakus savā smēdē. Kad atnāk velns, tad tu ieved to smēdē un

saki, ka tu tur viņam atdosi savu dvēseli. Smēdē iegājis uzsauc

vilkiem: „Meža sunīši, ņemiet šo nelieti!" Tad tu redzēsi, ka tiksi

no līguma vaļā." To teicis, vecītis nezin kur aizgājis.

_

Mājā pārnācis, kalējs tūliņ atvēris savu smēdi, sācis atkal

strādāt un uz krogu vairs nemaz negājis. Visi ļaudis brīnījušies,
ka lielais dzērājs uzreiz palicis par tādu godīgu cilvēku.

Ceturtdienā priekš ziemas-svētkiem viņš izlicies par slimu

un licies gultā. Nakti viņš izgājis ārā, iesvilpies un tūliņ at-

skrējuši vilki, kurus viņš ielicis savā smēdē. Atnāk ari velns, ka-

lējs to ieved smēdē un uzsauc vilkiem: „Meža sunīši, ņemiet šo

nelieti!"

Vilki tūliņ krituši velnam virsū un saplosījuši to gabalos.
Rītā kalējs tai vietā atradis tādu kā darvu un kā apsvilinātus tāss

gabalus. Turpat bijis nomests arī viņa līgums.
Tā Dievs izglābis no velna nabaga kalēju, kas vēl nodzīvojis

daudz gadu un bijis tagad labs un godīgs cilvēks.

Piezīme. Šī pasaka ir saīsināta, atmetot liekus izpušķojumus. P. Š.

5. A. 813. Skolnieks J. Gross no 83. g. veca J. Švāna Vo 1-

gunte. K. Corbika kr.

Reiz vienā miestā dzīvojis nabags kurpnieks. Sieva un bērni

tam mirst badā — nav maizes ko ēst. Vienu dienu tas saka uz sie-

vu: „Ko es te, sieviņ, darīšu? lešu labāk uz Malieni, varbūt tur

dabūšu darbu."

Labi. Kurpnieks nem paunu uz pleciem un iet. Te tas ie-
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rauga, ka tam nāk pretī viens vecītis un viens smalks kungs. Ve-

cītis saka: «Vaidzf, līgsti pie manis par kalpu, darba man vai cik."

«Kādu loni tad tu, tāds nabags, man varēsi dot? Par velti

jau pie tevis neiešu strādāt," kurpnieks atbild.

«Nu tad līksti pie manis!" saka smalkais kungs. «Es ari

meklēju kalpu."

Labi. Kurpnieks iet kungam līdz, bet kungs šo nu ved un ved

tik projām. let trīs dienas no vietas, ēst nedod ne skripatas. Te

uzreiz viņš ierauga, ka kungam nav ēnas. «Nupat ir slikti, tas jau
ir pats velns," domā kurpnieks trīcēdams.

Pēdīgi abi nonāk pie viena liela akmens. Kungs itin viegli
to pacel un saka kurpniekam, lai lienot iekšā. Kurpnieks ielien

ar', bet iekšā tik tumšs, ka vai acis dur laukā. Ko nu darīt? Šis

tik klumburo uz priekšu, līdz nonāk pie kādas uguns, kur viens

kungs sēž un cep kādu vecu kaulu. Šis tūlīt paķer kurpnieku un

iesloga kādā tumšā kambarī sacīdams: «Tupi nu te, tēviņ!

Gaudo, cik gribi, ārā tikpat netiksi!"

Kurpnieks nu sēž un paliek makten' bēdīgs. Uz vienu reizi

ņems skaitīt tēvareizi un lūgties: «Vai Dieviņ, vai Dieviņ! Pa-
līdzi jel man šo reizīti!"

Te tūlīt nabaga vecītis klāt un saka: «Nu, vai redzēji, kā

kungi ar kalpiem rīkojas? Bet nabagi dara lūk šitā."

Un to teicis tas palaiž kurpnieku ārā un ved uz savu māju.
Tur tas nabaga kurpnieku paēdina, padzirdina un tad vēl iedā-

vina tam daudz naudas, sacīdams: «Nu tik nāc man pakal, gribu
tevi izvest uz ceļa. Bet tā kā ej tik uz māju!"

Kurpnieks nezin, ka nu tencināt, atvadās no nabaga un iet

mājā. Tur nu tas dzīvoja iigi mierā un laimē.

6. A. 813. K. Tarzi c r i s Druvienā. LP, V, 138, 46, 20.

Senāk dzīvojis nabags mežsargs. Viņš bijis strādīgs cilvēks;
bet kungs nolicis par daudz lielu putnu skaitu sašaut, tādēļ tā na-

badzība cēlusies, jo neatlicies nemaz laika strādāt, pa mežu vien

bijis Jānoskraidās. Reiz kungam sabraukuši ciemiņi un nu šim

viena dienā tik un tik putnu bijis jāsašauj. Nabadziņš gan ņēmies

cauru dienu, bet nevedies un nevedies tik daudz sadabūt. Nācis

jau pret vakaru, te iesaucies: „Lai pats velns medī, es vairs ne-

varu, piekusu!"
Līdz to izteicis, te velns klāt: ko došot viņam, tad putnu bū-

šot vai cik.

„Ko lai tev domu? Tad man jādod plika dvēsele, vairāk man

nekā nav."
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„Nuja, pliku dvēseli, nūja! Pēc piecpadsmit gadiem aiziešu

dvēselei pakaļ."

«Apžēlojies! vēl jau esmu tīri jauns, ļauj jel padzīvot."

„Nu, ko tur tik daudz stīvēšos — tad pēc divdesmit gadiem."
„Tas arī par ātru!"

„Nu, tad pēc divdesmit pieciem gadiem, ko tur tik daudz."

Labi, salīguši. Un kas nu ir? Līdz gājis mežā - medījumu,
ka ne glābties, jāsaka, klēpjiem stiepis kungaml. Kungs par to va-

reni priecājies un drīzi iecēlis nabaga mežsargu par pašu mež-

kungu. Bet tādā laimē tie divdesmit pieci gadi aizgājuši, kā ne-

bijuši. Patlaban divdesmit piektais iet uz beigām, te laimīgais

mežkungs ieģidies: „Ko nu? Dvēsele pagalam! Velns nāks pa-

kaļ — jāatdod."

Nogājis pie kāda prātnieka aprunāties. Tas teicis: «Grūti
līdzams! Še tev trīs sudraba bultes, tā viena žagatai, tā otra

krauklim, tā trešā ērglim. Nepārmaini tikai no Dieva puses! Div-

desmit piektajā gadā beidzamā dienā ieej mežā un vēro trīs put-

nus: žagatu, kraukli un ērgli. Tie brēkdami tev nometīsies pa šā-

vienam kokos; noskaties labi un krauj virsū Katram ar savu

bulti."

Mežkungs iebāzis žagatas bulti kreisajā svārku kabatā, krau-

kļa labajā un ērgļa medinieku somā. Tad aizgājis mežā un klau-

sījies, vai nāks arī kāds. Jā — nāks gan — ače žagata ar baltām

acim turpat egles galā iežadzinās.

Devis virsū, spalvas vien noputējušas — žagata pagalam. Pēc

laiciņa atlaidies krauklis, dusmīgi spalvas izcēlis, un nometies,
spārnus sisdams, eglē. Izvilcis otru bulti no labās svārku kabatas

un devis virsū — krauklis pagalam. Bet nu izcēlusies liela auka,
koki locījušies kā nieka niedres; žagatai krītot, koki tikai labi ie-

šņakušies. Pēc brītiņa auka norimusi un nu atlaidies briesmīgs

ērglis; paskatījies ar dzirkstošām acim, atplētis knābjamo, izpūtis
dūmus un tad brēcis pilnā rīklē: „Tu viltnieks, tu krāpnieks, tu

slepkava! tu apkāvi manus puišus, bet par to tavus kaulus pa
meža biezumiem izmētāšu un tavas zarnas pa koku galotnēm iz-

staipīšu."

Mežkungam, to dzirdot, briesmīgi iepukstējusies sirds un ro-

ka trīcējusi, ka nemaz nevarējis vairs šaut. Ko nu? Bet viņš ap-

ķēris, drusku nogaidījis, kamēr liekās bailes pāriet, un tad šaus.

Bet ērglis par to laiku gardi smējies. Te uz reizi mežkungs noņē-
mis labi un spiedis vaļām — ērglis nogāzies gan. Bet nu sacēlies

tads negaiss, tādi viesuļi, ka tiešām domājis: «Tikpat beigts

esmu!"

Tomēr drīzi jo drīzi negaiss pārgājis un tai vieta, kur ērglis
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nokritis — izšāvusies zila uguns; uguns ērgli, kraukli un žagatu

aprijusi.
Nu mežkungs gavilēdams pārgājis mājā, ka paticis no velna

nagiem.
Tomēr no tās dienas medījumus nevarējis atkal vairs aplenkt,

bet kam nu viņam arī vairs vajadzējis? Kas pašu mežkungu

dzen?

7. A. 813. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienavā. LP, 11,

84, 50.

Kāds pārāk nabags vīrs guģējās par pārtiku. Te velns klāt

sacīdams: „Došu tev naudas papilnam, veseli deviņi gadi ko iz-

tikt; bet pēc deviņiem gadiem tev jāapsolās bērza galā teteri

nošaut."

Labi. Nu bij vīram tanīs gados tikdaudz naudas, kā pelus.
Tomēr deviņi gadi drīzi nobeidzās un nu vīram jāiet teteris šaut.

Aiziet rmežā: vīrs trīc un dreb, cik bail. Viņš sāk raudāt. Te pie-
stājās vecs, vecs vīriņš un prasa; „Ko raudi?"

Jā, tā un tā.

«Kādēļ tad ielaidies ar velnu?" vīriņš pārrāj. „Vai domā gan

tik viegli no viņa vaļā tikt? Tas nebūs vis teteris, bet pats velns.

Šauj nu šauj! Bet man tevis žēl, gribu palīdzēt. Še šī bults, dodi

ar to virsū, tad teteris izputēs."
To sacījis, vīriņš pazūd. Noskumušais paņem bulti, aiziet pie

bērza un krauj teterim virsū. Ak tu manu dieniņu: kā šauj, tā

teteris izput gabalu gabalos.

8. A. 813. V. Zacharska no S. Dembrovskas Zvirgzdienes

pag.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns boguots un cīši skūps žeids, kuru

vysi struodnīki, kuri pi juo struoduoja, saucja par vainu. Jis beja

jau vacs, bet vys staiguoja un dzonuoja struodnīkus, kab jī vai-

ruok struoduotu. Dorba dīnuos jis nikod naguoja lyugt Dīvu, bet

vysu dīnu sjtuovēja pi struodnīkim un klīdzja un komuoja jūs ar

gryutū dorbu. Bārnu žeidam nabeja, tikai vīna vāca žeidīte, juo
sīva, kurai jis nadevja ēst un gribēja jū bodā nūmērdīt. Pats žeids

staiguoja vīnuos lupotuos un lasīja naudu. Vokorūs, kad jam na-

beja kuo darīt, jis izlyka naudu un vīns pats spēlēja ar jū, kai

možs barns. Ar struodnīkim struoduoja vīns jauns puiss, kam na-

beja ni muotes, ni tāva, jī jau beja nūmyruši. Puiss daudz godu
struoduoja pi žeida un redzēja, kai jis kotru vokor izlīk uz golda
naudu un vīns pats ar jū spēlēj. Vīnu reizi itys puiss—juo vuords
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Beja Juonis — runoj sovim draugim: „Žeids kotru vokor ar naudu

spēlej, bet kai nu juo atzagt naudu?"

Struodnīki soka: „Valns ar juo naudu, nastuov dvēseles so-

vas smērīt!"

Tai itū lītu jī vysi pametja mīrā. Atīt leldīmas, Juonis sadū-

muoja īt pi žeida un paprasīt, kab jis jū atlaistu svātdīnuos nu dor-

ba. Vokora atīt Juonis uz žeida ustobu un redz, ka žeidīte cap

blinus, bet pats žeids sēd sovā kambarī un spēlej ar naudu. Juonis

vaicoj žeidītei: „Saiminīks sātā?"
Žeidīte beja loba sīvīte un pasacēja: „Jā, sātā!".

Izdzierda žeids, ka juo sīva pasacēja, ka jis sātā, atskrēja un

suoka lomuot un sist. Juonis, ilgi nadūmuodams, satvēra blūdu
ar uieikli un izlēja žeidam uz golvas. Žeids naredzēja, kas itū iz-

darīja, un dūmuoja, ka juo sīva. Vēl vairuok suoka jis jū sist un

lomuot, bet Juonis redz, ka jī obi plēšas, jis tyuleņ īskrēja žeida

kambarī, kurā beja izlvkta nauda, un gribēja pajemt, bet īsavēra,

ka pi golda sēd treis valni un smejas. Juonis nicik nanūsabeida un

runoj: „Vasali žeida direktori! Vai navarvt man kristītam cylvā-
kam atlaist naudas?"

Valni smīdamīs atbildēja: «Kristītam navar. Juo tu byutu
taids pats, kai žeids, tūlaik mes tev īdūtu pylnu pūdu zalta!"

Juonis beja puiss nabailīgs un ilgi nadūmuodams pasacēja:

„Labi, es byušu taids pats, kai žeids, dūdit šur naudu."

Valni tyuleņ pībēra jam pylnu pūdu zalta. Juonis pajēmja

pūdu ar zaltu, aiznesja sovim draugim struodnīkim un izstuostīja
jīm vysu, kai jis dabuoja nu vaina naudas. Itū naudu vysu sada-

līja storp struodnīkim, bet pats napajēmja nivīnas kapeikas. Struo-

dnīki beja cīši rodi un pasacēja: „Mes par tovu dvēseli lyugsim
Dīvu!"

Juonis jīm atbildēja: „Es dvēseles vainām napuordevu, bet

tik pascēju, ka es byušu taids pats kai žeids!"

„Kū tu darīsi, kai tu izarēkinuosīs ar valnim?"

«Redzēsit, kai es dzarēkinuošu ar valnim!"

Reitā Juonis pīsacīja vysim struodnīkim salasītīs pi žeida

ustobas. Tū vysi struodnīki izdarīja un sasalasīja pi žeida usto-

bas. Juonis īguoja ustobā un vaicoj žeidam: „Kur tovi valni?"

Žeids jaml atbild: „Es nazvnu, kur ir valni!"

Juonis naklausīja un tyuīen īguoja žeida kambarī un redz,
ka tī sēd vysi treis valni žeida gultā. Juonis runoj: „Vysi struod-

nīki cīši grib, ka es bvutu par žeidu un jūs saiminīku, bet es gribu
kab jyus tyuleņ pajemtu itū vacū žeidu un aizvilktu uz jyusu
elni, lai jis tī svylynuojas pi kotla un vuorej vysim valnim škei-

stū putru!"
Izdzierda itū žeids, pametja vysu un gribēja skrīt pa ceļu, bet
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valns jū apturēja, pajēmja aiz apokles un aiznesja. Cik žeids na-

folīdzja, bet valns juo naatlaidja un aiznesja uz elni. Ustobā pa-

lrvka divi valni ar Juoni. Suoka valni dalīt juo boguotību, vysu

apskaitēja un atdevja Juonam. Juonis vysu naudu un, kas žeidam

beja, pījēmja un runoj. „Es esmu kristīts žeids un saiminīks; man

ir struodnīki!"
Juonis attaisīja lūgu, pasaucja šovus draugus, kuri izdaleja vv-

su žeida montu un naudu. Valni stuovēja un veras, kū Juonis

dora. Kad vyss monts un nauda beja izdalīti struodnīkim, valni

vaicoj Juonam: „Tu vvsu naudu un montu atdevi, bet ar ku tu

pats dzeivuosi?"

„Es struoduošu pats. Es na žeids! Pats Dīvs myusim pasa-

cēja, ka navajag nikaida monta, bet jo ir, tad ir juodūd ju, kam

vajag!"
Pasacīdams itūs vuordus, Juonis pacēla ruku un suoka kristīt

valnus. Valni nūsabeida nu krista un nazynuoja, kur jīm skrīt; bet

ap tū laiku struodnīki aizdadzynuoja ustobu un ar kristu apkristīti
valni nikai navarēja izskrīt nu ustobas, tai jī tī sadaga. Juonis ta-

gad dzeivoj ar sovim draugim cīši lobi, vvsi draugi juo cīši mī-

loj, bet par žeidīti tagad nikas nazyna, kur jei palyka. Varbyut tī

pat, kur juos veirs, žeids, dzeivoj un valnim luopej kažūkus.

9. A. 813. H. Sk uji ņ a, Andr s Ziemel i s, no 63. g. vecā J. Tur ka

Bilskas pag.

Reiz bīš vieno laisks puisis, kas uz krāsaugšas vie gulēs.
Šis nu reiz nodomāš precēties un augsti precēties, bet nevarēš

nekā pie tā tikt. Šis sācis staigāt un meklēties un uzgāš, kā saka,

paša vella pili. Šis puisis nu ar veļlu aprunājies, vai šis nevarot

kā izpalīdzēt ?_Jā, vellc bīš ar mieru, bet tikai tā, ka šis vellam ap-
solot savu dvēseli. Kā ta, puisis bīš ar mieru un parakstīs vella

kuntraku. Ka nu šis bīš apsolīš, ka viņč ir gatavs, ta(d) vellc ar

šim devis visu vaidzīgo, devis skaistas drēbes, pāru zirgu un ka-

lašu, daudz naudas un apsolīš arī pili.
Nu puisis braucis precībās un uzgāš vienu ķēnīna meitu, kas

bīš ar mieru pie ša ielßet nu viņč bīš nesaprašanā, kur nu vedīs

jauno sievu, jo vellc vē nebīš pils ierādīš. Nu šis aka aizbraucis

pie vella un sacīš, ka lei šis sagatavo pili kārtībā ar visim ēdie-

nim, dzerienim un ar visu, kas vajadzīgs, un lei vellc izlaižot vi-

sus zirgus un vēršus ganībā. Pie_ pašas pils bīsi siena kaudze, tur
nu šis licis, lei vļsi velli lien iekšā, un sacīš ka rīt braukšot pie šā

Perkontevs pārlūkot un ka šie nedrīkstot pa kājām vazāties. Rītā
nu puisis ar jauno sievu braucis uz vella pilli. Ka nu tie kāzinieki
braukuši uz vella pili, ta redzēši pulka vēršu un zirgu ganāmies.
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Ta nu šie kaznieki tūlī prasīši ganim, kam šie lopi esot. Gani

atbildējuši, ka tie esot šā un rādīši uz puisi. Kā nu kāznieki bīši

piebraukuši pie siena kaudzes, ta puisis licis visiem apturēt un

sadevis visim zelta un sidraba lodes. Puisis sacīš, lei šaunot siena

kaudzē, jo tā tāda nesmuka te pašā pils priekšā esot. Visi sākuši

šaut un sašāvuši siena kaudzi un visi velli bīši pagalam. Tā pui-
sis ticis no vellim vaļā un dzīvāš pilī laimīgi.

Piezīme. Šis variants ir līdzīgs pasakai „Kaķis palīdz puisiml (7. dala,

145—175. 1. p.). P. Š.

10. A. 813. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūne.

Dzeivuoja kaļvs ar sovu sīvu, dālu i mjaitu, jis beja cīš leis

dzāruojs. Dzieršona jū beja davadusja da lelys <nabadzeibys.

Kalvs gotovs nūdzjert i pādējū sovu montu. Kalvs guoja pa ceļu,

kab satiktu i atrastu kū nibejs, kab kas nūpierktu juo kalvi (smē-

di) ar visim strumentym. Pa ceļu īdams, kalvs satvka nalaim-

nīku. nalaimnīks vaicoj: „Kur tu īsi?"

Kalvs soka: „īšu, kab atrast kū nibejs, kas nūpirktu munu

kalvi, navā par kū dzjart."

„Ka tu man atdūsi sovu dālu, tad es tjav īdūšu, cik gribi

naudvs."

Kalvs padūmova, padūmova i sācēja: „Dālu as navaru atdūt."

„Nu tad atdūd sovu mjaitu!"

Kalvs vjāl padūmova, padūmova i sācēja: „Mjaitys as navaru

atdūt."

„Un tad atdūd man sovu sīvu."

„Sīvu as varu atdūt."

„Labi, tagad tu man pasaraksteisi, i as tjav dūšai vysod, cik

tjav vaidzjās naudys."

Nalaimnīks ar kalvi īguoia nalabā ustobjaņī, kūrei beja natuol

nu ceļa. Nalaimnīks īdevja kalvam naudys, i_ pascje, kab jis ar

sovu ašni pasaroksteitu. Kalvs īgrīzja piersta, i pasaroksteja ar

sovu ašni. Kalvs ar naudu laidjās i nūguoja iz satu. Kalva sīva

beja cīš dīvbejeiga i vys lyudzja Dīvu. Kalvs tū radzadams, pa-

lyka cīš skumeigs, aji (bet) nav kuo dareit. Kas padareits, tys pa-

dareits. Kalvs par nalaimnīka naudu pīpierka vysa kuo, i sova i
buobai i dālam ar mjaitu pīpierka vysaidu drebu i vysa kuo.

Kaļvs palyka cīš boguots, a juo sīva vys lyudzja Dīvu, kotru dīnu

guoja iz bazneicu. Nalaimnīks kalva buobys vys najāmja, jis dū-

mova, ka moža vjāl var pīdzimt boubai bārns i tys bvutu jam.
Vīnu raizi, kai kalvs nūguoje pjēc naudys, nalaimnīks sacīje:

«Reit atvessi sovu sīvu."
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Kalvs atguoja iz sātu, jam cīš žāl sīvvs, aļi nikuo dareit. Reitā

kalvs sacīje: «Brauksim, sīvjan, šudin gostūs!"
Sīva apsavylka i nūbraucja ar veiru. Pa ceļam bazneieā

zvanīje mišu, sīva sacīje: „Tu tja pīsīn zyrgu, lai atsapyušuos,
a as īšu bazneieā!"

Sīva īguoja bazneieā, i cīš lyudzja Dīvu, a nalaimnīks cīš

nūsagaidēja, i laidjuos kalvam prīškā. Kalva sīva izguoja nu baz-

nei£ys, i īraudzēja, ka ar veiru runova nazkaids puiss. Nalaimnīks

iomova kalvi, kam jis laikā naatbraucja. Itymā laikā pasaruodēja

jumprova Marija i suoka nalaimnīku vysaiž lomuot. Kaļvs krita

celūs pret jumprovu Mariju i lyudzja pīdūšonys. Nalaimnīks nu

kauna laidjuos i nūguoja i jumprova Marija izgaisa. Kalvs beja
cīš prīceigs, ar nalaimnīka naudu beja palicis boguots. Sīva ar

puoterim beja jū i sevi izgluobusja.

11. A. 813. Skolnieks J. Čvučs, Preiļos. N. Rancana kr.

Dzeivuoja vīns boguots kungs, jam beja lela muiža un visa

gon, jo sīva beja cīši gūdīga. Jei kotru dīnu guoja uz baznīcu,

klausēja svātū miši, a veirs beja leis dzāruojs. Veirs puordzēre
sovu visu montu, palika nabogs un guoja uz mežu pasakuortīs.
Tvuleņ pīskrēja valns un pavaicuoja: „Dēl kuo tu gribi kuortīs?"

Kungs ateice: „Nava nu nikuo dzeivuot. Vvsu puordzēru."
Valns soka: „Poklausi mani, es padareišu tevi boguotu.

Puordūd man sovu sīvu, es vysu tev dūšu, kū tu grvbēsi. I vareisi

dzert pa vācam."

Tai kungs ar prīcu steidzēs atvest sīvu, atguoja uz sātu,

prasa sīvu, lai īt ar jū pastaiguot. Tai sīva guoja arī ar kungu

staiguotu, daīt da baznīcas un soka: „Es īīšu baznīcā Dīvu pasa-

lyugtīs, a tu pagaidi, es dreiži atīšu."

Tai sīva īt baznīcā, a jumprova Marija izīt un ar kungu nūīt

da tai vītai, kur valns gaidēja. Kū tik valns īraudzēja jumpravu
Mariju, jis dusmeigi klīdz: „00, tu gudrys, kū tu atvedi!"

Tad valns jznyka nu juo acim, a kungs napazeidams jum-
pravu Mariju, dūmova, ka jei juo sīva un lomuojuos, ka jam pago-
lom vysa moksa. Daguoja da baznīcas jumprava Marija, īguoja
baznīca, a sīva izguoja uorā un guoja ar kungu da sātai. Tad

kungs saprota, kas beja nūticis. Jis beja tagad sīvai paklauseigs,
vysod mīluoja Dīvu i dzeivuoja laimīgi.

12. A. 813. V. Zacharska no 90 g. vecas A. Z. Gudremovicas

Makašānu pag.

Senejus laikus dzeivuoja uz šuo pasaula vīns cylvaks, vuords

jam beja Kvadra. Itys Kvadra beja na cīši boguots, a tai dzei-
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vuoja un_ struoduoja. Jam daguoja taidys dīnys, ka jau nabeja kū

est. Sadumuoja itvs Kvadra pamest vvsu taidu griutu dzeivi un

īt rnekleitu pasaula gola. Kai jis sadūmuoja, tai padora: pametja
jis vysu sovu satu, pasalaidja celī. Guoja jis guoja — cik tī, godu
vai div, tu jau navar saskaitet. Sazastopa jis ar vainu, kas jam
vaicoj: „Kur tu ej?"

Kvadra jam atbildēja: „Es eimu meklieitu pasauli gola. Sātā

man nav, ar ku dzeivuot, es palyku pavvsam bednys."

Valns ilgi klausēja, kū jam stuosta Kvadra, un golu golā pas-

cēja: „Labi, es tevi padareišu par boguotu, bet tu man paroksti
sovu dvēseli pēc tovys nuovis."

Kvadra ilgi dūmuoja un pascēļja: „Es sovas dvēselis ni par
kaidu boguoteibu napuordūšu."

_

Valns otkon runoj uz Kvadrys: „Ka tu jau nagribi sovys
dveselis man parakstēt, tod paraksti man tū, kuo pi tevis pavv-

sam nav."

Kvadra dūmuoja, dūmuoja pats sevī un sadūmuoja, ka jam
nav nikaida duorga monta, un varbyut i nabyus. Jis soka vainām:

„Dūd papeiru, es parasteišu tev tū, kuo pi manis nav!"

Valns tiulen īzjāmja nu pazusis lelu gobolu dzelža un pascēja
Kvadrai īgrīst pierstā un ar sovu ašni parakstēt. Kvadra tai

padora, pajām īgrīž sev pierstā un ar sovu ašni pīroksta uz tuo

gobola dzelža: „Atdūmu tū, kuo pi manis nav."

Valns pajām tū dzelzi ar parakstu un īdūd Kvadram pylnu
maisu zalta naudys. Kvadra kai sajēmja itū naudu, palyka prī-

ceigs, nūguoja atpakaļ uz sovu sātu un suoka dzeivuot cīši bo-

guoti. Cik tī laika puorguoja — sadūmuoja Kvadra preceitīs un

pajāmja sev sīvu. Dzeivoj Kvadra ar sīvu cīši labi un sīva jam
radēja dālu. Itys dāls dreiži izauda leis un beja cīši leis stypri-
nīks. Kvadra vys vērās uz dāla un bādoj: jam cīši žāl sova

dala. Jis labi zvna, ka dāla dvēsela pīdar vainām, bet jis nikam

nikuo par itū narunuoja. Vīnu reizi dāls vaicoj šovam tāvam, par

ku jis taids skumeigs. Kvadra ilgi nikuo narunuoja,_bet golu golā

izstuostīja, ka jis jū parakstēja vainām. Dāls pascēja: „Nabādoj,
tāvs, es tū parakstu nu vaina alnis dabuošu."

Tāvs vairuok nikuo narunouja, bet suoka gauži rauduot un

lyugt Dīvu par sova dāla dvēseli, un dreiži pats nūmyra. Dāls

sataisēja nu dzelža lelu ciervi, nūguoja uz alni, tī alnī sasyta vy-

sus valnus un dabuoja rūkuos tāva parakstu. Tad jis otkon at-

guoja uz šuo pasauli un dzeivoj leimeigs. Bet valni vēl tagan

pīmin tū Kvadru, kurs ir tagan pi debesim mēnesī pakuorts.
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13. A. 813. M. Garkolne no Ādama Zvidra, Jāsmuižas

Zviedruos. Latvju Kultūras kr.

Vīnu reizi muote meicēja maizi un dāls, staiguodams ap-

kuort, apguozja balvu. Muote sasadusmuoja un soka: „Ka tevi

vakis nūrautu!"

Aizcepļī nazkas atsasaucja: „Vai tyuleņ?"

Muote sasagyuva, ka nav labi, un soka: „Pēc kuozom, kad

atbrauks nu baznīcas!"

Pēc nazcik godim, kad dāls jau beja izaudzis leis un izdīnējis

dīnesti, jis sadūmoj precētīs. Kuozu dīnā dāls aizbraucja uz

baznīcu, saslauluoja un atbraucja uz sātu. Tikleidz jis izguoja

uz tuos vītas, kurā jū muote nūluodīja, dāls vysu acīs pazuda un

nivīns nazinuoja, kur jis palvka, Puorguoja godi un mēneši, bet

dāla vys nabeja. Muote tū vysu zynuoja, bet nikam nastuostīja.

Vīnu reizi dāla tāvs, aizguoja uz mežu slūtu grīztu un aizzamal-

dīja. Jau vokorā jis īraudzēja mežā mozu muojiņu un sadūmuoja
Irt tur uz nakts muojom. Ustabiņa beja sylta, bet tukša. Tāvs

izkuopja uz cepļa, gul un klausuos, kas byus. Pašuos pušnaktīs

atguoja četri puiši un runoj par šū un par tū. Catūrtais puiss so-

ka: „Mani muote nūluodēja, kad es atbrauču nu baznīcas sovu

kuozu dīnā!"

Tāvs pazyna, ka tys ir juo dāls, un atsasaucja: „Dēliņ, voi

var tevi izgluobt?"

„Na, navar, tētīt," atbildēja dāls.

Te gaiļs suoka dzīduot un vysi četri puiši izguoja nu usto-

bas. Tāvs nūkuopja nu cepļa un guoja jīm pakaļ. Natuoļi tāvs pa-

guoja un pīguoja pi plotas upes. Tāvs raudzīja puorbrist par upi,
bet navarēja — upe beja dziļa. Tad jis atsagrīzja atpakaļ, tyma
pašā ustabiņa puorgulēja par nakti un reitā aizguojiis uz muojom.

izstuostīja sīvai vysu, kū redzēja naktī.

„Šū vokor īsu es. Es gon jū izgluobšu!" atsasaucja muote.

Vokorā muote aizguoja uz tū pašu ustabiņu, gul uz cepļa un gaida,
kad dāls atīs. Pušnaktīs atguoja četri puiši un otkon runuoja tu

pašu, kū tāvs dzierdēja.

„Voi es tevi, dēliņ, varu izgluobt?" prosa muote. Dāls nivīna

vuorda naatbildēja un kad gails suoka dzīduot, izguoja ar puišim
nu ustobas. Muote guoja pakal. Jei pīguoja pi tuos pašas upes un

redz, ka pylna upe guņs tak. Tai muote atsagrīzja atpakaļ, puor-

gulēja leidz reitam ustabiņā un reitā aizguoja uz sātu. Trešā naktī

dala muosai pasaruoda sapnā bruols un runoj: „Pasoki munai sī-

vai, lai jei salosa vysas sovas laulību drēbes un vaiņagu un atīt uz

ustabiņu!"
Muosa prosa: „Vai es tevis, bruoilīt, navaru izgluobt?"
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„Na, navari," atbildēja bruoļs un pazuda. Reitā muosa pa-

stuostīja vysu bruola sīvai un vokorā sīva, salasījuse vysas lau-

lobu drēbes un vainagu, aizguoja uz tū ustabilnu mežā, atsagula uz

cepļa un gaida, kas byus. Pušnaktīs atīt četri puiši un runoj sovā

storpā, kai kurs te patyka. Sīva, uz cepļa gulādama. atsasaucja:

„Voi es tavi varu izgluobt?"

„Jā, vari! Nuoc šur, es pastuostīšu, kai tū izdarīt!" pasacīja
dāls.

Sīva nūkuopja nu cepļa un pīguoja pi sova veira. Jis soka:

„Kad tu mums īsi pakal, tev prīškā byus upe! Tad tu mudri svīd

laulobu drēbes yudenī un paša skrīn puoni! Tu īīsl vīnā muižā un

nu tev prasīs: „Kuo tu atguoji?", Tu atbildi: pēc muna! Tev dūs

zaltu un cytu vvsaidu montu, bet tu najem un soki: atdūdit muni!

Tad tevi īvess klāvā, kur byus pīsīts daudzi vēršu. Tu apsaker

pynmajam vēršam ap kokļu un soki: „ltys ir muns!" Es byušu tys
vērss!"

Gaiļs suoka dzīduot un puiši izguoja nu ustobas. Sīva

pajēmja laulobu drēbes un guoja pakal. Jei pīguoja pi upes un na-

varēja tikt puori. Tad jei svīdja sovas laulobu drēbes yudenī un

paša mudri puorskrēja par upi. It sīva tuoļuok pēc puišim un pī-

guoja pi vīnas skaistas muižas. Aiz muižas vuortim puiši pazuda
un sīva īguoja vīnā ustobā. Ustobā beja pylns sovaidu laužu.

Ļaudis prosa: „Kuo tev-vajag?"

„Es atguoju pēc sova!" atbildēja sīva. Ļaudis dūd jai zaltu

un maizi, zyrgus un cytu montu, bet sīva najem' un vys soka:

„Atdūdīt munu!"

Tūlaik ļaudis aizvedja sīvu uz kļāvu un soka: „lizlosi sovu!"

Sīva apsakēra pyrmiajam vēršam ap kokļu un soka: „Itys
ir muns!"

Ļaudis streidējās, bet sīva cyta nagribēja jemt un atdevja
jai juos veiru. Dāls ar sīvu atguoja uz sātu, pajēmja pi sevis dzei-

vuot tāvu ar muosu, bet muoti padzvna nu sātas un dzeivuoja
laimīgi.

Piezīme. Sis variants ir līdzīgs agrākai pasakai ~Pazudušais līgavai-
nis" (9. sējumā, 338, 19). P. Š.

14. A. 813. M. Garkolne no 55. g. vecas A. Malnaces Līksnas

pag.

Vīnu reizi dzeivuoja veirs ar sīvu lūti bēdīgi. Veirs guoja

pa ceļu un dūmuoja pats sovā pruotā: „Jo Dīvs napaleidz, lai kaut

valns īdūtu kū navīņ!"
Valns tvuleņ kluot un soka: „Jo atdūsi tū, kuo muojuos na-

atstuoji, tad pīdūšu tev vvsaida monta!"
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Zemnīks dūmuoja, dūmuoja un pīkrita, jo jis zynuoja, ka muo-

juos vysu atstuoja. Valns dabuoja odotas, īdyura kreisuos rūkas

možajā pierstiņā un ivka zemnīkam pasarakstīt. Zemnīks ar sovu

asni pīstatīja kristu. Valns pīdevja zemnīkam daudz zalta un pa-

zuda. Zemnīks atnezja zaltu uz muojom un dzeivuoja ar sovu sī-

vu laimīgi. Pēc kaida laika zemnīka sīvai pīdzyma meitene un

tad zemnīks īguoduoja, kū jis nazkod puordevja vainām. Bādoj
un raud zemnīks, bet nikuo navar sovai bādai paleidzēt.

Vīnā svātdīnā zemnīka sīva aizguoja uz baznīcu un zemnīks

ar meiteni palvka muojuos. Te — kur bejis, nabejis — valns

kluot un jem meiteni. Zemnīks gauži rauduoja, bet pretuotīs vai-

na spākam navarēja. Valns pajēmja meiteni un nas par skaistom

plovom. Beja pats zīdu laiks. Meitene paprasīja vainām nūplyukt
pučīti. Valns arī nūplyucja un meitene prīcuojās. Puorguoja plo-
vas un pīguoja pi pūra, kura molā beja lela dūbe, un vedja uz elni.

Pi dūbes molas valns pastatīja meiteni uz kuojom un l(yka lekt

dūbē. Meitene pīsalīcja itkai lēkt un īsvīdja pučīti, bet paša
mudrim sūjim skrēja uz sātu. Valns dūmuoja, ka meitene īlēks,
un arī pats krita īškā, bet apsamuonīja. Cikom otkon jis izakapa-
čuoja nu elnes dūbes un dzynuos meitenei pakal, meitene jau
beja sātā. Valns pīskrēja pi ustobas un gribēja īskrīt īškā, bet

zemnīks beja aizkristuojis lūgus un durovas, un vainām vaja-
dzēja aizīt uz elni tukšam rūkomi. Bet meitene izauga lela, izguoja

pi veira un dzeivuoja laimīgi.

18. Velns par pļāvēju.

1. A. 820. E. Eniņš Talsos T. Dzintarkalna krājuma.

Reiz vienas muižas darbinieku pulkā gadījies kāds pavārdzis
vīriņš, kas muižas pļavā strādājot, nevarējis citiem pļāvējiem
līdz paplaut. Kā par nelaimi, šim nu vēl gadījusies pavisam ne-

lāga izkapts. Vagārs bijis loti dusmīgs par tādu neveiksmi un li-

cis tam nopļaut aizkavēto daļu par dienasvidu.

Dienasvidū vārgulis dabūjis no otra pļāvēja labu izkapti._Šī
izkapts ta ņēmusi zāli, ka vārgulis no prieka iesaucies: „Ar tādu

ieroci pavisam cita lieta! Nu varu pļauties ar pašu velnu."

Tiklīdz viņš izteic šos vārdus, velns tūliņ klāt un saka: „Nāc
pļauties, tad gan redzēsi!"

„Kas tur ko redzēt?" vārgulis atcērt. „Pļauj tik papriekšu,
bet neglūni atpakaļ, lai tev kaklu nenocērtu! Mana izkapts loti

smaļi ņem."
Velns nu sāk vareni pļaut, bet vārgulis, iekāpis velna vālā,
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vīcina savu izkapti pa velna pļāvumu tāpat tukšu un uzsauc:

„Griez, circeni, ka nenocērtu tev papēžus!"
Velns pārdomā: „Vai traks! Ar to vis nevajadzēja ielaisties!

Kas to butu zinājis, ka tam apgabalus vien sokas!" Kādu laiku

pļāvis, velns jau pavisam piekusis un sāk atmuguriski solīt vār-

gulim pus sieku zelta, lai atlaižoties.

Bet vārgulis tik tīšām atcērt: „Vai griezīsi, ko činksti! Kas
tas par velnu, tik ātra piekusdams!"

Velns sāk lūgties: «Atlaidies tikai, došu veselu sieku zelta!"

„Nu lai tad arī notiek!" vārgulis atbild. „Bet paplaujies vēl

un neskaties atpakaļ, ka tev neiecērtu."

„Ne, ne!" velns atsaka un svelpdams pasauc savus puišus.
Atskrien tādi mazi puišeli un prasa kā sadeguši :„Ko gribi?"
«Atnesiet sieku zelta tam stipriniekam, kas man aiz mu-

guras!"
Velna puiši ir tūliņ ar zeltu klāt, vārgulis saņem savu maksu

un atlaiž velnu no pļaušanas. Velns nu iet projām un pukojas, baltu

spļaudams: „Bij man to zināt, nebūtu ne sācis!"

Arī pats kungs dabū zināt, cik daudz vārgulis par dienasvidu

nopļāvis, ļauj nu viņam strādāt, cik spēj un grib.

2. A. 820. Skolnieks A. Livdens Latgalē.

Pi vīna kunga dzeivuoja kolps, kas beja lūti nabogs, bet leis

struodnīks. Vīnu reizi kungs nūpierka viņam izkapti, bet kolps
teica, ka naasūt loba. Tad kungs nūpierka viņam ūtru izkapti, bet

arī 'šei kolpam nap-atvka. Tad kungs teicja: „Kaidas tad tev

vajag?"

Kolps teicja: „Dūd man symtu rubļu, es pats nūpierkšu, kai-

das man vajadzēs."
Tad kungs īdeve jami tū naudu, un kolps aizguoja un nūpierka

sev pa pruotam izkapti. Kungs vaicuoja: „Vai tagad byus loba?"

„Jā!" atbildēja kolps. „Potim vainām papīžus nūpļaušu."
Kad kolps nūguoja pļautu, tad atguoja valns un teicja: „Tu

gribi man papīžus apgrīzt!"

„Jā," teicja kolps. „Bet jo pļausim, tad nūsarunuosim tai, ka

kurs pļaus pa prīšku, lai nasaver atpakaļ."

„Labi!" atsaka valns. „Jo jau tai, tod tai."

Valns stuojuos pa prīšku un plaun, bet kolps pakal.

„Tu pļaudams atpakaļ nasaver, cvtaidi golvu atgrīžšu," soka

kolps.
Valns vysim spākim speruos uz prīšku, nikuo naatsaceidams.

„Uotruok! uotruok!" soka kolps.
Vainām jau svīdri par pīri tak, bet kolps svilpuodams īt pa
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tukšu vuolu sūlim uz prīšku. Valns jau nūguris, bet vuola vēl

gara.

«Atsapvusim un aizpeipēsim," soka valns.

"Na," atteice kolps, «vajag beigt vuolu un tad varēsim aiz-

peipēt."
Tad soka valns: «Palaid mani vaļā nu vuolas, es tev sa-

moksuošu par tū!"

«Bet kū tu man moksuosi?" soka kolps.

Tad valns pateicis sovim bārnim, lai īt atnas zaltu. Kad zalts

beja atnasts, valns nūmetis zemē naudu, aizskrēja kai apreibis

pa ceļu. Bet kolps palvika lūti boguots un nakolpuoga vairs

kungam.

3. A. 820. R. Tabine. Naaizmierstule „T autas posoka s", 6.

Lela meža molā dzeivuoja sienms vecītis ar sovu vēcini, jī
obi beja nespēcīgi un bārnu jīm nabeja, kas pastruoduotu vysus

lauku dorbus. Vecītis sagudruoja jemt kolpu, bet jis nazvnuoja,
kur tū atrast.

īdams pa šauru meža celiņu, jis satyka krītnu puisānu. Puika,

pamanījis veci, soka: „Kuo tu, tāvs, meklej?"
Un vecītis atbildēja: «Meklēju sev puiša."
«Pajem mani par puisi; es labi kolpuošu."
«Labi! bet cik tev vajag olgas?"
«Maņ pītiks četru rubļu."

Labi, tys pa veča mokām. Jī obi aizguoja uz vecīša būdiņu.
Otrā reitā puika, padarījis muojas dorbus, teicja: «Tāv, īsim uz

muižu pi kunga. Varbyut pi juos bvus kaids dorbs. Nūpelnēsim,
byus tev un maņ."

Večam tys pa pruotam. Jī obi aizguoja uz kunga pili. Kungs,

pamanījis jus, sacīja: ,Ko jyus te volkuojatīs ap munu pili?"
«Cīnīgs kungs, mes meklējam dorba."

«Ejat rudzu pļautu."

«Par vīnu dīnu vysi rudzi byus stotūs," līlējas puisāns.
Tys kungu aizķēra un jis lepnīgi teicja: «Labi, bet jo nanū-

plausit, tad likšu sovim bendēm nūcierst jums galvas; bet jo nū-

plausit, taddabuosit pīci symti rubļu."
Pec nūrunāsi vecīts un puisāns altzguoja utz būdiņu meža

mola. Nyu puika soka: «Tāv, nūkauņ vuškas, cytaidi es na-

varešu pļaut."

Vecīšam žaJl beja vušku, juo vysa tuo monta jam pīcas vīn

beja, bet jis tumar nukova. Sakruovuši vuškas gali vazumā, jī lai-
djas uz kunga rudzu drivu. Kad pībraucja kluot, puika soka: «Tai-
da korsta dīna, saule tai i dadzynoj; pagulēsim pakrēslī."
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Jī atsagula. Par šaltinl puika ceļ veci: „Tav, celis, ēssim

gali!"
Vecītis pīsaceļa, apedja gaļas gabaliņu, bet puika vasaļu

vušku lyka kaulus un otkon teicja: „Nyu ir juopagul; paādušam

gryuši struoduot."

Vecītis breinuojas gon, bet nikuo nasoka. Jam arī gribējās

pagulēt. Saule jau beja pēc pušdīnem, kad puika paruovja veci

aiz rūkas, sacīdams: „Tāv, celīs, aizkūssim."

Vecīts pasamūda, «Jkotuos apkuort un brinuojas: leluokuo

rudzu puse nūpļauta un sastatīta stotūs. Jis pīguoja pi rotu, nu-

grīzja sev gaļas gabaliņu, bet pulsam padevja vasaļu vucynu. Pa-

āduši jī otkon guļuos. Saule beja launagā, kad puika pamūdvnuoja

veci, sacīdams: „Tāvs, celīs, brauksim uz pili! Rudzi jau uū-

plauti."
Jī nūbraucja uz pili pēc olgas, bet kungs» natic. Kai tai? Na

jau šī, sierms veceis un napīaugušais puisāns, varēja veikt tū

dorbu? Un vēl par vīnu dīnu? Puika, radzādams, ka kungs natic,

teicja: „Nu ej, pasaskotīs."

Kungs aizīt uz teirumu— jā, ruguoji vīn — un stoti kai phļsāta
stuov. Tūmār kungs jīm naudas naatdevja, bet teicja: „Jo par

vīnu dīnu savessit vysus rudzus, tod dabuosit pīci symti, jo na,
tad aizmoksuosit ar sovom galvām."

Un puika atsaucja: „U-ja, kas tys ir! Es par vīnu reizi at-

vesšu vysus rudzus."

Kungs teicja: „Labi! Jo savessi, tod sajemsi pelnītu olgu;

jo na, tad atdusi golvu."
Vecs ar puiku aizguoja uz mežu. Puika izlasīja vysleluokuos

egles, izruovja tuos ar saknēm, aiznesja uz muojom un par vīnu

stundi iztaisīja brdinum lelas rogovas. Vecīts tik stuov un sko-

tuos. Golā puika pats īsajyudzja rogovuos, aizbraucja uz rudzu

lauku. Tur jis lyka večam vazumu kraut, bet pats devja kyulus.

Pīkruovja vazumu kai kolnu, ka vecīts vairs navarēja augšā stuo-

vet. Tad puika pats suoka vilkt kyulus augšā, bet veci pasyu-

tīja uz muižu, lai pasoka kungam taisīt plotu oelu.
Cikam vecītis sastaiguoja uz muižu, tikām puika sakruovja

vysus rudzus, jyudzjās vazumā un laidjās uz muižu. Vecīts, at-

guojis nu muižas, tik drusku kyulus pīturēja.

_v

Breinuojas kungs, breinuojas lauds, bet vazuīms guoja uz

prīšku. Atvedis rudzus, puika stuoja pi kunga: „Samoksoj maņ

nurunuotu tīsu!"

Bet kungs i nadūmoj moksuot, jam gribis beigt tū puiku un

veci, tuopēc pavēlēj īspīst obējus septiņu nyknu vēršu kļāva.

Iguojis klāvā, puika soka vecīšam: „Eku bvus dorbs! Stuovi tik

maņ aiz muguras!"
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Tad puika kuram vēršam ķēra aiz astes, tam i uoda nūšmuka.

Vēļ nabeja pusnakts kluot, jau vysi vērši gulēja suortā, gala se-

vim, uoda sevim. Gaismai austūt, kungs svutīja kolpu pēc nadzei-

vu struodnīku mīsom, bet — tovu breinumu — kolps aizklīdzja un,

atstuojis kļāva durovas vaļā, steigšu skrēja uz kungu. Tai un

tai — jī dzeivi, vērši suortā.

Pa tū laiku puika ar veci ari guoja uz kungu pēc moksas.

Atguojuši teicja: „Nu kungs, moksoj naudu."

Bet kungs beja tik dusmīgs, ka pat aizmiersa, ka kungam
smolki vīn juorunoj, un suoka lomuotīs: „Ot valni, to valni!"

Nyu puika sasvta rūkas un teicja: „Jā, es valns gon asu, un

jo tu nasamoksuosi mums par dorbu, tad tova uoda byus tymā
pat gubā, kur vēršu uodas," un pazuda.

Kungs muti vīn izplētja un vecīšam moti sasacēla stuovu. Tū-

mār kungs dreiži atsajēdzja un samoksuoja večam tyukstūšu rub-

ļu. Vecīts nūguoja uz sovu vēcini, nūpierka zyrgu, gūtiņu, vuš-

kiņu un sorgu sunīti un vēļ jam daudz naudas palyka, bet posokai
gols tyka.

19. Augspratīgais medinieks.

A. 830* Rkr. 111, 108 1. p. LP, VII, 11, 48, 1.

Vecos laikos bija viens slinks vīriņš, kas maz par savu pārtiku
gadaja, bet arvienu kurnēja, ka tam nekā neesot. Vienreiz, kad

viņš atkal par savutrūkumu kurnēja, piestājās pie viņa vecs vī-

riņš un sacīja: «Pūlējies pats, tad Dieviņš ar palīdzēs un tev dos,

kas vajadzīgs!"

Slinkais vīriņš nu gāja mežā, uztaisīja tur spostu un gaidīja
uz medījumu. Otrā dienā viņš gāja savu darbu aplūkot un redzi:

sposta bija iegājis liels briedis. Vīrs bez kavēšanās briedi nosita

un saka to dīrāt. Kad viņš savam medījumam jau pavēderi bija
nodīrājis, pienāca viņam taspats vecais vīriņš, kas vakar bija
padomu devis, lai pulējas, un sacīja: .Vai es nesacīju, ja tu pats
pulēsies, Dieviņš tev dos?"

Uz to mednieks atbildēja: ..Vai Dievs man deva? Es pats
dabūju!"

Tai pašā brīdī vecīts grūda ar savu spieķi briedim ribās un

briedis uz reizi uzlēca stāvu uz visām četrām kājām un devas
taisni uz mežu. Medinieks, to redzēdams, varen izbijās un, atzī-
dams savu vainu sauca:«Dieviņš deva! Dieviņš deva!"

Bet tas neka nelīdzēja, briedis vairs nenāca atpakaļ. No tā
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laika ir briedim balta pavēdere, par zīmi, cik daudz vecos laikos

medinieks viņu nodīrājis.

Piezīme: Šo pašu pasaku, kā liekas, ir norakstījis Alfrēds savās «Pa-
sakās" (1893, 27).

20. Kunga laime.

A. 834. A. Vaskis Tukumā.

Vienam kungam bijis dēls liels uzdzīvotājs. Pēc tēva nāves

tas nodzīvojis visu mantu un muižu. Tēvam bijuši daudzi parādā,
bet neviens pēc viņa nāves negribējis parādu atdot. Kad nekā

vairs dēlam nebijis, tas gājis pasaulē.
Reiz dēls apmeties pie vienas drēbju velētājas, kurad bijusi

loti skaista meita. Kunga dēls iemīlējis to meitu, tāpat meita ari

vinu. Jauneklis gribējis meitu precēt, bet mazgātāja meitu ne-

devusi; jo tas esot pliks un liels uzdzīvotājs.

Tad jauneklis devies tālāk pasaulē iegūt bagātību, lai varētu

precēt iemīļoto meiteni. Vienā rudens vakarā tas nokļuvis krogā.
Pie kroga augstā kalnā bijusi lepna pils. Jauneklis apjautājies kro-

dziniekam, kas tā par pili. Krodznieks pastāstījis: tā esot viena

bagāta kunga pils, kas dzīvojot tālu no šejienes projām. Pils esot

neapdzīvota, jo esot apburta. Tajā katru nakti spokojoties, tā ka

neviens tur nevarot gulēt. Pils īpašnieks apsolījies tam pili at-

dot, kas no tās izdzīšot spokus. Jauneklis bijis gatavs pili no spo-
kiem atsvabināt un noņēmies jau nākošā naktī iet pilī pārgulēt.
Tas nolicies gulēt, bet uguni atstājis degam.

Ap pusnakti pilī atskanējis troksnis un pie jaunekļa pienācis

mazs vecītis baltā kažociņā. Vecītis no somas izņēmis matu grie-
zēja rīkus, salicis tos uz soliņa pie gultas, kurā gulējis jauneklis,

un licis tam celties augšā un nākt pie vecīša, lai tas to noskūtu.

Jauneklis licies apskūties. Vecītis tam apskuvis ar bārdas nazi

pēdējo matiņu. Bet kad jauneklis bijis apskūts, tas teicis vecītim:

„Ko tu man, to es tev," un arī vecītim noskuvis visas maliņas. Ve-

cītis bija par to tīri priecīgs un teicis: „Tagad es esmu reiz brīvs

no spokošanās. Man bija jāsnokojas jau kādu simtu gadu."
Tad vecītis izstāstīja, kādēļ šim vajadzējis spokoties. Priekš

kadiem_ simtu gadiem šai pilī dzīvojis labs kungs, kas bijis liels

joku Pēteris. Tas uzņēmis lepni katru ceļinieku, izguldījis to, iz-

dzirdījis un paēdinājis, bet prom ejot licis to apskūt gluži kailu.

Šis bija kunga matgriezis un šim vajadzējis visus apskūt. Reiz

Pilī pa nakti gulējuši divi mūki. Rītā šis arī tos noskuvis. Mūki

Par to šo nolādējuši un šim nu vajadzējis pēc nāves spokoties, ka-
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mēr kas šo noskūtu, bet neviens neuzdrošinājies šim ķerties klāt.

Tagad, kad viņš esot šim noskuvis bārdu, nu būšot miers un va-

rēšot iet veļu valstī. Un par to vecītis jauneklim novēlējis laimi.

Pirmā maija dienā lai tas aizejot uz tiltu, kas atrodoties pie viņa
tēva mājas, tur viņš sastapšot savu laimi. Pēc šiem vārdiem ve-

cītis pazudis. Jauneklis nekur nedrīkstējis tāds apskūts rādīties,

kādēļ dzīvojis tur pat pilī, kur tam ari nekā netrūcis.

Nākot pirmai maija dienai, jauneklis devies uz zināmo tiltu.

Uz tilta, izņemot kādu vecu nabagu ar koka kāju, neviena cita jau-
neklis nesastapis, Staigājis no viena tilta gala uz otru, bet neko

sagaidīt nevarējis un sācis jau domāt, ka vecītis šo būšot tik iz-

jokojis. Te jaunekli uzrunājis nabags un jautājis, ko šis te staigā-

jot. Jauneklis izstāstījis tam1
,

ka te šim esot jāsastop sava laime.

„Vai tad tu, dēls, laimei ar tici?" jautājis vecītis. „Laime nav

vairāk nekas, kā sapnis. Ja tu tici laimei, tad tev jātic arī sap-

ņiem. Es tev, dēls, pastāstīšu sapni, kas sola laimi. Es sapņoju,
ka šīs pils dārza stūri starp divām liepām trīs solus no vienas

liepas trīs no otras, ir aprakts šķirsts ar naudu. Vai tad tu tici,
ka šim sapnim varētu būt taisnība? Tad ej, dēls, un pameklē tur

laimi."

Jauneklis nākošā naktī arī aizgājis uz tēva bijušo dārzu, jo tur

pēc vecīša norādījuma vajadzējis būt kaut kur naudai apraktai, un

sācis zem liepām rakt. Nabaga sapnis piepildījies: zemē gulējis
liels šķirsts, pilns ar zelta naudu. Jauneklis piebēris pilnas kaba-

tas ar zeltu, bet citu noglabājis caurā kokā. Kunga dēls atpircis

mājas atpakaļ. Viņš dabūjis arī pie kroga atrodošos pili, ko viņš

atsvabinājis no spokiem, bet pārdevis to par lielu naudu vecajam
īpašniekam atpakaļ. Tad kunga dēls apprecējis drēbju velētājas
meitu un tie abi nu dzīvojuši laimīgi.

21. Nokostais deguns.

1. A. 838. P. š. no sava teva-teva Raunā.

Reiz_dzīvājis jauns cilvēks, kas jau no bērnu dienām sācis
melot, mānīties un zagt. Par ganu kalpodams viņš zadzis saim-

niekiem ābolus, kāļus, burkānus, nažus un citas sīkas lietas. Liels

izaudzis, tas jau zadzis drēbes, naudu un pēdīgi pat zirgus. Kad
viņš jau trešo_ reiz pieķerts pie lielas zādzības, tad tiesa to no-

spriedusi pakart, Pie karātavām tiesniesis vēl prasījis zaglim:
„Ko tu vel priekš nāves vēlētos?"

Zaglis sacīijs: „Es gribētu vēl ar savu māti parunāties."
Zagļa mate turpat stāvējuši un tūliņ arī piegājusi pie sava
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dēla. Dēls nav vis runājis ar māti, bet pieliecies tai klāt un no-

kodis degunu. Ļaudis to redzēdami, sākuši kliegt no dusmām par

negodīgo dēlu. Tad zaglis pagriezies pret ļaudim un sacījis: „Pie

manas nāves ir mana māte vainīga. Jau no mazām dienām viņa
mani mācīja zagt un zagtās mantas viņai atdot. Tā es tiku pie-
radināts pie zagšanas un pats nesapratu, ka daru ļaunu."

To dzirdēdami, arī ļaudis atzina, ka Dati māte ir vainīga, ka

dēls tai nokodis degunu.

2. A. 838. V. Zacharska no H. Acanovas Makašānu pag.

Vīnu reizi dzeivuoja uz pasaulis vīna uiuotja, atraitne, jai

beja vīns dāls, kurs nu mozu dīnu suoka zagt un nosuot vysu muo-

tei. Kod juos dāls izauga leis, jis vēl vairuok suoka zagt, un vīnu

reizi tīsa jam nūsprīde nuovi caur pakuoršonu. Kad itys dāls jau

stouvēja zam kuortuves un jam lvka cylpu kaklā, jis pamanīja
sovu muoti laužu pulkā gauži raudūšu. Tad zaglis lyudze bendi,

atļaut jam pādējū laiku ar muoti parunuot. Bende atļuove. Tūlaik

zaglis guoja pi sovas muotes un pasaruodēja, ka jis grib sovai

muotei nazkū ausī pasacīt. Bet tymā pat šaltī muote stypri aiz-

klīdze, jo dāls nažēleigi jai īkūde ausī.

„Tys cylvāks patīši ir leis blēdis," runuoja sovā starpā lauds,
„kad jis pi nuoves sovai muotei tik ļaunu suopi padarēja!"

Bet dāls jīm atbildēja: „Mīli ļauteni, nasabreinuojit par munu

dorbu, bet saprūtit, ka muna muote ir vaineiga pi muna kauna.

Kad es beju vēl mozs puika, es jau dajyuku pi zagšonas,_un muna

muote nastruopēja mani par itū. Kod es staiguoju gonūs, es nu

sova saimlnīka vysod zogu vysaidus možus lītus. Kod atnežu uz

sātu, muote prīcuojās par muniim dorbim un nūzagtūs lītus jei

puordevja. Ka muna muote nu mozu dīnu mani bvutu struopējuse,
es nabyutu pīdzeivuojs taidu kaunu. Tuodēļ es īkūžu jai ausī, lai

vysi zyna, kas ir vainīgs pi munys nuovis. Vysi lauds nyu klīdze

uzjbendi, kab zagli apžāluot, a pakuort juo muoti. Tai itū zagli
apžāluoja un izlaidja. a muoti pakuora. Nu tuo laika itys zaglis

pametja itūs vvsus nalobūs dorbus un suoka dzeivuot cīši labi, un

nikod nadūmuoja par slyktim dorbim, kaidus jam muote nu mozu

dīnu muocēja.

3. A. 838. V. Zacharska no 43 g. veca J. Ratanīka Ozolmui-

žas pag. Latvju Kultūras kr.

Dzeivuoja vīna atraitne ar sovu dālu. Dāls beja lels palaidnis
un zaglis. Vīnu reizi juos dālu sagiva, pasādynuoja cītumā un

nūtīsuoja uz nuoves. Kad izvedja dālu kuort un jau izlyku uz ko-
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kla viervi, dāls pamanīja, ka stuov juo muote un raud. Suok dāls

prasīt atļauju parunuot ar sovu muoti pādējū reizi. Juo paklausēja

un devja atjauju parunuot. Pīīt pi juo muote, dāls grib ausī muotei

naz kū pasacīt. Muote pīlvka pi juo mutes ausi, bet dāls tvēra

ar zūbim un nūkūdja ausi. Muote suocja gauži rauduot. Lauds,

kuri guoja vārtūs, kai jū kuors, vysu redzēja un runuoja: „Kaids

palaidnis un laupītuojs, kū jis padarīja sovai muotei?"

Bet zaglis atbildēja: „Nasabreinnojīt par muinu dorbu, bet sa-

prūtīt, ka muna muote ir vainīga pi muna kauna un pi munas

nuoves. Kod es beju mozs, jei paša mani syutīja zagtu, par tū es

tagad kaut pi nuoves jai nūkūžu ausi, lai vysi zyna, kai vajag

muocīt mozūs bārnus.

Kod dāls izrunuoja itūs vuordus, jis pasacīja: „Tagan vārīt

mani pakuort."
Bet ļauds klīdzja, kab jū palaistu vaļā. „Lai dzeivoj un muo-

cas, bet muoti pakorat zagļa vītā!"

Tai muoti par dālu pakuora, bet dāls dzeivoj tagad gūdīgi

un labi.

22. Dzeršana ir lielākais ļaunums.

1. A. 839. P. Š. no sava tev,a-tēva Raunā.

Reiz dzīvoja viens nabaga vīrs, kas gan godīgi strādāja savu

darbu, bet nekas viņam nelaimējās. Lai viņš strādāja kā strādā-

dams, vienādi gadījās kāda klizma priekšā. Reiz vakarā viņš nāk

piekusis nz māju un pārdomā par savu grūto dzīvi. Pretī viņam
nak velns un prasa: „Kādēl tāds noskumis?"

Vīrs atbild: „Kā man nebēdāties? Pūlējos, cik vien spēdams,
bet neka netieku uz priekšu."

„A;psoll man savu dvēseli, tad es tev došu daudz naudas."

JLabak dzīvāšu par nabagu nekā par velna kalpu."
„Ja negribi man dvēseli atdot, tad izdari vienu no trim no-

ziegumiem. Vai nu nosit kādu cilvēku, vai nozodz otram kādu

lielāku mantu, vai arī sadzēries. Arī par to es tev došu lielu

naudu."

To dzirdēdams, vīrs sāka domāt: „Esmu godīgs cilvēks, kādēļ

par cilvēka sišanu jeb zagšanu gan nevaru domāt. Bet piedzerties
jau var arīgoda vīrs. Dzeršana jau vēl nav liels grēks. Pēc tik
daudz raizēm varu vienu vakaru arī papriecāties kā citi ļaudis."
Ta apdomājies, viņš saka uz velnu: „Ja tu man labi par to sa-

maksa, tad varu šovakar sadzerties."
Velns atbild: „Tep_at netālu ir krogs, iesim: tūliņ turpu. Par

apsolīto algu tu nebēdājies!"
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Velns ir pieņēmis cilvēka Izskatu, panēm/ nabaga vīru līdza

un tā abi aiziet uz krogu. Tur velns izpirk dzērienus, dzer pats

un dod arī nabaga vīram! Nogurušam strādniekam dzērieni iet

labi pie sirds, un tas nu dzer vienu glāizi pēc otras. Kad vīrs jau
ir labi iereibis, tad velns to ved laukā. Izejot no kroga ārā, velns

rāda nabaga vīram vienu naudas maku, ko pametis pašulaik no

kroga izgājis kungs, un saka: „Redzi, kāda tev laime! Liels mal-

das maks!"

Vīrs atbild: „Tas jau nav mans!"

„Kāds tu muļķis! Tu žēlo bagāta kunga mantu!"

„Kā es varu ņemt otra naudu?"

„Ko tu paņem, kad neviens neredz, tas ir tavs. Nem drīzāk

un nekavējies!"

Nabaga vīrs pēdīgi arī paņēmi maku un iebāž to ķešā. Bet arī

kungs bija pamanījis, ka naudas maks izkritis, un steidzies atpa-

kaļ uz krogu. Viņš arī bija dzirdējis, ka divi vīri runā par svešu

naudu, un redzējis, ka viens dzērājs, iebāž no zemes paceltu maku

ķešā. Atrās dusmās viņš pieskrēja dzērājaml
,

iesita tam pa ausi

un uzkliedza: „Atdod manu naudas maku!"

Arī nabaga vīrs nu bija saskaities un, nevarēdams dzērumā

vairs dusmas valdīt, sita vecajam kungam pa galvu. Kungs no-

krita gar zemi un bija pagalam. Nu tikai vēl vīrs saprata, kādā

kaunā un nelaimē tas ar savu dzeršanu bija kritis. Lielās bailēs

viņš aizskrēja uz tuvējo mežu un tur pakārās.
Tā nu izrādījās, ka dzeršana bija vēl lielāks grēks, nekā zā-

dzība un slepkavība.

2. A. 839. V. Zacharska no 53 g. vecas M. Babras. Latvju

Kultūras kr.

Vīnā zemē dzeivuoja daudz vainu un pats vacuokais skaitījās

Jeruzalima dāds, kurs sēdēja uz augsta troņa daudz symtu godu

un valdīja par vysu elnes kēnesti. Vīnu reizi Jeruzalima dads iz-

aud pavēli, kab vysi valni' nu elnes ītu uz vierš-zemes pasauli,

staiguotu un lasītu ļaužu dvēseles. Valni paklausīja šovam ķēni-

ņam un nūguoja staiguot pa pasauli. Vīns nu jaunim valnānim

staigoj pa pasauli un nazyna, kur īt, Jis īt pa vīnuceļu un veras,

ka stuov vīna ustobiņa. Valnāns īīt tymā ustobina._ Tī sed vīna

buoba. Valnāns suoka prasīt nu juos, kab jei jam īdutu paēst, jam
cīši gribūtīs ēst. Buoba jam runoj: „Pastruodoj labi, tūlaik es tev

īdūšu paēst."
„Labi!" pasacīja valnāns un buoba devja jam dorbu un taidu

grvutu, kuru valnāns struoduoja treis godi. Pabeidzja valnāns so-

vu dorbu un buoba īdevja jam paēst. Paēdja valnāns un dumoj:
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kur tagan jam īt. Sadūmuoja valnāns īt atpakaļ uz savu elini. At-

īt valnāns uz elni, pasauc juo ķēniņš. Jeruzalima dads, un vaicoj

jam: „Nu, cik tu dvēseļu atnezi uz elni?"

Valnāns jam atbildēja, ka nivīnas naatroda. Tulaik dads jam

vaicoj: „Bet kur tu beji vasaļus treis godus?"

Valnāns jam atbildēja: „Es kolpuoju pi vīnas buobas."

Sasadusmuoja uz juo dāds, pasaucja sovu kolpu un lvka sa-

pērt. Kolpi tyuleņ izpildīja ķēniņa pavēli un syta valnanu tai, ka

asnis vīn ļakstīja. Sasystais valnāns izguoja nu elnes_ un lykas uz

vīnas pļovas pi upes pagulēt. Tai valnāns guļ un veras: īt pa ceļu

vīns pīdzēris zemnīks. Valnāns īraudzēja jū un suoka kardynuot.

Zemnīks sasadusmuoja uz valnānu un gribēja ju sagyut, bet val-

nāns īskrēja upē, stuov yudenī un vys kārdynoj zemnīku. Zem-

nīks dūmoj: „Nūaušu kuojas un sagvušu jū."

Valnāns vēļ cīšuok jū kārdynoj. Zemnīks dumoj: „Valns jus

pajem, vysus zuobokus!" un skrēja upē, kab sagvut valnanu. Kai

īskrēja zemnīks upē pēc valnāna, tai nūsleika. Valnāns sagvva

juo dvēseli, atnas uz elni un runoj tai: „Es atnežu vīna cylvāka
dvēseli, bet ka mani vairuok nasystu, es atnesšu vīna tuksnešnīka

dvēseli, kurs mežā lyudz Dīvu jau divdesmit pīci godi."

„Labi!" atbildēja ķēniņa kolpi, „mes tevi vairuok nasissim,

jo tu atnessr tuksnešnīka dvēseli, ķēniņš tev vvsu pīdūs!"

Valnāns nūīt uz vierszemes pasauli un staigoj. Pīīt jis pi tuos

vītas, kur dzeivoj tuksnešnīks, un veras, ka jis tašņi tymā laikā

lyudz Dīvu. Valnāns puorsataisīja par putnu un pīguoja tyvuok
pi tuksnešnīka. Jis vērās, ka pi juo sēd putniņš ar sasystu spuor-

nu, nu kura cīši tak asnis. Tuksnešnīkam tyka žāļ putniņa, pīguoja

jis tvvuok pi ituo putniņa un gribēja jū paglaudīt. Kad tuksmšnīks

pīlyka rūku pi putniņa, tvēra itvs putniņš jū un nūnesja augši gai-
sa. Nas putns tuksnešnīku pa kolnim, pa mežim, pa jyurom. Tuks-

nešnīks cīši sasabeida, bet putns jam runoj: „Tagan gols byus to-

vai dvēselei. Jo tu grybi, paroksti sovu dvēseli man, tūlaik es tevi

nūlaisšu uz zemes dzeivu, bet jo nagribi, tūlaik es laisšu tevi nu

ituo augstumu taidā vītā, ka tovu kaulu napaliks!"

_

Tuksnešnīks dūmoj pats sevī: „Lai bvus gols dzeivei, bet

dvēseles nikam napuordūšu!"
Tūlaik putns jam otkon runoj: „Nu, jo nagribi tai, tad izpildi

vīnu no trejām lītam: voi ej nūsit cylvāku, vai ej pagul ar meitu,

vai ej pīdzer brandvīna. Kad tu vīnu lītu nu itom izpildīsi, es tevi

palaisšu uz zemes. Tuksnešnīks dūmoj: „Cylvāku nūsist ir leis

graks, ar meitu gulēt arī leis grāks, lobuok es izderšu brandīna,
puorgulešu un reita Dīvs man itū grāku pīdūs."

Padumuoja tuksnešnīks un soka: „Es lobuok izdzeršu bran-
dīna!"
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„Labi!" atbildēja jam putns, Nūlaidja jis tuksnešnīku pi vīna

krūga, pats puorsataisīija par cvlvāku un runoj jam :„Ej uz krūgu,
tī vari izdzert brandīna un tī ir arī meitas, ka gribēsi!"

Tuksnešnīks runoj vainām: „Kas byus, ka man nav naudas,

ar kū samoksuot par brandīnu?"

Valns jam atbildēja: „Pasaverīs karmanā!"

Tuksnešnīks ībuozja karmanā rūku, un valns jam pībēra pus

karmana sudobra naudas. īguoja tuknešnīks krūgā, pajēmja bran-

dīnu un pīdzera. Suoka tuksnešnīks ar krūdzinīcu runuot par mī-

lestību un bučuotīs. Paša krūdzinīka nabeja sātā, bet taišņi tvmā

laikā īguoja ustobā pats krūdzinīks un vērās, ka juo sīva bučuo-

jas ar nazkaidu ceļa veiru. Sasadusmuoja krūdzinīks, satvēra nazi

um gribēja nūsist tuksnešnīku, bet valns nu rnolas suoka klīgt tuks-

nešmīkam: „Kuo tu verīs? Tevi grib nūsist! Pajem nazi un dur

krūdzinīkam kryutīs!"
Tūksnešnīks pasaver apleik sev un vērās, ka zam pazuses

jam nazis, kuru valns jam jau īlyka. Tuksnešnīks tvēra tū nazi

un nūsyta krūdzinīku. Stuov tuksnešnīks un dūmoj, kas tagan

byus, bet valns jam runoj : „Zyni kū, tyuleņ atīs pēc tevis, sajems
un mūcīs tevi un bvus tev pavysam slikti. Lobuok tu ej un pa-
sakor!"

Tuksnešnīks sadūmuoja, ka lobuok ir jau pasakuortīs un nū-

guoja jis krūdzinīka klāvā un pasakuora. Valns satvēra juo dvē-

seli un nūnesja uz elni. Vacais ķēniņš, Jeruzalima dāds, valnānam

pīdevja par tū, ka jis treis godi puorsēdēja pi buobas.

23. Cilvēku sodi.

1. A. 840. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienavā. LP, 11,

40, 24.

Viens cela-vīrs, caur miežu braukdams, iemaldījies svešā bū-

diņa un lūdzis naktsmāju. Būdiņas saimnieks teicis: JDošu, došu.

bet tad tev jāapņemas man rītā pastāstīt, ko esi pieredzējis un

piedzīvojis."

Labi, Ceļa vīrs nojūdz savu zirgu piedarbā un tad aiziet pie
miera. Bet knapi pirmo miegu nogulējis, tad atmožas un ierauga
istabu tik gaišu, kā dienā. Ceļa vīrs knaši uzlec, izberzē acis un

taisās iet zirgu iebarot, jo viņam pilnas domas, ka nogulējies un

ka dienas gaisma uzbrukusi.
Iziet priekšnamā — nevar laukā tikt: resna sieviete sēž uz

durvju kliņķa. Pagriežas uz otru pusi, tur divas gultas un katrā

gultā pa laulātaml pārim. Vienam pārim odze no vienas mutes
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izlien, otrā ielien: otram pārim lēkā zelta putniņš no vienas mutes

uz otru muti. Izskatās ilgu laiku; tomēr sieviete sēž uz sava

kliņķa, kā sēdējusi. Beidzot viņš nogrūž sievieti nost no kliņķa

un iziet ārā. Laukā tādi paši brīnumi!: pie loga stāv liels vīrs,

cirvis iecirsts mugurā, rati ripo pa sētsvidu riņķī vien, ragus

velkas šlūteniski pa dubļiem krustim šķērsām un otrpus sētas

vīrs stenēdams nes veselu žoga posmu ar visām vabām un sta-

biem uz muguras. Tas nu tas. Aiziet uz riju, tur neiet labāki:

dakšas, trīzuli, kretuļi, spriguļi lec no viena kakta otrā sauk-

dami: „Kur tu — kur es? Kur tu — kur es?"

Ceļa vīrs nu domā arī kādu vārdu iesaukties, bet acumirklī

visa pasaule paliek tumša un gribot negribot jāiet atpakaļ gulēt.
No rīta būdiņas saimnieks prasa: „Nu, stāsti, ko labu pieredzēji?"

„Ko nu redzēju? Redzēju tik gaišu nakti, kā pašu dienu."

„Skaties, citā pasaulē būs nakts gaišāka par dienu. Nu, ko vēl

redzēji?"

„Redzēju sievu uz durvju kliņķa."

„Redzi, tās ir tās slinkās, kas nevīžo ne durvis ar muguru

aiztaisīt. Citā pasaulē viņām jāsēž uz kliņķa. Nu, ko vēl redzēji?"
„Redzēju vienam pārim odzi mutēs lienam un otram pārim

zelta putniņu virs mutēm lēkājam."

„Birmais pāris ir tie, kas šinī mūžā savā starpā ķildojas, tiem

ložņas viņā pasaulē odze vienā mutē, otrā mutē; otrs pāris tur-

pretim ir tie, kas labi sadzīvo, tiem lēkās viņā pasaulē zelta put-
niņš gar galvām. Nu, ko vēl redzēji?"

„Arā ejot tā pati sieva sēdēja uz kliņķa; bet es to norāvu

zeme."

„Nu, tad tu esi to no mokām atpestījis; citādi tai būtu tur vēl

tagad jasež. Nu, ko vēl redzēji?"
„Redzēju vīru, kam cirvis mugurā iecirsts."

„Tas ir tas, kas vakaros nevīžo cirvi pie malas nolikt. No rī-

tiem, pie darba iedams, tāds tev meklē saīdzis un aizkavē velti

laiku. Viņa pasaulē tam jānes cirvis mugurā. Nu, ko vēl redzēji?"
„Rati ripoja pa sētsvidu un ragus vilkās šļūteniski krustim

šķērsam."

„Tas ir tādēļ, ka daži palaidnieki saimnieki rudeņos nenoliek

ratus pie malas un pavasaros ragus. Viņā pasaulē tiem būs darba

ar ratu un ragu noridašanu. Nu, ko vēl redzēji?"
„Tad viens vīrs nesa veselu žoga posmu ar visām vabām un

visiem stabiem uz muguras."
„Tas ir nelietīgs kaimiņš, kas slepen iecēlis sprīža attālumā

žogu otra kaimiņa robežas. Viņa pasaulē tam1 jānēsā tālāk pacel-
tais žogs uz muguras. Nu, ko vēl redzēji?"
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Rīja dakšas, trīzuli, kretuli, spriguli lēkāja no viena kakta

otrā, saukdami:_„Kur tu — kur es?"

„Tas ir tādēļ, ka nenoliek pēc apkūlām daiktus savā vietā,
bet nosviež kur nebūt. Tādiem nekārtībniekiem viņā pasaulē visi

daikti būs jāmeklē. Redzi, visu to tev rādiju, lai zini ir citiem pa-

teikt, kā pasaulē jādzīvo."
To sakot, mājiņa ar saimnieku acumirklī nozūd un ceļavīrs

ierauga savu zirgu iejūgtu uz viņu gaidām. Viņš apskatās labi un

re: ceļš arī turpat.

2. A. 840. Anlīze Cobs Svitenē. LP, IV, 191 (46, 1).

Citreiz nespējīgs vecītis, lielu trūkumu ciezdams, bija izgājis
mežmalā art. Nabadziņš ara raudādams, jo rokas bija tik gurde-
nas, ka nespēja no liela vecuma arkli' vairs noturēt.

Te piepēži — kur gadījies, kur ne — iznāk no meža vecs vī-

riņš, prasīdams: „Kāpēc raudi?"

..Kā neraudāt? Nav ko ēst un spēka arī nav strādāt."

JMekas, jūdz nost un ej mājā! Sieva būs izvārījusi kāpostus.
Bet pirmo karoti strēbdams, izej laukā paskatīties, tur redzēsi

pie žoga baltu zirgu un baltu sunīti. Zlirgam uz muguras būs bal-

tas drānas; tās apvilkdams, kāp zirgam mugurā un jāj pakal, kur

sunītis tek!"

To sacījis, vecais vīriņš iegāja mežā un iznāca ar vienu ogu.

Pusogu apēda pats, pusi atdeva arājam un tad pazuda.
Vecais arājs pāriet mājā: sieva izvārījusi kāpostus no dzirnu

puteklīšiem un sētmalu zālītēm. Bet pirmo karoti strēbis, izgāja
ārā. Pie sētas baltais zirgs ar baltām drānām un sunīti jau gai-

dīja. Vecītis ātri aprauj drānas un jāj, kur sunītis tek. Jāj — uz

reizi ierauga vareni jauku āboliņa lauku vienos ziedos; mazs aitu

pulciņš barojas treknajā ābulā, bet visas tik vājas, ka kauli un

āda, jādomā: pliku atmatu minušas, tā.

Pajāj atkal gabalu, ierauga pliku atmatu un liels pulks trek-

nu aitu lēkā vien, kā nobarojušās, jābrīnās: kas barojis, kas ne,

uz tik plikas atmatas.

_

Pajāj atkal gabalu, ierauga tiltu; tiltam vienā galā stāv cil-

vēks, kam pa muti namitoši: tek ūdens ārā un kas tomēr brēc:

„Vai! kā gribas dzert! kā gribas dzert!"

Tiltam otrā galā stāv cilvēks ar maizes kukuli rokā, un tas

atkal brēc: „Vai! kā gribas ēst, vai! kā gribas ēst!"

Pajāj atkal gabalu: ierauga garu redeli; sunītis tek pa redeli

uz augšu, zirgs kāpj ar visu jātnieku pakal. Kāpj, kāpj — uzkāpj

pašās debesīs. Dievs prasa: „Nu, mans bērns, ko tu redzēji, pie

manis atjādams?"
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„Ko nu redzēju? Redzēju zaļu āboliņa lauku ar vājām avim un

tukšu atmatu ar treknām."

„Redzi, mans bērns! tās vājās avis ir bagātie cilvēki virs

zemes, kas bagāti būdami, tomēr loti nabagi; viņš nekad nav

paēdis, tāds cilvēks, Bet tās treknās avis uz tukšas atmatas ir

tie cilvēki, kas, kaut arī nabagi, tomēr priecīgāki un laimīgāki par

badīgiem bagātniekiem."

„Ko vēl redzēji, mans bērns?"

„Redzēju tilta galā vīru, kam ūdens pa muti lija un tomēr

sauca uzsaukdams: „Man slāpst!" Otram atkal maizes kukulis

rokā un tomēr sauc uzsaukdams: „Man gribas ēst!"

„Redzi, tie ir tie, kas viņā pasaulē otram nav novēlējuši ne

ūdens lāsītes, ne maizes garoziņu un kas grūtdieņus un bāreņus

ar kājām spārdījuši. Šinī pasaulē tādiem jānoslāpst pie upes un

badā jānīkst maizes kukulim' blakus."

Kad vecītis tā bij izrunājies, tas nokāpa atkal pa redeli zemē

un nogāja uz savu būdiņu. Tur ganīja tai brīdī sveša sieva zosis.

Vecītis prasīja: „Sieviņ, vai tā ir mana būdiņa? Kā viņa citādāka

izskatās? Vai mana sieva, nezin jau paēdusi kāpostus vai vēl ēd?"

„Kādus kāpostus?" sieva brīnās.

„A! no dzirņa putekšliem, no sētmalu zālītēm!"

„Ai, vecīti, cik mans tēvs man stāstījis, tad reiz gan te tanī

būdiņā veca sieviņa ar vīriņu mituši, kas tādus kāpostus vārījuši,
bet tas jau tagad simtu gadu atpakaļ."

To dzirdēdams, vecītis ieiet istabā skatīties. Paskatās: —

nemaz vairs tā. kā toreiz; tik vecā krāsns tā pati. Un tā tūliņ ve-

cītis nolikās uz krāsns mūrīti un nomira.

3. A. 840. Šteinbergu Jānis KrustPilī. LP, VI, 138 (8, 5).

Vienā svētku sestdienā vanderzellis iegriezās pie viena saim-

nieka nakts māju lūgties. Saimnieks atteica: „Ja proti pasakas
teikt, tad naktsmāju dabūsi."

Labi. Un nu saimnieks — kā jau svētku sestdienā, kad labs

kumoss pie rokas — krietni pamielo vanderzelii un tā tas vakars

pariet, nedabūja pasakas nemaz iesākt, labāk rītā, tad teikšot,
kad uzcelšoties.

Bet gulēt ejot, saimnieks atstāda alus kausu uz gaida, pie-
teikdams savam ciemiņam, ja naktī slāpstot, iai tikai atspirdzino-
ties ar alu, tad būšot labāka dūša pasakas stāstīt.

Un naktī vanderzellis patiesi atmodās noslāpis. Viņš dzēra.
Bet kas tas? Alus nemaz nesmēķē — tīri tāds glums. (Kausā biju-
šas asinis.ļ Nu viņš pamet kausu un iziet ārā. Izgājis ārā, redz
divus cilvēkus: vienu redz raudami, otru smejamies.
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Aizgāja līdz piedarbam, dzird spriguļiem pilnā gaitā kuļam:

„Kur tu? kur es? kur tu? kur es?"

To visu redzējis, dzirdējis, viņam palika tā savādi ap sirdi un

tādēļ mudīgi vien steidzās istabā atpakaļ. legāja istabā, redz at-

kal brīnumus: vecajam saimniekam galva nocirsta un cirtums

ar matiem aplikts. Vecākajam saimnieka dēlam un viņa sievai

atkal liela čūska pārstiepušies pāri; bet jaunākajam saimnieka dē-

lam uzmetusies bite un tā dzēla un dzēla, tikai pie kalpones vien

viņš nekā nemanīja sevišķa. Tas nu tas.

Bet rītā visi uzplijās vanderzellim, lai nu stāstot vakar apsolī-
tās pasakas. Vanderzellis domāija: „Ko es jums citu stāstīšu?
Stāstīšu labāk to pašu, ko naktī piedzīvoju."

Un nu viņš iesāka, kāds bijis kausā alus, kā redzējis vienu

raudam, otru smejamies, kā piedarbā spriguļiem kūluši, kā saim-

niekam galva bijusi nocirsta, kā vienam dēlam- čūska bijusi pār-

stiepušies, otram bite dzēlusi un kā kalpone viena vienīga gulējusi
netraucēta. Pabeidzis stāstīt, vecais saimnieks teica: „Tas, kas

raudāja, ir zārka koks, tas, kas smējās ir krusta koks, spriguli ir

dzīvības kungs, čūska ir nesaderība un bite, kas dzēla, ir grūtība,

ciešana, un svešnieks to visu var svētku vakarā pie mums re-

dzēt — tādas ir mūsu mājas."

4. A. 840. J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 116 (42, 3).

Reiz gadījies ceļa gājējam kādā mājā kūku vakarā ieiet un

nakts māju lūgt. lesākumā saimnieks stomījies; beidzot devis

gan naktsmāju, bet ar to norunu, ka rītu ceļa gājējam viss jāiz-

stāsta, ko naktī pieredzējis. Labi. Vakariņās saimnieks ciemiņu
labi pamielojis un ar alu pacienājis; vēl gulēt iedams atvēlējis:

„Ja tev, ciema brāl, naktī slāptu, ej droši vien pie alus kubla un

dzer, cik patīk!"

Ciemiņš gulējis, gulējis — piepēši atmodies vareni noslapis.

letaisījis uguni un meklējis alus kublu. Bet tos brīnumus! Vaka-

rējais alus kublā palicis par asinim. Nav dzēris, gājis atkal gulēt.
Bet atkal brīnumi. Tai gultā, kur saimnieka vecākais dēls ar

savu sievu gulējuši, sīkuši bite un riņķī vien lidojusi šiem ap_ gal-

vām. Pagājis turpmāk pie otras gultas, kur saimnieka_ jaunākais

dēlis ar savu sievu gulējuši, te redzējis čūsku, kas par galvām

ložņādama, drīzi dzēlusi dēlam, drīzi viņa sievai. Pagājis turp-

māk pie saimnieka gultas: saimniekam bijusi nocirsta galva un

kājās ielikta. Beidzot izgājis laukā, tur dzirdējis saucam: „Kur

tu, kur es? kur tu, kur es?" tad atkal citā vietā saucis: „Citus

nocērt, mūs atstāj, mūs atstāj, citus nocērt, mūs atstāj!"

No rīta stāstījis saimniekam, ko naktī pieredzējis un dzirdējis;
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saimnieks izskaidrojis: „Re, kūķu naktī 'tādēļ alus paliek par asi-

nīm', ka alu darinot, pilnu kausu iesmeļ un visu neizdzer. Bite kāķu
naktī tiem laulātiem ap galvām lido, kas mīlīgi sadzīvo, un čūska

tiem dzeļ, kas savā starpā naidojas, ķildojas, rejas. Māju saim-

niekam tādēļ kūķu naktī galvu nocērt un kājās ieliek, ka nebēdīgi

puiši tai gadā istabas pakšķos cirvi iecirtuši, vai arī darbodamies

(niekodamies) iekapājuši. Un tie, kas tur laukā saukājušies: kur

tu, kur es? — ir spriguļi, kurus kūlēji pēc nokūlām nav pakarinā-

juši pieklājīgi vadzī, vienā vietā,_bet šur tur nomētājuši. Bet tie,

kas tur sauca: citus nocērt, mūs atstāj! ir nenopļautie labības

stiebri, ko lopi ganīdamies nekārtīgi kājām minuši."

5. A. 840. Līdaku Jēkabs un Juris lecavā. LP, VI, 136 (8, 2).

Reiz dzīvojis ļoti dievbijīgs un viesmīlīgs saimnieks, bet viņa
saimniece bijusi bezdievīga, sīksta un vēl nikna kā pūce.

Vienu dienu pie saimnieka atnācis vecs vecs vīriņš. Saim-

nieks mīļi ciemiņu uzņēmis, bet tā, ka pati to neierauga.
Projām iedams vecītis sacījis: „Nu dēls, vai tu mani arī ne-

gribi reiz apciemot?"

„Paldies, paldies! — labprāt."

„Nu tad labi! Svētdien, kad aiziesi baznīcā, tad nāc no baz-

nīcas pats pēdējais ārā un apstājies pie baznīcas vārtiem. Tur ie-

raudzīsi lielu baltu zirgu, kāp tam mugurā, tas tevi atnesīs pie

manis."

Jā, kā sacīts, tā noticis. Aizgājis baznīcā, iznācis pēdējais,

uzkāpis baltiņam un sācis jāt arvienu tālāk un tālāk. Jājis, jājis
labu laiku, beidzot ieraudzījis lielu, lielu lanku. kur liels pulks
aitu barojušās. Bet visas viņas bijušas tik vājas, lai vējš apgāztu,
lai gan zāle treknumu treknā.

Jājis vēl tālāk, ieraudzījis otru pulku aitu pliku noru grau-

žam; bet tās tomēr bijušas tik treknas, tik treknas, ka bēdas.

Jājis vēl tālāk, ieraudzījis divus kraukļus ap asiņu trauku

kaujamies.

Jājis vēl tālāk
L

te pašā vakarā sasniedzis lielus pils vārtus;

un pie vārtiem gulējusi ārpusē viena raiba govs. Pieklauvējis pie

vārtiem, iznācis tas pats vecītis: „Nu, dēls, vai nu atnāci gan mani

apciemot?"

„Kā tad, kā tad — nu jau atnācu gan."
„Nu tad panāc iekšpusē!"
Vecītis ievedis iekšā, paēdinājis, mīļi izrunājies un paturējis

ciemiņu to nakti un vēl vienu dienu.
Beidzot ievaicājies: „Nu, dēls, vai tu šurpu jādams kaut ko

varbūt ceļa neievēroji?"
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„Kā tad nu neievēroju? levēroju gan. Redzēju vienu aitu

ipulku treknā zālē pavisam nonīkušu, otru plikā norā treknu jo

treknu; tad redzēju pie asins trauka divus kraukļus kaujamies un

te pie pils vārtiem raibu govi."

„Redzi, dēls, nu es tev pateikšu, ko tas viss nozīmē. Tās

vājās aitas treknā zālē ir tādi bagātnieki, kam nekad nav diezgan,

un tās treknās aitas vājā zālē ir tie nabagi, kam ar mazumu pie-

tiek; abi kraukļi pie asins trauka ir tie bagātnieki, kas mantas

labad naidodamies tiesājas; bet tā raibā govs ārpus vārtiem ir

tava paša saimniece."

To dzirdēdams, saimnieks nevarējis izbrīnoties vien; bet ve-

cītis sacījis: „Nu, dēls, vai negribēsi atkal mājā varbūt tikt?"

„Gribu gan — diezgan izsērsies esmu."

„Nu tad tikai izej pa vārtiem, sēdies baltiņam mugurā un jāj

atpakaļ!"
Labi. Jājis, jājis — pēdīgi gadījusies akmeņu kaudze un zirgs

vairs negājis tālāk, lai ko dara. Kāpis zemē. Līdz nokāpis —

ieraudzījis baznīcu turpat blakus. Nu iegājis pie mācītāja: kas tā

esot par akmeņu kaudzi?

„Ā! tā jau mūsu vecā baznīca, kas kopš trīssimts gadiem te

sagruvuši un tagad te uzcelta jauna."
Kā šis tos vārdus dzirdējis, tā aizgājis uz baznīcu, pakritis

un palicis par pelnu čupiņu.

6. A. 840. P. Š. no P. Ze 11 m a s Rīgā.

Senāk ļaudim bijis jau sestdienas vakaros jābeidz pirtī pēr-

ties, ilgāki palikt pirtī neklājies. Reiz kāds vīrs nokavējies un

aizgājis tikai vēl naktī uz pirti. Pirtī ieiedams, viņš redzējis uz

lavas kādu cilvēku sēdam, kas viņam teicis: „Ej atpakaļ uz istabu,
tad uz piedarbu, pēc tam atnāc atkal šurp un pastāsti man, ko tu

tur redzēsi."

Vīrs arī paklausījis un aizgājis uz istabu. Tur viņš redzējis,
ka vīrs ar sievu gulējuši sava gulta, bet starp viņiem stāvējis
liels ledus gabals. Citā gultā atkal gulēļjls otrs pāris, kuriem maza

pelīte ložņājusi no viena mutes otra mutē. No istabas viņš aiz-

gājis uz piedarbu kur viņš dzirdējis kādu svešu balsi žēlojamies:
»Ak tā vecā māte! Ak tā veca māte!44

Tad viņš griezies atpakaļ pirtī, kur tas cilvēks viņam tūliņ

uzprasījis: „Nu, ko tu redzēji un dzirdēji?"

„Istabā iegājis, es redzēju, ka virs ar sievu gulēja gultā Uti

viņu starpā bija ledus gabals. Otra gulta gulēja cits pāris, kuriem
Pelīte tekāja no viena mutes uz otru."

Tas cilvēks izskaidrojis: ~l'as paris, kam tas ledus gabals
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bija vidu, dzīvo sava starpa nesaticīgi. Bet tie, kuru starpa pelīte

ložņāija, dzīvo saticīgi. Un ko tu piedarbā dzirdēji?"

„Tur tikai kada balss žēlojas: „Ak, ta veca mate! Ak ta veca

māte."

„Tas bija mājas gars, kas pukojas par to, ka veca mate aiz-

gājusi gulēt un atstājusi ķēķa traukus nemazgātus."
Pēc šā gadījuma vīrs vairs nekad nav gājis vēlu pirtī pērties.

7. A. 840. Skolniece 0. Krēsliņa no tēvabrāļa Meiranu

zemniekos.

Reiz dzīvoja bagāts zemnieks, kam bija uzaudzis liels dels.

Tad zemnieks sarīkoja savam dēlam lielas dzīrās, «pielika pilnu

pagalmu ar maizes klaipiem un arī vēl uz vārtu staba.

Pēc kāda laika zemnieka dēlam piedzimst dēls. No kāzām

sākot, šis zemnieks paliek arvien nabagāks, ka pat vairs maizes

nav ko ēst. Lūdz dēlam kūmus, bet neviens nenāk. Ko nu darīt?

Nem pats mazo dēliņu un nes uz baznīcu krustīt. Te viņš satiek

vecīti, kas tam prasa: „Kur tad tu iesi ar mazo dēliņu?"

Nesīšu bērniņu uz baznīcu, lai nokrusta, jo kūmos neviens

nenāk."

Tad vecītis saka: „Dod man, es pats aiznesīšu uz 'baznīcu un

atnesīšu atkal atpakaļ, tu ej vien uz māju!"
Vakarā arī vecītis atnes nokrustīto bērnu mājā. Saimnieks

saka: „Būtu jādod kūmam ēst, bet ko lai dod, ka nekā nav?"
_

Tad vecītis izvelk no kulītes maizes klaipu. Zemnieks sāk

skatīties uz maizes klaipu, itkā tas būtu redzēts. Vecītis saka:

„Vai tad jūs šo maizes klaipu pazīstat?"
Zemnieks atbild: „Ir gan tāds kā redzēts."

„Nu, šī ir tā pati maizīte, kuru jūs kāzu dienā uz vārtu staba

uzlikāt, un tad es viņu paņēmu. Dievs negrib, ka uz vārtu staba

maizi liek, tāpēc tad arī jums nav maizes ko ēst."

Visi viņi paēda no maizes klaipa un vēl pāri atlika. Vecītis

promiedams noteic: „Kad mans krustdēls būs četri gadi vecs, es

atsūtīšu bēru zirgu ar zvaigzni pierē. Tad lai krustdēls sēstas

zirgam mugurā un jāj uz mani viesos."
Ka teikts, kad puisēns ir četri gadi vecs, ieskrej pagalmā bērs

zirgs ar zvaigzni pierē. Puisēns ar sēstas zirgam mugurā un jāj
pie krusttēva. Bet te viņam jājot iegribas dzert. Pagājis gaba-

liņu, ierauga ceļmala skaidru avotiņu. Nokāp puisēns no zirga,
padzeras garšīgo ūdeni. Pajāj gabaliņu un ievēro, ka pie avota ir

cimdi aizmirsušies. Jāj atpakaļ pie avota, bet kā par brīnumu

skaidrais_ avots pārvērties par duļķainu un nelabi ož.

Puisēns paņem cimdus un jāj tālāk. Jāj, jāj — satiek vienu
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ganu. Gans gana aitas pa lielu zāli, bet aitas_ sliktas, nespēj iet

un ganam tās jānēsā. Puisēns nobrīnās un jāj tālāk. Jāj, jāj — sa-

tiek atkal citu ganu. Gans gana aitas gandrīz pa kailu noru, bet

aitas brangas, gans sēd uz akmens un stabulē, aitas un jēri lēkā

vien. Puisēns nobrīnās un jāj tālāk. Jāj, jāj — piejāti pie liitnu

mārka. Cilvēki vel slogus, bet nevar izvelt un kliedz: „Kam vēl

smagāks, kam vēl smagāks!"

Puika nobrīnās un jāj tālāk. Jāj, jāj — piejāj pie ezera. Ezers

pilns cilvēku; ūdens smeļas mutēs, bet viņi kliedz: „Kam vēl vai-

rāk, kam vēl vairāk!"

Puika nobrīnās un jāj tālāk. Jāļj, jāj — piejāj pie kalna. Cil-

vēki tur šo kalnu uz pleciem un kliedz: „Kam vēl smagāks, kam

vēl smagāks!"

Puika nobrīnās un jāj tāiāk. Jāj, jāj — piejāj pie mājas. Runā

daudz cilvēku, bet cits cita nesaprot. Puika nobrīnās un jāj tālāk.

Kā jāj, tā iejāj krusttēva pagalmā. Krusttēvs saņem krustdēlu

laipni un ieved istabā, bet pats aiziet uz pirti pērties. ledams pie-
teic krustdēlam: „Visās istabās tu vari iet, bet šinī nav brīv."

Krustdēls nevar nociesties neiegājis un neapskatījies. Atver
durvis un redz: viņa vectēvs sēd līdz pusei ūdens vannā. Tad pie-
iet pie loga un redz: viņa tēvs sēj miežus, kaimiņa tēvs tup un

visa viņa labība krīt kaimiņam klēpī. Uz loga stāv trīs akmentiņi.
Te viņš paķer vienu akmentiņu un sviež kaimiņu tēvam, tad vēl

paķer otru un arī met viņam. Pašreiz ņems trešo akmentiņu, te

ienāk krusttēvs no pirts.

„Vai, krustdēliņ, ko nu tu esi izdarījis! Divas daļas pasaules
ir krusas nosistas."

Pēc tam krustdēls apprasās krusttēvam: _„Kāpēc tad mans

vectēvs sēd ūdens vannā? Kad es izgāju no mājām, viņš jau pa-

lika mājā."

„Tavs vectēvs, krustdēliņ, sēd ūdens vannā par sodu, ka

dzīvs būdams, krogā no citiem vien gribēja dzert."

„Labi! Kad es nācu šurp, ceļmalā bija skaidrs avotiņš, bet

kad es padzēros, aizmirsu tur cimdus un jāju atpakaļ, ūdens jau

bija duļķains un nelabi oda. Kādēļ tas tā notika?"

„Tie tur bija tava tēva un mātes grēki."

„Labi! Bet kāpēc ganam, kas ganīja aitas lielā zālē, tās bija

sliktas un nespējīgas, ka ganam vajadzēja tās nesat."

„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas nekad nav pieticīgi, lai gan ir

bagāti, tomēr saka, ka viņiem nekā nav."

„Labi! Kad es piejāju pie otra gana
1

kas ganīja aitas gandrīz

pa kailu noru, aitas bija brangas, gans sedeja uz akmens, aitas un

jēri lēkāja. Kādēļ tas tā bija?"
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„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas ir vienmēr pieticīgi, lai dzīve

iet kā iedams."

„Labi! Kad es piegāju pie linu mārka, cilvēki vēla smagus

slogus, nevarēja novelt, bet arvien kliedz: kam' vēl smagāks! Kas

tad tie bija?"

„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas no linu mārkiem linus zog."

„Labi! Kad es piejāju pie zera, tas bija pilns cilvēku, ūdens

smēlās tiem mutēs, bet viņi vēl kliedza: kam vēl vairāk? Kas tie

bija par ļaudim?"

„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas krogā ir jau piedzērušies un vēl

kliedz, iai dod vēl vairāk dzert."

„Labi! Kad es piejāju pie kalna, cilvēki turēja to kalnu uz

pleciem un kliedza: kam vēl smagāks. Kas tad tie bija?"

„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas arot ar no otra kaimiņa robežām

zemi klāt, lai gan pašam zemes diezgan."

„Labi! Kad es piejāju pie vienas mājas, tur runāja daudz cil-

vēku, bet cits cita nesaprata. Kādi tad nu ir tie ļaudis?"

„Tie, dēliņ, ir tie cilvēki, kas ejot otra istabā, klausās, ko

viņi tur runā. Tāpēc katram ir šinī pasaulē savs sods jāizcieš.

Padzīvojis kādu laiku pie krusttēva, Dieva krustdēliņš pār-

gāja atkal mājā. Bet nu izrādījās, ka viņš jau bija astoņdesmit

gadu vecs. Savā bijušā mājā viņš nodzīvoja tikai četras dienas

un tad nomira.

8. A. 840. A. Vaskis Tukumā.

_

Reiz bijis nejauks kungs. Tas katru svētdienu licis nopērt
strādniekus. Bet dēls gan kungam bijis žēlīgs. Reiz viņš uzņēmies
visus pērienus viens pats uz sevis. Tēvs par to bijis tādās dus-

mas, ka pārskaities nomiris. Dēls rīkojis bēres, kur ienācis vecs

tētiņš un nosēdies pie malas. Jaunais kungs aicinājis vecīti pie
galda; bet vecītis negājis — ko nu šis iešot pie galda, labi jau
esot, ka atmetot viņam turpat kādu drusku.

Bet kungs neatlaidies — kas esot šā tēva bērēs, tam jānākot
arī pie galda un jāēdot tas pats, ko citi viesi ēdot. Pēdīgi vecītis

piegājis gan pie galda; bet citi kungi bijuši par to noskaitušies

un skatījušies uz vecīti ar baltām acim.

Otrā dienā pils sētā ieskrējis mazs balts zirdziņš, bet neviens

nevarejļs zirdziņu saķert. Tad kungs iedomājies vecīti un zir-

dziņš tūlīt viņa priekšā apstājies un nogulies pie zemes. Kungs
uzkāpis zirdziņam mugurā un jājis. Kādā vietā tas redzējis maza

zālītē ganāmies un priecīgi lēkājam mazas aitiņas. Tālāk tas re-
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dzējis liela zālē ganāmies lielas aitas ar garu vilnu, kas skatījušās

apkārt un vienmēr blējušas. Citā vietā viņš redzējis ezerā iebri-

dušas kailas sievas ar čūskām pie krūtim. Vēl tālāk lielu māju bez

logiem un durvim, ap ko staigājuši apkārt cilvēki un klaudzinā-

juši pie sienām. Beidzot kungs nojājis pie krāšņas pils. Viss te

bijis tik jauks, ka kungs nevēlējies vairs atpakaļ iet. legājis pilī,
tur saticis to veco tētiņu, kas bijis pie viņa tēva bēru dienā. Vecī-

tis bija loti laipns un kunga dēlu vadājis pa pili, rādīdams visā-

das lietas. Ejot gar kādu istabu, vēcītis prasījis kungam, vai tas

nevēloties redzēt savu tēvu. Vēloties gan. Tad vecītis atvēris

istabas durvis. Istabā ap galdu sēdējuši daudzi cilvēki, tērpušies
lopu ādās un ar ragiem pierēs. Tiem kājas un rokas bijušas sa-

slēgtas dzelžos. Kad kunga dēls starp šiem cilvēkieml ieraudzījis
arī savu tēvu, tas lūdzis vecīti taisīt durvis ciet, lai nebūtu tēvs

jāredz. Tad vecītis jautājis kunga dēlam, ko tas esot redzējis pa

ceļam. Vienā vietā redzējis liesās ganībās mazas aitiņas priecīgi
ganāmies; otrā vietā atkal treknās ganībās ganāmies lielas aitas

ar garu vilnu, skatījušas apkārt un vienā laidā brēkušas. Trešā

vietā redzējis ezerā iebridušas kailas sievas ar čūskām pie krūtim.

Ceturtā vietā redzējis lielu māju bez logiem un durvim, kam stai-

gājuši apkārt cilvēki, klaudzinādami pie sienām. Tad vecītis teicis:

„Redzi, dēls, tās mazās aitas liesajās ganībās ir nabagie cilvēki,
kas pieticīgi un priecīgi arī mazumā; bet tās lielās aitas ar garo

vilnu, kas ganījās treknās ganībās, ir bagātie ļaudis, kam vēl

arvien nav gana un vienmēr zūdas. Tās kailās sievas ūdenī ar

čūskām pie krūtim ir emmas, kas savus bērnus pametušas un zīda

citu bērnus. Tā māja bez durvim un logiem ir to cilvēku dzīves

vieta, kas nedod naktsmājas celiniekiern."

Tad kunga dēls gribējis steigties atpakaļ uz māju. Vecītis gan

vēlējies, lai tas vēl uzkavējoties, bet kunga dēls nevarējis aip-

mierināties, ka strādniekiem būšot uz viņu ilgi jāgaida, kādēļ

jājis ar savu balto zirdziņu atkal atpakaļ.

Pārjājot mājā, kungs bijis pavisam izbrīnējies, muižas vairs

nebijis. Kāda vecenīte ganījusi tur cūkas. Gājis pie tas un prasījis,
kur muiža palikusi. Vecenīte brīnējusies vien par svešnieka sa-

vādo runu. Muižas jau sen vairs te neesot. Kā veci ļaudis stāstot,

tad reiz te bijusi gan viena muiža, bet kungs esot nomiris, viņa

dēls pazudis un tā muiža izputējusi. Kungs gājis pie mācītajā, kas

ilgi meklējis pa savām grāmatām. Ja, baznīcas grāmatas kunga

liktenis bijis gan ierakstīts, bet tas noticis jau sen, priekš kādiem

divi tūkstošiem gadiem. Kungs gājis uz baznīcu pie d_ievgalda
un kā uzņēmis maizīti, tā sašļucis, bet ieņemot vīnu, pārvērties

par pelnu čupiņu.
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9. A. 840. 0. Kiršteins Kr. Misā. LP, 111, 86, 47.

Reiz dzīvojis tāds vīrs, kas mēdzis arvienu teikt: „Kaut būtu

lemts redzēt, kā vinā pasaulē klājas!"

Reiz šis pats vīrs apmaldījies dziļā mežā un nevarējis un

nevarējis ārā tikt. Samaidījies trīs dienas, trīs naktis. Beidzot

maldītājies saticis vecu vīriņu un lūdzies tam, lai parādot ceļu.
Vīriņš teicis: „Ej tik uz priekšu, tad satiksi zirgu un sunīti. Kap

zirgam mugurā un jāj tur, kur sunītis tek."

Labi! Vīrs uzkāpis zirgaml mugurā un jājis sunītim pakal. Su-

nītis tecējis pa šādām tekām, tādām tekātu, beidzot iztecējis uz

lielu pļavu ar augstu smilšu kalnu pašā vidū. Šīpus smilšu kalna

zaļojusi kupla ābele un ap ābeli ganījušās treknas govis un spro-

gainas avis. Netālu no lopu bara kalna malā laistījusies skaista,
skaista mājiņa. Vīrs gribējis mājiņā ieiet, bet domājis: „Lai, lai,

pa priekšu jāpaskatās, vai otrpus kalna arī nav kas redzams."

Pārgājis smilšu kalnam pāri. Tur nu ieraudzījis melnu maju

ar asins sili pie durvim. Asinīs pērušies divi kraukli un netālu

stāvējusi melna, nonīkuši govs ar atslēgu virkni uz muguras. To

redzot, vīram palicis tā nelabi ap dūšu; viņš griezies atpakaļ un ie-

gājis skaistajā mājā. Istabā sēdējis tas pats vecais vīriņš, kas to-

dien mežā parādījies un tūliņ uzprasījis: „Nu, vai nu redzēji, kā

cilvēkam' viņā pasaulē klājas?"

„Redzēju daudz ko; tik nesaprotu, ko tas nozīmē."

„Skat," vecais vīriņš izstāstījis, treknās govis, kas gar

ziedošo ābeli ganās, ir tie cilvēki, kas savā mūžā dzīvojuši, kā cil-

vēkiem pienākas dzīvot; bet tie kraukli, kas tur otrpus kalna

asins silē pērās, ir tie, kas dzīvojot gribēja no tuvāku sviedriem

pārtikt un kam nebija žēl otram pāri darīt. Turpretim tā govs ar

atslēgu virkni uz muguras ir tava paša sieva. Viņas cietā sirds

bija aizslēgta ar tām atslēgām, kas tai tagad uz muguras."
Otrā dienā vīrs kāpa zirgam mugurā un jāja uz māju. Bet

majā nebija vairs neviena no pazīstamiem!, visi bija apmiruši, jo

trīs_simti gadu bija pagājuši no tā laika, kur vīrs toreiz no mājas

izgājis un mežā apmaldījies. Vīrs nu izstāstījis savu piedzīvojumu
citiem. Bet līdz ko izstāstījis, tā sakritis un palicis par pelnu
čupiņu.

10. A. 840. No Nīcas. LP, VI, 144 (8, 12).

Vienam ķēniņam bija dēls, kas dikti piemīlēja nabagus; bet

viņa tēvs nabagus ienīdēja. Kad nu tēvs nomira, tad dēls saaici-

nāja bēres tikai nabagus vien. Pēc bērēm dēls jāja aplūkot laukus

un_ ieraudzīja klibu nabagu grāvī guļam. Tūliņ viņš izvilka to no

grāvja, uzcēla sava zirga un sacīja: Jāj nu uz manu pili paēst,
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jo, kā redzu, neesi nevien klibs, būsi arī izsalcis; man Dievs labas

kājas piešķīris gan, pāriešu tev pakal."

Nabags jāja. Nāca drīzi pret pili, te ķēniņa sulainis, ierau-

dzījis tādu plukatu ķēniņa zirgā, gāž zemē un vēl labi izlamā.

Pa labam brīdim pārnāk ķēniņš un vaicā: kur tas nabags

esot palicis. Sulainis atsaka: „Nogāzu no zirga un ietriecu mežā,

jo domāju: viņš būs nositis jūs, pēc jūsu zirga tiekdamies, un grib

aizbēgt ar laupīto zirgu."

Tad ķēniņš gāja meklēt nabagu un atradis pārnesa klibo ne-

sus savā pilī, paēdināja labi, kas vien tas gardākais, un nevēlējās

ne paldies par to. Bet nabags sacīja aiziedams: „Kad tu nāksi pie
manis sērst?"

Ķēniņš atbildēja: „Lai, lai, gan kādureiz es noiešu!"

Nabags sacīja: „levēro, kad atnāks balts zirgs, tad kāp tam

mugurā un jāj pie manis sērst; bet kur baltiņš pats iet, tur laid

viņu!"

Un pēc kāda laika patiesi atnāca pils pagalmā balts zirgs
L

Nu

ķēniņš kāpa mugurā, jāja, jāja — ieraudzīja ābeli ar visādiem ābo-

liem. Viņš pabrīnojās, kā vienā ābelē var dažādi āboli būt, un jāja
tālāk. Pajāja gabaliņu, ieraudzīja lielu zāli un lielajā zālē dikti

kūdās aitas; drusku tālāk bija atkal maza, maza zālīte un tanī

ganījās treknas jo treknas aitas. Pagāja atkal gabalu, ieraudzīja

mazu upīti; pa upīti peldēja baļķi, vienmēr brēkdami, saukdami:

„Gribu dzert, gribu dzert!" viņš izsabrīnojies: ūdenī ir un dzert

grib! Jāja atkal, nojāja pie kādas mājas un tur zirgs piepēši pa-

zuda kā ūdenī. legāja istabā, ieraudzīja vienu vīru: uz kuru pus!
šis vīrs pagriezās, tur rēgojās bērns tam pretim, nekur no tā bēr-

na izbēgt. Nu iegāja citā istabā, tur satika veco nabagu, laipno

vīriņu; tas vaicāja: „Nu tu esi atjājis sērst?"

„Jā, atjāju sērst!"

„Nu, vai neredzēji ko, jādams?"

«Redzēju gan: tur bija ābele ar visādiem āboliem!"

Vecītis sacīja: „Šī ābele ir pasaule un dažādie āboli ir cilvēki;

un ko vēl redzēji?"

«Redzēju kūdās aitas treknā zālē, treknas aitas vājā zālē."

„Kūdas aitas ir nelāgie cilvēki, treknās tikumīgie; un ko vēl?"

«Redzēju baļķus peldam un pēc dzēriena brēcam."

„Šde baļķi ir dzērāji vīri, kam šeitan ir jāslāpst; un ko vēl?''

«Redzēju viņā istabā vīru grozāmies un bērnu rēgojamies."

„Tas vīrs ir tavs tēvs un tas bērns ir viņa grēks: uz kuru

pusi viņš griežas, grēks visur "rēgojas priekša."
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11. A. 840. Teicējs J. Garo z i n š 47. g. v. latgalietis. J. A. Jan-

so n a kr.

Dzīvoja nabaga sieviņa. Viņai piedzima dēls, bet neviens ne-

nāca par krusttēvu. Viņa nabadzīte, pati nesa bērnu uz baznīcu

Satiek ceļā vecu vīriņu, tas prasa: «Ko tu tur nes?"

«Bērnu nesu uz baznīcu kristīt, bet nav neviena krusttēva,"

sieviņa atteikusi.

Lai ņemot viņu par krusttēvu, vecītis teicis. Sieviņa ar mie-

ru. Aizgājuši uz baznīcu, nokristījuši un vecītis teicis: „Kad mans

krustdēls izaug liels, lai viņš atjāj pie manis ciemos."

«Zirga jau nebūs," sieviņa bēdājusies.

„Nu nekas," vecītis atteicis: «lai atnāk te piekalnē, grāvī būs

balts zirgs, lai sēžas mugurā un jāj, kur zirgs iet."

Kad krustdēls pieaudzis, viņš aiziet uz nokalni, grāvī atrod

baltu zirgu, sēžas mugurā un jāj pasaulē. Jādams viņš redz da-

žādus brīnumus. Viens sēd grāvī, otrs griež maizi, trešais baž

pirmajam mutē un tas tikai sauc: „Dod vēl, dod vēl!" Pa gaba-

liņu redz: viens vīrs sēd pie pumpja, otrs pumpē ūdeni spaiņos

un trešais lej no spaiņa pirmajam mutē, bet tas tik sauc: «Dod vēl,
dod vēl!" Pa gabaliņu redz; sieva mul mežā zemē un divas čūs-

kas zīž katra savu krūti. Jāj tālāk, ierauga skaistā ābuliņa laukā

ganās bars aitu, bet tik vājas un panīkušas, ka bailes, un nemaz

neēd — tik skrien un bļaun. Pa gabaliņu redz: smilšu kalnos ga-

nās bars aitu, tās ēd pavisam mierīgi un ir treknas un taukas.

Nu dēls nojāj pie vienām mājām, piesien zirgu un iet pats iekšā.

Otrā stāvā satiek vienu vecu vecu vīriņu, saka: «Nu es jau at-

jāju!"

„Tad jau būsi mans krustdēls?" vecītis nopriecājas: „Tas
labi gan, ka atjājis; sēdi nu un paciemojies, tikai nedari nekā, man

drusku jāaiziet no mājas!"

Dēls nu sēž pie loga, skatās un gaida krusttēvu. Pa logu viņš

ierauga atkal brīnumus: viens vīrs iet pa lauku un sēj auzas, bet

velns ar maisu iet pa priekšu un visas auzas sakrīt tanī velna

maisā. Dēlam kļūst dusmas. Viņš paņem vienu akmeni un liek

vienreiz velnam. Tūliņ arī atgadās kristtēvs un prasa: «Krustdēls,
ko tu nu padarīji?"

Tā un tā, dēls pastāsta.

„Nav labi," vecītis saka: «visu valsti ar akmens krusu

apsīti."

_

Krusttēvs pastāsta, ka treknās aitas smilšu kalnos ir nabagu
dvēseles, bet vajās aitas āboliņā kungu un bagāto dvēseles. Sie-

va meža jr kungu bērnus zīdinājusi. Nu viņai par to jāzīdina čūs-

kas, kamēr vien saule debesīs. Tie vīri pie pumpja ir vienmēr gā-
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juši pa godiem, ēduši un dzēruši un vēlāk skundējuši, ka nekā ne-

bijis. Tiem jāstāv pie pumpja, kamēr vien saule debesīs. Tie ar

maizi ir bijuši neganti kungi, kas visu sagrābj un kam nekad ne-

bij diezgan. Tiem arī jāēd tā, kamēr vien saule debesīs, jo viņus
nevar piebarot.

Dēls, izciemojies, jāj atpakaļ. Treknās aitas prasa: «Baltais

jājējs, vai ilgi dzīvosim šitā?"

Jājējs atsaka: «Kamēr saule debesīs."

Aitas priecājās, bet otras vaid: «Vai, vai, cik grūti!"
Sieviete mežā prasa: «Baltais jājējs, vai man ilgi čūskas būs

jāzīda?"

«Kamēr saule debesīs," jājējs atbild.

«Vai, vai,_cik grūti!" sieva nopūšas. «Pasaki citiem arī, lai

neiet kungu bērnus zīdīt."

Vīri pie pumpja prasa: «Vai mums ilgi būs tā jāpumpē un jā-

dzer?"

«Kamēr saule debesīs!"

«Saki citiem, lai vairs tā nedara, lai ēduši, vai neēduši, bet

lai tencina, ka visa bij gana."
Maizes griezēji atkal prasa: «Vai mums ilgi būs tā jāēd?"
Kamēr saule debesīs."

Ēdēji sāk gauži bēdāties un piesaka, lai pateic citiem arī, cik

tad iet grūti,
Pārjājis mājās, dēls palaiž zirgu un stāsta mājiniekiem, ko

pieredzējis. Bet otrā rītā atrod pilnu māju mantas, maizes, lopu —

visa gana. Un tā dzīvo zaļu dienu vēl tagad.

12. A. 840. Māt v r v Atis Grāven d ā 1 ē. LP, VI, 134 (8, 1).

Vienam tēvam bijis dikti drošs dēls, Ansis vārdā; tas ne no

kā nav baidījies.
Reiz viņš iegājis citā ķēniņa valstī, kur bijusi viena velna

apsēsta rija, ka nevarējuši nemaz tur gulēt. Bet Ansis apņemies

viens pats izgulēties un nekā nekaitēšot.

Labi, apgulies rijā un gaidījis, kas nu notikšot. Gulējis, gulē-

jis — te ienācis vecs vīrs ar garu bārdu un lūdzis, lai Ansis at-

nesot no pils ūdeni, ko nodzerties. Gājis arī. Atvēris rijas dur-

vis — kas tad tas? Redz divi vīri stāv bez galvām un klona daudz

cilvēku — bez galvām, bez rolkām — spļāvuši viņam' virsū un vār-

tījušies pa zemi. Izgājis pa klona durvim, kur atkal divi vīn tu-

rējuši nocirstās galvas rokā. Aizgājis nie pils durvim, tur stāvē-

juši divi lieli lāči. legājis priekšnamā, tur tupējis viens melns

vīrs un vaidējis: „Vai, kur grūti sēdēt! Vai, kur grūti sedet!"

legājis kukņā, tur atkal balts vīrs rausis pelnus čupiņa. lega-
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jis ķēniņa istabā', tur pie ķēniņa gultas melns vīrs arvienu piebik-

stījis drīzi ķēniņam, drīzi ķēniņienei un ik šis bikstījis, ik ķēniņš

ar ķēniņieni rājušies. legājis kalpu istabā, tur visuvisadi ermi

lēkuši, saukdami: „Ko tu tur esi? ko tu tur esi?"

Bet Ansis neko — sauc, cik gribi. Viņš labāk paņēmis savu

dzeramo ūdeni un steidzies uz riju atpakaļ. Aizgājis, vecais vī-

riņš vaicājis: „Nu, dēls, ko laba redzēji iedams?"

To un to — Ansis izstāstījis galu no gala.

„Re, dēls!" vīriņš izskaidrojis, „tie vīri bez galvām vairāk

neikas nebija, kā durvju stenderes un tie atkal, kurus klonā re-

dzēji bez galvām un rokam!, bija spriguli un grābekli. Tie lielie

lāči bija sētas suņi. Tas tupētājs priekšnamā bija ūdens spainis.
Tas pelnu rausējs bija eņģelis. Tas melnais vīrs pie ķēniņa gultas

bija velns un tie kalpu istabas ērmi bija pastalas un zeķes."

To teicis, vecais vīriņš pazudis; bet Ansis nolicies garšlauku

un gulējis mierīgi, jo mierīgi līdz rītam.

Rītā iegājis pie ķēniņa, ķēniņš tūliņ taisījies Ansim lielu at-

maksu samaksāt par to, ka nebijies viens pats tādā rijā pārgulēt;

bet ķēniņiene drusku izmaitājusi labo pelņu: Viņa pasaukuši Ansi

priekšnamā un rādījusi uz apgāztu ballu: „Ansi, klausies apvel
man to ballu!"

Ansis vēlis. Bēt tur apakšā tītars bijis iesprostots: tas tagad,

nabadziņš, sprucis gaismā un prieka pilns ieblāvies tādā nelaba

balsā. Ansis ātrumā tā kā sarāvies no tītara. Bet ķēniņiene tei-

kusi: „Ā! tad taču tu esi drusku bailīgs. Nu tikai dabūsi pusi no

apsolītās algas."

13. A. 840. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos pie Jelg. Jkr. V,

149, 20. LP, VII, I, 1205, 2.

Piekusis ceļa vīrs iebrauca jauna gada vakarā kādās mājās,
un lūdza naktsmāju. Salas dēļ neesot iespējams tālāk braukt.

Saimnieks atvēlēja naktsmāju ceļiniekam, ierādīja vietu pašam
istabā un zirdziņam kūtī. Visi gāja drīzi pie miera un iemiga.
Naktī ceļinieks pamodies uzcēlās un gāja pabarot zirgu, lai varētu

no rīta agrāki ceļā doties. Mēnesis spīdēja gaiši pa logu, tā ka

ceļa vīrs varēja it labi istabā redzēt. Viņš uzmeta acis uz saim-

nieka dēlu gultām un redzēja uz viena dēla krūtim gulošu lielu,

melnu kaķi, uz otra baltu. Nekā nedomādams, viņš gāja ārā. Sēts-

vidū staigāja bļaudams liels āzis; malkas strēķim garām ejot,

ceļa vīrs izdzirda žēli kunkstam. Visapkārt apskatījies, bet nekā

neredzējis, viņš izdzirda, klonam garām iedams, bļaustoties:
„Kur tu, kur es?"

Vīram no bailēm mati stāvus cēlās, bet nekā, bija tomēr jāiet.
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Zirgu paēdinājis, tas gāja atpakaļ uz istabu. Uz durvju kliņķa

bija čupa jēdumu. Vīrs nosvieda tos zemē, tad gāja iekšā un likās

gulēt. No rīta ceļa vīrs stāstīja saimniekam visu, ko tas naktī

redzējis un dzirdējis. Saimnieks pavīpsnājis un teicis: „Baltais

kaķis uz mana vecākā dēla krūtim ir labs gars, jo vecākais dēls

ir dievbijīgs; bet melnais kaķis ir ļauns gars, jo jaunākais ir no

Dieva nogriezies. Āzis, ko jūs redzējāt ir ļaunais gars, kas te

pa jauna gada naktim dauzās, bet darīt gan viņš nekā nedara.

Vaidētājs, ko jūs dzirdējāt, ir malkas klucis, kam puiši sestdien

ķīli iedzina, bet to atstāja nesaplēstu. Kas rijā bļaustījās, bija

spriguļi, ko puiši nebija kopā salikuši; un jēlumi uz durvja kliņķa
ir no tam nākuši, ka meitas ar pilnām rokām gājušas un durvis

ar pakalu aizgrūdušas."
Vīrs pateicās par naktsmājām un aizbrauca savu ceļu.

14. A. 840. A. Bilenšteins Erglos. LP, VI, 141 (8, 9).

Ceļa vīrs iebraucis vienā krogā par nakti pārgulēt. Lab;
.

Naktī sapņojis, ka viņš gribējis ārā iet un gājis. Izgājis pa pir-

mām durvim, tur sēdējusi viena mātīte un čūska tai bijusi pie krū-

tim. Izgājis pa otrām durvim, tur skraidījušas ragavas uz vienu

pusi, otru pusi. Izgājis pa trešam durvim, tur vienam cilvēkam bi-

jis uzdurts miets uz kājas. Izgājis pa ceturtām durvim, tur vie-

nam cilvēkam bijis uzcirsts cirvis uz kakla. Nu negājis vairs ne

pa vienām durvim tālāk — gājis atpakaļ iekšā.

Rītā piecēlies, krodzinieks vaicājis: „Tu šonakt sapni re-

dzēji?"
„Neesmu redzējis!" šis liedzies.

Krodzinieks sacījis: „Tu esi redzējis, bet tikai nestāsti."

Nu viņš stāstījis par to mātīti ar čūsku pie krutim. Krodzi-

nieks sacījis, ka esot tādēļ, ka ammām ejot. Tad stāstījis par tam

ragavām. Krodzinieks sacījis, ka tas esot tadeļ, ka vakara raga-

vas neapgāžot. Un par tām trešām durvim, kur miets bijis uz-

durts uz kājas, krodzinieks sacījis: tas esot tadeļ, ka viņi (robe-

žu) mietus dažreiz pārceļot pār robežu (kaimiņu tiesa); un par

ceturtām durvim sacījis: tas_ esot tadeļ, ka daži lietas kokus ie-

cērtot (niekodamies) un atstājot.

Piezīme: Embūtē teikts, ka ceļa vīram, ziemas_ svētku vakara, zirge-

lis apkusis. Stūmies, stūmies — iestumies vienās_ mājas, kur patlaban pāta-

rus skaitījuši. Nu saimnieks zirģeli ievietojis rijā un ceļa vīru pašu guldi-

nājis uz mūra, pie krāsns. Naktī pamodies, gājis lopiņu apkopt; bet_ pie ista-

bas durvim ieraudzījis pliku sievišķi ar muguru pie durvim. Atgrūdis nost,

izgājis namā, tur atradis vīrišķi, kas uz slieksni apšerbu mīzis. Gājis āra,

pie vārtiem dzird: malkas čupas tā čīkst, itka kādreiz meja divi koki kopā

berzētos vēja laikā. Pieiet klāt, redz: malkas klučos ķīli tie cīkstetaji; grib
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ārā kļūt — nevar. Aizgājis rijā, tur atkal spriguli, grābekli v. c. katrs savu

darbu strādā, gan stumj, gan kul. No rīta saimnieks par tiem brīnumiem iz-

teicies tā: tā esot mācība jauniem laudim, lai ar kāju durvis nepiegrūž citādi

jāstāv kā tai sievai; lai namā stāvēdami nemīztu pār slieksni, lai malku skal-

dīdami neatstātu pušplēstas pagales, lai riju kuldami lietas noliktu vietā. L. P.

15. A. 840. Indr. Denavs,Valgalē. A. B ī 1 c n š te i n a kr. LP, VI,

143 (8, 11).

Vienam! tēvam trīs dēli. Viens no tiem, jaunākais, bija krāp-
nieks. Un kad viņš jau visu pasauli bija apkrāpis, gandrīz, tad ve-

cākais brālis vienreiz to nejauki pārrāja, tā rāja, ka šim taču sirds

atgriezās. Nu, un tad viņš uzcēla mājeli mežā un no tā laika ap-

ņēmās godīgi dzīvot.

Bet pēc tāda laika krāpnieka mājiņā ienāca vēlā vakarā ceļa
vīrs: lai dodot nakts māju, esot apmaldījies, piekusis.

Labi, šis labprāt, vēl krietni paēdināja, apguldīja.
Bet naktī ceļa vīrs, pusmiegā gulēdams, manīja, ka kaut kas

čabinās. Viņš neko, guļ atkal un aizmieg. Te viņam kā pa sap-

ņiem, kā nomodā, rādās — viņš redzot: liela čūska pielienot krāp-
niekam un zīžot skaidras asinis laukā.

Pēc četri gadi šis pats ceļa vīrs atkal ienāca krāpnieka māji-

ņā; bet nu atrada viņu par citu cilvēku pavisam. Viņam bija citas

asinis, cita dvēsele. Lielā čūska senākās krāpnieka asinis, nelā-

gās asinis, bija izzīdusi un tai vietā bija gadījušās krietna cilvēka

asinis.

16. A. 840. K. Bank c r s Dundagas Cep c 11ejā s. LP, VII, I,

1205, 1.

Viens vīrs reiz gājis gar Ventspils jūrmalu. Vēlā vakarā no-

nācis pie kroga un redzējis: ragus skraidījušas pa sētsvidu šurp,

turp: „Kur tu, kur es? (kur tu, kur es?"

Gājis gar piedarbu, tur tāpat: „Kur tu. kur es? Kur tu,

kur es?"

Paskatījies piedarbā iekšā: ārķi, dakšas, visi skraidījuši šurp,
turp tāpat saukdami. legājis krogā, te meita sēdējusi uz durvju
lakstiņa. Paskatījies krodzinieka dzīvojamā istabā un redzējis:
stāv krodzenieks ar krodzenieci un sarkana čūska lien no vienas

mutes otra. Vīrs apgūlies. Rītā vaicājis vecam tēvam, ko tas

nozīmējot. Vecais atteicis: „Tas jau viegli saprotams. Puisis

nekad neatliek lietas nost, tālab viņas skraida; meita nekad ne-

vīžodurvis pieklājīgi aiztaisīt, gūžām vien aizgrūž, tālab viņai
nu jāsēž uz lakstiņa; saimnieks ar saimnieci vienmēr ķildojas,
tālab čūska lodā viņiem pa muti."
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17. A. 840. M. Garkolne no 35. g. vecas J. Strodes Višķu pag.

Dzeivuoja treis bruioļi un treis muosas. Kas tyka, natvka —

saslvmuoja vysas treis muosas un nūmvra. Palyka treis bruoli

un dzeivoj. Vacuokais bruols beja boguots, vvduskais nabogs

un jaunuokais rudenī guoja rejas sorguotu. Vīnā vokorā jaunuo-
kais bruols aizguoja uz reju un sēd uz cepļa. Rejā īguoja vecīts un

prosuos pasasiidīt.
„Ej šur, sēstīs uz cepļa, pasasildīsi un parunousim!" soka jau-

nuokais bruols.

Vecītis atsasāda uz cepļa un sēd. Pēc kaida laiciņa vecīts so-

ka: „Vai, kai man gribīs dzert! Ar soldonu muti izdzartu kaida

skuobuma!"

„Es atnesšu!" atbildēja jaunuokais bruols un aizguoja uz bo-

guotuo bruola pogrobu pēc kuopustu skuobuma. Iguoļa bruols po-

grobā un gjribēja smelt kuopustu skuobuma, Ikai īsavēra, ka

kuopustu skuobumā stuov juo nūmyrušū treju muosu golvas.

Bruolš napīsmēļa, izguoja nu pogroba un dūmoj: „īīšu pasavārtu,
kai gul boguotais bruols?"

Jis īguoja boguotuo bruola ustobā un redz, ka bruoļs ar sovu

sīvu gul, bet jūs vydā stuov lada gobols. Bruoļs izguoja nu usto-

bas, nūsabreinuoja un aizguoja uz naboga bruoli. Naboga bruolam

beja mozs bērniņš. īguoja jaunuokais bruols naboga ustobā un

redz, ka bruols ar sovu sīvu un bērniņu gul, bet ap jīm vysim

trejim skraida bolts sormuliņš. Bruols izguoja nu ustobas un stuov.

Laiks beja kluss, bet pogolmā augušuo leluo prīde tai namīrīgi

šalca. Bruls īt tuoļuok un dzierd, ka teirumā nazkas klīdz: „Nū-

ciertit mani! Nūciertit mani!"

Bruoļs īt caur škyuni un dzierd, ka škyunī nazkas tai gryuši
vaid un vaid. Bruoļs pīguoja pi kula un dzierd, ka sauc: „Kur tu,

bruoļ, kur es?" Tad bruols īguoja rejā un atroda vecīti sēžūt uz

cepļa. 1 ;

„Vai atnezi dzert?" prosa vecīts.

„Na, naatnežu! Kad es gribēju pīsmeļt kuopustu skuobuma

un nest, īraudzēju kuopustu skuobumā sovu numyrušu muosu gol-

vas. Es nūsabeidu un izguoju nu pogroba."

„Redzi, tovas muosas, kad beja dzeivas, beja lelas natikles

un ūtram nikod napadevja yudeņa gluozes. Ari pašas sev nagri-

bēja meklēt yudeņa, kad dzert gribēja, tuodeļ juom tagad juosa-

myudoj škeistumā. Vēļ kū redzēji?"

„Redzēju, ka muns boguotais bruoļs ar sovu sīvu gulēja un

taidā syltā laikā storp jīm beja lada gobols!"

„Tys beja valns, kurs jūs savad naida. Kad vīns, kurs pīsadur

pi lada, tyuleņ suoc* lomuotīs un kautīs. Vel ku redzēji?"
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„Redzēju, ka muns nabogs bruols ar sovu sīvu un bērniņu

gulēja un sormuliņš nu vīna uz ūtru skraidīja."

„Tys beja engels, kurs kaut nabadzībā tova bruola dzeivi pa-

dora laimīgu. Vēl kū redzēji?"

„Dzierdēju, ka prīde uz pogolma taidā klusā laikā tai namī-

rigi šalcja!"

„Par godu tu miersi. Tu prīdi nūcierss un nu juos tev škierstu

taisīs. Tei prīde nagrib, ka jai vajadzēs zemē pyut un tuodēi bā-

duoja. Vēl kū dzierdēji?"

„Dzierdēju, ka teirumā nazkas saucja: nūciertit mani, nucier-

tit mani."

„Tys beja nanūplautais rudzīts, kuru tagad lūpi ar kuojom
meida. Vēl kū dzierdēji?"

„Dzierdēju, ka škyunī nazkas cīši vaidēja."

„Tys naatraisītais sīna vazums, kuru jyus šudiņ īvedjāt un at-

stuojāt. Un vēl kū dzierdēji?"

„Dzierdēju, ka kulā nazkas saucja: kur tu, bruol, kur es."

„Tī jyusu spriguli, izsvaidīti pa vysim kula koktim, saucja
vīns ūtra," pastuostīja vecīts un pazuda.

Reitā jaunuokais bruols nūcierta rudzīti, atraisīja vazumu un

salasīja kūpā vysus spriguļus, bet ari pats tik vēl gadu nūdzei-

vuoja un nūmyra. Nu vacuos prīdes iztaisēja jam škierstu.

18. A. 840. Jakubs Jakuškins Rēzeknē.

Vīnu reizi dzeivuoja treis svmti godu vecs vecis. Lai gon

viņš beja jau vacs, tūmār miert nagribēja, bet gribēja vēl laiku

padzeivuot un pīlasīt pa pasauli gudrības. Reizi šis vecis laidjās
braukt pa pasauli un .meklēt gudrības. Braucja, braucja vīnu dīnu,
loba niikuo napanuocja; braucja, braucja ūtru dīnu, ari nikuo, tik

trešuos dīnas pušdīnuos viņš pībraucja pi kaidas muojiņas. Te

viņš nūsprīdja par nakti puorgulēt. Pīsējis zyrgu pi stulpa, ve-

cīts īguoja ustobā. Ustabiņā uz cepļa gulēja ari na jaunuoks vecis

kai gudrības maklātuojs. Vecis, gudrības maklātuojs, sacīja uz

utru veci: „Loba dīna! Vai navarātu maņ te puorgulēt?"
„Loba dīna, loba! Kuopēc nā, vītas pītiks!" atbildēja cepļa

vecis.

Vokorā pyrmojam vecam ustabiņas saiminīca pīgatavuoja

vysaidu ēdīņu un dzērīņu. Bet kad jis gribēja dzert, tad īraudzēja,
ka trauka staipuos tuorpi. Vecis vysus ēdīņus un dzērīņus atstuo-

ja uz golda un aizguoja gulātu. Bet gulēt viņš ari navarēja. tuopēc
ka ustobā pi cepļa nazkas klīdzja: „Apsedz mani! Apsedz maini!-"*

Vecis, dūmuoja sevī: „Kas gon te varātu klīgt, jo dīnā es te

naredzeju nivīna barna?"
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Vecis tyuliņ pīsacēļa nu gultas un gribēja īt uz pogolma gu-

lātu, bet te viņš īraudzēja, ka ustobā pa greidu staigoj tuorpi un

viņam ari baist beja īt, jo dūmuoja, ka tuorpi kūss. Lai gon bai-

dējuos, tūmār pa sīnas maliņu izguoja uorā. Uz pogolma viņš
atsagula sovūs rotūs, bet te viņš ari navarēja atrast mīra, jo tai-

pat, kai pyrmū reizi, nazkas klīdzja: „Ines mani! īnes mani!"

Tagad vecis guoja gulātu uz teirumu, tuopēc ka uz pogolma

gulēt baidījuos.

Vecis atsagula rudzūs. Rudzus ari viņš navarēja gulēt, jo
nazkaids bolss runuoja: „Apraus mani! Apraus mani!" un ūtrais

bolss klīdzja: „Nūciert mani! Nūciert mani!"

Tagad vecis guoja gulātu pi kula. Pi kula viņš ari navarēja
gulēt, jo taipat kai pvrmuos reizēs nazkas klīdzja: „Pakar mani!

Pakar mani!"

Tai vecis pavadēja vvsu nakti. Reitā viņš aizguoja uz usta

biņu un prasīja ūtram vecam: „Kas te pi jyusu par breinumu?

Vokorā, kad es gribēju dzērt tū dzērīni, kuru tova saiminīca maņ

padevja, tad īraudzīju, ka traukā staipuos tuorpi."

„Redzi, te vysam tam ir vainīga saiminīca. Viņai pīnuokums
ir vīnmār, kod vīn kas padzer vai paād, vysus traukus izmozguot,
bet viņa tuo nadora un tai, lejūt nateirā traukā dzērīņu, pīaug vy-

saidas nateirības un tev tur izzalyka, ka staipuos tuorpi."

«Bet ustobā pa greidu ari staipējuos tuorpi."

„Tam ari beja vainīga saiminīca, viņai reitā un vokorā vysod
ir pīnuokums izslaucīt ustobu, bet viņa naizslaucīja un māsli tev

nakti pasaruodīja par tuorpim."

„Bet pi cepja nazkas klīdzja: „Apsedz mani! Apsedz mani!"

„Jā, šū reizi ari saiminīca beja vainīga. Viņai vOkorā vaja-

dzēja ceplī guni apdzēst, bet viņa tuo naizdarīja, un guņs klīdzļa:
Apsedz mani! Apsedz mani! Tvs nūzeimoj, ka viņu vajadzēja

apdzēst."

„Nu, un uz pogolma, kad es izguoju gulātu, tad tur nazkas

klīdzja: Ines mani! Ines mani!"

„Šū reizi klīdzja slūta. Slūtai vvsodvajadzīgs byut īnastai

sincēs, bet viņa beja uz pogolma un tuopēc klīdzja, lai viņu Inas

sincēs."

„Un uz teiruma rudzūs ari nazkas klīdzja: Apraus mani! Nū-

ciert mani!"

„Uz teiruma klīdzja rudzi. Tī rudzi, kas beja izbyruši nu vuor-

piņom, klīdzja, lai viņas aprauš, tuopēc ka vajadzēja deigt. Un tī

rudzi, kas beja jau nūsagatavuojuši, klīdzja, lai viņus nucart, nu-

Plaun!"

„Bet kad maņ tyka baist guilet rudzus, tad es aizguoju gu-
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lātu ,pi kula. Un tur ari na varēju aizmigt, jo nazkas klīdzja:: „Pa-
kar mani! Pakar mani!"

„Pi kula klīdzja spriguls. Sprigularn vajadzīgs byut vysod pa-

kuortarn, bet šū reizi pēc kulšonas viņš beja nūsvīsts zemē un tuo-

pēc klīdzja, lai viņu pakar."
Tai šis izzynuoja, ka vysam vajadzīgs byut teiram un atsa-

rast sovā vītā, kur jau ir vysod juostuov. Tagad jam gudrības

pītyka un viņš otkon atsagrīzja uz sovu sātu un nūmvra.

19. A. 840. A. Gari -
Juone no 65 g. vecas S. ZaŠčerinskas,

Domopolē. Latvju Kultūras kr.

Vīnam kungam beja taids dāls, kurs cīši mī'uoja übogus; ved-

ja tūs pi sova golda un ar skustinu slaucīja jīm topučus. Kai jam
i übogi, appleisuši, nateiri, guoja pi kunga golda. Kungam tys beja

pavysam na pa pruotam, jis sirdējās uz sova dāla, bet nikuo na-

varēja darīt. Tod kungs iztaisīja mežā šovam dālam mozu muo-

jiņu, aizvedja jū tur un īgryudja, lai gul. „Nyu tu varēsi dzeivuot

ar sovim übogim!".

Beja solts zīmas laiks, kunga dāls puorgul par nakti, pīsacel
reitā i dūmoj, kur jis tagad atsarūn. Izīt dāls nu ustobiņas i stai-

goj pa mežu; sateik mežā vācu vecīti, übadziņu, nyu jis nūsaprī-

coj un sauc vecīti dzeivuot juo muojiņā. Atvedja vecīti uz sovu

muojinu
,

apkūpja, pabaruoja. Vecīts puorgulēja par nakti un rei-

tā losās pa ceļu. Kunga dāls īraudzējis, ka vecīts grib īt pa ceļu,
atsasēds raud un soka: „Mīlū vecīt, naej pa ceļu, palīc pi manis

dzeivuot! Kur tu mani vīnu atstuosi?"

„Naraudi, dēliņ, es tev atsyutīšu zyrgu. tu sēstīs tam zyrgam
mugurā un juoj, kur zyrgs tevi vess."

Na par ilgu, kad vecīts aizguoja, pi juo muojiņas atskrēja
skaists zyrgs. Jis padarīja, kai vecīts beja pasacījis, šādās mu-

gura un juoj. Juoj, juoj — redz lelu gūvu pulku, goni gona, bet

tuos guvis taidas namīrīgas, ka skraida uz vysom pusēm. Goni

nusveiduši jemjās, lai gūvis savaldīt, un vysaidi lomuojas. Juoj jis

tuoluok, redz skaistu, mīrīgu vušku pulciņu, tuos vuškiņas gona

ganiņi un dzīd cīši smukas Dīva dzīsmītes. Juoj jis tuoluok —

redzj vudinī gul cvlvāks, tys cylvāks guļ atkārteņ yudinī, yudins
mute smeļas, a jis vys soka: „Vēl moz, vēļ moz!"

Dajuo[ jis pi vīnas muojiņas, attaisa durovas īīt īškā. Tikkū

jis puorspera kuoju par slīksni, nu viersa nūkreit divi saski un

grib ju apēst, bet vel nūkreit vīna ūla. Cykam saski ap ūlu jem-
jās, jis tyka nu tuos ustobiņas uorā. Atjuoj atpakaļ uz sovu muo-

jiņu un sateik vecīti, tys vaicoj: „Nu, dāls, kū loba redzēji?"
„Juoju — radžu: guvu pulks gonās, bet taidas namīrīgas, ka
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goni nūsveiduši jemjas, lai juos savaldīt. Tuoluok redzēju vušku

pulciņu, tuos beja cīši mīrīgas, ganiņi škaiški dzīduoja Dīva dzī-

smītes. Vē\_ tuoļuok redzēju cylvāku atkārteņ guļūt yudinī. Tam

vudins mute smēlās, a jis vys sacīja: Vēl moz, vēl moz! Tod da-

juoju pi vīnas ustobiņas,_īguoju īškā, tur nu viersa nūkrita divi

saski un_gribēja mani apēst. Pēc tam nūkrita ūla un cvkom saski

ap ūlu jemjas,_es tyku uorā un atjuoju."

„Redzi, dals, gūvu pulks ar gonim, tī ir boguotnīki, kuri vīn-

mar sytas ap montu un lomuojas. Vušku pulciņš ar ganiņim, tī ir

nabadziņi, mīrīgi Dīvu gūdynoj. Cylvāks yudinī, tys ir krūdzi-

nīks, kuram dzeršonas vysod ir par moz, un tī divi saski ustobā,
tī ir tovr tāvs ar muoti, kuri izdzyna tevi nu sātas, kam nabogus

mīluoji."
Kad tū beidzja runuot, dāls īraudyēja vecīšam sova tāva cym-

dus rukā, tys tvuliņ pakrita, ka kauli vīn nūbrakšēja un īzavēle

elle, a dals dzeivs aizguoja uz debesim par tū, ka nabogus mīluoja.

20. A. 840. Vasilnieks Nogalē. LP, V, 282 (120).

Vienai mātei trīs meitas: viena vērpēja, otra audēja, treša

šuvēja. Reiz māsām vērpjot, aužot, šujot nodzisa uguns. Vērpēja

sacīja: „Lai dziest, lai — es varu tāpat mēneša gaismā redzēt

vērpt."

Audēja sacīja: „Manis dēļ arī lai dziest: es arī varu mēneša

gaismā paaust!"
Bet šuvēja sacīja: „Es gan nevaru redzēt šūt

—
iešu uz cie-

miņiem pie tēva māsas pēc uguns."
Labi. Šī aiziet. Līdz pa vārtiem' izgājusi, ieraudzījusi baltu

zirgu, baltu jājēju, baltu suni, baltu kaķi, baltu gaili; tie vaicā:

„Meitiņa, rudactiņa, kur iesi?"

„lešu pie tēva māsas pēc uguns."

„Ai, meitiņa, rudactiņa, neej vis: tev klāsies nelabi."

„Nieki! kas man kaitēs," šī atbild un aiziet. let, iet — satiek

vel sarkanu zirgu, sarkanu jājēju, sarkanu suni, sarkanu kaķi, sar-

kanu gaili; tie vaicā: „Meitiņa, rudactiņa, kur iesi?"

„lešu pie tēva māsas pēc uguns."

„Ai, meitiņa, rudactiņa, neej vis: tev klāsies nelabi."

„Nieki! kas man kaitēs," šī atbild un aiziet. let, iet — satiek
vel melnu zirgu, melnu jājēju, melnu suni, melnu kaķi. melnu gaili;
tie vaicā: „Meitiņa, rudactiņa, kur iesi?"

„lešu pie tēva māsas pēc uguns."

„Ai, meitiņa, rudactiņa, neej vis: tev klāsies nelabi."

„Nieki! kas man kaitēs," šī atbild un aiziet. Noiet tur — ie-

rauga: piedarbā spriguli paši spriguļojas, pie istabas durvim va-
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les pašas velējas; nu vērs istabas durvis vaļā —
redz: kliņķa vie-

tā cilvēku roka, aizšaujamā vietā cilvēku kāja, paskatās atpa-

kaļ — pa žogiem desas iztaipītas un lielā baļļā asinis; ieiet ista-

bā — redz: velna māte grauž cilvēka galvu. Šuvēja pados lab-

vakaru; šī saņem: «Labvakar, labvakar!" un tūliņ vaicā: „Ko tu,

meitiņ, pirmāk satiki?"

«Satiku baltu zirgu, baltu jājēju, baltu suni, baltu kaķi, baltu

gaili,"

„Ta mana diena. Bet, ko vel satiki?"

«Satiku sarkanu zirgu; sarkanu jājēju, sarkanu suni, sarka-

nu kaķi, sarkanu gaili."

«Tas mans mēneša gaišums. Bet, ko vel satiki?"

«Satiku melnu zirgu, melnu jājēju, melnu suni, melnu kaķi,

melnu gaili."

„Tā mana nakts. Bet vai vēl ko neredzēji?"

«Redzēju: piedarbā spriguļi spriguļojās bez cilvēkiem."

«Tie mani puiši. Vai vēl ko neredzēji?"

«Redzēju; vāles velējās."

«Tās manas meitas. Vai vēl ko neredzēji?"

«Redzēju: cilvēku roku par kliņķi, cilvēku kāju par aiz-

šaujamo."

«Tāds ir mans kliņķis un aizšaujamais. Vai vēl ko neredzēji?"
«Redzēju pilnu baļļu ar asinīm."

«Tas mans sālījums. Vai vēl ko redzēji?"
«Redzēju velna māti cilvēka galvu graužam."
Tad viņa ilgāki vairs nepacieta: pakampa meitu un saplēsa.

21. A. 840. Māturu At i s Grāven dāl ē. LP, VI, 137 (8, 3).

Trīs meitas ēdušas vakariņas. Viena nopūtusi uguni; bet to-

reiz oitur nevarējuši ugunil dabūt, kā tik vien ellē, tādēļ pusmāsai
(pameitai) bijis uz turieni jāiet pakaļ. ši aizgājusi, nabadzīte, arī,

Bet īstās meitas gaidījušas, gaidījušas — nevarējušas nemaz sa-

gaidīt pārnākam. (Velns esot pameitu apņēmis par sievu, lūk, tā-

dēļ viņa nepārnākusi.)
Beidzot, kad mājinieces bija apnikušas gaidīt, tad māte sūtī-

jusi vienu īsto meitu pameitai pakal.
Tā gājusi, gājusi — satikusi jājēju. Tas vaicājis: kurp viņa

ejot.

«Uz eļli! pusmāsa aizgāja pēc uguns un nenāk vairs atpakaļ."
„Ta ta — tad uz elli! Nu, ja vēl kādu gabalu būsi gājusi, tad

sagriezies pa kreisai rokai, tur būs elle; tikai ieiedama nesanī-

sties. Tur redzēsi cilvēku galvas, kājas, asiņu toverus un divi rai-

bus suņus, bet par to nekas."
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Labi. Un tā nu iegājusi ēllē.

Pusmāsa sagaidījusi šo un tūliņ vaicājusi: „Ko tad tu labu re-

dzēji ienākdama?"

„Ko redzēju? Cilvēku galvas redzēju."

„Ej, nu ej, māsiņ! mēs vakar bijām sienu pļaut, tās mūsu

krūzes. Bet ko vēl redzēji?"

«Redzēju cilvēku 'kājas."

„Ej, nu ej, māsiņ! tie jau mūsu pulksteņu svari. Bet ko vēl

redzēji?"

«Redzēju divus asinu toverus."

«Ej, grabe, ej! tie jau mūsu piena trauki. Bet ko vēl redzēji?"

«Redzēju divus raibus suņus."

«Ej, māsiņ, ej! tie jau mūsu zirgi."

Beidzot īstā meita sākusi stāstīt, ko īsti nākusi — pēc uguns.

Bet pusmāsa atteikusi, ka velns esot apprecējis viņu un ka neva-

rot uguni dot. īstā meita nu gribējusi iet maja, bet pusmāsa no-

žņauguši viņu.

22. A. 840. J. A. Jansona krājuma pasaka.

Ķēniņš sūtījis visus savus pils ļaudis, lai iet pasaule, lai uz-

meklē un atnes viņam tādu sēklu, ka vienu seklu izsējot, izaug

ko vien tik vēlas. Pilī dzīvojusi kāda_ sieva ar savu dēlu un zē-

nam arī jāiet savādā sēkla meklēt. Zēnu visi pilī saukuši par le-

vuli Atradeni, viņš pret visiem bijis laipns un visiem' izlīdzīgs un

palīdzīgs. Tik viņa paša māte viņu nav varējusi ieredzēt un prie-

cājusies, ka nu jau meklēdams pats pazudīs. Puika iedams redz

dažādus brīnumus: vājās aitas skrej bļaudamas pa skaistu ābo-

lainu pļavu un nemaz neēd, bet plikā lauka ganās mierīgi treknas

aitas. Redz divus vīrus kalnu turam: zemes birst acīs un aiz

kakla, bet viņiem visu laiku jāstutē kalns. Talak divi lāči brien

pa dziju purvu līdz ausim slīkdami, bet neiet pa celu
:

levulis At-

radenis, garām iedams, visus pažēlo un solās pavaicāt, kadeļvi-

ņiem tik grūti, un vai ilgi tā būs. Pec kada laika puika nonācis

pie kādas mājas, kurai nebijis neviena loga. Viņš iegājis iekša, pa-

devis labdienu un palicis stavam,_jo pa tumsu neko nav varējis

redzēt. Tad pienākusi pie viņa kada sieviete, mīļi apsveicinājusi

un teikusi, ka viņa esot šā masa, ko mate maziņu nokāvusi. Tā-

pēc, ka viņa neesot viņai tagad jākalpo pie velna par

meitu un jāsargā te velna māja
L

Puika atkal pastāstījis viņai

savas bēdas, ka viņam jāmeklē tada sekla, ko vienu graudiņu_ ie-

sēj, bet izaug ko vien vēlas. Pastāstījis arī, ko pa celam_ redzējis.

Meita solījusies to visu velnam Izvaicāt, pacienājusi brāli un tad

paslēpusi, jo velns jau nācis maja rūkdams, krākdams. Līdz ie-
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nācis istaba, tūliņ uzprasījis: „Te ir bijis kāds cilvēks, te ir kris-

tīta smaka!"

Bet meita nomierinājusi viņu, ka šis tik, pa pasauli skriedams,
esot to smaku saodies un tāpēc tā liekoties. Tūliņ velns paēdis

un licies gulēt, noteikdams, ja kā vajagot lai iesitot šiimi ar āmuru

pa pieri, tad viņš atmodīšoties. Līdz viņš labi aizmidzies, meita

iesit ar āmuru un saka. šī esot redzējusi tādu savādu sapni par

treknām aitām, kas skrej pa ābolu un neēd un par vājāml
,

kas mie-

rīgi ēd uz plika lauka. Ko tas gan nozīmējot? Velns pastāsta, tie

esot bagātie, kas visu mūžu laimē dzīvojuši, bet to nav atzinuši un

nav pateikušies; bet vājās aitas esot tie, kas visu mūžu trūkumā

dzīvojuši pieticīgi un citus neskauzdami. Tāpēc viņiem' tagad klā-

sies labi līdz pat pastara dienai. Velns aizmieg atkal un pēc brī-

tiņa meita iesit ar āmuru viņam un stāsta atkal. Esot redzējusi

divus vīrus kalnu turam un divus lāčus purvu brienam. Kas gan

tas esot? Velns pastāsta, ka vīri esot burvji, kas citu cilvēku

mantu savilkuši un nu tā jātur līdz pastara dienai. Bet lāči esot

meli un lišķi, kas par citiem ļaunu runājuši un par to nu jābrien
bezdibeņa purvs līdz ļpastara dienai. Tad velns atgriezies uz

otriem sāniem un gulējis atkal. Bet meita pēc laiciņa modina

velnu atkal. Velns jau it noskaities, ko šim nemaz neliekot miera

gulēt. Meita saka, viņai ienācis prātā, kur šiem stāvot tā sēkla,
no kuras viss izaug, ko vēlas. Un vai varot to citam arī iedot?

Velns pastāsta, kur sēkla ir teic, to varot iedot tik labam cilvē-

kam, bet kur nu tāds te ellē celsies? Tad pulkstens nāk jau div-

padsmit un velnam jāskrēj uz pasauli. Nu meita pastāsta visu

brālim, iedod_ sēklu, pacienā un izvada ceļā. Šķirdamās vēl no-

lūdz, lai pastāstot mātei par visu un lai parādot arī viņai to dun-

cīti, ar kuru meitu nokāvusi. Kad viņa to ieraudzīs, viņa nobeig-
sies un nokļūs meitas vietā par velna kalponi. Zēns pa ceļam pa-

visiem, ko dzirdējis par viņu likteni, un steidzas uz pili ie-

dot sēklu. Visi brīnās, kur levulis Atradenis dabūjis sēklu. Bet

imate saņem puiku ar bārienu, kur tik ilgi bijis. levulis Atradenis

saka, ka pie māsas bijis. Jau māte nobīstas, bet sakās vēl: tas

neesot tiesa, viņa neticot. Puika nu parāda duncīti. Māte tūliņ
nomirst un nonāk ellē. Bet puika nomiris nonāca debesīs un sati-

kās atkal ar masu.

23. A. 840. Briedis Piperu Augusts Erglu Piperos. LP, VI,

140 (8, 7).

Viena maja dzīvojusi bagāta, bet skopa saimniece; viņa na-

bagiem nekad nedevusi, un ja kāds ciemiņš atnācis, tad devusi

tam est nevārītu kāpostu galviņu ar sāli.
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Bet drīzi skopule nomirusi. Dēls apņēmis krietnu sievu un

dzīvojis gluži labi. Un pirmā vasarā — kad sācis māju valdīt —

dēlam ļoti brangi kāposti paauguši: aplam lielas galviņas bijušas.

Tikai viena nelaime: pa naktim galviņām nebijis miera, viens

sācis tās apgrauzt. Neko darīt, vienu vakaru jaunais saimnieks

paņēmis muti, iegulies kāpostu dobēs un vaktējis, kas tas grauzējs
tāds būs. Bijis brīnum spožs mēnesis tai naktī; bet ap pusnakti
sacēlusies bieza migla un nu šis pa miglas apakšu ieraudzījis kā-

postos baltu kazu, tā tā grauzēja. Patlaban gribējis šaut; bet tai

pašā acumirklī kaza ieteikusies, lai nešaunot; jo šai no šāviena

nekas nenotikšot, bet šim pašam gan. Šāvējs, zināms, nu satrū-

cies, kad to dzirdējis, un flinte pati izšļukuši no rokām. Bet baltā

kaza vēl teikusi, ka šī esot šā māte un ka debesīs šai esot tikai

viena kāpostu galviņa ar sāli ko ēst līdz pašai pastara dienai,

vairāk nekā; tādēļ nekādi nevarot iztikt un — gribot, negribot —

jānākot uz dārzu kāpostu ēst, Bet ja dēls darinātu dzīrās, lielas

dzīrās, un saaicinātu labi pulka dzīrenieku, it īpaši nabagus, tad

visa tā barība, ko dzīrās noēstu, atlēktu šai. To sacījusi, baltā

kāza pazudusi.
Un dēls nu rīkojis arī tās dzīrās mātei par labu un pamielojis

viesus bagāti jo bagāti.
Pēc dzīrām māte parādījusies dēlam, stāstīdama, ka nu šai

barības līdz pastara dienai esot diezgan, viņas galds tagad tāpat

kūpot un līgojoties kā citiem. Bet lai dēls, no Dieva puses, neat-

stumjot nabagus šinī dzīvē, tad pašam debesīs arī netrūkšot

uztura.

Dēls tā darījis, kā māte pamācījusi.

24. A. 840. Briedis, Piperu Augusts, Erglu Piperos. LP, VI,

139 (8, 6).

Reiz dzīvojis viens mācītājs ar savu māti. Mācītājs visus na-

bagus, kas tikai nākuši, katrreiz apdāvinājis; bet māte bijusi dikti

sīksta, tā maizes lūdzējus sirdīgi atraidījusi.

Reiz iegājis mācītāja muižā vecs, vecs nabadziņš un lūdzies

dāvanas. Mācītāja māte loti sasirdījusies par veci un_ aizdzinusi;

bet mācītājs pasaucis atpakaļ un devis paēst. Kad paēdis, nabags

pateicis un aicinājis, lai mācītājs apmeklējot vinu arī kadu reizi.

Mācītājs atsacījis, ka nezinot, kur viņš dzīvojot. Bet vecais na-

bags teicis, rītu būšot mācītāja durvju priekšā trepes, pa tām lai

kāpjot uz augšu, tad redzēšot, kur šis dzīvo. Labi.

Rītā mācītājs izgājis ārā un ieraudzījis trepes. Kāpis

augšā. Kāpis, kāpis — daudz gadu pagājuši,_kamer ticis līdz tre-

pju galam; bet šim izlicies īss laiciņš. Uzkāpis augša, tur bijuši
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vārti un pie vārtiem stāvējis Pestītājs. Tas atslēdzis vārtus un ie-

laidis mācītāju iekšā. legājis iekšā, ieraudzījis to pašu toreizējo
vecīti pretim nākam. Vecītis laipni saņēmis mācītāju, ievedis pa-

priekšu tādā mazākā istabā, paēdinājis un tad aicinājis lielā is-

tabā. Te bijis Mels katls istabas kaktā; zem tā katla kurējusies

uguns un iekšā vārījušies daudz cilvēku; un starp šiem cilvē-

kiem pazinis arī savu māti. Vecītis nu iedevis mācītājam sīpolu

ar gariem lakstiem un sacījis, lai sniedzot lakstu mātei un tad,, lai

velkot pie sīpola māti no katla laukā. Labi, iedevis lakstu mātei

rokā un sācis lēnām vilkt imāti pār katla malu. Bet citi, kas katlā

vārījušies, ķērušies mācītāja mātei klāt, lai šos arī izvilktu laukā;

bet māte spērusi ar kājām un grūdusi citus atpakaļ. Tikmēr tur

spērusies, grūstījusies, kamēr sīpola laksts notrūcis un visi at-

krituši katlā atpakaļ.
Nu vecītis vēl ievedis mācītāju trešā istabā. Tur bijis daudz

un dažādu bilžu, bet visas apputējušas ar biezu kārtu putekļu;
viena meita, ar slotu rokā, slaucīja bildēm putekļus nost.

levedis arī ceturtā istabā. Tur atkal viens mūrnieks dauzījis

vecos saplīsušos mūrus ar lielu āmuru un mūrējis par jaunu.

Labi izskatījies, mācītājs izgājis pa vārtiem un kāpis pa tre-

pēm atpakaļ lejup. Bet zemē nokāpis, neatradis vairs tai vietā

savas muižas; arī visi ļaudis, kur vien griezies, bijuši sveši; jo

ilgi, ilgi gadi bijuši pagājuši no tā laika, kad todien kāpis pie ve-

cīša sērst.

25. A. 840. KleinhofuFric i s N a v d ī t ē. Jkr. V, 5 (3). LP, VII, I,

1214 (2).

Reiz dzīvojusi ļoti sīksta um nežēlīga sievišķa, kas visu savu

mūžu nekā laba nedarījusi un arī nesniegusi nevienam nabagam
nekādas dāvanas. Viņa nomirusi un nākusi ellē. Dēls viņai bijis

dievbijīgs un darījis labu, kam tikai varējis un cik tikai iespējis.

Viņš nācis — kad miris —
debesīs. Redzēdams, cik mātei ellē

grūti jācieš katlā vāroties, sācis Dievam lūgt, lai apžēlojoties.
Dievs atbildējis, ka nevarot nekā darīt, kur viņa visu augu mūžu

neesot nevienam nabagaim nekā devusi. Bet dēls beigās atminē-

jies, ka māte reiz devusi nabagam sīpolu. Dievs, to izdzirdējis,
iedevis dēlam sīpolu, lai ejot um ceļot māti ārā no verdošā katla.

Dēls aizgājis uz elli, pasniedzis mātei sīpola kātiņu, lai ķeroties
pie viņa. Mate tūdaļ pieķērusies; bet par nelaimi citi, kas līdz ar

viņu vārījušies, ieraudzīdami, kāda viņai laime, ķērušies tai klāt

cits pēc cita, kalēt (kamēr) beigās saķērusies liela ķēkata. Māte

nenovēlēdama citiem tādas laimes, sākuse spārdīties un ķepa-
rāties — te pārtrūcis sīpola kātiņš un māte atkritusi, kur bijusi.
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Kad nu sīpolam nav vairs bijis karina, tad arī dels nav varējis iz-

celt māti

26. A. 840. Skolniece T. Beča Preiļu pag.

Vīns veirs beja cīši nabogs, jam pīdzyma dāls, navarēja ni-

kuo dabuot kyuimom. Kas nabogam grib braukt kyumuos? Jis

īt un raud, sateik vīnu vecīti, tys vaicoj: „Kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot? Man dāls atsaroda, bet nav kas kyu-

muos nūbrauktu. Man nav par kū kristobu sataisīt, par tū nikas

nabrauc kyumuos."
Vecīts jam īdūd ūgli un bučas topu un soka: „Nes šītū, nūlīc

sovā klētī. Kristobu nikaidu nataisi, tik ej aicynoj vysus uz kri-

stobom un meklej kyumas. Kyuma pats reit atīs."

Jis tai i padora, ūgli un bučas topu nūlīk klētī un pats īt aicy-
nuot vīsus uz kristobom. Vysi jam izzasmej: „Uz kristobom ai-

cynoj, bet kristobu nataisa. Kūta darīs taiduos kristobuos?"

Veirs nikuo nasaka, tik aicynuoj vīn, kai jam sacīja. Golā

daboj ari kyumas. Atīt kristobu dīna, nabogs īīt klētī — vērās:

pylna klēts vysaidu ēdīņu, orūdi pylni labības, arī vysaidi dzē-

rīni ir, nikuo natryukst. Atīt ari kyuma, leis skaists puisis, nū-

krista bārnu un suoc dzert kristobas. Nūdzer, izstaigoj, bet na-

bogam cylvākaim atlīk pylna klēts labības.

Puika paaug un prosuos da kristamuotei vīsūs, tāvs ar muoti

ari palaiž. Kristamuote juo beja lūti skūpa, par vysu dzeivi jei
nikam nikuo naīdevja. Kad nūguoja da jai kristdāls, jei īdevja jam
tikai vīnu seipūliņu. Puisāns pasacīmoj un atīt uz sātu. Dzeivoj,

dzeivoj — nūmierst juo kristamuote. Jam vēl gribīs cīmā, bet

nav da kam īt. Jis prosuos da kristtāvam, tāvs ar muoti jū ari

palaiž. Jis aizīt. Kristtāvs jam ruoda skaistus kambarus. Tur dzei-

voj skaisti sasagērbuši cylvāki. Tūlaik paruoda ūtru kambari,

tur cvlvāki vard kotlūs, zam kotlim lela guns.

„Kaidi tī cylvāki, kuri skaisti gērbušīs, un kaidi tī, kuri vard

kotlūs?" vaicoj puisāns.

„Tī, kuri skaisti gērbušīs, ir sovā dzeivē labi darījuši un ir

ļaudim davuši skaistas drēbes. Tagad jī tuos drēbes nosoj un prī-

cuojās. Tī, kuri kotlūs vard, ir slikti darījuši. Daži nu jīm ir pa-

vysam pliki. Tī sovā dzeivē nikam nikuo nav īdavuši."

Puisāns suoka vērtīs un vīnā kotlā īraudzēja sovu krista-

muoti. Jei beja pavysam plyka, tikai rūkā turēja seipūliņu, kuru

beja dzeivuodama īdevuse kristdālam. Puisāns lyudzja krist-

tāvu, lai tys apsažāloj uz juo kristamuotes un izlaiž tū nu kotla.

Kristtāvs atlaun jam vilkt jū uorā aiz seipūliņa. Jo seipūliņš iz-

turēs, nanūtrvuks, tad kristamuotei mūkom gols, Kristdāls valk



184

aiz seipūliņa. Ap kristamuoti apsaker cvtas dvēselītes, grib tikt

nu kotla uorā. Jau davalk jis leidz pusei, seipuliņš vys vēl iztur,
natryukst. Tad kristamuota īsaver, ka ap jū apsakārušas cytas

dvēselītes un grib reizē tikt nu kotla uorā. Jei nagrib, ka juos ari

tyktu uorā, suoc tricynuotīs, lai dvēselītes atkreit nūst. Seipūla

kuotiņš attryukst un jei ar vysom dvēselītēm reizē īkreit atpakaļ
kotlā.

27. A. 840. Bitaks ar A. Budzi Litenā. LP, VII, I, 98, 14.

Reiz dzīvoja nabadzīgā būdiņā vīrs
,

sieva un dēls. Vīrs no-

mira. Pēc bērēm pie mātes atnāca velns, prasīdams, lai pārdo-
dot savu dēlu. Dēls bija tikai 3 gadi vecs. Tā sacīja: „Ko tu da-

rīsi ar tik jaunu bērnu?"

Velns sacīja, ka šim esot tāds darbs, kas tikai mazam bēr-

nam padarāms. Nu, kad tā — pārdeva arī dēlu par maisu naudas.

Velns dēlu aiznesa uz trim gadiem peklē. Aiznesa un nolika par

uguns kurinātāju, piesacīdams tā kurināt, ka sprakstot vien. Pui-

sēns kurina, kurina, bet velns aizbraucis uz visu gadu projām.
Te viņš kurinādams sāks ievērot, ka katlā viņa paša nelaiķa tēvs

vārās. Palika žēl puisēnam tēva — izdzēsa uguni, lika tēvam

kāpt laukā no katla. Tēvs izkāpa un izrādīja dēlam šādas velna

istabas, tādas; pēdīgi ieveda tai istabā, kur liels katls vārījās, un

lika dēlam galvu katla šķidrumā mērkt. Dēls iemērc galvu, gal-
va aplipuši ar zeltu. Tēvs parāda kaktā lupatus, lai aptinot galvu
ar tiem. Aptina. Pēc _gada pārbrauks velns, tēvs atkal mudīgi
katla iekšā. Velns vaicā: „Vai viss kārtībā?"

Esot viss.

„Vai ēdis arī esi?"

Esot ēdis.

„Nu,_ja esil ēdis, tad labi — bet nāc ēdīsim vēl!"

Puisēns gāja un paēda. Kad bija paēduši, tad velns atkal aiz-

brauca uz otru gadu. Tūliņ puisēns apdzēsa uguni, tēvs atkal iz-

kapā no katla, ieveda dēlu tai istabā, kur lielais katls vārījās, un

teica, lai iemērcoties katlā līdz jostas vietai. Dēls iemērcās, apli-
pa līdz jostas vietai ar zeltu un aptinās ar lupatiem, lai zelts ne-

mirdzētu. Pārbrauc velns, tēvs katlā atpakaļ um dēls sakurina

uguni par jaunu. Velns vaicā: „Vai viss labi padarīts?"
Esot.

„Vai ēdis arī esi?".
Esot gan.

„Labi, labi, bet nāc, ēdīsim vēl!"

Puika gāja. Ēdot velns vaicā: „Kāpēc esi galvu un krūtis ar

lupatiem aptinis?"
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Puisēns saka: „Man pie krāsns deg, neesmu ieradis gar uguni
vienmēr pūlēties."

Velns tic taml un vēl uzteic puiku: „Divi gadi labi nokalpoji,

nokalpo trešo arī tikpat labi!"

To sacījis, tas aizbrauc uz trešo gadu projām. Tūliņ puisēns

apdzēsa uguni, tēvs izkāpa no katla, aizveda pie lielā katla un tei-

ca, lai iemērcot visu augumu katlā. Dēls iemērcās un aplipa vis-

caur ar zeltu. Nu tēvs padabūja paprāvu mēteli, noplīsušu, un ie-

tērpa puisēnu no galvas līdz kāju galiem tanī, piemācīdams: „Kad
velns pārbrauks, viņš tevi vedīs vara, sidraba, zelta istabā un

dos maisu naudas, bet tu neņem nekā, šo mēteli noplīsušo izrunā

tam, tas viss."

Pārbrauca velns, tēvs katlā atpakaļ, un velns nu vadā dēlu

pa vara, sidraba, zelta istabām, skubinādams, lai grābjot naudu,

cik vien tīkot. Bet dēls atsacīja: Tā nauda ir smaga, negribu!"

Tad velns saskaitās ļoti: vai nekā negribot ņemt?

„Gribu gan!" — lai dodot to noplīsušo mēteli, kas šim mugu-

rā. Velns nu vēl vairāk sapīka un skaidri uguni spļāva, bet mē-

teli atdeva taču un tad puiku pa logu izmeta laukā, uz lielu kla-

jumu izsvieda. Puika nu gāja, gāja taisni uz mājām — te ierauga:
liels baltu aitu pulks nāk šim pakal. Tās bija cilvēku dvēseles, ko

puisēns bija iznesis ārā no katla — aiz noplīsušā mēteļa.

24. Laimīga cilvēka krekls.

A. 844. V. Fil š s no V. Razgoļa Makašānu pag.

Vīnam lelam um boguotam ķēniņam beja meita, kura cīši sa-

slvrnuoja. Nikas nazynuoja, kai jū izdzīdēt. Vīnu reizi kēneņš

sasaucja vvsaidus ļauds nu vysys sovys kēnestis un pasacēja:

„Kas izdzīdēs munu meitu, tu es apbēršu ar zaltu."

Itūs kēneņa vuordus izdzierdēja vīns vecs un suoka runuot:

„Vajag atrost taidu cylvāku, kas cīši labi dzeivoj pasaulī,_kas ir

pavysam nabogs bet laimeigs. Tam evlvākam vajaga nūmaukt

kraklu un apvilkt jū slvmai kēneņa meitai. Kēneņa meita nu rei-

zis paliks vasaļa."

Kēneņš paklausēja, kū runuoja vecs, un nūsyutēja šovus kol-

pus meklēt taidu cvlvāku. Kolpi meklēja, meklēja, bet nikai nava-

rēja atrast taidu laimeigu cylvāku. Kēneņš ilgi gaidēļa, bet juo

meita jau pavysam mierst zemī. Taišņi tymā pat dīnā uz voko-

ram vīns kolps, īdams uz vīnu vācu ustobenu, izdzierdēja vīna

cvlvāka bolsu, kurijis runuoja: JPastruoduoju, paēžu un īsu gulēt.

Kuo man vairuok vajag?"
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Kolps, dzierdādams itūs vuordus, nu reizis palyka prīceigs,
ka atroda taidu laimeigu cvlvāku. Jis tyuleņ pasaucja itū cvl-
vāku un nūvedja jū uz pili pi kēņeņa. Izguoja kēneņš un runuoja
uz ituo cylvāka: „Es tev īdūšu dauz zalta, puordūd tu man sovu

kraklu."

Cylvaks atbild keneņani: „Gareigs tavs kēneņš, man nav

krakla. Beja nazkod sen, bet es jū tai nūnosuoju, ka lupatu na-

palyka."

Sasadusmuoja kēneņš un izdzyna itū cvlvāku nu pils uorā

un par pusstundis juo meita nūmyra. Kēneņš cīši bāduojas. Tymā
stracī atīt tys pat vecs un soka uz kēneņu: „Tu mani padzyni, ka

man nabeja krakla, bet es sameklēju kaut muna krakla lupatys

un atnežu."

„Kū man tagan, ka jau meita nūmyra?" soka kēneņš.

„Nikas!" atbildēja vecs, „muns kraklys jū atsadzeivvnuos."

Kēneņš ar veču apvylka meitai tū vacū saplāstū kraķim Mei-

ta nu reizis cēlēs un suoka staiguot un dzīsmis dzīduot. Kēneņš

gribēja dūt večam daudz zalta, bet vecs uz vītys iznyka. Tai

kēneņa meita tagan dzeivoj, bet par tū veču vēl tagan nikas na-

zyna, kaids jis beja: vai pats Dīvs, vai valns.

25. Princeses pazīmes.

1. A. 850. A. Lerchis -
Puškaitis Džūkste - Pienavā. LP,

I, 83, 53.

Kādai ķēniņa princesei ir trīs zīmes. Princesi cits ne-

viens nevar dabūt, kā tik tas, kas zīmes uzmin. Izminējās šādi

prinči, tādi prinči; neviens neuzminēja. Netālu no pils gans gana

cūkas. Cūku barā ir divi loti jauki sivēni. Princese vēlas vienu

sivēnu un to nopērk par sešiem dālderiem. Bet sivēns, s.iradis ar

citiem, kviec pa nakti, ka princese ne gulēt nevar. No rīta viņa

grib vēl otru jauko sivēnu pirkt, bet puika saka: „Nevaru vairs

otru pārdot. Saimnieks jau gribēja vakar tā viena dēj mizot, kur

nu vēl otru?"

Princese tomēr neatlaižas; viņa sola divdesmit dālderu un

vel vairāk. Kad nu tā pavisam plijās, tad puika sola ar sivēnu, ja
tik princese viņam savas zīmes parādītu. Princese attaisa zeķi un

parada savu stilbu, kur zīmes virsū. Otrā dienā cūkganam brauc

kāds augsts kungs garām un prasa ceļu uz pili, kur princese ar

zīmēm dzīvo. Puika solās, ja viņu karītē līdz paņemtu, nevien

pili parādīt, bet arī princeses zīmes pateikt. Kungs to paņem līdz.

Pie pils puika saka: „Nesiet mani, kungs, augšā, tad es teikšu

tās zīmes."
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«Ķērpis, kā lai tevi uznesu?"

„Jums lieli paltraki uņ lieli zābaki: aizlīdīšu aiz paltrakiem,
apķeršosap vidu un kājas iebāzīšu zābakos."

Uzkāpj pa pirmām trepēm. Kungs saka: „Teic nu mazākais

jau vienu zīmi!"

Bet puika tev teiks taisnību! Viņš saka tā: „Viņai tāda labā

auss, ka manai lutaušu cūkai."

Uzkāpj pa otrām trepēm. Kungs saka: „Teic nu otru zīmi."

„Viņai tāds kreisais pups, kā maizes kukulis."

Uzkāpj pa trešāmi trepēm. Kungs saka: „Teic nu trešo zīmi!"

„Vinai tāds deguns kā ūdens ķipis."

Kungs ieiet istabā. Puika izlēc no paltrakiem, un paslēpjas
apakš krāsns. Drīzi ienāk ķēniņš ar princesi un uzdod minēt pir-
mo zīmi.

„Viņiai tāda labā auss, kā lutaušu cūkai!"

„Tas melots!" ķēniņš iesaucās. „Mini otru zīmi!"

„Viņai tāds kreisais pups, kā maizes kukulis."

„Tas melots! Mini trešo!"

„Viņai tāds deguns, kā ūdens ķipis."
„Tas melots vēl trakāki!"

Kungs aiziet nokaunējies. Tai pašā brīdī princesei izkrīt gre-

dzens no rokām un pakrīt zem krāsns. Viņa liecas pakaļ un ie-

rauga cūkganu. Cūkgans izlien no krāsns apakšas.
„Vai tu arī gribēji minēt?" ķēniņš prasa.

„Gribētu gan; bet man, kā jau mazākam, atļausit reizes sep-

tiņas minēt."

„Nu mini!"

„Viņai tāds deguns, kā ķipis."

„Tas melots! Mini tālāk!"

„Viņai tāda sudraba stīga uz kājas stilba, kura veselu čellu

plata; no tās sudraba stīgas zelta stīga; no tās zelta stīgas diman-

ta stīga."
Uz to ķēniņš: „Urā! urā! cūkgans ķēniņš, zēns mans znots!"

Princese gan negrib cūkgana; bet neko darīt. Ķēniņš tam'no-

velk cūkgana drēbes, apvelk savas drēbes un sūta pēc mācītāja.

Atnāk mācītājs; princese lūdzas, kā traka, lai nelaulājot ar zēnu,

bet labāk ar kaimiņa princi. Kad tā nu lūdzas, tad tēvs izspriež

tā: „Es guldināšu nākošu nakti kaimiņa princi tevim vienā puse

un cūkganu otrā. Uz kuru pusi tevi citu rītu ieraudzīšu guļam, to

tad precēsi: ja uz prinča pusi, tad precēsi princi; ja uz zēna pusi,

tad jāņem zēns."

Tā paliek. Vakarā cūkgans paņem līdz pudeli vīna, pudeli

mieļu, pudeli ožamās zāles un guļ mierīgi, kur jagul. Naktī cūk-

gans gorās, gorās pa gultu.
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„Kas tev kaiš?" princis jautā.
„Vai, kā man gribas dzert!"

„Tu nezini vis, kā man arī gribas dzert. Kad jel kas būtu ko

nodzerties."

«Man te ir mazliet vīna uz galda. Pag, pag — padošu!"

Cūkgans nu izkāpj, ielej pats sev no vīna pudeles un prin-
cim no mieļu pudeles. Nemanot tas arī labi salaistās ar ožamām

zālēm. Pēc laba brītiņa princim no mielēm vēdera graizes klāt.

Tas izlēc no gultas, ieiet citā istabā un staigā salīcis. Cūkgans ie-

gulas tai pusē, kur princis gulējis, un salaistās vēl ar ožamām zā-

lēm. Princese ap rīta laiku atmožas un saož ožamās zāles. Viņa

domā, ka tas princis un pagriežas uz to pusi. No rīta tēvs ienāk

ar mācītāju un atron, ka princese uz cūkgana pusi. Viņš pavēl

princesi ar cūkganu salaulāt.

2. A. 850. H. 3jkujiņa, A n d r s Ziemelis, no 55. g. vecas K. Ci-

rules Smiltenē.

Bīš vienc tāds skrodelis, citādi visādi prāta cilvēks, bet tik

strādāt vie nevīžās un vienmēr spriedis, kā pie lielas bagātības
tikt. Tās pašas valstības ķēnīe izsludināš tā: Šis atdošot savu

vienīgo meitu tam par sievu, kas uzminēšot princeses slepenās
zīmes. Princesi esot kādi trīs savādīgi mati. Nu gāši dau cilvēku,

bet nevieno nevarēš uzminēt, kādi šai tie mati ir. Nu skrodelis

ilgi gūdrēš, kādi gan tai princesei tie mati var būt. Pēdīgi sado-

mās ar, ka tādim vaidzētu būt, un gāš uz ķēniņa pili minēt. Nu

skrodelis iegāš pie ķēniņa un sacīš: „Princesei vienc mats ir di-

manta, otrs zelta un trešais sidraba!"

„Tu uzminēji," sacīš ķēnīc.

Tā, nu skrodelis bīš uzminēs princeses slepenās zīmes un ķē-
niņam bīš jādo princese skrodelam par sievu. Bet ķēnīnami skro-

lagā nepaticis un viņč nodomās tikt no skrodela vaļā un šo

iegrūdis tādā istabā, kur bīš lācis, un tas bīš varēn nikns un ne-

viena nelaidis sveikā cauri. Bet skrodelam bīš rieksti līdza. Viņč

nu kodis riekstus, čaumalas atdevis lāčam un kodolus ēdis pats.
Ka nu rieksti bīš apēsti, ta skrodelis sācis spēlēt uz pijoles un de-

vis lačam ar spēlēt. Bet lācis nemācēš un prasīš skrodelam, lei šo

iemācot spelet Nu skrodelis sacīš: „Tev ir nagi par garim, bus

drusku jaapdraž, gan ta tu varēsi spēlēt."
Lacis ar laidies, lei skrodelis šim drusku apdrāž nagus. Bet

ko skrodelis dara? šis ņēmis un ieskrūvēs lāčam nagus skrūves

un nelaidis vais vajā. No rīta nācis ķēnīc skatīties, kā nu lācis

būs skrodeli saplēsis, bet nekā: skrodelis bīš sveiks un vēsais un

nācis smiedamies ķenīnam pretī. Nu vais nekā ko darīt un ķē-
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nīnam bīš jāatdo skrodelam princese par sievu. Nu ķēnīc ar pildīs

vārdu un atdevis princesi skodelam par sievu un pavēlēš, lei tūlī

braucot uz laulu. Skrodelis ar princesi braukuši ar uz laulu. Ka

nu šie bīš no pagalma ārā, tā ķēnīc pustīš lāci vaļā un lācis rūk-

dams dzinies skrodelam no pakaļas. Skrodelis pamanīš, ka šim

dzenas lācis no pakaļas, un nu manīš, ka beigas ir. Bet skrodelam
akai iešāvies labs padoms prātā: viņč pārlicis kājas pār vāģu
malu un kā lācis skrēš tūlāku, tā kliedzis: „Kur skrūves?"

Nu lācis akai pārbijies no skrūvēm un rūkdams aizskrēš apa-

kal. Skrodelis salaulājies ar princesi un viņi dzīvāš laimīgi. Ka
vecais ķēnīc nomiris, ta skrodelis palicis viņa vietā un dzīvāš,
kā jau allaž ķēnīnam pienākas.

3. A. 860. J. Ramanis Bērzaunē. Brīvzemnieka kr. LP, VI,

974 (143 Piez.).

Pie viena ķēniņa dzīvojis ganu puika, kas ganījis ķēniņa ai-

tas. Kādu rītu ķēniņa meita iznesusi ganam brokastis. Sākuši sa-

runāties. Ķēniņa meita prasījusi puikam, vai šis varot atminēt,

no kā šās trīs kārpas galvā esot. Minējis, minējis — nevarējis.

Pēdīgi pati pateikusi:
„
Viena kārpa no sudraba, otra no zelta,

trešā no dimanta."

Reiz ķēniņš bija iedomājis savu meitu izprecēt un īsti tam,
kas atminēšot, kādas kārpas esot šā meitas galvā. Nu nākuši

daudz, daudz precinieku uz pili, jo meita bijusi loti skaista, bet ne-

viens neatminējis. Un vienu dienu arī kāds mācītājs gājis minēt.

Mācītājam, uz pili ejot, bijis jāiet ķēniņa ganu puikam garām. Šis

vaicājis: kur gan cienīgs mācītājs iešot?

„Uz pili kārpas minēt!"

Tad ganu puika teicis: ja šim labi maksāšot, tad pateikšot

kādas tās kārpas ir. Maksājis arī lielu naudu. Nu teicis, melo-

dams: „Tā viena alvas, otra vara, trešā sudraba."

Mācītājs it priecīgs aizgājis uz pili minēt, bet neuzminējis.
Pa tām starpām ganupuika par iegūto naudu nopircis labas drē-

bes, aizgājis arī uz pili un kā minējis — uzminējis: „Viena kārpa

sudraba, otra zelta, trešā dimanta."

