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Anti Ārnes pasaku tipi.

Pardabīgais priekšmets 2.

560—568. Pārdabīgais priekšmets tiek varonim

nojemts, bet tas to iegūst atkal atpakaļ.
_

560. Čūskas gredzens. Šī pasaka jau atrodas iepriekšējā

sējumā, bet šeit ir uzjemti tikai pāri palikušie varianti.

561. Brīnuma lampa. Nabaga skrodera atraitnes dēlu Ala-

dinu grib izmantot viens burvis, lai iegūtu apakšzemes ala

paslēptu brīnuma lampu, kurai kalpo kādi gari. Par dro-

šību viņš iedod puikam savu gredzenu, kas ir līdzīgs lampai,
bet ne tik spēcīgs. Burvis saskaistas ar Aladinu un atstāj
to zemes apakšā. Aladins tiek tomēr laukā un apprecē ķē-

niņa meitu. Burvis pēdīgi tomēr dabūj lampu rokā un pār-

cel ķēniņa meitu ar visu pili uz tālu zemi. Aladins ar savu

burvja gredzenu tiek atkal beidzot pie savas lampas. Šī ir

pazīstama arābiešu pasaka (skat. levads, 89. 1. p.), kas ar

Tūkstoš un vienu nakti ir izplatījusies Eiropā. Viņa ir pa-

zīstama pie visiem latviešu kaimiņiem, izjemot varbūt tikai

lībiešus.

562. Raganas šķiltavas. Zaldāts dabūj no vienas raga-

nas brīnuma šķiltavas, ar kurn palīdzību viņš liek pārnest

pie sevis ķēniņa meitu. Ķēniņš grib par to zaldātu pakārt,

bet tas atkal izglābjas ar savām šķiltavām (Grimm 116.

Bolte und Polīvka 11, 536—549). Šī pasaka ir labi pazīstama
pie latviešiem un viņu kaimiņiem. Liekas, ka arī Andersena

pasakas ir palīdzējušas to popularizēt (skat. levads. 109.

Ipp.).
563. Galdiņ, klājies. Vīrs dabuj galdiņu, kas apklājas ar

ēdieniem, un āzi, kas met naudu, bet viens krodzinieks viņam
nomāna abas brīnuma mantas. Trešā dāvana vīram ir tada

runga, kas pati sit. Ar tās palīdzību nu vīrs dabūj atkal no-

mānītās mantas atpakaļ. (Grimm, 36, Bolte und Polīvka, I,

346—361). Šī pasaka ir labi pazīstama nevien pie latviešiem

un viņu kaimiņiem, bet arī visā Eiropā. Vispirms līdzīga pa-

saka ir uzrakstīta Indijā, no kurienes tā ir jau sen pārceļo-

jusi arī uz Ķīnu, Tibetu un Mongoliju.
564. Bagātā brāļa skaudība. Šī pasaka ir laikam tikai

iepriekšējās pasakas tālāku attīstījies variants. Bagātais

kaimiņš jeb brālis še izmāna nabaga vīra brīnuma lietas. Ar

kādu citu lietu, kas noder brīnišķīgai sodīšanai, nabaga vīrs

dabūj atkal savas lietas atpakaļ. Pie latviešiem un viņu

kaimiņiem šī pasaka ir mazāk izplatīta.
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565. Burvju dzirnaviņas. Nabaga vīrs dabūj dzirnavi-

ņas, kas var malt bez aDstāšanās. Šīs dzirnaviņas iegūst

bagāts kuģinieks, kas liek tām uz sava kuģa sāli mallt, bet

neprot vairs dzirnaviņas apturēt. Dzirnaviņas nu mal tik

daudz sāls, ka nevien noslīkst kuģis, bet arī jūras ūdens top

sāls. (Grimm 103. Bolte und Polīvka, 11, 438—440)._ Lat-

vieši šo pasaku laikam ir vairāk daudzinājuši neka viņu

kaimiņi. *

566. Ar brīnuma augļiem atdabūtas burvju lie-

tas. Pasakas varonim tiek ar viltu izmānītas burvju lietas.

Viņš atrod ābolus, kurus ēdot, viņam izaug ragi jeb pārāk

garš deguns. Drīz viņš uziet citus ābolus, no kuriem ragi

jeb garais deguns atkal pazūd. Ar šiem āboliem viņam iz-

dodas atkal atdabūt savas burvju lietas. (Grimm 122. Bolte

und Polīvka, 111^3—9). Šī pasaka ir labi pazīstama nevien

Eiropā, bet ari Āzijā. Pie tās pašas pasakas pieder arī se-

košā numura varianti par „b 1 ē dī g o sievu".

567. Burvju putns. Kas šā putna galvu ēd, tas top par ķē-

niņu; kas sirdi ēd, tas spļauda zeltu. Bagātnieks, kas šo

putnu nopērk, tomēr nemanto šīs īpašības, jo galvu un sirdi

apēd, nekā nezinot, nabaga puikas. Bēgdami no vajāšanas,

puikas tomēr piedzīvo, ka pareģojums piepildās. (Grimm 60.

Bolte und Polīvka, I, 528—556). Šī visā Eiropā pazīstama

pasaka ir sastopama arī Āzijā un Āfrikā. Visagrāk šāda

pasaka ir uzrakstīta Indijā un daži pētītāji domā, ka viņa.

Indijā ari esot izcēlusies.

568. Arnes katalogā šāda numura gan nav, bet še varēja tomēr

ievietot kādu Weryho uzrakstītu sabojātu pasaku.
569. Ar vienu burvju lietu iekaro otru. Jaunākais

par muļķi turētais brālis atrod vienu burvju lietu, pārmaina
to ar kādu citu lietu, ar kuras palīdzību dabūj arī pirmo at-

pakaļ. (Grimm 54. Bolte und Polīvka, I, 464—485). Šāds

motīvs ir bieži sastopams kā citu pasaku sastāvdaļa, bet ne-

samaisīta pasaka ir tomēr pie latviešiem un viņu kaimiņiem

puslīdz reta.

569a. Šāds numurs ir še ielikts tādu stipri sagrozītu pasaku ievie-

tošanai, kur ar dažādām brīnuma lietām tiek iegūta ķēniņa
meita. Pirmā vietā ir še nostādīta pazīstamā, laikam no

Indijas še pārnākusi pasaka, kur trīs precinieki grib ieman-

tot skaisto ķēniņa meitu. Vienam preciniekam ir tāds spie-

ģelis, kas visu parāda, kas vien pasaulē notiek. Otram ir

tādi segli, ar kuriem var visur nokļūt, kur vien vēlas. Tre-

šam ir tāds ābols, ar ko pat miroņus var atdzīvināt. Ar spie-

ģeli viņi dabūj zināt, ka ķēniņa meita ir uz miršanu slima.

Ar brīnuma segliem visi trīs nu aizcelas pie slimnieces. Ar
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ābolu mirēja tiek izdziedēta. Nu ir jāizšķir, kuram preci-
niekam būtu lielākas tiesības uz ķēniņa meitas roku.

570. Zaķu gans. Pasakas varonim tiek uzdots zaķus ganīt.
Ar kādas burvju lietas palīdzību viņam tas arī izdodas, caur

ko viņš beidzot iemanto ķēniņa meitu. Šī pasaka ir labi pa-

zīstama pie latviešiem un viņu kaimiņiem.
571—574. Ķēniņa meita tiek iesmīdināta.
571. Impampis. Pasakas varonim ir dota spēja cilvēkus, ku-

stoņus un pat lietas vienu pie otra tā piesiet, ka tie vairs

netiek vaļā. Ar šādu savienojumu, ko sauc par impampi,
tiek iesmīdināta ķēniņa meita un parasti iemantota arī viņas

roka. (Grimm 64. Bolte und Polīvka, 11, 39—44). Šī ir visā

Eiropā plaši pazīstama pasaka. Sal. levads, 109. i. p.

572. Ķēniņa meitu iesmīdina ar dažādām burvju
lietām. Šī pasaka, kā liekas, ir reta, līdz šim, cik zimāms,
tikai pie igauņiem uzrakstīta.

573—574. Šādu numuru Arnes katalogā nav.

575. Ķēniņa dēls ar spārniem. Div jeb trīs amatnieki

sacenšas brīnišķīgu 'lietu izgatavošanā. Viens amatnieks iz-

taisa tādu putnu jeb zirgu, kas pa gaisu skrien. Ķēniņš at-

zīst pēdējo darbu par pārāko un nopērk to. Ķēniņa dēls pa-

ceļas ar mākslīgo putnu gaisā un aizlaižas uz skaistu ķēniņa

meitu, kas ieslēgta augstā tornī. Vecais ķēniņš, meitas tēvs,

sagūsta nebēdīgo ķēniņa dēļu un grib abus ar savu meitu

notiesāt uz nāvi. Abi sodāmie aizlaižas ar mākslīgo putnu.
Šī pasaka ir vēl atzīmēta pie zviedriem, dāņiem, somiem,

igauņiem un čechiem. Vecākais pasakas variants tiek atkal

Indijā vērots.

576. Burvju nazis. Viens jauneklis nozog laupītāju pilī

burvju nazi, ar ko viņš nogalina pašus laupītājus. Ar to pašu
nazi viņš uzvār arī savus pretiniekus, kas sacenšas pēc kā-

das skaistules, kuru tad nu pats iegūst par līgavu. Šāda

pasaka nav atzīmēta ne pie latviešiem, ne arī pie viņu kai-

miņiem.
577. Brīnuma mālderis. Viens blēdis padzen svešumā

varoni, kas izglābis ķēniņa meitu, un nu uzdodas pats par

glābēju. Varonis dabūj kādu burvju pindzeli, ar ko viņš var

visu uzmālēt, ko tik vien vēlas. Viņš nonāk ari pie tā ķē-
niņa, kam izglābis meitu, un izmālē tam pili. Tur viņš ir uz-

mālējis, kā izglābis ķēniņa meitu un kā blēdis to padzinis.

Ķēniņa meita nu saprot, ka mālderis ir viņas glābējs, un tā

patiesība nāk gaismā. Šī ir reta pasaka, kas pazīstamajos
citu tautu krājumos nav sastopama.

578. Trīs vēja mezgli. Kuģinieks dabūj trīs burvju mezglus,

kurus atraisot saceļas dažādi vēji. Ar šiem mezgliem tad
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nu arī tiek izdarīti dažādi brīnuma darbi. Šī pasaka, kā lie-

kas, arī ir reta un pētītājiem vēl sveša.

579. Šis numurs katalogos nav atzīmēts.

580. Sieviešu mīlulis. Jaunāko no trim brāļiem iemīlē

visas sievas, no kurām viņš dabūj trīs burvju lietas, kas tam

apgādā apģērbus, ēdienus un dzērienus. Pēdīgi viņu iemīlē

arī viena ķēniņa atraitne un viņš nu top par ķēniņu. Šī pa-

saka parasti savienojas ar 518, 513, 400, 403, 413 un 314 nu-

muru. Šī pasaka ir populāra pie zviedriem, dāņiem, norvē-

ģiem un somiem, bet retāka jau pie igauņiem. Pie latviešiem

šāda pasaka nav atzīmēta.

581 —584. Šie ir atkal tukši numuri.

585. Vārpste, šautuve (atspole) un adata. Ķēniņa
dēls grib precēt tādu jaunavu, kas būtu tai pašā laikā vis-

nabadzīgākā un arī visbagātākā. Nu gadās nabaga bārenīte

ar brīnišķīgām kūmu dāvanām: vārpsti, šautuvi un adatu.

Vārpste viņai atved ķēniņa dēlu, šautuve izpušķo ceļu un

adata izgrezno istabu. Tā nu ķēniņa dēls apprecē skaisto

bārenīti. (Grimm 188._ Bolte und Polīvka, 111, 188). Tā ir

veca vācu pasaka, kas ārpus Vācijas laikam nav izplatījusies.
586—589. Šie ir tukši numuri.

590. Blēdīgā māte. Ļauna pamāte nevar ieredzēt savu pa-

dēlu. Tas nu aizbēg un ceļā atrod jostu, ko apliekot, viņš

top loti stiprs. Tālāku ejot, viņš vēl dabūj divi lauvas par

draugiem. Pamātei izdodas dabūt viņa jostu savās rokās

un šī nu liek viņam acis izdurt. Beidzot viņš tomēr atdabūj
acu gaismu un nosoda savu pamāti. Šī pasaka ir- popuilāra

pie dāņiem, zviedriem un norvēģiem, bet ir mazāk izplatīta

pie somiem un igauņiem. Pie latviešiem viņa ir stipri sa-

maisījusies ar 315. numuru.

591. Zemnieks iemij par savu govi burvju podu, kas viņam pārnes

bagātā kaimiņa maizi, alu, naudu un citas lietas. Šī pasaka,
kā liekas, ir sveša pie latviešiem un viņu kaimiņiem.

592. Žīds ērkšķu krūmā. Puika dabūj tādu svilpīti, ko

pūšot, visiem jādanco. Tā viņš izdancina ērkšķu krūmā

vienu žīdu, kas to apsūdz pie tiesas. Tur puika atkal pūš

savu svilpīti un tiek no soda vajā. (Grimm 110. Bolte und

Polīvka 11, 491—503). Motīvs par burvju svilpi sniedzas

jau loti tālu senatnē, bet pilnīga pasaka ir pazīstama vis-

pirms no 15. gadsimteņa angļu valodā. Pasaka ir izplatīju-
sies arī ar rakstu palīdzību, ko var vērot arī pie latviešiem

(skat. levads, 108.1. p.). Tagad šī pasaka ir jau izplatījusies

pa visu Eiropu un ir labi pazīstama arī pie latviešu kaimiņiem.
593. Fidi v a v. Pēc kādas vecas sieviņas padoma viens jauns

nabags ieiet vienā zemnieku mājā un atsaka uz katru vārdu:
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«Paldies". Viņš ieliek pelnos vienu burvju akmentiņu un nu

visiem, kas tik iet pie pavarda, ir pastāvīgi jāsaka: „Fidi-
vav." Pēdīgi nabags atsvabina ļaudis no minētā vārda un

apprecē bagātā saimnieka meitu. Tā ir laikam skandinā-

viešu pasaka, kas izplatījusies pie dāņiem, zviedriem, nor-

vēģiem un ir pārnākusi arī pāra variantos pie somiem. Esmu

atradis tikai divas šādas pasakas, bet pie leišiem, krieviem,

igauņiem un lībiešiem tāda pasaka nav atzīmēta.

594—609. Šie ir katalogos brīvi numuri.

610. Veselības augli. Veca sieviņa piešķir jaunākā brāļa

augļiem brīnišķīgu dziedināmo spēku. Ar šiem augļiem viņš
izdziedē slimu ķēniņa meitu un iemanto viņas roku. (Grimm

165. Bolte und Polīvka, 111, 267—274). Šī pasaka ir labi pa-

zīstama rietuma Eiropā un arī pie skandinaviešiem un slā-

viem, bet pie latviešiem un viņu kaimiņiem tā tomēr ne-

sagrozītā veidā nav atzīmēta.

611. Pundura dāvanas. Viena tirgotāja dēls ir saderinā-

jies ar otra tirgotāja meitu. Jaunajam tirgotājam ir jāaiz-

ceļo kur tālu projām aiz jūras. Tā ceļodams, viņš reiz iz-

glābj vienu bērnu no nāves un dabūj par to burvju lietas, to

starpā arī brīnuma zāles. Ar šīm zālēm jaunais tirgotājs iz-

dziedē saslimušu ķēniņa meitu un ar burvju lietām uzvār

ķēniņa ienaidnieku karaspēku. Pēdīgi jaunais tirgotājs at-

griežas mājā ar lielu bagātību un apprecē savu saderēto lī-

gavu. Šī, kā liekas, ir skandināviešu pasaka, kas nedaudz

variantos ir pārnākusi arī uz Somiju. Pie latviešiem, lei-

šiem, krieviem, igauņiem un lībiešiem šāda pasaka nav to-

mēr atzīmēta.

612. Trīs čūskas lapiņas. Vīrs tiek iemūrēts kopā ar

savu mirušo sievu kapa velvē. Tur sēdēdams, viņš nosit

vienu čūsku. Drīz pēc tam iznāk viena cita čūska, atnes trīs

lapiņas un atdzīvina ar tām nosisto čūsku. Vīrs pajem tās

lapiņas un atdzīvina ar tām arī savu mirušo sievu. (Grimm

16. Bolte und Polīvka, I, 126—131). Lai arī šī pasaka ir

pazīstama pie ģermāņu, romāņu un slavu tautām, tomēr viņa
nav atzīmēta pie somiem, igauņiem, latviešiem, lībiešiem un

leišiem.

613. Divi ceļotāji. Divi ceļotāji: viens labsirdīgs un otrs

ļaunprātīgs, ceļo pa lielu mežu. Ļaunprātīgais izdur labsir-

dīgajam acis. Labsirdīgais dzird, ka kokā putni sarunājas,

dabūj zināt kādus noslēpumus un izzina arī, kā viņš atkal

var tikt pie acu gaismas. Ar šiem noslēpumiem viņš tiek

pie lielas bagātības. Saticis ļaunprātīgo biedru, viņš izstāsta

arī tam, kā ticis tik bagāts. Šis nu arī aiziet uz to koku un

gaida, ka arī viņš naktī dabūs kādus svarīgus noslēpumus
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dzirdēt. Bet ļaunie gari ir nu dusmīgi, ka viņu noslēpumi
ir izpausti, sāk meklēt, vai te nav kāds cilvēks, kas klausās.

Atraduši tur šo ceļotāju, viņi to tūliņ nogalina. (Grimm 107.