Nu bijis jādod meitu ganu puikam, bet ķēniņam tāds puika ne-

paticis — teicis: „Es guldināšu visus trīs: puiku, meitu, mācītāju
vienā gultā. Uz kuru pusi nu mana meita rītā būs piegriezusi savu

ģīmi, tas viņu apprecēs."
Ganu puika nu iedod mācītājam pa nakti raugu, tā ka tas

dabū vēdera graizes un tā atbaida princesi no sevis.

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir uzrakstījis Brīvzemnieku krājumam
J. Ozols Saukā un Zin. kom. krājumam Briedis Lielvārdē. Pēdējais piemin,
ka ķēniņa meitai bijušas uz pupa zelta, sudraba un dimanta spalvas. L. P.
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4. A. 850. M. Skrupska Sauka.

Reiz viens kurpnieks taisījis par gadu trīs pari kurpju, un tā

bijusi visa viņa pelņa. Bet viņš taisījis loti smukas kurpes, jo ne-

viens tanī apvidū tā nestrādājis. Tur par gadu bijis trīs reiz tir-

gus. Vienā tirgus dienā kurpnieks iedod vienu pāri kurpju savam

dēlam, lai tas aiznes un pārdod.
Dēls paņem' kurpju pāri un aiziet. Nāk gan dažādi pircēji un

prasa, cik maksā tās smukās kurpes, bet viņš nerunā neviena

vārda. Tā jau nāk pie vakara un visi tirdzinieki aizbrauc uz mā-

ju, bet kurpnieka dēls vēl stāv ar savu kurpju pāri. Ķēniņa meita

arī aiziet uz tirgu pastaigāties un ierauga, ka tur vēl viens stāv

ar kurpju pāri. Viņa pieiet klāt un redz, ka kurpes ļoti smukas,

un prasa, cik maksājot šīs kurpes. Šis atbild: «Paceliet savus

svārkus līdz ceļiem, tad jūs varat tās kurpes paņemt."

Ķēniņa meita apskatās visapkārt un redz, ka neviena nav,

pacel svārkus un paņem kurpes. Dēls pārnāk_ mājās — tēvs

prasa, kur ir nauda. Dēls atbild: «Kurpes gan pārdevu, bet nau-

das nedabūju."
Tēvs sabar dēlu, lai tā vairs nedarot. Otru tirgus dienu tēvs

aizsūta dēlu ar otru pāri kurpju un šoreiz šis atkal nepārdod.
Kad visi tirdzinieki ir aizbraukuši, ķēniņa meita iet atkal pastai-

gāties un ierauga puiku stāvam ar kurpju pāri. Viņa pieiet klāt

un prasa, cik maksā tās kurpes, bet šis atbild: «Paceliet svārkus

līdz krūtim, tad es atdošu!"

Ķēniņa meita noskatās, ka neviens neredz, paceļ arī svārkus

un paņem kurpes. Dēls pārnāk mājā — tēvs prasa, kur ir nauda.

Dēls atbild, ka neesot dabūjis. Nu tēvs ņem piekauj dēlu un teic:

«Ko tu domā, kā lai mēs iztiekam?"

Bet neko darīt, kurpes ir atdotas un naudas nav. Tēvs iedod

dēlam trešo pāri kurpju un tas arī šoreiz nepārdod nevienam.

Vakarā atkal ķēniņa meita ierauga šo, pienāk un prasa, cik mak-

sāšot. Dēls atbild: «Pacel svārkus līdz kaklam, tad ņem."
Ķēniņa meita paceļ svārkus un paņem kurpes. Dēls pārnāk

m'āļjā — tēvs prasa pēc naudas, bet šim nav ko dot. Nu tēvs ņem

un aizdzen dēlu projām. Dēls arī aiziet, salīgst vienā mājā par

ganu. Tās zemes ķēniņš izsludina, ka viņš grib izprecināt savu

meitu, bet gan tik tādam, kas atminēs tās trīs savādās zīmes, kas

viņai ir uz miesas. Sabrauc daudz ķēniņa dēlu, jo visi grib iegūt
skaisto ķēniņa meitu par sievu, bet neviens nevar uzminēt tās

zīmes. Kurpnieka dēls arī ies minēt, bet pa trepēm kāpjot satiek

vienu ķēniņa dēlu, kas arī atbraucis minēt. Šis ierauga tādu vien-

kāršu zemnieka puisi un prasa: «Kur tu iesi?"

«lešu minēt."

«Ja tu zini tās zīmes, tad pasaki man!"
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„Jā tu man šo cepuri piebērsi pilnu ar zeltu, tad es tev pa-

teikšu."

Ķēniņa dēls arī pieber un priecājas, ka nu varēs dabūt ķēniņa
meitu. Kurpnieka dēls stāsta: «Viņai ir zelta mežs un starp pu-

piem divas dimanta zvaigznes."
Ķēniņa dēls priecīgs ieskrien iekšā, bet apdomājies, kā lai

viņš tik rupji sakot un atvainojoties saka, ka vēl pārdomāšot.

Kurpnieka dēls paņem naudu, aiznes savam tēvam un teic: „Te
tev nauda par vienu kurpju pāri!"

Tēvs ir loti priecīgs par tik lielu naudu, bet dēls otrā dienā
ies vēl minēt. Šoreiz sastop citu ķēniņa dēlu un dabū otru cepuri
zelta. Atdevis_ naudu tēvam, viņš iet atkal uz pili, kur sastop

trešo ķēniņa dēlu, no kā dabū trešo cepuri zelta.

Pienākusi ceturtā diena un neviens vēl nav tās zīmes atmi-

nējis. Kurpnieka dēls atkal iet uz pili, bet šoreiz taisni zālē iekšā,
kur vēl sēd visi ķēniņa dēli un arī ķēniņš ar ķēniņieti. Viņš pieiet
pie tiem klāt un pasaka tās zīmes. Zfirnes nu gan ir uzminētas, bet

ķēniņš negrib atdot meitu kurpnieka dēlam. Ķēniņš saka: „Es iz-

vēlēšos arī vienu ķēniņa dēlu, un jums abiem būs jāiet pie manas

meitas gulēt. Kad nu es rītā iešu jūs modināt, tad uz kuru pusi

mana meita būs pagriezusies, tas dabūs viņu par sievu."

Kurpnieka dēls aiziet un nopērk divi pudeles vīna, bet

tai vienā pudelē ieber caurējamās zāles. Tad viņš ieiet kopā ar

ķēniņa dēlu vienā istabā un gaida. Kad nakti ķēniņa meita aļz-
migusi, jaunais kurpnieks izjem vīnu un sāk dzert. Ķēniņa dēls

prasa, lai dodot šim arī nodzerties. Kurpnieka dēls izjem sazāļoto
vīna pudeli un iedod šim. Drīzumā ķēniņa dēlam sāk sāpēt vē-

ders. Viņš skrien gan ārā, bet notaisa arī savas drēbes. Ķēniņa

meita, saodusi nelabu smaku, apgriezušies uz to pusi, kur gulēja

kurpnieka dēls, un aizmigusi. Rītā nāk ķēniņš un nu redz, ka meita

pagriezusies uz kurpnieka dēla pusi. Tā nu viņš arī atdevis šim

savu meitu par sievu.

26. Neuzminamā mīkla.

I. A. 851. A. Lerchis - Pušktitis Džūkste - Pienavā. LP,

11, 18, 11.

Vienam ķēniņam bija princese kas varēja katru mīklu uzmi-

nēt. Tādēļ princese bija izdaudzināta pa pus pasauli: visi naca

gudro princesi apbrīnot, visi pēc viņas precēt. Beidzot ķēniņš

saka: «Ilgāki to nevaru vairs izturēt: katru dienu mana pils ar

preciniekiem kā piebāzta. izlaidīšu šādu ziņu: kas manai
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meitai tādu mīklu uzdos, ko viņa nevar uzminēt, tas lai tad vi-

ņai paliek par vīru; bet tos, kas manai meitai mīklas uzdos, ku-

ras viņa var uzminēt, likšu pakārt." Tas līdzēja; jo jo tās dienas

lielo precinieku drūzmu ne redzēt neredzēja.
Tā tas palika labu laiku.

Te uz reizi trīs tēva dēli tikmēr lielās, kamēr salielās ar

princesi spēkoties. Vecākais brālis iet ar savu gudrību pirmais
uz pili. Viņa mīklas bija gan gudras; bet princeses atbildes vēl

gudrākas: nekā darīt— jāiet pie kārtavām. Otram brālim neiz-

gāja labāki. Nu taisās jaunākais brālis uz pili; bet tēvs, māte to

vairs nelaiž: kas tad būšot pēc viņa nāves mājiņā palikt, kas

abiem vecumā maizes dot? Jaunākais brālis tomēr neatlaižas;

viņš krīt klāt lūgties, kamēr tēvs vēlē arī. Bet māte ne uz to

pusi: divi dēli esot jau palikuši pie kārtavām, trešo ne par ko

nelaidīšot.

„Kad tu izčibētu, nu jārauga klusu aizkļūt!" nodomā pie se-

vis. Kādu dienu dēls saka mātei: «Klausies, māmuliņa, man jā-

jāj uz mežu stirnas šaut; ieliec cibiņā pavalga tiesu un kuļķenītē

maizes klinciņu."
Bet māte tūlīt nomana, uz kurieni dēls nodomājis aizkļūt. Vi-

ņa sadusmojas un ieber klineītī nāves zāles, pie kam raudādama

nočukst: «Tikpat, kamēr tu mirsti pie kārtavām, mirsti labāk uz

ceļa; mazākais man nebūs tas kauns jānes, ka trīs dēli tādā ne-

godā miruši!"

Jaunākais dēls paņem savu šaujamo rīku un aizjāj. Bet uz

ceļa zirgs nokūst. Dēls domā: «Pag, pag! iedošu maizes klincīti,

gan tad tu atžirgsi!" Zirgs apēd klincīti un nosprāgst; divas vār-

nas pielaižās zirgam acis knābāt, tās arī nosprāgst. Dēls iebāž

vārnas kulītē un aiziet. Ap vakaru tas ieiet kādā mājiņā, kur veca

māte ar divpadsmit dēliem dzīvo. Dēli, visi divpadsmit, ir brie-

smīgi slepkavas; bet tai brīdī tik māte vien mājā.

«Vai nav ko iekost?" jaunākais dēls vaicā.

«Ir gan; bet ēd knaši, jo kad mani dēli pārnāks, tie tevi no-

māks."

«Cik dēlu tev ir?"

«Man pavisam divpadsmit."

«Skat nu, vecenīte, tad jau dikti labi! Še manā tarbiņā divi

balodīši, izcep tiem vieniem sešiem vienu balodīti, tiem otriem

sešiem to otru. Es paēdīšu un steigšos projām."
Jaunākais dēls, labi paēdis, neaizgāja vis projām, bet klusu

uzlīda uz istabas augšieni. Vecene, ar balodīšu cepšanu nodarbo-

damās, to nemaz neievēroja.
Pusnaktī dēli pārnāk un tūlīt prasa: «Kas te par svešu

smaku?"
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„Kas nu par smaku? Dabūju divus balodīšus un izcepu vie-

niem sešiem vienu, otriem sešiem otru."

Dēli nu paēd, bet tūlīt arī atstiepjas; vecene noskrubina kau-

liņus — ta arī gatava. No rīta jaunākais dēls iet tālāk. let, iet —

cik ilgi neēdis iesi?
— gribas ēst. Te, par laimi, tas izdzird, ka

turpat blakus stirna brēc. Viņš pārliek savu šaujamo rīku pār

plecu un saka tā: „Ja es redzēšu to stirnu nošautu, tad būšu ķē-

niņš; ja nenošaušu, tad man jāmirst tepat mežā neēdušam."

Aizmuguris gan šāvis, tomēr nošāvis. Tagad, labi paēdis, at-

pūties, sukājis iet, kamēr nonācis pilī, kur tūlīt uzdevis princesei
šādu mīklu: «Citreiz biju liels medinieks. Es nošāvu vienu, tas no-

šautais nošāva divi, tie divi nošāva papriekšu divpadsmit un bei-

gās vēl vienu. Otrā dienā šāvu to, ko neredzēju un ēdu to, ko

biju redzējis."
Mīkla desmit dienu laikā jāuzmin; bet padoma prasīt princese

nedrīkst nevienam pašam. Princese izminās, izminās — nevar

uzminēt. Vakarā jaunākais dēls piedabū princeses durvju sargu
uz savu pusi un saka tā: «Klausies, ja es tikšu par ķēniņu, tad ie-

celšu tevi par padoma devēju; bet tev jāizdara tas, ko lieku: no-

Rlausies tu man aiz durvim, ko princese labu runā."

Durvju sargs tā izdara. Viņš pasaka jaunākajam dēlam, ka

princese tādus vārdus mētājusi: «Ak tu nejēga, tavu grūtu mī-

klu! Bet, nekas! man desmit dienu laika. Es deviņas dienas sūtīšu

savas kalpones, lai rauga no viņa mīklu izvilkt; ja tām neizdosies,
tad desmitajā dienā iešu pati: Tik labi jāuzmanās, lai neviens ne-

dabū zināt, ka esmu gājusi padoma prasīt!"

«Labi, tu esi varens durvju sargs! Paņem savas šķiltavas
un paslēpies manā istabā. Kad kalpones pie manis ienāks mīklu

izvilināt, tad es šķaudīšu; bet tiklīdz ka iešķaudos, tad šķil, ko

māki."

Labi. Necik ilgi, te viena kalpone klāt. Bet tikdrīz, kā uzsāk

valodas par mīklu, ta jaunākais dēls iešķaudās un durvju sargs

šķil, ko māk. To dzirdēdama, kalpone aiziet klupdama krizdama

un nemaz neatjēdzas, ka aizmirsusi savu lakatiņu paķert.

Tām astoņām neizgāja labāki.

Desmitajā dienā raudzīs pati princese uz savu laimi mīklu

izkrāpt. Viņa atver durvis un bailīgi prasa: «Puisīt, vai esi viens

pats te istabā?"

«Kāpēc tā prasi?"

«Jā, puisīt, man bail, ka kāds nenoklausās, ko tevim prasīšu."

«Tad jau tu gribēsi laikam mīklu zināt?"

«Nu, kā tad. Puisīt, mīļais, pateic man tik to pirmo vārdiņu,

vairāk negribu."
Tos vārdusJ izteicot, jaunākajam dēlam paliek tik mīksta
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sirds pret princesi, ka nevar atturēties, nepateicis mīklas pirmo

vārdiņu; pat šķaudīt tas aizmirst. Un tas trakākais vēl tas: savā

nejēdzībā tam izsprūk vēl mīklas otrs vārdiņš. Šis tūlīt gan apķer,
ko padarījis, sāk tūlīt arī šķaudīt, šķiltavas arī nožvirgst, pat

princeses lakatiņš paliek turpat; bet princese jau projām: tai

divi mīklas vārdiņi pietiek.
No rīta princese mīklu pateic; dēlam_ jāiet pie

kārtavām. Bet iekams to kar, tas izlūdzas no ķēniņa vēl beidza-

mo reizi pie kārtavām vieglāko mīklu uz pasaules princesei uz-

dot. Ķēniņš domā: „Nu kas par nelaimi: ja viņa tik grūtu uzmi-

nēja, tad jau vieglāko pasmiedamies uzminēs."

Noiet pie kārtavām jaunākais dēls uzdod mīklu: «Redziet, cit-

reiz biju liels miedinieks. Desmit stirnas šāvu: tās gaļas man iz-

muka, tās ādas man vēl tagadin."
Šo mīklu princese nebija gaidījusi. Mini, nu mini, ko pati ar

savām kalponēm izdarījusi. Teiksi tēvam, ka mīklas pirmos vār-

diņus izvīlusi, tas neiet. Minēsi šo mīklu, arī neiet; jo tad tēvs

vēl labāk dabūs zināt, ko izdarījusi. Nebūtu tie lakatiņi tur pali-

kuši, jeb: nebūtu mīklu uzdodot noteikts: padoma prasīt nedrīkst

nevienam pašam, tad jau vēl kautkā izķeparātos; bet tagad cits

nekas neatliek, kā jaunāko dēlu precēt. Un tā arī notika.

Pēc kāzām jaunais ķēniņš paņem karaspēku un aiziet raudzīt,
ko labu viņa vecais tēvs un māte dara. Uz ceļa tam iekrīt prātā,
to slepkavu būdiņu nopostīt, kur abas vārnas par balodīšiem de-

vis cept. Karavīri noplēš jumtu, uzplēš grīdu: aktu manu dieniņu:

apakš grīdas liels pagrabs un pagraba dibinā viņa paša abi ve-

cākie brāli piesieti. Nabadziņi pie beigām novārguši, lai gan ēdie-

na tur papilnam, jo pagrabā slepkavas sanesuši milzīgu kāpu vi-

sādu ēdienu, dzērienu. Brālis, to redzēdams, tūlīt prasa: «Brāļi,

mīļie, kā te ietikāt? Vai tad mīklas nedevāt minēt? Vai tad jus

nepakāra?"

«Mēs jau līdz ķēniņa pilij nemaz netikām. Slepkavas mūs

sagūstīja un tūlīt aizsūtīja viltus ziņu tēvam, ka esam pakārti, ka

mīklas princese uzminējusi To viņi darīja tādēļ, lai tēvs mūs ne-

meklētu un tā viņu mitekli neuzietu un neizpostītu."
Kas nu varēja būt priecīgāks par veco tēvu un veco māmu-

liņu, kad jaunākais dēls, par ķēniņa znotu palicis, vēl pārved
abus vecākos dēlus dzīvus. Viņi raudāja trīs dieniņas, trīs naks-

niņas prieka asaras un tad aizgāja savam jaunākajam dēlam līdz

uz pili.

2. A. 851. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 1009 (151, 3 C).

Kādam ķēniņam bijis viens vienīgs princis. Keniņš daudz karo

un valsts viņam pagalam iznīkusi; tikai princis un ķēniņiene vi-
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nam vēl bijuši. Bet nu princis vienreiz arī iedomājies aiziet, gri-
bējis pa pasauli pavandīties. Tas mātei it īpaši nerctaz nepaticis,
tā teikusi: labāk lai tad te, nekā citur nomirstot! Un gribējusi nā-

ves zāles dēlam iedot.

Tomēr, kā par laimi, princim bijis uzticams sulainis. Un tas

bija nodzirdējis, ka ķēniņiene teikusi: šo vajagot nonāvēt! Būšot

izvārīt divi glāzes tējas: vienu pati dzeršot (bez nāves zālēm),
otru došot dēlam ar nāves zālēm. Sulainis to pateicis princim un

pamācījis: „Ja tev nu sniegs tējas glāzi, tad izlej gaisā un saki:

tas bija uz veseiībām!"

Labi, princis tā darījis: izlējis tēju gaisā un teicis: „Tas bija,

māte, uz veslībām!" Bet lejot viena pilīte tomēr uzkritusi zirgam

uz krustu. Šis gan tai brīdī domājis: «Nekas!" bet kad aizgājuši
ar sulaini uz otra ķēniņa valsti, zirgs no tās nieka pilītes nosprā-
dzis. Nopirkuši citu zirgu. Bet kad kāpis jaunajam zirgam mugu-

rā, atminējies, ka segli ar iemauktiem aizmirsti pie kritušā zirga.

Gājuši pakal. Aizgājuši un ieraudzījuši: trīs vārnas, kā ēdušas

zirga galu, nosprāgušas tāpat kā tas zirgs. Paņēmuši vārnas, jā-

juši tālāk, nonākuši pie slepkavu mājas mežā. legājuši iekšā, su-

lainis iedevis meitai vārnas: lai izcepot un tad viņam atdodot; bet

lai tikai cepdama nelaižot pirkstus. Meita izcepusi. Nu ietinis ce-

pešus papīrī un iebāzis tašā. Vēlāk pārnākuši slepkavas, div-

padsmit tēviņi. Sulainis teicis princim: kad slepkavas visi ēdīšot,
tad viņš paņemšot kančuku, izskriešot ārā un saukšot, ka zirgi

spārdās. Lai princis skrejot pakal un sakot: «Sulaini, rakari, nu tu

esi atkal sukājams, ka zirgus neapskaties!"

Labi, tā noticis. Un tikko tad princis izskrējis ārā, vecākais

slepkava sacījis: «Vajaga apraudzīt, kas viņiem! tanī kulē!"

Apraudzījuši —
ā! trīs cepti putni. Nu runājuši: «Viss kas

mums ir, bet baložu gaļas nav —
ēdīsim nu!"

Ēduši, ēduši — apēduši vārnas un sākuši snaust, galvas no-

kāruši, nespēks jau nācis. Tā viņi abi iekšā pakampuši zobenus

no sienas un visus nokāvuši.

Jājuši tālāk, atraduši kāda ķēniņa princesi. Tā jau pulku bija

nonāvējusi, viņa uzdevusi mīklas, un ka nevar uzminēt, maitā

nost. Un nu mūsu princim arī uzdevusi mīklas; bet tas visas uz-

minējis un beidzot uzdod mīklas arī viņai, lai uzminot, kas tas

esot: «Viens nokāva trīs un trīs nokāva divpadsmit!"

Minējusi, minējusi — nevarējusi uzminēt. Kad nu nevar uz-

minēt, izgājusi uz viltu, sūtījusi savu istabas meitu pie prinča su-

laiņa uz stalli, lai prasot, vai tas nevarot pateikt mīklu ar labu?

Tas atteicis, ka tad tikai varot pateikt, ja nākšot katru nakti

stāvēt stallī izģērbusies pie zirgiem.

Labi, šī nākšot. Atnākusi — tā princis — kur bijis, kur ne-
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bijis — ar jājamo pātagu iekšā un sākot istabas meitu sukāt. Šī

nestundā sprukuši no staļļa ārā, ne drēbes neattapusi vairs paķert.

Otrā naktī princese sūtījusi kukņas meitu. To arī princis no-

pēris, tā tāpat atstājusi drēbes.

Trešo nakti tad gājusi pati princese turp. Nu ņēmis sulai-

nis princesi atkal sukāt; tā ari aizskrējusi bez drēbēm. Bet nu

princi par to arī tā kā ritu — vedīšot pie kārtavām.

Noveduši — gandrīz metuši jau auklu kaklā, te princis lūdzis,

lai atvēlot kādu vārdu parunāt ar sulaini, kas pašlaik bija atjājis

ar ceļa somu pa pleciem. Labi, atvēlējuši gan to nieku.

Nu princis prasot sulainim: „Kur mēs bijām pirmo nakti?"

Sulainis atteicot: „Mēs bijām medībās!"

„Nu, ko tad mēs nomedījām?"

«Stirnu!"

«Nu, kur ādiņa?"
Tā sulainis ņemot un izsviežot no ceļa somas istabas meitas

drēbes tiesas priekšā.
Tad princis prasot tālāk: „Kur bijām otru nakti?"

«Medībās!"

«Ko nomedījam?"

«Lapsu!"
_

«Nu, kur ādiņa?"

Tā sulainis ņemot un izsviežot no ceļa somas kukņas meitas

drēbes tiesas priekšā.
Tad princis atkal prasot: «Kur bijām trešo nakti?"

«Medībās!"

«Ko nomedījam?"

«Cauni!"

«Nu, kur ādiņa?"
Sulainis ņemot un izsviežot ari princeses drēbes tiesas

priekšā.
Nu tiesneši teikuši: «Are, pati vainīga, gribēja tikai apmelot

princi."
Palaidusi tiesa princi vaļā.

Piezīme. Gluži tāpat Bramberģniekos Pogu Jānis uzrakstījis Brīv-

zemnieka kr.; tikai te mīkla skan tā: Viens nedzīvs nosita vienu dzīvu

(== nāves zāles nobeidza zirgu); viens nosistais sita seši (= 6 vārnas no-

sprāgst, zirgu ēzdamas); un seši nosita divpadsmit (= 12 slepkavas ēd 6 vārnu

cepešus un nomirst). Tālāk teikts, ka sulainis staigājis pa lauku un daudzi-

nājis tos vārdus tā, ka ķēniņa meita dzird: „Ko mans kungs zin, to es arī

zinu, ko mans kungs zin, to es arī zinu!" Ķēniņa meita.'To dzirdēdama, tad

sūtījusi savas kalpones mīklu izkrāpt. Beigumā teikts, ka pie kārtavām su-

lainis staigājis ap tiesnešiem riņķī, vicinājis 2 kalpoņu kreklus un ķēniņa mei-

tas kreklu, sacīdams: „Mans kungs šāva vienu cauni — redz, še tā āda, es

šāvu divi caunas, redz, še abas ādas!" Tiesneši nu nomanījuši, kas noticis,

un nekāruši vairs šo, bet nosprieduši, ka šim ķēniņa meita jāprec. L. P.
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3. A. 851. Jānis Kungs Liel-Ezeres Pus aros. LP, V, 138, 2.

M. Bohm, Lettische Schw ā n k c 34, 26 b.

Vienam ķēniņam bija meita, liela mīklu atminētāja. Reiz ķē-
niņš izpauda tādu vēsti, tas dabūšot viņa meitu par sievu, kas

atnesīšot tādu mīklu, ko viņa nespēj uzminēt. Un nu sākuši arī

nākt mīklas devēji bez gala; bet ķēniņa meita uzminējusi visiem.

Beidzot vienā būdiņā trīs tēva dēli arī sataisīsies iet. — Divi

dēli bijuši gudri, trešais muļķis. —
Gudrie gan smējušies; „Ko tu,

muļķīti, mums velti līdz vazāsies? Kas nu tavas mīklas? Kauna
vien mums padarīsi!"

Bet mujķītis atcirtis: «Nepadariet tikai man kaunu! Ko jūs
te lielāties? Par to arī katrs vēl paldies nesaka!" Tādi vārdi gu-
driem drusku tā kā pie sirds ķērās. Un ko viņi dara? Ače, pie-
runā māti, lai no Dieva puses muļķīti līdz nelaižot; viņš tur savā-

rīšoties nezin kādas blēņas un viņiem tīri bailes, ka galu galā visi

trīs neeiklūstot kādā ķezā. Māte pārdomā: „Tā ir gan!" Bet muļ-
ķītis ne un ne: viņš iešot un iešot. Neko darīt, māte beidzot iekur
krāsni un cepj visiem trim ceļa kukulīšus. Bet gudrie brāli slepeni
ielika muļķīša kukulītī nāves zāles un tad aizmūk divi vien, muļ-

ķītis bija diezgan sapratīgs, negāja vis viens, iebāza kukulīti so-

miņā un pasauca šuneli biedros. Nu gāja vienu jūdzi, otru — uz

reizi šunelis lec stāvus un smilkst: gribas ēst. Muļķītis domā:

„Mēmu lopiņu nevar neēdušu turēt, atdošu ceļa kukulīti, lai grauž,

gan jau es pacietīšos."
Bet, kas ir? Līdz kukulīti apēd, šunelis iekunkstas vien —

gatavs. Un kamēr tur vēl skatās, pieskries trīs vārnas jau kritu-

šam kucēnam acis knābāt. Tomēr tik arī dabūja, kā izknābt —

vārnas arī nosprāga. Nu muļķītis pieglabā vārnas somiņā un aiz-

iet tālāk. let, iet — gadās liels mežs un tur apstāj šo slepkavas,

septiņi vīri. Muļķītis saka: „Ko jūs no manis, nabaga cilvēka,

ņemsit? Še jums divi putniņi, tā visa mana liekā manta!"

Slepkavas paņem putniņus, iekur uguni un sāks cept un ēst.

Bet putniņu gala bija stipra gaļa: katram pietika ar vienu ko-

dienu — visi septiņi pagalam. Muļķītis, no slepkavu nagiem pati-

cis, gāja tālāk un ieraudzīja ābeles galotnē sarkanu ābolu. Tūliņ

paķēra akmeni ābolu nosviest; bet akmens aizgāja ābolam garām

un iekrita kadiķu krūmā, taisni zaķim pa galvu, kas krūmā gulēja.

Zaķis apreibumā izlēca gan ārā, bet tūliņ saklupa un bija pagalam.
Nu muļķītis atvēra nazi un sāka zaķi šķērst pusdienas tiesai; bet

piepēši no vecā zaķa izlēca mazi zaķēni. Tos muļķītis saķēra un

nokāva pusdienas tiesai, ko cept. Tikai nelaime! tuvumā negadī-

jās sausi piekuri uguni iekurt. Beidzot atminējās, ka kabatā veca

grāmata sendienām mētājās. SaDlosīja to pašu, iekūra uguni, iz-

cepa zaķēnus, paēda pusdienu un tad steidzās ķēniņa pilī mīklas
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likt minēt. Aizgāja tur un satika gudros brāļus krūtīs, tie no-

šļukuši nāca jau atpakaļ, jo nebij spējuši ķēniņa meitai neuzmina-

mas mīklas uzdot. Gudrie brīnojās, ka muļķītis dzīvs vēl, un no-

domāja: „Jāiet mazākais paklausīties, kādas muļķības tas tur liks

minēt." Bet līdz muļķītis iekļuva pilī, tūliņ itin lepni: «Klausies, ķē-

niņa meita! mini manu mīklu: Namma nosita rējēju; rējējs nosita

trīs un trīs nosita septiņi; tad svieda ar akmeni: kam nesvieda

to nosita, kam svieda, to nenosita; no nositsā izlēca pusgatava

gaļa, šo gaļu izcepa ar Dieva vārdiem un ēda."

Ķēniņa meita ilgi izminējās, nevarēja uzminēt. Beidzot krita

muļķītim ap kaklu: «Nevaru uzminēt, tu esi mans vīrs!"

To redzēdami, gudrie brāļi palika bāli vien un nokaunējušies

aizgāja mājā.

Mežotnē Vīksna uzrakstījis tā: Vienam ķēniņam trīs dēli, divi gudri, tre-

šais muļķis. Ķēniņš gudros dēlus loti mīlējis, bet muļķīti neieredzējis tam-

dēļ, ka viņš muļķis. Reiz ķēniņš sūtījis visus dēlus pasaulē; gudrajiem iedevis

labus zirgus un katram sešas baltmaizes; bet muļķītim iedevis vāju zirgeli

un baltmaizēs iesmērējis nāves zāles. Gudrie aizjājuši kā vēji, muļķītis pa-

licis pakaļā. Jājis, jājis — uz reizi viņa suns, kas visur līdz skrējis, sācis

smilkstēt. Muļķītis domājis: „Suns, laikam, izsalcis." Neko darīt, iedevis vienu

baltmaizi, lai paēd. Bet līdz ko apēdis, nosprādzis Tomēr muļķītis domājis:

„Viņš tāpat piekusis; jāšu uz priekšu, gan pa pēdām panāks. Jājis, jājis —

zirgs īsti vairs negājis. Muļķītis domājis: „Zirgs, laikam, izsalcis." Neko da-

rīt — iedevis tam arī baltmaizi. Bet līdz ko apēdis — zirgs arī nosprādzis.
Nu gājis raudādams kājām.

Beidzot atradis mazu mājiņu, kur iegājis atpūsties. Bet mājiņā saradu-

šies septiņi tēviņi, vaicādami: „Kas tu tāds esi?"

„Es nekas neesmu, ienācu atpūsties," muļķītis atteicis.

„Nu, tad turēsim maltīti!"

Bet muļķītis sacījis: „Es jums došu no savas maltītes arī pasmeķēt." Un

tūliņ sagriezis baltmaizi septiņās šķēlēs. Tēviņi pakampuši katrs pa šķēlei,
bet līdz apēduši, tūliņ nokrituši gar zemi un mirdami iesaukušies: „Bij mums

to zināt!" Nu muļķītis pārgājis mājā un teicis vecākiem: «Miniet manu mīklu:

— divi šāva divus; septiņi šāva septiņus!" Vecākie izminējušies — nevarējuši
uzminēt. Tēvs sācis uzplīties, lai pasakot, kas tas ir; bet muļķītis neteicis.

Par to tēvs sadusmojies un sūtījis nepaklausīgo vilku bedrē. Muļķītis gājis

uz vilku bedri; bet ceļā nopircis sukuru un salasījis oliņas. legājis vilku bedre

un krimtis sukuru. Vilks vaicājis: „Ko tu kremt?"

«Riekstus!"

„Dod man arī!"

„Še!" muļķītis pasmējies un iedevis oliņu. Vilks kodis, kodis — nevarē-

jis oliņu sakost. Beidzot izspļāvis oliņu, teikdams: „Ko te kodīsim? Nāc la-

bāk ar mani spēlēt!"

„Labi!" muļķītis iesaucies, „liec tad savus pirkstus pie sienas, es atkal

ar viņiem paspēlēšu." Vilks pielicis priekškāju pie sienas un gaidījis, kas nu

būs. Muļķītis paņēmis dzenamo un ķīli un pieķīlējis vilka pirkstus pie sienas.

Vilks gan bļāvis: „Tā nespēlē, tā nespēlē!" bet muļķītis paķēris un sukājis, lai

āda pūt. Vilks sācis lūgties, lai nesitot un lai atlaižot no sienas, viņš apsolo-

ties nekā ļauna nedarīt.

„Tas cita lieta!" muļķītis pasmējies un atlaidis vilku. Rītā tēvs atnācis

skatīties un atradis muļķīti vilku bedrē dzīvu. Viņš pabrīnojies un teicis:
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«Mulķīti, nāc ārā un ej, kur gribi!" Labi, muļķītis izlīdis no vilku bedres un

aizgājis pie tāda kunga, kam četras skaistas meitas bijušas. Tām viņš tūliņ

uzmeties par brūtgānu un gājis pie viņām gulēt. Bet guļot visas noģērbis pli-

kas. Meitas aizmukušas. Nu griezies atpakaļ pie mātes un teicis tā: «Miniet

manu miklu: vakar gāju medīt; nošāvu četrus zaķus: tās gaļas aizmuka, tās

ādas palika pie manis."

Māte izminējusies — nevarējusi uzminēt
— prasījusi tēvam. Bet tēvs

sacījis: «Tagad redzu: tu neesi vis vairs muļķis — paliec pie manis un manto

manu valsti!"

4. A. 851. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 1006 (151, 3 b).

Lielā valstī dzīvo bagāta ķēniņa meita. Viņa izsludina pa

malu malām, ka to precēšot, kas tādu mīklu uzdošot, ko nevar

atminēt; bet tiklīdz mīklu atmin, tad uzdevējam kakls nost.

Labi. Nu atnākuši ķēniņa dēli, nākušas vienkāršas tautas —

kas nu tādas bagātas negribēs — bet neviens neuzminamās mīk-

las nezinājis — tie nomaitāti1. Un tādu nelaimīgu bijis tik daudz,
ka izcēlusies vai vesela kapsēta.

Bet tai pašā valstī dzīvo arī viens jauns, nabags muižnieks.

Un tam brīnum ļauna pamāte, ne acu galā šo neieredz. Ko viņš

nu darīs? Viņš sadomājies arī jāt uz ķēniņa pili ar mīklām, kas

tur jūk, jūk. Labi. Sācis posties ceļā, bet drošības labad ņēmis
arī savu uzticamo sulaini līdz; ar to bijuši brīnum vienā vaigā.
Tomēr pamātei tas loti riebj, ka šis arī jāj. Vai tāds nīstams pli-
kadīda vēl gandrīz par ķēniņu tiks? Un nu viņa ranga visādi to

aizķibelēt, bet kā nekā, tā nekā. Beidzot tā ņems viltību palīgā.
Viņa izcep padēlim ceļa kukuli un sazāļo ar nāves zālēm, lai nu

jāj, lai!

Tā nu jaunais muižnieks sāpošas un abi ar sulaini dodas ceļā.

Jāj, jāj lielu laiku, kamēr gluži pieguruši un nu jāpietura zirgi mež-

malā drusku atpūsties. Kā šie tur pietura, paskatās atpakaļ —

ierauga: muižnieka baltais sunītis tek iepakaļus. Tam sunīša žēl,

un lai nenotecētos galā, paņem pie sevis uz zirga.
Tā jādami tie uzjāj vienu krogu un tur nu ieiet kaulus atlaist,

paēsties. Sāks ēst; bet pirms paši kumosu baudījuši, kungs pa-

sviež no maizes klincīša baltajam šunelim. Sunītis tā ēst izgri-
bējies, ka gar kājām vien luncinājās. Bet tikko šunelis kumosu

norijis, uz vietas beigts. Kungs, zināms, tūdaļ noskārst, ko pa-

māte ar maizi izdarījusi, un nu pateic vēl Dievam, ka_ paši nav

ēduši. Neko darīt —ieskabinājuši, kas jau krogū dabūnams, un

jās vien tālāk.

Bet nozāļoto šuneli kungs paņem līdza, piesējis pie segliem.

Jāj, jāj — nav ilgi — šunelis saulē sāks brīnum ost. Ko nu tādu

maitu tālāk vedīs? Pametuši turpat ceļmalā. Paši atkal, kā pa

reizai, nokāpuši paēnā atdusēties. Labi. Te pēc maza brīsniņa at-
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laižas pie šuneļa sešas vārnas un sāks to knābāt. Bet tikko drus-

ku ieēdušas, vārnas atvelas augšpēdu un uz vietas 'beigtas. Šie

paņem vārnas līdza — šuneli pamet, kur bijis — un jās atkal.

Jāj, jāj, pienāk vēla nakts, uzjāj mežā lielu, augstu māju. Kur nu

tik vēlā laikā tālāk skubināties. les abi iekšā. Paver pirmās dur-

vis, pamana gar sienām asiņainus ieročus un drēbes. Gan nu no-

&ied, kas te gaidāms, bet neko vairs darīt — norunā nogaidīt —

kas tad notiks, notiks.

Un vēl ne pusnakts, te pārjāj divpadsmit briesmīgi slepkavas.
Bet šiem abiem atkal sava gudrība, iestāsta slepkavām', ka viņi
abi piederot tādam un tādam laupītāju pulkam'; tie citi esot nule

pat saķerti, viņi abi izbēguši un vai tādēļ nevarot šos, tādus iz-

trenkātus, uzņemt savā pulkā? Slepkavām tādi biedri bija brī-

num pa prātam, tūliņ uzņēma kā brāļus, tikai to vien piesacīdami,
lai šie abi vakariņas pāraugot, viņi, visi divpadsmit, briesmīgi
esot piepūlēti. Labi. Un tā nu abi ies namā pagādāt ko vakari-

ņām. Bet ko lai svešā vietā sazin? Te, par laimi ienāk prātā līdz-

paņemtās vārnas un tūliņ ņem, sašķērž tās pa pusēm, ka katram

laupītājam iznāk sava daļa; paši sev atkal noķēruši paspārnē vie-

nu balodi, Jai nebūtu vai pie vārnām jāķeras, un tā iznāca uz mata

katram pa pus putnaml.

Bet tikko slepkavas saēdās vārnu gaJas, tie sāka jau miegoties

un bija drīzi beigti. Tāds spēks bija pamātes zālēm!

Nu muižnieks ar savu sulaini sagrābās slepkavu naudas un

mantas, ciek vien varēja nest, un tad gaismiņā aizgāja tālāk. Drī-

zi tie arī aizsniedza ķēniņa meitas pilsētu un otrā dienā skubinā-

jās uz ķēniņa pili mīklas uzdot. Pils ļaudim brīnum iežēlojās jaunā,
skaistā cilvēka, par varu tie raudzīja viņu atrunāt, lai tīšā

nāvē neskrien; bet šis ne un ne. Jau daudz tiesas kungu sanāca

minamo mīklu priekš ķēniņa meitas minēt, jau aicināja šo iekšā

un nu vairs nelīdzēja, nu bija jāsaka mīkla. Un sacīja arī tādu,

ko šie nebija ne sapņojuši:

„Kas tas ir? Viens sita vienu; viens sita seši un seši sita

divpadsmit!"

Šie minēja, minēja veselu cēlienu, nevarēja atminēt. Neko

darīt
—

lūdza divi mēneši laika. Labi. Bet paiet nedēla pēc ne-

dēļas, neviens nav atminējis. Ko nu? Ķēniņa meita par to loti no-

skumusi. Agrāki tai nāca diženi ķēniņa dēli un nezin kādi augsti

kungi, bet tagad būs vai vēl jāaiziet pie tāda plikadīdas muižnieka.

Beidzot tā sagudro mīklu ar viltu izdabūt. Pirms tā izklaušina

kur un kā tas dzīvo, šis mīklas uzdevējs, un dabū zināt, ka tas ve-

selām dienām nenākot mājās, blandoties apkārt pa miežiem medī-

dams. Sulainis viens pats pa mājām kopjoties. „A!" viņa domā,
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„tas vel labāki! No sulaiņa taču kādus mīklas vārdus lētāk iz-

kaulēs!"

Uti nu pa vakara nokrēslu ķēniņa meita aizsūta pie sulaiņa
savu kalpom un ta nu sulaini labina un lūdz, lai jel pasakot, ko

mīkla nozīme — būs šam maksāt, ko vien vēlas. Bet sulainis nav

vis muļķis, tas it strupi atcērt, ka kunga neesot mājās un šis
mīklas nezinot, pirms_ prasīšot kungam. Labi, pārnāk kungs, su-

lainis izstāsta visu pec taisnības, kā bijis. Un kungs to nu pie-
kūda ta: „Rītu jāšu atkal medībās. Ja kalpone atkal atnāktu, so-

lies mīklu pateikt, bet ātrāki ne, līdz tā apņēmusies pie tevis līdz

rītam pārgulēt. Es, zināms, būšu jau ap gaiļiem klāt un tad gan
tai paradīsim ļaudis vilt!"

Labi. Un pašās novakarēs jau kalpone atkal klāt, lai takšu

mīklu pasakot! Sulainis atsaka, lai paliek pie viņa par nakti, tad

rīta pateiks. Kalpone gan gorījusies, gorījusies; bet galu galā pa-
likusi gan. Bet ap pusnakti nāk viens iekšā, ka skribšķ, un sāk

neganti pie durvim dauzīties. Sulainis liekas it pārbijies. Kungs
laikam pārnācis, nu gan tik viņam, tik kalponei nelāgi klāšoties;
bet darīt neko nevarot, durvis vaļā jāverot. Un tā nu atver — jā,

kungs mājās. Bet tiklīdz tas pamana svešu sievieti savās mājās,
tas sacel tādu troksni, ka vai bailes uznāk. Apkārtvazaņķes te

vazājoties! un kā nekā — lai tūliņ pošoties prom, uz pēdām prom!

Kalpone, nabadzīte, aizbēgusi uz pili skaidri pārbijušies. Bet kas

tev ar to pietiks? Nav ilgi, kalpone atkal klāt un nu lūdz, vai ce-

ļos mezdamās, lai jel sulainis mīklu pateicot. Bet nu sulainis,

kunga piemācīts, atteicis, lai rītvakaru nākot pati ķēniņa meita

viņu lūgt, tad pateikšot. Labi. Trešo nakti kungs nu vairs ne-

laiž vis sulaini, kad ķēniņa meita gaidāma, bet tas, uzģērbies su-

laiņa drēbēs, paliek pats mājā — sulaini atkal savās drēbēs aiz-

sūta medīt.

Vakarā atnāk ķēniņa meita un domā; tas jau tas sulainis. Nu

sāks šī tielēties ar pārģērbto sulaini, lai-taču pateicot kunga mīklu!

Bet šim sava gudrība, ātrāk nesaka, kamēr nav gulējusi šeit par

nakti. Ak tu žēlīgais! Nu ķēniņa meita stostās, nu gorās — visu

ko, to tikai ne. Bet šis neatlaižas, lai arī uz augšu lēktu. Galu

galā — ko takšu cita darīs — paliks arī. Bet ap_ pusnakti pārjāj

sulainis un tas, par kungu izlikdamies, aiztrenc ķēniņa meitu pus-

kailu prom. Kas tas par negodu tādai, to var iedomāties. Bet lai

nu ar ķēniņa meitu, kā ar ķēniņa meitu, kungam tomēr lielāka

ķeza. Bija izsprucis, kad šī tur tā virsū plijusies, mīklas uzminē-

jums. Tā jau kādreiz klājas, kad neko nerēķina!

Jā, un tā rīta agrumā ziņa klāt, lai kungs nākot uz pili! Noies

turp — gudrenieki nober viņa mīklu kā pupas un šim nu,_ naba-

gam, jāiet pie kārtavām. Jau ved šo kārt, jau karamā vieta sala-
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sījušies ķēniņš, ķēniņa meita, visādi augstmaņi, te kungam iesitas

prātā cita gudrība. Lai atļaujot vēl pašai ķēniņa meitai itiņ lēti uz-

minamu mīklu atminēt; ja viņa to atminēšot, tad viņš labprāt mir-

šot. Tiesas kungi dudina, dudina savā starpā, prasa arī ķēniņam,
ko tas domā. Bet ķēniņš atsaka: „Ja mīkla tik lēta ir, lai viņa tad

arī min!" Labi.

Un nu kungs saka tā; „Mēs, abi ar sulaini, izgājām medīt.

Vienu dienu satikām lapsu. Sulainis šāva, bet lapsa pameta savu

ādu turpat un aizmuka. (Tā āda — kalpones gods.) Otrā dienā

tāpat. Trešā dienā es gāju pats pa to teku, kur lapsas lierē, un

sastapu pašu lapsu ķēniņieni. Šāvu gan, bet arī tā pameta ādu un

aizbēdza. Kas tas ir?"

Ķēniņa meita, to dzirdēdama, nosarka vien un, lai arī nezin

kā mīklu zinādama, neteica ne traka. Bet kad nu neteica savu ne-

godu, tad, zināms, mīklu nevarēja atminēt, gribot, negribot, bija

jāapņem karamais muižnieks par vīru. Apprecējās un dzīvoja

labumā.

5. A. 851. No Skultes, A. Bīlenšteinakr. LP, VI, 1005 (151, 3 a).

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais dūms (muļķis).
Dumais tēvam lūdzās balto zirgu drusciņ pajāties. Tēvs atjāva,
bet teica uz māti: „Nu tak to dumiķi dabūsim no mājas ārā! Cep

karašu, liec tajā jipti ieikšā un dod viņam līdz, lai sprāgst kā žur-

ka. Vecāku acis to tak neredzēs."

Māte, bargo tēvu klausīdama, iztaisīja, iedeva tam vienam

gudrajam un — kā laikam māte — piesacīja: „Aiznes to dumajam

uz stalli un piekodini, ka tas pats lai neaiztiek, bet labāk lai balta-

jam dod." Kā pavēlēts, tā darīts.

Dumais aizjāja, ka smiltis vien nokūpēja. Kādā krogā ticis,

iedeva karašu baltajam, lai grauž; pats gāja lūkot šņabīti. Pēc

kāda brīža nāk zirgu lūkot
—

baltais gul zemē asti atšāvis.

Nu puisis neesot ticis nekur, labāk gājis krogā atpakaļ. Bet

pēc kādas stundas iznācis atkal savu balto sprāgoņu aplūkot —

redz: deviņas vārnas, balto knābādamas, nosprāgušas. Ko nu?

Saņēma vārnas, iebāza ceļa kulē un gāja tālāk. Gāja, gāja —

uznāca vakars, tapa tumšs, bet dumais vēl gāja un pa mežu vien.

Tikmēr gāja, ieraudzīja mežā uguni spīdam. let turp, atrod vienu

māju. let iekšā, viena vecīte sēd pie krāsns un vāra putru. Šis,
labvakaru papriekšu padevis, saka māmiņai, šim esot deviņas

vistiņas, tās jau varot tīri labi pie putras likt klāt. Vecīte ar

mieru, noplūca sajiptētās vārnas un pielika putrai klāt. Nu dumais

vienmēr vecīti kūdināja, lai jel smēķējot! Izvārīšot gaļu vai gan-

drīz bez sāls. Vecā smēķēja, smēķēja — tikmēr smēķēja, kamēr
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uz reizi slaukt! izstiepās kuldas priekšā, kājas vien notirinādama,
un pagalam. Dumais iebāza vecenīti krāsnī un pats uzrāpās krāsns

augša, apsedzās ar mašu un gaidīja, kas nu būs.

Un tā nāk divpadsmit burlaki pa durvim iekšā, izmeklējās
mati —■ mātes nekur. Nu paši runājās, ka māte, laikam kur aiz-

gājusi, un cel gaļas zupu uz galdu. Uzcel uz galdu, brīnās par cāļu
gaļu un ņem iekšā, kas priekšā. Krietni sazolējušies, sāk viens

pēc otra brēkt, ka vēders sāpot un netiekot no beņķa augšā, kājas
kā ar svinu esot pielietas. Tikām tur esot sprauslājuši un ņēmu-

šies, kamēr viens pēc otra zemē un gatavs kā kaķis.
Nu dumais kāpa no krāšņa zemē un gāja tālāk. Gāja, gāja —

nonāca pie vienas muižas. Tur bija pulks smukas meitas un du-

mais meitām deva tādu mīklu uzminēt: «Atminiet manu mīklu!

Divi nošāva vienu, viens nošāva deviņi, deviņi nošāva divpadsmit

ar visu māti."

Meitas minēja, minēja — nevarēja uzminēt. Lielskungs pats,
dzirdēdams, ka ar viņa meitām viens svešnieks jokojas, sauc šo

priekšā. Bet lielkunga jaunākā meita, dabūjusi šo redzēt, jau tā tā

iemīlēja. Tad lielskungs brēca: „Kā tu te drīksti manas meitas

ķircināt?"
Šis gan aizbildinājās, ka neesot ķircinājis, bet tikai mīklu

devis minēt; tomēr lielskungs nemaz neklausījās, tikai kliedza:

'Prom pie karātavām!"

Dumais drošu sirdi uzkāpa karātavās, saņēma pats cilpu, lika

sev ap kaklu un teica: „Jūs esat visi ar.visu savu lielkungu manā

varā! Tā mīkla, ko devu uzminēt, ir šī. Es un tas striķis esam

divi; kad es tagad nokāršos, tad tas striķis pats metīsies lielkun-

gam ap kaklu, to nožņaugs; tad deviņas meitas un divpadsmit

muižas puiši ar lielkunga vecāko meitu tāpat pakārsies. Tādēļ,
vai gribiet, jūs leiši, es tūliņ karāšos?"

Bet lielskungs nu sāka lūgties, lai nākot labāk zemē. Šis jau

nebūšot nekāds suns, būšot savu jaunāko meitu dot par sievu vis.

Bet šis vēl nekāpa. Tad lielskungs ir muižu vis apsolīja, lai

kāp tikai zemē, Dumais nokāpa. Un visi priecājās, ka dumais vēl

bija apžēlojies par viņu dzīvībām:.

Tad nu dumais dabūja jaunāko meitu, muižu un dzīvoja ka

kungs.

6. A. 851. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedēs

Aumeisteros.

Vienam tēvam un mātei bīš vienc vienīgs dels. Reizdels cir-

tis mežā malku un vienc gars tam kliedzis: „Ko tu cert meža

malku? Ej uz Berlīni, tur tevi cels par ķenīnu!"
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Dēls aizgālš mājā un tēvam mātei stāstīs, ka šim jāiet uz Ber-

līni un tur šo celšot par ķēnīnu. Nu māte sacīsi: „Vai, dēlī, kā tu

tur iesi? Tu jau esi mums vienc vienīgs. Neej vis!"

Bet dēls neatlaidies. Kad nu dēls izgāš no istabas laukā, tā nu

māte sacīsi uz tēvu tā: „Ko nu viņu uz Berlīni laidīsim! Viņč tā kā

tā nepaliks dzīvs. Lai jau nu mirst labāk tepat mūsu acīs!"

Tēvs ar māti norunāši pielikt pie ēdiena jipti un dēlu no-

jiptēt. Tēva un mātes runu noklausīsies dienestmeita un tā visu dē-

lam izstāstīsi. Ka nu dēls nācis istabā iekšā, tad prasīš mātei ko

ko ieēst. Māte nu gāsi pēc ēdiena un dzēriena un piekrāvusi pillu

galdu. Pie vīna viņa pielikusi jipti. Dēls jau to zināš, viņč paēdis

un ta sacīš: ~Māt', man grib dzert, do man pienu!"
Nu māte sacīsi: „Ko nu, dēlī, dzersi pienu? Dzer labāki vīnu!"

Ne, dēls vīnu negribēs dzert un prasīš aka pienu. Māte tam

pēdīgi ar atnesusi pienu. Dēls nosmēķēs makanīt no piena krū-

zes, tad pielēš pienam vīnu, pasaucis mazu sunēnu un vīnu devis

sunēnam lakt. Sunēns izlacis pienu un vīnu un bīš uz rāvienu

beigts. Dēls paņēmis beigto sunēnu un gāš no tēva mājas ārā.

Viņč gāš, gāš un iegāš lielā mežā. Ka dēls bīš nokusis un nakts

nākusi virsū, ta nometis sunēnu zemē, licies pats tam līdzās un

gulēš nost. Ap beigto sunēnu drīz vie salasīšies kraukli un sākuši

sunēnu apstrādāt. Dēls arī laidis, lei kraukli knāp beigto sunēnu,

pēdīgi viņč noķēris div kraukļus un apgriezis tiem kaklus riņķī.
Abus kraukļus dēls iebāzis ķešā, cēlies augšā un gāš tik tālāk.

Dēls gāš, gāš un nogāš trīs dienas un naktis. Nu viņč pama-

nīš mežā mazu mājīnu. Dēls gāš mājīnā iekšā. Mājīnā dzīvāsi

smuka meita un tā bīsi piekalta garā ķēdē. Ka nu meita dēlu re-

dzēsi, ta sacīsi: „Vai, mīļais draugs, bēdz prom. Te dzīvā div-

padsmit slepkaunieki. Ka viņi nāks mājā un tevi te uzies, ta tulī

nokaus."

„Lei jau," sacīš dēls. „Tā kā tā man reiz būs jāmirst."
Nu meita sākusi dēlam stāstīt, ka šī esot princese un šo esot

tie divpadsmit slepkaunieki nolaupīši un atveduši šur. Te nu šie

šo piekāruši pie ķēdes, lei viņa nevarot aizbēgt. Dēls nosēdies pie

krāsns un klausījies. Tā viņš iedevis princesei abus kraukļus un

sacīš, lei tos viņa izvārot slepkauniekim vakariņās, bet lei pati

nemaz neēdot. Princese paņēmusi kraukļus, noplucināsi un sākusi

vārīt. Ka kraukli bīš jau gatavi, ta arī visi divpadsmit slepkau-

nieki atnākuši un princesei prasīši, kas te esot par jauku smaku,

vai šī kādu cepeti vakariņām taisot. Nu princese sacīsi tā: „Te
ienāca vienc svešnieks un tas esot mežā apmaldījies. Viņč man ie-

deva div teterus un es tos izcepu."
Nu slepkaunieki nekā vais nesacīši un sēdušies ap galdu. Ka

viņi iesākuši ēst, ta sacīši princesei, lei saucot svešnieku ar. Prin-



205

cese aicināsi dēlu, un viņč nu gaš arī. Nu slepkaunieki sacīši: „Ed
tu ar!"

Dels neēdis un sacīš: „Man negribis ēst, es jau paēžu!"

Tad nu slepkaunieki sacīši: „Vai nu ēd vai neēd, tā kā tā mēs

tevi nokausim!"

„Lei jau," sacīš dēls pretī. „Tā kā tā man reiz jāmirst!"

Dēls tāpat sēdēš pie galda un neņēmis ne skripatīnas mutē.

Ka visi divpadsmit slepkaunieki bīši paēduši, ta vienc pēc otra

vēlušies pagaldē iekšā un bīši pagalam, jo kraukļi bīši saknāpušies

no nojiptētā sunēna un paši tagadīn bīši pilli jiptes. Ka nu pēdīgais

slepkaunieks ievēlies pagaldē, ta dēls paķēris ciri un nocirtis vi-

sim divpadsmit galvas. Tā nu vinč pārcirtis ķērdi, kurā bīsi prin-
cese -piekalta, un atlaidis šo vaļā. Abi nu paņēmuši līdz visu

slepkaunieku mantu un zeltu un princese vedusi dēlu līdz uz sava

tēva pili.

Ka princese ar dēlu iegāši kērnīua pilī, ta vecais kērnīc bīš tik

priecīgs, kā vē nekad., Vinč negribēš vai savām acim ticēt, ka

nu princese pēc tikdaudz gadim aka bīsi reiz mājā un no slepkau-

nieku nagim vaļā. Kērnīc turēš doto vārdu un devis dēlam prin-
cesi par sievu. Abi nodzēruši kāzas un dzīvāši laimīgi.

Reiz dēls gāš uz jakti un mežā apmaldījies. Vinč maldījies,

maldījies, bet kā nevarēš, tā nevarēs no meža ārā tikt. Dēls nu

sācis kliegt pillā kaklā — kliedzis, kliedzis, kamēr pie šā pienācis

vecs vecīts un prasīš, ko šis kliedzot. Dēls un stāstīs, kas par

lietu. Tad vecīts iedevis dēlam mazu stīpīnu un sacīš: „To tu sev

apstīpā ap vēderu. Ka tev kā ievaigās. ta paberzē stīpīnu un es

tūlī būšu klā."

Tā nu dēls prasīš, vai mala vē tālu esot. Nu vecīts aka sacīš:

„Ej vie taisni un ta tu iznāksi pie lielas pilsētas. Tā pilsēta būs

Berlīne."

Dēls gāš uz to pusi, kā vecīts sacīš, Viņč drīz vie bīš no meža

ārā un pilsētā iekšā! Dēls gāš ķērnīna pilī iekšā un prasīš nakts-

māju. Tai pilī bīš ķērnīc un tam bīsi viena vienīga meita un tā

pati mēma. Kērnīc bīš pa visu zemi izlaidis ziņu, ka viņč atdošot

savu meitu un vēl vienu pili tam dakteram, kas varēšot princesi

mēmumu atņemt. Ja nu kāds dakteris nevarēšot to izdarīt, ta tam

galva nost! Dēls ar dabūš ķēroīna ziņu dzirdēt un viņč sacīš uz

ķērnīnu tā: „Es tā ešu dakteris!"

Nu kērnīc bīš traki priecīgs un stāstīš par savu meitu. Dēls

apņēmies princesei mēmumu atņemt, ja šim dod savu_ istabu un

laiž princesi pie šā. Kērnīc bīš ar mieru un ierādīš dēlam vienu

kambari, kur šis nu varēšot princesi ārstēt.

Otrā dienā dēls ievedis princesi tai kambarī un sācis ar viņu
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runāties; bet ka pa brīnumu, princese uzreiz sacīsi: „Muļķi, ko tu

ar šiem [ķēniņu un citiem] runā? Viņi nekā nesaprot!"

Dēls nu bīš traki laimīgs, ka princesei mēmums atkritis, un

viņč to tūlī vedis pie ķērnīna un sacīš, ka princese mākot runāt.

Bet pie vecā ķērnīna princese vais nerunāsi un bīsi un palikusi
mēma. Neko darīt, dēlaml bīsi princese aka jāārstē.

Otrā dienā aka dēls ievedis princesi savā kambarī un sācis ar

viņu runāties. Princese aka sacīsi: „Mulķi, ko tu ar šiem runā?

Viņi nekā nesaprot!"
Dēls nu vedis princesi aka pie ķērnīna un sacīš: „Viņa māk

runāt!"

Ķernīc sācis ar princesi runāties. Nu princese vais nerunāsi.

Bet ķērnīc nu pārskaities uz dēla un sacīš tā: „Tu mani jau div

dienas māni. Ne princese runā, ne ir runāsi. Ja tu ritu neiemā-

cīsi princesi runāt, tad tev būs galva nost."

Gan dēls apgalvos, ka priecese viņa kambarī runāsi abas red-

zes, bet ķērnīc neticēš.

Trešo reizi aka dēls ievedis princesi savā kambarī un sācis

ar viņu runāties. Princese aka sacīsi: „Mulķi, ko tu ar šiem runā?

Viņi nekā nesaprot."
Nu dēls bīš skaudīgi laimīgs un tūlī vedis princesi pie ķērnīna

un sacīš: „Nupat princese ar mani runāja."

Bet nu ķernīc sācis ar princesi runāt, bet nrincese ķērnīnam

nekā neatbildēsi un izlikusies aka par mēmu. Kērnīc traki pār-
skaities un licis dēlu iemest cietumā un sacīš tam, ka šo pēc trīs

dienām pakāršot.

Dēls nu sēdēs cietumā un bīš traki bēdīgs. Bet trešā dienā

dēlam ienākusi prātā vecīša dotā stīpīna un viņč sācis to berzēt.

Tūlī vecais vecīts bīš klā un prasīš, kā šim vaigot. Dēls nu stā-

stīs. Tad vecīts sacīš tā: „Ka nu tevi vedīs uz karātavām, ta lū-

dzies, lei tevi ved gar princeses logim. Ka princese tevi pamanīs,
ta viņa sāks kliegt, lei laiž tevi vaļā, jo viņa ir tevi iemīlēsi."

Trešā dienā dēlu veduši uz karātavām. Nu dēls lūdzies, lei

šo vedot gar princeses istabas logim. Sargi bīši ar mieru un ve-

duši dēlu gar princeses logim. Tiklīdz dēls bīš pret princeses lo-

gim, ka to pamanīsi princese un pillā kaklā kliegusi: „Nevedait

manu brūgānu uz karātavām, vedait viņu šur."

Nu visi cilvēki dzirdēši, ka princese māk runāt. Kērnīc bīš

traki laimīgs un licis dēlu vest pie sevis augšā. Viņč nu tam at-

devis apsolīto pili un sacīš, ka dēlam jāprecē princese. Princese

ar bīsi traki laimīga un vienmēr runāsi, bet dēls bīš tāds bēdīgs

un noskumis, domādams: man jau tur palika pirmā sieva! Viņč

ilgi domāš, vai sacīt ķērnīnam, ka šis jau ir precējies, vai ne.
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„Nu labi," nodomās dels. „Paprasīšu vecīšam."

Dēls paberzēš stīpīnu un tūlī vecīts bīš klā. Dēls nu vecīšam

sacīš, kas par lietu. Bet vecīts tik sacīš: „Tev jāprecē princese."

Nu arī dēls nospriedis nevienaml par savu pirmo sievu ne-

teikt ne vārda.

Ķērnīc licis vīkšt kāzas un pilī visi taisījušies uz kāzām. Kā-

zas bīšas dikti lepnas un tur bīš daudz, daudz prinču un augst-
maņu. „Pag'", nodomāš dēls. „Pils man ir, bet naudas nav. Došu

visim prinčim un augstmanim minēt manu mīklu. Kurš nevarēs

mīklu trīs dienu laikā uzminēt, tam jāmaksā tik un tik.

Nu dēls gāš pie visim un uzdevis tādu mīklu: „Vienc nokāva

vienu, viens nokāva divi un divi nokāva divpadsmit!" Tas būtu

tā: Māte nojiptēja suni, suns nojiptēja div kraukļus, div kraukli

nojiptēja divpadsmit slepkaunieku."

Kurš varēšot mīklu pa trīs dienām uzminēt, tam dēls apsolīš
lielu naudu; kurš nevarēšot, tam dēlam jādo sieks naudas.

Visi prinči un augstmaņi minēši trīs dienas un naktis, bet

nevieno nevarēš uzminēt. Kā nu trīs dienas bīš riņķī, ta dēls sa-

cīš: „Māte nojiptēja suni, suni knāpa div kraukļi un tos es no-

ķēru. Abus kraukļus izvārīja un deva ēst divpadsmit slepkaunie-
kim. Visi divpadsmit bī pagalam! Tāda ir mana mīkla."

Nu prinči un augstmaņi iedevuši dēlam katrs pa siekam nau-

das, jo neviens nevarēš mīklas uzminēt. Dēls nu bīš skaudīgi ba-

gāts un dzīvāš ar princesi laimīgi savā pilī,

Reiz princese gāsi mežā pastaigāties. Uzreiz viņa pamanīsi,
ka pa zemi skrien traki smuks putnīc. Princese sākusi putnīnu

ķert. Putnīc skrēš lēni, bet rokā ar nedevies. Princese tikmēr

dzenāsi putnīnu, kamēr mežā apmaldīsies. Nu viņa sākusi pillā
kaklā kliegt. Tālumā dzīvāši burlaki un tie saķēruši princesi un

iestiepuši savā alā. Ka nu dēls pieskrēš, ta princese jau bīsi bur-

laku alā. Viņč tik dzirdēš, kur princese kliedz un vaimanā. Nu

dēls berzēš stīpīnu un saucis: „Vecīt', vecīt', nāc man palīgā!"

Tūlī arī vecīts bīš klā. Dēls un prasīš vecīšam, ko lei iesākot.

Vecīts sacīš, lei šis tik paberžot stīpīnu. ta šim spēka būšot diez-

gan un viņč vienc varēšot burlakus samīcīt. Dēls darīš tā, kā ve-

cīts vēlēs, un gāš burlaku alā iekšā. Ka burlaki dēlu pamanīši, ta

gāzušies tam virsū. Dēls ar vienu roku samīcīš visus burlakus

un dabūš princesi rokā. Pēc tam nu viņi dzīvāši laimīgi vēl ilgi.

Piezīmei. Šo pašu teicēja Emma Briedē atcerējās no sava tēva, kas

esot bijis liels pasaku stāstītājs. Pasaka bijusi vēl garāka, bet viņas beigu

teicēja vairs neatcerējās. H. Skujipa.

Piezīme 2. Sal. tomēr 54. pasakas 5. variantu. P. Š.
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7. A. 851. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos (Paulsgnadē). Jkr.

V, 57. LP, VII, 11, 25, 8, 2.

Kāds puisis gāja malku cirst, pamāte viņam iedeva pusdienai
līdzi kuklīti maizes. Puisim tecēja līdzi šunelis; viņš nolauza ku-

mosiņu un nosvieda to šunelim. Šunelis, tiklīdz ka maizi apēdis,

tūliņ nosprāga. Te pielaidās divas vārnas, sāka šuneli knābt un

arī nosprāga.

Puisim, to noskatoties, nāca savādas domas galvā, viņam
vairs netikās uz mājām iet, bet noplūcis vārnas un paņēmis līdzi,

viņš gāja pasauli apskatīties. Satika slepkavas. Tie domāja, ka

puisim labs cepets līdzi, atņēma viņam vārnas un apēda, bet tūliņ
arī nomira.

Puisis paņēmis visu naudu, ko pie slepkavām atradis, gāja
tālāku. Nonācis vienā ķēniņa pilī, kurā valdīja princese, kas bija

izsludinājusi, ka viņa tik to par vīru ņemšot, kas tai tādu miklu

uzdošot, ko tā nevarēšot atminēt. Daudz kungu bija sanākušu, kas
deva princesei dažu cietu riekstu uzkost, bet viņa visas mīklas at-

minēja.
Nu uzdeva arī puisis savu mīklu: „Viens sita divi, divi sita

divdesmit četrus," kuru princese nevarējusi atminēt. Puisis da-

būja princesi par sievu un palika par ķēniņu. Pamāti viņš atstāja
tais domās, ka tas ēdis viņas maizes kukulīti.

8. A. 851). Antoniņa Sļesarova Tukumā. Folkloras krā-

tuvē.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

muļķo dēlu ne acu galā nevarējis ieraudzīt. Vienu dienu muļķis

gribējis pajāties un paprasījis tēvam ķēvi. Tēvs arī iedevis un sa-

cījis uz savu sievu, lai šī izcepot rausi, ieliekot vidū ģifti un ieda-

dot muļķim līdz uz ceļa. Māte, ari nevarēdama dēlu ieredzēt,

izcepusi un muļķis paņēmis to līdz. Jājis jau labu gabalu un sa-

sniedzis krogu. 2Jirgs sācis zviegt un dēls iedevis rausi, lai pa-

ēdas, un pats iegājis krogā izdzert kādu šņabīti. Iznācis ārā, re-

dzējis, ka zirgs nosprādzis un ap viņu sapulcējušās vārnas, kas

sākušas zirgu knābāt. Paķēris vārnas, sabāzis kabatā un gājis
tālāk.

Nonācis meža un ieraudzījis uguni spīdam. Atradis vienu mā-

ju un gājis iekšā. Vecene tur vārījusi putru. Padevis labvakaru.

šis sācījis. ka nesot līdz labu tiesu vistiņu, lai pieliekot pie putras,

būšot gardāka. Vecene noplūkusi saģiftētās vārnas un ielikusi

putrā. Šī nu pirmā sākusi smēķēt un tik ilgi smēķējusi, kamēr at-

stiepusies un bijusi pagalam. Muļķis iebāzis veceni krāsnī un pats

gājis tālāk. Nonācis vienā muižā, uzdevis lielkunga meitām, lai
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uzminot viņa mīklu: ,£>ivi nošāva vienu, tas viens nošāva devi-

ņus, tie deviņi nošāva divpadsmitus ar visu māti."

Meitas minējušas, minējušas, bet nevarējušas uzminēt. Bet

jaunāka lielkunga meita iemīlējusies svešniekā. Lielskungs dabū-

jis dzirdēt, ka te viens viņa meitas ķircinot un sauc to priekšā un

liek pakārt. Muļķis uzkāpa karātavās un saka: „Tā mīkla, ko es

jums devu, ir tada: es un valgs esam divi, kad es pakāršos, tad
valgs pats no sevis metīsies kungam ap kaklu un to nožņaugs,
pēc tam jūsu deviņas meitas un divpadsmit kalpi, ar jūsu sievu

tāpat, tiks nožņaugti. Tā tad tagad jūs esat manā varā."

Lielskungs nu loti pārbijies un sācis lūgt, lai jel šis kāpjot
zeme. Bet muļķis ātrāk nekāpis, kamēr lielskungs neapsolījis
savu muižu, līdz ar jaunāko meitu tam par sievu.

Tā muļķis dabūja lielkunga meitu un muižu, un pats dzīvoja
kā kungs.

9. A. 851. V. Zacharska no 87 g. veca V. Kluišas. Latvju

Kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja uz pasaula vīrus ķēniņš ar sovu sīvu.

Itam ķēniņam dzvrna dāls. Kad jis dzyma, kēninš šovam dālam

nūpierka maziņu kumeliņu. Tai ķēniņa dāls auga un staiguoja
muocītus un vvsod, kad atīt, tvuleņ īt pi sova zirdziņa un tī ar jū
vvsu laiku puorvad. Kad jau dālam beja godu desmit un vairuok,
jis cīši žāluoja sovu zirdziņu. Ķēniņš vairuok braukuoja pa cytom
kēnestem un sovā kēnestī moz dzeivuoja. Kēniniņa paša mīluoja
vīnu prinču, kurs dzeivuoja juos pilī. Vīnu reizi princis sarunuoja

ar kēninini nūnuovēt dālu, tūlaik jīm lobuok byus dzeivuot. Vīnu

reiz atīt dāls nu muocīšonas un tyuleņ aizīt pi sova mīluo zirdziņa.
Dāls redz ka juo zirdiņš gauži raud. Vaicoj ķēniņa dāls zirdzi-

ņam: „Kuo tu, zirdziņ, raudi?"

Zirdziņš jam atbild: „Kai man narauduot? Tevi tova muote

grib nūzuolēt. Jo tu manis klausīsi, tad kad padūs tev ēst, pyrmu

blūdu nūsvīd nu golda, a ūtrū vari ēst!"

Tai ķēniņa dāls, nikuo nikam napasacīdams, īguoja sovā kam-

barī. Muote jam tyuleņ īdevja ēst, bet jis naēdja, pajēmja un nū-

svīdja uz zemes un sadauzīja blūdu. Kēniņiņa kaut lomuoja sovu

dālu, bet kū darīt? Jei dūmoj: „Vīna alga, jo na šudiņ, tad reit, es

tevi nūzuolēšu!"

Tai itei dīna puorguoja. Otrā dīnā juos dāls aizguoja muocī-

tūs. Atīt jis nu muocīšonas un tvuleņ īt pi sova zirdziņa. Otkon

zirdziņš raud.

„Kuo tu, zirdziņ, raudi?" vaicoj ķēniņa dāls.
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Zirdziņš jam atbild: „Kai man narauduot? Tevi muote šūdirj

grib nūzuolēt. Jo tu manis klausīsi, tad paliksi dzeivs. Šudiņ muo-

te tev īdūs zupu un galu, kuru tu vari ēst, bet kad īdūs blīnus, tu

naēd, bet atdūd suņam!"
Tai ķēniņa dāls, nikuo nikam napasaceidamis, īguoja sovā

kambarī: „Muote jam tyuleņ dūd ēst. Dāls apēdja zupu ar gali,
bet blīnus, lai muote naradzātu, atdevja suņam. Suņs kai ap-

ēdja blīnus, tuvleņ nūspruoga. Muote gaida, kad dāls miers zemē,

bet dāls vasals skraida. Suoka kēniniņa ar prinču runuot un iz-

stuostīja jam, kas ar jū pirmā reizi nūtyka, bet utrā reizē dāls

apēdja, bet kai beja vasals, tai ir. Princs ar ķēniniņi sarunuoja
sataisīt gultu ar minom. Kad dāls īs gulātu, tyulen jū saraustīs,

tī jam byus gols. Kai sarunuoja princs ar kēniniņu, tai izdarīja.
Vīnu reizi atīt dāls nu muocīšonas un aizīt pi sova mīluo zirdziņa.

Zirdziņš otkon raud. Vaicoj ķēniņa dāls zirdziņam 1: ~Kuo tu, muns

mīļais zirdziņš, raudi?"

„Kai man narauduot? Tevi šudiņ gaida nuove. Jo tu manis

klausīsi, tad varēsi palikt par dzeivu. Šudiņ tovā gultā satai-

sītas minas, un kad īsi gulēt, tī byus tova nuove. Bet jo tu pa-

klausīsi manis, un naīsi tī gulātu, un īsvīsi tī tymā gultā suni, tū-

laik redzēsi, kai saraustīs suni!"

„Labi!" pasacīja ķēniņa dāls un aizguoja uz sovu kambari.

Jau vokorā dāls paēdja vakariņu un kad vajadzēja īt gulātu, jis

sagyva ustobas mozū sunīti un īsvīdja sovā gultā. Sunīti tī nu

reizes saraustīja, bet ķēniņa dāls puorgulēja cytā vītā. Reitā atīt

juo muote, kura jau dūmuoja, ka juos dāls nadzeivs, un redz jei,

ka gultā jau nav juo dāla, bet gul saraustīts sunīts. Nūsabeida

kēniniņa un dūmoj paša sevī: „Kas te par jūkim, ka navar nikai

dāla nūnuovēt?"

Kēniniņa pasaucja princi un izstuostīja jam vysu. Princs dū-

moj pats sevī, ka dālam kas nabejs runoj, un tyuleņ lyka kolpim

pasaukt rogonu, kura pastuostīs, kas īt dālam paleigā un vysu

stuosta. Kolpi pasaucja rogona. Jei izstuostīja, ka dālam vvsu ru-

noj juo mīļais zyrgs, kuru tāvs jam nūpierka, kad jis dzyma. Iz-

zynuoja princs ar keniniņu, ka zyrgs vysu dālam stuosta, un sa-

runuoja jī, ka vajag paprīšku nūkaut itū zyrgu. Kēniņiņa prinču

sarunuoja tai: kēniniņa suoks vaidīt un kaidus ķēniņš doktorus

navoduos, bet jei lai runoj, ka nav nikaida paleiga. Pēčuok ķēni-

ņam izstuostīs tai, ka jei redzēja sapynā, ka vajag nūkaut tū zyr-

gu, kuru vysi mīļoj, un izdzert tuo ašņa, tad byus vasaļa. Kai jj
sarunuoja, tai izdarēja. Saslymuoja kēniniņa. Atbrauc pats kēninš

un atvad vysaidus doktorus, bet nikaida paleiga. Tai puorguoja
laiks. Kēniniņa vys vaid. Vīnu reizi suoka kēniniņa stuostīt ķē-

niņam sapynu, ka jei redzēja, ka vajag nūkaut tū zyrgu un izdzert
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tuo ašņa, tad byušūt vasaļa. Kaut ķēniņam žāl zirdziņa, bet sī-

vas vairuok žal. Jis beja ar itū mīrā un gribēja tai sataisīt, bet
dalām par itu nikuo narunuoja. Dāls aizīt pi sova zirdziņa. Jis

stuov, nulaidis galviņu. Vaicoj dāls šovam zirdziņam: „Kuo tu
nulaidi sovu galviņu?"

Zirdziņš pasacēja galviņu un runoj: „Kai man nastuovēt nū-
laidušam golvu? Reit man bvus nuove."

„Kai tai?"

„Tu vīns vari mani izgluobt nu nuoves. Tu vari pasacīt šo-

vam tāvam, ka tu gribi uz manis kaut reizi pajuot un tāvs tevi

paklausīs. Kad jis salasīs vysus šovus kolpus, tu treis reizes ap-

juoj apleik sovas pils, bet catūrtā reizē pasoki: palīeit vysi vasali,
un mēs skrīsim pa gaisu uz cytu kēnesti, kur varēsim dzeivuot

laimīgi!"

„Labi!" pasacīja ķēniņa dāls un aizguoja uz sovu kambari.

Reitā, kad jau kolpi tacynuoja nažus kaut zyrgu, dāls suoka vai-

cuot nu kolpu, kū jī ar nažim darīs. Kolpi pasacēja, ka kaus zemē

juo zirdziņu. Dāls tyuileņ aizskrēja pi sova tāva un suoka prasīt,

lai tāvs jam kaut pādējū reizi īdūtu pajuot ar sovu zirdziņu. Ķē-

niņš paklausīja dālu un tyuleņ lyka sasalasīt vysim kolpim un tai-

pat izvest zyrgu. Kolpi izpildēja ķēniņa pavēli, sasalasīja vysi un

izvedja zyrgu. Ķēniņš pasadynuoja uz zyrga dālu un dāls juoj
apleik pilei. Ķēniņš ar sovim kolpim veras uz dāla un pricuojas.
Apjuoja dāls apleik pilei treis reizis un catūrtā reizē klīdzja : ./Va-
sali palīeit vysi!"

2yrgs pasacēla un aizskrēja pa gaisu tuoli, tuoli. Tāvs nu-

laidja golvu un īguoja pilī, bet dāls aizjuoja ar itū zyrgu vīnā lela

ķēnestī un tī apsaprecēja ar tuos kēnestes ķēniņa meitu un dzei-

vuoja tī ilgi un laimīgi. Vīnu reizi sadūmuoja keniņa dals aiz-

braukt pi sova tāva. Tāvs kad īraudzēja sovu dālu, beja cīši prī-

cīgs. Cik tī dāls pi tāva nadzeivuoja, bet otkon losuos braukt uz

tū kēnesti, kur palyka juo sīva. Kēninš nagribeja ju atlaist, bet

dāls jam izstuostēja vysu, kai muote ar prinču miluojas un kai

jū nazcik reižu gribēja nūnuovēt. Kad izdzierda tu keniņš, tyuleņ

lyka kolpim pakuort princi aiz kuoju pi cyukas astes un turēt ju

leidz tam laikam, koleidz jis tī nūmiers un sīvu ari gribēja pa-

kuort, bet dāls nagribēja pīlaist, un prasēja tāva pīdut muotei

vvsu. Tad ķēniņa dāls otkon aizbraucja uz tū kēnesti, kur gai-

dīja juo sīva. Tai jī ar sovu sīvu suoka dzeivuot un beja laimīgi.

10. A. 921. A. Lerchis -
Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP.

11, 71, 37.

Jauns puisis gribēja pasauli redzēt. Viņš atstāj teva būdiņu

un aiziet uz svešu, svešu zemi, kur salīgst pie viena kunga kalpot.
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Bet tai zemē bija briesmīgi ļauni ļaudis. Katru svešinieku tie tik

ilgi pinēja, gūstīja, mulšināja, kamēr beidzot, savos nagos dabū-

juši, to nobeidza, vai vainīgs, vai nevainīgs. Vienīgais cilvēks

vēl ar labu sirdi bija tas kungs, kur puisis bija salīdzis; turpre-
tim tie visi citi, lai Dievs pasargā! Puisis, pie sava kunga kalpo-

dams, bija daudzreiz dzirdējis, kādi ļaudis tai zemē dzīvojot, to-

mēr bailes viņš nejuta, tik pasmējās, sacīdams: „Lai, lai — ap-

ķērībai nav jābaidās ne no paša velna."

Vienu dienu puisim iešaujas prātā ar Jaunajiem ļaudim tuvāki

iepazīties. Viņš paņem savu tēva audzinātu ābeļu zizli, kuru pats
vēl savām rokām bija izkaldinājis visādiem' sudraba raibumiem,

un tad aiziet. Kungs gan rauga viņu atturēt, lai tīšā nelaimē ne-

ejot, tomēr tas nelīdz. Bet kungam bij taisnība, Līdz ko puisis labi

pa vārtiem izgājis, te viens vīrs klāt, lai atdodot viņa zizli. Tam

priekš gadiem zizlis esot nozudis
— tas esot un esot viņa.

„Labi!" puisis atbild. „ja tas tavs, tad atdošu. Bet iesim pie

ķēniņa, lai tas pats savām acim redz, ka esmu to atdevis; citādi

vari man otrreiz prasīt."
Abi aiziet pie ķēniņa. Ķēniņš prasa viltniekam: „Vai tas ir

tavs zizlis?"

„Jā, ķēniņ, tas mans zizlis," viltnieks atbild.

„Nu, puisīt, kā tad tu svešām mantām' esi apkrāvies? Vai ne-

esi to zadzis?" ķēniņš uzprasa.

„Nē, ķēniņ, zadzis neesmu. Šo zizli atradu sava nonāvētā

tēva krūtīs. Un ja nu šim zizlis pieder, tad viņš ir mana nelaiķa
tēva slepkava. Gadiem slepkavu meklēju, nu reiz to atradu. Ņem

viņu cieti un svied to cietumā!"

Neko darīt — viltniekam, jāiet cietumā. Mājā pārnācis, kungs

prasa: „Nu, kā labi sviedās?"

„Kas kaiš? Vienu neģēli jau pārmācīju."

Otrā dienā puisis atkal aiziet. Kungs gan rauga viņu atturēt,

lai tīšā nelaimē neejot, tomēr tas nelīdz. Līdz ko nu puisis labi pa

vārtiem izgājis, te kāds vīrs ar vienu aci klāt, lai atdodot viņa
otru aci.

„Labi, ja mana otra acs tev pieder, tad to atdošu. Bet iesim

pie ķēniņa, lai tas to redz, citādi vari man otrreiz prasīt."

Abi aiziet pie ķēniņa. Ķēniņš prasa: „Vai tas puisis tev no-

ņēma otru aci?"

„Jā, ķēniņ, noņēma, noņēma!"

„Labi!" puisis atbild, „to tūlīt redzēsim. Dabū, vienaci, tūlīt

svarus un liec savu atlikušo aci svērt, es likšu savu aci pretim.
Ja tava acs būs tikpat smaga kā mana, tad būšu tev aci zadzis,

bet ja tava acs vieglāka, tad tu esi blēdis, tev jāiet cietumā,"
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To dzirdēdams, viltnieks saplok. Viņš būšot pārskatījies, lai
atlaižot, lai atlaižot.

„Labi, labi!" ķēniņš saka, „b_et lai citā reizē tik traki nepār-
skatītos; tad eji izgulies cietuma, gan caur to viena acs paliks
gaišāka."

Neko darīt — jāiet cietumā. Mājā pārnākušu kungs prasa:
„Nu, ka labi sviedās?"

„Kas kaiš? Otru neģēli jau pārmācīju."

Bet ļaunie ļaudis apķērīgo puisi nu bija apgājuši. Ko viņi
dara? Tie sagudro ta vinu nobeigt. Būšot ķēniņam lūgt, lai dari-
not dzīrās un salūdzot visuvisādus viesus. Tālāk lai noteicot ie-

lūgtajiem viesiem, ka naža nav brīv līdz ņemt, jāēdot ar ķēniņa
nažiem; bet kam ēdot ķēniņa nazis nokristu zemē, tam jāiet pie
kartavam. Ķēniņš ļaujas ierunāties. Viņš salūdz viesus; bet

ziņu par nažiem izlaizdams, tas pats no savas puses vēl pieliek
klāt: ja kādam ķēniņa nazis nokristu un būtu pie kārtavām jā-

iet, tad ķēniņš atvēl nosodītam trīs lietas beidzamo reizi lūgties;
tik no nāves atlūgties nav brīv. Tā paliek. Viesi sanāk, dzīrās
sākas — galdi klāti. Visiem naži labu labie, bet apķērīgajam pui-
sim bez ķēniņa ziņas tīši nolikts tāds nazis, kas tikko spalā turās.

Līdz nu maizi griezīs, tā būs asmens no spala ārā un pļukt zemē.

Patlaban visi sāk ēst, puisis lai piesēžas. Bet līdz ko domā rie-

cienu griezt, te visi kājās: „Kārtavas, kārtavas — puisim kār-

tavas, jo nazis gul zemē!"

Neko darīt — no rīta jāiet pie kārtavām. Bet puisis par to

nemaz nenoskumst; viņš tik smejas un saka tā: „Trīsreiz lūgties
man brīv. Nu tad labi! Divas lietas lūgšos jau šovakar, to trešo

rītu pie kārtavām. Pirmā lieta: atvēli man, ķēniņ, šovakar ar

savu meitu labi iztriekties. Otrā lieta: pavēli, ķēniņ, citrīt pie kār-

tavām, lai tavi viesi sanestu lielu čupu naudas, ka varu beidzamo

reizi ar naudu labi izmētāties. Trešā lieta nāks rītu."

Viss ļaunajiem viesiem būtu bijis pa prātam, bet naudu sa-

nest, lai puisis izmētātu, tas tiem dūrās sirdī.

„Kas to būtu domājis," tie sarunājās, „ka bendes maiss mums

tā atmaksās, mūs tā sodīs? Jā, jā, galva tam ir gan; bet nekas —

rītu gudrā galviņa aizies."

Tai vakarā puisis bija tik jautrs, tik jautrs, it kā kārtavas

būtu smiekla Heta. Ķēniņa meita par jautro puisi tīri pabrīnās.

Viņa domā: „Kaut jel tādam cilvēkam būtu lemts dzīvot!"

Otrā rītā katrs atnes savu tiesu naudas un nober pie kārta-

vām. Puisis ņem naudu riekužām un tik laiž gan upē, gan ezera.

Ļaunie viesi tīri pirkstus kož, bet neko darīt. Kad nauda bija iz-

kaisīta, tad puisis uzlec kārtavās un saka tā: „Tagad lūgšu trešo
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lietu, uzklausaities! Tas kas redzējis, ka man ķēniņa nazis vakar

zemē nokritis, lai nāk šurp, es viņam izduršu acis un tad miršu."

Tāda apķērība nebija ne sapņota. Visi paliek, kā mēmi. Kurš

nu ļausies acis izdurt? Izgaidās, izgaldās, neviens neronas.

„Nu," ķēniņš saka, „ ja neviens nav to redzējis, ko tad par

velti sodīsim šo cilvēku? Kāp, puisīti, no kārtavām zemē un nāc

pie manis; es tev atdomu savu meitu par sievu un ieceļu par jauno

valdnieku, jo tik taisnu un gudru cilvēku nebiju vēl atradis."

27. Labi meli.

1. A. 862. Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergniekos. LP,

V, 341 (147). M. Boe h m, Le 11 isc h c Schwā n k c, 36, 27.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz visi

trīs brāļi aiziet pasaulē un ceļā maizei paņem līdz arī kumosu za-

ļas gaļas. Vakarā gudrie brāļi saka: „Vajadzētu zaļo gaļu uzcept;
bet kur te mežā uguni dabūsi?"

..Dabūsim gan!" muļķītis ieteicas, „es uzlīdīšu egles galotnē

un skatīšos meža kokiem pāri, vai tad itin nesaredzēšu kautkur

tālumā uguni." Labi, uzlīdis galotnē, vērojis, vērojis — jā, tur un

tur spīdot gan uguns, lai vecākais brālis aizejot pakal! Vecākais

brālis aizgājis un atradis vecīti pie uguns.

„Labvakar, veco tēv! aizdod mums uguni zaļu galu pa-

cepties."

„Labprāt, dēls! Bet man loti tiktos tavu apķērienu dzirdēt:

vai vari man labus melus pastāstīt? Ja to iespēji, uguni dabūsi;

ja ne, mārciņa gaļas no ciskas ārā."

Vecākais brālis gudrojis, gudrojis melus, nekas neiznācis. Ve-

cītis izgriezis mārciņu gaļas no ciskas un palaidis bez uguns.

Nu taisās vidējais brālis uguni dabūt.

Aiziet — vecītis saka: „Labprāt, dēls! Bet man loti tiktos

tavu apķērienu dzirdēt: vai vari labus melus izdomāt? Ja spēsi,

uguni dabūsi; ja ne, divas mārciņas gaļas no ciskas ārā."

Vidējais brālis gudrojis, gudrojis melus — nekas gudrs neiz-

nācis. Vecītis izgriezis divas mārciņas gaļas no ciskas un palaidis

bez uguns.

Beidzot aizgāja muļķītis.

Labvakar, veco tēvs! vadzi, iedosi drusku uguns; mums tur

cepeši cepami."

„Tev laba mute, dēls! voi tu, varbūt, varēsi labus melus

sadomāt? Ja vari, uguni dabūsi; ja ne, trīs mārciņas gaļas no cis-

kas ārā."
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„Veco tev! kas nu melus nesagudrot? Re, laibu patiesību, tas

jau grūtāki. Bet to gan saku: ja melus neizgudrotu, tad nedosi
man uguni un izgriezīsi trīs mārciņas gaļas; ja turpretim izgu-
droju, tad paņemšu uguni un izgriezīšu tev trīs mārciņas gaļas."

„Jā, jā — to tu vari darīt; bet nu sāc!"

„Sākšu gan — atļauj tikai siekalas norīt. Redzi, veco tēv,

reiz staigāju pa mežu un esmu tā izsalcis, tā izsalcis, ka vēlējies
meli norijis. Te paceļu acis, ieraugu dobumā trīs izceptus balo-

dīšus, tik mīkstus kā pūpēžus. Nu raušu balodīšus ārā — kas ir?

Nevaru roku iedabūt dobumā. Pag! domāju, līdīšu pats pakal! le-
lienu, noēdu balodīšus — nevaru vairs izlīst: ače noēdies tik

resns — tai platumā, skaties! — kur, jāsaka, izlīdīsi? Nu gudroju,
gudroju; beidzot man iešaujas itin gudrs padoms galvā: aizteku

mājā pēc cirvja, izrobu dobumu lielāku un nu izlienu ērti jo ērti."

„Tas viss var būt, dēls!"

„Pagaidi! vēl nesaki: tas var būt! apklausies tālāk! Un tā nu

eimu no meža ārā, uz reizi dzirdu briesmīgu troksni. Domāju:

ja pasaule negāžas, tad tur cits kas drīzi kritīs. Apskatos — kur

nu no nieka pasaules tas troksnis, bet, ače, pavisam cita nelaime:

septiņas bites kaujas ar astoņiem vilkiem. Gribu iet šķirt — do-

māju: kad no trokšņa neaizkrīt ausis, tuvāk pieiedams. Beidzot

notālumā uzsaucu labi pikti: „Ko kaujaties, pagāni?" Bites atbild:

„Ko tad darīt! vilki, varmākas, grib no mums, no katras bites, as-

toņi mucas medus izspiest." Es pārdomāju: tā ir gan varmācība!

Tūliņ izrauju zobiņu, nokauju vilkus, novelku ādas, izžāvēju, uz-

sienu ādu saini mugurā un nu iešu uz labu laimi pārdot —."

„Tas viss var būt, dēls!"

„Pagaidi! nejaucies starpā! — Eimu, eimu, te padzirdu: de-

besīs esot tirgus. Ko nu gaidīt? Kāpu kalnā, un tikai eimu uz aug-

šu. Līdz ko esmu kalna galā, te gadās caurums un ka krītu cau-

rumā, iekritu pašā tirgū. Pārdodu ādas un nu apskatīšos, ko no-

mirušie dara. Kas ir: ieraugu tavu tēvu un manu tevu; bet ma-

nam tēvam klājās labāki: viņš kāpa tavam tēvam mugura un jā-

delēja, lai put —".

„Tas nav tiesa! kā vari tā teikt?" vecītis iesaucies.

„Nu, zināms, ka tas nav tiesa, bet es jau tikai gribēju uguni

dabūt un no tavas ciskas tik daudz gaļas, cik maniem brāļiem

izņēmi."

Neko darīt vairs. Vecītim bija jādod uguns un jāļauj no ciskas

trīs mārciņas gaļas izgriezt.
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2. A. 852. Hubšmanu Edžus Zaļeniekos. Jkr. V. 35. LP, VII,

11, 25, 8, 6.

Trīs brāli, divi gudri, trešais muļķis, bija nomaldījušies mežā.

Ilgi apkārt klejodami, tie nonāca pie kāda augsta koka. Tur viens

uzkāpa augšā, lai varētu aplūkoties, vai neredzēs kur meža malu.

Meža malu nu gan viņš neredzēja, bet ieraudzīja labi attālu spīdot

mazu uguntiņu. Brāļi nosprieda, ka vienam gudrajam jāiet pēc

uguns un tā jāpārnes.

Viens aizgāja un nonāca pie kāda vecīša, kas sēdēja pie

ugunskura un sildījās.

„Vadzi!" viņš uzrunāja vecīti, „dod man uguni!"
„Došu!" atbild vecītis, „ja pastāstīsi trijējus melus; bet ja ne-

varēsi, tad izgriezīšu tev no muguras trīs mārciņas gaļas."
Gudrais stāsta, stāsta, bet tomēr nevar apmierināt vecīti.

Viņš tam izgriež trīs mārciņas gaļas.
Nonācis pie brāļiem, tas uzaicina, lai nu otrs gudrais ietu un

atnestu uguni. Tas arī aiziet.

„Vadzi!" viņš uzrunā vecīti, „dod man uguni!"

_„Došu!" atteic vecītis, „ja pateiksi trijējus melus; bet ja ne-

varēsi, tad izgriezīšu tev no muguras trīs mārciņas gaļas."

Gudrais nevarēja pateikt un vecītis viņam izgrieza nosacītās

trīs mārciņas gaļas.
Pie brāļiem atnācis, tas sukājās un vaimanāja par dabūtām

brūcēm. Nu sataisījās muļķītis iet pēc uguns. Lai gan brāli viņam

liedza, tomēr tas aizgāja.
„Vadzi!" viņš uzrunā vecīti, „dod man uguni."
„Došu uguni," atbild vecītis," ja pastāstīsi trijējus melus; bet

ja to nevarēsi, tad izgriezīšu tev no muguras trīs mārciņas gaļas."

„Nu, labi, tad klausies!" atteic muļķītis. „Gāju_pa mežu un

izdzirdu baložus dūcam veca ozola dobumā. Es uzkāpu ozola un

ielīdu dobumā. Tur atradās trīs cepti baloži, kurus es apēdu. Bet

tavu nelaimi! gribēju izlīst no dobuma, biju par resnu, nevarēju

vairs tikt ārā. Ne, kas par to. Labi pārdomājis, pārsteidzos mā-

jās, paņēmu cirvi, pacirtu caurumu lielāku un izlīdu laukā. Tā-

lāk iedams, es izdzirdu tik lielisku troksni, itkā pasaule sagāztos—

ieraudzīju strīdoties 8 bites ar 9 lāčiem, kuri gribēja dabūt no bi-

tēm 9 mucas medus. Par to es tā saskaitos, ka pakampu savu koka

zobiņu un nocirtu visiem lāčiem galvas. Gāju tālāk. Biju dzirdējis,

ka drīzumā noturēs tirgu debesīs, tādēļ lāčus nodīrājis, nesu viņu

ādas pārdot uz debesim. Tur satikos ar tavu tēvu un ta kā man

ievajadzējās izdarīt cilvēcīgas darīšanas, bet, saprotams,_to darīt

debesīs cieti aizliegts, tad uzkāpu tavam tēvam mugura un tas

mani nonesa kupaiači zemē."
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„Tie ir visi meli." iesaucās sašutis vecītis.

„Tā kā man tikaimelus vajadzēja stāstīt, tad esmu pilnīgi iz-

pelnījis uguni," atbildēja muļķītis, paņem degošu pagali un aiziet

pie brāļiem.

3. A. 852. A. Vaskis Tukuma.

Reiz trīs brāli, gudrie un muļķītis, medībās mežā apmaldī-
jušies. Brāļiem bijuši samedīti medījumi, bet nebijis uguns, ko

medījumus izcept. Pienākusi nakts. Tālumā mežā mirdzējusi

uguntiņa. Viens gudrais brālis aizgājis pēc uguns. Pie ugunskura

sēdējis vecītis.

„Krusttev, dod uguni ko gaļas pacepties," teicis gudrais brā-

lis vecītim.

«Pastāsti, dēls, man trīs labus melus, tad uguni dabūsi un pie
tam varēsi man no ciskas izgriezt sloksni gaļas; bet ja tu nepa-

stāstīsi trīs labus melus, uguni nedabūsi un es tev izgriezīšu slo-

ksni gaļas no ciskas."

„Nieks kas, ko melus nepastāstīt?" teicis gudrais brālis un

sācis vecītim melot. Bet vecītis stāstīto par meliem neatzinis. Iz-

griezis gudrajam brālim no ciskas sloksni gaļas un padzinis.

Gājis pēc uguns otrs gudrais brālis. Tam izgājis vēl sliktāk kā

pirmajam brālim: vecītis tam izgriezis divas sloksnes gaļas no

ciskas.

Tad gājis pēc uguns muļķītis. Vecītis muļķītim izstādījis tos

pašus noteikumus, ko gudrajiem brāļiem, bet šoreiz par viņa bie-

žo traucēšanu, teicies muļķītim izgriezt trīs sloksnes, ja tas nepa-

stāstīšot trīs labus melus.

„0, melus! Kad tik daudz patiesību prasītu, tad būtu jāpado-

mā kur ņemt; bet nieka melus — kas tur ko nepastāstīt? Nu tad

klausies: Bija ozols, ozolā egle, eglē caurums; caurumā dzīvoja
seši baloži-. Es ielīdu eglē, apēdu baložus un tā sabarojos, ka

vairs ārā netiku. Tad aizgāju uz māju, paņēmu cirvi, izcirtu cau-

rumu un izlīdu ārā."

„Tas viss var būt,"iesaucies vecītis.

«Nemaisies pulkā, kad es runāju." teicis muļķītis. «Un tad es

izdzirdu briesmīgu troksni, itkā pati debess kad bet vel

briesmīgāks bija skats. Astoņi vilki karoja ar sešām bitēm. Vilki

prasīja no katras bites astoņas mucas medus. Man palika

dusmas."

«Viss tas var būt," iesaucies atkal vecītis.

«Nejaucies pulkā, kad es runāju! Tad es vilkiem nocirtu kak-

lus un novilku ādas. Izdzirdu, ka debesīs ir tirgus, un steidzos uz

tirgu ādas pārdot. Kāpjot debesīs, es iekritu paša tirgus vidū.



218

Adas pārdevis, gāju pastaigāt, jo laiks man atlika. Staigājot pa

miroņu valsti, es satiku savu un tavu tēvu. Mans tēvs bija ta-

vam tēvam mugurā un jāja pa debesim."

„Tas nevar būt, tie ir meli!" saucis vecītis.

„Bet tu taču prasīji melus!" atbildējis muļķītis.
Vecītis bijis uzvarēts. Muļķītis izgriezis tam trīs sloksnes ga-

ļas no ciskas, paņēmis uguni un aizgājis.

4. A. 852. V. Vankins no Jana Bītaka Bērzaunē. Etn. IV,

1894, 160. LP, VII, 11, 25, 8, 7.

Mēs bijām trīs brāļi. Reiz mēs trīs aizjājām uz pieguļu. Par ne-

laimi šķiltavas bija palikušas mājā. „Ko nu darīt?" viens vaicāja.
Otrs tam pretī kliedza: „Redz, kur uguns! tik jāiet pakal."

Nu viens aizgāja uguni prasīt, bet velns, kas uguni kūra, tei-

ca: „Ja tu stāstīsi labas pasakas, tad došu uguni; ja ne, tad aiz-

bēršu karstas pirkstis aiz ādas."

Viņš nevarēja nekā stāstīt, tādēļ velns darīja pēc norunas.

Pēc gāju es arī. Velns manim sacīja, vai es mākot stāstīt pasaku

atsakās? Es atbildēju, ka māku. „Bet ja tu teiksi, ka es meloju,

tad es tev tā darīšu, kā maniem brāļiem."

Viņš bija mierā un es sāku tā stāstīt: „Man bija liela balta

ķēve. Reiz es aizjāju pieguļā. Gar kādu ozolu jādams, izdzirdu

zvirbuļus čirkstam. Es uzkāpu ozolā pie cauruma, kur zvirbuli čir-

kstēja. Bāzu roku — nelīda, bāzu kāju — nelīda, bāzu galvu — tā

ielīda un es izēdu tos zvirbuļus. Bet ko nu? Galvas vairs nevaru

izvilkt. Es iedomājos, ka tēvam mājā mazs cirvītis. Aizgāju tam

pakaļ, izcirtu lielāku caurumu, izvilku galvu, nokāpu no ozola. Cir-

vīti aiz_ jostas aizbāzis, kāpu ķēvei mugurā un jāju tālāk. Piepēši

ķēve sāka grīļoties — atskatījies ieraudzīju, ka cirvītis pāršķēlis

ķēvei muguru. Nogāju mežā un nocirtu apses klūgu. Ar to saklū-

goju ķēvi un jāju tālāk. Te man iegribējās dzert. Piegāju pie

ezera, bet trauka nebija. Noņēmu ķēvei galvas pusi un ar to pa-
dzēros. Gribēju jāt projām. Bet tavu nelaimi! galvas puse palikusi
pie zera. Nekas neatlika, kā jāiet atpakaļ. Kad pie ezera piegāju,
tad jau rauda tur bij piedējusi olas. Sviedu raudai ar cirvīti, bet

cirvītis ieskrēja tālu un to nevarēja vairs dabūt. Te iedomājos, ka

manamtēvam ir ūdens kāšamās dakšas. Paņēmis dakšas, izkāsu

ūdeni uz kokiem, uz kalniem un cirvīti dabūju. Nu jāju mudīgi vien

tālāk. Uz reizi ķēve apstājās. Atskatījies, ieraudzīju, ka klūga iz-

augusi līdz debesim. Pa viņas zariem kāpu augšā un tā uzkāpu
debesīs. Tur staigāju šurp, turp. No šejienes redzēju arī velnu

ķēdē piesietu. Viņš uz manim rūca, bet es to aizvien pabikstīju.
Vēlāk gāju pie cauruma un izlīdu. Bet ķēve jau bija aizgājusi, ne
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varēju nokāpt. Atkal atminējos, ka manam tēvam trīs maisi griķu
pelavu. Paņemu tas, saku vīt striķus. Striķus novijis, laidos pa
tiem uz leju, bet to pietrūka. Lai gan no virsas griezu, apakšā
rietu, tomēr kadu versti vēl dabūju kritin krist. Te velns mani

pārtrauca: „Tu melo!"

Nu es viņam nodarīju pēc norunas un — uguni paņēmis —

aizgāju.

5. A. 852. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūnā.

Dzeivuoja vīns kjēnaņš, kuram beja cīš skaista mjaita. Vysa
kjenaņa valsts jū skaitēja par skaistuli; beja tikai tei vaina, ka jei
nikai navarēja izīt pi veira. Pi juos brauca prinči nu vysom mo-

lom, bet jai nivīns napatyka, i jei ni pi vīna nagribēja īt. Princesis

tāvs, tū radzādams, palyka cīš skurneigs, jis bādova, kai byutu ap-

pracjāt sovu mjaitu. Kjēnanš sadūmuoja gudru lītu, i sovu nū-

dumu pasacē sovai mjaitai. Kjēņaņa mjaita beja ar mīru.

Princesis tāvs izsludynova, kas jam izstuosteis taidu puor-

suoku, kas pasauli nikod nav bejis i navar nūtikt, tys dabuos juo

mjaitu par sīvu. Vysa valsts gudrova dīnom un naktim: kot-

rys gribjāja byut par kjēņaņa znūtu. Nu vysys kjēņaņa valsts, i

nu cytom pasauļa molom braucja pi kjēņaņa puorsoku stuostei-

tuoji, kotrys stuostējā tū vyslobuokū i skaistuokū.

Tymā pošā valstī dzeivoja vīns tāvs ar trejiem dālym; div

beja gudri, a vīns beja muļķis. Gudrī dāly gribjāja ari braukt pi

kjēņaņa, stuosteit sovys gudreibys, jī dūmuoja īgiut skaistū prin-
cesi. Mulkeits ari gribjāja braukt, bet bruoli juo nalaidja. Pyrmais
dāls taisējuos vasalom dīnom i naktim, jis dūmuoja kjēņaņam pa-

stuosteit tū, kas pasauli nikod nav bejis un navar nūtikt. Atguoja
uz sātu, taipot kai i citi stuosteituoji.

Tod guoja ūtryjs dāls, jis tjaicuos, ka jis īgius kjēņaņa mjaitu.
Otram dālam arī nikuo naizguoja, jis arī atguoja taipot kai i va-

cuokais uz muojom.
Mulķeits, nivīnam namonūt, izguoja nu tāva sātys, i guoja pi

kjēņaņa. Visi tikai smjājuos par mulķeiti; kjēņaņs najāmja tuo

vārā. Jis beja tikai par tū prīceigs. Mulkeits īsuocja puorsoku:

„Kod es beju mozs, as guoju gonūs, ganēju cyukys. Uz teiruma,

kur es ganēju, auga cīš lels ūzuls, kurā beja lels caurums. As cīš

gribjēju radzjāt, kas ira tymā caurumā. As īguoju jimā īškā, i cau-

ruma dybynā atrodu treis captus zvierbulus. As pajiemu jūs vy-

sus treis i apiežu. Apieds treis zvierbulus, as beju tai pījieds, ka

navarēju izkuopt par tū caurumu nu kūka uorā. Nikuo dareit —

as nūguoju uz sātu, pajiemu ciervi, izciertu leluoku caurumu i iz-

kuopu uorā. Pajiemu sovys cyukys, i nūdzynu uz sātu. īdams
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āst pušdīnis, pīsieju pagolmā pi ustobvs pupu, kūrei par tū laikū,

kolceņ [kamēr] as iežu, izauga leidz pošym dabasvm. Pupai beja
taidi zory, kai eciežys. Pa tū pupu as uzkuopu debesīs. Debesīs

as radzieju vysu, vysu, kūtī dora lauds."

Kjēņaņš prosa: „Varbyut tu redzēji tī munu tāvu?"

„Kai tod! Tovs tāvs i muns tāvs tai klīdzja, ka visi dabasy
skanāja."

„Kai tod tai tys var byut?"

„Tovs tāvs klīdzja kotlā vuoreidamīs, a muns tāvs lomuoda-

mīs, molku cierzdams i kurinuodams gunkuri."

Kjēņaņš radzjāja, kaitei ir taida puorsoka, kas pasauļī nikod

nav bejis i navar nūtikt. Kjēņaņš pajāmja muļķeiti par sovu znūtu,

i sataisēja lelys i boiguotys kuozys. Kuozuos beja muļkeiša bruoli
i vysa kjēņaņa valsts līksmovuos i dzjāra treis dīnas i treis naktis.

6. A. 852. Antonija Slesarova Tukuma. Folkloras krā-

tuvē.

Reiz vienam tēvam bijuši trīs dēli. Vienu dienu visi trīs aiz-

gājuši mežā malku cirst. Bijuši krietni nosaluši, saraudzījuši žaga-

rus un gribējuši iekurt uguni, lai sasildītos, bet nevienam' nav bijis

nekādu uguns lietu līdz. Te meža malā ieraudzījuši uguni spīdam.

Visi trīs nogudrojuši, ka jāiet uguns palūgt.

Vecākais dēls gājis, gājis un atradis vienu veci pie ugunskura

sēžam, šis nu uzprasījis, lai iedodot uguni. Bet vecis saka, ka

ātrāk uguni nedošot, kamēr izstāstīšot tam kādu melu stāstu. Ja

nevarēšot pateikt, tad izgriezīšot no muguras viņam trīs rindas

ādas. Vecākais brālis pagalam nobijies un aizbildinājies, ka ne-

esot jau nekāds liels pasaku stāstītājs un neprotot šim nekā pastā-
stīt. Ka neprot, neprot. Vecis izgriezis tam trīs sloksnes ādas

no muguras un palaidis to. Vecākais brālis nu atnācis bez uguns

un ar izgrieztu muguru.

Gājis vidējais brālis un arī tas atnācis ar izgrieztu muguru un

bez uguns.
Nu nosprieduši, ka jāiet ir jaunākam brālim pēc uguns. Šis nu

ir arī ar mieru un aiziet pie veča. Vecis prasa, lai šim labi krietni

samelojot, tad dabūšot uguni. Jaunākais nu sācis tad melot. Reiz

vina tēvs sūtījis uz tīrumu art. Šis aris, aris, kamēr sacēlusies liela

vētra un uznācis briesmīgs lietus. Gudrojis, kur varētu paglābties.
Te redzējis vagas vidū lielu ozolu ar cauru vidu. Piesējis savu

ķēvi pie saknes un pats ielīdis ozolā. Bet te pamanījis, ka ozols,

par to laiku, kamēr lietus pārstājis, aizaudzis. Šis nu prātojis, kā

tikt laukā. Atminējis, ka mājās ir viņa tēva dotais cirītis. Mudīgi

aizskrējis uz mājām un izcirties no ozola un tā laimīgi ticis ārā. Te
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notikusi nelaime. Ķēve paklupusi aiz vienas peļķes un pārtrūkusi
vidu pušu. Šis paņēmis mietu, izbāzis ķēvei cauri, sastūmis abas
daļas kopa un ķeve bijusi atkal vesela. Netālu no mājām miets sā-

cis augt nu izaudzis līdz pašām debesim. Viņš sadomājis uzrāpties
uz debesim. Kamēr rāpies, tamēr apakšējais gals sācis pūt nost

un nu nekad[ nevar tikt zemē. Atminējies, ka tēvam mājās lini.

Pārskrējis mājās, novijis striķi un laimīgi nolaidies zemē.

Vecis loti priecājies par jauko melošanu un iedevis stāstītā-
jam uguni. Šis pārgājis pie vēcākiem brāļiem un nu dabūjuši
krietni sasildīties.

7. A. 852. L. Vasīlnieks Nogalniekos. LP, V. 342 (147, 2).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Viņiem
katram savu nakti bij jāiet pieguļā. Vecākais dēls aiziet pirtno
nakti un gribētu no velna uguni dabūt, iekurt ugunskuru, sasildī-

ties ; bet velns nedod: lai pasakot tādu notikumu, kas pasaulē ne-

var notikt, tad dabūšot uguni. Vecākais gudro, gudro — nevar

sagudrot, jāpaliek bez uguns. Otrā naktī vidējam dēlam tāpat. Bet

trešo nakti aizies muļķītis, tas pasaka velnam tā: „Nu tad klau-

sies, kas ir noticis un tomēr nevar notikt. Manam tēvam bija tādi

divriči: katrā galā viens ritenis. Reiz braucu ar šiem divričiem

Rīgā un iejūdzu siseni vienā galā, zirnekli otrā galā. Ceļā man pa-
muka tie divi, iegāju mežā, noķēru citus. Nu aizbraucu pie viena

kroga, kur citi ceļa vīri zirgus ēdināja; iegāju krogā, bet piemirsu
siseni ar zirnekli piesiet. Kamēr nu krogā atpūšos, mans sisenis ar

visu zirnekli uzlēkuši zirgiem mugurā un sāks tikai jādelēt. Ceļa

vīriem tādi joki īsti nepatika; tie pakampa stibas un sapēra manus

lopiņus. Es izskrienu laukā, redzu: labi nav. Ko darīšu? Kāpšu

pie Dieva ceļa vīrus apsūdzēt. Kāpu, kāpu — bija jau brangi aug-

stu — tad piepēši kāpiens samisējās, kritu atpakaļ un_ iekritu līdz

kaklam akmenī. Beidzot izķeparojos no akmeņa un pārgāju mājā.

Otrā dienā nokāvu teļu, no plaušiem (plaušņām) izkaldināju lāp-

stu, norāvu smilgu lāpstai par kātu un gāju akmeni izrakt
"

Līdz to muļķītis bija izteicis, te velns piepēži pazuda, tikai

liela naudas guba vien palika tai vietā. Muļķītis sagrāba naudu un

dzīvoja laimīgi.

8. A. 852. Skolnieks V. Juoņins Eglūna. N. Rancana kr.

Senus laikus dzeivuoja kungs, kas beja cīši lepns ar sovu bo-

guotību. Vīnureiz jis uzsludynoj: kas lobuok samaluos, tvs dabuos

100 rubļu skaidrā naudā. Nyu guoja un braucja kotru dīnu da

kune-nm kaut kū samaluot. bet kas kū nateicia, vys jis teicja. ka
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nav taisnība. Vīnu dīnu atīt da kungam zemnīks. Kungs prosa:

„Nu kū lobu samainos?"

Zemnīks soka: „Kundzeņ, es redzēju ka šaipus azara ganē-

juos vuškas un pa tai pusei skrēja vylks. Vylks pajēmja un sa-

plēsja vušku."

„Nav taisnība," soka kungs.

Tad zemnīks soka: „Pataisēju es garas trepes, lai kuopt uz

debesim. Kuopu, kuopu — dakuopu da trepu golam, tad paceļu

augstuok, tad vēl kuopu un tai izkuopu debesīs. Radžu tur stai-

goj Dīvs. Jis mani pabaruoja, padzirdēja un vysur izvoduoja. Tad

nu vajag man kuopt uz zemi. Vīnu kambari es atrodu pylnu pa-

ļāvu. Es suoku veit nu palavom viervi. Tad pīsīmu viervi da nog-

lai, kuru īdzanu dabasūs un tai kuopu, kuopu; kad viervei beja

gols, augšā atgrīžu un apakšu pīsīnu un tai nukuopu zeme."

„Maloj," saklīdzja kungs.

Tad soka zemnīks: „Tavs tāvs munam tāvam cyukas ga-

nīja. Jis kai leeja par gruovi, tai nubuouoja cyukas pakali."

„Ak tu paguons," saklīdzja kungs, īdevja tam zemnīkam 100

rubļu un ar dusmem izdzvna uora.

9. A. 852. Skolnieks Baranovskis Bērzpils pag.

Reiz sagudruoši treis medinīki aizīt uz mežu ku numedīt. Ci-

kom jī skraidīsi, i namanējuši, ka vokors daguojis. Mednīkam dre-

bēs pluonas leidza, tuodēļ ka jau juoskraida. Jī staigoj, staigoj —

navar izīt uz molas, ir juoguļ meža. Ka tikškūte gaisma, yarbyut
atraškūt molu. Dūmoj, kū byus darīt. Kuop vīns kuka i veras: var-

byut kur īraudzīs guni. Jā, redz: nazkur speid. Jis nūguoja uz tu

guni, dajīt kluotu, vērās: nalela uztabiņa, jīma speid guns. It jis

īškā, padūd lobvokoru — vērās: sed veirs pi golda — izkluota

vērša uoda un ar silksi roksta. Tys veirs prosa: „Kas tev

vaidzīgs?"
,

.

Mednīks izstuosta, kaitei līta ir. Tys veirs soka: „Izstuosti

tū, kas nav uz pasaula bejis i nabyus, tad īdiišu guni; jo naizstuo-

stīsi, tad izdzeišu treis sluksnes par miugoru."

Rauga jis stuostīt, nikuo navar izstuostīt. lzdzyna veirs jam

treis slūksnes par mugoru i izgryuda uora.

Atīt jis uz cytirn i nikuo nasaka, ka jam taids gadējums beja.

Kuop ūtrs kūkā, ari teipat guni īraudzēja i aizguoja. Jam' veirs tai-

pat izdzyna treis slūksnes par mugoru.

Atguojis tys arī nikuo nasoka. Kuope trešais kuka, ari aiz-

guoja uz tū ustabiņu. līt īškā, padud lobvokoru, veirs jautoj: „Kas

vaidzīgs?" — Šam vaidzīga ir guns.
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„Izstuosti tū, kas nav uz pasaula bejs, īdūšu guni; jo naizstuo-

stīsi, tad nūdzeišu treis slūksnes par mugoru."
Nu jis suok stuostīt: „Munam tāvam beja 10,000 bišu strupu,

i kotru vokoru ar skaitu tuos sajēma un reitā ar skaitu izlaide.

Te vīnu vokoru skaita — vīnas bites tryukst Pajēme suni, blisi

un suoka pa padim dzeitīs, kur jei ir palykuse. Te vērās: tū biti

apjamuši seši vylki. Nu jis ar suni šai tai apdzonoj tūs vylkus, un

biti atvad uz sātu. Asūt stipri sakūdeita, byušķūt juonūkaunūt. NO-

-kovuši un pīlykuši divi kubuli lobuos gaļas un vīnu oknu, zornu.

Ka tik daudzi gaļas, vajadzēs pypuru. Tad jyudz ūdu un myusu
rotūs un brauc pēc pypurū. Nūpiercs jis ir vvsu pyuru. Suoka

braukt atpakaļ. Jau nātuoli nu sātas, jis īzaverās, ka maisam cau-

rums. Suoka skaitīt jūs — vīna tryukst. It atpakaļ pa slīdei — at-

rūn: jau izaudzis leidz dabasim. Jis pa pypura zorim izkuope de-

besīs. Tur pašu laik tierdziņš bejis, tī redzējs, ka bejušas lynsāklu

palovas. Pastaiguojs šur tur — kuopškis zemē — jau pypurs nu

viersūtnes nūveitis. Mudri skrējis atpakaļ uz tierdziņu, nūpiercs

lynsākla palovu un viervi nūvejis. Vīnu golu pīsējis debesīs, ar

ūtru laidīs uz zemi, šai tai sasnēdzis pypura viersūtni. Nūkuops

natuoļi leidz zemi, nu zemes goni nūdadzynuoši pypuru. Kas byus,

byus, laiškis uz zemi. Kai laidīs, tai leidz koklam saleidis zemē.

Navars nikai tikt uorā. Skrīs pēc luopstas pakaļ. Tūlaik izzabe-

dīs un atbraucs uz sātu. Sātā ols pīdarēši un pīleiši pylnu kam-

bari leidz slīkšņām. Tai medīnīks šātanam nuraun treis slūksnes

par mugoru, pajām guni i aizīt uz sovim draugim.

10. A. 852. V. Zacharska no Antona Razgala Rēzeknes

Bikovas pagastā. Latvju kultūras kr.

Tuoli, tuoli vīnā kēnestī dzeivuoja zemnīks. Zemnīkam beja
treis dāli: divi gudri, trešais mulkīts. Vīnu reizi tāvs nūsvutīja

šovus dālus teirumu art. Aizguoja dāli vvsi treis. Jī ora, ora, un

jau taisuos tymss. Jīm vajag gulēt nakti teirumā, jī grib vuorēt

vakariņas, bet guns nav.

„Kur dabuot guni?" runoj bruoli.

Vacuokais bruols īkuopja kūkā un redz, ka nazkur tuoli guņs

dag. Jis nūkuopja nu kūka un aizguoja uz tū vītu, kur redzēja

guni. Pīīt jis tyvuok pi guns, tī stuov vacs vecs. Bruoļs runoj:

„Vasals, vecs! īdūd man gunis vakariņas izvuorīt!"

Vecs jam atbildēja: „Izstuosti man puorsoku, tad īdūšu guni;

bet jo runuosi par nūtikumu, izplēsšu nu mugoras vīnu syksnu!"

„Labi!" pasacēja bruols un suoka stuostīt nūtikumu. Vecs jū

paguldīja uz zemes un izplēsja nu mugoras syksnu un palaidja pi

bruolim. Atīt vvduskais bruols un prosa nu veča gunis. Vecs jam
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ari tai pat runoj: „Izstuosti puorsoku, īdušu gunis: runuosi nūti-

kumu, izplēsšu nu mugoras vīnu syksnu!"

Suoka vyduskais bruoļs stuostīt nūtikumu. Vecs paguldīja jū
uz zemes, izplēsja nu mugoras vīnu syksnu un palaidja pi bruo-

lim. Atīt vyduskais bruoļs un runoj jaunuokam: „Ej tu, tevis

vecs gaida!"

Aizīt jaunuokais bruoļs pi veča un runoj: „Vasals, vecs! īdūd

man gunis!"
Vecs jam atbild: „Izstuosti man puorsoku, īdūšu guni; bet jo

stuostīsi nūtikumu, izplēsšu nu mugoras svksnu."

„Labi!" soka jaunuokais bruols, „bet tu manis natraucej; bet

jo traucēsi, tev izplēsšu nu mugoras treis svksnas! Beja myusu

tāvam ar muoti treis dāli; beja myusim zirdziņš, bet pavysam

vuojs. Es ar jū uz mežu braukuoju, molku šķaidīju un uz sātu vo-

duoju. Vīnu reizi es sādūs juot uz sova zyrga un ciervi aiz pazu-

ses turēju. Zyrgs skrīn, bet ciervs jam pakaļā syt. Syta, syta —

pus pakaļas atsyta. Es vēl ar ūtru pusi treis godi struoduoju.
Vīnu reizi verūs: pa plovu staigoj zyrga ūtra puse un ād zuoli,

es tyuleņ jū sagvvu, pīleimēju, ar viervi pīšivu un vēl treis godi

struoduoju. Vīnu reizi es ar bruolim ar itū pat zyrgu braucjam
uz pilsātu un aizbraucjam, nazynu kur, bet patykam tiergā. Vai-

cuoju es nu ļaudim: „Ļautiņi, kas šudiņ duorgs, kas lāts?"

Jī man atbildēja: „Lātas aiz jyurom gūvis, bet duorgas vutes

un blusas: par vīnu vuti dūd treis gūvis, par vīnu blusu dūd treis

gūvis ar teiim."
Mes te sagvvam sev zam apakles pa kaidam symtam vutu un

pīguojam pi jyuru. Navar par jyurom puorīt. Bruoļi suoka rau-

duot, bet es sēžu un smējūs. Kū darīt? Es tyulen pajēmu tū mai-

siņu ar vutim, sādūs viersā un puorbrauču. par jyurom. Tur ar

vutim pī'meju daudz gūvu. Kū man darīt, kai puorvest par jyurom

gūvis? Kuģus jemt, cīši duorgi. Sadūmuoju lobuok pajemšu gūvis
aiz astēm1 un puorsvīšu par jyurom. Tai izdarēju un puorsvīžu

vysas gūvis. bet pēdējū kai svīžu, pats ar gūvi nūskrēju pa gaisu

par jyurom. Tī jau es salasīju vysus savus lūpus un dūmuoju: nū-

dzeišu uz pilsātu un puordūšu. Vērūs: uz zemes gruomota guļ. Es

paceļu tū gruomotu un suoku skaitīt. Tī beja rakstīts, ka tavs tāvs

munam tāvam vysu myužu paruodus moksuos!"

„Kū tu runoj, mulkis?" pasacija vecs.

„Ak tu, vacais valns, naizturēji! Dūdi mugorā treis syksnas

izplēsšu!" pasacēja jaunuokais bruols un tyulen izplēsja večam

nu mugoras treis syksnas. Tad pajēmja guni un aizguoja pi bruo-

lim vuorēt vakariņas. Reitā bruoli suoka stuostīt tāvam, kas ar

jīm nūtyka, kai jī gribēja dabuot guni, bet nadabuoja un vecs
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jīm izplēsja pa vīnai svksnai, bet muļķīts guni dabuoja un vēl ve-

cam treis svksnas nu mugoras izplēsja. Tai nu tuo laika tāvs

mulki skaita par gudruokū dālu.

28. Muļķītis aizrunā ķēniņa meitu.

1. A. 853. Krēsliņu Jānis Malienā. „Latv. teikas", 11, 20, 8.

Vienam ķēniņam bija skaista un gudra meita. Kad viņa nāca

margu gados (brūtes gados), tad precinieku jau nebija trūkums.

Bet ķēniņa meita tikai pie tā solījās iet, kas viņu aizrunātu. Tur

tuvumā dzīvoja tēvs ar trim dēliem. Abus vecākos dēlus tēvs

mīlēja un kā kundziņus lutināja, bet jaunākam bija visi grūtākie
darbi jādara, pie kam ir ne mīla vārdiņa nedzirdēja.

Ziņa par ķēniņa meitu izpaudās arī šeitan. Tādēļ abi vecākie

brāli taisījās ceļā uz ķēniņa pili. Apģērbās svētku drēbēs, ap-

segloja zirgus, un māte piepildīja viņiem panariņus (tarbas) ar

raušiem.

Jaunākais brālis lūdza, lai arī šo ņemot līdz, bet viņi atkliedza:

„Ko tu, muļķi, tur darīsi? Paliec labāk mājā un kapā cūkām

lapas!"

Kad nu jaunākais brālis ar asarām lūdzās, tad viņi teica; „Nu
nāc! Bet nāc tikai no tālienas un nedari mums kauna! Ļaudis lai

nezin, ka mums tāds muļķa brālis!"

Māte viņam ielika panariņā šādas tādas salašas, un viņi devās

ceļā: abi vecākie brāli jāšus pa priekšu, jaunākais kājām pakal.

Ceļa malā tupēja veca vārna. Jaunākais to saķēris rādīja

brāļiem.
„Vai nemetīsi zemē?" viņi kliedza.

Jaunākais nemeta vis zemē. bet iebāza panariņā.
Pēc kāda laika viņš atrada kubuliņa stīpu un rādīja brāļiem.

Brāli atkal tāpat kliedza, lai metot zemē. Jaunākais nemeta vis

zemē, bet iebāza panariņā.

Netālu no pils viņš atrada ratu tapu.

„E, brāļi!" viņš sauca: „ko es atradu!"

Bet brāļi palika nikni un kliedza: „Vai nemetīsi zemē? Ko tu

visus niekus lasi pa ceļa malām un mums rādīdams traucē mūsu

gudrās sarunas."

Pilī ķēniņa meita tiem nāca pretim un ieveda mazā siltā

istabiņā.

„Ai, cik silta istabiņa!" abi vecākie brāli teica.

„Man paduse tik silta, ka visu varu izcept, ko vien gribu,"

ķēniņa meita sacīja.
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Brāli domāja, domāja, ko nu sacīt, bet vairs neko neatjēdza.
Nu jaunākais brālis, kas līdz šim pie durvim stāvēja, pasniedza no

panariņā ķēniņa meitai veco vārnu, sacīdams: „Kad tava paduse
tik silta, tad izcep šo mazo Vāczemes vistiņu!"

„Kā cepšu, tā pārplīsīs," ķēniņa meita teica.

„Tad uzmauc šo gredzentiņu," jaunākais brālis teica, kubula

stīpu pasniegdams.

„Izkritīs cauri!" ķēniņa meita teica smaidīdama.

„Še. bāz tapu priekšā!"

Nu ķēniņa meita jaunākam brālam sniedza roku. Nokaunēju-
šies abi vecākie dēli atgriezās atpakaļ, bet jaunākais palika pilī un

apprecēja skaisto ķēniņa meitu un dzīvo vēl tagad, ja nav nomiris.

Piezīme. Stāstītājs šo pazīstamo pasaku gribējis attiecināt uz kādu

„Bolvu kēniuu", kādēļ teksts ir mazliet saīsināts, izlaižot apšaubāmās lietas.

Līdzīgu pasaku ir arī uzrakstījis skolnieks A. AUis Nīcā. P. Š.

2. A. 853. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47 g. vecā

K. Adernieka Aumeisteros.

Ķēnīnam bīsi viena pati meita un šī bīsi tik mutaina, ka ne-

vienc šās nevarēš aizrunāt. Nu ķēnīc izlaidis tādu ziņu, ka šis

savu meitu atdošot tam par sievu, kas šo varēšot aizrunāt. Bet

nu nākuši no malu malām, bet nevienc nevarēš ķēnīna meitai aiz-

bāzt mutes, un kas nevarēš, to ķēnīc ielicis cietumā.

Vienam tēvam bīš trīs dēli. Abi vecākie bīši gudri, bet jau-

nākais bīš padumš un šo tāpē iesaukuši par Muļķi. Nu reiz visi trīs

brāli sarunāšies kopā, iešot uz ķēnīna meitu un provēšot roku,

jāču kādam laimēšoties šai aizbāzt muti.

Visi trīs jāši pa ceļu un uzreiz Muļķis uzskatīš zirga mēslu

čupu. Šis nu tūlī no zirga no un sacīš: „Ņemat augšā, gan dienas

noderēs!"

Bet gudrie Muļķi izsmēši: sak, muļķis paliekot muļķis, lei tik

piesargoties, ka ķēnīc šā neiebāžot cietumā! Bet Muļķis sagrābis

zirga mēslus cepurē un ta uzmaucis akai šo galvā. Nu akai jaši

visi trīs tālāku un uz ceļa gadīsies stīpa. Nu Muļķis akai sacīš:

„Nemat augšā, gan dienās noderēs."

Bet gudrie neņēmuši un izsmēši Muļķi. Bet Muļķis nekā ne-

klausījies, nolēcis no zirga un saņēmis stīpu un akai visi jāši tā-

lāku. Jāši, jāši un uz ceļa bīsi nosviesta spunde. Nu Muļķis akai

sacīš uz brāļiem: „Nemat augšā, gan dienās noderēs!"

Gudrie neņēmuši spundes augšā, bet Muļķis nolēcis no zirga,

paņēmis spundi un ielicis cepurē. Nu akai visi jāši tālāku.

Jāši, jāši un Muļķis uzskatīš vecu naglu. Nu šis tūlī sacīš uz

gudriem brāļiem: „Ņemat augšā, gan dienās noderēs!"



227

Bet brāli neņēmuši naglas augšā un tik piesmēši Muļķi. Bet

Muļķis nolēcis no zirga muguras, paņēmis naglu un ielicis cepurē.
Nu visi trīs akai jaši_ tālāku un piejāši pie ķēnīna pils.

Papriekšu pie ķenīna meitas iegāš vecākais brālis, bet šim
ta ķenīna meita_ aizbāzusi muti, ka vai ne papīkstēt, un ķēnīc šo
licis tūlī cietuma. Abi jaunākie brāļi noskatīšies, kā šo aizved uz

cietumu. Nu nākusi vidējā _kārta_ un šim ķēnīna meita ar aiztai-

sīsi muti un ķenīc šo ar vēlēš iebāzt cietumā.

Nu gāš Muļķis un kā pa durim iekšā, tā tūlī sacīš uz ķēnīna
meitas: „Vai, kur jūsu istaba silta!"

Ķēnīna meita tūlī šim pretī: „Mana dirsa vēl siltāka!"

„Nu, ta jau jāaizdzen spunde," sacīš Muļķis pretī,
„Spunde izkritīs," sacīsi ķēnīna meita.

Bet Muļķis šai pretī: „Uzdzīsim stīpu!"
„Stīpa nokritīs," sacīsi ķēnīna meita.

Bet Muļķis šai pretī: „Aizsitīs naglu priekšā!"
Nu ķēnīna meita sacīsi: „Bet kur tādus sūdus lei ņem?"

Bet Muļķis šai pretī: „Man tādu sūdu pillā cepure!" un Muļ-

ķis noņēmis cepuri un parādīs ķēnīna meitai, ka šim patiesīgi tādi

ir. Nu ķēnīna meitai bīsi uzreiz mute cie un šī vais nemācēsi Mul-

ķam ne bē, ne mē, pasacīt. Tā, luk, Muļķis aizlicis ķēniņa meitai

muti.

Ķēmo turēš doto vārdu un atdevis savu meitu Mulķam par

sievu. Šie nodzēruši kāzas un dzīvāš laimīgi. Muļķis tūlī licis iz~

laist gudros brāļus no cietuma un ka vecais ķēnīc nomiris, tā Muļ-

ķis palicis par ķēnīnu un dzīvāš laimīgi un varbūt vē šo baltu die

(nu) dzīvājot, ja vie jau no liela vezuma neesot nomiris.

3. A. 853. D. Ozoliņš Ja v n-R oz ē. LP, V, 290, 127.

Vacūs laikūs beisa vīna pilsāta vusskaistākā posoulē; tei pī-
deraisa Skrujuskroilas līlkungam. Raiz līlskungs izsludinājs, kuo

vīnu ērbāgi šai pilsātā atdūšūt tam, kas ocu-mirklī opņamas vusu

tū izdarīt, kū viņš likšūt. Kuods tās, tū podzierdājs, socīja uz sa-

vim dālim : „Jous dažu raizi gudri izleicatīs, rougit nu pī līlkunga

tū izdarīt."

Tad tī divi gudri bruoli tuolit sagārbās un pavālāja kolpim

ziergus jougt vuslobākūs rotūs. Bet moulķīs s»ocīja: „Pog, pog —

es ar varu īt!" Viņš paķiera vārsi, ījuodza sīna vadāmās lopās,

īkuopa vārsam rogūs un suoka broukt. Bet vārsis, ko namuocīts

stourgolvis, naguoja lobi pa ceļu. Nu moulķīs paņiema oiz ostas

un stourāja kuo kučars. Goudrī bruoli šū ponuoca un izklīdza:

„Brouc!" Bet moulķīs otbildēja: „Lānam po tiltu!" Iz ceļa moul-

ķīs otrāda trūtiņu (galodu) un īsoucās: „Kuoda mun līla laima!"
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Goudrl smājās: „Voi tu or tū līlkungam golvā svīsi?" Tod muļ-

ķis otrāda duoci (dūci) un Isoucās: „Kuoda mun līla laima!" Gou-

drī smājās: „Vai tu ar tū līlkungam dagunu nūcirtīsi?" Gobolu tuo-

lak moulķīs otrāda vācu spangi, kuram vīna steipa bej nūkritusi;

viņš īsoucās: „Kuoda mun laima!" Goudrī smājās: „Voi tu ar tū

Iflkungam putru nasīsi?" un gribēja gorām broukt; betmulķīs

īgrīza ar douci vārsam ostā: vārs lieca stiķus un skraja kuo

traks — vēl nuspricāja ar osti vusu spangi osinainu. Goudrī polika

pokālā. Tikām moulķīs vēl otrāda kotlu un klīdza: „Kuoda mun

laima!" Togad gudri smājās tik dikti, ko poši naredzāja, kur ziergi

•guoja: spūžī roti īguoja gruovī un apguozās. Bet mulķīs tikām vel

otrāda blūdu, karūti un moizas gobalu, kū kuods araijs ar vusu

kuli bej otstājs. Nu moulķīs īsaucās: „Kuoda mun laima!" un da-

brouca pī līlkunga ērbāga. Pots īguoja īškā, bet vārsi pīsāja pī

durim ar rogim. Līlskungs dūmāja: „Tis kuods oilvāks kluodza-

na!" todāl souca: „Trīna! voi tu nabousi mīrā!" Moulķis socīja:

„Tis laikami muns ziergs douzās!" un guoja uorā pīsīīt vārsi pī
diuru eņga. Bet nu otkal pī līlkunga īškā īdams, moulķīs otminējās,
ko pirmū raizi bej oizmiirss lobu dīnu dūt, todāl īīdams socīja:

„,Lobdīn! līlskunos!" Līlskungs prasīja: „Kū tu gribi?"

„Es nuocu pēc ērbāga!"

„Tad atved vārsi mun, bet toulit itā acu-mirklī!"

Moulķis otvēra durs un īveda vārsi. Līlskungs socīja: „Voi

tav ir toulit nazis, kū nūkout vārsi?"

„Ir! — doucs ir!" Moulķis izvilka douci un nūkava vārsi.

Līlskungs socīja: „Vajag īmārkt spaņgī, kuo lai asinis nūskola-

jas — voi tov ir spaņgis?"

„Ir!" iMoulķis izņēma spaņgi nū kules un īmārca golu. Līls-

kungs socīja: „Vojag izvārīt vārsi — voi tav kotls bous?"

„lr!" Moulķīs izņiema kotlu nū kules, īkoura guni un izvuorīja

vārsi. Līlskungs socīja: „Vojag calt iz golda un apāst — voi tov

bļūda, karūte, moize bous?"

„Ir!" Mou'lķīs izņiema nū kules blūdu, karūti, moizi un cāļa

prīškā. Līlskungs āda un taica: „Tādu moltīti vēl naešu dabijs —

tav pīdar muns ērbāgis!"
Un tuo moulķīs vēl šūdīn dzeivā ērbāgī, ja nav nūmirs.

4. A. 863. K. Jansons Plāņos.

Viens ķēniņš reiz apsola savu meitu tam nar sievu, kas viņu

trīs lietās aizrunās. Turpat dzīvo arī viens tēvs ar trīs dēli, no

kuriem jaunāko visi tur par negudru. Abi gudrie brāļi tūliņ iet

pie ķēniņa, bet nevar viņa meitas aizrunāt un atnāk mājā bešā.
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Nu grib iet arī jaunākais brālis un runāt ar ķēniņa meitu, bet
ša negrib laist. Ka gudrie brāli nevarējuši viņas aizrunāt, kā tad

nu gan šis varēšot? Bet jaunākais brālis nav tikmēr mierā, kamēr

viņu arī atlaiž.

Ceļā jaunākais _dabū zemē beigtu vārnu, apgroza to un iebāž
savā ceļa kule. Tālāku viņš vēl atrod zemē mucas spundi un

stīpu, kuras tāpat paņem līdza. Ar visām šim lietām viņš nu ari

nonāk pie ķēniņa pils.

■ Pie pils precinieku ir sanācis tik daudz, ka tie visi nostādīti

lielā garā rindā. Negudrais nonāk pats pēdējais un viņam ir jāstā-
jas pašā rindas galā. Ilgi gaidot viņam nu grib izdarīties, bet ne-

var no rindas aiziet. Viņš izdarās savā cepurē un tur nu savu

cepuri rokā.

Kad visi iepriekšējie precinieki jau bijuši aizrunāti un atrai-

dīti, tad beidzot pienāk kārta arī negudrajam brālimi Bijusi karsta

diena un šis, uzsākdams valodu sacījis: ~Karsts laiks!"

Ķēniņa meita atbildējusi: „Pakalā vēl karstāks."

„Še. izcep tur to vārnu!"

„Ne, ne, tauki iztecēs."

„Še, bāž spundi priekšā!"
„Pušu plīsīs."

„Še stīpa, sastīpā!"
„Vai tev daudz tādu sūdu līdza?"

„Re, pilna cepure!"
Tā negudrais brālis paturējis virsroku un dabūjis ķēniņa

meitu par sievu.

5. A. 853. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē 1872. g. LP, V, 128, L

M. B6 h m „L ell isc h c Schwānke" 32, 26, L

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie

brāļi izdalīja tēva naudu, mantu; bet muļķītim atdeva tikai tēva

veco somiņu. Bet tai laikā ķēniņš izpauda tādu vēsti: kas aizrunā-

šot viņa gudro meitu, tam atdošot viņu par sievu un iecelšot vē-

lāk savā vietā par ķēniņu. Gudrie brāļi tūliņ sadeguši pošas, ap-

sedlo zirgus un jāj gudro ķēniņa meitu aizrunāt; bet muļķītis pa-

ņem tēva somiņu un nosvīdis poš pakaļ. Otrā dienā jau satiek

brāļus atpakaļ jājam; nav aizrunājuši gudrinieci. Šie nosmejas par

muļķīti, ko tāds arī cerot tur rādīties; bet muļķītis noslauka svie-

drus, neatsacīdams nekā.

Ceļā muļķītis satiek aldari ar mucām. Ātri braucot, mucai iz-

krīt spunde. Muļķītis paceļ spundi un pieglabā somiņā. Gabalu

tālāk, satiek mucinieku; tam izkrīt stīpa. Muļķītis pieglabā ir stīpu

somiņā. Gabalu gājis, satiek ormani; ormaņa zirgam atkrīt nagla.
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Muļķītis pieglabā arī naglu somiņā; bet tagad somiņa pavisam
pilna. Gabalu gājis, ierauga sakaltušu zirga renguli. Muļķītis do-

mā: „Nieks tas ir, bet ko vari zināt? Somiņa gan pilna, bet pa-
bāzīšu tepat apakš cepures."

Aiziet pie ķēniņa meitas, tā tūliņ ar valodu pretim: „Uja! cik

man salti."

„Uja! cik man atkal silti — sviedri aumaļām pil; es tevi sa-

sildīšu!" muļķītis atbild.

„Tauki iztecēs!"

„Spundi priekšā!" Muļķītis izņem spundi.

«Pārplīsis!"

„Stīpiņu virsū!" Muļķītis izņem stīpu.
„Nomuks stīpa!"

„Nagliņu priekšā!" Muļķītis izņem naglu.
JĒ! kur tādus sūdus (niekus) ņēmi?"
„Man tādi sūdi pilna cepure!" Muļķītis norauj cepuri — izkrīt

zirga rengulis.

„Tevi nevaru pārrunāt, tu esi mutīgāks!"

„Tevi varu aizrunāt, tu necik neesi mutīga!"
Neko darīt, muļķītim palika lielā puse. Ķēniņš tūiiņ darināja

kāzas un salaulāja muļķīti ar savu meitu.

Piezīme. Muļķītis pacēlis kritušu vārnu, spundi un stīpu. Līdz

iegājis pie ķēniņa meitas, tā teikusi: „Ta tad man silta istaba!" Muļ-

ķītis atteicis: „Ja tik silta ir, tad izcep šo vārnu!" Meita: „Tauki iz-

tecēs!" Muļķis: „Še stīpa, sastīpo — neplīsīs!" Meita vairs nezinājusi ko at-

teikt; bet ķēniņš vēl nedevis taču par sievu: lai izganot rītu vienu zaķi, tad!

Muļķītis ganījis zaķi, bet zaķis ieskrējis mežā. Muļķītis nu raudājis. Te pie-
nācis vecs vīriņš, prasīdams: ko raudot? — Tā un tā! Vīriņš iedevis stabu-
līti. Līdz papūtis — zaķis atpakaļ. Nu nācis ķēniņš ar viltu zaķi izkrāpt: tei-

cis, lai iedodot mazliet zaķi paglaudīt. Muļķītis atbildējis: „Aizej, nokod to

ķēvi purvmalā ar zobiem, tad došu zaķi." Ķēniņš nokodis ķēvi; nu bijis jādod
zaķis. Bet ķēniņš neglaudījis vis zaķi: tūliņ paņēmis klēpī un steidzies māja.

Muļķītis pastabulējis stabuli — zaķis no klēpja ārā un pie muļķīša atpakaļ. Tas

nu tas. Tomēr otrā dienā ķēniņš vēl nedevis meitu — atteicis: „Zaķi tu gan

noganīji — tas tiesa, bet tev vēl jāpierunā maiss ar valodu, tad došu!" Sa-

nākuši daudz laužu klausīties, kā muļķītis maisu pierunās; bet muļķītis bijis

-gudrs: sācis maisā to lai runāt, ka ķēniņš ar zobiem ķēvi kodis; bet nedabūjis

visu izteikt, ķēniņš savu negodu negribējis dzirdēt, tādēļ saucis: «Diezgan,

•diezgan! tikpat mans znots esi, ko vēl runāsi velti!" Nu muļķītis apņēmis

ķēniņa meitu. Šo variantu uzrakstījis D. Ozoliņš Jaunrozē. L. P.

<6. A. 863. 554. J. Bergmanis Bārtā, „Magazin der Lett. -Lit.

Ges c 11 scha f t" XVIII, 14 l. p. LP, VII, 11, 18, IV, 2.

Diži vecos laikos bij vienam bagātam tēvam trīs dēli. Tēvs

tos, kā tēvam kritās, vienādi neturēja. Tos divi vecākos viņš vai-

rāk izturēja un lutināja; to jaunāko viņš lāga neieredzēja un visā

vienādi niecināja.
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Kad jau dēli bij paauguši, tad tie tēvam lūdze, lai tiemis vēlus

iet pasaulē savu laimu meklēt; viņi to neveikli (Ungeratenen) arī

līdza jemšoši. Tēvs bij ar mieru un tiem arī pārtiku un pulku
naudas uz ceļu līdza deve; bet tam trešajam lika, lai tas no to

dūju, kas tam vajadzīgs, prasus un tiekus: jo viņš to par muļķi

izturēja; un tāds viņš arī reizām izskatījās.
Tie visi reizā izgāja un kad jau labu gabalu bij gaiši [gājušiļ,

tad tie izalka un no tās līdza iedotās maizes sāka ēst. Un kad tas

muļķis arī gribēja līdzi ēst, tad tie dvi viņam nedeve un nelāve
ēst. Tas bij lielā mežā, un tur netālu bij Mels skudru pūlis. Tie vi-

ņam teice: „Kad tik dikti izalcis esi, tad ej un ēd tās skudres!"

Ko nu nabaģelis lai dara? Gāja pie tā skudru pūla raudzīt tās

ēst. Bet kad tas bij piegājis klāt, tad tās skudres sāka runāt un

lūdzēs, lai viņām neko neāztiekus, viņas tam briesmu brīdī palī-
dzēšošas. Viņš paklausīja un tāmis nedarīja vis nekā, un viņam

rādījās, ka tas tik visai ēst arī negribus.
Nu gāja akai visi trīs tālāk. Lielu gabalu pa to mežu gaiši,

apsasēdās akai padusēt un ēst. Bet tie dvi tam mulkim akai ne-

deve un nelāve ēst, teikdami, lai ejus tās bites ēst, kas tur klātumā

bij redzimas. Viņš gāja akai pie to bišu; bet kad bij piegājļs, tad

tas arī lūdzēs, lai viņas neāztiekus, viņas tam it lielā notē palī-
dzēšošas.

Gāja akai visi trīs tāļāk. Kādu lielu gabalu gaiši, apsasēdās
akai padusēt un ēst, un muļķim vēl nedeve un nelāve ēst; bet rai-

dīja pie vārnu lizda, kas tur atradās, lai to bērnus ēdus. Bet ir tās

viņa pielūdzēs, apsasolīdamās tam it lielā notē palīdzēt.

Gāja akai lielu gabalu, un nu izgāja no tā meža ļaudīs. Zi-

nāms, ka nu tie dvi tam trešajam nedrīkstē un nevārē tā darīt, kā

tai mežā; bet mīlēt tie viņa jau nemīlēja. Gāja tik gāja arvienu

tāļāk. Bija gan — jau ne paši nezināja — cik tālu nogaiši pa ļau-

dim, muižām un pilsātiem, kad uz vienu reižu dzirdēja, ka tas ze-

mes ķēniņģim esu viens pats bērns, meita, kas jau daudz brūt-

gānu, ķēniņ&u un lielkungu dēlu, esu atraidīsi. Gudrinieki tūliņ

steigšus tur gāja, domādami, rasi laima viņus tur gaidoti; un muļ-

ķis tiemis vilkās nopakaļus līdza.

Ejot tas ierauga tapu, viņš to pajēme un iebāze kabata, un

priecādamies rādīja arī brāļamis; bet tie par to, ka jau par muļķi,

tikai pasasmējās. Vēl uz priekšu ejot, muļķis ceļa ierauga nokri-

tušu stīpu, un to pajēmis, akai priecādamies brāļamis radīja; bet

tie to sarāja, ka tādus niekus jemot līdza. Bet viņš teice, ka neesu

vis nieka lieta, varoti gan sagadu (nuetzlich) rasties. Vel talak

ejot, tas ierauga ceļā vecu strigali (Strickstueck) viņš to arī pa-

jēme līdza, un brāļu nosmiets, tas viņamis atteice, ka varus it

labi strigalis sugadu rasties.
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Tagad tie iegāja ķēniņa pilī, un tie gudrie pirmāk pietapa pie

princesines. Kad to pirmo princesine uzprasīja, ko tas līdz šim

esu dzievis (getan), tad tas atteice, ka ikdienas no rīta līdz vaka-

ram labību mērījis, un tālab tāds noputējis esu. Tas otrs prasīts at-

teice, ka ikdienas no rīta līdz vakaram naudu skaitījis, ka pirksti

pabūguši (schmerzhaft).
Pēdīgi nāce muļķa reiza stāties priekšā, Tas iegāijis vien tei-

ce: „Ui princes, tavas siltas istubas, man ir cepuri no galvas
nocēle!"

„Kā nu ne, man ugune pakaļā!" atteice princesine to pie-
smiēdama.

„Vai! kālab tad neaplēji?" atteice muļķis.
„Jā, ūdiņa traukam tapa nev un stīpa nokritusi," atteice prin-

cesine.

„Tādas lietas pašu laiku man ir pie rokas," atteice muļķis,

„še ir taps un stīpa!"

„Jā, bet spannim saites nav," atteice princesine.

„Ir tam varu izlīdzēt, man ir arī strigalis pie rokas," atteice

muļķis. „Isi sakot, man ir visas labas lietas," teice tas vēl beidzot.

Princesine visamis trijom lika pagaidīt, līdz tā ar ķēniņģi,
savu tevu, bušoti pasrunaisies. Nu viņa tēvam izteice, kādi brūt-

gāni tai gadīsies. Visi tai patīkosi un rādoties labi, tad jau viņš
kā tēvs, lai noteicot, kuru no triju lai viņa paturoti. Kēniņģis spric-
de ta: „Maiz_e gadiem, nauda brīžiem, laba lieta mūžam! Paturi,

meit, to ar tam labām lietām!"

Un nu muļķis palika par ķeniņģa znotu, noturēja bagātas un

lustīgas kāzas. Ne pa ilgis gadis kēniņģis nomira un muļķis nu

palika pa ķēniņģi; dzievā ar to princesini, kas viņu pirmo reizi

ieraugusi, taisījās apsmiet, mīli un laimīgi; piedzievā lielu vecumu

un bērnu bērnus. Un skudres, bites un vārnas palika viņam pa-

līga parādnieces: jo tam savā mūžā ne kāda nelaime un briesmas

neatsagadījās.
Bet kā tad tēvam un brāļamis nu gāja? Nu gudrinieki pārgāja

mājās pie_ tēva, visu naudu iztēraiši un melava tēvam, ka muļķis
tāla svešā zemē nomiris un tie viņu smuki godīgi paglabaiši.

Gudrinieki dzievā arī vēl dažus gadus; bet vienādi ķīvē, ne-

satikšanā un nabadzībā.

7. A. 853, 570, 852. Skolniece K. Jaunzeme no 78 g. vecas

A. Balgalves Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam ķēniņam bija viena meita, to nevarēja neviens aiz-

runāt. Un kas nevarēja viņu aizrunāt, tam tika galva nocirsta. Tur

nāca daudz ķēniņu dēlu, bet viņi visi pazaudēja savu dzīvību.
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Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie

brāļi ari gāja to meitu aizrunāt, bet negribēja ņemt līdz muļķi.
Muļķītis tomēr nepalika mājā, paņēma savu kulīti un gāja brāļiem
līdz. Gudrie brāļi gāja papriekšu un muļķītis nopakaļus. Gabalu

pagājuši, tie izdzirda muļķi saucam, kas bija atradis nosprāgušu
vārnu: „Ak jūs, muļķi, kālab jūs nepaņemat tādu labu mantu?"

Vēl tālāk ejot, gudrie brāļi pagāja garām stīpas gabalam, bet

muļķītis to uzceldams, izsaucās: „Ak jūs, muļķi, kālab jūs nepa-

ņemat tādu labu mantu?"

Un ejot vēl tāļāk viņi pagāja garām kādam puļķim, bet muļ-

ķītis to atkal paņēma un izsaucās: „Ak jūs, muļķi, kālab jūs nepa-
ņemat tādu labu mantu?"

Brāļiem palika kauns, viņi mēģināja izmukt no muļķīša, un

labi ātri ējot, jau arī sasniedza pils vārtus. Brāli nu gribēja pir-
mie ieiet pa vārtiem, bet muļķītis bija tomēr aizsteidzies priekša.
Tad brāļi jau no tālienes sauca: «Nelaidiet šo iekšā, jo tas ir

muļķis!"
Vārtu sargs atteica: „Man tur nav nekāda daļa, vai viņš ir

gudrs vai muļķis, man tikai ir jāielaiž!"

Tā nu muļķītis iegāja pilī iekšā. Pie galda sēdēja ķēniņš ar

savu meitu un augstmaņiem. Muļķītis ķēniņa meitu apsveicināja:
„Esi sveicināta, tu, augsti godātā neaizrunājamā!"

Meita atteica: „Man ir tik karsti, ka varu cepeti izcept!"

Tad muļķītis uzmeta vārnu uz galda, lai cep. Meita sacīja, ka

pārsprāgs. Bet viņš uzsvieda atrasto stīpu, lai apstīpojot. Tad

viņa teica; ka tauki tecēs, bet šis uzsvieda to puļķi, uz galda, lai

aizspundējot.
Otrā dienā ķēniņš lika muļķim zaķus ganīt, izlaida tos ganos

un zaķi tūliņ samuka mežā. Muļķis palika tāds bēdīgs — ko nu

darīs?

Viņš iegāja gana būdā un tur viens gans viņam iedeva stabu-

līti un pateica, lai tikai papūš un zaķi visi būs klāt. Tā viņš no-

ganīja līdz vakaram, un vakarā pārdzina visus zaķus mājā.

Otrā dienā viņš izdzina atkal zaķus ganos. Tā ķēniņa meita

negribēja iet pie muļķa un pārģērbusies gāja tos zaķus pirkt. No-

gājusi pie gana, prasīja, lai pārdodot vienu zaķi. Bet mulķītis_ teica,
ka par naudu viņš nepārdodot —

lai nāk pie viņa pagulēt, tad

gan. Ķēniņa meita gājusi ar. Nu muļķītis atdevis viņai vienu

zaķi, bet pēc necik ilga laika viņš papūtis stabulīti un zaķis at-

skrējis atpakaļ. Vakarā muļķītis tāpat pārdzina visus zaķus mājā.

Trešā dienā izlaida atkal zaķus ganos. Tad nāca pati ķēni-

ņiene zaķi pirkt un solīja vēl lielāku naudu, lai tikai pārdodot

zaķi. Bet muļķītis atteica, ka par naudu viņš nepārdošot, bet lai
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nāk pie viņa pagulēt. Ķēniņiene ar. Ka nu ir izgulējušies,

muļķītis iedod tai vienu zaķi. Kādu mazu gabaliņu pagājusi, viņa
izdzird muļķīti svilpjam un zaķis tūliņ aizskrien projām. Tā va-

karā muļķītis pārdzen atkal visus zaķus.

Ceturtā dienā nāks pats ķēniņš zaķi pirkt ar milzum daudz

naudas. Muļķītis nejem vis naudas, bet pateic: „Ej, iepūt tam

nosprāgušam zirgam pakaļā, tad došu."

Ķēniņš aiziet arī, un muļķītis nu iedod zaķi smiedamies. Bet

tad viņš atkal uzpūš stabulīti un zaķis ķēniņam no rokām laukā.

Nu muļķis zaķus ir noganījis, bet ķēniņš vēl tam uzdod pierunāt

pilnu maisu. To maisu turēja ķēniņiene ar savu meitu. Muļķītis

iesāka runāt; „Es ganīju zaķus otro dienu un tā ķēniņa meita nāca

to zaķi pirkt."
To izteicot ķēniņa meita atmuka nost.

„Es izdzinu trešo dienu, tad nāca ķēniņiene to zaķi pirkt."
Tos vārdus izteicot, ķēniņiene atmuka nost.

„Es ganīju ceturto dienu, tad nāca Dats ķēniņš zaķi pirkt."
To izteicot, ķēniņš atmuka nost. Nu maiss bija pierunāts pilns

un ķēniņa meita bija muļķītim rokā.

8. A. 853. V. Zacharska no 95 g. vecas E. Makures Viļānu

pag.

Vīns jauns puiss, medinīks, guoja nu meža uz sātu nesja nū-

šautu vīnu peili. It jis pa ceļu un vērās, ka pa prīšku juo brauc

vīns zemnīks un vad buču vudeņa. Vedja zemnīks ītū buču, jū uz

rotu tricvnuoja. Izkrita spunde nu bučas un yudeņs suoka tecēt

uorā. Medinīks kai guoja no pakales, pacēla itū spundi, lyka sev

karmanā un dūmoj: „īšu es prīškā zemnīkam, napateikšu jam ni

vuorda, ka tak nu bučas yūdens uora."

Tai padarīja medinīks, apdzyna zemnīku un, napasacījis ni

vuorda, nūguoja sovu ceļu. īt un īt itvs medinīks, vērās: stuov

cīši smuka pils. Dūmoj pats sevī: „Vajag aizīt tur pasavārtu."
Kai dūmuoja, tai padarīja. īguoja medinīks itvmā pilī, stai-

goj un vērās, ka) tī cīši smuki: vvsas sīnas un greidas nu vīnu

spīgeļu. Staigoj medinīks pa itū pili vvsu dīnu un jau grib izīt

uorā, bet nikai navar. Tytnā pilī dzeivuoja vīna jauna nūluodāta

rogona, kura tūs ļaudis, kuri tyka juos pilī un navar uz juos tre-

jim vuordim dūt atbildi, tyuleņ nūmūcej leidz nuovei. Itys medi-

nīks navar nikai izīt uorā. Jam jau grvbīs pasēdēt, bet nav nikur

taidas vītas. Staiguoja un dūmuoja medinīks, kū darīt, bet jau pa-

vysam navar cīst. Nūjēmja jis nu golvas capuri, nūmetja zemē un

sāduos uz capures. Medinīks pacēla otkon capuri, lyka sev golvā

un otkon staigoj pa pili un veras pa vysom molom. Izīt jauna smu-
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ka rogona un vērās uz jaunuo medinīka. Pīīt rogona tyvuok pi

medinīka, pacel šovus lyndrakus un runoj jam, ka guns dag. Me-

dinīks tyuleņ pajēmja nu maisiņa peili un soka: „Tyuleņ cepsim!"

Rogona soka: „Baist, patecēs yudens un nūdzess guni."
Tūlaik medinīks izjem nu karmanā spundi un runoj: „Tyult;ņ

aizbuozīsim!"

Rogona padūmuoja un runoj uz medinīka: „Gudra tova golva,
bet nav cepuri ni syuda."

Medinīks tyuleņ nūjām nu golvas capuri un atdūd rogonai,
runuodams: „Lyudzu!"

Tagan rogona vērās, ka medinīks devja adbildes uz juos tre-

jim vuordim. Devja rogona medinīkam daudz naudas un izlaidja
nu sovas pils uorā. Tai medinīks nūguoja uz sovu sātu un dzei-

voj labi. Boguotība jam tvers leidz pašai nuovei.

29. Ķēniņa meitas tornī.

A. 870. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I; 67, 34.

Kādam ķēniņam ir trīs princeses, kurām vecāki neatvēl ne-

kad precēties. Reiz ķēniņam jāiet uz ilgāku laiku karā. Bet, lai

par šo laiku vioa princeses neapprecētos, tas uztaisa tādu 'pil! djz

durvim, ar vienu pašu lodziņu jumtā un iesloga tur princeses.
Pirmajā dienā ķēniņam loti laimējās karā. Viņš priecīgs, ka uz-

varējis, aizsūta vēstnešus pie ķēniņienes ar labām ziņām. Bet trīs

prinči, to zināt dabūjuši, pārģērbjas par vecām vecenēm un iet

pie ķēniņa. Nonākuši saka: «Ķēniņiene priecājās par prieka vēsti

un lūdz, vai nevarētu arī princesēm par tavu laimi pavēstīt."

„Ja variet tikai pie viņām klāt tikt, tad vēstiet veseli un pa

dariet viņas arī līdz ar mani laimīgas."

Pārģērbušies prinči nu aiziet pie princesēm, izvelk šīs pa

jumta lodziņu laukā un liekās salaulāties. Ķēniņš, vēlāk pārnācis,
lec gaisā no dusmām, bet visi trīs znoti atbild itin īsi: „Pats at-

vēlēji, lai padarāmi princeses par laimīgām. Un, skaties tik, —

tagad tās pie mūsu sāniem tikpat laimīgas, kā tu."

30. Gudrā meita.

1. A. 876. Māt uru Atis Grāvendālē. LP, VI, 999 (151, 1).

Reiz dzīvojis vīrs ar sievu. Tiem bijusi gudra meita. Un tā

vienu dienu istabā audusi. Te ienācis kāds tiesas kungs, vaicā-

dams, kur esot tēvs ar māti?
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„Kur tēvs? — Tēvs aizgāja zaķus šaut: kuru nošaus, to at-

stās mežā; kurš paiiks dzīvs, to pārnesis mājā. Un māte atkal

aizgāja tur raudāt, kur pērn bija dziedāt."

„Bet kur tad brālis?" tiesas kungs vēl vaicājis.

„Brālis! Brālis aizgāja uz lauka sev skādi darīt."

Tiesas kungs klausījies, klausījies — nevarējis saprast, ko vi-

ņa tur savārās, un gribējis projām iet; bet meita nelaidusi, lai vel

brītiņu pakavējoties, tad došot ēst augļus un neaugļus.

Tagad tiesas kungs vēl vairāk apmulsis. Augļus un neaugļus!

Kas tie esot, augli, neaugli, lai tūliņ stāstot!

„Ta tad muļķis!" meita smējusies, „are, te ir maize, piens, nu,

vai tie nav augli? Te atkal būs gaļa — nu, vai gala nav neaugli?"

„Tā, tā!" kungs atteicis; bet lai izskaidrojot, kur tad īsteni

tēvs, māte, brālis gājuši — viņš nesaprotot.

„Tēvs! Tēvs aizgāja utis kaut: kuru nokaus, atstās mežā;

kura paliks dzīva, to pārnesis atpakaļ mājā. Māte atkal aizgāja

pie savas māsas, tai pērn bija kāzas, tad mana māte kāzās dzie-

dāija; bet tagad tur ir bēres, nu aizgāja raudāt. Un brālis sēj pie

lielceļa zirņus. Kad tie izaugs, garāmgājēji raus pākstes — būs

skāde."

To dzirdot, kungam brīnum iepatikusies tik attapīga un gudra
meita. Viņš tūliņ aizvedis meitu uz savu pili par sievu un dzīvojis
labi jo labi.

Bet reiz pie tiesas kunga atnākuši divi vīri, lai izspriežot tie-

su kumeļa dēļ ī Vienam līdz šinī piederējuši rati, otram ķēve, bet

kam nu tas kumeļš: vai tam, kam tie rati, jeb tam, kam tā ķēve?
Tiesas kungs izdomājies vienādi, otrādi — nemaz sagudrot,

kuram kumeļu piespriest, kuram ne. Beidzot atminējies savu

gudro sievu, gājis pie tās pēc padoma.

Sieva atteikusi: „Tas jau pavisam viegli izspriest. Uzvediet

tos ratus un ķēvi kalnā! Tad izjūdziet ķēvi un laiziet ratus no

kalna zemē. Ja kumeļš skries ratiem pakal, tad viņš pieder pie
tiem ratiem un ne pie tās ķēves; bet ja viņš skries ķēvei pakal,
tad nekā darīt — tad viņš ir ķēves kumeļš un pieder tam, kam tā

ķēve piederējusi."
Labi. laiduši ratus zemē — kumeļš nemaz nepaskatās; lai-

duši ķēvi — kumeļš pēdu no pēdas līdz.

Nu, labi, šie paliek ar mieru. Bet — kas ir — drīzā laikā

izpaužas ļaudīs valodas: tiesas kunga sieva esot gudrāka un la-

bāki izspriežot, nekā viņš pats.
Ā! tas šim, Melam vīram, tā kā par kaunu: sieva gudrāka.

Viņš gandrīz tikpat kā nekas, tas neiet. Ko nu darīs? Sadomās:

vedīs labāk tik gudru sievu atpakaļ pie tēva, pie mātes.
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Labi, lai vedot arī! Viņai tas esot gluži viena alga.
Un nu vienu dienu raus karīti laukā, jūgs zirgus un sūtīs pro-

jām.
Bet atšķirties taču tā nu arī nevar bez neviena malka, jāie-

dzer kāda lāsīte. Nu dzer, dzer — vienu malku, otru, trešu, bet

šī vēl nemaz atšķirties: lai uz tām bēdām vēl uzšaujot!
Tā nu Itauj, šauj —■ kas ir — šis sāks, vadzi, iereitot Un mt

pats vairs nezina, kas nu par dienu ir, kas nav.

Bet ko mana sieva darīs? Tā, kad nu redz šo tādu, neatstās

vis vairs vienu, cels blakus karītē un vedīs līdz. Aizved pie tēva,

tēvam, kā jau nabaga vīram, tikdaudz gultu nav, kur šo īpaši

guldināt. Sadomā — ko citu darīs — klās turpat uz cieta beņķa,
lai gul, kā varēdams.

Šis gul, guļ — uz vienu reizi izgulējis dzērumu un tā tūliņ:
kā viņš te atticis, kas viņu te ņēmis līdz?

„Es ņēmu!" sieva atteikusi, „tu taču pats vakar sacīji: Nem

visu, kas tev pieder un brauc pie tēva! Es tad paņēmu arī, kas

man pieder, vispirms tevi, tad citas lietas un braucu šurp."
Kungs, to dzirdēdams, sācis smieties un tā visas dusmas —

kur palikušas, kur ne — aizbraukuši atkal abi uz pili atpakaļ
un — ja nav miruši, tad, laikam, dzīvo vēl šodien laimīgi.

2. A. 875. Kārlis Skujina no L. Šveicares Lielvircavas

pagastā.

Viens varens tiesas kungs apprecējis zemnieka meitu, kas bi-

jusi arī skaista, un dzīvojis ar to laimīgi.
Reiz gadījusies viena tāda lieta, kurai tiesas kungs nevarējis

izspriest taisnību. Lieta bijusi šāda. Diviem zemniekiem piede-

rējuši: vienam ķēve un otram rati. kurus tie lietājuši abi kopā.
Kevei piedzimis kumeļš un zemnieki nu nevarējuši vienoties, kam

tas pieder: ratu saimniekam, vai zirga saimniekam. Arī tiesnesis

to nevarējis pateikt. Tad nākusi tiesneša skaistā sieva un teikusi,

lai laižot ratus un zirgu no kalna zemē, katru uz savu pusi. Kam

skriešot kumeļš līdz, tā īpašniekam ar kumeļš piederēšot. Kumeļš,

saprotams, skrējis ķēvei līdz un lieta ar to bijusi izšķirta.
No tās reizes ļaudis sākuši runāt, ka tiesneša sieva esot gu-

drāka par pašu tiesnesi. Tiesnesim tas nepaticis, viņš reiz saskai-

ties un licis sievai, lai paņem savas mantas un iet projām. Sieva

lūgusi, lai atļaujot vēl uz atvadīšanos iztaisīt balli. Tiesas kungs
to arī atļāvis.

Sieva tiesas kungu ballē piedzirdījusi un tas apgulies. Līdz ar

savām mantām sieva aizvedusi līdz ari gulošo tiesas kungu uz sa-

va tēva būdiņu. Tiesas kungs pamodies un brīnījies, kur šis at-
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rodoties. Dabūjis zināt, ka viņš atrodas sievas tēva būdiņā, sa-

skaities prasījis, kā šī drīkstējusi viņu šurp vest. Sieva teikusi, ka

šis jau ar esot šās manta, un šis atvēlējis savas mantas līdz ņemt.
Tiesas kungs sācis smieties un vedis sievu atkal līdz un nu dzīvo-

juši laimīgi.

3. A. 875. Henrika Šalkovska Daugavpils Līksnas paga-

stā. J. Rup j ā kr.

Dzeivova divi bruoli; vīns 'boguots, ūtrs bedns. Kuodu raizi

jī obi guoja uz pilsātu. Uz ceļa jīm truopējuos zyrgs. Jī nikuo

navarēja nūsprīst, kuram kreit atrostais zyrgs. Tūraiz jī guoja pī

tīsneša un vaicova, jam, lai jis pasoka, kuram kreit atrostais

zyrgs. Tīsnesis sācēja tai: „Kas atmiņēs munu aizdūtū meikli, tam

pīdarēs zyrgs."

Bruoli beja uz mīra un tīšņesis aizdeva meikli: „Kas ir vys-

leluokais, vystukluokais un vysceistuokais?"

Aizdevis itū meikli tīšņesis sācēja uz jīm, lai jī īt da sātai un

labi apdūmo'j, un obi bruoli aizguoja da sātai.

Boguotais bruoļs sātā vaicova sovai sīvai, kas ir vysļeluoks,
vystukluolks un vysceistuoks. Sīvai beļja dyžan lela auguma

muosa, un jei sācēja, ka vysleluokuo ir juos muosa. Uz vaieuoju-
mim, kas ir vystukluoks un vysceistuoks, jei sācēja, ka jūs zyrgs

asut vvstukluoks un vysteiruokuo ir jū oka, tei tā ar vuoku un

nikaidi nateirumi navar vydā patikt.

Tamā pošā laikā bednais bruols, aizguojs da sātai, vaicova

sovai meitai, kas ir vyslduoks, vystukluoks un vysceistuoks.
Meita sācēja, ka vvsleluokais ir Dīvs, par jū nikas navar byut le-

luoks, vystukluokuo_ir zeme, bez juos mes navarātum dzeivuot,

jei myus baroj un ģērbj, bet vysceistuokuo ir acs, par tū, ka juo
acī īkreit koč pots mozuokais putekleits, mes tyuleņ monom un

trynom uorā.

Otrā dīnā obi bruoli guoja da tīsņešam. Boguotais bruoļs sā-

cēja, ka vysleluoka ir juo sīvas muosa, vvstukluoks ir jū zyrgs un

vysceistuoksa ir jū oka. Tīšņesis nūsasmēja un vaicova atbildi
ūtram bruolam. Tys sācēja, ka vysleluoks ir Dīvs, vystukluoka

ir zeme un vysteiruoka ir acs.

Tīšņesis sācēja uz bēdnū bruoli: „Tev pīdar atrostais zyrgs,

tu atminēji meikli."

Tod boguotū bruoli tīsnesis atlaida da sātai, bet bednajam sā-

cēja uz laiceņi palikt. Boguotais aizguoja, bet bednais palyka.
Tīšņesis vaicova jam, vai jis pots atminēja meikli, un jis atbildēja,

ka jis pots navarēja atmiņēt, bet atmiņēja juo vacuokuo meita. Tad
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tīsnesis pajēmja vīnu lynu šķīdnu un teica: „Raiz tova meita ir

tik gudra, tad lai jei nu ituo lvnu šķīdnas izauž maņ audaklu."

Bednais bruols pajēmja tū lvnu šķīdnu, aizņesa da sātai un

sācēja sovai meitai, lai jei izauž nū šķīdnas vasaļu audaklu. Meita,
daudz nadūmuodama, izruova nū slūtas vīnu žogoru un pasacēja

tāvam, lai jis aiznas itū žogoru tīsnešam un lai jam pasoka, lai

iztaisa nū žogora stakles, tūraiz jei varēs nū tuos šķīdnas izaust

audaklu. Tāvs tuo i padarēja.
Tīsnesis nūsabreinova nū taidas gudras atbildes un padeva

tam bednajam bruolam desmit vyrtu ūlu, bet nikuo par tū nasa-

cēja, vai juos beja vyrtas vai navyrtas, un pavēlēja jam, lai juo
meita izparynoj nu dūtū ūlu cuolus.

Ka tāvs aizņesa ūlas uz sātu un padeva sovai meitai, meita

pazyna, ka tuos ir vyrtos, pajēmja pīvyra zierņu un sācēja tāvam,

lai jis pasoka tīsņešam, lai jis pasēj zierņus un lai tī zierņi izaugtu.
Kad zierņi izaugs, tad jei izpyrynuos nu tūs ūlu cuolus. Tāvs aiz-

guoja da tīsņeša un tuo i pasacēja.

Tīsnesis otkon nūsabreinova un pasacēja uz tāvu, lai juo
meita atjuoj da jam ni plyka ni apsavylkuse, ni ar zyrgu ni bez

zyrga, ni pa ceļu, ni bez ceļa. Tāvs aizguoja bēdeigs uz sātu un

tū pasacēja meitai. Meita, daudz nadūmuodama, pajēmja apsa-

tyņa ar teiklu, izsāda iz uoža un tuo aizjuoja pa stygu.
Tīsnesis tagad patīši redzēja, ka jei ir dyžon gudra un jū pa-

jēmja par sīvu. Dzeivova jī smagi labi.

Par kādu laiku jīm gadējuos aizbraukt cīmā. Tur beja lela

dzeršona un juos veirs daudz pīdzēra. Beja jau laiks taisetīs uz

sātu un jei sācēja veiram, ka jau juobrauc uz sātu, bet jis nu lelom

siržom sācēja uz sovu sīvu, lai jei pajem, kas jai pateik un kū jei
gryb, un lai brauc da sovai sātai, da tāvam. Jei tyuleņ pasacēja
šovam kučerami, lai jis īlīk juos veiru liņeikā un jei gryb_braukt
da sovai sātai. Juos veirs beja ar mīgim un nikuo namaņēja, kur

jis brauc, bet vāluok pasamūda un vaicova sīvai, kur jei jū vad.

Jei sācēja, ka vad jūda sovai sātai, jis jai pateik un jei jū grib
un par tū jei jū vad uz sātu.

Tad jis sācēja, lai grīž zyrgu atpakaļ un lai brauc ar ju raizē

uz juo muojom. Aizbraukuši vairuok nikod nasastreidēja sovā

storpā un dzeivova saticeigi.

4. A. 875. M. Garkolne no 0. Jancinīka Rozentovas pag.

Dzeivuoja divi kaimiņi: boguotais un bēdīgais. Boguotam
beja sīva, bēdīgam meita. Vīnu reiz kaimiņu lūpi tyka kunga drivā

un kungs aizdzyna jūs sovā klāvā. Na par ilgu laiku boguotais ar

bēdīgā atīt uz kungu pēc lūpim. Kungs lūpu par velti nadud, bet
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soka tai: „Atminit treis meikles, tulaik lupus atdusu! Un tuos meik-

les byus taidas: „kas ir vyssyltoks, vysdreižuoks un vysmei-

ļuoks?"

Viņi meiklu atminēt navarēja un saceja, ka īšut uz satu pa-

runuot: boguotais ar sīvu, bēdīgais ar meitu. Atguojuši uz muo-

jom, pastuostīja, kū sācēja kungs. Boguotuo saiminīca soka: „Jo

paēst kuopustu ar galu, byus sylts un mīls; pabaros suni, byus
dreižs un zači sagyus."

Boguotais nūguoja uz muižu un soka: „Kungs, maņ sīva soka

tai: jo cylvāks paēss kuopustu ar gaļu, byus sylts un mīls, paba-
ruot suni, byus dreižs un zači sagyus."

Tū izdzierdis, kungs atdevja boguotam lūpus. Bēdīgais nū-

guoja uz muojom un suoka rauduot, stuostīdams meitai kunga

pavēli. Meita tāvu mīrinuodama, sacīja: „Pasoki, ka saulīte ir

vyssyltuokuo, pavasars — vysdreižuoks un maize — vys-

mīluoka."

Bēdīgais nūguoja un pastuostīja kungam. Tū izdzierdis, kungs

sacīja: „Labi, ka viņa tik gudra, lai nu vīna lyna izauž audaklu!"

Otkon vecs raud, bet meita mīrinuodama soka: „Es izllauzšu

nu slūtas kūciņu, tū nūnes, lai kungs iztaisa stuovus!"

Vecs pajēma kūku un nūguoja uz kungu. Kungs. īraudzījis

veci, smaidīdams, sacīja: „Kū pastuostīsi?"
Vecs atbildēja: „Meita, kungs, īdevja mežu iztaisīt stuovus,

un meklej pa cymdu kūka."

Kungs, tū radzādams, soka: „Pasoki viņai, lai atīt uz maņi,
bet lai īt ni pa ceļu, ni bez ceļa, ni plyka, ni aptārpta, ni ar ga-

stinčim, ni bez gastinču, ni ar zyrgu, ni bez zyrga."

Vecs otkon raud un stuosta sovu bādu meitai. Bet meita

soka: „Nyu, tāvs, ej lobuok uz mežu sagyun putnu un zači!",

Pasacīts, padarīts. Vecs saķer putnu un zači un atnas meitai.

Meita apgērbja nuotru svuorkus, pajēmja uozi aiz rogu, putnu,
zači un īt. Uozis guoja pa tū vītu, kur veļas rotu skrituļs. Tai

viņa guoja uz muižu. Muižai tyvuojūtīs, kungs palaidja suņus, bet

meita beja gudra un palidja zači: Suņi atstuoja meitu un skrēja
začam pakaļ. Meita pīguoja pi ļīveņa, pīsēja uozi un paša īt pilī.

Kungs saticis vaicoj: „Voi izdarīji pīsacītū?"
Meita atbildēja: „Vai kungs, naredz! Kai pīsacīts tai izdarīts!"
Tū radzādams, kungs soka: „Jo tu esi tik gudra, palīc dzei-

vuot pi manis un esi par munu sīvu, bet ar taidu nūrunu, ka mu-

nuos darīšonuos nasamaisītu!"

Meita beja ar mīru. Kungs lūpus atdevja meitas tāvam, bet

meitu pajēmja sev par sīvu. Par kaidu laiku atīt treis kaimiņi

syudzītūs. Vīns soka: „Mums beja treis lītas: ķēve, roti un dečs.
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Vīnu reizi nūguojam uz kļāvu un radžam mozu kumeliņu, bet

nazynam, kam tas pīdor: ķēvei, dečam, vai rotim?"

Tūreiz kungs soka: „Izvedit tū vysu uz kolna un laidit uz

leju, pēc kuo kumeļš skrīs, tuo tys bvus."

Kad tū vysu laidja nu koilna, kumeļš skrēja pēc rotu un palyka
rotu saimnīkam. Taidas nataisnības kunga sīva izcīst navarēja
un pasaukusc ķēves saimnīka sacīja: „Tu ej uz kungu un pa-
soki: kungs, kaidu es brīnumu redzēju! —

Ūznls sadaga, bet lo-

pas gaisā! Jo kungs pasacīs, tu esi muļks, tad tu pasoki: kungs

vēļ leluoks muļks, ka roti atvedja kumeļu, bet na ķēve!"

Zemnīks nūguoja uz kungu un_ pastuostīja. Kungs uz reizes

pazyna, ka tei runa beja juo sīvas. Iguojis pi viņas, jis soka: „Vai

es tev nasacīju, ka tu munnos darīšonuos nasamaisītu, bet tu na-

klausīji. Pēc tuo vysa, jam tū, kū gribi, un ej kur gribi, tai ka pi
manis vairs nabyutu."

Viņa paklausīja un lvudzja kunga, lai sataisa atsavadīšanas

bailli. Ballē meita paša nadzēra, bet vys devja kungam dzert.

Golu golā kungs pīdzēris leidz beidzamam. Tad viņa pasacēja su-

laiņim sajyugt puoru zyrgu. Kad zvrgi beja sajyugti, tad lyKa
kungu likt rotūs, paša sāduos blakus viņam un aizbraucja. Viņi
braukuoja leidz tam laikam, cikom kungs izsagulēja. Kad kungs

atsamūda, vaicoj: „Uz kurīni tu mani ved?"

Viņa jam atbildēja: „Tu tak sacīji: jem kū gribi, bet es cyta
nikuo nagribu, kai tik tevi!"

Kungs, dzierdādams tū, soka: „Tu esi lūti gudra, un dzeivoj

otkon pi manis!" Nū tuo laika viņi dzeivuoja mčrīgi un sadarīgi.

5. A. 875. V. Zacharska no 76 g. vecas A. Dubickas.

Vīnam zemnīkam beja jauna un cīši smuka meita. Jai jau
beja ostonpadsmit godu. Jei nu savas dzvmšonas navarēja stai-

guot un sēdēja uz vītas, bet beja cīši gudra, gudruokas nabeja uz

šuo pasaula. Uz jū braukuoja ļauds pēc vysaidas gudrības. Vīnu

reizi vīns kungs atsyuta itai meitai divpadsmit vuorītū ūlu un

pīsacīja, kad leidz reitam jei izsādātu cuoļus. Jo jei ituo napada-
rīs, tūlaik jai byus uzreizes nuove. Itei meita pajām ituos ūlas, pa-

savēra, ka juos vuorētas, un runoj šovam vacajam tāvam: „Tētīt,
pajem treis garči zierņu un izvuorej!"

„Laoi!" pasacēja tāvs, izvuorēja treis garči zierņu un atnezja
sovai meitai.

Meita runoj tāvam: „Tētīt, aizjvudz zyrgu un ved mani pi

kunga."
Tāvs paklausīja meitas, aizjyudzja zyrgu, sāduos ar sovu

meitu un nūbraucja pi kunga. Atbrauc pi kunga, un padud jam
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treis garči vuorētū zierņu. Kungs jam vaicoj: „Kū vajag darīt ar

itim zierņim?"

„Itūs zierņus vajag īsēt, kab izaugtu vairuok un byutu ar kū

baruot cuolus."
„Itī zierņi vuorīti, jī augt navar."

„Es tyuleņ atnesšu sovu meitu, kura sied uorā rotās, lai jej
kū grib tū dora."

„Labi!" pasacēja kungs. Atnezja tāvs sovu sādātuoju meitu

un kungs jai vaicoj: „Jyus atnezat man vuorētus zierņus un gri-

bit, kab es jūs īsātu un izaugtu vairuok. Jī vuorēti un izaugt
navar."

„Labi!" pasacēja meita, „zierņi vuorēti, izaugt navar, bet

ūlas arī ir vuorētas, izsēdēt i navar."

Kungs vērās, ka itei meita cīši gudra, un pajēmja jū sev par

sīvu. Sataisīja lelas un boguotas kuozas. Tai dzeivoj kungs ar

sovu sīvu. Juo draugi daudz reižu jam smējās, ka jis dzeivoj ar

taidu sīvu, kura navar staiguot. Kungs paklausīja sovu draugu un

soka sovai sīvai: „Es navaru ar tevi dzeivuot, es gribu ar tevi

izzašķiert. Jam tu nu manis, cik gribi sudobra un zalta, bet es

ar tevi nadzeivuošu!"

Sīva juo pasacīja: „Es nagribu ni kuo, ni sudobra, ni zalta,

es pajemšu kū es gribu."

Kungs, kai boguots cvlvāks, beja ar itū mīrā un devja sovu

parokstu: kū sīva grib, tū lai jem. Naktī sīva pasacīja aizjyugt

zyrgus un iznest gulūšū kungu uz rotim. Iznesja kungu un lyka
rotūs. Sīva nūvedja jū uz sova tāva mozū ustabiņu. Reitā, kad

kungs pasamūda nu mīga, vērās, ka jis ir mozā uztabiņā un vai-

coj: „Kai es te patyku?"
Sīva jam atbildēja: „Es napajēmu ni zalta, ni sudabra, bet pa-

jēmu tū, kū es gribēju. Es tevi mīlēju un tevi pajēmu."
Tūlaik kungs vērās, ka nu sīvas navar atsašfciert, lyka mīru

dzeivuot ar jū vysu myužu.

31. Derības par sievas uzticību.

1. A. 882. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI, 309, 73.

Viens ķēniņš gul uz nāvi slims. Priekš nāves tas nosaka sa-

vam dēlam, ka tam nav brīv citu precēt, kā vien to, kuru tas tēva

nāves rītā pirmo laukā sastaps. Labi. Tēvs drīz nomirst un dēls

iet to rītu ārā — satiek mazu, mazu meitiņu, kas ar vienu roku

vada savu neredzīgo tēvu, ar otru nesa slotas pārdot. Ar šīm slo-

tam abi papelnīdamies ēd savu maizi. Jaunais ķēniņš tūdaļ noģida,
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ka mazā meitiņa viņam jāaudzē un jāprec. Viņš nu pieiet abiem

nabadziņiem un uzprasa, kur tie dzīvo. Dabūjis ceļa zināt, tas ie-

jūdz divi dižus zirgus un brauks šos uz turieni apsērst. Brauc,
brauc — uzbrauc mazu sakritušu būdiņu, īstu putnu kūtiņu. Jā,
tur šie mājo. Neko darīt — ķēniņam jāpazemojas un jālien būdiņā
iekšā. lelien, izrunājas, izir — līdz paņem abus līdza uz pili; tur

aklajam tēvam dod maizi, visādu iztiksmi un meitiņu nodod augs-

tās skolās.

Meitiņa izmācās visādas gudrības; pēdīgi tai vēl uznāk kāre

iemācīties gardākos ēdienus taisīt. Labi, to nodod kādā viesnīca

ināeīties.

Pa tām starpām šī tad arī jau uzaugusi par dižu un brīnum

skaistu jaunekli. Viesnīcas kungs to novērojis un — ko domāt —

gaužām iemīlējis, grib šo precēt. Šī, zināms, ne acu galā šo ie-

redzēt, atraida. Bet nu kungs gudro meitai atriebties. Viņš noiet

vienu dienu pie ķēniņa un sāk sastāstīt briesmu lietas: viņa brūte

esot palikusi vazaņķe, staigājot pa nekrietniem ceļiem un ko neko.

Bet ķēniņš kā netic, tā netic. Beidzot abi sāks derēt un līgt. Kungs

saka: viņš triju dienu laikā pateikšot iaunekles slepeno zīmi. Ķē-

niņš atsaka: „Neticu vis, V- tb tu pagūsi izzināt; bet ja tomēr iz-

darīsi, tad tev piekrīt visa ķēniņa valsts; ja atkal ne, tad metīšu

tevi cietumā."

Labi. Paiet viena diena, otra — vēl kungs nekā nezin. Ķē-

niņš stāv itin mierā, jo viņš zin, ka viņa brūte paliek viņa brūte.

Bet kungam vai nu tīri krusts klāt — nobažījies tas dauzās pa ie-

lām apkārt. Tā staigādams, tas satiek vecu sieviņu; tā tūliņ: „Kas

jums, kungs
L

kaites?"

Tā un tā
— „ja tu, sieviņa, varētu man līdzēt — mūžam žē-

lastības maizi dabūsi!" Un izsaka tai nu galu galus.
Sieviņa atteic: „Tas nekas — tur lēti līdzams." Un vecīte nu

liek pataisīt dārgu, greznu skapi un durvīs liek pamest zara cau-

rumiņu. Skapi tad aizved ķēniņa brūtes istabā un lūdzas un lū-

dzas, lai atvēlot līdz rītam' te pamest. Meitai nekas pretim — lai

liek. Bet skapī bija paslēpies šis kungs, kam tās zīmes vajadzīgas.
Un kas nu ir! Vakarā ķēniņa brūte, kā jau svētvakarā, vilks baltu

kreklu, šis pa zara caurumu redz: ķēniņa brūtei mugurā melna

karpa. Nu ir zīmes rokā! Naktī, tikko nu šī aizmigusi, kungs no

skapja ārā un prom, paņemdams vēl līdz ķēniņa doto gredzenu,
kas uz galdiņa bija nolikts. Noiet pie ķēniņa — šis liels: te nu esot

ir gredzens ir zīmes: viņai mugurā melna kārpa!
Ko nu? ķēniņam valsts pagalam, brūte arī apsmieklā. Žēla-

bās un atrās dusmās viņš liek, lai viņa brūti labāk aizvedot citā

zeme paslēpt, nekā vēl par kaunu un žēlabām redzēt. Labi, ve-

dēji paņem brūti un ved gar jūrmalu prom. Te it nejauši pamana
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jūrmalā gaužām skaistu zārku, kas soīd un laistas kā ugunis.

Ķēniņa brūte nevar ne beigt ap kožo zārku taustīties un priecāties.
Šie vaicā: „Vai tev tāds zārks tik ļoti_ patīk?"

Šī atbild: „Kas tādā zārkā nedusēt!"

Nu lai drusku pamēģinot, kāds zārks pēc mēra! Šī, nekā

ļaunu nedomādama, gulsies arī. Bet tikko iegulsies, šie uzrauj

vāku virsū, noskrūvē skrūves labi cieti un pastumj vaļējā jūrā,
lai nu peld uz citu zemi.

Zārks tā mētājās pa jūru veseli trīs gadi. Bet ķēniņa brūti

vai pats Dievs par brīnumiem uzturēja pie dzīvības. Un pēc trim

gadiem Laima nāca palīgā: zārku ieraudzīja kuģa ļaudis un kap-
teins nolaiž laivas — brauks raudzīt, kas jūrā tā mirdz. Piebrauc:

zārks. Nu piekabina pie laivas, aizvelk līdz kuģim, uzvelk augšā,

atskrūvē un atron brīnum skaistu sievieti drusku tikai dzīvu. Nu

atžirdzina un brauc pie malas. Atbrauc pie malas: tas taisni tas

pilsēts, kur šī agrāk dzīvojusi un kur tagad toreizējais ķēniņš —

lielā nabadzībā — patlaban ielas slauka, ka putu patumsis. Šī pa-

zīst viņu un tā tūliņ klāt un skūpstās un labinās, viss aizmirsts un

piedots.

Kad nu bija izteikusi, kā viņai klājies, kā kapteims atradis, tad

ķēniņš sāks ierunāties tuvāki: vai tas tiesa, ko tagadējais ķēniņš
— toreizējais kungs — par gredzenu, par visu citu viņam sa-

melsis? Šī klausās, klausās — nezin ne krustiem, ne šķērsām.
To tikai zinot, ka vienu vakaru svešs skapis tur ienests, ka tonakt

baltu kreklu vilkusi, un ka no rīta skapja durvis bijušas

vaļā un gredzens no galdiņa nozagts. Kas to darījis, to viņa ne-

zinot, bet jādomājot, ka zaglis būs bijis.
Ā! Ķēniņš sapratis: „Tas bija tagadējais ķēniņš, jo viņš tavu

gredzenu zagdams, tavas zīmes noskatīdamies man viltībā at-

ņēma ir ķēniņa valsti!"

Un nu senais ķēniņš sasauca tiesnešus un izstāstīja tiem smal-
ki jo smalki tagadējā ķēniņa darbus. Tiesneši sprieda, sprieda un

nosprieda viltnieku ar zirgiem saraustīt un ķēniņam atdot viņa
valsti.

Nu ķēniņš apņēma savu brūti, ko ātrās dusmās tā bija sodījis,

un svinēja priecīgas kāzas.

2. A. 460. Kārlis Sal i ņ š Jaun-R o z ē. LP, V, 315 (139).

Vienam kungam daiļa meita. Otra kunga dēls bildina daiļo;
bet šī neiet: turpat kaimiņos jaunais kara lielskungs gatīkot labāk..

Tā paliek. Otrā rītā jaunais kara kungs apņem, daiļo un dzīvo lai-

mīgi. Bet pusgadu vēlāk izceļas karš, kara kungam jāaiziet karā.
Par to laiku, kamēr tur karo, atraidītais kunga dēls raudzīs sa
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spītēt kara kunga lielmātei. Un ko tāds neģēlis sagudrojis? Die-

nasvidū, kamēr lielmāte dārzā, šis iezogas viņas istabā, paņem

gredzenu un ar meliem prom pie kara kunga, sacīdams: „Tava
sieva liek teikt, lai tu vairs mājā nenākot, viņa pieķērusies man

tagad, re, kur vēl tavs laulājamais gredzens manā pirkstā."

Kara kungs sašūt briesmīgi un karstumā pārsūta kara vīrus,

lai iemetot viņa neuzticamo sievu labāk jūrā; bet gredzenu val-

kātāju, kunga dēlu, tūliņ pats sausās dusmās notiesā ar zobiņa as-

minu. Bet tādi nedarbi kļuva pašam ķēniņam ausīs. Tas atsauc

kara kungu un bardzībā iemet cietumā. Šis gan vēl lūgsies, bet

ķēniņš atsaka: «Manā valstī tā nemēdz; ne nelieti, ne pasaules

gājēju, pat ne mūdzi te nevietā neaiztiksi — saproti!"

Tomēr kara kunga lielmāte par laimi nenoslīka vis jūrā:

gadījās liela zivs, kā pasūtīta tā aiznesa nevainīgo jūras salā.

Sinī salā daudz ganāmo un viens pats gans, paaudzis puika, un

vairāk nekā.

Lielmāte, skumjās tvīkdama, nevar nostāt ne te, ne tur; bei-

dzot iegriezīsies mežā, nosēdīsies sūnās un raud un raud par

vīra neprātību. Te atlaidīsies trīs putni: viens ar itin resnu galvu
un tāds lielāks, tie divi mazāki. Putni koka galotnē sāk sarunāties.

Lielākais prasa: „Nu ko laba redzējāt pasaulē?"

„Ko nu redzējām? Redzējām ķēniņa valstī kara lielkungu cie-

tumā."

„Tas to pa daļai pelnījis, pa daļai nepelnījis. Viņš slīcināja savu

nevainīgo sievu nezinādams. Tur kāds vecs brūtgāns atriebda-

mies bija apmelojis kara kunga sievu par neuzticamu, un šis, kā

tāds ātrputra, nemaz neiztaujā, tikai slīcina tūliņ nost. Nožēlojami

tikai, ka nenoslīka vis, būtu atlēcis mums kas. Bet sievai laimētos

gan atsvabināt vīru, ja viņa te otrā jūras salā pagūtu teicamu

darbu izdarīt. Tur, re, tai salā, kā zināt, dzīvo ķēniņš, kas ar savu

ķēniņieni nekad pie galda nesatiek: ik ēd ik ķildojas. Bet ēdamā

laikā pa galda apakšu skraida balta žurka; ja nesaticīgie šīs žur-

kas virumu nezinādami sastrēbtos, ne mūžam vairs neecētos. Bet

nu sakait, ko vēl pieredzējāt?"
«Redzējām ķēniņa valstī paša ķēniņa dēlu gadus septiņus

gultā vārgstam."

„A! tas jau tā paša ķēniņa dels, kas to kara kungu notiesājis.
Zināms, tai slimībai arī līdzams. Zem gultas ir plīšu akmenis; ja
to sasmalcinātu, savārītu, nosmalstītu strebjamo un slimnieks sa-

strēbtos, tad vesels, kā rutks. Bet kas mums par labumu, ka viņš

izveseļojas? Labāk lai mirst, nāks mūsu valstībā. Un tad — ko

vēl redzējāt?"

«Redzējām tai pašā ķēniņa valstī ūdens trūkumu."

„Ā! tie ļautiņi to nezin, un tas labi, ka nezin, jo ūdens bada
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daudz, daudz apmirst, mums pieronas pavalstnieku bez zinas. To-

mēr, ja vini sajēgtu aiz ķēniņa pils lielo akmeni nogremdēt, kas

avotiem neļauj izvirt, tad ūdens vai cik."

Lielmāte visu to noklausās un nu sēž sastingusi, lai putni ne-

pamanītu. Par laimi, visi trīs drīzi aizlaižas. Tūliņ lielmāte naski

vien aizsteidzas pie viena gana puikas un lūdzas drēbes pārmai-

nīt; viņai esot daudz dārgākas, labākas, šim tikai novalkātas, bet

lai mainot, lai mainot. Labi! puika mainīs arī. Lielmāte pārģērb-

jas vīriešu drēbēs, sadabū tādu vecu laiveli un aizmocās pusslīk-
dama otrā jūras salā, kur salīgst pie ķēniņa par pavāru. Ķēniņš

nolīgst tā: ēdamā laikā pavārs nevar istabā rādīties. Labi. Pirmo

dienu jaunais pavārs izvāra gardu jo gardu ēdienu; nu vajadzētu

tik klusu paēst, ka pat linus dzirdētu sējam, bet nekā: pa ēdamo

istabu dzird rājamies, ka plīst vien. Otrā dienā tāpat. Trešo dienu

pavārs nevar vairs nociesties: kaut gan aizliegts istabā rādīties,
šis tomēr pavērs durvis, iesaukdamies: „Pie ēdiena sāls aiz-

mirsta!"

Nu, lai nesot ātri, lai nekavējot viņus! Ķēniņš it kā pastarpēm
atbild un rājas atkal. Pavārs pagrābj sāli, ieskrien ēdamā istabā,

pieber barībai un tikai vēro, kur baltā žurka. Jā, patlaban žurka

arī vīstās turpat gar kājām un tā pavāram žurka rokā, kabatā

iekšā un mudīgi, mudīgi atpakaļ, ka šie rādamies nedabū ne re-

dzēt. Otrā dienā pavārs izvāra žurku un nezinot iedod nemiernie-

kiem sastrēbties. Šie strebj, strebj — paliek jau klusāki. Beidzot,

kad paēduši, abi tik mīlīgi, tik mīlīgi, ka paši sāk brīnoties. Pa-

vārs ieiet joku dēl prasīt: kādēļ nerājoties? Šie apkampj pavāru,
stāstīdami: „Kas bija kas nebija, bet šis virums atņēma veco ligu.
Tādēļ par tik gudru darbu maksāsim tev, ko vien vēlies."

Bet pavārs atbild: „Cita nekā negribu — dodiet man kuģi, ka

varu savā zemē pārtikt."
Labi! lai ņemot, ja patīk, desmit arī. Un no rīta pavārs jau

jūrā._ Pārbrauc mājā — kur nu iet, ko nu iesākt? Beidzot sa-

domā par dakteri teikties un raudzīt ķēniņa dēlu dziedināt. Aiziet

pie ķēniņa: vai viņam esot vājš dēls? Esot, esot — septiņi gadi

jau vārgstot. Nu, lai paļaujot viņam, viņš izdziedināšot vienā

dienā. Labi, ja to varot, pusvalsts viņam. Un ārsts nu izvilka no

gultas apakšas plīšu apmeni, sasmalcināja, savārīja, nosmalstīja

šķidrumu, iedeva dēlam, un re, otrā dienā vesels. Ķēniņš priekos

tūliņ atdeva pusvalsti ārstam. Bet ārsts atbild: „Kur likšu tādu
valsti bez ūdens?"

Jā, ko tur varot darīt?

„Var gan darīt! Ņemsim vīrus, nogremdēsim lielo akmeni, būs

ūdens, galvoju."
Labi! Nu sasauc vīrus, nu rok, nu gremdē; līdz akmenis no-
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zūd, visiem avotiem, kā taps atvilkts
— burbuļo, lai blīkst. Tagad

ķēniņš tīri nezin, ko izdarījis — vai visu valsti būtu atdevis glā-

bējam. Bet glābējs atsaka: „Cita nekā nevēlos, gribu tikai tos

cietumniekus atsvabināt, kas tavā cietumā smok" Ķēniņš brīnās:

kādēļ tā? bet šis atbild: „Man tā tīk!"

i,Labi! lai tad arī cietumnieki izbizojas vienreiz!" ķēniņš no-

smejas.
Un jaunais ārsts slepus pārģērbjas sieviešu drēbēs un iedēt

cietumā pie sava vīra. Vīrs, bāls izdiedējis, nemaz negrib vairs

pazīt un, jāsaka: kur arī pazīsi, labi zin, ka slīkusi.

Bet sieva nevar vairs nociesties: krīt šim ap kaklu un raud,

stāstīdama, prieka asaras.

3. A. 882. J. Henniņš, Sasmaka.

Vienam ķēniņam bija viens dēls, kas gribēja sievu precēt Un

tas ķēniņš viņam sacīja: „Ej, jem vienu zirgu, kāp tam mugurā un

izjāj trīs verstes no pilsētas ārā. Kuru tu pirmāk satiec, to tu vari

precēt."

Dēls tad arī izjāja trīs verstes no pilsēta ārā, un satika tur

vienu mazu gana meiteni, kas ganīja lopus. Tad viņš nokāpa no

zirga un gāja tai klāt, bet viņa loti izbijās. Kad viņš sāka mīlīgi

ar viņu runāt, tad meitene viņam sacīja: „Tēvs un māte to vēl

nezina."

Ķēniņa dēls viņu mierināja: „Par to nekas," tad meitene sa-

cīja: „Jā, es iešu gan."
Tad ķēniņa dēls nomauca savu zelta aproci ar dimanta zilem

iedāvināja to meitenei. Pēc tam viņš kāpa savam zirgam mugura,

jāja uz māju un izstāstīja visu savam tēvam.

Kad ganu meitene pārgāja mājā un tēvs ieraudzīja viņai tadu

zelta aproci ar dimanta zīlēm, tad tas prasīja, kur viņu to dabūjusi.
Viņa sacīja, ka viņai brūtgāns to dāvinājis. Tevs to negribēja ti-

cēt un domāja, ka meitene to nozagusi. Otrā diena tevs gāja uz

mežu un grieza rīkstes.

Ķēniņa dēls sacīja savam tēvam, ka_ viņam sirds ir nemierīga
un tevs viņam atbildēja: „Ej stallī, uzkāp savam zirgam mugura

un aizļāj līdz savi brūti!"

Dels to izdarīja un ieraudzīja tai mežā vienu vīru, kas grieza
rīkstes. Viņš prasīja, kur viņš tās liks. Tas vīrs sacīja: „Ko nu

visiem jauniem var izteikt?"

„Kāpēc ne? Daudz reiz jauni ar' var palīdzēt."
Tad tēvs viņam visu izstāstīja, bet ķēniņa dels teica: „Ta ne,

tā ir mana brūte. Kamērt jūs būsit mājā, tikmēr es arī bušu viņai

pakal."
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Nu viņš steigšus pārjāja mājā un atbrauca skaistā karītē brū-

tei pakaļ. Viņš atveda ari brūtes tēvam daudz mantas, jēma savu

brūti un brauca projām uz savu pilsētu. Viņš piejēma ari divas

jumpravas klāt, kas viņu apšuja. Pēdīgi ķēniņa dēls vēl sūtīja

savu brūti seši gadi skolā un pēc tam viņai prasīja: „Vai tu nu visu

māki?"

Viņa atbildēja: „Es visu maku, tikai nemaku putru vārīt un

maizi cept."

„Tā ar' mums nevajaga."
Tad ķēniņa dēls likās salaulāties, bet tūliņ arī bija grāmata

klāt, ka tam jāiet deviņi gadi uz karu. Viņš sacīja savam muižkun-

gam: «Apskati nu par to laiku manu muižu un manu brūti!"

Muižkungs atbildēja: „Es visu varu apskatīt, tik jūsu brūti

ne, jo tā drīz var palikt man."

Jaunais ķēniņš sacīja: „Tas gan nenotiks. Kad tā brūte tev

paliek, tad es iziešu no savas pils ārā tikai ar vienu zirgu un cik

mantas es varu uz tā zirga panest; bet kad viņa tev nepaliek, tad

tev jāiet projām."
Tā nu bija pagājuši pieci gadi, un muižkungs sacīja sulainim,

lai laiž viņu pie lielmātes. Izrunājies ar lielmāti par visu muižu,

muižkungs palika sebu un sāka ar viņu bezkaunīgi runāt. Bet liel-

māte izdzina viņu ārā un sacīja sulainim, lai otrā vakarā viņu

vairs iekšā nelaiž.

Tagad jau pagājuši deviņi gadi, un muižkungs staigāja gar

jūrmalu un raudāja. Viņam nāca veca nabadze pretī un prasīja:

„Kas tev kaiš?"

Muižkungs atbildēja: „Ko nu visiem večiem var izteikt?"

Vecene iebilda: „Daudz reiz veci ar' var palīdzēt."
Nu viņš arī izstāstīja tai visas bēdas. Vecene pamācīja:

„Izgādā tādu lādīti, kur tu vari iegulties iekšā!" Un viņš uzgādāja
tādu lādīti, kur varēja iegulties.

[Muižkungs iegulās tai lādītē un lika, lai to ienes ķēniņa
dēla brūtes istabā. No lādes viņš noskatīja pie jaunavas kādu sle-

penu zīmi uz miesas. Rītā viņš steidzās uz ķēniņa dēlu un stāstīja

tam, ka šis nu esot šā brūtes draugs. Ķēniņa dēls nu aizdzina sa-

vu brūti uz svešu zemi, bet viņa valsts pēc līguma nu piederēja

muižkungam. Pēdīgi ķēniņa dēls sastop savu brūti un dabū zināt

visu taisnību, Tagad abi dzīvo laimīgi, bet blēdīgais muižkungs
dabū bargu sodu.ļ

Piezīme. Pasakai trūka beigas, kas ir pieliktas klat. P. S.

4. A. 882. No Blomu skolas. V. Maldo n a kr.

Vienam ķēniņam bijusi dikti godīga sieva un viņš par to stā-

stījis arī vienam vīnūžniekam. Vīnūžnieks negribējis tam ticēt.
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Tad ķēniņš teicis: «Ja tu atradīsi pie viņas kādu vainu, tad es tev

atdošu savu pili ar muižu."

Pēc šādas sarunas ķēniņš aizbraucis uz tālu zemi un palicis
tur trīs gadi. Vīnūžnieks nu valdījis par viņa muižu un meklējis,
vai pie ķēniņienes neatradīs kādu vainu. Ķēniņiene ieslēgusies sa-

vā pilī un negājusi nekur laukā.

Vienā skaistā dienā ķēniņiene tomēr izbraukusi laukā pastai-
gāties. Vīnūžnieks jau agrāki licis uzkalt ķēniņienes guļamās is-

tabas atslēgu, atslēdzis slepeni tās durvis, iezadzies tur iekšā un

paslēpies pagultē. Kad ķēniņiene pārbraukusi mājā, meitas viņu
noģērbušas un vīnūžnieks no pagultes novērojis, ka ķēniņienei

pie krūts ir viena kārpiņa. Tad vīnūžnieks rakstījis ķēniņam, ka

ķēniņienei pie krūts esot kārpiņa.

Ķēniņš nu ļoti noskaities, braucis tūliņ mājā un gribējis pats

savu sievu nošaut. Satiekoties, viņš tomēr neiedrošinājies šaut.

Tad viņš licis pataisīt tādu zārku, kur ūdens netek iekšā. Tai zār-

kā viņš licis ieslodzīt savu ķēniņieni un zārku ielaist jūrā.

5. A. 882. M. Garkalne no 76 g. vecas J. Staleidzanes

Atašienē. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikus dzeivuoja vīns muižinīks ar sovu sīvu un dālu.

Uz muižinīka zemes beja krūgs un tymā krūgā dzeivuoja krūdzi-

nīks ar sovu sīvu un pameitu. Nailgi kungs ar sovu sīvu padzei-
vuoja un nūmyra. Palyka dāls vīns pats, buorinīts. Vīnu reiz krū-

dzinīks sadūmuoja, ka vajag sovu pameitu atdūt kungam par

sīvu. Isaucja krūdzinīks reizi kungu krūgā. Krūdzinīka pameita

beja smuka meita un kungam patyka. Sataisīja jī kuozas un dzei-

voj. Kungs suokumā krūdzinīku saucja bīži vīsūs, bet vāluok puor-

stuoja saukt. Krūdzinīks sasadusmuoja uz kunga un pameitas un

gribēja jūs savest naidā.

Vīnu reizi krūdzinīks satyka kungu un soka: „Tova sīva

vairuok mīļoj mani, kai tevi!"

Kungs streidīs, ka nav taisnība, bet krūdzinīks soka: «Iz-
brauc tu uz divejom nedēlom nu sātas un, kad atbrauksi, tad jau
pi manis bvus tovas sīvas gradzyns un tovs-laulobu šnudrauts!"

«Na, nabvus vys!" soka kungs, jo jis zynuoja, ka sīva jū mīļoj.

«Sadarīsim uz sova monta!" soka krūdzinīks.

Kungs ar krūdzinīku sadarīja uz sova monta un kungs izbrau-

cja uz divejom nedēlom nu sātas, sīvai par tū nikuo napasacī-

dams. Kad kungs izbraucja, krūdzinīks atīt uz sovu pameitu un

soka: «Lobuok atdūd sovu gradzynu, cytaidi es tevi nūsisšu!"

Pameita aizklīdzja: «Ļautiņi, gluobit!"
Sakrēja nu muižas kolpi un kolpyunes un prosa: «Kas nutyka

ar gaspažu!"
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Pameita žāluodama patēva, soka: „Man tik tai isaklīdzja."

Kolpi un kolpvunes izguoja uorā, aizguoja ari krūdzinīks uz

sātu, gradzvna nadabuojis. Tad krūdzinīks īdevja sovai kolpvu-
nei svmtu rubļu un aizsvutīja uz muižu dabuot nu gaspažas gra-

dzvna. Aizīt kolpyune uz muižu, īguoja pi gaspažas un soka: „Pa-
tāvs prasīja tevi aizīt pi juo cīmā un sasamīrēt!"

Gaspaža nūmaucja nu pierstā gradzynu, nūlyka uz golda un

atsagrīzja mozguotīs. Kolpyune pagiva gradzynu un ībuozja mutē.

Gaspaža nūsamozguoja un gribēja izmaukt gradzynu, bet nava-

rēja atrast. Suoka juos abejis meklēt. Tad gaspaža pasaucja kol-

pu, kolpi apmeklēja kolpyuni, bet gradzyna naatroda. Cikom me-

klēja gradzyna, jau beja vokors. Gaspaža vokorā nagribēja īt uz

patēvu un palyka muojuos, bet kolpyune aizskrēja un aiznesja
krūdzinīkam gradzynu. Tad krūdzinīks īdevja symtu rubļu veše-

riņai un prasīja atdūt jam kunga laulobu šnudrautu. Vešerina da-

buoja un atdevja krūdzinīkam šnudrautu. Atbrauc kungs un aizīt

pi krūdzinīka. Krūdzinīks stīp jam rūku vasaluotīs un kungs redz,
ka krūdzinīkam uz pierstā juo sīvas gradzyns. Tad krūdzinīks iz-

vylka nu kārmana kunga laulobu šnudrautu un nūslaucīja dagunu.
Tad kungs soka: „Tev taisnība, tev pīdar muns monts!"

Atīt kungs uz sovu muižu un soka sovai sīvai: „Tagad īsim

pa pasauli laimes maklātu!"

Kunga sīva aizrauduoja un nagribēja It, bet kungs soka: „Isim
prūjom, tu muna sīva, es tovs veirs!"

Un jī aizguoja. Guoja, guoja un īguoja vīnā lelā mežā. Par

ceļu gulēja izzaguozīs ūzuls un veirs ar sīvu, jau nūguruši, atsa-

sāda uz ūzula un sēd. Tad veirs soka: „Myusu dzeive ir taipat

izzaguozuse, kai itys ūzuls, tuodēl īsim kotrs sovu ceļu!"

Sīva parauduoja un jī aizguoja kotrs sovu ceļu. Sīva guoja,

guoja un pīguoja pi soldotu kazarmem, kur apmuocīja soldotus.

Vacuokais īsavēra sīvīti un soka: „Voi tu ari gribi byut par sol-

dotu?"

„Jā", atbildēja sīvīte. Tvuleņ dabuoja soldota drēbu. Sīva

apsavvlka par soldotu un nivīns nazynuoja, ka jei ir sīvīte. Sīvai

soldota dīnests devjas lūti lobi un jei par godu jau beja par ģene-

rāli. Kur guoja, naguoja juos veirs pēc jū izašķieršonas, bet jis
ari patyka itymuos kazarmēs un palyka par soldotu.

Vīnu reizi itys ģenerāls guoja apsavārtu kraula un īsavēra

sovu veiru stuovūt uz kraula, bet jis sovas sīvas napazyna. Utra

dīnā ģenerāls pavēlēja taidu un taidu soldotu atsy.utīt pi juo par

apkolpuotuoju. Atīt soldots uz ģenerāli un raud.

„Kuo tu raudi?" prosa sīva.

„Kai man narauduot? Es asmu nu kungu cilts un nikaida dor-
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ba namuoku struoduot, bet mani syuta pi jyusu par apkolpuo-

tuoju!"
„Naraudi, vyss byus labi. Lobuok pastuosti par sovu dzeivi."

Soldots nu gola leidz golam vvsu izstuostīja un pastuostīja, ka

jam beja ari sīva.

Tad sīva prosa: „Kur tad tagad tova sīva?"

Nazynu kur! Varbyut, vylki mežā apēdja, vai otkon taipat

staigoj pa pasauli, kai es!"

Tad ģenerāls pavēlēja cytim soldotim aizjyugt lobus zyrgus,

pajēmja leidza ar sevi divi viersnīkus un aizbraucja uz tū krūdzi-

nīku. īguoja pi krūdzinīka, suoka dzert, ēst un pasaucja pi sova

golda arī krūdzinīku. Kū jī runuoja, narunuoja, bet golā īsuoka

runuot par paguojušim laikim. Krūdzinīks izstuostīja, ka jam pī-

dar ari tei muiža un kai jis apmuonīja kungu, kai nūzoga gradzynu

un laulobu šnudrautu nu gaspažas. Tad ģenerāls soka: „Vai, cik

gudrs krūga tāvs!"

Tad jis izsašķeira un aizbraucja. Izbraukdams ģenerāls soka:

„Vēl mes atbrauksim, kad navīn uz tevi!"

Krūdzinīks pīprasīja atbraukt, bet pameitas napazyna. Ūtrā
dīnā ģenerāls pajem leidza sovu veiru un atbraucja. Izbraukdama

jei apakš ģenerāla drēbēm apvylka sīvītes drēbes. Otkon ībrauc

jī pi muižinīka un ģenerāls prosa pastuostīt vēl par tīm muļķim
muižnīkim. Krūdzinīks jūs nivīna napazyna un suoka stuostīt.

Tikkū krūdzinīks beidzja stuostīt, ģenerāls nūvvlka sovas viersē-

juos drēbes, palyka par sīvīti un tad soka: „Es asmu tova pa-

meita un jis ir tovs znūts!"

Krūdzinīks sasabeida un krita celūs prasīt pīdūšonas, bet

kungs pīsēja krūdzinīku pi tuo zyrga astes, ar kuru jī atbraucja,
un zyrgs krūdzinīku saraustīja gobolūs, bet kungs ar sovu sīvu

dzeivoj sovā muižā.

6. A. 882. Skolnieks V. Londaks no J. Barkana Viļakas

pag. N. Rancāna kr.

Agruok dzeivuoja divi bruoli, jī nabeja boguoti. Vīns nūguoja
uz pilsātu, ūtrs palika muojuos. Jam beja vīna meita vuordā Ma-

tilde. Vīnu dīnu jis soka uz meitas: „Ej tu uz pilsātu pi dzadzas

(onkuļa), tu tur vārīsi īt skolā."

Jei nūīt uz pilsātu un suok īt skolā. Pilsata jai atsaroda bryu-

gons, boguots tierguotuojs. Jī sasaprecēja. Dreiži pēc kuozom,

tierguotuojam beja juoīt karā. Jis palvka taids nūskumīgs—sēd
vīn un dūmoj. Cvti jau aizguoja, jis vys vel sed. Sīva saicoj:

„Ku tu taidu dūmuoji? Varbyut tu dūmuoji, ka es palykuse vīna

pate dzeivuošu nagūdīgi."
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„Es tai gon dūmuoju," atbild veirs.

„Es tev dūšu vīnu lūti boltu kraklu," soka sīva. „Ja es dzei-

vuošu gūdīgi, tod kraķis bvus bolts; bet ja es dzeivuošu nagūdīgi,

tad kraķis paliks malns."

Jis apvalk kraklu mugurā un aizīt karā. Jis tur nūdzeivoj
divi godi un brauc uz muojom. Bīdri vīns ūtram suok stuostēt vy-
saidas lītas. Tierguotuojs soka: „Es varu jums pastoustīt vīnu

lītu." Jis izstuosta par sovu kraklu un soka: „Es nūdzeivuoju jau
divi godi un kraķis palvka vēl boltuoks."

Vīns nu karaveirim soka: „Muļķis kraklam tic. Tova sīva ir

vvsleluoka palaidne pilsātā."

„Atnes tu man pīruodējumu," soka tierguotuojs.

Tys kara veirs apsajamās atnest. Jis nūīt uz pilsātu, īīt pi
vīnas vecenes un soka: „Paklausi tu man šū reizi, tod es tevi leidz

nuovei baruošu. Tu nūēj pi tierguotuojas un lyudz, lai jei tev at-

laun tur nedēļi padzeivuot un kasti nūlikt. Ja jei tevis napījems,
tod tu prosi, lai atļaun kaut par nakti nūlikt lītas."

Vecenīte nūīt uz tieguotuoja sīvu un lyudz, lai atļaun pi juos

padzeivuot un nūlikt sovas lītas. Jei pašas gon napījēma, bet lītas

par nakti nūlikt atļāva. Tys karaveirs īlein kastī un jū īnas pi tier-

guotuojas. Jei vfnmār nosuoja laulaimuos drēbes. Vokorā nūsa-

gārbuse, jei drēbes nūlika uz kastes. Nakti karaveirs izlīn nu kas-

tes, pajām juos drēbes un nūīt uz kuģi pī tierguotuoja. Reitā jei

pīsaceļas un redz, ka drēbu nav. Jei dūmoj, ka zaglis nūzoga.

Karaveirs paruoda tierguotuojam juo sīvas drēbes un soka:

„Šuos drēbes man tova sīva īduovynuoja."

Tieguotuojs paskotās iz sova krakla un redz, ka jis bolts.

Jis nūdūmoj: „Palaidne gon jei ir."

Pilsātā nūguoja ziņa, ka atbrauc jau karaveiri. Daudz ļaužu

guoja jīm prīškā. Tierguotuoja sīva arī nūguoja. Jei sasatvkuos ar

veiru. Jis jū nūvede pa jyuras molu pastaiguot. Vīnā vītā jis jū

īgryuž jyurā un pats aizīt uz muojom. Jei jyurā nanūsleikst un

viļņi jū izskoloj uz molos. Jei nūīt uz pilsātu, puorsataisuos par

veirīti un pi vīna rakstveža pazajamuos par paleigu. Tierguotuo-

jam šis rakstvedis beja draugs un jī bīži vīns ūtru apcīmoja. Tier-

guotuojs apsaskotuos juo paleiga un soka: „Tovs paleigs izza-

skotuos gandreiz taids pat kai muna sīva."

„Jis taids sovaids gon ir," soka rakstvedis, Jis nikod naīt rei-

zē ar mani uz pierti."

„Ar tierguotuoju gon es ītu reizē uz pierti," soka rakstveža

paleigs.

Rakstvedis līk izkurinuot pierti un tierguotuojs ar rakstveža

paleigu aizīt tur. Tierguotuojs nūsagērbās, bet rakstveža paleigs
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nagrib nūgērbt. Tierguotuojs vaicoj: JKuopēc tu navelc drēbu

zemē?"

Jis atbild: „Es paprīšku izstuostīšu puosoku, tod tikai nūsa-

gērbšūs."
Jei suok stuostīt puosoku un izstuosta, kaijai guoja vvsu

dzeivi. Tierguotuojs tod soka: „Pīdūd man, ka es tev tai pada-

rēju. Tagad īsim uz munom muojom un dzeivuosim."

Jis apsagērbuos, nūīt uz skreiveri un soka: „Tagad es vesšu

tovu paleigu uz sovom muojom."

„Nu, ja tu gribi, tod ved," soka darbvedis. Tierguotuojs ar so-

vu sīvu aizīt uz muojom un dzeivoj laimīgi.

32. Apmelotā sieva.

1. A. BS3. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 47 g. vecā

K. Adernieka Aumeisteros.

Kēnīnam bīsi viena pati meita. Uznākuši karu laiki un ķēnīc

aizgāš karā, bet ķēnīna meita palikusi mājā. Ķēnīna pilī dzīvāš

ķenīnu dakteris un šim skaudīgi iepatikusies ķēnīna meita, bet ķē-
nīna meita nepadevusies dakteram un šis nu nospriedis šai at-

riebties. Dakteris rakstīš kēnīnam grāmatu, ka ķēnīna meita ta-

gad rīkojot balli pēc balles un ar savām ballēm putinot vai visu

valsti no. Tā nu dakteris apmelos ķēnīna meitu.

Pec tāda laika atnākusi dakteram no ķēnīna grāmata un ķē-
nīc velēš, lei ķēnīna meitu nomaitājot, jo šī tik aklus darbus strā-

dājot. Nu dakteris atdevis bendēm ķēnīna meitu, lei šie bendējot
šo no. Bet bendes zināši patiesību un šiem bīš žēli ķēnīna meitas

nobendēt, jo šī bīsi loti godīga un pret visim laba.

Nu bendes sarunāšies kopā, aizveduši ķēnīna meitu uz mežu,

nozverināši, ka šī vais nekad šai pusē acu nerādīs, un palaiduši šo

vaļa, lei iet, kur grib.

Ķenīna meita gāsi, gāsi un caur mežu vie iznācis iet. Šī nu

tikmēr gāsi pa mežu, kamēr noplēsusi drēbes pavisam no kau-

lim un ka iznākusi no meža, ta bīsi noplīsusi pavisam plika. Tur-

pat gadījies liec ozols ar cauru vidu un ķēnīna meita ielīdusi tai

ozola un dzīvāši, jo celvēkam nevienam tak vina tāda plika ne-

varēsi rādīties.

Bet nu vienam citam ķēnīnam akai bīš vienc vienīgs dēls un

kenic un ķēniņiene sen jau gribēši, lei ķēnīna princis vedot sev

sievu mājā. Bet ķēnīna princis nevarēš vie sev pa prātam brū-
tes dabūt un tā jau pagāš labs laiks.

_v

Bet reiz ķēnīna princis aizgāš uz jakti un tikmēr staigāš, stai-

gaš, kamēr nomuldēš no citim. Nu šis maldījies labu laiku un
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pēdīgi pienācis pie caurā ozola, kurā tagad dzīvāši ķēnīna meita.

Ķēniņa prinčam bīši suņi līdza un šie pirmie pieskrēši pie ozola

un sākuši skaudīgi riet. Bet nu no ozola ķēnīna meita kušināsi

suņus: „Kuš, vai paliksit mierā! Kuš, vai būsit mierā!"

Bet suņi neatlaidušies un rēši vienā riešanā. Nu ķēnīna prin-
cis piegāš tūlāku un saucis: „Nāc ārā!"

Bet ķēnīņa meita šim atbildēsi pretī: „Es nevaru iet ārā,

man nav drēbu un es esu pavisam plika!"

„Nāc vie!" sacīš ķēnīna dēls, „es tev došu savu mēteli!"

Nu ķēnīna meita nākusi ārā un ķēnīna princis šai uzklāš sa-

vu mēteli uz muguras. Abi div nu gāši uz ķēnīņa prinča pili un pa

ceļu sākuši runāties. Ķēnīna meita nu stāstīsi ķēnīna prinčam, kā

gāš un bīš jāiet prom no tēva pils un kā šo bendes palaiduši svei-

kā. Ķēnīņa meita bīsi varēn smuka un labsirdīga un šī iepatiku-
sies ķēnīna prinčam. Ka nu ķēnīna princis aizvedis ķēnīna meitu

sava tēva pilī, ta ievedis iekšā, kā nevienc nedabūš manīt un šo

apģērbis un sacīš, leiši paliekot vie tepat un drusku uzgaidot.

Nu ķēnīna princis aizgāš pie vecā ķēnīna un ķēniņienes un kā

šie pamanīši ķēnīna princi, ta tūlī prasīši, ko šis labu nošāvis. Ķē-
nīna princis sacīš, ka nošāvis gan šis nekā neesot, bet esot atradis

sev brūti. Nu, lei ta vedot šur, vai stāstot, kas tā tāda esot un kur

gadīsies.
Nu ķēnīna princis gāš ķēnīna meitai pakaļā un vedis šo pie

vecā ķēnīna un ķēniņienes un šie abi bīš traki priecīgi, ka

nu pēdīgi ķēnīna princis sev uzgāš tik smuku un lādzīgu brūti.

Drīz vie ķēnīna princis un ķēnīna meita nodzēruši kāzas un dzī-

vāši laimīgi. Pēc gada ķēnīna meitai piedzimis puika un ka šis jau
bīš div gadi vecs, ta ķēnīņa meita sacīsi ķēnīna prinčam, ka šai

gan traki griboties redzēt savu tēvu un sava tēva pili, lei šis lai-

žot šo pie sava tēva pasērsties. Uz to zemi, kur dzīvāš ķēnīna

meitas tēvs, bīš jābrauc pār jūru un ķēnīna princis laidis ar ķē-
nīna meitu, lei braucot pie tēva pasērsties. Sis nu sarīkoš kuģi

un ķēnīna meita aizbraukusi. Bet pa ceļam kuģa kapteiņam va-

rēn iepatikusies ķēnīna meita un šis plijies šai virsū, bet ķēnīna
meita neielaidusies ar kapteini. Par to nu kapteinis pārskaities
un nospriedis, ka jāatrieboties ķēnīna meitai. Ka nu piebraukuši

pie tās zemes, kur ķēnīna meitas tēvs bīš par ķēnīnu, ta kapteinis
vis nepielaidis kuģa pie pašas malas, bet atstāš to labu gabaliņu

jūrā un pats izcēlies malā, bet ķēnīna meitu atstāš uz kuģa un

sacīš šai, ka tūlāku šis nedrīkst braukt, kamēr no tās zemes ķe-

nīna neesot dabūta atļauja.
Bet kapteinis tik mānījies un gūdrēš savu. Kā nu šis ticis ma-

lā, tā tūlī aizgāš pie ķēnīna un stāstīš ķēniņam, ka tai kuģī, kas

tur uz jūras palicis, esot dau spiegu, kas braukuši šā zemi izspie-
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got un to kuģi vaigot saspārdīt. Nu ķenīc ar noticēs un tulī ve-

lēs, lei zaldāti aplenc kuģi un saspārda.

Nu zaldāti sabraukuši kuģam apkārt un taisīšies šo saspārdīt
Bet vienc zaldāts uzmanījies uz kuģa un pats pie sevis domāš,

sak, kas var zināt, ka nav kāda laba manta, un to var paņemt sev.

Nu zaldāts staigāš pa kuģi un uzskatīš ķēnīna meitu. Šis nu pra-
sīš: „Ko tu te gaidi, ka neej no? Vai gribi, ka tevi saspārdīs ar

visu kuģi?"

„Ko, kas, kā?" Ķēnīna meita nekā vē nesapratusi. Bet zal-

dāts akai šai virsū, lei ejot no, ja gribot dzīva palikt, jo to spiegu
kuģi tūlī saspārdīšot. Nu tik ķēnīna meita sapratusi, kas par lietu,
ka tas nu viss ir kapteiņa darbs, un ka šis nu atriebās. Nu ķēnīna
meita prasīsi zaldātam: „Kā lei es tieku no?"

Nu zaldāts nomaucis savu mēteli un uzrāvis šo ķēnīna meitai

mugurā, ta uzlicis savu cepuri galvā un abi div kāpuši no kuģa
no un ar citiem zaldātiem laivā iekšā. Kā zaldāti izbraukuši malā.
tā kuģi saspārdīsi.

Bet nu ķēnīna meita gūdrēsi, kur lei ietot, kur lei paliekot.
Pie tēva uz pili šī nedrīkstēsi iet, jo baidīsies, ka ķēnīc šās neliek

nomaitāt. Nu ķēnīna meita nopirkusi tēvīna drēbes, saģērbusies
par tēvīnu un gāsi meklēt darba.

Šī nu gāsi, gāsi un iegāsi pie ķēnīna bodnieka un prasīsi šim

darbu. Nu ķēnīna bodniekam jau ar vaidzēš viena zella un šis pie-

ņēmis ķēnīna princesi par zelli. Ķēnīna meita iepatikusies ķē-
nīna bodniekam un šis šo citādīgi nesaucis, kā par bodes krievīnu.

Pagāš jau labs laiks un ķēnīna princis jau gaidīš ķēnīna meitu

apakal. Bet izgaidījies, izgaidījies un šās ne jutin. Nu ķēnīna prin-
cis sataisījies un braucis uz ķēnīna meitas tēvu. Šis nu atbraucis,

aizgāš pie ķēnīna meitas tēva un stāstīš šim, kas šis tāds esot un

ka braucis savu sievas tēvu aplūkot. Vecais ķēnīc gan no sāku-

ma brīnējies par ķēnīna princi, bet pēc ar noticēš, ka tas esot pa-

tiesība, un sācis prasīt, kur ta šā meita tagad esot. Nu ķēnīna prin-
cis stāstīš, ka pie šā tak atbraukusi. Bet ķēnīc akai sacīš, ka šī

nekad te neesot bīsi. Nu pēdīgi sprieduši un rakāši un tak netikuši

nekādā skaidrībā, kur ta īsti ķēnīna meita varēsi palikt.

Bet nu vecais ķēnīc no lielim priekim, ka šā meita tomēr vē

esot dzīva, un ka pie šā atbraucis znots ciemā, rīkoš lielas dzīres.

Bet lei gan ciemīnu bīsi pillā pils, tomēr ritīgi jauki negāš un pē-
dīgi visim sācis palikt tāds kā garš laiks un ķēnīc nu prasīš sa-

vam bodniekam, vai šis nezinot kādu tādu cilvēku, kas zinot smu-

kas pasakas stāstīt. Nu ķēnīna bodnieks tūlī sacīš pretī, ka zinot

gan un pie šā paša jau dzīvājot vienc zellis, ko esot iesaukuši par

bods krievīnu un tas zinot lērumu pasaku. Nu ķēnīc licis, lei sau-
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cot bods krievīnu šur. Nu ķēnīna bodnieks tūlī aizgāš bods krie-

vīnam pakaļā un vedis šo uz ķēnīna pili.

Kēnīc licis bods krievīnam, lei stāstot pasakas. Bods krie-

vīc sācis ar nu stāstīt visu savu dzīves raitu, kā šo dakteris ap-

meloš, kā šo bendes veduši uz nomaitāšanu, kā šī apprecēsies un

braukusi pie tēva ciemā un kā kapteinis izstrādāš un bods krie-

vīc izstāstīš visu no vietas, bet visu stāstīš kā pasaku un neviena

vārdā nesaucis. Ka nu bīš izstāstīš, ta tūlī devies pazīstams ķē-
niņam un ķēnīna prinčam. Nu šie abi bīši dikti laimīgi un tūlī ķē-
nīc vēlēš, lei dzer dzīres trīs dienas un naktis, ka šā meita ir svei-

ka un vesala.

Bet melīgo dakteri un kapteini ķēnīc tūlī vēlēš saņemt cie un

vienā darvas katlā savārīt.

2, A. 883. V. Zacharska no A. Krusta Sakstagala pag.

Vīnā kēnestī dzeivuoja vīns jauns kēninš, jis vēj nabeja pre-

cējis. Kēnestī beja daudz kolpu un pats lobais juo draugs beja
vīns princs, kuram ķēniņš vysas darīšonas runuoja un cytu reiz

klausīja, kū pasacīs jam itys princs. Vīnu reizi sadūmuoja kē-

ninš precētīs un pajemt sev sīvu. Aizbraucja kēninš uz cytu kē-

nesti un tī precējās ar vīna kunga meitu, kura beja cīši šmuka un

skaista. Kēninš tymā kēnestī sataisīja kuozas un pēc kuozu at-

braucja ar jaunū sīvu uz sovu kēnesti. Kad atbraucja kēninš ar

sīvu uz sovu kēnesti, sasaucja daudz vīsu un sataisīja lelu balli.

Vysi vīs[ beja cīši prīcīgi, ka kēninš pajēmja sev taidu šmuku sī-

vu un ķēniņa draugs princs cīši īsamījuoja kēnina sīvā. Ķēniņš

dzeivoj ar sovu sīvu godi divi un ķēneņa sīva palyka gryuta.
Pasacēla leli vaidi un ķēniņam vajag īt uz vaidim un pamest sa-

vu mīlū sīvu muojā. Jau kēninš losuos izbraukt uz vaidim, paru-

nuoja un atsavasaļuoja ar sovu mīlū sīvu un nūguoja uz sovu eis-

tynu draugu prinču un soka jam tai: „Tu paliksi munā kēnestī un

vysu man taisnīgi pīroksti, kai dzeivoj muna sīva!"

„Labi." pasajāmja princs. Kēniņs nūbraucja uz vaidim. Princs

suoka dzeivuot kēnestī kai kēninš un gribēja, kab ķēniņa sīva

byutu jam par sīvu, bet kēniniņa taidu vuordu nagribēja klausīt un

pavysom narunuoja ar princi. Princs dūmoj pats sevī: „Kēniniņa

tagad uz manis cīši sirdīga un kad atbrauks nu vaidim kēninš, jei
izstuostīs vvsu ķēniņam un ķēniņš var mani par itū pakuort. Rak-

stīšu es gruomotu ķēniņam, ka juo sīva pēc juo palyka par pa-

laidni, ar vvsaidim kungim un princim taisa vvsaidas nakaunī-

bas!"

Kai sadūmuoja princs, tai padarīja, pirakstija ķēniņam gruo-

motu, ka juo sīva taida un taida. Kēninš sajēmja gruomotu, puor-

skaitīja un roksta princim atbildi atpakaļ: „Jo jau muna sīva tai
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dora un palvka par kuci, tad tu, ,draugs, ar munim vuordim dori

ar jū, kū gribi, sadvnoj cītumā, vai nūsit, kab taidas sīvas man

nabvutu."

Princs sajemja gruomotu nu kenina un tvuleņ lvka kolpim

aizslēgt kēniniņu cītumā. Kolpi izpildīja prinča pavēli un aizslēdz-

ja kēniniņu cītumā. Kēniniņa staiguoja jau pādējuos dīnuos un cī-

tumā radīja cīši šmuku dālu. Kolpam, kurs staiguoja un nosuoja

kēniniņai ēst, beja cīši juos žāl. Porguoja na vairuok kai dīnas

treis, princs lvka kolpam nūsist kēniniņu un juos dālu, un nu nu-

svstuos kēniņinas izraut mēli un atnest jam.

„Labi!" pascēja kolps. Reitā kolps sagvva ļelu suni, nūsvta

un izruovja mēli, bet kēniniņu izlaidja ar vvsu dālu nu cītuma mi

lvka īt, kur jei grib, kab tik nikas nazynuotu, kur uz lelu mežu.

Kēniniņa nūguoja ar sovu dālu, kur acis vērās. Kolps atnezja prin-

čam suņa mēli un runoj: „Jau gotova, vairuok nav juos uz pa-

saula!"

Princs pajēmja meli, pasavera un lyka_atdut suņam apēst.

Kolps pasaucja suņi un princis atdevja jam apēst itu meli. Kēniniņa

ar sovu dālu īguoja mežā un staigoj. Laiks beja zīmas, jei cīši sa-

sola un nazyna paša, kur īt; vērās: nazkaids kalniņš. Izguoja kē-

niniņa uz tuo kalniņa. Tī zemē ītaisītas durovas, īguoja tymuos

durovuos, vērās, ka tī zemes ustabiņa. īguoja tuoluok un tī gul pī-
ci maziņi luocīši, bet leluo luoča vai luociņas nav. Dumoj kēniniņa

paša sevī: „Tagad vīna olga, mun nuove, apess mvusus zvēri,"

un sāduos kēniniņa ar sovu dālu tī pat pi tūs moziņu luocīšu, sed

un raud. Atīt luociņa un nas sagyutu lelu vušku. Suoka luociņa

plēst vušku un dūt sovim bārnim. Tai izdevja luociņa sovim_ bār-

nim pa gabaliņam gaļas un tai pat atplēsja gabaliņu un dud kenini-

ņas dālam un pašai kēniniņai. Kēniniņa pajēmja nu luociņas galu

un palyka cīši prīcīga, ka jū tai pažāluoja luociņa. Suoka luociņa

zeidīt šovus bārnus nu kryuts nu tai pat devja zeist keniniņas da-

lām un jai pašai.

Tai kēniniņa dzeivoj ar luocini daudz godu. Dāls jau izauga

leis un šmuks puiss, bet beja cīši pījyucis pi zvēru un laužu jis

beiduos.

Beidzās vaidi, atbrauc ķēniņš uz sovu kēnesti, princs Jam

stuosta par_ juo sīvu, kai beja un ka juos nava tagad uz šuo pasau-

la,_ka jis jū, taidu kuci, nūsyta un juos meli izruovja un atdevja

apēst suņam. Ķēniņš beja skumīgs, bet nikuo navarēja uz ītuo pa-

sacīt. Tai dīnas guoja.
Vīnu reizi ķēniņš ar sovu kolpu, kurs izlaidja kēniniņu, nūguo-

ja uz mežu medībuos. Staiguoja jī staiguoja, nūguoja uz kalniņa

un vērās tī zemē durovas! Ķēniņš runoj šovam kolpam: „Te var-

byut, dzeivoj kaidi nabejs zvēri, bet varbvut lauds. Vajag paklīgt,
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jo te byus ļauds, tad atsasaukss; bet jo zvēri, tad na, tūlaik mes

tur šausim!"

Ķēniņš vaicoj: „Kas tī ir? Jo cvlvāks, atsasauc!"

Bet nikas jam naatbildēja. Ūtru reizi kēninš vaicoj: „Jo cvl-

vāks, atsasauc, cvtaidi es šaušu!" Ķēniniņa vysu dzierdēja un suo-

ka runuot: „Es asmu kēniniņa ar sovu dālu."

Tūlaik ķēniņš runoj: „Izej uorā!"

„Navaru, es asmu plyka, man kauns."

„Nikas, izej uorā, es tev īdūšu drēbes un apģērbšu tevi."

Kēniniņa pasacīja šovam dālam, apsedzja sevi ar zvēra uodu

un izguoja uorā nu zemes ustabiņas. Ķēniņš nu reizes navarēja

pazeit par tū, ka jei jau daudz godu puordzeivuoja ar zvērim, ari

dāls beja jau leis, bet beiduos laužu. Kēniniņa izstuostīja veiram

vvsu, kai jei dzeivuoja, kad jis nūbraucja uz vaidim un kuo gribē-

ja princis un par kū jū lyka kolpam nūsist un izraut mēli, kai jei

tyka te zemes uztabiņā un, kai luociņa jūs ar dālu baruoja. Ķēniņš
vvsu itū izklausīja un lyka tyuleņ atvest nu kēnests drēbes sīvai

un dālam. Kolps tyuleņ izpildīja pavēli un atnezja drēbes. Kēneņš

ar savu sīvu un dālu atbraucja uz kēnesti. Kēniniņa izstaiguoja uz

pierti, labi izzamozguoja, taipat dāls, un palyka kēniniņa vēl šmu-

kuoka, nakai beja, bet dāls beja cīši šmuks un styprs. Ķēniņš jūs
cīši mīluoja, bet sovu draugu, prinču, lyka kolpim nūsist un izsvīst

apēšonai suņim. Suoka ķēniņš dzeivuot ar sīvu un dālu šmuki un

labi. Luociņa ari dzeivuoja pi ķēniņa leidz šovam golam.

3. A. 883. F. Ankipāns Ludzas apr.

Reizi gadījuos braukt meitiņai caur taidu muoju, kurā pošlaik
nūtvka leli streidi veiram ar sīvu par nūdzartim sešim rublim. Jei

īīt tymā muojā un vaicoj: „Kas pi jums par streidim?"

„Veirs pēdējus sešus rubļus nūdzēra, tagad nav ar kū nūpierkt
ni est, ni drēbes."

Meitiņa soka: „Es īdūšu seši rubli naudas un nūpierkšu drē-

bes bārnim, jo pi jyusu nabyus vairs taidu streidu!"

Obēji apsūlej nikod vairs nazastreidīt, un pasaroksta: „Pi

myusu vairs nikod nanūtiks streidi."

Meitiņai teik tuo vecīša dāls, jei pasoka: „Taisīs man leidza!
Es tev dušu lobu vītu dzeivuot pi muna tāva par kučeri vai par

tierguotuoju."
Jis atbild: „Es naasu muocīts — nazynuošu par taidom lītom

nikuo."

Jei apsūlējās jam paleidzēt un jis ar lelu prīcu aizbrauc uz

juos muojom. Meita pīsūlej tāvam: JPajem tū jaunū cvlvāku par

tierguotuoju, kuru es atvežu."

Tāvs jū pījēme un aizsyutēja jūs obus uz pilsātu dzeivuot, kur
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jīm beja leis veikols. Pajemtais tierguotuojs nikuo nazvnuoja taf-

duos lītuos, tuodēl obēji struoduoja veikolā. Jaunais cvlvāks pa-

lyka leis palaidnis, kurs pavadēja leluokū laiku pa kabakim, bet

meitiņa nikuo nasacēja.

Vīnu reiz gadējuos jīm sasadusmuot, jis nūsyuta tāvam gruo-

motu, ka meita asūte palvkuse palaidne. Jis pīrunoj meitiņai, lai

aizīt, kot reizi pasavārtu izruodes. Jei arī aizīt, bet tymā dīnā at-

brauc tāvs — redz, ka meitas nava muojuos. Jei atīt vēli vokorā

un tāvs jai stvpri īsyt par vīnu byudu, ūtru bvudu. Jei nazyna, kas

ir nūticis, kuodēl jū syta. Tāvs puordūd veikolu, salosa naudu un

pošus vad uz muojom reizē. Jīm beja juobrauc par jyuru, nūjēmja

kuģi, dēl puortvkas pīsēja mozu laiviņu. Braucūt jīm gribēja ēst

tuodēl meitiņu aizsyutēja pēc ēdīna uz laiviņu. Kolps pajem puor-

grīž pīsītū aukleņu un meitiņa palīk jyurā. Vējs dzonoj laiviņu nu

vīnas vītas uz ūtru, cikom aizdzan leidz vīna kēneņa pils. Tvmā

laikā tuo kēneņa dāls beja sadūmuojis precētīs: beja pazynuojis

uz vysom molom ļaudim, lai sameklej smuku meitini. Tagad jis izīt

pasavārtu jyuras — vērās, ka smuka meitiņa sēd laiviņā. Golu

golā kēneņa dāls jū pajēmja par sīvu un dzeivuoja lūti prīcīgi.

Paguoja vairuok godu — kēneņa sīva gribēja nūbraukt pasa-

vārtūs uz tāva muojom, kai jis dzeivoj. Jai jau beja pruovs dāls,
kuru arī leidzja jēmja. Kēneņš īdevja jīm vīnu vacuoku soldatu

par sorgu. Tai jī laidēs celī. Braucūt kuģī, soldāts beja sadūmuojis
leist pi juos, atsevišķā kambarī, jei tuo naatluovja. Jis pajem juos

bārnu, īsvīž jyurā, dūmuodams, ka tagad jei pīkriss. Vvss vīna

olga, nikas nikuo nalaidz. Tagad jai atļaun desmit mynutu padu-
muot leidz nuovei. Tvmā breidī pībrauc tyvu utrs kuģis un jei

puorsasāst tai kuģī. Soldats īīt juos pasavārtu, kū bvus jei sadū-

muojuse — veras: nikuo nav. Jis padūmuoja, ka bvus nusleikuse.

Tod nūīt pastuosta cytim braucējim, ka taids breinums ir nūticis:

nusleikuse kēneņa sīva. Tagad jīm teik baile, kab kēneņš naizda-

rītu kū ar jīm, tuodēl ka sīvu un dālu pazaudējuši. Tagad jī saīt

vīnā vītā un nūsprīž stuostīt, ka jī īkrituši jyura. Jī tyuleņ nū-

brauc uz ķēneņu, pastuosta, kas nūticis. Tod kēneņš pasludvnoj
ļaudim: „Kas munu sīvu atrass vai izzynuos, tam dušu puske-

nests."

Paīt laiks — par sīvu nikas nav zynoms, sadūmoj kēneņš
sautīs. Tod pīīt pi juo vīns jauns puiss, suoc runuot par juo sīvu.

Šis lobi zvns, jei braukuse uz tāvu, kur jai beja iduts vīns soldats

par sorgu. Jis gribējis jai latiņu padarīt, bet jei napīkrituse. Jis

pajemis īsvīdis jyurā juos bārnu, tod gribējis sleicynuot ju pošu,
bet jei puorguojuse uz ūtru kuģi, tai palykuse dzeiva. Vainīgais

dzierdēdams, puortraucis runu treis reizes, ka tys nav pareizi.
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Jei golu, gola pasoka, ka šei pate asute šuo sīva. Tai kēneņš

dzeivoj tagad ar sovu sīvu laimīgi, bet soldatu līk nūsaut.

33. Atstāta līgava.

1. A. 884. Emīlija Jurkovska Uzinos. Jkr. V, 47, 21.

LP, VII, 11, 19, 3, 2.

Reiz ceļoja viens augsts kungs pa pasauli. Tumsai uznākot,
viņš iegāja pie zemnieka nakts māju lūgties. Zemnieks gan negri-
bēja tādu augstu kungu uzņemt, aizbildinādamies, ka mājas esot

prastas, bet galā tomēr uzņēma un pacienāja ar to, kas bija. Šim

zemniekam bija divas meitas; jaunāko kungs iemīlēja un prasīja
tēvam viņu par sievu. Zemnieks negribēja par to nekā dzirdēt —

tāds augsts kungs jau neprecēšot zemnieka meitu — galā tomēr

norunāja, ka pēc trim gadiem varēšot meitu nemt. Šķirdamies
kungs dāvināja meitai kā uzticības zīmi vienu lakatu. Uz lakata

bija uzzīmēti visas pasaules ceļi. Dāvināja arī zelta ķēdi, trīsreiz

gar vidu apvijamu, sacīdams: „Ja es paliktu neuzticīgs — ar citu

salaulātos — tad šī ķēde satrūks trijos gabalos."

Pagāja trīs gadi — kungs nenāca; pagāja četri gadi — ne

kungs nāca, ne ķēde trūka. Nu sarunājās abas māsas iet kungu
meklēt. Viņas apģērbās medinieka drēbēs un nonāca beidzot

kunga pilī. Tur bija liela steigšanās: kungs rīkoja savas kāzas.

Abas māsas pieteicās par strādniekiem un kungs pieņēma arī —

jaunāko par pavāru, vecāko par kučieri, Kučieris bija veikls savā

amatā. Kādu reizi kungs sacīja uz oavāru: „Man izliekas, ka mūsu

jaunais kučieris būtu sieviete. Gribu pārbaudīt, kas viņš īsti ir:

no rīta izber zirņus no klēts līdz stallim — ja viņš kritīs un bļaus,
tad tā ir sieviete."

Pavārs arī darīja, kā kungs bija sacījis. Kučieris no rīta ie-

raudzījis zirņus izbārstītus, iesaucās: „Ak jūs pagāni, ka zirņus

izkaisījuši! Apsūdzēšu kungam."

Kungs stāvēja ar pavāru pie loga un skatījās. Šo redzēdams

un dzirdēdams kungs sacīja: „Tomēr tas ir vīrietis."

Pienāca kāzu diena un kučierim bija jāved jaunais pāris. Aiz-

brauca uz baznīcu, jauno pāri salaulāja, bet ķēde netrūka. Atpakaļ
braucot, pirmā verstē no baznīcas, pārtrūka ķēdei pirmā kārta ar

tādu troksni, ka rati notrīcēja. Kungs prasīja: „Kučier, kas tas

par troksni, vai rati salūzt?"

Kučiers atbildēja: „Nē, kungs, mīlestības saite trūkst."

Otrā verstē trūka otra kārta ar vēl lielāku troksni. Kungs sa-

baidījās vēl vairāk un prasīja kučierim, kas par troksni. Kučieris

atbildēja: «Mīlestības saite trūkst."
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Cienmāte iesaucās: „Was ist?"

Kungs tikai atbildēja: „Nekas, nekas!"

Tiklīdz trešo versti nobrauca, pārtrūka trešā kārta ar tādu tro-

ksni, ka rati notrīcēja un sēdētāji iekšā salēcās. Kungs palika do-

mīgs, bet neteica ne vārda. Mājās pārbraukuši, visi viesi bija jautri
ēda un dzēra, kungs vien nepriecājās un staigāja noskumis gar

galdiem._ Pa tam bija kučieris izgājis dārzā, paklājis dāvināto la-

katu zālē un apgulies. Kungs prasīja pavāram pēc kučiera; šis at-

bildēja, ka kučieris dārzā. Kungs izgāja dārzā, atrada kučieri un

nu pazina vinu no sava dāvinātā lakata. Viņš vairs nešaubījās, ka

gulētājs ir sieviete
1

viņa pirmā brūte. Nu viņš ar viņu apsveicinā-
jās, lika viņai apģērbties lepnās drēbēs un ieveda to pie viesiem,
kur viņu neviens nepazina. Kad viesi bija gar galdu sasēdušies,
tad kungs uzsāka runāt: „Man šķirstam nozuda atslēga, kala tādēļ
jaunu atslēgu; bet vēlāk atradās pirmā atslēga. Kuru atslēga nu

bus pēc jūsu domām lietāt?"

Visi atbildēja vienā mutē: „Veco būs lietāt, bet jauno pakārt
pie naglas."

Kungs runāja tālāk: „Priekš vairāk gadiem man bija brūte,
bet ceļodams to biju aizmirsis un apprecēju citu. Bet tagad atradu

savu pirmo brūti. Tad nu pēc jūsu sprieduma, man sieva jāatstāj

un jāprec pirmā brūte."

Kas bija nospriests, to vairs nevarēja grozīt. Tūliņ pēc kāzām

viņš atšķīrās no savas sievas un sarīkoja ar pirmo brūti vēl grez-

nākas kazas.

2. A. 884. J. Henniņš no L. Dzērves 1885. g.

Kādam ķēniņam bija viens dēls Kloris vārdā; necik tālu no pils

dzīvoja krodzinieks, kam bija atkal viena meita. Ķēniņa dēls nu

iemīlēja krodzinieka meitu, bet vecāki tiem nevēlēja precēties.
Turpat kroga tuvumā auga ābele, tur šie abi vakaros satikās un

stundām sēdēja runādami. Ķēniņa dēls jau bija nopircis brūtes

apģērbu, iedeva to savai brūtei, tā ielika to kastītē un palika apakš
tas ābeles. Pēc tam krogs nodega un ķēniņa dēls aizceļoja, tā ka

drīz aizmirsa savu brūti.

Pec tam krodzinieka meita lasīja avīzēs, ka viņas brūtgāns

precēsies ar citu. Tāpēc viņa lūdza vecākus, lai atļauj arī viņai
izceļot. Tā pārģērbās par vīrišķi un tūlī aizgāja tai pilī, kur ķē-
niņš taisās precēties. Ķēniņam patlaban vajaga kučera, viņa sa-

līgst par kučēru, bet tūlīt jābrauc arī pēc jaunās ķēninenes pakal.
Viņiem bija jābrauc gar to krogu, kas nodedzis, tad kučērs sacīja:

„Ka te man trūka? Tik man trūka, kā putna piena, Kloris mani

atstājis, citu mīlējis!"
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Kad gar ābeli brauca, tad viņš atkal sacīja: „Abelīt, kad tu

ar baltiem ziediem ziedi. Kloris mani atstājis, citu mīlējis."

Kad drīz pie pils nāca, tad kučērs atkal sacīja: „Lūsti tiltiņ,

tu lūsti, tā kā mana sirds top lauzta. Kloris mani atstājis, citu mī-

lējis!"

Kad pie pils piebrauca, tad ķēniņš iznāca arā, saņēma savu

brūti, ieveda iekšā un vaicāja, kā labi atbraukusi, jo tas kučērs

esot jauns. Viņa sacīja, ka visādi labi braukusi, tikai tas kučērs

par daudz runā."

Ķēniņš nu prasīja, ko viņš runājis.

"Kad mēs braucām gar nodegušo krogu, tad tas sacīja: „Kā
te man trūka, tik trūka, kā putnu piena, Kloris mani atstājis, citu

mīlējis."
Tad ķēniņš prasīja, ko viņš vel teicis. Viņa izstāstīja visu to,

ko gar ābeli un pār tiltu braucot kučērs runājis.
Nu ķēniņš lika to iesaukt vienu pašu istabā un prasīja, vai

viņš nav sievišķis, lai attaisa krūtis vaļā. Kad tas attaisīja, tad

ķēniņš ieraudzīja ap kaklu tās krelles, ko pats viņai bija dāvinājis.

Viņa sabijās, bet ķēniņš sacīja, lai nebīstas, ka viss labi būs. Viņš

iegāja pie savas jaunās ķēniņienes un sacīja: „Priekš ilgiem ga-
diem man pazuda atslēga. Visiem kalējiem es liku jaunu kalt, bet

neviena nederēja. Šovakar es atkal atradu to atslēgu, kas bija pa-

zudusi."

Tad ķēniņiene sacīja: „Nekas nekait, svied visas nost, ņem

to, kas labāki der."

Ķēniņš nu ievede savu veco brūti un sacīja: „Šī ir tā, kas

man priekš ilgiem gadiem pazuda."

Viņš salaulājās ar to, nodzēra kāzas un dzīvoja laimīgi.

3. A. 884. J. Andriv š no Matildes Vinces Jaunjelgavā.

Reiz dzīvojusi meita, kurai loti nepaticis, ka viņa ir sieviete.

„Ak, cik labi būtu, ja es būtu vīrietis!" viņa vienmēr domājusi.

Tad viņai iešāvušās labas domas galvā. Viņa uzvilkusi vīrieša dre-

bēs un gājusi pasaulē kā vīrietis darbu meklēt. Tai izdevies pie

kāda kunga salīgt par kučieri. Meita šo vietu labi izpildījusi un

kungs ar savu kučieri bijis loti mierā. Tā meitai jaunajos apstākļos

pagājuši laimīgi gads pēc gada, un ar katru gadu augusi arī kunga
uzticība savam kučierim. Reiz kungs bijis nolēmis precēties. Ari

brūte bijusi jau sadabūta, vajadzējis tikai to atvest no tālās vie-

tas, kur viņa dzīvojusi kunga mājā, lai te nodzertu kāzas. Līga-

vas atvešanu kungs uzticējis kučierim vienam pašam. Kučieris

sajūdzis labākos zirgus skaistākajā karietē un devies ceļā. Aiz-

braucis līgavas mājās, viņš sēdinājis līgavu karietē un vedis to

savam kungam.
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Meita, ilgus gadus kalpodama pie kunga, visus darbus gan iz-

darījusi kā vīrietis, tā kā neviens nezinājis, ka kunga uzticamais

kučieris ir sievete, bet savā iekšējā dzīvē vina tomēr bijusi tā, kas

agrāk — tikai sieviete. Tādēļ arī ilgos gadus kopā dzīvodama,

vina savu kungu bijusi sirsnīgi iemīlējusi. Tagad, kad mīļotajam

kungam vajadzējis vest līgavu, meita bijusi skumja un nospiesta.

Tā vina arī braukusi klusu, neviena vārda nepārmainīdama ar ve-

damo līgavu. Kad braukuši garām vecai sagruvušai mājai, līgava

teikusi: „Kāpēc tu, kučier, sava kunga lielajā svētku dienā esi tik

nerunīgs un nopietns?"

Kučieris atbildējis: „Jums gan tagad ir lieli prieki un laime,
bet mana sirds ir kā sagruvuši ēka, jo es savam mīlam citu aiz-

vedīšu."

„Ko tu, kučier, tā savadi runa?" brīnējusies līgava.

Uz to meita klusējusi, nekā neatbildējusi. Braucot gar vēja no-

lauztu egli, līgava atkal atkārtojusi iepriekšējo jautājumu. Kučieris

atbildējis: „Jums gan tagad ir lieli prieki un laime, bet mana sirds

ir kā vēja nolauzta egle, jo es savam mīlam citu aizvedīšu."

Līgava nobrīnējusies par kučiera savādo valodu. Braucot pār

strauju upi, līgava atkārtojusi to pašu jautājumu, uz ko savādais

kučieris atbildējis: „Jums gan tagad ir lieli prieki un laime, bet

mana sirds ir kā tekoša upe, jo es savam mīlam citu aizvedīšu."

Līgava atkal jautājusi, kādēļ kučieris runa tādu savādu va-

lodu. Kad meita līgavu bijusi savam kungam aizvedusi, tā atsa-

cījusies no kučiera vietas. Kungs loti izbrīnējies par šādu meitas

izturēšanos un bijis noskumis, ka zaudē savu uzticamo kučieri. Bet

meita vairāk palikt negribējusi un saņēmusi pienācīgo algu, de-

vusies ceļā. Nonākusi kādā krogā, vina uzprasījusi krodziniekam

atsevišķu istabu, jo gribot atpūstie_s pēc garā ceļa. Meita arvien

uzstājusies kā vīrietis. Istabu dabūjusi, tā tur ieslēgusies un liku-

sies gulēt.

Pa to laiku kunga kāzas ritējušas pilnā spēka. Līgava savam

jaunajam vīram stāstījuši ceļa piedzīvojumus, neaizmirsdama ari

kučiera savādo runāšanu. To dzirdot, pēc visa_ piedzīvotā, kungs

nopratis, ka viņa kučieris bijusi sieviete. Viņš tūlīt licis dzīties sa-

viem laudim meitai pakal. Nonākuši krogā, kur viņa bijusi apme-

tusies, ļaudis jautājuši, vai te kāds nav bijis. Krodzinieks atbildē-

jis, kā kāds vīrietis te noņēmis atsevišķu istabu, lai atpūstos pec

garā ceļa. Ļaudis tūlīt uzlauzuši istabas durvis.

Istabā gultā kāds gulējis, ko visi pazinuši par kunga kučieri.

Tikai noslīdējusī sega bijusi atsegusi sievietes krūtis, kas radījis,
ka kunga ilggadīgais kučieris ir bijusi sieviete. Ļaudis aizveduši

meitu kungam. Kungs loti priecājies, redzot atkal savu kučieri, ko
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tas vienmēr turējis par vīrieti. Meklēdams sev līgavu, kungs reiz

uz meitu bijis arī teicis: „Ja tu būtu sieviete, es tevi precētu!"

Kungs jautājis saviem kāzu viesiem: „Pasakat man, kāda at-

slēga ir labāka: vecā vai jaunā pirktā?"
Visi izteikuši domas, ka vecā atslēga labāka, jo tā lietojot ir

iedilusi un tādēļ viegli slēdz, kurpretim jaunā atslēga, būdama ne-

iedeldēta, tik labi neslēdzas."

Tādā gadījumā," teicis kungs, „es pārtraucu kāzas ar savu lī-

gavu un precu šo vecveco draugu, kas tik ilgi karsti mani mī-

lējusi."
Tā kungs apprecējis savu bijušo kučieri un abi dzīvojuši lai-

mīgi.

4. A. 884. Skolnieks A. Seilis Vārkavas pag.

Vīnā valstī beja skaista muiža. Tamā muižā dzeivuoja bo-

guots muižinīks ar sovu dālu. Un tamā pot muižā dzeivuoja ari

nabadzīga vecīte ar sovu meitu Lidu. Vecīte beja muižā par zūsu

ganu, un abas ar savu meitu izpildēja zūsu gaņas omotu. Boguota-

jam muižinīkam beja jauns un skaists dāls. Šam jaunajam muižinī-

kam lūti patykuse zūsu ganās meita. Jaunais muižinīks sadūmuo-

jis Lidu apprecēt, un lvudzēs sova tāva, lai atļaun jam precētīs ar

Lidu. Šitū izdzierdis vacais muižinīks uz sova dāla lūti aizzadus-

muojuos un cīši sabuore jū, sacīdams: „Dāls, kaidu tu muļķību iz-

dūmuoji, precētīs ar nabodzīgas zūsu gaņas meitu."

Tad lai izškiert sovu dālu ar Lidu, vacais muižinīks nūpierka
tuoļi nu dzimtines jaunu muižu, uz kurīni nūsvutēja dzeivuot sovu

dālu. Jaunais muižinīks, radzādams taidu liktiņi, kad ar Lidu bvus

juošķiras, nūguoja da Lidai atsasveicynuot! Atsasveicvnuodams

ar sovu meiluokū, jaunais muižinīks pašķiņkuoja jai zalta ķēdi, sa-

cīdams: „Es jvusu myužam naaizmiersšu, un nikuo vairuok namī-

luošu. Jo es apsaprecēšu ar cytu, tad tev paziņuos šite ķēde, kuru

es tev tagad šķinkuoju. Tad ķēde tamā breidī, kad es lauluošūs,

puortrvuks."

Nūguojis jaunais muižinīks uz jaunū muižu, īsuoka tur dzei-

vuot. Pajēme sev kolpus, kučerus, pīpierka skaistu zyrgu, un ik

dīnas vvzvnuojuos. Vacais muižinīks, palicis sovas dzimtines mui-

žā, dzeivuoja laimīgi. Dreiži pēc dāla aizbraukšonas padzvna zū-

su gaņu ar juos meitu. Lida ar sovu vacū muoti dzeivuoja tagad
lūti bēdīgi. Par nazcik laika Lida izzynuojusi. kur dzeivoj jau-
nais muižinīks, laidēs ceļā uz tū muižu. Daguojuse, Lida tur mui-

žas tyvumā, nūpierka veirīša drēbes un apsagērba, lai juos nikas

napazeitu,
lejūt muižā, Lida tyuleņ pazina sovu meiluokū, bet muižinīks

napazyna juos. Muižinīks vaicuoja: „Uz kurini ejot?"
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„Cīnigais lelskungs," Lida atbildēja. „Es eju pa pasauli sev

dorbu maklātu."

Muižinīks sācēja: „Par nedēlu es atlaisšu vīnu kučeri un tev

dūšu kučera omotu."

Tad muižinīks īvede Lidu muižā un paruodēja dzeivūkli kur

dzeivuot. Itei Lida dzeivuoja ilgu laiku pi muižinīka un jis, izdzier-

da nu kolpim, kad kučērs nazyn vai naasūt sīvīte veirīša drēbēs,
bet muižinīks tam naticēja. Vīnu reizi muižinīks teica šovam ku-

čēram, lai sajyudz puori zyrgu, šis braukšūt svotūs. Līda, šitū iz-

dzierduse, cīši nūskuma, bet šai tai apsamīrinuoja un laidēs ar

muižinīku ceļā. Muižinīks nūbrauce un nūrunuoja ar vīnu jaunu
meitu da laulībai.

Atguoja tei dīna, kad Lidai beja juovad sovs kungs uz baznī-

cu lauluotūs. Laižūtīs ceļā, Lida pajēme leidza sovu ķēdi, lai izzy-
nuot, vai nūtiks tai kai ogruok beja sacīts. Tamā breidī, kad nū-

tyka laulība. Lida īraudzīja, ka ķēde ira puortryukuse. Sasalau-

luojīs, muižinīks ar sovu leigovu laidēs ceļā da muojom nūdzart

kuozu. Kučērs tik beja nūskumis, kaut gon vvsim kuozas ira prī-
cīgas. Lida nūguojuse uz sodu, puorbeja tur tik ilgi, koleidz muiži-

nīka muojuos visi suoka breinuotīs. Pēc vakarinom muižinīks

īraudzīja, ka kučera vys nav, nūguoja pats uz sodu da kučēram.

Muižinīks, īguojs duorzā, pats īraudzēja uz Lidas rūķos ķēdi un

pazyna, ka tei ķēde patīši ira, kuru jis pats beja Lidai atduovinuo-

jis. Tad jis teica, uz Lidu: „Vai tu naesi Lida, kuru es mīluoju

sova dzimtenē?"

„Nuja!" atbildēja Lida. „Es asmu Lida."

Tad muižinīks nūvede Lidu uz sovu pili, lyka jū apģērbt vysu

skaistuokuos sīvīšu drēbēs un pats izguoja da kuozu draudzei un

teica: „Gūduotā kuozu draudze! Munai muojai beja pazuduse ats-

laga un es nupierku jaunu, bet tagad atrodu vacū atslāgu. Paso-

kat, kura atsluoga ira lobuoka?"

Vysi vīsi atbildēja kai vīnā bolsā: „Vacuo atslaga!"
Tad muižinīks aizguoja par laiku atguoja ar Lidu zam rukas un

teica: „Tagad, muni draugi, jyus redzat, šei ir muna vacuo at-

slaga!"
Tad vvsi steidzīgi apsagērba, atsasveicynuoja ar muižinīku,

pajēme ar sevim sovu jaunivi un laidēs prūjom uz sovom muojom.
Bet Lida ar sovu muižinīku palyka muojā un dzeivuoja laimīgi.

5. A. 425. C. 884. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģu Pogās.

LP, V, 97, 1.

Kādam bagātam tirgotājam trīs meitas: divas daiļas, bet tre-

šā, jaunākā, vēl jo daiļa. Reiz tēvs, Rīgā braukdams, apvaicājies

meitām: „Nu, bērni, ko labu pārvedīšu jums?"
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„Vai! tet, parvediet man šoreiz zīžu svārkus!" vecāka kaulē-

jas. Vidējā atkal: „Vai! tēt, pārvediet man zīšu sagšu!"

Turpretim jaunākā atmet ar roku: ko pārvedīšot, pārvedī-
šot — viņai viena maksa. Ja cita neesot, lai pārvedot to, ko ceļā
atronot.

Labi. Rīgā tēvs nopērk vienai svārkus, otrai sagšu; bet tre-

šai pielūkos ceļā ko saraudzīt. Tomēr vai nu celmalās katrreiz

derīgas lietas mētāsies? Tā arī tēvam—jau turpat māju ežas —

vēl tukšā; tikai zaltis pašu brīdi velkas vezumam secen.

Ko vairāk — vāc to pašu ratos. Pie vārtiem meitas jau pre-

tim. Bet vecajam šoreiz kauns gandrīz pārvedumu rādīt: divām

gan būtu, trešai turpretim ne labas blēņas taču. Te pašu laiku zal-

tis izsprūk no ratiem un veiklā žiglumā aptinas trīs kārtām jaunā-
kai meitai ap kaklu. Tēvs domā: „Nožnaugs man bērnu!" un grib

jau nelieti gūstīt; bet šī nesūkstas neko: „Lai, lai! ko raustīt tik

daiļu lopiņu, lai paspigulo kaklam par greznumu — gan atritinā-

sies pats!"
Un meita sanēsāja trīs apaļus gadus valkājamo slogu. Pirmo

gadu zaltim nokrita aste un paliek par bizi; otru gadu nokrita vi-

duklis un paliek par medinieku suni. Jaunākā meita iesauca suni

par Plusku un turēja labi. Trešo gadu, tad zaltim nokrita galva

un, re: no galvas izkūņojās stalts princis zeltā, sudrabā, un saka:

„Tu, meitiņ, dvēsele, biji tik pacietīga, tādēļ būsi mana līgava. Tu

nekurnēji, tādēļ še gredzens pirkstā, valkā, kamēr atjāšu tev pa-

kal. Toreiz mātes māte — ragana tāda! — man uzbūra zalša

augumu, jo neapņēmu to ķēniņa meitu, ko šī cerēja uztiept. Ten-

cinu tev, ka zalti valkādama, izglābi mani. Paturi Plusku pie se-

vis; tas palīdzēs manu gredzenu tavā pirkstā sargāt; ir zalša bizi

pielūko labi un gaidi, kamēr tēvam atvēli būšu izrunājis tevi par

sievu apņemt."

To sacījis, ķēniņa dēls aizsteidzās; bet šī ātrumā ne atjēgties,
kādā necerētā laimē šodien iedzīvojusies.

Bet tēva pilī princim atkal nošāvās greizi: mātes māte, tikko

šo ieraudzījusi pils pagalmā, tūliņ uzbur otrreiz nelaimi: princis ne

par ko un ne par ko nevar vairs atcerēties, ko nācis, kur bijis. Un

nevien to: vēl nabadziņam tās domas vien galvā, ka visnotaļ jā-

precot kaimiņa ķēniņa meita, tā pati, ko pirmo reizi atraidījis.
Princis apmulsumā ieiet pie tēva, lūgšus lūgdams, lai darinot kā-

zas, precēšot to un to princesi. Tēvs vaicā: „Kur tad biji tos

gadus?"

„Biju kur nekur — kas, jupis, visu atmin."

Tēvs domā: «Sazini Dievs, kur tāds pasaulē blandījies; lai ari

precas, varbūt tad pāries jaunības trakumi."
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Labi, šis nejēgdams apprec uzburto ķēniņa meitu un dzīvo ka

pa miglu.

Bet gredzena valkātajā nevar un nevar savu brūtgānu sagai-

dīt: sāk jau bēdāties. Plusķa atkal mierina: «Nebēdājies vis, man

labs padoms prātā. Rītu tavs brūtgāns būs medībās tanī un tanī

mežā. Apģērbies par vīrieti, medinieku drēbēs, un iesim talkā."

Labi. Aiziet tur: vai medinieki nevarot viņus abus talkā

ņemt?

„Kalab ne?" princis atbild.

Nu medī, lai klimst. Vakarā citiem mediniekiem putnu tāds

mazumiņš; jaunajam mediniekam ar Plusku vesels lēvenis, nezin,
kur likt. Princis, zināms, brīnum cildina šos abus tamdēļ; bet

citiem mediniekiem tas skauž: „Tāds pasaules gājējs ar savu

Plusku te klaidās citiem pa kājām, nevarēja krupt kādā elles aiz-

krāsni!"

Un ko tādi vēl nedara?Sāk tikai princim ieblādēt: lai darot,

ko gribot — jaunais medinieks neesot ticams cilvēks. Vienkārt,

viņš neizliekoties nemaz pēc vīrišķa; otrkārt, kādēļ kautrējoties

sacīt, no kurienes nācis. Princis domā: „Ko var zināt? Varbūt

nav arī vīrišķis — jāmēģina izdibināt."

Un nu norunā tā: vakariņas ēzdami, došot arī jaunajam medi-

niekam stipru dzērienu; ja nedzeršot, tad viņš tiešām būšot sie-

vietis. Bet Pluska jau laiku jo laiku pačukst jaunajam mediniekam

visu, ko šie norunājuši; lai tādēļ dzerdama pievelkot krekla pie-
durkni lūpām tuvāk un aizlejot dzērienus piedurknē, tad neieskurb-

šot. Jā, pareizi: dzer kad tu atstieptos — jaunais medinieks ne

jutin nejūt. Šķiroties princis nodusmojas: „Ko te blēņojaties! kura
sieviete tāds tempējs?"

Bet šie vēl ierunā, lai citrīt pakaisot namā zirņus un lai saucot

jauno medinieku laukā; pār zirņiem kāpdams, tas pakritīšot un,

ja iekliegšoties smalkā balsī, tad būšot un būšot sievietis. Labi —

raudzīs vēl tā. Bet Pluska pamāca, lai tam tīšām labi rupji ieklie-

dzoties. No rīta, kā nu klups —šī labi rupjā balsī: „Kad tevi

vilks parautu, ar visiem zirņiem!"

Princis to dzird un nu nemaz vairs neklausās, ko šie tur ter-

gavoj bet medinieki tikmēr, tikmēr plijas, kā rūktas nāves virsū,
kamēr ierunā vēl trešo reizi paķircināt: pirtī būšot visus

kopā sūtīt. Bet Pluska iečukst: «Nebaidies nemaz no saviem

skauģiem! Līdz ko būsit pirtsnamiņā, es ielēkšu pa lodziņu balta

zaķa izskatā. Tie, zināms, ķers balto zaķi rokā, tamēr pasteidzies

nopērties un teci pie prinča, gan tad redzēsi, kas tālāk!"

Labi. Līdz nu medinieki pirtsnamiņā, te līpiņš, baltais zaķis,
bridauc! pa logu iekšā. Šie tūliņ: „Līpiņš, līpiņš — ķer, ķer!"
un visi pakal!
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Un, kamēr tie tur elsdami zaķi ķersta, jaunais medinieks sen

nomazgājies un prom pie prinča. Bet princis patlaban nāk itin

dusmīgs, pavisam sapīcis pretim, rādīdams sarkanu plaukstu:

„Redz, redz, ko tavs Pluska izdarījis. Pārkoda man roku un aiz-

skrēja par līpiņu ķēmodamies."

„Vai! kāds negants aplamnieks!" šī nožēlo un tūliņ izrauj no

kabatas to pašu zalša bizi pušumu pārsiet. Bet tai pašā acumirklī

bize aptura asinis un princim nozūd burvības spēks, jo nelāgās

asinis, visas sasūkušās bizē. Vēl ierauga arī savu gredzenu val-

kātājai pirkstā un nu pazīst, nu atminas visu. Arī Pluska at-

skrien itin priecīgs: „Re, kā izkodu burvības spēku, re, re, re!"

Tagad princis ieved līgavu tēvam: rādīt un prasa tā: „Tēt,

man nozuda viņreiz atslēga — liku jaunu kaldināt; tagad zudušo

atradu, kuru lietāšu?"

„Pirmo, pirmo, dēls! — tā vairāk aprasta!"

„Labi — tad prom uzspiesto ķēniņa meitu; ače. ar šo līgavu
dzīvošu laimīgs!"

Un raganu nu aizdzina ar visu uztiepto ķircekla sievu.

34. Uzticamā ķēniņiene.

A. 887. V. FilšsnoO. Volkova Sakstagalapag. Latvju

Kultūras kr.

Tuoli nu myusu vīnā kēnestī dzeivuoja vīns kēneņč. Itys kē-

nenč sadūmuoja ženētīs, ilgi jis meklēja sev jaunivis, bet rsikai

dēļ sovys sirdis navarēja atrast. Vīnu reizi kēueņč nūbraucja

uz medeibys, un īraudzēja uz teiruma ganeiti, kura dzonuoja lū-

pus. Itei ganeitja beja meita vīna bedna zemnīlka. Meita itei beja
cīši skaista: juos skaistumu navarēja ni ar spolvu pīraksteit, ni

posokā rozstuosteit, a ūtrys taidys nikur pasauļī nabeja. Da-

braucja kēnenč pi ituos meitys, apstuoja un runoj: „Vasala, skai-

stuo meitiņa!"_
„Vasals kēnenč!" atbildēja meita.

„Kaids tovs tāvs?"

„Muns tāvs bednais zemnīks, kurijis natuoli nu šaninis dzei-

voj."

Keneņč pavaicuoja nu meitys vuordu juos tava, un nūbraucja

pa sovu ceļi tuoluok. Napuorguoja dīnys treis, atbrauc kēnenč uz

tū cīmu, kur dzeivoj ituos skaistuos meitys tāvs. Kēnenč īguoja
zemnīka ustobā un nūzavasoluoja: „Vasals, lobs cvlvāks!"

„Vasals kēnenč!" atbildēja zemnīks.

Kēnenč suoka runuot: „Es atbraucu pi tevis praseit, kab tu

man atdūtu par sīvu sovu meitu."
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Zemnīks kēneņam atbildēja: „Jiusu vaļa!"

„A tu gribi īt pi manis?" vaicoj kēneņč nu meitvs.

„Jā!" atbildēja mieita.

„Es tevi jemišu par sīvu, bet tu mani klausi, kū es tev pas-

ceišu. Noklauseisi — muns zūbvns, tova golva nu plaču."

„Labi, es klauseišu!"

Kēneņč izdevja pavēli pa vysim kēnestim, ka pi juo uz taidys

dīnys byus kuozys. Atīt tei dīna, pībraucja pi kēneņa daudz

gostu. Kēneņč atvedja sovu jaunivi cīma drābūs un ruoda sovim

gostim, vaicuodams: „Nu, kai jiusim pateik muna jaunivja?"

Vysi gosti atbilda jam: „Ka jums pateik, mums ar pateik."

Tūlaik kēneņč lyka, kab juo jaunivja apsavylktu kēneniņis

drābūs. Jaunivja apsavylka un jī nūbraucja lauluotūs uz bazneicu.

Pēc kuozu kēneņč suoka dzeivuot ar sovu sīvu un vīns ūtru mī-

ļuot un žāluot. Par kaidu godu kēneņa sīvai dzyma dāls. Kē-

neņč runoj uz sovu sīvu.- „Dzymušais dāls na ir skaists puika, jū

vajag nūgubeit; a to cyti kēneņi nu cytu kēnestju smīsīs nu myusu

dāla, ka dāls myusu izguoja nu zemnīka morda."

Sīva soka uz kēneņi: „Kai tu gribi, tai dori; es nikuo navaru

tev pretim runuot!"

Kēneņč pajāmja sovu dālu, runuodams uz sīvu, ka jis jū nūgu-

beis, bet kēneņč sovu dālu nagubēja, a atdevja audzeit, kab sīva

nozynuotu, sovai muosai. Tai puorgoja vēl gods laika, kēneniņa

radēja meitu. Kēneņč otkon soka uz sovu sīvu: „Meita ir naskai-

sta, jū ar vajag nūgubēt, par tū, ka vvsi kēneņi nu manis smīsīs,

ka pi manis ir meita nu zemnīka morda."

Sīva jam otkon atbilda: „Tova vaļa, kū tu gribi, tū dori."

Kēneņč pajāmja itū meitini un taipat nūnesja uz sovu niuosu

un atdevja muosai, kab jei ar itū meitini audzeitu da laika, koleidz

jei izaugs lela. Tai puorguoja daudz godu, ķēniņa dāls un meita

izauga leti. Dāls smuks puika, a meita vēl slkaistuoka, ka taidys

meitys navar pasauļī atrast.

Vīnu reizi kēneņč sasaucja vysus šovus kalpus un soka uz

sovu sīvu, ka jis nagrib ar jū dzeivuot. „Tu esi zemnīka meita, a

es asmu kēneņč. Vilc nu mugorys kēnenītis drābis, vile šovus

zemnīka drābis un ej dzeivuotu uz sovu cīmu da sova tāva."

Napascēja kēneņa sīva ni vuorda pretim, pajāmja nūvylka
kēneņa drābūs un apvylka šovus drābūs, kuri beja ja[ nu sova

tava iduty, un nūguoja dzeivuot uz cīmu da sova vāca tava un

suoka otkon staiguot gonūs.

Keneņč sadūmuoja uz ūtrys ženetīs, izdevja i>aveli pa vysu

kēnesti, ka uz taidys dīnys byus kuozys, un taipat pasaucja nu

cima sovu sīvu un pascēja jai, kab jei vvsu labi sataiseitu muo-

juos, runuodams: „Tiuleņ atvesšu jaunu sīvu."
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Sīva vvsu sataisēja, stuov un gaida. Atvad kēneņč jaunivi,

pēc juo atbraucja daudz gostu un šādās vysi pi golda. Kēneņč

vaicoj sovai sīvai: „Nu, sīva, kai loba muna jaunive?"

„Ka dēl tevis loba, tod ir dēļ manis vēl lobuoka."

Tūlaik kēneņš pascēja sovai sīvai: „Ej un apvilc kēneniņis
drābus un sēstīs ar maniim pi vīna golda. Tu beji un bvusi par

munu sīvu, a itei jaunivja ir tova meita, a itys jaunais puiss ir

tovs dāls.

Nu tuolaika kēneņč suoka dzeivuot ar sovu sīvu un puorstuo-
ja jū muonēt, un da pošis nuovis jai vīrēja un jū mīluoja.

35. Žēlsirdīgā meitene.

A. 888. J. Bank i n s „Š i s un tas" I, 1872, 22.

Reiz dzīvoja maza meitene, kurai tēvs un māte bija nomiruši;
tā bija lielā trūkumā, viņai nebija ne istabiņas, kur dzīvot, ne gul-

tiņas, kur atgulties; tikai drēbītes, kas mugurā, un sausas maizes

gabaliņš rokā, ko kāds žēlsirdīgs cilvēks tai bija iedevis. Bet

viņa bija godīga un dievbijīga. Tā no visiem cilvēkiem aizmirsta

un atstāta, paļāvās uz Dievu, un tad aizgāja uz lauku. Tur viņai

nabags vīrs nāca pretī un lūdzās: man drusciņ ko ēst, es

gauži esmu izsalcis!"

Meitene atdeva visu savu maizes gabaliņu, sacīdama: „Dievs
lai tevi svētī!"

Tālāk ejot viņa satikās ar mazu bērnu; tas raudādams sa-

cīja: „Ak, kā man galva salst, dod man ar ko apsegties!"
Meitene noņēma savu lakatiņu no galvas un atdeva tam. Kad

šī kādu gabalu bija pagājusi, tad otrs bērns nāca pretī, kam tikai

krekls bija mugurā, kādēļ dikti sala; šim tā iedeva savus vamzī-

šus (jakiņu). Vēl tālāku pagājušai, trešais bērns lūdzas pēc viņas
brunčiem, kam šī atkal tos atstāja.

Pēdīgi tā danāca pie liela meža, un tur jau krēsla metās. Tad

šai vēl viens bērns nāca preti un lūdzās pēc krekla. Tā domāja:

„Tagad ir tumša nakts, kur neviens neredz, tāpēc arī bez krekla

var iztikt."
Šī novilka savu krekliņu un atdeva arī to. Nu viņa stāvēja

kaila plika; uz reižu zvaigznes sāka birt no debesīm, kas beidzot

tpar spožiem rubuiiem palika. Un lai gan šī savu krekliņu bija
atdevusi, tomēr viņai tagad itin smalks un jauns krekls bija mu-

gurā; tur nu viņa spožos rubulus ielasīja un bija loti bagāta visu

savu mūžu.

Piezīme. Šo pasaku ir norakstījis Alfrēds un ievietojis savās «Pasa-

kās", no turienes to izjēmis arī A. Lerchis-Puškaitis savu pasaku VII. daļas

otrā pusē. P. Š.
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36. Taisnīgais dēls.

A. 869. Skolnieks E. Cimbulis Lauros.

Vienam tēvatm_ bija trīs dēli. Jaunāko dēlu sauca par I)ze-

nīti. Dženītis aizgāja no mājas pasauli skatīties. Tēvs mājā pa-
lika arvien vecāks un nevarīgāks un norakstīja visu savu mantu

abiem vecākajiem dēliem, bet Dzenītim neatstāja nekā. Kad nu

arī Dzenītis pārnāca mājā, tad tēvs no savas slimības gultas
vinu vēl uzrunāja: „Mīļo Dzenīt, es tev it nekā neatstāju no sa-

vas mantas, bet varu tev dot tikai savu tēva svētību un vienu

pāru dūrainu cimdu."

L
,Mījo tētiņ, dod man tikai savu svētību, es būšu ar to mierā

un dūrainie cimdi arī man labi noderēs."

Tēvs nomira, vecākie dēli saņēma viņa mantu, bet Dzenīti

aizdzina projām. Tas nu aizgāja pasaulē darbu meklēt un reiz

veļā vakarā nonāca pie kādas pils vārtiem. Ķēniņa kalpi atraduši

Dzenīti pie vārtiem un veduši to pie ķēniņa. Ķēniņš prasa: „Ko
tu te meklē?"

„Es meklēju darbu."

Turpat sēdējusi arī ķēniņa meita, ēdusi ķiršus, bet kauliņus
metusi zemē. Dzenītis to ieraudzījis un teicis: „Princesīt, tas nav

labi, ka tu kauliņus met uz grīdas!"
Princese palikusi dusmīga un teikusi: „Kas tev tur par daļu?"

Keniņš prasījis atnācējam: „Nu, ko tu māki strādāt?"

„Visu ko! Es varu nošaut pat ķiršu kauliņu princesei no

plaukstas."

„Labi, nošauj ar!"

Dzenītis arī nošāvis kauliņu, kā bija solījies. lenācis prin-
ceses mīļais kaķītis un Dzenītis tam nošāvis vienu spalviņu no

astes galiņa.

j,Jā, tu esi labs mednieks, bet vai tu vari iztikt bez miega?"
„Ja, es varu iztikt bez miega."
„Labi, es tev došu šonakt vaktēt savu kroni un pulksteni; bet

ja tu to nenovaktēsi, tad tev būs liels sods."

Vakarā ēdot, ķēniņš iedod Dzenītim miega zāles un liek tam

vaktet. Dzenītis sargā, sargā, bet nupat sāk nākt miegs un aiz-

mieg. No rīta nāk ķēniņš un prasa : „Dzenīt, cik pulkstens?"
Dzenītis uztrūkstas no miega, skatās visapkārt, bet vairs nav

pulksteņa. Nobijies, viņš atbild: „Nav man vairs pulksteņa. To
kaut kas ir nozadzis."

„Tad jau tu esi gulējis?"
Pa to laiku ieskrien ķēniņa meita, kurai ir Dzenīša žēl, un

saka: „Ne, nē, Dzenītis nav gulējis. Viņš visu laiku bija nomoda."

„Ko nu tu stāsti niekus," iesaucās Dzenītis. „Es gulēju gan!"
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„Nu tad es redzu, ka tu nemelo. Tu esi goda virs. Man tādi

oilvēki patīk. Še jem manu meitu par sievu. Es jums dodu savu

tēva svētību. Es sarīkošu lielas kāzas, kuras dzersim trīs dienas

un trīs naktis."

Dzenītis nu apprecēja ķēniņa meitu un dzīvoja laimīgi.

37. Īsti draugi.

1. A. 890. V. Zacharska no J. Zeigurova Vilanu pag.

Vacūs laikūs dzeivuoja uz šuo pasaula vīns cīši boguots ķē-

niņš. Itū ķēniņi ļaudis namīluoja. Tymā pat pusī dzeivuoja vīns

puiss, vuords juo beja Juonīts. Itū Juoni ari vysi cīši nelubēja.
Vīnu reizi dusmīgi Jaudis danesja ķēniņam par Juoni, ka jis gryb

nūsyst ķēniņi. Kēninš kod itū dabuoja zvnuot, sadusmuojās un

teica, lai Juons nuok pi juo tyuleņ. Juons atnuoca pi ķēniņa, ķē-

niņš suoka jautuot, voi tys taišnība, kū ļaudis runoj par jū. Juons

atbildēja: „Nā, es nakuo nadūmuoju dareit ar jums, tikai teicu, ka

myusu ķēniņš nav tyk lobs un ir sirdīgs."

Rozzadusmuojās ķēniņš uz Juoņa un lyka kolpim dasist Juoni

ar noglym pi kūka krysta. Juons teica: „Es nasabeistuos nuovi,
tik vīnu prosu nu Jums: palaidit mani uz sātu atvadītīs nu so-

vim radiuīkiim. Tai kai es pēc trim dīnoni atnuokšu, uz sovas vī-

tas pagaidāms es atstuošu sovu draugu Andrivu. Jo es naatīšu

par trim dīnoim, tūreiz pīsysts byus muns Andrivs."

Ķēniņš, dūmuodams na ilgi, lyka kolpim tiuleņ pasaukt vīnu

vēcini, kura beja rogona. Kolpi atvedja tū rogonu un jei suoka

mest kārtus un vysu par dusmim pīrunuoja uz navaineiga Juoņa,

un tai pat pascēja, ka Juoni vajag pīsist pī krysta, un naticāt

jam, ka jis īs atvadītīs nu sovim radinīkim. Kod rogona itū ru-

nuoja kēneņam, vīna peļe daskrēja pi Juoņa un soka jam: „Na-

zabeistīs, es tev paleidzeišu."
Juons suoka rauduot, ka lauds jam nagrib paleidzeit, bet

pele tai apsūlējās jam dūt sovu paleigu. Ķēniņš ilgi dūmuoja un

pascēja: „Labi, Juons! Ej uz sātu atvadītīs nu sovim draugim,
bet uz sovys vītys pamet sovu draugu Andrivu. Ka tu par treis

dīnys naatīsi, draugs tovs Andrivs uz tovys vītys byus pīsists pi

krysta."

„Labi!" pascēja Juons un dreižuok nūskrēja uz sovu sātu.

Napuorguoja div dīnys, atsikrīn pi Juoņa pele un soka: „Mīlais

Juon, ej dreižuok pi kēneņa, ratovoj sovu draugu! Jū šudin lo-

suos pīsist pi krysta."
Nūsabeida Juons un dreižuok nūskrēja ratovuot sovu draugu.

Daskrēja jis pi kēneņa pils — vērās, ka Andrivs jau pīsysts pi kry-
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sta. Jis ar lelu žālumu klīgdams daskrēja pi tuo krvsta un ly-
kuos bez vysaiidys nūmaņiis uz zemis. Par kaidu niezu stracl

puorzamyuda un vērās: juo draugs Andrivs staigoj dzeivs, a

pats kēneņš pīsysts pi krysta, a vacuo rogona, sarausteita uz pu-

sim, guļ zam krysta. Kas Andrivu nu ituos nuovis ratovuoja, vēl

da šam laikam nikas nikuo nazyna.

2. A. 890. No Marijas Romauenko, dz. 1794. g., Ludzas ap-

riņķi Stiglavas draudzē. W. Weryho, Podania

Lotewskie, Varšavā. 1892, 10.

Karalim' bija dēls vārdā Gvida. Karalis gribēja vinu appre-
cināt un ieteica tam: ņemt vienu jeb otru karaļmeitu, bet viņš ne-

bija pierunājams.
„Es vēlos sev par sievu pagānu meiteni," teica dēls.

Tevs viņam atbildēja: „Kā tad tu ar viņu apprecēsies, jo

viņa taču tic citam dievam?"

Beidzot viņš tomēr apmierinājās un aizbrauca meklēt dēlam

pagānieti. lebraucis pie_ kādas pagānietesi, viņš atrada tur jau
sešus preciniekus priekšā. Viņam sacīja, ka esot jānāk pašam
Gvidam. Atbrauca Gvida. Citi precinieki' viņam sacīja, ka cīņā
jaizšķirot, kuram no viņiem piederēšot karaliene.

„Esmu ar mieru," — teica Gvida, „bet papriekšu nolīgsim
ar rakstu, lai vēlāku neviens netiktu apvainots par notikušo: ja
arī bojā iesim kā lopiņi."

lesakās cīņa, kurā Gvida visus sešus nosita. Tagad man pie-
der karaliene," viņš iesaucās. Viņam to arī atdeva un iedeva

līdza elkus, kurus karaliene vēlējās pielūgt.

«Nepielūdz elkus!" teica Gvida: „Mums ir Dievs un viņa
Mate vissvētākā Mārija."

Gvida viņu iemācīja lūgties un tie pāra gadu dzīvoja laimīgi.
Bet kadu reizi Gvida, izgājis laukā, izdzirda no augšas balsi: —

„Esi paņēmis sev sievu pagānieti, pasargā tagad mani no viņiem!"
Paskatījies uz augšu, Gvida nekā neredzēja. Atkal dzird

balsi: „Gvida, sargā mani no pagāniem!"
Apskatījies apkārt, atkal nekā neredzēja. Trešo reizi viņš

izdzirda atkal tos pašus vārdus un mākoņos ieraudzīja Kristu. —

„Gvida, sargā mani no pagāniem!"
„Kur viņi ir?" jautāja Gvida.
„Jeruzalemē mani vajā pagāni: tie ienāk baznīcā paspēlēties,

izdzen viņus no mana nama!"

_

Gvida aizgāja un acumirklī atradās Jeruzalemē. legājis baz-

nīca, viņš jautā pagāniem: „Vai ticat Dievam un Dieva Mātei?"

„Mums pašiem ir savi dievi," tie atbild.

Gvida iesāka dzīt viņus no baznīcas ārā. Viņš apsita un at-
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stāja dzīvus tikai tos, kas krita ceļos un pielūdza patieso Dievu.

Bet cīņas laikā viņš bija zaudējis spēkus un palicis vājš un vecs,

un mati viņam bija palikuši balti. Pēc cīņas viņš gribēja griezties

atpakaļ pie sievas un aizgāja. Ceļā sastop Svltanu, kas viņam
jautā: „Kurp iedams, Gvida?"

„Eju uz māju, bet kas tad tu esi?"

„Jauns būdams dienēju karalim, bet kad paliku vecāks, vi-

ņam radās cits kara vadonis vārdā Kartauzis, ar septiņiem dē-

liem, kas stājās manā vietā, mani padzīdams."

Gvida lūdz Syltanu, lai tas viņam paieskātu galvu, piebilz-

dams, ka viņam galva sāpot.

Syltans viņam paklausīja. Gvida nolika galvu viz Syltana

ceļiem un aizmiga. Miega laikā no Gvidas mutes izlīda balts,

liels spieķis un pakārās ne visai augstu gaisā.
Kad Gvida bija uzmodies, Syltans viņam jautāja: „Ko tu no-

sapņoji?"

„Nekā," viņš atbild.

„Bet es redzēju baltu spieķi, kas izlīda no tavām lūpām um

kalniņā pakārās."

„Parādi man to!"

Syltans ieteica viņam uzkāpt kalnā. Gvida viņam paklau-

sīja, un spieķis nolaidās zemē. Gvida to paņēma un ielika kulē.

Beidzot Gvida teica Syltanam: „Paliec tagad šeit, bet es sūtīšu

tev pakaļ un tu atkal tapsi par kara vadoni kā agrāk un tu paliksi
līdz nāvei savā iepriekšējā vietā."

Gvida atnāk pie karaļa: „Kas tu esi?", karalis jautā.

„Droši vien par mani jau būsi dzirdējis: esmu tas, kas izdzina

pagānus no Jeruzalemes."

„Paliec pie manis par kara vadoņi!"

„Nevaru: man pašam ir valsts un sieva; bet sakāt, kāpēc jūs

padzināt savu krietno kara vadoņi?"

„Viņš palika vecs, bet Kartauzis labs kara vadonis un stājās

viņa vietā ar septiņiem dēliem."

„Aiciniet Syltanu atpakaļ; viņam piemīt Dieva palīdzība."

Šos vārdus izdzirdis, Kartauzis sadusmojās. Kad par nakti

karalis pavēlēja, lai Gvidam uztaisītu pie loga zīda gultu, Kar-

tauzis, vēl vairāk saskaitās un teica saviem dēliem: „Mums šis

Gvida ir jānogalina, bet karalim teiksim, ja viņš jautātu, ka viņš

izbēdzis."

Pieslējuši pie loga trepes, viņi izņēma logu, un Gvidu ar visu

gultu iemeta jūrā.
Karalim bija trīs zvejnieki, kas gādāja viņam par zivim pus-

dienās. Zvejnieki iebrauca jūrā un ieraudzīja tur skaistu putnu.
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Viņi dzinās tam pakal un piebrauca pie salas. Putns nu nozuda,

bet tā vietā viņi ieraudzīja gultu ar cilvēku.

„Ja arī zivju mēs nesazvejosim, tad tomēr aizvedīsim kara-

lim šo cilvēku, par ko viņš arī būs mierā."

Pa to laiku Kartauzis stāsta karalim: „Re, kur jusu kareivji:

naktī aizbēga ar visu gultu."

Te ierodas zvējnieki, atnes ar visu gultu Gvidu un saka: „Šo-
reiz, karali, mēs gan zivju nesazvejojām, bet atnesām jums cil-

vēku, kas gul zīda gultā. Mēs domājām, ka viņš ir putns, un skrē-

jām tam pakal."
Karalis labi saprata, ka še Kartauža nedarbu upuris, sadus-

mojās par to, bet zvejniekiem apsolīja bagātas dāvanas.

Kartauzis negrib padoties un uzaicina Gvidu cīnīties
L

Kara-

lis viņam to atļauj, bet ieteic papriekšu paēst, lai rastos spēks.

Pēc ēšanas karalis nozīmē trīs stundas laika, pēc kura cīņa

jāpārtrauc, ja kādam no cīņas dalībniekiem gribētos dzert.

Cīņu iesāk no vienas puses Gvida, bet no otras puses —

Kartauzis ar dēliem. Pusotras stundas viņi bija cīnījušies, kad

Kartauzim jau gribējās dzert. Viņš ar dēliem padzērās un devās

atkal cīņā. Pēc kāda laika arī Gvidam gribējās dzert, bet Kar-

tauzis tam neļāva. Gvida sajūt arvien lielākas slapēs, beidzot

ūdens pats pienāk viņam pie mutes un Gvida padzeras, cīņu ne-

pārtraucot. Viņa spēks vairojās. Izņēmis no kules_ spieķi, kas bija

Dieva dots, Gvida ar vienu cirtienu nosit četrus dēlus, bet no otra

cirtiena krita Kartauzis pats ar pārējiem trim dēliem. Pec cīņas

Gvida paliek viens pats uz lauka. Karalis redzēdams, ka Gvida

bija uzvārētājs, grib viņu pierunāt, lai tas paliktu pie viņa par

kara vadoņi.

„Nevaru," atbildēja Gvida, „paņem Svltanu, viņam Dievs pa-

līdzēs un viņš uzvarēs visus naidniekus."

„Kur lai viņu meklēju?"

„Iziešu laukā, paskatīšos, gan viņš būs klāt."

Atnāca Svltans un karalis to pieņēma. Gvida grib aiziet pro-

jām un atsveicinās ar karali. Karalis piedāvā viņam naudu un

dāvanas, bet viņš nekā negrib ņemt. Karalis ludz, lai viņš paņe-

mot kaut zirgu, bet Gvida atsakās arī no ta.

Izgājis aiz vārtiem, Gvida atradās sava valstī. Viņš negāja
vis tūliņ pie sievas, bet apmetās pie kādas sievietes, kurai bija

dels. Gvida no vecuma vairs labi neredz un ludz šīs sieviņas

delu, lai tas aizvestu viņu uz baznīcu: „Gribu Dievu lugt," viņš

saka, „varbūt arī ieraudzīšu kādu no pazīstamiem. Visu dzīvi

esmu pavadījis klejojot, atnācu šeit, lai mierīgi nomirtu."

Bacnīcā nonācis, viņš nosēstas starp nabagiem. Baznīca ie-

nāk arī viņa sieva ar pieci gadi vecu dēlu un dodama nabagiem
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dāvanas, ludz viņus, lai tie lūgtu Dievu par Gvidu: „Ja viņš vel

dzīvo, lai pārnāk mājā, bet ja ir miris, tad lūdziet par viņa dvē-

seli!"
Gvida bija viņus pazinis un apkampis savu mazo dēliņu,

piespieda to pie savām krūtim. Karaliene par to saskaitās un

teica: „Kā katrs nabags var manu dēlu skūpstīt!"

Dievkalpošanas laikā Gvida aizgāja pie baznīckunga, lai iz-

sūdzētu grēkus, bet puisēnam, kas viņu bija atvedis šurp, piesa-

cīja, lai viņš sekojot pakal tai kundzei, kas viņam esot devusi dā-

vanu, un kuras dēlu viņš noskūpstījis. Lai viņš noskatoties, kurās
durvīs un kurā dzīvoklī viņa ieiešot.

Puisēns ari visu izdarīja un pastāstīja, kur tā kundze dzīvo-

jot. Pēc tam Gvida sūta puisēnu, lai viņš pasacītu viņa kundzei,
ka Gvida mirdams lūdzot, lai viņa ar dēlu tūliņ ierastos pie viņa.
Puisēns aizgāja, bet kundze, viņam neticēdama, teica, ka Gvida

nekur citur nebūtu uzturējies, bet būtu tūliņ nācis pie savas sie-

vas. Tad Gvida iedeva puisēnam savu laulājamo gredzenu, kuru
karaliene ieraudzījusi, drīzi vien devās pie Gvidas. Gvida vi-

ņiem deva savu pēdējo svētību, sacīdams: „Es eju uz debesim;

arī jums tur vieta ir sataisīta, jūs nebūsit tur, kur ir jūsu tēvi."

Ar tiem vārdiem Gvida nomira un eņģeli aiznesa viņu uz de-

besim. Kartauzis ar dēliem aizgājuši uz elli. Svltans līdz pašai
vei bija pie sava karaļa par kara vadoni un karoja arvienu lai-

mīgi.

Piezīme. Sī pasaka ir tikai sagrozīta leģenda par svēto Gvīdu (VītuV
bet ar polu tulkojumu ir jau nonākusi pasaku literātūrā, kādēļ nebija izme-

tama. Ar draudzības motīvu vina drusku līdzinās 890. numuram. Nebūtu,

varbūt, ieteicams neīstai pasakai dot savu numuru. P. Š.

38. Otram bedri rok, pats iekrīt.

1. A. 891. N. Gerbaševskis no Andrieva Tuntula Rēzek-

nes apr. Unguru pagastā.

Reiz dzīvojis kāds nabags zemnieks. Tam bija liela zeme

un viss cits pa daļai jau paputējis. Šim zemniekam bij 12 bērni.

Kādu dienu mežā viņš atrod vēl vienu puisīti. Arī šo atnes mājās

un arī to audzina. Šo zēnu vini nosauca par Jēkabu. Nu zemnie

kam sāka labāki iet. Viss, kas tika Jēkābām novēlēts, loti labi iz-

devās.

Tā pagāja gadi. Jēkabs jau bija liels vīrs un nu jāķeras pie
arkla. Labi. Viņš uzar un noecē, bet sēt nesēj. Citiem jau ir labība

uzdīgusi. Pēc kāda laika arī Jēkabs sāk sēt. Nu uznāca salna, loti
stipra salna. Tiem, kam bija agri sēts un jau uzdīdzis, viss nosala.
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Bet Jēkabam vēl nebij uzdīdzis, tā tad arī nenosala. Bet nu Jē-

kaba labība sāk tā augt, ka tik ir ko noskatīties. Rudenī nokul tik

daudz labības, ka nav kur likt. Paiet ziema —.atnāk pavasars.

Nu Jēkabs sāk loti agri art. Vēl knapi tik sniegs nokusis, kad

viņš jau savus laukus apsējis. Citi sāk smieties un vēl kā zobo-

dami nosaka: „Jā, iznāks tā kā mums pērn. Nosals un nekas ne-

izdosies."

Arī tēvs lāgā negrib piekrist Jēkabam. Bet kas nu notika?

Jēkābs jau savu labību kūla, kad citiem vēl bija zaļa. Atnāca agra

ziema, sāka snigt sniegs, neviens vairs savu labību nenopļāva. Tā

visa labība sapuva tīrumā. Nu arī daudz saimnieki sāka skatīties

uz Jēkābu, un kā viņš darīja, tā arī šie. Tā visiem iznāca labi.

Arī kungs, padzirdējis par šo brīnuma cilvēku, domāja to pie
sevis pasaukt un noprasīt, kā viņš visu to var zināt. Atnāk Jēkabs

uz muižu. Kungs izprašņā viņu, bet Jēkabs nekā nestāsta par

savu spēku. Nu kungs liek viņu pie grūtākiem darbiem. Bet līdz

ar Jēkaba atnākšanu sāk muižā viss labi izdoties. Arī kungs sāk

ievērot, un nu viņš Jēkabu iecel par visas muižas pārvaldnieku.
Tā tas iet labu laiku. Šim kungam ir loti skaista meita, un tā kā

abi jaunieši bieži satiekas, tad viņi arī iemīlās. Nu viņi norunā

precēties. Bet kungs negrib to pielaist. Viņš nolemj Jēkabu no-

kaut, bet kā? Viņš pasauc dzirnavu priekšpuisi un saka, ka tas,
kas pirmais dzirnavās ienāk, ir iemetams starp dzirnavu ratiem

un samalams. Bet Elfrida, kunga meita, to noklausās. Viņa visu

pastāsta Jēkabam. Bet tas atbild: „Es jau zinu, un es agri, kā pa-

rasts, neiešu. Man ir citur jāiet."
Pec kāda laika kungs iet skatīties, vai viņa pavēle ir izpildīta,

bet līdz ko kāju par slieksni sper, viņu sagrābj stipras rokas un

iemet dzirnavās. Tā kungs tiek samalts. Jēkabs aprecas ar Elfrī-

du un nu viņš ir kungs. Savu audžu tēvu viņš atlaiž brīvu. Arī

pret saviem dzimts ļaudim viņš izturas labi. Tā Jēkabu vēl ilgi at-

minēja zemnieki.

2. A. 930. 891. Skolniece E. Līdeka Lubānā.

Priekš daudz, daudz gadiem dzīvojis kupcis, kas bijis ļoti
bagāts, bet arī tikpat skops un skaudīgs. Reiz kupcis braucis pa
mežu un dzirdējis, ka mežā divas sieviņas sarunājušās. Pirmā tei-

kusi: „Šonakt Spuņu saimnieka kūtī atskries balts jēriņš, bet to

apēdīs vilks."

Otra atteikusi: „Tā paša saimnieka sievai šonakt piedzims
dels, kas bus lielākais kupcis pasaulē."

To visu dzirdējis, viltīgais kupcis nu tūliņ braucis uz to māju,
iebraucis un dabūjis zināt, ka patiesi saimnieka kūtī ir balts jē-
riņš, bet saimniecei dēls. Kupcis solījis lielu naudu par jēriņu un
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saimnieks arī to pārdevis. Nu kupcis ļauni nosmējies, kur gan

vilks šo vairs ēdīs, kad cepetis drīz būs gatavs. Licis jēru nokaut

un iztaisīt cepeti, bet pats izgājis pa dārzu pastaigāties.
Kalpone izcepusi gaļu un uzlikusi, lai atdziest, te — kur bijis,

kur ne — vilks klāt, paķēris cepeti un prom uz mežu, bet kupcis
noskatās vien.

Tagad kupcis iet pie saimnieka, lai pārdodot šim savu dēlu,
šis to izmācīšot par lielu kupci. Saimnieks sakot: ne un ne, bet

kupcis solījis visādus labumus un vēl loti daudz maksājis, ka saim-

nieks pēdīgi arī pārdevis.
Nu kupcis sēdies ratos un prom uz mežu, nosviedis bērnu ze-

mē vilkiem par barību un pats braucis mierīgs mājā, priecāda-

mies, ka nu nebūšot, kas šo pārspēj.
Bet gadījušies labi cilvēki, kas bērnu mežā atraduši, pa-

ņēmuši līdz un izaudzinājuši. Šis arī patiešām izaudzis par va-

renu kupci.

Dēls, kupcis, nospriedis precēties, un meklējis sievu. Izmek-

lējies, izmeklējies — nekā, nevarējis atrast. Beidzot dabūjis zi-

nāt, ka vienam kupcim ir skaista meita. Aizbraucis un apņēmis
arī par sievu.

Vecais kupcis nezin kā bijis izodis, ka znots ir Spuņu saim-

nieka dēls, tas pats, ko nosviedis mežā. Vecais varen saskaities

un nolēmis ir tagad znotu nomaitāt.

Pavēlējis puišiem mežā izrakt dobi un pirmo, kas piejāšot klāt,
lai grūžot bedrē iekšā. To visu noklausījusies dēla sieva un iz-

stāstījusi vīram, kad tēvs sūtot uz mežu, lai jājot uz tēva māju, bet

zirgu lai palaižot vajā. Labi, dēls arī tā izdarījis. Nu vecais kupcis
redzējis, ka zirgs pārskrien mājā, jājis apraudzīt. Puiši, redzē-

dami, kā vecais pats jāj, brīnījušies, bet kas teikts, tas jādara. Sa-

ķēruši veco, iesvieduši bedrē un apbēruši ar smiltim. Bet jaunais
kupcis jājis pie savas sievas un bijis tagad lielākais kupcis pa-
saulē.

3. A. 891. Edgars Elksnītis no Līzes Lapaines Ikšķilē.

Senos laikos dzīvoja viens kungs, kam piederēja eļļas fabrika.

Paregonis tam pareģoja, ka tā sievai piedzimšot dēls un šis dēls

būšot vainīgs pie tēva nāves. Tēvs, to dzirdēdams, noiet pie mu-

cinieka un liek uztaisīt zaļu muciņu. Mājā pārnācis, viņš ieliek

bērnu muciņā un palaiž upē. Muciņa peld pa upi līdz beidzot iepeld
jūrā. Jūrmalā to atrod viens jauns zvejnieks un, tā kā zēns ir

loti skaists, tad paņem to par savu dēlu. Tā paiet divdesmit gadu.
Vienu dienu jūrmalā ierodas daudz zvejnieku un starp tiem ir

arī viens resns kungs. Kungs apmetas pa nakti pie jaunā zvej-
nieka. Kungs ir zvejnieku audžu dēla tēvs, bet viņš savu dēlu
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vairs nepazīst. Vakariņas ēdot, kungs ievaicājas: „Kur jums tik

skaists dēls?"

„Jā, mums to Dievs iedāvināja."
..Dievs iedāvināja? Kā tad Dievs var iedāvināt?"

Nu zvejnieks izstāsta, kā atradis zēnu. Tagad kungs arī ie-

skatās un pazīst savu dēlu, bet tam nav par to ne jausmas. Kungs
gudro, kā dēlu nomaitāt. Viņš iedod dēlam grāmatu un liek to

aiznest uz pili savai sievai. Lai tiktu pilī, vispirms bija jāpāriet
pār tiltu. Tilta galā stāv vecs vīriņš un vaicā: „Kur iesi, dēls?"

Dēls izstāsta, ka nesot kunga sievai grāmatu. Vecītis saka, lai

iedod to viņam. Dēls gan negrib, bet beidzot tomēr iedod. Vecītis

panēm grāmatu saplēš un iesviež upē. Dēls nu izbēdājas, kā lai

bez grāmatas ejot. Vecais vīriņš paņem papīru, uzraksta jaunu
grāmatu un iedod dēlam sacīdams: „Nes nu, dēls."

Dels aiznes grāmatu un iedod kundzei. Kundze izlasa grā-
matu un tur ir rakstīts: „Tūdal salaulā mūsu meitu ar šo jaunekli."

Kundze pasauc mācītāju un tas arī salaulā brāli ar māsu.

Vakarā ierodas kungs un vaicā: „Vai tu manu pavēli izpildīji?"
„Jā," sieva atbild, „es viņu salaulāju ar mūsu meitu."

„Vai tu traka?" kliedz vīrs, „tu viņu salaulāji ar mūsu meitu?

Es taču tev liku viņu iemest karstā eļļas katlā!"

Nu sieva atnes grāmatu un rāda, tur melns uz balta rakstīts:

«Saprecini šo jaunekli ar mūsu meitu!"

Nu kungs redz, ka dēla nomaintāšana nav izdevusies. Viņš
izgudro dēlu sūtīt pēc pulksten desmitiem uz fabriku, lai apskatās,
kā strādnieki strādā. lepriekš viņš aiziet uz fabriku un pavēl,
to kas nāks pēc pulksten desmitiem, lai tas būtu vai pats kungs,
iesviest vārošā ellas katlā. Pēc desmitiem dēls grib iet uz fabriku,
bet meita raudādama lūdzas, lai šovakar neejot. Beidzot dēls Jau-
jas pierunāties un neiet. Pēc desmitiem kungs domā: ies palūko-
ties, kā dēls vārās. Tiklīdz kungs iet iekšā, strādnieki viņu sa-

grābj un iesviež verdošā eļļas katlā. Nelīdzēja ne lūgšana, ne ru-

nāšana.

Otrā rītā meklē kungu un atrod to galīgi savārītu ellas katlā.

Ta piepildās paregoņa pareģojums, ka dēls būs vainīgs pie tēva

nāves. Pēc tēva nāves dēls paliek par muižas mantinieku un no-

dzīvo ar māsu laimīgi līdz mūža beigām, nezinādami, ka tie ir

viena tēva bērni, jo tēvs noslēpumu bija paņēmis nāvē līdz.

4. A. 891. Skolnieks J. Banazis no 70 g. vecas M. Banazes

Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz bagātais Markus sarīkojis lielas dzīres. Dzīru laikā at-

nācis kāds vecs übags, kas bijis Dievs, un lūdzis naktsmājas.
Markus teicis: „Man ir daudz viesu un tev nevaru dot nakts-
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mājas, bet rijas istabiņā gan varu tev atvēlēt pārgulēt. Tai pašā
rijā gulējuši arī Markus kalpi. Tai naktī vienai sievai piedzi-
mis bērns. Laima atnākuši pie rijas lodziņa, kur gulējis übags,
un prasījusi tam: „Kādu laimi var vēlēt tam bērnam?"

Übags teicis: „Lai viņam būtu bagātā Markus bagātība!"

Kalpi, kas rijā gulējuši, to visu dzirdējuši un pateikuši Mar-

kum. Markus to bērnu uzmeklējis, dabūjis rokā, ielicis mucā un

mucu iemetis jūrā, uz mucas dibena uzrakstījis: „Kas to mucu at-

taisīs, tas būs nolādēts."

Muca aizpeldējusi pie vienas mācītāja muižas, kur to daži

cilvēki atraduši un attaisījuši vaļā. Turpat viena sieva paņēmusi
to puisīti audzēt. Kad jau viņš bijis uzaudzis ap divpadsmit ga-

diem, tad bagātais Markus dabūjis to zināt un to puisi nopircis.
Reiz Markus licis tam puisim aiznest vienu grāmatu pie savas

māsas, kur dzīvojusi arī viņa paša meita. Grāmatā bijis rakst-

tīts, lai to puisi tūliņ nogalinot. Nesot, puisis saticis to pašu übagu,
kam Markus nedevis naktsmājas. Übags teicis, lai viņam ar pa-
rādot to grāmatu. Puisis arī rādījis, bet übags to uzplēsis, izlasījis

un tad ierakstījis, lai šo puisi tūliņ salaulā ar Markus meitu. Viņš

nu nonesis grāmatu un viņu arī tūliņ salaulājuši, kā tur bijis pa-
vēlēts. Ka nu puisis ar Markus meitu pārnākuši mājā, tad Markus

atkal prātojis, kā lai nu šo nepatīkamo znotu nogalinātu. Katru

rītu Markus gājis uz savu fabriku, bet šoreiz viņš licis iet tam

puisim. Jau agrāk viņš bija licis kalpiem izrakt ceļā bedri, uzlikt

zarus virsū un gaidīt, kad kāds cilvēks nāks un tanī iekritīs. „Lai

viņš sauc ko saukdams, bet metiet tam tikai zemes virsū!"
Kā nu puisis nācis, viņš atkal saticis to übagu un tas viņu aiz-

vedis pa citu taku. Markus, nevarēdams sagaidīt nekādas ziņas,
gājis pats skatīties, kas tur ir noticis, un iekritis pats tai bedrē,

Kalpi arī pēc pavēles met tad zemes virsū. Gan viņš saucis: „Es

esmu pats Markus."

Bet tie nemaz neklausījuši, tik metuši zemes virsū. Puisis nu

pārnācis mājā un mantojis visu Markus bagātību.

39. Neuzticami draugi.

A. 893. Anna Pločk a 1 ne Skrundā. LP, V, 337, 143.

Vienam tēvam bija vienīgs dēls. Dēlam bija trīs draugi, kurus
tas arvienu tēva priekšā cildināja un slavēja. Bet tēvs atbild: „Ko

nu lielies! Man tikai viens vienīgs draugs, bet tas arī cauru mūžu

bija uzticams; tev draugu diezzin cik, tomēr, vai no viņiem jel
viens ir uzticams, jāšaubās."

Dēls tiepjas, ka esot visi trīs uzticami.
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„Nu labi! Nokauj tad balto vepri, paslēp pelūdē, aizej izlik-

damies pie saviem draugiem un ģuģējies: «Draugi mīļie! nokāvu

cilvēku, paslēpiet mani!" Redzēsim gan, ko viņi darīs."

Labi, dēls paslēpj vepri pelūdē un aiziet pie pirmā drauga
vaimanādams: „Nokavu cilvēku, nokāvu cilvēku! paslēp nu mani!"

Bet teicamais draugs nelāva ne apsēsties nelaimīgajam; iz-

dzina pa durvim, lai iet, kur grib.
Nu aizgāja pie otra drauga vaimanāt: «Nokāvu cilvēku! no-

kāvu cilvēku! paslēp nu mani!"

Bet teicamais draugs nelāva ne apsēsties nelaimīgajam; iz*

dzina pa durvim, lai iet, kur grib.
Nu aizgāja pie trešā drauga vaimanāt: «Nokāvu cilvēku, no-

kāvu, paslēp nu mani!"

Bet teicamais draugs neļāva ne apsēsties nelaimīgajam; iz-

dzina pa durvim, lai iet, kur grib,

Tagad dēls pārnāca pie tēva, sacīdams: „Tēt! ir gan jums
taisnība: tie nav vis īstie draugi, izdzina taču mani pa durvim

laukā."

„Are, ko teicu. Bet aizej pie mana drauga un iesākies tikai

to vārdu: „Tēvs nokāva cilvēku — nāc un paslēp viņu!" Tad re-

dzēsi, kas ir īsts draugs."

Labi, dēls aiziet pie tēva drauga un saka: „Mans tēvs nelabi

izdzīvojies: nokāva cilvēku — kur nu slēpsim viņu?"

«Apžēlojies! ko, vai patiesi? Tad man jāiet, tad man jāiet!"_
Un tēva draugs tūliņ ar asaru pilnām acim tečiņus atskrēja

pie nelaimīgā. Bet kas ir? Atskrien: tēvs, cūku pelūdē rādīdams,

pasmējās: „Tas labi, ka atnāci manās cūku bērēs — dzīrosim nu!"

40. Ķēniņš Brusubārda.

1. A. 900. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē-Pienava.

LP, I, 26, 5.

Reiz kādam ķēniņam bija princese. Šis ķēniņš gan bija viens

no niknajiem; bet viņa princese bija dusmīgāka par dusmīgajiem.
Keninam bija gan gadi septiņdesmit pāri; bet princese totiesu vel

ne piecdesmit gadu veca. Septiņdesmit dzīrās ķēniņš bija darinā-

jis, kur ielūdza tikai princeses preciniekus; bet septiņdesmit^reiz
zaķis pārlēca preciniekiem pār ceļu. Aizvakar precēja vēl ķēniņš
Brusubārda pēc princeses; bet princese smādēja viņa resno de-

gunu. Nu vecais ķēniņš, pusvalsti dzīrās jau iztērējis, nosacīja
īsi: „Vēl beidzamo reizi tevis dēl dzīrās taisīšu un kurš tad pir-
mais uz dzīrām atnāks, lai ir tavs vīrs!".

Atnāca nabags pirmais; Brusubārda mazliet nosebojas.
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„Kad tevi jupis!" princese dusmās izsaucās; bet ķēniņš piesita
ar kāju un pavēlēja pie nabaga aiziet.

Nabags gan mantas zinā bija nabags; bet apķērībā šis ne-

bija bešā. Tūlīt tas nosvieda otru tarbu un uzspieda sievai to val-

kāt: sievai jau vīram esot jāpalīdz.
Tā nu abi — katram tarba sānos — pārgāja mājās. Otrā dienā

šis, sievu mīlēdams, palīdz tai mežā žagarus lasīt un smago žaga-

ru nastu mugurā celt. Pēc azaida abi gāja purvā klūdziņas griezt,
kur sieva nemācēdama, sagraizīja tā nagus, ka vīriņam jāsapūš
bez elpas un asinis jānomazgā purva netīrajā ūdenī. Šī gan sāka

tur vaimanāt, brēkt, bet nabags prata vislabāki klusināt. Atnāca

trešā diena, kur pilsētā tirgus. Nabags paņēma no sievas pūra
naudu, sapirka tirgū traukus un lika sievai pārdot. Vēl šī ne pun-

deļa nebija pārdevusi, jau brauca Brusubārda tirgū un sabrauca

visus nabaga traukus.

Mājās ejot, sieva sāka prašināt: kam plašās lankas, bagātās
druvas gan piederot.

„Brusubārdam!" viņš atbildēja un nelikās vairāk ne zinot.

Pagāja dažas nedēļas. Nabags ar sievu apgāza pasauli dar-

biem: raka grāvjus, stīpoja traukus, lēja sveces, baroja kaimiņam

sivēnus, ganīja cūkas. Vēl būtu padarījuši šodien kautko; bet Bru-

subārdam iekrita dzīrās un nabagu nevienās dzīrās jau nedrīkst

trūkt, nedz arī trūkuši, jo kam tad gan aizkrāsne pasaulē.
Brusubārdas pavārs pacienāja nelūgtos viesus ar maizi un

galu. Nu varēja tiešām jau aiziet; bet sieva —
katros sānos pa

podiņam ar dzīru putru — pavēra ziņkārīgi durvis un glūnēja
dzīru istabā uz viesiem. Patlaban arī bundzinieks bungoja, tau-

rinieks pūta, pie kam trīs pāri izlēca un griezās ko spēja. Ceturtais

parāva nabaga sievu caur pusatvērtām durvim un grieza, kamēr

podiņi sašķīda un putra izlija. Sievai par sasistiem podiņiem bija
jādzird no vīra pārmetumi līdz asarām.

Beigās uznāca ziema, kur strādāt arī nabagam īsti netikās, bet

toties mīļāki übagot. Übagojot tas nonāca ar sievu pie sievas tēva

ko lūgties. Vecajam ķēniņam gan bērna bij žēl, bet tomēr it bargi

uzprasīja: „Vai nu gribi pie Brusubārdas iet?"

„lešu, iešu!"

Bija nu Brusubādam ar princesi gan kāzas: ēda un dzēra,

ka gar bārdu vien notecēja; bet mute nekā nebaudīja.
Pec kāzām nu_ iznāca, ka nabagam pašam jau sieva. Vecais

ķēniņš tik bija pavēlējis, lai nabags klusu atstāj savu veceni viņa
pilī, lai varētu izlikties par princeses vīru un tādā vīzē stūrgalvīti

pārmācīt.

Piezīme. Lai gan šī pasaka ir droši vien pie mums ienākusi no Vā-

cijas (sk. levads, 91. 1. p.) tomēr nav jādomā, ka G:rimmu variants še būtu

bijis vienīgais pirmavots (sk. levads, 109. L p.). No Zvaigznītes tulkojuma
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gan ir cēlies Strazdabārdas nosaukums, bet ar to nav vēl sacīts, ka arī Straz-

dabārda būtu nācis no tā paša avota. Ka šis ķēniņš pārģērbjas par spēlmani

(Spielmann), tas arī ir viens vācu pasaku motīvs. Epizods par uzminēto uts

ādu ir nevien vāciešiem, bet arī mazkrieviem pazīstams. P. Š.

2. A. 900. Skolniece Milda Nulle, 1892. g. Blom o s.

V. Maldoņa kr.

Vienam ķēniņam bija viena vienīga meita, ko viņš loti mīlēja;

bet tā bija par daudz stūrgalvīga un izsmēja visus preciniekus.

Reiz ķēniņš iztaisīja lielas dzīres, kur salūdza loti daudz viesu,

lai meita no tiem izvēlētu sev vīru. Ķēniņa meita ienāca zālē un

sāka atkal viesus izsmiet: lielākos sauca par sētas mietiem, mazā-

kos par mucas spundēm. Starp viesiem bija arī viens loti bagāts

ķēniņa dēls, to ķēniņa meita nosauca par Stradabārdu. Vecais

ķēniņš par to loti apskaitās un sacīja uz savu meitu: „Kurš rīta

pirmais pienāks pie manām durvim, tam es tevi atdošu par

sievu."

Vecais ķēniņš nu norunāja ar šo Stradabārdas ķēniņu, lai viņš

pārģērbjoties par nabagu un rītā pirmais atnākot pie šā durvim.

Ķēniņa meita par to norunu nekā nezināja. Rītā agri atnāca pie

ķēniņa durvim viens nabags, un ķēniņš, pēc sava solījuma, atdeva

tam savu meitu par sievu. Ķēniņa meitai nu bija jāiet ar rūgtu

prātu nabagam līdza.

Labu gabalu nogājuši, viņi nonāca pie lielas skaistas pļavas.
Keniņu meita prasīja: „Kam šī pļava pieder?"

Nabags atbildēja: „Stradabārdas ķēniņam!"

Ķēniņa meita pārdomāja savā prātā: „Kaut es pie viņa butu

gājusi!"

Tālāku ejot, viņi nonāca pie skaistas pils ar lielu dārzu, un ķē-

niņa meita prasīja: „Kam šī pils pieder?"
Nabags atbildēja: „Stradabārdas ķēniņam!"
No žēlabām ķēniņa meita nezināja ko darīt, ka nebija gājusi

pie Stradabārdas ķēniņa. Tālāku ejot, viņa nonāca pie mazas pus-

sagruvušās būdiņas, ķēniņa meita prasīja: „Kam šī būdiņa

pieder"?

Nabags atbildēja: „Tev un man."

Nu līda abi būdiņā iekšā un nabags tūliņ pasniedza sakaltušas

maizes garozas ko ēst. Tad viņš atnesa viņai ratiņu ar lielu linu

kodeļu, lai vērpj. Kādu brītiņu vērpjot, viņai jau sāka asinis tecēt

gar pirkstiem, jo pie tēva viņa nebija tadu_ darbu strādājusi. Na-

bags izlikās par saskaitušos un sacīja: „Kā, tu nevari vērpt, tad

ved man traukus uz tirgu pārdot!"
Tā nu viņa brauca ar traukiem uz tirgu. Divas pirmās dienas

gāja labi ar pārdošanu, bet trešā dienā iejāja kads kungs ar zirgu

viņas traukos un saplēsa visus izliktos traukus. Tas jājējs bija
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atkal tas pats Stradabārda, kas tik bija pārģērbies citās drēbēs.

Ķēniņa meita nu nāca raudādama no tirgus mājā un stāstīja na-

bagam, kas šai noticis. Nabags atkal izlikās dusmīgs un lika vi-

ņai, lai ejot uz Stradabārdu par ķēķa meitu, ka nemākot traukus

glabāt.

Viņa arī aizgāja uz Stradabārdas pili un tur viņai klājās dru-

sku labāki. Pati bija paēdusi un atnesa arī šo to uz māju savam

nabagam.

Reiz Strādābārda sarīkoja savā pilī lielas dzīres, kur saaici-

nāja daudz viesu. Ķēniņa meita arī bija palīgā ēdienus vārīt un

savu dalu bija atkal ielējusi krūzē savam vīram. Uz māju iedama,

viņa bija vēl piegājusi pie durvju šķirbas paskatīties, kā viesi

danco. Te uzreiz viens kungs attaisīja durvis vaļā, ierāva ķēniņa
meitu iekšā un sāka ar to dancot. Nu visu viesu priekšā viņai no-

krita krūze zemē un viņa nezināja, ko no kauna darīt.

Šis_ dancotājs bija pats Stradabārdas ķēniņš, kas nu svinēja

īstās kāzas ar skaisto ķēniņa meitu. Pēc tādas mācības viņa ta-

gad bija laimīga un priecīga bez gala.

Piezīme. Šī pasaka, kā redzams jau pēc Stradabārdas nosaukuma, ir

cēlusies no Grimmu pasakas J. Zvaigznītes tulkojumā (111, 2), lai gan še ne-

trūkst arī savu savādību. Skat. levads 109. un 112. 1. p. No tā paša avota,

vismaz pa daļai, ir nākuši arī sekoši trīs varianti. P. Š.

3. A. 900. Skolnieks J. Skrastinš 1892. g. B1 omos.

V. Maldona kr.

Reiz dzīvoja viens loti bagāts kungs, kam bija viena pati meita

par mantinieci. Šī meita bija gan loti skaista, bet ari loti lepna
un iedomīga. Viņa nevarēja izmeklēties neviena precinieka, kas

viņai būtu pa prātam. Tēvs par to bija loti dusmīgs un sacīja uz

savu meitu: „Bs tagad izrīkošu balli un tur tev ir jāizmeklē savs

dzīves biedrs!"

Pēc balles tēvs prasījis meitai, vai nu esot izmeklējusi sev

precinieku, bet tā atbildējusi, ka neesot. Tēvs jautā tālāku: „Kādēļ
tad ne?"

Meita atteic: „Man viņi nepatika: viens tievs kā miets, otrs

resns kā muca."

„Bet bagātā kaimiņa dēls?"

„Tas tik ir tāds Stradabārdis." *

Šādu runu dzirdēdams, tēvs loti noskaitās un uzsauca savai

meitai: „Tad es tevi atdošu pirmajam diedelniekam, kas nāks pie

mums spēlēt!"
Jau nākamā rītā atnāk viens žīds ar leijerkasti, tēvs paliek pie

saviem vārdiem un saka uz meitu: „Tev jāiet tam žīdam līdza."
Gan nu meita lūdzās raudādama, bet tēvs nelikās ne dzirdot
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un meitai gribot negribot bija jāiet pie žīda. Kad abi bija jau no-

gājuši labu gabalu, tad vini nonāca pie skaistām pļavām un kupliem
mežiem. Meita prasīja: „Kam šie skaistie lauki pieder?"

Žīds atbildēja: „Tie pieder Strazdabārdim!"

Meita nu sāka nožēlot, ka bija to tā nopēlusi, bet nu jau bija

par vēlu. Žīda būdā iegājušai, viņai tūliņ bija jāķeras pie darba.

Zīds, būdams traucinieks, lika viņai tūliņ mālus mīcīt. Gatavie

trauki viņai bija jāved uz tirgu pārdot. Tirdzinieki gan labprāt

pirka viņas traukus, bet tad atjāja kāds palaidnīgs jātnieks ar

zirgu, kas samina visus traukus. Raudādama viņa stāstīja mājā

par savu nelaimi, bet žīds bija loti dusmīgs un sabāra viņu ar loti

bargiem vārdiem.

Stradabārža muižā tika izrīkotas lielas dzīres, uz kurām kun-

ga meitu aicināja par ēdienu vārītāju. Kad ēdieni bija sataisīti,
tad kunga meita ielēja ēdienu arī savā krūzē, ko vīram pārnest.
Taisni tai brīdī ieskrēja ķēķī kāds svešs kungs, paņēma žīda sievu

pie rokas, ierāva to zālē un sāka dancot. Dancojot saplīsa krūze

un ēdiens izšķīda pa visu zāli. No liela kauna žīda sieva aizskrēja

tūliņ uz māju.

Otrā dienā pats Strazdabārdis atnāca uz žīda būdiņu un jūdza
piedošanu: „Es pats biju pārģērbies gan par žīdu, gan par jātnie-
ku, kas traukus saplēsa, gan arī par to svešo kungu, kas veda

tevi dancot. Piedod man šo pārgalvību. No šās dienas nu mes

dzīvosim laimīgi."

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir uzrakstījis arī H. Skujina no_K. Ader-

nieka Aumeisteros. Arī tur ir runa par žīdu ar leijerkasti, bet skaistas meitas

tēvs tur ir kēninš, kā arī pats Strazdabārda. Tālāku tur žīds pats ved savu

sievu dancot, pēc kam tūliņ dodas tai pazīstams. Sal. piezīmi pie iepriekšējā

varianta. P. Š.

4. A. 900. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Vienam ķēniņam bijusi loti skaista un lepna meita. Vina ne

pie viena precinieka negājusi, jo visi tai par prastiem vien bijuši.

Keniņš noskaities par tādu lietu un pasacījis princesei, ka viņš to

atdos par sievu tam, kas rītu no rīta pirmais pie viņa pils atnāks.

Skaisto princesi bijis iemīlējis nāburgu Strazdabārdas ķēniņš
un to arī zinājis vecais ķēniņš. Bet princese pie Strazdabārdas ne-

gājusi.

Vecais ķēniņš nu aizsūtījis Strazdabārdam ziņu, lai rītu no

rīta manās pirmais pie ķēniņa pils, tad tas dabūšot princesi par

sievu.

Strazdabārda pārģērbies par nabagu un ar leijerkasti uz mu-

guras aizgājis jau priekš saules un nostājies ķēniņa pils priekša.
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Viņš griezis savu leijerkasti un tikmēr nelicies mierā, kamēr no

pils iznācis pats vecais ķēniņš un vedis to pie princeses.
Vecais ķēniņš turējis doto vārdu un atdevis princesi par sie-

vu svešam nabagam. Princese nezinājusi, ka svešais nabags ir

Strazdabārdas ķēniņš. Viņa briesmīgi raudājusi un vaimanājusi,
bet tas nelīdzējis. Vecais ķēniņš pastāvējis pie sava. Arī nabags
sācis princesi mierināt un teicis: „Nekas, muziņ, nekas, gan būs

labi!"

Nabags aizvedis princesi uz pirti un tur nu viņi abi dzīvojuši.
Nabags gājis apkārt spēlēdams un tā pelnījis sev un princesei
maizi. Bet ar katru dienu nabagam švakāki vien gājis un beidzot

tas vairs nekā nevarējis ar spēlēšanu nopelnīt. Nu nabags teicis

uz princesi: „Tev ar jāpelna maize!"

Nabags sapircis bļodas un krūzes un devis tās princesei, lai

ved uz tirgu un pārdod. Princese gan negribējusi, gan negribējusi,
bet beidzot arī piekāpusies, jo ko ēst ar vairs nekā nav bijis. Tā

nu lepnā princese palikusi par tirgus bābu un ik rītus ar savām

bļodām un krūzēm gājusi uz tirgu.

Tiklīdz princese aizgājusi uz tirgu, Strazdabārda aizgājis uz

savu pili un no nabaga pārģērbies par skaistu princi un uzsēdies

mugurā lepnam zirgam. Viņš aizjājis uz tirgu. Tirgū viņš noskatī-

jies, kur ir princese ar saviem traukiem, un kā jājis, tā iejājis
taisni traukos un tie sašķīduši drumstalu drumstalās. Princese

raudājusi un vaimanājusi. Bet svešais princis tik pat ātri, kā at-

jājis, atkal aizjājis. Kad pārnākusi savā pirtiņā, tad Strazdabārda

bijis jau priekšā un atkal par nabagu pārģērbies. Nabags prasījis,
kā princesei tirgū gājis un cik viņa nopelnījusi. Princese raudājusi

un stāstījusi, ka viens lepns princis iejājis ar visu zirgu viņas
traukos un tos sadauzījis. Abi koDā izbēdājušies, bet darīt ar nekā

nav varējuši.
Drīz vien Strazdabārdas pilī rīkotas lepnas dzīres un nabags

teicis uz princesi: „Ej nu uz Strazdabārdas pili un lūdzies saimnie-

cei, lai viņa tevi pieņem par ķēķeni."

Princese aizgājusi. Viņa dabūjusi ķēķenes vietu un nu tai

bijis, otrā dienā jāiet uz pili par ķēķeni. Nabags to izmācījis, ka

lai dara. Viņš licis, lai princese sev zem brunčiem piestiprina krū-
zi un lai krūzē tā liekot iekšā visu, ko vien pilī dabūjot. Tas jau
šiem labi noderēšot. Princese otrā rītā aizgājusi uz pili palīdzēt
saimnicei vīkšt dzīres. Ko vien princese dabūjusi, to viņa nočie-

pusi un iebāzusi krūzē. Līdz vakaram krūze bijusi pilna ar visā-

diem ēdieniem un gardumiem.
Vakarā pilī bijušas dzīres. Nabags ar bijis pilī un griezis savu

leijerkasti. Beidzot arī princese ienākusi zālē. Mūzikanti sākuši

spēlēt un nabags piegājis pie princeses. Viņš saķēris to un sācis



287

griezt pa zāli. Gan princese negribējusi dancot un rāvusies vaļā,
bet nabags neatlaidies un sacījis: „Muziņ, uzdancosim nu!"

Nabags sācis savu muziņu (sieviņu) tik ātri griezt, ka tai ga-

ļas gabali sākuši birt no krūzes ārā un visa zāle sākusi smieties.

Nu princese nokaunējusies par lieku un izrāvusies no nabaga na-

giem. Viņa ieskrējusi ķēķī, ielīdusi kaktā un gauži gauži raudājusi.
Bet Strazdabārda par to laiku no nabaga pārģērbies par ķē-

niņu un uzmeklējis princesi. Viņš devies tai pazīstams. Abi nu bi-

juši bezgala laimīgi un drīz vien pilī bijušas kāzas. Lepnā princese
vairs nebijusi tik lepna un pret visiem bijusi laipna un mīlīga. Tā

nu viņi abi dzīvojot laimīgi vēl šo baltu dienu, ja vien no liela ve-

cuma jau abi neesot nomiruši.

Piezīme. Sal. piezīmes pie abiem iepriekšējiem variantiem. P. S.

5. A. 900. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedēs

Aumeisteros.

Vienam ķērnīnam bīsi viena pati meita un tā bīsi skaudīgi
smuka un lepna. Vina nevarēsi vie sev vīra izmeklēt. Tam tāda

vaina, tam tāda. Tas esot par daudz runīgs, tam lielas ausis —

tā princese visus izzākāsi un ne pie viena negāsi. Vecam ķēni-

ņam gan tas nebīš pa prātam, bet šis darīt ar nekā nav varēš.

Aiz septiņām valstim dzīvāš tāds ķērnīc ar nesmuku bārdu,
bet dikti labsirdīgs un bagāts. To ķērnīnu saukuši par Strazda-

bārdu. Strazdabārda gribēš precēties. Šie nu abi — Strazdabārda

un vecais ķērnīc — norunāši, ka šim (Strazdabārdam) jāņem lepna

princese par sievu. Vecais kērnīc bīš traki priecīgs un sacīš, lei tik

Strazdabārda brauc precībās.

Nu Strazdabārda sapucējies un braucis pie lepnās princeses
precībās. Bet kā princese redzējusi Strazdabārdu, ta tam uz rā-

vienu atsacīsi, jo tam esot traki nesmuka bārda. Neko darīt, Straz-

dabārdas ķērnīc braucis prom.
Bet nu vecais ķērnīc ar tā noskaities, ka bailes, un sacīš lepnai

princesei, lei sataisās, ka viņč izdošot tam, kas tai un tai diena pir-

mais no rīta pie pils atnākšot. Gan nu lepnā princese lūgusies un

raudāsi, lei tā nedara, bet vecais ķērnīc palicis pie sava. Nu ve-

cais ķērnīc sūtīš slepēnu ziņu Strazdabārdas ķērnīnam un tam

visu paziņoš, kā lei dara un kā būs.

Ka nu pienākusi tā diena, ka vecais ķērnīc bīš nolicis lepno
princesi atdot tam, kas pirmais pils pagalmā ienaks,_ta nu Strazda-

bārdas ķērnīc pārģērbies par nabagu, atnācis pie ķērnīna pils pats

pirmais un lūdzis dāvānas. Vecais ķērnīc cēlies augša un redzeš,
ka nabags ir jau klā. Viņč cēlis lepno princesi augšā un sacīš, lei

sataisās, ka var iet nabagam līdza, jo šis esot pirmais, kas šorīt pie
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pils pienācis. Nu princese sākusi traki raudāt un vaimanāt, ka šai

jāejot pie nabaga. Nekas nelīdzēš, vecais ķērnīc turēš doto vārdu

un atdevis lepno princesi nabagam par sievu,

Nabags aizvedis lepno princesi uz pirti un tur nu abi dzīvāši.

Pa dienām nabags gāš apkārt diedelēdams un princese tam vārīsi

putru un lāpīsi drēbes. Bet nabagam ar diedelēšanu gāš arvien

švakāki un švakāki un pēdīgi tas vais nekā nav varēš sadiedelēt.

Tā nu šis sacīš uz šo, ka tā ilgāki nevar dzīvāt, šai ar esot kas jā-

pelna. Lei šī sataisoties, ka varot ar mālu traukim uz tirgu
braukt. Nu Strazdbārda sapircis mālu bļodas un krūzes un sū-

tīš princesi uj tirgu. Princese sakrāvusi traukus mazos rokas vā-

rīšos un aizvilkusi uz tirgu.

Kā nu princese uz tirgu aizbraukusi, tā Strazdabārda tūlī

skrēš uz savu pili un saģērbies lepnās ķērnīna drēbēs, sēdies va-

rēnam zirgam mugurā un uz tirgu prom. Tur nu viņč lēkšu lēkšim

iedrāzies princeses traukos, salauzis un sabradāš visu līdz pēdī-
gam un tūlī aka no tirgus prom. Gan princese kliegusi un vaima-

nāsi, bet ko nu vais — lepnais ķērnīc bīš jau lielā gabalā.

Princese gāsi raudādama uz māju. Vakarā aka pirtīnā atnācis

Strazdabārda, par nabagu pārģērbies, un princese tam raudādama

stāstīsi, kā svešs lepns ķērnīc sabradāš viņas traukus un aka tūlī

aizjāš. Abi izbēdāšies un ta Strazdabārda sacīš: „Ej nu rītā uz

Strazdabārdas ķērnīna pili, tur būšot viesības, lūkā tikt par ķēķa
meitu. Ta tev ies labāki un man ar varēsi ko atnest."

Rītā princese gāsi uz Strazdabārdas ķērnīna pili un viņa tur

dabūsi ķēķšas vietu. Pa dienu princese sazebīsi dažādus gardu-

mus un saldumus un vakarā nesusi uz māju. Abi nu bīši traki lai-

mīgi. Pēc nedēļas Strazdabārdas ķērnīna pilī bīšas viesības. Pats

Strazdabārda bīš varēn lepni sapucējies un ciemīnu bīsi pillā pils.
Princese nu aka sazebīsi dau gardumu un saldumu un sabērusi

kulītē, kas bīsi apakš brunčiem ietaisīta. Vakarā viņai ar iegribē-

jies paskatīties, kā zālē denco, un tā gāsi iekšā. Te uzreiz Strazda-

bārdas ķērnīc pienācis klā un sācis to griezt pa zāli, kā negudrais.
Gan princese pretosies un sacīsi, lei laiž vaļā, bet nekas nelīdzēš

un Strazdabārda griezis princesi vē ātrāki. Kulīte no brunču

apakšas atraisīsies un princeses sazebītie gardumi un saldumi šķī'
duši uz visām pusēm. Princese nu nezināsi no kauna, ko iesākt,

ko darīt. Citi ciemīni pamanīši izbirušos gardumus sākuši smiet.

Bet tad Strazdabārdas ķērnīc uzreiz sacīš: „Tā ir mana brūte!"—

un devies princesei pazīstams.
Abi nu bīši traki laimīgi un dzēruši varēn priecīgas kāzas. Pēc

šitā visa arī lepnā princese bīsi labosies. Viņa vais nebīsi tik lepna
un uzpūtīga, kā agrāk. Tā nu abi dzīvājuši laimīgi.

Pie z. Sal. piezīmes pie iepriekšējiem variantiem. P. Š.



Latviešu pasakas un teikas X. — 19. 289

6. A. 900. M. Garkolne no 76 g. vecas īvasStaleidzanes

Atašienes pag.

Vīnam ķēniņam beja vīna meita. Ķēniņš gribēja meitu appre-

cēt, bet jai napatvka nivīns brvutgons, jei vys smuodēja vysus.

Ķēniņš aizzadusmuoja vi paziņuo ka dūs sovu meitu pi veira.

Sabraucja sešu ķēniņu dāli un nūstuoja duorziņā. Ķēniņa meita

īguoja duorziņā un vvsus sešus ķēniņu dālus nūsmuodēja: vīns ass

leiks un gars kai meža bārzs, ūtrs tīvs un gars kai teiruma lyns,
trešs cik gars tik rasns, catūrts sorkoņs kai batvins (biete), pīkts
buols kai nuove; sastam stroda daguns.

Strodadaguns beja cīši boguots un ķēniņš, pasaucis juo, soka:

„Reitā puorsatais par übogu, atej pi munom durovom un dzīdi,
tad es tev atdūšu sovu meitu!"

Atguoja reits. Strodadaguns puorsataisīja par übogu, atguoja

pi ķēniņa durovom un dzīd. Ķēniņš prosa: „Kū dūsim übogam?"

„Kū navīn lobuoku, jis labi dzīd," atbildēja ķēniņa meita.

Tad ķēniņš soka: „Es jam īdūšu lobu duovonu," un pajēmis at-

devja sovu meitu.

Übogs pajēmja ķēniņa meitu, aizguoja uz baznīcu, sasalauluoja
un īt uz üboga tāva sātu. Ceļā jīm vajadzēja īt par skaistu mežu.

Kad ķēniņa meita īguoja mežā, jei prosa: „Kam itys mežs pīdar?"

„Strodadagunam," atbildēja übogs.

„Ai, ka es byutu guojuse pi Strodadaguna, man byutu itys
skaistais mežs!" soka ķēniņa meita.

Übogs saklīdzja: „Tu lobuok narunoj par Strodadagunu!"
Tai jī īt un pīīt pi Strodadaguna teiruma. Ķēniņa meita otkon

soka: „Jo es byutu precējusēs ar Strodadagunu, man byutu itys
teirums!"

Übogs otkon sasabuora un guoja tuoluok. Pīīt jī pi vīnas pil-
sātas un ķēniņa meita prosa: „Kuo itei pilsātā?"

„Strodadaguna!" atbildēja übogs.
„Jo es byutu guojuse pi Strodadaguna, man itei pilsātā byutu!"

soka keniņa meita.

Übogs sabuora ķēniņa meitu un jī īt tuoluok un pīīt pi kaidas

vācas ustabiņas.
„Kuo šitei nalāga ustabiņa?" prosa ķēniņa meita.

~Tei ir muna un tova," atbildēja übogs.
īguoja jī tymā ustabiņā, nūlyka kules un übogs soka:

„
Vajag

izkurinuot cepli un pīvuorēt ēst!"

Übogs pīplēsja skolu un dūd skolus ķēniņa meitai, lai jei īkur

guni, bet ķēniņa meita namuok īkurt guņs.
„Kai tu pelnīsi maizi, ka namuoki struoduot?" saklīdzja übogs.
Keniņa meita nikuo naatbildēja. Tad übogs atnezja ratiņu un
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lyka kudeli rūkuos keniņa meitai, lai sprež, bet ķēniņa meita na-

muok ari kūdeles sprēst.

Ūtrā dīnā übogs pīlīk vazumu pūdu un syuta ķēniņa meitu uz

pilsātu, lai jei puordūd pūdus, bet pats ar leikumu aizskrīn uz sovu

pili, puorsagērb, sāstuos uz zyrga un, panuocis ķēniņa meitu, ap-

guož juos pūdu vazumu. Pūdi saduza un ķēniņa meita brauc at-

pakaļ. Strodadaguns otkon aizskrīn uz sovu pili, puorsavalk par

übogu, aizīt uz muojiņu un gaida ķēniņa meitas. Atbraucja ķēniņa
meita un stuosta šovam veiram, ka jai vazumu apguozja un pūdi
saduza. Veirs otkon sabuora sīvu. Tad übogs soka: „Es dzierdēju,
ka Strodadagunam vajadzīga kolpyune, tu aizej un pasajem par

kolpyuni!"

Ķēniņa meita aizguoja uz Strodadaguna pili. Pa tū laiku übogs

ar leikumu aizskrēja uz sovu pili un gaida, kad atīs ķēniņa meita.

Atīt jei un prosa, lai jis jū pījem par kolpyuni, bet jei nimoz napa-

zyna, ka jis ir juos veirs. Strodadaguns pījēmja jū par kolpyuni. Tai

jei dzeivoj pilī un šū tū dora.

Vīnā svātdīnas reitā vysas kolpyunes runoj, ka šū vokor ķē-

niņš precēšūtīs un jemšūt sev par sīvu vīnu kolpyuni. Ķēniņa

meita nūdūmuoja paša sevī: „Ka mani pajemtu tagad Strodadaguns

par sīvu, cik es byutu laimīga! Ni par kū naītu atpakaļ pi sova

veira üboga!"

Atguoja vokors. Sabraucja daudz vīsu, sasaucja vysas kol-

pyunes un sastatīja rindā. Strodadaguns pīguoja pi ķēniņa meitas

un pasacīja: „Itei byus muna sīva!"

Tad ķēniņa meitai apvylka duorgas drēbes un nūdzēra kuozas.

Ķēniņa meita beja laimīga un prīcīga, ka tyka vaļā nu sova veira

üboga, kurs jū syutīja pi vysaidim gryutim dorbim. Tai ķēniņa

meita dzeivoj i šudiņ nazyna, ka Strodadaguns ir tys pats übogs,

kurs jai izruodīja gryutū dzeivi.

7. A. 900. V. Visocka no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmui-

žas pag. Latvju kultūras kr.

Vīnam boguotam ķēniņam beja lūti skaista meita. Viņa nava-

rēja izīt pi veira, tuodēl, ka kotru veirīti izsmēja. Vīnam gars

daguns, ūtram eiss, cyts par daudz leis, cyts otkon mozs vai zams.

Vīnu reizi ķēniņš pīprasīja daudz vīsu. Boguotus ķēniņu dā-

lus sastuodīja rindā un lvka sovai meitai īt caur rindu un lasīt sev

nuokūšū veiru. Ķēniņa meita apskatīja vysus, pasmējās un teicja,

ka naasūt nivīņa dēļ juos, jo vīns asūt lūti rasns, ātrais tīvs. Golā

tāvs pajēmja jū aiz rūkas un pīvedja pi vyssmukuokuo ķēniņa dala,

bet meitai ari tys napatvka.
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„Byutu nikas, bet vadars par daudz leis," teicja ķēniņa meita.

Visi suoka smītīs un nūsaucja ķēniņa dālu par JLelu vādaru".

Tāvs meitai teicja: „Jo tu navari nu tik daudz kēņeņu dālim izlasīt

sev veiru, tad es tevi atdūšu pvrmam, kurs atīs übogūs!"

Tāvs dusmīgs aizguoja sovā ustobā. Vysi vīsi aizbraucja, bet

ķēniņa meita ilgi vēl smējās.

Tai puorguoja dīzgon leis laiks. Vīnu vokoru atīt vacs, vacs un

smirdīgs übogs un, stuovādams pi ķēniņa lūga, suoka dzīduot. Ķē-

niņš beja vys dusmīgs uz sovu meitu. Izguoja jīs uorā, īvēdja übo-

gu īškā un teicja sovai meitai: „Jo tu tūreiz maņ kaunu padarēji,

tagad es tev tū darīšu. Šis übogs byus tovs veirs un tev vajaga

tyuleņ īt ar jū uz vīņa sātu!"

Ķēniņa meita beja ar mīru, jo kaut vacs übogs, bet jai patyka.
Tai jī obi aizguoja sovu ceļu. Pa ceļam jī pīguoja pi lūti skaistu

plovu. Ķēniņa meita suoka vaicuot nu sova veira, kam pīdar ši-

tuos skaistuos plovas. Veirs pastuostīja jai, ka plovas pīdar vīnam

keniņa dālam, kuru vysi saucja par Lelu vādaru. Žēl beja ķēniņa

meitai, ka napajēmja sev juo par veiru, bet nikuo nasacīja übogam
un tai jī guoja tuoluok. It, īt un pīguoja pi skaistu lelu mežu. Ķēniņa
meita otkon vaicuoja: „Pasoki, kam pīdar šī smukī meži?"

„Tam pošam ķēniņa dālam, Lelam vādaram!" atbildēja veirs.

Ķēniņa meita drusku nūrauduoja, bet nikuo nasacēja un guoja

tuoluok. Verās: stuov lela pils. Vīņa vēl vaicoj: „Kam pīdar šei

pils?"

„Šei pils pīdar tam, kam beja šuos skaistuos plovas un lēlī

meži." atbildēja veirs.

Tad ķēniņa meitai tik palyka žāl, ka naizguoja pi tuo ķēniņa
dāla, kuru paša nūsaucja par Lelu vādaru, jo vvss šis skaistums

byutu pīdarējis viņai. Rauduoja ķēniņa meita tik stypri, ka übogs

saprata, bet nikuo napasacēja. Tai jī guoja tuoluok. Beidzuot pī-

guoja pi vācas možas ustabiņas un übogs soka: „Šitei ir myusu

muoja, kur mums byus jādzeivoj!"

Meita nikuo napasacīja un suoka dzeivuot ar übogu un struo-

duot vvsu nateiru dorbu.

Par nagaru laiku smukajā pilī beja sataisītas kuozas un üboga
sīvu nu piļs lyudzja īt par kolp_yuni. Keniņa meita nikuo napasacīja
šovam veiram un aizguoja pilī. Bet tur jū pījēmja kai leigaviņu, jo
tvs vacais übogs beja tys pats ķēniņa dāls, kuru jei nūsaucja par

Lelu vādaru. Jis pasasmēja un teicja: „Tūmār, es tevi izmuocīju
labi, un tu esi muna!"

Lelā prīca beja ķēniņa meitai. Tyuleņ nūdoncuoja jī sovas

kuozas un suoka vīns ūtru tik mīluot un laimīgi dzeivuot.
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8. A. 900. Vera Zacharska no M. ViŠņevskas Makašānu

pagastā.

Vīnam ķēniņam beja meita. Jei beja lūti skaista un tuodēl lep-

nīga. Daudz kas jū svuotuoja, bet nivīns bryutgons nabeja jai pa

pruotam. Jei sovim bryutgonim vīnam pēc ūtra pīsasmēja.

Vīnu reizi ķēniņš sataisīja lelu gūdu un sasaucja pazeistamūs

vīsu, kuri atbraucja nu cytom kēnestem. Tī beja ķēniņi, hercogi,

grafi, baroni un arī daudz vysaidu laužu.

Ķēniņa meita puorguoja cauri, pasavēra uz jaunū, pasasmēja
un nagribēja ni ar vīnu runuot. Vīns ķēniņa dāls gribēja parunuot

ar jū, bet jei jū izlomuoja un pīsasmēja. Sasadusmuoja uz meitas

ķēniņš, ka jei jam padarēja taidu lelu kaunu, un uzklīdzja uz mei-

tas: „Ja tu nagribi runuot un īt pi ķēniņa dāla par sīvu, es tevi

atdūšu pi üboga!"

Vīsi padzēra, paēdja un aizbraucja uz sovu sātu. Vīnu reizi pi

ķēniņa pils pīguoja übogs, stuov pi lūga un dzīd. Izdzierda kēniņs
tū übogu un lyka sovim kolpim juo pasaukt. Kolpi pasaucja übogu.

Übogs īguoja pi ķēniņa un ķēniņš jam soka: „Es atdūšu tev par

sīvu sovu meitu!"

Übogs pīkrita. Kēninš atdevja jam sovu meitu. Cik meita_ na-

rauduoja un nagribēja īt, bet tāvs tūmār jū atdevja. Übogs pajēmja

ķēniņa meitu un aizvedja us sovu ustabiņu. Ķēniņa meita ar übogu

īguoja vacā mozā ustabiņā un suoka dzeivuot un vysu kū struo-

duot. Jei vvsod pīminēja tū boguotū ķēniņa dālu, kuru tāvs gribē-

ja, kab jis byutu jai par veiru. Cik tī ķēniņa meita ar übogu dzei-

vuoja, varbyut godu, varbyut divi — un golu golā itys übogs beja

tys pats ķēniņa dāls, kurs cīši mīluoja ķēniņa meitu un gribēja jū

pajemt, bet jei jū apsasmēja un izlomuoja. Kad ķēniņa meitai Dīvs

devja bārnu, tad juos veirs, übogs, aizvedja jū uz sovu kēnesti.

kur jei suoka dzeivuot laimīgi un par ķēniņa sīvu. Juos tāvs ķē-

niņš vvsu itū darīšonu labi zynuoja un kad juo meita .aizbraucja
uz ūtru kēnesti, ķēniņa meitas tāvs arī aizbraucja pi sova znuta

un tī sataisēja lelas un boguotas kuozas.

9. A. 621. 900. P. Š. no P, Ze 11 iņ a s Ikšk i 1 ē.

Vienam ķēniņam bijusi ganloti skaista ķēniņiene, bet tik nesa-

ticīga un augstprātīga, ka visiem laudim pilī bijusi grūta dzīve. Vi-

ņam bijusi arī skaista princese, bet arī to visi ļaudis izslavējuši par

tādu pašu kā māti. Visi apkārtnes prinči baidījušies viņu bildināt.

Lai varētu meitu izprecināt, ķēniņš pieci gadi barojis vienu uti,

kura izaugusi tik liela, ka neviens viņas vairs nevarējis pazīt. Ķē-

niņš nu izsludinājis, ka atdošot tam princesi par sievu, kas uzmine-
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šot, kas par_ zvēru esot viņa būrītī. No visām malām nu nākuši

laimes meklētāji, bet neviens nevarējis uzminēt, kas tas par zvēru.

Kādi nākuši, tādi aizgājuši.

Reiz gadījies vienam nabagam, kas ēdis pils ķēķī, noklausīties,
kā saimniece prasījusi meitām: „Vai jūs to uti arī pabarojāt? Viņa

jau būs pavisam nogurusi no apskatīšanas."

Projām ejot nabags saticis kādu bagātu lielkungu, kas arī

braucis uz skatīšanos. Braucēju apturēdams, viņš jautājis: „Ja
Jūs man labi samaksājat, tad es Jums to noslēpumu izstāstīšu!"

Lielskungs ir bijis ar mieru un tā dabūjis to noslēpumu zināt.

Tad viņš pārģērbies nabaga drēbēs un tā aizgājis uz ķēniņa pili.
Bet nabagu tomēr nav gribējuši pielaist skatīties. Kad visi citi

kungi jau bijuši aizgājuši, tad beidzot dota atļauja arī nabagam.
Apskatīdams būrīti viņš sacījis: „Ak utiņa, tu tā esi! Daudz tādas

ir bijušas arī manos svārkos."

Ķēniņš nu gan nav gribējis atdot savu meitu nabagam, bet pie
solījuma tomēr jāturās. Pārģērbtais nabags nu gājis ar princesi
uz savu pili, bet nevedis vis to pils istabās, bet licis iztīrīt vienu

putnu kūti, ko nu viņai norādījis par savu dzīves vietu.

Nu viņš to sācis mācīt, kā šiem uz priekšu būšot jādzīvo.
Šodien viņš nekā nevarējis saubagot, tādēļ būšot jāaiziet uz bodi

nopirkt kādu saujiņu putraimu un viņa lai par to laiku iekurinot

uguni. Princese nekad vēl nebija uguni kurinājusi un par velti iz-

rāvusi puskastītes spičku. Kad vīrs pārnācis mājā, uguns vel ne-

bijusi iekurta. Tas nu žēlīgi iesaucies: „Vai, mīļā sieviņ, kur nu

mes ņemsim to mantu, ko tērēt? Tīri par velti tu jau esi izrāvusi

puskastītes spičku!"

Tad nu viņš tai parādījis, kā jāsaliek malciņa un skaidiņas, un

kā jāiekurina uguns. Krāsni iekurinājis, viņš sacījis: „Putras jau

nevarēs no ūdens vien izvārīt, būs jāslauc arī kaziņa."

Princese teikusi: „Es nekad vel neesmu lopu slaukusi."

Vīrs atbildējis: „Nekas, gan jau iemācīsies!"

Tad abi aizgājuši pie kazas, un vīrs paradījis, ka jāslauc.

Tā viņi nodzīvojuši kādu gadu un jauna sieviņa bijusi iemācī-

jusies visus mājas darbus. Vienu vakaru vīrs atkal pārnācis no

übagošanas un stāstījis sievai, ka viņš esot bijis muižas ķēķī un aiz-

runājis pie pavāra viņai vietu pie trauku mazgāšanas. „Pataisi arī

kadu kulīti un pasien zem priekšauta, un tur tu varēsi vienu otru

ēdienu arī man atnest."

Tads darbs sievai gan bijis svešs, bet viņa tomēr domājusi,

ka vīram taču jāpalīdz maizi pelnīt, kādēļ arī pieņēmusi aizrunāto

vietu.



294

Pēc kāda laika vīrs atkal pārnesis jaunās zinas mājā un stā-

stījis sievai: „Pēc kāda laika pils lielkungam būs kāzas. Tur nu

tu dabūsi izēsties visādus ēdienus, bet neaizmirsti arī mani! Es jau
tev atnesu mālu podiņu, ko tu ar aukliņu vari piesiet pie jostas,

un ielikt tur kādu gardāku ēdienu."

Sievai gan tas nav bijis pa prātam, bet viņa_tomēr negribē-

jusi vīram pretoties un aizgājusi noteiktā dienā ar podiņu uz

pils ķēķi.

Pilī sanākuši daudz viesu, un visi sākuši ēst un dzert, bet

ļaudis brīnījušies, ka brūtgāns gan esot, bet brūtes nekur nere-

dzot. Pēc ēšanas un dzeršanas viesi sākuši dancot un dienastmei-

tas iesauktas istabā nokopt galdus. Te ķēķa durvīs parādījies

pats kungs un vaicājis pavāram:^,,Vai te jums nav nevienas mei-

tas? Man pašureiz trūkst dāmas un es gribētu aicināt vienu die-

nastmeitu par dancotāju."

Pavārs atbild: „Visas meitas ir aizgājušas ēdamā istabā un

nokopj galdus. Ķēķī ir tikai viena jauna sieviņa."

Tad kungs teicis: „Lai tad nāk tā pati dancot!"

Viņa nu gan izvairījusies, bet kungs viņu paņēmis ar visu

paslēpto podiņu un sācis dancot. Dancojot aukliņa atraisījusies un

podiņš ar visiem ēdieniem nokritis zemē un saplīsis.

Jaunā sieviņa par to tā nokaunējusies, ka uz vietas paģībusi.

Kungs pavēlējis meitām ienest to kādā blakus istabā, kur ta tikusi

pārģērbta skaistās dārgās drēbēs. Kad nu sieviņa atkal atmodu-

sies, tad kungs teicis, ka viņš šo gribot precēt, bet sieviņa sacī-

jusi: „Es, kungs, pie Jums nevaru iet, jo man jau ir pašai savs

vīrs."

Kungs sacījis: „Es jau esmu tavs vīrs. Vai tu manis vairs

nepazīsti?"
Bet uzticīgā sieva nebijusi pārliecināma, kamēr redzējusi to

agrākajās nabaga drēbēs. Tad nu nodzēruši priecīgas kazas un

dzīvojuši laimīgi.

Piezīme. Sal. beidzamo variantu. P. 5.

10. A. 900. Skolnieks L. Ivanovskis Eglūna. N. Rancana kr.

Reiz kēneņa meita īskuojūt šovam tavam golvu, atroda tur

lelu vuti. Šū vuti jei sadūmova izaudzēt vel leluoku na kai jei ir.

Vvspvrms jei šū vuti palvka zam stakana (glāzes) un viņai deve

kotru dīnu ašņa kū ēst. Par vutes audzēšonu keneņa meita šovam

tāvam un cvtim saimes dzeivuotuojiem nikuo nabeja sacejuse, bet

kad vutei pītrvuka vītas jau zam kubola, tod jei pastuosteja

par tu tāvam un muotei. Tagad šū vuti nuvītuoja aizdora kļava.
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Kad vuts beja izaugusja pusčvuča lelumā, tūlaik vuti nūkova. Kē-

neņa meita izsludvnova vysā valstī, lai vvsi ļaudis, kai boguotī tai

arī bednī, īsarūn taidā un taidā dīnā kēneņa pilī. Pasacēja, ka tiks

dūta gala ēst, un kurs jauns puiss atgoduos, kaida šeit gala, tys

paliks juos veirs, vai pi tuo vina izīs.

Kai pasludynova, tai arī nūtyka. Saguoja brīsmeigi daudz

ļaužu, ka tikkū pi kēneņa ādamgoldim pītyka vītas. Vysvairs
beja saguojuši jauni puiši, jo katrs gribēja apsaženeit ar kēneņa
meitu. Pēc kaida laika pīlyka uz goldim gali, kuru vajadzēja at-

goduot. Tagad kēneņa meita guoja pi kotra jauna puiša un vai-

cuoja, kas šeit par gaļi. Nivīns navarēja jai atbildēt. Vvsaidi zvē-

ri, putni, lūpi, tuorpi un pat mozi dzeivnīceņi tyka pīmināti, tūmār

nivīns napīminēja vutes.

Vīns keneņa dals īmoksova lelu naudu šuos keneņa meitas

kolpyunai, kura jam pasacēja, kas tur byus par gali.

Šis kēneņa dāls tymā dīnā, kurā vajadzēja īt uz kēneņa pili,

apsataisēja üboga drēbēs un izskatā. Šis jauneklis jau seņ gribēja

apsaženeit ar šū kēneņa meitu, bet jei pi juo naguoja. Kad kēneņa
meita pīguoja pi šuo übadziņa, jis uz reizi atbildēja, ka še ir vutis

gaļa. Kēneņa meita uz reizi izdzierdusja taidu atbildi, gryuši nūsa-

pyutja, tūmār sova apsūlējuma navarēja atmest: vajadzēja, gri-
but nagribūt, ar übogu ženeitīs, bet übogs nu prīcas nazynuoja,
kū īsuokt runuot un dareit. Kēneņa inerta nūmaucja nu sova pier-
stā vvsskaistuokū zalta gradzynu un tū izmaucja üboga pierstā.

Utrā dīnā kēneņa meita ar übogu aizguoja uz šuo üboga muo-

jom vīnā piertiņā. Vajadzēja jīm obejim īt pelņā, lai nūpelneit nau-

du. Vīnu dīnu kēneņa meita aizbraucja uz tiergu ar muola trau-

kim tierguotīs. Beja jau drusku puordavusja un arī pošlaik puor-

devja, kai nazkaids kēneņš skrēja ar zyrgu taišņi uz viņas trau-

kim un sadauzēja vvsus. Tys beja juos veirs, apsagērbīs kē-

neņa drēbēs. Tagad nelaimīgajai vajadzēja grīztīs uz muojom
bez traukim, tikai ar drusku naudas. Vīnu reizi kēneņa meitu pa-

Ivudzja par kukarkom vīnuos kuozuos, jo viņa beja sevi izsludy-
novusja kai lobu kukarku, kas lobi muok pagotovuot vysgorduo-
kūs edīņus. Ejūt prūjom, tei apsūlēja nu kuozu_ atnest gordus ki-

musus ari šovam veiram un dēj to beja īšivusja ūtrā pusī prīškauta
ielu kuldu. Kuozuos jei šimā kuldā pīlyka dažaidu gordu ēdīņu.
Vīns keneņa dāls jū izvedja doncuot un nu kukarkys kuldys suo-

ka krist uorā tī ēdīņi, jai par lelu kaunu. Nūdoncuojis kēneņa dāls

treis reizes kukarku nūbučuoja un pateicja viņai, ka jis ir viņas
veirs, kas bejis puorsagērbīs par übogu. Tagad jī aizguoja uz

keneņa pili un laimeigi nūdoncuoja garys kuozys.

„
.Piezīme. Attiecībā uz uts epizodu, skat. piezīmi pie pirmā varianta.

P. Šmits.
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41. Kā slinka sieva izārstēta.

1. A. 901. J. Rubenis Ērgļos.

Reiz viens jauns saimnieks gribējis precēties. Viņam nu loti

patikusi nāburga meita, kas gan bijusi loti skaista, bet pavisam
slinka. Tā viņš nu sācis prātot, kā to slinkumu varēšot izārstēt.

Šim saimniekam bijusi arī viena kūtra ķēve, kas no krietnas pēr-
šanas palikusi naskāka.

Jaunajam saimniekam, kā jau teikts, patikusi meita, un meitai

tāpat arī saimnieks. Sevišķi vēl nopriecājusies meitas māte, ka

meitai gadījies tāds labs precinieks.

Kāzu dienā brūtgāns braucis tīšām ar savu slinko ķēvi uz

baznīcu, lai ar to pārvestu savu jauno sieviņu. Pēc laulāšanas viņš

mierīgi atļāvis visiem panāksniekiem garām pabraukt, un kad

nu kūtrā ķēve maz vien vairs vilkušies, tad sācis to pamācīt ar

pātagu. Ķēvei sitot dažs pātagas atsitiens ķēris arī jauno ve-

deni. Jaunā sieviņa nu prasa: „Kāpēc tu to zirgu tā sit?"

Vīrs atbild: „Slinkiem citu labāku zāļu nav."

Kādu dienu pēc kāzām jaunais vīrs ap brokastu laiku ienāk

no darbā istabā un atrod savu sieviņu vēl gultā. Viņa nu gan uz-

liek vīram ēdienu uz galda, bet pati aiziet atkal gulēt. Vīram

ēdot, pienāk kaķis un sāk gar kājām glauzdamies ņaudēt. Saim-

nieks nu bargi uzsauc kaķim: .Kaķi, es tev saku pirmo reiz: pa-

liec mierā! Kad tev teikšu vēl otru un trešo reiz, tad tu redzēsi,

kas ar tevi notiks."

Kaķis šādu biedēšanu neliek vērā un ņaud arvien uz priekšu.

Tad saimnieks paķer tam pie kakla un liek pret krāsni, ka tas ari

vairāk nekad vairs neņaud.
Pēc kādām dienām govij rodas telš. Laiks ir loti auksts un

teļu noliek istabas kaktā, lai tas drīzāk atžirgtos. Telš par lai-

ciņu sāk bļaut. Saimnieks to dzirdēdams saka teļam: „Telš, tu

nedrīksti bļaut! Es to neciešu. Es sacīšu vēl otru un trešo reiz,

un ja tu vēl neklausīsi, tad tu redzēsi, kas ar tevi notiks."

Teļš pavēli nesaprot un bļauj vēl arvien. Tad saimnieks sa-

grāb arī to rokās un liek pret krāsni, ka tas vairs neceļas augšā.

Tāpat vēl notiek sunim un pēdīgi gailim, kuri arī pārkāpj trīsrei-

zīgu saimnieka pavēli,
Jaunā saimniece redz šādu saimnieka īsu tiesāšanu un bargu

sodīšanu. Viņa sāk brīnēties un baidīties par vīra triju reižu pa-

vēlēm.

Otrā dienā pēc gaiļa nosišanas atnāk jaunās saimnieces māte.

lai redzētu, kā meitiņai klājas. Kad nu saimnieks redz to pie mei-

tas aizejam, viņš ieiet sānu istabā, lai noklausītos, ko mate ar

meitu runā. Māte prasa meitai: „Meitiņ, kā tev nu labi klājas?"
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Meita atbild: „Vai, māmiņ, kad tu zinātu, cik mans vīrs ir

sirdīgs. Kad viņš saka pirmo, otru un trešo reiz, tad viņš nosit,

ja vēl neklausa. Pirmo nosita kaķi, kas nemitējās pie galda ņau-

dēt, otru teļu, trešo suni un vakar pat vēl gaili. Man bailes vien

metas, ka visu to dzirdu un redzu."

Māte, to noklausījusies, saka: „Es jau tev teicu: neej pie

vina! Bet tu tik sacīji: viņš tik labs un man loti patīk, es tikai

viņu gribu."
Saimnieks, visu noklausījies, ieiet pie abām iekšā. Sievas

māte saka: „Labdien, meitas vīriņ!"

Saimnieks atbild stingri: „Labdien, labdien!" Tad prasa sie-

vai, vai mātei ēst arī esot devusi. Sieva atbild, ka vēl neesot de-

vusi. Saimnieks teic: „Ej tūliņ, dabū ēdienu un pamielo māti!"

Šī nu arī vairs negaida, ka vīrs sacīs otru un trešo reizi. Kad
sievas māte bija paēdusi, tad meitas vīrs tai cieti nosaka: „Nāc nu

man līdza!" Sievas māte brīnēdamies atbild: „Vai, meitas vīriņ,
kur nu es tev līdza iešu, kur nu tu mani vedīsi?"

Meitas vīrs turpretī stingri pavēl: „Es tev saku vienreiz un

teikšu vēl otru un trešo reizi. Ja tu neklausīsi, tad redzēsi, kas

ar tevi notiks."

Meita nu arī sabijusies paskubina: „Ej vien, memm, ej vien,

nesaki nekā pretim!"

Sievas māte, jau zinādama meitas vīra īsās un stingrās_ pa-

vēles, iet arī līdza, kur meitas vīrs to ved. Tā nu abi ieiet dārzā,

kur meitas vīrs bija pašu laiku aris. Viņš nomauc savai kūtrai

ķēvei sakas, uzmauc tās sievas mātei un dzen to pa vagu. Sievas

māte nu žēlojas: „Vai, meitas vīrs, kam tu tā dari?"

Vīrs atbild: „Qan jau zināsi, par ko!"

Viņš vēl parāda pātagu un patiešām noar kādas vagas. Tikai

tad viņš palaiž sievas māti, lai nu ejot uz māju.
Mājā prasa sievas tēvs: „Kā nu meitiņai labi klājas?"

Sievas māte nu raud un žēlojas, ka meitiņai klājoties loti

slikti. Meitas vīrs esot briesmīgi sirdīgs cilvēks. Lielas dusmas

jau esot nositis kaķi, tēlu, suni un gaili. Nezinot, ka -gan meitiņa

ar tadu cilvēku varēšot nodzīvot. Sievas tevs nu arī pats grib

redzēt, vai meitas vīrs patiešām ir tik briesmīgs cilvēks, un pec

dienām noiet znotu apciemot. Kad sievas tēvs ieiet pie savas mei-

tas, tad meitas vīrs atkal klausās sānu istabā, ko tur tēvs ar mei-

tu runās. Sieva atkal stāsta, ka viņas vīrs esot loti atrs un sir-

dīgs, viņai bailes vien esot, ka šās nenositot. Tevs atbild: „Neva-

jaga arī vienmēr gulēt, bet strādāt un paklausīt vīram, ko tas

saka. Te jau vairs nevari tā dzīvot, kā pie mums maja. Ko tu

padarīsi, tas jau jums pašiem nāks par labu!"