Bolte und Polīvka, 11, 468—482. J. Pauli, Schimpf und Ernst,

I, 283 v. 284 [488 v. 490], 11, 369—370). Šī pasaka ir vispirms

uzrakstīta Indijā un no turienes laikam gan arī izplatījusies

pa visu Eiropu, Āziju un arī Āfriku. Izplatīšanās ir notikusi arī

ar rakstu palīdzību, kā redzams sevišķi no J. Pauli grāmatas,
kas i6. gadsimtenī ir tikusi dažādās valodās tulkota- Pie lat-

viešiem šī pasaka ir tikpat populāra kā pie viņu kaimiņiem.
614—619. Šie visi ir tukši numuri.

620. Dāvanas. Augstprātīgā māsa negrib palīdzēt vecai sie-

viņai, bet tā viņai tomēr iedod vienu burvju kājiņu, ar kuras

palīdzību viņa uzbur sev lepnu pili un paliek par ķēniņieni.
Bet augstprātības dēļ viņa tiek beidzot padzīta no savas pils.

Pēdējās pazemīgā māsa dabūj citu dāvanu, kas to padara pa-

tiešām laimīgu. Šāda pasaka ir populāra pie Skandināvijas

tautām, bet pie latviešiem un vinu kaimiņiem' vēl nav atzīmēta-

-621. Uts āda. Skaistā ķēniņa meita grib iet pie tā par sievu,
kas uzmin, no kādas ādas ir viņas kurpes, kas bijušas no uts

ādas taisītas. Kad nu gadās divi uzminētāji, tad vecais ķē-

niņš apsola meitu tam preciniekam, uz kura pusi meita, pa

nakti gulēdama, būs ģīmi pagriezusi. Savos materiālos es

šādu tipisku pasaku neesmu atradis, lai gan abi šie motīvi

ir sastopami citās pasakās (sal. 425 B. un 559.). Še ievieto-

tais variants stāv tuvu 593. numuram. Reta šī pasaka ir

arī pie latviešu kaimiņiem.

Pārdabīgas spējas.
650 A. Stiprais Ansis. Stiprais Ansis ar knipi nosit vērsi,

tiek ielikts akā, brauc uz velna dzirnavām v. t. t. Lai arī

dažas šīs pasakas sastāvdaļas ir loti vecas un tālu pazīsta-

mas, tomēr visvairāk, kā liekas, viņa ir attīstījusies pie vā-

ciešiem. Sal. Grimm 98 un Bolte und Poilīvka, Anmerkun-

gem, 11, 285—297. Pasaka ir tāpat populāra nevien pie latvie-

šiem, bet arī pie visiem viņu kaimiņiem.
650 B. Lielie stiprinieki. Jauneklis iet pasaulē meklēt

stiprus pretiniekus. Viņš atrod divus stipriniekus daudz pā-

rākus par sevi, gul starp tiem abiem un naktī aizbēg projām.
Šie dzenas bēglim pakal, bet ceļā tiem gadās vēl lielāks

stiprinieks, kas šos abus aiztura. Šī pasaka pie latviešiem ir

mazāk pazīstama, bet ir vairāk izplatīta pie igauņiem.
650 C.

_

Pie Ames šāda numura gan nav, bet tas bija vajadzīgs
tādu pasaku novietošanai, kur darbojas dažādi stiprinieki ar

pārdabīgiem spēkiem.
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1. Čūskas gredzens.

I. A 560. A. Lerchis - Puškaitis, Piena vā. LP. IV, 83 (18,1).

Viens tēvs mirdams atstāj savam dēlam trīs dukātus. Kamēr

dēls vēl nav pieaudzis, māte panēm dukātus glabāt. Dēls puiša

gados vienreiz saka mātei, lai iedodot vienu tēva dukātu, būšot

iet uz pilsētu kautko nopirkt. Māte iedod un dēls aiziet. Bet uz

ceļa satiek vecu sieviņu ar sunīti; vecene saka: „Dēls, pērci manu

sunīti — nebūs jānožēlo!"

„Cik maksā?"

„Dukātu!"

Labi. Dēls pārved sunīti mājā, bet mātei nemaz pa prātam:

pašiem neesot ko ēst, kur nu vēl suņus piebarosi.

„Lai, lai, mcm', mums sunīša nebija — kā nu bez sunīša dzī-

vot? Visiem ir sunīši, mums arī!"
Māte apmierinās. Necik ilgi, pēc kādām dienām, dēls prasa

otru tēva dukātu. Māte jau negrib dot: būšot atkal izniekot.

Beidzot taču iedod arī un dēls nu aiziet uz pilsētas pusi. Šīpus

pilsētas satiek to pašu sieviņu ar kaki.

„Dēls, pērc manu kaķīti — nebūs jānožēlo!"

„Cik maksā?"

„Dukātu/
Labi. Dels pārnes kaķīti mājā; bet tagad māte rājas, cik ieiet:

neesot ko mutē bāzt — pērkot tik liekēžus. Trešo dukātu gan

vairs nedošot.

„Lai, lai, mcm', mums kaķīša nebija — kā nu bez incīša dzī-

vot? Visiem ir incīši, kaķīši — mums arī!"

Māte apmierinās; bet trešo dukātu tomēr nesolās dot. Pēc

kādām dienām dēlam atkal iegribas pilsētā notikt. Bet labi zin:

māte dukātu nedos, tādēļ paņem pats dukātu un aiziet ar sunīti

un kaķīti. Satiek atkal sieviņu. Bet šoreiz tai tukšas rokas: tik

stāv nodurtu galvu un skatās uz zemi. Dēls prasa: „Sieviņ, ko tā

skaties?"

„Ja, te divi pēdas apakš zemes ir pagrabs; ja tu atrušinātu

zemi un uzceltu pagraba lūku, tad ietiktu pagrabā pie mirušās

ķēniņa meitas, kurai dārgs gredzens uz pirksta. To gredzenu
labprāt vēlos redzēt."
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Labi. Dēls atrušina zemi, iekāpj pēc gredzena un iznes sie-

viņai. Sieviņa apskatās, apskatās — beidzot prasa: „Dels, pērc

šo gredzenu — nebūs jānožēlo!"

„Cik maksā?"

„Dukātu!"

„Labi —■ beidzamais dukāts!"

Sieviņa paņem dukātu un aiziet, noteikdama tūliņ pagraba

lūku taisīt ciet.

Bet dēls iedomājās vēl reiz pagrabu apskatīties, viņš ielien.

Tomēr tai pašā brīdī lūks plaukt! aizcērtas un šis nu paliek, ka

cietumā: ne lūku vairs uzcelt, ne šī ne tā. Tā paiet labs brīdis. Uz

vienu reizi atminās pirkto gredzenu uz pirksta.

„Skāde!" viņš domā, gredzenu virpinādams, „ar suni un kaķi

man izgāja labi, bet ar šo nieka gredzenu nogāja pavisam greizi,

nevajadzēja ne pirkt."
To sacīdams, dēls izdzird, ka suns ar kaķi brīnum kašņājas

gar lūku.

„Nabaga lopiņi, jūs jau nevarēsit lūku uzcelt. Cik bēdīgi! kaut

jel kāds gadītos, kas mani te izpestītu."
Šos vārdus izteicot, pieskrien seši vīriņi un uzcel lūku. Dēls

brīnīdamies paskatās: „Kur jūs te gadījāties?"

„Tavs gredzens mūs tagadiņ sauca. Līdz ko gredzenu pa-

virpināsi un tai brīdī kaut ko vēlēsies, tūliņ mums jānāk šurp un

viss jāizdara."

„Tā, tā! tad jau brinuim labi. Tagad varat iet; bet ja kādreiz

ievajadzēsies kaut kas — tūliņ pavirpināšu."
Vīriņi pazūd; bet dēls ar sunīti un kaķīti ņemas iet taisni vien

projām. Trīs dienas gājuši, sasniedz ķēniņa pili, kur apprasās
pēc darba.

Ķēniņam šimbrīžam cita darba neesot;'bet sulaiņa vietu gan

varot dot.

Kas par to —tā arī esot laba! Un nu līgst vaļām ar tādu

norunu: ķēniņam arī jāmitinot sulaiņa lopiņi: sunītis un kaķītis.
Labi — tā paliek.

Dēls tagad dzīvo brangu laiku bez bēdām.

Bet vienu dienu mūsu sulainis iedomājas labākas drēbes. Ne-

kas: iziet dārzā, pavirpina gredzenu — seši vīriņi klāt: ko va-

jagot?

„Labakas drānas!"

Acumirklī sulainim drānas, ka spīd un laistās. Tik par ne-

laimi, ķēniņa vecākā meita pa logu noskatījusies visu, ko sulainis

darījis, kā ar vīriņiem runājis —
itin visu. Tai tas brīnum skauž,

ka nevar arī tik ātri pie labām drānām tikt. Un — ko domāt —

ķēniņa meita nu tik tīko katru dienu pēc sulaiņa gredzena. Vien-

reiz par dienasvidus laiku, kamēr sulainis aizmidzis, ķēniņa meita
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slepus pielien uz pirkstu galiem un nomauc gredzenu. Sulainis

vēlāk meklē gredzenu visās pakaktēs. Beidzot ieprasīsies sunī-

tim, kaķītim, vai nezinot? Jā, zinot gan — esot redzējuši ķēniņa

meitai uz pirksta! Sulainis tūliņ zaglei uzstāj atdot gredzenu

ar godu; ja ne — apsūdzēšot ķēniņam. Kas tā par dzīvi! Ķēniņa
meitai tādi pārmetumi, vadzi, meklēs sirdi: viņa apņemas sulai-

nim atriebties.

Un vienu nakti, kur ķēniņa nebija mājā, ķēniņa meita pieceļas

un pielaiž sulaiņa istabai uguni, lai miegā būdams sadegtu. Bet

sunītis ar kaķīti vēl laikā pamodina sulaini un izglābj no uguns

briesmām; tik sadeg, kā tās drānas, ko vīriņi nesuši. Pārnāk nu

ķēniņš, tas traks uz sulaini: esot nodedzinājis savu istabu, laikam

vēl dedzināšot ir viņa pili. Citu neko ar tādu — cietumā! Na-

baga sulainis nevainīgs guļ cietumā. Cietums par nelaimi vēl uz

ezera salas, kur sunītim, kaķītim grūti pietikt. Nabaga lopiņi

smilkstēdami, ņaudēdami novazājās gar ķēniņa pagalmu dažas

dienas. Te uz vienu reizi kaķītis pamana, ka uz ķēniņa meitas

loga ir kaut kas spožs.

„Tas cits nav, kā mūsu kunga gredzens!" kaķītis iesaucas un

nu tik glūn, kaut durvis kāds vārstītu. Necik i)lgi — ķēniņa meita

pati vārsta durvis: kaķis viens divi, pa kājām kuildamies, ietiek

istabā un iznes gredzenu. Sunītis no prieka laiž, riņķus mezdams,

kaķītim pretim, saukdams: „Dod manā mutē, dod manā mutē!

es gribu gredzenu nest!"

Kaķītis nomet gredzenu zemē: sunītis ieķer mutē un nu abi

malas no prieka. Kaķītis, kūkumus mezdams, drīzi skrien sunītim

pakal; sunītis riedams riņķo kaķītim pakal. Ķēniņa meita pa-
skatās: ko tie sulaiņa lopiņi tā trako! Kas ir — ierauga: sunītim

rejot, izkrīt gredzens no mutes. Tā šī tūliņ klāt; paķer gredzenu,
nomazgā un iebāž pati savā mutē, lai nekad neviens vairs neda-

būtu. Bet otrā dienā pret vakaru kaķītim atkal padoms rokā: viņš
ielien klusītiņām ķēniņa meitas istabā un paslēpjas pagultē. Līdz

ko nu ķēniņa meita aizmigusi, kaķītis ar pēdiņu kutina viņa lūpas.
Ķēniņa meita pa miegam jau vienreiz pakodalā lūpas, kā niez.

Necik ilgi —kutina atkal; šī pakodalā 'lūpas otrreiz. Kutina atkal;
šī pakodalā lūpas un atmožas. Bet viena maza spalviņa no ka-

ķīša pēdiņas iegājuse mutē. Ķēniņa meita spļaus spalviņu laukā.

Kā spļauj spalviņu — izspļauj arī gredzenu gultā. Šī grābstās

pēc gredzena; bet kaķītis sen jau paķēris gredzenu un atkal pa-

slēpies pagultē. No rīta kaķītis, no istabas iztikdams, aiznes gre-

dzenu pie sunīša, sacīdams: „Nu vairs neplosīsimies, tūliņ peldē-
sim pie mūsu kunga uz ezera salu!"

Nu peld, nu peld; pusezeru peldējuši, kaķītis nokusis, sak

krākt.



14

„Vai, incīt', tev grūta atpūta, dod gredzenu man, 'bus vieglāki

peldēt."

Kaķītis grib atdot gredzenu sunīša mutē, bet tai pašā brīdī —

pļunkt! iekrīt ezera dibenā: samisējies nabadziņam. Nekā darīt —

jāpeld atpakaļ. Bet ezera dibenā gredzenu ierij zivs. Šo zivi otrā

dienā izzvejo ķēniņa zvejnieks un atdod vārīt ķēniņam uz pus-

dienu. Pavārs izšķērž zivi uti ķidas izmet mēslenīcā. Par laimi

kaķītim iegribas ķidas ēst. Lzdams atron zudušo gredzenu. Ko

nu gaidīt — tūliņ pie sunīša ar prieka vēsti projām. Bet sunītis

saka: „Dod man tūliņ gredzenu mutē; es viņu pārnesīšu, tu nevari

tik labi peldēt, var atkal izkrist."

Labi. Šoreiz lopiņi pārpeld itin laimīgi pie cietuma. Cietum-

nieks, ieraudzījis savus lopiņus, paver 'logu un priecājas. Bet

kaķītis uzskrien gar sienu vien līdz logam un atdod gredzenu.
Acumirklī sulainis uzmauc gredzenu, pavirpina un vēlās: „Kaut

vīriņi iznestu mani ar sunīti, kaķīti viņpus ezera uz sausuma!"

Tai pašā brīdī viss notiekas.

„Kaut vīriņi mani apģērbtu vienā zeltā."

Tai pašā brīdī viss notiekas un cietumnieks tagad spīd un

laistās pārāk par visiem ķēniņiem.
Nu ieiet pie ķēniņa pilī un sakās precinieks esam, gribot ķē-

niņa jaunāko meitu precēt. Ķēniņš domā: „Tāds znots skaidrā

zeltā būtu gan par godu; kas tik spoži ģērbies, tas nebūs nieka

vīrs — lai iet!"

Sarunā ar jaunāko ķēniņa meitu par kāzām. Bet otra māsa,

kas sulaini tā nīdējusi, gredzenu zagdama, pirkstus vien kož, ka

nav tikusi pie tik lepna brūtgāna.
Kad nu sarunāts, te brūtgāns vēl iziet laukā, pavirpina gre-

dzenu un vēlās: „Kaut dimanta pils te rastos, kur kāzas svētīt!"

Tūliņ gadās. Nu nosvin kāzas un dzīvo laimīgi. Bet sunīti

un kaķīti jaunais pāris tura labi jo labi, par to ka savu kungu tā

glābuši.

2. A. 560. R. Vul fs, Ūziņos. LP. IV, 86 (18, 2).

Pilsētas malā dzīvo nabaga atraitne ar savu dēlu. Vienu

dienu dēls aiziet pilsētā papelnīties. Bet vakarā mājā nākdams,
satiek uz ceļa sieviņu ar suni; sieviņa piedāvā suni, lai taču pēr-

kot! Dēls pērk arī: atdod visu tās dienas peļņu un vēl priecājas,
ka tik lētu suni dabūjis. Tik mājā mātei nebija īsti pa prātam:

pašam neesot ko ēst, vēl paunāties ar suņiem!
Otrā dienā dēls atkal aiziet pelnīties. Bet vakarā mājā nāk-

dams, satiek to pašu sieviņu ar kaķi. Vai nepirkšot kaķi? Kālab

nē? Ja ar tās dienas peļņu pietiekot, lai dodot šurp! Atdod. Bet
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mājā māte saņem ithi bargi šo: esot untumains cilvēks, kas, tikpat

kā viņai spītēdams, atdodot visu pelņu tik par suņiem un kaķiem.

Trešā dienā dēls atkal aiziet pelnīties. Bet vakarā mājā nāk-

dams ierauga pilsētas malā lielu laužu pūli, kas bļauj: „Sit nost,
sit nost!"

Dels pieskrien elzdams, pūzdams pūlim klat un sauc: „Nesit,

nesit! es atpirkšu ar šīs dienas peļņu, lai tas būtu, kas būdams!"

„Klau! viens te sola maksu, nevajaga vairs sist, itai samaksā

un ņem," sitēji iesaucas. Dēls samaksā un nu ies skatīties, ko tad

īsti nopircis. Apskatās: — čūsku. Pārdevēji gardi pasmejas, do-

mādami, ka dēls tūliņ nosplausies, čūsku ieraudzījis. Bet nekā —

dēls paņem čūsku un aiziedams nosaka: „Nemaz nesaprotu, kā

tās lietiņas tik lēti varējāt pārdot!"
Tie notura dēlu par pusmulķi un aiziet, rokas atmezdami.

Bet čūska pēc kāda brītiņa sāk runāt, sacīdama: „Paldies,

ka izglābi mani no sitējiem. Ēsmu ķēniņa meita. Nes mani pie
tēva uz pili; ja tēvs tev par nesumu taisās kaut ko maksāt, tad

dari gudri: neņem ne šā ne tā. Prasi tikai to gredzenu, kas tēvam

uz vidus pirksta. Viņš gan tev piesolīs citus gredzenus, bet ne-

ielaidies — lai dod to! Redz, tu nemaz nezini, tas gredzens sa-

vāds: Līdz ko uz pirksta paburzīsi — tūliņ viss gadās, ko vien

vēlies."