Meitas vīrs, noklausījies tēva prātīgo padomu, arī pats ieiet
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pie abiem iekšā. Viņš nu liek sievai, lai pataisa tēvam labu ēdienu

un aizsūta vēl puisi uz krogu pēc šņabja. Labi paēdis, padzēris

un ar znotu mīli izrunājies, sievas tēvs iet atkal uz māju. Kad nu

sieva redz, ka vīrs nāk ģenģerēdams uz māju, viņa iet tam pretī

un saka: „Jā, jā, es jau domāju, ka tā būs. Ar mani viņš dārzu

apara un ar tevi būs noecējis. Tev vecam vīram vairs nav spēka
mājā pārnākt."

Vecais atbild: „Es nezinu ne par aršanu ne par ecēšanu. Tik

to es zinu, ka meitas vīrs ir labs cilvēks, kas mani labi pamieloja

un vēl sadzirdīja."

Tā nu arī meita bija no agrākā slinkuma izārstēta un dzīvoja

laimīgi ar«savu vīru.

2. A. 901. F. Ankipans Ludzas apr.

Dzeivuoja dāds un buoba. Jīm beja vīna meita, meitai brau-

cja daudz svotu. Jei nagribēja īt pi taida veira, kuram beja juo-
struodoj dorbs. Uz margu atbraucja vīns taids brvugons, kurs pa-

sacēja : „Pī manis navajadzēs struoduot, es asu šaucs (kurpnieks)/'

Tāvs atdevja meitu. Kad sataisīja kuozas, jī braucja uz baz-

nīcu, bet zvrgs navalk braucēju, jis klīdz uz zyrga: „Nagaidi,

valns, kab aizklīgtu treis reizes, velc!"

Bet zyrgs navalk, bryugons izlac nu rotu, pajem nazi, ar

kuru nūgrīž zyrgu. Bryugons soka uz margas: „Turi kuojas. es

uodu plēsšu."

Marga soka: „Nūtraipīšu drēbes ar ašni."

„Nagaidi treju reižu!"

Marga tur kuojas un bryugons pasoka: „Kab byutu uoda nū-

vvlkta uz sātu, es vilkšu rotus!"

Marga nagrib uodas vilkt uz muojom, ka var nūtraipīt vysas

drēbes, bet bryugons soka: „Jo navilksi — nagaidi treju reižu!"
Tai marga nūvalk uodu, bryugons rotus uz muojom. Brvu-

gons atsasāst zuoboku šyutu, taišņi tymā breidī dzīd gails.
Šaucs soka: „Nadzīdi!"
Gails otkon dzīduoja, šaucs izskrēja uz ustobas, atgrīzja gai-

lam golvu.
Pa tū laiku atguoja sīvas muote apcīmuotu. Znūts soka uz

sīvas: „Izvuorej gaili, apcep, bet es skrīšu uz krūgu pēc brand-
veina."

Muote palyka ustobā ar meitu, znūts klausuos aiz durovu, kū

juos runuos. Muote vaicoj meitai: „Kai, meit, labi dzeivuot?"

Meita soka: „Labi byutu, ka nabyutu dusmīgs, gails suoce

dzīduot divi reizes, jis pasacēja uz gaili nadzīdi. Tys kai suoce

dzīduot, tai nusyta pādējū gaili."
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Znūts, tū vysu nūsaklausējīs, īskrēja ustobā aizklīdzja uz sī-

vas muotes: „Dreižuok īsim buļbu ortu!"

Sīvas muote grib kaut kai atrunuotīs, bet znūts soka: „Na-
gaidi trešuos reizes!"

Meita soka uz muotes: „Ej lobouk, cvtaiži nūsiss."

Znūts soka uz muotes: „Jyudzīs orklā, nagaidi treju reižu!"

Sīvas muote aizjvudzjās un meitai lyka voduot, pats turēja
orklu, tai atora vvsas bulbas. Tikkū izjyudzja sīvas muoti nu

orkla, jei kai troka aizskrēja uz muojom. Nūskrējuse uz sātu, pa-

stuosta šovam veiram, kaida dzeive meitai.

Atīt tāvs apsavārtu meitas, tad znūts soka uz sīvas: „Nūkaun

vvstu, es īšu pēc brandveina."

Znūts izguojis uorā un aizīt aiz durovu klausītūs, kū tāvs ru-

nuos ar meitu. Tāvs vaicoj meitai: „Kai dzeivoj?"

„Labi byutu dzeivuot, ka nabyutu dusmīgs."

„Vajaga klausīt!" tāvs pavēlēj meitai.

Znūts, izdzierdis tāva runu, ka vysu runoj pa jo pruotam, nu

lelas prīcas aizskrēja uz krūgu pēc brandveina. Sīva jau beja pī-
vuorējuse, jis atnesja brandveinu. Jī suoka ēst un dzert, tai tāvs

pi znūta nūdzeivuoja divas dīnas, bet sīvas sātā nabeja mīra, jei
dūmuoja: „Ar munu veiru vysu teirumu apars."

Znūts, sīvas tāvu pīdzierdējis, īdevja divas buteles leidza, ku-

ras puorlyka par placim. Sīva, īraudzējuse veiru, padūmuoja, ka

veirs ir sprucis un bāg ar vysu komotu (sakām), bet tī buteles

brandveina. Atguojis uz sātu, soka uz sīvas: „Itaida znūta vaira

nav uz pasaula, kai šytys znūts."

Tai jī dzeivuoja pa šudin mīrīgi un juo sīva palyka struodīgā.

3. A. 901. Skolniece M. Ignāte Nīca, K. Lielozola kr.

Vienai mātei bija slinka meita, bet tomēr puisis to ļoti iemī-

lējis un lūdzis meitas māti, lai dod to viņam par sievu. Mate bijusi

ar mieru, bet kur tad viņš tādu slinku likšot?

Puisis teicis, lai par to nebēdājot, gan viņš izmācīšot.

Pēc kāzām meitu aizveduši puiša mājā, kur vini bijuši par

saimniekiem. Pirmo dienu saimnieks ar saimi izejot pie darba

un mājās paliek tikai saimniece ar kaķi. Saimnieks iziedams sa-

cījis, lai kaķis izvārot pusdienu. Pusdienā saimnieks ar saimi pār-

nāca, bet ēdiena nav. Saimniece pati vēl gulēja un kaķis nav neka

darījis. Saimnieks šoreiz tikai pamāca kaķi, neko daudz nebar un

otru dienu tāpat. Bet trešo dienu saimnieks stingri piesacījis ka-

ķim, tā kā lai izvārot pusdienu. Pārejot mājā, saimniece ar kaķi at-

kal gulējusi. Nu šis kaķi pēršot, bet saimniecei esot jatura. Kad

saimnieks kaķi sitis, tad kaķis gribējis tikt vaļā un ar na-

giem plešoties kodis saimniecei rokās. Ceturo dienu saimnieks at-
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kal piesacījis, lai kaķis izvārot pusdienu. Tagad vairs saimniece

negulējuši, bet bija steigusies jau laikā pusdienuizvārīt.

Reiz meita aizgājusi pie mātes un palīdzējusi ari tai mājās

darbus strādāt. Visu vina darījusi loti ātri un teikusi, ka viņai

darbs arvien esot jāsteidzot ātri padarīt.

4. A. 901. Skolnieks J. Valains Lubāna, A. Aizsila kr.

Baguotu bruoļu muosa beja izguojuse pi naboga. Jei beja ļuti

stiurgalvīga, veirs jū syta, bet jei veira naklausīja. Vacuoki juos

beja lūti tuoļi, tai ka navarēja sasazvnuot. Vīnu dīn atguoja da vi-

ņai vecīts nu tuos molas üboguodams. Kai jei prīcīga palyka. „Ai,

dzedeņ (krusttēvs), vai vēl ir tys akmins lelais pi kļāva kur vy-

sod beja pīsēdis daudz mušu?"

„Meiteņ, jau nava — mušas salaizīja/'

„A, vai vēl dzeiva tei upeite, kur tecēja aiz kļāva?"

„Nu juos vysod dyumi guoja i guoja kotru vokor, meiteņ, jau

sadaga."

„A, vai ta ir vēl pi myusu tava tei gudruo kuceitja — gulēja

zam slīkšņa?"

„Jau sen navā — jau ūtrs gods, kai par popu izguoja. Es tai i

dūmuoja, ka jei par kū izīs."

Jei vecīti pamīluoja, pabaruoja i maizes leidza īdevja. Posa

naēdja nikuo, tikai apsagrauzja, maizes jau beja moz atlicis. Tys

vecīts aizguoja pa ceļu. Vecīts pastuostēja viņas muotei, kur viņas

meita dzeivoj. Reitā muotja atgrīzja gobolu maizis, īlyka kuleitī

un aizguoja da meitai. Muotja aizguojuse meitu pivuiceja naklau-

sīt veira, nadarīt, kū veirs saceis, byut dusmīgai uz veira. Veirs

beja aizzaglobuojīs un dzierdēja meitas un muotis runu. Veirs

jēmja un aizjyudzja muoti ar meitu ecēšā, leidz tam dzonuoja, ko-

leidz obas nūkusa. Muotja, moz dūmuodama, aizskrēja uz satu.

Aizguojuse pastuostīja, kai kluojās meitai.

Is vactāvs meitas pasavārtu. Uz reita tai pat aizguoja. Vac-

tāvs meitu vuicēja, ka klausīt veira, nasaplēst un dzeivuot sada-

rīgi. Veirs nūsaklausījuos aizzaglobuojīs. Veirs pamīluoja vactāvu

ar meitu vysaidim guordim ēdīņim un dzērīņim. Pi znuta beja pa-

taisīti jauni sokkūki, jis tūs atdevja sīvas tāvam. Vactāvs apmauca

tūs sokkūkus iz kokla i īt. Buoba īsavāruse, vactāvam aizskrīn

prīškā klīgdama: „Ai, dzedeņ, dzedeņ, kai tev beja gryūt. Uz ma-

na ecēja, es koč izzaruovuse nusvīžu sokkukus, a tu ar visim sok-

kūkim nu bailes atskrēji."

5. A. 901. V. Zacharska Rēzeknē. Latvju kultūras kt

Dzeivuoja vīns zemnīks, jam beja vīns dāls, kurs nabeja pre-

cēts. Vīnu reizi zemnīks cīši saslymuoja un dreiži nūmyra. Dāls
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paglobuoja sovu tāvu un palvka dzeivuot vīns pats, bet vīnam

pašam dzeivuot cīši grvuti. Sadūmuoja puiss precētīs un pajēmja

sev par sīvu vīnu meitu. Tei meita beja cīši nabadzīga un dzei-

vuoja ar sovu muoti. Pēc kuozom puiss pajēmja dzeivuot pi sevis

sīvas muoti. Tai jī dzeivoj trejūs un struodoj, kai vysim pīdar.
Veirs suoka cīši mīluot sovu sīvu, un kū jei pasoka, vvsu jis dēļ

juos izdarīja, nikod naatsacīdams.

Vīnu reizi sīva soka veiram, ka jei grib, lai jis dēļ juos sa-

šyutu lobu duorgu duorgu apakli. Veirs soka sīvai: „Kažūku nū-

pierkt nav naudas, un jo pierkt kožūku ar, tad vajag puordūt

zyrgu."
Ar itim vuordim veirs izguoja nu ustobas, un stuoja sincēs

un klausuos, kai sīvas muote runoj sovai meitai: „Tu pastot uz

sova — lai tev nūpierk kažūku un lai puordūd zyrgu." Veirs otkon

īguoja ustobā, bet nikuo narunuoja. Sīva otkon suoka prasīt, lai

nūpierktu jai kažūku. Reitā veirs, nikuo_ napasacīdams, pajēmja

zyrgu, nūvedja uz mīstiņu, puordevja, nūpierka par tū naudu sī-

vai kažūku ar duorgu apakli, atnezja uz sātu un atdevja sīvai,

kura beja cīši prīcīga.
Paguoja kaida nedēļa; nav molkas, nav ar kū kurinuot, va-

jag salt zemē. Veirs runoj sovai sīvai: „Vajag braukt uz mežu

pēc molkys."

Sīva atbild: „Es lobuok pajimšu nu sābrim."

„Na, nu sābrim es najimšu, brauksim paši!"

Veirs aizjyudzja sovu sīvu rogovuos, sāduos pašs īkšā un ar

puotogu dzan sovu sīvu. Itū reizi jī sabraukuoja uz mežu un at-

vedja molkas. Cytā reizē veirs aizjyudzja sīvu un sīvas muoti

rogovuos, pats sāduos īkšā un syt ar puotogu sīvai par placim
vīnu reizi, bet sīvas muotei — divi reizes.

Atbraucja veirs uz mežu, pīlyka lelu vazumu molkas, sīva ar

muoti navar pavilkt, bet veirs ar puotogu jūs pa placim syt un

'runoj: „Gribējat duorgu kažūku, tad vilcit vazumu! Dreiži byus

vosara, tūlaik orsit zemi!"
Suoka sīva prasīt veira, ka paleidzetu, bet veirs soka: „Tev

vajadzēja duorga kažūka, tad vilc!"

Bet sīvas muote runoj: „Par ku es vilkšu?"

Veirs jai atbildēja: „Par tū, ka tu muocījimeUu, lai jei pasta-
tītu uz sova un prasītu nu manis duorgu kažuku!"

Ar lelom mūkom sīva ar muoti atvylka nu meža vazumu ar

molku un cīši pīkusa. Veirs soka sīvai: „Reit otkon brauksim pec

molkas, muote ari brauks!"

Suoka sīva un sīvas muote prasīt veiru, ka labuok, lai jis

puordud kažūku un pierk otkon zyrgu, jo juos navar volkuot

vazumu un cīst puotogas sitīņu.
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Reitā veirs nūnesja kažūku uz mīstiņu, puordevja un par tū

naudu nūpierka vēl zyrgu. Nu tuo laika vairuok ni sīva ni sīvas

muote naprasīja, lai veirs puordūtu lūpus un pierktu jīm kaidu

duorgu drēbi, bet struoduoja un nosuoja, kas pi jūs beja. Tai jī
tagad dzeivoj: veirs mīloj sovu sīvu un žāloj sīvas muoti un ar

puotogu vairuok nasyt.

6. A. 901. St. Ulanovska Viļānos. Zbior w
Niadomosci do

antropologii krai owej. T. XVIII. Krak a v ā 1895.

236, 1.

Bjeja tāvs ar muoti, jīm bjeja sjeptiņi bārni, i nu tūs sjeptiņu
bārnu sješi apmvra, vīna vīn sjeptijtā mjeita palvka. Cīši, cīši

juos žāluoja, djēļ tuo, ka vinim bais bjeja, kab jei nanūmiertu. Au-

dzjēja i globuhja i leiguoja, to muotja, to tāvs, vys leiguoja.Lei-

guoja jau, cikom vina izauga lela — i koč lela izauga, vvs jū lei-

guoja tāvs ar muoti.

Nu i atbraucja jai svuoti, svuotuot jau jū, i soka muotja ar ta-

vu iz tū jaunū puisi, kur jū svuotoj: „Ka tu gribi jū jimt, to vjerīs,
kab dorba nodūtib jai anikaida vīn dareit, i kab tu jū nasistib i na-

lomuotib!"

Jis pazajēmjās, ka nalomuoškvs, i nasiškys jū i nadūškys ni-

kaida dorba struoduot. Pjec tuo nūtaisja jau kuozys, i nūvad jū iz

jauniča sātu, i nūvad šyupjeli leidza — šyupjeli nūvad i pakar
ustobā. Cyti doncoj i guloj [līksmojas], a jei kuop šyupjelī i lei-

guojas. Pjec kuozu, ka jau gosti bjeja izbraukuši, vysi stuoj
dorbu struoduot sātā, a jei leiguojas šyupjelī. Nakti ar vjeiru

gul, a dīn leiguojas i dorba nador.

Dūmoj tāvs: „Kas niu bvus nu tuo? Kū jis darēškvs ar taidu
vadaklu? Buort juos nalyka, i sist juos nalyka. Kai jū izvuicjēt
da dorba, ka navar ni sist, ni lomuot?"

Soka tai tāvs iz muotis: „Paraudzjēsim, nadūsim mjes jai āst!"

A muotja juos žāluoja i nu tāva pazagš djevja jai āst, i jei vys

kai leiguojas, tai leiguojas. Tāvs radz, ka sīva naklausa jū, stuoja

tagan pi cjepla pats, sorgoj, kab jai naīdūtu muotja nikuo. A ka

izvuorēja maltjeiti — gotova jau, saucja vysu saimi pi golda i

soka jis tai: „Kas dorbu struoduoja, lai īt vvsi āstu, a kas leiguo-

jās, lai leiguojas!"

Vys_i pajēdja, a jai nadjevja nikuo. Iz ūtrys dīnys izlyka

muotja āst vuorēt, i poša nūguoja iz cytu dorbu. A jei daskrīn,

lizjeicu [karoti] pajēmja, putru izmaisēja i otkon kuopja šyupjell
leiguotūs. C_yti saguojuši āstu, tāvs soka tai: „Kas dorbu struo-

duoja, lai īt āstu; a kas leiguojās, lai leiguojas!"
Jei soka: „Tātjeit, i es šudiņ dorbu struoduoju!"
Tāvs vaicoj: „Kūta tu, mjeitiņ, struoduoji?"
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„A es putru izmaisjēju!"
Tāvs soka: „To dūd jai tū lizjeiku aplyzguot, ar kuru jei putru

maisjeja!"
Jai padjevja tū lizjeiku,_i jei tū dīnu otkon golodna [izsalkusi]

bjeja. Pa tam, ka_vysi paāduši, tāvs saslādzja, kas bjeja palics
nu maltjeitis, i atslāgys kješā sabuozja. Nu jei saprota jau tū, ka

vajaga dorbu struoduot, kab dabuot āst.

Iz ūtris dīnys stuoj vysi pi dorba i jei dastuoj i paleidz jau
vysu struoduot muotjai: izslauka ustobu, i lizjeikys apmozgoj, i

bļudys, i gū[v]s izslauc, i gonūs izdzan — vysu jau paleidz pa-
struoduot. Pjec tuo otkon šyupjelī īlac i leiguojas. Atīt tāvs iz

maltjeiti i soka tai: „Kas dorbu struoduoja, lai īt āst, a kas lei-

guojās, lai leiguojas!"
A jei soka: „I es šudiņ, tātjeit, dorbu struoduoju!"
Tāvs soka: „Kūta tu, mjeitiņ, darēji?"

„A pavaicoj, tātjeit, iz muoti!"

Nu muotja pascjēja, ka jei vvsu dorbu leidza ar jū struoduoja.
Tulaik tāvs soka: „To ej, mjeitiņ, āstu reizjā!"

Jei izskrēja nu šyupjeli i nūguoja āstu; a tai šaltjai, cikom

adja, viņi nūjēmja šyupjeli, sakopuoja, cjeplī īsvīdja i sadaga. Nu

tuo laika jei leidz ar vvsim struoduoja i ap šyupjeli jau naguo-

duoja.

Nūbraucja jei iz tāvu, iz muoti sovu, i pazalilēja, ka jau jei
vysu dorbu struoduot muok. Vaicoj tāvs ar muoti: „Može [var-
būt] tjevi syta? Može mūcjēja?"

Jei soka: „Nā, nasyta maņ, i namūcjēja, a es jau posa pa-

zinu, ka vajaga maizi pjelnīt. Atbraucīt niu iz manim, tātjeit,

rnamjeņ, pazvjērsit, kai es labi dzjeivuoju par tū, ka vvsu dorbu

jau sastruoduot muoku."

7. A. 901. Teicējs E. Lašaks Kaunatas pag. Latvju kul-

tūras kr.

Dzeivuoja trejs muosas un vysas beja cīši smukas. Divi va-

cuokuos muosas beja lelas natikles un nagribēja nikuo struoduot,
bet jaunuoko muosa dīnu un nakti struoduoja sovom muosom.

Muosas lūcīja sev pyurus un gaidēja, kad puiši atbrauks svuotus.

Vīnu reiz atbrauc vīns zemnīka dāls svuotūs uz tuom mei-

tom. Meitas īraudzēja, ka atbraucja puiss svuotūs, tyuleņ divi

vacuokuos muosas apvylka jaunas suknes un pījēmja vīsu, bet

jaunuokuo muosa tymā pat dorba sūknī sāduos pi dorba aust

drebēs. Suoka meitas ruodīt puišam šovus pyurus, bet jaunais
Puiss pīguoja pi jaunuokuos muosas un vaicoj: „Par kū tu na-

ruodi sova pyura?"
Jaunuokuo muosa jam atbildēja: „Man nav nikuo!"
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Tūlaik puiss soka: „Es tevi mīluoju un jemšu par sīvu!"

Izdzierda muosas, ka puiss tai pasacēja, un aizklīdzja bolsā:

„Mes juos ni par kū nadūsim, jei mvusim pašom vajadzīga!"
Tūlaik puiss runoj: „Pajemit kotra pa kerzinei un ejit uz

mežu ūguos, kura dreižuok pīlasīs ūgu, tei bvus muna sīva!"

„Labi," pasacīja meitas, pajēmja kerzines un nūguoja uz me-

žu. Mežā suoka juos vvsas lasīt ūgas. Jaunuokuo muosa pīla-

sīja pvlnu kerzini un grib īt uz sātu. īraudzēja muosas, pajēmja
un atjēmja nu juos ūgas un padalīja uz divējom daluom. Suoka

jaunuokuo vēl lasīt, bet vacuokuos pīkusa un atsasāda atsapvst.
Jaunuokuo muosa pīlasīja ūgu vēl pvlnu kerzini un, lai naradzā-

tu muosas, atguoja uz sātu. Puiss pajēmja ļaunuokū muosu, ap-

vylka laulibas drēbes un jau brauc lauluotūs. īt nu meža va-

cuokuos muosas un veras, ka jūs muosa brauc ar jauniču lau-

luotūs. Juos nu lelom dusmem nūkrita uz zemes un tī pat uz vī-

tas abadivējas nūmvra, bet jaunuokuo muosa izguoja pi veira

tin tagad labi dzeivoj.

Piezīme. Sī gan ir citāda pasaka, bet ar slinkumu atgādina šo pašu

numuru. P. S.

42. Tēva padomi.

1. A. 910. A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā.

LP, I, 157, 134.

Viens tēvs mirdams dod savam dēlam trīs padomus: „Neej

bieži ciemā, citādi tevi iesāks nicināt; nemij tirgū zirgus, citādi

paliksi kājām; nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu!"

Dēls pasmudzina galvu un ieliek tos vārdus cienā. Pēc teva

nāves tas domā: „Jārauga tēva padomi pārbaudīt." Labi. Aiz-

iet ciemā. Pirmo reizi šo uzņem ar plāceņiem, otrreiz arī nekas

nekaiš, trešo reiz jau aukstāki, ceturto reiz tā bij, kā bij, piekto
reiz nebij ne ēdis, ne dzēris un sesto reiz tam pasniedza pelavainu
maizi ar skābu putru. Vienu riecienu tas iekož, kā varēdams, tur-

pretim otru pārnes mājā un paglabā klētī savā tīniņā. Gulēt ie-

dams, dēls saka pats pie sevis: „Pirmais tēva padoms pareizs, bet

nu raudzīšu otru pārbaudīt."
Labi. Nu brauc uz tirgiem un maina zirgus: bet kas tur at-

lēca; beidzot iemainīja tādu krabiņu, kas palika uz ceļa un at-

stāja kājām. Dēls novelk krabinam ādu un paglabā savā tīninā.

Gulēt iedams tas saka pats pie sevis: „Divi tēva padomi pareizi,
bet nu raudzīšu trešo pārbaudīt."

Labi. Nākošu svētdienu tam ceļš pa kājām otrā pasaules mala

sievu precēt. Meklē, meklē — atron arī meitu, kā diegā pakari-
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nātu: iet ka ne papēži pie zemes nepieduras. Ko tur vairāk, lai

tik brauc nākošu svētdienu vietraugās. Tomēr vakarā uz mājām

iedams dēls domā: „Divi tēva padomi jau kabatā; trešo, kamēr

kabatā bāžu, aplūkošu labi. Svētdiena paliek svētdiena, ko tur

laba nolūkot, bet darba dienā —tā pavisam cita lieta. Ko niekus
— iešu atpakaļ, ielīdīšu klusu piedarbā pārgulēt un tad noskatīšos

rītu, kāda mana mūža biedrene pie darba."

No rīta vecie mudīgi, mudīgi uz lauku pie rudziem: bet šīs

neredz nekur. Nu tu brīnums! pusdiena klāt, nekur nemana —

jāiet istabā raudzīt. leiet istabā: vakarējais priekšauts gul plāna
vidū, kā iesālīts un pati krāc aizkrāsnē, lai sienas brīkst. Tēva

dēls paķer priekšautu un projām uz mājām. Priekšautu tas ieliek

tīniņā un tad mierīgi gaida nākošu svētdienu. Atnāk svētdiena —

vietraugi klāt. Izskatās vienu kaktu, otru kaktu — brīnumu labi:

ieiet klētī, ierauga tēva padomu tīniņu —
kas tur?

„To nevarēšu rādīt — tur dārgas lietas!"

Lai jau rādot, lai neliedzot.

„Nu, jā, jā!"
Attaisa tīniņu — kas tas?

„Kur puisīt, mans priekšauts te gadījies?"
„Jā, meitiņ, šis tīniņš mans tēva padomu tīniņš: kamēr citi

ļaudis guļ, tamēr tīniņš manā vietā savāc derīgus padomus. Un
trīs padomi manā tīniņā jau savākti: šis riecentiņš, šī āda un tavs

priekšauts. Pirmais māca: neej bieži ciemā, citādi tevi iesāks ni-

cināt; otrs māca: nemij tirgū zirgus, citādi paliksi kājām; trešais,
tavs priekšauts māca: nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu!"

Meita nokaunējās un aizbrauca.

2. A. 910. A. Skolnieks L. Utynans Preiļu pag. N. Rancana

krājuma.

Vīnu reizi dzeivuoja tāvs, muote un dāls. Tāvs jau bejis ļuti

vacs un navarējis jau struoduot. Dāls vīnu reizi lūti nustruoduo-

jīs, atguojis nu teiruma un soka uz tāvu: „Vai, es šudin cīši nū-

struoduoju!"
Tāvs sacīja: „Pats dēl sevis, dēliņ."
Vīnu dīnu dāls veds labību nu teiruma uz muojom. Vokorā

atguojis uz ustobu un soka: „Vai, es šudiņ otkon nūstruoduoju!"

Tāvs otkon sacīja: „Pats dēl sevis, dēliņ."
Savedis un apkvulis vvsu labību, atguojis uz muojom un

soka:_„Vai, es šudiņ nūsakvulu!"

Tavs taipat soka: JPats dēl sevis, dēliņ."
Tad viņš aizzasirdījis, guojis un licis guni kula un sadadzy-

nuojis. Atskrējis uz muojom un soka uz tāva: „Lyku un sada-

dzynuoju kuļu."
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Tāvs teice: „Pats dēļ sevis, dēliņ."
Vīnu reizi saslimis tāvs un dāls daguojis pi tāva un vaicoj:

„Kai man dzeivuot?"

Tāvs atbildēja: „Dzeivoj tai kai es, un bvusi boguots. Kad

arsi, tod pi kotras šņūres nūmozgoj lemešus, bet audzēkņa par
dālu naskait un sīvai vvsas taisneibas nasok, ar kungiem pi vīna

golda nasēd!"
Jis palvka nabadzeigs un aizguoja uz muižu par kolpu, kungs

jū lūti mīluoja. Kad kungs brauce kur, tad atstuoja vvsu muižu

uz viņa rūkom. Tam kungam bija taids ļūti duorgs putns, jis vvsu

kū redzēja, tū stuostēja. Kolps reizi sadūmuoja pajēmja tū putnu,

aiznesja uz sovom muojom un palyka zam kubula. Tad kolps

aizguoja uz mežu un nūšuovja rubvnu un atdevja tū sīvai. Šei

izverd šū putnu. Sīva vaicoj: „Kas tvs par putnu?"

Kolps atsoka sovai sīvai: „Tys ir muižas duorgais putns. Iz-

verd un apēssim, bet nadūd nikam un nasoki nikam."

Atguoja kyuma un sīva īdevja ēst viņai galu. Kyuma vaicoj:
„Kur tik gorda gala?"

„Es tev, kyumeņ, pasceitu, bet tu nasok nikam. Šei gala ir

tuo putna nu muižas."

Atbrauc kungs uz sovu muižu un vaicoj: „Kur ir putns?"

Kungs aizzadusmuoja un sacīja: „Es pus muižas nagrvbu par

tū putnu."
Kungs suocja meklēt pa vysom molom un sūlēja lūti daudz

naudas. Sasaucja uz muižu vysus ļaudis un vaicoj: „Kas pasa-

cīs, tam byus lela moksa."

Kyuma aizguoja uz muižu un pasacēja: „Tavs kolps nūnesja.
Es beju tur un ēžu galu, man devja kyuma tuo putna galu."

Tad atsaucja kolpu un vaicoj: „Vai tu pareizi pajēmi putnu?"
Tad kolps vaicoj kunga: „Kas tev tū sācēja?"

„Tova kyuma. Ej un atsauc pi manis viņu."

Atvedja tū kyumu, tad vaicoj kolps: „Kur tu redzēji tū

putnu."

„Es ēžu paša tuo putna galu un tova sīva vēl sacīja: „Tū ni-

kam na.soki."
Tad kungs palyka dusmīgs uz kolpu un sacīja: „Vajaga viņu

pakuort."
Tad sasaucja vvsus ļaudis, lai vērās, kai jū pakuors. Viņš

aizguoja ari pi kunga, lai kar. Nivīns nagribēja viņu kuort, bet

paša audzēkins sacīja: „Dūd man, es viņu pakuoršu."
Tad kolps lyudzja: „Dūd man izstuostīt, kai man tāvs sācēja

mierdams. Dzeivoj, dēliņ, kai es tev sacīšu. Sīvai vvsas taisnei-

bas nasoki, audzēkņa par dālu naskait, tys tev cylpu liks ap kokļu.

Aiz kunga golda nasēd un ar kungim draudzeibu naved. Tagad
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es atrodu tāva taisneibu. Putns man ir muojuos dzeivs, es viņu
atnesšu."

Kungs nyu atlaide tāvu, bet audzēkni īlyka cītumā.

3. A. 910. A. V. Zacharska no A. Dembovska Makašānu pag.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja uz pasaula vīns jau vacs zemnīks. Jam beja vīns

dāls, kuru tāvs cīši mīluoja. Vīnu reizi vacais cīši saslvmuoja
un jau myra zemē. Tāvs pi pašas nuoves pasaucja dālu un runoj

jam tai: „Es, dēliņ, jau mieršu zemē, un tu paliksi vīns pats
dzeivuot, bet pīmini munus vuordus, jo dzeivuosi uz pasaula, tu

ar muižinīkim nikaidas draudzības navodoj un kad pajemsi sev

sīvu, nikad taisnības jai narunoj."

Ar itim vuordim vacais tāvs nūmyra. Dāls paglobuoja tāvu

un suoka dzeivuot vīns pats, bet tai kai vīnam pašam dzeivuot

beja grvuts, jis apsaprēcēja un pajēmja sev sīvu, kurai vuords
beja Agata. Jī dzeivoj obadiveji cīši labi. Vīns ūtru mīļoj un

klausa. Itvs zemnīks īsadzeivuoja un jam beja vvsaida monta:

maize un nauda. Vīnu reizi īt nu teiruma zemnīks un sastopa
muižinīku, kurs dzeivuoja natuoli nu cīma. Muižinīks prosa nu

zemnīka poruoda naudas. Zemnīks īdevja muižinīkam naudas,
pīrunuodams: „Dēl kunga vysod varu."

Tai muižinīks nūguoja sovu ceļu, bet zemnīks sovu. Puorīt

vairuok kai pusgoda, bet zemnīks poruodu nu muižinīka vēl na-

dabuoja. Vīnu reizi zemnīks guļ uz gultas un sadūmuoja, ka juo
tāvs pi nuoves jam runuoja: „Tu, dēliņ, ar muižinīkim nikaidas

draudzības navodoj un sīvai taisnības narunoj."

Dūmoj zemnīks pats sevī: „īšu es pi muižinīka pēc sovas

naudas." Nūīt zemnīks pi muižinīka uz juo muižu pēc sovas

naudas. Muižinīka jis naatroda sātā. Izīt zemnīks nu muižinīka,

vērās, ka juo duorzā staigoj daudz lelu boltu guļbīšu. Zemnīks

vīnu guļbīti sagyva, nūnesja uz sovu sātu un runoj sovai sīvai:

»Es nuzogu nu muižinīka guļbīti, pajēsim lobās gaļas, bet tu ni-

kam narunoj, lai ituo nikas nazynuotu!"
Sīva soka: „Ni-ni, nikam, veireņļ"
Vokorā zemnīks nūglobuoja itū nūzogtū guļbīti, bet pajēmja

nūsyta sovu lelū zūsi un atdevja sīvai, runuodams: „Še, vuorej,
Paessim lobās gaļas!"

Sīva izvuorēja zūsi un runoj veiram: „Vajag pasaukt sabri-

nīcu, lai jej parauga ituos gaļas, jej nikad sovā myužā naedja
šulba gaļas."

Veirs uz ituo nikuo napasacīja un sīva pasaucja sabrinīcu.
Atīt sabrinīca uz jīm, sīva juos prosa apēst gabaliņu gaļas, ru-
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nuodama: „Ed, muosiņ, tu vel nikod sova myuža naedi taidas

gaļas!"

„Kaida itei gala ir?"

Sīva jai nasoka, bet pēcuok, kad veirs izguoja uorā, jei pasa-

cīja, ka veirs nūzoga nu muižinīka gulbiti un soka: „Tu jau,

muosiņ, nikam nasacīsi nikuo."

„Nu, — es gon nikam napasacīšu."

Puorgoja na daudz laika un muižinīks izzvnuoja, ka zemnīks

nūzoga nu juo guļbīti un apēdja. Muižinīks, nikuo narunuodams.

padevja zemnīku tīsā un tīsa nūtīsoja zemnīku sēdēt cītumā.

Tūlaik zemnīks pajēmja guļbīti un īt pi muižinīka. līt zemnīks

muižinīka ustobā un soka: „Muns tāvs mierdams man runuoja
ar muižinīkim navaduot draudzības un narunuot sovai sīvai tais-

nības. Tuodēl es gribēju zynuot, vai juo vuordim ir taisnība. Es

guoju nu jums un redzēju, kai pa duorzu staiguoja gulbīši. Es

vīnu sagyvu, nūnešu uz sātu, paruodēju sovai sīvai un pasaciju,
ka nikas tuo nazvnuotu. Tad nūkovu sovu zūsi un apēdem,
bet jvusu guļbīti atnešu jvushn."

Muižinīks izklausīja zemnīku un pīdevja jam sēdēšonu cī-

tumā. Nu tuos reizes zemnīks ilgi pīminēs draudzību ar muiži-

nīku un narunuos sovai sīvai taisnības. Vacuo tāva vuordi iza-

pildīja.

43. Padoms maksā naudu.

1. A. 910. B. Ernsts Birznieks no Fr. Paberža Dzircie-

mā. Jkr. 111, 50. LP, VII, 11, 25, 5, 13.

Bija reiz slinks, nabags puisis — it nekā viņam netikās da-

rīt. Viņš sāka staigāt apkārt pa pasauli, nonāca kādā pilsētā un

ieskatījās te pilskunga meitā. Šī viņam tā patika, ka viņš ap-

ņēmās to uzrunāt uz precībām. Meita bija arī ar to mierā; tikai

abi vecāki negribēja ne par ko pielaist tādas precības. Bet meita

kā gāja, tā aizgāja pie nabaga nuiša.

Jaunais vīrs nu ir bēdās: apprecējies nu viņš gan ir, bet kur

nu var sievu likt? Pašam tam nav ne kumosa maizes, ko bāzt

mutē, ar ko nu vēl uzturēs sievu? Bet sieva neko daudz neno-

skumst, viņa vēl drošina vīru: „Neviens vēl tagadējos laikos nav

dzirdēts nomirstam badā, vai tad ar mums nu tas itin notiks?"

Viņi aiziet labi tāļu no pilsētas un apmetas kādās mājās par

valeniekiem. Sieva pašuj smuku, smuku tabakas maku, iedod to

vīram, lai nes uz pilsētu pārdot un piesaka: „Tā kā tu maku

nepārdod apakš piecdesmit rubļiem!"
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Vīrs paņem maku un aiziet uz pilsētu. Pie pilsētas vārtiem

viņam nāk pretī vecs vīriņš un prasa, lai dodot viņam maku.

„Maku nevaru tāpat atdot — sieva mājās pieteica, ka to

lētāk par piecdesmit rubļiem nav brīv pārdot."

„Ko nu niekus sievu klausīt? Nauda būs bijusi un izbijusi,
bet es tev došu labu padomu, tas tev pietiks visam mūžam."

Vīrs atdod vecajam vīriņam maku. Tas pateic: „Esi drošs

un lec visur iekšā!"

Vīrs iet uz mājām un stāsta sievai, ka nauda nekas neesot,

viņš tādēļ atdevis tabakas maku kādam vecam vīriņam pret pa-

domu. Sieva dusmojās gan, bet ko nu vairs var darīt? Viņa

pašuj otru maku, dod atkal vīram un piesaka, ka to nav brīv

pārdot apakš simtu rubļiem. Vīrs nes atkal maku uz pilsētu.
Pie vārtiem viņam atkal vecais vīriņš pretī un prasa maku.

„Sieva jau tagad bija uz mani dusmīga," vīrs atteic, „un man

piesacīja, lai maku apakš simtu rubļiem nepārdodot."

„Ko tev nauda var līdzēt?" teic vecais vīriņš, „dod man

maku un es tev pateikšu gudru padomu, kas tev daudz labāki

noderēs."

Vīrs atdod maku un vecais vīriņš viņam teic: „Kur aug vī-

toli, tur visur ir ūdens!"
„Vīrs gāja uz mājām un stāstīja sievai, ka neesot vis par

maku dabūjis nieka simtu rubļu, bet krietnu padomu. Sieva sa-

rāj vīru: kur viņš ar saviem padomiem braukšot, vai viņš pa-
visam esot prātu zaudējis? Maizes neesot vairs ne kumosa un

viņš makus atdodot tikai tāpat nabagiem! Labi vīru izrājusi, viņa
pašuj trešo maku un sūta uz pilsētu pārdot, bet atkal ne lētāki

par simtu rubļiem. Vīrs nes atkal un atkal vecais vīriņš priekšā:
lai dodot viņam maku! Vīrs gan negrib, negrib dot, bet vīriņš
pierunā atkal un vīrs viņam atdod maku. Vīriņš viņam teic pa-
domu: „Kad izvelc, tad paturi!"

Virs iet uz mājam: trīs padomi viņam nu ir, bet maizes ne

druskas. Sieva tik dusmīga uz vīru, ka tūliņ šķiras no vīra un iet

atpakaļ pie tēva. Vīrs nu ir atkal vaļīgs, viņš sāk kā agrāki lie-

ret pa pasauli. Tā nu viņš nonāk jūrmalā un redz, ka kuģis pat-
laban peld garām. Vīrs sauc, ka viņš gribot braukt līdzi._ Kap-
teinis piebrauc malā un uzņem arī vīru. Nu viņi brauc pār jūru
prom.

Te saceļas vētra un visi kuģinieki sāk brēkt, ka ūdens sā-

sūkties: kuģa grīdā patapis caurums un nu gāžas ūdens
iekša. Visiem bailes iet kajitē aizbāzt caurumu. Vīrs atminas,

ķa vecais vīriņš viņam teicis, lai tik esot drošs un lecot visur

iekšā. Viņš tūliņ kajitē iekšā un aizbāž caurumu. Kuģis nu ir

izglābts.
_

Kapteinis iedod vīram veselu mucu zelta naudas. Vīrs

viņam vēl brauc līdzi līdz nākošai pilsētai.



310

Pilsētā ir visādas mantas, lietas un bagātība pa pilnam, tikaiļ
ūdens tur trūkst. Visi ļaudis tikko vēl pusdzīvi, kā noslāpušiļ
Ķēniņš izsolījis tam, kas gādās ūdeni, pusvalsti, jeb visu naudu.l

cik viņa valstī var sadzīt. Gan izmeklējušies visvisādi aku ra-ļ
cēji, bet ūdens nav atrodams.

Mūsu vīrs visu to noklausījies un atminējies vecā vīriņa otru I
padomu, ka visur ir ūdens, kur aug vītoli, iet un piedodas ķēni-

ņam par akas racēju. Ķēniņš un visi pavalstnieki priecīgi, kaļ
nu varbūt pietikšot pie ūdens. Vīrs aiziet netālu no pils pie vī-

toliem un sāk rakt; jau pie trešā, ceturtā šķipeles dūriena sāk

sūkties ūdens un jo dziļāki raka, jo vairāk ūdens.

Ķēniņš un visi viņa pavalstnieki nezin no priekiem, ko darīt.

Viņi visi steigšus vien nes akas racējam apsolīto naudu. Tas to

liek kraut kuģos un brauc ar trim pilniem kuģiem naudas atpa-
kaļ uz to pilsētu, kur viņa sieva uzturās pie tēva.

Lai gan viņš jau tagad kādu sešpadsmit gadu, kamēr savu

sievu nav redzējis un pa to laiku pavisam no viņas tik pat kā

atjucis, tomēr jo tuvāki viņš nāk pilsētai, jo vairāk viņš ilgojās

savu sievu redzēt un pats brīnās, kā tik ilgi varējis bez viņas
iztikt. Bet nu viņam uznāk bailes: kad tik viņa pa to laiku nav

apprecējusi citu? Briesmīgas domas viņam ienāk prātā — viņš

nospriež, ja sieva būs apņēmusi citu vīru, tad tam un arī sievai

jāmirst. Vīrs jau norauga zobenu, ar ko tos nodurt.

Tikko pilsētā, viņš vispirms steidzas pie savas sievas. Bet

ko viņš redz? Viņa sieva sēž uz galda un ir ieņēmusi jauna vī-

rieša galvu savā klēpī un ieskā tam galvu. Vīrs jau izrauj zo-

benu, lai abus nodurtu — jau grib durt, bet viņam par laimi iekrīt

vecā vīriņa trešais padoms prātā: „Kad izvelc, tad paturi!"
Vīrs ir gan izvilcis zobenu, bet vēl patura — nedod tik atri

virsū. Sieva ierauga savu vīru un tūliņ nomana, ko viņš nodo-

mājis. Viņa sauc: „Vīrs. vīrs, nenokauj savu sievu un savu delu!"

Vīram nokrīt kā zvīņi no acim, viņš atminas, ka viņam šķi-

roties, sieva palikusi tādu ļaužu. Viņš apkampj sievu, apkampj
dēlu un izstāsta, kas viņam bijusi par laimi, kādus augļus viņam

nesuši trīs padomi. Ak tēvs, kas nu visiem par prieku! Nu grib
sieva, grib arī citi rada gabali agrāki nosmādēto vīru. Trīs nau-

das kuģi to pavisam padarījuši par citu cilvēku.

2. A. 910. B. Skolnieks R. Tupes i s no 75 g. v. A. Jurķ a.

K. Lielozola kr.

Reiz viens muižas barons licis saviem kalpiem vest labību uz

pilsētu. Barons no rīta vēlāk nobrauks ar savu kučieri. Kučieris

domā kautko pilsētā nopirkt, jo viņam bija kabatā trīs simti rubļu

naudas.
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.Viņi nobrauca pilsētā. Barons paliek labību pārdot, kučieris

gāja nopirkties. Staigādams viņš redzējis vienā veikalā sirmu

vecīti sēdam. Kučieris gājis prasīt, ko viņš pārdodot. Vecis at-

bildējis: „Es andeleju padomus."

Kučieris prasījis, cik maksājot viens padoms. Sirmais vecis

atteicis: „Viens padoms maksā simtu rubļu."
Kučieris teicis, lai viņam vienu padomu pārdodot. Sirmais

vecītis teicis: „Brauc pa labu ceļu apkārt, nekā pa sliktu ceļu
tiešām."

Kučieris domājis, kā lai varot maksāt par tādu nieku simtu

rubļu. Viņš teicis, ka naudas viņam esot, lai dodot vēl divus

padomus. Otrs padoms bijis tāds: „Neguli tādā krogā, kur ir

vecs krodzinieks un jauna krodziniece."

Trešais padoms bijis tāds: „Dieva radību neapsmej."

Kučieris nogājis atkal pie barona, kā braukt mājā. Kalpi bi-

juši jau norunājuši braukt pa taisno, bet slikto ceļu. Bet kučie-

ris atcerējies savu padomu un braucis apkārt pa labo ceļu. Kučie-
ris ar baronu, pie kroga atbraukuši, gaida kalpus. Pēc kāda laika

atbrauc arī: citam rati salauzti, citam zirgam kāja iznirināta.

Mājā viņi vairs nevar pārbraukt, jo ir liela tumsa. Viņi
prasa, lai ļaujot krogā pārgulēt. Krodzinieks ir ar mieru atļaut.
Kad zirgus kalpi bija sakopuši, viņi gāja gulēt. Apgulās arī kro-

dzinieks, kas bija vecs vīrs, kam tikai miera vajadzēja, bet kro-

dziniece bija vēl jauna. Tā nu visi gul un krāc. Bet kučieris

atcerējās padomu par jauno krodzinieci un veco krodzinieku un

tikai gaidīja, kas te notiks.

Krodziniece aiz tūbanka andelē. Kučieris redz, ka pa logu
telec viens smalks kungs, sāk bučoties ar krodzinieci un dzer

šņabi. Tad tas kungs paņem kumpi un nokauj veco krodzinieku.

Kučieris izlec pa logu laukā, paņem kumpi un gaida, kad leks

pa logu laukā jaunais vīrietis. Kad nu viņš lec lauka, kučieris

nocērt šim puspēdas. Pēdu viņš paņem un paglabā.

No rīta krodziniece sauc un bļauj kā traka. Visi turienes

policisti ierodas un grib baronu pakārt. Barons gan saka, ka

viņš vainīgs nemaz neesot, bet kur tad visiem atteiksies? _Ba-
rons prasa, lai nākot mācītājs nodot grēku piedošanu. Stāsta,

ka mācītājam esot slima kāja, nevarot ierasties. Barons saka,

lai ar visu gultu vedot šurp, ja kāja sāpot.
Kučieris visu jau nu saprot, kas ir. Kad nu pedīgi arī atved

mācītāju, kučieris prasa, kas kājai kaitot. Mācītājs stāsta šādus

tādus niekus. Kučieris iziet ārā, ienes nocirsto kaju un pamerī,

vai pas, vai ne. Jā, kā tad, kāja pas. To redzēdams, kučieris

saka uz tiesnešiem: „Manu kungu gan jus nekārsit, bet jus kar-
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sit pašu mācītāju, kas ir vainīgs. Šī ir viņa kāja, ko es nocirtu

pagājušo nakti, kad mācītājs nokāva krodzinieku."

Tūlīt mācītājam uzlikuši valgu kaklā un pakāruši. Barons

turpretī ar kalpiem pārbraucis mierīgi mājā un samaksājis ku-

čierim daudz naudas par to labumu.

Barons savu kučieri vedis visur līdz, kur tikai braucis. Reiz

viņi nobraukuši uz pilsētu un iegājuši viesnīcā pusdienu paēst.

Barons apstellējis pusdienu, un visi sākuši ēst. No krodzinieka

istabas iznākusi liela, gara čūska un gājusi pie katra šķīvja pa-

smeķēt. Visiem palicis bail un viņi sarāvušies. Kučieris atcerē-

jies vecā vīra doto padomu un teicis: „Dieva radību neapsmej."
Čūska palikusi par skaistu jaunavu. Krodzinieks samaksājis

kučierim daudz naudas, jo čūska bijusi apburtā krodzinieka

meita. Kučieris nu apprecējis izglābto meitu un nu abi dzīvojuši

bagāti un laimīgi.

3. A. 910. B. Skolnieks J. Atteka Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja viens mācītājs, kuram bija jāiet uz citu draudzi

un tālab mācītājam esot bijusi jāizmaksā saviem kalpiem alga.

Kučiers dabūjis divi simti un braucis atkal mācītājam līdzi uz

jauno draudzi. Viņš domājis: „Šo naudu gan es taupīšu un uz

priekšu pelnīšu atkal!"

Kučiers iejūdzis divus krietnus zirgus mācītāja skaistajā ka-

rietē un ta nu braukuši projām, bet vakarā iegriezušies vienā

mazā pilsētiņā nakti pārgulēt. Nu kučiers staigājis visu nakti

pa veikaliem, bet visi esot bijuši tukši. Viņš tomēr gājis tālāk

un domājis, ka kaut kas viņam esot jānopērk par piemiņu. Tad

viņš iegājis atkal vienā veikalā un pasacījis: „Ko jūs īsti pār-
dodat?"

„Padomus," pārdevējs atbildējis.

„Kādi tad jums ir tie padomi?"

„Tas tev nav jāzin, kad pirksi, tad dabūsi zināt."

„Cik tad maksā viens padoms?"
„Simtu rubļu."
Nu lai dodot vienu padomu, kučieris teicis. Tad pārdevējs

esot izskaidrojis, kāds tas padoms esot: „Labāk pa labu ceļu

apkārt braukt, nekā pa sliktu taisni."

Kad nauda bijusi aizmaksāta, tad kučiers sācis žēloties:

„Kam man vajadzēja samaksāt veselu simtu?" Bet kas pada-
rīts — padarīts, bijis jāpaliek mierā. Drīz jau metusies gaisma
un kučiers iegājis vēl kādā pārdotavā un prasījis: „Ko jūs pār-
dodat?"

„Padomus."

„Kādi tad ir tie padomi?"
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„Tas tev nav jāzin, kad pirksi, tad redzēsi."

„Cik maksā viens padoms?"

„Simtu rubļu."

Kučiers pārdomājis, lai izput arī tas otrs simts, un nopircis

tāpat otru padomu. Tagad tirgotājs devis savu padomu: „Neturi

naktsmājas tur, kur jauna krodziniece un vecs krodzinieks."

Tad kučiers atgriezies pie sava kunga. Nu braukuši atkal

tālāk un nobraukuši pie krustceļiem: viens ceļš gājis apkārt,
otrs taisni. Tas ceļš, kas gājis apkārt, esot bijis labs, bet otrs,

kas taisni gājis, bijis slikts. Mācītājs teicis: „Mēs nebrauksim

vis apkārt, bet brauksimtik taisni!"

Kad kādu gabalu nobraukuši, zirgi jau bijuši balti ar pūtām.
Nu tik kučiers atcerējies savu padomu: „Labāk pa labu ceļu ap-
kārt braukt, nekā pa sliktu taisni.

Bet kučiers neko negribējis teikt, jo kungs jau tikpat viņu
neklausīšot. Tagad sliktajam ceļam bijuši cauri, bet vakars arī

jau bijis klāt, un nu steigušies uz kādu krogu. Kad krogā bijuši

nobraukuši, kungs prasījis nakts mājas, un dabūjuši arī, bet kro-

dziniece bijusi jauna un krodzinieks vecs. Tagad kučiers atkal

atcerējies otru padomu: „Neturi naktsmājas tur, kur jauna kro-

dziniece un vecs krodzinieks!"

Viņš negribējis neko sacīt, jo tas jau viņu neklausīšot, un

citur arī nekur tuvumā mājas nebijis. Pats krodzinieks še nebi-

jis mājā un jaunā krodziniece teikusi, ka vīrs drīz pārnākšot. Ku-

čiers visu laiku manījies, kā tikt krodzinieces istabā. Krodziniece

parādījusi abiem guļas vietu, bet kad viņa izgājusi laukā, kučiers

piecelies un palīdis pagultē. Ap pulkstens divpadsmitiem kāds

bungājis pie loga. Krodziniece jau laikā bijusi sakārtojusi gardus
ēdienus un arī pati glīti uzģērbusies. Viņa attaisījusi logu un

ienācis viens glīts jauneklis. Šie nu esot krietni paēduši un ru-

nājuši, kā nogalināt veco krodzinieku un kā varētu abi precēties.
Uz rīta pusi esot pārnācis arī krodzinieks un šie abi brukuši tam

virsu. Kad vecais bijis nožņaugts, izsvieduši to uz ielu, lai ļau-
dis domātu, ka mācītājs ar kučieru vainīgi. Bet kučiers to visu

noklausījies un kad šis gājis atkal pa logu laukā, kučiers tūlīt

izlīdis no pagultes un iedūris jaunajam cilvēkam labajā kaja. No
rīta esot atbraukuši kārtībnieki un ārsti izmeklēt, kas ar ved

noticis. Kučiers nu visu izstāstījis, ko naktī dzirdējis un redlS-
jis. Krodziniece ar kādu svešu jaunekli esot runājuši n

veco un vainu nogriezt uz šo un mācītāju. Tālāk viņš sacījis:

„_Es biju pagultē un visu to dzirdēju; bet kad svešais vīrietis

līda atkal pa logu ārā, es tam pieskrēju klāt un iedūru ar nazi

labajā kajā. Eita nu un meklējiet ievainoto rokā.*1

Izmeklējuši visas malu malas, beigās arī atraduši jaunekli
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ar ievainoto kaju un tad pakāruši abus vainīgos, bet mācītājs
ar kučieru nobraukuši jaunā draudzē.

4. A. 910. B. J. Šaržants ar E. Orlovski Garlenē. LP, V,

300 (131).

Viens puisis apņem tādu sievu, kas liela šuvēja un raksti-ļ
tāja. Reiz sieva izšuj raibiem rakstiem tādu zīžu gultas sagšu. *

kas mazākais simtu rubļu vērts. Vīrs aiznes dārgo sagšu pilsētā [
pārdot. Bet pircējs saka: „Vēlies, ko labāk gribi: vai naudu, vail
labu padomu?"

„Ko nu vēlēties? Nauda laba lieta gan, bet labs padoms daž-ļ
reiz derīgāks. Ē! ņemšu to padomu! Saki, kāds viņš ir!"

„Vinš ir tāds: dimants cietāks par tēraudu! to nevajaga aiz-

mirst."

Par tādu padomu vien vīrs noskuma gauži un pārgāja itin

nošļucis mājā. Bet sieva mierināja: „Tagad izšūšu vēl raibākiem!

rakstiem zīžu gultas apsegu, to pārdosi pilsētā par divisimtiļ
rubļiem — būs nauda atkal."

Labi, izrakstīja apsegu un vīrs nesa pilsētā pārdot. Bet pir-

cējs saka: „Šis apsegs rivisimti rubļu vērts — tur nav ko runāt;

tomēr vēlies, ko labāk gribi: vai naudu, vai labu padomu?"
„Ko nu vēlēties? Nauda laba lieta, bet labs padoms dažreiz

derīgāks. L! ņemšu padomu! Saki, kāds viņš ir!"

„Vinš ir tāds: kas nedienās pasmejas, tam laime uzsmaida!"

„Labi, labi!" vīrs atteica un pārgāja mājā bez naudas. Bet

sievas tēvs pikts bez gala: „Vai tādam muļķim savu meitu devu?

Naudu izkaisīt pa sētmalām! Prasi, kur šis skries ar saviem pa-

domiem!"

Un tā nu vārds pa vārdam, vārds pa vārdam, kamēr sievas

tēvs sapiktojās pavisam un aizdzen znotu projām. Neko darīt —

jāiet. Kur nu ies? les uz kuģiem un brauks citā malā laimi meklēt.

Brauc, brauc — saceļas vētra uz jūras un kuģis svaidās kā čau-

mala. Citi kuģinieki pārbijušies vaimanā, ko nu iesākšot tādā ne-

dienā; bet znots tikai pasmejas un uzsvilpo. Nu citi norunā: «Ska-

ties, mēs vaimanājam, viņš smejas! vai ziniet: caur vinu vien lai-

kam tāda vētra sacēlusies, viņš būs burvis — metīsim vinu jūrā!"

Labi, iemeta jūrā. Bet tai pašā brīdī sagadījās no jūras di-

bina daudz mazu vīriņu, sprīda garumā, ar kuplām bārdām, olekts

garumā. Tie saņēma slīcēju un ienesa jūras dibinā lielā skaistā

pilī. Un tur pilī redzēja vīrus pie liela galda; viens deva mīklas

minēt — citiem bija jāmin. Znots iesēdās kaktiņā un gaidīja, kas

īsti notiks. Te mīklu devējs iesauksies: „Vēl mazs, mazs brītiņš

laika — ja uzminat šo beidzamo mīklu, tad vēl ir līdzēts. Tādēļ

sakait ātri: kas ir cietāks par tēraudu?"
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Vīri minēja, minēja — nevarēja uzminēt. Bet znots tagad at-

minējās pircēja padomu — viņš iesaucās:
,r
Dimants!"

Līdz to izteicis — mīklu devējs ar vīriem un vīriņiem nozūd;

tikai tos vārdus vien nodzirdēja: „Simtu gadu minējām — neuz-

minējām — nu uzminēja viegli; lai nu pils paceļas!"
Tai brīdī skaistā pils pacēlās no jūras dibina ar visu znotu;

viņa Jbijusi no tīra zelta.

Nu znots pārgāja pie sievas lielīdamies: „Are, vai neteicu,
ka padomi labāki par naudu. Nākat nu skatīties, ja neticat."

Un no tās dienas znots dzīvoja ar sievu zelta pilī.

5. A. 910. B. Skolniece K. Jaunzeme no 68 g. veca A. Čakura

Nīca. K. Lielozola kr.

Viens vīrs apprecēja vienu deķu audēju. Tos deķus viņš ti-

kai iznēsājis pārdošanai. Tā vienrēiz viņš iznes smuku deķi uz

ielas un satiek vienu vīru, kas saka: „Es tev pateikšu vislielāko

lietu, kā tev reiz vajadzēs, ja tu man atdosi to deķi!"
Vīrs atdod ar. Tad svešais teic: „Tērauds cietāks par

dzelzi."

Vīrs sapīcis iet mājās. Sieva prasa: „Kur ir tā nauda, par
ko pārdevi deķi?"

Vīrs ar visu izstāsta. Sievas tēvs viņu padzen no savas mā-

jas, ka viņš ir tāds muļķis. Tad viņš uziet uz viena kuģa meklēt,
vai nevar uz citurieni aizbraukt. Tā viņš brauc un atrodas uz

juras, tad pēkšņi saceļas vējš, un vētra jau draud kuģi nogrem-
dēt. Tad vīrs teic: „Es esmu pie tam vainīgs, izmetiet mani jūrā,
tad vētra mitēsies."

Nu vīru izmet jūrā un viņš domā, ka nu ir pēdējā stundiņa
klāt Bet tā tas nebija vis. Mazi vīriņi viņu aiznesa kādā pilī,
kurā bija daudz ļaužu. Tad viens piecēlās un sauca: „Kas ir cie-

tāks par dzelzi?"

Neviens to nevarēja uzminēt. Tad vīrs sauca: „Terauds ir

cietāks par dzelzi!"

Bet tiklīdz viņš šos vārdus izteica, kad šie vīri nozuda un

pils pacēlās uz augšu virs zemes. Un tā piederēja vīram.

6. A. 910. B. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, 11, 17.

Vienam saimniekam bijis brīnum prātīgs un uzticams kalps;

tas sabijis pie saimnieka ilgus gadus. Mirdams saimnieks sacījis

uz saviem trim dēliem: „Manu veco, uzticamo kalpu neatstum-

jiet; ja uz pilsētu braucat, tad paklausiet viņa padomam; ņemiet

viņu katrreiz uz pilsētu līdz, lai tas jus pamācītu, ka es esmu
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darījis. Un vissvarīgākais tas: neatstumjiet uz ceļa nokusušus,
bet pavediet tos un neatstājiet ceļmalā nomirušus, bet paglabā-

jiet tos!"

Pec teva nāves vecākais dels paliek par saimnieku. Reiz
tam ievajagās pilsētā notapt. Viņš panēm savu veco kalpu līdz

un aizbrauc. Uz ceļa tie satiek nabagu, kas gauži lūdzas, lai

to pavedot, jo esot nejauki nokusis. To dzirdēdams, vecais kalps
saka: „Tavs tētiņš jau gan nokusušus paveda, ved tu ari!"

„Vai man viss tas jādara, ko tēvs darījis? Katru nabagu ceļ-
malā gan nu neapņemšos vadāt!"

„Brauc, brauc, lai Dievs tev palīdz!" vecais nabags nopaka-

ļus nomurmina.

Pēc brīža braucēji ceļmalā ierauga ļīķi guļam. Vecais kalps
saka: „Tavs tētiņš jau gan līķus ceļmalā neatstāja, viņš tos pa-

glabāja."

„Vai man viss tas jādara, ko tēvs darījis? Uz ceļa jau nenie-

košos ar līķiem!"
Tā braucot pienāk nakts. Tas nu viss vēl nekas; bet tumsā

par nelaimi iegadās krustceļš: četri ceļi aiziet uz visām pusēm.

„Pa kuru ceļu nu labāk braukt?" saimnieks prasa.

„Es domāju pa labo roku griezt," kalps atbild.

„Tas neiet, jāgriež labāk pa kreiso roku!" saimnieks atbild.

Nu brauc pa kreiso roku, kamēr beidzot aizbrauc pie svešas

pils durvim. Saimnieks ieiet iekšā. Pēc kāda laika tas iznāk un

saka: „Vari aizbraukt zirgu uz riju nojūgt un tad turpat likties

gulēt; es palikšu tepat, jo mani brīnum laipni uzņēma."
Vecais kalps tā izdara. Te ap pusnakti nelaiķa saimnieks

klāt un modina savu veco kalpu, sacīdams: „Celies un brauc uz

pēdām projām. Tavs saimnieks jau pagalam; šī pils ir briesmīga

slepkavu bedre!"

Kalps izbēg. Nu paliek viduvējs brālis par saimnieku, Bet

tam tāda pati daba, kā vecākajam brālim. Brauc uz pilsētu, kal-

pam neklausa; tomēr, ko tas viss līdzēja: jāpaliek slepkavu
bedrē.

Tagad nāk jaunākais brālis par saimnieku. Tas klausa uz

matu, ko vecais kalps uz ceļa saka. Nāk vecs sirmgalvis, lūdzas,

lai novedot — tūlīt. Gul līķis ceļmalā, vecais kalps saka, lai pa-

glabājot — tūlīt. Aizbrauc pie krustceļa, vecais kalps saka, lai

griežot pa labo roku — tūlīt.

Līdz ko šis nu nogriež pa labo roku, tā vecais sirmgalvis,

kuru uzņēma pavest, nolec no ratiem un saka: „Tu esi vīrs, kas

savu tēvu vēl pēc nāves godā. Brauc man pakal, es pildīšu tavu

klēpi spožiem zelta gabaliem."

Nu brauc, brauc, kamēr nobrauc pie tās pašas slepkavu pils,
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kur abi brāli nonāvēti. Vecais kalps, to redzēdams, sāk jau bai-

ļoties; bet sirmgalvis saka: „Esiet tik mierīgi! Ej tu, saimniek,
droši vien iekšā, mēs ar kalpu paliksim rijā!"

Necik ilgi, kad divi slepkavas rijā klāt un uzbļauj: „Cik jūs
te esat?"

„Mēs esam divi, jūs četri!" sirmgalvis atbild.

„Tu melo! Mēs arī tikai divi!" slepkavas uzbļauj.

„Nu, ja tas melo, kas vēl nekad nav melojis, tad lai tie otri

divi aiz muguras samaksā, ko esat pelnījuši!"
To dzirdēdami, slepkavas pagriežas un ierauga divus lāčus

atplēstām rīklēm, izceltām priekškājām. Lāči saplosa slepkavas.

Tagad sirmgalvis ar veco kalpu steidzas uz pili. Saimnieks

stāv nobijies tumšā istabā. Sirmgalvis ar kalpu paņem saimnieku
un iesēdina vidū. Pa kādam brītiņam ienāk divpadsmit slepka-
vas un saka tā: „Ače, kur tad tie divi klāt piegadījušies? Šie nu

trīs, mēs divpadsmit!"

„Mēs esam trīs, jūs četrpadsmit!" sirmgalvis atbild.

„Tu melo! Mēs esam tik divpadsmit!" slepkavas uzbļauj.

„Nu, ja tas melo, kas vēl nekad nav melojis, tad lai tie

divi, kas pārāk aiz muguras, samaksā, ko esat pelnījuši!"

Slepkavas pagriežas un ierauga divus lāčus atplēstām rī-

kiem, izceltām priekškājām. Lāči saplosa slepkavas.

Tagad sirmgalvis atdara vienas durvis, kur liela čupa zelta,
un tad saka: „Tas zelts pieder tev, grābj un ved uz mājām; bet

es iešu pie tava nelaiķa tēva un pateikšu, ka viņam no trijiem
dcliem tik viens vienīgs, kam tēva vārdi vēl pēc nāves dārgāki
par zeltu!"

To teicis, sirmgalvis pazūd.

7. A. 910. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, 11, 51.

Kacis vīrs uztaisījis pārdotavu. Lai gan no redzamām lie-
tām Jam tur nebijis nekā ko pārdot, tad tomēr tas katru dienu

stāvējis durvīs un gaidījis pircējus. Citi par to smējušies; bet

viens nesmējies, tas iegājis apskatīties.
~Nu kas tev īsteni ir pārdodams?" tas prasījis.
„Man gudrības pārdodamas."
„Cik tad maksā vitfria gudrība?"
«Simtu rubļu."
~.Nu, tad dod man kādu."

„Vienu pašu?"
„Šoreiz pietiks ar vienu."

„Kadu gudrību lai tev dodu? Došu tādu: Brauc arvienu pa
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taisnu ceļu; sānus arī tad negriezies, ja kādreiz izliktos pat, ka

par sānu ceļu vieglāki ceļa gals sasniedzams!"

Labi, pircējs aizmaksā un aiziet. Pēc kāda laika gudrības

pircējam iegādās ar citiem kopā braukt. Ceļš iet caur mežu. Meža

vidū gadās ciets, sauss sānu celiņš. To redzēdams, viens iesau-

cas: „Lielais ceļš iet ar līkumu, sānu celiņš ved taisni; brauksim

pa sānu celiņu!"

„Nē," gudrības pircējs atbild, „es esmu naudu maksājis, par
ko lai braucu?"

„Par ko tad tu naudu maksāji?" citi jautā.
„Par ko maksāju? Maksāju par tādu gudrību, proti: brauc

arvienu par taisnu ceļu; sāņus arī tad negrozies, ja kādureiz pat

izliktos, ka pa sānu ceļu vieglāki ceļa gals sasniedzams."

„Tie nieki!" citi iesaucas un nogriež pa sānu celiņu; gudrī-

bas pircējs turpretim brauc pa lielo ceļu. Kas nu notika? Gudrī-

bas pircējs pārbrauc mājā, nojūdz zirgus, paēd, atpūšas, izsēžas,

izskatās; šie kā nerādās, tā nerādās. Beidzot ies raudzīt. Aiziet:

visi iestiguši purvā. Sānu celiņš bijis tik iesākumā ciets, sauss,

vēlāk tas nobeidzies purvā.

8. A. 910. B. No Marijas Romaoenko, dz. 1794. Ludzas ap-

riņķī Stiglavas draudzē. W. Wiryho, Poda-

nia Lotewskie, Varšavā, 1892. 13.

Reiz dzīvoja viens loti nelaimīgs lielskungs, kas bija skro-

deris, kurpnieks un kalējs; kamēr viņš strādāja, tikmēr vēl dzī-

voja šā tā; bet kad pabeidzās darbs, tad viņam nepalika neviena

graša kabatā.

„lešu pie karaļa," viņš saka, „uzcelšu viņam tādu pili, ka

visi to apbrīnos."
Karalim tanī laikā bija veca pils un viņš meklēja meistarus,

kas uzceltu jaunu. Lielskungs, atnācis pie karaļa, teica; „Dod

man tikai strādniekus un es tev uzcelšu vēl labāku pili, nekā tu

vēlējies."

Karalis arī deva visu, kas bija vajadzīgs, un lielskungs uz-

cēla tādu pili, ka karalis nevarēja uz to ne noskatīties.

„Došu tev trīs mēri zelta un trīs sidraba."

„Ne graša maksas nevēlos, bet tikai gribu izzināt, kapec

esmu tik nelaimīgs; jo kamēr strādāju, tikmēr ir nauda, bet ne-

paspēju ne darbu pabeigt, ka jau tās vairs nav."

Karalis nogrimst domās un beigās jautā: „Varbūt kārtis

spēlē?"

„Ne, es pat kārtis nepazīstu."

„Varbūt dzer?"

„Nē, nemaz nedzeru."



319

„Bet kur tad tu naudu liec?"

„Es pats arī nezinu."

Karalis aicina karalieni palīgā, varbūt viņa iešķiršot šo jau-

tājumu.
Karaliene saka: „Kā nu lai mēs sievietes zinām, ka tu kara-

lis, kas pārvalda tik daudz ļaudis, nevari to uzminēt?"

Karalis ataicina dēlu un jautā arī viņam.

„Ja_tu, pats galva, nevari izspriest," atbild dēls, „ko tad es,

tavas kājas, lai zinu par šo lietu?"

Karalis ataicina divas vecākās meitas: „Dodiet atbildi šim

lielkungam."

„Ja tēvs to nevar, tad mēs vēl ne tik nevaram," atbild

meitas.

Beidzot karalis vēl saka: „Uzprasīšu savai jaunākai meitai."

Nu ataicina jaunāko meitu un prasa tai, šī atbild: „Ar mieru,
es izspriedīšu šo lietu, bet par to uz manis nedusmojies."

„Teic droši!" atbild karalis.

Karaliene jautā lielkungam: „Vai tu esi precējies?"
„Neesmu," viņš atbild.

„Ja tu apprecētos, varbūt sieva atnestu laimi; ja ne sieva,

tad bērns varētu tevi aplaimot."
Karalis sadusmojies uz meitas par to, ka viņa lielkungam

bija pareizi atbildējusi, bet viņš pats to nevarējis, no dusmām
iekliedzās: „Ej pie viņa un paliec viņam par sievu, ja esi iz-

spriedusi!"

Karaļmeita paķēra no galda servieti, ielika to padusē un aiz-

skrēja lielkungam pakaļ.

„Es negribu tevis precēt, neskrej man par velti pakaļ!"

Lielskungs nosvīdis bēga projām, bet karaļmeita sekoja vi-
ņam lēnām pakaļ. Lielskungs skrēja tā ilgāku laiku, bet pēdīgi
redzēdams, ka nevarēs izbēgt, teica: „Es tevi nositīšu."

„Par ko tad gribi mani nosist? Esmu tava sieva, un tēvs mus

ir savienojis."
Pieskrējis pie upes lielskungs pavisam nomocījies, nokrita

sar zemi uz pļaviņas.
Karaļmeita, nosēdās viņam blakus, paklāja servieti un uz tas

atradās dažādi ēdieni un dzērieni.
„Celies, lielskungs, paēd, tad varēsi atpūsties."
»Ko lai es ēdu, kad man šeit nekā nav?"
„Paskat tikai, kas ir uz galda."
JVlan galda arī nav."

Tomēr piecelies ieraudzīja uz servietes saliktos ēdienus.

"Karaļmeit, ej no manis projām, es viens pats paēdīšu; ja
neiesi, tevi nositīšu."



320

„Parko tad mani gribi nosist? Esmu tava sieva, tevs mus ir

savienojis."
Karaļmeita, pasniegdama viņam vīnu, teica: „Izdzer glāzīti."
„Nekad tā neesmu dzēris."

„Es, būdama karaļmeita, to dzēru," vina atbildēja un pie-
spieda vinu izdzert glāzīti vīna.

Lielskungs piedzēris nogulēja trīs dienas, karaļmeita viņu
apsargāja, lai viņš neaizbēgtu. Pamodies, viņš uzlēca kājās un

gribēja bēgt projām.

„Pagaidi, papriekšu paturēsim pusdienu." Viņa paklāja ser-

vieti; rodas pavāri, sulaiņi un galds ar ēdieniem un dzērieniem.

„Izdzer vīnu!" lūdz karaļmeita.

„Atkal piedzeršos."

„No pusglāzītes nepiedzersies, bet tev radīsies vairāk spēka
tālākai ceļošanai."

Paēduši viņi pielūdza Dievu un drīzi vien tuvojās pilsētai.

„Vīriņ, še tev dodu trīs kapeikas, par tām nopirc trīs adatas,

trīs zīda diedziņus un sveci!"

Lielskungs aizgājis, nopirka trīs adatas, trīs diedziņus un

sveci.

„Tagad apgulsties!" teica karaļmeita.
Pēc vakariņām lielskungs aizmiga, bet karaļmeita, strādājot

par visu nakti, izšuva tādu deķi, kura skaistuma nevar nedz ap-

rakstīt, nedz izstāstīt. Rītā agri viņa modina lielkungu: „Celies,

nomazgājies, pielūdz Dievu un nes uz tirgu pārdot."

„Ko lai es nesu, ka man nekā nav?"

«Nekautrējas neko, labi ļaudis nes salmus un mašus uz tirgu,

bet tev ir kas ko nest."

Pēc pusdienas viņa ietin deķi lakatā.

„Cik par to lai prasu?" jautā lielskungs.

„Divsimti rubļu, bet vari atdot arī par simtu."

Deķi apskatīja un apbrīnoja daudzi pircēji, bet neviens no

viņiem neuzdrošinājās to pirkt, tadēl ka uz tā bija ar karaļa roku

taisīts uzraksts. Lielskungs nostaigāja ar to ne ēdis, ne dzēris

visu dienu un neviens to nenopirka. Pārnākot mājā, sastop vecu

sirmgalvi. Vecītis viņam prasa: „Vai deķi pārdevi?"
„Nē, neesmu pārdevis," atbild lielskungs.

„Cik tad vēlaties par to?"

„Divsimti rubļu, bet varu atdot arī par simtu."

„Divsimti rubļu es gan tev nedošu, bet ja gribi, tad došu

tev simtu rubļu jeb vienu vārdu."

Lielskungs, apgriezies, domā: „Vai tad viens vārds var būt

labāks kā simtu rubļu naudas?" Un, atdevis vecītim deķi par

simtu rubļiem, aizgāja uz māju pie sievas.
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«Kapec tik ilgi kavējies? Pa to laiku butu varējis pārnākt
mājā un atkal aiziet uz tirgu, jo tas taču nav tālu. Bet kas ir

ar deķi?"

„Atdevu to par vienu vārdu, bet vecītis man to nepateicis,
nozuda ar visu deķi."

«Nebēdājies, kas piederējis mums, pie mums atgriezīsies, un

vārds arī nepazudīs."
Vakarā viņa atkal sūtalielkungu uz pilsētu sacīdama: ~Še

tev būs sešas kapeikas, nopērc man par tām sešas adatas, sešus
zīda diedziņus un sveci."

Lielskungs visu to nopirka. Pēc vakariņām viņš aizgāja gu-

lēt, bet karaļmeita stājās pie šūšanas. Rītā agri deķis atkal bija
gatavs. Pirmais deķis jau bija skaists, bet šis vēl skaistāks. Ka-

raļmeita modina lielkungu, pavēl viņam apģērbties un iet uz tirgu.
„Man nav nekā ko pārdot."

«Ļaudis pārdod sienu, salmus, skalus, bet tev ir kas ko nest."

Pēc pusdienas lielskungs paņem deķi un jautā: «Par cik lai

to pārdodu?"

«Par trīssimti rubļu, bet atdod arī par diviem."

Tirgotāji grib maksāt piecisimti un sešisimti rubļu, bet ierau-

dzījuši uz tā karaļa rokas uzrakstu, neviens neuzdrošinās to pirkt.
Lielskungs raudādams iet uz māju un ceļā, tanī pašā vietā, kur

vakar, sastop atkal vecīti. Vecītis viņu jautā: «Cik gribi par
deķi?"

«Trīssimti rubļu prasu, bet varu atdot par divsimti rubļiem."

„Es došu tev divsimti rubļu, vai divus vārdus, izvēlējies!"
Lielskungs nogriezies domāja šā: «Varbūt tie divi vārdi ir

vērtīgāki par divsimti rubļiem un bija ar mieru par tiem atdot

deķi. Vecītis, šos vārdus nepateicis, nozuda ar visu deķi.

Lielskungs, noskumis atnāk uz māju un saka: «Ak, karaliene,
tu strādā un nopūlies, bet es par velti atdodu deķus; arī tagad
man vecītis apsolīja pateikt divus vārdus, bet nozuda ar visu

deķi, vārdus nepateicis."

„Kas piederēs mums, nepazudīs, atgriezīsies pie mums at-

pakaļ, nebēdā!"

Uzklājusi servieti, uz kuras atradās ēdieni un dzērieni, itkā
uz karaļa galda, teica lielkungam: «Ej un nopērc man par devi-

ņām kapeikām deviņas adatas, deviņus diedziņus un sveci!"

Viņš aizgāja un nopirka. Pēc vakariņām viņš apgulās, bet
karaļmeita šuva visu nakti deķi. lepriekšējie deķi arī bija skaisti
un lieli, bet šis vēl lielāks un skaistāks.

Rīta karaļmeita, modinādama lielkungu, pasacīja: «Celies un

ej uz tirgu!"
„Man nav nekā ko pārdot."
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„Laudis salmus un skalus nes, bet tev ir kas ko nest."

„Cik lai ņemu par deķi?"

«Prasi četrsimti rubļu, bet atdod ari par trīssimti!"

Viņš to atkal aiznesa uz tirgu, un tirgotāji solīja viņam cits!
sešisimti, cits tūkstoš rubļu, bet ieraudzījuši karaļa parakstu, bai- ļ
dījas to pirkt.

Nesot deķi atpakaļ, sastop atkal vecīti.

„Vai deķi pārdevis?"

„Nē."

„Bet cik par to velies?"

„Gribu četrisimti rubļu, bet varu atdot arī par trīssimti

rubļiem."

„Došu tev trīssimti rubļu vai teikšu trīs vārdus, vai esi ar

mieru?"

Lielskungs, nogriezies sāņis, pārdomāja, ka varbūt trīs vārdi

butu vērtīgāki par trīssimti rubļiem. Vecītis, paņēmis deķi teica:

„Es par pirmo deķi teikšu vienu vārdu, par otru divi vārdi un par

trešo — trīs vārdus, tikai neaizmirsti tos."

Par pirmo deķi: „Ej vakarā gulēt reizē ar sievu, karaļmeitu;
nakti pie tevis atnāks kuģu īpašnieks, kam esot palīgs vajadzīgs,

jo bez viņa kuģi nevarot doties tālāk. Cik tu no viņa prasīsi, tik

viņš tev samaksās."

Par otru deķi: „Kad kuģis dosies pa Zilo jūru un tuvosies

Melnai salai, ūdens ķēniņš apturēs visus kuģus, lai pārbaudītu,
no kuras valsts un uz kurieni brauc šie kuģi ar precēm; pats
kuģu īpašnieks pie ūdens ķēniņa neies, bet mēģinās citus pierunāt
un kad neviens to neuzņemsies, tad viņš sūtīs tevi, solīdams tev

dāvināt piecus kuģus, lai tik tevi piekrāptu; bet tu neko nebai-

dies! Paspēris trīs solus gar kuģa malu, tu atradīsies pie ūdens

ķēniņa."

Par trešo deķi: «Pacēlis roku, nelaid to uz zemi!"

Lielskungs visu to izpildīja, kā bija dzirdējis no vecīša. Kad

viņš nostājās ūdens ķēniņa priekšā, tas viņam teica: „Oho, kuģu

īpašnieks ir apķēries, kad es aizturēju viņa kuģus; bet kāpēc tad

viņš pats nenāca, bet sūtīja tevi šurp? Zinu, ka viņš tev ir apso-

lījis piecus kuģus: divus no tiem ar labību un trīs ar audumiem,

bet viņš tevi piekrāps: naktī pārlādēs visas mantas uz saviem ku-

ģiem, uz taviem pieliks mēslus. Dodu tev divas vēstules: vienu

tavam kuģu īpašniekam, otru tev; bet savas vēstules nerādi kuģu

īpašniekam. Uzticēšos tev arī otru dāvanu karalim, pie kura

braucat. Šī dāvana būs trīs dārgakmeņi, bet tu viņus vari pazau-

dēt. Es ielikšu ķieģelī, kuru tu turi padusē!"
Ūdens ķēniņš vienā ķieģeļa galā ielika vienu akmeni, otrā

galā otru, bet vidū ielika trešo akmeņi. To izdarījis, viņš pie-

„Nē."
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bilda: „Pie kura karaļa ies tavs kuģu īpašnieks, pie tā arī aizej
tu un saki, ka esi atbraucis ar mēslu kuģiem; kad kuģu īpašnieku
nosēdinās pie galda un sāks pacienāt, tad tu noņem cepuri un

paliec pie durvim."

Kad, izpildot Ūdens ķēniņa padomu, lielskungs bija nostājies

pie durvim, bet kuģa īpašnieks sēdēja pie maltītes, karalis jautāja
kuģu īpašniekam: „Vai viņš nav tavs kalps?"

_„Nē, viņš arī ir tirgotājs; labi ļaudis ved mēslus no pilsētas

projām, bet viņš ved tos uz pilsētu atpakaļ!"

„Nekas nekaiš," atbild karalis, „esi tik pat labs tirgotājs kā

kurš cits; sēsties ar mums pie galda!"

Lielskungs, nosēdies pie galda, padeva karalim vēstuli. Kara-

lis, izlasījis šo vēstuli, uzsauca kuģu īpašniekam: „Ak, tu krāp-
nieks, tu smej par šo tirgotāju, ko esi piekrāpis!"

Pēc kāda laika lielskungs izņem no paduses ķieģeli. Kuģu

īpašnieks zobodamies saka: „Kāds tirgotājs, tāda dāvana."

„Bet tu," teica karalis, „pat ķieģeli man nekad neesi iedevis!'
Šis ķieģelis man noderēs."

Lielskungs sacīja: „Veselu ķieģeli negribu šeit atstāt, bet

gribu to sadauzīt gabalos."
Atnesa veseri un viņš atsita ķieģelim stūrīti no kura izkrita

dārgakmens, kura spožums apgaismoja visu istabu. Pēc tam iz-

krita arī otrs un trešais dārgakmens.
Tad karalis teica kuģu īpašniekam: „Daudz tu esi braucis uz

manu valsti, bet nekad nekādas dāvanas neesi atvedis. Šis ir

pirmo reizi atbraucis un, kaut gan tu viņu esi piekrāpis, tomēr

viņš man dāvināja tādas lietas, par kurām es visu mūžu bušu vi-

ņam pateicības parādā."
Karalis pieaicināja savus sulaiņus un pavēlēja viņiem iemest

kuģu īpašnieku cietumā, bet lielkungu pavadīt ar godu uz maju.

_

Kad kuģu īpašnieks bija ielikts cietumā, tad karalis lielkungam
dāvināja vienpadsmit pielādētus kuģus: piecus ar zeltu un sešus

ar sidrabu, divpadsmitā brauca pats lielkungs ar karaļa goda

sardzes pavadoņiem. Atbraucis uz māju, lielskungs izlādēja ku-

ģus un piebēra spīķerus ar zeltu un sidrabu. legājis istabā, viņš

ieraudzīja sievu guļam, un viņai blakus mazu bērniņu. Lielskungs

nu domājis, ka šis bērns neesot viņa dels, paķēris zobenu un_pa-

cēlis roku, lai nogalinātu savu sievu; bet uzreiz viņš atcerējies

vecīša vārdus par trešo deķi: „Pacelis roku, nelaid to uz

zemi!" Tā pārdomādams viņš tikai pazina, ka tas esot viņa dels

un saķēra to ar savām rokām. Viņa sieva arī uzmodās, krita vi-

ņam ap kalu un skūpstīja.
Pa to laiku tanī valstī bija nomiris karalis. Ļaudis ilgāku

laiku domāja, ko izvēlēt viņa vieta, un beigas izvelēja lielkungu
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par karali, vispirms tādēļ, ka viņš bija apprecējis karaļmeitu,
un otrkārt tādēļ, ka viņš bija bagāts.

Tapis par karali, lielskungs rakstīja savam sievas tēvam vē-

stuli, kurā lūdza viņu atbraukt pie sevis pasērst. Bet tā kā abu

valšķu robežas šķīra liela upe, tad viņš pavēlēja par šo upi uz-

būvēt tiltu no zelta un sidraba balķiem,naglu vietā likt dārg-

akmeņus.

Atbraukušie karaļmeitas vecāki nu apbrīnoja viņas vīra lielo

bagātību.

9. A. 910. 13. Ernsts Birznfeks no Kriša Rozes Dzir-

ciemā. Jkr. 111. 69. LP, VII, 11, 25, 8, 1.

Ķēniņam bija skaista, godīga meita. Viņa nāk jau drīz pāri
tiem gadiem, kad vajadzētu būt jau apprecētai, bet vēl viņa ne-

maz nedomā par precībām. Gan jāj precinieki visvisādi un da-

žādi, gan ķēniņu dēli no apkārtējām zemēm, gan augstmaņu dēli

no pašu zemes, bet šī neņemas nevienam pretim. Gan tēvs un

māte izrunājās, izbrēcās viņai apkārt: ko viņa gan domājot sa-

gaidīt, pašu Dievu no debesim? — Gan palikšot veca meita un

tad gan redzēšot, kur tad šī iešot. Bet ķēniņa meita tik nē un nē:

viņai vēl tāds nav gadījies, kādu viņa gribot.
Nu ķēniņš viņai virsū, kādu tad šī īsti gribot: bagātu?_smu-

ku? gudru? Visvisādi jau esot bijuši, kādēļ viņa neesot ņēmusi,
kāds patīk?"

„Ne es gribu bagāta, ne smuka, ne gudra, ne ari tāds ir bijis,

kādu es gribu. Precēšu tikai to, kas tāpat domā kā es."

„Kā tad tu zināsi, kas tāpat domā, kā tu?"

„Es uzdošu trīs mīklas, kas viņas atminēs, tas tāpat domās

ki* es, pie tā ari iešu."

Ķēniņš arī ar mieru. Viņš liek izziņot pa savu un apkārtējām

valstim, ka visiem neprecētiem vīriešiem jānāk uz pili minēt

mīklas un kas uzminēšot — lai viņš būtu bagāts, vai nabags, zems

vai augsts, vai kautkāds — tas dabūšot viņa. meitu par sievu.

Turpat tanī valstī bija nabags malkas cirtējs. Viņš dzīvoja ar

savu sievu un dēlu atsevišķi no citiem, mežā mazā būdiņā. Abi

vecie jau nāca labi gados un sāka skubināt dēlu, lai tas ejot tau-

tās un pārvedot sev līgaviņu, citādi šie nomiršot un viņš palikšot
viens pats. Dēlam tas nemaz netika, bet ko darīt? Tēvs, māte

jāklausa.

Viņš paņem kukuli maizes līdz un iet uz precībām. Kādu ga-

balu gājušam, viņam nāk pretim vecs sirms vīriņš un lūdz kadu

kukulīti maizes. Dēls atdod savu maizes kukuli un griežas atpaj

kal uz mājām; bez maizes tālāk nevar iet. Vecais vīriņš viņam
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pateicas par maizi un saka: «Divi kungi ir pasaulē: Dievs debe-

sīs un cilvēks pats!"

Māte un tēvs neļauj dēlam mieru, lai viņš ejot pa otru reizi,
bet nu vairs ne pa ceļu, kur vecais vīriņš viņam prasījis mai-

zes. Ar skābu prātu dēls bāž atkal maizes kukuli kulē un iet pa

citu ceļu sev līgavas meklēt. Netālu tikušam, viņam nāk atkal

tāds pats sirms vecs vīriņš pretī, kā pirmo reizi, un lūdz atkal

viņa maizes kukuli. Dēls atdod atkal un griežas atpakaļ uz mā-

jām. Vecais vīriņš pasaka paldies par maizi un piemetina: «Vis-

dārgākais pasaule ir patiesība!"

Māte un tēvs sāk dusmoties par dēlu, ka tas ar precību ne-

kur netiek. Vēl viņi grib reiz izmēģināt, vai tad viņš sievu it ne-

varēs dabūt. Viņi iedod dēlam trešo kukuli ceļa maizes, bet nu

cieti piekodina maizi nevienam ceļā neatdot. Dēls iet trešo reizi

pa citu ceļu meklēt sev līgaviņu. Bet kā par brīnumu, nāk atkal

tāds pats vecs sirms vīriņš viņam pretī, kā abas pirmās reizes,
un lūdz atkal viņa maizes kukuli. Dēls domā: „Dot? Nedot? Kā
lai nedot, viņš jau prasa?"

Viņš atdod kukuli vecajam vīriņam un iet uz mājām. Vecītis

vel viņam nosauc no pakaļas: «Vislaimīgākais ir, kas otram var

palīdzēt!"
Nu ir tēvs, māte atzīst, ka dēlam nav vēlēts precēties. Pa

kuru ceļu tik viņš iet, visur ir priekšā un atņem viņam ceļa maizi.

Viņi dzīvo tāpat uz priekšu kā līdz šim trijatā vien.

Te kādu dienu atnāk ziņa, ka malkas cirtēja dēlam ari jāiet
uz ķēniņa pili minēt mīklas. Kad jāiet, jāiet, ko tur var darīt.

Viņš iet. Pie pils sapulcējušies ļaudis kā mežs un gaida uz mī-

klām. Iznāk ķēniņa meita uz lievenēm un uzdod mīklu: „Cik
kungu ir pasaulē?"

Nu min un skaita visi, ka murkšķ vien, bet neviens nevar at-

minēt. Cits saka šo, cits to, bet kā nav, tā nav. Daži jāj tik vel

patlaban skaitīt. Mūsu malkas cirtēja dēls domā:_«Vecais vīriņš

man sacīja, ka esot divi: Dievs un cilvēks pats; jāteic ir, varbūt,
ka tā būs."

Viņš saka un ir atminējis. Otra mīkla ir: «Kas pasaule ir

visdārgākais?"
Nu min atkal visi. Cits saka — mīlestība; ķēniņa meita at-

teic, ka tā nemaz neesot pērkama. Cits sauc — nauda, cits — lai-

ttie, laba dzīve, gods, bet tas viss nav. Malkas cirtēja dels saka,
kā vecais vīriņš teicis: «Visdārgākais pasaulē ir — patiesība!"

Ja, viņš atkal atminējis. Ķēniņa meita uzdod trešo mīklu:

~Kas ir pasaulē vislaimīgākais?"
Visi minas, minas, minstinas: ķēniņš, bagātnieki — tas, kas

dabūšot ķēniņa meitu — tas, kas nemaz neesot dzimis un visādi
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citādi, bet kā nav, tā nav. Pienāk malkas cirtēja dēls un saka,
kā vecais vīriņš viņam teicis: «Vislaimīgākais ir, kas var otram
palīdzēt."

Ķēniņa meita viņam gar kaklu apkārt un viņš nu ir brūtgāns.
Vecais ķēniņš tūliņ taisa kāzas un jaunais pāris dzīvo baltas jo
baltas dienas.

tO. A. 910. B. M. Garkolne no S. GreizdioaVilanu pag.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja zemnīks ar sīvu, jis lūti nagribēja struoduot un

vys tikai vērās, lai sīva kaut kū dora, bet pats vys gulēja uz

cepļa un klīdzja sīvai, lai dūt kaut kū lobuoku paēst. Sīva tūmār

mīluoja sovu veiru un nuo paša reita leidz vālam vokoram vēr-

pju vai šiva kaut kū. Tad puordevja dorbu un nu tai jī dzeivuoja.
Vīnu reizi sīva soka veiram: „Aizej uz pilsātu un puordūd golda

pologu, tur dūs vairuok naudas, na kai te!"

Zemnīks paklausīja, pajēmja pologu un aizguoja. It, īt jis
un redz: stuov vecīts un runoj: „Atdūd man šū pologu, es tev

teikšu kaut kū!"

Padumuoja zemnīks un atdevja pologu vecīšam. Vecīts jam

teicja tai: „Jo pacelsi rūku, tūlaik vēl jū nanūlaid!"

Tai vecīts pazuda, bet zemnīks aizguoja uz sātu un vysu

izstuostīja sīvai. Sīva dusmīga suoka sprēst otkon ūtru golda
pologu un kad beja gotovs, svuta zemnīku uz pilsātu puordūt.
It jis un otkon sateik vecīti. Vecīts sēd zam ūzula un prosa, lai

atdūt jam pologu. „Tūlaik es tev vēl kaut kū teikšu!"

Zemnīks atdevja arī ūtru pologu vecīšam. Vecīts jam pasa-

cīja: „Kad īkrissi vudenī, nikod nanūsleiksi!" bet pats tvuleņ

pazuda.
Zemnīks atguoja pi sīvas un kad izstuostīja jai vysu, sīva

vēl vairuok dusmīga suoka sprēst trešū pologu. Bet tai kai nau-

das jīm nabeja, jī dzeivuoja bez maizes un ar tukšu vādaru;

zemnīks vys gulēja uz cepļa leidz tam, kad pologs gotovs. It

jis otkon uz pilsātu un dūmuoja: «Tagad naatdūšu pologu, jo vai-

ruok nav, ar kū dzeivuot!"

Bet kad pīguoja tur, kur sēdēja vecīts — vērās: jis otkon tur

ir un lvudz, lai atdūt trešū, jo pasacīšūt kaut kū. Zemnīks na-

beja ar mīru un guoja tuoluok, bet vecīts vys klīdzja jam: „At-
dūd, jo tūlaik nazynuosi pādējūs burvju vuordus!"

Zemnīks atdevja arī trešū pologu un vecīts jam teicja: „Kur
īva aug, tur vudeņs ir!" un pots pazuda.

Zemnīkam beja baist īt uz sātu, jo vairuok nabeja ni kapei-

kas, por kū dālam maizes nūpierkt, na tikai vēl vērpt pologus.
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Tad jis sadūmuoja īt kolpuot por kolpu pi ķēniņa. Tur ķēniņa dā-

lam vajadzēja dabūt pazaudātuo gradzvna vīnai princesei, kuru

jis gribēja pajemt sev por sīvu. Gradzyns tys gulēja jvuras dy-

bynā, taišņi jyuras vydā. Pats ķēniņa dāls nagribēja meklēt, bet

teicja zemnīkam, jo jis dabuos gradzyna, tūlaik kolpos vysu myu-

žu viņam par vyslobuokū kolpu. Zemnīks beja ar mīru, jo vīna

olga uz sātu īt, nabeja vērts. Pīguoja jis pi jyuras un pīminēja
vecīša vuordus: „Kad īkrissi yudenī, nikod nanūsleiksi!"

Tai jis pīguoja pi tuos vītas, kur gulēja gradzyns, dabuoja juo

un laimīgi atnuocja kēnestē un atdevja ķēniņa dālam. Tys at-

stuoja zemnīku dzeivuot sovā pilī. Tai puorguoja daudz godu!
Vīnu reizi ūtrā kēnestē pītryuka yudeņa un ķēniņš teicja tai:

„Jo kas dabuos yudeņi, es īdūšu pusi nu sova monta!"

Tū dzierdādams, zemnīks aizbraucja pi tuo ķēniņa un teicja:
„Es dabuošu!" bet pats dūmuoja par tīm vuordim, kurus vecīts

teicja: „Kur īva aug, tur ir yudens!"

Ķēniņš beja ar mīru un īlaidja sovā duorzā zemnīku. Zemnīks

dabuoja īvu, izruovja jū ar saknēm un redz, ka tur tak yudeņs,

Keniņš īdevja pusi sova monta zemnīkam un aizsyutīja uz sātu.

Kad zemnīks atbraucja pi sīvas, veras: uz cepļa gul nazkaids cvl-
vāks. Jis suokumā dūmuoja, ka tys ir, laikam, ūtrs veirs sīvas, un

tikkū pacēla rūku, lai ju nflsistu, tyuleņ jam protā īguoja vecīša

vuordi: „Ja pacelsi rūku, vēl jū nanūlaid!"
Tai jis stuovēja, koleidz sīva atskrēja un pasacēja, ka tys

cvlvāks ir viņa dāls, kurs tūreiz vēl beja moziņš. Tai jis laimīgi
suoka dzeivuot ar sovu sīvu leidz pašai nuovei.

44. Tēva noslēpta nauda.

A. 910. D. V. Zacharska no 67 g. vecā P. Kozlovska Rē-

zeknē. Latvju kultūras kr.

Vīnā muižā dzeivuoja boguots muižinīks, kam beja vīns dels,
kuru jis cīši žāluoja. Dāls beja leis natiklis, naklausīja sova tāva,

cīši dzēra un puorvedja daudz naudas. Tavs jam daudz reižu

runuoja: „Met molā tu, dēliņ, taidus draugus, nadzer tu tuo

brandvīna."
Bet dāls juo naklausīja. Vīnu reizi saslvma vacais tāvs un

dumoj pats sevī: „Man ir vēl daudz zalta naudas, kaiju nuglo-

buot?"

Gulāt jam īguoja pruotā sataisīt skreinīti, pītaisīt pi grīstu,
izgrīzt caurumu un caurumā īgrīzt dzelža kuosi, tai kab varētu

Pajemt aiz kuoša un tūlaik kristu no tuos skreinītes nauda. Kai

sadūmuoja slvmais tāvs, tai padarīja. Vīnu reizi atīt dals pīdzers,
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bet tāvs jau beja pavvsam vuojs. Pasaucja tāvs sovu mīlū dālu

pi sevis un suok runuot jam tai: „D<Miņ, jau, varbvut man dreiži

miert zemē. Pakļaus tu mani, met molā tu šovus draugus un tū

dzeršonu. Jo tu napaklausīsi mani, tu vvsu itū montu puordzer-
si un uz ituo kuoša pasakuorsi."

Pateikdams itūs vuordus, vacais tāvs nūmvra. Dāls paglo-

buoja sovu tāvu un suoka ar draugim dzert vēļ vairuok kai pi
tāva dzeives un vysi draugi dēl juo beja cīši lobi. Tai dzardams,

jis puordzēra vysu atstuotū tāva montu un palyka par übogu.

Redz draugi, ka jau vysu puordzēra, nivīns ar jū nagrib
runuot. Kad redzēja, ka jis īt, jī vysod pagrīzja golvu uz cytu

pusi, ka napasavasaluot ar jū. Dumoj dāls: „Kū darīt? Jau es

palyku_par übogu par tū, ka nakhusīju sova tāva. Išu uz pādē-

juos, nūpierkšu brandvīna, izdzeršu un pasakuoršu uz tuo kuoša.

par kuru runuoja man tāvs!"

Tai jis arī padarīja. Izdzēra brandvīnu, pajēmja viervi un

gribēja aizmest aiz kuoša viervi. Kai dalyka rūku pi kuoša, pa-

byra nu viersa nauda. Nūsabreinuoja dāls: „Nu," dūmoj, „tagad
es otkon boguots."

Puorstuoja jau dāls vairuok dzert un aizdzeivuoja otkon bo-

guoti. īraudzēja juo draugi, otkon jam nūjem capuri kai lelam

kungam, bet jis jīm ruoda tik naudas moku. Tai jis ruodīja so-

vim draugim vysod, kad jī ar jū vasaluojās. Sasasirdēja uz juo

draugi, ka jis vys ar jīm kārdynuojas, un podevja jū tīsā. Izsauc

jūs vysus tīsā un vaicoj tīsnesis muižnīka dālam: „Par kū jvus

draugus kuordynuojit, ruodūt naudas moku?"

Muižinīks runoj tīšai: „Kod es beju nabogs, nikas ar mani

nagribēja vasaluotīs, kad es otkon tyku boguots, otkon vasa-

luojās. Kad jī vasaluojās, es jīm ruodu naudas moku ar naudu,

jo jī vasaluojās ar munu naudu, bet na ar mani."

Tai tīsa pīzyna, ka itys ir pareizi, un attaisnuoja muižinīku.

45. Ķēniņa dēls un kalēja dēls.

1. A. 920. J. Bankins „Šis un tas" I, 1872, 54.

Ķēniņam un kalējam, abiem vienā naktī piedzima dēli. Ķē-

niņš pieņem aukli savam dēlam, kas to lai koptu un glabātu. Ka-

lējam jau bija pieci dēli, kuri tam jau grūti bija audzināmi, un

šis bija sestais; tāpēc viņš pierunā bērnaukli, lai tā pārmij vina

dēlu ar ķēniņa dēlu. Šī to arī padara.

Kalējam tagad ir tāds gudrs un pravāns dēls, kas iet ganos

un satiekas ar nāburgu puikām, īpaši pie viena kalniņa, tur viņi

visi arvien sanāk kopā. Sie tur laužas un skrienas un jāj ar koka
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zirgiem; bet kad ikkurš savus zirgus noliek pie siles, iedod tiem

ēst un nāk otru reizi lūkātu, tad uziet, ka šim un tam pa zirgam

trūkst. Puikas norunā, kad zagli dabūšot rokā, tad to nosodīt,

Reižu bērnaukle ar tagadējo ķēniņa dēlu pasierēdamās arī

nonāk pie šā kalniņa. Puikas, kopā būdami, ikkatrs vēlējās šādu

vai tādu labumu jeb apņemas, lieli būdami, šo jeb to izdarīt, jeb

jau tagad, ja tik šiem tas būtu paļauts. Tā runājot kalēja dēls

uz tiem saka: „Es uz šo kalniņu būvētu skaistu pili."

Ķēniņa dēls tam atbild: „Es atkal te taisītu smēdi, jo kur pils

ir, tur arī smēdei vajaga būt."

Riktīgi, citi gani sarunājās un ieceļ kalēja dēlu par ķē-

niņu. Šis, savu valdīšanas amatu iesākdams, visiem cieši pie-

kodina, sacīdams: „Pirmo reizi piedošu, otru reizi sodīšu un

trešo reizi pakāršu."
Pēc divi nedēļām nozūd atkal kādi koka zirgi. Jaunais ķē-

niņš visapkārt liek labi izmeklēt, un atrod tos pie viena puikas.

Tas viņu tagad pārmāca ar vārdiem un piedod.
Ne ilgi pēc tam atkal kādi zirgi nozūd. Ķēniņš liek meklēt, tos

atrod pie tāpāša puikas. Kalēja dēls, tagadējais ganu ķēniņš, to

liek nokult, ka tas ne uz kājām nespēj stāvēt, aiziet mājā, gul
slims gultā, bet ne sacīt nesaka vecākiem, kas tam kaiš. Tas izve-

seļojies sāk atkal iet ganos.
Pec kāda laiciņa atkal kādi koka zirgi nozūd pie_kalniņa; ķē-

niņš liek pārmeklēt, un tos atrod pie tāpaša pirmā zirguzagļa.
Viņš nu liek iztaisīt karātavas un šo negantnieku pakārt.

Zināms, vecāki nu iet pie īstā ķēniņa un sūrojas
1

ka citi gani
uz kalēja dēla pavēli šo dēlu pakāruši. Ķēniņš stellē ziņu kalēja

dēlam. Lv tas nāk un dod atbildi par saviem darbiem; bet tas

sevi turas par ķēniņu un kājām neiet. Ķēniņš stellē otru ziņu, bet

tas ne, viņš liek atbildēt, ka kājām nebūšot iet. Trešo reiz stellē

zirgus pakaļā; jā, nu viņš tūliņ brauc pie ķēniņa.
Kad jaunais ķēniņš pie vecā ķēniņa bija nobraucis, tad šis

tam prasa, kā gan uzdrīkstējies likt pakārt gana puiku. Viņš itin

droši atbild: „Tie mani iecēla par ķēniņu; ka augsts valdinieks

būdams, es viņiem piekodināju: „Pirmo reižu es piedošu, otru

reižu sodīšu un trešo reižu pakāršu," viņš par savu zādzību tik

ir dabūjis, ko pelnījis."
Ķēniņš brīnās par tādu drošu un skaidru atbildi, un tam labi

ieskatījies acīs, sāk domāt: „Šis tiešām cits nav, kā mans dels."

Viņš sauc bērnaukli un tai skarbi uziet virsu: „Kam tu to da-

rīji?"

Šī,_ baiļu pārņemta, krīt pie zemes un izteic visu, ko padarī-
jusi. Ķēniņš nospriež par abiem, par kalēju un bērnaukli, nāves

sodu un liek tos saraustīt un saplosīt ar zirgiem. Tad atlaiž ka-

lēja delu un pieņem savu īsto dēlu sev par mantinieku.
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2. A. 920. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz dzīvojis viens ķēniņš ar ķēniņieni. Uznākuši karu laiki

un ķēniņš aizgājis karā. Pa to laiku ķēniņienei piedzimis dēls.

Mazais princis bijis jau gadu vecs, kad ķēniņiene sākusi dzīvot ar

ķēniņa dakteri, jo pats ķēniņš vēl nebijis no kara mājā. Reiz
ķēniņiene teikusi uz dakteri: „Man tā vien bailes, ka puika neno-

skatās, kā mēs dzīvojam, un neizstāsta ķēniņam."

Abi nu norunājuši princi atdot bendēm, lai tie to aiznes uz

mežu un nogalina. Bet bendēm bijis žēl smukā prinča un tie to

atdevuši ķēniņa kalējam, lai tas to audzina. Kalējs saņēmis ķēniņa
dēlu un glabājis kā savu.

Atnācis ķēniņš no kariem mājā. Ķēniņienei vairs nebijis ne-

viena bērna. Bet vecam ķēniņam bērni loti patikuši un tas gājis
uz kalēja smēdi un ņēmis kalēja dēlu līdz sev pastaigāties. Ķēniņš

aizgājis uz mežu, rādījis to puikam un prasījis: „Kas tad iz-

nāktu, ja to mežu nocirstu?"

„Vai, tur manam tēvam iznāktu veselam gadam ogles," at-

bildējis kalēja dēls.

„Hm!" ... nodomājis ķēniņš, „puikam ir taisnība."

Otrreiz ķēniņš gājis atkal pastaigāties un paņēmis līdz otru

kalēja dēlu, nemaz nezinādams, ka puika ir viņa paša dēls. Ķē-

niņš ar puiku piegājis pie meža un prasījis: „Kas tad iznāktu, ja
to mežu nocirstu?"

„Tur iznāktu liels, tīrs laukums un kad ienaidnieki uzbruktu

pilij, tad jau tos pa gabalu varētu redzēt un pilī varētu satai-

sīties,"

L
,Hm!" nodomājis ķēniņš, „tam puikam ir daudz vairāk prā-

ta, kā otram!"

Kad abi puikas paaugušies, tad kalējs sācis tos sūtīt skolā.

Kalēja paša dēls bijis dumjš un neapķērīgs, bet ķēniņa dēls bijis

gudrs un apķērīgs. Reiz skolnieki sākuši pagalmā pikāties un ie-

vēlējuši ķēniņa dēlu par ķēniņu, kā jau nu bērni allaž mēdz darīt.

Nu ķēniņa dēls bijis ķēniņš un visiem skolniekiem bijis viņš jāpa-
klausa. Otrā dienā bijis traki nejauks laiks. Ķēniņš pavēlēja, lai

skolnieki iet visi pikāties. Visi skolnieki paklausījuši sava ķē-

niņa pavēlei, bet tik viens augstmaņa dēls neklausījis un negājis.
Ķēniņš licis augstmaņa dēlu saķert un to nopērt. Augstmaņa dēls

stāstījis savam tēvam, ka to skolnieku ķēniņš licis nopērt, un

augstmanis apsūdzējis skolnieku ķēniņu vecam ķēniņam. Vecais

ķēniņš nu saucis skolnieku ķēniņu pie sevis un prasījis, kādē

viņš licis nopērt augstmaņa dēlu.

„Mani skolnieki ievēlēja par savu ķēniņu," teicis ķēniņa dēls.

„Viņiem bija jāpaklausa, ko es pavēlu. Visi gāja pikāties, bet
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augstmaņa dēls negāja un neklausīja manu pavēli. Slikta es nekā

neesmu darījis. Es liku sodīt nepaklausīgo, jo tā visi ķēniņi dara."

Vecais ķēniņš atlaidis ķēniņa dēlu bez soda. Viņam tā pati-
cies apķērīgais un gudrais puika, ka viņš nospriedis iet pie kalēja

un prasīt, lai tas atdod viņam puiku. Kalējs bijis ar mieru puiku

atdot, jo viņam pašam bijis bērnu diezgan. Tā nu ķēniņa dēls

ticis pie sava īstā tēva. Ķēniņš iecēlis ķēniņa dēlu par savu pa-
doma devēju un visas lietas viņi izšķīruši kopīgi.

Reiz ķēniņa pilī ienākušas divas sievietes. Paša vecā ķēniņa

nebijis mājā un ķēniņiene iesaukusi abas sievietes pie sevis, jo
viņa nevarējusi ķēniņa dēla ieredzēt. Abām sievietēm gadījies tā.

Viņas braukušas uz tirgu, vienai bijusi ķēve un otrai vāģi. Ķēvei

piedzimis kumeliņš un apgulies zem vāģiem. Nu tā sieviete, ku-

ras vāģi bijuši, sacījuši: „Kumelš pieder man!"

Otra atkal sacījusi: „Mana ķēve, mans kumeļš!"

Abas sievietes sanākušas naidā un gājušas pie ķēniņa, lai tas

izšķir, kurai pieder kumeļš. Bet ķēniņiene izspriedusi tā: „Ku-

melš pieder tai sievietei, zem kuras vāģiem tas gulējis."

Ķēniņa dēls visu noklausījies, pavēris durvis un kliedzis:

„Palaidne palaidnei taisnību spriež!"

Nu ķēniņiene traki noskaitusies un apsūdzējusi ķēniņa dēļu
pašam ķēniņam. Bet ķēniņš nekā nesacījis un piedevis. Bet ķē-

niņienei tas vēl vairāk kodies un viņa nospriedusi ķēniņa dēlu

nozaļot. Viņa piemaisījusi nāves zāles pie ķēniņa dēļa ēdiena.

Bet tas neēdis un sargājies uz katra soļa. Beidzot ķēniņa dels

manījis, ka viņam nekāda lāga dzīve vairs pilī nebūs, un viņš
aizbēdzis.

Ķēniņa dēls nu klējojis apkārt un bijis pagalam nonīcis un

pilns utu. Reiz viņš saticis veco ķēniņu, kad tas nācis no medī-
bām un nesis nošautu zaķi.

„Vai nav smuks zaķis?" prasījis vecais ķēniņš.
„Kas tas nu par smuko!" atbildējis ķēniņa dēls un izvilcis no

azotes utu „Tāds_pats vien ir kā tā."
Nu ķēniņa dels nokāvis uti, tad viņš grābis sev otrreiz pa-

duse un izvilcis otru uti. „Redzi, tas tik ir smuks zaķis," un to

teikdams ķēniņa dēls ielaidis uti atpakaļ azotē.

Nu arī vecais ķēniņš noskaities un pavēlējis visiem, kas ķē-
niņa delu satiek, ņemt to cieti un vest pie viņa.

Reiz ķēniņš sūtījis savu kučēru uz tirgu ar diviem veciem

zirgiem, kas kučēram bijuši jāpārdod. Ķēniņa dēls pamanījis,_ ka

kučērs grib pārdot vecos zirgus, viņš piegājis pie kučēra un sācis

to izsmiet no panckām ārā. Sanākuši cilvēki klausīties, bet ķēni-
ņa dels tikai pēlis zirgus un neviens tos nepircis. Nu kučērs aiz-

braucis ar visiem zirgiem uz māju un stāstījis vecam ķēniņam, ka
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viens klaidonis to zākājis. Nu vecais ķēniņš noskaities un sacījis
uz kučēra, kam šis neesot ņēmis klaidoņa cieti, jo tas jau būšot

tas pats palaidnis, kas no viņa pils aizbēdzis.

Ķēniņa dēls klejojis apkārt. Viņš iegājis otra ķēniņa valsti.

Reiz ķēniņa dēls gājis pa mežu un dzirdējis, ka viens raud. Virjš

gājis skatīties. Uz celma sēdējusi tās valsts ķēniņa meita, jo viņa
bijusi apmaldījusies un gauži raudājusi. Ķēniņa dēls aizvedis prin-
cesi uz viņas tēva pili. Tās zemes ķēniņš un ķēniņiene bijuši loti

laimīgi, kad ieraudzījuši savu pazudušo meitu sveiku un veselu,
Abi jaunieši viens otru iemīlējuši un ķēniņš atdevis princesi ķē-

niņa dēlam par sievu.

Nu ķēniņa dēls rīkojis lielu spēku un gājis uz sava tēva

pili. Viņš uzbrucis pilij un to ieņēmis.
„Vaj es tev neteicu," teicis ķēniņa dēls uz veco ķēniņu, „liec

nocirst mežu, lai varētu redzēt, kad ienaidnieki uzbrūk pilij?
Bet tu mani toreiz neklausīji."

Tad ķēniņa dēls aizgājis pie vecā kalēja. Vecais kalējs bijis
dikti laimīgs, kad ķēniņa dēlu ieraudzījis. Viņš nu ķēniņa dēlam

visu izstāstījis, kā bijis, kā ķēniņiene to atdevusi bendēm, lai no-

maitā, un kā viņa pati dzīvojusi ar ķēniņa dakteri.

Nu ķēniņa dēls gājis pie sava īstā tēva, vecā ķēniņa, un tam

visu izstāstījis. Vecais ķēniņš bijis loti laimīgs, kad dabūjis zināt,

ka ķēniņa dēls ir viņa īstais dēls.

Vecais ķēniņš licis dakteri pakārt, bet ķēniņienei viņš gan

piedevis.

Nu viņi visi dzīvojot pilī laimīgi vēl šo baltu dienu.

3. A. 920. H. Skujioa, Andrs Ziemelis, no 47. g. vecā

K. Adernieka Aumeisteros.

Tur tā reiz bīš vienam ķēnīnam. Uznācis lieic karš un ķēni-

ņam bīš jāaiziet karā uz desmit gadim. Ķēniņiene toreiz bīsi gai-

dībās un ķēnīc atstāš savā vietā dakteri. Bet tas dakteris sācis ar

ķēniņieni dzīvāt. Ka nu ķēnīnienei piedzimis puika un šis jau bīš

gadi div vecs, ta dakteris sacīš uz ķēniņienes, lei to puiku gādājot
no mājas laukā, puika noskatīšoties, kā šie abi daroties, un izstā-

stīšot ķēnīnam. Nu abi, dakteris un ķēniņiene, sarunāši kopā

un nosprieduši, ka ķēnīna dēls janomaitājot, un atdevuši puiku
bendēm un likuši, lei šo nomaitājot.

Bendes nesuši ķēnīna dēlu uz mežu un na ceļam šiem iekarā-

jies apskatīt, kāds tas ķēnīna dēls izskatās. Nu šie atinuši tuli

vaļā un ķēnīna dēls drusku pasmējies. Ķēnīna dēls bīš varēn

smuks un bendēm šā palicis žēli un šie nu nosprieduši, ka žēli

esot tik smuku puiku nomaitāt. Bet kur nu šo likšot? Pašreiz ben-
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des gāši gar ķēnīna kalēja māju un nu dzirdēsi, ka iekšā raud

mazs bērnc._ Nu bendes gāši iekšā un apprasīšies, kas tas tur

raudot. Kalēš sacīš, ka tas esot šā dēlēnc, gadi div vecs. Nu

bendes aprunāšies_ ar kalēju un pēdīgi atdevuši ķēnīna dēlu ka-

lējam, lei šis glabājot par savu dēlu un lei nevienam nesakot ne

vārdīna, ka tas esot paša ķēnīna dēls. Kalēš saņēmis ar ķēnīna
delu par savu un nevienam nekā nesacīš, kam tas puika pieder,
un tik glabāš kā savu dēlu.

Bet ķēnīniene un dakteris tūlī otrā dienā likuši uztaisīt kapu
un visiem stāstīši, ka ķēnīna dēls esot nomiris un tādu pašu ziņu
aizlaiduši ķēnīnam ar.

Pagāši desmit gadi un ķēnīc atnācis no kara mājā. Netālu no

ķenīna pils bīš smuks mežs, un uz to mežu ķēnīc katru rītu gāš
pastaigāties. Pa to laiku pie kalēja ķēnīna dēls bīš jau labi pa-
audzies un šie abi ar kalēja dēlu gāši uz dienām ganos.

Vienu rītu ķēnīc gāš gar kalēja lopim un redzēš, ka gane sēd

uz grāvmalas un ēd brokastis. Tas bīš kalēja dēls. Otru rītu akai

ķenīc gāš gar kalēja lopim un redzēš, ka gane sēd uz grāvmalas
un cd brokastis. Bet nu šis vis nav maizīti nolicis uz plikas ze-

mes, bet paklāš lakatīnu apukšā, lei maizīte nesavārtās. Tas bīš

ķenīna dēls. Kēnīc noskatījies un nodomāš: „Tas vis nav dumš!"

Trešo dienu akai kalēja dēls gāš ganos un ka ķēnīc šim gāš

garem, ta šim kas iešāvies prātā un viņč prasīš kalēja dēlam:

Nu, manc berne, pasaki, kas te no ta meža iznāk."

„Manam tēvam tur iznāk pulka ogļu!" sacīš kalēja dēls.

Nu ķēnīc nodomāš pats pie „Nu, kas ta nu gan no ka-

lēja dela var iznākt, kā kalēš?" Un ķēnīc tūlī sacīš puikam pretī:
„Ja, tas ir ritīgi, manc bērne, tavam tēvam te iznāktu lērums

ogļu!"

Ceturtā rītā gāš ķēnīna dēls ganos un ka ķenīc šim gāš ga-

rēm, ta tūlī gāš klā un prasīš: „Nu, manc bērne, pasaki, kas te ar

to mežu darāms."

Kenīna dēls atbildēš: „Ka es būtu ķēnīc, ta- es tā meža vis tā

neturētu, bet liktu viņu tūlī nocirst un tai vietā ierīkotu vaļņus un

lielgabalus, un ta es tūlī redzētu, ka nāk ienaidnieki un es varētu

laikus sataisīties uz karu!"

Kēnīc noklausījies un ta sacīš: „Tev taisnība. Bet kā dēls

tu esi?"

„Es esmu kalēja dēls," sacīš ķēnīna dēls.
_

„Tas ir gudrenieks," nodomāja ķēnīc un gāš prom.

Nu, pagāš vē tāds laiks un kalēš sācis laist abus puikas skolā.

Kalēja dēlam negāš lāgā ar mācībām, bet ķēnīna dejām gaš labi

un šis bīš gudrākais no visas skolas. Ziemā skolēni gaši uz sniega
karu un nu paši norunāši tā. Izvēlēšot no sava vidus vienu par
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ķenīnu, kas visus vadot karā, un kuram visim citim esot jāklausa.
Nu skolēni izvēlēsi ķēnīna dēlu sev par ķēnīnu un tūlī no papīra
šim iztaisīsi visas ķēnīna zīmes un piekāruši pie krūtim.

Reiz bīsi varēn nejauka diena, sniegs peķēš zemē un bīš

auksts vējš. Ķēnīna dēls sasaucis visus skolniekus un licis, lei tai-

sās uz karu._ Visi sataisīsies, bet vienc ģenerāla dēls negāš ārā.

Nu ķēnīna dēls šim prasīš, kāpēc šis netaisoties ārā. Bet ģenerāla
dēls sacīš prētī, ka tik nejaukā laikā šis ārā neiešot. Nu ķēnīna
dēls tūlī licis ģenerāļa dēlu nostiept gar zemi un nopērt.

Bet ģenerāļa dēls stāstīš savam tēvam, ka šo ķēnīna dēls licis

sadauzīt, un ģenerālis gāš pie ķēnīna un apsūdzēš ķēnīna dēlu. Nu

ķēnīc laidis kalējam ziņu, lei šis ar savu dēlu nāk uz pili. Nu kalēš

ņēmis ķēnīna dēlu un abi gāš pie ķēnīna. Ķēnīc tūlī prasīš, kāpē
šis licis sadauzīt ģenerāla dēlu. Ķēnīna dēls nu stāstīš, kā viss bīš,
ka šis esot tāds pats ķēnīc skolā, kā vecais ķēnīc pilī un valstībā,

un ka šis varot sodīt tos, kas neklausot. Ķēnīna dēls nu sacīš vē,

ka šis licis ģenerāļa dēlu tāpē nopērt, ka šis neklausīš, un tā jau
visi ķēnīni darot. Nu ķēnīc noklausījies un sacīš: „Es otra ķēnīna

nevaru strāpēt!"

Ķēnīnam jau paticies, ka ķēnīna dēls ir tik dūšīgs, tāpēc šis

jau viņam spriedis taisnību. Nu ķēnīc prasīš kalējam, vai šis to

puiku neatdošot šim, jo viņam jau esot div puikas un šim neesot

neviena. Kalēš jau atdevis ar puiku ķēnīnam un ķēnīc šo vadīš

skolā.

Ka ķēnīna dēls jau bīš labi paaudzies, ta ķēnīc šo iecēlis sev

par palīgu, un ka vie kas tāds svarīgs bīš jādara, ta ķēnīc vien-

mē aprunājies ar dēlu.

Reiz ķēnīc nezi kur tur izbraucis un atstāš dēlu savā vietā.

Bet nu gadīsies tāda lieta.

Div mātītes braukušas uz tirgu vienā zirgā._ Vienai mātītei

piederēši vāģi un otrai mātītei ķēve, kas bīsi grūta un kurai uz

tirgus uznācis kumeļš. Kumeļš palīdis zem vāģim. Bet nu abas

mātītes sākušās strīdēties, kam tas kumeļš piederot. Ta mātīte

sacīsi, ka kumeļš esot šās, jo bīš zem šās vāģim un nu nepar

ko ar neatlaidusies un tikmē, tikmē, kamē vais nekāda gala un

abas pie ķēnīna prom, lei izšķirot, kam piederot kumeļš. Kā nu

šās ienākušas ķēnīna pilī, tā ķēniņiene tūlī šam pretī un izsprie-

dusi tai mātītei tiesu, kam tie vāģi piederēši. Bet ķenīna dels visu

dzirdēš, pavēris duru šķirbu un kliedzis: „Palaidne palaidnei tai-

snību nes!"

Nu par to ķēnīniene neganti pārskaitusies un stāstīsi dakte-

ram, kā ķēnīna dēls uz šās sacīš. Nu abi sarunāšies un nosprie-

duši, ka ķēnīna dēls jānojiptējot un tulī pie kapijas pļelikuši jiptj-
Bet ķēnīna dēls manīš, kas par lietu, un nemaz negaš brokastīs
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un pasacīs, ka šim vais ēst negriboties, šis jau esot bīš pie sava

tēva un paēdis. Bet pusdienā akai tas pats un nu bīsi sajiptēta

zupa un ķēnīna dēls akai pamanīs un neēdis. Bet nu šis manīs,

ka labi nebūs: ķēniņiene un dakteris tikmē neliksies mierā, kamē

šo nojiptēs. Ķēnīna dēls ņēmis un vē to pašu dienu aizbēdzis

no pils.
Kā nu nācis ķēnīc mājā, tā ķēniņiene šim sūdzēsi, kā ķēnīna

dēls uz šās sacīš. Nu ķēnīc ar nesis ķēniņienei taisnību un licis,
lei meklējot ķēnīna dēlu rokā. Bet visi izmeklēšies un nevienc

nevarēš dabūt šā rokā.

Ķēnīna dēls gāš, gāš un pēdīgi noplīsis vienās skrandās un iz-

skatījies tīri pēc nabaga.

Reiz ķēnīc gāš uz jakti un nošāvis zaķi. Šis nu gāš uz māju
un ceļmalā pamanīš nabagu. Kēnīc rādīš nabagam zaķi un prasīš,
cik zaķis esot vērts. Nabags izvilcis sev no azautes vii, nokāvis

un nopūtis zemē. Ta viņš izvilcis vēl otru uti, apskatīš un atlaidis

azautē apakal. Ta nu viņč sacīš uz ķēnīna: ,/lā ir vairāk vērts

par zaķi, jo tā ir dzīva un zaķis beigts!"
Nu ķēnīc nospļāvies un tūlī aizgāš, bet nabags ar iebēdzis

mežā, Kēnīc pagāš tādu gabalu un nu tik šim ienācis prātā: „Tas

gan bī manc vietnieks!"

Nu bīš jau par vēlu, kā nu vais šo rokā dabūsi?

Bet nabags ar manīš, ka šim tā kā tā miera te neliks un

lūkās šo dabūt cieti un nu šis tūlī laidies uz otra ķēnīna valstību.

Nu ķēnīna dēls staigāš apkārt nabagodamies un reiz aizgāš
uz paša ķēnīna pili. Tam ķēnīnam bīši vē mazi bērni un ka na-

bags lūdzies dāvanas, ta ķēnīna meitene šim iznesusi krūzi rūgtas
kapijas un sakaltušas maizes garauzu. Nabags izdzēris kapiju, no-

ēdis garauzu un nu sācis pateikties ķēnīna meitenei par labo ka-

piju un maizi un pēdīgi vais nezināš, kā vē pateikties. Ķēnīna mei-

tenei tas varēn paticis, šī ieskrēsi iekšā un sacīsi nabagam, lei pa-

gaidot. Nu ķēnīna meita atnesusi saldu kapiju un apsmērētu mai-

zi un iedevusi nabagam un pati pie sevis nodomāsi: „Nezi, ka nu

šis pateiksies par saldo kapiju, ka par rūgto jau ta pateicas!"

Nabags izdzēris kapiju, noēdis maizi un nesacīš ne vārdīna.
Bet nu ķēnīna meitene prasīsi, kāpē šis nesakot tagad neka, ka

šī tik labu šim atnesusi, un pirmāk, ka bīsi rūgta kapija un sakal-

tusi garauza, ta nezināš vie, kā pateikties. Bet nabags atbildeš:

Xabs nav jāliela, tik slikts!"
Nu garem gāš ķēnīna dārznieks un šim vaidzeš cilvēka. Sis

Prasīš nabagam, vai negribot darbu. Jā, varot ar pastrādāt, un

nabags salīcis par dārznieka palīgu, un šim gaš labi. Kenīnam bīš

bērni un tiem bērnim bīš skolotāš. Tas nu macīš ķenīna bērnus

visadīgas gudrībās. Pa pusdienas laiku ķenīna bērni nākuši dārza
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pie nabaga un ar šo runāšies, spēlēšies un visādīgi darīšies. Nu

nabags sācis ķēnīna bērnus skolot un mācīt. Bet drīz vie pats

ķēnīc dabūs zināt, ka nabags esot ļoti gudrs, un pieņēmis šo sev

par palīgu. Nu ķēnīna dēlam gāš dikti labi.

Bet turpat, necik tālu bīš akai vienc ķēnīc un to ļaudis iesau-

kāši par Asincsuņi, jo šis uz vienim karim vie dzīvāš. Nu tas

Asincsunc piesacīš karu un ķēnīc varēn pārbijies, ka nu šo izputi-
nāšot pie nabadzības. Šis nu prasīš ķēnīna dēlam padomu, ko lei

nu mākot iesākt. Bet ķēnīna dēls sacīš ķēnīnam pretī, ka viss bū-

šot labi, lei tik ķēnīc šim launot vaļu rīkoties. Nu ķēnīc bīš prie-

cīgs un Jāvis ar ķēnīna dēlam vaļu. Šis nu akai pārģērbies par na-

bagu un aizgāš uz Asiņcsuņa kara spēku, sakūdīš kara spēku, lei

neietot karā un ta pats ar sava ķēnīna zaldātim saņēmis Asinc-

suņi cieti un uzvārēš viņa kara spēku. Nu ķēnīc bīš varēn prie-

cīgs un atdevis ķēnīna dēlam savu vecāko meitu par sievu un vē

pusi no savas valstības klā.

Šie nu abi nodzēruši kāzas un ka bīš tādu laicīnu padzīvāši,
ta abi sarunāši un braukuši pie ķēnīna dēla tēva, kalēja, ciemoties.

Ka nu šie abi piebraukuši pie kalēja smēdes, ta kalēš vais gandrīz
nemaz nevarēš ķēnīna dēla pazīt. Nu ķēnīna dēls devies pazī-
stams un visi bīši varēn priecīgi.

Bet nu kalēš un kalējiete izstāstīši ķēnīna dēlam visu šā lik-

teni no galu gala. Ķēnīna dēls nu noskaities uz savas mātes un

daktera un tūlī aizbraucis apakal uz savu pili, sataisīš kara spēku

un uzbrucis sava tēva pilij. Nu kāvušies ap pili tikmē, kamē ķē-
nīna dēls ticis pilī iekšā un saņēmis ķēniņieni un dakteri vaņģos.
Ta nu ķēnīna dēls gāš ķēnīnam klā un sacīš: „Nu, kam tu manis

neklausīji un neliki toreiz nocirst mežu. Tagad nu tu būtu sen jau

pamanīš, ka es ar savu kara spēku nāku, un tev nebūtu izgāš tik

plāni."
Nu tik ķēnīc pazinis, kas šis tads ir. Ta nu ķēnīna dels tūļ

izstāstīš ķēnīnam, kāda tā lieta esot ar ķēniņieni un dakteri, un

kā šo mazu gribēši nomaitāt. Nu ķēnīna dēls licis tūlī dakteri ellas

podā savārīt, bet savu māti gan nemaitāš no un šai piedevis.

4. A. 920. V. Zacharska no 75. g. vecā A. Gaidula Ozol-

muižas pag.

Dzeivuoja vīnā kēnestī ķēniņš ar sovu sīvu. Jī turēja daudz

kolpu un dzeivuoja pi jūs arī vīns kalvs ar sovu sīvu. Ķēniņa sīva

bija grvuta, kaļva sīva arī beja grvuta. Dreiži vajadzēja juom ra-

dīt. Natuoļi nu ituos kēnests beja vīns cīms. Tur dzeivuoja vīns

zemnīks ar buobu. Zemnīkam beja ķēve ar mozu kumeliņu, bet

buobai beja roti. Zemnīks, kad jam vajadzēja braukt, jēmja kotru
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reizi nu buobas rotus, bet buoba nu juo ķēvi. Vīnu reizi zemnīks

pajem nu buobas rotus, aizjvudzja ķēvi un brauc, bet buoba ve-

ras, ka moziņš kumeliņš skrīn pec rotim. Buoba dūmoj paša sevī:

„Itys kumeliņš dzvma nu munu rotu."

Tai buoba dūmuoja, koleidz zemnīks atbraucja uz sātu, iz-

jvudzja kevi un runoj buobai: „Vari pajemt šovus rotus,"
Buoba soka: „Itys kumeliņš muns, jis skrīn pec munu rotu."

«Kumeliņš na nu rotu, bet nu ķēves."

Bet buoba ni par kū nagrib ticēt un klīdz: „Kumeliņš nu mu-

nu rotu, es ju pajemšu." Bet zemnīks nadūd.

Buoba soka zemnīkam: „Tsim pi ķēniņa un pavoicuosim, nu

kuo dzvma itys kumeliņš: nu ķēves, vai nu munu rotu?"

„Labi! īsim pavaicuosim."

Nūīt buoba ar zemnīku pi ķēniņa, bet ķēniņa naatroda sātā,
beja juo sīva, kura staiguoja grvuta jau pādejuos dīnuos. Buoba

suoka runuot ķēniņinai: „Man ir roti, bet zemnīkam ķēve ar mozu

kumeliņu. Kad zemnīks pajem munus rotus, aizjvudz sovu ķēvi

un brauc, kumeliņš skrīn pec munu rotu. Es tai dūmuoju, ka ku-

ir munu rotu."

Kēniniņa izklausīja buobu un runoj: „Jā, kumeliņš nu rotu,"
un lvka zemnīkam atdūt kumeliņu buobai.

Tymā stracī, vādarā juos runuoja bārns: „Divi buobas un

obadivejas lelas mulķas."
Kēniniņa dzierdēja, kai vādarā bārns runuoja. Izguoja buoba

ar zemnīku. Kēniniņa dūmoj paša sevī: „Slykta līta, ka vādarā

runuoja bārns. Varbyut bvus kaids nabejs natiklis, vajadzēs jū
nugiftet, lai nazvnuotu veirs."

Puorīt treis dīnas, kēniniņa radīja dālu un tymā dīnā radīja
dālu arī kalva sīva. Kēniniņa pasaucja pi sevis kolpu un soka

jam: „Tu pajem munu bārnu, nes nūnuovej, bet pajem nu kalvines
barnu un atnez jū šur."

Kolps pajēmja bārnu un nas jū nūnuovēt. Kad iznesja koPs
bārnu uorā, bārns suoka runuot un prasīt kolpa, lai jū nanuovētu,
bet nunastu uz kalva kļāva un nūliktu zam cvsu. Tai kolps pa-
darīja. Nūnesja jū kalva klāvā un nūlvka zam cysu, bet pats pa-
jēmja kaļva dālu un nūnesja kēneniņai. Reitā kalvs, nikuo nazy-

nuodams, nūīt uz kļāvu. Bārns suoka runuot: „Nasameidi mani, es

guļu zam cvsu."

Kalvs atjēmja cvsas — vērās: gul bārns. Jis jū pajēmja un

nūnesja uz sovu sātu. Tai dzeivoj jī. Jūs bārns pi kēneniņas, bet

keneniņas bārns pi jūs. Par itū ķēniņš nikuo nazvna. Puorguoja
treis godi. Kalvs atdevja puiku tymā školā, kur muocījuos ķeni-
tfa dals. Vīnu reizi pats ķēniņš īguoja školā un vērās, ka kalva
Puika vvss izlīts kai jis pats, bet juo dāls pasaverūt, vyss kalvs.
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Dumoj keniņš pats sevī:
„
Vajag kalva dālu pajemt pi sevis par

dālu."

Vinu reizi keniņš pasaucja kalva dalu pi sevis un runoj jam:
„Vai tu īsi pi manis par dālu?"

Bet puika nikuo uz ituo ķēniņam napasacīja. Atīt kalva dāls

uz sātu un runoj tāvam: „Es īšu kur nabejs pi kaida zemnīka

struoduotu, man nasagrib vairuok muocītīs."

Tai puika padarīja. Nūguoja uz vīnu cīmu un tur pi vīna zem-

nīka struodoj. Sadūmuoja ķēniņš pajemt nu kalva puiku pi sevis

un nūsvuta sovu kolpu pēc puikas. Nūīt kolps pi kalva un runoj

jam, ka ķēniņš jū atsvutīja pēc juo dāla. Kalvs atbildēja kolpam,
ka dāla juo nav sātā, nūguoja uz vīnu cīmu struoduot pi zemnīka.

Tai nūīt kolps atpakaļ pi ķēniņa un soka, ka kalva dāla nav sātā,

jis nūguoja struoduot pi vīna zemnīka. Svuta ķēniņš kolpu pi tuo

zemnīka, ka pajemtu kalva dālu. Nūīt kolps meklēt tuo zemnīka,

kur dzeivoj kalva dāls. Puika itū jau labi zvnuoja, ka pec juo atīs

nu ķēniņa, jis pajēmja, pīvuorēja pūdiņu zierņu un izguoja uz tei-

ruma un suoka vuorētūs zierņus sēt. It ķēniņa kolps un vaicoj:

„Kam tu vuorētūs zierņus sēj, itī niizaugs."
Puika jam atbildēja: „ītī zierņi tūlaik izaugs, kad vysi vērši

atsavess."

Kolps vairuok nu puikas nikuo navaicuoja un nūguoja me-

klēt kalva puiku. Tai kolps staiguoja, staiguoja—atīt pi ķēniņa un

soka: „Es naatrodu kalva dāla, bet redzēju vīnu puiku uz teiru-

ma, jis sēja vuorētūs zierņus. Es pavaicuoju, kad juo sāti zierņi

izaugs, bet jis man atbildēja: kad vvsi vērši atsavess."

Ķēniņš runoj kolpam: „Ite jis beja, vajadzēja jū pajemt."
Sadūmuoja ķēniņš: „Braukšu es pats juo meklētu." Sāduos

ķēniņš ar sovim kolpim zalta rotūs un nūbraucja meklēt kalva

dālu. Puika jau puorstuoja dzonuot pi zemnīka lūpus un īt pa

ceļu un vvsi kūki jam klonuos, vysi putniņi jam dzīd. Veras pui-

ka, ka brauc pats ķēniņš zalta rotūs. Puika sāduos uz ceU un

suoka smiltis ar rūkom bērt vīnā gubiņā. Pībraucja kēninš pi

puikas un vaicoj, kū jis te dora ar itom smiltim. Puika jam atbil-

dēja: „Es gribu sataisīt nu smiltim lelu kolnu un nu tuo kolna es

redzēšu, cik tuoli man vajag īt."

Ķēniņš, nikuo narunuodams, pajem puiku pi sevis zalta rotūs

un runoj: „Brauksim pi manis, bvusi man par dālu."

Puika jam atbildēja: „Es esmu tovs dāls, bet uz kēnesti, kur

ir muna muote, es ni par kū nabraukšu, par tū, ka jei mani, kad

es dzvmu, gribēja nūnuovēt. Paldīs tam kolpam, ka jis mani pa-

metja dzeivu un kalvs mani izturēja."

Ķēniņš izklausēja sovu dālu un atvedja uz sovu kēnesti, bet

sovu sīvu pasadvnuoja cītumā uz daudz godim. Suoka ķēniņš dzei-

vuot ar sovu dālu un ar vysim sovim kolpim lobi un mīrīgi.
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5. A. 920. F. Ankipāns Ludzas apriņķī.

Dzeivuoja kēneņš un kalējs, obi pracāti. Jīm beja vīnā dīnā

dzvmuši dāli, kuri navīnādi auga. Kalēja dāls auga cīši uotri.

Kēneņš breinuojās, ka jis tai dreiži aug. Kēneņa dāls auga gausi

un beja lūti seiks. Kēneņš lika jūs kūpīgi baruot, dūmuoja ka juo

dāls tai pat augs kai kalēja dāls. Kalēja dāls nasabeiduos nikuo,

bet kēneņa dāls vysa beiduos. Par tū kēneņš sasanaiduoja uz

kalēja dāla, gribēja jū izgubēt (nogalināt). Kēneņš pajēmja obus

dālus un guoja pa mežu. Jis vaicuoja šovam dālam: „Kū myusim

byus darīt ar šitū mežu?"

„Tēt, jo mes pajemtu šū mežu, sadadzynuotu, byutu daudzi

ūglu!"
Jis pavaicoj ari kalēja dalām, tys pasoka: „Jo mes šitu mežu

izcierstu, byutu loba soldatu muocīšona!"

Kēneņš padūmoj: „Ka nu muna dāla nabyus nikuo, tad kotra

ziņā ir juogubej kalēja dāls."

Kalēja dāls tū beja zinuojis, ka jū ta<rad gubēs._ Jis atguoja

uz muojom, atsasveicynuojās ar tāvu un muoti, pajēmja maizes

gorūziņi un aizguoja pa pasauli. Kēneņš atguojs reitā uz kalēja

muoju un vaicoj: „Kur tovs dāls?"

Kalējs — šis nazyns. Pēc tuo kēneņš atguojis uz muojom, sa-

cīja kalējam izkalt lelu zalta būdu. Kad būda beja gotova, tad sa-

jyudz zyrgus un kēneņš, īdūd divi kučerus, palaiž pa pasauli

braukt. Jīm īdūd vēl leidza miomotu, lai saroksta, kas par šu

zalta būdu dūs vairuok naudas. „Puorbraukuši varēsit man pa-

ruodīt."

Tai jī laižas ceļā, kurā sastūp daždažaidus piercējus, kuri su-

lej daudz naudas. Jī braukdami brauc arī car vīnu bēdīgu übadza-

ņu, kurs sēdēja ceļa molā un grauzja maizes garuziņu. Kučērs pa-

vaicoj arī tam: „Cik, puika
L

dūsi par šū budu?"
_

Jis atbildēja: „Es nadūšu šuos maizes goruziņas, tuodēl ka

man jei ir vajadzīga ēšonai."

Jī tu vysu saroksta tymā gruomota. Tagad jī izbrauc uz

muojom un nūdūd sarokstu kēneņam izlasīt. Keneņš losut atrun,

ka par juo zalta būdu kaids tur nagribējis dut maizes goruziņas.

Kēneņš pie šuo apstuojuos un puordumuoja, ka tys sacītuojs ir

vvsgudruokais. Suoc kēneņš vaicuot: „Kur tys puika atrunas,

kurs tai izsacēja?"
Kēneņš izzynuojis, aizsyutīja sulaiņus uz tū vītu. Maklatuo

jī atroduši aizvad uz kēneņa pili. Kēneņš nu izmeklej: „Kas tu esi

Par puiku?"

Puika pastuosta, ka šis asut kalēja dals, kuru gribēja izgubet.

Kēneņš, radzādams, ka nu juo dala naizīs nikuo, pajem nu-

gubej jū, bet kalēja dālu pajēmja par sovu dalu.
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6. A. 920. Kārlis Skujinš Smiltenē.

Vienā dienā piedzimuši kalēja dēls un ķēniņa dēls. Aiz kalēja
dela un ķēniņa dēla vecmātes neuzmanības, abi bērni tikuši sa-

mainīti. Audzis ķēniņa dēls, tas bijis dums, bet kalēja dēls tur-

pretī gudrs un apķērīgs. Pats ķēniņš gājis pie viņa, ar to saru-

uzdevis tam dažādas mīklas un jautājumus, uz kuriem ka-
lēja dels arvien pareizi atbildējis. Ķēniņš brīnējies par viņa at-

tapību.

Ķēniņš uzdevis kalēja dēlam, lai viņš ejot pa ceļu, bet ne pa

ceļa vidu, ne pa ceļa malu. Kalēja dēls gājis par rata grambu.
Keniņš pavēlējis kalēja dēlam no rīta stāvēt pils priekšā, bet

tā, ka tas nestāv uz viņa zemes un nekāpj kokos. Kalēja dēls pie-
bēris groziņu ar zemēm no kalēja tīruma un rītā agri aizgājis pie
pils un iekāpis groziņā ar zemēm.

Pēc kādas dzimuma zīmes, kura bijusi ķēniņa dēlam, ķēniņš
kalēja dēlu pazinis par savu un pieņēmis to par princi. Dumo ka-

lēja dēlu ķēniņš atdevis viņa vecākiem.

7. A. 920.314. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP,

VI, 1001 (151, 2).

Vienam ķēniņam bijis jāaiziet karā. Mājā viņš pametis savu

jauno ķēniņieni un teicis, lai tā nu zin viņa vietu izpildīt, jo ko lai

dara, kad dēla vēl nav; dēls tikai bijis pašās cerībās.

Un drīzi pēc tam pie ķēniņienes atbrauc divi nabagi, lai iz-

spriežot taisnību! Viņi abi braukājuši kopā, vienam piederēja ķē-

ve, otram rati; bet nu atradies ķēvei kumeļš. Kam tas kumeļš nu

piederot: vai tam, kam tie rati piederējuši, jeb tam, kam tā ķēve

piederējusi?

Ķēniņiene domā, domā — beidzot izspriež tā: „Kam kumeļš

ies pakal, tam viņš pieder!"
Neko darīt, nabagiem jāpaliek mierā. Bet jaunais ķēniņa dēls,

kas vēl nemaz nebija dzimis, tādam spriedumam pretojas; vins

saka: „Bābai bābas padoms, gari mati — īss prāts! Ķēvei kumeļš

pieder, ne ratiem!" (Kumeļš iejūgtai ķēvei nekad nevarēja pakaļ
iet — rati starpā; tādēļ pēc ķēniņienes sprieduma kumeļš ratiem

gāja pakaļ un ratiem piederēja.)
Ķēniņiene par tādu nejēgu briesmīgi sadusmojas: „Skat, skat,

kad jau viņš tagad tā dara, ko tad vēl nedarīs, kad piedzims!"
Un ko domāt? Tiklīdz vēlāk jaunais ķēniņa dēls piedzima,

ķēniņiene bez žēlastības atdod pavāram to nokaut un sirdi viņai

pārnest. Bet pavārs bija cilvēks. Tas paslēpj puisēnu salmu kau-

dzē, izņem kucēnam sirdi un piemāna ķēniņieni. Ķēniņiene, ku-

cēna sirdi paodusi, vēl tā kā nolielās gudri darījusi, sacīdama:
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„Re, re, vēl nomirušam skaidra sunu smaka. Kas tas nu vēl par
suni būtu bijis dzīvodams?"

Bet tai pašā dienā pils kalējs brauc pie kaudzes salmiem pa-

kal. Sāk kraut, viens salmos iesaucās: „Vīrs! vīram acis ne-

izdur!"

Un kas ir? Atron puisēnu. Neko darīt — jāpieņem dela vieta

un jāaudzina. Labi.

Bet pēc vairāk gadiem ķēniņš pārnāk no kara un pie smē-

des lielā ozola redz divi puisēnus. Viņš vaicā vienam puisēnam:
„Nu, puisīti, ko tu domā, kas te no tā lielā ozola varētu iznākt?"

„Oglu, ogļu kalēja vajadzībām!" tas atteica. Šis bija ka-

lēja dēls.

Nu vaicāja otram: „Nu, puisīti, ko tad tu domā, kas te varētu

iznākt?"

„Daudz skaistu, dārgu lietu ķēniņa vajadzībām!" otrs attei-

ca. Tas bijis ķēniņa paša dēls, kalēja audžu dēls.

Ķēniņš brīnās par tik gudru atbildi un saka tā: „Nu, ja tik

gudrais esi, oasaki savam tēvam, lai atnāk pie manis ne pliks, ne

apģērbies, ne ar ceļu, ne bez ceļa, ne jāšu, ne kājām, ne ar kukuli,
ne bez kukuļa un, ar mani sarunājoties, lai viņš nestāv ne istabā,
ne arā, citādi, ja to neizdarīs, gals viņam gaidāms."

Labi, jaunais ķēniņa dēls to pasaka savam audžu tēvamun

izmāca tā: „Apsedzies ar tīklu, ej pa ežu, aizjāj ar āzi tā, ka kājas
gar zemi vazājas, nones irbi ķēniņam, bet irbi sniegdams palaidi
gaisa, ar ķēniņu runājot, noliec āzim priekškājas viņpus sliekšņa,
pakaļkājas šīpus sliekšņa un pats stāvi uz sliekšņa!"

Kalējs aiziet tā pie ķēniņa, ķēniņš brīnās, kas viņam tādu

gudrību mācījis.
„Tava paša dēls!" kalējs atsaka un izstāsta nu galu no gala,

ka toreiz viss noticis. Ķēniņš prieka pilns tūliņ liek delu šurp
saukt; bet kamēr saucējs aiziet, ķēniņa dēls aizbēdzis.

_

Nu, ko nu? Ķēniņš liek taisīt zelta ratus un vadāt apkārt,
lai pasaka, cik tādi rati maksājuši; un kurš pasakot, to lai vedot

Pie viņa.

Gan izvadījās ratus šur, gan tur — visi tikai brīnās vien, at-

sacīdami: ko viņi jēdzot, cik tādi rati maksa!

Te vienu dienu ratu vadītāji atron puiku cūkas ganām, utis

kaujam. Vaicājuši: ko viņš te darot?

„Ko daru? Valdu savus pavalstniekus, kauju savus ienaid-

niekus!"

Nu, vai viņš nezinot, cik tādi rati maksājuši?

„Ka tad es nezināšu? Tie jau ķeniņam_ nemaksa ne šī mai-

zes gabaliņa!" Tāpēc, ka viņš nav maizi edis, viņus taisīdams,
cits uztaisījis.
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Par tādu atbildi šie tūliņ griežas atpakaļ pie ķēniņa; ķē-
niņš saka: «Atvediet man to gudro zēnu!"

Bet kamēr šie aiziet pakal, zēns atkal aizbēdzis pie viena

saimnieka kazas ganīt.
Ganīja, ganīja pa vecu krāsnaitu un tikai stabulēja kārklu

stabulīti; āži,_kazas lēkāja pa krāsnaitu, bet velna māte, galvu pa-
bāzusi no krāsnaitas, bārās stabulniekam, ka neļaujot gulēt.

Stabulnieks neklausās, ko velna māte baras, un stabulē atkal.

Nu velna māte rauga ar godu pielabināt: iedeva jaunajam ķē-
niņa dēlam skaistas drēbes, labu zobiņu un sacīja: „Tavam saim-

niekam ir tāds zirgs, kas pa gaisu skrien; kāpj tam mugurā un do-

dies projām! Saimnieks gan sūtīs tev āžus pakal, bet tad atsaki:

„azīti, āzīti, vai es tevi diezgan labi neesmu ganījis?"
Labi, ķēniņa dēls apģērbjas skaistajās drēbēs, apjož zobiņu,

sēžas saimnieka gaisa zirgam mugurā unaizjāj. Jāj, jāj —
nāk

saimnieka āzis pakal. Bet šis apmierina: „Azīti, āzīti, vai diezgan
labi tevi neganīju?"

Āzis tādai paliek mierā un griežas atpakaļ. Bet ķēniņa dēls

aizjāja pa gaisu vien sava tēva pilsētā, apsedza zirgu ar vecu se-

gu, pats apģērba vecas drēbes un pieņēma tēva pilī ķēķa puiša
vietu.

Pils ļaudis reiz vaicā ķēķa puisim, kāpēc turot savu zirgu
vienmēr apsegtu.

„Zirgam nelāga slimība, ko citiem nevar rādīt."

Nu kāpēc viņš pats galvā valkājot vienmēr cepuri?

„Galva man vāšaina, citiem nevar rādīt."

Bet patiesībā viņam bija zelta mati, tādēļ galvu slēpa un zir-

gam bija zelta spalva, tādēļ viņu sedza.

Labi, tas nu tas.

Bet tas nu gadījās, ka ķēniņš, no kara nākdams, bija dzēris

pie ezera un velns viņu bija noķēris pie bārdas, sacīdams: „Apsoli
man to, kas tev mājā pirmais pretim nāks, citādi vaļā nelaidīšu."

Ķēniņš apsolījies, jo domājis, ka laikam viņa trīs suņi pirmie
izskries pretim; bet notikās citādi: paša trīs meitas iznāca pretim
un tās nu bija jāatdod velnam ezerā.

Tai dienā, kad pirmo ķēniņa meitu veda uz ezeru, visi pilsē-

tas ļaudis aizgāja skatīties un satika ķēniņa ķēķa puisi dīķmalā
vardes bakstām,

Ko viņš ar zobiņu tur darot, tie vaicāja.

„Jūs jau redzat, ko es daru. Kaujos ar saviem ienaidniekiem.

Sie pasmējās gardi un aizgāja. Bet ķēķa puisis — kad visi

bija projām — ātri, ātri aprāva dārgās drēbes, piejoza zobiņu, at-

sedza savu zelta zirgu un aizjāja pa gaisu vien uz ezeru, kur

velns patlaban ar trim galvām jau sniedzās pēc ķēniņa meitas, bet
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nedabūja, jo zelta jātnieks zibina ātrumā nocirta velnam galvas

un izglāba meitu. To padarījis, tikpat ātri, kā atjājis, atkal aiz-

jāja. Vēlāk pilsētnieki gavilēdami nāk atpakaļ, šis — zirgu noli-

cis, drēbes novilcis — baksta atkal savas vardes.

Otrā dienā ved otru ķēniņa meitu uz ezeru. Visi pilsētas ļau-
dis aizgāja skatīties un satika ķēniņa ķēķa puisi dīķmalā vardes

bakstām: ko viņš tur darot?

„Ko daru? Kaujos ar saviem ienaidniekiem."

Ļaudis pasmējās un aizgāja. Bet ķēķa puisis ātri, ātri ap-

rāva dārgās drēbes, piejoza zobiņu, atsedza zelta zirgu un aizjāja

pa gaisu vien uz ezeru, kur velns patlaban ar sešām galvām jau
sniedzās pēc otras ķēniņa meitas. Nu zelta jātnieks nocirta vel-

nam visas sešas galvas un izglāba ir otru ķēniņa meitu. Vēlāk

pilsētnieki, ar izglābto atpakaļ nākdami, redz: šis atkal baksta

vardes, un nekā nenojēdz, ka tas pats ir tas glābējs.

Trešā dienā veda jaunāko un skaistāko ķēniņa meitu uz eze-

ru. Nu pilsētas ļaudis, pagalam nobēdājušies, gāja skatīties un sa-

tika ķēķa puisi dīķmalā vardes bakstām: ko viņš tur darot?

„Ko daru? Kaujos ar saviem ienaidniekiem!"

Ļaudis pasmējās un aizgāja. Bet ķēķa puisis ātri, ātri ap-

rāva dārgas drēbes, piejoza zobiņu, atsedza zelta zirgu un aiz-

jāja pa gaisu vien uz ezeru, kur velns patlaban ar divpadsmit gal-
vām jau sniedzās pēc jaunākās ķēniņa meitas. Bet zelta jāt-
nieks, ātri, ātri nocirta velnam divpadsmit galvas un gribeja jau

aizjāt atpakaļ; te jaunākā ķēniņa meita gribēja uzmaukt glābē-

jam savu zelta gredzenu pirkstā; bet glābējs uzdūra gredzenu
zobiņa galā un pazuda. Kad ļaudis gavilēdami atpakaļ naca, _šis
jau dursta atkal vardes un neviens nedabū zināt, kas tas glābējs,
kur tas glābējs.

Bet vislielākie prieki bija ķēniņam pašam: visas trīs meitas

izglābtas! Un tādos priekos viņš saaicināja visus pavalstniekus
pie sevis, ka var uzzīmēt glābēju, zelta jātnieku._ Sanāca visi, tikai

ķēķa puisis vien negāja ķēniņa priekša, bet glābēja tomēr neat-

rada. Nu ķēniņš vaicāja: „Vai ir visi, itin visi pavalstnieki manā

priekšā?"

Pavārs atteica: „Mans ķēķa puisis nava, bet tas tads pelnruš-
ķītis tikai ir. Tur nu viena alga, vai viņu aicina, vai neaicina."

Bet ķēniņš tā ne: lai saucot ir ķēķa puisi šurp!

Atsauc, šis atnāk ar visu cepuri ķēniņa priekšā. Citi saka:

»Kā tu nekaunies ķēniņa priekša ar cepuri stavet?" un sišu nosita

šim cepuri no galvas. Bet no cepures apakšas izripoja jaunākās

ķēniņa meitas dotais gredzens un, kad visi vel redzēja, kas šim

Par skaistiem zelta matiem turklāt, tad visi priecājas, ka nu ķe-
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niņa meitu izglābēju atraduši. Bet ķēniņš vēl sacīja, ka viņam jā-
precot jaunākā meita, kas ezera malā gredzenu devusi.

Labi, atnāca kāzu diena, ķēniņa znots apģērbās savās zelta

drēbēs un nu salaulāja.
Labu laiku jaunais pāris dzīvoja ļoti mīļi; tikai guļot vīrs ar-

vienu lika zobiņu starpā, starp sevi un sievu.

Reiz ķēniņš vaicā savai meitai: nu, kā viņai patīkot jaunais
vīrs? Šī atbild: „Man viņš ļoti mīļš; tikai man bail no viņa, tā-

pēc, ka viņš guļot starp mums abiem zobiņu liek."

Ķēniņš atsauc znotu: kāpēc viņš tā darot? Znots atbild:

„Ko tad man bij darīt? Viņa nav mana sieva, viņa mana māsa.

Esmu tavs dēls. Kamēr tu karā biji, māte lika mani nāvēt, bet pa-
liku dzīvs un ilgi cietos, ilgi slēpos, neteikdams ne vārda, ko māte

darījusi."

46. Gudrās atbildes.

1. A. 921. Mārtiņš Stārķis Lielvārdē 1872. g. LP, V, 287 (123).

M. Boehm, Lettische Schwānke, 27, 23.

Kungs staigādams pieiet cukganim klāt: JPuika, ko tavs tēvs

dara?"

„Mans tevs taisa divus ceļus par vienu."

„Divus ceļus? —
kā tas izdarāms?"

„Ta tad muļķa kungs! nezin ne to, kā divus ceļus par vienu

taisa: viņš taču ar!"
„Ā! — ar. Bet ko tad tava māte dara?"

„Mana māte tagadiņ atdeva apēsto maizi!"

„Apēsto maizi! kā tas var notikt?"

„Ta tad muļķa kungs! ne to nezin: ko vakar aizņēmās, to šo-

dien atdeva."

„A! — atdeva. Bet, ko tad tava precētā māsa dara?"

„Māsai pērn bija prieki, šogad bēdas!"

„Šogad bēdas? — kādēļ?"

„Ta tad muļķa kungs! ne to nezin: nu pērn viņai taču pie-

dzima dvīņi — vai tie nebija prieki? Un re, šogad nav maizes ko

ēst —_vai tās nav bēdas?"

„A! tu esi gan mutīgs puika. Bet klausies, tādēļ ka mani par

muļķi lamāji, tev jānāk līdz muižā — dabūsi pērienu!"

Labi, puika iet svilpodams. Aiziet muižā — kungs pavisam

pārskaities: kā tikai varot tā svilpot viņam pie deguna? Lai su-

lainis aizrīdot bezkauņu ar suņiem. Sulainis palaiž gan suņus; bet

puika arvienu nesāja mazu zaķīti padusē — īsa laika pēc — un

kā nu suņi saklups virsū — puika palaiž zaķīti. Ak tu žēlīgais tē-
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tiņ! Aiziet suņi zaķim kā traki pakaļ; bet. puika nosvilpjas vien.

Kungs vēl vairāk saskaišas: lai iemetot bezkauņu pagrabā, kamēr

labas rīkstes saraudzīšot! Sulainis iegrūž nabadziņu pagrabā un

aizskrien birzē rīkstēm pakal. Bet puika tamēr svilpodams atrauj
lielai vīna mucai tapu: vīns šļākdams iztek pa zemi. Pārskrien

sulainis, ierauga nelaimi: tūliņ uzspiež pirkstu tapas vietai un

sauc: „Padod tapu! padod tapu!" Bet puika tamēr uzmet gaļas
plecu mugurā, pārsviež svārķelus, ka nevar pazīt, un prom. Kungs

pa logu puikam tādu kupri redzēdams, nosmejas gardi: E! kā nu

labu pērienu dabūji — visa mugura līka!"

2. A. 921. Raudavie te Bērzonē Etn. 111, 189a LP, VII, 11,

30, 2, sa.

Kāds puika vārījis namā putru. Kungam gadījies tur jāt ga-

rām. Viņš iegājis nama durvīs un prasījis puikam: „a) Nu puisīt,
kas te namā ir? b) Kas katlā? c) Kur tēvs? d) Kur māte? c) Kur

brālis? f) Kur māsa?" Puika atkal atbildējis uz priekšējiem jautā-
jumiem šā: „a) Pus otra vīra un zirga galva. _b) Cits citu tren-

kajas. c) Aizgāja pastaigāties, d) Pērn bija raudāt un aizgāja dzie-

dāt, c) Pušgaisu — nepieder ne Dievam, ne velnam, f) Aizgāja
medīt: kuru zvēru nošaus, to atstās turpat, kurš paliks dzīvs, to

nesīs uz māju.
Kungs sadusmojies par to, pastellējis puiku ar visu tevu uz

muižu, lai lielas mutes dēl sodītu. Nu pie tiesas puika sacījis, ka

šis tak taisnību vien esot runājis, jo: „a) Es biju pusvīrs, kungs —

vīrs un zirgam tik galva, b) Zirņi, c) Tēvs aizgājis set — staigā pa
tīrumu, d) Mātei pērn nomirusi meita — tad raudājusi;_ šogad

dzimis dēls — nu dziedot, c) Brālis aizgājis ozola doru det, esot

bijis pušgaisu un neesot nekam piederējis, f) Māsa aizgājusi aiz

nama blusīties: kuru blusu nokāva, atstāja turpat; kura palika
krekla

— to pārnes atpakaļ mājā.

3. A. 921. Krūmiņa Jānis Nītaurē nos. Etn. 10, 1893. LP,

VII, 11, 30, 2, sb.

Kāds prasījis: „a) Kur siet zirgu? b) Kur tevs? c) Kur mate?
d) Kur brālis?" Viņam atbildēts: „a) Sieni vai pie ziemas, vai pie
vasaras, b) Aizgājis labam labu darīt, c) Tur kur pērn dziedat, tur

šogad raudāt, d) Aizgāja uz mežu pīles šaut: kuru nošauj, to tur-

pat atstāj; kura dzīva paliek, to uz māju atnes." Mīklas uzminē-

Vai pie ratiem, vai pie ragavām, b) Nav stāstītajam vairs

atmiņa, c) Tur kur pērn kāzas, šogad bēres. d) Blusīties: Kuru
blusu nokauj, atstāj turpat; kura paliek kreklā, to pārnes maja.
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4. A. 9921. A. Smagars Līksnas pag.

Vīnu reizi vagars īguoja pi vīna saimnīka, lai pateiktu saim-

nīkam, ka jam juoīt uz muižu struoduot. Poša saiminīka un saim-

nīcas nabeja muojuos. Vagars prosīja nu puikas, kurs beja muo-

juos vīns pats: „Kur tovs tāvs ar muoti."

Puika atbildēja: „Tāvs aizguoja medībuos; kuru zaķi nūšauj,
tū pamat mežā; bet kuru zaķi nanūšauj, tū atnas uz muojom."

„Bet kur muote?" vagars prasīja.
„Muote aizguoja vējam lyndrakus ruodit."

Vagars nūsabreinovis par taidom atbildim, prosīja nu puikas
tuoluok: „Bet kū tū te pats dori."

„Es vuoru tū, kurs vīns ūtra napanuok."
Par taidu gudru puiku vagars postuosta muižas kungam, kurs

puiku aicynoj uz muižu. Puika atnuok. Muižas kungs prosa: „Soki
tu man, kur beja aizguojis tovs tāvs."

„Manam tāvam beja daudzi utu, viņš beja aizguojis utu sist

Kuru nūsyta, tū tī pametja; bet kūrei palvka dzeiva, tū atnesja

uz muojoim Muote beja nūguojusi lynu plyukt."

„Bet kū tu vuorēji??"

„Es vuorēju ķilkinu putru, kur vīns kilkins ūtra napanuok."

5. A. 921. Kreicberģis Dzirciemā. LP, VI, 888 (132, 3).

M. Boehm, Lettische Schwā n k c, 31, 25.

Bija divi brāli: viens loti bagāts, otrs gauži nabags. Nabagais

aizgāja pie bagātā, lai jel ar kaut ko palīdzot! Šim atkal tai brīdi

bija viena govs sprādzēja, atdeva mīlā prātā šo puspragušo govi

un noteica: „Liec nu mani mierā! Tikai ādu vien nepaturi, to at-

dosi man!"

Nabadziņš domāja: „Še nu tev! Adu atpakaļ, gala man, ja

kritīs!" Bet viņš neko, patencināja par to pašu, uzvēla puspra-

gušo uz ragutiņām, pārvilka savā būdiņā un tikai sāka zaļot un

kopt, zāļot un kopt — atcēla sprāgstamo kaiti un kas nu par

slaucamo govi izkūņājās! Prieks redzēt, tāda lase piena. Bet ba-

gātajam brālim nu iežēlojās briesmīgi, ka nejēdzībā tadu pasaules
laimi aizgrūdis citam. Viņš ņaudēja katru dienu nabaga brālim

virsū: „Atdod manu govs ādu, atdod govs ādu!"

Nabagais gan saka: „Viņas āda ir viņas dzīvība. Pagaidi
kad nobeigsies dzīvība, atdošu ādu!"

Bet šis ne un ne. Nu, kad nu ne pagalam ne, jāiet pie ties-

neša. Noiet — viens saka tā, otrs tā — nekā saprast.

Tad tiesnesis sacīja tā: „Es trīsreiz vaicāšu, un kas man pa-

reizi atbildēs, tam spriedīšu taisnību."

Labi. Pirmo reizi vaicāja: „Kas ir vissaldākais?"
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„Medus manos bišu stropos!" bagātais atbildēja.

„Nekā!" nabags sacīja: „Miegs!"

«Pareizi! Bet kas ir visčaklākais?"

„Tas, kas visātrāk naudu sakrājis!"

„Nekā!" nabags atteica, «skauģa prāts ir visčaklākais pa-
saulē. Tas negul nekad, ne pa nakti, ne pa dienu, arvien strādā no-

svīdis."

«Pareizi! Bet kas ir visnelaimīgākais?"

„Tas, kas pārskatīdamies, kā es pats, atdod vislabāko slau-

camo govi plukata brālim!" bagātais iesaucās.

„Nekā!" nabags pasmējās, „tas ir tas nelaimīgākais, kas ne-

gribēdams tiesneša priekšā atzīstas, ka viņš brālim nevis ādu at-

devis, bet slaucamo govi."
Tiesnesis sacīja: „Tu, nabaga brāl, atbildēji pareizi, tev pie-

der slaucamā govs!"

6. A. 921. A. Maka re no Ludmilas Bites Alūksnē.

J. A. Jans o n a kr.

Apmēram priekš 80 gadiem Alūksnē, Lupatu ciema, dzīvoja
divi saimnieki: Lasis un Kalniņš. Viņi dzīvoja loti naidīgi. Reiz

gājuši pie lielkunga viens otru apsūdzēt. Lielskungs lika viņiem
trīs mīklas atminēt. 1) „kas vismīlīgākais," 2) „kas vismudīgākais"
un 3) „kas visresnākais". Abi saimnieki nu aizbrauc mājas un

gudroja, kā uzminēt mīklas. Šīs mīklas viņi izstāstīja arī citiem.

Kalniņa meita mīklas uzmin. Viņa saka: «Vismīlīgākais ir miegs,
vismudīgākais ir saule un visresnākā ir zeme."

Noteiktā laikā atkal abi saimnieki brauc pie lielkunga ar sa-

viem mīklu uzminējumiem. Lasis nav mīklas uzminējis. Kalniņa
meitas uzminējumi ir pareizi.

Lielskungs nu brauc uz Kalniņa mājām apskatīt gudro meitu.

Lielskungs saka, lai meita viņam pa vienu nakti uzauž audeklu.

Meita atbild, lai dod skaidu stelles un smilšu ķemmes, tad noaudīs.

Ta ka lielkungs meitas prasības nevarēja pildīt, tad steidzīgi aiz-

brauca.

7. A. 921. V. Zacharska no A. Baranovskas Silajāņu pag.

Dzeivuoja vīns zemnīks, kam beja treis dali, un vysi dali

beja precēti un dzeivuoja vīnu vīt. Dali klauseja sovu tavu un

dzeivuoja mīreigi, vys namīrs beja nu dalu sīvu. Jī navarēja

dzeivuot mīreigi, kotra nu jūs gribēja bvut par leluoku saimi-

neicu. Jī vvsi struoduoja labi, bet jūs plešona un lomuošona cīši

napatvka vācam tāvam. Jis pasaucja pi sevis vvsus treis dālus



348

un runoj: „Pi jyusu sīvu kotru dīnu lomuošona un pleišona kal

dvumi īt, vajag, dāli, sataiseit, kab ituo nabvutu. Es sadūmuoju
vīnu meiklu, un kura nu jūs atgoduos, tei bvus par leluoku sai-

mineicu un jū vysi klauseis." Bruoli pascēja uz tāvu: labi. Tūlaik

vecs pasaucja vvsas treis vadaklas un runoj jīm: „Es jums pas-
ceišu vīnu meiklu un jyus par itū nakti atgoduojit. Kas nu jyusu
atgoduuos, tys byus par leluoku saimineicu un vysi jū klauseis.

Lobi! pascēja uz veču vadaklys. Vecs pascēja meiklu: „Kas tuo-

luok skan? Kas atguoduos, tys byus man un vvsim par leluokū

saimineicu."

Uz reita pazacēla vecs, pasaucja dālus un jūs sīvas, vaicoj

pyrmū vacuokū dālu.

„Nu, kas tuoli skan?"

Jis atbilda: „Agri nu reita tuoli skan gailis."

„Labi!" pascēja vecs un vaicoj vyduskai vadaklai: „Nu tu ru-

noj, kas tuoli skan."

Tei jam atbilda: „Suns tuoluok skan."

„Labi!" pascēja vecs un vaicoj nu jaunuokys vadaklvs: „Kas

tuoļi skan?"

Tei jam atbilda: „Maizja un suols."

„Jā!" atbildēja vecs, „maizja ar suoli tuoli skan." Tai jaunuo-
kuo vadakla palyka par saimneicu un vodoj vysu saimniceibu un

vysi jū klausa un dzeivoj mīreigi.

8. A. 921. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 60. gadu vecā

Pētera Turka Smiltenē.

Ķēnīc izgāš pastaigāties un saticis ganu puiku un tam ganu

puikam bīš stops un bultas plecos un šis ganīš savas govis. Ķē-

nīc sācis ar ganu puiku runāties un prasīš, kurt šis tādus rīkus ņē-

mis. Puika sacīš pretī, ka pats esot taisīš. Ķēnīnam ganu puika

paticis un vinč sacīš: „Tu esi jautrs puika. Ja tu man varēsi at-

bildēt uz trīs jautājumiem, ta es tevi ņemšu uz savu pili."
Nu ķēnīc prasīš ganu puikam: „Kas ir vislielākais valdnieks

pasaulē?"

Ganu puika sacīš pretī: „Dievs debesīs un ķēnīc virs zemes!"

„Tas ir pareizi," sacīš ķēnīc, „Bet atbildi man uz otru jautā-

jumu: Cik pilienu ūdens ir jūrā?"
Ganu puika sacīš pretī: „Cik smilšu jūrmalā, tik pilienu udenc

ir jūrā!"

„Tas ir pareizi," sacīš ķēnīc. „Bet atbildi man uz trešo jautā-

jumu: Cik acumirkļu ir mūžībā?"

Ganu puika sacīš pretī: „Aizjūrā esot vienc dimanta kalnc,

pa gadu reiz nākot vienc putns un noslaukot pie kalna savu knapi.
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Ka kalnc būšot nodilis no knapa slaucīšanas, ta vienc acu mirklis

no mūžības esot pagalam."

„Tas ir pareizi," sacīš ķēnīc, „nāc man līdza uz pili."

Kēnīc aizvedis ganu puiku uz savu pili. Viņč tūlī licis ganu

puikam, lei velkot ganu drēbes no, un sadevis šim pils bērnu drē-

bes mugurā. Ta ķēnīc vēlēš, lei ganu puikas drēbes sadedzinot.

Bet nu ganu puika sācis varēn lūgties, lei nesadedzinot šā ganu

drēbes, bet lei atstājot šim pašam par piemiņu. Pēdīgi ķēnīc ar

bīš ar mieru un atstāš ganu puikam visas panckas Ta viņč licis

puikam ierādīt kamburi un puika aiznesis visas savas panckas
uz kamburi un sakāris pie sienām.

Ganu puika nu dzīvāš ķēnīna pilī un šim gāš varēn labi. Kē-
nīc šo izskološ un iecēlis par savas mantas pārzinātāju. Puika uz-

pasēš ķēnīna mantu tāpatās kā savu, un katru dienu viņč gāš
savā kamburi, palicis tur kādu stundu un ilgi skatījies uz savām

gana drēbēm un bultām un bīš varēn priecīgs, ka no gana ticis tik

augstā vietā. Bet ķēnīna sulaiņi noskatīšies, ka puika nāk no man-

tas kamburim, ieiet savā kamburi un tur ilgi paliek. Ko nu šis

gan tur savā kamburi varot tik ilgi vienc pats darīt, laikam zo-

got ķēnīna mantu un savā kamburi noslēpot. Tā nosprieduši savā

starpā ķēnīna sulaiņi un gāši pie ķēnīna, apmeloši puiku un visu

tapatās izstāstīši pašam ķēnīnam. Bet ķēnīc neticēš sulaiņim un

sacīš, ka tas nevarot būt taisnība. Nu, nekā šoreiz sulaiņim neiz-

nācis. Bet šie vis nepalikušies mierā un vaktēši puiku vienā vak-

tešanā un akai gāši pie ķēnīna un stāštīši šim, ka tā vie esot —

puika zogot ķēnīna mantu un slēpot savā istabā. Bet šoreiz akai

ķenīc neticēš sulaiņim. Nu ka tā, ta sulaiņi ar vis nepalikuši mierā

un pec kāda laika akai gāši pie ķēnīna un apmeloši puiku pa tre-

šam lāgam. Nu ķēnīc ar noticēš sulaiņim un gāš tūlī uz puikas
kamburi un izkratīš malu malīnas, bet nekā neatradis

1
Ta nu su-

laiņi sacīši, ka manta varot būt zem grīdas paslēpta. Kenīc licis iz-

lauzt grīdu un visu akai izmeklēt. Bet zem grīdas ar nekā nebīš.
Nu visi sulaiņi palikuši mēmi no brīnumim_un ķēnīc sacīš: „Tevi
skauž un apmelo, bet tu esi kārtīgs cilvēks. Tev jāņem mana

meita par sievu."

„Vai es varu tik augstu kārot?" prasīš ganu puika. Nu ķē-
nīc sacīš pretī: „Mana meita jau tevi sen gribēja, bet es vie vi-

ņai liku, lei vē pagaidās."
Nu ķenīc atdevis puikam savu vienīgo meitu par sievu un

Pilī rīkoši varēnas kāzas. Puika dzīvāš ar ķenīna meitu laimīgi
un dzīvā varbūt vē šo baltu dienu, ja vie no liela vecuma jau nav

nomiruši.

Es ar biju tais kāzās, ēdu, dzēru un līksmojos. Man bija
glāžu tupeles kājā, gaļas svārki mugurā un sukura cepure galva.
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Pēdīgi pagalam piedzēros, kā gāju no pils laukā, tā paslīdēja kāja,

tupeles saplīsa, pats paliku gar zemi guļam. Pa nakti suni apēda

gaļas svārkus, lietus izkausēja sukura cepuri.

9. A. 921. H. Skuj i ņ a, And r s Ziemelis, no 59. g. veca Au-

gusta Kārklioa Mēru pag.

Bīš vienc tāds ķēnīc un šim nebīš neviena bērna Ķēnīc reiz

gāš uz jakti un redzēš meža malā varēn smuku ganu puiku. Ķē-
nīnam ganu puika varēn iepaticies un šis gāš puikam klā un sa-

cīš tā: „Es tev uzdošu trīs jautāšanas, ja tu man riktīgi mācēsi

atbildēt, ta es tevi ņemšu sev par dēlu!"

Labi, lei sakot vie, kādas tās jautāšanas esot! Nu ķēnīc pra-

sīš ganu puikam: „Cik ūdenc pilienu ir jūrā?"
Ganu puika sacīš pretī: „Aizdambē visas upes cie, ta es iz-

skaitīšu!"

Jā, tas esot labi atbildēts un ķēnīc otreiz prasīš tā: „Cik

zvaigžņu ir pie debesim?"

Nu ganu puika paņēmis papīru un ar spalvu satupināš no

vienas vietas sīkus punktiņus, tā kā šos nemaz nevar saskaitīt,

un sacīš: „Tikpat dau ir zvaigžņu pie debesim, cik punktiņu uz

papīra."

Jā, tas ar esot labi atbildēts, un ķēnīc prasīš atkal: „Cik mir-

kļu ir mūžībā?"

Nu ganu puika sacīš: „Aizjūrā ir vienc dimanta kalnc, uz to

kalnu ik pa simtu gadu skrien vienc putns un berzē knāpi pie

kalna. Ka tas kalnc būs nodilis no knāpa berzēšanas, ta vienc

mirklis no mūžības būs pagalam!"

Jā, tas ar esot labi atbildēts! Nu ķēnīc ņēmis ganu puiku līdz

uz savu pili un paņēmis šo sev par dēlu. Nu ganu puikam gāš
labi. Ka ķēnīc nomiris, ta ganu puika palicis šā vietā par ķenīnu

un dzīvāš laimīgi.

10. A. 921. Skolnieks K. Gran t i o š no 55. g. vecas A. Gran-

ti ņa s Jēkabpils apkārtnē.

Senos laikos dzīvoja viens kungs, kas bija loti vecs un ba-

gāts. Viņš dzīvoja greznā pilī, kur pastāvīgi ar citiem kungiem

rīkoja dzīres. Netālu no bagātā kunga dzīvoja viens loti naba-

dzīgs zēns, kam nebija ne tēva, ne mātes. Zēns meža

malā mazā, sabrukušā mājiņā, kam blakus bija mazs namiņš, kurā

puisēns vārīja ēdienu. Puisēns katru dienu gāja uz mežu un la-

sīja malku, ko vēlāk pārdeva, jo citādi nevarēja dzīvot.

Viņam bija grūta dzīve, tomēr viņš vienmēr bija priecīgs un

vienādi dziedāja savas dziesmas.
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Vienu dienu puika pārnāca no meža un vārīja pusdienai putru.
Ēdienu vārīdams, puisēns dziedāja kādu dziesmu un lūkojās pa

namiņa durvim laukā.

Namam garām jāja bagātais kungs. Kungs jādams izdzirda

dziesmas, apturēja savu zirgu un skatījās namiņā, gribēdams re-

dzēt, kas tur dzied. leraudzīja mazo puisēnu namiņā pie uguns-
kura sēdam un dziedam. Kungs vaicā zēnam: „Puika, ko tu tur

vāri?"

Zēns atbildēja: „Es vāru to, kas viens otru dzenā."

Kungs par to saskaitās un izsaucās: „Ar ko tu, puika, te

runā?"

Puika apskatījās visapkārt un atbildēja: „Es runāju ar pus-

zirgu un puscilvēku."

Kungs uzsauca zēnam vēl dusmīgāki: „Tu man, puika, rītu

ieradīsies muižā, bet ne pliks, ne apģērbies, ne pa ceļu, ne pa ceļa
malu, ne jāšus, ne kājām. Ja tu neklausīsi, tad tev klāsies slikti!"

To teicis, kungs tūliņ aizjāja.

Nabaga puisēns nosēdās atkal uz bluķīša un vārīja savu

putru.

Kad putra bija gatava, tad viņš paēda un ar cirvi uz pleca

gāja uz mežu malku cirst. Vakarā viņš pārnāca ar malku mājā
un, paēdis savas vakariņas, gāja gulēt.

Nākošā rītā puika sāka taisīties uz muižu.

Vispirms viņš novilka savas drēbes un ietinās vecā tīklā.

Tad gāja uz stalli pēc āža, sēdās tam uz muguras un jāja, ka pu-
tekli vien gar acim griezās.

lejājis muižā, zēns savu āzi ieveda kādā šķūnī un to piesēja
starp ratiem un ragavām. Tad zēns gāja uz pašu pili, kur kungs
iau to gaidīja tiesas istabā. Zēns paklanījās un nostājās kunga
priekša. Kungs viņam tūliņ uzsauca: „Izsūdzi nu, putniņ, sa-

vus grēkus!"
Zens jautāja: „Kādus grēkus?"
„Nu tu man sacīji, ka tu vāri to, kas viens otru dzena. Saki,

kas tas tev bija!"
Zens atbildēja: „Es vakar vārīju zirņu un putraimu putru,

un vāroties zirņi un putraimi vieni otrus dzenāja."
Tad muižkungs jautāja tālāk: „Kāpēc tu vakar sacīji, ka ru-

nājot ar puscilvēku un puszirgu?"
«Cienīgs kungs, Jūs ar zirgu bijāt aiz koka un es varēju no

Jums tikai pusi un no zirga arī pusi redzēt."

„B_et kā tu še nokļuvi?"
„Jus man pavēlējāt ierasties ne plikam, ne ar drēbēm. Nu,

luk, tāds es arī esmu. Tad jūs arī pavēlējāt nākt ne paceļu, ne

Pa ceļa malu, ne jāšus, ne kājām."
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„Es jēmu savu veco āzi un ar to atjāju pa to lielceļa vietu,
kur ratu ritenis tek."

„Kur tu liki savu āzi?"

„Savu āzi piesēju_ starp ziemu un vasaru. Ziema ir ragavas
un vasara ir rati, un āzis atrodas starp ragavām un ratiem."

Kungs sacīja: „Nu tā, tā, viss ir labi, bet tagad tev par tavu

gudrību jāsaņem sods."

To sacījis, kungs izgāja laukā, drīzi atkal ienāca un sacīja
uz zēnu: „Nāc nu šurp."

Zēns gan baidījās, bet tomēr gāja. Kungs vinu ieveda citā

istabā un tur vinu ietērpa jaunā uzvalkā un tad no naudas maka

izjēma divdesmitpieci zelta rubuli un tos pasniedza zēnam.

Zēns sirsnīgi pateicās kungam par dāvanām un aizgāja uz

mājām, un no tā laika dzīvoja laimīgi kā bagātā kunga draugs.

11. A. 921. A. Cībers no 69. g. vecas A. Laures Kuldīgas

apriņķī.

Reiz vecos kungu laikos kāds puika vārījis namiņā zirņus.

Atjājis kungs un prasījis, ko šis vārot. Zēns atbildējis, ka vārot

to, kas cits citu dzenājas. Tad kungs prasījis pēc mātes. Zēns

atteicis, ka māte rādot vējam pakalu. Tad kungs prasījis pēc
vectēva. Zēns atbildējis, ka vectēvs aizgājis uz mežu zaķus
šaut. Kuru zaķi viņš nošaušot, to mājā nenesīšot; bet kuru zaķi

viņš nenošaušot, to nesīšot mājā. Kungs pasmējies un teicis, lai

zēns atnākot otru dienu uz muižu. Otrā dienā zēns noķēris zvir-

buli, paņēmis kazu un gājis uz muižu. Kazai zēns licis iet pār

grāvi, bet pats tikai kāpelējis viņai pāri. Muižā viņš piesējis kazu

pie ratiem un gājis pie kunga. Kungam zēns teicis, ka atvedis

dāvanu, kas nebūšot nedz kungam, nedz viņam pašam. To teicis

zēns izņēmis no kabatas zvirbuli un sniedzis kungam. Zvirbulis

izsprucis un aizlaidies. Tad kungs prasījis, vai viņš kājām nācis.

Zēns atbildējis, ka neesot nācis ne kājām, ne braukšus, ne jāšus,

ne pa ceļu, ne pa ceļa malu. Tad kungs prasījis, ko viņš tur mājā

vārījis. Zēns atbildējis, ka vārījis zirņus, māte laidusi linus, un

vectēvs aizgājis uz mežu utis izkaut no kažoka. Kungs prasījis,
kā viņš muižā nonācis. Zēns izstāstījisi, ka tas atnācis kāpelē-
dams kazai pāri. Kungs pasmējies un teicis zēnam, lai tas jājot
atkal ar kazu atpakaļ uz mājām.

12. A. 921. J. Opyncāns Latgalē.

Reiz kēneņīte brauc ar sovu sulaiņi uz kalvi bārna kristītu.

Ceļā sastūp zemnīku, kurs brauc vuojuos rotūs un ar ķēvi.

rotim viņam skrīn mozs kumeliņš. Kēneņīte breinuojas un ni-
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kai navar izprast, kuo kumeliņš tys var byut: voi ķēves, voi

rotu. Viņa grīžas pēc paskaidruošonas pi sulaiņa, bet ari tys na-

zyna. Tad viņa pībrauc pi posa zemnīka un prosa: „Klausīs,

mīļais cvlvāks, kuo tys kumeliņš ir: voi ķēves, voi rotu?"

Dzierdādams tik muļķīgu vaicuojumu, zemnīks atbild: „A
ni ķēves, a ni rotu, bet tys kumeliņš ir muns."

Kēnenina breinuojas tik sovaidai gudrai atbildei un, nūbrau-

kuse pi kaļva, viņa dālu nūkrista par Salimonu, jo šimā molā

jau puoruok gudri ļaudis.
Par kaidu laiku, kad jau Salimons paaug un suoc īt gonūs,

atbrauc uz kalvi kēneņš nu Salimona gudrības muocītīs. Tymā
breidī Salimons beja gonūs. Kēneņš dūdās pi viņa. Radzādams,
ka atbrauc kēneņš, Salimons syt ar peicku pi zemes un vvsi lūpi
tvulīt pakreit ceļūs Kēneņam tys ļūti pateik.

„Nu, Salimon," teic kēneņš, „jo tu taids gudrs, tad aizej uz

sovom muojom un atej pi manis ni plyks ni aptārpts."
Salimons aizīt uz sātu un, apsatinīs teiklā, atsagrīž pi kēneņa.

„Pareizi," soka kēneņš, „tys ir ni plyks, ni tārpts. Tagad
atej ni ēds, ni naēds."

Salimons aizīt uz muoju, līk izvuorīt škeistu auzu keiseli.

Pīkļuovis vādaru, viņš atsagrīžas pi kēneņa.

„Nu stuosti, Salimon," teic kēneņš, „voi tu esi paēds, voi

naeds."

„Naasmu ni paēdis, ni naēdis," atbild Salimons, „jo pīkļuovu
šketeta keiseļa, nu kura jyutīs ni paēdis, ni naēdis."

„Nu labi, tagad ej uz muojom un atbrauc uz munu pili, bet

verīs tikai — ni ar zyrgu, ni ar ķēvi, un nūsastuojīs ni īkšā pilī,
ni ari uorā."