Labi! Dēls aiznes čūsku un lielām mokām izdabū gan no ķē-

niņa īsto gredzenu. Nu pāriet mājā pie mātes un saka: „Redz,

māmiņa, jūs arvienu rājāties, ka pelņu izniekoju, bet tagad parā-
dīšu, ko par savu pelņu nopirku!"

Dēls paburzē gredzenu un vēlās: „Kaut būdiņas vietā gadītos
zelta pils!"

Tūliņ gadās spoža spoža pils un māte nu dēlu glaudīt glauda.

Bet otrā trešā dienā ķēniņš apmānījis, ka dēlam zelta pils.
Tas viņam skauž. Tūliņ sūta savu sulaini pie dēla un pavēl gre-
dzenu nozagt. Sulainis iztīkojās igu laiku — nekā pietapt dēlam.

Te vienu dienu dēls zelta pils priekšā apgulās dienas vidū. Su-

lainis aši nomauc gredzenu un pārnes ķēniņam. Ķēniņš paburzē
un vēlās: „Kaut dēls atrastos jūrā uz akmeņa staba!"

Acumirklī dēls iegadās jūrā akmeņa staba galā. Neviens to

nezin,; tik sunītis un kaķītis, ko todien no sieviņas pircis, apmāna,
kur viņu kungs aizrauts. Tie piepeld pie staba un grib dēlam

kaut kā palīdzēt; bet dēls saka: „Labo sunīti, labo kaķīti! bez gre-

dzena nevaram nekā iesākt. Teciet uz ķēniņa pili, raugiet gre-

dzenu atdabūt — būs atkal viss labi!"

Sunītis ar kaķīti mudīgi vien aiztek pie ķēniņa pils un norunā

tā: sunītis palikšot dārzā nomodā, kaķītis iešot pilī izlūkot, kur

gredzens noglabāts. Labi. Kaķītis ietop pilī un paslēpjas apakš

ķēniņa gultas. Nu glūn, nu glūn visu laiku. Uz vienu reizi ķēniņš,
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gulēt iedams, atslēgs sudraba šķirstiņu un apskatīsies, vai vēl

dibina gredzens glabājas. Atslēdz, paskatās: jā, ir gan; aizslēdz

atkal un tad dodas pie miera. Kaķītis visu to redz, bet kā pie
gredzena tikt? Nu domā, nu domā; ķēniņš sen jau aizmidzis,

vēl kaķītis domā —
nekā sadomāt, nekā klāt tikt. Uz vienu reizi

sāk kas apakš ķēniņa gultas grabināties. Kaķītis paskatās:
žurkas.

„Nu tu nelaime! ņermi tādi, uzcels vēl man ķēniņu un izjauks
visu manu nodomu!" tā kaķītis pats pie sevis nedusmojas. Bet

žurkas nebēdā nekā, arvienu paliek drošākas — beidzot sāk gan-
drīz ķēniņam tīri pa degunu lēkāt.

„Tā nē!" kaķītis iesaucās un nu sāk tik žurkas slānīt: viens

divi žurku līķi gul, kā līdums, r>a rindu vien salikti. Te uz reizi

izlien sirma sirma žurka, vaimanādama: „Kaķlti, pincīti, kam

apkāvi manu lielo kara spēku?"

„Kas tu tāds esi?" kaķītis uzprasa.

„Esmu žurku ķēniņš!"

_„Tad jau brīnum labi —es atkal esmu kaķu ķēniņš. Vadzi,
derēsim mieru!"

„Kā lai mieru deru? Kam tu apkodi manu brango kara
spēku?"

„Nekas — ja apsolies ar savām žurkām šim sudraba šķirsti-

ņam izgrauzt tik lielu caurumu, ka es ar savu augumu spēju tur

ielīst, tad apsolos saviem kaķiem pieteikt, ka neviens vairs ne-

kostu tavu kara spēku."
Labi! Abi sader mieru. Un žurku ķēniņš tūliņ aiziet žurkas

pasaukt. Ak tu manu dieniņu, kas tagad sanāca žurku: visa istaba

čum un kust. Necik ilgi — sudraba šķirstiņš lupatās. Kaķītis pa-

ņem gredzenu un iztek pie sunīša. Drīzi abi divi ar gredzenu pie
akmeņa staba. Dēls uzmauc gredzenu pirkstā, un vēlās: „Kaut
būtum visi četri: es, ķēniņa meita, sunītis, kaķītis zelta pilī!"

Tūliņ visi gadās pilī. Dēls nu nosvin kāzas ar ķēniņa meitu

un dzīvo laiimīgii ar saviem lopiņiem.

3. A. 560. M. Ozols, Dursupē. LP. IV, 87 (18, 3).

Vienam tēvam bijis dēls, vārdā Lēpausis. Vienreiz tēvs iede-

vis Ļepausim naudu nopirkt pilsētā maizi. Ļēpausis, caur mežu

iedams, ieraudzījis vīru, kas sitis suni. Ļēpausim suņa bijis žēl,

viņš to atpircis. Bet mājā māte nejauki Cēpausi rājusi: neesot

pašiem ko ēst — vēl vedot liekēžus mājā!
Otrā dienā tēvs atkal iedevis naudu maizi pirkt. Bet Lēp-

ausis saticis mežā vīru, kas sitis kaķi. Viņš atpircis kaķi un atkal

pārvedis mājā. Māte vēl dusmīgāka.



Trešā dienā tēvs atkal iedevis naudu maizi pirkt. Bet Lēp-
ausis mežā saticis vīru, kas odzi sitis. Viņš atpircis odzi un ne-

sis mājā. Bet odze uz ceļa izspļāvusi gredzentiņu, teikdama:

„Uzmauc gredzenu pirkstā, tad viss notiks, ko vien vēlies, bet

mani tu laid vaļā!"

Ļēpausis palaidis odzi, pagrozījis gredzenu un vēlējies: „Kaut

mājā visi galdi būtu pilni ar gardākajiem ēdieniem un dzērieniem!"
Viss tā noticis un māte ar tēvu nevarējuši izbrīnīties, kā tas

gadījies. Drīzi arī Lēpausis pārradies, pagrozījis gredzenu un

vēl vairāk iepriecinājis vecākus; viņš vēlējies: „Kaut būdiņas
vietā gadītos tāda pils no tīra zelta un dimanta!"

Tūliņ pils gadījusies. No tās dienas Lēpausis ar vecākiem

dzīvojis vienā labumā.

Bet vienreiz Lēpauša kungs nācis no muižas apprasīties, kur

viņš tādu pili ņēmis. Tā un tā — Lēpausis izstāstījis, pie kam vēl

lielījies, ka esot pārāks par pašu kungu, varot ar ķēniņiem mērīties

un vai nevarot kungs tādēļ savu meitu viņam par sievu atdot.

Kungs domājis tā: „Kas tādā dimanta pilī manai meitai nekaitēs!

Viņas pirmais brūtgāns aizkūlies svešumā un diezin, vai maz kād-

reiz vairs pārnāk — labāki būs, spiedīšu pie Ļēpauša aiziet."

Kungs pārgājis mājā un piespiedis meitu Lēpausi precēt.
Labi — meita gājusi ar', bet prāts tai bijis pie pirmā brūtgāina.

Ne ilgi pēc kāzām Ļēpauša sieva nodabūjusi brīnumu gre-

dzenu savos nagos. Tūliņ vēlējusies: „Kaut es būtu ar visu šo

dimanta pili pie sava pirmā brūtgāna; bet Cēpausis — kaut tas

būtu iemūrēts uz augsta mūra viņpus šīs vietas, ezera vidū, ka

galva vien tik ārā!"

Acumirklī viss tā gadījies. Vecāki nu mituši atkal savā bū-

diņā, bet suns ar kaķi nesuši katru dienu Ļēpausim barību klāt:

suns aiznesis, un kaķis, pa mūri rāpdamies, uznesis dabūto barību

augšā. Cits jau neviens nevarējis mūra augšieni sasniegt. Bei-

dzot suns ar kaķi taču apnikuši šo kopt; norunājuši labāk gredzenu

uzmeklēt, lai tiktu no mokām vaļā. Nu meklējuši abi divi ilgu
laiku pa puspasauli. Beidzot uzgājuši to vietu, kur Lēpauša sieva

piemitusi. Par dienu uzņēmusi labi suni un kaki; bet par nakti

izdzinusi laukā. Tomēr vienu vakaru kaķis dabūjis pa kāju apakšu

atpakaļ atsprukt istabā un paslēpies apakš Ļēpauša sievas gultas.
Gulēt iedama, Ļēpauša sieva noglabājusi gredzenu mutē, kaķis
to redzējis. Līdz ko nu aizmigusi, kaķis glaudījis ar pēdu šai lū-

pas. Beidzot no kaķa pēdas iegājusi viena (spalviņa mutē. To

pa miegam šī spļāvusi laukā, bet ar to arī izspļāvusi gredzenu.

Kaķis paķēris gredzenu un sācis ņaudēt. Šī atmodusies, pa-

vērusi durvis un saukusi: „Skic! laukā skic!"

Kaķis izskrējis pie suņa un nu pa abiem nesuši gredzenu Lep-
ausim. Bijuši jau gandrīz pie mūra klāt, te abi nesēji sākuši ķil-

17Latviešu pasakas un teikas VIII. —2.
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doties: viens gribējis nest, otrs gribējis. Ķilda gredzens izsprucis

no mutes un iekritis ezerā.

Nekā darīt — peldējuši atpakaļ un staigājuši noskumuši. Otrā

nedēlā sunim ar kaķi iegadījies gar kāzu namu iet. Lauka bijuši
izsviesti: kauli, zivs ķidas, kas nekas, kā jau kur dzīrās. Suns

sācis grauzt kaulus, kaķis atkal ķidas ēst. Un, ko domāt — šinīs

ķidās kaķis uzgājis savu gredzenu. Nu bijuši priecīgi; tūliņ peldē-

juši pie Ļēpauša un neķildojušies vairs nemaz; drīzāk suns vēl

uzņēmis kaķi uz muguras un stiepis caur ūdeni, tādēļ ka bijis la-

bāks peldētājs. Kaķis uznesis gredzenu Ļēpausim. Šis uzmaucis

gredzenu pirkstā, pagrozījis un vēlējies: „Kaut šis mūris sadruptu

lupu lupās; kaut mana dimanta pils atnāktu ar visu sievu turpat

atpakaļ, kur bijusi!"

Acumirkli viss noticis. Sieva lūgusies kā traka, lai Ļēpausis

piedodot, esot pārskatījusies; pirmais brūtgāns, kā nu pati redzē-

jusi, nemaz ari viņu tā negribējis, kā cerējusi. Viņa vairs nekad

tā nedarīšot. Ļēpausis piedevis un no tās dienas dzīvojis laimīgi

jo laimīgi ar savu sievu, ar vecākiem, ar suni un kaķi.

4. A. 560. K. Ziema, Ozolniekos pie Jelgavas. LP. IV,

223 (58).

Reiz bijis viens vīriņš; tas gājis medīt ar suni un kaķi, bet

nekā neķēries. Beidzot mājā nākdams, saticis čūsku, gribējis to

pašu šaut, bet čūska lūgusies: «Atstāj mani dzīvu — došu tev

zelta gredzenu. Tas gredzens ir tāds: ja drusku pirkstos pagroza,

tūliņ rodas galdiņš ar ēdieniem, dzērieniem, bet kad iebāž ka-

batā — galdiņš atkal nozūd."

Labi! vīriņš paņēmis gredzenu un nešāvis čūsku. Pēc tāda

laika vīriņš apņēmis sievu. Bet tā bijusi briesmīgi ziņkārīga:
caurām dienām stājusi virsū, lai sakot, kur tādus ēdienus un dzē-

rienus vienā gabalā ņemot? Viņš neteicis. Bet vienreiz vīriņš bija

izgājis, gredzens aizmirsies uz galda. Sieva paņēmusi gredzenu

un aizbēgusi pie savas mātes. Vīriņš pārnācis un nu nebijis nekā

vairs ko ēst. Nu teicis uz suni un kaķi: «Steidzaties tai maitai

pakal!"

Suns ar kaķi apmānījuši vīriņa sievu vienā pilī. Gribējuši
iekšā iet, bet sieva likusi sulainim lielus suņus uzrīdīt šiem virsū.

Sulainis tomēr nerīdījis, teikdams: „Lai dzīvo nabaga lopiņi!"

Otrā_dienā kaķītim laimējies pelīti noķert. Suns teicis: „Ne-
laid peli atrak vaļā — lai iznes mums to gredzenu!"

Pelīte jelīdusi pilī un iznesusi gredzenu; kaķis iekampis gre-
dzenu mutē un nu nesuši to uz māju. Bet par nelaimi upe bijusi



19

priekša. Nekā darīt — kaķis uzkāpis sunim mugurā un nu peldējis
pāri. Upes vidū suns ieprasījies: „Vai tev ir vēl gredzens?"

_

Tiklīdz kaķis gribējis izteikt: ir! gredzens izvēlies no mutes

upē. Ko nu? Beidzot suns atradis vēzi. Tas bijis loti bailīgs.
Bet suns vēzi nelaidis vaļā, kamēr tas iznesis gredzenu no upes.

Nu skrējuši priecīgi uz māju. Ap pusnakti pārskrējuši pie
vīriņa namdurvim un klauvejušies un klauvējušies. Bet vīriņš
jau bijis nomiris badā; neviens nav atvēris durvis. Tomēr suns

ar kaķi negājuši projām — klauvējušies tik ilgi, kamēr paši arī

turpat nomiruši.

2. Brīnuma lampa.

1. A. 561. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Ru-

dzītes Smiltenē.

Bīš vienc tāds skrodelis, un šim bīš vienc pats dēls. Skrode-
lis drīz vje nomiris un dēls palicies tik nebēdīgs, ka māte viais
ša nevarēsi nekā valdīt. Šī nu visu nevisādi izdomāsies, ko ar

dēlu iesākt un kā būt un bēdāsies, ka šai neesot nekādas naudas

un mantas, kā varētu dēlu kādā amatā izmācīt. Māte jau ilgi tā

bēdāsies un te, vienreiz, ienācis pie šās vienc vīrs un stāstījies, ka

šis esot šās vīra jaunākais brālis un nācis aptaujāties, kā šai ta-

gadīnās ejot un ko darot šās dēls un vai kādā amatā ar' ejot, kā

varētu vieglāki maizi paēst. Māte nu stāstīsi vīram savas bēdas,
kāds šai negals esot ar dēlu, ka šis nekur nevarot stillt un kā šai

ejot slikti un nevarot dēlu nekur mācībā nodot, jāču ta šis no sve -

šim drusku rautos un nāktu pie prāta. Ta nu vīrs sacīš, lei do-

dot šim dēlu līdza, šis palīdzēšot šo amatā izmācīt. Nu sprieduši,

sprieduši un kamēr nosprieduši ar, ka tā vie būšot jādara, un dēls

ar bīš priecīgs un vīkšies vīram līdza.

Skrodeļa dēls nu sataisījies un gāš vīram līdz. Vīrs šo vedis,
vedis un pēdīgi ievedis dziļi mežā. Nu šie abi piegāš pie liela

kalna un pašā kalna galā bīš lielc akrniinc. Vīrs nu licis, lei skro-

deļa dēls veļot akminu no. Skrodeļa dēls ar ķēries akminam klā,
bet nekā vis nevarēš izdarīt —

akminc nemaz ar nekustējies. Ta

vīrs iedevis skrodeļa dēlam gredzenu un sacīš, lei paberzējot gre-
dzenu. Skrodeļa dēls paberžēš gredzenu un nu akminc pats no

sevis nocēlies un nu skrodeļa dēls redzēš, ka apukš akmina ir

dziļa ala. Vīrs sacīš skrodeļa dēlam, lei šis laižoties pa alu lejā
un tur šis ieiešot dziļā pagrabā un tai pagrabā būšot dau naudas

un dārgu akminu. Lei ņemot sev naudas, cik vie uzietot, un ta

lei paņemot vecu lampīnu un tā lampīna būšot pašā pagraba di-

binā. Dēls ar iegāš pagrabā un sabāzies sev pillas ķešas ar
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naudu un dārgim akminim, ta paņēmis lampiņu, iebāzis azautē

un gāš no pagraba laukā. Šis nu vē tūļājies un grābstījies un

vīrs jau kliedzis, lei atdodot šim lampīnu. Bet skrodeļa dēls vē

tūļājies un sacīš: „Pagaiču, gan jau dabūsi!"

Nu vīrs pārskaities, aizgrūdis alai akminu priekšā un skro-

deļa dēls vais neticis no alas laukā. Šis nu sēdēš alā un domāš,

kā nu tikšot laukā. Izprovējies akminu nogrūst, bet nekā_ ne-

varēš izdarīt. Nu sēdēš akai un no gara laika sācis knibināties

ap gredzenu, ko iedevis vīrs, ka šis nevarēš akmina novelt.

Skrodeļa dēls knibinājies, knibinājies, kamē ņēmis un gredzenu

drusku paberzēš. Nu tūlītās šim vienc pie pašas auss prasīš:

„Ķēnī', ko vēlies?"

Skrodeļa dēls tīri vai satrūcies, ka šo par ķēniņu saucot, un

prasīs, kas šis tāds esot, kas šinu pie auss runājot, no kurienas

šis esot un kā šim vaigot. Nu tas gars, kas irunāš skrodeļa dēlam

pie auss, sācis stāstīt, kas šis ir un ka nav vis cilvēks, bet gars,

un viņš klausot tam gredzenam un tūlītās nākot, ka to gredzenu
drusku paberzējot, un viņš izpildot visu to, ko vie šim vēlot da-

rīt. Nu skrodeļa dēls tūlītās sapratis, kas par lietu, un prasīš ga-

ram, vai šis nevarot šā izlaist no tālas laukā. Jā, gars sacīš, ka to

šis varot gan, un novēlis akminu no alas no(st). Skrodeļa dēls iz-

gāš no alas laukā un gars akai aizvēlis akminu priekšā. Skrodeļa
dēls aizgāš apakal pie mātes un dzīvāš laimīgi, jo nu šim bīš nau-

das papillam. Skrodeļa dēls dzīvāš kā vienc litauris un pēdīgi

iemīlējis pašu ķēnīna meitu. Viņč nu gāš pie ķēnīna un prasīš, lei

dodot šim savu meitu par sievu. Ķērne bīš ar mieru, bet meita

negribēsi ne dzirdēt un šai jau ar bīš iecerēts cits brū(t)gānc un

tas bīš no augstas kārtas un ar to jau princese bīsi slepenībā no-

runājusi saprecēties. Par to nu skrodeļa dēls varēn nobēdājies un

palicis slims. Pa tam princese rīkosies uz kāzām un kāzu diena

jau bīsi nolikta. Kāzu dienā māte sacīsi skrodeļa dēlam: „Re'

nu, kā tev izčibēja ar princi. Šodie princesei ir kāzas!"

„Lei jau ir," sacīš skrodeļa dēls, „bet man vie viņa kritīs!"

Tai naktī, ka princesei kāzas dzēruši, skrodeļa dēls paberzēs

gredzenu, un ka gars atnācis, ta licis, lei šis noskatoties, ka jau-
nais pārs iešot gulēt un lei ta šis gars paņemot princesi un at-

nesot šur. Kā ta, kā jaunais pārs aizgāš gulēt, tā gars ar tūlītās

atnesis princesi uz skrodeļa māju. Rītīnā akai skrodeļa dēls li-

cis, lei gars šo aiznes apakal uz ķēnīna pili. Gars visu tā izdarīs,
kā skrodeļa dēls vēlēš, un pēc bīši lielu lieli brīnumi, kā princese
varēsi pa nakti pazust jaunam vīram no sāniem, uini rītīnā akai

atradusies pilī un ka nevienc ne redzēš, ne dzirdēš, kā šī aizgāsi

un atnākusi. Jaunais vīrs gāš pie paša ķēnīna un stāstīš, kā viss

noticis un ķēnīc nākošā naktī pielicis pie šo istabas durim vak-

tis. Bet vakarā atkal princese pazudusi un rītīnā tik vē pārradu
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sies mājā un nevienc nezinās, kā viss tas noticis. Nu jaunais virs

bīš varēn errīgs un stāstīš ķēnīnam, kā vis akai noticis, un ķēnīc

nu licis atsaukt mācītāju un pats ar mācītāju vaktēš princesi. Bet

tikko šī iegāsi gulēt, ka akai uzreiz no gultas pazudusi un nevienc

ne manīt nemanīš, kur šī palikusi. Nu mācftāš sacīš, ka te vais

neesot labi, un jaunais vīrs ar sacēlis varēnu traci un kliedzis,

brēcis, ka princese esot laikam ragana un varbūtās ar pašu vellu

draugos. Un jaunais vīrs neparko ar vais negribēš ar princesi pa-
likt kopā un ka rītīnā akai gars atnesis princesi uz ķēnīna pili,
ta jaunais vīrs pie šās vais negāš un aizgāš pavisīnas prom. Tā

nu princese izšķīrusies no sava vīra.

Drīz vie skrodeļa dēls palicis vēsais un gāš akai uz ķēnīna

pili. Viņš nelicies ne zinis, ka princesei jau bīšas kāzas, ka šī jau

apprecēsies un akai izšķīrusies. Skrodeļa dēls akai lūdzies, lei

ķēnīc dodot šim savu meitu par sievu un ķēnīc bīš ar mieru.

Nu šoreiz pati princese ar bīsi ar mieru un šie abi apprecēšies.
Bet nu princesei bīš jānāk uz skrodeļa māju dzīvāt un šai tas vis

nepaticies, pats ķēnīc ar jau bīš vecs un švaks un šis sacīš skro-

deļa dēlam, lei paliekot vie pilī un pārskatot visas šā darīšanas.

Nu skrodeļa dēls ar vienu laicīnu dzīvāš ķēnīna pilī un pēdīgi no-

domāš, ka būšot jācelot pašam sava pils, ta varēšot ar princesi

mierīgi dzīvāt. Skrodeļa dēls paberzēš gredzenu un prasīš garam,

vai šis varot pa vienu nakti uzcelt tādu pili, kas būtu vēl smu-

kāka par paša ķēnīna pili. Bet gars atbildēs, ka tas neesot šā

varā, bet tas esot lampiņas varā. Un gars izstāstīš skrodeļa

dēlam, kā lei darot. Skrodeļa dēls nu vilcis to lampīnu, ko šis

iznesis no pagraba, no azautes laukā un paberzēš. Tūlī saskrēš

vēsais lērums garu un prasīš skrodeļa dēlam, kā šim vaigot.
Skrodeļa dēls sacīš, ka šim vaigot tādas pils, kas būtu vē smu-

kāka par paša ķēnīna pili un tai pilei vaigot būt gatavai pa vienu

nakti. Jā, lampiņas gari varēš gan to izdarīt un otrā rītā pils jau
bīsi gatava.

Nu skrodeļa dēls gāš ar princesi uz jauno pili dzīvāt un ai-

cināši pašu ķēnīnu ar. Bet ķēnīc vis negāš un sacīš, ka tie jau
nevarot labi darbi būt, ka pa vienu nakti varot tādu pili uzcelt,

un sacīš, ka skrodeļa dēls gan laikam: esot būris. Nu skrodeļa
dēls šā tā atlarzāš un sacīš, ka šim jau tāda maņa esot, ka daudz

varot padarīt. Ta vē skrodeļa dēls sacīš ķēnīnam, lei šis pa

vienu dienu uztaisot šā pilei vienu logu, kas vē nebīš gatavs.
Kēnīc nu rāvies nosvīdis visu dienu un nevarēš un nevarēš tā

loga pa dienu uztaisīt un skrodeļa dēls ta sacīš, ka šis tādu logu

pa vienu stundu uztaisot. Nu skrodeļa dēls licis gredzena garam,

lei uztaisa logu, un nebīsi vē stunda galā, ka jau logs bīš gatavs.

Skrodeļa dels dzīvāš ar princesi laimīgi sava jauna pile un

šim nu vairs lampīnas nevaidzēš. Skrodeļa dēls izvilcis lampīnu
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no azautes un uzlicis uz krāss malīnas. Reiz skrodeļa dēls aiz-

gāš uz jakti un princese vie viena pilē palikusi. Bet tas būris,
(tas vīrs, kas atnācis pie skrodeļa dēla mātes un sacīš, ka šis

esot skrodeļa visjaunākais brālis, bīš liec būris un tas gribēš to

lampīnu sev dabūt), saodis, kur skrodeļa dēls ir, un novaktēš,
ka šā paša nav mājā, un saņēmies dau smuku lampu līdz un gāš

pilī iekšā un solīš princesei piecas sešas jaunas lampas, ja šī šim

vietā dodot vienu vecu lampīnu. Princesei jaunās lampas pati-
kušās un šī sākusi meklēt kādu vecu lampīnu, ko dot vietā, kā

tiek pie jaunām lampām. Šī nu meklēsi, meklēsi, kamē sameklēsi

ar to lampīnu, kam tie gari klausīši, un ņēmusi un atdevusi to

lampīnu buram pret jaunām lampām. Princese jau nemaz ne-

zināsi, ka tai vecai lampiņai ir tāds spēks. Nu buram bīsi tā lam-

piņa rokā un šis tūlītās licis garim aiznest skrodeļa dēla pili ar

visu princesi tālu tālu prom.

Ka skrodeļa dēls nācis no jakts mājā, ta vair nebīš ne pils,
ne princeses. Viņš jau tūlītās sapratis, kas nu ir par lietu, un ber-

zēš savu gredzenu un prasīš gredzena garam, vai šis nevarot at-

gādāt šā pili atpakaļ. Bet gredzena gars sacīš pretī, ka tas ne-

stāvot šā spēkā. Ta skrodeļa dēls prasīš gredzena garam, vai

šis nezinot, kur šā pils tagadīnās esot un vai šis (gars) šā ne-

varot uz turieni aiznest. Jā, to gan gredzena gars varēš un tas

bīš vienc redzējienc, ka gars aiznesis skrodeļa dēlu. Nu skro-

deļa dēls pārģērbies par nabagu un lodāš ap pili riņķī vie.

Pa tam princese dzīvāsi pilī un šo vecais būris visādi kār-

dināš, lei nākot pie šā klātgulēt. Bet princese neielaidusies ar

veco buri un šis nu palicis varēn nejauks un sacīš tā, ja šī

šodie, tā kā trešo nakti, nenākšot pie šā klātgulēt, tā šis likšot

šo nolietāt. Nu princese bīsi varēn bēdīga un stāvēsi pie loga
un raudāsi. Bet skrodeļa dēls gāš pašlaik gar logu un šī šo

redzēsi un tūlītās ar pazinusi. Nu šī šo ieaicināsi paslēpšu pie
sevis iekšā un abi nogūdrēši, kā darīt.

Vakarā nu princese gāsi pie vecā bura un sacīsi, ka šī esot

ar mieru šovakar iet pie šā klātgulēt. Nu vecais būris bīš varēn

laimīgs un princese šo vedināsi uz dzeršanu. Būris bīš ar mieru

un abi sākuši dzert. Bet kā būris drusku pagriezies, tā princese

šā glāzē iebērusi jipti un būris iedzēris un nozvēlies beigts gar

zemi. Nu princese aicināsi skrodeļa dēlu iekšā un abi sākuši

meklēt lampīnu rokā. Izmeklēši malu malīnas, izjaukuši kaktu

kaktus, bet lampiņas nekur nebīš. Tā nu skrodeļa dēls gāš

pašam buram klāt un pāmeklēš šo. Pēdīgi ar lampīnu atra-

dušu buram azautē. Nu skrodeļa dēls tūlītās paberzēš lampīnu

un licis gari'm>, lei aiznesot pili apakaļ uz veco vietu. Gari akai

aiznesuši pili apakaļ uz veco vietu.
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Nu akai cilvēkim bīš lielu lielie brīnumi, ka pils pa nakti

pazudusi un akai pa nakti atradusies apakal, vecā vietā. Šie

nu akai visi sākuši runāt, ka skrodeļa dēls būris vie būšot un

nevienc cilvēks jau tādus darbus nevarot izstrādāt. Bet skrodeļa
dēls nu vis nevienam nekā vē nesacīš.

Bet tam vecam buram, kuru princese nozāļosi, bīš vienc

draugs, ar lielc būris, un tas dabūš visu zināt, kā šā draugam

izgāš. Šis nu nospriedis, kā jāatrieboties 'Sikrodeļa dēlam, un

uzstellēs šim tādu slimumu, kā nevienc pats dakteris ar šā ne-

varēš izārstēt. Nu skrodeļa dēls jau ilgi gulēš slims un nevienc

dakteris ar šā neviarēš izārstēt. Skrodeļa dēls izsolīš lielu

naudu, kas šo varot izārstēt. Nu nākuši visu nevisādīgi un ne-

vienc pats ar nekā nevarēs izdarīt. Pēdīgi nu atnācis tas pats

būris, kas skrodeļa dēlam to slimumu uzlaidis, un sacīš, ka šis

varot šo izārstēt. Nu skrodeļa dēls sacīš, lei ārstējot ar. Bet

būris sacīš, ka šis tagadīnās nekā nevarot darīt un šim jāgaidot

pusnakts, ta šis tik varēšot sākt rīkoties. Nu skrodeļa dēls

tūlītās sapratis, kas tas ir par putnu, un kā būris šim pagriezis

muguru, tā skrodeļa dēls izrāvis zobiņu un nocirtis bunam galvu.
Bet kā būris bīš pagalam, tā skrodeļa dēls ar tūlītās palicis
vēsais.

Nu skrodeļa dēls dzīvāš pilī laimīgi ar savu princesi un šiem

vais nebīš neviena skauģa, kas šos skauž.

Piezīme. Šī ir Tūkstoš un vienas nakts pasaka (skat. levads, 89. Ipp.).
kas tāpat, kā abas sekošās, ir tomēr uzrakstītas no tautas mutes. P. Š.

2. A. 561., No Marijas Romaņenko, dz. 1794. gk,
Ludzas

apriņķa Stiglovas draudzē. W. Weryho,

Podania, Lotewskie, 1892. g.

Dzīvoja kurpnieks ar sievu, kuriem bija dēls vārdā Ļada.

Viņš bija diezgan skaists puisēns un tam pat jau bija desmit gadu,
bet viņš vēl nekā nedarīja.

Kādu reiz tēvs viņam teica: «Pamēģini salāpīt mātei kurpes,

jo es jau esmu loti vecs, drīzi miršu, un kas tad notiks ar tevi

un māti, ka tu neko nepratīsi strādāt? Kā tad jūs dzīvosit?"

„Gan Dievs dos," atbild dēls.

«lemācies kurpnieka darbu! Dievs tam nekā nedod, kas

nestrādā."

Lada tomēr tēvam neklausīja. Kad tēvs nomira, tad māte

raudādama pārmeta: „Ai dēliņ, tu neko neesi iemācījies! Kā

tad mani uzturēsi?"

„Gan Dievs dos," Lada parasti atbildēja un aizskrēja rota-

ļāties ar saviem biedriem.
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Te ierodas burvis un jautā ļaudiim: „Kam tas puisēns, kas

vienā krekliņā rotaļājas kalniņā?"

Ļaudis viņam atbild, ka šis puisēns esot nomirušā kurp-

nieka dēls, un ka viņš neko neprotot, bet tikai dauzoties apkārt.

„A, tas ir mana brāļa dēls," teica burvis. „Es savā laikā,

saskaitos ar brāli, aizceļoju uz Ameriku un 'tagad tur man ir

pieci veikali. Pašlaik atbraucu uz dzimtemi, lai samierinātos ar

brāli."

„Ļada, mans bralen, nac šurp pie manis!" teica burvis.

Puisēns piegāja pie viņa. Ļaudis, kas tur bija klāt, pamācīja

puisēnu, lai viņš noskūpstot tēva brālim roku. Burvis iedod

puisēnam divi rubli, lai par tiem viņa māte nopirkot ēdienu un

pataisot viņam pusdienu.

„Manam tēvam brāļu nemaz nebija," teica Ļada.

„Ej, ej, mulkīt, aiznes tik mātei naudu!"

Ļada nodevis mātei naudu, izstāstīja visu to, ko bija no burvja

dzirdējis.

Māte aizgāja uz tirgu, nopirka par iedoto naudu ēdienus, un

pārnākusi mājā, pataisīja pusdienu. Viņai tikai divdesmit ka-

peiku bija palicis pāri.
Pusdiena jau bija gatava un iesākās pat jau sestā stunda, bet

tēva brāli nevarēja sagaidīt. Māte dusmojās par savu dēlu, itkā

viņš būtu tikai sameflojis. Uz vakaram pēc pulksten sešiem

burvis arī ieradās.

Sasveicinājies viņš tūliņ teica: „Ak, mans mīļais brālīt, mēs

bijām saskaitušies, es nu atbraucu un gribēju ilūgt no tevis pie-

došanu, bet tu jau esi nomiris! Parādi man, vedekliņ, vietu,
kur viņš pie galda sēdēja."

Brāļa sieva to arī parādīja. Nosēdies pie galda, burvis

sāka raudāt. Kurpnieka sieva, ļoti priecādamās par tādu viesu,
tomēr brīnījās, ka viņas vīrs nekad un nekā par brāli neesot

runājis.
Pēc noturētās pusdienas, burvis lūdz, lai māte atļautu

Ļadam kopā ar viņu aiziet uz tirgu. Tā nu viņi aizgāja. Burvis

tirgū puisēnam nopirka zābaciņus un glītu apģērbu, tagad puisēns

jaunajā apģērbā bija līdzīgs kundzēnam. Kad tie pārnāca mājās,
māte dēlu nepazina un jautāja: „Kas tas par kungu atnācis ar

savu dēlu?"

Burvis palika kurpnieka istabā par nakti.

Rītā viņš teica: „Atļauj man, vedekliņ, tavu dēlu līdza

paņemt, es iemācīšu viņu tirgoties. Viņam pie manis nebūs garš

laiks, jo man ir augļu dārzi ar dažādiem augļiem."
Māte tomēr negrib no sava dēla šķirties.

„Es dodu tev trīssimti rubļu, bet kad atgriezīšos mājā, tad

atsūtīšu vēl vairāk."
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Mate nu ari ar mieru un tikai ludz, lai rakstot bieži vēstules.

Tikko vini bija tikuši no sādžas laukā, kā uzreiz tie atradās

lielā augļu dārzā. Šinī dārzā bija mazs kalniņš un uz kalniņa

atradās vecs, liels akmens. Burvis teica puisēnam: „Novel to

akmeni."

„Es to nemaz nevaru kustināt."

„Es tev pavēlu novelt," bargi iesaucās burvis un iesita

puisēnam ar plaukstu par pleciem. Ļada gan mocījās, bet tomēr

nespēja akmens pakustināt. Burvis ar vienu roku apgāza

akmeni un pavēlēja puisēnām, nokāpt pa tām trepēm zeme, kas

atradās apakš akmeņa, un sacīja: „Tur pirmajā istabā ierau-

dzīsi lielu suni uz skrīnes guļam. Šis suns bus melns ar lielam

acim kā bļodām, no viņa nebaidies, paņem tik trīs maisiņus līdza,
nocel suni no skrīnes un noliec uz grīdsegas; atver skrīni, kur

tu atradīsi dārgakmeņus, piepildi ar tiem savus maisiņus, aiz-

taisi atkal skrīni cieti, apsedz to ar grīdsegu un uzliec atkal uz

tā suni!"