Kēneņš aizbrauc uz sovu pili, bet Salimons uz sovom muo-

jom. Sajyudzis uozi, Salimons dūdās pi kēneņa un, pībraucis pi

viņa pilis, uozi ar prīkšas kuojom pastota par slīksni īkšas puse,
bet ar pakaļas kuojom uorā.

„Ak, Salimon, kur tu tik gudrs," teic kēneņš, „jem tagad cik

gribi nu manis vieršu un nu viņiem pīslauc pīna un pīnes svīsta."

Tagad Salimons dzeivoj kai boguoturs. Viņš kaun keneņa

vieršus, ād gaļi, bet taukus lej ripelēs.
Par kaidu lobu laiku atbrauc pi viņa keneņš. īraudzejis, ka

kēneņš ībrauc viņa pogolmā, Salimons satver golvu rukuos un

suoc tai stypri klīgt un vaimanuot, ka ustabiņa tai ir skan. Kē-

neņš īīt ustabiņā, prosa Salimonam, kuodēļ viņš tai klīdz. Bet

Salimons vīnīgi vaimanoj un nikuo naatbild. Keneņš sadusmoj

un teic Salimonam: „Nyu es gon radžu, ka tu esi muļķis, jo klīdz

un vaimanoj kai mozs bārns."

„Bet jyus, kēneņš, asat veļ leluoks muļķis," atbild Salimons,

»jo jyus gribējāt, lai nu vieršu daboj pīnu un pīnes jums svīsta."
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Keneņam vairs nav ko teikt, tad viņš leluos dusmēs grīžas
pi Salimona un teic: „Jo tu taids gudrinīks, tad iztaisi man tre-

pes, kuras snāgtu dabasūs, cvtaidi tev byus golva nūciersta."

Salimons sajvudz vieršus un apar par dīnu šauru, bet garu

zemes gobolu, apar ar škārsejom vogom. Vokorā kēneņš prosa
Salimonu paruodīt tuos trepes, kuras skars dabasus. Salimons

izvad kēneņu uz teiruma un teic: „Te jums, kēneņ, tuos trepes,

pasapvulējotīs tikai pīslīt viņas stuovu, un pilnīgi skars da-

basus."

Kēneņam naatlīk vairs kū teikt gudrajam Salimonam un tuo-

dēl viņš jū pajem pi sevis un nuzeimoj par golvonū ministru.

Piezīme. Līdzīgu pasaku ir uzrakstījusi skolniece Matilda Asinīka no

Preiļiem. P. S.

13. A. 921. Skolnieks J. Kļava Nīca. K. Lielozola kr.

Reiz viens ķēniņš izjājis uz medībām un ceļā sastapis zem-

nieku strādājot uz lauka.

„Cik tu pelni par dienu?" Viņš jautāja zemniekam.

„Es pelnu četradesmit kapeiku par dienu."

„Ko tu dari ar nopelnīto algu?"
Zemnieks atbildēja: „Pirmos desmit kapeikus es apēdu,

otrus es nolieku uz augļiem, trešos atdodu atpakaļ un ceturtos

desmit kapeiku es aizmetu projām."

Ķēniņš aizjāja, bet pēc kāda brīža apdomājies, viņš atzina,

ka šī atbilde ir nesaprotama, tādēļ grieza savu zirgu atpakaļ, aiz-

jāja pie zemnieka un jautāja atkal: „Saki man, ko nozīmē tavi

vārdi. Pirmos desmit kapeikus tu apēd, otrus tu noliec uz aug-

ļiem, trešos tu atdod atpakaļ, bet ceturtos aizsvied projām."

Zemnieks atbildēja izskaidrodams: „Ar pirmiem desmit ka-

peikiem es uzturos pats sevi, ar otriem es uzturu savus bērnus,

kuriem tad atkal būs jāgādā par mani, ja palikšu reiz vecs un ne-

spējīgs. Ar trešiem es uzturu savu tēvu, un tos es atdodu at-

pakaļ, ko viņš izdevis mani audzinādams. Ar ceturtiem es uz-

turu savu 'sievu un tādēļ tos aizmetu projām, jo no viņas man

labuma nekāda nav."

„Jā, tev ir taisnība," ķēniņš sacīja: „Bet apsolies man, ka

tu to nevienam neteiksi, pirms tu manu seju nebūsi simtu reizes

redzējis."
Zemnieks apsolījās, un ķēniņš it jautri aizjāja projām. Pie

galda sēdot ķēniņš sacīja saviem ministriem: Es uzdošu jums

mīklu, kas jums jāuzmin. Viens zemnieks nopelna četradesmit

kapeiku par dienu. Pirmos desmit viņš apēd, otrus noliek uz

augļiem, trešos atdod atpakaļ un ceturtos nosviež projām."
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Neviens nevarēja to mīklu uzminēt. Pēdīgi viens ministrs

atminējās, ka ķēniņš dienu iepriekš sarunājies ar zemnieku, un

tūdaļ nodomāja prasīt pašam zemniekam. Pie zemnieka nonācis,
tas jautāja, ko tā mīkla nozīmē.

„Es jums to nevaru sacīt, jo apsolīju ķēniņam nevienam ne-

sacīt, pirms viņa seju nebūšu simtu reizes redzējis."
Ministrs sacīja: „Ķēniņa seju es tev varu rādīt," un izvilka

simtu dālderus no maka un dāvināja tos zemniekam. Uz katra

dāldera atradās ķēniņa ģīmis. Kad zemnieks katru dālderi bija
labi apskatījis, viņš sacīja: „Tagad esmu ķēniņa seju simtu reižu

redzējis un nu varu jums mīklu izskaidrot," ko arī viņš izdarīja.
Ministrs gāja jautrs pie ķēniņa un pateica uzdotās mīklas no-

zīmi. Ķēniņš sacīja: „To ir tev pats zemnieks izstāstījis."

Tagad ķēniņš lika zemnieku atsaukt pie sevis un prasīja:

„Vai tu man neapsolīji nevienam neteikt to mīklu, pirms tu manu

seju nebūsi simtu reizes redzējis?"
Zemnieks atbildēja: „Jūsu ministrs man rādīja simtu dāl-

deru un uz katra dāldera bija jūsu seja. Kad es labi biju apska-

tījis tos dālderus, tad arī pastāstīju, ko tas nozīmē."

Ķēniņš priecājās par zemnieka gudrību un apdāvināja ar ba-

gātām dāvanām.

14. A. 921. A. Čeičinīks no S. Engela Līvānos.

Kņeipu solā dzeivuoja bēdīgs cylvāks, kurs sev puortiku pel-

nēja tik ar uodu gērēšonu. Gadējuos braukt puori par tū solu

keneņam, kurs īraudzējs uodmini uz upes izciersta oka mozguo-

jut uodas, pīzūbuodams pavaicuoja: „Cylvāks, ku tu dori taida

soltuma? Voi tu navari puortikt bez četru ar ostoņim tik?"

Uodmins atteica: „Vēl ar divpadsmit navar apmīrinuot treis-

desmit divēju."
Kēneņš nazynuodams, kū atbildēt, pavēlēja kučeram braukt

tuoluok. Nūbraucs sovuos muojuos, ilgi keneņš gudruoja, ku

tei uodmiņa atbilde nūzeimoj, bet par velti. Tod sasauce šovus

padumnīkus un gudrinīkus, bet nivīns nu tīm naizgudroj nikuo.

Tod keneņš aizzadusmoj un pīsoka: „Jo treju dīnu laika nu jums

nivīns naizgudruos uodmiņa meiklu, vysus īsludzeišu cītumā, kols
meikle byus izgudruota un man atstuostīta; bet izgudruotuojam
dūšu pusi sovas kēnestes."

Ku dareit? Līta īt švoki. Puorīt treis dīnas un vvsi teik

īslūdzeiti cītumā. Laiks īt dīnom, nedēlom, pat menešim, bet

kēneņš navar atrast sev mīra.

Reizi kēneņš staiguodams pa savu duorzu, īrauga pa ceļu
ejūt jaunu cylvāku ar kuli uz placim un vaicoj: „Kuo tu, cvlvaks.

staigoj gar munu duorzu ar kuli?"
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Tys atbild: „Tuodēļ, ka_ tukša kulda, tod juonas kule."

«Taisnību soki," atbild kēneņš, „bet vai tu vari atminēt, kū

tys zeimoj, ka es atrodu lelā soltumā uodmini uodas mozguojiit
un pavaicuoju: kuopēc tu, cvlvāks, tik grvuši struodoj zīmā, voi

tu navari puortikt ar tīm ostonim bez šytūs četru? Bet uodmins
atbildēja, ka vēl divpadsmit naspēj aomīrinuot treisdesmit divēju.
Ku nūzeimoj muns jautuojums un viņa atbilde?"

Ceļa veirs soka: „Šytū var vīgli atminēt. Jūs prasējāt, kam

viņš par ostoņim syltim mēnešim naizpelnej sev puortyku, ka ir

juostruodoj četri solti mēneši, bet juo atbilde deja: struoduojūi
cauru godu, tas ir divpadsmit mēnešu, navar pilnīgi apmīrinout
ar maizi mutē treisdesmit divēju zūbu."

„Taisnību soki, bet pasok vēl, dēļ kam šytūs naspēja atminēt

muni padūmnīki un gudrinīki."
„Dēļtam, ka viņi beja puortykuši, struodnīks cauru godu sy-

tā£, bet ir tik pus plyks un pus olkons, a padūmnīki bez pracas

[baltkrievu praca, darbs] pa vysom, beja gordi paāduši, sylti tār-

pušīs i jauki izzadzeivuojuši."
Tod kēneņš pajēme ar sevim celaveiru, atdeve pusi nu sovas

kēnestes, a gudrinīki natyka nu cītuma vaļā nikod.

15. A. 921. J. Zariņa no Karlīnes Stučkas Skrīveros.

Reiz ķēniņš gāja pa ceļu un satika ceļmalā vecu vīru. kas

strādāja vaiga sviedros. Ķēniņš jautāja: „Kādēl tu tik loti

strādā, cik tu saņem par savu darbu?"

Vecais vīrs tam atbildēja: „Nopelnu astoņus dālderus par

savu darbu, bet naudas man pāri nepaliek."

Ķēniņš nobrīnējies par veco vīru un jautājis, lai izskaidro,

kur tas visu naudu liek. Vecais vīrs teicis: „Divus dālderus

ziedoju debess valstībai, ar diviem deldēju vecus parādus, divus

lieku uz procentēm un ar diviem uzturu sievu un sevi."

Ķēniņš brīnējies un lūdzis, lai izskaidrojot, kas tās par pro-

centēm, kas par veciem parādiem. Vecais vīrs teicis: „Man ir

slims brālis un māsa, tiem es dodu divus dālderus. Tas ir debess

valstībai. Man ir arī vecs tēvs un māte, tiem es dodu divus dāl-

derus, tas ir vecs parāds. Man aug divi bērni, kuriem es dodu

divus dālderus, šos dālderus es skaitu uz procentēm. Pēdējie

divi dālderi paliek mums ar sievu."

Ķēniņš pabrīnējies un aizgājis.

16. A. 9291. M. Garkolne no H. Studas Jās muižas Kudlos.

Latvju kultūras krājumā.

Vīns cylvāks dzeivuoja lūti bēdīgi (nabadzīgi); jam nabeja

kuo ēst. Vīnu reizi jis sagyva peili un aiznesja jū kungam, gri"
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bādams dabuot kaida maizes kymūsa. Kungs paprasīja izdalīt

peili starp kungu pašu, juo sīvu, divejim dāļim un divejom mei-

tom. Nabogs tyuleņ jēmjās pi dalīšonas un, atgrīzis peiles golvu,

soka: „Saiminīkam galviņa, jis pats ir golva!"
Tod atgrīzja kokļu un soka: „Saiminīcai kakliņš, jai vajag

muoju sorguot!"

Atgrīzis kuojas, soka: „Dālim kuojiņas, lai sīviņas dabuot!"

Un meitom atdūdams spuornus, teicja: „Jums spuornini.
jvusim vajadzēs nu sātas izliduot!"

Pats i abogs pajēmja pašu peili.

Kungs ar tcudu dalīšonu beja apinīrinuots un īdevja nabo-

gam daudzi naudas.

Itū izzynuoja boguots saiminīks un dūmuoja: „Cs aiznesšu

kungam vairuok peilu un jis īdūs man vairuok naudas!"

Boguotais saiminīks pajēmja pīcas lobuokuos peiles un aiz-

guoja pi kunga. Kungs soka: „Vai vari izdalīt peiles, tai ka

mums vysim un tev byutu leidzīgi?"
Zemnīks padūmuoja un atbildēja: „Navaru!"
Tūlaik kungs pasaucja nabogu un taipat vaicuoja: „Vai vari

sadalīt peiles, tai ka mums un tev byutu leidzīgi?"
Nabogs pasajēmja sadalīt. Jis pajēmja vīnu peili un soka:

„Kungs ar gaspažu un vīna peile ir treis! Divi dāli un vīna

peile ir treis! Divi meitas un vīna peile ir treis! Es un divi pei-
les ir treis!"

Kungs arī ar šū sadalīšonu beja mīrā un nabogam īdevja
daudzi naudas, bet boguotais zemnīks atguoja uz sātu tukšom

rūkom.

17. A. 921. Skolniece M. Ašinīka Preiļos. N. Rancana kr

Dzeivuoja raizi vīns veclts tik nabogs, ka jām nabeja ni nau-

das, ni maizes — tik vīna zūsteņa. Jis pajāmja nunasja
iū kungam puordūt. Kungs sācēja uz vecīša: „Izdol itu zusi uz

vvsu saimi, visim vīnaidu daļi, par tū es tev samoksuošu."

„Nu labi," vecīts sācēja: „Cik saimis lūceklu tja ir?"

Tod kungs atbildēja: „Divi meitas, divi dāli un mes ar sīvu."

Tulaik vecīts jāmja atcierta zūsjai golvu i dud kungam: „Še
tev, saiminīk!"

Tod atcierta asti un tū atdeva saimineicai, spuornus atdjavja
obom meitom, kuojis obim kunga dālim, bet patim palyka vysa

zuss un vēl jis sajāmja apsūleitū naudu.

Tu izzvnovs ūtrs juo kaimiņš, pajāmja pīcys zuss i nubrauce

da tuo pat kunga. Kungs vaicoj: „Kuo tu atbrauci?" A tys cyl-
vāks soka: „A atvežu kungam duovonu. Tys ir zuss."
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Tod kungs soka: „Izdol ītuos pīcys zūss storp myusii
saimi!"

Zemnīks dūmoj, dūmoj, kai byus izdalīt pīcys zūss sešim
cylvākim. Tys zemnīks soka: „Navaru."

Tod kungs soka: „Ej pasauc tuo nabadzjeņu."

Tys zemnīks nūguoja i atvjadja tū nabadzeņu. Kungs iz

juo soka: „Izdoli ituos pīcys zūss uz mvusu saimi!"

Tūlaik t_ys nabadzjeņš soka: „Labi! Kungam ar sīvu vīnu

zusi — kupā treis, divim dālim vīnu — otkon treis, meitom di-

vom vīna — tai pat treis, man div — mes ari trejās."
Kungs par tū jam īdeve lelu naudu un tys, kurs zūss nūdeve,

tam nikuo.

18. A. 851. Līvenieks Līvu - Berzē, Austruma 1892. g. Nr. i

LP, VI, 1013 (151, 6).

Reiz gribējuši vīru zaldātos nodot; sieva gājusi kungu lūg-

ties, lai atlaiž. Kungs atbildējis, ka atlaidīšot, ka varēšot mīklu

uzdot, ko neviens nespēšot uzminēt. Gājusi raudādama aiz bē-

dām pa mežu un nosēdusies apakš koka. Izsalkumā sākusi ēst

gabaliņu maizes; bērns viņai zīdis krūti, putniņš virs galvas ba-

rojis bērniņus ligzdā un viņai apakšā skudras ložņājušas. Pār-

nākusi mājā, uzdevusi kungam šādu mīklu:

„Es ēdu, man' ēda, ēd man augšā, apakšā." (Arī tā: Virs

(augš) manis ēd, apakš manis ēd, no manis ēd.)
Kungs nevarējis mīklu uzminēt un atlaidis vīru no zaldātiem.

19. A. 951. Līven i c k s Lī v v - Ber z c. Austruma 1892. g. Nr. i

LP, VI, 1013 (151, 5).

Kāds vīrs grūti noziedzies. Tiesas kungi sacījuši, ka tikai

tad to atpestīšot no karātavām, ja uzdošot tādu mīklu, ko šie ne-

varēšot uzminēt. Vīrs savās bēdās staigājis pa mežu un ierau-

dzījis, ka zirga maitas acī putniņš biiis izperējis 9 bērniņus. Pār-

nācis mājā un uzdevis tiesas kungiem šādu mīklu:

„Viens miris dara tos deviņus dzīvus; tie deviņi to desmito

atpestī."
Tiesas kungi nevarējuši uzminēt un atpestījuši vīru no soda.

20. A. 951. V. Zacharska no S. Razgales Makašānu pa£

Vīnu reizi vīns ķēniņš sadūmuoja izzynuot savus apakšnīkus,
vai jī mīloj sovu ķēniņu. Jis pasaucja vys_us šovus kolpus pi se-

vis un pasacēja: „Kas gryb pi manis dīnēt, tys lai atstuoj sovu
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ticību un natic Dīvām. Kuri nagrvb ituo darīt, tī lai tvuleņ īt nu

pils uorā, as taidus nagrvbu."
Vīna daļa laužu pazajemja atstuot sovu ticību un dīnēt pi

ķēniņa, bet ūtra dala nagrvbēja pamest sovu ticību un runuoja
uz ķēniņu: „Kū ķēniņš gryb, lai ar myusu dora, bet sovu ticību

mes ni par kū napuormeisim. Mes ticam Dīvām un ticēsim da

pošai nuovei."

Ķēniņš atbildēja: „Ja jyus nagrybat klausīt munus vuordus,

nagrybat pamest sovu Dīvu, tad es zynu, ka ari jyus napamessit
mani, un ari man byusit paklausīgi leidz pošai nuovei. Es jyus
turēšu sovā kēnestī."

Bet tīm, kuri uzreiz grybēja puonmeit sovu tecību, jis runoj:

„Es naticēju, ka jī varēs man leidz nuovei kolpot, kas tyuleņ at-

mat sovu ticību un Dīvu. Taipat jyus varat mani atstuot."

Ķēniņš, ilgi nadūmuodams, izdzyna tūs no sovas kēnestis,
a pajēmja tūs, kuri nagrybēja pamest sovu ticību.

21. A. 921. 1536. A. Lerchis
- Puškaitis Džūkstē - Pienavā.

LP, I, 48, 16. M. Boehm, Le 11 isc h c Schwā n k c,

28, 24.

Vienam mežsargam bija ļoti gudrs dēls. Kungs par sava

mežsarga dēla gudrību dabūjis zināt, aizsūta muižas kungu un

liek gudrinieku pie sevis atvest. Muižas kungs piesien pie dur-

vju kliņķa savu zirgu un lepni kā briedis kāpj knaši mežsarga
istaba. Gudrais jauneklis, kukņas kaktā ietupies, nosaka šim aiz

muguras: „Tas sietā ūdeni nezdams, spēj pie tam vel mēnesī

skatīties!"

Muižas kungs izdzird jaunekļa vārdus un uzprasa: „Ko tu

te dari?"

„Varu pats savā kukņā to, kas viens otru dzenājas."
_

„Kur tad tavs tēvs?" muižas kungs atkal lepni jauta.
„Mans tēvs aizgāja uz mežu, stirnas šaut: kuru nošaus, to

pametīs mežā; kura paliks dzīva, to pārnesis mājas."
„Tev jānāk uz muižu!" muižas iesaucas.

„Nu, kam pavēlēts kājām iet, tad tas jau braukšus nebrauks!"

_„Nevis kājām!" muižas kungs sāk izskaidrot, _„bet kungs tev

pavēlēja atnākt: ne plikam, ne ģērbušamies, ne jāšus, ne kajam.
Durvju priekšā tev jānostājas starp ziemu un starp vasaru."

No rīta jauneklis izģērbjas pliks, ietinas tīkla, paņem kaķi

rokā, uzlec kazai mugurā, paņem līdz ratus un ragus, un tad do-

das svilpodams uz muižu. Muižā kungs palaiž ķēžu suņus vaļa
un rīda uz puspliko. Šis palaiž kaķi vaļā. Suņi klūp kaķim virsu

un aiziet pār žogu žogiem. Jauneklis jāj savu kazu klupdams,
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krizdams, līdz lielajām durvim un apstājas ar vienu roku uz ra-

tiem, ar otru uz ragūm.
„Te nu, kungs, esmu atnācis: ne pliks, ne ģērbies, ne īstil

jāšus, ne kājām, starp ziemu un vasaru."

„Labi, labi, mans dēls, bet nu saki man, ko īsti tie vārdi no-

zīmē, kurus vakar muižkungam sacīji?"

„Redziet, itin vienkārši, tie tā saprotami. Ūdeni ar sietu

nest ir skriet, kā nevajaga skriet; mēnesī skatīties ir galvu tik

augstu nest, ka pats vairs ne deguna nesaredz; vārīt to, kas

pats viens otru dzenājas, ir zirņus vārīt; nošauto pamest mežā

un nenošauto pārnest mājās ir blusas kaut."

Kungs priecājās par gudro jaunekli un apņēmās likt viņu par

vagari izmācīt.

Pēc četrām dienām jauneklis pie kunga atpakaļ un saka, ka

vagares amatu jau protot.

„Tik ātri! nu tad saki man, ko īsti proti."

„Redziet, kungs, pirmo dienu tūlīt izmācījos, ka darbiniekus

kuļot, nevajaga rungu ar olekti mērīt. Otru dienu izmācījos, ka

lopi jau 3 'soļus viņpus muižas robežas jāķīlā. Trešo dienu izmā-

cījos riežu drīzāk platāku, nekā šaurāku ierādīt. Ceturto dienu

izmācījos, ka par labu čaklumu man citu gadu savu istabas meitu

dosit."

Kungs nu pieņem gudro jaunekli par vagari. Bet zens, par

vagari ticis, sāk ar darbiniekiem par daudz draudzīgi dzīvot.

Kunga sievai tas ne pagalam nepatīk. Viņa saka: „Vagare ar

ļaudim uz vienu roku. Likšu aiznest savu lielo skapi uz riju, ie-

līdīšu tur vakarā klusi jo klusi un noklausīšos, kas rijā labi no-

tiekas."

Kā runāja, tā darīja. Vagarem saka, ka skapis tik žūšanai

aiznests. Tomēr gudrais tev nesaodīs, kurā vietā sesks! Vagare

liek tik skapi uz ārdiem celt un rijas krāsni kurināt tik stipri, ka-

mēr kunga sieva skapī noslāpst.

Kungs no rīta redz, ka pats tīšā, neapdomīgā prātā sievu no-

slāpējis. Viņš izrauj no kūts jājamo zirgu un aiz žēluma jāj pro-

jām, ko nagi nes. Bet vagare uzsien noslāpušo sievu kumeļam

mugurā un palaiž jājamai ķēvei, kumeļa mātei, pakaļ. Kungs, to

redzēdams, domā, ka viņa sieva apburta un tādēļ meklē vinu

rokā dabūt. Viņš kā apmulsis jāj taisni upei pāri, lai izbēgtu, bet

jājot noslīkst.

Vagarem nu paliek muiža ar visu mantu.

22. A. 921. 922. 802. Teicējs A. Taločko Sakstagala pag.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja zemnīks ar sīvu lūti sadarīgi un vīns utru lūti

mīluoja. Tik beja vīna nalaime, ka bārnu jīm nabeja. Zemnīks
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kaut beja boguots, tūmār staiguoja medībuos. Vīnā dīnā jis aiz-

guoja mežā un tikkū īraudzēja mežā brīdi, jis gribēja šaut, bet

brīdis jam runuoja:' „Nadari tuo, es paleidzēšu tovai nalaimei!

Tu gribi bārnu! Ej leidz ūzulam, tur bvus olūts un pi tuo olūta ir

možas pūcītes. Tu nūraun juos, atnes uz muojom un pasadvnoj,
kur nabejis, tūlaik redzēsi, kas iznuoks."

Zemnīks tai izdarīja, dabuoja pučītes un pasadynuoja duorzā.

Reitā veras: tai vītā, kur beja pučītes, stuov bārns, šmuks dāls,
un soka: „Tēt, man solts, aiznes mani uz ustobu!"

Zemnīks pasauca sovas sīvas. Kad puika īraudzēja sovu

muoti, pīskrēja kluot un teicja: „Mamin, dūd man pīnu!"

Tai zemnīki prīcīgi suoka dzeivuot.

Pēc nazcik godim, kad dāls jau beja izaudzis lels, tāvs ar

muoti nūmvra un jis palvka vīns pats dzeivuot. Kaimiņim pa-

lyka dusmas, ka vēl taids puika dzeivoj boguotuoks, na ka jī.
Vīnu reizi sasalasīja kaidi pīci kaimiņi un izdzyna puiku uorā nu

juo sātas, bet paši sadalēja vysu juo montu un palyka dzeivuot juo
ustobā. Puika rauduodams guoja pa lelu ceļu. Skrēja vāca vuor-

na, īraudzēja puiku un palyka jai žāl. Viņa pajēmja jū pi sevis

dzeivuot. Sataisēja stymbynā jam gultu un kotru dīnu nesa jam

paēst. Apnyka puikai tai dzeivuot, gribēja jis jau kur nabejis aizīt,
bet tovu nalaimi, stymbyns beja tik mozs, ka izīt uora puika jau

vairuok navarēja, jo jis tur izauga īeluoks, kai beja aeruok. Tū-

laik puika ar vysu sovu spāku puorplēsja kūku un jzguoja uora.

Te atskrēja vacuo vuorna un soka: „Es tyuleņ dzierdēju pilsata, ka

keniņš izdūd sovu meitu tam, kas byus vysgudņiokais cylvaks
pasaulē. Ej tu ari sovu laimi pameklej!"

Puika tyuleņ aizskrēja uz pilsātu. Pīguoja jis pi muojas, kura

dzeivuoja ķēniņš, un lyudza, lai jū īlaiž īškā. Sulaiņi, radzut vel

na tik lelu jaunekli, nagribēja īlaist. Pots ķēniņš caur lugu ari tu

redzēja un suoka smītīs, Tūlaik puika pīguoja pi akmeņa sīnas,
un ar sovu spāku iztaisīja caurumu tik lelu, ka pats varēja puorīt.
Tū radzadams, ķēniņš atluova īlaist puiku pi juo. Sabrauca

daudz jauniču, lai dabuot kēneņa meitu. Atguoja keniņš un teicja:
»Kas var saskaitīt, cik zvaigžņu ir dabasus? Kas saskaitīs, tam

byus muna meita!"

Dumuoja, dūmuoja jauniči, bet nivīns navareja pateikt. Tū-

laikkeniņš vaicoj nu puikas: „Nu, pasok tu, varbyut, tev ir tik gu-
dra golva, cik daudz spāka?"

Vysi jauniči suoka smītīs, bet puika teicja: „Zvaigžņu ir tik

daudz, cik vysim tovim pavalstnīkim ir motu golva. Ja gribi

zvnuot, saskaitīsim un redzēsi, ka tys ir taisnība!"

Ķēniņam taida atbilde lūti pat_yka, bet atdut sovu meitu jis
tumār nagribēja. Ķēniņa draugs, ūtrs keniņš, teicja: „Tam pui-



362

kai šū atbiļdi pasacīja vacuo vuorna, kura vysu laiku grīzas vien
juo golvas!"

Ķēniņš tūlaik teicja: «Tagad, kotru es pasādynuošu kambari

un pa rindai saukšu stuostīt šovus sapņus. Jo kas mani sadus-

muos, tys byus veirs munai meitai!"

Sēd puika kambarī un dūmoj, kū izstuostīt ķēniņam. Te iz-
dzierda jis, ka nazkas klaudzvnoj. Attaisēja durovus un īrau-

dzēja vuornu. Jei jam pasacēja: „Nadūmoj, es tev paleidzēšu!"
Reitā, kad puikam vajaga beja stuostīt, vysi jauniči gribēja

dzierdēt un nu smīkla vuoļuojās pa greidu. Puika suoka stuostīt:

„Redzeju es sapņūs, ka es vēl beju mozs, aizguoju mežā, aizsa-

maļdeju tur un navarādams atrast ceļa, īraudzēju daudz vvlku.

Es tvuleņ izkuopu kūkā un īkritu dziļā stymbynā, nū turīnes es

īkritu kēnestī zam zemes un īraudzēju tur sovu tāvu, jis ar tovn

muoti yudeni voduoja."

Sasadusmuoja ķēniņš un klīdzja: „Kai tu vari tai runuot par

munu muoti!" Bet tyuleņ jis ari apstuoja, jo vvsi ļaudis redzēja,
ka jis sasadusmuoja. Tai kēninš atdevja sovu meitu puikai par

sīvu. Pēc nalela laika jis nūmyra, bet puika palyka par ķēniņu

un dzeivuoja ar sovu sīvu labi. Padūmus vacuo vuorna jīm ilgi
vēl deva, cikom poša nanūmyra.

23. A. 921. 875. V. Barkovskis Latgalē.

Raizi dzeivuoja divi saimnīki: vīns boguots, ūtrs bednys,

Boguotajam beja sīva, a bednajam mjaita. Reizi bednuo gūvs

īguoja boguotuo škuodjā. Boguotījs izdzvna nu škuodes i
īvjadja klāvā. Bednījs aizīt pakaļ, boguotījs nadūd.

Otrā dīnā obi nūīt iz kungu žāluotīs, ka boguotījs īdzyna

gūvi klāvā i nadūd; a boguotījs soka, ka lvlu škuodi padarīja.
Kungs pasoka: „Reit atīsit uz manim i pasacjāsit, kas ir pasauli
boguotuoks, kas seituoks i kas dreizuoks."

Nūguojs boguotijs iz sātu i stuosta sovai sīvai, ka kungs aiz-

devja atminēt, kas ir pasaulī boguotuoks, seituoks un dreizuoks.

„E, kuo tja nazvnuot?" sīva soka. „Nu, kungs ir seituoks.

kungs boguotuoks, a kungam ir kurtu suns, tys i byus dreizuoks

par vysim."

Nūguojs i bednijs sātā i stuosta mjaitai, kū jam kungs pasa-

cēja.

„E, kūtī daudz dūmuot? Ej lobuok gulātu!" atsoka mjaita.

„Reits byus gudruoks kai vokors."

Tai tāvs i nūīt gulātu. Reiuč tāvs pīsaceļ, sazavalk, nyj
mjaita soka: „Ka tu nūīsi iz kungu, ka jis vaicuos, kas ir pasauli
boguotuoks, kas seituoks i kas dreizuoks, to tu jam pasoki, ka

pasaulī boguotuoks i seituoks ir rudins, a dreizuoks ir pruots.
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Tai obi saimnīki nūīt iz kungu. Pvrmū kungs īsauc boguotū
i voicoj: „Nu, kas ir pasaulī boguotuoks, seituoks i dreizuoks?"

Niu buoguotijs i pasoka: „Boguotuoks ir kungs, seituoks

kungs, a dreizuoks kurtu suns."

„A kas tjav itū vysu sacjāja?" prosa kungs.

„Man sīva sacjāja," tai boguotijs izīt.

Niu īsauc bednuo i vaicoj, tys tyuleņ pasoka, ka buguotuoks
ir rudins, seituoks rudins, a dreizuoks ir pruots.

„Kas tjav itū sacjāja?"

„Stai mani sacjāja mjaita," bednijs atsoka.

„Nu, ka tjav cik [tik] gudra mjaita, to ar tjav īdūšu vuorpsti
dzejs, nūņas i pasoki, lai jei izauž man kraklu nu i tuos dzejs."

Tai abi saimnīki nūīt iz sātu, a gūvs palīk bednajam.

Niu bednījs nūnas vuorpteiti i pasoka, ka kungs sacīja nu

ituos dzejs izaust kraklu. Mjaita pajām slūtu, izvalk nu slūtas

žogorus i sakopoj smolkūs gobolūs. Tad atdūd tāvam, lai nas

kungam i pasoka, kab nu ituos žogoru mežā dišleri iztaiseitu stal-

lis_ [stelles] i bierdu [ķemme] to šei tūlaik nuauzšūt jam kraklu.

Tāvs nūnas i atdūd. Tys muižas kungs beja bez sīvas. Jis pa-
dumoj i radz, ka nikuo navar padarīt, pasoka, lai jei atīt iz jū
reit, tikai ni ar zyrgu, ni bez zyrga, ni juošus, ni kuojom, ni pa

ceļu, ni pa ceļa molu, ni plyka, ni aptārpta, ni ādusja, ni naādusja,
ni ar gastinci [dāvanu], ni bez gastincja. Lai pīsīn zyrgu pi zī-

mys i pī vosorys. Nūguojs tāvs iz sātu, vysu pastuosta mjaitai.

„E, kūtī daudzi dūmoj? Reits byus gudruoks na vokors."

Reitā mjaita pīsaceļ, izdzer keža [auzu putra], apvalk teiklu,

pajām putinenu i začeiti. Pajām apmauc īmovus ar divom povo-

dom, sāstas iz uoža, pajuoj i paīt kuojom, paīt pa ceļu i pa ceļa
molu. tai jei nūbrauc da kunga. Pīsīn uozi ar vīnu povodu pi rotu

ar utru pi rogovu, a posa īt iz kungu. Kungs kai īrauga, ka atīt,

tyuleņ laiž vaļā suņus taisni i iz jū. Kungs dumoj, ka suņi ju sa-

pless. Jau suni daskrēja pavysam tyuļi pi juos. Jei laiž začeiti

vaļa i suņi aizskrīn pēc začeiša pakaļī. A jei īīt pi kungu. Iguo-
jusja tvuleiti padūd gastincu, i tja putneņš šnurks jam nu rukas

i paceļu.

„Nu atguoji, kai as sācēju?" kungs vaicoj.

„Atguoju."
„Nu paadusja atguoji?"
«Na, ni ādusja, ni naādusja, izdzeru keža."

..Nu, pastuosti vvsu, kai tu darēji."

~Pajēmu uozi, apmauču īmovus ar divejom povodom, pajuoju
i paguoju kuojom, juoju pa ceļu i pa ceļa molu. Pīsēju uozi pi
rotu i pi rogovu."
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„Nu, ka tu taida gudra, to myusim vajag ženētīs, tikai ar

taidu nūrunu, ka munuos lītuos tjav nazamaisjātīs."
„Labi, as gon īru pi tjavja, a kur as sovu tāvu likšu? Man

vjāl tāvs ir."

„Kūtī daudzi par tāvu dūmuot? Liksim, lai baroj zvrgus."
Labi — nūrunoj, kod kuozvs bvus. Tai tūlaik mjaita atsava-

saļoj ar kungu i aizīt iz sātu. Nūsaceitā laikā nūtaisa kuozvs i

dzeivoj.

Reizi atbrauca iz kungu divēji saldati. Vīnam ir roti, a ūtram

kjāvja i kumeļš. Tad tvs grib, lai jam atdūd kumeļi, a ūtrs nadūd.

Niu jī prosa, lai kungs izšķir. Kungs padūmojs i soka: „Kumeļš

pīdar tam, kur roti. Ar rotim vīn navar braukt."

Nūzaklausējusja kunga sīva soka: „Kai tai var byut — rotim

kumeļš? Nadzeivam kūkām augli. Palaidīt rotus, kjāvi i kumeļu,

pēc kuo īs kumeļš: vai pec kjāvis, vai pec rotu."

Tai i palīk kumeļš tam, kur kjāvja. Par tū, ka sīva jam tai

prīškā aizskrēja, kungs sasasirdēja uz juos i syuta jū pa ceļu. Lai

jei jam sev leidza kū grib, tikai lai napalīk tja. Tymā dīnā, kur

jau sīvai pa ceļu juoīt, sataisa kungs lelu balli. Pīprosa daudzi

gostu i dzer. Sīva otkon pīprosa gostu, tai pīdzirda kungu. Ti

i izdora, tai kungs dreiži pīdzer i atsagulst. Tūlaik sīva pasoka
sulainim, lai sajyudz lobuokūs zyrgus. Isadinoj kungu vvdā, i
poša īzasāstās i brauc.

Kaidu gobolu pabrauc, kungs pasamūst i nūsabreinoj — radz.

ka jū vad. Irauga sīvu i vaicoj, kur jei jū vad. Jei atsoka: „Brauk-
sim pa ceļu!"

„Par kū tu mani vjad?"
„Pats tok tu sācēji: pajām nu muižas, kaidas lītas gribi, i vjed

pa ceļu. Nu vysom lītom man vairuok patyki tu pats, par tū

as tjavi i pajēmu leidza."

Nu kungs radz, ka jai taisnība, lyka zyrgus grīzt atpakaļ i

braukt iz muižu.

Nu tuos dīnas vairs nikod kungs nadziņa sīvys pa ceļu. At-

braukuši atpakaļ, sataisjāja vjāl leluoku balli kai beja.

Piezīme: Lldzigu pasaku ir uzrakstījis skolnieks Kazimirs Vilcāns, Eglūnā. P.Š

24. A. 921. V. Zacharska no A. Tarauca Rēzeknē.

Dzeivuoja vīns zemnīks, jam beja vīns zyrgs un taids skaists,

ka vairuok taidus uz pasaules ni vīnam nabeja. Vīnu reizi īrau-

dzēja ķēniņa dāls, ka zemnīkam ira taids šmuks zyrgs, un paprp;

sēja tāvam dabūt jū. Ķēniņš pavaicuoja zemnīkam un soka, lai

jis puordūd šū zyrgu juo dālam. Bet zemnīks nagrybēja ni PĢr

kaidu naudu puordūt sovu zyrgu. Kū dareit? Jis sadumuoja nO-
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zagt šū zyrgu no zemnīka. Vīnu reizi ķēniņš apvvlka üboga drē-

bis un pītaisēja sev lelu buordu un izguoja uz tuo ceļa, kur kotru

dīnu braukoj zemnīks uz pilsātu un atpakaļ. Ķēniņš šādās uz ze-

mis un gaida, kod brauks zemnīks. Na par garu straceņi brauc

zemnīks. Übogs, sādādams uz ceļa, suoka rauduot un prasēt zem-

nīkam, kab jis jam paleidzeitu pazaceltīs nu zemis un kū nabejs

paēst. „Es jau treis dīnys nikuo naasmu ēds."

Zemnīkam tyka žāl üboga, jis gribēja jū pacelt, bet übogs

soka, ka jam nav spāka. Tūlaik zemnīks pacēla übogu un pasā-

dynuoja uz sova zyrga. Ķēniņš nyu īsyta zyrgam un gribēja nū-

braukt prūjom, bet zemnīks suoka klīgt. Übogs jam atbildēja:

„Es asmu kēneņš un pajamu tovu zyrgu."
Zemnīks soka: „Lai byus tai, varbyut Dīvām tai pīdar, bet

nikam narunoj, ka tu dabuoji itū zyrgu. Cytu reizi moža tīšom

sēdēs uz ceļa übogs, bet ļauds kai izzynuos, nikod jam naticēs un

napaleidzēs. Tovs dorbs tī byus vaineigs."
Kēneņš apstuoja ar zemnīka zyrgu, padūmuoja, pasaucja zem-

nīku, atdevja jam zyrgu un pasaucja jū pi sevis uz pili gostūs.

Nu tuos reizis zemnīks ar kēneņi dzeivoj kai paši lobī draugi.
Ku zemnīks grib, jis pavaicoj nu kēneņa un kēneņš jam vysu pa-
dora.

25. A. 921. K. Tarzieris Druvienā. LP, V, 346 (150).

Viens ķēniņš pārliekam mīlējis gudrību un izveicību. Reiz

viņš izlaidis tādu vēsti: „Tam gudrākam muļķim atdošu savu

meitu par sievu un vēl pus valsti; kas to vēlas, lai nak parādīt,
ko mak."

Bet tur vienam saimniekam bijuši divi dēli: viens lieliskam

Pārgudrs, otrs muļķis. Muļķis tūliņ ierunājies ar pārgudrnieku:
..Nu, brāl, ko tu saki, vai iesim ķēniņam rādīties, vai ne?"

„Ko tu, spogu gaili, čauksti!" pārgudrais zobojies, „tu rādī-

sies ķēniņam! Ko neiedomājas? Tev jau vieta aizkrasnī pie prū-
šiem; ievaidi tos, jeb iznīdi no turienes — lielies tad!"

Muļķis neatteicis ne jā, ne nē — iegājis aizkrasnī, saķēris ve-

selu sieku prūšu, izdzinis no mājas un tad nopriecājies:
„Saki nu vēl, saki nu vēl, brāl! Vai nu vel neticēsi, ka iespēju,

gan prūšus, gan arī ķēniņa pusvalsti novaldīt."

To teicis, muļķis aizsteidzies uz ķēniņa pili. Bet ceļam gri-
bējis zaķis pārskriet. Muļķis uzsaucis: „Ko maisies pa kajam?

Vai nezini, ka man vara tevi ievaldīt?"_
Zaķis smējies: „Kas tev tādam nejēgam var par varu būt?"

~Ak tā! Vēl kaitināsi!" muļķis sašutis, noķēris zaķi un dusmās

nobrucinajis ādu. Aizgājis ķēniņa pilī — nevar iekša tikt: ķēni-

ņam lacis par durvju sargu, tas nelaiž. Muļķis atkal iepīcis; izce-
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lis nodīrāto zaķi un uzsaucis bargi: „Vai pazīsti savu brāli? Tā

tev, pinkainais ņerms, klāsies, ja tūliņ durvis neatvērsi."

Lācis sabijies un ielaidis pie ķēniņa.
Ķēniņš brīnojies: „Kā tu ietiki?"

„Kā ietiku? Pār slieksni ietiku."

„Vai tad lācis neplosīja?"
„Es ar nejēgām nepinos!"

„Tā tu nesaki! Mans lācis krietns lācis. Pi! lāci, pārmāci to

lielību!"

Lacis ieskrien muļķi kampt; bet muļķis rada pliko zaķi: „Ne

pakustēt! citādi klāsies tāpat, kā šim, tavam brālim."

Lācis sabijies un izvilcies itin nošļucis pa durvim. Tagad ķē-

niņš drusku atvēris gan acis: „Vai tu traks! Tu esi gan izvei-

cīgs muļķis; tev gandrīz atdošu savu meitu par sievu, bet tad tev

jānomedī mežā sumbrs uz kāzām. Še tev mans bīstarags, raugi

viņu pārvarēt."

Muļķis satvēris bīstaragu, vicinājis gaisā un līksmojis: „Es to

meitu nopelnīšu, es to meitu nopelnīšu!"

Patlaban arī ķēniņa meita koklēdama ienākusi un muļķim šī

tā patikusi, ka brīnumi. Tūliņ saņēmis dūšu un aizsteidzies ar bī-

staragu sumbru veikt. Mežā sumbrs briesmīgi maurojis un kār-

pīdamies nācis muļķim virsū; bet muļķis aizstājies aiz apses un

sagaidījis nikno ragaini ar godu. Sumbrs kā skrējis, tā iztriecis

ragu apsei cauri. Nu muļķis ātri ar bīstaragu iedzinis tapu raga

galā, ka nevar vairs izraut, tad nogriezis klūgas un saklūgojis ra-

gaini kā telēnu. Sumbrs nejauki raustījies: apsei visas lapas trī-

cēt trīcējušas, drebēt drebējušas, bet vaļā neticis tomēr. Tādēļ

apsei vēl šodien lapas drebot.

Nu muļķis apprecējis ķēniņa meitu, paņēmis pusvalsti un dzī-

vojis laimīgi.

Piezīme. K. Tarzieris šo pasaku gan būs tīšām sagrozījis no kāda

varianta par gudrām atbildēm (Sal. levads, 130. 1. p.). Epizods par sūbru

K. Tarzieris raksta: sumburs — var būt arī īsts (Sal. levads, 132. 1. p.). P- 5-

26. A. 921. K. Tarzieris, Druvienā. LP, V, 347 (150, 2).

[Muļķa zēns sadomājis ķēniņa meitu precēt. Keniņš arī ap-

solījis savu meitu, ja šis vienradzi uzvārēšot. Zens aizgājis uz

mežu un vienradzis skrējis tam tūliņ virsū. Zēns aizslēpies aiz

viena koka, bet vienradzis iedzinis savu ragu tai koka. Zens pa-

ņēmis vadzi, piesitis tam ragam klāt un nu vienradzis vairs ne-

varējis izraut savu ragu no koka.]
Tad ķēniņš guldinājis muļķi tādā istaba, kur varens milzis

piemitis. Šis milzis naktī gribējis muļķi nomākt: pagrābis mc-
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tamo un krāvis pa gultas pagalvi; bet muļķis pie laika izmanījies
no gultas un paslēpies gultas apakšā. Milzis brīnojies: „Tā metu

pa galvu un dzīvs un dzīvs — tas vīrs nudien par mani stiprāks!"

un tā vairs nav aizticis muļķi.

Bet drīzi pēc tam ķēniņam uzbrukuši tādi ienaidnieki (kara
vīri), kas pus pēc zirga, pus pēc cilvēka, un jau iekarojuši kādu

pusi no ķēniņa valsts. Ķēniņš tādās sprukās, teicis; „Ja muļķis

pārvārēja vienradzi un pat milzim ceļa negrieza, kas zin — viņš

pārvārēs ari zirgu cilvēkus; uzsiesim tādēļ viņu manam trakam

ērzelim mugurā un palaidīsim zirgu cilvēkiem virsū."

Ķēniņa meita gan pārstājusi muļķi: „Kādēl tādu labu cilvēku

vēl zirga mugurā saistīt, lai jau tad labāk jāj tīšā nāvē tāpat ne-

saistīts."

Bet ķēniņš atteicis: „Nē, bērns, kas var zināt, viņš gandrīz

no zirgu cilvēkiem sabaidās un jāj atpakaļ, bet ja piesiesim, tad

bus jākaujas, vai grib, vai negrib."

Uzsējuši nabadziņu trakajam ērzelim un palaiduši zirgu cil-

vēkos. Bet ērzelis trakodams uzskrējis sapuvušam stabam; muļ-

ķis skrējienā apkampis stabu, domādams ērzeli, varbūt, noturēt,

tomēr sapuvušais stabs nolūzis un palicis muļķim rokās kā liela

resna vāle. Un taisni šis stabs šoreiz bijis muļķim par laimi,_jo
zirgu cilvēki tūliņ vērodami skatījušies, kas tas par ērmotu jājēju
ar tik resnu vāli rokā. Vai tas nu pērkons, vai kas? Beidzot,
kad ērzelis trakodams pieaulekšojis tuvāk, viens

_

zirgu cilvēks

iesaucies: „Bēgsim! — tas, nudien, pērkons ar vali!"

Aizbēguši arī; un nu muļķītim tā slava_ palikusi, ka viens pats

aizdzinis zirgu cilvēkus. Ķēniņš, zināms, tūliņ atdevis savu meitu

muļķim par sievu un vēl to pusvalsti, ko pats zirgu cilvēkiem at-

ņēmis.

Piezīme. Šis variants gan te īsti nepieder, bet ir vajadzīgs salīdzinā-

šanai ar iepriekšējo pasaku. P. Š.

27. A. 921.843. Anna Lūse Valmieras apr. Baunu pag.

J. A. Jans o n a kr.

Reiz viena saiminiece iesākusi aust ļoti garu audeklu. Audu-

si, audusi, kamēr beidzot apnicis. Saimniece aizbēgusi no mājam.
Bēgot vina satikusi mazu, mazu putniņu, kas knābājis dimanta

kalnu. Saimniece jautājusi, ko šis tur darot. Putniņš_ atbildējis,

ka viņam šis kalns jānoknābjot. Tad saimniece iedomājusies, ka

viņa nevarējusi nieka audeklu noaust, bet mazam putniņam ir pa-

cietība noknābāt lielu dimanta kalnu. Nu viņa steigusies uz maju
un audusi savu audeklu.
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47. Ķeizars un mācītājs.

1. A. 922. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. v. A. Jurķa.

K. Lielozola kr.

Reizi dzīvoja bagāts un gudrs mācītājs. Viņam klājās labi urļ
pat loti labi. Viņš lika uz durvim uzrakstīt: „Še dzīvo vīrs k

bēdām!"

Un tur gadījās reiz pašam ķeizaram braukt garām. Viņš n;

izlasīja uz durvim: „Še dzīvo vīrs bez bēdām!"

Ķeizars domāja, kā var vīrs dzīvot bez bēdām; taču nevien;

cilvēks nevar būt bez rūpēm un bēdām, pat ķeizars arī ne.

Ķeizarsviņu izsauc ārā un jautā: „Vai tu esi tas vīrs, ka;ļ
dzīvo bez rūpēm un bēdām?"

Mācītājs nu gan atjēgstas, ka nav vis labi, ka licis tā rakstīt,

bet kas padarīts, padarīts. Ķeizars saka: „Atnāc pie manis pē;ļ
trīs dienu laika un pasaki, cik zvaigžņu pie debesim, ko es do-

māju tanī brīdī, kad es ar tevi runāju un cik vērts es esmu?"

Nu ir mācītājam par daudz lielas rūpes. Košs laiks ir nakti

un nozvaigžņojies, bet nezin, no kura gala sākt skaitīt. Un tā viņi

nostaigā līdz tuvējām sudmalām, ar savām rūpēm kaudamies

Sudmaļa zellis ieraudzīja mācītāju atnākam un uzrunā: „Kurjūs
tik vēlu staigājat?"

„Man lielas rūpes un bēdas," mācītājs atbild.

„Kas jums ir par bēdām, vai es jums nevaru izlīdzēt?"

Mācītājs negrib teikt, bet galu galā pateic arī. Sudmala zel-

lis saka: „Tās jau ir mazas bēdas. Ja jūs man pieci tūkstoši mak-

sājat, tad es jums izlīdzu."

Mācītājs ar lielu prieku apsola, lai tik tiktu no bēdām vaļā.
Labi. Tikai mācītājam jāpaliek par sudmala zelli, kamēr tas tas

lietas izdara.

Trešā dienā sudmala zellis iet projām pie ķeizara, pieklauvē
pie durvim, prasa, lai laižot iekšā: „Es esmu tas vīrs, kas dzīvo

bez rūpēm un bēdām!"

Ķeizars jautā: „Cik zvaigžņu pie debesim?"

„Deviņi milijoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši de-

viņi simti deviņdesmit deviņas. Ja netici, tad ej tu un pārskait
pats."

„Nu saki, cik tad es esmu vērts?"

„Mūsu pirmais ķēniņš tika pārdots par trīsdesmit sudraba ga-

baliem, tu tikai esi vērts piecpadsmit sudraba gabalu."
„Nu ko es tagad domāju?"

„Tu domā, ka es esmu mācītājs, bet es esmu sudmala zellis-

Ķeizars prasa: „Kā tu tiki par sudmala zelli?"
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„Es biju mācītājs, kritu cauri, nebija naudas un dabūju iet

par sudmala zelli."

Ķeizars redz, ka gudrs viņš ir, un saka: ~Jums nākamo svēt-

dienu vajaga izteikt sprediķi, ka priekšā brēc un pakaļā smejas.

Es pats iešu skatīties, vai tas tā notiks."

Labi. Mācītājs sarīmē labu sprediķi, un sudmala zellis uz-

kāpj uz kanceli ar manteli vien, bez biksēm. Pār pleciem viņš
ierīko šņoru, ka var manteli no pakaļas paraut uz augšu. Priek-

šējie brēc, un pakaļējie smejas, tiem viņš parāda plikas ciskas.

Ķeizars viņu ielūdz uz viesībām, un sudmalla zellis tiek sēdi-

nāts ķeizaram blakus pie galda. Ķeizars ielej šņabi un dzer pats

pirmais, un citiem jādzer apkārt. Un tur bija tāda mode, kurš
dzēra, tā otram tāļāk piesita. Visi grib redzēt, vai sudmala (dēls)

zellis ķeizaram ar sitīs vai ne. Arī sudmala zellis nomanīja, ka

viņam būs ķeizaram jāsit, un tas viņam būtu loti pretīgi. Sud-

mala zellis izdomā tādu teicienu:

„Es izbraucu uz tālu nepazīstamu ceļu; man gadījās priekšā

augsts kalns, ko es nemaz nedomāju; pāri es nevarēju tikt, apkārt

es ar nevarēju braukt. Ko man bij darīt?"

Visi atbildēja, ka varējis braukt atpakaļ, pa citu ceļu. Sud-

mala zellim nācās dzert, un viņš sita atpakaļ tiem, kas jau bija

dzēruši, ķeizars palika nedzēris. Nu, pēc tam ienesa maltīti. Vi-

siem ir karotes, bet sudmala zellim nav. Visi grib redzēt, ko nu

viņš darīs bez karotes. Sudmala zellis ņem maizes kukuli, iz-

griež garozu, iztaisa karoti un strebj kā citi visi. Sudmala zellis

izdomā teicienu: „Kad visi ir paēduši, tad vajaga karotes saēst,

bet kas nesaēd, tas paliek nepraša."
To izteicis, zellis apēd savu karoti, bet citi ta nevar.

"Tu droši vari turēt savu šilti pie durvim: še dzīvo vīrs bez

bēdām, tu to esi pelnījis," saka ķeizars un iedod viņam daudz nau-

das, lai ejot mājās. Arī no mācītāja sudmala zellis dabūja pieci
tūkstoši, nu viņš gāja mācīties par mācītāju.

Mācītājs atdevis naudu ar prieku un pārgājis mājas, dzīvojis

priecīgs.

2. A. 922. Skolniece M. Upmale no 50 g. vecas J. Juškevi-

cas Nīcā. K. Lielozola kr.

Dzīvoja viens mācītājs, kam nebija nekādu bedu. Vienreiz

vinam_ brauca pats ķēniņš garām, apturēja zirgu un iegāja iekša

Pie mācītajā. Ķēniņš viņam prasīja: „Kas_tu par vīru esi, ka tev

nav bedu? Es esmu ķēniņš, bet man ir bedu daudz?"

Nu ķēniņš uzdeva mācītājam, lai viņš divu nedēlu laika iz-

skaita zvaigznes. Tagad mācītājam bija lielas bēdas, viņš staigāja
Pa lauku domādams, kā izskaitīt. Tuvumā bija vienas sudmalas
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un no tām nācis viens zellis, svilpodams un dziedādams. Sastapi
dams mācītāju, tas prasīja, kālab viņš tik noskumis. Mācītājs i»

stāstīja, ka ķēniņš uzdevis izskaitīt visas zvaigznes, un viņš nekļ
nevarot. Zellis saka: „Kam tālab vajag noskumt? Es izskaffi

tavā vietā, dod tik man savu mēteli!"

Mācītājs atbildēja: „Labi, jā tu izskaitīsi manā vietā, tāds

tev došu pusi savas mantas."

Zellis gan apsolīja izsktaitīt, bet skaitīt nemaz neskaiti;:
Mācītājs, to redzēdams, bija loti nelaimīgs un errojās, ka zel

nemaz neskaita. Zellis sacīja, lai viņš nemaz nebēdājas, gan viļc
izskaitīšot, un kad pienākšot 4aiks, viņš iešot droši pie ķēniņi
Kad pagāja divas nedēļas, ķēniņš atnāca pats pie mācītāja n

prasīja, vai zvaigznes ir izskaitītas. Mācītājs pats bija pamira

un viņa vietā staigāja pa istabu sudmalu zellis mācītāja mēlei

un atbildēja ķēniņam: «Izskaitīju! Pavisam 9,999,000 zvaigznes
bet ja netici, tad skaiti pats."

Ķēniņš teica: „Nu labi! Bet svētdien baznīcā teic tādu spre-

diķi, ka puse laužu lai smejas un puse lai raud!"

Uzdevis tādu darbu, ķēniņš brauca mājā. Mācītājs iznāk no

sava kakta un zellis tūlīt stāsta, kas tagad uzdots darīt. Mācītājs

paliek pavisam bēdīgs un nezina ko darīt, bet sudmalu zellis sa-

ka: „Kas tur ko bēdāties? Es uzņemos to darbu, tik palīdzi mal

sadomāt labi bēdīgu sprediķi!"

Mācītājs sadomāja to sprediķi, un kad pienāca svētdiena

zellis atkal apvilka mācītāja mēteli un gāja baznīcā sprediķi sa-

cīt, bet vecais mācītājs palika mājā. Baznīcā nogājis, viņš no-

stāda kanceli pašā baznīcas vīdū, un saka savu sprediķi raudā-

dams. Šad un tad parausta vienu šnoriņu, pie kam no muguras

paveras mētelis un parādās plika pakaļa. Visi ļaudis, kas bija

viņam aiz muguras, to redzēja, sāka smieties un izgāja pamazais
viens pēc otra laukā. Bija arī pats ķēniņš baznīcā, bet tas bija

nosēdies mācītājam priekšā un nevarēja visu redzēt. Kad spre-

diķis bija nobeigts, tad ķēniņš piegāja pie mācītāja un teica, to

labi izdarījis, bet vēl viņš došot šim vienu citu darbu. Pec nedē-

ļas, lai nākot uz viņa meitas kāzām, ne pliks, ne apģērbies, ne jā-

šus, ne kājām, ne braukšus,
Kad zellis pārbrauca pie vecā mācītāja un izstāstīja, kas flļ

atkal jādara, mācītājs palika pavisam nelaimīgs, bet zellis atkai

teica: „Es braukšu tavā vietā."

Kad pienāca tas laiks un vajadzēja iet uz ķēniņa,_zellis pajēma
vienu āzi, noģērbās pliks un apvilka sev pāri tīklu. Azim viņš ne-

sēdēja vis virsū, bet pārlika kājas par pleciem un brīžiem palaidās
sēdus, brīžiem gāja kājām, tā nogāja pie ķēniņa. Kēniņš ar saviej

ll

viesiem gāja mācītājam pretī, saņēma to laipni un āzi ieveda
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stallī. Mācītājs iegāja istabā un viņu aizsēdināja aiz galda bla-

kus pašam ķēniņam. Tai zemē bija tāds paradums, ka dzer

šņabi, tad otram, kas blakus sēd, jāpiesit ar roku. Kad kaimiņš

šņabi tai brīdī devis, tad mācītājam vajadzējis piesist pašam ķē-

niņam, bet šis nepiesitis. Viņš prasījis citiem viesiem: „Vai nav

tiesa, ka pret kalnu nevar braukt, bet gan no kalna lejā?"
Viesi atteica: „Ja, tas ir tiesa, ka no kalna var braukt, bet

pret kalnu ne."

Tā un ķēniņš palika bez šņabja. Uz galdu bijusi salikta mai-

ze, bet sulainis bija aizmirsis nolikt karoti. Mācītājs, to redzē-

dams, paņēma maizes garozu, iztaisīja karoti un ēda zupu ar to,

Kad viesības bija pabeigtas, ķēniņš atlaida mācītāju un teica:

Tagad tu vari iet un dzīvot mierīgi: es tev vairs nekā nelikšu

darīt."

Zellis paņēma savu āzi, pārgāja mājā pie mācītāja un izstā-

stīja tam visu, ko ķēniņš teicis, ka ķēniņš nu viņu likšot mierā.

Mācītājs nu atdeva zellim pusi savas mantas, bet zellis aizgāja uz

savām sudmalām un mala tālāku.

3. A. 922. Skolnieks P. Strungs no savas matēs. K. Lie 1-

ozola kr.

Tas bija vecs, vecs ķeizars, prūšu ķeizars Vilhelms. Viņš iz-

jājis pastaigāties un uzjājis savu vecāko aitu ganu Tētiņu
—_

tā

viņu saukuši, — kurš ganījis un kopis ķeizara aitas. Viņš nojājis
pie Tētiņa vārtiem un ieraudzījis uzliktu šilti ar uzrakstu: „Še
dzīvo vīrs bez bēdām!"

Viņš noskatās un nodomā: „Kā tu vari, tāds aitu gans, dzī-

vot bez bēdām? Es esmu ķeizars un man bedu papilnam."

v

Viņš noskatās un piezvana pie vārtiem — iznāk resnais Tē-

tiņš. Ķeizars teic, lai laižot viņu atpūsties, un piesējis savu zirgu,

viņš iegāja istabā izrunāties.

„Tu uz vārtiem esi uzlicis tādu šilti, kur katrs var lasīt: „Se
dzīvo vīrs bez bēdām." Labi, ka tev nav bēdu, bet no šīs dienas

par seši nedēļi būs tev uzkost trīs riekstus pie manis."

Nu Tētiņš sāk bēdāties dienas un kādi tie rieksti būšot.

Viņš no bēdām sažuvis, melns palikdams. īstais gans prasījis vi -
ņam, vai viņš slims esot: „Vai es nevarētu jums pakalpot?"

Tētiņš izstāstījis ar savas bēdas. Kad sešas nedēļas bija pa-

gājušas, tad īstais aitu gans prasījis Tētiņam, lai dodot savu ce-

puri, jo viņš iešot Tētiņa vietā pie ķeizara. Paņēmis cepuri un

uzlicis galvā, viņš to aizrāva aiz acim, lai ķeizars viņu nepazītu.
«Labrīt, cienīgais Tētiņa kungs, vai jūs te ar?"

„Jā, cienīgais ķeizar!"
»Pa cik ilgu laiku es varu pasauli apjāt?"
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„Kad jūs no saules lekšanas iesākat jāt, tad līdz saules noie-

šanai esat visu pasauli apjājuši."
„Jā, tas ir pareizi! Cik vērts es esmu visā ķeizara apģērbā?"
„Nu, cienījamais ķeizar, ja mūsu Pestītājs tika par trīsdesmit

sudraba gabaliem pārdots, tad jūs esat par vienu sudraba gabalu
mazāk vērts."

„Pareizi! Ko es domāju?"

„Jūs domājat, ka es esmu tas aitu gans Tētiņš, bet es tas ne-

esmu."

„Un tu tas neesi?"

„Aitu gans noņem savu viļņoto cepuri un ķeizars nu redz,

ka tas nav vis Tētiņš. Ķeizars viņu bagāti apdāvināja par gu-
drām atbildēm, bet arī mājās pārgājis, viņš vēl dabūja dāvanas

no Tētiņa.

4. A. 922. M. Garkolne no Andrieva Želvas Jāsmuižas

Zelvjos. Latvju kultūras kr.

Vīns kēninš braucja ar kuģi pa upi un meklēja upes krostā

skaistuoku vītu, kur taisīt pilsātu. Ķēniņš pībraucja pi vīnas

muižas un redz uz vuortim pīrakstīts: „Dzeivoj bez bādas!"
Ķēniņš aizzadūmuoja un soka: „Kur te taidi nabēdnīki var

byut? Es asmu ķēniņš un ari man bādas! Vajag īt pasavērt ītūs

nabēdnīkus!"

līt ķēniņš muojā un sateik krīvu popu. Ķēniņš vaicoj nu

popa: „Voi tev nav nikaidas bādas?"

Pops atbild: „Nav!"

„Nu labi, jo tev nav badās, tad par mēnesi tu izzvnuosi, kur

ir zemes vvds un cik reizes saule leluoka par zemi!"

Tū pasacījis, ķēniņš aizbraucja sovu ceļu. Suokumā popam

nabeja bādas, bet uz mēneša beigom jau atsaroda — juoīt juo-

pylda, kas uzdūts. Natuoli nu popa dzeivuoja patmalnīks un pops

aizguoja pi patmalnīka un izstuostīja, kas jam juoizpylda._ Pat-

malnīks soka: „Nu labi! Atej uz mani agri tuos dīnas reita, kad

atbrauks ķēniņš!"
Nūrunuotā dīnā atīt pops un apvalk patmalnīka apputejušuos

drēbes, bet patmalnīkam atdevja sovas garuos drēbes un patmal-
nīks aizguoja uz popa sātu. Pusdīnuos atbraucja ķēniņš un vai-

coj nu patmalnīka, kurs beja puorsagērbīs popa drēbēs: „Vai iz-

darīji, kū es lvku?"

„Jā, izdarīju!" atbildēja patmalnīks.

„Cik reizes saule leluoka par zemi?"

Patmalnīks pasacēja ļūti lelu skaitli un soka: „Jo natici, tad

puormērej pots!"

„Nu labi! bet tagad paruodi, kur zemes vyds!"
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Patmalnīks aizvedja ķēniņu uz lela kolna, kur beja īdzeits

mīts, un soka: „Te ir zemes vvds, bet jo natici, tad izmērej!"

Ķēniņš navarēja izmērēt un lvka mīru.

„Es zynu, tu dūmoj, ka es asmu pops, bet es asmu patmal-
nīks un tagad īsim pi popa!" soka patmalnīks.

„Nu tad īsim pi popa!" soka ķēniņš. Patmalnīks ar ķēniņu

aizguoja pi popa uz patmalām un pasacīja popam byut par pat-

malnīku un patmalnīkam — par popu. Tai popam atsaroda bāda.

5. A. 922. Skolnieks V. Juonins Pustioas pag.

Senūs laikūs, kod zeme vēl beja savīnuota ar dabasim un uz

dabasim varēja īt bez propuska (atļaujas), dzeivuoja aiz trejdevi-

ņom jvurom, treisdesmitā valstī borgs kēneņš. Jys beja tik borgs,
ka juo ļaudis visi treisēja, kai lopas nu vēja, kad izdzierdēja juo
borgū bolsi.

Vīnu dīn taisēja tys kēneņš medības, uz kurim tvka sasaukti

vysi valsts īvāruojamuokī veiri. Medības beja lūti laimeigas, jo
pats kēneņš nūšuova meža kozu. Ap pušdīnu pa kolnim un mežim

atskanēja taure, kura sauca vysus medinīkus uz atpvutas vītu,

kur ķeneņš lika sagatavuot brangas pušdīnas. Saguoja vīsi un

stuosta kēneņam, kai kolnūs gona kožas puika, kurs ir tērpīs nu

zveruodas sašyutā maisā. Jis ir tvk gudrs, ka kaidus jautuojumos
jam naīdūd, vysu atbild, [sagribēja kēneņam redzēt tū, syuta šo-

vus kolpus tam pakal.
Kolpi atvad puiku, kurs izskotuos skaists kai eņgeļs nu da-

basim. Nu soka kēneņš: „Atbild man uz trejim jautuojumim."

«Atbildēšu."
„Vyspyrms pasok man, cik ir zvaigžņu uz dabasim."

„Nīka līta. pavēl viņom zemē nūīt, tureiz nabvus gryuti sa-

skaiteit."

„Nu, un cik ir dīnu Dīvām?"

JPavel viņiem drusku nūstuot. tūreiz nabyus grvuti sa-

skaitīt."

„Nu tagad dūšu trešū. Atmini tu, cik ir yudmš pilīnu jvurā."

„Pavel, lai leits nalej, tūreiz i saskaiteišu."

„Qudrs esi, gudruoks par visim munim īrēdņirm"
Vysi smējos kaut arī viņiem beja kauns. Un keneņš pajema

Puiku pi sevis. Jys dzeivuoja pi kēneņa kai muša mada.

6. A. 922. V, Zacharska no A, Regšas Rozentavas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzeivuoja uz šo pasaula vīns cīši dusmeigs ķēneņš,
bet tai jis cīši mīluoja šovus kolpus, ka jī jam beja rykteigi un
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nikuo namaluoja. A kas nu kolpu samaloj, tū jis cīši struopējaj
Tai vvsi kēneņa kolpi zvnuoja labi, ka kēneņam navar maluotļ

Vīnu reizi kēneņš izbraucja uz medeibom, nūšuovja div lop ļ
svs un pīkusa. Jis šādās pi upis molvs, un suoka trubēt un saukij
kolpus, kab jam izvuoreitu tī pat pi upis molvs pušdīnis. Kolpi

izdzierdēja kēneņa trubi, tiuleņ šādās uz zvrgu un dreiži beja ti

pi upis, kur sēdēja pats kēneņš. Kēneņš beja cīši prīceigs, jis
runuoja ar kolpim un ruodēja, kaidus jis lopsus nūšuovja. Kolpi
suoka stuostēt kēneņam, kai jī braucja par kolnu un redzēja uz

kalneņa vīnu mozeņi puikeņi, kurijis beja cīši gudrs.

Kēneņš tiuleņ lvka sovim kolpim braukt un atvest tū puiku da

juo: jam gribīs pazavērtīs. Kolpi tiuleņ paklausēja kēneņi un drei-|
ži puika beja kluot pi kēneņa. Kēneņš kai pazavēra uz ituo pui-
kvs, tai soka: „Ka tu īdūsi man atbildu uz treju vuordu, tūlaik es

tevi pajimšu pi sevis par kolpu. Cik ir lasju vudiņa jiuruos, sa-

skaiti un pasoki man."

Puika atbildēja: „Es saskaitīšu, man nav griuts, bet jius pa-

sokit, kab leita nabvutu."

„Labi!" pascēja keneņš. „A saskait, cik uz dabasim ir

zvaigžņu."
Puika atbilda: „Pasok zvaigznēm, lai jī vysi apsalaižas uz

šū pasauli, es jūs tiuleņ saskaiteišu."

Kēneņš vaicoj vēl: „Cik var byut dīnu pi Dīva?"

Puika atbilda: „Pasok Dīvām, kab jis apstuotu uz pus dīnvs

es tiuleņ saskaiteišu."

„Labi!" pascēja kēneņš. „Itys puika par vysim munim kol-

pim ir gudruoks!"

Kolpi aplaidja dagunus un smējās, a kēneņš runoj uz puiku:
„Es tevi jimšu ar sevim."

Kolpim koč napatika, bet kū jī var darīt? Tai itys puika vēl

tagan dzeivoj ar kēneņi un jū vvsi kolpi klausa un skaita par gu-

druoku kai pats kēneņš.

7. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieka J. Krīi cr a.

Reiz bijis viens zēns, Ansis vārdā, kas bijis loti godbijīgs un

paklausīgs saviem vecākiem. Kad viņš uzaudzis liels, tad lūdzis

no tiem, vai viņš varot iet pasaulē savu laimi meklēt. Ja nu viņš

aizgājis un nonācis kādā pilsētā, kur dzirdējis, ka ķēniņš savu

meitu nosolīja izprecināt tam, kas viņam pratīšot pateikt trīs uz-

devumus. Ansis domājis arī savu laimi provēt, un nogājis pie ķē-

niņa. Ķēniņš prasījis Ansim: „Vai tu pratīsi tos uzdevumus, kurus

es tev vaicāšu? Vai tu zini cik ūdens pilieni irjura?"
Ansis viņam atbildējis: „Liec izsmelt visu ūdeni no juras, tad

es tev pateikšu, cik ūdens pilienu jūrā."
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Ķēniņš nu atkal teicis: «Vienu uzdevumu tu man pateici; bet

saki man vēl, cik mākoņu ir pie debesim."

Paskatījies uz debesim Ansis teicis: «Tik mākoņu, cik smilšu

graudiņu."

Ķēniņš runāja tālāk: «Pareizi, kā tu atbildi; bet saki man vēl,
cik zvaigžņu ir pie debesim?"

Ansis atbildēja: «Dod man spalvu un papīru, tad es tev pa-

rādīšu, cik zvaigšņu pie debesim,"
Tā viņš paņēmis papīru un spalvu, uztaisījis tik daudz punk-

tiņu, ka ķēniņš nevarējis saskaitīt. Ķēniņš bijis mierā ar Anša at-

bildēm un atdevis tam savu meitu par sievu.

Ansis pārbraucis mājā, paņēmis savus vecākus un aizvedis

arī tos uz ķēniņa pili. Kad ķēniņš nomiris, tad Ansis palicis viņa
vietā par valdnieku.

8. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieces E. Ķi-

r v š ka s.

Vienam zemniekam nomirusi sieva, un palicis mazs puika, kas

bijis loti čakls un vērīgs. Kad puika uzaudzis, tad viņš aizgājis
svešā ķēniņa zemē. Tas ķēniņš viņam prasījis: «Cik zvaigžņu pie
debesim un cik ūdens pilienu jūrā? Ja tu to visu uzminēsi, tad va-

rēsi ar savu tēvu manā pilī dzīvot."

Ganu puika visu pareizi atbildējis, ko ķēniņš jautājis. Ta

nu ganu puika aizgājis ar savu tēvu ķēniņa pilī dzīvot un nu visi

bijuši laimīgi.

9. A. 922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieka A. Kal-

niņa.

Reiz bija viens loti gudrs ganu puika, kas aizgājis pie ķē-

niņa. Ķēniņš sacījis, lai uzminot, cikjurā ūdens pilienu. Puika

paprasījis papīru un spalvu. Kad un ķēniņš iedevis, tad puika tur

uzzīmējis tik daudz punktiņu, ka ķēniņš nav varējis ne izskaitīt.

Keniņš nu bagātīgi apdāvinājis nabaga puiku par viņa gudrību.

Piezīme. No trim pēdējiem variantiem ir redzams, ka Rīgas apkārtnē
šī pasaka nav populāra Vina var būt cēlusies no kādas vācu pasakas,
kuru J. Bankins tulkojis savā grāmatā „Sis un tas" (1872. g. I, 27). lepriek-
šējie varianti turpretī stāv daudz tuvāku oriģināla pasakai. P. S.

48. Ķēniņa mīļā meita.

!• A. 923. J. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

Vienam ķēniņam bijušas trīs meitas. Ķēniņš visas mīlējis, bet

it sevišķi jaunāko. Māsas par to bijušas skaudīgas un sacījušas:
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„Viņa tak nekāda sevišķa labuma tēvam nav izdarījusi, bet kāpēc
viņš to vairāk mīļo?"

Ķēniņš, lai parādītu iemeslu, uzdevis visām meitām, viņam k
pastrādāt un viņam pasniegt, ko viņas domā par visderīgākā
Vecākā pasniegusi viņam zelta valdības zizli, jo tas ķēniņam
esot visnoderīgākais. Vidējā dārgu izšūtu kreklu. Nākusi arī ķē-

niņa jaunākā meita un uz koka šķīvja pasniegusi sāli.

Ķēniņš sadusmojies un izdzinis viņu no mājas. Viņa noderē-

jusies pie_ viena ķēniņa par pavāru un vārījusi tik garšīgus ēdie-

nus, ka ķēniņš viņu loti ieredzējis.

Reiz pie ķēniņa bijušas viesības un atnācis arī tas ķēniņi

kura meita te bijusi par pavāru. Kad visi atsēdušies pie galda,

pavāre ienesusi savam tēvam viņa gardāko ēdienu. Tas sācis esi

bet tad uzlēcis no krēsla un kliedzis: „Kas tā par būšanu? Ta;
ēdiens pavisam bez sāls, lai atnāk pati ēdiena vārītāja!"

Ķēniņa jaunākā meita ienākusi, nostājusies savam tēvam

pretī un teikusi: „Vai tu, tēvs, mani vairs neatceries, kad teici,

ka ķēniņam sāls neder, un izdzini mani no savas pajumtes? Ta-

gad tu redzi, ka sāls arī tev noderīga!"

Ķēniņš pazinis savu meitu, visu atcerējies, apkampis to un lū-

dzis piedošanu. Ķēniņa meita pārģērbusies un nu dzīres turpinā-

jušās līdz otrai dienai. Visi priecīgi braukuši katrs uz savu pili

No tās reizes ķēniņš savu jaunāko meitu mīlējis vēl vairāk.

2. A. 923. J. Gobziņš Rudbāržos. LP, V, 204 (91).

Vienai mātei bija trīs meitas. Tēvs nopirka visām trim glāžu

ratiņus un sacīja: „Kura mācēs savu ratiņu labāki pieglabāt, tā

mantos visu manu iedzīvi pēcgalā."

Labi, bet vienu nakti vecākai māsai atnācis brūtgāns; viņa

gulējusi pie brūtgāna un tad tas ratiņš saplīsis. Rītā tēvs vaicā-

jis: „Meitiņ, kur tavs ratiņš? Parādi man!" Nu gorījusies uz vienu

pusi, otru pusi — bet ko rādīsi, kad nav vairs?

Otru nakti otrai māsai atnācis brūtgāns; viņa arī gulējusi pie

brūtgāna un tad tas ratiņš saplīsis. Rītā tēvs vaicājis: „Meitiņ

kur tavs ratiņš? Parādi man!" Nu gorījusies uz vienu pusi, otru

pusi — bet ko rādīsi, kad nav vairs?

Trešu nakti jaunākai māsai atnācis brūtgāns; bet viņa bijusi

gudrāka: izņēmusi gultai dibinu, pārlikusi truslus skalus krustiem

šķērsām un uz tiem uzčubinājusi gulu. Kā nu brūtgāns gulies, ta

skali lūzuši un šis izkritis gultai cauri. Bet meita izmukusi un

viņas ratiņš nav saplīsis. Rītā tēvs vaicājis jaunākai: „Meitm-

kur tavs ratiņš? Parādi man!"
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„Jā, tūliņ!" šī iesaukusies un atnesusi savu glāžu ratiņu tīri

veselu. Tad tēvs priecājies, sacīdams: „Tev pieder visa mana

manta, iedzīve, bet tās divas negodā var iet, kur grib!"

3. A. 923. F. Banale no M. Vysockas Rēzeknē. Latvju

kultūras kr.

Vīnam ķēniņam beja treis meitas: Grīta, Katre un Roza. Viņas
dzeivuoja lūti gūdīgi. Tāvs vvsod klausēja, kū juos runuoja. Vīnu

reiz tāvu palvudzja uz cytu kēnesti vīsūs uz trejim mēnešim.

Tāvs apsūlēja un izbraukdams pavēlēja atnest vīnu mirtu. Kad

meitas atnesja, jis pajēmis sapvna treis vaiņagi, kotrai pa vaiņa-

gam un īdevja juom sacīdams: „Tagad es zvnuošu, kai jvus dzei-

vuosit, cikom es atbraukšu."

Tad pajēmis vaiņagus, īlyka vīnā kambarī un aizslēdzja, bet

pats aizbraucja. Pēc tāva aizbraukšonas par nagaru laiku at-

braucja ķēniņa dāls svuotūs. Vyspyrms jis īguoja pi vacuokuos

meitas, tei jū laipni uzjēmja pamīluoja, parunuoja. Pēc tuos jis
aizguoja uz vvduškū meitu, tei arī pījēmja jū laipni.

Jaunuokuo muosa pa tū laiku pajēmja gultu sovā kambarī,
pīlyka tai vītā skaliņus, pataisīja taidu kai gultu un goldā pīlyka

dažaidus ēdīnus. Kad vīss atguoja, jei parunuoja ar tu un tad

soka: „Pagaid, es atīšu un atnesšu vairuok kū ēst."

Bet pate izīdama aizslēdzja kambari. Vīss sēdēja, sēdēja
un apskuma. Tad viņš atsagula gultā, bet tikkū guluos, pakrita
caur gultu un lūti nūsasvta. Kad paguoja treis dīnas, tad keniņš
braucja pēc dāla pakal, tādēļ ka beja nūrunapar treis dīnas braukt

atpakaļ. Kad atbraucja, vacais ķēniņš suoka vaicuot, kur juo dals.

Tad atslēdzja kambari un īraudzēja, ka kēneņa dāls beja ļuti slvms.

Tavs pajēmja dālu un braucja uz muojom. Tu izzynuojušas vacuo-

kuos muosas beja lūti sanyknuotas un sācēja uz jaunuoku muosu:

»Tu padarēji myusim lelu kaunu. Tagad nūej un atnes nu tuo ķē-

niņa nu trejim pūdim pa vuorējumam, cvtaidi tevi sakopuosim ar

zubynu."

Labi, — muosa nūguoja. īguoja pilī, sācēja: „Es dzierdēju, ka

Pi j'yusu slyms cylvāks. Es jū varu izzuoluot."
Keneņš palvka prīcīgs un sūlēja, kū tik jei grib, lai tik izzuo-

loj. Tad jei soka: „Te zuoluot navar, vajag nunest uz keki."_
Jī nunesja slvmū uz kēki, tad Roza pajēmja nu kotra puda,

īlvka mozuos kastītēs un aiznesja uz muojom. Tad muosas soka:

»Nuej un atnes nu kotras kēnina uobelnīcas pa uobuļam!"
Roza nūguoja uz ķēniņa pili un soka: „Es dzierdēju, ka jyusu

dāls slyms, es jū varu izzuoluot."
Tad keniņš palvka lūti prīcīgs un suleja, kū tik jei grib. Roza
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soka: „Te navar zuoluot, juonas uz duorzu, uz svaigu gaisu, tur

jū varēs izzuoluot."

Kad ķēniņu iznesja uorā un īnesja duorzā, Roza pajēmja nu-

ruovja nu vysyu uobeļnīcu pa uobuļam un nūguoja uz muojom. Tī

jei atguoja un atdevja muosom uobulus.

Tad muosas sagudruoja, kūjai īdūt vēl, soka: „Nuej un atnes

nu ķēniņa muguras treis lūksnes uodas!"

Roza nūguoja uz ķēniņu un soka vacajam ķēniņam: „Es dzier-

dēju, ka jyusu dāls slyms, es jū varu izzuoluot."

Tū padzierdis, ķēniņš lūti nūsaprīcuoja un sūlīja lobu mokstt

Roza soka: „Te juo izzuoluot navar, bet juonas uz pierti un tur

juopīsīn."
Tad lauds pajemuši keniņu, nunesja uz pierti, tur pīseja. Bet

Roza pajēmja un nūplēsja jam treis lūksnes uodas un aizskrēja uz

muojom un atdevja muosom. Muosas vairs juos nas_yutīja, zy-

nuodamas, ka dreiži atbrauks tāvs. Un kad paguoja vel dīnas di-

vas, atbraucja tāvs un lyka atnest vaiņagus. Meitas, īguojušas

kambarī, nūsabeida radzādamas, ka Rozas vaiņags boltus zīdus,

bet vacuokūs muosu vaiņagi sakoltuši.

Tāvs pavēlēja vacuokai muosai atnest sovu vaiņagu, tei suo-

ka lyugt, lai Roza īdūd sovu vaiņagu. Roza īdevja un vacuokuo

muosa aizguoja pi tāva. Tāvs soka: „Tu labi dzeivuoji, lai atīt

videjuo muosa!"

Tei arī pajēmja Rozas vaiņagu, aizguoja uz tavu. Tavs soka:

„Tu arī labi dzeivuoji."

Tad lyka atīt trešai meitai, tei arī nūguoja ar sovu vaiņagu

un tāvs otkon soka: „Tu arī gūdīgi dzeivuoji. Bet tagad atejit

vysas treis!"
Tu padzierdušas, vacuokuos muosas suoka rauduot, un nait

uz tāvu. Roza nūguoja un pasacēja, ka juos nagrvb īt, bet tāvs

sācēja, lai.ejūt dreižuok. Kad vacuokuos īguoja un paruodeja šo-

vus vaiņagus, tad tāvs lyka juos sadadzvnuot uz suorta, bet pats

ar jaunuokū palyka dzeivuot sovā pilī.

4. A. 923. J. Henniņš no A. Krūmalta 1885. g. Sasmaka.

Vienam tēvam bija trīs meitas. Kad viņam bija jāiet uz karu.

tad viņš domāja, kur lai liek tās meitas. Tapec viņš lika jūras

dibinā uztaisīt glāžu pili, katrai meitei iedeva vienu putniņu un

puķi līdz. Tiklīdz kāds viņas apsmies, tad tie putniņi vairs ne-

dziedās un puķes neziedēs.
_

Tad brauca par juru kuģis,_tai bija

viena veca vecene iekšā, tā gāja uz glāžu pili un lūdzas nakts

māju, lai laiž iekšā namā sasildīties. Kad ta izģērbās, tad vitia

palika par smuku puisi. Šis gāja pirmo nakti pie vecākas meitas
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gulēt, bet tad putniņš vairs nedziedāja un puķe vairs neziedēja, tā-

pēc, ka viņš tās bija piesmējis. Otrā naktī gāja pie vidējās gulēt

un tāpat notika kā ar vecāko. Bet kad viņš trešo nakti gāja pie
jaunākās gulēt, tā vēl šuva. Viņa bija ielikusi gultai skalu dubenu

un līdz tas likās gultā, tad tas izkrita cauri un iegāzās jūrā.

Viņš ņēma to meitu līdz vīnuzī, bet par nakti viņa izlaida visu

vīnu un aizbēga uz savu pili atpakaļ. Otrreiz viņš ņēma to par

dārznieci līdz, uztaisīja valgus pie ābeles un pieteica citiem lau-

dim, kad dzird bļaujam, lai neiet glābt, jo viņš gribēja tai atspītēt.

Bet tā meita, lēkdama no ābeles, ierāva viņu pašu valgos un ar

rīkstēm nograizīja, tā ka āda pušu gāja. Bet uz viņa bļaušanu ne-

viens nenāca palīgā; jo pats tā bija pieteicis. Viņš no tam palika

loti slims un tā meita atkal pati gāja par dakteri viņu ārstēt. Viņa
lika karstu pirti izkurināt, samaisīja zaļās ziepes ar smalkiem glā-
zes gabaliem un apsmērēja viņu tur. Tad nāca ārā un uzrakstīja
uz durvim un uz stenderiem: „Tas par to, ka tu manas abas mā-

sas apsmēji."
Tad viņš to apņēma par sievu. Vakarā viņš rakstīja pie galda

un teica, lai viņa iet gulēt, bet tā satina lelli un ielika gultā. Tad

viņa atnesa cūkas pūsli, pielietu ar asenim un piesēja to lellei pie
kakla, bet pati notupās pie gultas gala, gribēdama redzēt, kas no-

tiks. Vīrs nu lēca no krēsla augšā, paķēra zobenu un cirta sievai

par kaklu. Bet pārcirstais pūslis piepildīja visu gultu ar asenim.

Sieva uzlēca no gultas gala, uzrāpās uz mugurs un sauca ļaudis,
lai nāk slepkavu sasiet. Viņu aizveda tad uz cietuma.

5. A. 923. K. Šul c s Zasul a v kā. LP, V, 200 (87).

Viens labi pārticis tēvs izdalījis bērniem visu savu mantu.

Bet bērni pēc tam tēvu labi vairs neierēdzējuši: pat ne maizes ku-

mosiņu nenovīduši. Nu, ko nu darīt? Sagudrojis tā. Pataisījis lie-

lu koka kasti (šķirstu), apkalis labi stipri, piekrāvis pilnu ar akmi-

piem un rādījis bērniem; „Tā mana beidzamā manta; kurš no

jums mani labāki turēs, tas pēc manas nāves smago kasti

mantos."

To dzirdēdami, bērni sākuši tēvam virsū plīties: „Nāc pie

manis,_nac pie manis!" tik devīgi nu palikuši. Bet vecais atteicis:

»Ne, bērni, vienam tas būs par grūtu. lešu labāk no viena pie otra

sersdams, tad jau redzēšu, kurš no jums mani mīlaki pieņems."

Labi, tā palicis. Bērni turējuši tēvu tik mīlu
:

tik mīlu un

vecajam bijušas labās dienas līdz mūža galam. Velak, kad nomi-

ris, deli lauzuši kasti augšā un domājuši nezin ko iegūt; bet atra-

duši tikai akmeņus, mazu papīrīti un dzelzs ķīli. Uz papīrīša bijis
rakstīts: „Kas bērniem mantu izdala un pats sevi bada merdinas.

tas lai ar šo ķīli labāk pie laika nomaitajas."
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6. A. 923. M. Garkolne no A. Melnaces Līksnā. Latvju

kultūras kr.

Dzeivuoja veirs ar sīvu. Jīm pīdzvma meita un tēvs ar muoti

beja cīši prīcīgi. īguoja pi jūs übadziņš un soka: „Kuo jvus pri-

cuojatis sovai nalaimei? Jvusu meita, kad izaugs lela, jei byus
nalaimīga!"

Übogs aizguoja, bet tāvs ar muoti paticēja, ka jūs meita bvus

nalaimīga. Un nalaimi arī sagudruoja meitai: kad izaugs lela, vēl

jaunai byus bārns. Tāvs laidja meitu skūlā un jei, bvudama vīglu

pruotu, leidz sešpadsmit godim īsamuocīja visaidus omotus. Tad

tāvs ar muoti, nagribādami pīredzēt meitas nalaimes, izdzvna

jū nu sātas. Meita guoja dorba maklātu un īguoja kaida ķēniņa
pilī. Tur jei ķēniņa kolpim pastuostīja, ka prūt visaidus dorbus

darīt. Kolpi par tū paziņuoja ķēniņam un ķēniņš lvka meitai iz-

švustīt krūni. Bet, lai juos dorbā nikas natraucētu, īslēdzja jū
vīnā kambarī. Meita izžvustīja krūni. Pīnuocja ari ķēniņa knl-

ņuošonas dīna. Ķēniņš pīprasīja krūņa, bet krūnis beja pazudis,

lai gon kambarī nabeja īguojis nivīns cvlvāks. Ķēniņam beja kauns

un jis lvka meitu pakuort. Bendes aizvedja jū uz karuotavom un

jau gribēja kuort. Te vīns nu bendēm vaicuoja meitai: „Vai sovā

kambarī tu naredzēji kuo navīņ sevišķa?"

„Na, naredzēju, tur ir tik dečī lauvas zeimējums," atbildēja
meita. Vysi nūsprīdja aizīt izzavērt vysur pa kambaru un aiz-

guoja arī. Tikkū īguoja kambarī, kai nu deča izzavēla skaistais

krūņs. Ķēniņš beja prīcīgs un meitu pajēmja sev par sīvu. Tad

jī dzeivuoja laimīgi.

49. Nolemtais znots.

1. A. 930. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, V, 195 (85).

Viens kungs reiz sapņo, ka Dievs nākšot viņa muižā.

„Nu, tas taču rets gods," kungs domā un liek no istabas līdz

pat vārtiem zaļu samtu izklāt. Bet, kas ir? Izgaidās vienu dienu,

otru, trešu — ne viesis nāk, nekā.

„E! sapnis paliek sapnis," atmet kungs ar roku un liek samtu

atkal savilkt.

Te vienu vakaru, itin vēlu, ielien kukņā vecs sirms nabags un

lūdzas, vai nevarot nakts mājas dabūt.

Meita neko nezin apsolīt — iešot kungam parunāt. Bet kungs

itin dusmīgs: „Skaidri gals rokā ar tiem nabagiem! Nudien, ne-

var vairs apnesties! Nav tas aizķuidīts, cits jau kaklā."

„Bet viņš jau brīnum vecs ir," meita vēl rauga ierunāt.
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„Nu, tad ienes viņam kādu čubmaišeli, lai turpat pie durvim

gul arī manis pēc."

„Bet, cienīgs kungs, būtu jāiedod arī vakariņas kādu drusku."

„lelej no samazgu balliņas, lai ēd, ja tā izkratījies!"
Neko darīt, ienes čubmaišeli, uzčubina un smels no samaz-

gām. lesmel gan, bet nu atkal kauns piedāvāt tādu barību. Bei-

dzot sacīs: „Ņemiet par labu — samazgas gan tās ir, bet ko man

vēlēja, to domu; man pašai nekā nava."

„Vai!" nabags itin priecīgs, „samazgas, tas būs itin tas gardā-
kais ēdiens; dod, meitiņ, tikai šurp!"

„Bet tad mazākais uzsildīšu: ko nu aukstu ēdīsit."

Labi, labi — to varot gan.

Uzsilda. Nabags paņem karoti un nu strebj un strebj tik gar-
du muti, it kā nezin kāds aizdars būtu pieliets. Meita saņem rokas,
brīnīdamās: bet nabags saka: „Meitiņ, nebrīnies; pabaudi vien,
tu to pašu teiksi."

Pabauda: vai akls! liekas, ka vis tā gardākā putra, kādu vēl

nekad nav ēdusi. Ko nu gaidīt? Nesīs kungam arī dot. Kungs
bauda, bauda — uz reizi: „Vai prāts! kāpēc man nedevi citām

reizēm tādu barību? Skaidri sirds līp kopā, cik garda. Kur tu

to ņemi?"

„Tā jau tā nabaga putra: iesmēlu no samazgu balliņas, pasil-
dīju un sniedzu vecajam; bet sazini Dievs, ko viņš tur tik gardu
piegrūda, ko ne, es jau arī brīnos."

„Jā, kas ir, tas ir: tādi mazi brīnumi tie taču. Bet pag, kas

man iešaujas prātā: lai viņš tad izguļas arī manis dēļ;_tikai ap-
klausies katru vārdiņu, ko tāds runā, un ieliec vērā. Rītā pasacīsi
man."

Jā, jā — to nieku labprāt!
Meita nu aiziet gulēt. Bet te, ne cik ilgi — dauzās pie durvim.

Jālaiž iekšā. Kas ir? lenāk liels vīrs, taujādams: vai neesot ap-

meties kāds nabags teitan?
„Ir gan!"
Lai parādot, kur viņš guļot. Bet nabags jau padzirdējis; tas

tūliņ pretim: „Kur tik ilgi sabiji? Nu tikai vienreiz varēji atnākt!"

»Are! kad kādreiz nevedas ātrāki — ko darīsi?" lielais vīrs

attaisnojas.
„Tad saki man, ko nākdams labu redzēji!"
»Ko nu redzēju? Redzēju tur tai mājā atteceja vienai aitai

Jers tik balts kā sniegs."
»To jēru apēdīs vilks. Bet, ko vel redzēji?"

«Redzēju tai mājā piedzima sievai puika un, ak tu nejēga —

kas tas par aplam daiļu puiku; tādu nebiju redzējis ilgi."
«Tam puikam būs šīs muižas valdniekam but!"
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To teicis, vecais apklusa un nu tumsā vairs nevarēja nore-

dzēt, kur abi palika, kur ne. Bet rītā, tikko meita kājup, kungs
prašina: „Nu, vai runāja arī ko tavs nabags?"

„Šo, to tur ieteicās gan, esot gadījies tepat kaimiņu mājā pa-

visam tāds savāds jērs: tik dzidri balts, kā katrs sniegs; bet —

cik dzirdēju — tad nekas gudrs ar viņu tikpat galā neiznākšot:
vilks noēdīšot."

„Kas par blēņām! vilkam atdot tādu jēru. Še nauda! tūliņ

pakal jēram; pērc viņu, lai maksā, ko maksādams!"

Labi. Ne cik ilgi baltais jērs mājā. Un nu jākauj un jāsteidz

pa kaklu, pa galvu. Drīzi jērs jau cep; bet kungam vēl nav ātri

diezgan: vai vēl ilgi aiziešot? Meita, nabadzīte, nu steidz arī

klupdama: rauj.pusjēlu no krāsns ārā. Izrauj, gribētu paraudzīt
bet tik karsts, ka bail — nagus ne uz to pusi rādīt. Nesīs turpat

laukā uz staba gala drusku padzesēt. Un kamēr cepetis padziest,
šī mudīgi atpakaļ galdu klāt. Tas nu viss labi; bet vilks — kur

tu, jāsaka, gadījies, kur ne — par to mazo pastarpinu no meža

ārā, cepetis no staba zemē un pūš projām.
Izskrien nu meita: nekā; sauks kungu, tas atplēš muti vien

un sāks brīnoties: „Vai te! vai tad būs pareizi, kā vecais nabags

runājis? Diezzin, vai viņš vēl tikai ko neteica?"

„Kā tad neteica — teica gan. Tur tai mājā izgājušo nakti sie-

vai piedzimis puišelis un tas dienās būšot šīs muižas valdnieks

būt."

„Vai te! ko tu nedoma? Pasaki tu savam nabagam: tas ne-

notiks!"

„Ā! Kur tad nu viņu vairs ņemšu, viņš jau projām."

JPasaki tu viņam: tas nenotiks! Goda vairs neprot!"

Un tā kungs plesku pleskumis prom pie sievas: lai prasot par

to puiku, cik gribot, bet lai atdodot viņam audzināt.

Sieva domā: „Kur nu laimīgākas dienas varu savam bērnam

novēlēt: kungs pieņems, kungs par kungu izaudzinās — lai iet."

Bet, ače Dieviņ! Pārnes puiku muižā, kungam cita valoda:

«Paskatāmies tikai! tu nejēga! Tu gribēsi manas muižas valdnieks

būt! Nu redzēsim tad gan!"

Un kungs tūliņ ieliek puiku kurvītī, aiznes meža pie bērza

un atstāj, lai nosalst; jo brīnum dikti salis todien.

Mazais brēc atspēries. Te — par laimi — pašu laiku jāiet

malkas cirtējiem garām. Tie klausās, klausās: „Ā! kur tad tas

bērns te mežā?"

let raudzīt — jā: atron pie bērza kurveli un tur mazais brēp

iekšā. Bet kas vēl par brīnumiem! Tam pašam berzām visapkārt

nokusis sniegs, visapkārt vēl zaļa zāle sadīguši un pats bērzs

zaļo kā vasaras vidū. „Tādi brīnumi! kas viss nav jāpieredz
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kādreiz!" malkas cirtēji pabrīnās un beidzot ņems puiku un stieps
mājā. Bet caur muižu ejot, satiek pašu kungu.

„Ko jūs tur nesat?"

Tā un tā — šie izstāsta, skaidri pārņemti. Bet kungs tā ne;

viņš itin vienaldzīgi: „Gatavi vientieši jūs esat! Par katriem nie-

kiem tādu brēku sacelt. Nu, kas tur tik daudz! Puika kādiem

augstmaņiem būs pazudis — tas viss. Dodiet labāk šurp un cita

pie darba, gan jau es aizgādāšu viņu piederīgiem."

Šie atdod arī. Bet tagad kungs uztaisa zaļu lādīti, ieliek tur

puiku iekšā un palaiž jūrā, nosmiedamies: „Nu tu būsi gan mans

muižas mantinieks!"

Bet puika nedabūja noslīkt: ieraudzīja kuģinieki zaļo lādeli,
izglāba mazo un paturēja audzināt.

Dēls nāca varbūt gadu astoņpadsmit vai vairāk, te piepēši
iedomājies pasaulē pavandīties. Kuģinieki laiž arī. let, iet —

beidzot, pats nezinādams, iekuļas tai muižā, kur -toreiz pats
bendēts.

Šim ne jausmas; bet kungs, tikko sāk ierunāties, pazīst uz

rāviena. Ko nu? Mantinieks klāt atkal! Bet tagad kungam cits

ķēriens: viņš noraksta grāmatu pie savas māsas uz otru_ muižu

un liek šim pašam aiznest. Un tai grāmatā rakstīts, lai māsa pa-

sauc vīrus un liek nesējam kaklu nocirst; esot nelabs cilvēks, to

vajagot darīt ātri vien.

Šis nabadziņš, nekā nezin — nes tecēdams savu nelaimi. Bet

pusceļā toreizējais vecais nabags zēnam priekšā: „Dēls, kur tu

steidzies?"

«Nesu kunga māsai grāmatu!"

„Paradi man arī drusku!"
„Ne, ne, kungs noteica, ka nevienam nav brīv rādīt."

«Man tu vari rādīt droši."

«Nevaru, nevaru!"
«Es jau nelasīšu nemaz, gribu tikai savā rokā paņemt."
«Nu, paņem, bet vairāk arī ne."

Vecais nabags paņem grāmatu, iesit ar vienu plaukstu pa

vienu pusi, ar otru pa otru pusi: lai nu nesot vesels — būšot labi!

Zēns aiznes grāmatu un skat, kas nu ir tur ierakstīts — tur

stāv: „Es kungs, tavs brālis, pavēlu, ka tu, mana masa, ar šo

grāmatas nesēju tūliņ uz pēdām liecies salaulāties."_
Kunga māsa apskatās zēnu labi — vai akls! ta patīk, ka ne-

kur šauties un ne ko gaidīt — liekas salaulāties.
Pec pāris nedēļām kungs aizbrauc uz otru muižu atprasīt,

vai izdarīts, kā licis. Te — kas tas? Apskatās: masa staigā ar

kauto roku rokā!
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Kungs traks. Bet māsa rāda grāmatu, kur pats rakstījis un

pavēlējis.

„Kā tas var būt? Kas viņu pārrakstījis?" šis lasa stostīda-

mies.

Bet jaunais radinieks atsaka: „Are: tas vecais nabags pār-
rakstīja, kam toreiz devāt samazgas ēst; tas jau bija tas Dievs,
kas gāja muižā. Teitan šurp nākdams, satikos ar viņu ceļā; tūliņ

gan viņu nepazinu, bet vēlāk dabūju visu skaidri zināt."

To dzirdējis, kungs neatsacīja ne jā, ne nē: aizbrauca kā vējš

atpakaļ un otrā gadā nomira.

Tagad jaunais pāris paņēma abas muižas un tā toreizējais

puika patiesi palika par tās muižas mantinieku, kā bija noteikts.

Piezīme 1. Mežotnē Vanagu Jānis uzrakstījis, Ka kungs gulējis pie

nabaga vīra pa nakti un redzējis divus baložus jumta galā; tie runājuši: «Šo-
nakt aitai piedzims jēriņš un nabaga vīra sievai dēls; to jēru nokodīs vilks,

bet nabaga vīra dēls dienās apņems šī kunga meitu, kas te klausās." Kungs

satrūcies, to dzirdēdams. Vioš otrā dienā nopircis to jēru unlielījies pats vip

apēst, ne vilkam atdot. Bet līdz jēra cepetis uz galda kūpējis, te durvis at-

sprāgušas, ielēcis liels vilks, pakampis cepeti un prom. Nu kungs ticējis, ja

ar jēru baložu vārdi piepildījušies, tad piepildīsies dienās arī ar nabaga vira

dēlu. Tādēļ sasolījis nabaga vīram lielu naudu, nopircis dēlu. No šīs vietas

atkārtojas tāpat kā augšā. L. P.

Piezīme 2. Nīcā, Ķikuts uzrakstījis, ka viens bagātnieks savai meitai

uz kāzām saaicinājis augstus viesus vien — pat Dievu aicinājis, bet tas nenā-

cis. Beidzot, kad citi augstmani jau labi bij izkāzojušies, ienācis sirms nabags

un lūdzies paēst; bet saimnieks tādam nabagam nedevis. Te piepēši atlaidies

balodis ārpusē pie loga un saucis: „Kungs, kādu laimi vēlēsim? Ciemiņu sēta

piedzima dēls!" „Paņem šī bagātā vīra laimi un aiznes bērniņam, bet te at-

stāj pelnus un putekšlus," nabags atteicis un pazudis. Nu kāzinieki atjēgušies,

ka sirmais nabags bijis Dievs; bet bijis jau par vēlu. L. P.

Piezīme 3. Tāda pašu pasaku ir vēl piesūtījis P. Puķītis no Gal-

gauskas. P. Š.

2. A. 930. J. Bankins „Š i s un tas" I, 1872, 55.

Viens ķēniņš ceļoja pa savu zemi, un ceļā tam uznāca va-

kars un nu šim bija jāpaliek par nakti krogu: Tur viņam rādījās

sapnis, ka tam šonakti mantinieks būšot piedzimt.

Tas rītā liek sulainim apklausīties, vai par nakti tur kas no

jauna nav atnācis. Šis pēc kāda brīža atnāk un teic, ka krodzi-

niecei dēls piedzimis, kam trīs zvaigznes pierē. Ķēniņš iet pi e

krodzinieka un paģēr, lai viņš tam šo bērnu pārdod. Krodzinie-

kam jau kādi seši dēli bija, viņš domā: keniņa velēšanās jāpiepil-

da, un pārdod tam savu jaunpiedzimušo dēliņu par trīs simti rubu-

liem. Ķēniņš to aizved tālu, tālu pie kāda mežakunga un atdod to

viņam uz divpadsmit gadiem; mežakungam pašam jau pieci deli

bija, un šis nu sestais. Viņš ar tiem kopa izauga brangs un pra-
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vans zēns. Šie visi, kopā dzīvodami, izmācījās labi spelet un

dziedāt.

Pēc ilga laika — laikam ķēniņš to pavisam bija aizmirsis —

citas zemes ķēniņš tai vidū brauca cauri. Šie nu iet viņam pretī

un apdzied to itin skaisti.

Svešajam ķēniņam īpaši patika tas mežakunga dēls, ko senāki

kāds svešs kungs viņam bija atdevis. Ķēniņš šo ņem līdz, un

kad pašam bērnu nav, tad grib iecelt par savu mantinieku. Ap to

pašu laiku nobrauc turp nāburga ķēniņš. Zemestēvs rada augsta-

jam viesām savu kroņa mantinieku un ir itin priecīgs par to,

stāsta arī, kādā ceļā pie viņa ticis. Nu viesām iekrīt prātā krodzi-

nieka dēls, ko toreiz atstājis pie mežakunga. Viņš to nu lieliskām

grib dabūt par savu mantinieku, jo tam viena pati meita, ko viņš
šim sola par sievu. Svešais zemes ķēniņš gan negrib dot, bet pē-

dīgi tak ir ar mieru. īstās zemes ķēniņš to nu ņem līdz uz māju,

bet pārnācis mājā, tūliņ stellē ķēniņeni ar savu meitu tālu, tālu

prom uz svešu zemi. Pēc kāda laika tas iedod savam jaunajam
mantiniekam grāmatu, lai šis to aiznes ķēniņenei.

Tas nu dodas ceļā un sāk iet un iet, vakarā nonāk kādā krogā,
paēd vakariņas un, briesmīgi piekusis, pie galda sēdēdams, apgu-
ļas, pec tam ienāk divi studenti, tie redz šo piekusušo ceļa eājēju
sēdus apgulušos, un paskatīdamies ierauga grāmatu ķešā. Viņi to

paņem, atplēš un izlasa. Tur stāvēja rakstīts: „Augsti cienījamā
ķeniņene! Līga šis grāmatas nesējs pie tevis_ atnāk, tad pirms
princene to dabū redzēt, tūliņ bez kādas kavēšanās liec viņam
nocirst galvu!"

Studenti izraksta citu grāmatu, aizzēģēlē un iebāž tam ķešā,
tad paši aiziet un atstāj šo guļot. Tas, rītā pamodies, aptausta
ķešu, vai grāmata vēl tur, un nu tik dodas atkal tālāku. Pēc kā-
dam dienam nonāk svešajā pilsētā, iet uz pili, kur dzīvo_ ķēniņene
ar savu meitu, un nodod grāmatu. Viņa grāmatu atplēsusi, lasa

vienreiz, lasa otru reiz, bet nemaz nevar ne izbrīnīties, ne izēr-

moties, jo tur stāv rakstīts: „Augsti cienījamā ķēnineņe! Tikko šis

gramatnesis tur nonāk, tad tūliņ liec viņu salaulāt ar musu prin-
ceni!" — Grāmatai paša ķēniņa vārds stāv parakstīts apakša;
ķeniņene citu neko nezina darīt, kā izpildīt ķēniņa pavēli.

Princenei arī šis jauneklis loti patīk, tie nu abi ir itin prie-
cīgi un siere pa pils istabām, rokās saķērušies.

Bet uz reizi tie ierauga lielu karīti uz pili ātri atskrējām. Jau-

nais pāris, dagājis pie loga, skatās, kas šis tāds gan bus par viesi.

Pl e Pils durīm no karītes izkāp stalts vīrs. Tas acis pametis, ie-

rauga savu meitu stāvam kopā ar negaidāmo mantinieku. Viņš nu

gan saprata, kas noticis.
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Tāpēc iet pie ķeniņenes un prasa savu grāmatu, izlasa to to

atrod tur tā rakstītu, ka jau noticis. Kāds liktens tam nolemts,
ar tādu viņam nu jāpaliek miera.

3. A. 930. H. Skuj i n a, Andrs Ziemelis, no 47. g. vecs

K. Adernieka Aumeisteros.

Vienam tēvam bīš vienc vienīgs dēls. un ka dēlam bīš septiņi
gadi, tad tevs nomiris, atstās dēlam seši simti dālderu un vēlēs

mātei, lei par to naudu dēlu izskolojot. Ka nu dēlam bīš astuņpads-
mit gadu, tad māte šim iedevusi div simti dālderu un stellēsi uz

pilsētu skolā. Dēls pirmo dienu staigās bēdīgs pa pilsētu un nezi-

nās, ko lei iesāk. Pēdīgi viņč saticis vienu kungu un ņēmis nu šim

visu izstāstīt, kā māte šim iedevusi div simti dālderu un stellēsi uz

pilsētu skolā, un nu šis pilsētā nezinot, ko iesākt un kā būt. Ta nu

kungs sacīš tā, lei nākot šim līdza. Dēls aizgāš kungam līdza un

kungs nu šim sacīš tā, Jei atdodot šim tos div simtus, ta šis šim

iemācīšot pa trīs nedēļām tā spēlēt pijoles, kā nevienc nemākot.

Dēls atdevis_ kungam div simti dālderu un kungs nu mācīs

dēlu. Pa trīs nedēļām dēls mācēš tā pijoles spēlēt, kā nevienc cits.

Nu kungs stellēš dēlu uz māju pie mātes un piekodināš dēlam, lei

nevienam nestāstot, ko šis mākot, un ka māte prasot, ko šis par

tiem div simtim iemācījies, lei ta sakot mātei, pa tik vie naudas

nekā lāga nevarot iemācīties.

Nu dēls aizgāš uz māju pie mātes un māte šim prasīsi, ko

šis esot iemācījies. Dēls sacīš pretī, ka pa tik vie naudas nekā

lāga nevarot iemācīties. Nu māte izbēdāsies, ka dēls tik dau

naudas izdevis un nekā neiemācījies. Bet nu šī pēdīgi pārlikusi un

iedevusi dēlam otru div simti dālderu un aizstellēsi šo akai uz

pilsētu un piekodināsi, lei par naudu iemācoties kādu amatu, kā

varot vieglāki maizi paēst.

Dēls paņēmis naudu un aizgāš apakal uz pilsētu pie tā paša

kunga. Nu dēls kungam akai atdevis otrus div simti, un par to

kungs dēlu iemācīs tā spēlēt kārtis, ka nekad nepamet naudas.

Ka nu akai trīs nedējas bīšas pagājušas, ta kungs atlaidis dēlu

uz māju pie mātes un piekodināš dēlam, lei nevienam nestāstot,

ko šis esot iemācījies. Dēls aizgāš pie mātes un kā šī dēlu pama-

nīsi, tā tūlī prasīsi, ko nu šis esot iemācījies. Dēls atbildēš, ka ne-

kā neesot iemācījies. Nu māte vaimanāsi un raudāsi, ka šis tik dau

naudas izsvaidīs un vē nekā neesot iemācījies. Kā šis gan domā-

jot maizi ēst? Bet nu pēdīgi māte apdomāsies un iedevusi dēlam

pēdīgos div simti un stellēsi dēlu akai uz pilsētu un piekodināsi, lei

nu ko iemācoties. Dēls paņēmis naudu un aizgāš apakal uz pil"

sētu un aizgāš akai pie tā paša kunga.



387

Kungs sacīš dēlam, lei atdodot šim tos trešos div simtus.

Dēls atdevis kungam naudu un par to kungs iemācīs dēlu varēn

smuki mālēt, un ka trīs nedēļas bīšas pagalam, ta sacīš, ka nu šis

varot iet uz māju pie mātes un piekodināš dēlam, ka lei nevienam

nesakot ne vārdīna, ko šis mākot.

Dēls aizgāš uz māju pie mātes, un kā māte šo pamanīsi, tā

tūlī prasīsi, ko nu šis esot iemācījies. Dēls sacīš pretī, ka pa tik

vie naudas nevarot nekā iemācīties. Nu māte tik traki noskaitu-

sies, ka vais nekur dēties un trešā dienā posusies uz tirgu un

piesēsi dēlu pie vāģim un vedusi uz tirgu pārdot.

_

Ka nu māte uzbraukusi uz tirgus, ta nospriedusi tā. Lētāki gan
dēla nepārdošot, kā par to naudu, ko šī dēlam iedevusi mācībai,
un tā māte prasīsi par dēlu seši simti dālderu. Bet nevienc tik dau

nedevis, un visi smādēsi cenu par augstu. Pēdīgi pie mātes pie-
nācis vienc ķēnīc un prasīs, cik šī par dēlu gribot. Māte sacīsi, ka

seši simti dālderu. Kēnīc apskatīš dēlu un nosmādēš par dārgu
un sācis diņģēties. Bet dēls klausījies, ko klausījies un ta sacīš

uz ķenīna: „Pirc, pirc, ķēnī, ka tik nenopirc par sevi gudrāku!"

Nu ķēnīc pārskaities, ka dēls tik rupji uz šā runāš, uz vietas

samaksāš mātei seši simti un licis savim kalpim, lei dēlu tūlī aiz-

vedot uz kuģi un nododot kuģa kapteinam. Ta vē ķēnīc_ iedevis

kuģa kapteinam vienu grāmatu un pavelēš, lei kapteinis tūlī brau-

cot uz māju, jo ķēnīnam vē tāds laicīc bīš jāpaliek tepatās. Bet
tai grāmatā, ko ķēnīc stellēš kapteinam, bīš tā rakstīts, ka dels

tulī japakarot, ka kapteinis ar saviem kuģim tikšot malā, jo dels

Pret ķenīnu esot brūķēš varēn rupu muti.

Nu sākuši braukt. Bet kapteiņam varēn dēls iepaticies un

šis ņēmis dēlu pie sevis un abi runāšies. Ka bīši nobraukuši dienu

un nakti, ta piestāši pie vienas žīdu pilsētas un kapteinis sācis ar

vienu bagātu žīdu spēlēt kārtis. Spēlēši, spēlēši un pēdīgi kaptei-
nis paspelēš_ visu savu mantu un visus ķēnīna kuģus ar. Ka nu

beiguši spēlēt, ta kapteiņam palicis tik pieci dālderi ķeša. Nu kap-
teinis bīš jtā noerrojies un nobijies, ka nezināš vate, ko iesākt. Bet
nu dels gaš pie kapteiņa un šo mierināš. Pēdīgi nu dēls sacīš kap-
teiņam, lei dodot šim drusku naudas, jo pašam jau dēlam nebīš ne

smakas no_ naudas. Kapteinis iedevis dēlam pēdīgos piecus dāl-
derus undels aizgāš akai pie bagātā žīda un abi sākuši spelet kār-
tis. Speleši, spēlēši un dēlam gāš tik labi, ka drīz v_ie_viņč atvinneš
visu kapteiņa naudu un ķēnīna kuģus, bet nospeleš ve no žīda

ar Pulka naudas. Ka žīdam aptrūcies naudas, ta sācis likt kuģus
un savas mājas un pēdīgi visu pametis. Nu dēls saņēmis žīda nau-

du, kuģus_ un pilsētas mājas gan atdevis žīdam apakal. Nu kap-
teiņam dels atdevis apakal no žīda atvinnētos ķenīna kuģus un

visu kapteiņa naudu. Nu kapteinis kāpis uz ķēnīna kuģim un dels
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akai uz savirn kuģim, kurus vinč no žīda novinnēs, un abi brau-

kuši prom. Bet nu kapteinis nezināš, kā pateikties dēlam, ka šis
šo izglābis no nelaimes un izstāstīš dēlam, kas šo sagaidot, ka

pārbraukšot malā. Nu dēls ar par to nekā liela nebēdājies un gāš
apakal uz savim kuģim un visu pārdomāš. Ta dēls akai gāš
apakal pie kapteiņa un prasīš, lei parādot ķēnīna grāmatu. Kap-
teinis paradīš dēlam ķēnīna grāmatu un dēls norāvis zēģeli un

pārtaisīš ķēnīna grāmatu, tā, ka nu iznācis, ka dēls tūlī jāsa-

laulājot ar ķēnīna meitu. Ta akai dēls aizķēpināš grāmatu cie

un atdevis kapteinam apakal. Ka tas bīš padarīts, ta dēls aiz-

gāš apakal uz savim kuģim un nu vienu kuģi izmālēs varēn smuku,

Ka piebraukuši pie malas, ta dēls vis nekāpis no kuģa no, bet uz-

kāpis masta galā un tik jauki spēlēš uz pijolēm, ka uz krasta sa-

nākuši pulka cilvēku un visi sākuši raudāt par smuko spēli.

Kapteinis izkāpis malā un atdevis ķēniņienei ķēnīna grāmatu.
Šī nu izlasīsi grāmatu un tūlī likusi aicināt dēlu uz pili un vē

to pašu vakaru šo salaulāši ar ķēnīna princesi.

Pēc kādām dienām pats ķēnīc braucis uz māju. Nu dēls uz-

kāpis uz sava kuģa un braucis ķēnīnam pretī. Dēls uzkāpis masta

galā un akai spēlēš tik jauki, ka ķēnīc klausījies, ko klausījies un

sācis raudāt.

Ka nu ķēnīc izkāpis malā, ta licis aicināt dēlu uz pili, jo vinč

jau nezināš, kas tas jaukais spēlētāš ir. Ka nu dēls aizgāš uz ķē-

nīna pili un kopā ar ķēnīna princesi gāš pie_ķēnīna, ta ķenīc acis

vie paplētis. Nu abi jaunie gāši pie ķēnīna pēc svētības. Kenīc ne-

liedzis ar savas svētības un sacīš tā: „Ja jau jūs visi pārkāpāt

manu vārdu un salaulājāt dēlu ar manu meitu, ta es ar pārkāpu
savu vārdu un nu vais nelieku dēlu sodīt."

Tā nu ķēnīc saaicināš uz savas meitas kāzām no malu malām

ciemiņus un visi dzēruši kāzas trīs dienas un naktis no vļetas.
Dēls dzīvāš laimīgi ar ķēnīna princesi un ka pāts ķenīc no-

miris, tad dēls palicis vina vietā tai zemē par ķēnīnu un dzīvās

ilgi, ilgi vienā laimē.

4. A. 930. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Tēvam un mātei bijis viens vienīgs dels. Tevs mirdams at-

stājis sešsimti dālderu un novēlējis, lai par to naudu izskolo dēlu.

Māte iedevusi dēlam divi simti dālderu un sūtījusi delu uz P«*

sētu mācīties. Dēls pilsētā sameklējis skolotāju un tas viņam. te;

mācījis tik skaisti vijoli spēlēt, ka visi raudājuši._ Kad nauda bijusi

cauri, tad skolotājs sacījis, lai dels brauc uz maju, bet lai nevie-

nam nestāsta, ko viņš māk. Dēls atbraucis majā un māte tam

prasījusi: „Dēls, ko tu iemācījies?"
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„Nekā lāga!" atbildējis dēls un šā tā izgrozījies, lai tik taisnība

nebūtu jāstāsta.
Māte palikusi errīga, ka dels iztērējis tik labu naudu un nekā

lāga neiemācījies. Vina iedevusi dēlam otri divi simti un sūtījusi

to atkal uz pilsētu mācīties. Dēls pilsētā sameklējis savu skolotāju

un tas nu iemācījis tam tik skaisti krāsot, ka viss spīdējis un lai-

stījies kā zelts un dimants. Kad nauda bijusi cauri, tad skolotājs

sacījis, lai dēls brauc uz māju, bet lai nevienam nestāsta, ko viņš
māk. Dēls atbraucis pie mātes un tā prasījusi: „Nu, dēls, ko tu

iemācījies?"

Dēls šā tā ņurdējis, bet taisnības nestāstījis. Nu māte no-

skaitusies. Bet dēls sācis lūgties un solījies uzcītīgi mācīties un

māte beidzot arī viņam iedevusi pēdīgos divus simtus.

Dēls aizbraucis uz pilsētu un sameklējis savu veco skolotāju.

Skolotājs nu dēlu iemācījis tā spēlēt kārtis, ka nekad nepamet.

Kad nauda bijusi cauri, tad skolotājs sacījis, lai nu brauc uz māju,

bet lai nevienam nestāsta, ko viņš māk. Dēls atbraucis pie mātes

un māte tam prasījusi: „Nu dēls, ko tu šoreiz iemācījies?"

„Nekā!" atbildējis dēls.

Nu māte dikti noskaitusies, ka dēls izšķiedis visu naudu un

neka neiemācījies. Nu māte piesējusi dēlu pie ilkss un vedusi uz

tirgu pārdot. Viņa prasījusi par savu dēlu seši simti dālderu, jo uz

mata tikpat daudz viņas dēls izšķērdis un nekā neiemācījies. Ne-

viens pircējs negadījies, jo seši simti dalderu_toreiz bijusi loti liela

nauda, Beidzot pie mātes pienācis viens ķēniņš un prasījis, cik

viņa gribot par savu dēlu. Māte atteikusi, ka seši simti dālderu.
Ķēniņam cena izlikusies par dārgu un tas sācis diņģeties. Dels

klausījies
1

ko klausījies un tad teicis: „Nu, nu, ķēniņ, kā tik neno-

pirc gudrāku par sevi pašu!"
Tas nu dikti ķēries ķēniņam klāt. Viņš noskaities un sa-

maksājis mātei seši simti dālderu un aizvedis dēlu uz sava kuģa
un nodevis to kuģa kapteinim. Tad ķēniņš iedevis kapteinim grā-

matu, kas bijusi aizzēģelēta ar ķēniņa gredzenu, un tai grāmata
bijis rakstīts, ka dēls tūliņ jānokar, kad kuģis pienāks mala.

Uz kuģa bijis viens bagāts žīds un kapteinis sācis ar to spelet
kārtis. Bet kapteiņam nelaimējies. Viņš pametis visu naudu un

vel piecpadsmit kuģus. Žīds visu to vinnējis. Kapteinis bijis dikti

bēdīgs un nezinājis, ko iesākt. Viņam vairs bijuši tik sešdesmit

dalderļ, cits viss bijis jau paspēlēts.
Dels piegājis pie kapteiņa un sacījis ta: „Dodat man tos seš-

desmit dālderus, es spēlēšu jūsu vietā. Varbut ka man ies labāki."

Kapteinis bijis ar mieru. Viņš iedevis dēlam sešdesmit dāl-

derus un tas sācis spēlēt. Nepagājis necik ilgi, kad dels jau bijis

atvinnējis no žīda visu kapteiņa naudu. Žīds spēlējis vien talak
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un pametis visu savu naudu, no kapteiņa vinnētos piecpadsmit kuļ
ģus un vēl astoņus kuģus no saviem.Nu vairs žīdam nebijis nekā I
ko paspēlēt un spēle beigusies. Dēls atdevis kapteinim visus I
kuģus un naudu. Pats sev viņš paturējis žīda kuģus un naudu, I
Kapteinis bijis traki laimīgs, ka dabūjis savus kuģus atpakaļ, ml
nezinājis ka pateikties. Bet tad viņš iedomājies par ķēniņa pavēli
dēlu kārt un tam palicis tā bezgala žēl. Viņš pasaucis dēlu 11
teicis: „Tu man darīji tikdaudz laba, bet es tev nevaru nekā pa-
līdzēt," — un kapteinis dēlam izstāstījis par ķēniņa pavēli.

Dēls brīdi padomājis un tad teicis: „Nekas, gan jau viss būs

labi!"

Dels nu aizgājis uz saviem kuģiem un tos izkrāsojis, ka tie

spīdējuši un laistījušies kā zelts un dimanti. Kad kuģi piestājuši
pie malas, tad dēls pārģērbies par princi, uzkāpis mastā un spēlē-

jis vijoli. Nu krastmalā sanākuši milzums laužu, jo neviens §

jauku spēlēšanu nebijis dzirdējis. Ari ķēniņiene ar princesi atnā-

kusi un tās abas sākušas raudāt, jo dēls tik skaisti spēlējis.

„Vai, māmiņ', ka es to princi dabūtu," teikusi princese.

„Aicināsim viņu uz pili!" teikusi atkal ķēniņiene un likusi su-

laiņiem, lai iet un aicina svešo princi uz pili.
Dēls nelicies divreiz lūgties un gājis uz ķēniņa pili. Viņš spē-

lējis pilī vēl skaistāki un visi raudājuši. Princese iemīlējusi dēlu

un viņi nodzēruši kāzas, kamēr vēl ķēniņš nebijis atbraucis.

Kad nu ķēniņš braucis no svešuma mājā, tad dēls atkal uz-

kāpis uz sava kuģa un spēlējis. Ķēniņš braucis garām un nevarē-

jis vien gudrs tikt, kas tas par princi ir, kam tik skaisti kuģi un

kurš tik skaisti māk spēlēt. Viņš nodomājis pie sevis: „Tas nu

gan būs jāieprecina manai meitai!"

Kad ķēniņš aizgājis uz pili, tad arī dēls nokāpis no kuģa un

gājis turp. Kad nu dēls iegājis pilī, tad ķēniņš no brīnumiem acis

vien ieplētis. Viņš dēlu pazinis: tas bijis tas pats vergs, ko

ķēniņš tirgū nopircis par sešisimti dālderiem un kuru licis pakārt

nekaunīgās mutes dēļ.
Bet nu ķēniņš bijis laimīgs, ka sods nav izpildīts. Viņš dēlam

piedevis, jo tas bijis gudrs kā neviens un toreiz sacījis patiesību.

5. A. 930. B. 011in 5 elksn i c š v izloksnē. Jkr. H, 133, 2. LP

VII, 11, 24, 2. 4.

Senus laikus kodam skrūderam beja vīns dāls, kuru viņš iz-

audzinava leidz ostiņīm godīm bez kodās moceibas. Kad skru'

ders redzēja, ka viņam bous jomļerst, viņš atstoja_treis simti doj-
deru un pīteice, ko ar tīm vajagūt izskūlūt viņa dalu. Kad skru-

ders beja jau nūmirs un viņa dāls divpadsmit godu vecs panes.
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tad dals teics motei: Jviem, es gribu īt skūla, dud man simtu dol-

deru."

Mote gan nagribējuse viņam dūt, bet bejs tikpat jādūd. Naudu

pajēms, skrūdera dāls gojs iz Reigu skūlā moceitīs. Reigā iz lies

satics kodu ūsaini veiru, kas_ viņam prasējs, kur eimūt skūlā.

Skrūdera dāls atbildējs, ka skūlā neule gribot īt un loudze ūsaini

veiru, vai nazinūt, kur mocot kortas spēlēt. Ūsains veirs atbil-

dējs, lai nokūt pī viņa moceitīs: jū viņš kortas spēlēt prūt. Skrū-

dera dāls pī ūsaiņā pīsastojos un izmocējos par visīm laboki kor-

tas spēlēt. Par tādu moceišanu viņš ūsaiņam veiram samoksoja
simtu dolderus. Kad skrūdera dāls pornocs mojās, tad viņam
mote prasējuse, cik esūt īsamocējīs. Tis atteics: „Vīnu strei-

peiti!" Tad mote viņu kouluse ar palavu maisu. Bet tis nikū na-

leidzēja — viņš prasēja vēl simtu dolderu un, dolderus dabūjs,

aizgojis iz Reigu skūlā. Pa īlu īdams, skūdera dāls satics tū pošu
ūsaini veiru un nū viņa prasījs, vai nazinūt, ku moceit veijūles

spēlēt? To ko spēlēšu, lai visi tad touliņ dancū. Ūsains veirs

atteics, ka šis labi prūtūt veijūles spēlēt un palika skrūdera dāls

pī viņa skūlā vīnu mēnesi. Kad spēlēt izamocējs, tad aizmoksāja

par tam simtu dolderus un aizgāja iz savom mojām pī motes.

Kad mote prasējuse, cik izamocējīs, tad atbildējs: „Jau ūtru strei-

peiti!" par kam mote sasadusmavusēs un dālu krītni izpāruse.
Pec tam, motei rūkas nūbučūdams, prasējs beidzamūs simtu doļ-
derus, kodus ari nū motes sajēms un gojs atkal iz Reigu skula.

Pa īlu īdams satics tū pašu ūsaini veiru un tanī prasējs, vai zinut

kādu skūlu, kur varūt visas volūdas par mēnesi izamoceitīs?

Ūsains veirs atbildējs, ka viņš varūt viņu izmoceit visās voludās.

Ūsains veirs ari skrūdera dālam par mēnesi visas volūdas izmo-

cejs; par kam samoksavs viņam simts dolderus un aizgojs iz

mojom otpokal pī motes. Mote prasījuse: „No, dals, cik izamo-

cējīs?"

Skrūdera dāls atbildējs: „Jau treis streipeites!"

Mote par tam viņu krītni izpērc, ka naudu asūt izkēzējs un

treis streipeites tikai izamocējs. Pēc tam mote seja dalu pī ro-

tīm un vede iz tiergu pordūt par vērsi. Tierga mote prasējuse

par dāļu treis simti dolderus un vīns kaupmans atsarodos, kas

viņu nupierka par treis simti dolderim; pec tam, kad skrūdera

dals viņu par mulki beja nūsaucs, kaupmans nu svešom zemēm,

skrūdera dālu nūdeve savam kuģa kapteiņam leļdz ar pavēli, lai

tis zanu aizvad uz viņa zemi un tur lai viņu nukaun. Kapteins,
Pa jouri braukdams, pībroucs pī kodās solās un īsocs tur spelet
kortas ar solās īdzeivotojiem to, ko paspelejs obus kuģus ar visu

montu. Skrūdera dāls, tū radzādams, prasējs nu kapteiņa desmit

rubļu un īsocs spēlēt ar solās žeidu kortas un atspēlejs obus nu
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kapteiņa paspālātus kuģus, montu un vēl simtu toukstūšu rubļu
klot pīpelnējs. Braucūt skrūdera dāls prasējs kapteini, lai parā-
dut nū kaupmaņa izdūtu izraksteitu pavēli; kapteins ari parodēis
un skrūdera dāls pavēli porakstējs, lai touleit, ka viņš aizbrauc,

viņu ar kaupmaņa meitu salaulo. Kad viņi aizbrauce iz kaup-

maņa zemi, tika touleit skrūdera dāls ar kaupmaņa meitu salau-

lāti. Pēc koda laika ari pots kaupmans atbraucs un skrūdera

dāls, kaupmani radzādams, socs spēlēt, to ko kaupmaņam gribū-

šam, nagribūšam bejs jādoncū. To doncūdams, kaupmans nazi-

nādams, ka skrūdera dāls ar viņa meitu jau saiauloti, izklīdz:

„Šitarn savu meitu lej dūts par sīvu, par tik smuku spēlēšanu.''
Pēc nūdzāruši ūtras kožas un kaupmans atdevs visu savu montu

skrūdera dālam. Tā skrūdera dāls palics caur moceišanūs par

bogotu veiru.

6. A. 930. J. Beča no P. Antonova Kapeņu pag. Latvju

kultūras kr.

Vīnam boguotam cvlvākam, Juonam, pīdzyma meita. Nu

lelas prīcas Juonis nazvnuoja, kū darīt. Sadūmttoja jis aizīt pi

paragūņa un pavaicuot, kas sagaidāms juo meitai. Sīvai ari tys

patvka un Juonis aizguoja.
Paragūns teicja tai: „Tova meita dzeivuos un bvus tik skai-

sta, ka daudz puiši jū mīluos, bet jei pajenis sev par veiru tova

kaimiņa dālu Puovulu!"

Juonis dusmīgs atskrēja us sātu un izstuostēja sīvai. Sīva

soka: „Na, tys nav labi, es nagribu, ka taids naboga jauneklis

pajems munu meitiņu!"
Juonis pīkrvta sīvai. Jī dūmuoja naktim un dīnom, kai "var

tikt vajā nu tuos nalaimes, un sadūmuoja nūpierkt puiku sev par

dālu, bet jau pēcuok ar jū kaut kū izdarīt.

Kai sadūmuoja, tai izdarīja. Atnuocja pi kaimiņa un soka:

„Draugs, es radžu, ka tev grvuti pašam dzeivuot, na tikai dālu

audzvnuot! Atdūd jū lobuok man, es par jū vel tev samoksuošu.

Un kad jis izaugs, tūlaik kotru reizi moksuošu, tai ka jyus varēsit

labi puordzeivuot!"

Kaimiņš dūmuoja, dūmuoja, pēdīgi pīkrita un atdevja Juo-

nam sovu dālu, jo redzēja, ka Juoņam ir nauda, ar ku j«udzynuot.

Juonis pajēmja Puovulu, samoksuoja naudu un atnuocja pi sīvas.

Vīnā naktī jī īlyka Puovulu mozā skreinītī un palaidja pa yudem,

dūmuodami: „Lai maun, kur grib!" bet poši laimīgi suoka dzei-

vuot nu jauna.
Kad kaimiņš īraudzēja, ka Juoņam nav jo dāla, suoka vai;

cuot: „Kur ir muns dāls?" Juons atbildēja: „Aizsyuteju cyta
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pilsātā muocītīs, jo te cīmā nav nivīna školuotuoja! Redzēsi,
kaids lobs cvlvāks izaugs nu tova dāla!"

Kaimiņš beja laimīgs, tū dzierdādams, un mīrīgi dzeivuoja
bez sova Puovula.

Puovuls muovja leidz tam, koleidz īraudzēja jū kaids medi-

nīks, kurs dzeivuoja vīns pots natuoli nu upes. Izjēmja jis skrei-

nīti, attaisīja un, kad īraudzēja taidu smuku puiku, atstuoja jū pi
sevis dzeivuot. Pēc nazcik lela laika, Juonis otkon aizguoja pi
paragūņa pavaicuot, kas ir sagaidāms vēl. Paragūņs jam teicja:
„Es jau soku ūtru reizi, ka tova meita izīs pi veira, un veirs, kai

jau pasacēju, byus tova kaimiņa dāls Puovuls!"

Juonis pasasmēja un soka: „Jis tak sen kai nūmvra!"

Bet paragūns atbildēja: „Nav taisnība, jis tak muovja pa

upi, un jū izjēmja kaids medinīks. Tur puika dzeivoj, bet, kad

izaugs, tūlaik redzēsi, ka jis apsaprecēs ar tovu meitu!"

Sasadusmuoja Juonis, atskrēja pi sīvas un izstuostīja, kai ir.

Sīva teicja: „Ej tu pi medinīka un palvudz puorgulēt nakti, bet

kad jau īsi prūjom, uzroksti man gruomotu un īdūd puikai aiznest

pi maņis. Tūlaik es jū tvuleņ nūsisšu!"

Juonis tai izdarēja ,aizguoja jis pi medinīka un pavaicuoja:
„Vai navar pi jyusu puorgulēt nakti?"

,;Par kū nā?" atbildēja medinīks.

Juonis redzēja puiku un kaut jam jis patyka, bet tūmār na-

gribēja taida nabodzīga znūta. Reitā, kad guoja prūjom, suoka

lyugt aiznest gruomotu sīvai, jo pots vēl tuoluok dūmuoja īt un

meklēt nazkaidus zagļus. Apsūlēja ari par tū labi samoksuot

medinīkam. Puovuls tyuleņ pīkryta, jo gribēja šovam jaunajam
tāvam paleidzēt. Juonis īdevja gruomotu, kurā beja pīrakstītsj
»Tyuleņ nūsit jam golvu, es dreiži byušu muojuos, tūlaik obi ju
kaut kur paglobuosim!"

Puika suoka īt. Guoja jis, guoja — pīguoja jau pi kaidas

muojas, un, dūmuodams, ka tur dzeivoj tys pats boguotajs Juo-

nis, īguoja īškā un suoka vaicuot. Bet tur dzeivuoja Puovula va-

cuoki un tai kai Puovuls beja taišņi kai juo tāvs,_tikpot smuks un

ļels, muote tyuleņ pazyna un ar prīcu suoka ju skūpstīt: „Ak,
Dīvs žēlīgais! Tu, muns dāls, atnuoci pi mums pasavert! Vai

kaids tu lels azaugi!"
Puovuls teicja: „Na, es naesmu jyusu dals, es dzeivuoju tuoli

nu jums!"

Tāvs, gulādams slyms, atbildēja: „Zynam, zynam, ka tavs

tāvs ir boguotais Juonis!"
Tulaik Puovuls izstuostēja, ka jis ir medinīka dals un, ka

Juonis syuta tik gruomotu sovai sīvai. Tāvs t_yuleņ pamanīja,
ka Juonis nazkaidu slyktumu ir izdarējis, un izlaseja pats tu gruo-
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motu. Tūlaik jis vysu saprota, pajēmja tū gruomotu sev un uz-

rakstīja taidu: „Apprecini tyuleņ Puovulu ar munu meitu, jo jis
man lūti patyka! Kad es atbraukšu un redzēšu, ka tu mani na-

paklausīji, es tevi nūsisšu!"

Puovuls pajēmja taidu gruomotu un aiznesja Juoņa sīvai. Tai

kaijai ari patyka puika, jei dreiži pasaucja kaimiņus un kuozas

beja gotovas. Tūlaik puika aizvedja sovu sīvu pi medinīka,

Tymā laikā Juonis jau guoja uz sātu un redz, ka brauc juo meita

ar Puovulu un klīdz: „Papiņ, Puovuls jau ir muns!"

Sasadusmuoja Juonis un gribēja nūsist Puovulu, bet tai kai

tys beja stypruoks un Juonis jau vacs un nūguris, tad Puovuls

nūsita Juoni. Kad dabuoja zynuot sīva taisnību, nu dusmem pa-

lyka troka un aizbāga uz mežu. Tai pa šam laikam nivīns nava-

rēja juos sakērt. Tai Puovuls palyka par boguotu un laimīgu cyl-
vāku.

7. A. 930. L. Ulj a n a no Z. Barkanes Latgalē.

Senejūs laikus dzeivuoja vins kungs vuordā Marks Boguo-
tais. Uz viņu braukuoja daudzi vvsaidu visu. Reizi Marks Bo-

guotais sadūmuoja, lai atbrauc uz viņu pats Dīvs vīsūs. Pīsacēja

Marks Boguotais sovim sulaiņim izkluot pi juo muojom ar vod-

molu vvsas stvgas un ceļus. Gaidēja, gaidēja — vvs navarēja

sagaidīt, kod atbrauks Dīvs vīsūs. Vīnu dīnu uz vokora pusi

guoja übodziņš ar kulītēm un lvudzjās puorgulēt. Marka Bo-

guotuo sulaiņi nagribēja laist übodziņa, tuodēl, ka gaidēja pašu

Dīvu un celi beja izpuškuoti, bet übadziņš var sabrist un samei-

dīt. Nabadziņš pa ceļa maliņām īguoja pi Boguotuo muojuos un

lvudzjās uz nakti muoju. Nazkaidi nabogs izzaprasēja puorgulēt
uz cepļa. Nakts vvdā atskrēja enģels un sācēja: „Šūnakt vīnai

buobai ir pīdzimis bārns, kaidu laimi viņam bvus nūlikt?"

Dīvs, kurs izskatējuos naboga veidā, sācēja: „Tam bārnam

bvus byut par saimnīku uz Marka Boguotuo monta."

Tū vvsu beja dzierdējs vīns sulainis un pastuostēja Markam

Boguotojam. Vecītis namonūt pazuda nu cepļa. Reitā Marks

Boguotajs, laidja ar sovim sulaiņim meklēt, kurai buobai paguo-

jušū nakti pīdzvma bārns. Galīgi ari atroda un pajēmja bārmi

Beja zīmas laiks. Nūlyka Marks Boguotais bērniņu mežā Pļ
bārza saceidams: „Tu nyu byusi par saiminīku uz muna monta.

Uz Marku Boguotū brauc vīsi garum tam bārzam, kur gu-

lēja bērniņš. Vīsi apvylka bārnam drēbes un atvedja uz Marka

Boguotuo muojom. Tūreiz Marks Boguotais īlyka puisanu buča

un palaidja jyurā ar tū nūdūmu, lai jis nabyutu par saiminīku uz

viņa monta. Ķēniņa meita beja aizguojuse uz jyuras molu, īrau-
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dzēja jvurā buču, pajēme un aizvede uz muojom. Puisāns izauga
lels un izprecēja Marka Boguotuo meitu. Tagad puisāns palvka

par saiminīku uz Marka Boguotuo monta.

8. A. 930. Levkadija Uljana Latgalē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja kēneņš, viņam beja meita, kuru saucja Milcigrona.

Reiz atguoja vīna vīnkuorša cvlvāka Pranča tāvs un lvudze kē-

neņu, lai atdūd viņa dālam sovu meitu Milcigronu. Kēneņš sa-

sadusmuoja par taidim vuordim un pavēlēja aizsvutīt Pranci uz

deveitū valsti. Prancis ari aizbraucja un īstuoja svešajā zemē

pi vīna kunga muocīt bārnus. Vysā tamā valstī nabeja taida ško-

luotuoja kai Prancis. Kēneņš izdzierdis pajēme pi sevi Pranci

muocīt bārnus. Daguoja par tū ziņas leidz tai valstei, kura beja
Pranča dzimtiņa. Tai paaicvnuoja juo atpakaļ tys kēneņš, kurs

beja jū izsyutējs. Atbraucja Prancis otkon uz sovu dzimtines

valsti. Kēneņš viņa napazyna un vaicuoja: „Kai tevi sauc?

Kaidas tu cilts?"
Prancis sacīja: „Mani sauc Pranci, es asu übadzes dals/'

Kēneņam tys napatyka, kam taids vīnkuoršs vuords, jū nū-

saucja kēneņš par Prancivilcijanu. Tai Prancivilcijans muocēja
kēneņa dālu Juoni un meitu Milcigronu. Kad izmuocēja, tad lvu-
dze nu kēneņa, lai atdūd viņam meitu Milcigronu. Kēneņš at-

deve sovu meitu kai školuotuojam, bet na vīnkuoršam cylvakajn.
Pec kēneņa nuoves palyka par valdinīku Prancivilcijanus.

9. A. 930. A. Lerchis- Puškaitis Džūkstē -Pienava. LP,

I, 75, 43.

Vienai mātei piedzimst dēls. Trīs Laimas lemj dēlam lik-

teni. Pirmā Laima lemj: „Viņš kritīs slepkavas rokās"; otra

Laima lemj: „Viņu slīcinās"; trešā Laima lemj: „Viņš tiks par

bagātu kungu."
Pec kādām nedēļām dēls mātei izzūd no šupla. Kads ļauns

cilvēks viņu slepeni nozog un grib nokaut. Bet viņš labi apska-
tās: bērns tik vareni skaists, ka žēl to nomaitāt. Kur nu likt?

Necilvēks uztaisa mazu šķirstiņu, ieliek bērnu šķirstiņa un iemet

ūdeni.

šķirstiņš aizpeld pie sudmalām un sudmalnieki to izvelk

mala. Melderim bērniņš loti patīk: viņš pieņem to audzinat_ un

nosauc par Dabūto. Sudmalās Dabūtais pieaug par brašu zenu.

Kādu dienu tas gar ceļmalu paskraidās. Melderis iznāk no sud-

malām un tāpat sauc: Dabūtais, kur tu esi?"

Bet tai acumirklī brauc bagāts kungs pa ceļu _un prasa, ko

nozīmējot: Dabūtais. Melderis izstāsta, ka zenu ūdenī atradis
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un ka tādēļ par Dabūto nosaucis. Kungs prasa, lai Dabūto vi-

ņam atdodot; bet melderis to neatdod.

Pēc dažiem gadiem Dabūtais grib labi izlierēties. Viņš no-

tiek kādā pilsētā un iestājas lielā bodi par zelli. Kungam no tā

laika, kamēr Dabūtais par zelli, iet visa prece vareni no rokas:

vairāk pircēju, nekā preces. Kungs iecel Dabūto par bodes uz-

raugu. Citiem zeļļiem tas skauž. Kamēr kunga nav mājā, tie

aizdzen Dabūto projām.
Dabūtais noiet citā pilsētā un iestājas pasauls lielā bodī par

zelli. Šim kungam atkal iet visa prece vareni no rokas. Kungs

prasa: „Kā tevi sauc?"

„Mani sauc par Dabūto."

„Tad esi tas pats Laimas luteklītis, kuru melderis no ūdens

izglābis. Tāds man der. Tagad arī saprotu, kādēļ visa prece

man tā no rokas iet."

Kungs ieceļ viņu tūlīt par uzraugu un trešā nedēļā atdod tam

savu meitu par sievu. Pēc vecā kunga nāves znots mantoja

visu sievas tēva mantu un palika par bagātu kungu.

10. A. 930. J. A. Jansona iesūtīta.

Vecs, vecs vīriņš lūdzies naktsmājas pie viena kunga. Kungs

atļāvis arī pārgulēt, tik noteicis meitai, lai klausoties, vai vecītis

pa nakti ko nerunā. Jā, otrā rītā meita stāsta
2

vecītis teicis, ka

šonakt kalpu mājā vienai sievai piedzimis dels. Kungs plijas

virsū — vai tik vēl ko nav teicis. Jā, esot vēl teicis, ka tas

būšot dienās šīs muižas valdinieks un kunga mantinieks. Kungs

liek zēnu mātei atņemt un aiznest dziļā mežā, lai tur nosalst. Bet

gadījies tur kaimiņu kungam jāt medībās, tas ieraudzījis zenu un

paņēmis uzaudzināt. Vēlāk negantais kungs izputējis, bet viņa

muižu dabūjis nu kalpa sievas dēls.

11. A. 930. 891. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Cel-

miņa kr.

Bagāts tirgotājs, kam arī piederēja liela muiža, brauca pa

laukiem apkārt, lopus pirkdams. Vienreiz pienāca viņam nakts-

māju ņemt pie nabadzīga saimnieka. Tirgotājs bija ieradis ar-

vien mīkstos spilvenos gulēt, bet še viņam bija jāguļ uz plānām
salmu cisām. Tanī naktī Dievs aplaimoja saimnieku, viņam do-

dams kūtī mazu vuceniņu un sievai spirgtu dēliņu. Toreiz Lai;
mes māte staigādama, ikkatram dzimstot nolēmusi viņa liktettt

Tā ari tagad piegājusi pie loga, pret kuru bagātais tirgotājs gu-

lējis, un noteikusi, ka vuceniņu lai vilks apēdot, bet puisēns lai pa-

liekot par tirgotāju tā tirgotāja vietā, kas šonakt te guļot.
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Tirgotājs uz cietajām cisām bez miega vārtīdamies, bija dzir-

dējis šo Laimes mātes nolikumu. Rītā piecēlies, viņš nemierīgi

pa istabu staigā un gudro, vai tas gan tiesa varot būt, ka šis

bērns palikšot viņa vietā par tirgotāju. Viņam iekrita prātā, pa-

priekš pie vuceniņa izmēģināt, vai tiesa būšot, ko Laimes māte

par to teikusi. Viņš solīja saimniekam par mazo vuceniņu labu

naudu; šis ari pārdeva to tirgotājam. Nu viņš pavēlēja vuceniņu

tūliņ nokaut un izvārīt. Kalpone galu izvārījusi un uzlikusi bļo-

diņu uz loga, jo godīga galdiņa mājā nebijis. Nu tirgotājs sēdās

klāt un domājās vilka vietā pats jēriņu apēst, bet kas to dos?

Kur vilks bijis kur ne, kritis pa logu pie bļodiņas un izrāvis laukā;

tirgotājs tik noskatījies vien, ka vilks ar jēriņu jau lapās. Nu viņš

redzēja, ka Laimes māte nav vis pa jokiem runājusi, un sāka

saimnieku pierunāt, lai šim to zēnu pārdod; šis viņu audzināšot

un mācīšot, jo šim pašam neviena dēla neesot, turpretī saimnie-

kam jau vēl paliekot vairāk dēlu. lesākumā tirgotājs solīja sim-

tiem, pēc tūkstošiem, bet saimnieks i neklausījās. Nu tirgotājs
griezās pie saimnieces un sāka arī to ķircināt, lai tak šim dēliņu

pārdodot, viņam jau pie šā gauži labi būšot. Beigu beigās, kad

jau tiem tirgotāja ķircināšana pavisam panika, nosprieda tie abi,
ka nauda šiem tā vai tā esot loti vajadzīga un dēliņam pie tāda

bagāta tirgotāja jau ar labi būšot; ja tirgotājs zēnu ar naudu

apbēršot, tad atdošot arī viņam, — un tirgotājs ar to bija arī

pilna mierā. Viņš lika nu kučēram zireus jūgt un aizbrauca prie-

cīgs, ka zēnu savā varā dabūjis. Kādas jūdzes braukušiem, cels

gāja caur lielu, biezu mežu. Nu tirgotājs lika kučēram, zirgus

noturēt, un deva viņam savu nopirkto zēnu, ar tādu pavēli, lai

ienesot mežā un to nokaujot, tikai bērna sirdi lai atnesot un pa-
radot šim. Kučērs ņēma bērnu uz rokām un gāja ar to meža,

sava sirdī gauži žēlodams jaunās dzīvībiņas. Te par laimi viņš
ierauga sprostu, kurā zaķis iesējies. Nu viņš liek bērnu turpat

Pie sprosta esoša oša starās, izrauj zaķam sirdi, bet bērnu pamet
dzīvu. Pie kunga nogājis, viņš nodod tam zaķa sirdi. Šis cerē-

dams, patiesi bērna sirdi esam, met to zeme un saka nospļauda-
mies: _„Blēņas bijušas, blēņas paliek!" Nu viņš brauc mierīgu
sirdi majā, jo domā, ka nu vairs neviens pec viņa vietas nekāros.

Neilgi pēc kunga aizbraukšanas gājis sprosta licējs lūkot, vai

sprosta kas iesējies, un atradis zēnu brēcam oša_ stakles un zaķi
bez sirds spostā. Viņš ņēma bērnu līdz uz mājam, nosauca par
Oša Jani, tādēļ ka oša starās to atradis, un, turīgs vīrs būdams,

to rūpīgi audzināja un skoloja. Zēns bija spirgts un vesels, un

uzauga skaists jauneklis.
Kad jau bija gadu astoņpadsmit vecs, tad gadījās

L
ka iebrauca

tei māja atkal tas pats tirgotājs un prasīja naktsmājas. Audžu
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tevs, redzēdams, ka tirgotajam šoreiz nav kučera līdz, kliedza:

„Oša Jān, Oša Jān! ej nojūdz tirgotāja zirgu!"

Tirgotājs brīnījās par šo savādu nosaukumu un sāka apjau-
tāties, kāpēc zēnu par Oša Jāni saucot? Saimnieks arī izstā-

stīja visu no gala līdz galam, kādā vīzē, priekš cik ilga laika un

kur zēnu atradis. Nu tirgotājs skaidri noģida, ka toreiz kučērs

blēdību izdarījis un šim zaķa sirdi rādījis bērna sirds vietā,

Kungs redzēdams, ka zēns loti ņiprs, sāka saimniekam prasīt, lai

dodot šim zēnu, šim esot stārasta vajadzīgs. Zēns šādu valodu

izdzirdīs, sāka arī pats audžu tēvu lūgt, lai šo palaižot, tā ka au-

džu tēvam cits nekas neatlika, kā to — lai gan ar žēlabām — at-

laist.

No iesākuma gāja Oša Jānim gluži labi. Kungs, kā no ārienes

likās, pat priecājās par Oša Jāna ņipro rīkošanos! un strādnieku

skubināšanu, bet sirdī viņš nebija vis aizmirsis Laimes mātes no-

vēlējumu. Kungs brauca arvien tirgodamies; tā tad kungam

mājās neesot, Oša Jānis arvien satikās ar kunga vienīgo meitu,

kas arī tai pašā vecumā bija un arī spirgta un skaista jaunava.

Arvien satikdamies, viņi palika ar laiku lieli draugi un sāka klu-

sām tāpat viens kā otrs domāt par precēšanos. Bet ar kunga pa-

cietību arī bija pagalam. Viņš nodomāja savām raizēm galu da-

rīt un Oša Jāni no pasaules izraidīt. Pašulaik bija kaļķu ceplis

dedzinājams, pie kura Oša Jānis arvien nonāca apskatīt un strād-

niekus izrīkot. Vienu vakar labi pavēlu aizjāj pats kungs un

pavēl, par nakti cepli jo cieši kurināt un rītā to, kas pirmais da-

jājot, raut no zirga zemē un mest ceplī iekšā, lai kāds kungs esot;

ja to neizdarīšot, tad sodīšot visus ar nāvi. Par nakti viņš gu;
lēja tikai ar vienu aci un rītā, tiklīdz gaisma svīda, cēla Oša Jani

augšā un sūtīja, lai jājot uz kaļķu dedzinātājiem un apskatot, vai

nebūšot jau diezgan dedzināts.

Kunga meita nojautusi, kādas briesmas viņas draugam Oša

Jāņam draud, pamācīja viņu, lai jājot papriekšu ceļmalā, pie šās

mātes māsas, lai tur gāžoties, kā piedzēries, no zirga zeme, un

lai laižot zirgu mājās skriet, bet pats lai kavējas labi ilgi turpat

un lai liekas, ka esot sasities un nevarot paiet.
Un viņš arī tā darīja. Kad zirgs ar segliem ieskrēja muižā.

tad palika tirgotājs patiesi priecīgs, jo domāja, ka Oša Jānis nu

reiz beigts; metās zirgam mugurā un jāja uz kaļķu dedzinātā-

jiem, lai noskatītos, kā Oša Jānis sadeg. Bet tiklīdz ko viņš pie

cepļa piejāja, tad gula dedzinātāji tam klāt, rāva no zirga zeme

un, lai gan viņš kliedza, lai nesviežot ceplī, jo šis pats esot, ie-

svieda to tomēr ceplī, priecādamies, ka nu reiz bargo kungu uz

paša pavēli var sadedzināt.

Nu tirgotāja meita, kā vienīgā mantiniece, zināja gan ko da-
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rīt. Viņa apprecēja Oša Jāni un tā šis palika, pēc Laimes mātes

novēlējuma, vecā tirgotāja vietā par tirgotāju un dzīvoja ar šā

lielo bagātību priecīgi līdz sirmam vecumam, un dzīvo i šodien,

ja nav nomiris.

12. A. 930. 891. Talaža Meke Brīvzemnieka „Sboroik"

181. LP, VII, 11, 26, 5, 6.

Reiz viens tirgotājs brauca no Rīgas uz Vidzemi un iegrie-

zās pie pazīstama saimnieka. Tumšs arī jau metās, palika pa

nakti turpat. Gulu uztaisīja turpat priekšnamiņā, un tirgotājs,

paēdis vakariņas, nolikās gulēt. Nakti — tā ap pusnakti — viņš

pamodies dzird: divi ķildojas pie loga. Viens saka: „Nule pat
saimniekam dzimušais dēliņš dienās mantos šā tirgotāja iedzīvi."

Otrs turpretim: „Nemantos vis!"

Ilgi viņi tur saķildojās; bet tirgotājs pūlējās ar lielām do-

mām, kas būtu darāms, lai jaunpiedzimušais saimnieka dēliņš die-

nas nemantotu viņa bagātību un meitu. Rītā ienāk saimnieks pie

tirgotāja un saka: „Labrīt! kā gulējāt?"

Tirgotājs atbild: „Paldies par tavu labo sirdi! Vai nevari

man pārdot savu jaunpiedzimušo?" Saimnieks drusku gan iz-

bijās par tādiem vārdiem, bet nevarēja izprātot, kā tirgotājs zin,
kas istabā gadījies. Tirgotājs tomēr nemitējās virsū plīties.

„Pārdod man jaunpiedzimušo, še tev būs 300 rubļu."

Saimnieks negribēja pārdod bērniņu, bet beidzot nodomāja:
,Ja tirgotājs tik lielu naudu par bērniņu maksā, tad, zināms, vi-

ņam arī nelabi neklāsies pie viņa."

Viņš atdeva bērnu par 300 rubliem._ Bet tirgotājs paņēma
bērniņu, lai to nomaitātu. Viņam vajadzēja pa mežu braukt, tur

tad ielika bērniņu apses dobumā un pats aizbrauca. Dienas trīs

vēlāk gāja mežsargs pa šo vietu, izdzirdēja bērniņu brēcam, saka

meklēt, atrada apsē maziņo, izņēma un nesa uz mājam, prāto-
dams: „Kas nu zin, vai ir kristīts, vai nav?"_

Viņš viņu lika nokristīt, nosauca par Mežadabuto un audzi-

nāja kā paša dēlu. Kad Mežādabūtais bija gadu divdesmit vecs,
tad šim pašam tirgotājam gadījās vienu vakaru pie musu mež-

sarga iebraukt un pa nakti gulēt. Mežsargs uzņēma tirgotāju
laipni un sūtīja Mežādabūto tam zirgu nojūgt. Padzirdējis zēnu

vārdā saucam, tirgotājs vaicās: „Kāpēc savam dēlam tadu sa-

vadu vārdu liki?"

Mežsargs tad pateica, ka zēnu maziņu mežā atradis. Tirgo-
tajam tūdaļ iešāvās prātā, ka šim vajaga tam pašam saimnieka
dēlam but, ko viņš mežā apses dobumā izlicis, un ka nu — kad
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jau tiktālu Dievs tādu glābis — visādā zinā viņa bagātību, viņa
meitu iemantošot. „Tomēr, lai kā, pie malas vajaga dabūt tādu!"

Tirgotājs iedeva zēnam grāmatu, lai aiznesot par labu maksu

uz viņa muižu. Mežādabūtais paņēma grāmatu un gāja turp.
Bet ceļā, netālu no muižas, nesējam aplam miegs uznāca. Viņš
nolikās grāvmalā un piemiga. Bet tai pašā brīdī pa ceļu staigāja

tirgotāja sieva ar meitu, ierauga: ceļa malā gul tāds skaists pui-
sis, cepure nokritusi no galvas un cepurē grāmata. Pieies tuvāk,
redz: grāmata rakstīta šīm — ņems plēsīs vaļā un lasīs. Grā-

matā teikts: lai ņem jaunekli un tūliņ nosit. Māte grib arī to

darīt, bet meitai skaistā jaunekļa žēl, tā lūdzas: „Ņemsim, mā-

miņ, viņu labāk līdz uz mājām, paēdināsim papriekšu, gan tad

laika būs diezgan."

Pielūdza māti gan meita un pārveda puisi līdz uz mājām,

paēdināja. Bet nu atkal meita lūdz māti puiša labad, nejauj to

nomaitāt. Pārronas tirgotājs pats mājā, ierauga: Mežādabūtais

vēl svaigs un vesels. Māte nobīda vainu meitai: „Viņas dēl ti-

kai zēns dzīvs palicis."
Bet nogalināt saimnieka dēlu tirgotājs vienreiz bija iedomā-

jies un nu to gribēja izdarīt, lai kas. Viņš paaicināja kurpnieku,
iedeva piecdesmit rubļu un sacīja: „Nodomu tev uz trim dienām,

trim naktim šito jaunekli — skaties tu cieši: tiklīdz viņš iesnau-

žas, tūliņ sit viņu nost, bet neiemigušu neaiztiec."

Labi. Šo nodomu tirgotājs pateica arī sievai un sieva atkal

meitai. Bet meita bija zēnu ielūkojusi, tai palika loti žēl un vina

izstāstīja zēnam visu: „Tā un tā, tu cieties, cik spēka, neiesnau-

dies!"_
Zens tomēr nejaudāja un iesnaudas. Kurpnieks jau vaicā:

„Ko tu snaud?"
Zēns atbild: „Nesnaužu vis!"

„Tā tava laime, ka nesnaud, citādi uz vietas būtu tevi no-

sitis."

Izcieta gan zens trīs dienas un trīs naktis bez miega; bet tir-

gotājs brīnās, kā varējis izciest, kā ne. Tagad tirgotājs prātoja:

„Ko nu lai iesāk ar Mežādabūto?"

Sagudroja to nozāļot. Šo nodomu tas pateica sievai, sieva

meitai, bet meita zēnam: „Tā un tā — tēvs tevi grib nozāļot."

Tirgotājs sarīkoja vienā šķīvī ēdienu ar nāves zālēm un no-

sēdās ar visu dzimtu aiz galda, bet meita slepeni pārmainīja to

šķīvi ar citu. Nu tirgotājs aicina zēnu pie galda, nosēdinādams

taisni pie tā šķīvja. Nosēžas zēns, apēd visu no šķīvja, tirgotājs
smej vien: „Nu vienreiz tevi nogalināju."

Bet zēns, ēd, paēd — nekā. Tirgotājs pārbrīnās un nevar

saprast, kāpēc zēns nemirst. Tagad tirgotājs sagudroja vel bei-
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dzamo nelietību: karstā alus kublā noplucināt. Viņš piesacīja

strādniekiem: „Kas rīta agrumā, alus darītavā pirmais ienāk,

to sagrābjiet un iemetiet karstajā kublā! Pielūkojiet, ka jūs ka-

tru tur iemestu! Jeb es jūs pašus likšu tur iemest!"

Šo pavēli tirgotājs pateica sievai, sieva meitai, meita pasaka
zēnam: „Ja tevi rīta agrumā raidītu tēvs uz alus darītavu, tad

no Dieva puses neej agri, bet tā ap pulkstens desmitiem: tēvs

licis strādniekiem tevi karstā kublā iemest."

Zēns paklausa un neiet vis agrumā. Te ap pulksten asto-

ņiem ies pats tirgotājs uz turieni. Bet līdz ko pirmais tur iegāja
strādnieki sagrāba viņu, iemeta kublā. Gan tirgotājs kliedza:

„Ko nu darāt, esmu taču jūsu kungs!" bet nelīdzēja nekā, pats

pavēlējis katru iekšā mest, kas pirmais ienāk.

Nobeidzās tirgotājs karstumā, nomira arī viņa sieva žēlabās;
tikai meita palika ar visu bagātību. Zēns apņēma tirgotāja meitu

un dabūja visu lielo bagātību viņas pūrā līdz.

13. A. 930. 891. No Veronikas Rausānes dzi m. 1859. g. Lu-

dzas apr. Stiglovas draudzē. W. Weryho.

Podania Lotewskie. Varšavā 1892, 5.

Tas bija senos laikos, kad dzīvoja vecīts ar vecenīti, kuriem
gan bija loti daudz naudas, bet viņi nezināja, ko ar to darīt.

Baznīckungs viņiem ieteica par šo naudu uzcelt sev māju. Pa-

klausīdami šim padomam, viņi arī uzbūvēja māju.

Vecītis sacīja: „Kas ienāktu pirmais jaunajā mājā, tas da-
būtu vislabāko istabiņu un arī vislabāko uzturu, bet kas nāktu

otrs, tas dabūtu sliktāku istabu un tādu pašu uzturu."

Pirmais ienāca kāds nabaga vecītis, kam nu arī tika ierādīta
labāka istaba un tāda pati ēšana. Otrs atnācējs bija viens ģene-
rālis, kam tika ierādīta sliktāka istaba un dota arī sliktāka pār-
tika.

Naktī, pie istabas loga, kur atradās vecītis, pieskrien eņģelis
un jautā: „Dieviņ, vai esi šeit?"

»Ja, esmuše," atbild vecītis.

«Aitai radās mazs auniņš un aitiņa, ko ar tiem darīt?"

«Aitiņu paturēt, bet auniņu atdot vilkiem," atbild Dievs.

Pec kada brītiņa, atskrien atkal eņģelis un jautā vecītim:

«Dieviņ, sieva dzemdēja dēlu, ko ar to darīt?"

«Lai viņam būtu laba laime, kā ģenerālim."
Šos Dieva vārdus izdzirda ģenerāla pavadonis. Otra rīta

nabaga vecītis aizgāja. Ģenerālis paēda un arī aizbrauca. Viņa
Pavadonis tam jautā: „Vai dzirdēji, kas šonakt noticis tai māja,
kur mēs bijām?"
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„Nē, nedzirdēju."

«Eņģelis jautāja Dievam, ko darīt ar jaunpiedzimušo aitiņu,
auniņu un sievas dēlu? Dievs teica: aitiņu audzēt, auniņu atdot

vilkam, bet sievas dēlam novēlēja tādu laimi, kā tevim."

Ģenerālis nobrauc uz to sādžu, kur bija radušies jaunie jēri,
un lūdz mājas saimnieku nokaut viņam pusdienai auniņu. Kad

auniņš bija nokauts, viņu izcepa un uzlika uz loga, lai tas at-

dzistu. Bet te ierodas vilks un aiznes auniņu. Ģenerālis, par
tādu notikumu sarūgtināts, aizbrauc uz to sādžu, kur sieva bija

dzemdējusi dēlu.

Aizbraucis, viņš lūdz sievu, lai tā pārdotu viņam savu dēlu.

Sieva negrib to darīt un saka: „Mans dēls ātri aug, viņa nepār-

došu."

J)ošu tev 300 rubļu."
Tad sieva ari pārdeva delu.

Ģenerālis aizveda puisēnu uz mežu, pavēlēja savam pavado-
nim uzkurināt uguni, tad pārgriezis zēnam vēderiņu, nolika viņu

pie uguns, un pats aizbrauca projām.

Pa to laiku brauca garām draudzes baznīckungs, pamanījis
uguni, piegāja klāt un ieraudzīja bērnu rotaļājamies ar zelta olu.

Baznīckungs ietin bērnu savā komzā (katoļu garīdznieka baltas

krāsas apģērbs garīgām ceremonijām) un aiznes viņu uz saviem

ratiem. Vedējam bijis īlens un drāts pie rokas, aizšuvuši bērnam

pārgriezto vēderiņu un aizveduši viņu sevim līdza. Puisēns drīz

palika vesels un ātri izauga. Drīz vien viņš iemācījās labi spēlēt

uz ērģelēm un skaisti dziedāt baznīcā. Tā viņš palika slavens

un no malu malām nāca viņu klausīties.

Kādu reizi arī ģenerālis brauca šai baznīcai garām. lerau-

dzījis loti daudz sapulcējušos laužu, viņš jautā: „Kāpēc šeit tik

liela laužu drūzma?"

Viņam atbild, ka tas esot tāpēc, ka šai baznīcā esot ērģel-

nieks, kas lieliski spēlējot un dziedot.

Ģenerālis nu arī ieiet baznīcā paklausīties skaistajā dziedā-

šanā un spēlēšanā. Ērģelnieka dziedāšana un spēlēšana viņam

ļoti patīk, un pēc dievkalpošanas, viņš aiziet pie draudzes gana.

lai izzinātu, kur viņš ņēmis tādu ērģelnieku. Baznīckungs nu iz-

stāsta ģenerālim visu puisēna dzīves gājumu. JPārdodman
viņu," teica ģenerālis, „bet ja tu nepārdosi, tad paņemšu ar

varu."

Baznīckungs gan negribēja atdot puisēnu, bet ģenerālis pa-

ņēma to ar varu. Pēc tam, uzrakstījis vēstuli, iedeva to puisē-

nam, lai viņš to aiznestu uz šā māju, bet pats aizbrauca tālāk

Puisēns, iedams ar vēstuli, sastop vecīti. „Ko tu tur nes.

jautā vecītis.
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Puisēns no tālienes parādīja vecītim vēstuli sacīdams: «Ģe-

nerālis pavēlēja aiznest šo vēstuli uz vina māju."
Šai vēstulē bija rakstīts, lai mājinieki puisēnu tūliņ nogali-

nātu. Bet, kā tikai nabaga vecītis paskatījās uz vēstuli, visi rak-

sti viņā pārmainījās un nu izrādījās, ka tur bija pavēlēts, lai pui-
sēnu apprecinātu ar ģenerāla meitu.

Pārbraucis mājā, ģenerālis jautā: „Ko tad izdarījāt ar pui-
sēnu?"

«Salaulājām ar tavu meitu, kā biji vēlējies," viņi atbild.

Ģenerālis loti sadusmojās, bet nevarēja vairs neko darīt.

Pēc kāda laika ģenerālis pavēlēja saviem kalpiem, lai viņi
sakurinātu uguni tīrumā un to, kas ap pusnakti tur staigātu, lai

saķertu un iemestu ugunī. Tad pasaucis savu znotu, pavēlēja

viņam ap pusnakti iet un apskatīt, kas tur tīrumā notiekot. lestā-

jās vakars, bet ģenerālim izlikās, ka ir jau loti vēls. Viņš aiz-

gāja uz tīrumu apskatīties, vai viņa pavēle ir izpildīta. Kad nu

viņš tuvojās ugunij, tad viņa kalpi, izpildīdami doto pavēli, sa-

ķēra viņu pašu un iemeta liesmās. Bet jaunie dzīvo laimīgi līdz

šai dienai.

14. A. 930. 891. M. Garkolne no 76 g. vecas Ivas Staleidza-

nes Atašienē.

Vīnu reiz dzeivuoja boguotais Marks. Markam beja lels ols

brvuzs. Kotru godu Marks vedja uz klošteri maizi, galu un cyta
monta Dīva lvudzējim. Nu ols bryuža klošters beja tuoli un

Markam vvsod vajadzēja gulēt ceļā. Vīnā rudenī Marks otkon

vedja uz klošteri maizi, gaļu un cvta monta un ceļā jū aizspēja
nakts. Marks ībraucja puorgulēt pi vīna naboga zemnīka, kuram

mozu bārnu beja pvlna ustobā. Tymā naktī, kad Marks gulēja
Pi zemnīka, zemnīka sīvai dzvma bārns. Kad bārns pīdzyma,
atguoja laimes un prosa vīna nū utras: «Kaidu laimi liksim bār-

nam?"

«Lai jis byus par boguotuo Marka monta saiminīku!" atbil-

dēja utruo laime un aizguoja.
Marks tu vvsu redzēja un dzierdēja. Reitā Marks pisaceļa

un soka_zemnīkam: «Tev bārnu jau tai daudz, puordūd man pī-
dzvmušu dēliņu! Man ir meita, bet dāla nav!"

Zemnīks pakasīja pakausi, pasarunuoja ar sovu sīvu un puor-

devja_ Markam pīdzymušū dēliņu; bet Marks puisīti gribēja nu-

nuovet. Dabuoja Marks kerzītes, īlyka jimā sīna un puisīti, un

īsvīda azarā, bet pats mīrīgs nūbraucja uz klošteri, aizvedja
montu un atbraucja uz sovu sātu. Tuo azara molā, kura Marks

īsvīdja puisīti, stuovēja tys klošters. Yudens puisīti aiznesja pi
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klostera. Klostera ļauds guoja uz azaru pēc vudena, īsavēra
kerzīti un izvvlka puisīti. Aiznesja bārnu uz klosteri un pīlvka

klostera vacuokajam. Dabuoja audzvnuotuojas un aug puisīts
kjošterī mudrs un gudrs. Kad paauga puika leluoks, jis beja cīši

paklausīgs un vvsu izdarīja, kū pīsacīja klostera ļauds.

Vīnu reizi atbraucja Marks uz klosteri un, īsavērīs mudrū

puiku, prosa: „Kai itvs puika tyka pi iyusu?"

Klostera ļauds izstuostīja, ka puisīti atroda azarā un izau-

dzēja. Marks īguoduoja, ka jis nazkod īsvīdja puisīti azarā un

dūmoj: „Tys pots bvus!" Otkon Markam golvas suopes, kai

puisīti nūnuovēt. Tad Marks prosa klostera vacuokuo, lai pa-

laiž puiku aiznest juo gaspažai gruomotu. Marks pīrakstīja šaidu

gruomotu: „Tyuleņ itū puiku, nagaidūt cikom es nūbraukšu, nū-

nuovējit!"

Puika pajēmja gruomotu un nas Marka gaspažai. Marks pī-

sacīja puikai gruomotu nikam cytam naruodīt. Nas puika gruo-

motu un ceļā sateik vecīti. Vecīts prosa: „Kū nes, dēliņ?"

„Nasu Marka gaspažai gruomotu!"

JParuod, dēliņ, man tū gruomotu!"

„Na, navar ruodīt, Marks pīsacīja nikam gruomotu naruodīt!"

„Nu, jo naruodīsi, īdūd paturēt uz rūkas!"

Puika izlyka gruomotu vecīšam uz rūkas, vecīts papvutja uz

gruomotas un soka: „Nu, tagad nes gruomotu Marka gaspažai!"
Puika aiznesja gruomotu, bet vecītis aizguoja sovu ceļu. Gas-

paža atplēsja veira gruomotu un losa: „Tyuleņ itū puiku appre-

cēju ar munu meitu, vēl cikom es nabvušu nūbraucis!"

Gaspaža nūsabreinuoja un pasaucja sovu meitu. Meitai pui-
sīts cīši patvka un jei beja ar mīru precētīs. Uz mudru ruku

sataisīja kuozas un apsaprecēja puisīts ar Marka meitu. Utrā

dīnā atbraucja pats Marks un prosa: „Vai puiku jau nūnuovējīt?"
Marka sīva labi nadzierdēja, kuo veirs prasīja, un soka:

„Jau vakar salauluojam ar meitu!"

„Kai, salauluojīt?" nūsabreinuojīs prosa Marks.

„Tu tak pats rakstīji salauluot!"
Marks pajēmja gruomotu un redz, ka ar juo rūku pīrakstīta

gruomota; bet jis vys grib nūnuovēt sovu znūtu. Aizguoja

Marks uz brvuzi un soka struodnīkim: „Šūnakt divpadsmit sturi-

dēs atīs uz brvuzi muns znūts pasavārtu, kai jyus struoduojit.

Tuodēl šūnakt, kad jis atīs, jyus jū īsvīdit brvuzīun izvuorejit.

Marks atguoja uz ustobu un soka šovam znūtam: „Sūnakt
divpadsmit stundēs tu aizej uz brvuzi un pasaver, kai struodnīki

struodoj!"

„Labi, aizīšu," atbildēja puika.
Vokorā vvsi aizguoja gulātu. Marks atsagula vīnā kambari.
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bet znūts ūtrā. Pasamūda znūts un veras stundinīkā, vai ir jau

divpadsmit stunžu, bet beja vēl agri un jis otkon atsagula. Tymā

pašā laikā pīsacēļa Marks un juo stundinīks beja jau vairuok,
kai divpadsmit stunžu. Marks dūmoj: „Išu uz brvuzi pasavārtu,

kai labi izvuorīja struodnīki znūtu."

Aizīt Marks uz brvuzi. Struodnīki, dūmuodomi, ka atguoja
jaunais saimnīks, gyva jū, īsvīdja kotlā un vuorej. Marks gon

klīdz, ka jis pats ir saimnīks un prosa palaist jū vajā, bet struod-

nīki, kai jū saimnīks vokorā pīsacīja, nikuo naklausīja un iz-

vuorēja Marku. Tai tys bārns, kuram Laimes nūvēlēja taidu bo-

guotību, palvka par Marka monta saiminīku un dzeivuoja laimīgi.

15. A. 930. 461. 891. J. Sproģi s Koknesē. Rkr. 11, 118. LP,

VII, 11, 25, 5, 5.

Vienā pilsētā bija loti bagāts kopmanis, kas ar savu bagā-
tību lielījās, ka to pats ar savu gudrību un spēku vien esot sa-

krājis. Un tiešām, šo bagāturi varēja saukt par laimes lutekli
L

jo
visi vina darbi ļoti laimējās. Viņa andeles kuģi ik reizes pārnāca

no svešām zemēm ar bagātām precēm. Tēva brālis tam mir-

dams atstāja miljoniem naudas. Mātes brālis, kas kroņa dienestā

būdams, bija par slavenu vīru palicis un grāfa godunopelnijis,
viņam mirdams atstāja savu goda vārdu, un veca matēs masa,

veikla valdniece būdama, viņu apprecēja ar kādu augstmaņa

meitu, kas bija loti skaista un bagāta. Pēc viena gada dzemdēja
ša laimīgā kopmaņa sieva meitiņu, kas ar savām zilām actiņām

līdzīga eņģelītim, viņus loti iepriecināja. Kopmanis varētu but

tagad par vislaimīgāko cilvēku pasaulē, ja viņš uzticētos savam

likteņam, bet viņš gribēja likteni pats grozīt, tādēļ viņam uznāca

grūtības, kas arī darīja galu viņa dzīvībai.

Tas notika tā. Tā vecā māte, kas kopmaņa bērniņu saņēma,
bija dzirdējusi Pestītāju ar eņģeli runājam, ka ša bagāta kop-
maņa meitiņa esot novēlēta kādam pirtnieka dēlam, kas ar to

kopmaņa meitu vienā dienā un stundā dzimis. Šo Dieva noli-
kumu kopmanis nu gribēja iznīcināt. Viņš aizbrauca pie pirt-
nieka un nopirka par trīs tūkstoši rubļiem to puisēnu, un kad nu

pašlaik tai reizē bija auksts ziemas vakars, viņš, uz mājām brau-

cot, izmeta to bērnu sniegā, lai nosalst.

Pirtnieka sieva bija viena pati pārdevusi to berniņu,_ vīram

maja neesot. Kad nu vīrs mājā atnāca, viņa priecīgi skrēja tam

Pretī, naudu rokā turēdama un savu laimi izteikdama. Vīram,
to dzirdot, šaušalas pārgāja pār kauliem, pilns dusmu viņš_ uz-

sauca sievai: „Ej ar savu naudu pašā ellē! Bet manu bērnu
dod man šurp!"
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Lai nu gan vīrs dusmojās un sieva vaimanāja, tak bērns bija

un palika pārdots. Drīzi nāca sievai labs padoms prātā, viņa sa-

cīja uz vīru: „Vīriņ, iesim uz pilsētu pie tā kopmaņa, atdosim

tam viņa naudu un lūgsim savu bērniņu atpakaļ, varbūt, ka viņš

paklausīs mūsu lūgšanu."
Vīrs bija mierā ar šo padomu. Nu abi ģērbās un steidzās uz

pilsētu, lai gan jau bija vēls vakars. Ceļš tiem gāja caur biezu

mežu, kas bija pusceļā no pilsētas. Tai mežā tikuši, viņi dzirdēja
meža biezumos raudoša bērniņa balsi. Sieva palika kā sāls-

stabs stāvot un meta krustu uz krusta priekšā, domādama, ka

ķēms tiem priekšā esot. Arī vīram dūša sāka zust, bet mīlestība

ir stprāka nekā nāve. Vīrs sievu pie rokas saķēris, skrēja kā

traks uz priekšu, kamēr gadījās tai vietā tikt, kur bērniņšgulēja.
Te sieva no bailēm paģībusi, nokrita gar zemi, jo viņa savā māņu

ticībā domāja, ka tas esot pats nelabais, kas viņu nupat raušot,

Negribot arī vīram bija jāapstājas un jāpūlējas sievu līdzi dabūt,

Par laimi no mājas tiem bija mazs sunītis līdzi nācis; tas pie

bērniņa piegājis, laizīja viņa ģīmi un smilkstēja, caur ko bērniņš

apklusa. Vīrs redzēdams, ka spoks suņam neko ļaunu nedara,

dabūja jaunu dūšu un piegāja klāt. Bet tavu brīnumu — bērns

nebija vis spoks, bet tiešām cilvēka bērns.

Nu vīrs teica sievai, ka tas tiešām bērniņš, nevis spoks še

raudot. Sievai, to dzirdot, pārgāja nāves bailes. Viņa piegāja

pie bērniņa, bet — ak prieks! — šis spoks, kas viņus tā bija

baidījis, bija viņas pašas mīļais bērniņš. Priecīgi par savu laimi

viņi gāja, Dievam pateikdamies, uz māju, jo nu tiem bija bērniņš

un arī nauda.

Zēns auga un stiprinājās kā ozols. Vecāki gādāja par viņa

miesīgu un garīgu apkopšanu, kā pieklājas, un tas tiem nebija

grūti, jo tiem bija naudas diezgan.

Tā tad zēns uzauga par prātīgu staltu jaunekli un bija laiks

pienācis viņam amatā iet. Jaunekļam vislabāki patika kopmaņa

amats, tādēļ viņš ar vecākiem aizgāja uz pilsētu un tur saderē-

jās pie tā paša kopmaņa par buršu, kas viņu bija nopircis un gri-

bējis nosaldēt.

Pirtnieka dēlam ar savu izveicību un jautrību klājās pie kop-
maņa ļoti labi. Pēc pabeigtiem buršas gadiem viņš saderējās

pie tā paša kopmaņa par zelli. Drīzi vien bija pie sava maizes

tēva tik lielā godā, ka tas viņam uzticēja visas savas andeles da-

rīšanas. Šinī amatā strādājot, viņam gadījās bieži vien ar kop;

maņa meitu satikties un tā tad notika, ka pēc Dieva likuma vīni

iemīlējās un pēdīgi apprecējās.
Kādā reizē pie maltītes iesāka kopmanis savu znotu vaicāt

par viņa dzīves gājumu. Znots tam arī izstāstīja visu, ko vien
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par sevi zināja, un ari to, ka viņu kāds bagāts kungs nopircis un

sniegā izmetis, laikam gribēdams nosaldēt. Kopmaņam uznāca

dusmas par to, ka vina nodoms nebija izdevies, un ka viņa meita

apprecēta tādam pirtnieka dēlam. Tādēļ viņš apņēmās savu

znotu nogalināt. Bet negribēdams to rupji izdarīt, viņš izgudroja
smalkā vīzē viņu nāvei rīklē iegrūst.

Tas nu notika tā:

Kopmanis bija dzirdējis no kādas raganas, ka no tās pilsētas,

kurā viņš dzīvoja, aiz trim ķēniņu valstībām esot velna pilsēta.
Uz šo velna pilsētu nu kopmanis sūtīja savu znotu, lai tur no-

zogot sātana nāvīgās bultas un viņam tās atnesot. Kopmanis

domāja, ka viņa znots no velna pilsētas vairs atpakaļ nenāks, ka

velns viņu tur nogalinās. Znots gan manīja, kādās briesmās sie-

vas tēvs viņu dzen, bet ko darīt? Vecāka_ vārdam jāpaklausa.
Tai pašā dienā, kurā sievas tēvs pavēlēja, jauneklis atstāja

ar Dievu mīļo sieviņu, savus vecākus un sievas tēvu un devās

ceļā uz velna pilsētu. Ceļš gāja caur trim ķēniņu valstībām. Pie

pirmā ķēniņa galvas pilsētas mūsu pazīstamais ceļinieks atrada

pie staba šādu sludinājumu piesistu: „Kas izgudros, kādā vīzē

musu zemē ūdens trūkums novēršams, to ķēniņš iecels augstā
godā un atdos tam ceturto daļu no savas valstības."

Ar ļaudīm par to sludinājumu apjautājies, viņš dabūja zināt,

ka tai zemē esot ūdens trūkums.

Pie otras ķēniņa valstības galvas pilsētas kopmaņa_ znots

atrada pie_ staba tādu sludinājumu: „Kas izgudros, kādā vīzē

musu zemē labības trūkums novēršams, tas dabūs no keniņa pus
valstību."

Mūsu ceļinieks apjautājās ar tās valstības iedzīvotājiem par
šo sludinājumu un dabūja zināt, ka šai zemē jau no senlaikiem

esot bads.

Trešā ķēniņa valstībā mūsu kopmaņa znots dabūja zināt no

ļaudim, kas trūvu drēbes valkāja, ka tās zemes ķēniņu meita,

viņa vienīgais bērns, esot pazudusi un ķēniņš solot tam lielu
maksu

L
kas viņam meitu atdotu. Viņa laikam esot dabūjusi galu

un tādēļ yisijaudis trūvējot.
Treša ķēniņa valsti cauri izgājis, ceļinieks ieraudzīja no tā-

lienes velna_ pilsētu ar ziliem dzelžu torņiem. Tam drebuļi pār
kauliem skrēja, šo nāves rīkli ieraugot. Zinādams, kur iet, viņš
bija visapkārt ar krustiem nokāries, un uz Dievu paļaudamies,
gāja talak, kamēr nonāca pie velna pilsētas vārtiem. Te nu stā-

vēja kristīga dvēsele pie velna pilsētas vārtiem, tik_ lieliem, ka
ne simts vīru tos nevarētu kustināt, un domāja: „Kā gan varēs

te iekšā tikt?"

Kopmaņa znots meklēja kādu lietu, ar ko klauvēt, lai laiž
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iekšā, bet nevarēja atrast. Te nejauši piesitās viens no viņa kru-
stiem pie vārtiem un, redzi!

— vārti atvērās ar lielu troksni,

Kopmaņa znots nu iegāja iekšā ar pukstošu sirdi, jo viņš domāja,
ka cita radījuma gan še neatradīšot, bet tikai velni būšot; tak

viņam še bija misējies. Tikko viņš savu roku pielika, pie durvju
kliņķa klabinādams, acumirklī durvis no iekšas atvērās un jauna,
skaista sieviete, kā eņģelis smaidīdama, nāca tam pretim, viņi
uzrunādama: „Kā tu, kristīgā dvēsele, šai vietā tiki? Še jau
neviens no kristīgiem cilvēkiem ne acu nerāda. Laime, ka pats
sātāns nav mājā, tad tu gan rītdienas vairs neredzētu."

Kopmaņa znots tai atbildēja: „Kā tad tu vēl te dzīva esi?"

Tā sieviete atbildēja: „Es jau labu laiku te dzīvoju, esmu

ļaunā sieva."

Tā runājot, tai sāka asaras birt pār vaigiem. (Šī skaistā sie-

viņa bija pazudusī ķēniņa meita.) Šie abi nu viens otram savu

nelaimi izstāstīja un slēdza draudzību uz bēgšanu. Ķēniņa meita

stāstīja, ka velns viņu sagrābis, viesuļa vīzē še atnesis un sev

par sievu turot.

Vakarā ķēniņa meita paslēpa kopmaņa znotu kādā lādē un

taisīja sev un savam vīram velnam tur virsū gultu. Labu nakti

un Dieva sargāšanu viens otram vēlēdami, viņi abi gāja katrs

savā gultā, ar bailēm gaidīdami velnu mājā nākam. Bet tikko

gultā bija iegājuši, te princese par laimi iedomājās, ka vārti vaļā

palikuši. Tad būtu liela nelaime, kad ļaunais to uzietu, jo viņš

gan Jabi zināja, ka princese pati nevarēja tos vārtus vaļā attaisīt

Tādēļ bija abiem jāiet steigšus vārtus aiztaisīt. Piegājuši, abi

visā_ spēkā pūlējās vārtus aiztaisīt, bet viss velti, — vārti ne-

kustējās ne no vietas. Te kopmaņa znots iedomājās par krustu,

ka tam klāt piesitoties, vārti bija atdarījušies. Viņš sita ar kru-

stu pa vārtiem, un, redzi, vārti aizskrēja ar lielu troksni cieti.