„Tālāk ieej otrā istabā, kur atrodas vēl lielāks suns un ar

vēl lielākām acim; nebīsties no viņa, bet uzklājis uz grīdas

grīdsegu, nosēdini uz tās suni, atver skrīni, kur atradīsi vel krā-

šņākus un dārgākus akmeņus, piepildi ar tiem otru maisiņu, aiz-

slēdz skrīni, uzliec uz tās grīdsegu un uzcel uz ta atkal lielo

suni! Pēc tam ej trešā istabā. Tur uz skrīnes atradīsi vel

lielāku suni, kam acis būs tik lielas, ka šķīvji. Viņš paskatīsies

uz tevis, bet tu nebīsties no viņa. Noliec atkal grīdsegu uz

grīdas, nocel suni, atver skrīni, kur atradīsi vel dārgākus un

skaistākus dārgakmeņus. Ar tiem tu piepildi trešo maisiņu, aiz-

slēdz skrīni, apsedz to ar deķi un uzliec atkal suni virsu! Tad

paslēp maisiņus padusē, ieej ceturtā iestabā, kur uz loga atra-

dīsi vecu lakatu, un tanī ietītu vecu lukturīti. To tu paņem

līdza, tālāk vairs neej, bet nāc tūliņ šurp pie manis!"

Puisēns arī visu izpildīja, kas bija pavēlēts, un kāpa jau pa

trepēm augšā, bet te burvis viņam uzsauca: „Atdod man tos trīs

Tnaisiņus un lukturīti!"

„Tās lietas man pašam_ arī noderēs," atbildēja puisēns.

Burvis, loti sadusmojies, uzvēla izejai atkal lielo akmeni virsu

un sacīja: „Tad ej turpat bojā!"

Puisēns, sēdēdams uz trepēm, iesāka raudāt: ~Tagad suņi

mani saplēsīs."

Viņš gribēja ar lakatiņu noslaucīt asaras, bet te uzreiz no

lukturīša izlēca mazs vīriņš un) teica: „Es izpildu ta pavēles,

kam pieder šis lukturītis."

Puisēns iesaucās: „Mīlais, brālīt, aiznes mani pie mātes!"
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Vīriņš novilka no sava pirksta gredzentiņu un sacīja:
„Paberzē tikai šo gredzenu un uzreiz kaut kas radīsies, kas tevi

nonesīs tur, kur vēlies, bet tikai nestāsti par to nevienam!"

Puisēns paberzēja gredzentiņu un tika tūliņ iznests no alas

ārā. Izrādījās ka šis kalniņš atradās turpat pie paša mājiņas.

Kad Ļada atkal ienāk istabā, māte viņam jautā: „Kur tu biji?"

„Pie tēva brāļa."

„Kāpēc tik ātri nāc mājā?"

„Man nepatikās pie viņa ilgāk sērst un tādēļ atnācu atpakaļ
uz māju."

Atraisījis vienu maisiņu, teica: „Aiznes, māmiņ, un pārdod.,

sos akmentiņus!"

„Cik lai par tiem prasu?"
„r>fem, cik tev dod."

„Es baidos, vai tu neesi par burvi palicis. Kad tik tu būtu

godīgs cilvēks!"

„Izņemot Dievu, nekā cita nezinu."

„Bet kur tu ņēmi šos akmentiņus?"

„Man Dievs tos iedeva."

Māte aiznesa dārgakmeņus uz tirgu. Par vienu akmentiņu

kungi dodot tūkstoš rubļu, esot atraduši, ka tie esot ļoti dārgi.
Pa to laiku Ļada paberza ar pirkstiem lukturīti, no kura

tūliņ izskrēja mazs vīriņš un jautāja: „Ko vēlies?"

„Es vēlos, lai man rastos divstāvu māja ar balkonu un

parādes trepēm."

Acumirklī viņa priekšā stāvēja tāda māja, kādu bija vēlējies.

Māte, pārdevusi dārgakmeņus, pārnāk mājā, bet te, savas

mazās istabiņas vietā, ierauga karaļa pili, pa kuru staigā viņas
dēls. „Kam šī māja pieder?" jautā māte.

„Man," dēls atbild.

„Kā tas viss noticis?"

„Man Dievs to deva."

„Ai, ai, dēliņ, vai tēva brālis nav tevi padarījis par burvi?"

„Izņemot Dievu, nekā cita nezinu."

Eadam tika zināms, ka karaļa meita gribot ceļot pa pasauli,

jo piecpadsmit gadu no vietas tēvs viņu bija noturējis aizslēgtu
tumšā istabā; beigās karaļa meita teikusi tēvam: „Ja tu man

neļausi apskatīt pasauli, tad es pati sev galu padarīšu."
Karalis nu pavēlēja notīrīt ceļu, un arī Ļada notīrīja ceļu

sava nama priekšā. Tad karalis ar savu meitu izbrauca ceļot.
Eada atkal paberza lukturīti, un tūliņ ieradās mazais vīriņš.

Lada tam teica: „Es vēlos, lai man rastos tāds zirgs, kuram
viena spallva būtu sudraba, otra zelta, tad lai viņam būtu iemauti

un zelta segli, izgreznoti ar dārgakmeņiem. Un ka atpūšoties
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zirgam no purna kristu pērles. Gribu runāt visās valodās, lai

varētu sarunāties ar karali un viņa meitu."

Karalis brauc garām un viņam tuvojas Ļada. Karalis ar

meitu ieraudzījuši jājēju, sveicina to, un sniedz viņam roku.

Ļada nobučoja karaļa meitai roku.

Viņš karaļa meitai bija loti iepaticies un viņa sevī pārdomā-
jusi, kaut jel viņai izdotos iegūt tādu mīļāko.

„Tēt," viņa teica karalim, „tu negribēji man pasauli rādīt,
lai gan še ceļo šādi karaļdēli."

„Šo karaļdēlu es redzu pirmo reizi," atbild karalis, „droši

vien viņš 'ir kāds svešinieks."

Karalis uzaicināja Lādu uz pusdienas maltīti. Ļada no pus-

dienas atsakās, aizbildinādamies ar to, ka viņš jau esot citur

ielūgts. Tad karalis viņam teica: „Ja negribi pie manis nākt

uz pusdienu, tad atnāc uz vakariņām, pie mums būs mūzika un

dancošana."

Ļada pārnāca mājā, atkal paberza lukturīti, pēc kam ieradās

mazais vīriņš.

„Izdari tā, ka karaļmeita mani iemīlētu un tikai ar manim

dejotu."
Uz balli bija ieradies viens karaļdēls no svešām zemēm, bet

karaļmeita dejoja tikai ar Ļadu, kaut gan karalis viņai bija teicis,

dejot kā ar vienu, tā ar otru.

„Nē, es vēlos dejot tikai ar Lādu."
Kad Lada gribēja aizceļot projām, karalis tam jautāja:

„Kas tu gan esi?"

„To izzināsi rītā," atbildēja Ļada.
Karalis viņu uzaicināja atbraukt atkal rītā. Ļada, mājā pār-

nācis, sūta savu māti pie karaļa bildināt viņa meitu. Viņš nu

atkal paberzēja lukturīti, un tūliņ ieradās mazais vīriņš.

„Izdari tā, lai mana māte būtu skaisti ģērbusies un lai viņa

prastu ar karali sarunāties un uzliec uz zelta šķīvīša dārgus

akmeņus!"
Māte ienākusi karaļa pilī. nostājas pie durvim. Visi galma

ļaudis brīnīdamies jautā, kas par lielumāti stāvot pie durvim.

Karalis, sūta ģenerāli apjautāties, ko viņa vēlotise.

„Man ir darīšana pie karaļa," atbild lielmāte.

Ģenerālis aizveda viņu pie karaļa; viņa nu nodeva karalim

dēla sūtītās dāvanas.

„Ko tad es viņam varētu dāvināt?

„Atdod viņam savu meitu!"

„Bet kādas cilts Jūs esat, karaļu jeb firstu?" jautāja karalis.

„Neesmu nedz karaļu, nedz firstu cilts, bet esmu kurpnieka

sieva un Ļada ir mans dēls."

„Ha, ha, ha, gribat, lai atdodu savu meitu kurpnieka dēlam!"
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Otrā rītā Lādas māte atkal ieradās pie karaļa un atnesa vēl

vairāk dārgu akmeņu. Karalis viņu nepazīst, paņēmis dāvanas,

jautā, kā viņš varētu par to visu pateikties.

„Man nekas nav vajadzīgs, tikai atdodiet manam dēlam

savu meitu."

„Bet kādas cilts jūs esat?"

„Esmu kurpnieka sieva."

Karalis skali pasmejas, bet meitai par to nekā neteicis, gaida

ierodoties skaisto karaļdēlu.

Lada sūta māti trešo reizi un iedod vēl krāšņākus dārg-

akmeņus karalim par dāvanu. Lādas māte, ienākusi pilī, no-

stājas istabas durvīs, kurā pašulaik dejo. Neviens neuzdrošinājās

viņai tuvoties, jo tā izskatās kā lielmāte no augstas cilts. Karalis

aicina viņu pie sevis un viņa atdod karalim dāvanas. Karalis

par tām loti priecājas, jo tās bija vērtīgākas par viņa valsti.

„Ko par tām vēlētos?" jautā karalis.

„Atdodiet savu meitu manam dēlam par sievu!"

„Kādas ciilts tad jūs esat?"

„Esmu kurpnieka sieva un Ļada ir mans dēls."

„Tad lai viņš atnāk rītā pie mums!"

Māte, pārnākusi mājā, pastāstīja dēlam, ka rītā karalis viņu
esot uzaicinājis pie sevis. Rītā Ļada paberzē lukturīti, un atkal

ierodas mazais vīriņš. Ļada viņam pavēlēja, lai tas sataisītu viņam

zirgu, un viņu pašu padarītu par tik skaistu, ka karaļmeita ne-

gribētu no viņa ne šķirties.

Lada ierodas karaļa pilī, ģenerālis viņam palīdz nokāpt no

zirga, pavada viņu zem rokas pie karaļa. Karalis jautā, ko viņš
vēlētos.

„Esmu ieradies karaļmeitu bildināt."

„Bet kādas cilts esi?"

„Mana māte tev jau būs stāstījusi, ka esmu kurpnieka dēls."

„A, atceros, labi, atnāc pēc trim Idienām, tad dabūsi ga-

līgu atbildi."

Lada aizgāja, bet pa to laiku karalis, pret meitas gribu, iz-

deva viņu pie svešās zemes karaļdēla.
Pēc trim dienām Eiada, paberzējis lukturīti, jautā: „Vai ka-

raļmeita būs man par sievu?"

„Viņa jau izprecēta svešas zemes karaļdēlam."

J?
Ja tas_ ir tā noticis, tad atnes man karaļmeitu šurp, bet ka-

raļdēlu ieslēdz istabā!"

Mazais vīriņš šo pavēli izpildīja; karaļmeita pavadīja nakti

pie Eadas uz salmiem. Rītā agri Lada, paberzē lukturīti un pa-

vēl, lai karaļmeita tiktu aiznesta uz pili — un ielikta viņas gultā,
bet karaļdēls atkal izlaists no istabiņas.
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Karaļa pilī sanākušie viesi dzer kāzas, bet jaunais pārs ne-

kur nav redzams. Karalis aiziet pie viņiem un atrod abus rau-

dam. Karalis jautā, kādēļ viņi raudot, bet viņi klusē. Tas pats

notiek vēl pēc divām naktim. Ceturtā dienā karalis iet pie ka-

raļmeitas un atkal atrod to gultā raudam. Karalis prasa, lai sa-

kot, kas par iemeslu, piedraudēdams nocirst galvu, ja tā negri-

bētu stāstīt. Meita izstāsta, ka viņa trīs naktis no vietas esot

atradusies svešā vietā un pati nezinot pie kā; un viņas vīrs droši

vien esot aizmuois projām.
Karalis pavēlēja uzaicināt Lādu. Šis tūliņ paberza savu luk-

turīti, pēc kam ieradās mazais vīriņš, kuram Lada deva šādu pa-

vēli. „Pagādā man zirgu, jo es iešu pie karaļa; gribu būt tik

skaists, ka karaļmeita ar mani salaulātos."

Lada ierodas pie karaļa, kas viņam uzprasa: „Vai tikai tevis

dēļ šis viss nav noticis?"

„Jā gan, manis dēļ! Kāpēc tad solījies man atdot savu

meitu par sievu nn pievīli?"

„Klausies, mīļais Lada, ja tu triju dienu laikā uzbūvēsi

otru tādu pili, kā mana, un ka lielajā pils istabā, tāpat kā pie
manis, astotais logs būs nepabeigts, tad atdošu tev savu meitu."

„Čirk, čirk!" pie lukturīša un pils ir gatava, līdzīga karaļa

pilij. Jaunā pils atrodas iepretim karaļa pilij. Karalis uzaicina

Lādu, kas atbrauc pie viņa zelta karītē. Nosvinēja kāzas. Trīs

dienas papriecājušies, ceturtā Lada kopā ar karali un divpadsmit

ģenerāļiem izbrauc medībās. Kamēr Lada ir prom, tikmēr pie

pils logiem ierodas burvis un mēģina pierunāt karaļmeitu, lai

tā no viņa nopirktu jaunu lukturīti, jeb pārmainītu veco ar jaunu.
Karaļmeita teica Lādas mātei: „Manam vīram ir vecs lukturītis,
pārmainīsim to ar jaunu!"

Ataicinājusi burvi, karaļmeita izvēlējās vislabāko no jau-
niem lukturīšiem, bet veco atdeva viņam.

„Ko lai tev piemaksāju?"

„Nekā nevajaga, es paņemšu tikai veco lukturīti, varbūt

man izdosies to izlabot."

Tuvojas vakars. Burvis „čirk, čirk!" pie lukturīša: viņam

priekšā nostājas mazais vīriņš un saka: „Visu izdaru tam, kā

rokās atrodas šis lukturītis."

Burvis pavēl vīriņam paņemt šo pili ar visu, kas viņā ir, un

aiznest uz Amerikas valsti.

Lada, pārnācis no medībām, vairs neatrod ne pils, ne mātes,

ne sievas, un domā: „Droši vien sieva ir atdevusi kādam luk-

turīti."

Karalis sadusmojies saka uz Lādu: „Klausies, Lada, jā tu par

trim_ nedēļām nedabūsi atpakaļ manas meitas, tad sapūsi cie-

tumā."
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Lada, cietumā sēdot, atcerējās, ka viņam uz pirksta ir maza

vīriņa gredzentiņš. Slaukot asaras ar roku, no gredzentiņa iz-

skrien mazs vīriņš un saka: „Visu izdaru tam, kam pieder šis

gredzentiņš."

Lada pavēl: „Aiznes mani uz Amerikas valsti, pie manas

sievas un mātes!"

Lada ieradās savā pilī, sieva un mate nāk viņam priecīgi
sveicinādamas pretī.

„Ko tad jūs izdarījāt? Atdevāt manu lukturīti un ar to ied'zi-

nāt mani un sevi postā."

Sieva viņam pastāsta, ka arī tagad burvis staigājot zem pils

logiem un lūkojot viņu pārrunāt iziet pie viņa par sievu. Lada

viņai ieteic pataisīt pusdienas maltīti un ataicināt pie sevis

burvi: „Noskūpsti viņu, sēsties viņam klēpī un saki: „Ladas

vairs nav, tagad vari mani apprecēt!"

Pa to laiku Lada pastiepās zem gultas. Burvis staigā ap

pils logiem, Lādas sieva aicina viņu pusdienā. Burvis priecāda-
mies ienāk, Lādas sieva iet viņam; pretī, apkampj, noskūpsta, no-

sēdina pie galda un saka: „Esmu paradusi vīnu dzert, vai tu ne-

varētu man kaut kur vīnu dabūt?"

„Man ir gan viena muca laba vīna, kas jau priekš simtu ga-

diem atrodas vīna pagrabā; iešu pēc tā."

Burvis aizskrēja pēc vīna, bet Lada iznācis pavēl sievai savā

glāzītē iebērt nāvīgas zāles, priekš dzeršanas saskandināt ar

glāzītēm un vēlāk tās pārmainīt. Burvis jau bija klāt, un Lādas
sieva arī bija izdarījusi visu, ko viņai vīrs bija pavēlējis. Bur-

vis, izdzēris pusglāzītes, brīnījās, ka tas esot tik stiprs.
„Dzer tik līdz dibenam!" lūdza karaļmeita.

Burvis arī izdzēra glāzi līdz dibenam un nokrita zemē. Lada

nu izskrēja no gultas apakšas, nocirta burvim galvu un atraisīja
viņam no paduses lukturīti. „Čirk, čirk," izlec vīriņš. „Paņem
šo cilvēku un iemet viņu purvā!"

Karalis pa to laiku atradās savā pilī un dusmojās uz ka-

reivjiem, ka viņi izlaiduši Lādu no cietuma.

Lada atkal „čirk, čirk!" paberž lukturīti un pavēl: „Aiznes

mūs ar visu pili un dārzu uz veco vietu!"

Karalis, rītā agri piecēlies, raud par meitas pazušanu, bet

piegājis pie loga, ierauga Lādas pili vecajā vietā, kur redz pa

dārzu staigājam dažādus zvērus, dzird putnu dziesmas; redz zo-

sis, pīles un gulbjus dīķī peldami; dārzā tek upe, pār kuru iet liels

tilts pāri, pa tiltu kungi pastaigājas. Karalis nu iet priecīgs Lā-
dam un savai meitai pretī.

„Tagad dzīvosim mierīgi!" teica Lada, „jo tas, kas mums

ir kaitējis, gul nedzīvs purvā; bet es ar šī lukturīša palīdzību
izdarīšu visu, ko vien iegribēšu, pat karā uzvārēšu."
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lesakās karš, Lada paberza gredzentiņu un lukturīti un nu

izlēca divi braši vīriņi. Lada viņiem pavēl iet karā un kauties

par karali un viņu. Tie uzvār visus ienaidniekus un karalis ar

Lādu no tā laika dzīvo laimīgi.

Piezīme. Šī ir pazīstamā Tūkstoš un vienas nakts pasaka, kur Lada
ir tikai Aladina vārda sagrozījums. P. Š.

3. A. 561. H. Skujinš, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Agrāk vienā mājā dzīvojis tēvs un tēva brālis. Tēva brālis

bijis būris. Kad tēvs nomiris, tad viņa vienīgais dēls vēl bijis
puika. Viņš dzīvojis pie tēva brāļa, bura.

Būris puiku visādi nerrojis. Puikam nebijis nekur ko iet un

tas joprojām dzīvojis pie bura.

Puika bijis jau septiņpadsmit gadu vecs, kad to būris sūtījis
uz velna pagrabu. Pagrabā esot maza lampiņa, lai viņš to at-

nesot. Būris iedevis puikam savādu gredzenu un teicis: „Kad
tev tas gredzens būs pirkstā, tad tevi neviens neaiztiks."

Puika uzmaucis pirkstā bura doto gredzenu un gājis uz velna

pagrabu. Būris palīdzējis novellt akmeni, kas bijis uz pagraba

ieejas, un pa trepēm nokāpis pagrabā.
Puika iegājis lielā pagrabā. Tur niebijis neviena dzīva zil-

vēka. Pagrabā degusi maza lampiņa. Puika pagājies tālāk. Tur

bijuši gari galdi, piekrauti ar gardiem āboliem un ogām. Puika

sācis ābolus un ogas ēst. Kad bijis paēdis, tad gājis pie lampiņas,

nopūtis uguni, iebāzis lampiņu ķešā un kāpis pa trepēm augšā.
Pie akmeņa būris puiku gaidījis un teicis: „Dod man lampiņu."

Puika nedevis. Viņš nodomājis, ka lampiņai vajagot būt lie-

lam spēkam, citādi tak buram viņas nevajadzētu. Būris noskai-

ties un aizgrūdis akmeni izejai priekšā un puika palicis velna pa-

grabā viens un gluži tumsā. Puilka apsēdies uz trepēm un no gara

laika sācis berzēt bura doto gredzenu. Uzreiz tumsā, puikam pa-

visam tuvu, kas prasījis: „Ko kungs vēlas?"

Puika brīnījies, ka viņu saucot par kungu. Viņš runātājam

prasījis, kas viņš ir. Runātājs stāstījis, ka viņš esot gars un kal-

pojot gredzenam.

„Vai tu mani vari iznest no pagraba?" prasījis puika.

„Jā, varu gan!" gars atbildējis un iznesis puiku no pagraba.
Pēc tam puika licis garam sevi aiznest simtu jūdzes no bura

mājas. Gars puiku aiznesis. Puikam gribējies ēst — gars atnesis

ēdienu. Puikam vajadzējis naudas, arī to gars apgādājis.
Puika dzīvojis svešā zemē un tam nekā netrūcis. Netālu

no puikas būdiņas bijusi skaista ķēniņa pils un ķēniņam bijusi loti
skaista meita.
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Puika biijs jau divdesmit gadu vecs un tādēļ viņu tagad
sauksim par puisi. Puisis iemīlējies skaistā ķēniņa meitā. Viņš
stundām iJgi sēdējis uz upes krasta, pretim ķēniņa pilij, un domājis
par skaisto ķēniņa meitu. Reiz puisis no gara laika izvilcis no

ķešas lampiņu, ko tas no velna pagraba iznesis, un sācis to spo-
drināt. Tiklīdz puisis sācis lampiņu berzēt, kad uzreiz saskrē-

juši divi simti garu un prasījuši: „Ko kungs vēlas?"

Puisis brīnījies. Viņš jautājis tiem, kur viņi te gadījušies.
Gari atbildējušas ka viņi esot lampiņas kalpi un paklausot viņas
īpašnieka pavēles.

„Nu labi," teicis puisis. „Vai jūs varat man uzbūvēt greznu

pii te, pretim ķēniņa pilij?"

„Jā, varam."

„Kad viņa būs gatava?"

„Kad gribēsit."

„Nu, vai pa mēnesi varēsit uzcelt?"

„Jā, jā, viegli vien. Mēs jums uzcelsim greznu pili, ka jūs
esat tik labs. Mūsu agrākais pavēlnieks bija nikns un nejauks.
Plie viņa mums gāja slikti. Bet jums, tik labam, mēs visu darī-

sim," atbildējuši gari.
Pēc mēneša piis bijusi gatava. Puisis pārgājis pilī dzīvot.

Viņš nodzīvojis pilī laimīgi ilgāku laiku. Ķēniņš to aicinājis uz

savu pili un ķēniņa meita viņu iemīlējusi. Viņi nosvinējuši lepnas
kazas un dzīvojuši laimīgi. Puisis uzlicis lampiņu uz krāsns aug-

šas, tur viņa stāvējusi, jo nebijusi vairs vajadzīga.
Vecais būris sācis puisi meklēt. Pēc vairākiem gadiem viņš

uzzinājis, kur puisis dzīvo. Būris iztaisījis dažādas skaistas lam-

pas un novaktējis, ka puisis aiziet uz medībām. Tad būris iegājis
pilī, piedāvājis ķēniņa meitai lampas un teicis: „Kurš grib jaunu
lampu, tam man jādod vietā veca lampa."

Ķēniņa meitai patikusi viena lampa un viņa to paņēmusi.
Tad viņa iedomājusies, ka uz krāsns ir veca lampiņa, kas nekad

netiek lietāta. Viņa sameklējusi veco lampiņu un atdevusi to

buram pret jauno lampu. Tā būris ar viltību ticis pie velna pa-

graba lampiņas.
Tūliņ nākamā naktī būris licis gariem aiznest pili ar ķēniņa

meitu uz tuksnesi._ Gari vienā naktī to izdarījuši. Kad puisis at-

griezies no medībām, tad vairs neatradis ne pilīs, ne savas sievas,
ķēniņa meitas. Visi cilvēki sākuši runāt, ka pili velni aiznesuši,
vai arī tā nogrimusi zemē. Puisis klusējis. Viņš zinājis, ka tas

ir bura darbs. Viņš sācis berzēt gredzenu, kas tam pirkstā bijis.
Tūliņ atskrējis gars un prasījis: „Ko kungs vēlas?"

„Vai tu mani nevari aiznest uz to vietu, kur tagad stāv mana

pils?"

„Ja, varu," atbildējis gars.
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Gars nesis puisi trīs dienas un naktis, kamēr ticis pie tās

vietas, kur bijusi pils. Tad gars parisi pārģērbis par nabagu un

pavadījis to līdz durvim. Pie durvim stāvējis par sargu viens

no tiem divi simti gariem, kas kalpojuša lampiņai. Viņš negri-
bējis puisi piilī laist. Bet gars, kas kalpojis gredzenam, teicis uz

to garu, kas lampiņai kalpojis, lai laiž iekšā, jo nabags esot šo

labais pavēllinieks. Tad gars tūliņ arī puisi ielaidis pilī.
Puisis uzmeklējis ķēniņa meitu un devies tai pazīstams. Viņi

norunājuši tā. Tagad ķēniņa meita ies pie bura un sāks ar to

vīnu dzert. Bet bura glāzē viņa ieliks miega zāles. Kad būris

apgulsies, tad no viņa jādabūn atpakaļ velna pagraba lampiņa.
Kad viss bijis norunāts, tad puisis atkal izgājis no pils un apslēpies

viņas tuvumā.

Ķēniņa meita aizgājusi pie bura un sākusi ar to vīnu dzert.

Bura glāzē viņa iebērusi miega zāles. Būris dzēris un palicis ar-

vienu nespēcīgāks. Beidzot viņš pakritis zem galda un krācis kā

negudrs.

Ķēniņa meita padevusi puišam ziņu un tas iesteidzies pilī.

Viņi sākuši meklēt velna pagraba lampiņu. Lampiņas nevarē-

juši nekur atrast. Tā bijusi buram uz krūtim uzsieta. Viņi to

beidzot uzgājuši un noplēsuši. Bet būris pa miegam dzirdējis un

saucis garus, Hai tie saplosa puisi ar ķēniņa meitu. Bet bijis jau

par vēlu. Lampiņa bijusi atkal puiša rokās. Neviens gars vairs

neklausījis bura pavēles. Puisis licis gariem saķert buri un to

saplosīt. Gari to labprāt darījuši, jo būris pret tiem bijis traki

nejauks.

Tad puisis licis gariem, lai tie aiznes pili atpakaļ uz veco

vietu. Gari pili aiznesuši pa piecām dienām.

Kad cilvēki atkal ieraudzījuši pazudušo pili, tad brīnījušies

par puiša gudrību, ka tas to varējis atkal mo zemes izcelt.

Drīz vien vecais ķēniņš saslimis un nomiris. Viņš savu pili
un valsti atdevis meitas vīram. Nu puisis ticis par ķēniņu. Viņš
valldot par zemi un pili un mīlējot skaisto ķēniņieni tikpat karsti,
kā agrāk.

Piezīme. Sal. abu iepriekšējo variantu piezīmes. P. Š.

4. A. 561. A. Lerchis- Puškaitis, Džūkstē. LP. V, 224 (102).

Viens saimnieks nodzīvo savus gadus un atdod savam dēlam

mājas, sacīdams: „Te nu; dēls, atdomu visu savu mantu tev, bet

to piesaku: tur viņā pagrabā kāju nesper, tur ir uz Jāņiem pa trīs

dienām briesmīgs bezdibins vaļā."
Dēls sāk dzīvot, bet dzīvē nevedas tā, kā tēvam vedies. Bei-

dzot tēvs vēl nomirst un nu dēls pavisam palaižas: apdzer, jā-
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saka, visu tēva krājumu un strādāt nevīžo ne lūdzams. Ko nu

darīs? Viss apdzerts. les tai pašā aizliegtajā pagrabā kādu pa-
domu meklēt. leiet — redz: pagrabā stabs un stabam uzrakstīti

tādi vārdi: „Trīs dienas priekš Jāņiem šeitan atveras bezdibins,
bet bezdibinā ir laimes riņķis. Tomēr šo riņķi tikai tāds var da-

būt, kam Jānis vārdā, kam mati ogles melnumā un kas vienīgs
dēls sava tēva."

„A!" dēls domā, „cita nekā darīt — jāiet tāds Jānis meklēt."

Izietas vienā vietā, otrā, trešā — nekur saklaušināt; beidzot

iegriezīsies pilsētā un tur — tādā klusā nomaļā — ierauga vienu

zēnu melniem matiem.

„Kā tevi sauc?"

„Jāni!"

„Cik bralu esat?"

„Man nav brāļu, ne arī māsu."

„Ai, tad tu esi labs dēls; nāc sēdi ratos, es tevi pavizināšu."
Zēns neko lauma nedomā — ies arī. Bet kur tu Dieviņ! Šis

vizina, vizina, kamēr pārvizina savās mājās. Zēns sāk baiļoties,
gandrīzī raudāt, bet šis mierina: „Nekas nekaitēs, nekas nekai-

tēs — pārvedīšu atkal mājā. Tev tikai no tāda pagraba cauruma

man jāiznesi riņķis. Es tevi iesiešu striķī un laidies droši vien

lejup, ļaunums nenotiks. Kas tad es esmu? Vai zvērs, ka tevi

spīdzināšu? Bet ftur tai caurumā cits nevar iekļūt, zēnam vajaga
būt — tā ir tā lieta."

Zēns apmierinās arī un laidīsies dibinā. Bet kas ir? Bezdi-

bins tik aplam dziļš — nemaz sakacēt. Sasien vienu vezumu

striķu vienu otra galā — vēl nav dibins. Sasien otru vezumu —

vēl nav. Sasien trešo — vēl nav. Bet zēns domā: „Ja vairāk

nelaiž, tad jau tāpat dibins būs!" un tīšā prātā laižas vaļām. Bet

nekā: nokrita vēl labu gabalu krišus zemē, laime, ka vēl nesa-

sitās. Nokrīt tur un — ko nu darīsi? — tumšs ir, sasaukt nevar,

striķa gals palaists. Sāks šis raudādams pa tumsu grābstīties.

Grābstās, (grābstās — atrod gan tādu riņķi, loka riņķa lielumā.

Nu paņem riņķi un sāks tāpat berzēt — taču dubļains varbūt un

tā. Kā paberzēs drusku stiprāki — are — kas tad tas? Gadās

balts vīrs: „Jaunskungs, ko gribat?"
Šis sāk gandrīz atkal raudāt, lūgdamies: „Gribu pie tēva un

mātes!"

Līdz to izsacījis — tikai nozib vien un šis jau mājā pie tēva.

Tēvs vaicā: „Dēls, kur biji tik ilgi? Mēs meklējām tevi."

„Nekur nebiju, tepat pastaigājos," šis izmelojas un noglabā

laimes riņķi, ka neviens nevar dabūt. Tā paliek.
Pēc kādiem gadiem, kad zēns jau iekāpis puiša gados —

šis

atminēsies riņķi un sacīs tēvam: „Klausaties! ja neapņemu paša

ķēniņa meitu, tad nav vērts precēties."
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„Vai tu traks palicis? Kas tev rokpeļņa dēlam ķēniņa mei-
tas dos?"

„Dos gan, ftet — eitat tikai uzprecēt."
„Ej, ej, ko te muldi? Viņa jau nenāks pie tevis. Stalts gan

esi noaudzis, tas_tiesa, bet kas par to: tā kārta jau nav."

„Naks un nāks, kad es jums saku."

Tēvs domā: „Tad taču jāiet būs, lai joki pie malas."
Tēvs aiziet ķēniņa pilī: lai ielaižot drusku pie ķēniņa!
„Ko tu tur vilksies, kas tev tur teicams?" sulaiņi uzsauc.

„Man kas klusumā pasakāms, laižiet tikai vien; citi to nevar

dzirdēt — noslēpumi!"

Nu, ko ar tādu gari tiepsies? lelaiž arī. leiet pie ķēniņa, šis

tūliņ nometas pie cēlieni un lūdz: „Cienīgs ķēniņ, neļaunojieties!
bet mans dēls iedomājies jūsu meitu precēt."

„Vai, vecais, 'ko tu visu nesarunā? Es nu došu savu meitu

pie tava dēla, jeb mana meita nu pie viņa ies!"

„Viņš jau saka gan, ka ķēniņa meita būšot nākt."

„Jā, redzi, ja tavs dēls varētu upei pārtaisīt dimanta tiltu

un otrā pusē tādu pili kā man, tad varbūt tas vēl varētu notikt."

„Labi, ķēniņ, tad es viņam teikšu; var var — nevar nevar.

Lai tad atkal liek prātu pie miera!"

Pāriet māgā — izsaka; dēls atbild: „To es varēšu gan!"
Un kas ir? Naktī, kad visi nogūluši, rokpeilua dēls paberzīs

riņķi. Atskrien baltais vīrs: „Jaunskungs, ko gribat?"

„Gribu dimanta tiltu pār upi un viņā pusē tādu pašu ķēniņa

pili, kā mūsu ķēniņam."
Līdz to izteicis — viss gadījies. Rītā ķēniņš iziet laukā —

redz: dimanta tilts, zelta pils, pārākas lietas nekā viņam — lai-

stās vien. Nu ķēniņš tūliņ sūta vecajam pakal. Atnāk: vai viņš
to tiltu esot cēlis?

„Es nezinu! varbūt, ka mans dēls."

Atsauc dēlu: „Vai tu to tiltu un pili cēlis?"

„Jā, tie ir mani gan!"

„Nu, kā tu viņus cēli?"

„To nevaru teikt, tas ir amata noslēpums."

„Nu, ja tas amata noslēpums, tad savu meitu neliegšu arī tik

varenam amatniekam."

Un nu dēls apņēma ķēniņa meitu un iegāja jaunā pilī dzīvot;

ķēniņš palika vecā pilī. Dzīvo tādu laiku — te mans saimnieks

dabūjis zināt, ka toreizējs melnmata Jānis izkūlies no bezdibinā

un laikam ar laimes riņķi zelta pilis cēlis, ķēniņa meitu apņēmis

un ko neko.

Ko viņš darīs? Noskatās vienu dienu, kad ķēniņa znots aiz-

gājis medīt, un tā apmetas par zelta kalēju un ielien pie jaunas
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ķēniņienes: vai nevajagot zelta lietas pirkt jeb vecas lietas uz-

spodrināt, pārtaisīt?

Ķēniņiene atsaka:
„
Gitas lietas gan spodras, bet tur manam

vīram tāds vecs zelta riņķis pa skapi mētājas, varbūt to varēsi

uzspodrināt."
Lai tikai dodot šurp! ledod — šis tūliņ paberzē. Atskrien

baltais vīrs: „Jaunskungs, ko gribat?"

„Lai šī pils ar visu ķēniņieni un dimanta tiltu pie manām

mājām notop!"

Tūliņ tā notiek. Pārnāk nu jaunais ķēniņš no medjbām —

ne pils, ne tilta, ne sievas vairs, un vecais ķēniņš vēl dusmīgs.
Šis tiešām nezin, ko nu darīt: vai galu ņemties, vai bēgt? Ko

taču darīsi? Krīt vecajam ķēniņam klāt, lai piedod, ka viņa meitu

tā pakliedējis. Vecais ne dzirdēt. Beidzot, kad labi izbāries, pie-
dos gan, bet piesaka, lai tūliņ iet meklēt, kur viņa meita palikusi.