Nu abi steidzās atkal steigšus savās gultās, jo kad ļaunais

viņus abus būtu dabūjis redzēt, tad abiem būtu klājies slikti.

Tikko princese un kopmaņa znots katrs savā gultā bija iegājuši
atvērās durvis un velns kā bulta iešāvās pa durvim iekšā. Vjņa
pirmie vārdi bija „Siev\ man šķiet, ka še kāds kristīts cilvēks

atrodas, še ir kristīta cilvēka smaka."

Princese tam lišķēdama atbildēja: „Sirsniņ! tu pats esi

kristīgām dvēselēm sasmērējies, tādēļ tev ož pēc kristīga cilvēka

smakas. Nāc vien gulēt, še nav nevienas kristīgas dvēseles."

Princese, rītā pamodusies, stāstīja ļaunajam, ka viņai šo

nakti esot bijuši ērmīgi sapņi. Viņa esot sapņojusi, ka vienā ķē-
niņa valstībā trūkstot ūdens, tādēļ tur daudz ļaudis no slāpēm

mirstot. Otrā ķēniņa valstībā trūkstot labības, tādēļ tur bads
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esot liels. Trešā ķēniņa valstībā esot ķēniņa meita pazudusi.
Tad viņa sirsnīgi lūdza, lai izstāstot, ko šie sapņi nozīmējot.

Ļaunais tai atbildēja: „Še nav nekas ko izskaidrot, tu esi

tīru patiesību sapņojusi. Vienā ķēniņa valstībā ir tiešām liels

ūdens trūkums. Tas tādēļ, ka ļaudis, ūdeni smeldami, vienmēr

velnu piesauc; par to Dievs dusmojas un ir atļāvis velnam visus

avotus aizbāzt. Kad tur tagad visus kalnus mācītājiem liktu no-

svētīt, tad atvērtos visi avoti un ūdens būtu diezgan. Tāpat arī

tajā ķēniņa valstībā, kurā labības trūkums; tas tādēļ vien ir, ka

strādnieki pie ikkatra darba piesauc velnu, tā tad man īpaši sest-

dienas vakarā darbinieku pulkā liels posts, ka nezinu, kuram

klausīt, jo visi mani piesauc. Dievs par to, ka ļaudis ne viņu
piemin, bet velnu, ir atdevis visu lauku svētību velnam un velns

tos augļus ik gadus ierauj zemes dibinā. Kad tur tos labības

laukus mācītāji nosvētītu, tad pārplīstu visi kalni un pa tiem plī-
sumiem labība, kas simtiem gadiem tur sakrājusies, nāktu laukā.

Bet tā pazudusī ķēniņa meita esi tu pati."

Princese atbildēja: „Ak, cik labs vīrs tu esi, sirsniņ! — tu

no savas sievas neko neslēp. Es mūžam no tevis vairs negribu

šķirties. Simts tūkstošu kārtīgi pateicu par to, ka tu mani par
sievu esi ņēmis un mani izvedis no mana tēva mājas, kur man

teva un mātes bārieni daudzreiz bija jādzird. Bet nu vēl vienu

lietu lūdzu: Stāsti man, kā gan var tikt no šejienes atpakaļ? Tu

tak tik neuzticīgs nebūsi, ka domāsi, ka es gribu aizbēgt?"
Uz to ļaunais atbildēja: „Tā maza lieta no šejienes atpakaļ

tikt. Vajaga tikai ar krustu pie vārtiem piesist, tad tie paši at-

veras, tad vajaga trīs krustus pie krūtīm un trīs krustus pie mu-

guras piespraust un ejot nemaz atpakaļ neskatīties, kamēr no ma-

nas valstības ārā tiek, tā var bez bēdām atpakaļ tikt."

To velns droši varēja stāstīt, jo viņš domāja, ka princese
nevar dabūt krustu, tādēļ, ka visā velna mājā no koka ne smakas

neatradās, bet visas lietas bija no dzelzs; un uguns, ko vārīt un

sildīt, izšāvās no zemes bez kurināšanas.
Ļaunais nu teica: „Tagad man laiks iet, jo mani gaida daudz

vietās."

Savu bultu maku velns aiz lielas steigšanās aizmirsa mājā
un aizskrēja kā vētra rūkdams, kaukdams. Tikko ļaunais bija aiz-

gājis, princese pacēla lādes vāku, izlaida kopmaņa_ znotu lauka

un teica: „Tagad mums laiks bēgt. Tu jau gan būsi visu dzir-

dējis, ko ļaunais man stāstīja, tādēļ ar stāstīšanu nav ko kavē-

ties. Steidzies drīz, kā tiekam projām!"
Kopmaņa znots nu paņēma sātāna bultas un deva princesei

n ° saviem krustiem, cik vajadzēja. Abi devās ceļā.
Ne cik tālu gājuši, viņi dzirdēja sev pakal stipri rūcam. Par
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laimi neviens no tiem atpakaļ neskatījās; tad gan būtu slikti

gājis. Pēc dzirdēja velnu no pakaļas saucam: „Sieva! sieva!

atskaties jel atpakaļ uz mani, uz savu vīru!"

Bet viss bija velti, sieva neskatījās vis. Tā tad ļaunajam

bija bez sievas uz māju atpakaļ jāgriežas.
Neizteicams bija princeses tēva prieks, kad viņš savu jau

sen par mirušu turētu bērnu redzēja atkal dzīvu. Ja viņas glā-

bējs nebūtu kopmaņa znots bijis, tad ķēniņš būtu atdevis viņam

savu meitu par sievu. Ķēniņš gan gribēja savas meitas glābēju

pie sevis paturēt, bet šis gribēja labāk doties pie_ savas mīļās

sieviņas. Ķēniņš nu atlaida kopmaņa znotu, to apdāvinādams ar

visādām goda zīmēm un tam par meitas izglābšanu deva lielu

kuģi ar dārgām mantām līdzi.

Otram ķēniņam znots izteica, kādā vīzē viņa zemē labības

trūkums novēršams, un kad viņa padoms par labu bija atrasts,

tad ķēniņš tam piedāvāja izsolīto pusvalstību. Bet kad viņš tās

nepieņēma, tad ķēniņš to apdāvināja ar visādām goda zīmēm un

tam deva lielu kuģi ar mantām līdzi.

No trešā ķēniņa kopmaņa znots dabūja trešo kuģi ar mantām

un arī tās valstības goda zīmes. Tā tad viņš pārnāca dzimtenē

ļoti bagāts un godināts.

Septiņi gadi bija pagājuši, kamēr kopmaņa znots no tēva ze-

mes bija aizgājis. Pa šo laiku viņš bija garu bārdu uzaudzinājis

un tik svešs palicis, ka dzimtenē neviens viņa vairs nepazina.

Tādēļ viņš izlikās gluži svešs un stāstījās, ka no tālienes nācis

un gribot šinī pilsētā par kopmani palikt. Viņš īrēja par dārgu

cenu no sievas tēva bodi un izlikās viņa priekšā par svešu kop-

mani, kas no tālas zemes še atnācis tirgot.

Kopmanis savu meitu jau sen būtu apprecējis kādam citam,

ja tik meita būtu gājusi. Tagad viņas vīrs izlikās priekš viņas

ļoti mīlīgs. Viņš tai stāstīja, ka esot neprecējies jaunskungs un

labprāt no šā vidus vēloties sev mīļāko izredzēties. Kopmaņa

meita_ gan ilgi turējās viņa mīlestībai pretī, bet jo vairāk viņa

atturējās, jo vairāk viņš tai patika. Pēdīgi nevarēdama vairs il-

gāki atturēties, viņa apsolījās svešo kopmani precēt. Brūtes tēvs

bija pilnā mierā un tā tas nodzēra precības. Kāzas lieliski sa

taisīja. Priekš laulāšanās visi ēda, uzdzēra jaunajam pārim ve-

selību. Tad brūte un brūtgāns saģērbās goda drēbēs un nu gai-

dīja mācītāju. Tagad bija laiks brūtgānam pazīstamam doties.

Viņš atstāja tīšām savu īsto laulības gredzenu uz galda, izlikda-

mies, ka to butu aizmirsis, un pats izgāja ārā. Brūte, šo gredzenu
ieraudzījusi, tūdaļ pazina un ļoti iztrūkusies izsaucās: „Tas if

mana pirmā vīra gredzens!"
Kad nu brūtgāns iekšā nāca, tad brūte un brūtes tēvs vifl'J
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iesāka vaicāt par to gredzenu, bet brūtgāns pastāvēja, ka tas

viņa paša gredzens un teica: „Sis gredzens ir mans pirmais lau-

lības gredzens, ko priekš septiņiem gadiem, kad pirmajā laulībā

devos, dabūju no savas brūtes."

Nu brūte pazina savu vīru un kazu vieta bija prieka dzīres.

Tagad arī iedeva kopmaņa znots sievas tēvam sātāna bultu maku.

Nu gan būtu jādomā, ka kopmanis savu pirmo naidu būtu aiz-

mirsis un ar savu meitas vīru, kam tagad ne goda, ne mantas

netrūka — pilnā mierā būs, bet nekā — kopmanis arvienu vēl

lūkoja viņu nogalināt.

Netālu no tās pilsētas bija kalējs, kas mežā dedzināja ogles.
Pie šā nu kopmanis sūtīja savu znotu nakti, lai pastellē kumodes

atslēgu, un pavēlēja, lai taisni ejot caur mežu, ka drīzāki atpakaļ
tiekot. Kopmanis domāja, ka znots caur mežu iedams, iekritīs

ogļu bedrēs un tur galu dabūs. Bet znotam ejot vēl nebija ogļu

bedru griesti sagruzduši, tādēļ viņš bez kaites izgāja. Atpakaļ nā-

kot viņš satikās ar vecu draugu un ar to iegāja traktierī malciņus
dzert.

Kopmanis, nevarēdams znota mājās sagaidīt, domāja, ka tas

jau esot galu dabūjis. Viņš gāja lūkot, bet pa šo laiku ogļu bedru
griesti gruzdēdami bija vājāki palikuši un tā tad kopmanis pats
iekrita kvēlošā ogļu bedrē un bija pagalam. Kopmaņa znots nu

palika viņa vietā par kopmani un dzīvoja laimīgi.

16- A. 930. 461. Skolnieks R. Tupesi s no 75. g. v. A. Jurķ a,

K. Lielozola kr.

Reiz bija viens bagāts kaufmanis, kam vienreiz gadījās gu-
lēt pa nakti pie kāda nabaga saimnieka. Kaufmanis pa nakti

sapņo, ka viņam mājā piedzimst meita, un te pie saimnieka,_kur
viņš guļ, atkal piedzimst dēls, un abi saprecas. No rīta piecēlies
viņš redz, ka ir piedzimis saimniecei dēls. Kaufmanis
domā: ~Ja nu te tāds nabaga puika pie manas meitas nāks, tad
es labāk viņu nopirkšu."

Šis nu prasa saimniekam, lai pārdodot savu dēlu. Saimnieks

atbild, ka viņam tikai esot viens pats dēls, kādēļ negribot to labi
Pārdot. Kaufmanis apsolās labi samaksāt un puiku labi turēt,

bēdīgi saimnieks ir tomēr ar mieru, pārdod ari savu dēlu. Kauf-
manis brauc pa mežu un paliek nopirkto puiku apakš viena ozola.

Tur pa to ceļu gadās braukt vienam mācītājam ar savu ku-
čieri. Mācītājs, izdzirdis bērna brēkšanu, liek kučierim, lai iet

skatīt, kas tur brēc. Kučieris atrod vienu puiku zem ozola un

ames to mācītājam. Mācītājs puiku pārveda mājā un pakrustīja
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par Ozolu, tapec ka viņš bija atrasts zem ozola. Viņš to uzaudzi-

nāja, labi paskoloja, iesvētīja un izlaida pasaulē.

Ozols nogāja pilsētā pie kāda kaufmaņa par pārdevēju, un

beigās viņš palika kaufmanim par būkalteri. Kaufmanim bija viena

meita un Ozols sāka ar šo meitu mīlēties. Kaufmanis dabūja to

manīt un prasīja Ozolam, no kurienes viņš esot. Ozols viņam ari

visu izstāstīja, ko par sevi zināja. Izrunājies ar Ozolu, kaufma-

nis uzrakstīja vienu grāmatu un iedeva to šim, lai nonesot mežā

vienā mājiņā.
Ozols iet pa ceļu un redz ceļa malā maizes cepli. Maizes

ceplis lūdz Ozolam, vai viņš nevarētu pateikt, kāpēc nevarot ne-

kad izcept labu maizi. Ozols iet tālāk un redz ceļa malā vienu

ābelīti. Ābelīte saka: „Ozol, vai tu nevari pateikt, kāpēc es ne-

varu nest augļus?"

Ozols iet tālāk, ceļa malā redz dīki, un no dīka iznāk viena

līdaka un saka: „Ozol, vai tu nevari man pateikt, kāpēc man katru

gadu trūkst ūdens?"

Ozols iet tālāk, un nu ir sasniegta meža mājiņa, kur dzīvo

viens burvis. Ozols ieiet mājiņā un atrod tur vecu sieviņu sēdot.

Viņš iedod tai grāmatu, izstāsta visu, kas viņam jautāts, un prasa,

vai nevarētu pateikt viņam, kas darāms. Vecā ragana saka:

„Ej tur otrā kambarī, guli un paslēpies. Ja pārnāks mans vīrs,

viņš tevi nositīs."

Pārnāk vecenes vīrs, viņš tik nemierīgs un tikai prasa, kas

te ir bijis. Vecene viņu pēdīgi apmierina un tad prasa: „Tur
viens maizes ceplis nevar izcept labu maizi, kas tur noticis?"

„Tur ir apakšā viens krupis, to vajaga nosist."

„Tur viena ābele nevar nest augļus."
„Tur viņai apakšā naudas lāde, to vajaga atdot nabagiem."
„Tur vienā dīķī zivim trūkst ūdens?"

„Kad kāds cilvēks iet garām, to vajaga līdakai apēst, tad būs

ūdens."

No rīta vīrs aiziet medīt, un nu vecene izstāsta visu Ozolam:

„Tam maizes ceplim ir apakšā krupis, to vajaga nosist; tur mežā
tai ābelei ir apakšā naudas lāde, to vajaga atdot nabagiem; tai

līdakai vajagot apēst vienu cilvēku."

To dzirdējis, Ozols aizgāja un nogāja pie dīka, kur līdaka tam

prasīja, lai pateicot, kāpēc trūkstot ūdens. Ozols pagāja garām

dīķim un tad pateica līdakai, ka vajagot apēst vienu cilvēku, kas

iet garām, tad būšot ūdens papilnam.
Tad Ozols nogāja pie ābeles, kas tam prasīja: „Kāpēc es ne-

varu augļus nest?"

„Tev apakšā naudas lāde, to vajaga izņemt un atdot naba-

giem."
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Ābele nu atdeva Ozolam naudas lādi, un viņš gāja atkal tā-

lāk. Viņš nogāja pie maizes cepļa ,un ceplis prasīja, lai patei-

cot, kāpēc nevarot izcept labu maizi. Ozols atteica: „Tur apakšā
ir viens krupis, to vajaga nosist."

Ozols izņēma krupi un nosita. Visu to izdarījis, Ozols pār-

gāja mājā. Kaufmanis redz, ka šim vesela lāde naudas, un tūliņ
atdod savu meitu. Ozols apprec kaufmaņa meitu un paliek par

kaufmani. Vecais kaufmanis arī pats grib dabūt tādu naudu kā

znots un aiziet pa to pašu ceļu, kur znotu sūtījis, bet tur to norij
lielā līdaka.

17. A. 930. 461. St. UJanovska Viļānos. Zbior wiadomsci

do antropologu krajowej. T. XVIII. Krakavā, 1&»5, 375, 42.

Bjeja saimijnīks, cīši boguots. Jis vys gaidjēja Dīva gostūs,
i vys ap itū runuoja, ka Dīvs atīs iz jū. I bjeja jam ustoba šmuka

iztaisjēta, gultvs apkluotvs ar boltim pologim iz Dīva atīšonvs.

Gaidjēja jis, gaidjēja — vjērās: atīt vjecjeits, bjednvs, ap-
pleiss — prosas puorguļāt. I tys bjeja Dīvs. A saimijnīks nada-

zagoduoja i dūmuoja, ka übadzjeņč, pajēmja izdzyna jū i soka tai:

„Nava pi mana vītys djēļ tjeva, es gaidu cvtu gostu, a tu ej iz

pvuni, tī puorgulēsi."

Atī pyunā gulēja vjacjeitja, muotja juo, jau pīci godi _slyma
bjeja, atjemtys jai bjeja, i rūkvs i kuojis. Tvs vjecjeits nūguoja
iz pvuni i pascjēja tai muotjai: „Cjelīs ej iz ustobu, pasok šovam

dalām, ka juo sīvai pīdzims mjeita par godu, i gona sīva pīdzym-
dvnuos tamā pošā dīnā dālu, akai tī bārni izaugs, tai jī apzaže-
nesīs [apprecēsies]. Es asu Dīvs". I izputjāja.

Buobena pīzacjēla, īt vasaļa iz ustobu i soka: „Vot, djēlen.
bjeja pi maņa Dīvs, lvka pascjēt tjev tai i tai." I pascjēja jam
tū vysu vuordu.

„Byus slikti!" dūmoj tvs saimijnīks. „Nu, nikas! Mjerka-
vuosim fbaltkr. merkavac' — apdomāt] kai nivīn. kab maņ

nabvutu gons par znūtu!"

Vot, i puorguoja gods juo sīva dzymdynuoja mjeitu, a gona
sīva dalu. Tvs boguotvjs nūīt iz gonu i prosa: „Puordūd tu maņ

sovu dālu!"

Jis jau pazabjeida, ka tai i nūtiks, kai tvs vjecjeits sacjēja.

yons nu pvrmūtis nagribjēja puordūt, bet boguotyjs pasuleja jam
daudz: treis tvukstūšis djevja. Bārnu jam_bjeja gon, vot, jis i

Puordjevja tū djēleņu. Boguotvjs pajēmja jū, izņasja iz tjeirumu,
n ūvylka jū plyku — a tys bjeja zīm[u] — i īsvīdja jū snīga, kab

Jis nusoltu.

Puorguoja div ņedjējis, braucja ļaudis ar sīnu i klausās, ka



414

raud bārns tjeirumā. Dalt kluotu i vjerās, ka bjerņeņč gul vyds

snīga, a zam juo zaļa zuola, i pučeitis apleik apaugušis. I taids

sylts tamā vītā, ka garaini īt iz augšu kai dvumi. Pajēmja jī tū

bārnu i vad, a tvs boguotvjs padzierdja, ka raud bārns, izskrāja

nu sātys aizturāja jūs i vaicoj: „Kas tī ir pi jiusu?"

Jī soka: „Bārnu mjes atrodam!"

„Puordūdīt maņ!"
Nu labi

— jī pajēmja puordjevja tū puiškiņeņu par div tyuk-

stūšis. Boguotyjs pajēmja nazi, rozgrīzja jam vjēdjereņu, zarņe-

ņis izlaidja i īsvīdja jū mježā. Par div nedjēlis otkon braucja

laud's, atroda tū bārnu — vjerās, ka vjēdjerenč puorgrīzts, nū-

vjadja iz doktori, aizšvva jam tū vjēdjereņu, jis i palvka dzjeivs.

Vot, jis auga, auga — izauga par cīši šmuku puisi i bjeja jam jau

pīcpadsmit godu.
Vīnu dīnu ībrauc tys boguotvjs i vaicoj: „Nu kurīnis jiusim

taids šmuks puis's?"

Jī atsoka: JVlježā atrodam puorgrīztu vjēdjereņu!"

Jis tiuleņ dazagoduoja, ka tys pat's iraida, kur jis gribjēja
nūgubjēt, i soka: „Puordūd maņ jū!"

A jī nagrib ni par kaidu naudu jū puordūt. Vot, jis prosa:

„Tai īdūdīt maņ jū, lai jis nūnas munai sīvai gruomotu, ka man

juobraukoj iz treju godu iz cvtu kjēnisti nu sātvs!"

Jī palaidja. Jis pīrakstjēja gruomotu, a tamā gruomotā pi-

rakstjeits, kab sīva nūsyutjētu jū iz razboinīkim, kab jī jū nusvstu.

„Akai nabvus tai padareits, to ka atbraukšu par treis godi, vy-

sim golvvs nūjimšu!"
Nūguoja tys puiškins ar gruomotu i cjelā aizmvga cīši. A

tai šaltjai eņgjels nūzalaidja nu dabasu, tū gruomotu izjēmja, a

jam cvtu īlyka, kur bjeja pīrakstjeits, kab jei itū puiškinu ar sovu

mjeitu apžeņeitu. „A ka tvs nabvus padareits, to es atbraucs,

golvvs nūjimšu jiusim!"

Atguoja puišķins, padjevja gruomotu, sīva puorskaitjeja, pa-

jējmja i apžeņēja jū ar mjeitu sovu. Nu i dzjeivuoja tī jauniči.

dzjeivuoja kai divi bolūži. Treis godi puordzjeivuoja, bjeja jūn

bārni jau, ka atbraucja tāvs juos. Ka īraudzjēja, ka jis jam par

znūtu palvka, to tai cīši aizzasirdjēja, ka nu dusmu iz augstīm

lācja i nu golvvs mot's plāsja zjamjā! Goduoja jis, goduoja, ku

ar jū padareit, kai jū nūgubjēt. Pasaucja jūda sjeva i soka tai:

„Es asu dzierdjējis, ka aiz jiuru ira zalta vāza i daudz naudvs.

Ej tu, daboj maņ tuos vāzys i naudvs!"

Kū jam bjeja darēt? Sazalaidjēja [sataisījās! i nūguoja. At-

guoja da jiuru — vjerās: laiva iz molvs i zvjeinīki grib dzjeitīs

pa cjelu. Jis prosa: „Pajemit mani puorcjelit iz viņu pusi!"
Jī soka: „Labi, sjēstīs!"
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„A cik gribjāsit moksvs?"

„Nikuo mjes nagribim, nikaidvs moksys, mjes breivi cjelam

puori iz ūtru molu."

Jis šādās i puordzyna jū [i]z ūtri pusi. Dabuoja vāzys zalta,

pajēmja naudys, cik vīn varēja, atguoja da jiuru i zvjeinīki tī

puorcjēla jū atpakaļ iz itū pusi. Atīt iz tāvu i soka, ka jau vvsu

padarēja, kū tāvs lyka jam, i vāzu zalta atņazja i naudvs. Tāvs

nūzabreinēja, ka jis pazagrīzja nu tinenis, bet soka tai: „A kū cik

[tik] moz tu naudvs atņezi?"
Jis atsoka: „Es navarēju nast vairuok, bet tī vjēl daudzi

palvka!"

„Vajadzjeja vairuok jimt! Es jimtu vysu!"
Sazalaidjēja, brauks jau pats tāvs pjēc naudvs iz jiurom. A

tī zvjeinīki vys dzonuojās ar laivu nu vīnvs pusis iz ūtru pusi.
Jis prosās: „Puorvjedit man iz viņu pusi!"

Jī soka: „Labi, sjēstīs!"

„A kaida byus par tū moksa?"

„Nikaidys moksvs navajag, mjes breivi vadam!"

Jis šādās i īt, akai izguoja iz vyds jiuru, jī skrāja viersum

iz juo i soka tai: „Mjes tjeva i gaidjējuom!"

Jemja īsvīdja jū jiuruos! Nu, i tvs puisjeits dzjeivuoja ar sovu

sīvu šmuki gleiši, par tū, kū Dīvs lvka, tuo Dīva vuordu nava-

rēja puorgrīzt boguotyjs. Kai Dīvs nūsprīdja, tai i nūtyka.

18. A. 930. 461. J. Opyncans Bērzgales pag.

Cytu reizi kaidā molā dzeivuoja boguots kungs. Jis sataisa
lelu gudu un palvudz Divu vīsūs. Jam beja divi meitas: vīna

skaista un ātra naskaista, klvba. Gūda laikā kungs sovu naskai-
stū meitu, lai naradzātu vīsi, īspīž kurku kambarī.

Dīvs uz kunga gūdībom svuta svātū Juoni. Kad svātais

Juonis atīt pi kunga vacuos drēbēs, kungs juo nagrib laist muo-

juos. Tū vokor plūstījās lels nagaiss un tuodēl vecīts lyudzja jam

dūt kot kur vītu puorgulēt. Kungs jam atlaun nusavītutīs kurku

kambarītī. Svātais Juonis aizdadzvnoj svecīti un vysu nakti

skaita tikai puotorus. Gaida, gaida kungs Dīvu, bet nikai navar

sagaidīt.

Gudu atlīk uz ūtru dīnu un otkon gaida. Dīvs svuta svatu
Pīteri. Tū dīnu nagaiss sacēla vēl leluoks. Atīt Pīters uz_kungu,
bet kungs pat muojuos nagrib laist. Svātais Pīters lvudzas īlaist

ķot kaidā klāvā, voi cytā breivā kuormā. Kungs beiguos atlaun
jam nūsavītūtīs kurku kambarī. Pīters īdadzvnoj svecīti un vvsii

nakti skaita puotorus. Kungs gaida, gaida Dīva, bet nikai navar

sagaidīt; gūdu otkon atlīk uz trešū dīnu.
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Trešā dīnā nagaiss puorsavērš par lelu auku. Uz kungu atīt

kaids vecīts, tvs beja pats Dīvs. Iraudzējis vecīti, kungs pat aiz-

saklīdz: „Vīni tikai übogi volkuojos, bet Dīvs vys naīt."

Vecīts nateik pījemts muojuos, bet nūvītuots kurku kambarī.

Vecīts īdadzynoj divi svecītes un īsuoc skaitīt gruomotā. Ap
kaidom pušnaktem klētī nūsalaiž engels un prosa vecīšam: „Dīvs,

mežsorgam dzyma dāls, kaidu laimi jvus jam atvēlēsit?"

„Kaida laime tāvam, taida lai ir ari dālam," atbild vecīts.

Engels pazust. Vecīts otkon skaita gruomotā. Par kaidu lai-

ciņu engels pasaruoda nu jauna un prosa vecīšam: „Dīvs! tier-

guotuojam dzvma dāls, kaidu laimi jvus jam atvēlēsit?"

„Kaida laime tāvam, taida lai ir arī dālam," atbild vecīts.

Engels pazust. Vecīts arvīn skaita gruomotā. Vēl par kaidu

laiciņu atskrīn engels un prosa vecīšam: „Dīvs! kunga bobulī-

šam dzvma dāls, kaidu laimi jyus jam atvēlēsit?"

„Kunga bobulīšam byus arī kunga laime," atbild vecīts.

Atīt dīna, vecīts aizīt prūjom. Meitene vvsu radzātū un dzier-

dātū izstuosta šovam tāvam, kungam. Kungs nu dusmem nazvna,

kū darīt, jis syuta pi bobula sovu sulaini, lai tvs izzvnoj, voi pa-

reizi tys, kas tyka stuostīts nu juo meitas. Sulains atsagrīzīs aplī-

cynoj, ka patīši paguojušā naktī bobulam ir dzimis dāls. Kungs llk

sajyugt zyrgus un pats dūdās pi bobulīša, lai nu juo nūpierktu šu

bārnu. Bobulīts, byudams nabogs, arī puordūd sovu bārnu, tikai

ar tū nūrunu. ka moksa par jū bvutu tys zalts, ar kuru jū kungs

varātu apbērt. Kungs apbēris bārnu ar zaltu, jis pajem jū sev lei-

Pabraucis kaidu gobolu, kungs līk kučēram īsvīst bārnu

snīgā. Kučēram žāl bārna un tuodēl, jis, īguojis kryumūs, atraun

kažūkam pīdurkni un jimā īlīk bārnu. Par kaidu laiciņu brauc

vīns tierguotuojs. Jis klausās: krvumūs klīdz mozs bārns. Atradis
krvumūs bārnu, viņš pajem jū pi sevis. Pa ceļam tierguotuojs
ībrauc pi kunga un izstuosta, ka krvumūs pacēlis mozu bārnu.

Kungs lvudzās, lai tierguotuojs jam puordūd, runuodams, ka jam ir

klyba meita, kurai nava kuo darīt. Tierguotuojs puordūd kungam

atrostū bārnu. Kungs tvulīt līk sulaiņim aizvest un īsvīst bārnu

jyurā, jo natuoli beja jyura, kura naaizsola pašūs lelūs soltumūs.

Sulaiņi izpylda kunga pavēli, jī aizvad bārnu uz jvuru, bet jīm teik

bārna žal un tuodel jī īlīk jū mucā un palaiž jvurā. Nav zvnoms.

cik ilgi barns pluovuoja jyurā, bet beiguos šei muca izpluovoj pi

vīnas baznīcas jyuras molā. Baznīckunga kolps izlauž mucai du-

nas un par breinumu īrauga vydā bārnu. Par šū gadījumu kolps

pastuosta baznīckungam, kurs bārnu audzēt pajem pi sevim. Jis

barnu nukrista par Aizmierstū Ontonu.

Par ļaiku Ontons izaug skaists puisāns un baznīckungs jū at-

dūd školā. Aizmierstais Ontons školā muocuos lūti labi, ir pyr-
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mais školāns. Kaidureizi kungs braukdams car šū baznīcu, ībrauc

pi baznīckunga vīsūs. Runa pa runai un baznīckungs izstuosta,

ka pi juo izaudzis jvuras molā mucā atrostais bārns un asūt lūti

gudrs jauneklis. Kungs nūpratis, ka tys ir bobuļa dāls. Jis lvudza

baznīckunga puordūt jam šū jaunekli, svuleidamīs, ka jam naasūt

dāla. Baznīckungs arī puordūd Aizmierstū Ontonu kungam.

Kungam vajadzīgs beja braukt pa darišonom un tuodēl jis

uz sovu muižu palaiž jaunekli vīnu, īdūdams jam aiznest saimnīcai

gruomotu, kurā jis beja pavēlējis Aizmierstū Ontonu nūnuovēt.

Ceļā jaunekļam aizīt prīkšā vīns vecīts, kurs izprasējis, nu kurīnes

jis īt, un izzynuojis, ka jauneklis nas kaidu gruomotu, paprosa jū
paskatīt. Jauneklis nagrib dūt, bet vecīts tūmār izprosa. Puorskai-

tējis gruomotu, vecīts jam jū un saplēš, bet juos vītā pīroksta cytu,

kurā kunga vuordā pavēl muižas saimnīcai atdūt sovu skaistū mei-

tupar sīvu šuos gruomotas nūdevējam, cytaidi jai draudūte nuove.

Apturējuse nu sova veira taidu pavēli, pret sovu gribu saimnīca

tvulīt nūtaisa sovai meitai ar Aizmierstū Ontonu boguotas kuozas.

Par kaidu laiku atsagrīž muojuos pats kungs un, izzynuojis

nutvkumu, palīk voi troks, bet jam tūmār žāl sovas meitas un tuo-

dēl jis tvulīt nanuovej Aizmierstū Ontonu. Bet kungs nikai navar

apsamīrētīs ar tū, ka bobula dāls palīk juo vītā, lai gon jam po-
šam vairs nabeja labi nuovēt sovas meitas veiru.

Jis grīž pi rogonom pēc podūma. Rogonas īteic jam svutīt

Aizmierstū Ontonu pi vaina izvaicuot, kuodēl kunga uobelu

duorzā puorstuojuši augt uobuli, jo nu vaina nogim jis dzeivs vairs

neizrausīs. Pījēmis šūs gudrību, kungs aizsyuta Aizmierstū On-

tonu pi vaina izvaicuot, kuodēl juo duorzā vairs naaug uobuļi.
Aizmierstais Ontons dūdas ceļā. Jis īt kaidam vācam rasnam

uzulam garam. Uzuls vaicoj: „Kur tu, Aizmierstais Onton, tai ej?"

Jis izstuosta, ka īt pi vaina. Ūzuls juo suoc lvugt, lai izvaicoj
nu vaina, kuodēl jam tai ilgi ir juodzeivoj vācam, un voi navar

kai atstuot šū dzeivi. Aizmierstais Ontons apsajem vvsu izvai-

cuot. It vēl kaidu laiku — vērās: ceļa molā ar kaids zemnīks.

Zemnīks prosa, kur ceļa veirs ejūt. Aizmierstais Ontons izstuosta,

ka ejis pi vaina. Zemnīks prosa pavaicuot, kuodēl juo teiruma

naaugūte vairs maize. Jis pīsajem izvaicuot vvsu.

Vēl īt un sastuop vīnu kungu.

„Kur tai ej?" vaicoj kungs.

Jis iztusosta, ka ejis pi vaina. Kungs lvudzas izzynuot, kur

Palykuse juo pazudušuo meita. Aizmierstais Ontons apsajem iz-

vaicuot. It, īt — beiguos jis pīīt pi kaida tylta. Tikku jis izīt uz

tvlta
— dzierd, kai tvlts vaicoj: „Kur tu ej?"

„Pi vaina," atbild Aizmierstais Ontons.
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„Esi tik lobs, pavaicoj, cik ilgi man ir juostuov, un cik ilgi vēl
munus suonkaulus meis zam kuojom un treis grvutī skrituli?"

„Labi, izvaicuošu," jis atbild.

Beiguos Aizmierstais Ontons nūīt pi vaina pils. Pilī jū sateik

skaista jauna meita. „Kai tu te tvki?" īzaklīdz jaunova.

Jis izstuosta vysu. Jaunovai Aizmierstais Ontons lūti pa-

teik, jei jū sajem lūti lobi. Par kaidu laiciņi jī dzierd, ka suoc

zeme reibēt.

„Vai, tvs muns veirs, tvulīt lem aiz cepļa, cvtaidi tev nuove."

Aizmierstais Ontons aizlem aiz cepļa. īskrējis valns nūsa-

krota, īraun kaidas reizes dagunā un teic: „Fu, es te saūžu kri-

stīga cylvāka smoku."

„Kas te dūs kristīgu cvlvāku?" atbild jaunova. „Še lobuok

uzkūd!"

Kad valns beja paēdis, jis pavel jaunovai paīskuot jam golvu.
Jaunova īskoj, īskoj un tad vaicoj vainām: „Kū tvs nūzeimoj?

Es itkai pīsnaužu un dzieržu, kai Aizmierstuo Ontona
,

kai ūzula

bolsu, kurs vaicoj, cik vēl ilgi jam bvušūt juodzeivoj un voi na-

vars atsasvabynuot nu šuos dzeives."

„Mulķis, jo jis tam ūzulam apsītu jūstiņu, tad tys tyulīt nīīsa-

guoztūs un zam ūzula jis vēl atrostu lelu zalta kotlu."

Paīskuojuse vēl kaidu laiciņu, jaunova otkon īsuoc runuot:

„Es kai pīsasnaužu un dzierdu kai zemnīka bolsu, kurs vaicoj, kā-

dēļ juo teirumā naaugūte maize."

„Vajadzīgs art na nu kolna, bet pret kolnu, tūreiz maize augs,"
atsasauc valns.

Vēl īskoj: „Es otkon pīsasnaužu un it kai kaida kunga bolss

vaicoj: kur palykuse juo meita."

„Tu tak esi tei pazudušuo meita," atbild valns. „Kad tu moža

beji un škaudoj, tad tova muote naatbildēja: esi vasaļa, tuodēl

tu pazudi."
Vēl īskoj, tad par kaidu laiciņu jaunova otkon īsuoc runu: „E$

dzieržu, kai tylts vaicoj, cik ilgi vēl jam juostuov."

„Izsplautu, nūreitu divpadsmit kugju un vairs navajadzetu

stuovēt," atsasauc valns.

Jaunova otkon īskoj, tad jautoj: „Man it kai mīgā vaicoj

kaids kungs, kuodēl juo duorzā naaugūt uobuli."

„Vajadzīgs sausūs zorus izgrīst un tad augs uobuli," atbild

valns un pisatrvucis aizaklīdz: „Kai es nuveleju! Nu palīc vīna,

man juosalaiž ceļā."
Valns aizskrīn. Aizmierstais Ontons izlem nu cepļa un, pa-

jēmis jaunovu, laižas bēgt nu vaina pils. Jī pīskrīn pi tvlta.

Tylts vaicoj: „Nu, voi izzynuoji, kū par munu likteni?"

„Puorīšu puori — pasacīšu," atbildējis.
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Kad jī jau beja puori, Aizmierstais Ontons izstuosta tvltam,
kai beja valns teicļs. Tvlts tikkū izspļuovja kugjus, kai sajuka.

Sajutis jaunovas bēgšonu, valns devjās pēc juos, bet kad jis pī-

skrēja pi tylta, tvs pošlaik jau beja sabrucis un valns palvka vīns

lomuojūtīs uz sovas solās.

Atsagrīzdamīs uz muojom, Aizmierstais Ontons atdūd kun-

gam juo pazudušū meitu, izstuosta zemnīkam, kai vajadzeigs art,

lai maize augtu, tad apsējis ap ūzulu jūstiņu, jis sadaboj zalta

kotlu. Muojuos jis izstuosta šovam tāvučam, kas ir juodora, lai

duorzā uobuli augtu, pēc kam kungs puorstuoja vairs naīredzēt

Aizmierstū Ontonu un svētēja juo laulību ar sovu skaistū meitu.

19. A. 885. 461. 930. Ernsts Birznieks no Kriša Skudras

Dzirciemā. Jkr. 111, 23 LP, VII, 11, 25, 5, 3.

Bagātais Mārtiņš bija tik bagāts, ka viens pats varētu par
skaidru zelta naudu atpirkt visus Kurzemes kviešu laukus ar vi-

siem salmiem, visas magazīnas klētis ar visiem graudiem un vi-

sus mežus ar visiem kokiem.

Kādā dienā viņš taisīja lieliskas balles: no pat baznīcas līdz

savām durvim viņš noklāja deķus un uzlūdza pašu Dievu ballēs.

Visu dienu cep, brūvē, vāra un ir — visu smalkāko. „Nebūs jau
šādi, tādi viesi, pats Dievs būs pie bagātā Mārtiņa ballēs."

Ir jau novakars, bet pa izklātiem deķiem vēl nenāk neviens;

metas jau tumšs, bet vēl Dievs nav ieradies.

Līdz ar labu patumšu pienāk kukņā kāds sirms nabadziņš
un lūdzas nakts māju. Bet bagātais Mārtiņš negrib par to nekā
dzirdēt: kur pats Dievs uzlūgts ballēs, tur jau nevar pieņemt
šādus, tādus übagus! Bet bagātā Mārtiņa mazā meitiņa lūdz, lai

nedzenot vis veco krusttēvu projām, kur šis vairs tumsā varot

iet? Bagātais Mārtiņš beidzot atļauj arī nabadziņam palikt pa

nakti, bet viņam turpat kukņā jāguļ. Vecītis ir ar to pilnā mierā,

Patencina un liekas tūliņ turpat gulēt.

Bet gaidītais viesis — Dievs —kā nenāk, tā nenāk. Bagātais
Mārtiņš tomēr nezaudē vis vēl dūšu. „Nākt viņš nāks, vai agri,
vai veļu, jo viņš jau to piesolīja, kad lūdzu. Tik ātri viņš tik ne-

var iztikt, vai Dievam gan maz darīšanu? Te viens lūdz, te otrs

sūdzas, te trešais brēc. Kamēr tos visus apmierina, paiet jau arī

savs laiks."

Viņš gaida vēl kādu laiku, kamēr tam sāk nākt miegs, bet

gulēt nevar iet. Kad Dievs nāks, kas tad viņu sagaidīs? Mār-

tiņš liek turpat kukņā pie durvim uztaisīt sev gultu un sāk Dievu

gaidīt gulšņus. Tā caurmiegā guļot, viņš dzird, ka viens ienāk

kukņa un sāk runāt. Viņš pusmiegā klausās: „Dievs! kada laime
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tiem būs, kas šonakt dzims? Tagad patlaban dzimst trīs dēli: ķē-

niņam, kaimiņu kungam un tepat, kaimiņu pagastā, nabaga at-

raitnei."

„Kas ķēniņš dzimis — būs ķēniņš, kas kungs dzimis — būs

kungs, bet nabaga atraitnes dēls apprecēs bagātā Mārtiņa meitu."

Beidzamā runātāja balss ir tīri tāda pati lēna un mīlīga, kā

vakar vakarā pienākušā nabadziņa. Mārtiņam šaujas prātā, kad

tik tas pats vecītis nebūs bijis Dievs? Viņš lec augšā un iet ska-

tīties, vai nabadziņš patiesi ar kādu runā, bet tur vairs nav ne

nabadziņš, ne viņa kulītes, ne arī cita kāda. Nu gan bagātais
Mārtiņš skaidri noprot, ka vakar vakarā pienākušais nabadziņš

bijis pats Dievs, bet kas to varēja domāt, ka tas nāks tik vienkārši

— par nabadziņu? Būtu Mārtiņš to zinājis, tad gan večiņu būtu

uzņēmis citādi, bet kas bijis, tas bijis.

Tik par to bagātais Mārtiņš nevar apmierināties, ka nabaga
atraitnes dēls apprecēšot viņa meitu. Tas jārauga kautkā izjaukt.

Tūliņ otrā rītā viņš brauc meklēt nabaga atraitni un patiesi to ari

atrod ar viņas spirgto dēliņu turpat kaimiņu ciemā. Bagātais

Mārtiņš sola par viņas dēliņu veselu pūru zelta naudas. Naba-

dzīte negrib, negrib pārdot savu dēliņu, bet kad uzskata uz galda
lielo čupu spožo dukātu un citur visur kailo nabadzību, pārdod arī.

Bagātais Mārtiņš paņem puisēnu un brauc atpakaļ uz mājām.
Mežā ticis, Mārtiņš iedod puisēnu kučierim, pavēl to nokaut

un sirdi viņam atnest. Kučieris ieiet mežā, bet viņam mazā tār-

piņa žēl, kā lai tādu var nomaitāt? Viņš skatās apkārt, kur va-

rētu maziņo nolikt, un ierauga turpat uz sūnām zaķi guļot. Ku-

čieris noķer zaķi, nokauj to, izņem viņa sirdi, noliek mazo puisēnu

zaķa midzenī un iet atpakaļ pie bagātā Mārtiņa. Šis paņem zaķa

sirdi puisēna sirds vietā un ir it mierīgs.
Pa to pašu ceļu gadās braukt mācītājam. Viņš pret to pašu

vietu izdzird tā kā bērna balsi un iet mežā raudzīt, kas tur brēc.

Viņš atrod mazo puisēnu zaķa midzenī, ņem to klēpī, ved uz mā-

jām un audzina kā savu dēlu.

Tā tas nu velkas kādus septiņus gadus. Te kādu reizi at-

brauc bagātais Mārtiņš pie mācītāja viesos. Pa mācītā ja muiiu

skraida apkārt tāds dūšīgs puika, tā septiņu gadu. Bagātajam
Mārtiņam viņš pārliekam patīk. „Kur tu tādu puiku ņēmi?" vins

prasa mācītājam, „vai tas tavs paša dēlēns?"

„Kur nu mans paša!" mācītājs atteic. „Priekš kādiem septi-

ņiem gadiem braucu tepat caur mežu, dzirdu bērna balsi, eju rau-

dzīt: bērns gul uz sūnām un raud. Neviena cilvēka nebija tu-

vumā, paņēmu puiķeli un tā viņš man nu tāds izauga."

Bagātajam Mārtiņam tik tā vien nāk prātā, ka šis ir tas pats

puisēns, ko priekš septiņiem gadiem nopirka no atraitnes un ic-



421

deva kučierim nokaut. Viņš sola mācītājam par puiku divus sie-

kus zelta naudas, mācītājs par to neatdod, bet par pūru gan. Ba-

gātais Mārtiņš aizmaksā mācītājam pūru zelta naudas un ved

puiku līdz uz mājām, lai to varētu atkal kautkā nobeigt. Mājās

Mārtiņš liek uztaisīt jaunu mucu, ieliek puiku iekšā un palaiž jūrā.

Viļņi pārnes mucu otrā pusē un izsviež malā. Kādai meitai gadās
nākt pēc ūdens, viņa atrod mucu, dzird, ka tur iekšā kautkas bu-

bina. Meita aiziet un pastāsta to savai cienmātei. Šī atnāk un

liek taisīt mucu vaļā.

Visiem par brīnumu, no mucas izlien tāds skaists, žirgts

puika. Cienmāte prasa, kas viņu tur ieslodzījis? Ko nu puika

zin, kas viņu licis mucā un kādēļ. Viņš atteic: „Viens mani no-

pirka un ielika!"

Cienmātei neviena bērna nav, vīrs arī tai jau nomiris, viņa
zēnu pieņem dēla vietā.

„Tu būsi mans dēls un mana laime," viņa saka. Puika nu

paliek pie savas audžu mātes un te viņam klājas loti labi. Arī

cienmātei iet tagad pavisam citādi. Kamēr viņas vīrs miris, vi-

ņai klājies ar tirgošanos ļoti slikti, bet līdz ko atrastais zēns pie-
ņemts dēla vietā, viņai iet dienu no dienas spožāki: viņas kuģi
dodas ar visiem vējiem uz visām pasaules pusēm, aizved dārgas

preces, pārved naudu.

Tā nu bija pagājuši kādi desmit gadi. Kādā dienā bagātais

Mārtiņš ir jūrmalā un redz, ka kuģi iet no vienas puses uz otru,

ka zvēro vien. Viņš sāk apprasīties, kam šie kuģi piederot. Tie

viņam atteic, ka visi kuģi un bagātība piederot aiz juras kādai

atraitnei. Kad viņas vīrs nomiris, viņa palikusi ļoti nabaga, bet

priekš kādiem desmit gadiem viņa atradusi jūrmalā, jaunā muca,

kādu septiņu gadu vecu puiku, pieņēmusi to dēla vieta un no ta

laika viņai ejot augsti.

Bagātais Mārtiņš tūliņ noprot, ka puika nav neviens cits, kā

viņa paša mucā ieliktais un jūrā palaistais. Viņš sataisās braukt

Pari jūrai un pirkt zēnu trešām lāgām.

Bagātais Mārtiņš atbrauc pie cienmātes un_ patiesi atrod to

Pašu puiku, ko priekš desmit gadiem ielicis muca, bet kas tas nu

iztaļsījies par staltu jaunekli. Kad nezinātu, tad nemaz vairs ne-

varētu pazīt. Starp citu, bagātais Mārtiņš prasa Cienmātei, vai

viņa puiku nepārdodot? Šī par to negrib ne dzirdēt. „Es viņu

mīlu kā savu dēlu, un lai es to ietu pārdot!"

Bagātais Mārtiņš izdomā viltību. Viņš noraksta grāmatu uz

mājam un ieraksta, kas to grāmatu nones, to vajaga nekavējoties

nokaut, un prasa cienmātei, vai viņas audžu dels to nevarētu aiz-

nest uz viņa mājām?
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„Lai viņš dara, kā pats grib. Ne es viņam teicu, lai nes, ne

lai nenes," cienmāte atteic.

Bagātais Mārtiņš pats runā jauneklim, tas ir ar mieru nest.

Mārtiņš piekodina, lai tik nododot grāmatu pats ar savu roku.

Pāri jūrā tikušam, viņam piebiedrojās kāds vecītis un prasa,
kur viņš iešot. ~Man jānes uz bagātā Mārtiņa mājām grāmata."

„Dod man, es aiznesīšu," vecītis tam prasa.

„Nē, es nevaru citam dot, man pašam tā jānodod ar savu

roku."

„Nu, ja vairāk ne, tad parādi, kāda tā grāmata izskatās," ve-

cītis teic. Jauneklis izvelk aizzieģelēto grāmatu un iedod vecītim.

Tas pēc brītiņa atdod grāmatu un abi izšķiras.
Jauneklis atdod grāmatu bagātā Mārtiņa sievai. Šī izlasa,

liek aizbraukt pēc mācītāja un jaunekli salaulā ar bagātā Mārtiņa
meitu. Nu ir Dieva nolēmums piepildījies, nabaga atraitnes dēls

apprecējis bagātā Mārtiņa meitu.

Brauc bagātais Mārtiņš mājās un priecājas, viņš domā, ka at-

raitnes dēls būs nokauts, jo grāmatā stāvējis, ka tās nonesējs jā-

nokauj. Bet kā viņš brīnās, kad atraitnes dēls nāk saķēries ar

viņa meitu tam pretim. Mārtiņš zils, melns aiz dusmām, vēlētos

sprāgt no ādas ārā, bet neko darīt, sieva parāda grāmatu un tur

stāv melns uz balta: „Grāmatas nonesēju vajaga salaulāt ar

manu meitu!" Mārtiņš nevar saprast, kā tas tur gadījies, bet

akurāt viņa paša rakstu zīmes.

To viņi neviens nezin, ka vecītis, jauneklim grāmatas nesot,

tās pārmainījis.
Bagātais Mārtiņš tomēr vēl nav ar mieru. Kad arī ir, ir sa-

laulāti, bet viņš vēl grib znotu nobeigt. Viņš uzaicina znotu me-

dībās. Abi aizjāj. Tikko mežā tikuši, viņš mērke uz znotu un

šauj vālam, bet nekrīt vis znots, nokrīt viņa labākais suns. Bagā;
tais Mārtiņš redz, ka pats ar znotu gan nevarēs nekā iesākt.

_

Viņš

to sūta pie velna. „Aizej uz elli un apprasies, kurš ir bagātāks,

bagātais Mārtiņš, vai velns?"

Mārtiņš domā: „Nu gan vairs viņš dzīvs nepārnāks."

Znots tūliņ dodas ceļā. Viņš nonāk pie platas upes, kur liela,

liela zivs ir tilta vietā. Zivs tam prasa: kur iešot? Viņš tai at-

bild: tā un tā — bagātais Mārtiņš to sūtījis pie velna prasīt, kurs

no viņiem abiem bagātāks: bagātais Mārtiņš vai velns?

Zivs saka: „Kad tu tur nonāc, tad lūdzams piemini mani ari,

cik ilgi man te vēl jākalpo par laipu?"
Aiz upes gabalu gājis, Mārtiņa znots ierauga kādā kalnā kū-

ņojoties vīru ar koka kāju. Vīrs tam prasa: kur iešot?

„Man jāiet pie velna prasīt,kurš bagātāks: bagātais Mārtiņš,

vai velns?"
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Vīrs lūdzās: „Kad tev tur iešana, tad piemini mani arī, cik

ilgi man vēl te jāgrozās?"

Mārtiņa znots to apsola un nu naigi vien turpina savu ceļu,
kamēr nonāk ellē. Velns pats nav mājās, tikai viņa sieva sēž kam-

barī un šuj. Šī izbīstas un saka: „Vai, skaisto jaunekli, kas tevi

te atpūtis? Kad mans kungs pārnāks, viņš tevi saplēsīs dzīvu."

„Kad jau plēš, plēš, ko es tur varu darīt? Mans sievas tēvs,

bagātais Mārtiņš, mani sūtīja."

Un nu viņš ņemas izstāstīt skaidri un gaiši, kādēļ viņš sūtīts

un ko vēl ceļā viņam zivs un kokkājis likuši pieminēt. Velna sie-

vai iežēlojās nabaga jaunā vīra, viņa to pataisa par kniepadatu,
iesprauž turpat šuveklī un solās likt savam kungam minētos jau-

tājumus priekšā.
Ne cik ilgi, te velns klāt, liels, briesmīgs, spalvains tēviņš ie-

skrej iekšā un nopurinās: „Kas te par svešu smaku?" viņš zvē-

rošām acim jautā, „vai te nav kāds cilvēks?"

„Nē, nav bijis neviens," sieva atteic, „tu pats, pa pasauli

skraidīdams, esi saodies cilvēku smaku un to tagad te meklē.

Nāc labāk, es tev paieskāšu galvu."

Velns noliek savu spalvaino galvu sievas klēpī un šī sāk

ieskāt un par šo to runāt. Uz reizi viņa prasa: „Es esmu dzir-

dējusi par kādu bagātu Mārtiņu; kurš gan no jums ir bagātāks:
tu vai viņš?"

„Viņš jau nav ne trešo tiesu tik bagāts kā es," velns lepni
atbild.

„Tad, ko es tev vēl gribēju prasīt," sieva atkal uzsāk,_„kas
tā par zivi, kas tur pār to plato upi, un cik ilgi viņai tur vēl jā-

paliek?"

„Kad viņa būtu gudra, tad jau sen būtu vaļā. Viņai tik vajaga

paplunčināt ar asti ūdeni, kamēr kāds iet viņai pāri, tad gājējam
būs jāpaliek viņas vietā."

Sieva sāk runāt atkal par citām lietām un tad prasa: „Ko
tu domā, vai tur tam vīram kalnā ar to koka kāju vel ilgi bus

jāgrozās?"

„Arī tam tur jāpaliek, kamēr viņu kāds atsvabinātu: iesistu

ar rungu pa sāniem, tad viņš pārvērstos par naudu."

Mārtiņa znots, kniepadatas izskatā, visu to noklausījies, nu

ūkai nogaida, kamēr velns aizmigs, lai varētu sākt kāpt uz mā-

jām. Velns drīz aizmieg un znots aiziet.

Pie kalna ticis, viņš paņem rungu un dodas pie vīra. Tas jau

Pa gabalu prasa, kas bijis, cik ilgi viņam te jāgrozoties. Mārtiņa
znots neatsaka nekā, bet tikko klāt, tad griež_vīram ar rungu pa

sāniem. Viss tik nodžinkst vien —un tai vieta tada čupa naudas,
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ka spigulot spigulo. Znots iegrābj naudu maisa un dodas uz

priekšu.

Pie upes nonākušam, zivs jau viņam pa gabalam sauc pretī:
kādas zinas viņš nesot?

„Pag, pag, pāriešu pāri, atpūtīšos, tad dabūsi visu zināt."

Viņš pāriet un saka: „Ja pašlakstināsi ar asti ūdeni tai brīdī,
kad kāds pa tevi ies pāri, tad gājējam būs jāpaliek tavā vietā."

„Kad to būtu ātrāki zinājusi, tad tev gan vajadzēja palikt
manā vietā," zivs dusmīgi atteic.

Bagātā Mārtiņa znots atnāk it sveiks un vesels mājās un dod

sievas tēvam naudas kuli: „Velns trīs reizes bagātāks par jums;
viņš vēl man šodien iedeva šo naudas kuli, lai jums to pārnesu."

Bagātais Mārtiņš nezin, ko lai ar savu znotu iesāk: ne pats

velns viņam nevar neko darīt! Vēl viņš domā beidzamo līdzekli

izlietot. Viņam aiz celma mežā ir lieliski darvas un ogļu cepli.
Vakarā viņš aiziet pie cepļiem un piekodina strādniekiem: „Kurš
rītā no rīta agrāki pie jums atnāks, to ņemiet un bez kādas žē-

lastības sadedziniet! Neklausaities, kad viņš saka, ka esot kunga

radinieks, vai pats kungs, dariet tik, kā es sacīju. Bez žēlastības

ugunī iekšā, citādi es jūs visus likšu sadedzināt."

Strādnieki apsolās. Otrā rītā bagātais Mārtiņš sūta savu

znotu uz cepļiem apskatīties, vai ļaudis arī strādā. Znots, nekā

ļauna nedomādams, iet. Ceļā viņu sastop tas pats vecais vīriņš,

kas bija arī toreiz, kad viņš nesa grāmatu. Vecais vīriņš saka:

„Gar baznīcu, dēliņ, nekad garām neej, bet iegriezies iekšā pie-

lūgt Dievu! Arī krogā vari ieiet, tur tu redzēsi daudz patiesības,
gan ļaunu, gan labu, bet uz slikto neklausies, paturi tik to labo."

Mārtiņa znots iet gar baznīcu, redz durvis vaļām un iet pie-

lūgt Dievu. No baznīcas iznācis, viņš ieiet krogā apklausīties, ko

tur spriež. Tikai pēc laba laiciņa viņš turpina savu ceļu uz cep-

ļiem.

Bagātais Mārtiņš pēc brīža dodas savam znotam pakal, lai

redzētu, vai to arī no tiesas sadedzina. Pie cepļiem nonācis, viņš

nekā sevišķa nemana un prasa strādniekiem, vai kāds jau sade-

dzināts? Sie atminas par vakarējo piekodinājumu, ķer bagāto

Mārtiņu rokā un nes sviest ceplī. Gan nabaga vīrs lūdzas un

apgalvo, ka viņš neesot dedzināms, esot pats bagātais Mārtiņš,

bet kas uz viņa bļaušanu drīkst klausīties? Viņš jau pats pie nā-

ves soda piedraudējis pirmo atnācēju sadedzināt, vai tas kunga

rads, vai kungs pats. Nelīdz ne lāsti, ne pātari: bagāto Mārtiņu

iesviež ceplī un sadedzina.

Pa tam pienāk arī bagātā Mārtiņa znots. Nu tik viņš dabu

zināt, ko viņa sievas tēvs ar to bijis nodomājis. Viņš pateic Die-
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vam, ka tas viņu paglābis, iet uz mājām un dzīvo ar savu sieviņu
bagātā Mārtiņa vietā laimīgi.

Piezīme. Gluži tadu pašu pasaku ir uzrakstījis H. Skujina uo A.

Kārkliņa Mēru pagastā. P. Š.

20. A. 930. 461. K. Kuznecova Raunas apg. LP, V, 259 (117, 7).

Vienā ciemā dzīvojuši divi saimnieki: viens ļoti bagāts, otrs

gluži nabags; viņi bijuši tuvi rada. Otrā gadā nabadziņš nomiris,
atstādams atraikni ar nepieaugušu dēlu. Nu bagātais paņēmis at-

raiknes māju un vēl piespiedis vecu cilvēku grūti strādāt, citādi —

kā to nedarījusi — mērdējis badā ar visu dēlēnu.

Reiz bagātnieka mājā ienācis nabags un lūdzies gabaliņu mai-

zes; bet bagātais saimnieks atcirtis, nievādams: „Ej pie citām

plukatām!"

Nabags gājis pie nabaga atraiknes; bet projām iedams ietei-

cies tā, kā bagātais dzird: „lešu pie tās atraiknes, kuras dēls reiz

šīs abas mājas valdīs — tā jau gan mani neatstās neēdušu."

Tie vārdi bagātajam ķērušies pie dūšas; viņš tūdaļ saaici-

nājis visādus zīlniekus un apvaicājies: vai tas varētu notikt, ka

atraiknes dēls abas mājas valdītu? Zīlnieki atteikuši: „Tev jā-
dabū no elles zelta kauss, tad varētum tuvāki pateikt."

_

Nu bagātais bijis lielās bēdās: kā kausu dabūt? Pašam bail

elle iet, cits arī neies neviens. Beidzot sagudrojis: sūtīs atraik-

nes dēlu — tas tagad diezgan liels izaudzis un tik muļķis arī nav.

Atsaucis atraiknes dēlu un teicis tā: „Ej ellē zelta kausu pārnest!"

Dēls atteicis: „Kāpēc es ellē iešu par velti? Atdod man savu

meitu par sievu, tad jā."
Bagātais saraucis pieri; bet drīzi apķēries: „Varu solīt arī

tagad; ja pārnesīsi kausu, teikšu: nu vairs meitu nedomu." Un

tā iesolījis to meitu. Dēls tūdaļ sasējis ceļa somu un aizgājis uz

elli. Ceļā bijis jāiet gar tādu pilsētu, kur pašā vidū bijusi ābele.
Šī ābele senāk uzturējusi visu pilsētu, bet tagad sākusi kalst un

nedevusi neviena ābola. Pilsētnieki nu lūguši dēlu: „Elle bū-

dams, parunā, kas tai ābelei par vainu."

Dēls_ apsolījies un aizgājis tālāk. Otrā dienā gadījies gar
tadu pilsētu iet, kur nebijis ūdens.

Pilsētnieki asarām lūguši dēlam: „Ellē būdams, paruna, kā-

dēļ mums ūdens trūkst."

_Dels nosolījies un aizgājis tālāk. Treša diena nogājis tada

Pilsētā, kur visi bijuši nobēdājušies un melnās drēbes_ staigājuši;
ne lūguši dēlam: „Ellē noiedams, parunā, kur mūsu ķēniņa meita

Palikusi."

Dēls nosolījies un aizgājis tālāk. Beidzot notapis pie lielas

Platas
upes. Tur atkal pārcēlējs lūdzies: „Parcelšu tevi pari,
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bet parunā ellē, kad tikšu vaļā. Trīs gadi jau sēdu laivā un ne-

viens mani neatlaiž."

Labi, dēls pārcēlies upei un nosolījies runāt. Nu gājis tādu

gabalu viņpus upes; te piepēši nogrimis un iekļuvis ellē, kur bijis
tik tumšs, lai acī dur. Grābstījies, grābstījies — beidzot atradis
vienu ēku un līdis iekšā. legājis: nav neviena cilvēka; bet te

varējis mazākais redzēt — tas arī labums. Tā nu izstaigājies pa
visām istabām, kamēr tad pašā dibinā atradis nelielas durvis, ar

lūku aizsietas. Atraisījis lūku un lēnām kāpis iekšā; tur ierau-

dzījis pie mazas uguntiņas daiļu sievieti ar asiņainiem pirkstiem
un noraudātām acim. Šis nodevis labdienu; bet tā satrūkusies:

„Ai, ciema brāl, kur tu esi ietapis! Pārnāks mans saimnieks, tas

tevi nožņaugs — man tevis žēl. Agrāk, kad vēl zemes virsū dzī-

voju, tad man cilvēku nebija tik žēl, bet tagad, kur pašai nelabi

klājas, man katrs pie sirds pieaudzis. Redzi, kādi mani pirksti

asiņaini: man jāpašuj no cilvēku nagu galiņiem — kas svētdienās

griezti — šī cepure; bet nagu galiņus nevaru un nevaru sašūt;

līdz ko liktu kādu klāt un mēģinātu ar adatu piedurt, te adata pa-

slīdējusi nadziņam garām un pirkstā iekšā."

To dzirdot, dēlam sirds iežēlojās par meitu; bet meita at-

teica: „Ko žēlojies par mani, saki labāk, lai tevi žēloju, citādi
dzīvs nepaliksi. Lien te pagultē noslēpties, varbūt, viss var vēl

par labu izgriezties."
Dēls ielīdis pagultē un izstāstījis, kā īsti nācis, ko ceļā dzir-

dējis. Līdz to izstāstījis, te velns arī mājā: kas te par cilvēku

smaku esot?

„Nav smakas, nav; tev laikam pašam smaka līdz!" meita at-

teiksui.

„Var gan būt, jo visu dienu ap cilvēkiem vien esmu dauzījies.
Bet nu iesim gulēt; kā redzu, cepuri vēl neesi pašuvusi, tādēļ nāc

manā gultā! Ja pašūsi kādreiz cepuri, tad tiksi savā gultā."
Šie apgulušies. Bet necik ilgi — meita sāk raustīties un mē-

tāties pa gultu. Velns atmožas: „Kas nu?"

„Jā, mani moka cilvēku sapņi. Redzēju cilvēku te ellē zelta

kausu meklējam un mums tāda nemaz nav."

„Kā nu nav? Ir gan, tepat pagalvī ir; bet nu gulēsim!"

Labi, gul atkal. Te pa brītiņam meita sāk otrreiz raustīties

pa gultu. Velns atmožas: „Kas nu?"

„Ja, mani moka cilvēku sapņi. Redzēju citā pilsētā nokaltušu

ābeli, citā ūdens trūkumu, citā ķēniņa meitu nozagtu. Ko tas no-

zīmē?"

„Ko tas nozīmē! Tas nozīmē, ka zem ābeles mazs bērniņš

parakts; lai izrok to un paglabā pieklājīgi, tad ābele atspirgs un

nesīs augļus. Tai otrā pilsētā atkal avots tādēļ izsīcis, ka tur
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nabags noslīcinājies; lai izrok to — būs ūdens. Bet kādēļ tad

viņi nabagu atstūma, ne maizes nenovēlēdami, tādēļ tas

tikai slīcinājās un padarīja to postu. Un trešā pilsētā, ko viņi
tur velti bēdājas. Zagtā ķēniņa meita esi tu; bet kādēļ tad toreiz

pilsētnieki arvienu kurnēja: „Lai velns to ķēniņa meitu parautu,
lai velns parautu, cik tā cietsirdīga!" Are, es parāvu arī un nu

šie žēlosies. Bet ja viņi spētu, dabūtu arī tevi atpakaļ; jo te zem

pagalvja ir zelta tabakas sietiņš; ja ķēniņš to dabūtu rokā un

rīta, saulei lecot, sietiņu turētu tā, ka atspīdums iespīdētu istabā,
tad tu pārklūtu mājā. Bet nu gulēsim!"

Labi, gul atkal. Te pa brītiņam meita trešreiz raustās pa

gultu. Velns atmožas: „Kas nu?"

„Jā, mani moka cilvēku sapņi. Redzēju upmalā pārcēlēju trīs

gadi darbā un neviens to neatlaida."

„Lai viņš netura to zelta mucu klāt, ko toreiz bagātniekam

nolaupīja, un lai, kādu pāri celdams, iedod paairēt citam, tad kļūs

vaļa. Bet nu gulēsim!"

Rītā velns, līdz ko modās, aizsteidzās projām, un dēls nu iz-

līda no gultas apakšas, paņēma zelta kausu, zelta tabakas sietiņu,
apsolīja meitai, par to labumu, ka paslēpusi viņu, ka izvīlusi vel-

nam padomus — ar sietiņu atpestīt, un tad aizgāja savu ceļu.
Maja iedams, pamācīja pārcēlējam, kas darāms. Pārcēlējs atdeva

zelta mucu dēlam un vēl tencināja, pie zemes liekdamies. Nu aiz-

gāja pirmā pilsētā, pamācīja tiem, kas darāms, aizgāja otrā pil-

steā, pamācīja tiem, kas darāms, aiznesa trešā pilsētā zelta sie-

tiņu un pamācīja, kas ar to darāms. Ķēniņš otrā rītā iespīdmāja

sietiņa spožumu istabā un re: meita no elles mājā. Nu ķēniņš

iedeva dēlam varenu zirgu zelta aizjūgā, lai nebūtu zelta muca

nēšus jānes mājā. Dēls pārbrauca, ka spīdēja vien, pie mātes un

radīja zeltu, ko ceļā nopelnījis. Bet bagātais saimnieks — nezin

kur padzirdējis — otrā dienā dēlam mugurā: vai esot pārnesis
zelta kausu?

«Pārnesu —te viņš ir! Dodi tikai nu meitu!*'

„Lai meitas, kur meitas, saki labāk, kur tādu zirgu, kur tādu

mucu zelta ņēmi?"

„Kur ņēmu? — Ellē! kur citur."

„Ko? Ellē? Vai tur vēl var dabūt?"

„Kālab ne, jāiet tikai pakal."

Un tā bagātais nedabūjis ne atņemties: prom uz elli pēc zelta.

Aizgājis pie pārcēlēja: vai te esot ceļš uz elli?

„Jā, būs gan!"
„Nu, tad cel mudīgi pāri!"

~Ko es tevi celšu, aire pats!"
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Bagātais paķēris airus un cēlies pāri; bet neticis vairs no

laivas ārā; palicis turpat un tā vēl airē šodien.

Bet dēls apprecējis bagātā saimnieka meitu un dzīvojis kā

divmāju saimnieks laimīgu mūžu.

Piezīme. Iģenes variantā teikts, ka bagātnieks licis jauneklim pār-
nest trīs velna spalvas. Uz elli ejot, jauneklis nonācis vienā valstī, kur ķē-

niņa akā nebijis ūdens; aka bijusi tik sausa kā pagrabs, lai rāceņus ber iekšā.

Otrā valstī ķēniņa meita pa dienu mirusi, bet pa nakti bijusi dzīva un ap-

ēdusi 3 cilvēkus. Tad jauneklis saticis vīru ar nūju pie tilta, kam tas tilts

bijis jāsargā. Ellē meita gulējusi ar velnu un izrāvusi tam vienu spalvu, kā-

dēļ velns pamodies. Velns nu stāstījis, ka apakš ābeles esot jāizrok tāds zelta

gabals, kā laba krāsns. Otru spalvu raujot, velns pamodies un stāstījis, ka

sausajā akā liels nezvērs, tas esot ar sarkanu dzelzi jānosit, tad veselas upes

tecēšot akā. Trešo spalvu izraujot, velns pamodies un sacījis, ka tā ķēniņa

meita, kas par nakti patērē 3 cilvēkus, esot jānokauj, jāizvāra un tad ar tām

zālēm, kas esot tepat uz velna loga, atkal jāatdzīvina. Par tilta sargu viņš

stāstījis, ka tam jāatdod nūja kādam citam, tad tikšot no tilta vaļā. Otra rītā,

kad jauneklis ar 3 velna spalvām griezies mājā, viņš to pateicis tilta sargam.

Te tai pašā brīdī velns dzinies jauneklim pakal. Tilta sargs nu sacījis vel-

nam:
„Vadzi, paturi man drusku to nūju!" Velns ātrumā neapķēries, ka to

nedrīkst darīt, paņēmis arī to nūju. Tilta sargs pasmējies: „Sargā nu tu tiltu!"

un aizgājis, bet velnam bijis jāpaliek viņa vietā. Kad jauneklis nonācis pie

ķēniņa ar slimo meitu, tas to nokāvis, izvārījis un tad aplaistījis ar tam zā-

lēm, ko jauneklis pārnesis no elles. Meita atdzīvojusies un sacījusi: „Nu tiku

no elles mājā." Ķēniņš jaunekli bagātīgi apdāvinājis un licis ar saviem zir-

giem viņu mājā aizvest. Otrs ķēniņš licis tam zvēram akā uzmest smagu

karsti nodedzinātu dzelzi, pēc kam tur tūliņ ieplūdis ūdens. Dabūjis labu algu

arī no otra ķēniņa, jauneklis pārnācis priecīgs mājā un nu dzīvojis laimīgi. L. P.

21. A. 930. 461. A. Lerc h i s -Pušk a i t i s Džūk s t ē -Pien a vā.

LP, 11, 15.

Citureiz kāds tirgotājs, uz svešām zemēm pēc precēm brauk-

dams, iebraucis mežā un apmaldījies. Viņš maldījies, maldījies,

kamēr tad nevilšus iekūlies mazā, nabadzīgā mājiņā. Nākts laikā

tam neticis saimnieku modināt; tādēļ iegājis klusītiņām rija un

apgulies. Pret rītu kāda balss uzmodinājusi gulētāju un saukusi:

„Vai ir?"

Otra balss, it ka lauka, atbild: „Nav!"
Necik ilgi balss vēl trešo reizi sauc: „Vai nu ir?"

„Jā, ir gan!" otra balss atbild.

„Kas tad ir?"

„Puika ir!" otra balss atbild.

„Nu, tad es lemšu. Tam puikam būs jāapņem tā tirgotāja

meita, kas te piedarba durvju priekšā gul!"

To dzirdēdams, tirgotājs uzceļas un aiziet uz istabu. Istabā

visi sacēlušies, visi priecīgi, jo saimniekam patlaban jauni deli sa-

braukuši. Bet tirgotājs domā: ..Tad jau šis ir tas, kuram dienās
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mana meita jāprec. To nu gan ne! Tādam plukatam savu meitu

ne mūžam nedošu. Nekas, par dienu paslēpšos tepat mežā un nā-

košu nakti ielīdīšu istabā knēveli nozagt!"

Jā, nākošā naktī tirgotājam nodoms izdodas. Viņš aiznes

mazo puisēnu uz mežu un aizliek aiz egles mizas, sacīdams: „Nu
es tev, krupi, parādīju manu meitu precēt; guli te, kamēr iz-

dziesti!"

■ Tirgotājs nu aizbrauc savu ceļu un domā: „Qan viņu meža

zvēri apēdīs!"

Bet meža zvēri to neēda vis. Kāds mežasargs, bērniņu iz-

dzirdīs raudam, pārnes puisēnu mājā un apņemas to audzināt.

Mežasargs to iesauc par Atrasto Ansīti. Ansītis nu pieaug par

brašu zēnu audžu tēva mājā. Audžu tēvs viņu loti mīlē un iztur.

Nu, kā arī tādu neizturēt, jo Ansītim apbrīnojama laime. Kad uz

viņa laimi kautko sēj, tad aug bez apziņas; ja uz viņa laimi medī,
tad putnu lēvenis.

Bet nu gadās, ka reiz tas pats toreizējais tirgotājs, no svešām

zemēm braukdams, velkas gar mežasarga mājām un žēli lūdzas,
lai pasniegtu kautko nodzerties. Mežsargam laba sirds, viņš
saka: „Mums gan ar Atrasto Ansīti šis lauka gabals līdz pus-
dienai jāuzar, tomēr ceļa vīram nevar aizliegties. Aiztec, Ansīti,
sētiņā un atnes svešajam krietnu malku!"

„Kāpēc tu naigo zēnu sauci par Atrasto Ansīti?" tirgotājs
jautā.

„Jā, redzi, ciemiņ, to atradu mežā aiz egles mizas un tādēļ
iesaucu par Atrasto Ansīti. Bet to varu teikt, laime tam zēnam

ir bez apziņas, un čakls, mudīgs arī tas ir."

„Ak skāde, ka man tāda braša zēna nav. Redzi, es esmu ci-

tādi bagāts tirgotājs, bet kamēr na svešām zemēm ar precēm
dauzos, man nav neviena uzticama cilvēka, kas māiā visu re-

dzētu. Vai nevari labāk dot zēnu tirgotāja amatā? Es došu vi-

ņam lielu loni un apsolos, ka tu nākošā gadā viņu ne pazīt nepa-

zīsi, kas tas par lielu kungu būs."
„Lai nu lai, ciemiņ; bet sava Ansīša nevaru dot. Kas tad

man palīdzēs pie lauka darbiem?"

_„Nu, dod man mazākais viņu uz vienu gadu. Salīgsti Ansīša

vieta stiprāko puisi. Še tev simts rubļu, turi par to naudu manis

Pēc ir divus puišus Ansīša vietā."

Mežasargs domā: „Ansīšam tādas labas dienas; pat kunga
kārta apsolās celt; bez tam nauda arī bez ziņas. Lai iet!"

Atrastais Ansītis nu aiziet tirgotājam līdz. Pie Daugavas no-

nākušiem, tirgotājs satver Ansīti un saka: „Tagad, putniņ, esi
manos nagos. Es tev rādīšu manu meitu precēt!"

»Kādu meitu? Es nekā nezinos," Ansītis lūdzas.
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„Bet es gan zinu!" tirgotājs atbild. „Tagad tevi piesiešu uz

šā lielā akmena un ievelšu Daugavā zivim par barību."

Tirgotājs ievel Ansīti Daugavā un aiziet projām. Bet Ansītis

ar akmeni negrimst vis dibinā; viņš sēž uz akmena un aizpeld
uz jūru. Jūrā Ansītis ierauga kuģi un sauc: „Lautiņi, kuģinieki,

paņemiet mani lai līdz, jums būs laba laime!"

Bet kuģinieKi domā: „Diezin, kas tas par tādu spoku uz ak-

meņa sēdēdams. Neņemsim vis tādu!"

Tie aizbrauc. Necik ilgi brauc cits kuģis. Ansītis nu cīnās

savu akmenī itin tuvu kuģim medabūt un sauc: „Lautiņi, kuģi-

nieki, paņemiet mani lai līdz, jums būs laba laime!"

Tie uzņem un aizved Ansīti uz pilsētu. Bet kas par ķibeli!
Tas kuģis pieder tam pašam tirgotājam, kas Ansīti Daugavā ie-

grūdis. Tirgotājs ar savu meitu iznācis kuģi sagaidīt. Ansīti ie-

raudzījis, tas atplēš muti un brīnās; bet meita saka: „Tēt, ko tā

par skaisto puisi vari brīnīties? Tu nezini, kā man viņš patīk.

Tēt, atvēli man viņu precēt." Vecais to dzirdēdams, saviebj ģīmi

un atbild: „Bērnam bērna prāts. Liec mani tagad mierā, jo man

jāsteidz kuģis izkravāt, lai rītu pat varu pēc citām precēm braukt;

to puisi ņemšu uz ceļu līdz."

Kur nu blēdis! Ne tik vajadzīgi bija jābrauc, nekā; bet vi-

ņam cits kas prātā; viņš grib par otram lāgam Ansīti slīcināt.

No rīta kuģis aiziet ar Ansīti, ka viz vien. Plašajā jūrā tirgotājs

gudro, kā vislabāki Ansīti slīcināt.

„Bet pag!" viņš pats pie sevis iesaucas, „_reiz viņš slīka un

nenoslīka; būs gudrāki, ka lieku viņu nobendēt."

Labi. Tirgotājs tūlīt uzraksta grāmatu pie savas sievas un

pavēl, lai tā, kamēr viņš nav mājā, klusu liek Ansītim nocirst

kaklu. Kādēļ, to viņa dabūšot vēlāk zināt. Tirgotājs nu pagriež
kuģi pie malas, iedod Ansītim grāmtau un saka tā: „Teci tu uz

mājām un pārnes to manai sievai, jo aizmirsu ko pateikt."

Ansītis pārnes grāmatu un satiek vispirms tirgotāja meitu.

Tā tūlīt prasa: „Puisīt, kā tu atkal atpakaļ?"

Tā un tā. Šī nu atraisa grāmatu un atron tādas lietas. Ko nu

darīt? Bet meitai padoms pie rokas: viņa samin tēva grāmatu
kājām un uzraksta mātei citu: „Tēvs esot licis tūlīt viņu ar An-

sīti salaulāt."

Neko darīt — jātaisa kāzas. Pēc kāda laika tēvs pārbrauc

un pirmais vārds sievai prasīt: „Nu, vai nobendēji Atrasto An-

sīti?"

„Kadu Ansīti? Vai musu znotu?" To dzirdēdams, šis traks;

bet sieva rāda viņa paša grāmatu un noprasa itin īsi: „Ko tu

tādā reizē būtu darījis?"
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Šis neko neatbild; tik nevar gudrs tikt, kā varējis ta pār-

skatīties.

Tomēr meitu un znotu vecais nevar ne acu galā ieredzēt.

Viņš iedod jaunajam pārim veselu mārku un aiztriec projām. An-

sītis nopērk par mārku cūku sarus un sāk tirgoties. Ko viņš pra-

sa, to maksā. Pirmā dienā tas nopelnījis tikdaudz, ka var brangu
tiesu saru iegādāties. Nu pārdod tos un tā arvienu vairāk, kamēr

gada laikā paliek par lielo tirgotāju. Tādu laimi Ansītim vecais

nebija sagaidījis. Viņš aizskrien pie znota un uzbļauj itin bargi:

„Ar manu mārku tu iesāci, ar manu mārku tu nopelnīji. Tas viss,

kas te ir, pieder man! Bet viņpus upes, aiz meža, man viens

kungs trīs vezumus zelta naudas parādā! Ja vari to naudu man

pārvest, tad lai viss paliek pa vecam, kā bijis! Še tev nucinš mai-

zes un ej!"

Viņš iet. Uz ceļa Ansītis satiek vecu sieviņu. Ta lūdzas:

«Dēliņ, mīļais, trīs dienas neesmu ēdusi, dod kādu kumosiņu mai-

zītes sirsniņu piesiet!"

Ansītis pārlauž nuciņu pa pusei un iedod. Tagad vecenīte

saka: „Dēliņ, vai zini ar, kur tevi sievas tēvs sūtījis? Viņš tevi

sūtījis pie velna. Bet, kad nu ej, tad tik visu labi ieliec omā, ko

tev katrs saka."

Jā, taisnība gan! Tūlīt viņpus upes Ansītis satiek vīru, kam

dzirnu akmens uz kakla uzmaukts. Tas sauc: „Anšu, jaunais

brāl, tu iesi pie velna; paprasi velnam cik ilgi man tas akmens

būs jānes; divdesmitpieci gadi esmu nesis; cik vēl jānes?"

Paiet tam garām; tā mežā trīs stirnas lec par akmeni. Tās

sauc: „Anšu, jaunais brāl, tu iesi pie velna; paprasi velnam, cik

ilgi mums te tā jālec; divdesmitpieci gadi esam lēkušas; cik ilgi
vēl jālec?"

Paiet tām garām, te gadās avotiņš. No avotiņa izlec vecs

vīriņš un sauc: „Anšu, jaunais brāl, tu iesi pie velna; paprasi vel-

nam, cik ilgi lai te mazgājos; divdesmitpieci gadi esmu mazgā-

jies; cik vēl man jāmazgājas? Un re, mana meita arī tur, pie
velna!"

Noiet tur, meita sēž itin sērīga un prasa: „Kur tu te ienāci?"

„Nācu tev vēstis nest no tava tēva. Viņš mazgajas avota un

lika tavam kakla kungma prasīt, cik ilgi vēl būšot tā mazgāties?"
»Ak tu nabaga tētiņš, kad es tev varētu palīdzēt! Bet nu iz-

stāsti man visu, ko tikai uz ceļa redzēji, jo kunga tagad nav

mājā."
Šis nu izstāsta itin visu, ko katrs teicis, ko prasījis.
Meita nu attaisa skapi, iedod Ansītim sudraba puļķi un saka

tā: lelien manā pagultē un paslēpies. Es naktī likšos sapņojam
un izprasīšu velnam visu; bet kad visu būšu izprasījusi, tad izlec
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tu no pagultes un iedur šo sudraba puļķi velnam pakausī: viņš
sadegs par darvas mucu."

Labi. Velns pārnāk un tūlīt prasa: „Kas te par svešu

smaku?"

„Pats saskraidījies pa malu malām un tad taujā, kas par

smaku!"

Velns drīzi apguļas un meita arī. Necik ilgi, šī sāk muldēt.

Tad velns: „Are, kas tad nu?"

„Es sapņos redzēju kādu vīru ar lielu dzirnu akmeni uz kakla.

Divdesmitpieci gadi viņš to tā nesis; cik ilgi vēl tam tas jānes?"

„Kad vīrs tādu lopu dabūs, kā viņš ir bijis viņā pasaulē, tad

tas tiks vaļā!"
Necik ilgi meita atkal muld. Tad velns: „Are, kas tad nu?"

„Es pa sapņiem redzēju trīs stirnas pār akmeni lecam. Div-

desmitpieci gadi viņas salēkušas; cik ilgi vēl tām jālec?"

„Ja nu, vai tad tu to vari izdarīt? Kad to akmeni noveltu,

tad tai vietā izceltos liela pilsēta!"

Necik ilgi meita atkal muld. Tad velns: „Are, kas tad nu?"

„Es pa sapņiem redzēju, ka balts vīriņš iznāca no avota un

prasīja: divdesmitpieci gadi esmu mazgājies; cik ilgi vēl tam esot

jāmazgajās? Un tad vēl: kur esot viņa meita?"

„Tā tu esi. Vai tu vari viņu izpestīt? Tas tavs tēvs."

Līdz ko to izteicis, ta Ansītis no pagultes ārā un iedur vel-

nam puļķi pakausī. Velns sadeg par darvas mucu.

Tagad Ansītis pieber trīs vezumus zelta naudas un tad abi

aizbrauc tur, kur vecais mazgājas. Sirmgalvis, meitu ieraudzī-

dams, tūlīt noprot, ka nu izpestīts. Viņš raud prieka asaras un

apkampj gan meitu, gan Ansīti. Nu visi trīs noiet pie akmena.

kur stirnas lec, un noveļ to. Līdz ko novelts, tad acumirklī ro-

nas liela pilsēta tai vietā un trīs stirnas pārvēršas par daiļam
meitām. Tās bijušas senāk vecā sirmgalvja meitas un pats sirm-

galvis tās pilsētas ķēniņš. Ķēniņš nu ieved Ansīti savā senākajā

pilī un saka tā: „Nem nu no manām meitām, kuru gribi, un paliec

par manu znotu!"

Bet Ansītis atbild: «Paldies par labumu! Man pašam mīla

sieviņa mājās gaida!"

„Nu, tad ņem vienu daļu no manas valsts un sešus vezumus

zelta naudas; bez tam došu tev karaspēku līdz, kas tevi līdz mā-

jai pasargātu un naudas vezumus aizstāvētu!"

„Paldies, tā gan var!"

Uz cēla dzirnu nesējs atkal prasa: „Nu, vai dabūji ko zināt?"

„Jā tadu pašu lopu dabūsi, kāds tu biji viņā pasaulē, tad tiksi

valā!"_
Pārbrauc maja, sievas tevs tīri ģībst nost. Viņš arī paņem-
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šot maizes nuciņu un iešot uz savu laimi. ledams tas satiek to

pašu vecenīti. Tā lūdzās: Dod kādu maizes kumosiņu, jo trīs

dieniņas neesmu ēdusi, ne rasiņas dzērusi."

Bet šis atcērt: „Vai es visiem nabagiem ceļmalā došu maizi!"

„Labi, labi, lai Dievs tev palīdz!"

Paiet gabalu, te vecais dzirnu nesējs sauc, ko māk: „Nāc,

paturi man mazuliet to akmeni!"

Šis domā: „No tā jau mans znots būs dabūjis to lielo mantu—

ir jau jāpalīdz." Kā nu tirgotājs pieiet klāt, tā plaukt! dzirnu ne-

sējs uzsviež akmeni Ansīša sievas tēvam un vēl smejas: „Es
•esmu viņu divdesmitpieci gadi nesis; es biju lops viņā pasaulē;
bet tu vēl lielāks lops esi bijis. Tādēļ nes viņu visu mūžu!"

Atrastais Ansītis drīzi paņēma savu sieviņu, aizgāja uz savu

iedāvināto valsti par ķēniņu un dzīvoja laimīgi.
Arī savu audžu tēvu un sievas māti tas pieņēma. Un vēlāk,

caur sievas mātes stāstīšanu, saklaušināja pat savu īsto tēvu.

Tas iesākumā negribēja nemaz ticēt, ka viņa dēls dzīvs un pie
tam vēl par ķēniņu.

22. A. 930. 461. J. Treus Eķengrāvē. LP, V, 254 (117, 5).

Senuok dzeivava divi kaimiņi: vīns boguots ūtrs nabags. Bo-

guotojam nabēja nivīna bārna, bet nabagojam bej Dīva svēteiba.

Gadējuos, ka nabagojam pīdzima vēl vīns dāls. Nev viņš loudz

tuo boguotū koumos. Labi. Bet gadējuos, ka tis bārniņš gulēja
šoupulī un ustubā nabejs nivīna cilvāka, kuo tik barna krist-

tāvs — tis boguotojs. Nev viņš dzierd pī šoupūleiša treis sīvas ru-

nuojūt. Tuos sīvas beja laimes muomiņas un runuoja par bārna

laimi, saceidamas: „Boguotuo kristtāva monts bārnam pīderes!"

Kristtāvs runu dzierdej, bet nikuo naredzej._Viņš polika dū-

meigs: „Kuo tik varātu nūtikt? Muns monts pīdēres tam nabaga
bārnam! Tis tok jir ērmeigi! Bet labi, ko es tu zinu — turešus

ar visim spākim pretei!"
Pēc kristeibom viņš aizguoja pī nabaguo m teice: „Klausīs,

kaimiņ, tu radz, kuo mun nivīna bārna nev — puordūd mun savu

dalu par divi pouri naudas."

Labi — puordeva. Bet boguotojs nudumuoja barnu nugubeit:

Pīsēja pī dēla gobula, īlaide upeitē un teica: „Gon viņš tur nu-

mieršķīs!"
Bet bārns iz tuo dēla aizguoja da sudmaluom. Pošu laik gri-

mējs ar oudani īīt sudmaluos, te melders pamanejs, izness ustuba

Pī siltumas un pīņēms par dālu, nūsoukdams par Atrostu Juoneiti.

Viņš izoudzs dūšeigs zāns. Te gadējīs boguotam iz tuom sudma-

•uom aizbraukt m īraudzējs Atrostū Juoni. Prasējs: „Par ku tu
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viņu sauc Atrostū Juoni? „Tuo un tuo — melders stuostējs. Nev

baguotojs nūprūt: tis jir viņa kristdāls, un suok melderam praseit,
voi napuordūtu dālu.

„Kuopēc na — par treis puori naudas atdūšu." Labi, aizmak-

sej treis pouri un vede Atrostū Juoni suve leidza. Nev gudrava at-

kal, kuo tik varātu krizdālu izneicinuot. Un tur bejušas jau nū

senīm laikīm vīnas vaina apsāstas sudmalas, nū kuruom nivins

dzeivs naatbraucs, kas mals.

Boguotojs pībērs treis maisi ar palavuom, sakroūvs vazumā

un teics iz Atrostuo Juoņa: „Brauc iz vacuom sudmaluom un sa-

mal nū šituom palavuom kvīšu miltus."

Juons aizbrauc bēdeigs, labi zinuodams: nū palavuom navar

miltus samalt. Bet kuli dareit — aizbraucs m arī atdevs melde-

rim palavas, lai izmalūt kvīšu miltus! Melderam — kurs valc

beja — nabeja grout tis izdareit. Pa tam Juons cepe galu, lai va-

rātu labi īēst. Te valc daguojs soka: „Ja tu mun buorzdu bez

naža nanūjemsi, tad tevi gobai gobalūs saplēseišu!"

Juoņam moti voi stuovu slīnuos — kū nev dareit? Beidzūt

sodūmuoja: izjēms galu nū taukim, sagrābs vainu aiz rogim un

buoze buorzdu ar visu zūdu tauku trauciņā tuo, kuo valc suoka

voimanas klīgt. Kad tauki buorzdu bej atvuorējuši, tad Juons

īkēre nogus un nūplēse visas spalvas. Valc īklīdzuos vīn un po-

laide Juoņu dzeivu ar visim kvīšu miltim. Boguotajs īraudzejs

Juoņu dzeivi puorbraucam, palika bēdeigs un gudrava citādi nū-

gubeit: souteit ar gruomatu iz elni. Viņš īdeve Juoņam aizzāga-

lātu gruomotu m teice: „Aiznes tū iz elni m atdūd vainām!"

Juons paņēme puori dīnuom maizes leidza un aizguoja. Guoja.

guoja pa kolnim un leijuom, kamēr daguoja pī vīnas muižas; tur

loudzēs naktsmuoju. Bet nev sauce tik muižas kungs tū pī seve

m teice: „Kur tu ej?"

„Eimu iz elni ar gruomatu!"

„Labi; voi tu tu navarātu nū mune kuodu gruomatu aiznest?"

„Gruomatu es gon navaru nest, bet pasoki mun, tad es gon

vainām pateikšu."

„Labi, labi! Mun pirmuo naktī pēc lauleibas nūzoga sīvu

pros vainām, kuo es viņas dabuotu?"

„Jā, jā — dareišu, cik spēšu!" Nev muižas kungs vēl īdeve

trim dīnuom maizes leidza un Juoņs aizguoja sovu ceļu. Trešā

dīnā pīguoja vēl pī vīnas muižas. Vidā īguojs loudzēs nakts

muoju. Bet muižas kungs souce tū pī seve un teice: „Kur tu ej?

„Iz elni ar gruomatu!"
„Ja tis jir taisneiba, tad aiznes nū mune arī kuodu gruo-

matu!"
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„Gruomatu es gon navaru nest, bet pasoki mun suvu vaija-

dzeibu, tad vainām pateikšu."

„Labi, labi! Mun jir jau nū senim laikim ābul duorzs; tis ni

zaļuj, ni lopuj, ni augļus dūd — pros vainām, kū lai ar vinu doru?"

„Jā, jā — dareišu, cik spēšu." Nev muižas kungs vēl īdeve

trim dīnuom maizes leidza un Juons aizguoja suvu ceļu. Trešā

dīnā daguoja pī trešuos muižas. Vidā īguojs, loudze nakts muojas.
Bet muižas kungs souce tū pī seve un teice: „Kur tu ej?"

„Iz elni ar gruomatu!"

„Ja tis jir taisneiba, tad aiznes nū mune arī kuodu gruomatu!"

„Gruomatu navaru nest, bet pasoki sovu vajadzeibu, tad

vainām pateikšu."

„Labi, labi! Mun jir smagi dziļa oka, bet tur nav ni pileiša

oudens; m oudens muns nū tuolīnes juovad — pros vainām, kas

vajag dareit, lai okā oudens atsarostu."

„Jā, jā — dareišu, cik spēšu!" Nev muižas kungs vēl īdeve
trim dīnuom maizes un Juons aizguoja sovu ceļu. Trešā dīnā

daguoja pī līlas upes, kur cāluojs ar laivu puori cēle. Cāluojs' puori
caldams vaicuoja: „Kur ej?"

„Iz elni ar gruomatu!"

Nev loudze cāluojs, lai šū pīminūt elnē, jū šis jau simtu

gods ceļš, bet navars vaļā tikt. Labi. Juons guoja tuoluok un da-

guoja vēl pī vīnas upes. Par tū upi puorbrids guoja pa mežim m

klaijumim, kamēr daguoja pī sudraba meža. Guojs, guojs pa su-

draba mežu — daguojs pī zalta meža. Caur zalta mežu izguojs —

īguoj dimonta mežā. Caur dimonta mežu izguojs atsaroda klaiju-
ma. Guojs pa tū klaijumu, daguojs pī vīnas pils. Vidū īguojs —

īraudzēja jumpravu iz krāsla sēžūt m vērpjūt. Jumprava soka:

"Kur tu esi te atsarads, boltais cilvēciņ! Steidzīs, cik uotri vari

prujuom: kad muns kungs nuoks, tad jis tevi gobalu gobalūs sa-

pless!" Tuo viņš izstuosteija, kū nuocs m kū ceļā dzierdējs.

„Labi!" jumprava teice, „varbout es tev paleidzēšu. Ej, guļ
zam vaina gultas leidz ūtrai dīnai, koi otkin muns kungs iz lauka
izīs. Bet par nakti tu klausīs, kuo es jam prosu par tavuom vaja-
dzeibuom."

Labi. Par breitiņu atnuoce viņas kungs. īguojis ustubā, tis

Pros: „Kas te par svešu smoku?"

„Ku nu mūškūjīs! tu jau pots esi apsadauzējs ar citim cilvā-
kim

— tuo tuo smoka."

Valcs palics ar mīru un aizguojs gulēt. Bet pa breitiņam, kad
valc bej aizmidzs, vaina sīva, jumprava, nū mīga izatroukusēs:

"Voi, veiriņ, cik es ērmeigu sapni redzēju: vīnam muižas kungam
nūzoga sīvu pirmā naktī pēc lauleibas!"

>,Tī mulki!" vaLc atteice, „lai viņi laulējamu gradzanu treis
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reizes velk ap gultu, tad sīva touliņ boutu muoja." Tu sacījs, valc

otkin aizmige.

Par kuodu laiku sīva mūdinuoja otkin: „Voi, veiriņ, cik es

ērmeigu sapni redzēju: vīnam muižas kungam uobulu duorzs ni

zalūja, ni lopūja."

„Voi tī nav mulki! Tur tai duorzā stourī zam līpas jir paglo-
buots mirūns; ja tū izroktu un par valli pārsvīstu, tad tis duorzs

zajūtu m lopūtu."

Valc otkin aizmige. Par kuodu laiku sīva otkin mūdinuoja:

„Voi, veirin, cik es ērmeigu sapni redzēju: vīnam muižas kungam

bej oka, bet tai okā nabeja nimoz oudena m muižas laudim vaj-

dzēja nū tuolīnes oudeni vest."

„Voi tī nav mulki? Lai ved baltu zirgu treis reiz aps oku m

tad ar mītu izdur lobū oci — bous oudens pa pilnam." Valc otkin

aizmige. Pēc kuoda brīža sīva otkin īsamūdusēs: „Voi, veiriņ,

šūnakt navaru nimoz gulēt — muni mūca muorgi par daudz -

redzēju sapnī laivinīku pī kuodas upes, kur jau simtu godi cēls

par upi, bet navarēja vaļā tikt."

„Voi tis cāluojs nav mulkis? Lai viņš — tikkū kuodu puor-

cēls ūtrā pusē — svīstu airēs laikā atpakaļ m paprīšku izskrītu nu

laivas, nikuo tis celamojs, tad ceļamajam vajdzātu palikt vītā par

cāluoju."
Tuo jī aizmige m gulēja leidz gaisumai bez īsamūšanuos. Rei-

tā valc izacēls aizguoja sovuos dareišanuos. Tad Juons leide nū

pagultes m taisējuos iz muojuom, atsavadējs nū vaina sīvas. Nev

guoja, guoja, kol daguoja pī dimonta meža. Tur jam īsagribēja nū

tīm dimonta kūkim — kuo na vairuok — kuodu zoriņu nūlauzt.

Lobi, nūlauze zaru; bet touliņ viss mežs nūskanēja m nūdrebeja,
tuo kuo lauzējam šaušalas puorguoja. Nev guoja, guoja, kol da-

guoja pī zalta meža. Tur jam īsagribēja nū tim zalta kūkim zori-

ņu nūlauzt. Lobi, nūlauze zoru; bet touliņ viss mežs nūskanēja m

nūdrebēja, tuo kuo lauzējam šaušalas puorguoja. Nev guoja, guo-

ja, kol daguoja pi sudraba meža. Tur jam īsagribēja nū tīm su-

draba kūkim zoriņu nūlauzt. Lobi — nūlauze zoru; bet touliņ
viss mežs nūskanēja m nūdrebēja, tuo kuo lauzējam šaušalas puor-

guoja. Caur sudraba meža izguojs, puorsabride par tū vīnu upi.

tad daguoja pī ūtras upes. Tur cāluojs, viņu puorcēls, teice: „Nev
ku tu par muni dzierdēji?"

„Tu tiksi vaļā, ja tu, kuodu puorcēls, pots paprīšku izkuopsi
molā m — viņam vidā sēžūt, — jierklus atpokal svīdīsi: tis tad

paliks tavā vītā." Lobi. Nev viņš guoja tuoluok, komār daguoja p]
tuos muižas, kur okā nabej oudeņa. Juons pastuostēja, ku elnē

dzierdējis m rikteigi: kuo tik boltu zirgu apleik apvede m oci iz-

doure — oka atsaroda pilna ar oudeni. Juons nev, upškinkūts nu
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kunga, guoja tuoluok m īguoja ūtrā muižā. Tur pastuostēja otki

tam kungam, kū elnē bej dzierdējs. In rikteigi: kuo tik mirūni iz-

roka m par valli puorsvīde — iz reizes suoka duorzā kūki zalūt m

zīdēt. Kungs viņu boguoteigi apškinķūja m palaide pa vuortim.

Nev Juons daguoja pī tuos muižas, kurā tam kungam sīva nū-

zogta, m pastuostēja, kū elnē dzierdējs. In rikteigi: tikkū kungs

bej apvilcs lauluojamū gradzanu treis reiz ap gultu, te tei sīva

atsaroda muojā. Kungs nū prīka nazinava, kū dareitīs, m šķin-

ķuja Juoņam zirgu m daudz naudas, tuo kuo braucīn aizbrauce

iz sava kristtāva muojuom. Bet kristtāvs prasēja: „Kur tu tū zir-

gu m naudu ņēmi?"

„Mun valc īdeve m viņš like tev ar aizīt iz elni!"

Boguotajs kristtāvs touliņ devās iz elni, jū cereija ar naudu,
ar zirgu dabuot. Leidz upei aizguojis, gribēja puorsacelt, bet tis

cāluojs, tikkū puorcēls, svīde jierklus atpokaļ m izskrēja nū lai-

vas, tuo kuo_ boguotajs tur palika un šū baldīn puori cel. Juoņam
palike kristtāva muojas, viss monts m viņe bārni tur vēl šū bal-

dīn dzeivā.

23. A. 930. 955. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 247 (117, 2).

Kuods bogāts mīsnīks īguoja mozā muojiņā vēršu pirkt. Kod

jau vokars bej, tad tis loudza ori nokts muoju. Lobi. Bet noktī

saimnīcai pīdzima dāls. Un tur beja vīna puraguna; tā teica:
„Kod tis bārniņš līls izaugs, tod viņš apprecēs tū mīsnīka maitu,
kas te pī jousim gul."

Mīsnīks tū dzirdēja un brīsmīgi nūskaitās: tuods prosts zem-

nīks monai maitai par veiru lai teikūt! Un tis apņiemās tū bārnu

nuzogt un numaitāt. Vusim guļot, tis paniema bārnu nu muotes

suonim, oiznesa iz upi, izlika uz dāla un īloida upē. Dāls or bār-

ninu oizpeldēja tuolu, tuolu lejup pī kuodām dziernavām un ap-
stuojas pī damba. Reitā melders īraudzīja bārnu, īnesa muojā un

nūsouca tū por Atrastiņu. Melders Atrastiņu, kuo.poša bārnu au-

dzināja, jū pašam bārnu nabej. Ar godirn Atrastiņš izauga stolts

jauneklis un smuks voigā, tuo kuo vusi tū īmeilējā. Bet raiz ga-

dījās, kuo tis pots mīsnīks dziernavās puorgulēja. Atrastiņš tam

guoja zirgus nūjougt. Un nu mīsnīks īprosījās melderim: „Kos tis

Par Atrastiņu?"
Tuo un tuo — melders izstuostīja. Bet mīsnīks nu ūtrraiz

Pruotaja otrībtīs. Viņš pīrunāja melderi, loi Atrastiņš oiznesūt

sruomatu leidz mīsnīka muojam un nūdūdūt viņa sīvai. Bet tur

wi gromatā bej īrakstīts: lai sīva toulīt Atrastiņu nūkoujūt. Atra-
stiņš nesa gruomatu un sotika ceļā vācu veiriņu (tis bejis Dīs).
Veiriņš vaicojs: „Dāls, kur tad nu staigsīs?"
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Tuo un tuo!

„Dāls, īdūd mun gruomatu poskotītīs — es voļā nataisīšu!"

Dāls īdeva. Nu veiriņš gruomatai iz kotras puses treis raiz

izpoutis un otkal otdevis. Atrastiņš oiznes gruomatu mīsnīka si-

vai, tuo losa, losa: ešūt juosoloulā touleit Atrastiņš ar viņas
maitu.

Lobi! soloulā arī. Por kuodu laiku mīsnīks pots muojās puor-

nuoca un touleit sīvai prasīja: „Kas ar tū jounū cilvāku nūtika?"

„Kas nūtika? Soloulāja or mūsu maitu, kuo tu pots bej

rokstījs."

Nu mīsnīks otplāta plotas acis un vēl vairāk īnīda_ Atrastiņu.

Raiz mīsnīks nūkava vērsi, īdeva maitas veiram vērša golvu

un teica: „Ej iz elli or vusu vērša golvu!"

Atrastiņš īsāja golvu drēbē un oizguoja iz elli. Bet viņam bej

juoīt cour vīnu muižu. Toi muižā neimoz navarēja oudans dabīt:

deviņas joudzes bej juobrauc pēc oudans. Kad tis kungs dabija

zināt, ko Atrastiņš iz elli ejūt, tad loudza, lai šū ar pīmin ellē.

Lobi. Notuoli nū tuos muižas bej ūtra muiža. Tuos līlam kungam

bejusi nūzudusi maita. Arī tis loudza, loi pīminūt viņu ellē.

Utrā dīnā Atrastiņš nūguoja pī elles vuortim. Bet vuortu sorgs

nagribēja tū īškā loist; tik tad, kad dzirdāja, ko tū sīvas tās iz

elli soutījis, tod atviera vuortus un pīteica, loi ellē viņu arī pi-

minūt. Lobi! Nu īguoja ellē, bet vallu naatrada muojā; tikai vīna

skaista maita tur bej. Ar tū Atrastiņš sorunājās un izstuostīja

vusu, kū posaulē bej redzējis un dzirdējs. Maita teica: „Tis līls-

kungs ir muns tās, kas soudzājās, ko maita zudusi; valli atveda

muni te iz elli un īcāla por muojas izrougu, kad paši iz zemi īt;

un kod tevi valis te uzītu, viņš tevi nūkoutu; tuopēc nuslēpīs

opakš gultas." Lobi!.

Dreiz arī valli atnuoca, skaistu maitu leidz vāzdami. Muojā

īnuokuši, vacākais valis teica: „Puorvedam otkal vīnu maitu;

bet te ir kristīta cilvāka smoka, laikam kuods te bous bejs?"

Valla noma puorvaldnīce atbildēja: „Ita nav navīns bejs.

Vuornas un žogatas ita bei un tuos atnesušas smoku."

Nu valis tū atvastū maitu uz beņka lika un nūcierta tai pierstu

ar gradzanu. Tuo toulīt bej beigta, jū valis tū ar savām skunstēm

izdarīja. Tis piersts īleca zam gultas pī Atrastiņa. Atrastiņš tu

ībuoza svuorku karmanī (kešā). Bet valis teica: „Kad nucirstu

pierstu kuods maitas tāvam oiznastu, tad maita dzeiva paliktu un

mun tuo otpakal boutu jānas; tuodēļ pīglabā pierstu!" Bet puor-

valdnīce otbildēja: „Loi, loi — gan reitu pierstu izņamšu un Pa-

glabāšu!"

„Lobi, lobi; bet soki, puorvaldnīce, kū tu gribi, ita ir un ,f

kristīts cilvāks, jū es cour vīnu muižu īdams, kur nabej oudens.
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dzierdāju, kuo līlskungs teica: lai šū ellē pīminūt. Man bail, ko tik

tis cilvāks te nav otnuocis un nū munas kraisās auss treis motu

sprūgas naizgrīž un naoiznas uz tū muižu un naīdūd ārzaļam ar

maizi un nadancina tū ārzali pa pogalmu, tod toi vītā, kur viņš

divkuojās caltūs un šņuoktu, tuolīt avūts izcaltūs — tos mun bail."

Pāc šīm vuordim valis opgulās un suoka brīsmīgi kruokt:

vusi elles pomati nūreibēja. Nu Atrastiņš izleida nū gultas apaš-

kas, nūgrīza treis motu sprūgas vallam un ībuoza ūtrā karmanī.

Kad valis izcālās, tad tis otkal socīja: „Ita ir un ir kristīts cilvāks

bejs, jū kod es cour tū muižu nuocu, kur tavs tās (tēvs) dzeivā,
tad es dzierdāju, ko tavs tās teica: „Muna maita ellē, pīmini muni

ori." Mun bail, ko tik tis cilvēks te nav atnuocis un nū munas

lobās auss naizgrīž treis motu sprūgas un naoiznas tavam tāvam,

tad tu nū elles vajā tiktu."

Pāc šīm vuordim valis apgulās un suoka brīsmīgi kruokt;

vusi elles pomati nūreibēja. Atrastiņš izleida nū gultas apaškas,

nūgrīza treis motu sprūgas vallam un ībuoza ūtrā karmanī. Kad
valis izcēlās, tad tis otkal socīja: „Ita ir un ir kristīts cilvēks bejs,

jū noupat, vuortu sorgs man stoustīja, ko vīns cilvēks ar vērša

golvu ešūt īnuocis ellē un sūlījs viņu ori pīminēt. Man bail, ko tis

cilvāks naizgrīž man treis motu sprūgas nū pokouša un nauznas

zemes viersū, tad vuortu sorgs patiks volā un tam, kurš tai dīnā

pirmais ellē nuoks, bous jāpalīk viņa vītā par vuortu sorgu."

Pēc šīm vuordim valis otkal opgulās un īsuoka brīsmīgi
kruokt; vusi elles pomati nūreibēja. Atrastiņš izleida nū gultas

apaškas, nūgrīza motu sprūgas, otstuoja vērša golvu turpat un

oizguoja pī vuortu sorga — pastuostīja, ko var vaļā tikt, oizguoja
uz pirmū muižu un, postuostīja, kos darāms.

Tis kungs, savu maitu atdabūjis, ījoudza divus zirgus, pi-
kruova rotus or montu un oizvadīja Atrastiņu iz ūtru muižu, kur

oudans nabeja. Tur Atrastiņš padancināja ārzali un dabija oudani

(avutu). Tis kungs otkal ījoudza zirgus, pīkruova vēl ūtru vazmu

or zaltu un oizvodīja iz trašū muižu, pī tuo kunga, kur valis maitai

tu pierstu ellē nūcirta. Atrastiņš otdeva kungam maitas pierstu
un toulīt maita puornuoca muojā. Nu tis kungs orī īdevja zaltu un

Puorvadja Atrastiņu muojā. Atrastiņš puorbrouca or daudz zalta

un doudz zirgīm; orī tis ārzalis bej leidz, kas tū avūtu, kuojās cal-

damīs, bej izdabijis. Tis tik bej ārzals: gunis, kas gunis
L

Sīva un sīvas vacāki, tu radzādami, nazināja kū dūmāt, kū

°a
:

Bet Atrastiņš stuostīja, ko por vērša golvu tū vusu elle

cšut dabijis, jū ellē tuos lītas duorgi maksājūt.

Mīsnīks nu nūkava 40 vēršu, sakruova golvas vazuma un

brouca iz elli puordūt. Bet pī elles vuortim tam bej jāpalīk par

vuortu sorgu un vacais vuortu sorgs patika vaļā. Tis puornuoca
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pī_ Atrastiņa un teica: „Dāls, es ešu tavs tās, jū Dīs toureiz mani

nūsūdīja par elles vuortu sorgu, tamdāl, ko tevi ešūt atļāvis nū-

zagt; bet nu ir lobi, pots zoglis togad tur pīlipa, loi nu sorgā
vasals. Bet dāls! caur trašū muižu nuokūt, es dzierdāju, ko tu ori

savu muosu izgluobis, tū, kurai valis ellē tū pierstu nūcirta, bej
tava muosa; jū kod mun bej jāīt iz elli, tod tis kungs bej tik labs

un pīniema tavu muosu oudzināt. īsam iz muižu, tod tu radzēs, ko
tis gradzans, kas maitai uz piersta bej, ir muns loulājaras

gradzans."
Obi aizguoja muižā un skat; tās uzmouca loulājamu gra-

dzanu pierstā un patīsi tis derēja. Nu bej priki bez gola.

24. A. 930. 832. 840. 891. J. A. Jansona iesūtīta.

Vecos laikos dzīvojis viens ļoti bagāts kungs. Viņš bijis tik

bagāts un lepns, ka nevienu ķeizaru ne ģenerāli nav ievērojis,
bet gaidījis pašu Dievu pie sevim ciemā. Kungam bijusi viena

pati meita un tā bijusi gaudena. Reiz viņam bijis kur jāizbrauc

un viņš noteicis meitai, lai nelaiž pa to laiku nevienu svešu mājā
iekšā. Meita arī nosolījusies, ka nevienu nelaidīs, un kungs aiz-

braucis. Bet vakarā atnācis viens vecs sirms vecītis un lūdzies

meitai, lai ļauj viņam pārgulēt nakti. Meita teikusi, ka viņai

nav brīv nevienu ielaist, bet vecītis tikmēr lūdzies, kamēr viņa

apsolījusi viņam naktsmājas. No rīta vecītis teicis, lai meita pati

ienesot viņam ūdeni. Meita atteikusi, ka viņa labprāt ienestu,

bet viņa nevarot paiet. Vecītis teicis, lai ejot vien, gan varēšot

paiet. Meita bija kļuvusi vesela. Projām ejot vecītis teica meitai,

ka kaimiņos atraitnei ir dēls un tas aug viņas laimē. Kad viņš

būs izaudzis, viņš meitu bildinās un kļūs par šīs muižas vald-

nieku. Nu meita saprata, kas tas bijis par vecīti, kas viņu iz-

ārstējis, viņa izstāstīja visu savam tēvam. Bet tas palika loti

nikns un nolēma atraitnes dēlu nogalināt. Viņš lika kalpiem to

aiznest uz ezeru un noslīcināt, bet kalpi viņu ielika šķirstiņā un

tad palaida ezerā. Ezera malā dzīvoja zvejnieks, tas izvilka šķir-

stiņu un pārnesa to mājās. Sieva gan bēdājās, kā bērnu uzaudzi-

nās, kad pašiem nekā nava — tik divas zivis tīklā, ko pašiem

pārtikt.

Bet turpmāk vīrs atrod tīklā arvienu trīs zivis un tā bērns

paliek pie viņiem un izaug par staltu jaunekli. Pieaudzis viņš at-

stāj zvejniekus un iet darbu meklēt. Ceļā viņš satiek vecu vīriņu

un iet abi kopā. Jauneklim gribējies dzērt. Vecītis teicis, tepat aiz

pakalniņa esot strautiņš, lai iet un padzeras. Jauneklis liecies

strautiņā dzert un ieraudzījis tur piķa katlā vienu bagātnieku vā-

rāmies. Viņš nav dzēris tur bet gājis atpakaļ pie vecīša. Ejot
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satikuši pa ceļu naudas mucu veļamies. Muca prasījusi, kur viņai
velties. Vecītis teicis, lai veļoties pie bagātnieka namdurvim.

Pagājuši gabaliņu, bijis atkal strautiņš ceļa malā. Jauneklis liecies

tur padzerties, ieraudzījis skaistu pļavu ar strautiņu un strautiņa
malā sēd atraikne ar savu dēlu un mazgā kājas. Tālāk ejot sa-

tikuši vilku. Tas prasījis, kur viņam būs skriet. Vecītis atteicis,
lai iet pie_ atraiknes un apēd viņas vienīgo teliņu. Jauneklis pra-

sījis, kāpēc tāda netaisnība — bagātam liek, lai veļas vēl naudas

muca klāt, bet nabagam liek saplēst beidzamo. Tad vecītis iz-

stāstījis, ka tas ir taisnīgi: bagātam te iet labi, bet vēlāk viņš
vārīsies pika katlā; nabagam te iet grūti, bet vēlāk viņam klā-

sies labi. Tad vecītis izstāstījis jauneklim viņa likteni un licis iet,

pie tā bagātā kunga darbā. Kā vecītis bija nolicis, tā arī notika.

Kunga meita iemīlēja jaunekli un solījās viņam par sievu. Kungs

gudroja jaunekli nogalināt — iemest pika katlā. Bet viņš aizjāja
raudzīt vai puisis jau beigts, bet puisis vēl nebij tur aizjājis. Strā-

dnieki viņu pašu noturēja par nobeidzamo un iemeta piķa katlā.

Bet jauneklis apprecēja kunga meitu.

25. A. 930. 461. V. Vīdneris Skrundā. LP, V, 251 (117, 4).

Vecos laikos dzīvoja mežsargs un mežsardziene. Viņi abi jau

bija stipri veci un nespēcīgi, tādēļ arvienu sūrojās: „Vecums klāt,

bērnu nav — kas pelnīs maizi?"

Bet kas par brīnumiem! Vienā naktī mežsardzienei paša ve-

cuma galā vēl piedzimst taču dēls. Nu abi vecie bez gala priecīgi
un nemaz neizprot vairs, kādu krusttēvu dēlam ņemt. Beidzot

sarunā tā: mežsargs ies pa ceļu un kuru tad pirmo satikšot, to ai-

cināšot par krusttēvu. Labi. Un otrā rītā, līdz ko pa vārtiem

izgājis — satiek smalku kungu pašās krūtīs. Kungs vaicā: „Kur
tad nu?"

„Tā un tā — eimu jaunajam dēlam krusttēvu meklēt."

„Vai! tad jau pārliekam brangi, ka satikāmies. Es atkal sen-

dienām staigāju apkārt krustdēlu meklēdams. Pieņem tikai mani,

gan tad pieredzēsi, kas tavs dēls dienās par vīru iztaisīsies! Zi-

nāms, to gan nolīgšu: devitā gadā dēlam visnotaļ jānāk pie manis

mācībā. Redzi, kamēr iemācīšu, kas lielam vīram jazin — aizies

arī tie gadi. Tad nu tā paliek — jā?"

„Lai jau notiek! Ko tad es, vecs muļķis, zinu par lieliem, vai

Par maziem vīriem? Gādā, manis dcl, tu par viņu ka krusttēvs!"

Labi! tā nu paliek. Paiet deviņi gadi — krusttēvs klat: lai nu

nākot skolā pie viņa! Krustdēls sataisās viens, divi un aiziet gavi-
lēdams līdz. Bet kur tu Dieviņ! Ceļā nabadziņam pārgāja visi

Prieki. Arē, krusttēvs jau dzīvoja pa zvēru ieradumam. lebāž
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zēnu lādelē, aizcērt vāku un palaiž upē, lai slīkst, ja nenāk laime

palīgā. Saki, kas jel maz būs cilvēks, vai tas nu tā strādās?

Bet varēja redzēt, kas par tēviņu īsti bij saucamais krusttēvs. Bet

par laimi zēns nenoslīka vis: lādele iepeldēja kādās sudmalu slū-

žās un aizstājās maļamam ūdenim priekšā. Melderis mal, mal —

nevar saprast, kamdēļ necik netek. les raudzīt — atron šo tur

lādelē nāves bailēs. Bet zēns nekā laba pateikt. Tēvs devis

viņu krusttēvam, krusttēvs bāzis lādelē un vairāk tas nezinot.

Ej nu izproti, kas par krusttēvu!_
„Neko darīt," melderis domā, „paklīdis bērns — jāaudzina.

Jā vēlāk gadīsies piederīgi — atdošu; negādīsies — lai mācās

par melderi."

Un mežsarga dēls palika dažus gadus pie meldera, kamēr bija

izaudzis par staltu puisi. Melderis mīlēja viņu kā savu dēlu.

Bet nu gadījās reizi krusttēvam gar melderi_ braukt un dēlu

sastapt; dēls vinu vairs nepazīst, bet šis gan tūliņ atminas, ko

ēdis. Un tā vairāk neko — izkāpj no karītes,ieiet pie meldera:

vai nevarot labi uzticamu cilvēku — varbūt, tur to puisi — ar

loti steidzamu ziņu aizsūtīt pie viņa sievas? Esot izbraucis kā aiz-

šauts un nu tikai atminējies, ko aizmirsis. Melderis domā: „Smalks
kungs — jāizpalīdz!"

Lai ņemot viņa paša audžu dēlu, tas aiznesīšot! Smalkais

kungs nu uzraksta tur pāris vārdu, aizzēģelē un iedod, lai nes.

Dēls šauj mudīgi vien. Bet ceļā satiek vecu nabagu, tas vaicā:

„Kur tik steidzīgi, dēls?"

Tā un tā.

„Vai akls! diezin, kas tad tai grāmatā varētu būt. ledod man

arī paskatīties."
Vecais apskatās, pamurina tur dažus vārdus un tad atdod,

sacīdams: „Tā tava laime, mani satikdams, citādi patērēts būtu:

bet tagad ej droši — Jaunums nenotiks!"

Dēls aiznes grāmatu, cienīgā uzplēš. Te esot rakstīts, lai tevi

paturot par sulaini! Nu nekas — dēls paliek arī mīlā prāta. Bet

to dumpi otrā dienā! Pārbrauc, ače, labais krusttēvs, tas dauza

galvu: kā tikai varējis tik aplam pārrakstīties! Viņam sulaiņa ne-

maz nevajagot un viņš taču gribējis, lai dēlu uz pēdām nobendē.

Tomēr nekas — varēšot par sulaini arī viņu lietāt. Lai tūliņ ņe-

mot divus zirgus un braucot viņpus Melnās jūras astoņas pāvu

spalvas pārvest! Labi! sulainis sajūdz zirgus un brauc. Bet otrā

dienā gadījās ķēniņa pilsētām cauri braukt. Ķēniņš stāv logā un

no gara laika ievaicājas dēlam: „Kurp braukdams?"

„Aiz Melnās jūras pēc pāvu spalvām!"

„Ai, kur labi, ka ierunājos! Vai nevari apjautāties, turp no-

braukdams, kādēļ manas ābeles augļus nenes."
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„Jā, jā — labprāt!"
Trešā dienā gadās citam ķēniņa pilsētām cauri braukt. Ķē-

niņš ievaicājas : „Kurp braukdams?"

„Aiz Melnās jūras pēc pāvu spalvām!"
„Ai, kur labi, ka ierunājos! Vai nevari, dēls, apjautāties, kā-

dēļ mans vinu dārzs augļus nenes?"

„Jā, jā — labprāt!"
Ceturta dienā gadās citam ķēniņa pilsētām cauri braukt. Ķē-

niņš ievaicājas: „Kurp braukdams?"

„Aiz Melnās jūras pēc pāvu spalvām!"
„Ai, kur labi, ka ierunājos! Vai nevari, apjautāties, kur manas

trīs zudušas meitas mīt."

Jā, jā — labprāt!".
Piektā dienā sulainis notop pie Melnās jūras. Tur atjūdz

zirgus, sapin zālē un pats ceļas ar plostu Melnai jūrai pāri. Bet

plostinieks ievaicājas: „Dēls, ko viņā pusē darīsi?"

„Man vajaga pāvu spalvas!"

„Ai, tad labi! Pēc pāvu spalvām iedams, aprunājies, kad tad

es tikšu no plostinieka amata vaļām."

„Jā, jā — labprāt!"

Otrpus jūras dēls nokāpa no plosta un gāja tālāk. Bet to ne-

lāgo ceļu šinī pusē: tādi purvi, ka nemaz izbrist. Nu mocās, nu

brien — te uz reizi, pašā purva vidū ierauga lielu, lielu pili. leiet

iekša
— nav nevienas dvēselītes; ies dziļāk — atron mērenas

durvis; atver tās — ierauea trīs jaunus sievišķus. Bet tās tūliņ
iekliedzās un nezin, kur slēpties. Dēls mierina: „Nebīstāties! es-

mu tads pats cilvēks kā jūs — nācu pēc astoņām pāvu spalvām."

„Ai, brālīt, tās nav pāvu spalvas — tie ir mūsu kunga mati!
Kā tu viņus dabūsi?"

„Nu, nu — jūs taču man palīdzēsit?"

„Ja, jā — labprāt līdzēsim; bet tad tev mūs jāpārved mājā
Pie teva. Negribam šinī peklē ilgāki krupt, esam ķēniņa meitas —

kas mums mājā nekaitētu!"

»Zinu, ka esat ķēniņa meitas. Šurp braukdams satikos ar

jusu tevu, tas jau arī kaulējās, lai jūs pārvedu. Bet tad man vēl

citas lietas arī. Tur otram ķēniņam ābeles nenes augļus, trešajam
vīna dārzs tukšs un tepat Melnās plostinieks gribētu no

amata atkāpties. Tikai nu nezinu, kas visu to pateiks."
„Nesaki nekā. Pārnāks mūsu kungs, tas pateiks. Bet kamēr

viņš nav pārnācis, mēs tevi mazgāsim savādās zālēs, lai kungs

nesaostu cilvēku smaku, un tad nomazgāts paslēpies apakš viņa
gultas."

Labi! tā izdarīja. Vakarā pārronas kungs, ieliekas gultā: lai

vecākā nākot blakus! Šī iet un nu kungs drīzi krāc aizmidzis. Bet
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meita tamēr izrauj divus matus kungam no galvas un pasviež dē-

lam apakš gultas. Kungs uztrūkstas no miega: kādēļ viņam ma-

tus plūkājot? „Kas nu tīšām plūkās? Varbūt pa miegam ar rokām

svaidījos, jo sapņoju ērmotu sapni. Vienam ķēniņam ābeles ne-

nesot augļus nemaz."

„Ā! tur apakš dārza vārtu sliekšņa liels naudas tīnis. Lai iz-

rok to — būs augļu vai cik. Bet tu ej projām, lai nāk otra bla-

kus — tā gulēs mierīgāki!"
Nu aiziet otra un kungs drīzi krāc atkal. Bet otra tamēr

izrauj trīs matus un pasviež dēlam apakš gultas. Kungs uztrūks-

tas: kādēļ matus plūcot?"

„Neplūcu ne! laikam pa miegam ar rokām pasvaidījos, jo

sapņoju ērmotu sapni. Vienam ķēniņam vīnu dārzs nenesot

augļus."
„Ā! lai viņš izmētā to mēslu kaudzi, kas dārza kaktā —

būs

augli. Bet tu ej projām, lai nāk trešā blakus — tā gulēs mie-

rīgāki!"
Aiziet trešā — kungs drīzi krāc atkal. Bet trešā tamēr iz-

rauj trīs matus kungam no galvas un pasviež dēlam apakš gultas.

Kungs uztrūkstas: kādēļ matus plūkājot?

„Neplūkāju ne! laikam pa miegam ar rokām pamētājos, jo

sapņoju ērmotu sapni. Melnās jūras plostinieks grib vaļā tikt no

sava amata, bet nevar."

„Ā! kā nu nevar? Ja viņš, kādu celdams, pamanītos pirmais
malā izkāpt un ātri aizrautu aizšaujamo priekšā, tad tam butu

jāpaliek viņa vietā par plostinieku. Bet nu ejiet visas trīs savā

istabā — nevar ar jums apnesties — nemaz nejauj gulēt."

To sacījis, kungs apgriezās uz otriem sāniem un krāca atkal.

Bet dēls izlīda no gultas apakšas, paņēma meitas un bēga pro-

jām. Tomēr kungs drīzi apmānīja, ka nav vairs labi, un dzinās

bēgļiem pakal — zeme vien dimdēja. Dēls jau baiļojās, bet ve-

cākā meita mierināja: „Nebaidīsimies nemaz, nosviedīšu smilšu

sauju zemē, tā aizkavēs kungu."

Meita nosviež smilšu sauju — gadās liels liels kalns. Kamēr
nu kungs izēdas kalnam cauri — šie jau gabalā. Bet drīz dzird:

zeme dimd atkal. Dēls jau baiļojas, bet otra meita mierina:

„Nebaidīsimies nemaz! Nometīšu zaru zemē — būs labi!"

Meita nometa nieka zariņu — gadās biezs, biezs mežs. Ka-

mēr nu kuntrs izēdas mežam cauri — šie jau uz plosta. Atskrien

kungs pie jūras — nekā darīt: bēgļi jau otrā malā. Nu spļauj
baltu, nu lamājas, lai puspasaule atklimst, bet plostinieks smejas:

„Lai palamājas, lai
L

kad tikai es kļūtu no amata vaļām?"

„Itin viegli!" dēls atsaka un pamāca, kas darāms. Plostinieks
patencina un šie nu aiziet tālāk. Otrā dienā pārnāca pie tā kenina,
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kam tās meitas bija zudušas. Dēls ieved meitas pie tēva un saka:

„Te nu pārvedu! Vai dosi man par to labumu jaunāko meitu par

sievu?"

„Ak tu žēlīgais! tevs prieka pilns atsaka: „Dēls! ņem, kādu

tu vien gribi! Es jau tā nespēju tev atmaksāt!"

«Paldies! tēt, par sirdi — vēl man jānotop citur; bet līdz

būšu ar darbiem galā, steigšos atpakaļ savu līgavu, jaunāko mei-

tu, apņemt."

No rīta dēls aiziet pie tā ķēniņa, kam vīna dārzs nenesis au-

gļus. Viņš pamāca, kas darāms un re: līdz mēslu čupu izrakņāja,
dārzs jau ziedēja, bet čupas vietā gadījās skaista pils. To redzē-

dams, ķēniņš gribēja dēlu vai ar zeltu apbērt, bet dēls atsaka:

«Neņemšu ne nieka! tikai to vēlos, lai jaunais ķēniņš, tavs dēls,

paliktu man par švāģeri."

„Jā, jā — tā maza lieta!" ķēniņš atbild.

Labi. No rīta dēls aiziet pie tā ķēniņa, kam ābeles nenesušas

ābolus. Viņš pamāca, kas darāms un re: līdz naudas tīni izraka no

sliekšņa apakšas, ābeles jau ziedēja, bet pie vārtiem gadījās skai-

sta pils. Ķēniņš, to redzēdams, gribēja dēlu vai ar zeltu apbērt, bet

dēls atsaka: „Neņemšu nenieka! Tikai to vēlos, lai tavs dēls, jau-
nais ķēniņš, precētu manu vecāko sievas māsu."

„Jā, jā — tā maza lieta!"

Labi. No rīta dēls aiziet pie krusttēva ar 8 pāvu spalvām
un saka tā: „Vai pazīsti tās? Tu mani sūtīji nelaimē, ietiku laimē.

Vai pazīsti tās?"

Bet līdz krusttēvs dabūja redzēt pārnestās pāvu spalvas, tas

nedabūja ne iesaukties. Acumirklī viņa miesas izputēja kā dūmi

un neviens nezin, kur neģēlis palika, kur nogrima.

No rīta dēls griezās atpakaļ pie savas līgavas, ķēniņa jaunā-
kās meitas. Ceļā tas paņēma arī līdz abus ķēniņa dēlus un tad

visi trīs aizgāja kāzas svinēt: dēls apprecēja jaunāko meitu un

mantoja sievas tēva valsti; bet tie divi pēc kāzām aizgāja ar vi-

sām sievām uz savām valstim.

26. A. 930. 461. 840. 891. M. Garkoine no 67. g. veca A, Kova-

levska Bebrenē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja boguots tierguotuojs Marks. Uz jū vīsus braucja
vvsi tierguotuoji un ķēniņi. Vīnu reiz Marks dumoj pats sevī:

«Par kū uz mani Dīvs naatbrauc cīmā? Varbyut, ceļš slvkts?"

Marks pavēlēja sovim kolpim iztaisīt lobu ceļu un nukluot

ar duorgim dečim un pologim uz svmta verstu. Kolpi tu vvsu

izdarīja. Pats Marks izguoja pastaiguotu pa lobū ceļu un satyka
übadziņu.
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„Kur tu ej, vecīt?" prasīja Marks.

„Eju pasacīt boguotojam Markam, kad Dīvs uz jū atbrauks

vīsūs!"

„Es pats esmu Marks, pasoki vecīt, kad Dīvs atbrauks!"

„Šudin nasacīšu, reit pasacīšu!"

Marks ar übadziņu atguoja uz tierguotuoja sātu, devja übadzi-

ņam ēst un īruodīja ustobu, kurā gulēt par nakti. Vokorā vvsi aiz-

guoja gulātu. Marka meita sēdēja blakus ustobā ar übadziņu un

rakstīja nazkū pi golda. Vālu vokorā übadzina ustobas lūgā naz-

kas suoka sistīs.

„Kas tur sytās?" prosa vecīts.

„Mes, engeli," atbildēja pi lūga.

„Kū pasacīsit?"

„Kēniņa sīvai pīdzyma meita, kaidu laimi jai likt?"

„Jo jau muote kēniniņa, lai byus ari meita par keniniņu!"
Vecīts otkon atsagula, bet engeli aizskrēja prūjom. Marka

meita tū vysu dzierdēja un īrakstīja sovā gruomotā. Na par garu

laiciņu otkon nazkas sytās lūgā.

„Kas tur sytās un kuo vajag?" prasīja übadziņš.

„Mes, engeli, un atskrējām paprasīt, kaidu laimi likt pīdzy-

mušajam ķēniņa sīvas dāiam?"

„Jo jau tāvs ķēniņš, lai byus arī dāls par ķēniņu!" atbildēja

vecīts un atsagula, bet engeli aizskrēja prūjom. Marka meita ari

itū dzierdēja un īrakstīja sovā gruomotā. Reita pusē otkon naz-

kas sytās lūgā.

„Kas tur sytas un kuo vajag?"

„Mes, engeļi sytamēs! Taidā un taidā kēnestī un pilsātā na-

boga kalēja sīvai pīdzyma dēls, kaidu laimi jam likt?"

Vecīts padūmuoja, padūmuoja un soka: „Lai byus par ituo

Marka monta saiminīku un vēl boguotuoks par Marku!" atbildēja

vecīts un atsagula, bet engeli aizskrēja prūjom.

Marka meita vvsu dzierdēja un aizskrēja pastuostīt šovam tā-

vam. Marks cīši sasadusmuoja, ka naboga kalēja dāls bvus

par juo monta saiminīku un skrēja nūsist vecīti. Übadziņa ustobas

durovas beja aizslāgtas un Marks izlauzja durovas, bet vecīša

ustobā nabeja.

„Laikam itys übadziņš pats Dīvs beja!" padūmuoja jis pats

sevī.

Marks cīši dusmīgs uz pīdzymušuo kalēja bārna un grib jū nū-

nuovēt, ka jis napalyktu par juo monta saiminīku. Marka meita

īdevja tāvam naboga kalēja adresi, jo, kad engeli runuoja übadzi-

ņam, jei vysu pīrakstīja sovā gruomotā, un Marks aizbraucja uz

naboga kalēju. Marks atroda kalēju un soka: „Puordūd man sovu
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mozū dālu: tev bārnu daudz, bet man nav. Es esmu tierguotuojs
Marks un jis byus par muna monta saiminīku!"

Kalējs puorsarunuoja ar sovu sīvu un puordevja dēliņu Mar-

kam. Marks samoksuoja naudu, pajēmja kalēja dālu, brauc un

dūmoj, kai puiku nūnuovēt. Beja soltais zīmas laiks. Marks ībrau-

cja mežā, izsvīdja uz snīga bārnu, lai jis nūsal, un pats aizbrau-

cja uz sātu, dūmuodams, ka bārns nūsals. Dīvs nu dabasim na-

aizmiersa bārna, izkausēja vysu snīgu apkuort ap bārnu, tymā

vītā pīauga zuolīte un pastatīja divi svecītes. Bērniņš gul uz zuo-

lītes un kavējas ar svecītēm. Na par lelu laiku pa tū pašu ceļu

braucja ūtrs tierguotuojs un pībraucja pi bārna, kurs gulēja un ka-

vējās ceļa molā.

„Kučer, apturi zyrgus un pasaver, kas tur gul storp sve-

cītēm!" sacīja tierguotuojs kučēram.

Kučers apturēja zyrgus, izkuopja nu karetas, pīguoja pi bār-

na un soka: „Te gul mozs bērniņš!"

„Pajemsim jū pi sevis!"

Kučers pajēmja bārnu un īlyka karetā. Tyulen nūdzysa sve-

cītes un zuolītes vītā beja snīgs. Tierguotuojs aizvedja bārnu

uz sovu sātu un audzēj. Par kaidu laiku pi ītuo tierguotuoja
ībraucja puorgulēt Marks. Vokorā tierguotuojs ar Marku suoka

spēlēt kārtas uz naudas. Puisīts jau beja paaudzis un vys tri-

nuos ap sovu audzynuotuoju. Cikom puika ir pi sova audzynuo-
tuoja, Marks vys puorspēlej. Kad puika īskrīn uz kaidu laiciņu
ūtrā ustobā, Marks īspēlej. Otkon puika atskrīn uz sovu audzy-

nuotuoju un Marks puorspēlej.
„Vai, kaids laimīgs tovs dāls!" soka Marks.

„Jis nav muns dāls,"

„Kur _tu jū jēmi?"
„Es ju atrodu mežā, ceļa molā, braukdams nu pilsātas!"
Marks īguoduoja, ka puika ir tys pats kalēja dāls, kuru jis

izsvīdja uz snīga, un otkon grib jū nūnuovēt.

„Puordūd man puiku," soka Marks, „Es tev labi par jū
samoksuošu!"

Tierguotuojs, nikuo ļauna nadūmuodams, puordevja puiku
Markam. Reitā Marks pajēmja puiku un brauc uz sātu. Pa ceļam
jis ībraucja pi vīna kalēja, izkola dzelža buču, īlyka tymā puiku,
īsvīdja jyurā un pats aizbraucja uz sātu, dūmuodams :_„Buca nū-

grims jyuras dybynā un tur puika nūmiers boda nuovē." ,
Dīvs nu dabasim naaizmiersa puikas, puorsyta buču, pīlyka

īška ēdīņu un dzērīņu un īlyka svecītes. Svecītes dag, puika ka-

vējas. Viļns pīsytā pušnaktīs buču ar vysu puiku_ pi vīnas pil-
sātas, kura stuovēja uz jyuras krosta. Tyulen pilsātā paši zvoni

suoka zvanīt. Ļauds un baznīckungi sasatryuka un suoka skrai-
dīt Pa jyuras krostu, izzynuot, kas par breinumu, ka paši zvoni
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zvona, un atroda puiku bučā. Vvsi puiku skaitīja par svātu,

bet puika soka: „Es naesmu svāts!"

Baznīckungs pajēmja puiku pi sevis un audzēj. Gadījuos, ka

tierguotuojs Marks ībraucja tymā piīsātā un nūstuoja pi tuo baz-

nīckunga, kurs pajēmja puiku audzvnuot. Vokorā otkon Marks

ar baznīckungu suoka spēlēt kārtas uz naudas. Cikom puika

ap baznīckungu trinas, Marks vys puorspēlej, bet kad puika aizīt

Marks īspēlej. „Vai kaids tovs bruola dāls laimīgs!" soka Marks.

„Nav jis bruola dēls, es jū atrodu jyuras molā dzelža bučā

īlyktu un pajēmu pi sevis!"

„Tys pats ir kalēja dāls, kuru es īsvīžu jyurā," padūmuoja

pats sevī Marks, un soka baznīckungam: „Puordūd man itū

puiku!"

Baznīckungs, nazynuodams, ka Marks puiku grib nunuovet,

puordevja jū Markam. Marks pajēmja puiku, atvedja uz sātu un

dūmoj: „Kū ar puiku izdarīt, ka jis atpakaļ naatsagrīztu un nū-

miertu ceļā?"

Dabuoja Marks gruomotas, devja puikai un soka: „Še tev

gruomotā, ej un izmērej pasaula platumu un jyuras dzijumus! Bet

jo naizmērēsi, tad dzeivs napaliksi!"
Puika rauduodams pajēmja gruomotu, puorsakristīja un aiz-

guoja pa plotū pasauli. It puika un redz cvlvāku, kurs kraun va-

lānas vīnu uz ūtras, bet tuos valānas apsaguož un syt jam

mugurā.
«Boguotuo Marka znūt, tu ej uz Dīvu un paprosi nu Dīva

cik ilgi mani ituos valānus siss?" prosa cvlvāks.

„Labi, pavaicuošu," atbildēja puika, bet jis arī pats nazvna,

kur jis īt.

It puika tuoluok un redz, ka divi gūvis boda vīnu sīvīti: vīna

paķer sīvīti uz rogim un īsvīž ūtrai uz rogim, tai jū svaida un

boda vysu laiku. īraudzēja sīvīte puiku un soka: „Tu, boguotuo

Marka znūt, ej uz Dīvu un paprosi, cik ilgi mani ītuos guvis
bodīs?"

„Labi, paprasīšu," atbildēja puika, bet jis pats nazyna, kur

īt, un tik īt tuoluok. Redz puika, ka vīns cvlvāks lej un lej

brandvīnu nu vīna trauciņa ūtrā. Cylvāks īsavēra puiku un soka:

„Tu, boguotuo Marka znūt, ej uz Dīvu un paprosi, cik ilgi man

vajadzēs līt brandīnu nu vīna trauciņa ūtrā."

„Labi, paprasīšu," atbildēja puika un īt tuoluok, pats nazv-

nuodams, kur īt.

It jis un redz, ka ceļa molā leiguojas un leigojas treis aiz-

cicrsti uzuli. Uzuli īraudzēja puiku un prosa: „Tu, boguotuo Mar-

ka znūt, ej uz Dīvu un paprosi, cik ilgi mums tai vajadzēs lei-

guotīs."
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„Labi, paprasīšu," atbildēja puika un īt tuoluok,
Guoja jis guoja un pīguoja pi vīnas upes. Tylta nabeja, bet

tvlta vīta beja puorsvista par upi lela, lela zivs, par kuru vvsi

brauc un īt kuojom. Puika puorguoja par zivi un zivs, pamanī-
juse puiku, soka: „Tu, boguotuo Marka znūt, ej uz Dīvu un pa-

prsoi
L

cik ilgi man vajadzēs byut tvlta vītā un cik ilgi brauks un

meides munu muguru."

„Labi, paprasīšu," atbildēja puika un aizguoja tuoluok.
Jau metjas vokors, kad puika īraudzēja mozu ustabiņu un

īguoja tyma pasaprasīt puorgulēt. Ustabiņā sēdēja vāca vecīte,
tei beja Saules muote. Puika paprasīja nu vecītes nakts muoju.
Vecīte soka: „Va_i, bērniņ, tyuleņ atskrīs muna meita un jei na-

īredz svešu cvlvaku. Jo jau tu esi lobs, tad es tevi kur navīņ
nūglobuošu!"

Vecīte pabaruoja puiku un nūglobuoja. īguoja ustobā Saules

meita un prosa nu muotes: „Kur te sveša cvlvāka smoka?"

„Paša guoji pa pasauli un pīsaūdi svešu cylvāku smokas.

Pi myusu nav sveša cylvāka."

Saules meita pavakareņuoja un aizguoja gulātu. Reitā agri
Saules meita cēluos un aizguoja ap pasauli. Saules muote pī-
guoja pi puikas un soka: „Nu, dēliņ, tagad celīs, īēd brūkastju un

laidīs ceļā!"
Puika pīsacēla un Saules muote prosa: „Kur tu ej, dēliņ?"

„Eju izmērēt pasaules plotumu un jyuras dziļumus, mani syu-

tīja boguotais tiergutuojs Marks."

„Tu jau, dēliņ, esi apguojis pasauli un izmērējis jyuras dzi-

ļumus un tagad vari īt atpakaļ uz sātu. Bet kū tu ceļā īdams

redzējis?"

«Redzēju cylvāku, kuru valānas svta, un jis prasīja manis pa-

prasīt nu Dīva, cik ilgi valānas jū siss."

„Tys cylvāks vvsu sovu dzeivi nabeja dzeivs, ka napuorart
sova sābra šņūri. Jū tuos valānas siss, cikom saule byus debesīs.

Kū vēļ redzēji?"

«Redzēju, ka vīnu sīvīti divi gūvis badīja. Tei sīvīte prasīja
manis paprasīt nu Dīva, cik ilgi ju tuos guvis badīs."

„Kotrs cylvāks baroj gūtiņu, lai dabuot nu juos pīna sev un

bārnim, bet tei sīvīte beja būrīte un atjemja nu guvim pavasarī

Pīnu. Tagad tū būrīti gūvis badīs, cikom saule byus debesīs. Ku

vēl redzēji?"

«Redzēju vīnu cvlvāku, kurs bez nustuošonas leja brandīnu

nu vīna trauciņa ūtrā un prasīja manis paprasīt nu Dīva, cik ilgi

jis līs brandīnu."

„Tys beja krūdzinīks, kurs dzeivs bvudams, ļaudim nadevja

Pvlna māra, lai gon lauds par nvlnu maru moksuoja. Tagad jis
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taipat atlej nu vīna trauciņa ūtrā un līs, cikom saule byus debe-

sīs. Kū vēl redzēji?"

«Redzēju ceļa molā treis aizcierstus ūzulus, kuri leiguojās un

prasīja manis panrasīt nu Dīva, cik ilgi jī leiguosīs."

„Tei tova laime! Kad īsi atpakaļ, nu tīm ūzulim pabiers zalts

un sudobrs. Un kū vēl redzēji?"

«Redzēju zivi, kura beja puorsvīsta par upi tylta vītā. Tei

zivs prasīja nu manis paprasīt nu Dīva, cik ilgi pa juos muguru
braukšūt nu meidēšūt jū."

«Tei zivs ir lela grēcinīca, jei nūreja kuģi ar vysim laudim.
Tai zivei tik ilgi brauks un meidēs muguru, cikom jei naizsplaus

kuģa ar laudim. Tagad tu ej uz boguotuo tierguotuoja Marka sātu

un zivei pasoki tū, kū es sacīju."
Puika atsavasaluoja ar vecīti, pabučuoja jai rūku un īt uz

sātu. Puorguoja puika upi par zivs muguru un soka: «Tu tik

ilgi gulēsi tylta vītā un tik ilgi tovu muguru brauks un meidēs.

cikom naizspļausi nūreituo kuģa."
Zivs pasagrīzja uz puikas pusi un izspļuovja kuģi ar vvsim

ļaudim, bet paša pasagrīzja uoē un aizguoja uz jyurom. Kuģa

ļauds izskrēja nu kuģa un klīdz: «Kungs, kungs! Myusu gluo-

bējs!"
Puika ar ļaudim īt tuoļuok. Pīguoja puika pi ūzulim, tī nūsa-

guozja un pabyra zalts ar sudobru. Kuģa ļauds dabuoja septiņ-

padsmit zyrgu, sakruovja zaltu ar sudobru vazumūs un brauc

uz sātu. Ceļā jis vēl izstuostīja tīm trejim myužīguo dorba darī-

tuojim un atbraucja par treis dīnas uz boguotuo Marka sātu.

Pa tū laiku Dīvs beja pajēmis puikas gruomotu, īrakstījis pasaula

plotumu un jyuras dziļumus. Marks plēš sev motus un nazvna,

kaidu dorbu aizlikt puikai, ka jū nūnuovēt. Markam beja par

treis versti nu pilsātas dzelža fabrika un jis, aizskrējis uz fabriku,

soka struodnīkim: «Kas svātdīnas reitā byus pyrmais fabrikā, tū

īsvīdit izkausētuo dzelža kotlā un izvuorējit! Jo es byušu pvr-

mais, ari mani svīdit!"

Tad Marks atskrēja uz sātu un soka puikai: «Reit reita agri,

vēl leidz gaismai, aiznes uz fabriku itū gruomotu!"
Puika pasajēmja aiznest un vokorā vvsi aizguoja gulatu. Rei-

tā puika pasamūda jau lelā dīnā un skrīn uz fabriku. Ceļā puika
īsavēra baznīcu, nu baznīcas aizguoja prīškā vecīts un prosa:

«Kur, puisīt, tai skrīn?"

«Nasu gruomotu uz fabriku un aizzagulēju, elsinedams atbil-

dēja puika.

«Nasasteidz, bērniņ, pī Dīva laika dīzgon! Lobuok īej baznīcā

paskaiti puotoru un tad pa možam aizīsi!"

Puika paklausīja vecīša un īguoja baznīcā paskaitīt puotoru.

Izgoujis nu baznīcas, jis skrīn uz fabriku. Na lelu gobolu jis pa-
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skrēja un otkon īsavēra baznīcu. Otkon nu baznīcas aizguoja
puikai prīškā vecīts un prosa: „Kur puisīt tai skrīn!"

Puika pastuostīja vecīšam, kur jis steidzas, un gribēja īt

tuoluok, bet vecīts soka: „Nasasteidz, bērniņ, pi Dīva laika dīz-

gon! Lobuok īej baznīcā, paskaitīsi puotoru un tad aizīsi!"

Puika īguoja baznīcā, paskaitīja puotoru un skrīn tuoluok.
Jau natuoli nu fabrikas puika otkon īsavēra baznīcu un izdzierda,
ka zvona un sauc lauds uz miša.

„Man nav laika īt baznīcā, jau tai pušdīnu laiks!" padūmuoja
puika. Te aizguoja jam prīškā vecīts un prosa: „Kur, puisīt,
skrīn?"

„Skrīnu uz fabriku, jau reitā agri vajadzēja aiznest gruomo-

tu, bet es aizsagulēju, vēl pa ceļam īguoju baznīcā un pašlaik jau
pušdīnu laiks, bet gruomotā vvs nav aiznasta."

„Nasasteidz, bērniņ, pi Dīva laika dīzgon! Lobuok īej baz-

nīcā, nūsaklausi miša un tad aiznessi!"
Puika paklausīja vecīša, īguoja baznīcā un, nūsaklausījis mi-

ša, guoja uz fabriku.

Marks reitā ceļas un izzvnuojis, ka puika aizguoja uz fabriku,
zam pašom pušdīnom sāduos zyrgā un aizbraucja uz fabriku pa-

savārtu, kai puika sadadzvnuots. Jis atbraucja uz fabriku un

prosa: „Nu, puiku sadadzvnuojit?"

Struodnīki īsavēra Marku un, pīminādami Marka vakarējus

vuordus, sagvva Marku; īsvīdja ceplī un sadadzynuoja. Puika

aizguoja uz fabriku, bet struodnīki jau klīdz: „Vari īt uz sātu,
jau mēs Marku sadadzynuojam!"

Puika guoja uz boguotuo Marka sātu pa tū pašu ceļu, bet baz-

nīcu vairs naredzēja. Tad puika apsaprecēja ar boguotuo Marka

meitu un dzeivuoja vēl boguotuoks par Marku.

& A. 930. J. Pločkalns Skrundā. LP, V, 258 (117, 6).

Vecos laikos vienam ķēniņam bija dzidrs avots, no kura sev

dzeramo ūdeni smēlis. Bet vēlāk velns apoda šo avotu un saka

arī tur dzert. Tas ķēniņam nepatika — viņš gudroja velnu pār-

mācīt. lelika avotā katlu, pielēja ar vīnu, lai nu dzer, lai. Otrā

dienā velns atlīda pie avota, sadzērās vīnu un piedzēris nokrita

turpat dzērumu izgulēt. Bet guļot velns briesmīgi krāca. Ķēniņš,
to padzirdējis, aizskrēja ar laudim, ieraka lielu stabu, ievilka

dzelzs važas velnam nāsīs un piesēja pie staba. Otra rīta velns

atmodies iesāka trakot: gan raustīja važas, gan spārdīja stabu,
bet velti kā velti. Labi iztrakojies, aprima beidzot itin slābans.

Bet tai dienā ķēniņam piedzima jauns dels un dzimstot ķē-

mus bija nodzirdējis tādu lēmumu: „Šis ķēniņa bērns dienas ap-
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ņems to nabaga vīra meitu, kas viņpus meža sakritušā būdiņā

šūpulī gul un šimbrīžam sešas nedēļas vecāka."

Tāds lēmums ķēniņam nebūt nepatika. Un ko viņš dara?
Aiziet pie saistītā velna, tā runādams: „Draugs, es tevi palaidīšu
vaļā, ja apsolies viņpus meža kādā sakritušā būdiņā mazu mei-

teni no šūpuļa izraut un aiznest tuksnesī, tālā vietā kautkur

nosviest."

„Jā, tūliņ!" velns priecīgs apņemas. Ķēniņš nu palaida velnu

vaļām. Un velns čaklām kājām aizskrēja tūdaliņ meiteni zagt.

Tas nu tas.

Pagāja no šī brīža divdesmit gadu. Keniņa dēls nu jau bija
izaudzis par staltu jaunekli, lieliem miesas spēkiem un drošu sirdi:

it īpaši medībās negrieza ceļu pat niknākam nezvēram.

Reiz ķēniņa dēls aizgāja atkal medīt; bet šoreiz pa meža bie-

zumiem pats, nezin kur bija aizmaldījies un tā apmulsis, kā miglā.

Pagāja vēl tādu gabalu, gadījās muklājs, kur pāri tikt nebija iespē-

jams, cik aplami striga. Un pašā muklājā ieraudzīja meitu līdz

krūtim iestrigušu; ta priecīgi lēca un plunčojās dumbrā ar rokām.

Ķēniņa dēls labprāt būtu glābis meitu, bet nevarēja pa muklāju

piekļūt. Beidzot gāja tālāk un izmaldījās jūrmalā, kur ieraudzīja
laivu. Nu iekāpa laivā un cēlās pār jūru, redzēt, kas viņā malā

dzīvo. Bet jūras vidū piepēši uzbruka auka un trieca laivu tik

ātri, ka tiešām bailes sāka mesties; tomēr tas vēl nekas. Pec au-

kas uzbruka viesulis, griezdams laivu riņķī vien, riņķī vien, un

apreibināja braucēju pilnīgi: viņš nokrita laivā un gulēja kā pus-

miris. Un vēlāk, kad negaiss bija pārgājis, ķēniņa dēls atmodās

un ieraudzīja, ka laiva aizdzīta otrā jūras malā pie liela smilšu

klajuma. Šinī smilšu tuksnesī neredzēja ne ēku, ne koku: tikai

vareni lielu pūpēdi, kā tēva pirts, tai lielumā, to redzēja. Piegāja

pūpēdim klātāk, ierauga vēl zirgu ribas, kā redeles, saulē balinā-

mies. Viņš pusbalsā ieteicas pats pie sevis: „Te laikam arī zvēri

mājos? Kas citādi zirgu šai klajumā būtu apēdis?" Bet to teik-

dams, dzird, pūpēža galā atbild: „Te nav zvēru, te tikai es esmu

pa dienām viena pati, pa naktim kad tēvs pārnāk, tad esam

divati."

„Kas tu tada esi, tur augša?"

„To nezinu; tēvs tikai man teicis, ka mazu jau teitan atnesis,

no šūpuļa izņemdams."

„Kā tad tavu tēvu sauc?"

„Viņš pats saucas par velnu — nezinu, kā, citi to dēvē. Bet

svešniekus teitan tas neieredz, tādēļ paslēpies zirga ribas; va-

karā, kad viņš pārradīsies, parunāšu, lai uznes zirga ribas te

augšā; ribas nesdams, uznesis arī tevi; tad būsim pa dienu

vati, kamēr tēvs pasaulē skraida; zināms, vakaros gan tev jā-

slēpjas ribās, lai tēvs nepamana."
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Labi, ķēniņa dēls paslēpās ribās. Vakarā pārronas velns,
šī lūdz, vai nevarot ribas uznest pūpēža galā, tur būšot viņai
laba gulta. Velns nes arī ribas augšā un tam ne jausmas, ka ķē-

niņa dēls tur paslēpies. No rīta, kad velns bija aizkūlies pasaulē,
dēls izlien no ribām un nu tikai apskatās, cik daiļa bija tā, kas

izgājušā naktī ribās, pie viņa bija gulējusi. Un neko vairāk, tū-

liņ bildina par līgavu. Pagāja ilgs laiks — šie vēl uz pūpēža dzī-

voja lielākā laimē, kā vīrs ar sievu, un velns par to nekā ne-

zināja.
Bet mājā vecais ķēniņš gauži bēdājās pēc dēla. Gan lika iz-

meklēt mežus, gan purvus •— nekur un nekur. Beidzot atsauca

velnu un sacīja: „Mans dēls laikam miris, ej, skaiti mirušās dvē-

seles, vai nebūs tur!" Velns izskaitīja mirušās dvēseles, —
neesot!

Nu ķēniņš saka: „Nevaru izprātot, kur tad viņš palicis! Vai tās

nav bēdu dienas? Nu esmu bez bērna. Neko darīt, nesi tad mājā
to pašu nolemto vēdekli. Pieņemšu to pašu bērna kārtā, būs

taču bērns un sirds arī vairs nepārmetīs, ka toreiz pat šūpulī ne-

vainīgu nesaudzēju."

„Labi, velns tūdaļ pārlobj mājā, uzskrien pūpēdī un saka tā:

„Meitiņ, sataisies, nesīšu tevi pie ķēniņa bērna vietā, tā man pa-

vēlēja, jo tam ķēniņam esmu solījies uz vārda paklausīt, tādēļ, ka

toreiz atsvabināja mani no saitēm."

Velns paņēma ķēniņa dēla sievu mugurā un nesa pār jūru.
Bet sieva bija gudra, viņa saka: „Ai, kā galva reibst, tūliņ būšu

pagalam; nes mani atpakaļ, līdīšu zirga ribās slēpties, ka neredzu

ūdeņus, tad galva nereibs vairs."

Velns aiznesa atpakaļ. Šī ielīda ribās pie vīra un nu velns

nezinādams nesa gan vienu, bet aiznesa abus pie ķēniņa. Bet

tālajā ceļā jaunai sievai zirga ribās bija piedzimis dēliņš. Velns

nesdams nekā par to nezināja, tādēļ nolika ribas ķēniņa pili un

mierīgs_ pārsteidzās atpakaļ; bet kad vecais_ ķēniņš ieraudzīja
dēlu, dēla dēlu un vēdekli, tas asaras prieka raudāja, cik bija
laimīgs.

28. A. 930. 725. Lauris ar Osiņu Biksteniekos. LP, V, 273 (118, 2).

Vienam ķēniņam bija gudrs dels: sapratis pat putnu valodu.

Reiz ķēniņš ar dēlu pabraukā pa jūru. Te atlaižas putniņu pul-

ciņš, nometas laivas mastos un dzied un dzied. Keniņš vaicā de-

lam: „Tu saprotot putnu valodu. Ko viņi tur dzied?"

«Viņi dzied, ka tēvs mani iemetīšot jura."

Par to vārdu ķēniņš iepīka un atrās dusmas pieskrēja de-

'am klāt un iegrūda duncku mugurā; bet dels — ka gadījies, ka

ne
— no grūdiena pārkrita laivas malai, ievēlās jūrā un no-
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grima. Bet jūras dibinā liela, liela zivs ierija dēlu dzīvu un aiz-

peldēja tālu, tālu. Ne vecais ķēniņš aplam bēdājās pēc dēla, bet

kas par vēlu, tas par vēlu.

Zivs vēderā dēls ilgu laiku sadzīvoja: gadi septiņi mazākais.

lesākumā gan nezināja, ko ēst, ko pārtikt tādā tumšā cietumā,

bet te atminējās, ka nazis kabatā līdz. Tūliņ paķēra nazi, izgrieza

gabalu no zivs miesām un paēda ar gardu muti. Tā viņš visus tos

gadus to vien ēda.

Bet septitajā gadā dēls mana: zivs nepeld vairs, spārdās vien

un ķeparājas, citādi nebūs — būs uzskrējusi sēklā. „E!" viņš

domā, „kas tur ir, ir. Izgriezīšu zivs miesām lūciņu un līdīšu uz

labu laimi ārā."

Labi! izgrieza caurumu, izlīda laukā un patiesi: zivs smok

sausumā, bet tā jūrmala dēlam pavisam sveša. Ko nu darīsi? Ne-

kur nezini iet. Sadomā: liksies turpat lielceļa malā saulgoznī pa-

gozīties, vai tad itin kāds padoms neradīsies. Te — necik ilgi -

dzird braucam. Piebrauc klāt — pats ķēniņš. Nu, ko viņš te

knosoties ceļmalā? tā ķēniņš.

„Ko cita lai dara, ja nav darba," dēls atbild.

„Man atkal darba pilnas rokas. Nāci pie manis, es tevi sū-

tīšu man sievu noprecēt. Tur un tur būs daiļa ķēniņa meita,

sen to vēlos par sievu, bet viņa nenāk un nenāk pie manis, ej tu

un gādā, ka viņa nāk."

„Jā, jā!" dēls atbild un aiziet. let vienu dienu, iet otru -

beidzot sāks bēdāties: vai tikai spēs ķēniņam pa prātam izdarīt?

Kamēr tur bēdājas, piestājas vecs vīriņš: kas kaišot?

„Ko nu izteikt — daudz kas kaiš. Apņēmos ķēniņam sievu

ieprecināt, bet apdomāju: tas jau man nebūs iespējams."

«Nebēdājies vis, dēls, še tev šī stabulīte un paej, aiz birzes,

tur ganīsies pelēka ķēvene; kāp mugurā un vēli, lai pati tek, kur

grib. Bet tiklīdz ķēvene iesviedzas, kāp zemē un stabulē."

Labi, dēls uzkāpa ķēvenei mugurā un sajāja trīs dienas no

vietas. Trešā vakarā ķēvene apstājās staltas pils priekšā un

nozviedzās.

Dēls nokāpa zemē un sāka stabulēt. Te pa tādam brītiņam

atveras logs un pati ķēniņa meita sāks klausīties jauko sta->

buli. Izlkausās labu laiku, beidzot aicinās stabulnieku istaba, vai-

cādama: kur tik jauku stabuli esot ņēmis?
„Kur nu ņēmu? Pacēlu!"

Nu, lai stabulējot te istabā arī.

„Jā, jā — kādēļ nē?"

Un nu stabulē un stabulē un tik ilgi un tik ilgi — sāks šī teikt

ka esot viņu iemīlējusi.
Bet dēls atbild: „Mans prāts tas pats, bet ko darīsim ar ķē-

niņu? Esmu solījies tevi viņam pārvest."
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Šī ne dzirdēt. Kad nu tā — tad dēls ņems gudrību palīgā.
Viņš saka: „Ls palikšu pie tevis pa nakti, gan tad rītā redzēsim,
kas talak darāms."

Labi. Bet tai naktī dēls tur kā nekā izdzīvojās, tad paņēma
aizmigušo ķēniņa meitu pa vidu, cēla ķēvenei mugurā un aizjāja.
Jāja, jāja līdz gaismiņai, te ķēvene apstājās pie avota, sacīdama:

„Dels, kap zeme un mazgājies avotā, jo tu esi apgrēkojies."

Neko darīt, bija jāmazgājas, kamēr tīrs. Nu pārjāj pie ķēniņa,
keniņš bez gala priecīgs, ka ķēniņa meitu pārvedis. Bet ķēniņa
meita saka: „Nem mani, jā tā gribi; bet to kreimu paņēma dēls,
tev tikai sūkalas. Nu tu pats redzi. Tā iet, ja ar varu ko grib

panākt."

Par to vārdu ķēniņš briesmīgi sašuta un tūliņ sagrāba dēlu,

sakapāja gabalos un gabalus iesālīja traukā. Tā tur dēls nu sa-

sālījās veselu gadu gandrīz. Itin gads nu gan nebija, divi, trīs

mēneši, varbūt, trūka. Te piedzima ķēniņienei dēls. Un mazajam
dēlam bija savādas asaras; ja uzpilina nedzīviem, tad tie palika
dzīvi.

Ķēniņiene, to zināt dabūjusi, vienu dienu, kamēr ķēniņš nebija

mājā, saliek iesālītā dēla miesas gabalus kopā un uzpilina viņa
paša dēla asaras. Tūliņ nedzīvās miesas saauga un atdzīvojās.
Bet tagad dēls bija tik stalts un skaists, kāds priekš tam ne pusē
nebijabijis.

ķēniņš, tas vaicā: ~Kas dēlu uzmodināja? Un kur

viņš tik skaistu augumu ņēmis?"

~Ta un tā!" ķēniņiene saka, „ja vienu gadu pasālās, tad uz-

možaspar tik skaistu."

Keniņš, to dzirdēdams, par varu arī grib raudzīt tik skaists

un jauns palikt. Un tā tīšā prātā liekās sakapāties, iesālīties un

nu gulēs vienu gadu sālījumā, kas tur ir ir. Bet, līdz ķēniņš pa-

galam, ķēniņiene saka dēlam: „Nu mūsu šķīrējs nobeidzies — nu

varam_ salaulāties un tad dzīvosim laimīgi."
Dels salaulājās ar atraikni, ko pats bija pārvedis, un dzīvoja

laimīgu mūžu.

Pēc gada esot raudzījuši gan veco ķēniņu ar dēla asarām

modināt, bet nevarējuši: nebijis viņa īstais dēls.

25- A. 930. 1061. 1084. M. Garkolne no O. Pīzela Jāsmuižas

pag. Latvju kultūras kr.

Senejus laikus dzeivuoja keniņš. Jam beja luti skaista meita,
kurai Laime beja likuse izīt par sīvu pi tuo veirīša, kuru jei pyr-
uiū satiks.

Vīnu reizi ķēniņa meita staiguoja pa jvuras krostu un īsa-
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vēra zvejnīku. Meita steidzjās pi zvejnīka un sacīja: „Laime ir

Ivkuse, ka man juoir par tovu sīvu!"

Zvejnīks nūsabreinuoja un soka: „Es esmu zvejnīks un ar

mani navarēs dzeivuot ķēniņa meita!"

Ķēniņa meita skumīga aizguoja uz sovu duorzu un sādādama

dūmuoja paša sevī: „Kaut smuts jemtu mani par sīvu!"

Na par garu laiku pi ķēniņa meitas pīnuocja jauns un lūti
skaists cvlvāks un soka: „Vai navari bvut tu man par sīvu?"

Ķēniņa meita beja prīcīga un beja mīrā byut pār jaunuo un

skaistuo cylvāka sīvu. Tys jaunais cylvāks beja pats smuts un

jis apsūlēja ķēniņa meitai atīt uz jū divpadsmit stundēs naktī.

Ķēniņa meita atguoja uz sovu kamburi un taišņi divpadsmit
stundēs pi juos atnuocja smuts. Smuts ķēniņa meitu cīši mūcīja,
tai ka ķēniņa meita palyka slyma. Smuts vvs staiguoja uz ķē-

niņa meitu un komuoja jū. Ķēniņš saaicynuoja vvsaidus doktorus,
bet nivīns navarēja izzuolēt ķēniņa meitas.

Laiki guoja. Pēc nazcik laika caur tū pilsātu, kurā dzeivuoja

ķēniņa meita, guoja cauri vīns soldots. Soldots izdzierda par ķē-

niņa meitas slimību un īsagrīzja ķēniņa pilī paprasīt nakts muo-

ju. Ķēniņš soka: „Jo tu izzuolēsi munu slvmū meitu, tad es tev at-

dūšu jū par sīvu un vēl pus kēnests īdūšu!"

Soldots apsajēmja izzuolēt ķēniņa meitu un pasacīja ķēniņam,
lai izkal pi kalēja lelu vasari, atnas un īlīk ķēniņa meitas ustobā,

bet pats aizguoja uz pilsātu, nūpierka pa mārciņai zierņu un skrotu,

atguoja uz ķēniņa pili, īguoja ķēniņa meitas ustobā un sēd. Pa-

šuos pusnāktīs atguoja smuts un soka soldotam: „Spēlēsim kār-

tus uz naudu!"

Soldots zynuoja, ka smuts naudas vītā var īdūt kaidas Ogles,

un soka: „Na, uz naudu naspēlēsim, bet spēlēsim, cik kurs reižu

kurom īsissim ar knipi par golvu!"
Smuts beja mīrā un īsuoka obi spēlēt. Soldots spelej un ād

zierņus. Smuts īsavēra un soka: „Idūd man arī zierņus!"

Soldots izvylka sauju skrotu un padevja smutam. Smuts kū-

dīja, kūdīja skrotus un soka: „Es radžu, ka tu esi lūti styprs, es

navaru tovu zierņu sakūdīt!"

Spēles beiguos izzaruodīja, ka soldots īspēlēja īsist divpadsmit
reižu smutam par golvu. Smuts nūsabeida. Tad soldots soka:

„Jo tu gribi, ka tovas acis naizskristu, kad es sisšu, tad lobuok

aizsīn acis!"

Smuts aizsēja acis, soldots pajēmja lelū vasari un suoka vi-

cuot smutam par golvu. Jau dasmytuo sitīna smuts naiztureja un

aizbāga ar aizsītom acim.

Nu tuo laika smuts vairuok uz ķēniņa meitunastaiguoja, bet

soldots apsaprecēja un palyka par tuos zemes keniņu. Valuok iz-
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zaskaidruoja, ka itvs soldats beja tvs pats zvejnīks, kurs zve-

juoja jvurā zivis, un kuru ķēniņa meita pyrmū reizi satvka.

30. A. 930. 840. J. Beča Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja veirs ar sovu sīvu; jīm beja vīne dāls. Par nazcik

laika sīva nūmvra un veirs pajēmja ūtru sīvu. Vīnu reizi tvs pa-

dāls ar sovu pamuoti sasadusmuoja. Tūreiz pamuote suoka šo-

vam padālam: „Kab tevi dreižuok pajemtu solduotūs!"

Nazcik laika puorguoja un vajadzēja juos padēlam īt solduo-

tūs. Dīnēja padāls divdesmit pīci godi un kad beidza dīnēt, lai-

djās īt uz sātu. īdams, ceļā jis dūmuoja: „Nūīšu uz sātu un nūkau-

šu sovu pamuoti, par tū, ka es dzeivuoju muojuos, pamuote uz

manis sasadusmuoja un pasacēja, kab mani dreižuok solduotūs

pajemtu, kai ari nūtvka. Man vajadzēja dīnēt divdesmit pīci godi."
Tikkū viņš nūdūmuoja, sateik vācu vecīti. Tys vecīts vaicoj

nu juo, kur jis īt. Solduots jam atbildēja un pastuostīja vecīšam,
ku jis dūmoj ar sovu pamuoti izdarīt. Tūreiz vecīts soka: „Jau
vokors nav tuoli, vajag īt te pat pi dzeivuotuoja puorgulēt par
nakti."

Solduots tai padarīja un īguoja pi vīna dzeivuotuoja un

pasaprasīja uz nakts muojom. Saiminīks pījēmja, pabaruoja un

devja vītu, kur gulēt. Solduots atsagulās, bet navarēja aizmigt.
Naktī ituo saiminīka sīvai dzvma bārns karaveira drēbēs un ar

vvsim karaveira īrūčim. Reitā jis guoja tuoluok. īt, īt un sateik

otkon tū pat vecīti, kuru satvka pyrmā reizē. Tys vecīts ot-

kon jam soka: „Kur tu, dāls, īsi, jau vokors, ej lobuok pi saimi-

nīka un puorguli nakti."

Solduots īguoja ustubā un pasaprasēja puorgulēt par nakti.

Saiminīks pījēmja un devja vītu. Naktī otkon saiminīka sīvai

Pīdzyma bārns. Solduots redz, ka bārns pīdzyma ar_pylnu skrū-

zi yudiņa. Reitā jis guoja tuoluok. It, īt un sateik tu pat vecīti.

Vecīts otkon jam soka: „Jau vokors, ej lobuok pi saiminīka un

Puorguli nakti."

Solduots tai padarīja. Saiminīks pijemja un devja vītu puor-

gulēt Naktī kai saiminīka sīvai_pīdzyma barns. Solduots veras,

ka barns sateits ar viervi. Reitā jis guoja tuoluok un īdams sa-

teik tū pat vecīti. Tod vecīts vaicoj: „Kū tu, dals, redzēji, ītuos

naktis gulādams?"

Solduots jam vysu izstuostīja, kū viņš redzēja. Tūreiz vecīts

jam atbildēja: „Redz, dāls, ku tys nuzeimej, Tys nūzeimej laimi

šīm bārnim uz pasauja dzeivuot. Tys, kurs beja vvss karaveira

drēbes, tam bvus vysu sovu dzeivi dīnet par solduotu, utram,

kam beja skrūze ar yudeni, tam byus juosleikst, a trešam, kur beja
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vyss sateits ar viervem, tam bvus juopasakar. Un tai tev, dāls,
kad tur dzymi, beja taida paša laime par karaveiru byut. Pamuo-

te tevi naatdevja dīnēt, bet tova Laime tev nūlyka byut par kara-

veiru. Tai tu, dāls, ej uz sātu un dzeivoj laimīgi, bet sovu pamuoti
tur cīnā, gūdā, jei nava vainīga."

Vecīts nūguoja. Solduots atguoja uz sātu un dzeivuoja ar

tāvu un pamuoti sadarīgi. Tys vecīts, kai zynoms, beja pats svā-

tais Dīvs.

50. Nolemtā līgava.

1. A. 930. B. K. Bļaus Ergl o s. Brīvzemnieka kr. LP, VI,

192 (15, 7).

Reiz ziņkārīgs puisis klausījies pie pirts lodziņa, kur patlaban
bērniņš dzimis, un dzirdējis, ka Laima lemj: „Tā meitiņa būs die-

nās tam puisim, kas te aiz loga stāv, par sievu!"

Puisis, to dzirdēdams, skaidri iztrūcies un ne par ko neticējis,
ka nupat dzimis, tik jauns meitēns, šim varēšot par sievu būt;

viņam arī nepaticis, ka tik ilgi būšot jāgaida, un tādēļ noņēmies

bērniņu nogalināt. Un reiz, mazo šūpodams, viņš paķēris dūci

un slepus pārgriezis tam vēderu, lai mirtu. Bet nekā. Vecāki ne-

laimīgo bērnu laikā apmānījuši asinīs, sašuvuši pārgriezumu un

izdziedinājuši.
Pēc gadiem izaugusi liela meita, sārta un vesela un izgājusi

pie vīra.

Reizi vīrs sievai vaicājis, kas tā par briesmīgi lielu rētu šai,

lai teicot! Sieva tūdaļ visu izstāstījusi: kad piedzimusi, tad Laima

esot lēmusi viņu vienam puisim par līgavu, bet tas gribējis šo no-

nāvēt, pārgriezis vēderu.

_Nu vīrs atģidies, ka to pašu apprecējis, kuru Laima toreiz

nolēmusi.

2. A. 930. P. Šmits no sava teva-tēva Raunā.

Vecis laikis bērnam piedzimstot, Laime pie loga arvien esot

nolēmusi viņa_ likteni. Cilvēki arī varēši to noklausīties.

Vienā mājā nabaga sievīnai piedzimusi pirtī meitenīte, un

viens jauns puisis tur uzkāpis uz pirtsaugšas klausītos, ko Laime

sacīšot Laime nu sacīsi: „Kad šī meitenīte uzaugs liela, tad vinu

apprecēs tas puisis, kas uz pirtsaugšas klausās."

Puisis par to saskaities, ka viņam jāprecējot nabaga sievas

meita, nevienam neredzot pārgriezis ar nazi meitenei vēdaru un

aizbēdzis uz kādu citu tālu vietu.
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Svešumā puisis pēc ilgāka laika apprecējies. Reiz viņš ie-

raudzījis uz sievas miesas lielu rētu un prasīš, no kā viņai esot

tāda rēta? Sieva nu izstāstīsi: „Kad es bīsi tikko piedzimusi, tad

viens palaidņu puisis man esot pārgriezis vēdaru un aizbēdzis."

Nu tik vēl vīrs sapratis, ka viņš tomēr apprecēš Laimes no-

likto sievu.

3. A. 930. B. K. Pēter so n s Tetelmmdē.

Puisis noklausījies pirtsaugšā, ko Laime lēmusi apakšā pie-
dzimušai meitiņai: „Tu meitiņ, augsi tam, kas augšām klausās."

Puisis nodomājis: „Tad es lai tik ilgi gaidu, kamēr tāds krupis

būs mans? Tas nekad nenotiks!"

Laime ielikusi bērnu šūpulī, bet puisis viņam pārgriezis vē-

deru, lai nobeigtos. Meitene tomēr izaugusi liela un tā gādījies,
ka puisis it nezinot viņu apjēmis. Atradis vēdēra vīli un prasījis,
kas tā par vīli? Sieva visu izstāstījusi.

To ko Dievs nolicis un Laime novēlējusi, tas viss tā ir.

4. A. 930. B. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folk-

loras krātuvē.

Vienai nabadzīgai sievai dzimusi meitiņa. Tur bijis viens

ziņkārīgs puisis. Viņš gribējis dzirdēt, ko Laime tam bērnam ve-

ļot. Viņš aizgājis aiz durvim un paslēpies. Kad bērns bijis pie-
dzimis

1
tad laimes esot vēlējušas: kas tur klausoties aiz durvim,

tam būšot viņa par sievu. Nu puisis domā: „Man jau pari par

divdesmit gadu un es, lai sagaidu tādu mazu knauķi? Ņemšu

nozagšu un nokaušu."

Nu puisis paņem meitenīti, aizines uz mežmalu iedur ar nazi

vēderā un atstāj to guļot. Viņš domā: „Tas_ bērns nu ir beigts."
Te gadās braukt kungiem, tie ierauga bērnu satītu guļam un

raudam. Kungs paņem mazo bērnu un izaudzina. Kad meita bi-

jusi pieaugusi, gadās šim pašam puisim arī to paņemt un apprecēt.

Reiz guļot vīrs redz sievai rēti uz vēdera un prasa, kas tā

viņai par rēti? Sieva izstāsta, ka vina esot bijuši maziņa, tad

kungi viņu atraduši grāvī ar pārgrieztu vēderu. Kungi nu atsau-

kusi ārstu, likuši vainu sašūt un izdziedēt..

Vīrs atceras savus darbus un izstāsta sievai visu patiesību,
ka viņš esot tas, kas vienam bērnam vēderu pārgriezis. Nu sieva

smej: „Un tomēr tevim vaidzēja mani sagaidīt."

5. A. 930. B. H. Skujina, And r s Ziemelis, no 73 g. vecas Ma-

rijas Aboliņas Aumeisteros.

Kalpa sievai piedzimusi meitenīte. Laimes māte stāvēsi aiz

Pirts lodziņa un novēlēsi kalpa meitīnu tās pašas mājas saimnieka
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dēlam, kur kalpa sieva dzīvāsi. Vecmāte dzirdēsi, ko Laimes
māte novēlēsi, un kā kalpa sieva drusku atžirgusi no bērna vā-

juma, ta šai stāstīsi: „Ko nu, mīlā, bēdā, tavu meitiņu jau Laimes
māte novēlēja saimnieka dēlēnam."

Bet saimnieka dēls jau bīš labi liec puika un visu dzirdēš. Viņč

nu pats pie sevis nospriedis, ka ne par ko ar neņemšot kalpa
meitenes un ka meitene bīsi jau krietni paaugusies, ta iemanījies
kalpa istabā un kā grūdis meitenei ar nazi galvā, tā pārškērēš šai

galvu.

Kalpa meitenīte gan palikusi vesela, bet drīz vie aizgāsi uz

svešu pusi un nevienam vais nebīš prātā, kur vina ir, vai vē ir

dzīva, vai nomirusi, un nevienc par vinu nekā nezināš.

Saimnieka dēls ar jau bīš izaudzis par smuku puisi un viņč
svešā pusē ieskatīs sev brūti. Nodzēruši precības, nodzēruši kā-

zas un saimnieks atvedis jauno sievu mājā.
Reiz svētdienā, ka citi aizgāši uz baznīcu, jaunā sieva sacīsi

vīram: „Paieskā man galvu, tā kā drusku niez."

Vīrs ieskāš galvu un uzskatīš, ka sievai galvā liela rēta. Nu

šis prasīš, kurt šai tā nākusi. Sieva nu stāstīsi, kā vis bīš un kā

saimnieka dēls šo gribēš nodurt. Vīrs nu nokaunējies, jo vinč labi

atminējies, ka šis pats tas vainīgais vie ir.

Šie abi dzīvāši laimīgi un Laimes mātes vēlējums pie-

pildījies.

Piezīme. Otru tādu pašu pasaku H. Skujina ir vēl Aumeisteros uz-

rakstījis. P. Š.

6. A. 930. B. No Latvju kultūras krājuma.

Mazā mājiņā, kādā nomalē, dzīvojusi viena vientula sieviņa,

kurai piedzimusi maza meitiņa. Tai pašā ciemā dzīvojis puisis,
kas bijis ļoti pārdrošs un bezbēdīgs. Esot zināms, ka_ cilvēkam

dzimstot, laimas viņa mūžu lemjot. Puisim arī iegribējies dzir-

dēt, ko mazajai meitiņai laimas lems. Aizgājis, noslēpies pie

mājiņas lodziņa un sācis klausīties. Divas laimas sacījušas, ka mei-

tiņa nedzīvošot, nomiršot. Trešā nolēmusi, ka dzīvošot gan, bū-

šot skaista un gudra, un tas puisis, kas aiz loga klausoties, to ap-

precēšot. Puisim tas nebūt nebijis pa prātam, ka tāda nabadzīga

meitene būs jāprecē. Nevienam neredzot,_ iegājis mājiņā un mei-

tiņai pārgriezis ar dunci kaklu. Pats aizbēdzis tālu prom uz sve-

šumu.

Pēc kādiem pāris desmit gadiem, atgriezies atkal atpakaļ un

apprecējies. Par to mazo meitenīti bijis sen jau aizmirsis. Rej 2
viņam sieva, pie loga sēdot, sukājusi galvu. Viņš tai ieraudzījis

uz kakla lielu rētu. Prasījis, kas tur esot? Sieva stāstījusi, ka tai
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mazai esot viens puisis pārgriezis kaklu. Mate atkal sašuvuse un

viņa palikuse dzīva.

7. A. 930. B. K. 2ie m a Bauskas pilsmuižā. LP, 111, 13.

Kāds puisis gājis gar jūrmalu un ieraudzījis sieviņu mez-

gliņus sienam.

„Ko tu tur dari?" puisis uzprasījis,
„Sienu pārus," sieviņa atbildējusi.

„Ko niekus! Kāda tad man būs?"

„Tur istabiņā, aiz krāsns gul slima meita, tā būs tava līgava."
Puisis nu iegājis istabiņā skatīties. Jā parezi: aiz krāns gulē-

jusi meita, bet tik slima, tik novārgusi, ka neticis ne virsū pa-
skatīties, kur nu vēl precēt. Puisis izgājis uz viltu. Viņš izlūdzies

turpat par nakti palikt un tad, visiem guļot, nonāvējis slimo meitu.

No rīta visi domājuši, ka meita nomirusi un puisis vēl palīdzējis
žēloties. Pēc brokasta nebēdnieks griezies uz māju itin priecīgs,
ka nodoms izdevies.

Otrā gadā puisis citā vietā ieraudzījis daiļu meitu. Viņam tā

tā patikusi, ka tūlīt bildinājis par līgavu. Meita gājusi. Pēc kā-

zām jaunais pāris gājis sievas vecākus apmeklēt. Bet nu bijuši
brīnumi. Sieva aizvedusi savu vīru uz to būdiņu, kur viņš pērn

nogalinājis slimo meitu. lesākumā jaunais vīrs palicis kā mēms,
bet vēlāk sācis sievas tēvam taujāt, lai pastāstītu, kā tas nācis,
ka viņa meita atkal dzīva. Sievas tēvs atbildējis: „Tikko tu aiz-

gāji, tad ienāca kāda sieviņa un acumirklī atdzīvināja manu

meitu."

Tagad jaunais vīrs atzinis, ka velti karojis pret nolēmumu.

Viņš dzīvoja ar savu sievu loti laimīgi un saticīgi.

8. A. 930. B. V. Filšs no J. Volkova Sakstagala pag. Guri-

lišķu ciemā. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja šai pasaulī vīns jauns cvlvāks, cīši

nabogs. Nivīna meita nagribēja pi juo īt par sīvu. Cik jis nastai-

guoja, bet sīvvs sev nikur nadabuoja.
It itvs puiss vīnu reizi pa ceļu, jam pretim aizguoja vīns vacs

vecs. Jis apstuoja un suoka vaicuot puišam: „Uz kureni un nu

kurenis tu ej?"

Puiss izstuostēja večam par vvsu sovu dzeivis nalaimi, un

ka jis nikai navar dabuot sev sīvvs. Vecs soka puišam: „Ej pa

itu celi un tī ceļa molā sēdēs vīns vecs, kurs tev pasceis vvsu

tovu laimi."

Puiss nūguoja — guoja jis guoja — veras: pi ceļa molvs
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sēd vecs un pyn viervis. Puiss apstuoja pi veča un vaicoj, kū

vecs dora. Vecs jam atbilda: „Es pvnu viervi, un cik es sapeišu
viervju, cik (tik) puoru svātdīn bazneicā lauluos."

Puiss vaicoj večam: „Pasok tu man, kod byus munys kuozvs

un kod es dabuošu sev sīvu."

Vecs jam atbildēja: „Ej tu šudin uz bazneicu un verīs, kod

lauds īs nu bazneicys uorā. Paša pādējuo byus vīna jauna meita,

kura byus tev par sīvu."

Puiss pasaceidams večam: paldīs, nūguoja uz bazneicu un tī

bazneicā gaidēja, koleidz vysi lauds nu bazneicys izīs uorā. Tai

arī vysi lauds izguoja nu bazneicys un pādējuo izīt vīna meita,
cīši nasmuka, ar lelu kuoru, un jei daīt pi ituo puiša. Puiss uz

reizi navarēja tai labi īzaviertīs, a golu golā īraudzēja, ka itei

meita nikur nadareiga. Sazadusmuojās puiss uz ituos meitys, tvē-

ra jū aiz apaklis un svīdja pi zemes, ka vvsi juos kauleņi nūtrei-

sēja. Meita palyka nadzeiva. Puiss dusmeigs atguoja uz sātu un

nikam nikuo narunoj.

Meita ilgi gulēja nadzeiva, bet golu golā atsadzeivvnuojās,

pazacēla kuojuos vasaļa un pavysam bez kupra, šmuka meita,

kaidas nikur nabeja pasaulī. Atīt itei meita uz sovu sātu, juos
tāvs ar muoti nūsabreinuojās, ka meita jūs palyka pavysam va-

saļa. Bet kas jū izdzīdēja, jī navarēja zynuot.

Tai puorguoja daudz laika. Lauds stuostīja, ka taida un tai-

da meita beja navasala, bet tagan ir pavisam vasaļa un šmuka

un gaida, ka kas atbrauks da juos svuotūs. Izdzierdēja puiss,

ka vīnā cīmā šmuka meita gaida svuotus, jis ilgi nadūmuodams,

nūguoja uz tureni un suoka tī svuotuotīs. Meita jam izstuostēja,

kaida jei beja ar kupru un kai jei palyka par vasaļu. Puiss jai

pīzazyna, ka jis jū izdzīdēja, kod jei izguoja nu bazneicys. Tāvs

ar muoti beja cīši prīceigi un atdevja sovu meitu pi ītuo puiša.

Sataisēja lelys un boguotys kuozys un puiss ar meitu dzeivuoja

cīši labi un boguoti.

9. A. 930. B. Ernsts Birznieks no Fr. Pabērža Dzirciemā.

Jkr. 111, 80, 38. LP, VII, 11, 31, 2, 4c.

Divi puiši, uz piegulu jādami, sarunājās.
Jēkabs prasa: „Ko tu, Ansi, darītu, kad tu tagad satiktu Die-

vinu?"

„Es jau sen ta domājis," atteic Ansis, „kad es kādreiz dabūtu

Dieviņu redzēt, es viņam prasītu, lai parāda manu brūti."

„Kas tev no brūtes?" saka Jēkabs, „bet es gribētu redzēt

savu nāvi."

Abi nonāk pieguļā, iekur uguntiņu un nogulas. Pienāk vecs
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nabadziņš un lūdz, lai viņam arī ļaujot apsildīties pie uguntiņas:
esot pavisam nosalis. Puiši atsaka, lai sildās.

Brītiņu snaudis, Ansis paver acis. Viņš redz: vecais vīriņš
sēž un sildās otrpus uguns un viņam blakām ir mājas meita, Jē-
kaba brūte.