Neko darīt, ņem somu pa muguru un iet pa pasauli klaušinādams.

Beidzot saklaušina no laudim, ka tepat ne visai tālu pie vienām

mājām tāda un tāda pils ar tādu un tādu tiltu esot redzēta. Ko

nu gaidīsi? Poš projām. Jā, paiet tādu cēlienu — redz: būs gan.

Un par laimi, gadījās tai brīdī nabagu satikt.

„Vai dzirdi, vecais!" viņš saka nabagam: „Še tev manas

drēbes un atdod man savas ar visām krusta kulēm."

„Vai!" nabags sūrojas," „man tās ir maizes pelnījamās, tās

kules, kā es atdošu?"

„Nekas — par to tev vēl labu naudu piemaksāšu — nepērc
citas, bet man tavas drēbes vajaga."

Labi, atdos gan, kad tā uzplijas. Nu ķēniņa znots apģērbjas

par nabagu, uzliek krusta kules, aiziet pilī un stāv un stāv iepre-
tim pilij salīcis. Ķēniņiene, ieraudzījusi šo, iedod meitai skābrauga

kukulīti, lai iznes tam nabagam. Iznes, bet nabags neņem: lai

nesot pati ķēniņiene, tad ņemšot. Šī iznes un nu pazīst, bet na-

bags iečukst: „Neizrādies pazīstama, bet izkrāp tam zaglim to

riņķi papriekšu, tad es iešu tālāk strādāt."

Labi. Ķēniņiene ieiet pilī un neliekas ne zinot. Vakarā viņa
saka uz saimnieku: „Vai tev galva nemaz neniez?"

„Niez gan!"
„Nu, tad dod — paieskāšu."
Šī ieskā, ieskā — iemidzina šo. Kā šis iemidzis, tā ķēniņiene

sāks tikai apčamdīt šim drānas, vai tur nav riņķis — kabatās

kur. Un —ko domāt — atron: iešuvis aiz svārku oderes. Ko nu?

Paķer nazi, atārda oderi un dabū riņķi rokā. Tā tūliņ noskrien

pie vīra — nabaga — itin priecīga: „Še nu, še nu — atradu aiz

svārku oderes!"

„Tas labi!" nabags paņem riņķi, sacīdams, un tūliņ paberž.
Atskrien baltais vīrs: ko gribot?
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«Aiznes mūs visus ar pBfi, ar tiltu, kur iesākumā bijuši!"
Acumirklī tā notiek. Bet nu ķēniņa znots pamodina blēdi,

sacīdams: „Ko guli? celies — kārtavas jau gaida!"
šis atver acis un neattop vairs ne pieci paskaitīt. Tūliņ blēdi

pakāra, bet jaunais ķēniņš no tā laika dzīvoja laimīgas dienas.

5. A. 561. J. P1 očka 1 n s, Skru n dā. LP. V, 222 (101).

Reiz bija divi ķēniņi: Taisnais un Viltīgais. Un tas gadījās,
ka abi reizē sastapās cita ķēniņa pilī, kur bija aizgājuši ķēniņa
meitu bildināt. Meitai gan labāki patika Taisnais: bet vecais

ķēniņš nosacīja īsi: „Kurš jūs iespēsit ar dimanta āboliem meitu

atpirkt, tam tikai viņu atdošu!"

Nekā darīt — abi brūtgāni griezās mājā nošļukuši. Taisnais

gāja uz savu māju, te gadījās uz ceļa sirms vīriņš, vaicādams:

„Dēls, kas nu par nelaimi? Kamdēļ pierē skumjas redzamas?"

„Kā nenoskumt? Gāju sievu precēt, bet sievas tēvs prasa

dimanta ābolus. Kur ņemšu šos dārgumus?"

„Nekas, dēls! šoreiz tev izlīdzēšu. Še šis zelta gredzens; ja

viņu paburzīsi pirkstā, tūliņ saskries gaisa gari un līdzēs tev

dimanta ābolus uzmeklēt. Bet var gadīties, ka viņi tomēr ne-

atron, tādēļ še vēl šīs šķiltavas; ja pašķilsi, tūliņ saskries uguns

gari_un līdzēs tev ābolus uzmeklēt. Bet var gadīīties, ka viņi
tomēr neatron, tādēļ še vēl šis mazais kausiņš. Pagrozi to kabatā,

tūliņ sarādīsies ūdens gari un palīdzēs dimanta ābolus uzmeklēt."

_

Taisnais sirsnīgi patencina par tik lielām dāvanām un tūliņ
iesāk ar zelta gredzenu darboties. Saskrien gaisa gari: ko pa-
veļot? Tā un tā — Taisnais 'izsaka. Nu gaisa gari izklīst pa

malu malām un meklē un meklē cauru dienu; bet vakarā pār-
skrien atpakaļ ar tādām ziņām: «Izmeklējām gaisu krustiem un

šķērsām, bet dimanta āboli mūsu iecirknī nava."

Otrā rītā Taisnais pašķīla šķiltavas; saskrēja uguns gari:
ko pavēlot? Tā un tā — šis izsaka. Nu uguns gari izklīst _pa
malu malām un meklē un meklē cauru dienu; bet vakarā par-

ronas bešā: «Izmeklējāmies krustiem un šķērsām, bet dimanta

āboli mūsu iecirknī nava."

Trešā rītā Taisnais pagrozīja kabatā kausiņu; saskrēja ūdens

garij ko pavēlot? Tā un tā — šis izsaka. Nu ūdens gari izklīst

pa ūdeņu ūdeņiem un meklē un meklē cauru dienu. Vakara šie

parronas ar labākām ziņām: „Aiz upes ir kalns un kalnā avots;

tas avots mums vēstīja, ka kalna iekšienē zemes gari sargājot
dimanta ābolus. Bet tev jātiecas zemes garu valdības zīmi rokā

dabūt, citādi tie ābolus neatdos. Šī valdības zīme, cik zinām,
ir neliela mentnīte, kas kalnā aiz vārtiem glabājas."
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To dzirdēdams, Taisnais tūdaļ norāva svārkus un iesāka

kalnā rakties pēc mentnītes. Raka, raka cauru dienu — vēl

vārtus neuzraka. Nu rakās visu nakti un otrā dienā līdz pus-

dienai, tad uzraka vārtus, lielus platus vārtus, no vara kaldi-

nātus, ar atslēgu durvīs. Vēl tikai atlikās gar slieksni atšķipe-
lēt zemes, tad varēja slēgt atslēgu vaļām un atdabūt durvis;

bet Taisnais domāja: „Esmu noguris pie beigām, nejaudu rokas

vairs godīgi cilāt: mazliet atpūtīšos."

Viņš atsēdās pūsties; bet nogurušo acumirklī pārmāca

miegs.
Arī Viltīgais par tām dienām bija meklējis un padomu atra-

dis pie raganas. Tā mācījusi: „Ej aiz upes, tur kalna iekšienē

āboli glabājas!"
Un tīri kā atburts: taisni tai brīdī, kur Taisnais atdusas,

Viltīgais atlien pie kalna, ierauga vārtus atraktus un spožo gre-

dzenu Taisnajam pirkstā. Viņš domā: „Tas varens gredzens!

To slepeni nomaukšu Uīgavai dāvināt, tad Ifcnāks pareizi: tē-

vam būs āboli, viņai būs gredzens."

Viltīgais lēni lēni, kā kaķis uz pirkstu galiem, pielīda Taisna-

jam un nomauca gredzenu, ko vīriņš bija dāvinājis. Bet velkot

gredzens drusku paburzējas, tūliņ gaisa gari klāt: ko pavēlot?

„Ko lai pavēlu? Es jau tikai gribēju dimanta ābolus meklēt!"

„D)imanta āboli ir tepat aiz vārtiem zemes garu apsardzībā.
Ja atvērsi vārtus un paņemsi zemes garu valdības zīmi, mazu

mentnīti, tad gari ābolus atdos."

Un tūliņ Viltīgais atkārpīja slieksni, atslēdza vārtus, atrada

turpat aiz vārtiem mazo mentnīti un iesāka slaucīt mentnītei

putekļus. Bet līdz tikai paberzēja mentnītes kātiņu, zemes gari
klāt: ko pavēlot?

„Ko nu pavēlēšu? Gribēju dimanta ābolus!"

To teikušam», zemes gari ieklupa kalnā un iznesa veselu

saini dimanta ābolu. Nu Viltīgais gavilēs steidzās pie līgavas,
atdeva tēvam dimanta ābolus un līgavai dāvināja zelta gre-

dzenu. Bet līgava neņēma gredzenu, tā atbild: „Ko palīdz man

gredzeni, ja nemīlu tevi; lai Taisnais sniedz gredzenu, tad ņemšu

pretim!"
Tomēr Viltīgais par tādu atbildi maz bēdāja, iegāja pie tēva

un sacīja tā: „Ābolus atnesu, dod nu meitu!"

„Nem! Kas tev liedz? Rītu dzersim kāzas!"

No rīta meita gan lūdzās tēvu, lai kāzas vēl pakavējot, bet

nelīdzēja: Viltīgais tiepās, ka nevarot kavēties. To dzirdēdama,
meita nelūdzās vairs, bet klusītiņām izšmaucās pa mazajām

durvim un noslēpās mežā. Tikai pēc laba brīža tēvs ar Viltīgo

apmānīja, ka nava vairs labi, bet bija par vēlu. Nu Viltīgais no-

laidies staigāja mājā ar garu degunu. Bet ceļā tas gudroja, gu-
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droja, ķātomer vel_ līdzams? Te piepēži tam iesitās zelta gre-
dzens prātā. Un tūliņ paburzēja gredzenu, gaisa gari klāt: ko

paveļot?

«Meklējiet knaši, kur mana līgava nobēgusi!"
Gaisa gari izklīst un drīzi jo drīzi, ar ziņu: „Tiava līgava

mežā raud gaužas asaras!"

~-Ai, kur tad labi! Pārnesiet tūdaļ to manā pilī, es steigšos
majā sagaidīt."

Un gaisa gari paņēma meitu viegli jo viegli uz rokām un

pārnesa Viltīgā pilī. Viltīgais sagaidīja meitu smaidīdams, bet

meita raud un raud un nerunā ne vārda.

Bet Taisnais, kad atmodās, knaibīja nagus un žēlojās loti,
ka gredzens nozagts un mentnīte ar āboliem paņemti. Viņš pa-

šķīla šķiltavas un vaicāja uguns gariem, kas mentnīti ar āboliem

ņēmis.

«Viltīgais!" gari tam atbild. Nu pagrozīja kabatā kausiņu
un vaicāja ūdens gariem, kas gredzenu zadzis. «Viltīgais!" gari
tam atbild.

„Eitat tad visi gari un meklējiet, kur Viltīgais ar gredzenu
palicis!"

Gari izklīst un drīzi pārnāk ar tādām ziņām: «Viltīgais ar

gredzenu un ar mentnīti mīt pie līgavas savā pilī. Mentnīte gla-

bājas pilis pagrabā un gredzens viņam pašam pirkstā."

To dzirdot, Taisnajam iedegās sirds un tūdaļ steidzās līgavu

pestīt. Noiet pie Viltīgā pils un gudro, kā līgavu atņemt. Bei-

dzot iedomājas: liks vispirms ūdens gariem mentnīti no pagraba

atnest, lai Viltīgais nespētu zemes garus palīgā saukt. Un ūdens

gari, kamēr Viltīgais pie līgavas, izgrauza neredzot pagrabam

pamatus un atnesa mentnīti. Nu Taisnais sūtīja visus trīs garus

gredzenu atņemt, piesacīdams šitā: „Jūs, uguns gari, dedziniet

Viltīgo zilās ugunīs, lai sāpes tam ronas; jūs, ūdens gari, dzēšiet

liesmas ar ūdeni, lai Viltīgais ugunīs nesadegtu un jūs, zemes

gari, atkal tamēr mauciet tam gredzenu no pirksta."

Labi, visi gari sāk strādāt. Bet Viltīgais, nedienas redzē-

dams, virpināja gredzenu un domāja liesmas ar gaisa gariem aiz-

baidīt; tomēr iznāca otrādi; jo gaisa gari gaisu puta, jo liesmas

trakāki liesmoja — nelīdzēja nekā, nomauca gredzenu.
Nu Taisnajam atkal visi gari bija rokā. Un,_ zināms, ko nu

vairs gaidīs? Tūliņ pavirpina gredzenu un pavēl gaisa gariem
atnest līgavu ar visu Viltīgo. Līgava, Taisno ieraudzījusi, no

priekiem apķērās ap kaklu; bet Viltīgais stāvēja nodurtu galvu
un domāja: „Nu jau gan Taisnais mani ēdīs!"

Bet Taisnais nedarīja nekā, tikai teica tos vārdus: «Vil-

tīgs tu biji, nu tad nes arī viltnieka zīmi uz pieres!"
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To sakot, ūdens gari (tam ievilka zīmi pierē un uguns gari
to iededzināja, lai neizdzistu ne mūžam.

Tad Taisnais paņēma līgavu, aizgāja pie tēva, nosvinēja kā-

zas un dzīvoja laimīgi.

6. A. 561. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP. 11, 2, 2.

Viens vīrs, caur mežu iedams, uzkūlies uz nelabām pēdām

un apmaldījies. Maldītājs aizvilinājis viņu uz svešu, svešu ap-

gabalu. Neko darīt — jāpaliek turpat mežā par nakti. Mīkstajās
sūnās branga gula; tas drīzi aizmieg. Bet klau! gaismiņai svī-

stot, koki sāk savā starpā sarunāties un uzmodina gulētāju.

Viņš paplenž acis un noklausās visu. Egle saka: „Es zinu viņa

tīreļa kaktā lielu alu. Ja tik kāds spētu smagās alas durvis uz-

celt, tad tādam laimes papilnam."

Priede saka: „Bet es zinu, kā durvis atdarās un pašas no

alas cauruma noveļas. Tik jāzin tie vārdi, kurus lielais putns

zin. šis lielais putns mājo alā no sendienām. Katru rītu,_sau-
lītei lecot, tas aizlaižas un katru vakaru, saulītei rietot, pārlai-

žas. Alas priekšā putns runā dažus vārdus, durvis tūlīt noveļas

no cauruma un putns ieiet alā. lekšā tas atkal saka tos pašus

vārdus, durvis acumirklī aizveras. Ja kāds šos vārdus paturētu,
tad iekšā tikt tīri nieka lieta."

Ozols saka: „Bet es zinu vēl to labāko. Tur alā ir viena

čupa sudraba, viena čupa zelta un viena čupa dimanta, un pašā

beidzamajā kaktā vecs lākturis. Ja lākturi mazuliet paberzē,
tad tūlīt deviņi mazi vīriņi, tīri balti no galvas līdz kājām, klāt

un izdara visu, ko tik vēlas; bet ja no sudraba, zelta, vai di-

manta čupas tik mazu nieciņu ņem, tad no alas izkāpt velti."

Vīrs vakarā aiziet pie alas, paslēpjas un slepus noklausās

putna vārdus. Lai nepiemirstu, tas daudzina šos vārdus cauru

nakti. No rīta, putnam aizlaižoties, vīrs viegli jo viegli alā iekšā.

Jā, itin pareizi — vienā kaktā sudrabs, vienā zelts, vienā di-

mants un vienā vecs, vecs lākturis. Viņš paņem lākturi un ne-

skatās dimantiem ne virsū, lai jau tik tos neiekārotu. Bet, kas

tev to dos? Līdz ko domā dimanta čupai garām iet, te —

dari, ko zinādams — jāņem un jāņem. Domātu, tīri kā vilkšus

kāds tur pievilktu. Nu, paņems arī, bet ne daudz, tikai trīs ma-

zus gabaliņus. Aiziet pie cauruma, grib ārā līst; bet nekā, smags
kā traks, velk atpakaļ. Nomet vienu gabalu — jau vieglāki; no-

met otru gabalu — var jau parāpties. Nu kad tik tālu, tad lai

rāpjas, kā rāpdamies, trešo tik sviest ne. Rāpjas, rāpjas — iz-

rāpjas arī. Nu ko tu padarīsi? Taču mazākais viens dimanta

gabals.
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Labi, tas ir tas. Bet nu vīram prātā tik lākturis. Viņš pa-

ņem lākturi, paberzē un tūlīt deviņi balti vīriņi klāt: lai dodot

darba.

„Kādu darbu lai jums dodu? Gādājiet, ka tieku pie sievas

mājā!"
Labi

— viens, divi — mājā, vīriņi pazūd. Vīrs noliek lākturi

uz krāsns augšu un aiziet klētī gulēt. Kamēr vīrs gul, sieva

ierauga lākturi un domā: „Sazin tevi, kur vecas grabažas vēl

nemētājas. Tīri noputējis, nopelējis; mazākais taču jānoslauka,
tādā skalus dedzināt skaidri kauns."