„_Ko tad šī te meklē?" Ansis domā: „Varbūt viņa atnākusi

pie Jēkaba." Ansis gul atkal nost.

Pa brīžam paver arī Jēkabs acis. Aiz uguns sēž vecais vī-

riņš un sildās un viņam blakus sēž Ansis: ratu runga rokā.

„Pask', Ansim arī nenāk miegs," Jēkabs domā: „Redzēs, re-

dzēs, kad rīt būs jāceļas, kā tad būs."

Bet tūliņ Jēkabs ierauga, ka Ansis turpat gul viņam blakām.

Viņš skatās vēl reiz, bet nu neredz ne vairs Anša, ne vecā vīriņa.

Jēkabs uzceļas, izskatās, bet vecais vīriņš kā zudis, tā pazudis.
Jēkabam tā paliek modīgi ap dūšu, viņš liekas atkal gar zemi un

aizmieg.
Abi puiši dzīvo uz priekšu tāpat, kā līdz šim. Tik Jēkabs no-

mana, ka Ansis sāk vairāk lakstīties ap viņa brūti. Šī arī ir

pret Ansi it labvēlīga. Vienā vakarā Jēkabs prasa savai brūtei,
vai viņa šo vēl gribot. Brūte nekā skaidri neatsaka. Otrā dienā

abi puiši aizbrauc žagaros. Kamēr Jēkabs krauj vezumu, tikām

Ansis no pakaļas šim ar ratu rungu pa galvu, tā kā Jēkabs uz reizi

pagalam.
Pēc tam Ansis apprecējis Jēkaba brūti.

10. A. 930. B. J. Jesters Vestienā. LP, VII, 11, 31, 2, 4a.

Starp jaunu un vecu gadu pašā pusnaktī jāskatās krāsnī, jeb
Plikai jāslauka istaba, tad redzēs pa sapņiem savu brūtgānu (jeb
brūti). Reiz kāda lielmāte uzskubinājusi istabas meitu, lai slau-

kot plika istabu. Slaucījusi — te pats lielskungs tai pienesot
kreklu. Gan negribējuse ņemt, bet nelīdzējis. Istabas meita šo

sapni stāstījusi lielmātei. Lielmāte no bailēm saslimusi, nomi-

rusi. Beigās lielskungs apprecējis to istabas meitu.

tt. A. 930. B. Skolotais J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnie-

ka kr. LP, VII, 31, 2, 4b.

Vienreiz viena kundze pavadījuse vecu gadu, gaidījuse jau-
nu. Kad bijis pašu reizi pusnakts, tad uzsaukuse kalponei, lai iet

un skatās krāsnī. Kalpone iet, bet satrūkusies iekliedzas. Kundze

Prasa: kāpēc tā esot klieguse? Meita dusmodamas atbild: kapec
tā esot viņu pievīlusi, jo krāsnī esot ielīdis pats kungs tīri pliks:

Kundze ar to pašu nomiruse un kungs kalponi apprecējis.



464

12. A. 930. B. H. Skujioa, Andrs Ziemelis no 73 g. vecās

Marijas Abolinas Aumeisteros.

Lielmāte mācīsi savas dienastmeitas, lai skatoties caur kā-

starpi krāsnē, ka krāsns esot izkurināta, ta šās krāsns dibina

redzēšot to, kas kurai būšot par brūtgānu nolikts. Nu meitas

provēšas ar' tā, kā šām lielmāte mācīsi. Viena redzēsi šādu tādu

pašu zemnieku puisi, otra neredzēsi nekā, bet kā trešā paskatī-

sies, tā tūlī iekliegušies:

„Vai, lielckungs!"
Nu lielmāte skaudīgi pārskaitusies un tūlī aiztriekusi meitu

no muižas. Pagāš jau labs lugs un lielmāte nomirusi. Nu lielc-

kungs sameklēš aizdzīto meitu rokā un atvedis uz muižu apakal.

Nepagāš necik ilgi, ka meita ar lielkungu dzērusi kāzas.

13. A. 930. B. A. Lerchis - Puškaitis. LP, I, 114, 81.

Reiz bij kāds vīrs un kāda sieva, kuriem nebij neviena

bērna. Viņi visu mūžu lūdz: „Kad jel pati Laimiņa dāvinātu

tādu bērniņu kā jēriņu!"
Beidzot Laimiņa ari paklausa viņu lūgšanu un dāvina tiem

tādu bērniņu kā jēriņu. Veca, veca sirmgalvīte, šo atgadījumu

redzēdama, iztulko vecākiem bērniņa likteni šitā: „Šis bērniņš

pašas Laimas luteklītis. Tādēļ nesiet bērniņu trīs dienas no vie-

tas pirtī mazgāt un periet ar liepu slotiņu!"

Māte, tā darīdama, pamana jau pirmajā dienā, kā pirtī perot,

bērniņam jēra ādiņa nolūp līdz kakliņam, otrā dienā līdz krūti-

ņām un trešā dienā pavisam.
Kad meitiņa bij izaugusi liela, tad kādā dienā bagāts kungs

iebrauc pagalmā un aizved to par savu līgaviņu uz_ greznu,

greznu pili. Nu meitiņas vecāki dabū vecuma dienās vel pilī iz-

dzīvoties.

51. No pērkona izglābtais ķēniņa dēls.

1. A. 932. P. Š.
no sava tēva-teva Raunā.

Vecos laikos bērnam dzimstot, Laimes māte arvien nolē-

musi vina likteni. Tā vienam bagātam kungam_ arī piedzimis

dēls, un Laimes māte pasacījusi, kad šis dēls būšot divdesmit

gadu vecs, tad vinu pērkons nosperšot.
Tas bijis kungam vienīgais dēls un tēvs to dikti mīlej»

Tēvs nu visādi gudrojis, kā dēlu paslēpt no_ pērkona. Pēdig'

viņš izdomājis izrakt lielu, dziļu pagrabu, uzmūrēt tam biezu aK-
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meņu velvi virsū, priekšā aiztaisīt stipras dzelžu durvis un uz

mūra velves vēl sadzīt daudz smilšu virsū.

Tai dienā, kad dēls palicis taisni divdesmit gadu vecs, pie
debess arī sākuši celties mākoni, kas kāpuši arvien augstāku un

drīz vien jau bijis gaidāms pērkons. Kungs nu sūtījis dēlu, lai

ejot tai pagrabā slēpties, bet dēls tam atbildējis: „Ja Dievs būs

licis man mirt, tad neglābs mani arī tas pagrabs."
Pēc šiem vārdiem dēls uzkāpis vienā kalnā un lūdzis Dievu.

Tūliņ arī uznācis bargs pērkons un norībējis viens stiprs spē-
riens. Biļis sasperts viss mūra pagrabs ar dzelžu durvim, bet

dēls kalnā palicis gluži vesels.

2. A. 932. Lapas Mārtiņš Rūjienā, Ērģemē un Ēvelē.

„Dievs un Velns", Smiltenē, 1904, 37, 7.

Vienam varenam ķēniņam bijis viens vienīgs dēls, ko viņš

loti mīlējis. Bet kāds pareģis bija pasludinājis, kad ķēniņa dēls

būšot divdesmit gadu vecs, tad pērkons viņu nosperšot.
Kad ķēniņa dēls jau tuvojies divdesmit gadiem, tad vecais

ķēniņš licis izrakt dziļu pagrabu un aiztaisīt tam stipras dzelžu

durvis priekšā, lai pērkons tur nevarētu klāt tikt. Noteiktā

dienā arī patiešām parādījušies debess malā pērkona mākoņi,
kas pamazām cēlušies arvien augstāku. Vecais ķēniņš nu licis,
lai dēls ejot tai pagrabā paslēpties. Dēls tomēr negājis vis tai

pagrabā, bet aizgājis uz vienu klajumu, mierīgi domādams, ko

Dievs darīšot, tas būšot labi darīts. Šai klajumā viņš sastapis
vienu ganu, kas tur lopus ganījis, un jautājis tam:_ „Vai tu ne-

redzi, ka pērkons tuvojas? Kā tev nav bailes no pērkona?"

„Kādēl lai es baidos?" puika atbildējis.
_

„Bet pērkons jau var tevi nospert," ķēniņa dēls sacījis.

„Ja Dievs to gribēs, tad tas notiks, lai nu es stāvētu še klajā
laukā, vai arī paslēptos ķēniņa stiprajā pagrabā."

Šie ganu puikas vārdi ķēniņa dēlu loti apmierinājuši un tas

palicis par pērkona laiku turpat klajumā. Drīz vien norībējis

briesmīgs spēriens, kas sagrāvis visu stipro ķēniņa pagrabu.

Keniņa dēls turpretī palicis dzīvs un pārnācis maja sveiks un

vesels. Dievbijīgo ganu puiku ķēniņa dels tagad piejemis par

savu draugu un biedru.

Piezīme. Šī pasaka ir stipri saīsināta, atmetot liekos prātojumus, ku-

rus Lapas Mārtiņš būs pielicis no sevis klat. P. Š.

3. A. 932. A. Smagars Līksnas pag.

Kaidam ķēniņam ir dāls, kuru ķēniņš miluoja un globuoja

kai aci pīrē. Vīnu dīnu pilī īrodas zeiletuoja, kura apjemas iz-
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stuostīt keneņa dāla likteni. Ķēniņš ar mīru, lai tik zeilej, un

apsulas labi samoksuot. Zeilētuoja nastuosta, ka ķēniņa dālu

nuspers parkvuņs. Kēniņš_ pavēl sovim laudim bvuvēt stypru
akmeņa pili ar parkyuna nūvodītuoju. Ļaudis dreiži vīn arī uz-

taisa lelu stypru akmeņa pili. Kēneņa dāls nyu dzeivoj vīns

pats pilī. Tāvs viņu izlaiž pastaiguotīs tikai taiduos dīnuos, kod

pi debesim nabeja nivīna muokūnīša. Dālam beja jau ostoņ-
padsmit godu, viņš pastaiguojuos pa ceļu. Te nu vokorim pa-
celuos mozs malns muokūnīts, suoka leit leits un graust pār-
kyuns. Dāls lūti puorbeistās un nazyna, kur jam gluobtīs. Viņš

īrauga baznīcu, un skrīn tur, nūkreit pi Dīvgolda un lyudz Dīvu.

Pāukyuns dreiži puorīt un dāls prīcīgs dūdas uz muojom. Muo-

juos viņš redz, ka tei pils, kura viņam calta, ir sasparta gobol-

gobolūs.

4. A. 932. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienavā.

LP, 11, 83, 48.

Vienā pilī briesmīgi spokojies. Pils stāvējusi tukša jau dažu

gadu, tādēļ ka neviens neuzdrošinājies tur dzīvot. Bet reiz

kāds vīrs salielījies par spokiem nebēdāt. Lai tik atdodot viņam

pili, tad visi redzēšot, ka tomēr iespējams tur dzīvot.

Labi, viņam atdod pili. Trešajā dienā drošais taisījies pili
ievadāties. Bet tai dienā bijis sīvs gaiss: pērkoni dūkuši, zibeni

šaudījušies. Citi teikuši, ka tāds laiks nenozīmējot labu, bet dro-

šais pasmējies: „Ne man bail no spokiem, ne no nāves, ne no

pērkona."

Pirmo nakti drošais izgulējies labi, otru nakti arī tāpat, bet

trešo modinājusi auksta roka. Drošais saķēris auksto roku un

noprasījis: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu nozūmēts bērns, mani kauliņi ir tepat apakš grīdas.
Ja apņemies manus kauliņus kapos aprakt, tad pateikšu, kad

mirsi."

„To apņemos. Rītu kauliņus paglabāšu. Nu saki, kad miršu?"

„Tu mirsi pēc trim gadiem tai pašā dienā un stundā, kad

šinī pilī ievadājies."
Drošais pasmejas un netic. Pēc trim gadiem minēta dienā

drošais pilnīgi vesels. Viņš smejas: „Vai neteicu, ka man ne

spoki, ne nāve, ne pērkons ko padarīs!"

Drīzi pienāk ir tā stunda, kur toreiz pilī ievadājies. Viņš

pasmejas: „Vai neteicu, ka man nekā nepadarīs!" Drīzi minētā

stunda jau pavadīta. Viņš atkal smejas; bet šoreiz nedabūja

smieklus nobeigt: pērkons piepēši spēra un nospēra lielību.
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5. A. 932. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 82, 51.

Vienai sieviņai pirtī piedzimst dēls. Laima tūlīt nolemj, ka

to deviņpadsmit gadu vecu odze nokodīšot. Kad dēls deviņ-

padsmit gadu bij sasniedzis, tad māte raud gaužas asaras. Dēls

jautā: „Māmiņ, kas tev par bēdām?"

JRedzi, dēliņ, Laimiņa tev dzimstot nolēma, ka deviņ-

padsmitā gadā tev no odzes koduma jāmirst. Šodien tu ieej de-

viņpadsmitajā."
Dēls mierina māti un apņemas tai gadā tik ar plinti staigāt,

lai katru odzi nošautu. Tā arī notiek: kuru odzi ierauga, to no-

šauj, kuru ierauga, to nost. Kādu dienu tas, odzi šaudams, sa-

tiek vecu vīriņu.
„Dēls, ko tā ar plinti staigā?"

„Jā, mīļo veco tēv, Laima esot nolēmusi, ka mani šogad,

deviņpadsmitajā dzīves gadā, odze nokodīšot. No tādas nelai-

mes atsargādamies, nomaitāju katru odzi, kuru tik satieku. Re-

dzēsim, vai nebūšu par odzēm stiprāks."

„Vai dēls!" vecītis izsaucas, „ko nu esi padarījis! Tu esi

nošāvis odžu tēvu, māti, māsu un brāli. Tev jānāk tūlīt pie odžu

ķēniņa žēlastības lūgties."
Jauneklis gan domā pie odžu ķēniņa iet, bet izlūdzas no

vecīša, lai atvēlot viņa zābakā paslēpties. Labi, noiet pie odžu

ķēniņa. Odžu ķēniņš izlien ar bērza žagaru un uzsit pa vecīša

zābaku, kā baltais odžu kronis vien nolīgojas, sacīdams: „Tu esi

padarījis lielu aplamību, nomaitādams odžu tēvu, māti, māsu un

brāli! Bet tādēļ ka šodien tev nevaru pietikt, tad dari tā, kā tev

saku: Ej rudzus pļaut, bet pirmo izpļauto kopiņu tūlīt nesieni!

Izpļauj sešas un ej tad tik pirmo siet. Kopiņu sasējis, paņem

berza žagaru un per to, kamēr tā odze, kas tur iekšā, paHek par

jaunavu. Odzes ādu, kura tur paliks, noglabā sienmala, zara

caurumā; bet aizbāz zara caurmu labi cieti, lai jaunava to ne-

ieraudzītu, kas tur iekšā."

Kā odžu ķēniņš māca, tā notiekas. Skaisto jaunavu pats
vēl apprec un dzīvo kādu laiku ļoti laimīgi. Te kadu svetdienu

sieva plijas virsū, lai parādot, kur odžu āda paglabāta. Viņš

parada. Bet — redzi nu! — sieva tūlīt apķeras vīram gar kaklu

un tikmēr skūpsta, kamēr nokož pati savu vīru.

Ko Laimiņa nolēmusi, tam jāizpildās.

Piezīme. Šis variants atgādina ceturtā sējuma 27. pasaku. P. Š.

A. 932. R. Strauss Erbērgē. LP, IV, 208 (51).

Vienreiz vecos laikos kādam bagātniekam dzimis dēls.

Dzimstot Laima nosacījusi, ka dels desmita gada miršot. Bet
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ap to laiku tēvs novedis dēlu uz jūras salu, paslēpis tumšā alā un

teicis: Te pat Nāve vinu neatradīs!"

Dēls dzīvojis tādu laiku itin mierā. Bet vienreiz uz jūras

aizgājis kuģis bojā. Visi noslīkuši — tik viens kuģinieks izpel-

dējis uz to salu, kur dēls piemitis. Šis palicis dēlam biedros.

Bet dēls, ap to laiku, kad bijis jāmirst, palicis gaužām slims —

gulējis uz gultas. Kuģinieks viņu kopis. Te nejauši slimnieks

iekārojis ābolu ēst: lai pārgriežot ābolu uz pusi un liekot viņam

pie mutes!

Kuģinieks atteicis: „Labprāt pārgrieztu ābolu, bet naža

nav!"

Lai kāpjot pasniegdamies par gultu: aiz gultas uz mūrīša

esot nazis. Kuģinieks uzkāpis uz gultas malas un sniedzies slim-

niekam pāri pēc naža. Bet — nezin, kā samisējies, kā ne —

kuģiniekam pasprukusi kāja un kā kritis uz slimnieka, tā nazis

iedūries un nonāvējis dēlu.

Ko Laima esot nosacījusi, no tā nevarot izbēgt, ja arī gri-

bētu.

Piezīme. Šis variants visvairāk atgādina «Tūkstoš un vienas nakts*

pasaku. Skat. levads, 122. I. p. 4. P. Š.

7. A. 932. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, H.

84, 49.

Viens saimnieks, ieraudzījis savu kalpu tādu noskumušu,

prasījis: „Nu, ko stāvi tāds nolaidies, kādēļ neroc?"

„Jā, saimniek, ko līdz — rītu man jāmirst."

„Neblādi, strādā labāk!" saimnieks atteicis.

„Neblādu nemaz; rītu es miršu un parīt tava reize: tevi

vilks nokodīs."

No rīta vīrs nomirst. Saimnieks, to redzēdams, doma: «Ne-
būšu mulkis, paņemšu uz ceļa vīrus līdz un braukšu citurīt uz

pilsētu: pilsētā vilku nav, redzēs, kas mani tur kodīs."

No rīta saimnieks paņem vīrus ar ieročiem līdz un brauc

uz pilsētu. Uz ceļa neviena vilka. Te pusceļā tie panāk baltu

sievieti. Tā lūdzas, vai nevarot pavest.

„Kāpēc ne?" saimnieks atteic un nosēdina balto sievieti

blakus. Bet tai pašā acumirklī sieviete paliek par vilku, nokož

saimnieku un pazūd.

Piezīme. Šis variants jau vairāk līdzinās teikām par iepriekš nolemto

nāvi. P. Š.

8. A. 932. Vist m š Saldus ap g. LP, VI, 294, 66, 7.

Viens kungs brauca ar sulaini pa ceļu un ieraudzīja, ka viens

vīriņš sēja: brīžiem sēja, brīžiem apstājas. Kungs sulainim W
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iet prasīt, kālab viņš tā sējot. Vīriņš atbildēja: visādi laiki esot

— brīžiem nākot putni — skauģi — labību apēdot — jāzinot, kā

sējot un ko sējot.
Sulainis atnāca atpakaļ: „Ai, kungs, tas vīriņš ir pareģis,

viņš pats sej, pats arī zin, kā sējams."
Tad kungs raidīja sulaini otrreiz, lai prasot vīriņam, kādā

nāvē viņš, kungs, miršot un kādā atkal vīriņš pats miršot. Aiz-

gāja — pareģis atteica: „Tavu kungu nories vilki un es atkal

nositīšos — tā mēs abi mirsim!"

Kungs, to zināt dabūjis, bēdīgs pārbrauca mājā un, no vil-

kiem sargādamies, uzcēla upes krastā cietu akmeņa pili. Te nu

viņš mita pa pili vien un cerēja drošumā esam.

Bet vienu dienu ieraudzīja pa pils logiem upē divi ķēniņa
meitas mazgājamies un gauži raudam. Kungs sūtīja sulaini mei-

tām prasīt, kālab viņas gan raudot. Meitas atbildēja: „Kā ne-

raudāt? Mūs vilki nories —tā esot nolemts! Kur lai glābja-
mies?"

Kungs, tādu atbildi padzirdējis, tūdaļ sūtīja sulaini atpakaļ,
lai vedot ķēniņa meitas viņa akmeņa pilī, tad vilki nepadarīšot
nekā!

Labi, ieveda pilī, paēdināja, apguldīja abas un aizslēdza

durvis.

No rīta sulainis atver kunga istabas durvis, te pa kāju starpu
divi vilku mātītes izsprūk pa durvim un projām. Nu skatīsies,
kur kungs. Atron kungu saēstu, tikai viena kāja bija atlikusi.

Vilku mātes bija palikušas par ķēniņa meitām un tā kungu no-

rējušas.
Un pēc kāda laika atkal pareģis bija braucis mežā un koks

viņu nositis, no kājām laižot.

Piezīme. Sal. 7. variantu.

9. A. 932. J. Sprancis no P. Spranča Skujenē. J. A. Jan-

snna kr.

Vec-Piebalgas pagastā, pie Alauksta ezera, dzīvojis kads

bagāts saimnieks. Viņam bijis viens pats dēliņš. Reiz iebrau-

kuši čigāni. Saimniece tos pamielojusi ar_ pienu un sviestu. Par

Pateicību čigāniete gribējusi dēlam pazīlet, ko arī mate tai at-

ļāvusi. Čigāniete saņēmusi zēna rociņu, paskatījusies taja un

teikusi, ka puisēns augšot liels un būšot laimīgs,_ bet lai tikai

sargājot no vienas nelaimes. _Viņš_ kādreiz meklēšot zeķi, bet

būšot abas zeķes uzvilcis vienā kaja. Tai diena lai zēnu nekur

nelaižot, jo citādi viņš vai nu noslīkšot, vai gadīšoties cita ne-

laime.
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Pēc kādiem 8 gadiem puiši gājuši uz ezeru peldēties. Saim-
nieces dēliņš ari gribējis iet līdz. Viņš meklējis vienu zeķi, bet

bijis savilcis zeķes vienā kājā. Mātei ienācis prātā čigānietes

pareģojums un viņa nelaidusi zēnu neparko puišiem līdz, lai gan
tas gribējis ar visu varu iet peldēties.

Puiši pārnākuši mājās un stāstījuši, ka ezerā viens kliedzis:

„Visi ir, tik mana vien nava!"

Puika esot izaudzis liels un vairs neesot līdzīgas nelaimes

piedzīvojis.

Piezīme. Arī šis un abi pēdējie varianti stāv starp pasakām un tei-

kām par likteni. P. S.

10. A. 932. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

Agrāki Dievs staigājis pa zemes virsu. Viņš bijis mazs ve-

cītis ar baltu bārdu. Reiz Dievs aizgājis pie vienas jaunas mei-

tas un pateicis tai, ka tad un tad — tādā dienā un stundā —

meitai jāmirstot nedabīgā nāvē — viņa noslīkšot.

Kad meitas vecāki to dabūjuši zināt, tie sākuši meitu uzrau-

dzīt un visas akas, dīķus un upes aiztaisījuši: citiem uzlikuši

vākus, citiem aptaisīiuši žogus. Kad noteiktā diena bijusi klāt,

visi ūdeņi bijuši aizžogoti. Bet — kur gadījusies, kur ne —

maza, maza debestiņa un lietus sācis līt. Uz akas vāka uzlijis
lietus ūdens. Meita piegājusi pie akas, ielikusi sejiņu ūdenī un

bijusi pagalam.

Piezīme. Sal. 9. variantu. P. Š.

11. A. 932. No J. A. Jansona krājuma.

Reiz kāds nabadziņš lūdzies naktsmājas. Saimnieks atjāvis
arī pārgulēt. Tajā naktī saimniecei bijušas radības un vecītis

dzirdējis kādu balsi sakām, ka šis bērns trīs gadu vecumā no-

slīks akā.

Taisni pēc trīs gadiem vecītis atkal atnācis un pastāstījis
saimniekam, ko to nakti dzirdējis. Saimnieks licis aku apsiet ar

palagu un uzmanīt meiteni. Meitene kā no rīta cēlusies, tā skrē-

jusi tūliņ uz aku. Kad nevarējusi akā ielekt, sākusi žēli-žēli rau-

dāt, apkrsējusi akai trīs reizes apkārt un tad nomirusi.

Piezīme. Sal. 9. variantu. P. Š.

52. Dzērājs par ķēniņu.

A. 935. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 32,t

Vienam bagātam, bagātam vīram bija divi dēli: vecākais ar

kuprīti, jaunākais turpretim ļoti slaiks, skaists jauneklis. Bet
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ko palīdz skaistums, ja nav tikuma? Tā arī šā tēva dēls, pie

visa sava skaistuma, bija tik nekrietns dzērājs, ka nodzēra visu

tēva mantu, noplēzdams tēvu pliku, nabagu. Vecais savā naba-

dzībā iztiek, kā nu varēdams, bet nedod vairs dēlam it nekā.

Pārgalvnieks, strādāt nevīžodams, sāk blandīties pa pasauli. No-

nāk kādā dienā svešā, svešā pilsētā. Pilsētā dzīvo kēninš, kam

skaista princese. Jauneklis kāro skaisto princesi redzēt un sāk

ik dieniņas pils priekšā pastaigāties, pie kam arvienu ilgi no-

skatās, acis gandrīz nenolaizdams, uz pils logiem. Princese to

pamana un sūta sulaini prasīt, kādēļ šis tā uz pili noskatoties

un ko īsti gribot.

„Ko gribu? Gribu tādu pašu pili celt!" jauneklis atcērt un

skatās, skatījies. Princese sūta vēl otrreiz sulaini un liek svešo

ievest. Jauneklis neliekas divas reizas teikties — ieiet un saka,
ka esot ķēniņa dēls. Princesei šis patīk. Tā lūdz tēvu, viņu par

znotu pieņemt. Tēvs neliedz savam bērnam pie šā iet un pa-

sludina otrā, trešā dienā saviem uzticīgajiem pavalstniekiem, ka

tai un tai dienā rādīšot visiem savu jauno znotu, nākošo valdi-

nieku. Ķēniņš notur brašas kāzas un sāk ar znotu kopā valdīt.

Te pēc kāda laika izceļas ar kaimiņu valsti karš. Ķēniņa
znots pārvar ienaidnieku un manto no pavalstniekiem uzticību

un slavu. Visi kopā lūdz veco ķēniņu iecelt znotu par valdinieku.

jo vecam vīram labāki esot mierā atpūsties. Vecais paklausa pa-

valstnieku gribu un iecel znotu par valdnieku.

Senākais dzērājs, par ķēniņu ticis, izstāsta savai ķēniņienei,
ka neesot ķēniņa dēls, kā iesākumā teicis, bet vienkārša vīra

dels. Pie tam vēl caur dzeršanu padarījis tēvu par nabagu. Ķē-

niņiene iesākumā dusmīga, bet neko. Abi tāpat to savā starpā

pārrunā, kā jau laulātam pārim pieklājas.
Jaunais ķēniņš tagad pavēsta arī tēvam par savu laimi, un

aicina ar kuprīti pie sevis dzīvot.

Tēvs, ziņu saņēmis, loti apskaistas un saka: „Tads neģēlis!
mantu apdzert un beidzot mani, vecu vīru, vēl piezobot! Laikam

cuku stallī iestidzis, ne par ķēniņu ticis!"

Dēls, tēva dusmas dabūjis zināt, apņemas ar lielu karaspēku

tēvam parādīties, ka nav vis melojis.

Pusceļā jaunais ķēniņš apmetas uz naktsguļu kada liela,

lielā mežā, kur tuvumā uziet lielu pili. Pilī nav neviena cilvēka.

Keniņš pavēl karaspēkam vakariņas uztaisīt un pats uziet augša

gulēt. Pēc brīža ieronas pilī svešs cilvēks un teicas par šīs

ķēniņu. Pils bijusi slepkavu pils un_ svešais vīrs slepkavu virs-

nieks. lenācējs izliekas pret karaspēku ļoti laipns, bet ieber
t

ne-

vienam nemanot, ēdiena katlā nāves zaļes. To izdarījis, atstāj

karaspēku un uziet pie ķēniņa augšā. Sāk ar viņu mīlīgi terzet
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un izliekas par tādu pašu ķēniņu. Kamēr svešais ar ķēniņu tēr-

zē, viss karaspēks, saēdies nāves zāles, apmirst. Uz reizi sanāk

pilī slepkavas un uzsauc ķēniņam: «Sataisies, tev jāmirst!"

Ķēniņš redz, ka viens palicis, sāk lūgties, lai jau — ja ne vai-

rāk —trīs, četras stundas atvēl viņam vēl uz nāvi sagatavoties.

Slepkavas atvēl, bet ieslēdz vienu pašu istabā.

Ko nu taisnam padarīsi? Ķēniņš savā postā laimīgi pamana,

ka līdz logiem divi koki līgojas. Viņš tumsā attaisa lēniņām logu,
nolien zemē un nu, ko tik māk, uz sava tēva mājām. Tēvs pa to

starpu aizgājis citā vietā dzīvot. Ķēniņš meklē tēvu trīs dienas,
trīs naktis. Beidzot, noguris un izsalcis, uziet mazu būdiņu, kur

apgulstas turpat cūku stallī mīkstajos salmos. No rīta Dūdiņas

iedzīvotājs iet sivēnus kopt un dzird kādā stūrīti it kā zobus kla-

binām. Viņš iet raudzīt
— ko domājiet — izvelk no aizgalda

savu pašu dēlu, senāko dzērāju. Nabadziņš puspliks tikai kreklā

un bikses, jo slepkavas viņu bija aplaupījuši. Dēlam tas nemaz

prātā nenāca, ka šis tēva cūku stallis un ka tēvs tagad mājo
t:l< nabadzīgā būdiņā.

Dēls nu gan grib tēvam iestāstīt par savu ķēniņa godu, par

slepkavām un karaspēku. Vecais, savu dēlu un viņa senāko ne-

krietnību pazīdams, tik atbild: „Ko tu tikdaudz plurkšķi un manā

priekšā verdi? Ko es teicu, ka tu arvienu ātrāki cūku stallī ie-

tiksi, nekā ķēniņa pilī. Nu, tu tēviņ, vairs apkārt neblandīsies.

Nāc! iedošu paēsties un taisies cūkas ganīt!"

Nabadziņš nu sagāna 3 nedēļas cūkas, jo tēvs netic un ne-

tic, ko dēls arvienu stāsta.

Pēc trim nedēļām ķēniņiene dabū zināt par sava vīra likteni.

Viņa izmeklē visgudrāko un vecāko virsnieku savā karapulkā
un iet ar lielu karaspēku vīru meklēt, slepkavām atriebties. Ve-

cais virsnieks un ķēniņiene apmetās ar karaspēku pie slepkavu

pils un pavēl cieši visu nakti ne kumosa neēst. Naktī slepkavas

pārnāk cits pēc cita no laupīšanas. Virsnieks sagūsta viņus vi-

sus. Slepkavu virsnieks, redzēdams, ka nevar jokot, izteic, ka

ķēniņš aizmucis, un ka vina karaspēks trešā dienā atkal atmo-

dies. Viņš nepiebēris vis nāves zāles pie ēdiena, bet tikai miega

zāles. Virsnieks ar ķēniņieni atron ķēniņa karaspēku, pagrabos
ieslodzītu, gandrīz badā aizmirušu. Nu atsvabina sagūstītos un

iesloga viņu vietā pašus slepkavas.

Tagad ķēniņiene pamet virsnieku ar atsvabināto karaspēku
slepkavu pilī, bet pati iet ar otru karaspēku ķēniņa meklēt. Kā-

dā pilsētā viņa tikdaudz saklaušina, ka tanī un tanī būdiņā dzīvo

gan kāds vīrs, kura dēls bijis nejauks plītnieks. Tā jau ir, kad

cilvēks vienreiz kritis neslavā, tad jau arī pēc gadiem viņu pie_-
min. Tādu pa pēdām vien sadzen, kad arī pašā Pēterburgā

dzīvotu.
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Nelaimīgais ķēniņš gana savas cūkas, kā ganījis. Te vienā

baltā dienā cūkganiņš izdzird jauku karamūziku. Viņš pazīst

sava paša karaspēka mūziku un tek ar gana pātagu, gana drē-

bēs ķēniņienei pretim. Ķēniņiene grib no karītes lēkt un vīru ap-

kampt. Šis klusu iečukst, lai ejot tik visā greznumā uz tēva bū-

diņu, un uzprašot, vai šim esot kāds dēls. Kā teikts, tā darīts —

tēvs izved kuprīti. Ķēniņiene prasa: „Kur tad ir otrs dēls?"

„Man gan vēl ir otrs dēls, bet beidzamais palaidnieks," tēvs

nobijies atbild. Viņam prātā, ka palaidnis apkārt vazājoties, būs

kādu ķēniņieni aizkaitinājis. Vecais aizjož pie cūku gana uz lau-

ku, dusmās tīri zils un melns.

„Tu sasodīts elles prauls! ko tad tu ķēniņienei esi nodarījis?
Vai neredzi, ka karaspēks tev pakal atnācis? Tu manu sūro die-

niņu, kas man viss nav jāpanes tevis dēl!"
Bet cūkgans par tēva dusmām, bažām tik pasmejas un iet,

dejot, lecot, gana pātagu pār nlecu uz mājām. Tēvs kukstēdams

solo dēlam pakaļ un piemāca, lai tūlīt ķēniņienei krītot pie ceļiem
žēlastības lūgties.

„Ko nu tētiņ tikdaudz locīsies, raudzīsim labāk ķēniņieni pa-

cienāt. Izsalkusi un izslāpusi jau tā būs uz tik gara ceļa."

„Bet ko tad tādai lai zin dot?" tēvs gaudojās.

„Ko tādai dos? Vīna vietā bērzu sulas un cūkas snuķi par

uzkožamo."

Cūkganiņš nu paņem ēdienu, dzērienu nu nes tāds, kāds cū-

kas ganījis, pie ķēniņienes iekšā. Nesējs — vai nu tīši, vai netīši

— krīt, pie kam trauki ripot aizripo.
Tēvs, to redzēdams, tikko vēl spēj izsaukt: „Vai Dieviņ!

Vai Dieviņ! kur nu paliksim?"
Dēls sasistos traukus pasper ar kāju, ieiet taisni pie ķēni-

ņienes un aiztaisa durvis. Te tas apģērbj klusu līdzpaņemtās
ķēniņa drēbes un sauc tēvu iekšā. Nu tik vecais atplēš acis un

muti, nezinādams no prieka vai raudāt, vai smieties.

Visi tagad, ķēniņš, ķēniņiene, tēvs un kuprītis atstāj būdiņu
un iet ar karaspēku uz slepkavu pili, kur vecais virsnieks gaida.
Iznīcina šo perēkli līdz pamatam, tad pāriet mājās un dzīvo

laimīgi.

53. Trīs precinieki.

'» A. 940. R. V. Porietis Sērpils Aizupēs. Rī g. Zin. Kom.

kr. LP. VI, 342, 80, l. M. B6 h m, Lettische Schw ā n -

ke, 76, 44.

Lejas krogā dzīvoja jauns krodznieks, un tas apprecēja skai-

stu sievu. Bet drīzi pēc kāzām krodznieks nomira, palika jauna

krodzeniece viena pati.
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Tad pēc kāda laika skaistai krodzeniecei saradās trīs brūt-

gāni reizē, kaimiņu saimnieka dēli, bet jaunā atraikne viņiem at-

teica, ka negribot vairs precēties, lai tikai ejot mājā. Tomēr šie

ne un ne — bāžas virsū kā rūktas nāves — viens: „Nāc pie ma-

nis!" otrs: „Nāc pie manis!"

„Ko nu darīt ar tādiem činkām?" krodzeniece izdomājās.
Beidzot viņai iesitās prātā: „Viņi jāsarīda visi trīs matos, dabūšu

mieru."

Labi. Un tā nu otrā dienā atnāk atkal tas viens, pats ne-

stiprākais, nu ņaud veco dziesmu: kas būšot, vai nākšot pie

viņa, vai ne?

„Jā, labprāt!" krodzeniece atsaka, „ja tev tik daudz dūšas

būs nākamu nakti izgulēties kapsētā, zārkā, par mironi, tad jā.

Tādēļ atnāc vakarā pulksten sentiņos pie manis, lai tevi apģērbu

par mironi."

Labi, šis nu pāriet mājā. Līdz tas aizgājis, atnāk otrs brūt-

gāns vidējā spēkā. Kas nu būšot, vai nākšot pie viņa, vai ne?

„Jā, labprāt!" krodzeniece atbild, „ja tev tik daudz dūšas

būs nākamu nakti kapsētā vienu mironi nosargāt, ka velns vinu

nedabū, tad jā. Atnāc vakarā pulksten astoņos, es tevi apģērb-
šu par eņģeli un tad ej pie darba."

Labi, tas atkal pāriet mājā. Kā tas aizgājis, atnāk trešais

brūtgāns, pats stiprākais. Kas nu būšot, vai nākšot pie vina,

vai ne?

„Jā, labprāt!" krozeniece atbild, „ja tev tik daudz dūšas būs

nākamu nakti kapsētā vienam eņģelim mironi atņemt, tad ja. At-

nāc vakarā pulksten deviņos, es tevi apģērbšu par velnu un tad

ej pie darba."

Labi, atnāk vakars, pulksten septiņos nestiprākais klāt. Šī

apģērbj par mironi, aizsūta uz kapsētu, lai nu gul. Tas gul, gul —

ne cik ilgi — tā ap pulksten astoņiem — gadās šim pie zārka eņ-

ģelis. Viņš domā: „Tā tad labi, ja mani eņģelis sargā, tad varu

bez bēdām gulēt."
Bet pēc laba brīža — joki nebūs — atnāk melns velns un

grasās šo no zārka ārā raut. Kā grasās ārā raut, eņģelis klūp

melnajam virsū un šie nu abi cīnās; bet melnais — tas tas stiprā-

kais brūtgāns — sāk uzvarēt balto. Nu zārkā gulētājs pārbīstas:
„Labi vairs nav — jāsprūk projām! jo tiklīdz velns viņu būs uz-

varējis, tad, nudien, mani aizraus uz pekli."
Šis aizsprūk. leskrien elzdams, pūzdams krogā. Krodziniece

saka: „Es pie tevis vairs neiemu — tev nav dūšas ne zārka pa-

gulēt — tu sprūc mājā."
Pēc laiciņa baltais ar melno arī ieronas krogā, abi kauda-
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mies; bet krodzeniece atsaka: „Es pie jums vairs neiemu — ne

tu esi mironi nosargājis, ne tu atkal mironi viņam atņēmis."
Kamēr krodzeniece tā tur runā — šie apskatīsies labi viens

otru: pazīstas. Un nu tā sakaunējās viens no otra, ka ne vārda

vairāk. Visi trīs, katrs pa savu ceļu, uz mājām un nerādīja kro-

dzeniecei vairs ne acis.

Piezīme. Tādas pašas pasakas ir vēl iespiestas P. Birkerta L. t.

anekdotēs, I sējumā, 102.—105. 1. p. 220. n. uzrakstījusi A. Vējiņa Erglos,
221. n. J. Lūsis Sātiņu pag., 222. n. J. Drullis Virgu pag., 223. n. E. Kār-

kliņa Liepnas pag. Vēl vienā variantā (n. 396, 202. ļ. p.) pati sieviete pārģēr-
bjas par engeli, bet divi precin:eki par miroņiem un viens par velnu. Uz-

rakstījis A. Cimze Kosas pag. P. Š.

2. A. 940. Krūmiņš Pēterupē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI,

343, 80, c.

Reiz trīs puiši bija ieskatījuši vienu meitu un visi trīs solījās
tās precēt. Nabadzīte, nezinādama, ko darīt, domāja, kā varētu

no tiem atgainīties lai. Te kādā sestdienas vakarā atnāca tas

pirmais brūtgāns šās uzrunāt. Viņa teica: „Ja tu vari tur bēr-

kambarī kādā tukšā zārkā vienu nakti izgulēt(ies), tad gribu

pie tevis iet."

Puisis apņēmās un meita to apģērba ar baltām drēbēm. Viņš

aizgāja. Te nāca otrs brūtgāns. Meita atkal teica: „Es iešu pie

tevis, bet tev jāapvaktē šonakti tā zārka, kas tur bērkambarī."

Puisis apņēmās. Meita to izģērba par eņģeli ar spārniem un

tas arī aizgāja. Nu nāca trešais. Šī sacīja: „Mans mīļais! esmu

gatava gājēja; bet kad tu mans vīrs gribi būt, tad tev ar(ī) jā-
parada vīra kurāža. — Tāpēc ej un nozodz man to tukšo zārku,
kas tur bērkambarī; uz viņas vāka degs svece."

Puisis sacīja: „Jā!" un meita to izģērba kā vel(n'u
un tas aizgāja.

Tur nogājis, ierauga: spārnains eņģelis apvaktē (apsargā)
zārku. Šim jau tā kā širmuļi vien iziet caur (pa) kauliem. Eņ-
ģelim nav daudz labāki, tas trīc, tikko knapi var turēties. Vel(n)s
saņem dūšu, nebēdā neko un grib grābt zārku. Zārkā gulētājs jau
visu to pa šķirbu bija noskatījies; tas tā esot drebējis, ka visa
zārka kratījusies. Un tiklīdz ko nu vel(n)s grib ņemt, to šis sper
zārkas vāku vaļā un zārkā stāvu ar visiem saviem palagiem un

autiem. Eņģelis pa tām durvim, vel(n)s nopakaļus, šis visnopa-
kaļas, un nu laiduši, laiduši visi trīs pa priedēm, ko māk.

No tā laika neviens vairs no šiem* trim nav drīkstējis mei-

tās iet, un ja viņi vēl dzīvi, tad tie, laikam, gan bez sievām būs

nodzīvojuši.
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3. A. 940. H. SKujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz dzīvājusi viena atraikne, krodziniece, tā bijusi loti skai-

sta un bagāta. Atraiknei bijuši pasaulīgi daudz precinieku. At-

raikne no tiem nevarējusi nekā atkratīties, bet trīs precinieki

bijuši traki uzbāzīgi. Viens bijis muižkungs, otrs tiesnesis un

trešais pagasta vecākais. Kad un atraikne nevarējusi nekā no

uzbāzīgiem preciniekiem vaļā tikt, tad viņa izdomājusi viltību.

Kad atnācis muižkungs un plijies virsū, tad atraikne tam solīju-

sies, ja viņš ļaujoties sevi saģērbt par miroņu, ielikt zārkā un

pārgulēt pa nakti kapu kambarī. Neko darīt, muižkungam at-

raikne dikti patikusi, un tas bijis ar mieru. Nu atraikne muiž-

kungu saģērbusi par miroņu, aizvedusi uz kapu kambari un ie-

guldījusi zārkā.

Tai pašā dienā atnācis otrs precinieks, tiesnesis, un arī pli-

jies atraiknei virsū. Jā, labi, atraikne solījusies arī tam, ja viņš
ļaujas pārģērbties par eņģeli un iet vaktēt miroņu uz kapu kam-

bari. Tiesnesis bijis priecīgs, ka nu reiz atraikne būs rokā, un

bijis arī ar mieru. Atraikne saģērbusi tiesnesi baltās drēbēs, pie-

taisījusi tam spārnus un eņģelis aizgājis uz kapu kambari vaktēt

krodzinieces nomirušo radnieku — tā krodzeniece viņam tei-

kusi. Tiesnesis iegājis kapu kambarī un nostājies pie zārka. Bet

viņam drīz vien metušās bailes, jo mirons tā kā pūtis un kušņājies.
Redzēt gan nekā lāga pa tumsu nevarējis, bet tā vien licies, ka

mirons kustas un pūš. Eņģelis no bailēm trīsējis un drebējis, bet

miroņu tomēr vaktējis.

Atnācis trešais precinieks, pagasta vecākais, un atkal plijies
atraiknei virsū, lai nākot pie šā. Jā, atraikne bijusi ar mieru, iet.

ja tik precinieks izpildot vienu norunu.

„Nu, kādu tad?" prasījis precinieks.

„Re," stāstījusi atraikne, „Kapu kambarī pašlaik gul zārkā

viens mirons un to sargā eņģelis. Tu esi tāds stiprs un dūšīgs.
Es tevi pārģērbšu par velnu un tu nozodz eņģelam miroņu. Ja tu

to izdarīsi, tad es pie tevis iešu."

Pagasta vecis bijis stiprs un dūšīgs. Viņš bijis ar mieru, jo

sen jau pēc atraiknes tīkojis. Atraikne saģērbusi precinieku pa-

visam melnu, nosmērējusi seju ar sodrējiem, pietaisījusi pie gal-

vas ragus un pakaļā garu asti. Tad nu viņa iedevusi tam degošu

lapu un aizvedusi uz kapu kambari. Velns iegājis kapu kambarī-

Pie zārka sēdējis eņģelis un vaktējis miroņu. Kad nu viņš

pamanījis, ka kambarī ienāk velns ar degošu ugunskalu roka

tad no bailēm sācis traki trīsēt. Arī mirons sāka stiprāki pust un

kušņāties. Velns brīdi apstājies pie durvim un skatījies uz miroņu

un eņģeli. Laikam tam ar nebijis labi ap dūšu. Bet tad nu vins

nācis tuvāk, ugunsgalu papriekšu bīdīdams.
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Mazu gabaliņu no zārka velns apstājies un nedrīkstējis tā-

lāk iet. Eņģelis viss no bailēm virinājies un rastījies. Bet tad uz-

reiz velns kampis miroņu pie kājām. Eņģelis uzlēcis stāvu un

mirons licies no zārka ārā, pa durvim laukā un prom.

„Es tev rādīšu," kliedzis eņģelis un gāzies velnam virsū.

„Kā tu drīksti izbaidīt miroņu no zārka?"

Abi sākuši neganti plēsties. Kad bijuši izplēsušies un no-

kusuši, tad sākuši viens uz otru skatīties un brīnēties. Beidzot

abi sadraudzējušies un nosprieduši kopā iet uz krogu un nomaz-

gāt bailes.

Velns ar eņģeli gājuši uz krogu. Viņi nu papriekšu novilkuši

savas drēbes, upē nomazgājušies un gājuši krogā iekšā par cil-

vēkiem. Nu tie iegājuši krogā un apsēdušies pie galda. Krodzi-
niece nākusi pretim un bijusi tāda pat laipna, kā arvienu.

Abi precinieki prasījuši alu un šņabi. Bet nejauši viens pre-
cinieks pametis acis otrā kroga kaktā un sarāvies: tur jau sē-

dējis mirons.

Viņš piegrūdis otram preciniekam: „Tas, tur, ir gluži tāds

pat, kā tas mirons, kas zārkā gulēja."

Otrs precinieks ar paskatījies un sacījis: „Nu, matā, es tev

saku matā!"

„Tas nav labi," teicis pirmais. „Mūs laikam vazā pie de-

guna."
Nu arī otrs precinieks sapratis, kas par lietu, un abi aizgā-

juši spļaudāmies. No tās reizes uzbāzīgie precinieki nerādījuši
krodziniecei ne acu.

54. Zaglis ķēniņa mantas kambarī.

I. A. 950. Skolniece Anna Baumane, 1892. g. Blom os.

V. Maldona kr.

Vecos laikos viens bagāts ķēniņš licis savam namdarim tai-

sīt lielu mantas kambari. Namdaris to arī uztaisīja kopā ar sa-

viem diviem dēliem. Mantas kambaris nu tika piepildīts ar zeltu,
sidrabu un citām dāreām mantām un tad rūpīgi aizslēgts. Bet

keniņš manīja, ka manta tiek pastāvīgi izzagta, lai gan visas at-

slēgas atradās pilnā kārtībā. Tad ķēniņš lika uztaisīt lielu slazdu

tai vietā pie sienas, kur tika novērots trūkums. Rīta tai slazda

atrada_vienu cilvēku, bet ar nogrieztu galvu.
Keniņš nu lika pie pils vārtiem pakārt atrasto līķi un sargiem

ļabi uzraudzīt, vai kas, garām ejot, neraud jeb citādi nežēlojas.
Tas tad būšot zagļa tuvinieks, kādel to vajagot tūliņ aizturēt.

Garam tur brauca viens vīna tirgotājs ar daudz vīna traukiem,
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bet viens trauks bija gadījies ar caurumu, no kura vīns tecēja
laukā. Sargi bija piegājuši pie šā trauka vīnu dzert, bet tirgotājs

par to sacēla lielu troksni. Vēlāku tirgotājs tomēr noklusa un at-

vainodamies vēl pats piedāvāja sargiem vīnu. Bet pie šā vīna

bija piemaisītās miega zāles un sargi nu drīz vien aizmiga. Vīna

tirgotājs, kas bija namdara dēls, noņēma vainīgā brāļa līķi un aiz-

veda to projām. Tā nu zagli atkal bija ķēniņu pievīluši.
Nu ķēniņš izsludināja pa visu valsti, ka visiem pavalstnie-

kiem ir jāiet pie viņa meitas un jāizstāsta tai savs sliktākais un

arī gudrākais darbs, ko katrs savā mūžā padarījis. Viņš cerēja,
ka tā varbūt nāks blēžiem uz pēdām.

lerodas arī tas pats namdara dēls, kas bija pārvedis sava

brāļa līķi mājā. Viņš bija savu labo roku naslēpis aiz svārkiem,
bet tās vietā ielicis nokautā brāļa roku. Viņš nu arī aiziet pie

ķēniņa meitas un stāsta, ka viņa sliktākais darbs esot tas, ka

viņš nogriezis savam brālim galvu ķēniņa mantas kambarī. Tur-

pretī viņa gudrākais darbs esot tas, ka viņš pievīlis ķēniņa sargus

un slepeni aizvedis sava brāļa līķi.

Ķēniņa meita nu saprot, ka šis pats ir viens zaglis, kas ap-

zadzis viņas tēva mantas kambari, saķer to pie rokas un sauc

ļaudis, lai jem šo cieši. Namdara dēls tomēr prot vēl laikā aiz-

bēgt, atstājot ķēniņa meitas rokās sava nokautā brāļa roku.

Ķēniņš redz, ka tas zaglis ir loti gudrs cilvēks, apsola tam

savu meitu par sievu, ja tas nāks pie viņa un visu izstāstīs. Za-

glis nu arī aiziet pie ķēniņa un izstāsta visu savu noziegumu.
Mantas kambari taisot, viņi tur ielikuši akmeni, kas izceļams un

ieceļams, ka neviens to nevar manīt. Brālim viņi nocirtuši galvu,
lai neviens nevarētu pazīt, kas tas vainīgais. Sargus viņš pie-

vīlis tādēļ, lai varētu sava brāļa līķi aprakt.

Redzēdams zagļa gudrību, ķēniņš arī patiešām turējis vārdu

un atdevis tam savu meitu par sievu.

2. A. 950. M. Šiliņa Slampeniekos. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 321, 75, 2,

Vienam ķēniņam nav neviens dēls bijis, jebšu viņš jau ilgi

ar ķēniņieni Dievu lūdzis, lai dēlu dāvinātu.

Te vienu nakti ķēniņš ar ķēniņieni sapņojuši, ka nu Dievs

dēlu došot; bet tas būšot liels zaglis. Pēc kāda laika dēls piedzi-
mis; bet kad viņš dzimis, viens saucis pie loga: „Kas tagad
dzimst, dienās būs liels zaglis!"

Par to vecāki gan noskumuši; bet atkal pārdomājuši: dēls

jāmāca uz labu, varbūt tad no netikumiem izsargāšot.
Kad dēls bijis pieaudzis, viņš vienreiz gājis medīt; bet mežā
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aizklīdis no citiem un apgulies. Vēlāk uzmodies — redzējis: vina
zirgs norāvies un aizskrējis projām. Nu gribējis kājām no meža

laukā tikt; bet jo gājis, jo vēl vairāk apmulsis. Meties jau pa-

tumšs, te saticis vecīgu vīru: tas vaicājis: kas viņš tāds esot?

„Esmu zaglis!" ķēniņa dēls jokodamies atteicis.

„Es arī esmu zaglis!" vīrs sacījis, „nāc man līdz — iesim

pie saimniekiem zagt: te mežmalā ir vairāk māju."

„Ko, niekus, pie saimniekiem — iesim labāk uz otra ķēniņa

pili — tur vairāk iemantosim."

„Ai, dēls, tas neiet! Tur mēs iekšā netiksim: ap pili ir augsts
mūris un ķēniņam turklāt vēl četri nikni asins suņi."

„Kas par to? Gan tu redzēsi, ka mēs galā tiksim — iesim

tikai!"

„Manis pec iesim arī, bet vel par gaišu; kamēr nakts pie-
nāk — nogulēsimies."

Labi, apgulušies. Vecais drīzi jo drīzi šņācis, bet ķēniņa
dēlam miegs nenācis — sācis turpat pa meža stūri staigāt. Stai-

gājis, staigājis — ieraudzījis lielu bedri, kā pagrabu, un kāpis tur

iekšā. Izskatījies: bijuši kādi nekādi ieroči. Beidzot paņēmis
vienu vecu zobiņi par piemiņu un kāpis ārā. Bet ārā lecot, zo-

biņš atdūries pret lielu akmeni un — tavus brīnumus! — akmens

uz reizi pāršķēlies pa vidu pušu.

Viņš domājis: „Nu man ir gan brangs ierocis!" un modinā-
jis veco — nakts arī turpat jau bijusi.

Vecais uzcēlies, ievedis ķēniņa dēlu savā būdā un uzstājis sa-

vai vecenei, lai dodot ieēst, ka var iet pie darba. Ēduši, ēduši —

ķēniņa dēls nogriezis četrus maizes rieciņus, iespiedis katrā sti-

pru jipti, paņēmis rieciņus padusē, aizgājuši uz pili un pārsviedis
tos pār mūri asins suņiem. Suņi tūliņ norijuši un bijuši uz vietas

pagalam. Tad izgriezis ar savu atrasto zobiņu mūrim caurumu,

iekāpuši sētā abi divi un kāpuši pagrabā, kur ķēniņam dārgi ēdie-
ni un dzērieni glabājušies. Paēduši, padzēruši — piebāzuši ir ka-
batas

ar_ labumiem un gājuši atpakaļ. Bet tas vēl nekas. Ķēniņa
dēls sasējis nozāļotos suņus ar astēm kopā un uzkāris parkrustis
Pār trepju lēnēm, lai redz.

Rītā ķēniņš skatās, skatās — labi mana, ka izvedīgi zagļi tei-

tan bijuši. Bet viņš domā: „Kas vienu nakti nācis, nāks otrā at-

kal! Pagaidiet, kundzini, noķeršu jūs °-an."_
Un nu viņš licis iekšpus mūra visapkārt platu grāvi izrakt

un to ar piķi pieliet.
Atnāk pusnakts — jā, .pareizi — zagli klat atkal. Bet ķēniņa

dēls saka: „Vecais, lien nu tu pirmais — vakar es līdu!"

Tā vecais mudīgi, mudīgi pa mūra caurumu sētā iekšā; bet

iedabūja ne pieci ieteikties — nogrima piķi hdz kaklam.
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Ķēniņa dēls redz: izpestīt šo vairs nevar, noņem ar aso zo-

biņu vecajam galvu, pārnes būdā un aprok. Vecene brēc un kliedz

pēc vīra, bet šis atsaka: „Nebrēc, māte, tā jau zagļa alga; un

vai tu domā, ka es tevi ar bērniem nevaru apgādāt? Paliec mie-

rā — neatstāšu vis tevi!"

Un no rīta viņš liek vecenei lielu katlu ar putru vārīt.

Pa to starpu ķēniņš atradis bezgalvi piķī, liek mironi ratos

likt un pa malu malām apkārt vest, lai redzētu, kas pēc viņa
brēks, tam viņš būs piederējis un tad jau zagli tikai rokā ir. Labi,

izvedas šurp, turp mironi — beidzot brauks tai būdai garām. Bēr-

ni dabon tēva svārkus paredzēt un sāk kliegt. Bet ķēniņa dēls

bērniem uzlej pāri pavārnīcas karstas putras uz basām kājām
un kā nu miroņa vedēji sanāk iekšā tais domās: te būs tā vieta!-

atron: nav vis! Tie nebļauj pēc miroņa, tie bļauj noplucinātu

kāju labad.

Un tā nu ķēniņam neizdevās manīgā zagļa mitekli atrast. Bet

nu viņš izgudro citu ko. Liks vienu buku, ar zeltu un sudrabu

apģērbtu, pāri verstes ārpus pilsēta piesiet un trim virsniekiem
dienu un nakti paslēpus sargāt: kas tad nu nākšot dārgo buku

ņemt, tas būšot manīgais zaglis, noslīkušā zagļa biedrs.

Bet ķēniņa dēls nu licis trim skroderiem trīs mācītāja mē-

teļus uzšūt, apģērbis tos vienu uz otru, iejūdzis zirgus, braukājis

par kādiem nekādiem ceļiem apkārt, kamēr zirgi tīri stīvi pa-

likuši, un tad piebraucis pie tiem virsniekiem, kas buku sargājuši:

lai atvēlot viņam sasildīties un piekautos zirgus atpūtināt, paēdi-
nāt! Virsnieki bija sakūruši uguni — bijis lietains laiks — pa-

vēss. Virsnieki atteikuši: „Labprāt, cienīgs mācītāja kungs!" un

piedāvājuši vēl cienīgam mācītājam savas vakariņas. Ēduši, ēdu-

ši — beidzot uzdzēruši lai. Bet dzerot šis klusām pielējis miega

zāles vīnam un pats no tā trauka nedzēris. Virsnieki sadzērušies

miega zāles un aizmiguši cietā miegā. Nu ķēniņa dēls gulētājiem
apvilcis katram vienu mācītāju mēteli, paņēmis dimanta buku

un aizbraucis, ka ne čiku, ne grabu.

Rītā viens virsnieks atmodīsies pirmais — redz: viens mācī-

tājs gul viņam blakus un tā tūliņ: „Labrīt! cienīgs mācītāja

kungs!" Otrs apskatās — ā! mācītājs jau piecēlies — sveicina,

tas atbild tāpat: „Labrīt! labrīt! cienīgs mācītāja kungs." Tre-

šais skatīsies: tas nevarot būt — divi mācītāji? Pats arī vel mā-

cītājs — un kādi joki notikuši, diezin, vai sargājamais buks vēl

esot?

let raudzīt — kas nu dos? — ne saites vairs nav. Neko da-

rīt — kas zagts, tas nozagts.
Bet nu ķēniņš vēl citādāki sagudrojis manīgo zagli ķert. vi-

ņam bijuši divi dēlēni. Tos apģērbis par nabagiem un sūtījis pa
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malu malām apkārt, lai skatās, vai kur buka galu nevāra! Dē-

lēni iet, iet — ieiet arī šai būdā un redz, ka vecene patlaban vāra

kautko. Šie tūliņ: „Vai, māmiņa, dodiet mums, nabadziņiem, arī

pastrēbties!"
Vecene atbild: „Še strebiet strebiet, šķīstumu, savirusi ir;

bet buka gala vēl ir cieta, tai vēl jāvārās. Maita, bija tāds vecs

buks — nemaz savārīt lēti!" Dēlēni iestrebj, iestrebj pa lāsei un

tā tūliņ manās prom; bet blēži, aiziedami, uzrakstījuši uz palo-
dēs: „Te vārīja buku!" un steigšus pie ķēniņa prom: lai nu nākot

ar cilvēkiem — buka zaglis rokā!"

Bet ķēniņa dēls, dibinā gulēdams, bija padzirdējis, ka vecene

ar nabagiem runājusi, ēdinājusi tos. Viņš domā: „Kas, velns, tie

par nabagiem bijuši?" un iziet laukā. Kā iziet laukā —
redz: pa-

lodē saka: „Te vāra buku!"

„A!" viņš sapratis tūliņ un tā pa novakarēm uz pilsētu prom

un nu saraksta, kur tikai slepus pietikdams, itin visur: „Te ēd

buku, te vāra buku!"

Rītā ķēniņš ar laudim nāks zagli tvarstīt — atron! visur cd

bukus — kuru nu ķersi?
Bet nu viņš sagudrojis lielas dzīres rīkot un visuvisādus cil-

vēkus saaicināt. Dzīrās tad būšot grīdu ar zelta naudu nobār-

stīt un kurš tad būšot zaglis, tas nenocietīšoties naudu neņēmis,
liekšoties pakaļ. Labi, sanākuši pasauls ļaužu: bet ķēniņa dēls

bija aptraipījis savu zābaku pazoles ar piķi un nu tikai tīšām

minis uz naudu, lai salīp, vai pat visa. Pastarpām atkal šāvis

beeži vien nama galā pielipušos zelta gabalus atlipināt un kabatā,
vai arī citur kur savākt. Nebijusi vēl ne godīgi pusnakts — ķē-

niņš skatās: nauda gandrīz jau visa aplasīta un tomēr neviens

pats nav liecies — kur viņa palikusi?"
Neko darīt — sūtījis visus dzīreniekus gulēt, turpat uz gri-

das: kā jau dzīrās, kur tad visiem rūmes sados, jāsaka. Gulējuši,

gulējuši, bet ķēniņš, kad visi krākuši, iededzinājis uguni un ap-

skatīsies savus viesus tuvāki, vai nav kādam nagi paskrējuši.

Jā, kā iet pirmo rindu cauri — atron šim pazoles ar pļķi un

vēl vienu naudas gabalu lai, tas aizmirsies vīram nama gala, pa-
licis pie zābaka. Ko nu? Tā lēni, jo lēni atgriež šim piķa zoli nost

un vairāk nekā. Rītu, kad visi piecelšoties, tad jau nu bezzoles

zābakniekam plāni būs.

Bet kur tu Dieviņ! ķēniņa dēls ne bija aizmidzis — nekā_. ti-

kai izlikās par aizmigušu. Un kā nu ķēniņš aizgājis, šis augša un

griež visiem pazoles nost. Sakrāvis īstu čupu tur. Rīta ķēniņš

apskatās — vai traks! — nedrīkst ne muti vairs atplest, gandrīz
jādomā: viņš pats visiem apavas saskaudis._

Bet nu viņš teicis savai pirincesei: „Nākamu nakti tu atstāj
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savas guļamas istabas durvis paviru. Tava istaba mirdz zeltā,
sudrabā un kas zaglis būs, tas tieksies tavu zeltu, sudrabu gūt.

Bet padurē ir pagrabs un to atstāsim vaļā, lai tavā istabā nāk-

dams pa kaklu, pa galvu iekrīt dziļā pagrabā, un tad viņu no-

ķersim."

Labi, nākamā naktī dzīrenieki guļ, ka šņāc vien. Bet ķēniņa
dēls nevar nogult: viņš redz, ka ķēniņa meitas istaba vaļā, tik

daudz zelts, sudrabs tur mirdz. Nagi vien niez, jāiet pamedīt.
Un kā nu sper pirmo soli istabā, noiet dibinā, ka novārās vien.

Gan rauga ārā tikt — kur tu tiksi? — pagrabs dziļš. Bet ko šis

dara? Sāks tikai nelabi kliegt: „Glābjiet, glābjiet, ļautiņi, ķēniņa
meitas istaba deg!"

Dzīrenieki, no bļāviena pamodušies, drāž arī pusmiegā glābt,

kas vēl glābjams; bet kurš nāk, tas pagrabā — kurš nāk, tas

pagrabā.

Rītā atnāk ķēniņš zagli skatīties — atron: pilns pagrabs ar

zagļiem. Še nu tev!

Bet tad nu ķēniņš teicis gan: „Tik gudrs zaglis tiešām ķēniņa

godu pelnījis, lai viņš nāk šurp, tas būs mans znots!"

Nu ķēniņa dēls devies pazīstams, izteikdams visu, un tad ap-

ņēmis ķēniņa meitu par sievu.

3. A. 950. Skolnieks P. Pudulis Eglūnā. N. Rancāna kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli. un vecākajam dēlam jau bija

septiņpadsmit gadu. Māte saka: „Vajaga dēlus mācīt par amat-

niekiem."

Tēvs noveda vecāko dēlu uz mežu, parādīja tam lielu celmu

un vaicāja: „Kam tas celms der?"

Dēls atbild: Viņš derētu kalējam, kur laktu uzlikt."

Nu to celmu izrok ārā un pārved uz māju. Otrā dienā tēvs

aizved vidējo dēlu mežā meklēt sev amatu. Viņi staieāja pa mežu

pus dienu un tēvs prasa dēlam: „Vai izmeklēji sev kādu amatu."

„Nē," atbild dēls.

„Nu, ko tad tu gribi mācīties?"

„Par skolotāju."
Trešā dienā tēvs ved jaunāko dēlu uz mežu meklēt amatu.

Meklēja, meklēja dēls kādu laiku un tad stāstīja tēvam, ka pa-

likšot labāk par zagli. Tēvs nu aizved arī jaunāko dēlu uz māju-

Tad māte tūliņ sāk taisīt dēliem kules ar maizi un iedod vēl

katram trīs rubli naudas, un tā dēli aiziet.

Jaunākais dēls iet uz pilsētu, kas atradās turpat tuvumā-

ledams viņš satiek savu krusttēvu, kas tam vaicā: „Kur tu iesi?

„Uz pilsētu par zagli mācīties."
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Krusttēvs iedod viņam rubli naudas un piesaka: „Kad izmā-

cies, tad tik pie manis nenāc zagt!"
Pilsētā nonācis, viņš staigā apkārt pa ielām, kamēr uziet tā-

dus ļaudis, kas runā par zagšanu. Viņš pieiet tiem klāt un saka:

„lzmāciet mani ar par zagli!"
Zagli sabīstas un prasa: „Kas tu tāds esi?"

Dēls atbild: „Esmu atnācis pilsētā un gribu mācīties par

zagli."

Zagļu vadonis saka: „Kadel ne? Vai būsi man par dēlu, kad

būsi izmācījies?"
Dēls apsolās un zagli pajem viņu sev līdz. Rītā zagļi izklīst

katrs uz savu pusi. Arī dēls aiziet un skatās, ko varēs izdarīt.

Viņš redz
L

ka pie ķēniņa bankas kāds vecis vicina sarkanu mut-

slauci. Tūliņ atveras bankas durvis, vecis ieiet iekšā un pēc

maza brīža iznāk laukā, nezdams mutslaucī naudu. Naudu viņš
iebāž kabatā un iet projām. Dēls iet viņam klusu nopakalas, pie-
lien klāt, izvelk tam sarkano mutslauci ar visu naudu un bēg pro-
jām. Mājā pārnācis viņš atdod naudu zagļu vadonim.

Kad tā nauda bija iztērēta, vadonis sūta atkal dēlu uz zag-

šanu. Dēls prasa, lai vadonis nākot viņam līdz un lai dodot arī

zirgu, ar ko naudu pārvest. Abi aizbrauc uz ķēniņa banku, dēls

pavicina sarkano mutslauci un tūliņ arī atveras bankas durvis.

Nu abi ieiet bankā, izvel vienu mucu naudas, ieliek to ratos un

brauc uz māju.
Drīz pēc tam ķēniņš liek pārskaitīt savu naudu un atrod, ka

ir liels trūkums. Tad ķēniņš iet pie kāda gudrinieka pēc pa-

doma, kā zagli varētu noķert. Gudrinieks saka, ka bankā vajagot
izrakt bedri, pieliet to pilnu ar darvu un uzbērt smiltis virsū, lai

zagli to nemanītu. Ķēniņš nu arī liek visu tā izdarīt.

Pēc kāda laika zagļu vadonis brauc atkal ar savu piejemto
dēlu pēc naudas. Ar sarkano mutslauci attaisa bankas durvis, va-

donis ieiet iekšā un tūliņ iekrīt darvas bedrē. Dēls gan skrien vi-

ņam palīeā, bet nevar izvilkt ārā. Tad viņš apmet tam grožus ap
kaklu un liek zirgam vilkt. Zirgs kā velk, tā norauj vadonim gal-

vu. Dēls ieliek galvu ratos un brauc uz māju.

Ķēniņš iet rītā uz banku skatīties un redz, ka darvas bedrē

san zaglis ir noslīcis, bet viņam ir norauta galva. Ķēniņš liek
līķi izvilkt un nomazgāt. Aprunājas ar saviem padomdevējiem un

nospriež, ka līķis jāvadā pa pilsētu. Kas nu, to redzot, raudās, tas

hus zagļa tuvinieks un tas ir tūliņ jājem cieti.

Kad līķi sāka vest pa ielām, tad dels sacīja vadoņa sie-

vai: „Saplēs tu uz ielas vienu podu ar pienu. Kad ļaudis tev pra-

sīs, kādēļ tu raudi, tad tu saki, ka tā saplīsušā poda dcl."
Tā arī notiek un ķēniņa ļaudis atstāj zagļa sievu mierā. Ta-
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gad nospriež vest zagļa līķi uz lauku un sargāt. Kas gribēs to līķi
zagt, tas būs zagļa tuvinieks. Par sargiem ķēniņš nosūta vairāk

zaldātu.

Dēls dabūn visu to zināt, nopērk vienu mucu vīna un brauc

gar to vietu, kur zaldāti sargā. Tur viņš iztaisa tā, ka viņam no-

skrien viens rats no ass un vīna mucai izkrīt tapa. Viņš nu lūdz

zaldātus, lai viņam palīdz uzmaukt to ratu, par ko viņš tiem pie-
dāvā savu vīnu. Zaldāti arī palīdz, tad sāk dzert, kamēr piedze-

ras un aizmieg. Dēls pajem līķi, aizved uz mežu un aprok. No

rīta zaldāti pamostas — redz, kas noticis, un iet pie ķēniņa žē-

loties.

Ķēniņš aprunājas ar saviem padomdevējiem un tie nu no-

spriež apzeltīt vienu aunu un palaist to pilsētā vaļā. Nebēdīgākais

zaglis visādā ziņā gribēšot to aunu nozagt, un to nu vajagot labi

novērot. Ķēniņa sargi arī pamana, ka viens jauns cilvēks iedzen

aunu kādā sētā. Viņi piesteidzās klāt, uzvelk ar krītu uz vārtiem

krustu un paziņo par to ķēniņam. Dēls to tūliņ ievēro un uzvelk

tādus pašus krustus uz visiem vārtiem. Tā nu atkal nevar zināt,

kur vainīgais meklējams.

Ķēniņš nu atkal sasauc savus padomdevējus un tagad no-

spriež sarīkot lielas dzīres, uz kurām jānāk visiem pilsētas iedzī-

votājiem. Ķēniņš lika vienā istabā aoliet grīdu ar vaskiem un

uz grīdas izbārstīt sidraba naudu. Kas nu ies tai istabā naudu

zagt, tam nielios vaski pie zābākiem un pie vaskiem arī nauda.

Viss tā arī tiek izdarīts. Ļaudis ēd, dzer, un līksmojas visu die-

nu, bet naudas kambari neviens vēl neiet. Viesiem arī jāguļ pa

nakti turpat ķēniņa pilī. Zagļi pa nakti izzog naudu un pamana

arī viltību ar vaskiem. Viņi aptraipa ar vaskiem visiem viesiem

zābakus un piespiež tiem arī pa gabalam naudas. Kad nu rītā

meklē vainīgos, tad izrādās, ka nevien visiem viesiem, bet ari

pašam ķēniņam ir pielipusi nauda pie zābaku zolēm. To redzot,

ķēniņš arī vairs šos zagļus tālāku nemeklēja.

Piezīme. Šī pasaka ir īsumā atstāstīta rakstu valodā, atmetot liekos

sīkumus. P. Š.

4. A. 550. 567. 950. Pogu Jānis Bech manis Bramberģnieku

Pogās. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 346, 83.

Vienam ķēniņam bijusi ābele, kura katru gadu vienu zelta

ābolu nesa. Bet ķēniņš nekad nedabūjis šo ābolu, arvien nozagts.

Beidzot ķēniņš apsolīūs tam savu meitu par sievu atdot, kas zelta

ābolu nosargāšot. Labi.

Netāli no ķēniņa pils dzīvojis tēvs ar trim dēliem: divi dēli

bijuši gudri, trešais muļķis. Tūliņ pirmo gadu šā tēva vecākais
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dēls sataisījies zelta ābolu nosargāt, bet nenosargājis. Otru gadu
solījies otrs dēls nosargāt, bet nenosargājis. Trešo gadu muļķītis
taisījies uz savu laimi, lai gan gudrie brāli viņu par tādu iedomu

izsmējuši. Bet muļķītis nemaz neklausījies, ko šie tur vārās, gā-

jis tikai prom ar labu nūju rokā un uzrāpies pašā ābeles galotnē.
Naktī itin liegi klusu, ka ne dzirdēt, ne redzēt, atlaidies liels

uutns un tūliņ paslēpies ābeles zaros, ilgi vērodams, vai tikai kāds

apakšā nežūr. Kā galotnē arī var žūrēt, to šis nevīlies. Un —

kas ir — tā tikai pa brītiņam, kad nu neviena neredz, sāks zelta

ābolu knābāt. Bet muļķītis spēris ar nūju tā putnam pa ķipi, ka

nostaipījies vien un bijis pagalam.

Rītā ķēniņš bijis ļoti priecīgs un tūdaļ atdevis muļķītim savu

meitu par sievu. Bet nosisto putnu licis pavaram izcept azaidam.

Labi, pavārs izcepis putna cepeti un ienesīs ēdamā istabā.

Te pašu laiku ķēniņa vecākais dēls pārnācis no lauka dikti iz-

salcis un, ieraudzījis gatavu cepeti, tūliņ putnam atgriezis abus

spārnus un noēdis gardu muti. Bet tur apakš labā putna spārna

bijis_ raksts: „Kas šo spārnu ēdīs, tas kļūs par slavenu ķēniņu
savā laikā; un apakš kreisā spārna bijis atkal cits raksts: „Kas
šo spārnu ēdīs, tas savā laikā kļūs par slavenu zagli."

Vecākais dēls, spārnus ēzdams, nemaz rakstus neapskatījies;
bet pats ķēniņš viņus jau tad bija pamanījis, kad putns nebija ne

cepts, un — ko domāt — līdz nu ķēniņš ienācis ēdamā istabā un

apmānījis, ka vecākais dēls, kas no pirmās sievas dzimis, labo

spārnu apēdis, tā palicis dusmīgs, jo viņš gribējis to pataupīt jau-

nākajam dēlam, kas no otras sievas dzimis, un tam dienās atdot

valdību.
Un dusmās ķēniņš neko vairāk: aizdzinis vecāko dēlu pavi-

sam projām, lai nemaz nedabūtu vairs jaunākajam pa kājām

kulties.

Nabadziņš — ko darīsi — gājis arī pasaulē. Bet jau ceļā
tam prāts sācis nesties zagt, ka nekur šauties. Viņš kreiso spārnu

bija apēdis papriekšu.

Beidzot aizkūlies vienā pilsētā un tūdaļ piebiedrojies zagļu

bandai. Bet drīzā laikā citi zagli palikuši kā ēnas. Viņš mācējis

Par visiem izmanīgāki zagt un tādēļ to iecēluši par zagļu virs-

nieku. Bet kamēr ķēniņa dēls kļuvis par zagļu bandas virsnieku,

no tā laika zaguši, zaguši, ka bailes. Nevienas malas nebijušas
vairs drošas un paša ķēniņa naudas kambaris izlaupīts vairāk

reižu itin smalki; gan ķēniņš, virsnieka tēvs, licis naudas kam-

barī cilpas, gan sargājis — nelīdzējis..
Ko nu? Beidzot vecais sadomājis citādi zagļus gūstīt. Izlējis

sudraba āzi, licis pa zagļu pilsētu apkārt vadāt, lai šos, nevaida-

mos, labi iekārdinātu un tad naktī atstājis āzi pagalma, nolikdams

slepenā vietā labi pulka sargu.
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Un patiesi — nākamā naktī zagļu virsnieks āvis kājas su-

draba āzi spert. Bet ko viņš darījis? Negājis vis tik akli kā

ķēniņš, varbūt cerējis, bet papriekšu izsūtījis divus zagļus ar slo-

tām rokā un licis — ziemas laikā, kā toreiz bijis — plikiem pils

jumtā uzrāpties un pērties snieeā, ko tikai jaudā.

Labi, šie uzkāpuši jumtā un vicojuši vaļā. Sargi, tādus nere-

dzētus ērmus pamanījuši, aizmirsuši sudraba āžus, visus, un lo-

buši skatīties, kas tur īsti notiks ar tādiem, kam nesalst.

Bet kas nu noticis? Vairāk nekā: kamēr šieatliektiem kak-

liem skatās, brīnās, tamēr zagļu virsniekam āzis nagos un prom.

Rītā ķēniņš zagtā āža dēj tīri nezin, kur ieskrējis, un tūliņ

uz karstām pēdām sūtījis svešā zemē tādam vīram pakal, ko sen-

dienām izdaudzinājuši par lielu odēju. Pārved odēju: vai nevarot

to un to zagļu bandu saost? Labi, odējam maza lieta, sāk ošņāt un

uzož, ka nebija ne apskatījies, ar visu virsnieku.

Bet odējs nakts laikā zagļus nedrīkstējis aiztikt, tādēļ uzraks-

tījis zagļu istabas durvim: Zaglis! un domājis: „Rītu pie dienas,

jūs dabūšu!" Bet kur tu Dieviņ, gan virsnieks tūliņ apmānījis, ko

šis tur rakstījis, un tā paķēris krītu un savilcis visiem pilsētas na-

miem: Zaglis, zaglis!

Rītā atnācis ķēniņš ar odēju — skatās: te zaglis, tur zaglis —

visur zaglis. Apžēlojies! kuru nu ķersi — jāmet atkal prāts pie

malas.

Bet nu ķēniņš iztaisījis vienu pils istabu ar tīru sudrabu un

darinājis lielas lielas dzīrās, saaicinādams visus savus pavalst-
niekus. Bet sudraba istabā nolicis slepenus sargus, lai vērotu,

kurš pielieksies sudrabu uzlasīt, tas būšot meklētājs āža zaglis

un tāds tūliņ apcietināms.

Labi, atnākusi dzīru diena. .Zagļu virsnieks gandrīz pirmais

jau klāt un tikai staigā pa sudraba istabu šurpu, turpu, bet nelie-

cas ne lūdzams pie zemes sudrabu ņemt; tomēr sargi labi redz:

sudrabs zūd un zūd, bet, kas ņem, to nevar ieraudzīt, lai acis iz-

rauj. Drīzi sudrabs itin viss nozudis un ķēniņš tīri ārprātā, bet

lec gaisā — arī nekā darīt.

Zagļu virsnieks turpretim smējies vien par tādiem sargiem,
kas ne to nevar sajēgt, ka viņam pēdu apakšas ar syiķi nosviķo-

tas, kur sudrabs, ik pēdu minis, ik pielinis saujām, jāsaka.

Beidzot dzīru vakarā ķēniņš vēl sadomājis citādi_ zagli ķert.

Apģērbis savu meitu visdārgākās rotās un pavēlējis tā apgulties,
noteikdams, ja naktī zaglis nākot rotas zagt, lai tad ievelkot za-

glim pierē ar ogli zīmi.

Labi, pienāk nakts, visi dzīrnieki apguļas, bet zagļu virsnieks

aun kājas un tiecas pēc rotām. Ķēniņa meitajaujas arī apzagties;
bet kamēr šis zog, ievilkusi melnu zīmi pierē. „Nu taču rītu vinu
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noķers!" tā būtu bijis jādomā, bet nekā atkal. Jau zagļu virsnieks

apmānījis, kas šim pierē gadījies, un tā tūliņ ogle rokā un iezīmē

visus gulētājus ar tādu pašu zīmi.

Rītā ķēniņš skatīsies: piejokots atkal.

Bet nu viņš pārdomā: „Kas tik gudrs zaglis var būt, tam

tiešām arī vajadzētu gudram ķēniņam būt. Tādēļ, kamēr visi te

vēl kopā, izsludināšu: tikai to pieņemšu par savas valsts manti-

nieku, kas izgājušā naktī nomodā palicis."

Labi, izsludinājis tā. Te — kas ir — pienācis klāt viņa paša
vecākais dels, sacīdams: „Es esmu padzīts un nicināts, bet to-

mēr viens vienīgs visā valstī paliku nomodā, kamēr jūs te sanā-

kuši tikai dzīrot un labi izgulēties."
To dzirdēdams, ķēniņš apkampis dēlu un atdevis valdību, jo

viņš teicis: „Kas ir izmanīgs vienā lietā, tas arī izmanīgs otrā

lietā un tādam izmanīgam vajaga katram ķēniņam būt."

5. A. 553. 851. 950. A. Bīlenšteins 1862. g. no Neredzīgā In-

driķa radinieces Annas Apriķos. LP, VI,

316, 75, 1.

Vienam meža sargam bija dēls. Tas ikdienas gājis birzi sar-

gāt. Reiz viņš birzē apgulies dienasvidū un viņam atskanējusi
viena balss, lai ceļas augšām un lai iet uz Berlīnes pilsētu, tur

celšot vinu par ķēniņu! Un tā viņš pacēlies, apskatījies: neviens

cilvēks nerādījies. Apskatījies vēl un tad gājis uz mājām. Pār-

gājis, bet tai reizē tēvam neko nav teicis.

No rīta atkal nogājis uz birzi, izstaigājies un apgulies tai pašā
vietā atkal dienasvidū. Te atkal tā balss atskanējusi: lai ceļas

augšām, lai iet uz Berlīnes pilsētu, tur celšot viņu par ķēniņu!
Uzcēlies, apskatījies — tur nekas priekšā nerādījies. Pārgājis

majā, atkal tēvam nekā nesacījis.

Trešu dienu atkal tāpat nogājis uz birzi un apgulies tai pašā
vietā dienasvidū. Te atkal atskanēja balss: lai ceļas augšām, lai

iet uz Berlīnes pilsētu, tur celšot viņu par ķēniņu. Tā uzcēlies,

gājis uz mājām un sacījis tēvam, mātei, ka tūlīt ies projām. Tie

vaicāja: kur viņš ies? Viņš teicis: „Tēvs mīļais! man ir jāiet uz

Berlīnes pilsētu, tur mani cels par ķēniņu."

Tēvs prasījis: „Kas tev to teicis?"

Tad viņš sacījis: „Tēvs mīļais! trīs dienas man balss no de-

bess ir atskanējusi, kad birzē dienasvidū gulēju."

Tēvs teicis: „Kur tu aiziesi, dēls? Palieci šepat!"

Viņš sacījis: „Ne, tēvs un māte, es nevaru palikt!"

Ka(d) nu nepalicis, tad tēvs un māte sagādājuši visas lietas,

arī tādu magu tašiņu un biški naudas, ka viņš var iet. Bet mate
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teikusi: viņai gaužām žēl, ka viņš iet — viņa labāki došot jipti,
lai viņš turpat paliek nost. Un dienasta meita, to dzirdējusi, pa-

teikusi dēlam: tai pēdējā vīna glāzē, ko viņš dzers, būs jipte iekšā.

Un tā viņš to pēdējo vīna glāzi kā dabūjis, lūdzis mātei, lai dod

šķīvi piena. Tad tā māte devusi. Viņš nu ielējis vīnu pienā un

iedevis savam mazam šunelim izlakt. Tēvs, māte brīnījušies, ka

viņš to zin — tad viņam Dievs būs vēlējis aiziet; jo viņi nav

zinājuši (vīlušies), ka dienasta meita to viņam stāstījusi.
Ta(d) tas šunelis to pienu izēdis un tūlīt no tām pēdām nost

bijis. Bet pie šuneļa piegājis krauklis, izēdis vienu aci viņam.
Ta(d) viņš to kraukli paņēmis, iebāzis sev tašā, atdevis tē-

vam, mātei labu dienu un gājis. Tēvs, māte tā raudājuši, ka gan-
drīz gar zemi izslīkuši no žēluma; bet viņš sacījis: „Tēvs, māte,

kam jūs tik dauži raudat? Man tik (un tā) jāiet ir!"

Nu viņš dienu un nakti gājis, ka nekur nav dusējis, it nekur,

un uzgājis tādu magu, magu būdiņu. Lielā, lielā mežā tā būdiņa

bijusi. legājis — tur bijusi pieķēdēta viena princese. Gara ķēde
ir bijusi, kā no istabas lī(dz) kukņ(ai) un no kukņas lī(dz) ak(ai),
kā var ūdeni iet dabūt. Un iegājis iekšā — neviena cilvēka ne-

bijis vairāk. Ta(d) viņa lūgusi: „Draugs mīļais! še vakarā pār-
ies divpadsmit vīru un tie ir slepkavi." Viņš teicis: „Lai viņi arī

ir! tik man vienreiz jāmirst."

Ta(d) iegājis iekšā, apsēdies pie krāsns, to kraukli iedevis

tai princesei, lai novāra un teicis: „Tas ir teteris!" To esot no-

šāvis, pa mežu staigādams. Un devis, lai izvāra, bet lai nevienu

kumosu neēd no tā. Un lūdzis, lai — kad viņi pāriet — lai uzliek

uz galda viņiem un lai saka, ka tas teteris, ko viņš nošāvis, pa

mežu staigādams.
Tā viņi pārnākuši — ienākuši iekšā tūlīt visi divpadsmit un

iesaukušies: „Kas še par svešu smaku ir?"

Viņa teikusi: „Te viens svešs cilvēks apmaldījies un pie-

kusis."
Šie teikuši, ka labi, un ēduši to maltīti un saukuši, lai viņš

arī nāk ēst. Gājis. Piesēdies gan, bet nemaģ nav ēdis. Ta(d)

viņi teikuši: vai ēd, vai neēd — ka viņam nāve tikpat ir. Bet

nevienu kumosu nav ēdis, viņi vien visu kraukli saēduši. Jo viņi

to kraukli beiguši apēst, tā cits jau sācis slīkt — apreibis. Viņš

nu paņēmis savu zobenu, visiem nocirtis kaklu. Ta(d) pārcirtis to

ķēdi pūšam un atlaidis to princesi vaļām. Nu abi paņēmuši visu

naudu tiem un gāj(u)ši projām.
Gāj(u)ši, gāj(u)ši — nogāj(u)ši uz to ķēniņa pili, kur tas

princeses tēvs ir. legāj(u)ši iekšā — princeses tēvs gaužām iz-

bijies un žēlīgs palicis, ka viņa princese seši gadi bijusi nost un

nu pārnāk.
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Un tā tas jaunais cilvēks visu izstāstījis — un visu, kur prin-
cesi atradis, kā viņu atlaidis un visas tās brīnuma lietas, kā tur ir

izdarījies.
Pa(r) visu to labumu ķēniņš atdevis tam savu pili. Un tā to

pili atdevis un to princesi vēlējis, lai prec. Princese pie viņa arī

gāj(u)si.
Tad izturējuši kāzas un kādi trīs dienas dzīvojis tai pilī; bet

tad (sa)domājis: viņš ies uz jakti! Izgājis. Bet mežā dikti ap-

maldījies. Gājis un brēcis. Tad saticis vienu vecu vīriņu. Tas

prasījis: ko viņš brēc tik gauži? Atteicis: kā nebrēks, ka(d) dikti

apmaldījies? Tad tas vecais iedevis tādu mazu stīpiņu un tei-

cis, lai viņš apjožas to ap vidu, bet tā, ka neviens to viņam ne-

redz; un ja viņš prieku dienās, vai bēdu dienās stīpiņu sakustinās,
viņu pieminēdams, tad viņš tūlīt būšot klāt. Tas vecais pats Dievs

bijis.

Tad dēls lūdzis: „Vai tālu vēl būs mala? Ka varētu ārā tapt."
Vecais teicis: lai iet tur un tur — netālu būs viens pilsēts.

Tā izgājis — tad tas pilsēts tūju bijis pie tā meža — tas bijis
tas Berlīnes pilsēts. legājis pilsētā, dzirdējis, ka tam ķēniņam
bijusi viena meita, kas nerunā. Ta(d) viņš gājis un licies pa(r)
dakteri. Un tur tik daudz dakteri vesti ikdienas no malu malām—

neviens nemācējis izārstēt, ka viņa varētu runāt. Un viņš teicis

tam ķēniņam: viņš (pa)darīs uz trijām reizēm, ka viņa varēs ru-

nāt, lai tik(ai)dodot vienu tukšu kambari. Labi, ieveduši princesi
tukšā kambarī un teicis, lai neviens cilvēks tur nenāk iekšā, viņš

tik(ai) viens pats tur būs.

legājis viens pats, ta(d) tūlīt princese ar viņu runājusi un tei-

kusi: „Muļķi, ko tu runā ar tādiem, kas nemāk runāt — nāc(i),
runā ar mani!"

Un tur savā starpā izrunājušies; bet kā vedis laukā pie tēva

un citiem laudim un teicis, ka nu varot runāt, tā šī a(t)kal mēma

kā bijusi, tā bijusi. Nu ķēniņš solījis (dēlam) princesi par brūti un

visu pili, ja varēšot runāt.

Otrai dienā ķēniņš teicis, ka dēls melo: viņa nerunā un ne-

runā. Viņš atbildējis: lai vēl ikdienas atvēl vienu stundu arstet.

Labi, šie abi a(t)kal iegājuši tai kambari un izrunājušies; bet kad

izgājuši
— a(t)kal vairs nerunājusi. Dēls nu teicis ķēniņam: tur

lekšā runājusi — izgājusi vairs nerunā. Ķēniņš atteicis: „Tu mē-

ļo!" Ta(d) viņš teicis, ka nu vēl trešo dienu princesi ņems priekša,

'-abi, Trešo dienu iegājusi: itin skaidri runājusi — iziet ara —

•ierunā a(t)kal. Nu ķēniņš liek viņu (dēlu) saņemt un ielikt cie-

tumā. Ta(d) viņš cietumā gaužām brēcis un domājis: ko taču da-

rīs? Te ats(a)minējis, ka tas vecais vīriņš _to stīpiņu_viņam ir

devis. Snšķindinājis stīpiņu, vecais vīriņš atnācis. Nu dels lūdzis:
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ko nu lai dara? Rītu vedīšot vinu pie kārtavām. Vīriņš teicis:

„Kad rītu tevi ved projām — lūdzi, lai ved gar princeses logiem!"
Un rītā bendes nākuši un veduši šo projām. Viņš cēlies, ie-

sēdies ratos un lūdzis, lai ved gar tiem un tiem logiem. Veduši

gan. Ta(d) princese skatījusies pa logiem un teikusi: „Mulki, vai

es tev neteicu: — nāc(i) ar mani runāt! Ko tu runā ar tiem, kas

nemāk runāt?"

Bet nu bendes skaidri dzirdējuši, ka princese māk runāt, un

viņš runājis pretim, Un bendes gāj(u)ši pie ķēniņa, sacījuši, ka

princese runājusi. Ķēniņš iegājis pie tās princeses un nu šī tūlīt

ar ķēniņu runājusi. Ta(d) laiduši viņu (dēlu) ārā (no ratiem) un

ķēniņš teicis, ka vajaga nākt ar princesi runāt. Aizgājis, runājis —

un pats ķēniņš arī tagad bijis klāt — visi trīs runājuši. Ta(d)
ķēniņš teicis, ka viņš savu princesi tūlīt vēl(ē) viņam par laulātu

draugu un to pili arī. Un tūlīt licis kāzas turēt.

Bet pēc kāzām viņš izgājis cierēt un aizgājis un salīcis pie
viena mūrnieka pa(r) zelli. Tas mūrnieks tāds nabadziņš bijis.

Un jaunais ķēniņš dzīvājis vienu dienu, otru dienu — mūrnieks

viņam nav maksājis. Prasījis maksas — šis atbildējis, ka nav nau-

das. Ta(d) viņš teicis: „Es zinu, kur nauda — iesim zagt!"

Gāj(u)ši uz ķēniņa pili projām, viņš tur skaidri zinājis, kur vina

sievas tēvam visa nauda stāv. Aizgāj(u)ši — tā tas zellis (ķēniņa

znots) teicis mūrniekam, lai dod to āmaru viņam. Un ta(d) viņš

ņēmis āmaru, izkalis caurumu sienā, kur tā nauda bij(u)si, un tei-

cis: „Meister(i)! nu es esmu izkalis — nu tev jāiet zagt!" Mei-

steris iegājis un, cik nu varējis, tik piebēris kabatās un līdis arā.

Bet lienot zellis nocirtis viņam kaklu, paņēmis nozagto naudu,

pārgājis pie meistera sievas un atdevis pusi naudas tai, pusi pa-

turējis pats. Sieva prasījusi: kur palicis meisters? Atteicis, ka pa-

licis uz ielu.

Un tā no rīta ķēniņš iegājis naudas kambarī un atradis, ka

nauda izzagta. Domājis: ko nu darīs? Prasījis vienam vecam

ģenrālim padomu: kā viņš dabūs zināt, kas to naudu ņēmis? Ve-

cais ģenrālis sacījis: „Vai tik(ai) tas princeses kungs to nebūs

darījis?"

Bet princese gaužām gaidījusi savu kungu no derēšanas pār-

nākam. Ka(d) nevarējusi sagaidīt, ta(d) teikusi tēvam, ka viņš

būs, laikām, ņēmis to naudu; bet lai prasa vecajam ģenralirm
kur viņš būtu varējis ietant naudas kambarī? Genrālis pārnesis

kadiķus izkvēpinājis to (naudas) istabu: tad tā istaba palikusi
tumšāka un tai vietā, kur tas izkaltais caurums, palicis zils. Nu

vecais ģenrālis nopratis, kas darāms. Viņš teicis: „Jātura lielas

balles (dzīrās) un jānoliek zelta biķeris. Tad tas, kas tāds necie-

tīgs būs, tas to biķeri arī — kas zin — ņems."



491

Ķēniņš ta(d) savāķis lielas balles un tas mūrnieka zellis

(znots) arī bijis. Bet mūrnieka zellis, biķeri paņēmis, iebāzis vie-

nam vecam kaprālim kabatā. Un kā nu visus laiž ārā — izmeklē,

kurš biķeri būs paņēmis — atron vecam kaprālim kabatā. Ķēniņš

neticējis: vecais kaprālis tik ilgi esot klausījis, nekad neesot nekā

ņēmis — to biķeri arī nebūs ņēmis. Bet kad ķēniņš a(t)kal pra-

sījis vecam ģenrālim: ko nu darīs, kā nu dabūs zināt? Ta(d* viņš
teicis: viņš (esot' izgājis laukā pie to caurumu, atradis vienu vīru

ar nocirstu gāļu (galvu). Jāliek tas vīrs uz ratiem un jāved apkārt

pa ielu: pie kura nama viņš piederēs, tur takšu brēks, kad ie-

raudzīs. Ta(d) veduši gar to namu, kur viņa (nelaiķa) sieva bijusi.
Tā gauži sākusi raudāt — dikti. Tā tas ģenrālis kāpis no ratiem—

ies iekšā raudzīt. Bet zellis (ķēniņa znots) skrējis pretim un

apgāzis priekšnamā štranku ar traukiem. Izskrējis — teicis ģen-
rālim: „Nenākat iekšā! Mums liela skāde notikusi — mums vi-

siem jābrēc ir."

Viņš prasījis: „Kāpēc jums jābrēc visiem?"

„Mums apkrita tāda štranka un pasauls trauku saplīsa," un

viņa gaspaža tā raudot, ka tīri žēl esot. Un tā viņi braukuši pro-

jām no tā nama. Izbraukuši visu pilsētu — it neviens vairāk nav

brēcis. Atbraucis a(t)kal pie tā nama atpakaļ. Gaspaža, ieraudzī-

jusi mirušo vīru, brēkusi a(t)kal un ģenrālis kāpis no ratiem laukā

un gājis iekšā. Un tā viņš, tas zellis, a(t)kal izgājis pretim un tei-

cis: lai nenāk iekšā, ka viņam liela skāde notikusi: puiģeiis nokri-

tis no trepēm un izlauzis roku. Viņš pats atraiknes puišeli tīšam

bija nogrūdis.

Ta(d) tas ģenrālis griezies atpakaļ un, pārbraucis, teicis ķē-

niņam, ka nekādu gudrību nedabūjis. Ķēniņš prasījis: ko nu lai

dara? Kā dabūs zināt? Viņš teicis: lai liek savu princesi dārza,
lai savāķ labu pulku uz ballēm un, kurš to princesi iekārosies, tas

naudu arī būs ņēmis, iekārojis. Labi. Sanākuši — ķēniņš pa nakti

devis ēst un dzert visiem, bet jaunais ķēniņš (zellis) ne edis, ne

dzēris, — gājis tūlīt pie princeses projām. Tai princesei bijusi ma-

za glāzīte ar tādu mel(n)u dinti līdz; jo ķēniņš pieteicisj kurš pie

viņas atnāks, lai apslapina pirkstu un iespiež tam vaiga mel(n)u-
mu. Ta(d) viņš aizgājis pie princeses un licies dikti piedzēris. Un

tā viņa apslapinājusi pirkstu, iesmērējusi viņam vaiga. Bet pēc
kāda laika viņa iemigusi. Nu viņš paņēmis to glāzīti un visiem

iesmērējis tādu zīmi vaigā.
No rīta ķēniņš nāk dārzā — visiem vienādas zīmes cauri un

cauri. Ta(d) ķēniņš licis, lai ēd un dzer visu to dienu un, kas bus

gauži piedzēris, tas pats izteiks. Un tam vecam ģenralim licis

vaktēt, kurš runās dzērumā?

Ta(d) zellis izlicies dikti piedzēris — aizgājis, apgulies pie
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paša ķēniņa trepi un izlicies, it kā sapņo un miegā runā: „Tad

nozagu ķēniņam naudu — it nekas man nekaitēja —
tad izlauzu

puišelim roku — it nekas man nekaitēja — apgāzu štranku ar

traukiem — it nekas man nekaitēja — un biju pie ķēniņa meitas

dārzā, paņēmu, visiem iesmērēju vaigā, it nekas man nekaitēja —f
Vecais ģenrālis stāv klāt un klausās. Beidzot ķēris pie ro-

kas, modinājis, rāvis augšā pie ķēniņa un izstāstījis visu, ko šis

runājis pa miegu. Ķēniņš prasījis; zellis neko neliedzies — saka,
ka ir tiesa. Ķēniņš teicis: nu jādabū nāves sods, ka(d) tā darījis.

Viņš atteicis: „Kad jādabū, jādabū!" un gājis ārā. Izgājis un tā

parādījis princesei savu roku un laulības gredzenu. Ta(d) šī brē-

kusi: „Ak tēvs! Tas ir jaunais ķēniņš, kas visu to darījis! Mana

zīme viņam uz pirksta."

Ta(d) vecais ķēniņš no prieka, ka princese vīru atdabūjusi —

atdevis visu to naudu znotam, kas naudas kambarī un visu pili
un valdību.

Nu jaunais ķēniņš mūrnieka sievai visu mūžu devis žēlastī-

bas maizi par to, ka viņai vīru nokāvis.

6. A. 567. 950. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no Emmas Brie-

dēs Aumeisteros.

Vienam ķērnīnam bīš vienc dēls. Ka nu šis bīš jau labi paau-

dzies, tad ķērnīniete nomirusi un ķērnīc palicis atraiknis. Pēc

kāda laika kērnīc aka apprecējies un otrai sievai ar piedzimis
dēls. Nu pirmās sievas dēlu kērnīc vais lāga neieraudzīš un mī-

lēš tik otras sievas dēlu.

Reiz ķērnīna mežsargs nošāvis dikti lielu putnu, tādu kā ērgli,

un atnesis ķērnīnam. Kērnīc licis pavāram outnu noplucināt un

vārīt. Kā nu putnis bīš noplucināts, tā bīši aka lieli brīnumi. Put-

nam uz viena spārna bīš tā rakstīts: „Kas šo spārnu apēdīs, tas

bfis slavēnc zaglis!"_ Bet uz otra spārna bīš aka tā: „Kas šo

spārnu apēdīs, tas būs slavēnc kērnīc!"

Kērnīc apskatīš putnu un licis to tūlī izvārīt. Viņč nunodo-

māš tā: „To spārnu, kur ir rakstīts: „Tas būs slavēnc ķērnīc!"
došu jaunākam dēlam, tas jau man tāds mīļāks un labāks. Bet to

otru, kur rakstīts: „Tas būs slavēnc zaglis!", to jau var kau(t)

vai manc vecākais dēls apēst, jo no šā jau tā kā tā nekā prātīga
nebūs."

Ka nu putns bīš gatavs, ta nezi no kurienes kēkī ieskrēš ķēr-

nīna vecākais dēls, un nemza nezinot, norāvis putnam vienu

spārnu un apēdis, ta norāvis otru spārnu un arī to apēdis, leskrēs

pavārs un tik iekliedzies, putnam abi spārni bīši jau norauti un

apēsti. Neko darīt, pavārs gāš pie ķērnīna un stāstīš, kas Par
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lietu. Kernīc neganti noskaities un saucis savu vecāko delu iekša.

„Kā tu drīkstēji putnam abus spārnus apēst?" kliedzis dus-

mās ķērnīc uz savu vecāko dēlu. Dēls nekā — viņč jau nekā ne-

zināš! Nu ķērnīc iztriecis vecāko dēlu no pils ārā un pasacīš, lei

šis nerādās vais acīs.

Ķērnīna dēls izgāš no tēva pils un sācis klejot pa pasauli.
Vinč gāš, gāš ilgi un tālu. bet nekur tam lāga darba nebīš, un tas

bieži vie bīš badā. Pēc vairākim gadim ķērnīna dēls aka atmul-

dēš sava tēva pils tūlumā. Darbs ķērnīna dēlam negadījies un

tas sasities uz vienu roku ar zagļu bandu. Nu visi gāši apkārt,

zagdami un laupīdāmi, un dzīvāši zaļas dienas, jo nu naudas ne-

kad vais netrūcis.

Ķērnīna dēls apmeties uz dzīvi pie zagto mantu uzpircēja,
un tas dzīvāš pašā ķērnīna pilsētas malā. Tas jau bīš pavecs vīrs

ar sievu un bērnim. Reiz zagli stāstīši ķērnīna dēlam, ka ķērnīna
pils dārzā esot varēn skaists stirnu āzis, iešot to āzi nozagšot.
Kā ta, sacīts, darīts, Nu ķērnīna dēls gāš zaglim līdza un izstāstīš,
kā lei dara. Divi zagli paņēmuši spaiņos ūdeni un pirts slotas,
uzkāpuši uz ķērnīna pils jumta un sākuši nērties. Nu saskrēši cil-

vēki no malu malām un skatīšies un brīnīšies. Arī visi ķērnīna

sargi skatīšies. Bet pa tam ķērnīna dēls ar otru zagli aizgāši
pie ķērnīna dārza un ķērnīna dēls ar šņori pārlaidis zagli pār
ķērnīna dārza sētu. Zaglis uzmetis āžam cilpu kaklā un ķērnīna

dēls to pārrāvis pār sētu. Ka nu vis bīš kārtībā un ķērnīna dēls

ar nozagto āzi bīš jau labi gabalā, ta arī tie abi zagli, kas uz

jumta pērušies, kāpuši zemē un gāši prom. Azi aiznesuši uz to

māju, kur ķērnīna dēls dzīvāš, nokāvuši un atdevuši vecā zagl.a

sievai, lei vāra.

Drīz vie ķērnīc uzgāš, ka dārzā vais āža nav. Viņč nu sūtīs

savus sargus pa visu pilsētu, lei tie meklē āža zagļus rokā. Bet

ko nu darīsi? Sargi nav varēši atrast zagļus. Tā nu ķērnīc iz-

domāš viltību. Viņč saģērbis abus savus jaunākos dēlēnus par

nabagim un stellēš pa pilsētu apkārt nabagot. Puikas gāši no

mājas uz māju. Ka un šie ienākuši tai mājā, kur ķērnīna dēls

dzīvāš, ta zagļa sieva pašlaik vārīsi āža galu. Nu puikas manīši,

ka vecene ko vāra, bet īsti ko, to nevarēši saprast. Ta nu vienc

puika apķēries un prasīš: „Māmī, vai tu mums ar nedosi no-

strēbties no tava vārījuma?"

„Došu, došu!" sacījusi vecene, „Gala gan ve nav mīksta, ir

gadījies tāds dikti ciets āzis," un vina ieiesi puikam zupu.

Puikas sametušies ar acim, drusku nostrēbušies un pa durim

laukā! Nu tiem bīši rokā āža zagli. Ka nu puikas izgašj ara, ta

uz mājas pakša uzvilkuši krustu _un uzrakstījuši: „Te vara āzi!"
lei vēlāk neaizmirstas, kurā mājā īsti azi vāra.
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Ka puikas ienākuši un prasīši vecenei nostrēbties un vecene

izstāstīsi, ka šī āža gaļu vārot, ta ķērnīna dēls visu dzirdēš. Viņč
domās: „Kas gan tie varēja būt par puikām un kādē šie tik ātri

aizgāja?"

Viņč nu gāš skatīties un uz pakša redzēs uzvilkto krustu un

rakstu: „Te vāra āzi!"

_A — nu ķērnīna dēls sapratis. Viņč ieskrēš anakal istabā,

paķēris krītu un nu tik gāš no pakša uz paksi, vilcis krustus un

rakstīš: „Te vāra āzi! Tur vāra āzi! Te vāra āzi! Tur vāra

āzi!" — kamēr visi māju pakši bīši aprakstīti.
Ka nu nācis ķērnīc ar sargim, lei ņemtu āža zagli cie, ta neti-

cis vais gudrs: visās mājās vāra āzi! Kuru nu ķersi rokā, kuru

nu laidīsi vajā? Tā ar nedabūš āža zagļus rokā.

„Nu," domāš ķērnīc, „tas nav vis vakarējais, bet gan varēn

gudrs zaglis. Pag, gan jau es šo reiz dabūšu rokā!"

Nu ķērnīc licis no tīra zelta iztaisīt varēnu āzi un nostādīš

pils priekšā — dārzā. Pie āža viņč pielicis piecus sargus, kas šo

vaktēši cauras dienas un naktis. Ap dārzu ķērnīc pavēlēš izrakt

dziļu un licis to pieliet pillu ar darvu. Reiz ķērnīna dēls gāš

gar pils dārzu un redzēš zelta āzi, ko vaktēši pieci vaktnieki. Nu

viņč domāš: „Lei maksā, ko maksādams, bet āzis jādabū rokā!"

Ķērnīna dēls aizgāš pie skrodela un licis tam pašūt sešus mā-

cītāja uzvalkus. Tad viņč licis sajūgt divus zirgus karītei priekšā
uzsēdināš vienu zagli sev par kučēru uz bukas un braucis riņķu
riņķim, kamēr zirgi bīši vienās putās. Ta viņč licis braukt pie

vaktētājiem, kas zelta āzi vaktēši, un sacīš, lei šie launot atpūti-

nāt zirgus un pašam ar drusku atpūsties. Kā ta, vaktētāji bīši ar

mieru, sak, kā nu mācītājam neļausi zirgus atpūtināt? Ta nu

ķērnīna dēls vilcis ceļa kuli ārā, ēdis pats un pacienāš arī vaktētā-

jus. Ka nu bīši paēduši, ta ķērnīna dēls izņēmis vīnu un cienāš

aka sargus. Ka nu vaktētāji bīši jau labi priecīgi palikuši, ta ķēr-

nīna dēls neredzot piebēris pie vīna miega zāles un visi sargi
drīz vie gulēši krākdami. Nu ķērnīna dēls uzvilcis vaktētājiem

mācītāju drēbes mugurā, sēdies zirgos un laidies prom. Pa tam

jau bīši norīkoti zagli un tie nozaguši zelta āzi. Bet vienc zaglis,

un tas vecis, pie kura ķērnīna dēls dzīvāš, tas kā lecis no sētas,

tā ielecis darvas grāvī un neticis vais laukā. Ķērnīna dēls gaidīs,
gaidīs, ka vecis nāks mājā, bet šā ne jutin. Nu ķērnīna dēls gāš
meklēt rokā. Viņč veci atradis darvas grāvī līdz kaklam darvā.

Nu ķērnīna dēls gribēš veci dabūt no grāva ārā, bet nekā nevarēs.

Ka un tā, ta tā, ķērnīna dēls izrāvis zobiņu un nocirtis večam gal-
vu un paņēmis galvu līdz un noslēpis. Dzīvu jau veci ķērnīna

dēls nedrīkstēš atstāt, jo to uzietu ķērnīna sargi un vecis to izstā-

stītu, kas nozadzis zelta āzi.
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Rītā ķērnīc uzgāš, ka zelta āzis aka pagalam. Vinč tagadin
domāš tā: „Tam gan vaiga būt dikti smalkam zaglam, kas āzi no-

zaga. Pag, gan es viņu dabūšu rokā!"

Ķērnīc licis nokauto veci izvilkt no darvas grāva, ielikt vā-

ģos un vadāt pa pilsētu apkārt. Pie kuras mājas sākšot cilvēki

kliegt un vaimanāt, tur vecis būšot piederīgs, tā pamācīš ķērnīc,
lei tos cilvēkus ņemot cie un vedot pie šā. Kā nu ķērnīna sargi ar

nokauto veci braukuši gar veča māju, ta vecene pamanīsi, ka

vecis ir beigts, un sākusi traki kliegt. Ķērnīna dēls manīš, ka

nu būs slikti, un kā skrēš, tā apgāzis lielu rijoli ar traukim pillu,

un tie visi sašķīduši lupatu lupatās. Sargi ar padzirduši, ka iekšā

ir lielc lērums, un gāši skatīties. Ķērnīna dēls gāš pretī. Nu sargi
šim prasīši, kādēļ vecene raudot. Ķērnīna dēls sacīš, ka vecene

raudot tādēļ, ka saplīsuši pulka trauku un vinč rādīš sargim sa-

plēstos traukus. Neko darīt, sargi gāši ārā. Ka tā vecene raud

trauku dē! Sargi braukuši ar nokauto veci aka tālāk. Bet nevienā

mājā pēc nokautā veča nevienc neraudāš. Nu sargi braukuši aka

apakal pie tās mājas, kur nokautā veča sieva dzīvāsi. Tikko ve-

cene aka pamanīsi beigto veci, ka sākusi aka pillā galvā kliegt.
Nu ķērnīna dēls skrēš pa trepēm lejā un grūdis vecenes puiku.
Puika tenteru tenterim vēlies lejā un pārlauzis roku. Nu puika
ar sācis stabulēt. Sargi nākuši iekšā skatīties, kas te par jam-
bastu. Ķērnīna dēls gāš sargim pretī un sacīš, ka lei nenākot,

viņu mājā esot liela nelaime notikusi: puika esot kritis un pār-

lauzis roku. Vecene kliedzot puikas pēc pillā galvā. Sargi noti-

cējuši un gāši ārā.

Tā nu aka ķērnīc nedabūš zelta āža zagļus rokā.

Ķērnīc izdomās trešo viltību, kā zagli rokā dabūt Viņč iz-

laidis ziņu pa malu malām, ka tai un tai dienā pilī būšot lielas

dzīres un uz tām varot nākt, kurš vie gribot, vai nu prasts vai

smalks. Kā nu dzīru diena bīsi klā, ta ķērnīc licis_ zāles grīdu

nokaisīt ar zelta naudu un domāš tā: „Kas jau nu bus zaglis, tas

nevarēs nociesties, naudu redzot, un sāks to lasīt augša un es to

dabūšu viegli rokā."

Ķērnīna dēls izdzirdis, ka pilī būšot dzīres, un nospriedis ar

iet. Ka nu viņč iegāš pilī, ta skatījies un brīnījies: grīda nokai-

sīta ar zelta naudu. „Nu tik ir reiza," domas ķērnīna dels, un

tūlī izgāš no istabas ārā. Ārā viņč pielīmeš pie zābaka zoles

vaskainu papīru un gāš aka iekšā. Nu ķērnīna dels gaš no vie-

nas vietas uz otru, mīņājies uz vietas un zelta nauda lipuši pie

vaskainās zoles. Ka zole bīsi aplipuši, ta ķenīna dels gaš no

zāles ārā un nolasīš naudu. Tā viņč darījies, kamēr gandrīz

visu naudu pievācis. Ķērnīc brīnījies un ērmojies: nevienc ne-

liecas pie zemes un nelasa naudu, bet šī acim redzot zūd un zud.
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Ko nu darīs? Zagļa kā nevar, tā nevar rokā dabūt. Pag', aka

ķērnīnam iešāvušās jaunas domas prātā: liks lei nes vīnu un

ciemīni labi sadzeras. Kā ta, sulaiņi nesuši vīnu un nu gāsi dzer-

šana vajā. Ka nu ciemīni bīši piedzērušies, ta kur nu katrs kri-

tis, tur ar apgūlies. Ka visi gulēši, ta ķērnīc apstaigāš_ savus cie-

miņus un skatīš, vai kādam nav zābaku zoles nosmērētas ar piķi

un nauda pielipusi. Ka nu ķērnīc danācis pie ķērnīna dēla, ta

redzēš, ka tam pie vienas zoles vē ir vaskainais papīrs un pie
tā pielipis vienc zelta naudas gabals.

„Ā!" nodomāš ķērnīc pie sevis, „nu man reiz vainīgais ir

rokā!"

Ķernic iemērcis pirstu mellā tinte un uzspiedis ķērnīna dē-

lam uz pieres mellu pičaku, sak', lai rītā varētu pazīt. Bet ķēr-

nīna dēls bīš nomodā, viņč tik par aizmigušu izlicies un visu

dzirdēs un redzēš, kā ķērnīc darās. Ka nu ķērnīc izgāš, ta ķēr-

nīna dēls cēlies augšā, sameklēš mellu tinti un tik gaš no viena

uz otru gulētāju, mērcis pirstu tintē un spiedis tik pičakas uz pie-

rēm. Ka nu visim bīšas pičakas pierēs, ta ķērnīna dels gaš pie

miera un gulēš mierīgi no.

Rītā cēlies ķērnīc un skatās acis izpletis: visim pieres mel-

las pičakas! Kurš nu tagadin ir zaglis, kurš nav? Tā nu aka

ķērnīc nedabūš izmanīgā zagļa rokā.

„Pag'," domāš pie sevis ķērnīc, „turēšu ve vienu dienu dzī-

res, gan ta dabūšu zaeli rokā."

Kērnīc licis sulaiņim nest ēdienus un dzērienus, muzikan-

tim Lei spēlē un dzīres gāšas aka vaļā. Ka nu visi ciemīni_ bīši

krietni piedzērušies, pieēdušies, izdencošies un nakts ar nākusi

virsū, ta ķērnīc licis visim, lei ejot pie miera, un atstāš savas mei-

tas istabas dūris vaļā. Princeses istabā bīš dau dārgu zelta un

sidraba lietu un tās mirdzēt mirdzējušas. Drīz vie visi sākuši

krākt, bet ķērnīna dēlam nenācis miegs. Princeses lietas ta mir-

dzēšas un ķērnīna dēlam nagi vie trīsēsi: te nu butu aka ķerienc.

Ka nu visi apgūlušies, ta ķērnīna dēls gāš uz princeses_ istabu.

Nebīš šis vais tālu, spēris kāju un blaukš! — dziļa pagraba iekšā.

Kērnīc jau priekšlaiku ar ziņu bīš atstāš pagraba luku vaļā, lei

zaglis iekristu pagrabā. Nu ir traki!_ Kernīna dels proveš vi-

sādīgi no pagraba ārā tikt, bet nevareš. _Viņč ilgi stiknījies, bet

kā neticis, tā neticis ārā. Uzreiz viņč sācis pilna galva kliegt:

„Princeses istaba deg! Princeses istaba deg!"

Ciemīni pamodušies no kliedzieniem un skrējuši uz princeses

istabu. Bet kurš skrējis, tas blaukš! — pagrabā iekšā!

Rītā ķērnīc cēlies augšā un gāš skatīties, vai zaglis nav pa-

grabā iekritis. Kā ta, pagrabs pile zagļu! Bet kurš nu ir īstais.

Nevienc!
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Ta nu ķernīc domāš: tas tik ir vīrs, kas ir ko vērts. Ta nu

ķērnīc sacīš uz savim ciemīnim, lei tas, kurš ir zaglis, nākot šur,
tam vinč pēc savas nāves atdošot pili un valsti. Ķērnīna dēls gāš
klāt un devies pazīstams. Ķērnīc bīš skaudīgi laimīgs un atdevis

savam vecākam dēlam visu valsti un pili.
Ķērnīna dēls palicis par valdnieku un tas bīš varēn gudrs un

slavēnc ķērnīc.

7. A. S>so. 1525. Skolnieks P. Určs Latgalē.

Dzeivova kēneņš, jam beja treis dāli: div gudri, trešs glups.
Izaug jī leli, sagudroj braukt gudreibvs muocītūs. Pyrmū dīnu

pajām jis vacuokū dālu, dajuoj pi lelu vacaiņu, vaicoj dālam:

„Kas ite var bvut?"

„Ite var taiseit saldatu manevrus."

Tys tāvam pa pruotam. Dajuoj pi lela leiča un vaicoj tāvs:

„Kū ite var dareit?"

„Ite var saldati zyrgus ganeit."

Labi, tāvam pa pruotam. Juoj lelā mežā iz kristceļu un vai-

coj dālu: „Kū ite var dareit?"

„Ite kalvis var pastateit smēdi un ūglis dadzvnuot."

Labi, tāvam pa proutam un abi aizjuoj da sātai.

Utrā dīnā juoj ar ūtru dālu un tys taipat atbild.

Trešā dīnā ķēneņš juoj ar glupū dālu, ījuoj mežā pi krist-

ceļu, vaicoj: „Kū te var dareit?"

„Te labi byutu krūgu pastateit, kai lauds brauc, varātu zagt."

Tāvs sapīkst un soka: „Tod tu esi zaglis."
Brauc pa ceļu žeids, vad kozu un kēneņš soka: „Ka tu esi

zaglis, nūzūdz itū kozu."

Dāls nūmauc zuoboku un nūsvīž žeidam prīškā. Dabrauc

žeids, veras: vīns zuoboks — tvs otkon aizbrauc. Kēneņa dāls

pajām zuoboku, aizskrīn žeidam prīškā iz ceļa.
Žeids dabrauc: guļ zuoboks — pajām īlīk rotūs un aizīt

pec ūtra zuoboka. Kēneņa dāls apmauc sovu zuoboku, pajām
kozu, aizvad da tāvam. Kēneņš soka: „Ka tu taids zaglis, nū-

zūdz žeidam ari drēbes"

Žeids meklej kozys. Kēneņa dāls atgrīž kozai golvu, izmauc

iz mīta un īsvīž mītu dīķī. Žeids meklej kozys, veras: koza

sļeikst — rauga leist yudinī. Jis nūsavalk drēbis, īlīn yudinī,
atrūn tik kozys golvu. Kēneņa dāls pajām drēbis, aiznas tāvam.

Keneņš soka: „Tu esi leis zaelis, bet nes atdūd žeidam drebis
i aizmoksoj par kozu."

Aiznes kēneņa dāls drēbis i aizmoksoj par kozu, bet pajām

kozys golvu, aizjuoj da sātai i soka iz muotes: ~Še tev koč kozys

galveņu, tavi gudri dāli nikuo naatnesa."
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Aizzadusmuoja tavs i soka: „Vajaga ju nušaut, navajaga
man taida zagļa."

Muote suoka praseit, ka vajaga jū lobuok aizdzeit dzeivu

prūjom. Tāvs palaiž dālu, jis aizīt ūtrā kēnestī un palīk pi vīna

žeida. Jis izzvnoj, ka natuol ira škleps, tur stuov kēneņa nauda.

Dāls daboj maisu, aizīt, īlīn šklepī un pīgruob, cik spēj nest. Atīt

saldats apsavārt — atrūn, ka nauda ir gruobta, aizīt da kēneņam

pasoka, ka nauda ir zogta. Kēneņš breinuojas: „Kas te atsaroda

taids zaglis?"

Uz ūtrvs naktis kēneņš pastota treis saldati. Ūtrā naktī glu-

pais aizīt ar žeidu pēc naudas un soka: „Tu šudin līn, es vokor

pīgruobu."

Žeids kai līn, tai saldats nūcārt jam golvu. Glupais pajām

golvu i aizīt, aiznas da sātai. Kēneņš pīsoka nūkautū zagli atvest

da juo pils, varbvut kas īs un rauduos, tū tod jemt īlikt cītumā.

Žeida sīva grib veiru redzēt, a glupais pamuoca, kū dareit. Jei

pīpierk zuolu, pībuož vysys kuldys, aizīt. Tī kreit pi zemes i

raud. Saldats daīt i vaicoj: „Voi jis tev kaids radinīks, ka tu

raudi?"

Sīva soka: „Es raužu sovu zuolu dēļ."

Sīva aizīt da sātai, bet saldati nazyn, kas vainīgs. Tagad
izvad zagli iz teiruma, pastota treis saldatus, voi kas naīt jū pa-

globuot. Glupais dāls aizīt iz pilsātu, nūpierk puori zyrgu, treju

popu drēbis, dzērīna un ēdīnus. Sajyudz zyrgus, dabrauc pi
saldatim un prosa puorgulēt: „Jums byut eisuoks laiks i man svl-
tuoks pi gunis."

„Par kū ne? Varit puorgulēt."

Tod jis izjyudz zyrgus, atsasāst pi gunis. Vajag āst vakareni,

vaicoj saldatim: „Voi jūs ari naēssit kaidu drusku?"

Nyu vysi ād, dzer, kamār saldati pīdzer, apkreit i guļ. Jis

pajām jūs, apvalk popu drēbis, nadzeivū žeidu atvad iz sātu.

Žeida sīva pagloboj sovu veiru.

Saldati pīsaceļ, veras: nava ni braucēja ni nadzeivuo žeida.

Laiž īt da kēneņam. Kēneņš veras: atīt treis popi, bet zagļa

vairs nava. Tagad kēneņš sataisa lelu ballu, pīsoka, ka visi sa-

salaseitu iz ballu. Pīlīk vīnā ustobā naudas gubu, apstota vys-

apleik saldats. Zaglis nūsmērej zuobokam podu ar piki, apleik

staiguodams, vvs damyn, tad izīt un aplosa naudu. Kēneņš redz,

ka nauda zyud, pīsoka visim, kas beja ballā, lai naīt nivīns prū-

jom, visi lai guļ tepat. Visi apgulst, kēneņš pajām sveci, īt vār-

tās i radz, ka vīnam pi poda zalta naudys gobols. Jis pajām ar

nazeiti izgrīž naudu ar vysu podu i aizīt gulāt. Zaglis pasaver,
ka pods caurs, jam i visim izgrīž zuobokūs caurumus. Reitā kē-
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ncņš pīsoka nest visim zuobok's ruodeit. Kuram byus caurs, tys

bvus zaglis. Kai nas — visim ir zuobokim caurs pods.

Reitā kēneņš laiž zalta vucvnu pilsātā. Kas byus zaglis, tys

zags vucynu. Zaglis sēd pi lūga, veras: īt zalta vucvns — gyun

aiz roga, īraun vucvnu sātā. Saldati pīroksta iz durovom: „Še
vucyns."

Aizīt da kēneņam un vvsu izstuosta. Zaglis pīroksta iz vy-
som durovom: „Še vucyns."

Kēneņš soka: „Atsasaucīt, kas esit zaglis. Es tam atdūšu

sovu meitu par sīvu."

Zaglis atsauce: „Es asu."

Tān vajaga taiseit kuozu, nūīt da popam, a pops nagrib lau-

luot un soka: „Ka tu taids zaglis, nūzūdz nu manis zyrgus."
Vokorā pops pastota zyrgus stallī, pastota ari treis sorgus,

pīsoka cīši: „Pilnavuojit, šūnakt zaglis zogs zyrgus."
Zaglis apsavalk popa drēbis, nūīt da staļļam, pīpierk ari bran-

dīna, tad soka: „Es īdūšu jums brandīna, tik pilnavuojit."
Sorgi nūsadzer, apkreit i guļ. Zaglis īt pajem zyrgus un aiz-

juoj. Reitā pops vērās: staļļa durovvs vaļā, zyrgu nava, sargi
guļ. Atīt zaglis, lai dūd lauleibys, bet pops nadūd un soka: „Nū-

zūdz man pati, tod lauluošu."

Zaglis pīpierk daudz kozu un sveču. Vokorā pops atsasast

iz vyda ustobys, skaita gruomotā, apleik apstota vaktinīks un

Pīsoka: „Sorguojit, mani šūnakt zags!"

Zaglis sadadz iz vvsom kozom svecis, pajām maisu, daīt pi

popa lūga un soka: „Gon Dīva lyugt. Engeli grib tevi nest iz

dabasim."

Pops vērās, ka guns vīn leip pa pogolmu, engeļi staigoj —

skrīn tyuleņ koč pa lūgu uorā. Pops kaļ lac pa lugu, zaglis patur
maisu, pops īkrīt maisā. Zaglis nūnas jūda keneņa pilis i pakar
vuortus. Tān jau vajaga lauluot. Tai kēneņš atdud sovu meitu

gudrojam zaglim un jī dzeivoj laimīgi,

55. Ķēniņš ar zaldātu pie laupītājiem.

A. 952, Skolnieks Jēkabs Kļava Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz jājis Pēteris Lielais uz medībām unņēmis vienu zaldātu

ļ'dz par pavadoni. Pa mežu šurp un turp jādami, viņi apmaldī-
jušies. Vēlu vakarā, pavisam noguruši, viņi beidzot piejājuši pie

vienas mājas dziļā mežā un sākuši pie vārtiem dauzīties. Iznā-

kusi viena vecene un prasījusi, ko viņi gribot. Pēteris izstāstījis,
ka viņi medīdami esot apmaldījušies. Visu dienu maldīdamies,
yini esot piekusuši un nu gribot paēst vakariņas un pārgulēt še
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pa nakti. Vecene sacījusi, ka šai nekādas pārtikas neesot un ari

guļas vietas neesot istabā. Pēteris atbildējis, ka vini varot iz-

tikt arī bez vakariņām un pārgulēt uz staļļa augšas. Nevarēdama

no viesiem nekā atkratīties, vecene beidzot sacījusi: „Ja nu \ē

vairs nevarat projām jāt,tad varat arī uz staļļa augšas pārgulēt;
bet savus ieročus gan atstājiet še istabā."

Pēteris gan visu apsolījis, bet ieročus tomēr paņēmis līdz.

Guļas vietu viņiem ierādījusi viena kalpone. Tā iedevusi Fēte-

rim slepeni vienu zīmīti, kur bijis rakstīts, ka viņi esot ienākuši

slepkavu mājā. Nu viņi bijuši loti uzmanīgi un nav nemaz gājuši

gulēt. Vēlu naktī pārnākuši laupītāji mājā, tēvs ar saviem vien-

padsmit dēliem. Kad bijuši paēduši vakariņas un sadzērušies,

tad viens dēls uzkāpis uz stalla, lai nokautu abus atnākušos vie-

sus. Zaldāts viņam veikli nocirtis galvu un nometis to otrā pusē
zemē. Kad nevarējuši tā atpakaļ sagaidīt, tad kāpis atkal otrs

brālis lūkoties, bet tam noticis atkal tāpat.

Nu gājis trešais un ceturtais brālis lūkoties, kamēr tikuši no-

kauti visi vienpadsmit brāli un beidzot arī pats tēvs. Tad vini

nokāpuši zemē un nokāvuši arī pašu veceni. Tā nu izbeigusies
visa bīstamā slepkavu dzimta.

Kalpone rītā parādījusi svešajiem viesiem ceļu no meža

laukā un tā Pēteris ar savu drošo zaldātu nonākuši atkal laimīgi

mājā.

2. A. 952. H. Skuiiņa, A n d r s Ziemelis, no 47 g. veca K. A der-

nieka Aumeisteros.

Reiz Pēteris Lielais ar savu sulaini aizgāš uz jakti un mežā

apmaldījies. Šie nu abi gāši, gāši, bet uz ceļa kā netikuši, ta ne-

tikuši. Pienācis vakars un Pēteris sacīš sulainam, lei uzkāpot

kokā un noskatoties, vai kur neesot u°"untīna redzama. Sulainis

uzkāpis kokā, bet nekā neredzēš. Nu abi akai sākuši iet, bet nekā

Bīsi jau nakts, ka šie pamanīši caur koku starpu uguni un nu gasi

uz to pusi. Pēteris sacīš sulainam, lei šis velkot savas drēbes no

un pats ar vilcis savas no. Nu pārmainīsi drēbes, Pēteris uzvilt

sulaina drēbes un sulainis uzvilcis Pētera drēbes, nošūtas ar zelta

tresēm. Ka nu dagāši pie mājas, ta tai bīsi augsta sēta rioJP
un sākuši klauvēties. Pēdīgi nu iznākusi veca vecene un prasīsi,
kā šim vaigot. Nu šie prasīši nakstmāju. Vecene papriekšu
šos izlamāsi, ka tik vēlu dauzoties, un ta sacīsi, lei kāpot vie

uz kūtsaugšas, tur vienc zaldāts jau guļot, ar' esot apmaldījies
un te iemuldēš. Ka nu šie abi div prasīši, lei dodot šiem est, ta

vecene sacīsi, ka šai nekā neesot, tikai sausa maize, un katram

iedevusi kanci sausas maizes un tūlī akai prom.
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Nu abi uzkāpuši uz kūtsaugšas, kur jau zaldāts bīš priekšā,

un Pēteris licies uz auss un piesacīš sulaiņam, lei šis paliekot uz

vakti, bet kā Pēteris apgūlies, tā sulainis ar licies uz auss un

drīz vie krācis kā nelabais.

Bet zaldāts negulēš un klausījies, kas te būs, jo viņam visa

tā māja izlikusies neritīga. Ap pusnakti zaldāts dzirdēš, ka piejā

pie mājas jātnieki un visi sajā pagalmā. Ka zirgi bīši nolikti

rūmē, ta pagalmā viss palicis klusu un istaba laistīsies vienās

ugunīs. Nu zaldāts lēni nolīdis no kūtsaugšas, dalīdis pie istabas

loga un nolūrējies, kas tur iekšā ir. Septiņi vīri sēdēši ap galdu,

ēduši un dzēruši gardus ēdienus un dzērienus un dalīši savā

starpā pulka naudas. Nu zaldāts tūlī sapratis, ka tie ir laupītāji
un dala salaupīto naudu. Ta zaldāts akai lēni aizlīdis apakalis
uz kūtsaugšu un nolīdis pie sienas, tūlī aiz lūkas un sataisīš savu

zobinu_ gatavu.

Pēc tāda laicīna vienc lauoītāš kāpis pa trepēm augšā. Kā
šis iebāzis galvu pa lūku iekšā, tā zaldāts šim ar zobiņu galvu no.

Nu līdis otrs, un akai zaldāts šim galvu no. Un tā visiem septi-
ņiem no vietas. Ka nu zaldāts bīš visus laupītājus apkāvis, ta

mierīgi licies uz auss, nogulēš labu bridi un ka modies, ta cēlis
Pēteri un sulaini augšā un izstāstīš, kas par lietu.

Nu Pēteris bīš varēn priecīgs, ka zaldāts šo izglābis no lau-

pītāju nagiem un sacīš zaldātam, lei pošas šim līdza.

Nu visi trīsi akai gāši un drīz vie izgāši uz ceļa. Ka nu visi

tikuši Pēterburgā, ta Pēteris zaldātu iecēlis par ģenerāli, bet

slinko sulaini tūlī atlaidis no vietas. Nu Pēteris sadevis zaldā-

tam karaspēku un sacīš, lei ietot uz mežu izpostot laupītāju māju
un visu mantu, kas tur esot, lei to paņemot sev.

Zaldāts aizgāš, izpostīš laupītāju māju un atradis trīs vezumi

naudas vie, un kur nu vē citu. Bet zaldāts vis vienc pats vie

visu_nepaņēmis, bet visu izdalīš ar citim zaldātim uz galviņām
un tā nu visim bīš naudas un mantas pa pillam.

3
- A. 952. A. 0d r s Trikātas Jaun-V ā 1 ē. LP, V. 48, 3, 9.

Vienam ķēniņam bija viena vienīga meita. Keniņš meitu

vareni mīlēja. Bet tur netālu no ķēniņa pils bija liels mežs, kur

slepkavas mājoja. Reiz ķēniņa meita pastaigājās gar meža malu

Kn krita slepkavu nagos: tie aizveda meitu savā mājoklī un

iecēla par kalponi. Bet slepkavām bija loti sirdīga mate; kal-

pone tai nevarēja nekad iztapt ar darbiem: dari tā — nav labi,
dari šā

— atkal nav labi. Te pēc kāda laika pats ķēniņš, ar su-

laiņiem mežā medīdams, neviļot uziet slepkavu mājokli. leiet

iekšā
— ierauga savu mīļo meitu un priekos tīri vai noģībst. Bet
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meita saka: „Tēt, kur esi ienācis! Pārnāks slepkavas, tie tevi

dzīvu nepametīs."

Kamēr šie tur parunā — ienāk slepkavu māte: ko viņš te

meklējot?

„Dzert gribēju!" ķēniņš atbild.

„Tad nāc pagrabā, tur būs dzēriens!"

Sirdīgā slepkavu māte veda ķēniņu pagrabā, lai nogalinātu;
bet ķēniņš bija gudrs, viņš saka: „Ej tu papriekšu ierādīdama,

kā pagrabā jāiet, es nemāku tādās vietās kāpt."

Slepkavu māte kāpa pirmā pagrabā, bet ķēniņš nu pamanījās;
aizcirta pagraba durvis un ieslodzīja veceni, lai ne mūžam ārā

vairs netiek. Nu ķēniņš tūliņ gribēja meitu paņemt un mājā steig-

ties, bet meita pamācīja: „Šinī brīdī nedrīkstam ceļā doties: nāks

slepkavas mājā, tie mūs sastaps un tad klāsies nelabi; lien labāk

ar visiem sulaiņiem istabas un nogaidīsim rītu."

Labi ķēniņš paslēpās istabas augšā. Drīzi pārnāca slepkavas

un tūliņ ošņāja un meklēja: kas te tikai par calvēkiem esot bi-

juši? Beidzot viens slepkava līdis pa lūku augšā izošņāt; bet

līdz pabāza galvu — ķēniņš ar zobiņu nocirta slepkavām kaklu.

Pēc tā viena līda otrs — tam arī tāpat; tad līda trešais — tam

arī tāpat. Tā īsā laikā ķēniņš apkāva visus slepkavas. Nu no-

postīja slepkavu mitekli, paņēma meitu un gavilēdams griezās

mājā.

4. A. 952. E. Urbu 1 i s Mežotnē. LP, V, 48, 3, 9 v.

Kādai ķēniņienei nomiris vīrs. Nu vīra radi gribējusi ķēni-

ņienei atņemt mantu; bet ķēniņiene atteikusi: „Man jau mei-

tiņa aug, tā mantos vīra mantību."

Labi, tā palicis. Bet vīra radi slepus pierunājuši slepkavas,
lai ķēniņienes mantinieci (meitiņu) nozog. Reiz meitiņa pastai-

gājusies pa dārzu; slepkavas to brīdi tikai gaidījuši: sagrābuši
meitiņu un aiznesuši mežā savā miteklī, kur slepkavām arī māte,

vecene, dzīvojusi. Pie šīs vecenes iesāktā laikā meitiņai nekas

nekaitējis; bet reiz slepkavas pārnesuši citu meitu, cirtuši tai

pirkstu nost, iemetuši nedzīvu pagrabā un nu meitiņa tāpat žē-

lumā iesaukusies: „Vai, kā jūs darāt! Nevainīgu cilvēku kaujat!'

Slepkavas par to vārdu saniknojušies — tūliņ noteikušļ ve-

cenei, lai no tās dienas neļaujot meitiņai ne vārda vairs runāt —

jāstāvot kā mēmai. Tas meitiņai grūti bijis paciest, bet neko

darīt. Te reiz vēlā vakarā, kamēr vecene pagulējusi un slep-

kavas nebijuši mājā, iemaldījies svešs kara kungs ar savu puisi.

Kara kungs klauvējies pie vārtiem, meitiņa ielaidusi un nu sve-

šais tūliņ apvaicājies, kas tā par māju esot. Meitiņa atteikusi:

„Man nav brīvu runāt."
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«Kādēļ ne?"

Ta un ta.

Lai sakot droši, kara kungs apgalvojis. Nu izstāstījusi arī,

kas te dzīvo un kā tas ir.

Beidzot kara kungs teicisj „Es viņus visus apkaušu."
Un kara kungs ar puisi tūdaļ paslēpies aizkrāsnē. Naktī vis-

pirms pārnācis slepkavu virsnieks un prasījis ēst un dzert. Ve-

cene arī devusi ēst un dzert, bet šis tiepies: „Tas dzēriens par

vāju, uznes labāku dzērienu no pagraba, kur miroņus iesviežam."

Vecene gājusi pagrabā, bet nevarējusi lūku uzcelt, saukusi

pašu slepkavu_palīgā. Tas arī gājis un nu abi iegājuši pagrabā
dzērienu meklēt. Nu kara kungs izskrējis no aizkrāsnes, aizcirtis

pagraba durvis, uzvēlis lielu akmeni virū un nosmējies: „Lai nu

pūst!"
Drīz pec tam atkal viens slepkava pārnācis un klauvējies pie

vārtiem. Kara kungs atslēdzis vārtus un līdz nu slepkava pa-
bāzis galvu — uzcirtis ar zobenu un nonāvējis to. Tā viņš ap-
kāvis visus slepkavas pa vienam vien.

Otrā rītā kara kungs paņēmis meitiņu un pārvedis ķēniņie-

nei; tā nu vīra radu ļaunais nolūks neizdevies.

5. A. 952. Skolnieks no L. Purviņas Odzienas Rušēnos.

K. Corbika kr.

Reiz kara laikos viens zaldāts sadomājis bēgt, jo loti gribē-
jies redzēt dzimteni. Vienā naktī nu izbēdzis ar. Gājis, gājis
pa lieliem mežiem un purviem, līdz beidzot saticis vienu pavecu

vīru
L

kas jājot bijis apmaldījies. Nu abi sēdušies zirgam mugurā

un jājuši tik uz priekšu pa vienu lielu mežu. Uznākusi nakts un

šie vairs nezin, kur jāt. Tad izbēgušais karavīrs uzlīdis kokā

apskatīties, vai neredz kur kādas uguns. Kā tad — ieraudzījis ar.

Nu abi devušies uz to pusi, kur spīdējusi uguns, un nonākuši pie
nelielas mājiņas.

Iznākusi vecene priekšā, ievedusi zirgu stallī un pašus
istabā. Tur padzirdījusi, paēdinājusi un aizlaidusi gulēt uz ista-

bas augšas. Vecais arī ātri aizmidzis, bet izbēgušais zaldāts ne-

varējis aizmigt, jo bijis tāds nemiers. Te viņš dzird, ka ap pus-

nakti sajāj divpadsmit jātnieki: tēvs ar diviem dēliem un devi-

ņiem palīgiem. Vini bijuši laupītāji. Vecene nu izstāstījusi, ka

uz kūts guļot divi vīri, lai nokaujot tos, tiem jau aiī esot droši

vien daudz naudas.

Nu zaldāts paķer zobenu un sāk šos gaidīt. Ka tad — nak

Pa vienam vien, bet šis visus nokaun. Nu viņš modina veco

augšā un pastāsta tam, kas noticis.
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Otrā rītā vecais aizgājis uz pilsētu un atgriezies ar lielu kara-

spēku. Zaldāts nu redzējis, ka vecais ir pats ķeizars. Viņš nu

stipri nobijies un lūdzies, lai piedodot, ka viņš izbēdzis no die-

nesta.

Ķeizars viņam visu piedevis un teicis: „Tu jau esi paša

Dieva sūtīts, lai glābtu man dzīvību."

Viņš paņēmis zaldātu par savu vistuvāko kalpu un zaldāts

nodzīvojis jo laimīgu mūžu.

6. A. 952. Skolnieks Jānis Skrastiņš, 1892. g. Blom o s.

V. Maldoņa kr.

Reiz dzīvoja vienā mājā vīrs ar sievu un mazu meitinīti.

Tēvs tika noņemts kara dienestā un dienēja tur jau vairāk gadu.
Meitene bija pašulaik gadi 7 veca.

Reiz meitene lūdzas mātei, lai laižot šo dārzā padzīvoties.

Māte arī atjāva, lai iet. Bet taisni tai laikā tai dārzā ienāca lau-

pītāji un aiznesa meiteni uz savu māju lielā mežā. Meitenītes

drēbes vini atstāja pie upes, lai ļaudis domātu, ka meitenīte pel-
dēdama noslīkusi upē. Uz ceļa laupītāji piekodināja meitenītei,

ka šai nebūs neviena cilvēka žēlot, ja redz, ka kāds tiek kauts.

Ja vina kādu žēlos un sāks raudāt, tad to sagriezīs gabalos.
Meitene nu arī turējās un neizrādīja savas žēlastības.

Reiz slepkavu mājā bija iemaldījušies divi vīrieši. Vecākais

laupītājs ar savu sievu laipni uzņēma ienākušos svešniekus, bet

meitenītei šo cilvēku bija loti žēl. Vina uzrakstīja mazu zīmīti

un slepus to iedeva vienam svešniekam. Zīmītē bija rakstīti

šādi vārdi: „Jūs esat ienākuši slepkavu bedrē, kur lūkos jūs_no-
kaut. Pēc maltītes jūs vedīs vienā vēsākā kambarī atdusēties

un tad aizvedīs uz citu kambari, kur jūs nokaus."

Kad svešinieki bija paēduši, saimnieks ar saimnieci tos uzai-

cināja: „Kākait līdz uz vienu vēsāku kambari atdusēties."

Svešinieki pateicās un gāja arī saimniekiem līdz. Pie dur-

vīm saimnieks sacīja: „Eita nu iekšā!"

Svešinieki atbildēja: „Mājas tēvam un mājas mātei jāiet pa-

priekšu, tad mēs, svešinieki, iesim jums pakal."
Šie nu arī iegāja papriekšu, bet svešinieki steigšus aizgrūda

durvis un aizslēdza cieti. Tad vini gāja meklēt meiteni, ko pē-

dīgi atrada istabā pie loga sēdam un raudam. Viņi nu tai izstā-

stīja, ka laupītājus ieslēguši istabā, par ko visi bija priecīgi. No

sarunām izskaidrojās, ka viens svešinieks bija meitenes tevs,

kas atradās kara dienestā. Tā runājoties, viņi dzirdēja, ka kas

ārā pie vārtiem dauzās. Meitene par to loti izbijās un stāstīja,

ka nu nākot citi slepkavas. Tālāku viņa sacīja: „Ja nebūs saim-

nieka un saimnieces, kas viņiem pretī iet, tad viņi mūs nokaus."
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Tēvs tagad paņēma riņķus un lika meitenei, lai atver vārtus.

Kā meitene atvēra vārtus, tā tēvs tūliņ uzmeta slepkavām riņ-

ķus uz kakla un tad kopā ar savu biedru sasēja visus noziedz-

niekus.

Pēc kāda laika atkal tika zvanīts pie vārtiem un meitene jau
sāka baidīties, ka nu nākot citi slepkavas. Tēvs izgāia skatīties

un atrada, ka bija atnākuši piecdesmit karavīri, kas bija izgājuši
meklēt nozudušos biedrus. Nu bija visi ļoti priecīgi un gāja at-

pakaļ uz māju, bet slepkavas nodeva tiesai.

7. A. 952. Skolnieks A. Luočmels Egluna. N. Rancana kr.

Sen-senejūs laikūs vīnā molā dzeivuoja muote un dāls. Tys
juos dāls beja lūti skaists. Daguoja tam puišam kara dīneste, kur

viņš beja pīci godi. Beidzis dīneit, brauc uz muojom.
Valdība īdevja jam zyrgu, viņš nūpierka treis buteles brand-

vīna, braucja uz muojom. Nūbraucja kaidu gobolu, vērās: īt vīns

cvlvāks, da īt pi juo kluot.

„Kur tu brauksi?"

Tys jam stuosta, ka šis bejis dīnastē, nūdīnējis brauc uz muo-

jom. Tys cvlvāks. kurs daguoja kluot, beja kēneņa dāls. Viņi
laidēs obi divi reizē braukt. Braucja, braucja — kēneņa dāls pa-

cēļa sadlus, vērās: stuov divi buteles brandvīna. Kēneņa dāls

soka, šam lūti stipri dzert gribamos. Tys soka: „Man ir brand-

vīns, dzersim."

Sāstās, padzer, paād un otkon brauc. Viņi īrauga tuoļi mežā

gunteņu, dabrauc kluot. Vys apleik augsts sātmals, vydā skaista

muoja. Sytuos viņi pi vuortim, nikas nalaiž īškā. Kēneņa dāls

soka: „Vajag kuopt puori par sātmali."

Puorkuopuši puori, īguoja ustobā, vērās: sēd vīna vecīte aiz

golda. Viņi īguojuši soka: „Dūd ēst!"

Tei atbildēja: „Mun navā nikuo."

Jī pasaver ceplī: gaļas bļūdas pīlyktas. Sāstās aiz golda,
ād

L
Paāduši pasaver skapī: pylns skaps brandvīna. Paāduši, pa-

dzaruši: kur īt šīm pagulēt? Tei vecīte soka: „Eite tī uz ustobas

augšā."
Viņi izkuop — oba divi gul. Kēneņa dals tys tyuleņ aizmīg,

a tys karaveirs nagul — klausuos. Par stundēs laiku sabrauc

'2 bruoļu. Vecīte pastuosta: „Uz ustobas izkuopa divi veiri

gulātu."

Viņi paāduši, kuops augšā jūs apcierst. Karaveirs klausuos,
ka vīns veirs izkuop augšā. Tikai tys pakuop, karaveirs pasa-

snedzis mat ar zūbynu, nūcierš jam golvu. Tei vacuo gaida, gai-
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da
—

nikaidas ziņas nava atpakaļ. Syuta utru dalu: „Tys taids

mēlnīks, tī jī mēļoj. Ej tu, dāls."

Karaveirs tū taipat arī nūcierš, un vysus divpadsmit. Vecīte

nūsyuta,_ un jis tūs apcierš. Ka tys vyss beja padareits, tūreiz

ceļ tū kēneņa dālu stuovu. Verīs, kas te nūtyka." Nyu viņš jam

vysu izstuosta, kai tī beja. Nūkuop obeji zemē izstaigoj vysus

kambarus, atrūn ļūti daudzi vysaida monta. Vysu apskatējuši,
laižās otkon braukt uz muojom. Kēneņa dāls nūvad karaveiru iz

sovom muojom, teisēja lelas kuozas un dzeivuoja vysi laimīgi.

8. A. 952. V. Zacharska no 73 g. veca J. Grajevska Dau-

gavpils Kapeņu pag. Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi senejūs laikus guoja pa ceļu nu dorba vīns zem-

nīks. It jam vajadzēja par mežu un jū mežā aptvēra nakts. Tī

mežā itvs zemnīks dadzvna sovu tāvu un jī abadivēji aizzamal-

dējās un navarēja nikai tikt nu meža uorā. Jī nazynuoja tī ceļa,

jī vēl pyrmū reizi guoja caur tū mežu. Sadūmuoja dāls un runoj

uz sovu tāvu: „Zyni kū, tjāt? Es leišu uz kūka un pazavēršu,
kur ir gols itam mežam."

„Labi!" pasacēja tāvs.

Dāls īzleida uz augsta kūka un vērās, bet gola mežam jis na-

radzēja, īraudzēja tikai natuoli guni. Jis nūkuopja nu kūka un jī

abadivēji ar tāvu nūguoja uz tū vītu, kur jis redzēja nu kūka tū

mozū gunteņi. Daguoja jī pi tuos vītys, kur speidēja guns — vē-

rās: tī moza ustabena. Jī īguoja tymā ustabeņī, tī atroda vīnu

vācu vēcini. Jī prosuos pi vecinis naktis muoju, večiņa arī īlaidia

jūs un pak'uo-a jīm gultu uz ustobys. Ceļa veiri, nikuo nazvnuo

dami, izleida uz ustobys gulātu. Vacais tāvs, kai beja cīši pīkusis,
tīuleņ lykuos un dreiži aizmyga, a dāls nagulēja. Jis tī vysy_s mo-

lys apsavēra un atroda daudz blišu un zūbanu. Tūlaik dāls nu

reizis, pazyna, ka itymāustabeņī dzeivoj razboinīki. Jis tāvam

nikuo napascēja, bet izlasēja sev lobu zūbanu un vys gaida, kas

byus tuoluok. Na par garu laiku atīt daudz puišu, vysi ar pvl-
nim rūķim vysaidys boguoteibys. Večiņa stuosta itim razboinī-

kim, ka pi jūs uz ustobys gul div ceļa veiri. Pots vacuokais raz-

boinīks nūsyuta vīnu sovu puisi nūsist tūs ceļa veirus, bet ceļa

veirs naguļ, sēd un gaida, kas leis uz ustobys pa trepi. Kai īrau-

dzēja ceļa veirs razboinīka golvu, nu reizis ar zūbanu jam golva

nu plaču. Tai jī vysi razboinīki leida un vysim jis nūcierta golvas.
Uz reita pazacēla tāvs un izzynuoja nu dāla, ka jis nukova

vysus razboinīkus un ratovuoja sevi un tāvu nu nuovis. Tavs ar

dālu obadiveji nūkuopja nu ustobys, pajēmja vysu razboinīku bo-

guoteibu, ar vēcini pakuora uz vīna āpsis kūka.
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56. Sieviete un laupītāji.

I. A. 953. Skolnieks J. Kļava no 64 g. v. I. Ritenes Nīcā.

K. Lielozola kr.

Dzīvojis vīrs ar sievu. Vīrs izgājis dienām strādāt, un daž-

reiz strādājis līdz pusnatij. Reižu reizēm kā izlūks atnācis svešs

vīrietis.

Kādu dienu aizgājis atkal vīrs strādāt un pateicis, ka pār-

nākšot pusnaktī. Vakarā sieva vērpusi. Pietrūkušas pakulu ko-

deļas un gājuši kambarī paņemt. Par nelaimi nezinājusi, ka ar

notumsu iegājis kambarī svešais vīrietis un ietupies pakulu kocī.
Sieva apraudzījusi, ka viens cilvēks tup, izbijusies, bet mukt no-

mukuši. Vina paņēmusi vienu kodeļu un teikusi, ka to vērpšot

šovakar, citas citu padienu. Nelikusies zinot, ka kocī ir vīrs, bet

apraudzījusi bārdu un teikusi, ka to kodeļu vērpšot rītvakar.

legājusi istabā, vērpusi un domājusi, ka nu viņai svēts va-

kars. Nācis iekšā no kambara slepkava un prasījis mīli, ko viņa
darot un kā viņai ejot. Beidzot prasījis, vai viņai vīrs arī esot

Sieva atteikusi, ka kādreiz bijis gan, bet tagad neesot. Slepkava
sācis uzrunāt, lai paliekot viņam par sievu. Sieva, vārdā Anna,

teikusi, ka esot ar mieru, bet pati gaida pusnakti, kad pārnāks
vīrs. Viņa tikai vērpjot. Slepkava ejot gulēt, bet sievai bail bēgt,
jo citas mājas bijušas tālu. Slepkava teicis: „Anniņ, nāc gulēt, ko

tu čiep."
Sieva atteikusi: „Vīriņam bikses čiepu."
Pusnakts pienākusi, un slepkava aizsnaudies. Vīrs nākot no

darba, nevarējis saprast, ko sieva tik ilgi darot, ja uguns vēl

spīdot. Pienācis pie loga un skatījies. Sieva ieraudzījusi, pame-

tusi ar roku, izgājusi laukā un izstāstījusi visu vīram. Vīrs_ aiz-

skrējis pie tuvākiem kaimiņiem un sasaucis visus. Visi atskrēiuši,

aplenkuši māju un saņēmuši slepkavu cieti. Slepkavām bijuši
aiz zābaka daudz kumpju.

2. A. 953. K. Lielozols no savas tēva matēs Šķibē.

Reiz kādās mājās vīri aizbraukuši uz mežu pusnaktī, jo mežs

bijis loti tālu. Mājās palikusi saimniece ar meitām. Pusgaisma

gājušas sakopt lopus. Saimniece, ņemot govim sienu, ieraudzī-

jusi sienā kāda vīra muguru. Nobijusies, bet meitām neka ne-

teikusi. Dziedādama atkal apseguši ar sienu vīra muguru. Tad

visu dienu uz cel.v vien skatījusies, gaidīdama vīrus pārbraucam.

Pievakarē pārbraukuši arī un saimniece tiem tūliņ visu iz-

stāstījusi. Vīri aizgājuši uz kūti un svešo saķēruši. Aiz zābaka tam

atradusi lielu, līku dunci.
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Svešais, kad dabūjis zināt, ka jau no rīta pamanīts, teicis:

~liutu es to zinājis, būtu jūs visas nomušījis."

3. A. 953. Skolnieks J. Kļava no 64 g. v. I. Ritenes Nīcā.

K. Lieloz o 1 a kr.

Reiz bagāta saimnieka mājās dienējusi viena meita. Laiku pa
laikam tur atnācis svešs vīrietis.

Kādu dienu, kad saimnieki bijuši kāzās, un dienestmeita viena

pati bijusi mājās, atnācis atkal mājās viens svešs vīrietis un pra-

sījis, lai pārādot saimnieku mantu, un ja ne, tad viņu nokaušot.

Meita ievedusi klētī, kur bijis dziļš kāsts, un teikusi, ka tajā esot

gaļa. Laupītājs teicis, lai to izņemot. Meita sacījusi, ka viņa ne-

varot sakacēt. Laupītājs ielecis kastā, un meita aizcirtusi kastu

cieti un aizslēgusi. Tad aizskrējusi pie kaimiņiem, lai nākot lau-

pītāju kert. Kad saskrējuši, tad laupītājs ar kumpi, kas atradies

aiz zābaka, bij izgriezis kasta vāku, un izgājis no kasta. Tomēr

viņu saķēruši kaimiņu ļaudis.
Ja meita būtu bijusi muļke, tad nezin, kā viņai būtu gājis, un

saimnieka manta ar būtu izputējusi.

4. A. 953. Skolniece V. Igaune Egluna. N. Rancana kr.

Tāvs, muotja i meita dzeivuoja labi vīn puortvkuši. Vīnu reizi

jīm vaidzēja braukt uz cīmu, viņi nūbraucja, a meita vīna patja

palvka muojuos. Kad atguoja vokors, viņa apstruoduoja vysus

dorbus un patja nūguoja uz solu pēc ūtras meitines, kab viņa atītu

uz viņu gulātu.
Aizīdama viņa atstuoja sovuos muojuos durovas vajā, na-

aizslāgtas. Kod atguojušas uz muojom, cīma meitine guoja po-

grobā pēc uobulim. Kad īguoja tei meitiņa pēc uobulim, jei tur

īraudzēja vīnu lelu puisi koktā ar lelu buordu. Izguojusja uorā

nu tuo pogroba, teicja uz ūtru meitiņu: „Es īsu otkon uz muojom,

a tev jau muojā ir ūtrys."
Tei meitiņa nimoz nazynuoja par tū puisi, i tei solās meitiņa

ari napascēja, ka tur ir pogrobā koktā taids veirīts. Kad nūguoja

tei meitiņa uz muojom, viņa palyka vīna patja. Paguoja nagars

laiceņš, viņa jau gribēja īt gulātu, kai uz reizes uzleida tas lelais

veirīts nu tuo pogroba. Viņa lūti puorbejās, nazvnuoja, kū darīt

nu lelos bailas. Tys veirīts teicja uz tū meitiņu: „Idūd man ēst."

Tei meitiņa kad guoja pakal gaļai, tad viņa dūmuoja īlīst

jipteigas zuolas, bet pēc tam viņa apdūmuoja, ka tas nabvus

lobi. Kad viņa uzcepja galu un devja viņam ēst, tad viņš teicja:

„Kd tu pa prīšku, tad es arī ēsšu."
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A vina teicja: „Nav ilgi, kai es ēžu."

Nu kū darīt? Vajaga ēst, kad viņš naatlaižas; a to viņš savs

nūst, kad viņa naēss. Kad viņi paēdja, tad tas veirīts teicja:
„īsim gūlātu!"

A viņa teicja: „Es vēl nagrybu īt gulāt."

Viņš nimoz naatlaižas, kab ītu. Kad viņi nūguoja uz guļamu

kambari, tod tas veirīts teicja: „Nūvelcīs vysa plyka."

Viņa teicja: „Es kraklu gon navilkšu. Nūgērbīs arī tu vvss!"

Viņš uzreizes nūgērbjās, tikai kraklu pamatja uz mugoras. Tū

vokor lūti lels soltums beja, ka nimoz uorā navarēja stuovēt. Kad

tei meitiņa pagulēja nagaru laiciņu, tad viņa tam veirīšam teicja:
„Izlaidīt mani uorā, es grybu."

Viņš izlaida arī, a viņa apgērbjās, aizleida aiz durvim un sēd.

Tas cvlvāks gaida, gaida — guoja uorā pakaļ viņai. Kai viņš
izguoja uorā, viņa durovas aiztaisēja, īguoja ustobā, pajēmja le-

volveri un staigoj ap lūgim. Kai viņš gryb īt pa lūgu, tai viņa pi
lūga un gryb saut. A viņš lyudzās un prosa, lai padūd viņam bik-

ses, a viņa nadūd cikom viņš uorā nūsola.

Ap divpadsmit stundjom atbraucja laupītuoji ar pulku zyrgu.

Pamanējuši, ka viņu draugs plyks un nūsals, pakāruši jū un prū-
jom. Atbraukuši tāvs ar muoti un viņa izstuostēja jīm vysu tū

breinumu, bet pēc tam saslyma un nūmyra.

5. A. 953. N. Rancans Eglun ā.

Dzeivuoja vīnā muižā nabaga saiminīka meita par kolpyuni.

Reizi kungi aizbrauce cīmā, un sātā palyka tik kolpyune ar kun-

ga meitom. Zam vokora atguoja uz juom vīna übadze un pa-

audze naktsmuoju. Juos lobpruot pījēme jū. Naktī yysi aizmyga,
bet kolpyunei naguoja mīgs. Jei redz, ka übadze nūkuope nu ce-

pļa, kur gulēja, nūsvīde viersējuos drēbes, tad kolpvune īraudzēja,

ka tei beja na übadze, bet puiss. Tys puiss pajēme un aizdedze

sveci, un daguojis pi kolpyunes, suoka ar sveci dadzvnuot jai kuo-

jas. Lai gon jai cīši suopēja, bet jei cīte un nakusteja. Tad puiss

padūmuoja, ka stypri aizmyga, apgrīze treis reizes ar sveci ap

kuojom un aizguoja uz kambari, kurā gulēja kunga meitas. Daguo-

jis pi kotras, puiss tik apgrīze treis reizes ar sveci, bet jau na-

dadzvnuoja. Puorsalīcynuojis, ka vysi guļ, izguoja uora pasaukt

draugus.

Tam laikam kolpyune saspīde stypri vvsas durovas. Zagļi

suoka staiguot ap durovom, bet navarēja tikt īkša. Tad izroka

zam durovu caurumu un suoka leist pa tu caurumu vyda. Kol-

pvune tam laikam pajēme kunga zubynu un gaidēja, koleidz pasa-

ruodēs kura navīn zagļa golva. Kai tik kurs zaglis ībuož golvu,
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tai jei tvuleņ ar zūbenu nūcārt, un zagli īvalk ustobā, ka cvti dū-

muotu, ka jau tvs īleida. Tai kolpvune nūcierta vīnpadsmit za-

glim golvas; pādējam — vysu zagļu beja divpadsmit — nūcierta
tik ausi, un tys aizbāga prūjom.

Tad kolpyune nūguoja uz kunga meitu kambari un suoka

juos celt, bet nikai navarēja pīcelt. Dasaguoja tūlaik padareit, tai

kai padarēja puiss. Pajēme sveci, aizdedze un apgrīze kunga mei-

tom ap kuojom, tik uz ūtru pusi. Kunga meitas tyuleņ cēlēs.
Kolpyune vysu juom izstuostīja un paruodēja zagļu golvas.

Atbrauce kungi,. un izzvnuojuši par vysu, reizē ar sovom

meitom nazynuoja, kai pateikt kolpyunei par juos drūšu pruotu.
Kolpyune nikuo nagribēja un pavācam palyka dzeivuot pi sovu

kungu; bet kungi tagad jū turēja na tai kai kolpyuni, bet kai eistu

meitu.

57. Ceļavīrs un laupītājs.

I. A. 954. P. š. no P. Dankas Raunā.

Viens ceļa vīrs, uz Rīgu braukdams, iebraucis Kauču silā, kur

bieži slēpušies laupītāji. Pienācis viņam kāds liels vīrs un lū-

dzis, lai šo kādu gabalu pavedot. Ceļa vīram bijis no svešinieka
bailes un tādēļ viņš šo arī pajēmis, domādams, ka runādamies

varbūt sagaidīs kādu pretī braucēju. Tā runājoties ceļa vīrs ie-

raudzījis, ka svešiniekam aiz zābaka liela ir aizbāzts liels dūcis,

un nu domājis, ka svešinieks ir patiešām laupītājs. Lai nu va-

rētu vēl kaut kā pakavēties, ceļa vīrs sacījis: „Man gribētos ēst,

vai tu. ciemiņ, arī kādu kumosu neuzkostu?"

„Estu ar'," svešinieks atbildējis.

Ceļa vīrs nu sācis lēnām raisīt savu ceļa kuli, griezis maizi,

taisījis cibu vaļā, arvien gaidīdams, ka varbūt sastaps vēl kādu

braucēju; bet kā par nelaimi nedzirdējis nekādu ratu rībam. Tā

nu viņš apsmērējis savu maizi ar sviestu un sācis ēst. Svešais
vīrs arī izvilcis savu lielo dūci no zābaka liela, un sācis ar to

likt sviestu mutē. Dūcis bijis sarkans, kā ar asinim aptraipīts.

Ceļa vīrs domājis, ka nu nav vairs jākavējas. Kā nu svešais vīrs

atkal iebāzis savu asiņaino dūci mutē, tā viņš sitis ar visu speķu

pa dūča spalu, un asmens tūliņ ieskrēja svešiniekam rīklē. Tas nu

novēlies no ratiem un bijis drīz vien pagalam.

Ceļa vīrs arī nokāpis no ratiem un gājis apskatīt nogalināto

laupītāju. No ratiem gāžoties, tam bijusi izkritusi labi liela kule,

pilna ar naudu. Viņš pajēmis to naudu un braucis atkal tālāku

uz Rīgu.
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2. A. 964. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 60 gadu veca

Pētera Turķa Smiltenē.

Vecīts braucis uz Rīgu. Vecīšam bīš pašvaks zirdzīc un ceļā
zirdzīc apkusis. Vecīts pieturēš ceļmalā, auzoš zirgu un tai pašā
reizā pats ar iekodis. Kā nu šis paņēmis maizes kūlīti un taisīš

vajā, tā pie šā pienācis lielc vīrs un prasīš, vai šim ar došot ēst.

Vīram bīsi liela kūja līdz un to šis nolicis līdzās. Vecīts sacīš, lei

jau ēdot vie, šim jau cibīnā esot kaņepes, un maizīte ar esot, gan

jau abim divim pietikšot. Vīrs nu griezis maizi un ēdis, ņēmis ar

nazi kaņepes un bāzis sev mutē. Tā lielais vīrs sacīš: „Ed nu ēd,

vīri', pēdīgo reizi un paēdies ritīgi!"
Nu vecīts sapratis, kas par lietu, ka lielais vīrs ir laupītāš un

grib šo nokaut. Vecīts nu uzmanījies. Ka lielais vīrs bāzis ar

nazi kaņepes mutē, tā vecīts šim pa roku no visa spēka — plaukš,

un nazis ieskrēš laupītājam rīklē un šis bīš beigts. Nu vecīts ie-

stiepis laupītāju mežā, apkasīs šo ar sūnām un ta braucis akai

savu ceļu un laupītāja kūju uzlicis vezumā.

Vecīts izbraucis Rīgu un ka atbraucis mājā, ta sācis apskatīt

laupītāja kūju un nu atradies, ka kūja pillā ar zelta naudu.

Otrā gadā vecīts akai braucis uz Rīgu. Kā nu šis ticis da tai

vietai, kur šis ar laupītāju saticies, ta_uzreiz iedomājies paskatī-

ties, vai šis vē tur ir vai ne, kur šo pēr nolicis. Vecīts piegāš un

paspēris ar kāju. Nu izvēlusies vesela tarba zelta naudas. Vecīts

sagrābis laupītāja naudu un braucis akai savu ceļu.

3. A. 954. V. Zacharska no J. Yšteles Rozentavas pag.

Seņuok nabeja vilcinu un peļnuos ļauds guoja kuojom. Vīnu

reizi, rudeņa laikā, guoja nu lelas nilsātas zemnīks nu dorba uz

sātu. īdams taidu lelu ceļu, jis pīdzyna sev kuojuos tulznu. Zem-

nīks cīši pīkusa, pīguoja nakts un jis atsasada meža mola uz va-

caines, izvvlka nu maisiņa pīna pudiņu un buteli brandvīna, bet

tikai jis suoka ēst — redz: izīt nu meža krīvs ar lelu kuplu buor-

du un izskrīn arī suns, lels, palāks. Daīt itys krīvs pi zemnīka

kluot un vaicoj: „Nu kurīnes tu taids esi?"

Zemnīks atbildēja: „Es asmu cylvaks un eimu nu pelņas uz

sātu."

Tūlaik krīvs jam soka: „Es taidu kungu nu pelņas gaidu."

Zemnīks, kad izdzierda itus krīva vuordus, nusabeida. Krīvs

atsasāda kluot pi zemnīka, izvvlka nu zuoboka aula lelu nazi un

suoka ēst ar nazi pīnu. Zemnīks nusabeidīs dud suņam maizi ar

Pīnu, bet krīvs nagrib dūt suņam un soka: „Suņs paess tova

ašņa!"
Kad krīvs lyka mutē nazi ar pīnu, zemnīks, ilgi nadumuodams



512

īsvta ar kulaku pa nazi, nu puorsadvura caur kriva muti un suns

kai krita uz sova saiminīka, tai saplēsja jū gobolūs. Zemnīks pa-

jēmja krīva vāzdu, kura beja pīlīta ar zaltu, un tai pat pajēmja

juo svksnu, pi kuras beja pīšvuts arī daudz zalta naudas

Zemnīks pajēmis vvsu krīva montu, laidās skrīt pa mežu,

jo jis dūmuoja, ka tur mežā ir vēl cvti draugi krīvam. Aiz meža

jis īraudzēja guni mozā ustabiņā, īguoja īškā un pasaprasīja puor-

gulēt nakti. Buoba īlaidja zemnīku ustobā. Tī beja divi buobas

un vīns bārns. Buobas soka zemnīkam: „Mēs taidu kungu, kuri
īt nu pelņas, gaidām!"

Otkon zemnīks nūsabeida un dūmoj pats sevī: „Varbyut te

vēļ dzeivoj kaids krīvs, kurs var nūkaut un apjemt vysu nū-

pelnētū naudu."

Zemnīks nikur naīt un gaida, kas te bvus tuoluok. Buobas

staigoj uorā un nazkuo gaida. Ap pusnaktim atskrēja tys suņs.

Buobas īraudzēja, ka suns vīns pats atskrēja uz sātu, bet saimi-

nīka nav. Buobas nikai navarēja sagaidīt sova krīva un suoka

rauduot, runuodamas: „Itys zemnīks ir nūsitis myusu saiminīku."

Na tai juo beja žāl saiminīka, bet žāl beja juo zalta vāzdas un

syksnas. Buobas rauduodamas aizskrēja uz natuolēju cīmu pēc

paleiga, bet zemnīks itūs vuordus dzierdēja. Kad juos aizskrēja,

jis pajēmja tu vāzdu ar syksnu un izguoja uorā nu ustobas un

aizguoja sovu ceļu taišņi uz sātu. Sātā jis puordevja itū zalta

vāzdu un taipat izstyna tū syksnu un izjēmja zalta naudu un ta-

gan dzeivoj cīši boguots: bet kur jis pīdzeivuoja ituos boguotei-

bas, nikas nazyna.

58. Laupītājs par precinieku.

1. A. 955. A. H. Skuj i v a, Andrs Ziemelis, no 67 gadi ve-

cas Annas Rudzītes Smiltenē.

Melderis bīš varēn bagāts un šim bīsi viena pati meita, vār-

dā Annīna. Meldera Annīnai bīš brūgānc un šim pašā ceļmalā,
meža vidū, bīsi sava māja. Brūgānc viemēr aicinās Annīnu, lei

tak atnākot uz šā māju ar kādu reizi pasērsties. Bet Annīna vil-

cināsies un negāsi. Reiz nu akai brūgānc atnācis pie Annīnas uz

dzirnavām un aicināš pie sevis. Bet Annīna šā tā izlocīsies un

pēdīgi sacīsi ne nu jā, ne nē. Bet nu reiz Annīna sadomāsi, ka

jāaiziet būtu, un ņēmusi ar un aizgājsi. Šī nu iegāsi mājīnā un re-

dzēsi, ka tur nav nevienas pašas dzīvībīnas. Pagalmā pie_ķēdes
bīš piesiets sunc un, ka Annīna iegāsi istabā, ta tur bīš būrī pa-

pagailis un tas tā vie kliedzis: „Droši, droši, ne tik droši! Droši

droši, ne tik droši!"
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Annīna nekā dau nevērosi un izstaigāsi visas istabas. Bet ka

nu šī akai nākusi laukā, ta dzirdēsi jezdu (troksni). Div vīrieši

veduši sievieti uz mājīnas pusi un šī bailīgi kliegusi. Annīna pa-

bēgusies aiz durim un gaidīsi, kas te tālāku notiksies. Vīrieši da-

stiepuši sievieti pie mājīnas un rāvuši iekšā. Nu Annīna redzēsi,
ka tā sieviete ir šās pašas tēva māsa, kas ar bīsi bagāta, vienc vī-

riets ir šās pašas brūgānc un otra gan Annīna nepazinusi. Sie-

viete pieķērusies ar nagim pie duru stenderes un nelāvusies ie-

vesties mājīnā. Nu Annīnas brūgānc ķēris dūci un ar to nocirtis

sievietei nagus, kur šī pie durim turēsies, un vienc pirsts ar gre-

dzenu nokritis Annīnai taisni pie kājām.
Annīna paķērusi nocirsto pirstu un ietinusi savā šņudaukā.

Ta viņa skrēsi uz māju. Pa tam abi slepkavas iestiepuši Annīnas

tēva māsu iekšā, nokāvuši un aplaupīši.

Kā un Annīna aizskrēsi mājā, tā stāstīsi tēvam, kas par
lietu.

Pēc kāda luga Annīnas brūgānc akai atnācis uz dzirnavām un

aicinās šo pie sevis. Bet nu melderis saaicināš cilvēkus, licis

Annīnas brūgānu sasiet un nodevis tiesai. Gan šis liedzies, lie-

dzies, bet ka šim parādīši nocirsto pirstu ar visu gredzenu, ta

liegšanās ar nekā vais nelīdzēsi.

Tā nu dabūš tos slepkauvniekus rokā un ta notiesāši. Šie

bīši dau cilvēku nokāvuši un aplaupīši un no tam vie uztikuši.

Būtu viņi toreiz Annīnu satrāpīši, ta šī ar vis neizietu sveikā.

2. A. 955. A. Māt v r v Atis Grāven d ā 1 ē. LP, VI, 29, 3, 5.

Vienai mātei bijušas trīs meitas. Tās, kadu vakaru pie loga

sēdēdamas, sarunājušās. Pirmā teikusi: „Kad pie mums naktu

kāds muižnieks, tad es gan precētos!"
Otrā sacījusi: „Kad pie manis nāktu kads saimnieka dels,

tad es tūliņ pie tā ietu!"

Trešā: „Ja pie manis nāktu kads ar misiņa bardu, tad es tulin

pie tā ietu!"

Slepkavas, gar logu iedami, to bija dzirdējuši. Tūliņ pēc kāda

laika tad pie pirmās ieradies muižnieks: lai pie viņa ejot! —

Tas nebijis vis muižnieks — tas bijis slepkava.

Meita apsolījusies. Tā šis teicis, lai meita tai un tai diena at-

nākot pie viņa ciemā. Šī atbildējusi: labprāt, bet ceļa nezinot.

Par ceļu nekas, atteicis, apkaisīšot ejamo teku ar sali, bet lai

tikai nākot.

Labi. Otru dienu gājusi. Bijis jāiet pa lielu, lielu mežu. Bei-

dzot nonākusi pie slepkavu mājas, meža vidu. Dauzījusies pie

vārtiem, attaisījusi veca vecenīte vārtus un sacījusi: „Vai, mci-
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tin, tu jau esi ienākusi slepkavu mājās! Slepkavām ir burvīgs

suns, tas ieejot nevienam nekā nedara, bet izejot loti dikti rej.
Nāc, es tev došu ēst! Slepkavas tagad nav mājās."

Labi, paēdusi. Pēc tam vecenīte teikusi: „Lien tanī aiz-

krāsni, tur vini tevis nedabūs!"

lelīdusi. Drīz pārnākuši slepkavas un pārveduši līdz kādu

jaunkundzi; tai bijuši daudz gredzenu pirkstos, bet mazā pirkstiņā
dimanta gredzens. Šo dimanta gredzenu nevarēdami nomaukt,
nocirtuši pirkstiņu, bet pirkstiņš ieskrējis ar visu gredzenu aiz-

krāsni. Viens slepkava gan teicis: jāiet pakal, bet citi: „Neej vis,

tagad tumšs, gan rītā dabūs."

Labi, palikuši mierā un gājuši gulēt. Nu meita izlīdusi no

no aizkrāsns un vecenīte to lēnām pavadījusi pa vārtiem; bet

suns tomēr sācis nikni riet. Neko vairs darīt — meita iekāpusi
tukšā vītola vidū un paslēpusies no suņa. Slepkavas, izdzirduši

suni rejam, vaicājuši vecenītei: „Kas izmucis?"

Atteikusi, ka viena meita te bijusi, bet atkal aizgājusi. Tad

visi slepkavas paņēmuši zobenus un gājuši bēgli meklēt. Izmeklē-

juši visu mežu, bet neatraduši meitu. Beidzot viens zobenu iz-

dūris dobajam vītolam cauri un sadūris meitai vēl roku, tomēr ne-

manījuši, ka šī tur paslēpusies, aizgājuši bešā. Meita nu sasējusi

sadurto roku, izkāpusi no caurā vītola un steigusies uz mājām.

Mājā noglabājusi nocirsto jaunkundzes pirkstiņu ar visu dimanta

gredzenu.

Te, otrā vai trešā dienā slepkavu virsnieks, saucamais muiž-

nieks, pie meitas klāt: Kādēļ neatnākusi pie viņa ciemoties? Viņa

atbildējuse: „Es sagriezu roku — nevarēju!"
Bet pa to laiku meitas māte bija aizsteigusies pēc tiesne-

šiem. Tie atnākuši — meita izņēmusi pirkstiņu ar dimanta gre-

dzenu un nu teikusi slepkavām acīs: „Neiešu vis pie tevis, tu esi

slepkava! Es biju pie tevis un redzēju, ka tu nocirti šo pirkstiņu."
Tiesneši tad saņēma to slepkavu, saķēra tos citus lai nu no-

sodīja visus.

Piezīme. To pašu gluži vienādi stāsta arī Iģenē Saržants; Nurmuižas

Galmačās Kurz. Anna Zusmanis; Ozolu pagastā Vidz. P. Dambītis; Lielvārdē
Paegļu Mārtiņš. L. P.

3. A. 965. A. V. Poriete no K. Vilka Palsmanē.

Reiz dzīvojis viens krodzinieks, kam bijusi diezgan skaista
meita. Krodzinieks gribējis meitu izprecināt, bet viņa nevarējusi

atrast sev pa prātam vīru. Beidzot krodzinieks noskaities un no-

lēmis meitu atdot tam, kas no rīta pirmais ienāks krogā. Otrā rītā

loti agri pie durvim klauvēja divi cilvēki. Krodzinieks priecīgs
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atvēra durvis un aicināja viesus iekšā. Viesus pamielojis, viņš
tiem pastāstīja, ka dos viņiem savu meitu. Meita bijusi ar mieru

un nu visi trīs gājuši projām.
Viņiem bija jāiet diezgan ilgi: cauri mežiem, pļavām un lau-

kiem. Tomēr pēdīgi viņi nonāca pie kādas diezgan lielas mājas.

Tagad abi vedāji veda viņu iekšā, jo tā bija viņu māja. Otrā dienā

abi vīrieši aiziet projām, piekodinādami meitai, ka visās istabās

viņa var iet, izņemot vienu, kuras durvis esot aizsietas ar lūku.

Tikko abi aizgājuši, sieva sāk apstaigāt savu jauno māju un

beidzot pienāk arī pie aizliegtām durvim. Brīdi padomājusi, tā

atsien arī tās durvis un ieiet iekšā. Tā istaba bijusi loti vien-

kārša, bet netālu no durvim stāvējis nolikts ozola bluķis, un pie
tā piesliets cirvis. Visu apskatījusi, meita izgājusi ārā un aizsējusi

durvis cieti, tāpat kā bijušas.

Pēc maza laiciņa pie viņas istabā ienāk veca sieviņa un pa-

stāsta viņai, lai tā paņemot div kukulīšus maizes, palienot zem

gultas, kas atrodas pretim ozola celmam, un lai gaidot, kamēr ie-

nāk viņas abi vīri. To pateikusi, sieviņa aizgājusi.
Meita izdara, kā stāstīts. Drīzi atnāk viņas abi vīri, vezdami

skaistu meitu. Viņi uzliek meitu uz bluķa un nocērt tai galvu. Bet

nejauši nocirties arī meitas mazais pirkstiņš, kas aizskrējis pie
meitas pagultē. Nokritušo pirkstiņu meita iebāzusi kabatā.

Nogalinājuši atvesto meitu, abi vīri gājuši atkal projām un

aizsējuši durvis cieti, tā ka meita ārā netikusi. Nu meitai bijis di-

vas dienas jāsēd istabā.

Trešās dienas rītā atkal ieradusies vecā sieviņa un izlaidusi

meitu ārā. Meitai tajā mājā nu vairs nepatika un viņa nolēma

begt. Vecā sieviņa viņu izvedusi ārā no meža un meita skriešus

devusies uz tēva māju.

Atskrējusi pie tēva, meita izstāstījusi, ko redzējusi maja. Tevs

to dabūjis zināt, meitu projām vairs nelaidis.

Pa to laiku atkal atgriezušies viņas vīri un neatraduši meitu

majā. Meita steigdamās bija aizmirsusi aiztaisīt durvis, un abi

slepkavas varējuši viegli uzminēt, uz kuru pusi meita aizskrējusi.

Viņiem bija bailes, ka meita neizstāsta tēvam, tādēļ tie ātri

dzinušies meitai pakal. Bet meitu viņi tomēr vairs nepanākuši.

Skriedami viņi nonākuši atkal pie krodzinieka.

Krodzinieks viņus mīli aicinājis iekša un ļoti pamielojis. Meita

bijusi vīna glāzītē ielikusi nogalinātas meitas mazo pirkstiņu. Lau-

pītāji, to ieraudzījuši, loti noskaitušies un gribējuši tevu un meitu

nonāvēt, bet citi mājas iedzīvotāji, dzirdot stipro troksni, skrē-

juši krodziniekam palīgā un visi kopā nonāvējuši laupītājus

Tagad nu meita bija brīva. Viņa apprecēja bagātu saimnieka

dēlu un dzīvoja laimīga.
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4. A. 955. A. V. Baltais no Vīzanes Lubānā.

Vienam krodziniekam vienmēr zagļi zaguši no klēts man-

tas. Kādā vakarā meita paņēmusi zobenu un gājusi klēti sargāt.
Atnākuši zagļi un uzlauzuši lodziņu. Viens līdis iekšā, bet meita

ar zobenu iecirtuši pakausī. Zaglis brīnējies un domājis, ka klētī

esot zosis. Otrs zaglis bāzis roku, bet dabūjis cirtienu pa roku un

atrāvis atpakaļ. Zagli aizbēguši. Viens zaglis izdomājis, ka tā

esot krodzinieka meita, un tāpēc nosprieduši braukt precībās.
Otrā dienā visi zagli pārģērbušies par smalkiem kungiem un

ieradušies pie krodzinieka. Krodzinieks labprāt atdevis tādiem

kungiem savu meitu un tā meitai jābrauc līdzi apskatīt kungu mā-

jas un tad svinēšot kāzas.

Labi! Zagļiem mežā māja un zem mājas liels pagrabs ar

mantām. Mājai visapkārt mūra valnis, bet pie vārtiem divi lau-

vas.

Mājās zagli atstāj meitu un saka: „Visās istabās vari iet, tikai

sānu istabā neej."

Meita staigā no vienas istabas otrā, bet viņai gribas redzēt,
kas ir sānu istabā. Beidzot viņa nevar nociesties un atver durvis.

Visa istaba pilna līkiem. Viņa tur ierauga vienu meiteni, kas tikko

nokauta, paņem to un ieliek gultā, apsedz, bet pati palien zem

gultas.

Naktī atbrauc laupītāji un atved līdz kādu meiteni, ko tūlīt

nokauj. Laupītāji dzer, dzer, un nolemj arī krodznieka meitu no-

kaut. Viens paņem zobenu, cērt gultā ieliktajam līķim un nocērt

galvu._
Pēc tam laupītāji piedzērušies aizmieg. Meita paņem pirk-

stiņu, ko arī laupītājs nocirtis, un palien atkal pagultē gulēt.
Pēc kāda laiciņa pie viņas pienāk balts vecītis un saka: „Ko

tu, meitiņ, te sēdi? Paņem gabaliņu gaļas un aizliec lauvām

priekšā, tad bēdz!"

Meita arī tā izdara, paņem galu, iedod lauvām un pati aizbēg.

Lauvas, galu apēduši, sāk rēkt, uzmostas laupītāji un redz,

ka viņi nav nokāvuši īsto, un krodzinieka meita aizbēgusi. Vini

kāpj zirgos un dzenas krodzinieka meitai pakal.

Laupītājiem bijuši gudri zirgi un viņi kā suņi mācējuši atrast

vajadzīgo cilvēku.

Meita izdzirdusi pakavu dimdoņu no bailēm ielien caurā

nolūzušā kokā.

Piejāj laupītāji un zirgi tūlīt pie caurā koka apstājas. Viens

saka, ka viņai vajagot būt caurajā kokā. Tāpēc viņi iedur

kokā, bet meitai netrāpa.
Laupītāji aizjāj un meita dodas viņiem pa pēdām.
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Kadu gabalu pagājusi, viņa satiek braucēju ar siena vezumu.

Braucējs ieliek viņu sienam apakša un brauc.

Ceļa laupītāji aptur braucēju un prasa, kas viņam tur ve-

zuma. Sis atbild, ka siens. Viens laupītājs paņem, pacilā sienu,
bet meitas neredz,_jo viņa atrodas pašā apakšā.

Ta meita nokļūst laimīgi mājā.
Pēc kādām minūtēm iejāj laupītāji un lūdz krodzinieku un

krodzinieci uz kazām.

Kamēr krodziniece vāra vakariņas, meita paziņo visiem cie-

ma laudim un tie ielenc krogu.

_

Zupas bļodā meita iemet pirkstiņu, ko paņēmusi līdzi no lau-
pītāju mājas, un kad laupītāji lej zupu, vienam iesmeļas pirkstiņš.
Laupītāji visu nu saprot un mēģina bēgt, bet ir par vēlu. Tā lau-

pītājus sagūsta. Rītā meitaaizved uz laupītāju māju cilvēkus, no-

šauj lauvas un atved laupītāju lielās bagātības.

5. A. 955. A. Liesma Daugaviete no A. Stūrmanes Smil-

tenē.

Reiz dzīvojis viens melderis ar savu sievu. Viņiem bijušas
trīs skaistas meitas, tikai par nelaimi visas loti klusas un diezgan
slinkas. Kādu dienu māte aizdzinusi viņas uz tirgu. Tur viņas re-

dzējušas, ka puiši pērk un dāvina citām meitām dažādus niekus,
bet viņām nedāvinājis neviens. Uz māju ejot, viņām pienācis klāt

smalks kungs un iedāvinājis katrai zelta gredzenu, solīdamies ap-
ciemot. Pēc kāda laika viņš atbraucis arī precībās pie vecākās

meitas. Šī arī gatava nācēja — sataisījusies un braukusi tūlīt
līdza. Braukuši kādu laiciņu un iebraukuši lielā, lielā mežā. Uz-

reizi mežs beidzies un tur atkal bijis liels, liels klajums un klaju-

mam pašā vidū bijusi lepna pils. Kungs ievedis viņu pilī, ierādījis
istabas un teicis, lai tikai viņa esot paklausīga, tad varēšot labi

dzīvot. Otrā rītā kungs gājis uz medībām un iedevis vecākai mei-

tai atslēgas noteikdams, lai tanī istabā, kam esot mazā atslē-

dziņa, iekšā neejot, jo tur esot nikni zvēri, kas varot viņu_ saplo-
sīt. ledevis arī zelta olu, ar ko spēlēties, teikdams, ka māja nā-

kot ola jāatrāda. Tikko šis aizbraucis, vecākā māsa sākusi stai-

gāt pa pili. Izstaigājusi visas istabas un viņai palicis garš laiks.

Domājusi, ka tik nikni jau tie zvēri nebūs, pavērusi mazu šķirbiņu

un paskatījusies iekšā. Tur nebijis neviena zvēra, bet loti daudz

līķu, tikai visi bez galvām. Galvas bijušas sasviestas kakta. Aiz

bailēm viņai izkritusi ola no rokām un iekritus[ asinīs. Nu gan

satrūkusies un mazgājusi asinis nost, bet mazgadama_ nomazgā-

jusi arī zeltu. Atnācis kungs — prasījis olu. Šī arī paradījusi, bet

ola bez zelta, Tā nu ne vārda neteikdams, kungs ievedis viņu

istabā un nocirtis galvu.
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Pēc kāda laika kungs pārģērbies un braucis pēc otras mei-

tas. Tā arī gājusi. Aiziedama solījusies atlaist vecākiem kādu zi-

nu, bet nenodzīvojusi ne dienu, izgājis tāpat kā pirmai māsai.

Braucis pēc trešās meitas. Māte gan negribējusi ne par kādu

naudu dot, bet beidzot ar lielām lūgšanām atdevusi arī. Bet jau-
nākā meita bijusi gudrāka: viņa iesējusi olu lakatā un ola kriz-

dama nenosmērējusies. Vīrs atnācis — prasījis olu. Šī arī parā-

dījusi. Nu kungs ļoti priecājies un teicis, ka viņa esot uzticīgākā

no visām. Tā nu dzīvojuši kādu laiku, bet meitai bijis loti bail,
ka viņš neieiet aizliegtā istabā un nepamana, ka viņa tur bijusi.
Tāpēc vienu dienu, kamēr šis medībās, meita aizbēgusi. Bēgusi,

bēgusi — meža malā atskatījusies un redzējusi, ka viņai dzenas

pakal. Pa ceļu braukuši divi vīri; viens ar podu vezumu un otrs

ar abrām. Pieskrējusi pie podnieka un lūgusies, lai šo paslēpjot.
Bet podnieks neslēpis un teicis, lai ejot pie abrinieka, jo abras esot

lielākas nekā podi. Meita arī aizskrējusi pie abrinieka, un tas pa-

slēpis viņu apakš beidzamās abriņas. Tā drīz arī kungs bijis klāt

— prasījis, vai neesot redzējuši kādu sievieti garām ejam. Šie at-

bildējuši, ka ne. Nu sācis krāmēt abrinieka vezumu laukā, tikai

par laimi beidzamo abru aizmirsis pakustināt un tā meita izglā-
busies. Neko nepanācis, aizgājis atpakaļ. Meita izlīdusi no abras,

aizgājusi pie vecākiem un dzīvojusi laimīgi.

6. A. 955. A. J. Vaskis Tukuma.

Vienam bagātam melderim bijusi meita, kas nevarējusi vien

izvēlēties vīru, neskatoties uz lielo precinieku pulku. Reiz pie

meitas atnācis kāds labi ģērbies precinieks un uzdevies par Zālās

muižas kungu. Meita uzaicināta kādreiz muižu apmeklēt. Meita

reiz arī gājusi pa precinieka izstāstīto ceļu muižu apskatīt. Visu

dienu meita gājusi, kamēr beidzot muižu arī atradusi. Tā bijusi

liela meža vidū. Meita iegājusi pirmā istabā, tur nekā nebijis. Gā-

jusi otrā istabā, tur pie durvim stāvējuši divi lieli melni suņi. Mei-

ta sabaidījusies, bet kad suņi to nerējuši, tad gājusi vien istabā

iekšā. Otrā istabā arī nekā sevišķa nebijis. Meita gājusi trešā

istabā, un te nobrīnējusies par lielisko greznību un bagātību. Ista-

ba bijusi pilna ar visādiem dārgumiem un zeltu. Aiz trešās istabas

nākušas vēl citas istabas. Arī tās meita gribējusi apskatīt. leejot
ceturtā istabā, meita saodusi līķu smaku, bet pati istaba bijusi
tukša. Gājusi nākošā istabā. Šī istaba bijusi pilna līķu, visvairāk

sieviešu. Meita nopratusi, ka šī ir laupītāju māja, un bēgusi no

pils laukā. Bet suņi pie otras istaba durvim to nelaiduši arā.

Te nākuši arī laupītāji mājā un meita no lielām bailēm paslēpusies

greznajā istabā aiz viena skapja.
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lenākuši divi kungi — viens no tiem meitas precinieks —

un ieveduši lepni ģērbušos jaunu sievieti. Sievieti tie piedzirdī-

juši, iznerrojuši un nogalinājuši. Sievietei pirkstā bijis skaists gre-
dzens. To laupītāji nevarējuši novilkt, kādēļ nocirtuši visu pirks-
tu. Cērtot pirksts aizlēcis pie skapja, un meita jau drebējusi vien

bailēs, ka laupītāji to neierauga. Laupītāji izmeklējušies pirkstu,
bet nevarējuši atrast un noteikuši: „E, ko to nieku meklēs, dabūs

vēlāk."

Tad laupītāji sākuši dzert un tikmēr dzēruši, kamēr palikuši

guļam. Meita pajēmusi nocirsto sievietes pirkstu, pielabinājusi ar

ēdienu suņus un aizbēgusi.

Pēc kādam dienām dzirnavās pie meitas atkal ieradies pre-

cinieks ar otru laupītāju. Precinieks pārmetis meitai, par ko šī

neaizejot šo apciemot, kā tad šis vienmēr pie šās nākot. Meita

teikusi, ka šī jau esot Zaļā muižā bijusi, un nu sākuši stāstīt, ko šī

tur redzējusi. Kad meita stāstījusi par suņiem un lielo bagātību,

precinieks teicis: „Tiesa gan, tas viss mums ir!"

Bet kad meita sākusi stāstīt par līku kambariem un līkiem,

par sievieti, ko tie mocījuši un nogalinājuši, precinieks, laupītāju

virsnieks, dikti noskaities un teicis, ka tādu lietu gan pie šiem ne-

esot. Bet kad meita parādījusi sievietes_nocirsto pirkstiņu, laupī-

tāji gribējuši brukt tai virsū un nogalināt; bet te tiem uzbrukuši

sargi un tos apcietinājuši. Velak apcietināti arī citi Zaļas jeb

meža muižas laupītāji.

7. A. 955. A. Skolnieks M. Kaupelis no M. Kaupeles Nīcā.

K. Lielozola kr.

Vienai meitai nācis viens bagāts brūtgāns, kas vienādi vien

teicis, lai šī atnākot pie viņa paciemoties. Viņš tai izstāstījis ceļu

un viņa gājusi arī. Kad viņa aizgājusi, biļis jau tumšs vakars, bet

neviena cilvēka nebijis mājā. Tur bijusi tada savada vieta un viņa

no bailēm palīdusi apakš vienu lielu kasti.

Pēc kāda laika atnākuši tur trīs slepkavas un pārnesuši līdz

vienu nokautu meitu. Viņai bijis uz pirksta skaists zelta gredzens,

bet kad viņi to nevarējuši nomaukt, tad viņi pajemuši cirvi un no-

cirtuši pirkstu. Pirksts pasprādzis apakš to pašu kasti, kur gu-

lējusi meita. Laupītāji bijuši dikti noguruši un teikuši, ka gan no

rīta pacelšot kasti un uzmeklēšot gredzenu. Tad viņi aizgājuši

gulēt. Kad viss palicis kluss, tad meita izlīdusi no kastes apakšas

un izgājusi laukā. Tur bļjuši nikni suņi un viņa pasviedusi gaļas

gabaliņus suņiem, lai varētu tikt prom. .
Tad viņa skrējusi, ko vien varējusi projām. Slepkavas tomēr

izdzirduši suņu riešanu, izgājuši ara un dzinušies meitai pakal, līdz
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ar suņiem. Meita izdzirdusi, ka viņai dzenas pakal, un tūliņ ie-

kāpusi vienā caurā kokā. Pieskrējuši pie tā koka, suņi sāka riet

un ļekt uz augšu. Laupītāji dūruši kokā ar zobenu un tas zobens

iedūries meitai ķenklē un nolūzis. Meitas neatraduši, slepkavas

pārgājuši mājā, bet meita nokāpusi no koka, izrāvusi zobenu no

ķenkles un pārgājusi mājā.
Slepkava brūtgāns atnācis pie meitas un prasījis, kālab viņa

neatnākot pie viņa ciemā. Meitas vecāki savākuši polciju, kas tad

apcietinājusi nevien šo brūtgānu, bet arī abus viņa biedrus.

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir izrakstījuši skolnieks J. Dundurs un

skolniece M. Upmale Nīcā. Trešais tāds variants nāk no K. Jaunzemes (Nīcā),
kur precinieks ir nosaukts par Zaļbārdi. P. š.

8. A. 955. A. A. Lerchis - Puškaitis Džūkste - Pienavā.

LP, I, 101, 67.

Reiz dzīvo nabags vīrs, vārdā Vilis, mazā, mazā būdiņā ar

savu vienīgo meitu. Būdiņa ir pašā mežmalā. Kādu dienu iebrauc

lepns kungs būdiņā un sakās dzirdējis no citiem laudim, ka šim

skaista meita, ko vēloties precēt.
Vilis gan citādi mierā, bet tomēr meitu ātrāki nedod, kamēr

šī mazākais vietraugās bijusi.

„Labi," kungs atteic, «izvilkšu sudraba ķēdi no tavas būdi-

ņas līdz manai muižai. Rītu lai tava meita tik nāk gar sudraba

ķēdi, gan tad mani atradīs."

Meita no rīta iet gar ķēdi pa biezu, biezu mežu, kur vietām

nevar ne cauri tikt. Ap vakaru ķēde nobeidzas vārtu priekša.
Viņa piedauzās pie vārtiem, tūdaļ iznāk sieviņa un atslēdz vārtus.

Pagalmā meita ierauga vārtu katrā pusē divi lauvas. Tā sabīstas,

bet sieviņa drošinādama ieteic, ka lauvas ieejot svešam ļauna

nedarot; bet ja kāds svešs pa vārtiem ārā ejot, tad tūdaļ gabalos
saplosot. Tomēr tas vēl nekas. Meita bez tam dabū arī vēl zināt,

ka šī pils pieder slepkavām, kuri aizgājuši laupīt. Viņa grib at-

pakaļ griezties, bet sieviņa pamāca: labāk kādā mucā paslēpties.

Slepkavas mēdzot ap to laiku mājās nākt, varot gandrīz tepat aiz

vārtiem satikt. Nabadzīte paklausa un paslēpjas mucā. Nu līdz

ko šī labi mucā ielīdusi, te slepkavas pārnāk ar ķēniņa princesi.
Princese bija ģērbusies loti dārgās drēbēs un ar dārgiem gredze-
niem uz pirkstiem. Slepkavas velk princesei gredzenus no pirk-
stiem. Kad vienu gredzenu nevar lēti novilkt, tad briesmīgie pa-

ņem cirvi un nocērt princesei pirkstu. Cērtot pirksts iesprāgst
tai mucā, kur nabaga Vija meita paslēpusies. Viens slepkava

grib iet pirkstam pakal, bet par laimi otrs uzbļauj: „Ko nu mek-

lēsi, gan dabūs rītā; nāc labāk te palīgā!"
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Beidzot slepkavas nolaupa princesei ari dārgās drēbes un tad

to iebāž cietumā. Nu slepkavas paēd vakariņas un tad noliekas

gulēt. Naktī, kad visi slepkavas krāc, meita izlien no mucas un

atminas, ka ienākot priekšnamā galu un maizes kukuļus redzējusi.
Viņa paņem vienā rokā galu, otrā maizes kukuļus. Pie vārtiem

pasviež_ vienai lauvai maizi, otrai galu. Kamēr lauvas ēd, šī at-

slēdz vārtus un projām. Bet nakts loti tumša: nevar vairs sudra-

ba ķēdi ieraudzīt. Meita apguļas zem kupla kadiķa krūma un

domā rīta gaismu nogaidīt. Lauvas tomēr pasviesto paēduši, sāk

nikni rūkt. Ak tavas briesmas! Slepkavas tūliņ kājās un ar

uguns pagalēm rokās meklē visu mežu. Par laimi pats virsnieks

pavēl meklētājiem dziļāki mežā doties. Slepkavas izmeklējās —

nekā. No rīta meita pārnāk sveika pie tēva un izstāsta, ko pie-
dzīvojusi. Tēvs noiet pie ķēniņa un pasaka, ka viņa princese
slepkavu nagos. Ķēniņš paņem karaspēku un liek Viļā meitai pa

priekšu iet līdz pašai slepkavu pilij. Karaspēks atron princesi cie-

tumā un tūdaļ to atsvabina. Nu ķēniņš liek slepkavas pakārt,

pili izpostīt; bet visus slepkavu dārgumus un naudu nabaga Viļā
meitai atdot. No slepkavu naudas Vilis uzcel savai meitai greznu

pili.

9. A. 955. a. V. Zacharska no V. Dembovska Zvirgzdiene.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns boguots muižinīks; nūmira juo sīva, bet pa-
lvka vīna meita, kura beja cīši šmuka. Muižinīks, kai tāvs, cīši

jū mīluoja un žāluoja. Vīnu reizi uz muižinīka meitu atbrauc svuo-

tus vīns jauničs, kurs izdevja sevi par lelu un boguotu grafu. Itvs

grafs beja jauns un cīši smuks; muižinīka meita ju mīluoja. Tai

itvs grafs braukuoja uz muižinīka meitu, cytu reiz atbrauc vel

ar sovu draugu, kuru īpazeistynuoja kai nazkaidu kunga dalu.

Vīnu reiz vosoras laikā itys grafs naatbrauc kaidu nedēlu un vai-

ruok uz muižinīka meitu. Meita jau navar nikai sagaidīt sovu

grafu un palyka pavvsam skumīga, bet tavam nikuo narunoj, ka

jeļmīloj grafu. Vīnu reizi sasalasīja meita īt uz mežupastaiguot.
Nuīt meita uz mežu, staigoj, dzīd vīna paša un losa ūgas. Stai-

goj jei, staigoj — vērās: maziņš kalniņš. Pīīt jei pi ituo kalniņa,

vērās, ka tī ir zam zemes ustabiņa. Meita dūmoj: „līšu es tyma

ustabiņā pasavārtu, kas tī ir."

īguoja jei — vērās: daudz pīsystu laužu! It jej tuoluok pa

tū ustobu un vērās — tī smukā un boguota ustobā stuov gulta

nu vīna zalta un vvsaidi duorgi deči. Meita dumoj: „Es naīšu

nikur, nūsaglobuošu zam gultas un gaidīšu, kas tī atīs, un zy-

nuošu, kas te dzeivoj: vai zvēri, vai lauds?"
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Tai meita padarīja, paleida zam gultas, sēd un gaida, kas

atīs. Jau taisījuos tvmss, jau vokors, bet meita vys sēd zam

gultas un gaida. Atīt treis jauni puiši un atvad vīnu cīši smuku

meitu, vvsa jei izpuškuota ar duorgim akmeņilm un duorgim zalta

gradzvnim. Meita sēd zam gultas un veras, kaidi itī puiši. Jei

pazvna 'sovu grafu un ūtrū, kuru grafs īpazeistynuoja kai kunga
dālu. Meita klausuos, kas byus tuoluok. Grafs pajēmja nūsyta

itū meitu, nūjēmja nu juos kokla duorgūs akmeņus un nū rūku

zalta gradzynus. Vīns gradzyns beja cīši duorgs un juo nikai

navarēja nūjemt nu piersta. Kungs pajēmja ciervi un atcierta

ar vysu pierstu, bet piersts ar vysu gradzynu nūkrita zemē.

Gribēja trešais laupītuojs leist zam gultas un meklēt gradzvnu,
bet grafs runoj jam: „Lai byus, reit atrassim."

Suoka jī dzert un ēst. Dzardams grafs runoj sovim drau-

gim: „Reit ap itū laiku es atvesšu boguota muižinīka meitu, pi

juos ari ir daudz vysaida zalta."

Meita zam gultas vvsu dzierdēja. Laupītuoji paēdja, pa-

dzēra un nūguoja gulātu. Kad laupītuoji aizmyga, meita pajēmja
tā pierstu ar gradzynu un pa klusiņom izguoja uorā. Mežā vēl

beja tvmss un meita vvs staiguoja. Kad izlēcja saule, meita tyka

sovā sātā un vvsu izstuostīja šovam tāvam un paruodīja jam

pierstu ar gradzynu. Vacais muižinīks cīši sasabeida un nazy-

nuoja kū darīt; bet meita runoj tāvam: „Ka šudin atīs tī laupī-

tuoji, es ar jīm runuošu, bet tu īsi salasīsi nu vysas muižas stuod-

nīkus, tūlaik mes jūs ar pulku ļaužu satversim."

„Labi sadūmuoji, meit!" pasacīja tāvs.

Jau nūrītēja saule, atīt vokors. Atbrauc puora zyrgu smu-

kūs rotūs grafs ar sovu draugu, un muižinīka meita pījem jūs.
Leli vīsi ād un dzer, bet nikuo nazyna, kas jūs gaida. Vacais

muižinīks jau losa šovus struodnīkus, kab itūs lelūs vīsus sasitu.

Jī vysi dzer un runoj. Meita suoka runuot, ka jej šū nakt redzēja

sapynā, ka zam jūs gultas gulūt atciersts vīnas smukas meitas

piersts ar vysu duorgū zalta gradzynu. Laupītuoji vērās vīns

uz Otra, bet nikuo narunoj.

„Jā," suoka runuot grafs, „jau sapynam navar ticēt!"

Napabeidzja grafs sovas runas, kai jau atskrējuši vysas mui-

žas kolpi un struodnīki sasēja itūs vīsus ar viervem, nūgruoja uz

mežu. kur jūs ustobā, un tur sagvva vēļ trešū laupītuoju. Atroda

tymā zemes ustobā daudz vysaida monta, un daudz nūsystu

laužu. Itūs laupītuojus vvsus pakuora aiz mēlčs un ībuoza purā.
Pēc tuo laika vairuok tymā mežā nasavad taidi leli vīsi, kuri

braukoj uz muižinīku meitom, nūsaukdami sevi par grafim un

kungim. Tai vysi tī tagad dzeivoj mīrīgi.
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10. A. 955. A. Gari-Juone no 57 g. vecas Stepuonu Jadvi-

gas Domopolē. Latvju kultūras kr.

Senuok pi mums vysur beja bīzi un dziļi meži. Reizi vīna

jauna šmuka meitiņa aizguoja uz mežu ūguos un aizzamaldīja.
Staiguodama pa mežu, jei sateik puišus, vīns jū suok svuotuot.

Nu suokuma jei nagribēja īt, bet kad jis izstuostīja, ka asūt cīši

boguots, un jo natvcūt, tod lai ejūt apsavārtu. Izvad jū uz sty-
gas, paruoda, uz kuru pusi īt, un pastuosta, ka pi muojas vuortim

gulēs divi lelisuņi. Ejūt īškā vajag sacīt suņim: ..Sabal, Moska,
laid man īškā, bvušu jyusu saiminīca."

Pa nūruodītū stygu jei īt, īt un daīt pi vīnas cīši skaistas

muojas. Tai apkuort statiņš vīnūs zaltūs laistās, pa vvdu vuorti,
vuortu vīnā un ūtrā pusē gul pa suņam. īdama jei soka: „Sabal,
Moska, lai man īškā, byušu jyusu saiminīca."

Obeji suņi mīrīgi gulēja, jei īīt pilī — redz: vīna vecīte sēd

un gauži raud. Jei i prosa: „Kuo tu raudi, taidā skaistā pilī dzei-

vuodama?"

„Oi, meit, tu nazyni, kaidā tu nalaimē esi tykuse. Tu nu še-

nis vairuok uorā natiksi. Te dzeivoj slapkauņi un vysus kaun

zemē, kas tik vīn teik īškā. Šūnakt kaus mani, bet tu gon vēl
vari tikt uorā. Naktī, kad slapkauņi atīs mani kaut, tu palein
zam gultas, lai tevi naīrauga. Dreiži pēc tam jī apkriss gulēt,
kur kurais. Tu paklusiņom izlem nu gultas zamaškas un bēdz

prūjom. Pi suņim daguojuse, soki: „Sabal, Moska, laid maņ

uorā, byušu jyusu saiminīca." Suņi i palaiss tevi."

Tai pamuocījuse, vecīte vedja paruodīt slapkauņu montu.

Vīnā kambarī beja pylns zalta, ūtrs aizbārts ar sudobru, trešs ar

vysaidim duorgumim, un vīns pylns ar nūkautim cylvākim. īrau-

dzējuse tik daudz nūkautu cvlvāku, jei puorsabeida un dreižuok

steidzjās paleist zam gultas. Zam gultas jei gulēja leidz naktei,
te saskrēja slapkauņi, nūcierta vecītei golvu. Vīns kai cierta, tai

truopēja vecītei taišņi par mozū pierstiņu, uz kura tai beja gra-

dzyns. Tvs pierstiņš palēcja zam gultas, kur gulēja meita. Jai

drabuli puorjēmja, īdūmuojūt, ka jī var suokt meklēt tu pierstiņu

un atrass jū zam gultu, bet vīns nu slapkauņim soka: „Kū tū nīku

meklēt, lai palīk."
Nukovuši vecīti, dreiži apsagula slapkauņi un suoka šņuokt

vīn. Nūsaklausījuse, ka jau vvsi gul, jei klusiņom, uz pierstu
golim izguoja nu ustobas un, daguojuse pi vuortim, soka: „Sabal,

Moska, laid man uorā, byušu jyusu saimnīca."

Suņi palaidja, tūreiz jei 'skrēja uz sātu, dk spādama dreižuok.

Atguojuse uz sātu, meita pastuostīja, ka mežā ir skaista pils, kurā

dzeivoj septiņdesmit septiņi slapkauņi, un ka tur ir brīsmīgi dau-

dzi zalta, sudobra un cyta monta. Apkuortejī suoka pulcētīs un
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gudruot, kai nu slapkaunim dabuot montas. Pēc kaida laika at-

brauc vīns slapkauns pi tuos pat meitas svuotūs, jei i pīkreit īt.

Sasalauloj, suok dzert kuozas, a meita tikai vylcynoj, cykom sa-

salasīs vairuok ļaužu un apjems slapkaunus. Kaveidami suok

stuostīt sapņus, beiguos bryute soka: „Es redzēju sapnā vīnu

skaistu pili, apkuort pilei zalta statiņš, pi vuortim guļ divi leli

suņi. Tamā pilī beja vīna vecīte, kuru slapkauņi nūkova. Cārtūt

jai nūcierta mozū pierstiņu un tys nūļācja pi manis zam gultas."
Tū pasacījuse, jei izvylka nu ķešas nūcierstūs pierstiņu ar

gradzynu, un paruodīja slapkaunim. Jī stypri puorsabeida. Sasa-

lasījuši ļaudis apjēmja slapkauņus, pajēmja tūs pilī ar vysu montu.

Montu sadalīja sovā storpā un vvsi dzeivuoja boguoti ilgus godus.

Piezīme. N. Rancāna krājumā ir vēl viens tāds variants, kur meita

tāpat nonāk laupītāju mājā, bet kamēr laupītāji gul, viņa izbēg kopā ar otru

meitu, ko laupītāji ir pašulaik atveduši. Tā viss nāk gaisma un laupītāji dabū

savu sodu. P. S.

11. A. 955. A. M. Garkolne no J. Šnepsta Jasmuižas pag.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja divi bruoļi laupītuoji. Jaunuokais brouls sadū-

muoja precētīs un aizbraucja uz tvvuokū cīmu svuotus
L

Vīna

saiminīka meita pīkrita īt pi laupītuoja par sīvu un nurunuoja

kuozu dīnu.

Jau zam pošom kuozom meita sadūmuoja pi vokora aizīt un

pasavērt sova brvutgona muoju. Jei aizguoja. līt ustobā. Ustobā

tukša un pa ustobas vydu tak ašņa gruovs. Meita paleida zam

gultas un gaida, kas byus, kas nūtiks. Vokorā atīt bruoli un at-

nas leidza vīnu sīvīti. Jī izlyka sīvīti uz bluča un nūcierta jai

golvu. Vēl jī īsavēra, ka sīvītei uz piersta duorgs gradzyns. Jī

nūcārt pierstu. Bet piersts nūkrita zemē un pasavēla zam gultas.

Vacuokais bruols gribēja dabuot gradzyna, bet jaunuokais soka:

„Reitā pi gaismas atrassim!"

Tai i palyka. Bruoli aizguoja gulātu un aizmyga. Meita

tyulen izleida nu pagultas un izguoja nu ustobas, bet vysas duro-

vas atstuoja vaļā. Natuoļi nu laupītuoju ustobas beja lela egle.

Meita īkuopja eglē.

Bruoli gulēja, gulēja un tyka jīm solts. Jī pasamūdās un dū-

moj, ka pi jīm beja kaids zaglis. Pi laupītuojim beja taids suns,

kurs svešu cylvāku pa pādim sadzyna. Laupītuoji palaidja tū

suni un suns jūs aizvedja pi tuos egles un suoka rīt. Vacuokais

bruols gribēja kuopt eglē, bet jaunuokais otkon soka: „Nav tais-

nība, ka zaglis ir eglē, itymā eglē nivīns navar īkuopt. Suns

maloj!"
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Vacuokais bruols paklausīja jaunuokuo un jī sasadusmuoja

uz suņa un nūcierta jam golvu, bet paši aizīt gulātu. Pa tū laiku

meita nūlēcja nu egles un bāg uz sovom muojom. Ceļā jei sateik

vecīti, kurs vad vazumu balvu. Meita izstuostīja sovu nalaimi

vecīšam un prosuos, lai vecīts jū nūgloboj balvu vazumā. Vecīts

paslēpja meitu balvuos un brauc sovu ceļu. Bet laupītuoji nava-

rēja mīrīgi gulēt un sasarunuoja dzeitīs pakal. Natuoli vecīts

ar braucja ar baļvu vazumu, kai jau laupītuoji kluot un prosa nu

vecīša: „Vai naredzēji cylvāku ejūt?"

«Redzēju gon," atbildēja vecīts, „bet tys cylvāks jau lelā go-

bolā!"

Laupītuoji aizzadzyna pec svešuo cylvaka pakaļ, bet vecīts

ar meitu atbraucja uz sātu un dzeivuoja laimīgi.

12. A. 955. A. V. Fil š s no J. Červinska Malinavas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnam boguotam zemnīkam beja meita Madalīte. Vīnu reizi

zemnīks ar sovu sīvu braucja nazkur uz kuozom un meitu atstuoja
vīnu sātā. Madaļai beja baist vīnai palikt muojuos un vina pa-

saucja pi 'sevis draudziņas. Vysas atnuocja ar sovu dorbu un

suoka struoduot, jās beja kaidas ostonas meitas. Vīna meita pa-

zaudēja sovu vuorpsti un suoka meklēt, bet vuorpste pakrita zam

bučas ar yudeņi. Jei, maklādama jau gribēja paceļt, bet īrau-

dzēja tur laupītuoju, tvs jai teica: „Nasok cytom ni vuorda, jo

pašu tūlaik naatstuošu dzeivu!"

Viņa napasacīja Madaļai, bet tikai klusiņom sovom draudzi-

ņom. Tuos aizskrēja uz muojom, sacīdamas, ka gulēt jau gribīs.
Tai Madaļa palyka vīna. Te laupītuojs īnuocja ustobā un teicja:

„Nu tagad soki, kur ir nauda tovam tāvam?"

Madaļa nimoz nanūsabeida, bet satvēra ciervi un atcierta

laupītuojam golvu un dūmoj: „Laikam, vel cyti atbrauks laupī-

tuojam paleigā."

Pajēmja ciervi, sacierta gobolus_ vysu mīsu laupītuoja, sa-

lyka maisā, apdzēsja guņi, attaisīja lugu un laupītuoji

atbrauks. Pēc nazcik laika atbraucja laupītuoji un vaicoj: „Vai

vysu padarīji?"

„Jā!" atbildēja Madaļa un atdevja maisu. „Se jums, un brau-

cīt dreiži, es vēl kaut ku sameklēšu!"

Laupītuoji pajēmja maisus un aizbraucja,

Te atsagrīzja jau nu kuozom tavs ar muoti. Madaļa jīm vysu

izstuostīja un tai jī mīrīgi otkon suoka dzeivuot. Bet laupītuoji,

kad dabuoja zynuot, ka maisa ir mīsa ju drauga, sadūmuoja

braukt pi zemnīka svuotūs. Vīnu laupītuoju apgerbja labi un
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teicja jam, ka jis bvus jau par jauniču. Laupītuoji šādās lobūs

zyrgūs un atbraucja pi zemnīka. Zemnīks labi pījēmja un ar

prīcu teicja: „Labi, jemīt mums Madaļi!"
Zemnīks dūmuoja, ka tys ir kaids muižinīks un turēja tū par

lelu laimi. Bet Madaļa pa bolsam tyuleņ pazyna laupītuojus un

suoka tāvu lyugt, lai nadūd vuorda. Bet tāvs ni par kū. Vaja-
dzēja kuozas teisīt. Laupītuoji laimīgi iztaisīja vvsboguotoukuos
kuozas un beja vysi prīcīgi. Pēc kuozom laupītuojs aizvedja Ma-

daļi uz sovu muoju. Tur draugi soka: „Nu tagad jū nūsissim!"

Veiram palyka žāl Madaļas un jis soka: „Mīļī bruoli, pagai-
dīt lobuok leidz reitam, lai vina ar mani pyrmū nakti pavoda!"

Laupītuoji pīkrita. Reitā vini aizguoja uz dorbu un pasacēja
tam laupītuojam nalaist uorā Madaļes. Kad jī aizbraucja, Ma-

daļe ar osorom suoka lyugt, lai jis jū nūgloboj nu nuoves. Lau-

pītuojam žāl palyka un jis īdevja jai naudu un teicja: „Ej uz

mežu un īlein tur vīnā vacā kūkā, es ari dreiži atnuokšu pi tevis

un tūlaik mes aizbēgsim uz cytu mīstiņu!"

Madaļa pajēmja naudu un aizskrēja, mežā dabuoja vācu kūku

un pasaslēpja. Atskrēja laupītuoji, īraudzēja, ka Madaļas nav un

jūs draugs guļ uz zemes kai nadzeivs. Suoka prasīt, kas nūtyka,

un laupītuojs teicja: „Viņa īdevja man kaut kū izdzert, bet labi,

ka es tikai paraudzīju un vysu naizdzēru, jo tūlaik nabyutu
dzeivs. Paša vina nazvnu kur aizbāga, kad maņ slykti palyka."

Laupītuoji aizbraucja pi zemnīka meklēt viņas, bet slymais

pajēmja vēl naudas, aizbraucja mežā, dabuoja Madaļu un obēji

aizbraucja uz cytu mīstiņu un dzeivuoja tur labi. Kad laupītuoji
ari viņa nadabuoja muojuos, tad tai sttocja dūmuot, ka vēl tagad
laikam dūmoj.

13. A. 955. A. V. Filšs no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmui

žas pag. Latvju kultūras kr.

Vīnā krūgā dzeivuoja zemnīks ar sīvu un jīm beja vīna vī-

nīga meita, Anite. Vīnu reizi krūdznīks ar sīvu aizbraucja uz

kuozom cvtā mīstinā. Sātā atstuoja tikai vīnu sovu meitu. Jei

cepja gaļu un izdzierda, ka nazkas syt durovas. Meitiņa suoka

vaicuot: „Kas tur ir?"

Atbildes nabeja. Tūreiz jei attaisīja durovas un īlaidja īškā

vīnu cvlvāku, kurs beja laupītuojs. Laupītuojs suoka vaicuot
krudzinīka meitai: „Kur ir tāva nauda?"

Meitiņa atbildēja: „Es nazvnu, man likās, ka v"su naudu

pajēmja tāvs."

Laupītuojs pasasmēja un suoka meklēt, bet nikur nadabuoja.
Tad pīguoja kluot meitai un teicja: „Jo tu poša napasacīsi, kur

gul tāva nauda, es tūreiz tevi nūsaušu!"
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Meitiņa tvuleņ īguoja ūtrā ustobā, ruodīdama uz skreini, un

sacīja: „Šekur tāva nauda!"

Skreinē beja tik lela, ka tur varēja īlikt lelu cvlvāku. Lau-

pītuojs tikkū pīguoja pi skreines un īkrita vydā. Meitiņa aiz-

slēdzja jū skreinē.
_

Tikkū tāvs atbraucja, meita vvsu jam iz-

stuostīja, ka skreinē asūt zaglis. Tūreiz tāvs dusmīgs pajēmja
skreini un sagrīzja trejūs gobolūs.

Par kaidu laiku, kad meita izauga dīzgon lela, atbraucja
svuoti. Tāvs ar muoti meitu atdevja ar lobu pruotu. Nuokūšā

dīnā tāvs aizbraucja uz bryutgonu pasavērt, kai byus labi dzei-

vuot meitai. Iguojis ustobā, nūsabeida, jo redzēja gūvu uodas un

nadzeivūs cvlvākus, kuri gulēja zam gultas. Bet tūmār tāvs sovu

vuordu izturēja, tuodēl, ka beja meitu apsūlījis laupītuojam. Tvs

laupītuojs beja bruols tuo, kurs īkrita skreinē. Pēc kaida laika,
kad vajadzēja kuozas svinēt, meita pazyna laupītuoju un aiz-

bāga, bet kur, nivīns pa šam laikam nazyna. Beidzāt laupītuojs

apsaprecēja ar cytu sīvīti, bet krūdzinīka meitu aizmiersa pa-

vysam.

59. Meita pie laupītāja.

I, A. 956. B. 1880. J. Bank i n s „Š i s un tas" 11, 1875, 16.

Kādā lielā mežā bija itin branga vieta ūdens dzirnavām, bet

razbainieku dēl neviens melderis nedrīkstēja tur apmesties un

sākt būvēt dzirnavas. Šos razbainiekus gan reižu reizām bija

meklējuši un gainījuši, bet nekad viņus nevarēja uziet, jo tiem

bija skunstīga māja apakš zemes, kam pa jumta virsu līgojas
ūdens.

Reižu gadījās kāds bagāts melderis, kas apņēmās tur uz-

taisīt dzirnavas; viņš lika taisīt sienas no akminiem, dūris un

logu sleņģes no tīras dzelzs, tā nu bija ēka gatava, kur neviens

bez ielaišanas netika iekšā. Razbainieki jau daudzreiz bija tīko-

uši pēc meldera mantas un mēģinājuši ielauzties dzirnavas, bet

tiem nekad nebija izdevies.

īpaši reižu gadījās, ka melderis ar savu sievu aizbrauca uz

viesībām, mājās vairāk nepalika, kā tikai paša meldera meita,

viņa dienestnīca un zellis. Kad vakars jau metās, tad viņi visas

dūris un slēģus aiztaisīja cieti. Razbainieki jau bija moduši, ka

melderis bija izbraucis uz lauku, tādel viņi nu devas uz dzirna-

vām, gribēja tur ielauzties un izlaupīt, bet tie nekur dzirnavas

netika iekšā. Kad tie labu laiku gan šā, gan ta bija nopūlējušies,
tad beidzot pa ūdens rata caurumu, kur mazas durtiņas bija pa-

likušas vaļā, izdevās tikt dzirnavās, bet istabas tie tomēr neva-
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rēja iekļūt. Viņi nu iekāpa pagrabā, sāka tur cirst griestos cau-

rumu, caur ko pa vienam varēja iespiesties istabās. Meldera

meita, to redzēdama, paķēra tēva zobiņu, kas pie sienas karājās,

un nocirta ikkatram razbainiekam galvu, ku*"š izbāza pa caurumu.

Viņa jau tā bija nogalinājusi desmit razbainiekus. Citi razbai-

nieki to redzēdami, un manīdami, ka gaisma ar vairs nav tālu,
sāka bēgt prom. Mājas ļaudis vēl neuzdrīkstējās ne logus ne dū-

ris taisīt vaļā, jo viņiem bija bailes, ka burlakas kautkur ārā ne-

gaida. Kad melderis ar melderieni dabrauca pie durīm, tad šie,

viņu balsi pazīdami, attaisīja dūris un tos ielaida. Melderis ar

melderieni, tik daudz galvu un asinu istabā redzēdami, pavisam

noģība un tik pēc laba brīža vēl atdzīvojās. Meita nu tiem visu

izstāstīja, kas noticis, un ko šī izdarījusi.

Atlikušie razbainieki bija gluži dusmīgi par to, ka tiem ne-

bija izdevies; viņi nu apņēmās citādi melderam atriebties.

Reižu karīte, kam četri zirgi priekšā, dabrauca pie dzirna-

vām, kur smalki izģērbies kungs sēdēja iekšā, un kučērs ar su-

laini uz buka. Kungs, no karītes izkāpis, iegāja pie meldera
istabā un izdevās par kādu svešu baznīckungu. Melderis to, zi-

nāms, uzņēma, ierādīja kučēram stalli, kur zirgus nolikt, un pa-

šiem istabas, kur apmesties un gulēt. Kad nu baznīckungam pra-

sīja, kādēļ šis te braucis, tad atbildēja, ka šis esot brūtgāns un

gribot precēt meldera meitu. Meitai tas arī labi patika, tādēļ vini

dzēra precības. Kad nu melderis uz kāzām nevarēja braukt līdz,

tad arī kāzas turpat dzirnavās nodzēra. Pēc kāzām baznīckungs
brauca uz māju un, protams, ņēma savu jaunieti līdza.

Kādu gabalu pabraukuši, kučērs grieza zirgus šķērsām no

ceļa mežā iekšā. Sieva, to redzēdama, prasīja: „Kādēl nu brauc

mežā?"

Baznīckungs tai atbildēja: „Nu es tev atmaksāšu par to, ko

tu mums darījusi. Kā tu desmit no maniem draugiem esi nogali-

nājusi, tā ir tevi tagad nobendēšu."

Tie nu aizbrauca pie kāda maza dīķīša, te kučērs apturēja

zirgus, un baznīckungs, kas bija burlaka, ar to iegāja pa mazam

durtiņām pagrabā un gribēja viņu tur nokaut. Bet burlaku virs-

nieks uzsauca: „Pa°-aidi! Labāki lai tā dzīvo mūsu vecenei par

palīgu un palīdz tai ēdienu vārīt un mūs apkopt!"
Citi burlakas bija ar to pilnā mierā un tā — paldies Dievam

— meita palika pie dzīvības.

Kad nu meita nemaz netīkoja uz bēgšanu, tad šie to pa rei-

zām laida no pagraba laukā. No iesākuma viņu gan vēl apvak-

tēja, bet kad tā jau daudzreiz bija gājusi un arvien atpakaļ nā-

kusi, tad burlakas apmierinājās, domādami, ka šī laikam nezinot

ceļa uz tēva māju.
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Kadu reižu ta iegāja mežā malku lasītu. Viņa, labi dziļi ie-

kludījusies meža, nonāca ta[ vietā, kur tie šurpbraukdami bija
nogriezušies no ceļa, un nu ta it priecīga devās uz dzirnavām.

Razbainieki gaidīja un gaidīja viņas mājā, bet nevarēja sa-

gaidīt, tie ne domāt nedomāja, ka tā būs aizgājusi uz dzirnavām,
bet laikam_ turpat mežā apmaldījusies. Tādēļ viņi norunāja at-

vest šās tevu un mātišurp, nogalināt tos, un pēdīgi dabūt'sev

viņu mantas. Bet tomēr lāgā nezinādami, vai meita mežā apalo-
jusies, jeb varbūt aizbēgusi pie vecākiem, tie jūdza zirgus priekš
karītes un brauca uz sudmalām. Bēgle jau dzirdēja no tālienes
tos pašus pulkstiņus, kad to bij aizveduši, un nu zināja, ka tai

dzenas pakaļā. Viņa cclā ieraudzīja vīru ar tukšu ūdens vāti

braucam, šī skrēja pie tā un lūdzās, lai glābot. Vīrs domāja šā

un tā, tad paņēma ciri, izcirta vātei curumu, iebāza meitu tur

iekšā, apgrieza caurumu uz apakšu un brauca tālāku. Uz reizi

tam pieskrien karīte ar četriem zirgiem, un kungs prasa: „Vai
neesi redzējis kādu sievieti aizietam?"

Vīrs jau no meitas bija dzirdējis par tādu kungu, atbildēja,
ka nevienu cilvēciņu neesot manījis. Tie nu grieza zirgus apkārt
un brauca atpakaļ.

Vīrs, nobraucis pie dzirnavām, gribēja, lai nu meita lien no

vātes laukā, bet viņa apdomājusies teica: „Ej tu pie mana tēva

iekšā un lūdz savai vātij rūmi istabā."

Vīrs arī tā darīja, melderis gan negribēja pajaut, bet kad

viņš šim uzmācās, solīdams tam maksāt cik paģērēšot, tad arī at-

ļāva un vēl stellēja savus puišus palīgā tam ienest vāti. Melderis

iegāja vāti apskatīt, pa lielu brīnumu ieraudzīja savu pašu meitu

no tās izlienam. Nu vēl dabūja zināt, ka mācītāis cits nekas nav

bijis kā burlaka. Vecāki, par to nu diezgan izbrīnījušies, noru-

nāja, kas tad darāms, ja baznīckungs atkal atbrauktu. Melderis

vīru bagātīgi apdāvināja un iedeva tad citu vāti, lai varētu vest

savam kungam atkal ūdeni.

Otrā rītā tas pats baznīckungs bija atkal klāt. Tas lūdza

savu sievas tēvu un sievas māti uz kristībām, teikdams, ka Dievs

šiem esot devis jaunus dēlus. Tēvs arī izlikās priecīgs par tādu

ziņu, sauca savu meitu iekšā, kura līdz šim vēl nebija rādījusies.

Razbainieks palika bailīgs un kaunīgs un ķēra pec galdnaža, gri-

bedads melderi ar to nodurt. Bet melderis iesvelpās, tad viņa

puiši saskrēja istabā un savaņčoja razbainieku. Arī ta kučeru

un sulaini sasēja cieti, aizveda un nodeva tiesai, kur tie dabūja

savu galu un pelnītu sodu.

Meldera meita nu aizveda kādu pulku vīru uz burlaku pa-

grabu; tie tur noķēra vēl veselu desmit tadu brālīšu, kurus tur-

pat nogalināja. Pagrabā tie atrada brīnum daudz naudas un
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mantas, plintes un zobiņus un vēl citas dārgas lietas. No šā laika

melderis itin drošs varēja mist savās dzirnavās, jo razbainieku nu

vairs pavisam nebija tanīs mežos.

Es pats ari tur biju un redzēju šās plintes un dārgās mantas.

Kad razbainiekus nokāvām, tad mani atlaida uz mājām. Tie man

deva sukura zirgu un griežņu (kāļu) vāģus, man apģērbs bija pa-

pīra svārki, stikla zābaki un vaska cepure. Par nelaimi uznāca

lietus, no kā izkusa mans zirgs un mani svārki saplīsa; kamēr es

vēl apskatījos, ko nu darīt, tad puikas jau apēda manus vāģus.

Nu man bija jāiet kājām. Ejot man zābaki saplīsa, un kad man

nebija ne bikšu, ne krekla, ne vestes, tad es biju gluži pliks, tikai

cepure man vēl bija galvā, un to arī skrodelis man norāva. Tā

nu man gluži plikam bija jāstaigā. Es tad ieraudzīju šķūni, kurā

pakulas stāvēja, iegāju tur, pataisījos tur mīkstu gultu un apgūlos

pakulās. Rītā agri atnāca zaldāti un sāka lādēt lielgabalus, viens

zaldāts, pakulas ņemdams, sagrāba mani un iebāza lielgabalā par

prapi. Kamēr es vēl domāju kliegt un bļaut, tamēr sprāga liel-

gabals vaļā un mani atšāva te.

2. A. 955. B. J. Dīcmanis Pasaku vācelīte, 1891, 54 (20).

Citreiz dzīvoja kāds kungs ar savu sievu, un viņiem bija

viens vienīgs bērns, meitiņa no 18 gadiem. Kādu dienu gadījās,

ka meitenes vecāki izbrauca uz pilsētu un viņa viena pati palika
mājā.

Neilgi pēc vecāku aizbraukšanas, viņa ieraudzīja muižas sētā

ienākam 12 slepkavas. Slepkavas redzēdama, viņa loti sabijās

un nezināja, ko darīt, ko ne. Bet padomājusi, drīz arī_ atrada

derīgu padomu. Viņa saņēma dūšu un ātri vien nobultēja cieti

visas durvis un logus. Slepkavas, nevarēdami ne caur durvim,

nedz arī caur logiem tapt iekšā, izplēsa pils pamatā caurumu un

sāka līst caur to iekšā. Kunga meita, visas bailes atmezdama,

paņēma sava tēva zobenu un tad nostājās pie cauruma. Tiklīdz

pirmais galvu iebāza pa caurumu, viņa tūliņ tam nocirta galvu

un pašu ierāva iekšā. Otram tāpat galvu nocirta un pašu ierāva

pa caurumu pilī. Un tāpat trešam un ceturtam ari v. t. t., bet

divpadsmitais nebāza vis galvu, bet bāza pirkstus pa priekšu.
Kunga meita, pie cauruma stāvēdama, nocirta slepkavām kreisas

rokas pirkstus, un slepkava tūliņ aizbēga projām.
Uz vakaru, kad kungs un cienmāte pārbrauca, viņi ieraudzīja

šīs briesmas. Viņi loti izbijās un prasīja savai mīlai meitiņai, kā

šī slepkavība notikusi un kas tie nokautie par cilvēkiem esot.

Meitene nu ņēma un isteica saviem vecākiem it visu, kas bija
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noticis. Tad viņi brīnījās par savas meitas izveicību un drošo
dušu un pateica Dievam, ka tas viņu meitu bija izglābis no slep-
kavu rokām.

Neilgi pec tam slepkava,kam bija nocirsti kreisās rokas pirk-

sti, atbrauca muižā ar 4 melniem zirgiem un ar kučieri uz buka.

Pilī iegājis, laipni apsveicināja kungu un viņa cienmāti. Pēcāk

viņš pasacīja, ka nācis precēt viņu meitu. Neviens nevarēja do-

māt, ka viņš būtu kāds slepkava. Viņš bija lepnās dārgās drēbēs

ģērbies, kā muižnieks. Viņš arī izteicās, ka esot augsta un ba-

gāta muižnieka dēls, viņam esot liela muiža un daudz mantas un

bagātības. Kunga meita arī viņu vairs nepazina, jo viņš bija uz-

audzējis lielu, garu bārdu. Arī no rokas pirkstiem, kurus viņa
bija nocirtuši, nekā nevarēja zināt, jo viņš bija uzmaucis zīda

cimdus.

Vecais kungs un cienmāte, visu labu cerēdami, nekā ļauna
nedomādami, bija ar' ar mieru un apsolīja jaunajam muižniekam

savu meitu. Meita arī bija ar mieru un tūliņ aizbrauca viņam
līdz. Izbraucot viņa bija paņēmusi zirņus līdz. Pa ceļu braucot,

viņa arvienu nometa kādu zirnīti pie zemes. Ceļš viņiem gāja pa

mežu. Pēdīgi viņi uzbrauca kādu mazu koka mājiņu. Viņi pie-
brauca pie mājiņas un apturēja. Viņš ieveda kunga meitu bū-

diņā. Tad slepkava teica uz kunga meitu: „Tā ir mana staltā

pils! Es esmu slepkava, bet nevis kāda muižnieka dēls! Tu esi

nokāvusi manus 11 brāļus un par to nu es tev gribu atmaksāt!"

Viņš lika tūliņ krāsni kurināt un teica uz kunga meitu: „Kad
tu būsi paēdusi, tad es tevi tūliņ metīšu krāsnī, lai tu sadedzi!"

Kunga meita nu redzēja, ka bija piekrāpta, un domāja: „Gals

nu būs, šā kā tā," jo izmukt vairs nekur nevarēja. Viņai palika

loti bail un viņa sāka dikti raudāt. Slepkavas mātei palika skai-

stās meitiņas gaužām žēl, un viņa teica: „Es tev došu kukuli sil-

tas maizes. Kad tu pa vārtiem ci tad pasvied sunim to maizes

kukuli, tad viņš nevarēs tik labi tavas pēdas saost, un tā tu va-

rēsi brangi uz priekšu doties. Gar aku iedama, noģērb savas

drēbes un noliec tās uz akas malu, tad viņi domās, ka tu esi akā

ielēkusi. Par to laiku, kamēr viņi aku izsmels, tu varēsi brangi
uz priekšu doties!"

Sētā pie vārtiem bija piesiets liels nikns suns. Šis suns ne-

laida nevienu svešu sētā iekšā, nedz arī kādu svešu no sētas ara.

Vecīte meitu pamācījusi, izlaida viņu pa otru pusi pa durvim arā.

Meita nu lēnām gāja uz vārtu pusi. Pie vārtiem piegājusi,

viņa pārlauza maizes kukuli uz pusi, ka jau vecene tai bija pie-

teikusi, un pasvieda to sunim, suns maizes kukuli paķēris, iegāja

savā būdā. Meita nu tika laimīgi caur vārtiem cauri. Gar aku

iedama, viņa novilka savas virsdrēbes, nolika tas uz akas malu
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un tad devās mudīgi vien uz priekšu. Viņa cieti vien turējās pēc

zirņiem un tā tad viņa taisni gāja pa to pašu ceļu, pa kuru viņi

atbrauca.

Pēc kāda brītiņa slepkava gāja tanī kambarī, kur bija ieve-

dis kunga meitu. Krāsns jau bija nokurējusies un nu viņš gribēja
to mest tanī iekšā. Bet kā viņš iztrūkās, kad to tur neatrada!

Viņš izmeklēja arī citas istabas, bet kunga meitu neatrada. Nu

viņš tūliņ sasauca savus citus biedrus un tad visi steigšus devās

pagalmā. Tur arī neatrada. Tad viņi devās pa vārtiem ārā.

Aiz vārtiem viņi ieraudzīja uz akas malu kunga meitas drēbes.

Slepkava, ieraudzījis drēbes, teica: „Viņa būs akā ielēkusi!"

Nu viņi tūliņ sāka aku smelt. Aku gan izsmēla, bet meitu

tanī neatrada. Viņi sarunājās, ka tā būšot uz mežu noskrējusi.

Sepkavas nu steigšus vien skrēja uz mežu meitai pakaļ. Viņi nu

skrēja arvien tālāk pa minēto ceļu un ikkatru kuplu koku ceļmalā

ar spiciem pīķiem izbadīja, vai neatrastu tur meitu. Meita, ma-

nīdama slepkavas jau tuvu esam, tūliņ uzlīda uz kāda augsta un

ļoti kupla koka. Slepkavas arī pienāca badīt to koku, kur kunga
meita no bailēm trīcēdama tupēja. Viņa dabūja dažu dūrienu no

slepkavu pīķiem, tā ka asinis sāka tecēt, bet viņa cietās, cik vien

varēdama. Viens no slepkavām manīdams, ka asinis tecēja, ie-

saucās: „Tad ta silts lietutiņš līst!"

Pēc tam viņi gāja atkal uz priekšu. Kunga meita, redzē-

dama, ka slepkavas aiziet projām, nokāpa tūliņ no koka un devas

atkal tālāk. Tecēdama viņa satika kādu vecu, vecu vīriņu, salmu

vezumu vedam. Meita tūliņ lūdza veco vīriņu, lai viņu iekrauj
savā salmu vezumā, jo slepkavas dzenoties viņai pakal. Vecītis,

iekrāvis meitu vezumā, brauca atkal tālāk. Viņš varēja būt kadu

pusversti pabraucis, tā sastop viņu minētie slepkavas un prasa,

vai viņš neesot redzējis kādu jaunu meitu te ejam. Vecītis at-

teica, ka neesot vis nevienas redzējis. Vecītis bijis pats Dievs.

Slepkavas, vecītim neticēdami, uzstāja, lai viņš savu salmu

vezumu izkraujot. Vecītis viņus gan lūdza sacīdams: „Man jau
vienreiz apkrita, esmu vecs un loti nespēcīgs, kā lai es to atkal

pēc sakrauju?"

„Nebēdā neko, vecais, mēs tev līdzēsim sakraut!" slepkavas
atteica.

Kad vecais kādu drusciņu bija nokrāvis, tad slepkavas teica:

„E, te jau nebūs! lesim tālāk!"

Slepkavas aizgāja. Vecītis, savu vezumu atkal sakrāvis,

brauca tālāk. Kādu gabaliņu pabraucis, viņš kunga meitu palaida.
Meita gabaliņu pagājusi, satika atkal vienu vecu, vecu vīriņu ab-

ras vedam. Viņa lūdza veco vīriņu, lai pakrauj viņu apakš sa-

vām abrām, jo viņu slepkavas dzenājot. Vecītis tūliņ pakravā
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kungameitu apakš abrām un brauca tālāk. Vecītis necik tālu

nedabūja pabraukt, te sastapa viņu slepkavas un prasīja: «Ve-
cīti, vai neesi saticis kādu jaunu meitu, pa ceļu braukdams?"

Vecītis atteica, ka neesot nevienas redzējis. Slepkavas, ve-

cītim neticēdami, lika lai viņš savu abru vezumu izkraujot. Vecī-

tis jau bija pa pusei nokrāvis, te viens slepkava iesaucās: „Ē, te

jau nebūs! lesim labāk tālāk!"

Vecītis sakrāva savas abras un brauca tālāk. Viņš noveda

kunga meitu uz muižu, pie viņas vecākiem. Pēc tam vecais vī-

riņš pazuda ar visām abrām. Meita nu ņēma un izteica saviem

vecākiem galu no gala, kā viņai bija gājis ar bagāto muižnieka

dēlu.

Pēc necik ilga laika slepkava nāca atkal viņu precēt. Kunga

meita, gribēdama skaidri pārliecināties, ka atkal viņu tas pats

slepkava nepiekrāpj, lūdz jaunajam preceniekam laipni sacīdama:

„Draugs, parādi man savu kreiso roku, vai viņai ir veseli pirksti,

jo mani viens slepkava reiz piekrāpa!" Meita slepkavu šoreiz

arī vairs nepazina.

„Bet kā lai es tev viņu parādu, kad cimdi ir loti knapi un ne-

varu nomaukt?" slepkava vairīdamies atteica.

„Jā, bet es ātrāki pie tevis neiešu, līdz tu man viņu neparā-

dīsi!" meita droši atteica.

Par lielu lūgšanu un meitas uztiepšanu viņš arī parādīja.

Meita, ieraudzījusi nocirstos pirkstus, tūliņ viņu pazina par savu

pirmo brūtgānu, nežēlīgo slepkavu. Viņa pateica to saviem ve-

cākiem un kungs lika tūliņ muižas laudim viņu saņemt cieti.

Drīz pēc tam slepkava saņēma savu pelnīto sodu._ Kungs

sūtīja vīrus uz mežu uzmeklēt mazo būdiņu. Vīri būdiņa atrada

dažādas lietas, kā: bises, zobenus, pulveri, dunčus, pistoles v.v.c.

Veco slepkavas māti kungs lika uz pili atvest un viņu paturēja

muižā, par to, ka tā bija izglābusi viņa meitu no nāves.

Te nu bija! Slepkava, kunga meitai bedri rakdams, pats tanī

iekrita!

3. A. 955. B. Skolnieks J. Jurkis Nīcā. K. Lielozola kr.

Peiz dzīvojis viens saimnieks, un tam saimniekam bijusi div-

padsmit gadu veca meitiņa.

Vienā svētdienā visi nobrauca baznīca un maja palika tikai

mazā meitiņa ar lielu suni Zultānu. Tai laika maja ienāca kads

nabags un lūdza, lai meitiņa uzsildot viņam drusku kapiju. Viņa

arī izgāja sildīt kapiju, bet no ķēķa uz istabu biia mazs lodziņš,

pa kuru varēja visu labi redzēt, kas istaba notiek. Ta nu mei-

tiņa redzēja, ka bijušais nabags vairs nav nabags, bet jauns un
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lepns kungs. Tālāk vina novērojusi, ka viņš pie^jis pie loga un

vēcinājis ar baltu kabatas lakatiņu uz meža pusi. Viņa tūlīt no-

jautusi, ka tas kungs ir kāds laupītājs. Nu meitiņa nesusi kapiju

iekšā un teikusi: „Papiņ, attaisi man durvis!"
_

Kā vīrs piesteidzies un attaisījis durvis, tā meitiņa tūlīt ie-

šļākusi tam karstu kapiju acīs un izplaucinājusi acis. Tad viņa

uzsaukusi sunim: „Zultān, uzmanies!" Suns tūliņ nogazis_lau-
pītāju zemē. Tad meitiņa pajēmusi revolveri rokā un uzkāpusi

istabas augšā. Kad atnākuši laupītāji tad arī tie viens pēc otra kā-

puši tur augšā, bet meitenīte nošāvusi vienpadsmit laupītājus, ti-

kai divpadsmitajam pietrūcis ložu un tam tikai dabūjusi iecirst

galvas virsū un tas aizmucis.

Vēlāk, kad viņa izaugusi liela, tad tas laupītājs atnācis pie

viņiem ciemā un beidzot viņu aprecējis. Kad viņi bija saprecē-

jušies, tad tai devis, lai viņam ieskā galvu. Sieva ieskādama

ierauga tam galvā lielu brūci un prasa: „Kas tā par brūci?" Vīrs

atteica: „Tā ir tā brūce, ko tu man kādreiz iecirti, un par to tu

arī dabūsi nāvi. Drīzā laikā mēs tevi nomaitāsim."

Tad tie laupītāji noveduši viņu mežā un piesējuši pliku pie
vienas priedes, bet paši aizgājuši mežā meklēt sveķus, ko viņu

dedzināt. Bet tad viņas vīra sievas mātei iežēlojies viņas, tā

viņu atlaidusi, piesiedama baltu kreklu tai vietā. Uz meitu viņa
teikusi: „Skrej nu uz mājām!"

Meita arī skrējusi un satikusi stīpu vedēju, kam viņa lūgusi,
lai iekraujot viņu vezumā, bet stīpu vedējs negribējis to slēpt.
Nu meita skrēja tālāk, panāca vienu abru vedēju un lūdza tam,

lai iekraujot viņu savās abrās. Abrinieks viņu arī iekrāvis pašā

pēdējā abrā un braucis projām. Pēc kāda laika abrinieku panā-
kuši laupītāji, izkrāmējuši visas abras, bet nepacēluši tikai pēdējo
abru, kur meita bijusi apakšā. Abrinieks nu pārvedis meitu lai-

mīgi mājā, kas ta nu dzīvojusi pie saviem vecākiem.

4. A. 955. B. A. Smagars Līksnas pag

Dzīvoja vīrs ar sievu, viņiem bija viena meita. Reiz vīrs ar

sievu aizbrauc uz kāzām, un mājās paliek viena pati meita. Meita

visus darbus apdarījusi, liekas gulēt. Bet ap pusnakti viņa dzird

suņus rejam, pēc kam tie drīz atkal apklusa. Te nu atbrauca

divpadsmit laupītāji, un sāka barot suņus ar galu. Tā viņi klu-

sām gribēja izjemt logu, bet meita pamanīja, piecēlās, pajēma
zobenu un stāvēja pie loga. Tikko viens laupītājs līda iekšā, vina

nocirta tam galvu un pašu ievilka iekšā. Tā viņa apkapāja vi-

siem vienpadsmit laupītājiem galvas, bet divpadsmitais sēdās

zirgā un aizbrauca prom.
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Pec kāda laika šis slepkava aprecēja šo meitu. Slepkava nu

atzinās, ka viņš ir tas divpadsmitais slepkava, kas toreiz aizbēga.
JUn par to, ka manus biedrus nocirti, tev vajadzēs grūti atbildēt.

Tagad ej un sanes ūdeni katlā, es tevi par to izvārīšu."

Meita aizgāja un ienesa vienus nēšus pēc otriem. Aizgājusi

viņa izģērbās, pakāra drēbes uz koka un pati aizbēga. Slepkava,
nevarēdams sagaidīt, gāja viņu meklēt, bet viņas neatradis, pa-

vēlēja dzīties pakal. Kad jau bija tuvu pie tēva mājas, meita sa-

tika vecīti, kas viņas tēvam veda ogles. Meita lūdzās, lai viņu
vecītis paslēpj maisos, vecītis viņu arī paglabāja. Drīz pieskrēja
laupītāji, sāka durt ar zobeniem maisus, bet nekā neatrada. Kad

laupītāji aizbrauca, meita izlīda no maisa un devās uz mājām.
Otrā dienā pats slepkava atnāca uz sievas tēvu, bet meita,

to redzēdama, noslēpās. Laupītājs iegāja istabā. Tēvs prasīja,
kāpēc neatbraukusī arī meita, bet laupītājs teica: „Viņa negrib."

Šajā brīdī iznāca no istabas meita, slepkava gan gribēja

bēgt, bet viņu noķēra un izvārīja pašu katlā.

5. A. 955. B. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienava.

L. P. I, 87, 56.

Vienam ķēniņam ir viena vienīga princese. Reiz princese

brauc uz kuģa pa jūru, bet slepkavas nozog kuģi, pārved princesi

slepkavu mājā, pieliek pie sienas un aizsit siksnas priekša. Otra

dienā pēc tam ienāk slepkavu mājā puika. Slepkavas atstājuši

uz galda visādus ēdienus, dzērienus un paši aizgājuši laupīt.

Puika labi paēd, nomazgā traukus, noslauka un tad noliekas aiz-

krāsni gulēt. Slepkavas pārnāk. Viņu virsnieks ierauga tukšus

traukus un saka: „Še ir kāds svešs bijis!"

„Mēs paši traukus tā pametām uz galda," citi atbild virsnieku

mierinādami. No rīta slepkavas atkal atstāj traukus pilnus uz

galda un aiziet. Puika atkal apēd visu_ un nomazgā traukus.

Slepkavas pārnāk un virsnieks, uz galdu radīdams, saka: „Tagad

taču redzat, ka te kāds svešs ir bijis. Kas tad visu apēdis un

traukus nomazgājis?"

Jārauga meklēt, bet nevienam netīk celties, jo visi blando-

ties noguruši. Te virsnieks pilnā kakla sauc: „Svešais lai nāk

ārā! Ja pats iznāks, tad nekā nedarīsim!"

Puika nu izlien no aizkrāsnes un pastāsta, kur gadījies. Viņš

arī gribot slepkavas amatu mācīties. Dažas dienas pec tam

slepkavas taisās septiņus gadus iet projām. Viņi atdod puikam

atslēgas un pamet mājā par uzraugu. Visur puikam brīv iet, ti-

kai vienā kambarī ne. Kad slepkavas aizgājuši, tad puika doma:

„lešu taču paskatīties, kas labs aizliegtajā kambarī."
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Līdz ko atslēdz durvis, te princese brēc pie sienas. Zēns

klusina, lai nebrēcot, lai izstāstot, kā še tikusi. Princese izstāsta

visu un saka arī, ka tas viņas tēva tur jūrmalā. Fuika tūlīt

atpestī princesi un pārved to ar kuģi pie tēva. Tēvs no prieka
darina tik lielas dzīrās un sasauc, saaicina tik daudz kungu, ka

jādomā visa pilsēta pārsprāgs. Uz dzīrām ķēniņš pavēl princesei,
lai izmeklējot no visiem sev brūtgānu. Viņa izmeklējas puiku

un saka: „Citu neņemšu, kā tik to, kas mani izglābis."

Kungi pierunā tēvu, lai taču pie tāda Smurguļa puikas savu

bērnu nelaižot. Bet princese pastāv, ka cita neņemšot, kad tur

piķis lītu. Otrā dienā princese lūdz tēvam to pašu kuģi pavizi-
nāties. Tēvs dod; bet pavēl kungiem līdz braukt, jo viņam bail,
ka puika vēl nepierunā princesi aizbēgt. Kungi savā staroā sa-

runājas puiku likt nogalināt. Viņi piesaka kuģa laudim, lai pa-

kustināšot puikam kuģa laipu un iegrūžot to ūdenī. Bet puika pa-

maksā kuģa laudim un uziet uz kuģi kā stidilbis. Kuģis aizbrauc

jūrā. Kungi nu gudro visu laiku, kā no puikas vaļā tikt. Beidzot

tie nospriež puiku svešā krastmalā palaist, lai nomaldītos. Tā iz-

dara. Šis nabadziņš nu noplīsis iet un iet, kamēr satiek svešus

mūzikantus. Mūzikanti viņu aizved uz ķēniņa nili atpakaļ. Prin-

cese, ieraudzīdama mūzikantus, tūlīt pie tēva iekšā un lūdzas, ka

gribot vienreiz nabagu mūziku dzirdēt. Tēvs atvēl. Mūzikanti

un puika nostājas rindā un snēlē. Neviens puiku nepazīst. Prin-

cese iznes vīnu, muzikantus pacienādama. Dzerot puika novelk

princeses doto gredzenu un iesviež biķerī. Princese ierauga gre-

dzenu, pazīst arī tūlīt puiku un sauc: Negribu neviena cita, kā

tik to. kas mani izglābis!"
Tēvs nu ļaujas pielūgties un taisa kāzas. Abi dzīvo laimīgi.

6. A. 955. B. 540. K. Tima Svitenē. L. P. IV, 114 (24. 2)

Viens puisis, gar ķēniņa pili iedams, ierauga, ka ķēniņa meita

pulku suņu gana. Puisis pabrīnās par to un lūdz, vai nevarot vi-

ņam arī mazākais vienu suni atdot. Ķēniņa meita atdod arī. Pui-

sim nu gadās caur mežu iet, kur par nelaimi jāapmaldās. Neka

darīt — paiet visa diena, nāk jau vakars, nevar un nevar no meža

iztapt. Beidzot puisis saka uz savu suni: „Teci tu papriekšu.

es iešu pakal, kas zin, vai tad nelaimēsies izklāt."
Suns tek, tek tādu brīdi, te uz vienu reizi paspīd kaut kur

uguns. let ugunij tuvāk, ierauga lepnu pili. leiet pilī — neviena

civēka, tik pašā dibina istabā kaut kas ieklauvējas. Paver dur-

vsi, ierauga daiļu meitu vakariņas vārām.

„Kā tu te ietiki?" meita uzprasa brīnīdamās.

„Tā un tā — suns mani ieveda."
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„Vai! tad tev labi neies. Tā jau ir slepkavu pils. Pusnaktī

nāks slepkavas maja ar laupījumiem, posies tik projām!"
„Tikpat, kur lai naktī eimu? Vai tad ar slepkavām nemaz

nav iespējams pa godam iztikt?"

„Ar godu ne; ja spēj pārvarēt, tad jā. Tādēļ teikšu: te

pagraba ir tada muciņa ar savādām zālēm. Ja iedzer labu malku
— tūlīt speķi vai cik. Sadzēries tādēļ labi, tad iespēsi šo lielo

zobiņu cilāt, kas te pie sienas karājas. Varbūt ar to izdosies slep-
kavas nomākt. Man, re, jau arī labums nav nekāds no viņiem.
Viņi mani nozaga vinous jūras tēva pilī — jo esmu ķēniņa meita

— un atveda te kalpināt."

Puisis, to dzirdēdams, iešāvās pie muciņas ar savu suni un

saņēmās abi divi. Līdz ko muciņa izdzerta — spēks kur gadījies,
kur ne. Visa grīda līgojās, kad paņēma lielo zobiņu vicināt un

sunim pat kājas cietā zemē striga, kad izgāja skatīties, vai slep-
kavas nenāk. Pēc tāda aika nāks gan šie brangā pudurā salasī-

jušies. Puisis ar suni nostājās pie vārtiem ar izceltu zobiņu. Ne-

cik ilgi šie līdīs pa vārtiem iekšā, vezdami vienu sasietu cilvēku

vēl līdz.

„Kas tāds esi?" viens slepkava uzprasa puisim.

„Ače! kas es esmu!" puisis atbild un krauj ar zobiņu, lai at-

stiepjas. Tas bija par daudz. Nu visi kā vārnas puisim virsū,

bet nelīdzēja nieki. Kuru suns sagrāba, to nogāza gar zemi; ku-

ram puisis ar zobiņu lika, tas dzīvotājs vairs nebija. īsā brītiņā

viss slepkavu pūlis apkauts; tik paliek kā tas sasietais, lūgda-
mies, lai jel atstājot viņu dzīvu.

„Kas man ar tevi!" puisis atbild, „tik neliedzies izteikt, no

kurienes nāc, kas tāds esi un kādēļ tevi slepkavas sasēja."

„Esmu ķēniņa sulainis viņpus jūras. Mūsu ķēniņš, padzirdē-

jis, ka slepkavu pilī viņa meita smok, sūtīja mani meitu uzmeklēt;

bet tepat jūrmalā slepkavas aplenca manu kuģi, pieslēdza_ pie

klints, lai neaizpeld projām, un apkāva visus manus līdzbraucējus.

Mani pašu vien atstāja dzīvu, atvezdami te sasietu."

„Labi! tad tā gan būs tā ķēniņa meita, kas tur iekšā. Tūliņ

meklējamo redzēsi!"

Puisis pārgriež saites un ieved pilī meitu radīt. Paskatās —

jā! — ir gan tā pati, ko nācis meklēt. Ko nu gaidīt? Tūlīt no-

runā visi trīs sēsties uz kuģa un braukt ar visu suni pie meitas

tēva, pie ķēniņa.
Bet ķēniņa sulainis bija liels viltnieks. Viņš izliekas puisim

loti laipns, tomēr patiesībā gudroja viņu nomaitāt, lai varētu ķē-

niņam teikt, ka pats meitu izglābis un pārvedis. Un vienu dienu,

kamēr puisis ar suni kuģa mala iemiguši gul, sulainis klusu pie-

lien un iegrūž abus ūdenī.
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Kēniņa meita, to redzēdama, lauza rokas. Viņa esot devusi

puisim savu gredzenu, solījusies viņu precēt, kādēļ tik esot va-

jadzīgs bijis slīcināt tik labu cilvēku? Bet sulainis atbild: „Ne-

pīksti ne vārda! Ja nesolies mani precēt un neteiksi tēvam, ka

tikai es tavs glābējs, tad zini: tev tāds pats gals, kā tam puisim."
Nekā darīt — meitai jāpaliek klusu un jāapsolās tēvam melot.

Bet puisis nenoslīka vis. Suns to uzņem uz muguras un aiz-

nes uz mazu saliņu jūras vidū. Uz saliņas vairāk nav, kā tik

brūkleņu ogas.

„Labi, ja tā vēl!" puisis domā un sāk ēst. Bet, pāris sauju
noēdis, sāk manīt, ka lielais spēks nozudis un suņa arī vairs nav.

Neatliek nekas — sēd un bēdājas. Te atlaižas piepēši pie bē-

duļa mazs putniņš, nosēžas uz kamieša un dzied: „Tu tik bēdīgs,

es tik priecīgs! Tu tik bēdīgs, es tik priecīgs!"

„Jā, putniņ, kas tev nedziedāt, bet man! Ne man šī ne tā —

ne man saderētā brūte, ne man vairs spēka, ne arī ko ēst!"

„Nekas! putniņš iesaucas, nolēkdams no kamieša, „sēdies

man mugurā, aiznesīšu pie brūtes ķēniņa pilī!"

Un tai pašā acumirklī putniņš paliek par lielu ērgli. Putniņš

bijis tas pats suns. Puisis prieka pilns sēžas ērglim mugurā un

nu iet pa jūru jūrām, ka zib vien. Necik ilgi — pie ķēniņa pils
klāt. Puisis nolēc ērglim no muguras un domā pateikties, bet ka-

mēr apskatījies — ērglis pazudis. Ķēniņa meita, pa logu pama-

nījusi, tūliņ iztek pretim un stāsta, kā noticies ar viltīgo sulaini;

pateic arī, ka rītu būtu bijušas viņai kāzas ar viltnieku; bet nu

esot labi: lai iedodot viņas gredzenu, tūliņ būšot parādīt tēvam

un izteikt, kurš īsteni esot viņas glābējs un brūtgāns. Labi.

Pēc kāda laika ķēniņš iznāk puisi iekšā aicināt. Istabā ķē-

niņš izspriež tā; „Tev, viltniek, nav gredzena no manas meitas,

bet šim puisim ir, tādēļ tevi likšu noslīcināt, bet godīgo puisi ar

savu meitu salaulāt!"

7. A. 955. B. 313. M. Zaube Alūksnē. A. Bērzkalnes krāj.

Reiz dzīvoja māte ar meitu. Meita bijusi loti skaista, vārdā

Lienīte. Kādā dienā mātes nebija mājā, gājuši garām burlaki, ie-

raugot skaisto meiteni, viens to saķēris un nu aizveduši to tālu

tālu prom mežā, kādā lielā skaistā ēkā. Mājā bijušas kādas div-

desmitčetras istabas, visas loti skaistas, un katrā kautkas savā-

dāks.

Vienā dienā ragana ar saviem pavadoņiem aizgājusi uz mežu

un atstājuši meiteni vienu pašu mājā. Ragana iedevusi lielu bunti

ar atslēgām un piekodinājusi, ka trijās istabās viņa nedrīkstot

ieiet, bet pārējās, lai nebūtu garš laiks, varējusi iet apskatīt. Mci-
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tene sākusi apskatīt vienu istabu pēc otras, līdz kamēr nonākusi
līdz aizliegtajam. Vina aiz ziņkārības atslēgusi vienu istabu un

iegājusi tur iekša.

Pirmā istabā bijusi ieslēgta ķēdēs viena princese. Meitene

ļoti sabaidījusies un gribējusi bēgt ārā, bet princese vinu mīli pie-
saukuši klāt un sākusi stāstīt, kā viņa te nokļuvusi un kā tikšot

apēsta pēc trim dienām, jo ragana no cilvēku gaļas vien dzīvojot.
Tālāk viņa vēlējusi meitenei ieiet nākošā istabā, un pajemt trīs

lietas: ķemmi, zobenu un sarkanu banti. Meitene arī visu atne-

susi un princese sākusi stāstīt, kam katra lieta derot un lai bēgot
no šejienes projām un paziņojot viņas vecākiem, kur viņa atro-

doties.

Meitene tūliņ bēgusi projām, cik vien ātri varēdama. Mājās

pārnākot, ragana ar saviem pavadoņiem izmeklējās pēc meite-

nes, bet velti, beidzot noprata, ka tā aizbēgusi. Ragana nu sākusi

ost ceļu un tā arī saodusi un vēl ieraudzījusi sarkano banti, un pa
šo banti, kuru princese bija vēlējusi vilkt, lai meitene zinātu at-

rast ceļu un parādīt citiem, ragana ar saviem pavadoņiem dzi-

nusies pakal.
Pa to laiku meitene bija jau noskrējusi lielu gabalu, bet ra-

gana ar saviem pavadoņiem uz zirgiem to drīz vien panāca. Mei-

tene izdzirdusi sev aiz muguras dūkšanu un skanēšanu, tūliņ pēc

princeses pamācības iespraudusi ķemmi zemē, un tai vietā izcē-

lies uz reiz biezs mežs, kas tūliņ raganu ar pavadoņiem aizturēja.

Ragana aiz dusmām sāka ar zobiem grauzt sev ceļu, kamēr daži

pavadoņi aizjāja atpakaļ uz māju pēc rīkiem, ar kuriem varētu

tikt mežam cauri.

Pēc ne visai ilga laika tika jau ceļš iztaisīts caur mežu un

tie dzinās tālāk mazai nebēdniecei pakal. Un ilgāku laiku dze-

noties pakal, arī būtu panākuši, bet meitene iespraudusi zobenu

zemē, kā to princese vēlējusi, un tūliņ tur izcēlusies liela jūra.

Ragana pieskrienot ar pavadoņiem pie jūras, vairs nezināja

citu līdzekļu, kā tikt pāri, sāka dzert ūdeni un tā visi dzēruši ka-

mēr turpat pārplīsuši pušu.

Meitene pa to laiku jau atskrējusi līdz mājam pie matēs un

izstāstījusi visu; abas tūliņ devās pie paša keniņa paziņot, kas

nu gājis ar karaspēku meitenes pavadība pa sarkano banti uz

meža māju. Tā kā meitene visas istabas zinaja
L

ta tūliņ veda uz

to istabu, kur bija princese, lai nebūtu tik ilgi jāgaida.

Princese tūliņ tika arī uz vietas atsvabināta no ķēdēm, un

par pateicību deva meitenei daudz zelta_ un visādu dārgakmeņu,

bet svarīgākais bija tas, kā meiteni un mati pajemapie sevim pilī.

Princese dzīvoja ar meiteni Lienīti ka ar savu masu loti mīlīgi.

Meža māja tika nodedzināta, jo tur nevarēja neviens dzīvot, ta-
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pec ka pagrabi bija pildīti ar līķiem, bet raganu un viņas pava-
doņus turpat ceļa mala apraka.

8. A. 955. B. St. Ulanovska Viļānos.

Zbior wiadomosci do antropologii krajowej.

T. XVIII. Krakavā, 1895., 379. 43.

Bjeja treis tāva mjeitvs, i cīši tāvs bjeja boguots. Jis dzjei-

vuoja mježā par lesnīku, i soka jis tai: „Es ar muoti braukšu go-

stūs, a jius jau, mjeitvs, esit sātā par saimijnīcom!"
I nūbrauc tāvs gostūs, a tuos mjeitvs par dīnu apstruodoj

vvsu dorbu, jau vokors, sāstās juos cjepļa suonūs i sprēž. Juos

kai sprēž — nūtriukst vacuokai muosai vuorpstjeitja i rozkreit

caur greidu. Tai jei soka tai iz vidiškū sovu muosu: „Pacjel tu,

muosjeņ, vuorpsti i padūd maņ!"
Jei nūkuopja nu cjepla suoņu, pīleika i padjevja jai, i poša

tiuleņ pa dūrs uorā! A jei kai pīleika, itai īraudzēja, ka tī zarnu

zam greidvs daudz laužu gul. Jei nūzabjeida i nūskrāja pascjēt
tāvam ar muoti.

Nu, a tjei vacuoka muosa sprādja, i otkait attriuka jai vuorp-

stjeitja, i nūkrita. Jei sauc jaunuokuos muosvs, soka: „Padūd tu

maņ vuorpsti!"
Jei padjevja, akai leika ar rūku izvilkt zam greidys, tai jei

īraudzjēja, ka tī daudz laužu gul. Vot, jei padavusja — mudri pa

dūrs!

A tjei vacuokuo vys sprēž, jei dūmoj, ka juos izguoja uorā

taipat. A juos īraudzjēja pi tūs laužu cīši daudz nažu, i blisis, i

zūbynu. Juos dazagoduoja, ka jī razboinīki, i nūskrāja plykom

kuojom, kraklūs, plykys golvys, zīmys laikā, tī, kur muotja ar

tāvu nūbraucja gostūs, kab padūt jīm ziņi.

Nu, a jei sprādja, sprādja — i otkait nītriuka vuorpstjeitja.

Muosys izguoja, jau nikam nava jai padūt, vot jei pīleika poša i

vjerās, ka tī tik daudzi ļaužu zam greidys. I soka jei tai iz tīm

laudim: „Voi jius esit lobi ļauds, voi slikti? Līnīt jius uorā!"

Jī atsoka: „Rozciert tu greidā caurumu, to mjes izleisim."

Ajī izleida caur uorīnis zam greidys. Jei pajem ciervi, roz-

cierš — tai jī i izlīņ, divpadsmit razboinīku. Jei soka iz jūs: „Es
diīšu jums āst i dzjart, i mjeikstys vītvs pataisjēšu, jius gulīt, tojko
| tikai] nakaunīt maņa zjamjā!"

Jī atsoka: „Nu, āst i dzjert dūd mums, a tovu mjeikstū vītu

navajaga myusim. Atņes tu mvusim sjev kuram pa molkys pa-

galai zam golvvs, mjes puorgulāsim iz plykys greidys!"

Jei i atņazja sjev kuram pa molkys pagalai. Jī pajēdja, pa-

zadzjēra, lykās i apzagula vysi, i vvsi aizmyga — kai pīdzjera,
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tai aizmvga. A jī djeļ tuo gribjeja tuos molkys, kab jīm bvutu
cits zam golvys, to jī mudruok rozzamūss. Akai jīm byus
mjeiksts, to jī varbyut dagulās ida gaismys. Atbrauks saimijnīks
i sajims jus. A tai jī zyna, ka naaizzagulās. Vot, kai jī aizmyga,
tai jei pajēmja pati osuoku zubynu, kai cierta, tai reizjā sješim gol-
vas nūst. Jei papruovjēja, kab jī naatzamūstu. Kai cierta ūtru

reizi, tai vjāl sješim golvvs nūstu! Pajēmja sasvīdja zam grei-
zs jūs kuojis i rūkys, a gali jēmja maisūs i kubulūs i vyss sa-

statjēja uorā iz pogulma. I atbrauc otkait sješi razboinīki ar sješi

zirgi. A jei sazaloda tai kai razboinīks i soka iz jūs: „Mudruok
līcit vazumā — atbrauks saimijnīks! Jau citi vysi nūguoja, mani

vīnu pamjatja, kab jiusim paleidzjāt montu salikt!"

Jī salyka montu, a jei soka: šei jau īškys kuojom, na braukš-

kys! Nu jī nūbraucja iz sātu sovu — atbraucja iz sātu, suoka

vjārtīs tuo monta i vjerās, ka tī gala tūs razboinīku. Jī cīši roz-

zasirdjēja, ka apkova vysys, i pascjēja tai: „Nu, paga, paga!

Mjes jau bjeigsim tū, kur mums tai padarēja!"

A jei tai šaltjai jēmja izmozguoja tū asni nu greidys. A ka

izausa dīna, to atbraucja tāvs ar muoti i tuos div muosys. Jī dū-

muoja, ka jau nikuo naatrass — ustobu vīn, ka nabyus sadadzy-

nuota, — i ka jei nadzjeiva byus, a jei paldīs Dīvām — dzjeiva i

vasaļa! Muotja i tāvs taidi rodi [priecīgi], cīši juos žāloj, ka jīm

vyss monts dzjeivs palyka caur jū. A tuos kuojis, rūkys izvylka
i aproka dūbjā.

Nu, par cik laika tī — voi par godu — i atbrauc iz mjeitu, iz

tū vacuokū, svuotūs tys razboinīks vīns. Jis patyka tai mjeitai,

jī i aizdzēra [nodzēra precības]. I razboinīks zyna, ka tjei mjeita

ir, kur kova; mjeita nazyna, ka jis razboinīks, i ka ar jū itī i irai-

da, kur tū montu vjadja. Nutai jī sataisa kuozys, ad, dzjer, don-

coj, vysa nūguluoja — brauks jau niu iz tu golu, iz puisja satu.

Nu brauc jī iz tīni — tī taids myurys brīsmjeigs, vuorti ar lylom

atslāgom aizslāgti, ka pavysom navar redzjet ustobys. īvjadja

jū tī, atī nikuo navaida, monta daudzi, a laužu nava, tik vīna

vjacja vāca. I vot, par dīnu, voi par divi, nūbraucja juos vjeirs

ar cytim razboinīkim; a jei nazyna, ka jī nūbraucja kautu otkait

laužu. īt jei [vīnā] kambarī i vjeras: ka nukauta buoba i mozjenč

bjērņeņč pakuorti aiz kuoju, i laužu pogrobs pylns, i kuoju, i gol-

vu, i pošu kaulu, vysa kuo pylns! Jei dumoj: „Nu, nabyus maņ

labi niu!"

Čup [ker] jei vīnvs atslāgys nu vjacis, atsladz taid's mozjenč

vuortjeņč i skrīņ pa cjelu. Skrīņ, skrīņ — cik jau vjerstu skraja

plykom kuojom, par tū, ka jei bjeidas apaut kuojis, kab vāca na-

īraudzjētu, ka jei ladās [taisās] īt nu satys nūst. Vot, jei bag,

bāg i līkās jei iz zjamjas, klausās, voi skrīņ pakaļ. Klausās —
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jau vysa zjamja dudz, jau skrīņ pjēc juos. Ikuop jei cjela molā

eglā i sjād, a jī kai skrāja, rozskrāja cauri [garām] jau caur [gar]
egli. Jei soka: „Nu, paldīs Dīvām, ka rozskrāja caur!"

A jī na par lylu šaltjeņu grīzjās atpakaļ i brauc pamozam —

jau juos nadadzjeit. A jīm bjeja suņeits leidza. Tai tvs suņeits,

daskrējis pi tuos egles, i rej. Jī nūstuoja dabraukuši, a juos vjeirs
soka: „Kuopsim jau nu!"

A ūtris soka: nakuopškvs, „može [varbūt] suņcs vuovjeri rej
kūkā!"

Vjeirs soka: šys kuopškys. Nūkuopja i suoka jis badjet pa

tū agli ar zūbynu: može jei tī kur i aseitja. Sabadjēja jai vysys

kuojis i rūkys, a jei klus. Tys ūtris, sādādams iz zvrga, soka:

„Brauksim, brauksim, kū tu tī bodi?"

Jis atsasāda i juoj, i juodams, soka tai: JByutu šys jū, mau-

ku, nūkovs i pakuors, kab juos dabuotu! Laimja juos, ka izbā-

gusja! Vys jei tuoli nanūbjēgškjeitja par nakti, vys šys reitā juos

dadzjeiškys!"

Atjuoja iz sātu i soka: „Vajaga apslaucjēt zubynu: apzīds

ar svječim [aptraipījies ar sveķiem]!"

Slauka i vjerās, ka vvss zūbyns ar asni.

„A, to jei i bjejusja tamā eglā!"

Grīzjās atpakaļ i līk tamā eglā guni, kab jū nūdadzynuotu,

a jau reitā atjuos pazavārtu, voi byus tja juos kauleņč. A jei jau

nabjejusja tamā eglā. Cikom jī nūguoja iz sātu, jei nūkuopja i

skrāja. Skrāja cik vjerstu i daskrāja da ustobjeņis, atī cīši bjed-

nys vjeceits ar vjacjeiti dzjeivuoja, pūdnīks, kur pūd's taisa. Jei

juo lyudz, prosa, kab jis nūvastu da juos sātvs, a jis soka: „Ak,
Dīvjeņ! kai jis dazynuos, tjev smierts [nāve] i maņ smierts!"

A jei vvs prosa.

„Nu, kūta darēt? Koč kai može tjev(i) i nūvjesšu!"_
Vot, jis pajēmja īkluoja rogovūs cysu, atguldjāja tu mjeitu i

pīlyka vjersā iz juos pūdu, blūdu i brauc. Izbraucja tik nu sā-

tvs iz cjela, i atjuoj jau razboinīks, juos vjeirs, i vaicoj iz pūdnīku:

„Voi tu naredzjēji kaidys mjeitys skrīņeit?"

„Ks naredzēju, es niu nu sātys izbraucu!"

„A može tu vazumā jū vjad? Kraun vazumu uorā!"

Vot, tvs vjecjeits suok rauduot, ka jam taidi nastipri trauki pi

vacuma, i kai jis krauss uorā, ka jam saduzs vvsi! Razboinīks
soka: „Nu, brauc jau, brauc! A ka satiksi jū kur iz cjela, to tu

jū nūzatur!"

Jis grīzjās atpakaļ, a" tys pūdnīks nūbrauc i atbrauc da tuos

mjeitys tāva ar muoti. īvjad jū ustobā
— jei sabadjeita, sagraiz-

jeita! Suok muotja rauduot, a tāvs nūbraucja pēc sudņiku [ties-

nešu], lai radz, ka jei sabadjeita vysa. Iz ūtris dīnys atbrauc jau



543

razboinīks, muotja vaicoj: «Par ku mjeita naatbraucja iz atkuo-
zom. Vajaga atkuozvs taisjet."

Jis atsoka: „Jei nagribjēja braukt. Kam cik [tik] tuoli?"
A sudņiki jau tī bjeja pi jusi saglobuoti i laužu daudzi. Vot,

tjei mjeita pajem iīt ustobā: jei īt paprīšku, atī vvsi īt pakaj.
Jis kaiju pamaņeja, cīši nuzabjeida, sjād aiz golda i narunoj nikuo.
Sasast tī vvsi, tī lyluokī i tī lauds, vazumūs i brauc iz juo sātu

iju pajem leidza. Dabraukuši, izjem vvsu montu i naudu, vys's
razboinīk s saspīž ustobā i līk guni. Cikom jī sasāda rotūs, vyss
sadaga, palni vīn palyka. A tjei mjeitu izlečēja [izārstēja] i jei
pajēmja cytu vjeiru.

9. A. 955. B. V. Zacharska no A. Rečas Rēzeknes

Silajāņu pag. Latvju kultūras krājumā.

Dzeivuoja vīnā solā vīns bednvs bobulīts. Viņam beja sīva

un vīna meita, kura beja cīši skaista; tikai beja vīna nalaimja, ka

beja bedeiga [nabaga]. Vīnu reizi juos tāvs ar muoti nūbraucja
uz cimu pi pazeistama sābra, a palvka meita vīna poša sātā, un

uz naktis jei paprasēja nu tuos pošos solās divējus meitiņus, kab

bvutu eisuoka nakts. Beja jau vokors, koleidz tī meitiņis vysus

šovus dorbus apstruoduoja un atguoja. Bobuleiša meita ar tai

pat struoduoja un naredzēja, kai jūs ustobā īleida div razboinīki

un nūzaglobuojās aiz cepļa. Atīt tuos div meitiņis un vīna īrau-

dzēja aiz cepļa vīnu razboinīku. Tei meitiņa ar sovu draudzeni

izskrēja nu ustobvs un nūbāga uz sovu sātu. Palyka bobula meita

vīna poša, un jei ari īraudzēja, ka ustobā ir razboinīki. Jī izleida

nū cepļa un suoka giustēt meitu pa ustobu, moz dūmuodama, sa-

tvēra rukuos ciervi un īskrēja pogrobā. Vīns razboinīks suoka

vērtīs, kur jei tī ira, bet meita pajājmja ciervi un nūcierta jam

golvu. Utrys razboinīks ari suoka vērtīs pogrobā, bet meita tymā

stracī atcierta jam abadivējim rūkom pierstus. Razbonīks satvēra

sovu nūkautū draugu un dreižuok nūbāga pa ceļu, a tei mejtļņa
vvsu nakti sēdēja pogrobā. Atbrauc tāvs ar muoti — vērās:

vysā ustobā pītecējis daudz ašņa. Nūsabeida tāvs ar muoti suoka

meklēt meitu, atrūn jū pogrobā. Suoka vaicuot, kas tja beja par

nalaimi, meita ari vvsu izstuostīja. Tai jī vvsi atkon dzeivuoja

mīrīgi.

Cik tī laika puorguoja — vīnu dīnu atbrauc pi bobula meitys
svuots. Kai jis īguoja ustobā, meita nu reizis pazyna, ka ir tys

pats razboinīks, kur beja atguojs ju nukaut. Tam jauničam, kab

naradzātu nūcierstūs pierstu, uz rūku apvvlkti cymdi, bet meitys

tāvs nikuo nazyna. Jauničs suoka runuot ar tavu, kab dreižuok

sataisēt kuozas —soka tāvam: „Es esmu boguota saimnīka dāls,
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tovai meitai- pi manis byus loba dzeive." Meita nagrib ni par

kūpi juo īt, bet kū lai dora, ka jauničs ar tāvu un muoti jau nū-

runuojuši? Sataisēja kuozvs, nūdzēra. Vajag jaunai puorai jau
braukt uz jauniča muoju. Meita jei prosa nu tāva, kab jis īdūtu

jai uz ceļa kaidu garči zierņu. Tāvs arī pībēra meitai uz ceļa

zierņu un jī nūbraucja. Jauničs vodoj sovu jaunivi pa vvsaidim

ceļim, kab tei navareitu tikt uz sātu; a meita svaida tūs zierņus

pa ceļu, kab pēčuok pa tīm pādim tikt atpakaļ. Cik tī jī ilgi na-

braukuoja, bet golu-golā ībraucja jī mežā un tī beja zam zemis

sataisēta ustobā. Tymā ustobā dzeivuoja daudz razboinīku, kuri

kai īraudzēja meitu, nu reizis visi palvka prīceigi un suoka runuot:

„Gon tu esi myusu vīnu draugu nūkovusa."

Jauničs tiuleņ pascēja nikuo narunuot un jī vysi atsasāda pi

golda dzert un ēst, bet meitys pi golda nasauca, a pīsacēja jai
kurinuot pierti un vuorēt korstu yudini. Meita gon nūguoja uz

pierti, bet tod pa tīm pādim, kur svīdja zierņus, atskrēja uz sātu.

Razboinīki nasagaidēja, kod atīs meita, izīt uorā pazavārtūs, a

meitys vaira nava un pierts nakurinuota. Itys jauničs pajām ar

sevim vīnu draugu un brauc pec meitys. Atbrauc jauničs pi mei-

tys tāva un stuosta, ka juo meita ir lela nakauņa, „nagribēja dzei-

vuot pi myusu."

„Kamdēl tu jū gribēji nūkaut?"

„Naklaus meitys, jei tev maloj."
Meita ilgi klausēja, kū razboinīks runoj, un golu golā pascēja:

„Ka tu esi lobs cylvāks, par kū tu itūs cymdus namauc zemē?"

Tymā stracī nu vysys solys saguoja puiši un nūruovja jauni-

čam nu rūku cymdus un tūlaik īraudzēja, ka nav uz rūku nivīna

piersta. Puiši sajāmja abadivējus razboinīkus pasādvnuoja cītu-

mā. Jūs muojā, kur beja mežā, atrada daudz vysaidys boguotei-

bys. Pec ituo meita dzeivuoja laimīgi.

60. Zilbārdis.

L A. 955. C. Skolnieks A. Ritens Nīcā.

K. Lielozola krāj.

Senos laikos dzīvojis viens kungs, vārdā Zilbārdis._ Viņš iz-

gājis apskatīt pasauli un saticis vienu skaistu meitu. Zilbārdis pra-

sījis, kur vina iešot. Meita atteikusi, ka viņa ejot darbu meklēt.

Zilbārdis pasaucis to pie sevis un teicis, lai nākot pie viņa pa mei-

tu, viņš jau esot taisni izgājis meitu meklēt.

„Kālab ne? Bet cik tu maksāsi gadāalgas?"
„Es tev maksāšu simtu dālderu gadā," Zilbārdis atteicis.

„Labi!" šī sacījusi, „bet kur jūs dzīvojat?"
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Latviešu pasakas un teikas X. — 35.

„Nāc man līdz, gan tad redzēsi!" Zilbārdis teica un griezās
ar meitu atpakaļ uz savu muižu. Kādu gabalu gājušiem, viņiem

pretī nākuši trīs vīri, kas prasījuši meitai, kur vina ejot. Meita

viņiem atteikusi, ka vina esot pie šā kunga par meitu salīguši.

„Cik tad viņš tev dod par gadu?" vīri prasījuši.

„Simtu dālderu", meita atteikusi.

„Vai viņš tev iedeva arī kādus dālderus rokas naudas?"

„Nē, viņš man vel nekā nedeva."

„Nu labi! bet pēc sešiem mēnešiem mēs atnāksim, tad viņam
būs jāmaksā pusgada alga. Še tev vēl šis svilpis, ja tev grūti

klājas, tad pasvilp un mēs tūliņ būsim klāt."

Un tā viņi izšķīrās. Kādu gabalu pagājušiem, Zilbārdis pra-

sīja meitai: „Kas tie bija par vīriem?"

„Tie trīs vīrieši bija mani brāli!"

Un tā viņi runādami bija jau nonākuši pie Zilbārža muižas tā-

lajā mežā. Viņa bija nodzīvojusi jau trīs mēnešus pie Zilbarža,

kad kādu dienu viņš tai sacīja, ka viņš braukšot uz Vaczemi, bet

šī paliekot mājā. Tad Zilbārdis viņai iedevis divpadsmit atslē-

gas sacīdams, lai tik tai kambarī neejot, kam esot sidraba at-

slēga. Pats nu viņš aizjūdza divus zirgus karietei priekša un aiz-

laida, ka zeme vien nodimdēja.
Viena pati mājā palikusi, meita pajemusi visas dļvpadsmit at-

slēgas, gāja tos kambarus apskatīt. Dažādas istabas viņa atra-

dusi dažādas dārgas mantas: sidrabu, zeltu, dārgus akmeņus un

citas līdzīgas lietas. Beidzot viņa pienākusi arī pie divpadsmitā

kambara durvim, labi apskatījusies un domājusi: „lešu tik iekša.

Ja jau nebūs labi, tad pasvilpšu savus bralus."

Tā nu viņa atslēgusi aizslēgtās durvis. Tur bija liels koka

bluķis uz tā bluķa stāvēja liels plats cirvis. Grīda bija pārklāta

ar asinim un gar sienām bija pakārti jaunu sieviešu līķi. Meita

loti nobijās un visas atslēgas viņai iekrita asiņu spainī._ Šī, paje-

musi atslēgu, pūlējās to no asinim noslaucīt. Te piepeži nodim-

dēja zeme, pārbrauca Zilbārdis un tūlīt prasīja, kur kambaru at-

slēgas. Šī arī tūlīt jēmās izstāstīt, kas viss noticis. Šis jau gri-

bējis grābt to rokās un nest uz to kambari, kur stāvēja bluķis ar

cirvi, bet šī loti lūdzās, lai ļaujot viņai vel aiziet uz savu istabu,

kas atradās otrā stāvā, lai noskaitītu beidzamo lūgšanu, un to

viņš šai arī atļāva.

Šī tūliņ uzskrēja augšā, pajēma savu svilpi un svilpa trīs rei-

zes no vietas. Zilbārdis gaida, gaida — nevar sagaidīt, uzskrien

dusmīgs augšā un velk meitu zeme. Te uzreiz iešņacas liels vie-

sulis un visi trīs brāli bija tūliņ klāt. Viens brālis izvilka zobenu

un nocirta Zilbārdim galvu. Tad viņi pajema Zilbarza bagātības

līdz un dzīvoja visi laimīgi.
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2. A. 955. C. Skolnieks C. Grigalunovičs Eglūna.

N. Rancana kraj.

Vīnā pilī dzeivuoja vīns valns. Tam vainām beja jau vīn-

padsmit sīvu, bet jis vēl pajēmja vīnu jaunu sīvu. Vaina pilī beja
daudz kambaru un nu tīm vīnā kambarī beja nūkauts viņa beju-
šuos vīnpadsmit sīvas. Un kad jis tagad otkon beja apsaprecē-

jis, tad vīnu reizi jis padavja sīvai atslāgas, un jai sācēja: „Tu
vari vvsur īt skateitīs, bet švtamā kambarī tev ir aizlīgts īt."

Un tai jis aizskrēja pa pasauli meklēt sev bareibas. Un kad

jis aizskrēja, jei suoka staiguot pa kambarim un golu golā jau
daīt pi tuo kambara, kurs jai beja aizlīgts. Un jei pajēmja atslā-

gas, atslēdzja un īguoja vvdā. Radz: tvmā kambarī beja lūti daudz

kaulu un ašņa. Tymā šaltī jai nu rūkas izkreit atslāga un palīk

ašņā. Viņa nūsabeiduos un aizskrēja jū mozguot. Mozguoja un

nikai navarēja atmozguot un tai palvka. Tad par nalelu laiku suo-

ka trīcēt vysa pilns un atbraucja valns. Tyuleņ jis guoja pi juos

un pajēmja atslāgas. Radz, ka jei beja aizlīgtā kambarī. Tod

jis sācēja: „Dūdu tev tikai treis stundēs dzeivuot uz šo pasaula.
Lai tu par treis stundis byutu gotova uz nuoves."

Natuoli beja sīvas bruoli un jei devja jīm zynuot, lai jī atskrīn

jū gluobt nu nuoves. Valns jū pajēmja aiz bizēm un jau gribēja

ar zūbynu atcierst jai golvu, bet uz reizes īskrēja pilī juos bruoļi.
Jī sajāmja vainu un nonuovēja. Tai muosa palyka dzeiva. Un

pēc tuo laika tei pils puokrita car zemi un tuos piles vītā izza-

taisēja lels, lels azars.

61. Laupītājs precē trīs māsas.

t. A. 955. D. 311. J. Bankins „Šis un tas" 11, 1875., 17.

Reižu dzīvoja melderis, kam bija trīs meitas. Ne tālu no vina

dzirnavām bija maza pilsētiņa, kur meldermeitas gāja uz tirgu.

Šās nu tirgū redzēja, ka citām meitām kungi šo un to_ dāvināja.

Uz māju nākdamas viņas par to vien runājās un bēdājās, ka šas

neviens uz tirgu nav ieskatījis un ka viņas nav dabūjušas nekādu

dāvanu. Kamēr viņas tā gāja pa ceļu runādamās, tamēr_ kads

kungs iznāca no meža, deva viņām daudz naudas un solījās tas

precēt. Pēc tam viņš atkal iegāja mežā un pazudās.

Pēc trim dienām kungs atbrauca dzirnavās, dzēra ar vecāko

meitu kāzas un tad ar savu līgaviņu devās ceļā. Pēc trīs dienu

brauciena pa mežu mežiem, tie atbrauca pie skaistas un grez-

nas pils, kur kungs dzīvoja. Otrā dienā kungs tai atdeva visas

atslēgas, tikai vienas istabas atslēgu pakāra nagla piesacīdams,
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ka lai šī tai istabā neiet. Tad viņš tai arī iedeva olu, kurā dēle

bija iekša, un nu pats aizgāja uz jakti.
Madāma nu, paņēmusi atslēgas, sāka staigāt pa pili un atslēgt

visas istabas, gribēdama zināt, kas tanīs iekšā. Viņa arī gāja un

paņēma aizliegto atslēgu, atslēdza tās istabas dūris, ko kungs bija
aizliedzis, un iegāja tur. Bet ko viņa tur redzēja? Tur nokauti

cilvēki gulēja iekšā sakrauti blāķu blāķos. Par nelaimi viņai ola

izkrita no rokas uz grīdas, šī nu vēl gan to uzņēma augšā, aiz-

slēdza dūris un aizgāja prom.

Kungs, vakarā atnācis mājā, prasīja pēc olas, tas olu pārsi-
tis tūliņ zināja, ka sieva arī bijusi aizliegtā istabā. Tad viņš ņē-

ma sievai pie rokas, veda pie tās istabas durim un prasīja: „Ar
kādu nāvi tu gribi mirt?"

Viņš tai nocirta galvu un iesvieda to ar visu rumpi līķu istabā.

Nu viņš taisījās un brauca pie otras meldermeitas precētos.
Kāzas nodzēris, mājās pārbraucis, atkal tāpat kā pirmai sie-

vai iedeva olu un atslēgas, tikai vienu pakāra naglā pieteik-

dams, ka tai istabā viņa nedrīkst iet. Bet šī tikpat kārīga kā

pirmā sieva, un kā Dievam žēl visas sievietes pasaulē, gribēja

zināt, kas tur iekšā, paņēma atslēgu, un gāja turp. Šās ola arī

iekrita istabā un palika ar asinim. Vīrs vakarā, mājā nācis, pra-

sīja pēc olas un to pārplēsis tūliņ zināja, ka arī šī bijusi aiz-

liegtajā kambarī. Viņš arī to tāpat nokāva un iesvieda līķi tai

istabā. Nu viņš taisījās atkal braukt pēc trešās māsas.

Kad viņš trešo māsu pārveda mājā, tad viņš atkal_ darīja tā-

pat kā pie tām pirmajām. Zināms, arī šī gribēja zināt, kas tur

kambarī ir. Viņa paņēma atslēgu un gāja uz to, bet ietina savu

olu lakatā. Kad vīrs nāca mājā un prasīja pec olas, tad šī to vi-

ņam droši pasniedza. Viņš, to pārplēsis tur ari nenieka neatrada.

Tie nu dzīvoja labu laiku kopā. Tad reižu madāma gribēja

braukt apmeklēt savus vecākuss. Kungs_ tai deva trijus vāģus,

kur mantu iepakāt. Viņa arī slepeni paņēma savu masu galvas,

ielika vāģos apakšā un mantu virsu. Kad tie nu kadu gabaliņu

bija braukuši, tad kungs sacīja, ka tam jaejot atp_akal cietumnieku

apraudzītu; bet kad nu madāma viņu sirsnīgi lūdza vairs neka-

vēties, braukt tik tālāk, tad viņš arī šas balsi paklausīja un brauca

uz priekšu. Kad viņi nobrauca dzirnavas, tad madāma viņu ta

piedzirdināja, ka tas vairs neko nesajēdza. Tad viņa aizskreja uz

pilsētu dabūja zaldātus, kas to saņēma cieti un nokāva.

Tagad meldermeita veda zaldātus uz pili._ Vienu dienu gā-

jušiem, tiem uznāca vakars, un viņi apmeta leģerimežā un tur

apgulās. Zaldāti, rītā pamodušies, aizgājuši un atstājuši madāmu

guļot. Tā atmodusies steidzas viena pati uz pili, bet ceļa ierau-

dzīja razbainiekus. Viņa nu saka begt un bēgot panāca stīpu ve-
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dēju; kuru tā lūdza, lai to ņemot un iebāžot savā stīpu vezumā,
bet tas to nedarīja. Nu viņa tālāku panāca mucuvedēju un lūdzās,
lai šis viņu glābot. Tas viņu iebāza apakšējā mucā. Burlakas

panākuši stīpu vedēju prasīja tam: „Vai neesi manījis kādu sie-

vieti?"

Tas atteica: „Nē, es nevienu sievieti neesmu redzējis."
Nu viņi steidzās tālāku pie mucuvedēja un prasīja tam arī

tāpat. Šis arī tiem atteica, ka neesot redzējis. Kad burlakas bija

aizgājuši, tad madāma izlīda no mucas un steidzās uz pili. Viņa
tur atkal uzgāja zaldātus, tie nu izņēma mantas un sadedzināja

pašu pili. «Tad veda visas mantas uz dzirnavām un sāka tur

dzīvot. Burlakas bija nodomājuši to nokaut. Tādēļ viņi raka

lielu gaņģi apakš zemes līdz pašām dzirnavām; tad uzplēsa grīdu
un sāka līst dzirnavās; bet madāma paņēma zobiņu un kurš galvu

pa caurumu izbāza, tam to nocirta.

2. A. 955, D. 311. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpinas

Skaistā.

Vienam bagātam tēvam bijušas trīs skaistas meitas, Viņām

bijis gan daudz precinieku, bet nav gadījies neviens tāds, kas

būtu vecākiem un meitām īsti pa prātam. Te vienu dienu ie-

braucis no tālienes viens svešs bagāts kungs, kas gribējis pre-

cēt vecāko meitu. Tas nu paticis tāpat meitai, kā arī vecākiem,
un drīz vien nodzertas kāzas.

Pēc kāzām jaunais vīrs braucis ar savu sievu tūliņ uz savu

māju. Nobraukuši labu gabalu, viņi nonākuši pie viena liela meža.

Te nu vīrs nogriezies no ceļa un sācis lingu lingām braukt pa bie-

zo mežu. Ilgu laiku tā braukdami, viņi pēdīgi nonākuši lielā

meža biezoknī, kur atradusies maza mājiņa, kurā dzīvojis jau-

nais vīrs. Mājiņa bijusi loti skaista un tur netrūcis nekādu mantu.

Pāra dienas jaunais vīrs ar savu sievu pavadījuši priekā un līk-

smībā. Tad vīrs aizbraucis uz lauku un atstājis sievu vienu pašu

mājā. Projām braucot, viņš tai iedevis trīs ābolus: vienu dimanta,

otru zelta, trešo sidraba, un stingri piekodinājis neiet tai istaba,

kas ar lūku aizsieta. Jaunā sieva tomēr nevarējusi nociesties,

un kā tik vīrs aizbraucis, tā arī tūliņ iegājis aizliegtā istabā. Tur

vairāk nokauti cilvēki gulējuši savās asinīs. Viņa nu tā pārbi-

jušies, ka āboli izkrituši no rokām zemē. Gan viņa drīz vien uz-

ņēmusi ābolus, bet tie jau bijuši tā ar asinim aptraipīti, ka neva-

rējusi vairs nekā notīrīt. Kad vīrs pārnācis mājā, tas tūliņ redzē-

jis, ka sieva ir bijusi aizliegtā kambarī. Vīrs par to loti saskai-

ties, ievedis atkal sievu asiņu kambarī un nocirtis tai galvu.
Pēc kāda laika vīrs pārtaisījis, kā varēdams, savu izskatu.
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pārģērbies citās drēbēs un braucis atkal pie bagātā tēva mei-

tām precībās. Neviens tur viņu arī nav pazinis. Šoreiz viņš pra-

sījis vidējo meitu par sievu. Vecāki žēlojušies, ka vecākā meita

jau esot aizvesta tālā svešumā, tādēļ vidējās meitas negribot dot

tik tālu projām. Svešais kungs stāstījis, ka turpat viņa kaimiņos

jau dzīvojot arī vecākā meita. To dzirdēdami, vecāki arī apmie-
rinājušies un tā nodzēruši kāzas arī ar otru meitu. Otrai meitai

izdevies atkal tāpat kā pirmai meitai. Arī viņa dabūjusi galu
laupītāja asiņu kambarī.

Pēc kāda laika laupītājs atkal pārģērbies par svešinieku un

atbraucis precēt trešo meitu. Viņš atkal stāstījis, ka abas vecā-

kās māsas dzīvojot laimīgi viņa kaimiņos, un tā melodams viņš

dabūjis arī jaunāko māsu savos nagos. Bet jaunākā māsa bijusi

uzmanīgāka par vecākajām. Kad laupītājs aizbraucis un atstājis

viņai trīs ābolus, tad tā tos paglabājusi savā gultā, kad gājusi

apskatīt aizliegto istabu. Tur nu viņa redzējusi abas vecākās

māsas nokautas. Vīram pārnākot viņa izlikusies priecīga, itin

ka nekā nebūtu redzējusi. Vīrs arī noticējis, ka viņa nekā ne-

zina, un tā abi dzīvojuši dažu dienu gluži mierīgi. Tad viņa lū-

kojusi pārrunāt vīru, ka vajagot braukt pie viņas vecākiem pa-

sērsties. Vīrs gan no iesākuma negribējis, bet kad sieva to katru

dienu lūgusi, tad arī ļāvis pārrunāties.

Uz braukšanu taisoties, vīrs atļāvis ņemt līdza arī veselu

kasti ar dāvanām. Jaunā sieva nu sakrāvusi kastes virsū visā-

das dāvanas, bet dibenu piebērusi pilnu ar zirņiem, un izurbusi tur

vienu caurumu. Braucot pa visu ceļu nu biruši zirņi laukā. Tēva

mājā nobraucot, meita tūliņ izstāstījusi, kāds briesmīgs laupītājs

esot viņas vīrs. Tēvs tūliņ gādājis, ka laupītājs tiktu saņemts

cieti. Pa izbirušiem zirņiem uzgājuši arī ceļu uz laupītāja maju

mežā, kur atraduši daudz nokautu cilvēku un nolaupītu mantu.

3. A. 955. D. 311. Skolnieks A. Jurkis Nīcā.

K. Lielozola krāj.

Vienreiz dzīvojis viens tāds pavecs dārznieks, un viņam bi-

jušas trīs meitas, dēla neviena. Un tā vini savus dārzus labi ap-

kopuši un brangi iztikuši.

Vienu dienu pie viņiem atbrauc viens augsts kungs: kučieris

uz bukas un kungs karietē sēd kā ķipis. Piebraucis pie veca dārz-

nieka, kungs visus apsveicina. Vecie dārznieki nu_pārbīstas: ka

ta nu tāds augsts kungs no viņiem gribēs? Kungs sak viņiem pra-

sīt, ka viņš grib viņu vecāko meitu precēt. Viņam esot sava

muiža, bet trūkstot tikai cienmātes._ Nu tie vecie dārznieki neko

slikta nedomā —
lai tas notiktu pēc viņa prata, meita pati arī
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nav pretī. Dārznieks liek savai meitai uzģērbt savas labākās
drebēs; kad aizbraukšot jaunā mājā, tur vina dabūšot vēl skai-
stākus apģērbus. Kungs izjem buteli vīna un pacienā savu sievas
tevu un sievas māti.

Un tā viņš liek sēdēt meitai karietē un kučierim pavēl braukt.
Viņi brauc lielu gabalu, līdz pēdīgi apstājas mežā pie kādas bū-

das un tur nu iet iekšā. Kučieris savāc zirgus un karieti un labi

paslēpj. leiet iekšā un nu viņa redz, ka nav vis muiža, bet slep-
kavu māja. No rīta laupītāji iziet un atstāj šo vienu pašu mājā.
Tas kungs viņai iedod vienu ābolu un saka: „Ar to tu vari spē-
lēties un visur tu vari iet un darīt, ko gribi, bet tanī kambarī

neej, kur ar lūku durvis aizsietas."

Nu tā viņi aiziet un šī viena paliek mājā. Viņa domā: „Kas
tur gan varētu būt?"

Tad attaisa to lūku un grib redzēt, kas tur ir. Viņa ieiet iek-

šā un ierauga: cilvēku galvas sakabinātas uz āķiem, asiņu trauki

stāv pilni asiņu. Šī nu nobīstas un tas ābols plauks! no rokām

laukā un tai asiņu bļodā iekšā. Gan nu šī izņem ābolu no asiņu
bļodas, noslauka ar kādiem lupatiem, kādus tur dabū, bet ābols

nav vairs tāds. kāds ir bijis. Nu šī iznāk no kambara ārā, durvis

aizsien atkal tāpat, kā bijušas. Tā viņa paliek loti bēdīga un no-

skumusi.

Nav ilgi — pārnāk visi seši laupītāji. Tūlīt tas kungs prasa:

«Parādi savu ābolu!"

Šī parāda, arī Kungs redz, ka nav vairs tāds, kādu viņš ir

iedevis, un teic: „Tu esi bijusi tai kambarī, kurā es tev aizliedzu

iet."
Šī atbild: „Es iegāju gan."

Tad viņš jem šo aiz krāga, ved tai kambarī iekšā, nokauj

viņu un galvu uzkabina uz āki.

No rīta kungs izģērbjas atkal citādi, kā viņu nepazīst, un liek

atkal citu kučieri un citādus zirgus aizjūgt un brauc atkal projām

pie vecā dārznieka. Atkal viņš tāpat dara, kā pirmo reizi, ieiet,

apsveicinās un saka, ka viņš nāk no kādas muižas un grib pre-

cēt dārznieka meitu. Viņam esot lieli darbi, bet tikai cienmātes

trūkstot. Nu vecie dārznieki nav pretī un meita ir arī ar mieru,

pārdomādama: „Mana māsa aizgāja pie muižnieka, iešu es arī!"

Kungs liek meitai sēdēt iekšā karietē un kučierim pavēl
braukt — un brauc projām. Viņi nobrauc turpat, kur jau pirmo
reizi. Viņi ieiet iekšā, kučieris nobrauc un novieto zirgus un

karieti.

Otrā dienā kungs, aiziedams uz laupīšanām ar saviem bie-

driem, iedod šai atkal ābolu un saka: „Ar to tu vari spēlēties un
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visur iet un darīt, ko gribi, bet tikai tai kambarī neej, kur ar lūku

durvis aizsietas."

Tā vini aiziet, bet šī nu, nevarēdama ciest, sien durvis vaļā

un iet iekšā. legājusi iekšā vina nobīstas, ieraugot savas mā-

sas galvu arī, un ābols plakt! no roku laukā asinu bļodā iekša.

Šī nu izjem gan to ābolu un noslauka ar kādām driskām, kādas

tur dabūdama, tad nāk ārā un aizsien durvis, kā bijušas. Nu šī

paliek pavisam bēdīga un domīga, jo ābols nav vairs tāds, kads

bijis. Nav ilgi — pārnāk viss bars mājā. Kungs tūlīt prasa, lai

rāda ābolu. Šis redz, ka nav vairs tāds, kā iedots, un teic: „Tu

esi man bijusi tai kambarī, kurā es tev aizliedzu iet."

Šī atbild: „Jā, es tur biju gan!"

Kungs jem šo aiz krāga, ved kambarī iekšā, nokauj vinu un

uzkabina galvu uz āki.
No rīta kungs liek nu sajūgt četrus zirgus kariete, uzsēdina

kučieri uz buku, jem vēl vienu sulaini sev līdz, pats parmasko-

jies, ka vinu nepazīst, un brauc projām pie veca dārznieka. Ka-

riete apstājas pie dārznieka mājiņas, kungs ar sulaini izkāpj no

ratiem un iet iekšā. Vecīši pārbīstas un doma, ka vai pats ķei-

zars esot atbraucis —ko gan šis gribēšot no viņiem? Kungs

sāk runāt, ka viņš grib vinu meitu precēt, ka viņš esot viens grafs

no dziļas Krievijas un viņam esot kādas divdesmit muižas, un

viņam tikai trūkstot lielmātes un tad būtu viss labi. Nu vecie ir

ar mieru un meita arī. Kungs liek ienest tūlīt savam sulainim

dārgu vīnu un citus dzērienus un vēl uzkožamos, tad krietni pa-

cienā savu sievas tēvu un sievas māti, un vecīši paliek lustīgi,

sāk dziedāt un novēl kungam laimes.

Kungs liek meitai sēdēt karietē un kučierim pavēl braukt un

aizbrauc, ka smiltis vien noput, turpat, kur jau pirmo reizi. Kungs

ieved meitu istabā, bet kučieris aizbrauc savus zirgus. Šī nu

redz, ka nav vis grāfa pilī, bet slepkavu maja. No rīta izejot

kungs iedod meitai ābolu unsaka: „Ar to tu vari spēlēties un iet

visur, kur gribi, bet tik tai kambarī neej, kur ar luku durvis aiz-

sietas "

Un tā vini aiziet, šī nu domā: „Kas tur varētu būt, ka tur

nav brīvi iet?"

Viņa raisa durvis vaļa un iet kambarī iekša. Tur viņa ie-

rauga savu māsu, divas galvas un asiņu bļodu, pārbīstas un ābols

izkrīt, bet šī žigli ar rokām pasit to sāņus un ābols nokrīt pie

durvu, neiekritis asiņu bļoda. Šī mundri uzjem ābolu, aizsien

durvis, kā bijušas, un iet prom. Nav ļlgi — parnak viss bars lau-

pītāju. Kungs tūlīt prasa, lai parada ābolu. Šī arī parada. Ābols

tāds pats, kāds iedots.

Kungs saka: „Tu esi uzticīga, mes dzīvosim.
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Nu tā paiet nedēla pa nedēlu, tā mēnesis arī vēl paiet. Reiz

viņa saka savam kungam: viņa gribētu braukt savus vecākus

apsērst. Kungs ir pilnā mierā un ļauj sapakot, ko viņa grib, un

novest saviem vecākiem. Viņa pagādā lielu ķoci un tur, laupī-

tājiem mājā neesot, pajem tās divas māsu galvas, un ieliek tai

kurvī pie apakšas un virsū sapakā dārgas mantas. Nu viņa saka

savam kungam, ka nu ir viss sapakāts un var braukt. Šai nu ir

bail, ka tik vīrs nesāk tās mantas skatīt. Bet tas kungs neko

sliktu nedomā, liek aizjūgt kučierim četrus zirgus, pajem vīnu līdz

un brauc prom pie vecā dārznieka. Nobraukuši viņi iet iekšā,
iet pie galda, ēd un dzer. Bet tā meita saka mātei, ka kurvja

apakšā būs vēl dārgākas mantas, lai viņa nenobaidās, ka tur ir

viņas meitu galvas. Un tā tūlīt tiek policijai dota ziņa, lai jem

vīrus, ka še ir lielais slepkavu virsnieks. Tā viņiem ēdot un dze-

rot, apstāj mājiņu bruņoti vīri un sajem slepkavu ar viņa sulaini

un kučieri cieti. Tas pats vēlāk notika arī ar citiem slepkavām.

Meita nu dzīvo pie saviem vecākiem tālāk uz priekšu, jo
mantas viņai netrūkst, ka var arī savu tēvu un māti uzturēt.

Piezīme. Līdzīgu pasaku turpat Nīca ir uzrakstījusi arī skolniece

K. Jaunzeme. P. Š.

4. A. 955. D. 311. A. Aizsils Lubāna no V. Grīvas.

Reiz dzīvojis kāds bagāts vīrs ar savu sievu. Viņiem biju-

šas trīs meitas. Meitām braukuši daudz precinieku, bet viņas ne

pie viena negājušas. Vecākā meita sev gribējusi vīru ar zaļu

bārzdu. Kad kādu reizi viņa tā teikusi, to noklausījušieslaupītāji.
Viens laupītājs pielipinājis zaļu bārzdu un nāk pie vecākās meitas

preciniekos. Vecāki viņam arī dod meitu un līdz lielu pūru. Meita

ar znotu apsolās pēc gada atbraukt ciemā. Laupītāji meitu aiz-

ved uz savu nometni. ledod viņai baltu olu rokā un saka, lai

viņa olu glabā — olu nedrīkstot nekamā ietīt. Laupītāji viņai

parādot vienu mājiņu un piesakot, ka viņa tur nekad nedrīkstot

ieiet. Kad nav neviena laupītāja nometnē, meita, ziņkārības dzīta,
ieiet mājiņā, kurā bija aizliegts iet.

Mājiņā viņa ierauga bedri, piesviestu ar nogalinātiem cilvē-

kiem, un uz malas saliktas cilvēku galvas. Tur ir arī vanna,

pilna ar asinim. Meitai ola iekrīt asinīs un paliek sarkana. At-

nāk mājā laupītāji, ierauga, ka ola ir sarkana._ Viņi tūlīt zin, ka

meita ir bijusi aizliegtajā mājiņā. Tā laupītāji tūlīt ieved arī meitu

tanī pašā mājiņā un nocērt viņai galvu
L

Vidējā meita gribot vīru ar zilu bārzdu, arī šoreiz laupītāji
to noklausījušies. Atkal viens no laupītājiem pielīmē zilu bārzdu

un nāk pie vidējās meitas preciniekos. Šoreiz gan vecāki negrib
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labprāt dot meitas, tāpēc ka jau ir pagājis gads, un vecākā meita

nav atbraukusi ciemā. Bet galu galā laupītājs dabū arī vidējo
meitu un lielu pūru līdz. Ar vidējo māsu notiek viss tas pats, kas

ar vecāko. Ari viņai tiek nocirsta galva.
Jaunākā māsa grib vīru ar sarkanu bārzdu, arī šoreiz laupī-

tāji to dabon zināt. Viens laupītājs pielīmē sev sarkanu bārzdu

un nāk precībās pie jaunākās meitas. Bet tēvs un māte jaunāko
meitu ne par ko negrib dot, tāoēc ka vecākās meitas neviena nav

atgriezušās. Beidzot, pēc lielas lūgšanās, viņam izdodas arī da-

būt jaunāko meitu. Viņi apsolās noteikti pēc gada atbraukt ciemā.

Arī jaunākai meitai laupītāji iedod baltu olu un saka, lai glabā

tāpat neietītu. Aizliedz viņai iet arī mazajā mājiņā. Bet, kad

laupītāju nav mājā, jaunākā meita ietin olu mutautiņā un iet mā-

jiņā.

Viņai iekrīt ola asinis, bet tikai mazs sarkans plankumiņš tiek

olai. Viņa ierauga uz bedres malas savu māsu galvas. Tagad

viņa visu saprot. Viņa paņem abu māsu galvas un ieliek savā

pūra dibenā. Atnāk mājā laupītāji un prasa viņai, lai parāda olu.

Viņa arī rāda un saka, ka viņai tecējis asins pa degunu un uz-

pilējis uz olas. Laupītāji arī notic viņai.

Ir pagājis jau gads, kamēr jaunākā meita ir aizvesta nomā-

jām. Viņa neliek savam vīram mieru, ka nu ir jābrauc ciema pie

tēva un mātes. Vīrs ir arī ar mieru, viņš tikai saka, ka ir ja-

pārkrauj viņas pūrs un jāpieliek pilnāks un tad jāved tēvam un

mātei rādīt. Pūrs tomēr līdz dibenam netiek izkrauts un nocir-

stās galvas netiek atrastas. Viņi aizbrauc pie vecākiem un pārē-

jie laupītāji arī līdz. Meita tūlīt izstāsta vecākiem, kas par lietu.

Tēvs paziņo valdībai. Valdība atnāk un saņem visus laupītājus

un nonāvē.

5. A. 955. D. 311. V. Eglīte Rīgā. A. Bērzkalnes krājuma.

Vienai mātei bijušas trīs meitas. Reiz atbraucis pie viņam

bagāts precinieks un precējis pec vecākas, ko tūlīt arī aizvedis

sev līdz.

Pils, kurā precinieks dzīvojis, bijusi loti grezna. Ceļš uz pili

bijis ar rozēm nostādīts, pie ieejas pilī stāvējušas divas lielas ak-

meņu lauvas. Pils īpašnieks atļāvis jaunai sievai staigāt pa vi-

sām istabām, izjemot tikai vienu, ko viņš turējis aizslēgtu. Reiz

viņam vajadzējis izbraukt. Atdevis sievai visas pils atslēgas,

viņš pieteicis tai, lai tikai aizslēgta istaba neejot. Bez tam, lai

zinātu, vai sieva nosacījumu izpilda, viņš iedevis tai sidraba oliņu,

kas viņai vienmēr bijusi jātur roka._
Kad kungs aizbraucis, sieva tūlīt sākusi apstaigāt pili. No-



554

nākusi līdz aizslēgtai istabai, vina, aizliegumam par spīti tomēr

iegājusi tanī. Bet tiklīdz ka spērusi kāju pār slieksni, oliņa iz-

kritusi un ieripojusi asinu bļodā, kas bijusi no durvim pa labi.

Viņa gan steigšus izjēmusi oliņu no bļodas un sākusi mazgāt, bet

nav izdevies nomazgāt. Aizliegtā istabā bijušas vairāk nocirstas

sieviešu galvas un nelaimīgā sieva nu drebēdama gaidījusi vīru

mājā.
Vīrs atbraucis un atprasījis atslēgas un oliņu. Kad ieraudzījis

oliņu netīru, ievedis sievu aizliegtā istabā, un par nepaklausību
nocirtis tai galvu.

Pēc kāda laiciņa kungs braucis precēt pēc vidējās māsas.

Kad vecāki prasījuši, kur vecākā, viņš teicis, ka aizbēgusi. Arī

vidējai bijis tāds pats liktenis kā vecākai.

Tad viņš braucis precēt jaunāko meitu. Kaut arī jaunākā

bijusi ziņkārīga, tad tomēr gudrāka par vecākām māsām. Kad

viņa gājusi aizliegtā istabā, tā oliņu ietinusi kabatas drāniņā. Ka-

batas drāniņa gan tikusi netīra, bet oliņa ne. leraudzījusi abu

māsu galvas, viņa ļoti nobijusies.
Atbraucis mājā vīrs. Kad redzējis, ka oliņa tīra, bijis ļoti lai-

mīgs, ka viņa esot tam paklausīga un apsolījis vest viesos pie
vecākiem. Priekš izbraukšanas dienas viņš laidis viņai jemt visu

līdz, ko grib. Viņa jēmusi daudz dārgu lietu, bet arī no aizliegtās
istabas pajēmusi zagšus abas māsu galvas un ielikusi kastes di-

benā. Priekš prombraukšanas vīrs gan pārskatījis kastes saturu,

ko sieva gribējusi līdz jemt, bet nonācis līdz kastes vidiņu, nekā

nav atradis un licis kasti aiznaglot.
Kad aizbraukuši pie vecākiem, sieva parādījusi viņiem māsu

galvas. Tie piedzirdījuši viltīgo precinieku ar miega zālēm un

kad tas apgulies, atsaukuši tiesnešus, kuri to nosodījuši ar nāvi.

6. A. 955. D. 311. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā.

Folkloras krātuve.

Vienam sudmalniekam bija trīs meitas, viņas pārrunā savā

starpā, pie kādiem vīriem viņas iešot. Viena teic, vina iešot tik

pie tāda vīra, kam būšot balta bārda. To noklausās laupītājs, kas

bija atbraucis miltus malt.

Trešā dienā atbrauc meitai precinieks ar baltu bārdu un mei-

tai nu jāiet. Nodzer kāzas, tēvs iedod lielu pūru līdz un nu aiz-

brauc abi uz vīra muižu, par kādu tas bija agrāk runājis. Viņš
liek braukt par kalniem un lejām, beidzot iebrauc lielā mežā un

piebrauc pie vienas mājas, loti vienkāršas. Nu meita saprot visu,

kam vina ir par sievu, bet neko vairs nevar darīt. Vīrs jem

izrāda visas istabas un teic: „Visās tu vari staigāt un darīt, kas
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tev patīk, bet šinī kambarī, kas ar lūkām aizsieta, tanī tev nav

brīv iet. Tad ta bus tava nave."

Viņš iedod šai skaistu olu, ar ko spēlēties. Tad visi laupī-
tāji aiziet pie darba un sieva paliek viena. Bet vina nevar no-

ciesties nepaskatījusies, kas tur varētu būt. Vina doniā: „Es jau
neka nedarīšu, tik paskatīšos un atkal iziešu."

Nu viņa pajem olu rokā un iet skatīties. Bet tikko atver
durvis, viņa sastingst no šausmām, ola izkrīt no rokām un saplīst.
Tur ir liels katls ar asinim, cilvēka galvas un liels bluķis ar cirvi

virsu galvu ciršanai. Tagad viņa zina, ka nāve neizbēgama. Ne-

būtu ola saplīsusi, tad gan nezinātu, ka viņa ir bijusi aizliegtā
kambarī.

Vakarā pārnāk vīrs un prasa, lai parādot olu, bet sievai nav

ko rādīt. Vīrs paņem sievu, ieved kambarī un nocērt viņai galvu.
Tagad viņš brauks atkal otru meitu precēt. Apliek sarkanu

bārdu un aizbrauc precēt to meitu, kas esot solījusies tik pie tāda

iet, kam būšot sarkana bārda. Tēvs gan labprāt negrib dot. Viena

meita esot jau izprecēta, bet nekā par viņu nezinot. Kā braukusi,
ta pazudusi. Bet precinieks apsola, ka viņi atbraukšot papiņu ap-

ciemot. Tēvs nu izprecina otru meitu, iedod lielu pūru un abi aiz-

brauc. Laupītājs tāpat arī šitai sievai izrāda visas istabas, bet ar

lūkām aiztaisītā aizliedz iet. ledod arī olu ko spēlēties, bet kad

visi ir aizgājuši pie darba, sieva iet skatīties. Kā atver durvis, ta

paliek kā mēma, visas šīs šausmas ieraugot un vēl savas māsas

galvu. Viņai tūliņ izkrīt ola un saplīst.
Vīrs vakarā nāk mājā, prasa olu, lai parāda,_bet sievai nav ko

rādīt. Vīrs pajem sievu, ieved kambarī un nocērt viņai galvu.

Nu viņš brauks pēc trešās meitas precēt, kas bija teikusi, ka

viņa tik pie tāda vīra ies, kas būs ar zaļu bārdu. Viņš apliek zaļu

bārdu un aizbrauc. Tēvs negrib gan dot, viņam jau divas meitas

esot izprecētas, bet ne no vienas neko nezinot. Esot gan teikuši

atbraukt, bet ne atbraucot ne kā. Precinieks iegalvo tēvam, ka

pēc mēneša viņi šo apciemošot. Beidzot tevs dod arī, iedod lielu

pūru un aizlaiž.

Laupītājs tāpat arī trešai sievai izrada visas istabas, bet kas

ar lūkām aiztaisīta, tanī lai neejot, Viņš vel iedod olu ko spēlē-

ties. Bet kad visi aiziet pie darba, sieva ies skatīties, kas tanī

istabā atronas. Bet viņa nav tik mulķe, viņa olu nomet gulta un

tad iet. Kad durvis atver un visu ierauga — tikko nepakrīt no

lielām bailēm. Redz savu māsu galvas. Viņa pajem abas galvas,

ieliek vecā kastē un uzliek virsu vecas tupeles un šādus tādus

krāmus.
_

-

Pārnāk vakarā vīrs un prasa, lai paradot olu. Sī arī parada.

Vīrs priecīgs — domā, ka sieva nav bijusi aizliegta istabā un ir

uzticīga.
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Tā paiet labs laiks, bet sieva sāk vīru lūgt, lai aizbraucot pie
tēva ciemā. Vīrs gan no iesākuma negrib, bet kā sieva plijas

virsū, tad braukšot arī. Nu sieva jem iepakā abu māsu galvas

un saliek virsū vecas lupatas un tupeles. Pienāk vīrs un prasa:

„Ko tu ar tādām vecām lupatām darīsi?"

Sieva atbild: „Es aizvedīšu mātei, lai viņa atdod kādiem na-

bagiem. Mums tādas ir tik daudz un te tāpat mētājas."
Vīrs, nekā Jauna nedomādams, aiziet sataisīties uz brauk-

šanu. Nu viņi brauc un piebrauc pie viena kroga, kas nav tālu

no tēva mājas. Viņa pasauc krogā puiku nomalis un iedod vienu

vēstuli savam tēvam, kur bija rakstīts, lai viņš, cik ātri tik varē-

dams, dabūn kādus zaldātus, un lai nāk viņas vīru sajemt cieti.

Tēvs ar, cik ātri varēdams, sadabūn zaldātus, atbrauc un sajem

laupītāju cieti. Pēdīgi viņu notiesāja uz ilgiem gadiem cietumā.

Kad nu tas bija sodu izcietis, tad viņš meklēja sievai atrieb-

ties. Viņš jem rakt pa zemes apakšu alu līdz meldera meitas

kambarim, kur viņa dzīvoja. Vienu vakaru sieva sēž viena pati.
Te viņa ierauga, ka grīda sāk celties un kāds bāž savu galvu

laukā. Sieva paskatās un ierauga cirvi pie krāsns, paķer un no-

cērt visiem galvas, kas grib iekšā nākt. Tā nu sieva palika pie
tēva un dzīvoja laimīgi.

7. A. 955. D. 311. J. Ābele no 70 g. vecas E. Laces

Valles pag. Jauti-Jelgavas apr,

Vecākiem bijušas trīs meitas, viņas bijušas skaistas, bet ļau-
nais gars bijis tās apsēdis. Visas trīs nodomājušas precēties, tā-

dēļ gaidījušas brūtgānus, bet tikai ļoti bagātus. Vecāki bijuši ar

ļoti bagāti, jo pats pūķis nesis tiem naudu un mantu.

Vecākā meita saka, ka viņa ies tikai pie tāda par sievu, kas

atbrauks karietē ar trīs melniem zirgiem priekšā. Tā viņai runā-

jot, patiešām pagalmā iebrauc kariete ar trīs melniem zirgiem

priekšā. Vecākā meita ir ar mieru kļūt par atbraukušā precinieka
sievu un viņš tūliņ to aizved uz savu pili.

Vidējā māsa gan negaida karieti ar melniem zirgiem, bet gan

četrus bērus kumeliņus. Labi, atbrauc arī tie un vidējā māsa

aizbrauc preciniekam līdz.

Kad jau vecākās māsas aprecējušās, tad ari jaunākā sāk gai-
dīt precinieku. Viņa vēlas, lai tas atbrauktu ar četriem baltiem

zirgiem priekšā, bet pašam būtu gaiši mati.

Pirmais brūtgāns iedod savai brūtei sudraba olu. Viņam pie-
"der ļoti liela, grezna pils, kurā loti daudz, istabu ierīkots. Pa vi-

sām pils istabām viņš izvadā vecāko meitu, bet tikai vienu kam-

bari viņš negrib tai ne par ko rādīt. Viņš piekodinājis tai, ka lai
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nesper kaju šinī istabā. Meita arī paklausījusi, bet viņas ziņ-
kārība jemusi tomēr virsroku un, vīram mājā neesot, tā iegājusi
aizliegta kambarī, kas bijis aizsiets ar [ūku. Viņa ieraudzījusi tur
lielu ballu ar asinim un daudz nogalinātu cilvēku. Viņa bija pa-
jemusi arī savu sudraba olu līdz, bet tagad tā sāka lēkāt un skrai-
dīt, kamēr beidzot iekrita asiņu balla. Meita gan izjēma olu no

ballas, bet vienos sānos tai bija_ palicļs mazs sarkans laukumiņš.
Gan viņa visādi izmēģinājās, ka dabūt asinis nost, bet nevarēja
neka izdarīt.

Atnāk vīrs mājā un tūliņ prasa pēc sudraba olas. Vecākā
meita parada arī, un vīrs tūliņ redz, ka viņa bijusi aizliegtā istabā.
Viņš ievedis meitu kambarī un nocirtis tai galvu. Šis vīrs bijis
pats velns.

Viņš aizbraucis ar četriem bēriem kumeļiem un atvedis ta-

gad vidējo meitu. Tai viņš iedevis zelta olu, bet viņai izgājis tā-

pat ka vecākai. Tāpat arī tai nocirtis galvu, ka tā gājusi aiz-

liegta kambarī.

Beidzot ar četriem baltiem zirgiem viņš atvedis arī jaunāko
meitu. Tai viņš iedevis dimanta olu. Tāpat kā abām vecākām

māsām viņš tai izrādījis visas pils istabas, bet vienā aizliedzis ie-

iet. Bet arī jaunākā meita bijusi ziņkārīga un gribējusi redzēt

aizliegto istabu. Viņa satikusi vecīti, kas tai teicis, ja viņa gribot
iet aizliegtā istabā, tad lai jemot gan dimanta olu līdz, bet lai tik

turot to stipri cieti. Viņa ieraudzījusi tai istabā asinu ballu un

blakus tai abas māsas bez galvām. Šoreiz ola nav lēkājusi, jo

jaunākā meita viņu turējusi loti cieši rokā. Viņa prasījusi vecītim,

kā lai atdzīvina abas nokautās māsas. Vecītis pastāstījis, ka tanī

istabā esot divas pudeles; vienā esot dzīvības, otrā nāves zāles.

Viņa pajēmusi to pudeli, kurā bijušas dzīvības zāles, apsmērējusi
ar tām vecākās māsas kaklu. Pēc tam nolikusi galvu uz kakla

un vecākā meita atdzīvojusies.

Atnācis mājā velns, viņš prasījis, lai parāda savu dimanta olu.

Labi, meita parādījusi ar. Velns bijis apmierināts, ka meita nav

bijusi aizliegtā kambarī. Te meita viņam stāstījusi, ka viņas ve-

cākiem vairs neejot labi, jo esot uznācis bads, un viņai esot bail,
ka tie nenomirstot. Viņa lūgusies, lai ļauj viņai kaut ko tiem aiz-

sūtīt. Labi, velns bijis arī mierā. Viņš devis tai daždažādas man-

tas, lai sūta tās prom saviem vecākiem.

Jaunākā meita ielikusi savu vecāko māsu lādē, un _likusiL lai

nosūta vecākiem. Tāpat izdarījusi otrreiz ar savu vidējo māsu.

Bet kā lai nu viņa pati aizbēg? Vecītis viņu pamācījis, lai tā bē-

got vien tūliņ, jo viņš zinot, ka velns aizgājis uz citu pusi. Bei-

dzot viņa arī izbēgusi un nonākusi pie saviem vecākiem.
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Te otrā dienā velns atkal klāt par precinieku. Nu meitas pa-
saukušas karaspēku, kas tad velnu nogalinājis.

Visas trīs meitas nu dabūja sev bagātās vīrus un dzīvoja ar

tiem laimīgi līdz mūža galam.

8. A. 955. D. 311. 313. Skolnieks M. Kauņelis no 65 g. vecās

M. Anzikes Nīcā. K. Lielozola krāj.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas un tām nākuši arvien brūt-

gāni, bet viņas ne pie viena negājušas. Tad tēvs viņām teicis:
„Kamer es esmu dzīvs, es gribēju jūs vēl izraidīt pie vīra. Kad

es nomiršu, kur tad jūs paliksit?"
«Šādus tādus mēs negribam — ja būtu kāds precinieks ar

zelta bārdu, tad mēs ietu."

Nu vienreiz ieradies arī Zeltbārdis un gribējis precēt vecāko

meitu. Meita bijusi ar mieru, viņš arī to apprecējis, un pārvedis
savā mājā. Tur nu viņš teicis savai jaunai sievai: „Pa visiem

kambariem tu vari staigāt, bet tai kambarī tev nav brīvu iet, kur

durvis aizsietas ar zelta banti."

Tad viņš iedevis sievai zelta ābolu, un pats izgājis. Meita do-

mā: „Kas gan tai aizliegtā kambarī varētu būt?"

Viņa atteisa durvis, ieiet iekšā un redz, ka visa grīda ir pār-
klāta ar asinim. No lielām bailēm viņai iekrīt zelta ābols asinīs.

Tūliņ pārnācis arī Zeltbārdis mājā un prasījis, lai parādot zelta

ābolu. Viņa arī parāda gan, bet tas bijis ar asinim. Viņš ievedis

sievu tai kambarī un nokāvis.

Pēc kāda laika viņš pārģērbjas un nobrauc precēt otru meitu,

bet ar to notiek tāpat kā ar pirmo.
Nu brauc pēc kāda laika atkal tāpat pie trešās meitas. Viņš

pārvedis to mājā, iedevis zelta ābolu rokā, pateicis atkal par aiz-

liegto kambari un pats izgājis laukā. Trešā meita tāpat iegājusi

kambarī, kur durvis bijušas ar zelta banti aizsietas, bet savu zel-

ta ābolu iebāzusi kabatā. Tur viņa redzējusi, ka abas māsas guļ

nokautas, bet ābols viņai palicis skaidrs. Pārnācis Zeltbārdis mā-

jā un prasījis, lai parādot zelta ābalu. Tas bijis tīrs — tad viņš

ar to arī apmierinājies. Kad vīrs aizgājis, viņa izgājusi laukā,

raudājusi un lūgusi Dievu. Pienācis vecs vīriņš klāt un prasījis
meitai: „Kāpēc tu raudi?"

Tad viņa izstāstījusi savas bēdas un sacījusi, ka nezinot pār-
iet vairs mājā. Vecītis iedevis viņai trīs graudiņus: vienu sidra-

ba, otru zelta, trešo dimanta. Tad viņš vēl pamācījis: „Kad tu

mūc mājā, tad nebēdz pa ceļu, kur ļaudis iet, bet tāpat pa kādu

lieku celiņu."
Tā nu viņa sāk bēgt, bet mūkot redz, ka Zeltbārdis dzenas
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pakal. Viņa izmet vienu graudiņu sev aiz muguras un tūliņ radies
liels kalns, kur velns neka_ pari nevar tikt. Bet velns pārskrējis
maja, pajēmis lāpstu un sācis rakt. Izplēsis kalnu, viņš dzenas

atkal pakal, bet meita nu izsviež otru graudiņu sev aiz muguras,
kur radies biezs mežs. Nu velns atkal nevar tikt cauri, bet

meita beg projām. Drīz viņa atkal mana, ka velns dzenas pakal
un izmet beidzamo graudiņu sev aiz muguras, kur rodas liels
ezers. Velns nonācis pie ezera un sāk dzert ūdeni, kamēr pār-
plīst, bet meita aizbēg laimīgi mājā.

9. A. 955. D. 311. M. Garkolne no 76 g. vecas J. Staleidzānes

Atašienē. Latvju kultūras krāj.

Vīnam tāvam beja treis meitas. Meitas beja jau lelas un laiks

juom beja pi veira īt. Uz vacuokū meitu atbraucja svuotūs laupī-
tuojs, puorsagērbs par boguotu kungu. Tāvs beja ar mīru atdūt

jam par sīvu sovu vacuokū meitu un laupītuojs ar meitu aiz-

braucja uz sovu pogrobu mežā. Vokorā saskrēja nu meža vēl
vīnpadsmit laupītuoji.

Utrā reitā laupītuojs sovai brvutei īdevja zalta uobulīti un

pasacīja: „Ituo uobulīša naizlaid nu rūkom, cikom es atīšu, nu vari

staiguot pa vvsim vīnpadsmit kambarim, tik verīs, — divpads-

mitā naej!"
Laupītuoji aizskrēja uz mežu, bet meita vīna paša staigoj pa

kambarim un veras vvsvvsaida laupītuoju monta. Jau meita iz-

staiguoja vvsus vīnpadsmit kambarus un īsagribēja jai pasavērt

divpadsmvtā kambarī.

„Taipat nikas nazynuos, ka es pasavēršu," padūmuoja meita

un attaisīja divpadsmvtuo kambara durovas. Kambarī karinēja
cvlvāku golvas un juos uobulīts vyss apsalēja ar asni. Vokorā

atskrēja laupītuoji un meitas bryutgons soka: „Paruodi uobulīti!"

Meita paruodīja uobulīti un bryutgons, nikuo nasacīdams,

īvedja jū divpadsmytā kambarī un atcierta golvu.

Pēc kaida laika otkon atbraucja laupituojs uz utru meitu

svuotūs un stuosta tāvam: „Kai aizvežu meitu uz sevi, utra reita

jei izguoja pastaiguot pa mežu, un nazynu, kur jei pazuda. Vai

plēsīgi zvēri saplēsja, vai kas cyts nutyka?"
Tāvs nūticēja laupītuojam un atdevja jam ūtru meitu. Laupī-

tuojs meitu aizvedja uz pogrobu mežā un ūtrā reita taipat atstuoja

jū vīnu pašu sātā, īdevis zalta uobulīti, aizlīgdams īīt divpadsmyta

kambarī. Meita nanūcītja un īguoja divpadsmyta kambarī. Tai-

pat uobūlīts apsalēja ar asni un vokora jai laupītuojs nūcierta

golvu un pakuora divpadsmytā kambarī.

Pēc kaida laika laupītuojs atbraucja uz tavu pec trešuos mci-
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tas_ un stuosta: „Meita, kai izguoja pastaiguot pa mežu, plēsīgi
zvēri beja iztykuši uz juos un saplēsja. Tagad gon trešuos meitas

žāluošu un nalaisšu vīnas pašas pa mežu staiguot!"

Tāvam žāl beja vacuokū meitu, bet darīt nikuo navarēja un

jis atdevja laupītuojam trešu, jaunuokū meitu. Laupītuojs meitu

aizvedja uz pogrobu mežā.

Ūtrā reitā laupītuojs īdevja meitai zalta kurpīti un taipat pī-
sacīja: „Ituos kurpītes naizlaid nū rūkom! Vari staiguot pa vy-

sim vīnpadsmit kambarim, tik verīs — divpadsmytā naej!"

Meita apsūlēja vysu izpildīt un laupītuojs ar cytim bīdrim aiz-

skrēja uz mežu. Meita izstaiguoja pa vvsim vīnpadsmit kamba-

rim un īsagribēja jai pasavērt divpadsmytā kambarī. Kārpīti jet
aptyna ar lupotu un ībouzja azūtē, un tik tad attaisīja divpads-
mvtuo kambara durovas. Meita īsavēra, ka kambarī karinej juos
muosu golvas un gribēja aizvest tuos un paruodīt tāvam. Drēbes

un lupota beja apsalējušas ar asni, bet īteituo lupotā kūrpīte beja
teira. Leidz vokoram, cikom sabraucja laupītuoji, meita nūmoz-

guoja asni nu drēbēm un, kurpīti rūkā turādama, gaidīja laupī-

tuoju. Vokorā sabraucja laupītuoji un bryutgons prosa nu mei-

tas: „Paruodi kūrpīti!"

Meita paruodīja kūrpīti un bryutgons soka: „Tu loba byusi
bryute, tu manis paklausīji un naguoji divpadsmitā kambarī!"

„Na, es naguoju!" atbildēja meita.

Tai meita puordzeivuoja pi laupītuojim treis dīnas un caturtā

dīnā soka šovam bryutgonam: „Man cīši gribis uz tāvu aiz-

braukt un pasacīmuot!"

„Labi, aizbrauksim! Tikai tu pījem leidza vvsaidu duorgu
kleitu, gradzynu un auskaru, lai tāvs redz, pi kaida jis tevi at-

devja," soka laupītuojs.
Meita dabuoja lelas kierzes (grozu), īlyka dybynā atcierstuos

muosu golvas, zalta uobulīti, kūroīti un viersā pīlyka cyta monta.

Bryutgons jautoj: „Paruodi, kū tu pīlyki tymā kierzē?"

„Vai tu man natici?" soka meita un attaisīja kierzi.

Bryutgons pasavēra drusku nu viersa un soka: „Aiztaisi ker-

zi, es jau tev tycu!"

Brauc laupītuojs ar meitu mežā pa celiņu un suoka kierzē gol-

vas runot: „Muosiņa aizvess uz tāvu myusu golvas un paruodīs

tāvam, pi kaida veira jis muysus atdevja!"

Meita nūsabeida un pīmīdzja ar kuoju pi kierzes dybyna.
Golvas nūklusa, bet laupītuojs nadzierdēja, ka golvas runuoja.

Tai laupītuojs ar meitu aizbraucja uz tāva sātu. Tāvs prīcīgs iz-

skrēja uorā, satikt meitu ar znūtu, bet meita pa klusiņām īšveiks-

tēja tāvam: „Aizej uz cīmu un paprosi, lai cīma puiši atīt!"
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Tavs aizguoja uz cīmu, atvedja cīma puišus un vysi reizē

īguoja ustobā.

„Nu paruodi tāvam un sābrim, pi kaida veira tevi tāvs at-

devja!" soka laupītuojs meitai.

Meita attaisīja kierzi, valk nu kierzes pa vīnai lītai un soka:

„Te kleita, ar kuru man uz laulobom juobrauc; te gradzyni, kuri
speides uz munim pierstirn: te auskaras, kuras karinēs pi munom

ausim; te uobulīts, kuru dcl muns veirs nūcierta muosom golvas;
te muosu golvas; te kurpīte, kuras dēļ veirs gribēja man nūcierst

golvu, bet es beju gudruoka un apmuonēju jū!"

Laupītuoļs gribēja bēgt prūjom, bet cīma puiši jū sagvva un

pakuora uz barža zora.

62. Vīrs pie laupītajiem.

1. A. 956. Skolnieks R. Tupesis no 57 g. v. J. Jušķe-

vica, K. Lieozola krāj.

Bijusi reiz tāda māja, kur ļaudis ielikuši miroņus. Miroņu

mājā iemetušies slepkavas. Slepkavām tur nebija bail, jo tur ne-

viens nedrīkstēja iet, ka miroņi nenoķer.
Vienam ceļa gājējam gadījies tur iet garām. Būdams pieku-

sis, viņš gāja iekšā. Namā viņš nekā neatrada, kā tikai zārkus,

jo slepkavas bija izgājuši laupīt. Ceļa gājējs atrada vienu tukšu

zārku un likās tur gulēt.
Kādu laiku gulējis, viņš dzird, kā pārnāk slepkavas, un sāk

naudu skaitīt. Viņi bija atņēmuši arī vienu zobenu, par ko radās

strīds. Slepkavas norunā: kas varēšot šo zārku pārcirst, tam tas

zobens palikšot.

To nu dzird ceļa gājējs, ka viņa zārku cirtīs pušu. Kā viņš

sper pa zārka vāku, tā vāks sprāgst valā._ Visi slepkavas muk

tūliņ no namiņa laukā un skrej, ko katrs māk.

Ceļa gājējs pieceļas, paņem naudu ar zobenu, iet dziedādams

mājā un tā paliek par bagātu vīru.

2. A. 956. Skolnieks J. Valains Lubānā,

A. Aizsila krāj.

„Tāvs mierdams sacīja uz dalu: „Ej, dēliņ, kur īdams, naej

pa mozim meliem."
Dāls guoja pa mozim ceļim, bet nikur natyka. Nusaspluovja

dāls un aizguoja pa lelu ceļu. Guoja, guoja jis — atroda ustobu,

tvmā ustobā jis atroda tāvu ar dalu naudu skaitut. Tavs pīgruobja
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sauju naudas un īdevja jam. Tāva dāls aizguoja. Dāls uz tāva

sācēja: „Zini kū, tēt? Tvs cvlvāks, kur mes naudu īdevēm, aiz-

īs un pasacīs cvtim, ka mvusim daudzi naudas. Atīs mvus i nū-

siss. Skrīsim pēc juo pakal."

Tāvs ar dālu aizskrēja pakaļ, panuoce tū cvlvāku, atjēmja

naudu un ībuozja jū vīnā kambarī. Tymā kambarī beja lūti daudz

vvsaidu cylvāku mīsu. Uz vvds kambara beja izrokta dziļa

dūbe, kurā svīdja myrūnus. Tys cylvāks savā vītā īlyka citu

cylvāku un paguldīja. Pats aizzaglobuoja kaut kur. Uz reita tāvs

ar dālu īīt tymā kambarī. Tāvam vuole rūkā, jis īsit tam pīrī ar

vuoli un īsvīž tū tymā dūbī, sacīdams: „Jau miris nu bailes," un

aizslādz otkon kambari.

Tagad itys cvlvāks staigoj, staigoj pa itū kambari un atrūn

uz augšu caurumu. Augšā viņš dzierd meitenes dzīžam. Viņš ar

meitiņu paleidzību teik augšā. Meitiņes vaicoj: „Kai tu te tyki?"

Viņš izstuosta vvsu. Vīna meitiņa teic: „Pi muna tāva byus

dreizi par mani pominkas (mirušo piemiņa)."
Viņas tāvs asūt viņa kungs. Tys cvlvāks, ar_ meitiņu palei-

dzību turādamīs aiz dvīlu, teik izlaists pa lūgu uorā. Tys cylvāks

aizīt uz tū kungu, suok paleidzēt kungam pominkas gotovuot.
Kad atīt tai dīna, kurā vajag nūtikt pominkom, pi tuo kunga pī-

brauc daudzi vysaidu kungu i atbrauc arī tys slapkava. Slapkava

napazeist tuo cylvāka, bet tys cvlvāks pazeist tū slapkavu. Vīns

kungs atdūt vakariņas un īsasauc: „Kab kas puorsoku pastuostītu,

byutu labi."

Tys cvlvāks, kur paleidzēja pominkas gatavuot, īsasauc, ka

zynūt skaistu puorsoku, tik ar taidu nūrunu jamas stuostīt, jo kaut

vīnu vuordu teiktu pretim itai puorsokai, tam desmit reikšu par

muguru. Kungi apsajamās un tys cylvāks īsuok suostīt: „Beja
tai. Tāvs mierdams sācēja šovam dālam: „Juo tu īsi pasaule,

tad ej pa lēlim ceļim, bet naej pa mozim ceļim!" Dāls_ aizīdams

pasaulē, guoja, guoja pa lēlim ceļim, bet nikuo nasasnedzja. Nu-

saspļuove un aizguoja pa mozu ceļu. Guoja, guoja — veras: us-

tobā. īguoja tymā ustobā, veras, ka tāvs ar dālu naudu skaita.

Tāvs īdevja tad dālam saivu naudas, tys i aizguoja. Dāls iz tāva

soka:„Zini kū, tēt? Tys cvlvāks redzēja, ka myusim naudas daudz

atīs mvus i nūsiss!"

„Kū jis te muļķības stuosta? Ni tai beja, ni tai byus," atteica

slapkava.
Slapkavai desmit reikšu par muguru, kai nuruna beja.

Cylvāks stuostēja tuoluok: „Tāvs ar dālu aizskrēja, danuocja

tū cylvāku, atjēmja naudu, ībuozja tymsā kambarī i aizslēdzja.

Tymā kambarī beja izrokta dziļa dūbe, kurā beja pīsvīsts daudz

myrūnu. Tys dāls sovā vītā īlyka vīnu myrūnu. Reita tavs ar
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dalu īguoja _tyma kambarī, īsyta ar vuoli tam myrūnam pīrī un

īsvīdja tyma dubī. Soka: „Jau miris nu bailes." Izguoja uorā un

aizsledzja_ kambari. Tys cylvāks staigoj, staigoj pa tū kambari."
„Sadumuoja kaidas muļķības stuostīt. Ni tī tai beja, ni tī tai

byus, ka cvlvāks tū darītu," īsasaucja otkon slapkava.
Slapkava jau dabuoja dividesmit reikšu par muguru. Cvlvāks

stuostīja tuoļuok: Atrun uz augšu caurumu un pa tū caurumu ar

lelom pyulem teik augšā. Tur beja daudz meitiņu, kas rūtaluojuos.
Tuos meitiņas_ navarēja tikt uorā, jo viņas beja īliktas cītumā."

„Izastuost_ija muļķību tys cvlvāks. Ni tai beja, ni tai byus,"
īsasaucja trešu reizi slapkava.

Slapkava dabuoja treisdesmit reikšu par muguru. Cylvāks
stuosta otkon: „Beja tai. Tuos meitiņas vaicoj: „Kai tu te tyki?"
Tys cvlvāks izstuosta _vysu. Vīna meitiņa soka, pi šuos tāva

byušut pominkas. Un tū cvlvāku izlaiž meitenes pa lūgu uorā ar

dvīļim. Es tys cvlvāks i beju, kur tymā kambarī beja, un tvs

veirs, kur sacīja, ka es muļķības stuostu, ir tys slapkava, kur

jyusu meitas sagyustīja."
Tū slapkavu kungi nūsyta, atroduši pi viņa sovas meitas.

Kaida viņim prīca beja, kad jī īraudzīja šovus bārnus dzeivus.

Tam cvlvākam, kur tuos puorsokas stuostīja, navajadzēja vairs

volkuotīs pa pasauli. Viņam nyu maizes beja uz vvsim laikim

pa pylnam.

63. Pagrabā paslēptais tēvs.

1. A. 981. P. Š. no sava tēva-tēva Raunā.

Senu — senos laikos pasaulē bijis ieradums nogalināt visus

vecus cilvēkus, kas vairs nespējuši strādāt. Tādus nespēcīgus ve-

čus aizveduši kur tālu dziļā mežā un atstājuši vilkiem un lāčiem

par barību. Paši viņi domājuši, ka vecie vīri esot viņiem tikai par

nelaimi, allaž kavēdami jaunus darbus un liegdami priecīgas dzī-

res. Neviens nedrīkstējis paturēt mājā savus vecākus, kad tie

vairs nebijuši nekādi darba cilvēki, jo citi arvien uzraudzījuši, lai

vecais likums paliktu spēkā.
Vienam saimniekam arī vecais tēvs vairs nevarējis nekādu

darbu darīt, bet viņš to loti cienījis un mīļojis, kādēļ negribējis viņu

nogalināt. Tā nu viņš paslēpis savu tēvu pagrabā un pienesis
tam slepeni pārtiku, lai kaimiņi to nedabūtu zināt. Tai vasara lo-

piem uznākusi nikna sērga: sākuši sprāgt zirgi, govis, aitas, cū-

kas. Vecais tēvs devis savam dēlam padomus, lai turot tīrus staļ-

ļus un kūtis, atšķirot slimos lopus no veselajiem un dodot slima-

jiem tādas un tādas zāles. Tā šim saimniekam gandrīz visi lopi
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palikuši dzīvi, kamēr kaimiņiem loti daudz nobeigušies. Kaimiņu
saimnieki nu brīnējušies, kas šim par laimi esot.

Uz rudens svētkiem ļaudis kāvuši daudz lopu un ēduši un

dzēruši vairāk dienu no vietas. Vecais tēvs atkal pamācījis savu

dēlu, kā pēc sērgas lopi būšot dārgi un loti vajadzīgi, kādēļ šo

rudeni vajagot lopus taupīt. Pavasarī šis saimnieks varējis ap-

art visus savus laukus, bet citiem trūcis zirgu un daudz lauki pa-
likuši neaparti.

Vasarā, ap siena laiku uznākusi stipra salna un apsaldēja
rudzus. Rudenī uznākusi otra salna un apsaldējusi vasaras labību.

Nu bijis visā zemē bads. Ļaudis gan vēl kaut kā pārtikuši ar visā-

diem šautiem, ēdamām saknēm un mizām, bet rudzu sēklas ne-

bijis nevienam. Žēlīgais saimnieks atkal prasījis padomu savam

tēvam. Tas pamācijis dēlu: „Rijai tev ir gluži jauns jumts, kur ir

izgājis daudz salmu. Noplēs to jumtu, pārkul tos salmus, gan tur

kādu sēklas tiesu atradīsi. lesēj graudus labi reti, asni izceros un

nākošā gadā tev būs rudzu lauks."

Dēls arī visu tā izdarījis un nu kaimiņi nevarējuši saprast, kā

šis atkal pie sēklas ticis. Nosprieduši, ka šim kaimiņam esot pūķis,
kas visu viņu labumu pārnesot šā mājā. Sākuši šo kaimiņu labi

uzvaktēt un dabūjuši zināt, ka viņš savu tēvu paslēnis pagrabā,

oājuši tūliņ pie tās zemes ķēniņa par to sūdzēties. Ķēniņš atsauc

vainīgo saimnieku pie sevis un prasa: „Vai tas tiesa, ka tu esi pār-

kāpis veco likumu un atstājis savu nespēcīgo tēvu dzīvu?"

Šis atbild: „Atzīstos, ka esmu vainīgs."

„Kā tu drīkstēji bada laikā turēt cilvēku, kas nestrādā?"

«Zemniekam jau vajaga nevien darba, bet arī padoma._ Bez

sava tēva padoma, es būtu ar savu sievu un bērniem badā no-

miris." Tālāku apsūdzētais saimnieks izskaidrojis, kā viņš rīkojies

pēc sava vecā tēva padoma.

Nu arī ķēniņš sapratis, ka ļaudis nevar iztikt bez padoma, un

ka tikai tie ir īstie padoma devēji, kas ir vairāk pasaule redzējuši

un piedzīvojuši. Tad ķēniņš izdevis atkal jaunu pavēli, ka ne-

vienu cilvēku vairs nebūs nogalināt, un ka bērniem ir jagada par

saviem nespēcīgiem vecākiem.

2. A. 981. Skolnieks P. Zušmanis, 1892. g. Blomo s,

V. Maldona krāj.

Senos laikos bijis tāds ieradums, ka vecus cilvēkus, kas vairs

nespējuši strādāt, aizveduši uz mežu un tur nolietajušh Nevienam

nav bijis brīvu tādus vecus cilvēkus vel turēt sava maja.

Vienam vīram nu atkal bijis jāved savs tevs uz mežu, bet

viņš to loti mīļojis un negribējis to nogalināt. Tevu žēlodams, viņš
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pataisījis savā mājā dziļu pagrabu, kur tad paslēpis tēvu un pats

nesis tam katru dienu ēdienu, lai neviens nedabūtu zināt, ka viņa

tēvs vēl dzīvs.

Reiz tai zemē uznācis liels bads, ļaudis apēduši visu sēklas

labību un rudenī vairs nebijis rudzu ko sēt. Dēls izstātījis arī sa-

vam tēvam pagrabā par lielo postu. Tēvs pamācījis savu dēlu,
lai noplēšot rijai jauno jumtu, pārkuļot vēl reiz jumta salmus, gan

tur vēl būšot kādi graudi. Dēls to izdarījis un dabūjis vēl tik

daudz rudzu, ka varējis kādu tīruma gabalu apsēt.
Tad uznācis liels sausums un laudim sācis trūkt ūdens. Tēvs

atkal devis dēlam padomu, lai apskrienot ap savu zemi trīs reiz

apkārt, tad akā radīšoties ūdens. Dēls tā izdarījis un tā viņa akā

atkal parādījies ūdens.

Kaimiņi nu brīnījušies, ka visiem ir bads un ūdens trūkums,

bet šim saimniekam netrūkst ne rudzu, ne ūdens. Gājuši pie viņa

prasīt, kā tas nākot. Saimnieks nu izstāstījis taisnību, ka viņš

savu veco tēvu esot paslēpis pagrabā par padoma devēju.
No tā laika nu ļaudis sapratuši, ka veci cilvēki ir vairāk pa-

saulē piedzīvojuši un var derēt saviem bērniem par padoma de-

vējiem. Tad nu arī ļaudis vairs nav veduši savus vecos tēvus uz

mežu nogalināt.

3. A. 981. J. Sprogis Koknesē. Brīvzemnieka

„M ūsu tautas pasakas" I, 43, 21.

L. P. VII, 11, 29, 2, la.

Vecos laikos reiz bija kādā zeme tada ieraša: vecus ļaudis,

kas vairs nespēja pelnīt maizi, tur sita nost, ka vecus zirgus, vai

aizveda mežā un nosvieda kā maitas.

Viņos laikos dzīvoja tanī zeme vecs vīriņš, vīram bija dels

un dēlam atkal dēls. Veča dēls jau saka verot, ka tevs vairs nav

pilns darba strādnieks, ka tam jau laiks atstat šo pasauli. Tā vēro-

dams, dēls ņēma dēliņa ragaviņas, uzsēdināja tur savu veco tevu

un vilka uz mežu. Dēla dēliņš tecēja savam ragaviņām pakal.

Aizvilka dēls tēvu mežā, apgāza raguviņas un sacīja: „Lai nu gul

še ar visām ragaviņām!"

Bet dēliņš, mundrs zēns, teica: „Nē, tēt, savas ragaviņas še

neatstāšu!"

„Kam tad tev vajaga nieka ragaviņu?"

„Jā man nebūs ragaviņu, ka tad es tevi dabūšu meža, kad tu

paliksi vecs un nespēcīgs?" ■ v

Šādus vārdus izdzirdis, veča_ dels palika domīgs. „Vai re,

tas domā," paša dēls sola man tadu pašu galu, kadu še padaru

savam tēvam. Nē, tā nav labi!".
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Dēls paņēma tēvu, uzsēdināja atkal uz ragaviņām un vilka at-

pakaļ uz mājām. Bet mājās dēls nedrīkstēja, visiem redzot, turēt

savu nespēcīgo tēvu; viņš to tādēļ paņēma un ielika pagrabā un

deva tam tur ēst un dzert.

Pēc kāda laika izcēlās tanī pašā zemē liels bads. Rudzu vairs

nebija nevienam ne graudiņa; miežu retam kādam kāda drusciņa.
Vectēvs pagrabā jau labu laiku manīt manīja, ka nav labi, jo dēls

tam deva tikai pa biškīšām miežu maizi vien.

Reiz vectēvs prasīja dēlam: „Kāpēc tu man vairs nedod ne

gabaliņa rudzu maizes?"

Dēls atteica: „Visā zemē liels bads; rudzu nav vairs nevienam

ne graudiņa; tādēļ bēdas lielas, jo nav nevien ko ēst, bet arī ne

saujiņas ko iesēt zemē."

"Grūti laiki," sacīja vecis; „bet klausies dēls, ko tev pamā-

cīšu, lai tu varētu dabūt rudzu jel sēklas tiesai. Nojum pusriju un

izkul no jauna vecos jumta salmus, tad redzēsi, cik tur būs vēl

graudu iekšā."

Dēls darīja, kā lika tēvs: nojūma pusriju, izkūla no jauna ve-

cos jumta salmus un dabūja veselu stopu rudzu graudu. To izda-

rījis, dēls gāja atkal pie tēva pagrabā un sacīja, ka viņš izkūlis no

veciem rijas jumta salmiem veselu stopu rudzu. Tēvs sacīja: „No-

jum otru rījas pusi un izkul no jauna vecos jumta salmus, tad re-

dzēsi, cik tur būs vēl graudu iekšā."

Dēls darīja, kā lika tēvs: nojūma otru rijas pusi un izkūla no

jauna vecos rijas salmus un dabūja atkal veselu stopu rudzu grau-

du. Nu tēvs sacīja: „lesēj nu rudzus!"

Dēls iesēja rudzus un tam otro vasaru izauga loti brangi

rudzi, kas tam deva jau labi daudz sēklas nākošam gadam.

Veča dēla rudzus redzēdami, visi bada zemes ļaudis brīnēt

brīnējās, no kurienes šim cēlušies rudzi, jo nevienam citam nebija

ne graudiņa. Izdzirda par šiem rudziem pats zemes lielskungs,

pavēlēja atsaukt pašu rudzu audzinātāju un prasīja: „Kur tu ņēmi
veselu rudzu lauku, jo nevienam pašam visā zemē rudzu nav ne

graudiņa?"

Padomāja dēls brītiņu, un dūšu saņēmis, izteica visu, kas bijis,
ka vecais tēvs tam devis labu padomu. Bet lielskungs nu prasa:

„Kur tad tavs tēvs ir, ka to nemaz neredz?"

Dēls atbild: „Es to turu pagrabā!"

Nu tik lielskungs un visi citi tās zemes ļaudis palika gudrāki,

redzēdami, ka arī veči der — der labam, gudram padomam.

No tā laika nekur vairs ļaudis negalināja savus nespēcīgos
večus.



567

4. A. 981. Fr. Mūrnieks 1879., Valkas Lejas pagastā.

Brīvzemnieka krāj. L. P. VII, 11, 29, 2, lb.

Vecos laikos vienam saimniekam nebijis neviena grauda ru-

dzu seklas, ko tīrumā sēt. Viņš staigājis noskumis. Te pienācis
vecs vīriņš un jautājis: „Kadel tik noskumis?"

Ja un ta. Vecītis sacījis: „Tev ir rijas jumts no salmiem —

nopleš šo, izkul salmus, tur dabūsi sēklu, kaut ir mazumiņu. Tad
kap zirgam mugura un izsēj zirgā aulekšodams šo sēklu pa visu
lauku."

„Labi — darījis ta, noplēsis rijas jumtu, izkūlis vienu stopu
rudzu, tad zirga mugurā sēdēdams, lēcis un sējis vispār laukam.
Un otra gada bijuši rudzi biezumu biezie.

5. A. 981. P. P. Vītoliņš Lubejā. Zin. kom. kr.

L. P. VII, 11, 29, 2, lc.

Vecos laikos Vidzemē dažreiz daudz gadu no vietas bija bada

gadi. Un tā vienreiz atkal beidzamie labības apcirkni bija iztuk-

šoti. Tad visi_ jaunie un spēcīgie sapulcējušies un nosprieduši, ka
vecie un nespēcīgie nokaujami, lai mazāk ēdāju paliktu un lai mai-

ze aiztaupītos.

Sapulcēto starpā bija arī kāds jauneklis, kas savu veco tēvu

stipri mīlēja. Viņš savu tēva nenokāva vis, bet noveda viņu dzijā

mežā, vientuļā vietā. Tur tas slepeni tēvu ēdināja, atraudams sev

kumosu. Ilgi saēdināja, jo bada laiki nemaz negribēja mitēties. Un

kad viņi taču reiz bija mitējušies, tad atkal jauns posts klauvēja

pie durvim: visa sēkla bija apēsta, nebija ne grauda ko zemē sēt.

Atkal visi sapulcējās, spriezdami, kur sēklu ņemšot. Sprieda,

sprieda — neviens nevarēja padoma atrast, un nu jau daži sāka

nožkiOi, ka vecos neapdomībā apkāvuši, jo vecie daudz esot pie-

dzīvojuši — tiem laikam tādā lietā padoma nebūtu trūcis. Un tā

nu izspriedušies, izžēlojušies, visi bez cerībām atkal izklīda; bet

labais jauneklis neteica nekā, aizgāja uz apslēpto vietu pie tēva un

prasīja tam padoma. Tēvs teica, lai ejot uz māju un taisot zemi

gatavu! Labi. Kad zeme bija gatava, dēls atkal vaicāja tēvam,

kur nu sēklas ņemšot. Tēvs pamācīja, lai ejot uz māju un noplēšot
visus jumtus! Tur būšot vēl kādi graudi palikuši neizkulti — lai

noplēstos salmus labi izkuļot, tad sēklas dabūšot. Šo, pa grau-
dam savākto sēklu, lai izsējot labi reti, labā auglīgā gadā labība

stipri cerojot, gan saaugšot diezgan bieza kārta.

Dēls priecīgs griezās uz māju un darīja, kā tēvs bija pamācī-

jis: izkūla jumtu salmus, iesēja labi reti un —
ko domāt

— otrā

gadā pļāva itin brangus rudzus. Citi ar tukšu vēderu skatījās ba-

dam acīs — šim maize kā jā. Nu vaicāja gudrajam jauneklim, kur
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šis seklu ņēmis. Izstāstīja, ka šis tevu neesot nomaitājis, bet pa-

slēpis, un kā tēvs tādu un tādu padomu piedevis.

Tad tūliņ visi citi uzstāja, lai veco prātīgo tēvu vedot no

meža mājā, celšot tādu veci par savu valdinieku, kas tik gudrs.
Labi. Bet tad tai reizē jaunie vēl nosprieduši vecos nekad vairs

nemaitāt. Jaunie esot maz piedzīvojuši, vecos nokaudami, nokau-

not dažu labu padomu līdz un tā maitātāji paši sev atriebjoties.

No tā laika sāka vecos godāt.

6. A. 981. Skolnieks V. Juouins Pustiņas pag.

Visi ļauds soka, kā kotrā molā sovs īrodums, kotram cyl-
vākam ira sovs pruots. Vīnā vītā beja īrodums nūsvst vacus cyl-
vākus, lai viņi par velti maizi naāstum, ja navar struoduot. Laikam
i posi vacī cvlvāki lyudzjās, zynoms viņim gryuti beja dzeivuot —

gaidi, kamēr tev īdūs āstu vai dzert. Dzevuojis vīns cvlvāks, vi-

ņam beja daudz bārnu, un vysi taidi lobi. Pavvsam vacs palyka

tāvs, bet viņi viņu klausuos, un jū tura gūdā. Bet kaimiņi suoka

runuot viņiem, lai jī sovu vacū tāvu nūsystu, lai par velti maizi

naād, tuopēc ka jis lūti vacs un nikam vaira naderīgs.

Žāl viņim sova vāca tāva. Nūglobuoja viņu pogrobā, un sla-

pani nosoj uz turīnī viņam āst un dzert. Ilgi dzeivuoja vacais po-

grobā. Gul sev uz solmim un lyudz Dīvu, un kod kaimiņi aizīt pi
dorba, jis tod izlem nu pogroba un pasaver uz snūžas saulītes, pa-

sasyldas un otkon lem pogrobā. Mozī dālu dāli, atnas viņam ūgu

un jis ād un stuosta viņim posokas. Un vēl atīt da viņam jaunas
meitas, padzīd viņam dzīsmu. Un dāli jau arī ar buordom bīži

atīt pi vāca tāva parunuot ar vinu par saimnīstību un paprosa vā-

cam: „Kod nu kur kaut kuo sēt, kai lobuok apstruoduot laukus, kai

dasavērt por lūpim."

Vacais visu ku jīm pateic, vysu pamuoca. Dzeivdoj sev va-

cais tāvs, bet bārni un bārnu bārni prīceigi. Bet tvmā molā īsastuo-

jas lels bods. Visi lūpi aizguoja būjā. Nava i vaira nu boda cyl-

vākim kū āst. Nas bārni vācam tāvam pādējū maizi, bet jis viņim

soka, lai jī nu ākom nūplēš jumtus un izkuļ tūs solmus. Paklausīja
bārni vāca tāva, nūplēsa jumtus un suoka kult solmus. Veras —

jau rejā tik daudz graudu, ka pītiks maizes leidz jaunai ražai.

Prosa kaimiņi, nu kurīnes pi viņim ir maize. Jis pastuostēja,
ka jūs izmuocēja vacais tāvs, kuru ji nūglobuojuši pogrobā. Aizīt

vysi kaimiņi, vāci un jauni, uz pogrobu pī vāca un iznesa viņu nu

turenas uz rūkom. Ilgi vēl pēc to dzeivuoja vācais tāvs. Un nu tuo

laika puorstuoja kaut vacus cvlvākus, bet suoka viņim kolpuot,

dasavērt viņus un gūdinuot.
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7. A. 981. L. Capa Rīga. A. Bērzkalnes krājumā.

Senos laikos bijis tāds likums, ka visiem tiem, kam jau seš-

desmit gadu, bijis jāmirst. Reiz gan valdījis kāds labs valdinieks,
kas šo likumu atcēlis, bet uznākuši bada gadi un ķēniņi viens ot-

ram palīdzējuši. Arī labajiem nu atkal bijis jāievēro tas pats li-

kums savas zemēs.

Tanī valstī dzīvojis viens turīgs saimnieks, kam bijis vecs

tevs, tuvu pie sešdesmit gadiem. Bet tēvs bijis loti gādīgs un dēls

to negribējis nelaikā nobeigt, tomēr zinājis, ka draud sods, ja ne-

izpilda likuma. Labais tēvs viņam vienmēr devis padomus.
Reiz dēls pats jautājis tēvam, ko lai šis darot, jo negribot tēvu

nogalināt, un tēvs teicis, lai siena kaudzē viņam iztaisot būdiņu,

viņš tad tur dzīvošot. Tā arī labais dēls darījis, un ar bailēm

katru dienu nesis tēvam ēdienu, jo visi jau runājuši, ka viņa tēvs

ari vecs.

To pašu gadu nebijis nekādas ražas: visiem lauki tukši. Atnā-

cis pavasaris, neko pašiem ēst, neko zemē likt. Kādu dienu atkal

dēls sūdzējis tēvam savas bēdas. Tēvs teicis, lai taču labi tīri

izslaukot visus apcirkņus, visas škirbiņas, gan kādu graudiņu at-

radīšot un to iesēšot, tad būšot citam gadam vairāk sēklas.

Dēls arī tā izdarījis, bet atradis maz graudu. Pienācis ru-

dens — lauki atkal gluži tukši. Tomēr ziemu vēl šā tā pavadījuši.
Atnācis pavasaris. Dēls atkal lūdz tēvam padomu un tēvs pa-

māca arī šoreiz, lai noplēšot no jumtiem salmu kūļus, un lai labi

smalki sakuļot, gan jau viņos kāds graudiņš būšot paslēpies. Tad

lai visus tos smalkumus iesējot zemē, varbūt ka Dievs palīdzēšot.
Dēls labi pārdomājis, nolēmis arī šoreiz, kā jau vienmēr, tēvam

klausīt. Jau visi mājenieki brīnījušies, bet bada laikā varbūt no-

tiek brīnumi. Sasmalcinājuši smalki smalki rijas jumtu un iesē-

juši ar. Nu tavu brīnumu! Pēc pāris nedēļām jau rudzi sazēluši!

Kaimiņi jau domājuši ko sliktu, un nu atkal jaunas bēdas. Ja

nu dabūn ķēniņš zināt, ka viņa tēvs vēl dzīvs, tad abiem nāve.

Drīz arī ķēniņš dabūjis zināt par kuplo rudzu druvu un braucis

pats pārliecināties. Saticis saimnieku un prasījis, kur šis sēklu ņē-

mis. Gan negrib teikt, bet melot ar nedrīkst. Beidzot viņš teicis,
ka sēklu dabūjis tā, ka neesot ķēniņa izdotos likumus klausījis.

Viņš nu baidījies, ka būs jāmirst, bet ķēniņš gribējis visu skaidri

izzināt. Nu beidzot saimnieks ari pateicis, ka viņa tēvs jau esot

pāri sešdesmit gadiem, un tomēr vēl dzīvs, tas esot šo pamācījis,
kā pie sēklas tikt.

Tūlīt ķēniņš teicis, lai ved šurp veco vīru, nekas ļauns neno-

tikšot. Dēls arī paklausījis un vecais tēvs visu izstāstījis. Ke-

niņš lūdzis, vai nevarot arī viņam ko pastāstīt. Nu kāpēc gan ne-

varot? Bet neesot nekas labs. Nu ķēniņš visādā ziņā grib to zināt.
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Vecais arī stāsta: „Drīz būs lieldienas un lieldienas rītu tu mirsi,
bet ne tā kā visi cilvēki mirst, tevi nozāļos."

Nu ķēniņš sācis prasīt: „Vai to vēl nevar kautkā novērst?"

„Var jau gan," vecais atbild, „bet tad tev sestdienas naktī

jāiet zagt."

Ķēniņš gan domā, grūti būs, bet apņemas ar iet zagt. Tiklīdz

pārbrauca mājās, tūlīt parakstījalikumu, ka viņa valstī nedrīkst
nevienu cilvēku nokaut, sevišķi vecu, lai dzīvo, cik katram nolikts.

Ķēniņš nevienam neviena vārda nav bildis par savu nodomu.

Pie laika jau iegādājies zagļiem piemērotas drēbes un ar trīsām

gaidījis lieldienas nakti. Beidzot tā arī pienākusi tumsa, vējaina.

Izgājis pa šaurām ieliņām un redz, kāds tumšs stāvs stāv pie stūra.

Liekas, ka ko runātu. Beidzot pielien klātāki un apprasās, vai šis

esot draugs vai ienaidnieks. Saprotams, ķēniņš atbild, ka draugs.
Nu tad jau varot iet abi reizē. Zaglis nu prasot ķēniņam, kur šis

gribot iet? Ķēniņš tikai drošs savās mājās, tādēļ arī to vedina uz

ķēniņa pili, viņš tur labi visus ceļus pazīstot. Zaglis gandrīz vai

piekauj ķēniņu — vai tad tagadējais ķēniņš kādam ko ļaunu da-

rot? Pie tā nu gan šis neiešot, tik laba cilvēka. Tad jau labāk

viņš vedīšot, kur varēšot dabūt ko tik gribēšot. Bet visvairāk

viņš tik grib dzirdēt, ko nelieši runājot. Neko darīt, gājis arī ķē-

niņš līdz. Aizgājuši pie viena ministra. Tur bijušas lielas greznas

viesības. Zaglis pievedis pie šaurām trepēm un teicis, lai nu šis

rāpjas augšā. Ko nu darīt? Ķēniņš ne soli. Zaglis atkal iegrūdis
dunku sānos nu rāpies pirmais.

Beidzot uzvācis arī šo. Norājis, kas šis par zagli esot, ka ne-

protot pat kaķa gājienu. Bet nu būšot jau viss labi, lai tik šo klau-

sot. Gājuši pa augšējo telpu kā peles. Zaglis pievedis pie kādas

gaišas vietas un teicis, lai nu šis tik liekas uz vēdera un kādu lai-

ciņu paklausās. Nu ķēniņš ieraudzījis visus savus ministrus. Tie

sprieduši par svētku rīta apsveikšanu pie ķēniņa. Kad ķēniņš_ bū-

šot visu noklausījies, lai runātājs sniedzot vīnu. Tad pec kādas

stundas, ķēniņš būšot auksts.

Ķēniņam to dzirdot, mati cēlušies stāvus. Viņš jau gribējis

sākt uz šiem ko teikt, kad atkal dabūjis sitienu, lai paliekot klusu.

Drīz kāpuši zemē. Zaglis pajēmis dažas sudraba lietas. Kad izgā-

juši no pilsētas, tad zaglis ķēries pie mantas dalīšanas. Gan ķē-

niņš negribējis neko ņemt, bet pretrunas nelīdzejušas._ Ķēniņš vel

apprasījies, kur šis biedrs dzīvojot, viņš gribot vel kadu reizi iet

kopā. Šo reiz neesot laba dūša bijusi. Zaglim bijušas citādas bē-

das. Tas tik domājis, ka varētu paziņot ķēniņam, lai nedzer bi-

ķeri, bet kas nu viņu, zagli, klausīšot? Zaldāti saņemšot tik cieti

un diezgan.

Ķēniņš atvadījies un aizgājis un slepenība savācis zaldātus.
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No rīta visi ministri klat. Viens tur apsveikšanas runu, ko ķēniņš
gluži mierīgi uzklausās. Beidzot sniedz šim biķeri. Viņš to satver,
bet nedzer un saka: JEsmu vienmēr dzēris no sava biķera, lai

šo reiz tas tiek Jums, mans draugs!"
Ministram izkrīt biķeris no rokām, citi bēg, bet visur zaldāti

priekšā. Visus noziedzniekus apcietina un ķēniņš paliek sveiks.

Atkal ķēniņš savāc zaldātus un pats tos ved pie sava nakts

biedra. Šis, nabadziņš, tā gul, ka nav ne ar bungām uzcelams.
Beidzot pamožas, ierauga zaldātus, grib bēgt, bet nekur nevar.

Pienāk ķēniņš, sniedz roku un saka, ka šis esot pagājušas nakts

biedrs. Esot pats ķēniņš, lai nebīstoties! Tikai no viņa palīdzības
tas vēl esot dzīvs. Tomēr zagli nevar nekādā veidā dabūt pie sa-

prašanas. Ķēniņš ar zagli iesēžas karietē, pavēl labi apsargāt un

brauc uz pili. Tur abi iet atsevišķā istabā, ķēniņš pārģērbjas atkal

par zagli un nu tik pēdējais šo pazīst. Ķēniņš izstāsta visu visos

sīkumos un teic: „Mans draugs, uzticamāka biedra par tevi man

nav, tādēļ lūdzu palikt par manu padoma devēju."
Gan zaglis visādi aizbildinājies, ka nekā nezinot, bet tomēr

beidzot uzaicinājumu piejēmis. Vēlāk izrādījies, ka tas nav vis

bijis nekāds zaglis, bet kādreiz ķēniņa ministru sodītais sulainis.

Par to ķēniņš bijis loti laimīgs.
Kādu dienu ķēniņš ar savu draugu braukuši apmeklēt veco

vecīti, bet viņam par lielām bēdām, vecītis nomiris jau lieldienas

rītā teikdams: „Es esmu mūsu ķēniņu glābis no bada un no nāves,

lai dzīvo laimīgs!"
No tās reizes ķēniņš bijis mīļš viesis saimniekam. Gadiem uz

priekšu ejot valsts uzplaukusi acim redzot. Nabagiem klājies ar-

vien labāk un zagļu un noziedznieku skaits mazinājies. Visā valstī

katru lieldienas rītu apsveicinājuši ķēniņu un vēlējuši tam vēl ilgi

ilgi dzīvot. Tā arī noticis, jo labais ķēniņš piedzīvojis baltu galvu.

Piezīme. Sī pasaka, kā redzams, ir paplašināta ar kādu jaunāku laiku

«tāstu. P. S.
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7. Velns ar teladu, 2 v 62

8. Stabule, kas dzied, 12 v 63

9. Irbe nodod noziegumu 74
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23. Cilvēka sodi, 27 v 155

24. Laimīga cilvēka krekls 185
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' 186

26. Neuzminama mīkla. 9 v 191

27. Labi meli, 10 v 214
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31. Derības par sievas uzticību. 6 v 242
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34. Uzticama ķēniņiene 268

35. Žēlsirdīga meitene 270

36. Taisnīgais dels 271
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38. Otram bedri rok, pats iekrīt, 4 v 276

39. Neuzticami draugi 280
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44. Tēva noslēpta nauda 327
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