Sieva paņem rīkdrānu, mazuliet paberž vienā vietā — neiet

nost, paberž otrā vietā — neiet nost. Beidzot berzīs labi stipri —

te deviņi balti vīriņi sadeguši klāt: ko gribot, kad tā uz reizi

viņus tik steidzami saucot. Sieva atplēš muti un nesajēdz, kas ir,
kas nav. Bailēs tā aizskrien uz klēti pie vīra un stāsta tam. Vīrs

pasmejas sacīdams: „Ko nu, sieviņ, lai baltie vīriņi tik nāk uz

klēti, gan jau zināšu, kas man vajadzīgs."
Atnāk vīriņi uz klēti: lai dodot darba. Vīrs liek uztaisīt zelta

pili. Viens, divi — pils gatava: iai dodot atkal darba. Vīrs liek

pagādāt gardus ēdienus. Viens, divi — ēdieni klāt: lai dodot

atkal darba. Vīrs liek pagādāt labus dzērienus. Viens, divi —

dzērieni klāt: lai dodot atkal darba. Acumirklī neviena darba

neesot: iai aizejot atpūsties. Viens, divi — vīriņi pazūd.
Tā nu vīrs savā zelta pilī dzīvo dažu gadu laimīgi: ja kas

vajadzīgs — baltie vīriņi visu apgādā. Savu lākturi tas glabāja

cieši: nakti turēja pie gultas, par dienu uz krāsns augšas. Tik

dimanta gabals stāvēja klētī, tīnī, kā toreiz nolikts. Viņš iedo-

mājās arī šo labāk pilī uzglabāt. Aiziet uz klēti, atver tīni, un

brīnumi: dimanta gabals pārvērties par dimanta gredzenu. Labi,

ka tā vēl, varu taču pirkstā uzbāzt. Kam jau reiz laime smaida,

tam viss par labu izvēršas.

Tomēr lielais putns, kamēr lākturis tam pazudis, nebija īsti

laimīgs: lākturis bija vienīgais ierocis, ar kuru viņš kautcik bija

atgaiņājies pret savu kakla kungu, nelabo garu. Un tagad vi-

ņam trūka lāktura, trūka balto vīriņu. Putns izmeklējas vispār

pasauli, nevar atrast. Te kādu dienu, kamēr vīra nav mājā,
putnam gadās par zelta pili laisties. Viņš ieskatās pilī un ierauga
tur savu lākturi. Nu ko tad vēl gan gaidīt? Sagrābj nagos un

nes to uz savu alu. Bet līdz ko lākturis no pils laukā, te zelta

pils pazūd kā ūdenī. Vīrs pārnāk mājā, skatās, meklē; bet kā

nav, tā nav: pils tutū! Beidzot savās bēdās tas vairāk nezin,

ka tik rokas lauzīt. Un te atkal brīnumi: tā rokas lauzot, knai-

bot, dimanta gredzens dabū paberzties un no tam tūlīt deviņi

vīriņi klāt: Lai dodot darba. (Sie melnie vīriņi par baltajiem vīri-

ņiem drusku mazāki un labu tiesu nestiprāki).
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„Uztaisiet man zelta pili, atdodiet man veco lākturi. Vairāk

no jums nekā negribu," tā vīrs vaimanā. Bet melnie vīriņi at-

bild: „Ne mēs to varam, ne arī drīkstam. Un ja to darītum, tad

ļaunais gars mūs apēstu. Bet klausies, tavs lākturis ir tagad tai

pašā alā, kur lielais putns mājo. Šis putns nav nemaz tik brie-

smīgs, kā tu varbūt domā. Viņš ir tāds pats cilvēks kā tu; ļau-
nais gars vinu tik par putnu nobūris. Ja tu putnam, priekš sau-

les lēkšanas no muguras puses klusu pielīstu un vienu spalvu

izrautu, tad putns paliktu par ezi; un ja tu ezim ar zobiņu kaklu

nocirstu, tad ezis paliktu par cilvēku. Mēs nedrīkstam tev tur

palīdzēt, jo citādi nelabais gars mūs apēstu; ceļu līdz putna mā-

joklim labprāt parādīsim."

Labi, ka tikdaudz. Melnie vīriņi nu vada vīru ilgu, ilgu
laiku pa purvu purviem, kamēr tad reiz parāda notālu alu. Vīrs

nogaida mazu gaismiņu, klusu pielien putnam no muguras pu-

ses, izrauj vienu spalvu un gaida, kas nu notiks. Un re, putns

pārvēršas par ezi. Ezim tas nocērt kaklu un nu tai vietā atga-

dās cilvēks, kas savam izglābējam nokrīt pie kājām, sacīdams:

„Es esmu ķēniņa dēls; bet mani nobūra par šo putnu. Tu mani

izglābi: lai puse no manas valsts notiek tev, otra puse man."

To sakot, ala sagrūst un šie abi pateic Dievam, ka aiztiek ve-

selu ādu projām.

7. A. 561. J. Pločk a1 n s Skrundā. LP. V, 217 (100).

Reiz kāds tēva dēls mantojis no vecākiem lielu bagātību;
bet īsā laikā izputinājis visu — tikai atlicis, kā tēva zobins pie

sāniem, drusku sāls uz galda un medīgs runcis apakš galda. Ko

nu tādā tukšībā citu darīs? Paņems tās pašas trīs lietas un ies

pasaulē jaunu laimi meklēt. let, iet — ne īsti runcis ceļa zin, ne

arī pats — iemaldās mežā. Un tur tai mežā dzird lielu troksni.

les troksni skatīties — vai tu traks — ierauga : liels spēkots lauva

cīnās ar velnu. Ko nu? Gandrīz grib atpakaļ mukt, bet lauva

kliedz: „Nemūc! izrauj labāk zobiņu un palīdzi velnu nomākt —

būs tev labuma, būs man."

šis klausa arī; un nu par diviem itin ātri velnu patērēja.
Lauva par to bez ziņas priecīgs; viņš saka: „Vai zini, ko tev

teikšu? Tu man darīji labuma, es darīšu tev. Tepat aiz meža

ir ķēniņa pilsēta un tam ķēniņam jākaro ar tādu pašu velnu kā

man. Bet viņam, vīram, klājas nelabi: cik par nakti kara spēku
sadabū, tik par dienu velns nomaitā un — es nezinu — vai tikai

drīzumā vēl pats ķēniņš neiekļūs velnam nagos. Bet ko tu sa-

cītu, ja ietum par abiem ķēniņu pestīt? Ja šo velnu pārspējam,
tad viņš jau nebūs stiprāks un tu tiktu par lielu vīru. Redzi, es

zinu, tam ķēniņam ir savāds spieģelis ar četrām skrūvēm: ka



43

paskrūvē vienu skrūvi — atskrien tādi gari un izdara, ko vien

liec; ja paskrūvē otru skrūvi — atskrien citi gari; ja trešo —

atkal citi; ja ceturto — atkal citi. Un tiklīdz nu velnu pārva

rētum, ķēniņš tev vaicātu: „Kādu algu gribi?" Atsaki: „To spie-

ģeli ar četrām skrūvēm!" Viņš dos un tad tu, zināms, esi vīro*.

Nu, kas ir, vai ir dūša?"

„A! kādēļ tad atkal nē? lesim arī, kas tur put, put!"
Aiziet pie ķēniņa, ķēniņš prieka pilns par tik labsirdīgu glā-

bēju; bet viņš tikai šaubās, vai viens vīrs to paspēšot, ko vepris

tūkstots vakar, aizvakar nav iespējuši.
Tēva dēls atsaka: „Ko nu par nespēkiem bažīties? Vai es

gan nezināšu, ko daru?"

„Labi, dēls! lai notiek! Bet ja velnu pārvarēsi — prasi man,
ko vien iedomājies — visu tev maksāšu."

Un nu tēva dēls ar savu lauvu sāka strādāt. Bija gan ko

rauties — nav vis joki ar tādu velnu. Tomēr viņi vairāk ar

gudrību velnu nomāca, nekā ar spēku. Tūliņ ka gāja, lauva pie-
līda no muguras puses, uzklupa velnam čuprā, atrāva augšpēdu
un tamēn tiēva dēls> ar zobiņu klāt kapāt, kur vlien pietiek. Tā

nu gan domājams: kas tad nekapāt, ja otrs tura? Bet tik viegli

nebija vis: velns jau spļāva briesmīgi ugunis —tā tā lieta. To-

mēr beidzot velnu nogalināja taču un nu tēva dēls gāja taigu pra-

sīt ķēniņam: to spieģeli ar tāmi četrām skrūvēm. Ķēniņš gan

sarauca pieri, ka taisni spieģeli šis iedomājies, bet nekā nesacīja
arī — kas jādod, jādod.

Un tēva dēls aiziet lepni jo lepni tālāk pasaulē: spieģelis
rokā, lauva vienā pusē, kaķis otrā pusē, spožs zobins pie sā-

niem — īsti ko redzēt. let, iet — atron beidzot jauku birstalu

kalna galā starp divām upēm. „Pag!" viņš iesaucas, „tā tad

jauka vieta — te varētu apmesties!"
Bet visi trīs pēc tāda gājiena nejauki izsalkuši un maizes

nav ne drupačiņas —ko nu? „Nu tu debess brīnumi!" lauva

atminas, „to zirgu jāj, to meklē. Par ko tev tas spieģelis? Vēl

maizes dēl rūpēties! Paskrūvē pirmo skrūvi!"

Labi! paskrūvē: pirmais gars cilvēku izskatā klāt
—

ko

pavēlot?

„Mums visiem trim labus ēdienus, vairāk nekā!"

Un gars aizjož klupdams, krizdams. Necik ilgi ēdieni vis-

gardākie klāt. Sie paēd. Bet otrā dienā tēva dēls vairs nezin,
ko gara laika pēc būtu iesācis.

„Nu tu brīnumi!" lauva atkal atminas, „par ko tev tas spie-
ģelis? Gādā taču kādu pajumtu, kur tad piemitīsim? Paskrūvē

otru skrūvi!"

Labi! paskrūvē otru: otrs gars cilvēku izskatā klāt — ko pa-
vēlot?
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„Mums visiem trim labi jauku pili, vairāk nekā!"

Un gars aisjož klupdams, krizdams. Necik ilgi — nāk jauka
dimanta pils pa gaisu šurp un noliekas pakalnā starp divām upēm.
Tēva dēls tūliņ ieiet dimanta pilī atdusēties; bet lauva ārpusē

paliek par durvju sargu un kaķis atkal istabā, krāsns augšā, par
istabas sargu. Tas nu viss tik jauki kā brīnumi.

Bet no rīta tēva dēls pārdomā, kas vēl būtu darāms.

„Kas darāms?" lauva ieteiksies, „par ko tev spieģelis?
Gādā taču ap dimanta pili pieklājīgu dārzu!"

Labi. Tēva dēls paskrūvē trešo skrūvi — atskrien trešais

gars cilvēku izskatā: ko pavēlot?

„Gādā ap dimanta pili pieklājīgu dārzu!"

Gars aizjož klupdams, krizdams. Ne cik ilgi —
nāk šādi

koki, nāk tādi koki pa gaisu un paši iedēstas vietā. Un brītiņu
vēlāk salaižas dārzā ir visādi dziedātāju putni, sarodas arī vi-

sādi meža zvēri. Un nu bij citāda dzīvība: putni dziedāja, zvēri

rūca, koki ziedēja — ne atklausīties, ne atskatīties.

Bet no rīta tēva dēls atkal pārdomā, kas vēl būtu darāms.

„Kas darāms?" lauva ieteiksies, „zinu gan, kas darāms. Par

ko tad tev spieģelis? Tev jāprecas: liec taču sievu atnest, lai

pilnīga iedzīve. Tur upes galā, jūras malā, dzīvo ķēniņš; tam

tik daiļa meita, kāda šinī pasaulē otra nav redzēta; tā tev īsti

būtu ievēlama — liec atnest!"

Tēva dēls pagrieza ceturto skrūvi; atskrēja ceturtais gars
cilvēku izskatā: ko pavēlot?

„Tur upes galā, jūras malā, dzīvo ķēniņš, kam daiļa meita —

atnes to man par sievu!"

Gars aizjož klupdams, krizdams, un viens divi ķēniņa meita

klāt. Tēva dēls apņēma ķēniņa meitu par sievu un dzīvoja

laimīgi.
Bet vecais ķēniņš ļoti bēdājās meitas dēļ. Viņš izsūta kuģus

pa ūdeņiem meklēt, izsūta kājniekus pa sausu zemi taujāt; bet

meklētāji visi pārnāk bešā. Neko darīt — ies beidzot pie ra-

ganas izrunāties. Ragana zīlē, zīlē — beidzot uzzīlē, ka meita

kalniņa galā, dimanta pilī pie vīra: lai dodot kuģi ar visiem lau-

dim, viņa braukšot pa upi augšup meitu pārvillt mājā. Ķēniņš

gan saka: „Ko brauksi ar vienu kuģi, sieviete būdama? Sūtīšu

veselu kapa spēku dimanta pili ārdīt!"

Bet ragana ne: tur dimanta pilī esot lauva par durvju sargu,

tas viens pats saārdīšot kara spēku; labāk lai atvēlot viņai ar

viltību rīkoties, tad tur kas notikšot.

„Labi! lai paliek tava taisnība!" ķēniņš atteica un iedeva

kuģi ar visiem laudim.
Nu ragana aizbrauca pa upi vien augšup, bet itin tuvu di-

manta pilij nepiebrauca: atstāja kuģi ar laudim labu gabalu lejas
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pusē un pati aizgāja par nabadzi dimanta pilī. Bet sazini Dievs,
kā ragana to darīja. Kamēr vina gar upmali staigāja, tēva dēla

sieva dimanta pilī piepēži savārga; bet tēva dēls ar lauvu un

kaķi tai dienā nebija mājā — bij aizgājuši medīt. Un, zināms,
tādā izdevīgā brīdī ragana viegli iekļuva pilī pie slimnieces.

Slimniece kunkstēja, vaidēja; bet šī labinās klāt: kas kaišot?

„Tā un tā — spiež tīri nost, cik nelabi."

„Ai, tā maza lieta! cik es, veca nabadze, pa pasauli staigā-
dama neesmu paglābusi; drusku tikai nobraucīšu — būsi vesela."

Un tiešām: līdz labi nobraucīja — palika vesela. Tas tēva

dēla sievai Dieva dots: lai paliekot par nakti, lai neejot projām
vakara laikā; pārnākšot viņas vīrs, tas tādu labdari, kā viņa,
vai ar zeltu apbēršot. Nu, un ragana to jau tikai gaidīja — par
nakti palikt. Tādēļ vien jau slimību bija uzraidījusi un atkal

dziedinājusi, lai pieglaustos par labdari un viņai neliegtu pilī da-

žas dienas piemist. Vakarā pārnāk vīrs — sieva pretiirm: „Vī-

riņ, vīriņ, kamēr tu nebiji mājā, gribēju gandrīz nomirt; par laimi

šo nabadzi saķēru, tā slimību kā ar roku atņēma. Lai viņa

par to labumu izsēršas pie mums — ko?"

„Jā, jel jā; vai es kādreiz labus cilvēkus neesmu ieredzējis?"
Un tā nu ragana palika dimanta pilī. Otrā rītā tēva dēls at-

kal aiziet medīt. Bet ragana cauru dienu tikai apbrīno pils spo-

žumu un visu grib iztaujāt; beidzot itin tā nevainīgi ievaicāsies:

„Dievs to zin, kur tādu pili ņēmis, kur neņēmis? Esmu redzējusi
dažas pilis, bet tādu, kā šo, nudien, cilvēka rokas nebūs vis cē-

lušas. Vai tad tu, viņa sieva būdama, par to nebūsi ierunājusies?"

„Ne — neesmu vis! Bet vakarā varu jau apvaicāties, tas

jau nav nekāds noziegums."
Vakarā pārnāk vīrs — šī pretim: „Ujā, vīriņ, kāds tu esi:

tik ilgi dzīvojam kopā un tu man ne to neesi stāstījis, kas mūsu

pili cēlis. Vecā nabadze domā, ka pils laikam no debesim kri-

tusi — vai tas varētu būt?"

„Kur nu no debesim. Bet man, ače, savāds spieģelis ar

četrām skrūvēm; ja pagriež skrūves, tad atskrien gari un izdara

visu, ko vien tikai vēlies —
tie man šo pili atnesa."

„Ak tā!" sieva nobrīnās un vairāk neko; bet gan ragana to

dzirdējusi.
No rīta tēva dēls vēl aiziet medīt. Bet līdz labi aizgājis, ra-

gana spieģelim mugurā: pagriež vienu skrūvi, otru, trešu — visi

gari sadeguši klāt: ko pavēlot?

„Aiznesiet šo dimanta pili šīs upes galā, jūras malā un no-

lieciet ķēniņa pagalmā!"

Tūliņ dimanta pils paceļas gaisā ar visu teva dēla sievu, ar

raganu un aizlido kā tauriņš ķēniņa pagalmā. Tēva dēls medības

pacel acis un ierauga pili pašā gājienā. Viņš tīri pārbīstas; bet
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lauva saka: „Vecā nabadze to darīja! Kam vēlēji neģēlei pili
mist? Bet izlieto vairs nesasmelsi; atliek tikai ar gudrību lī-

dzēties. Pārģērbies svešs kautkurās drēbēs un ej gar upmali
vien lejup pie sievas tēva raudzīt — tur laikam tava pils būs.

Es palikšu teitan mazākais atlikušo pillsdārzu sargāt un gai-
dīšu tevi ar pili, ar sievu atpakaļ."

Labi, tēva dēls pārģērbās gluži svešs un aizgāja ar kaķi gar

upmali vien. Bet drusku lejup, aiz meža, ieraudzīja kuģi ar

laudim; tie vaicāja: vai neesot saticis nabadzi? Tā solījusies

atpakaļ būt, bet nevarot sagaidīt.

„Kā ļaudis tad esot, tā vaicādami?"

„Esam ķēniņa ļaudis, tur upes galā, jūras malā."

„Ai, kur tad labi! man atkal pie tā ķēniņa jātiek. Esmu iz-

daudzināts pavārs un dzirdēju, ka jūsu zemē neviens nemākot

labu ēdienu vārīt; tādēļ iešu pie ķēniņa par pavāru līgt un jūs
varētu mani labi pavest, jo tā nabadze, cik zinu, sen pārgāja
mājā — to gaidāt velti."

„Viss varētu būt! Bet ja esi pavārs, tad vāri mums ēdienu,
citādi neticam tev."

Labi, tēva dēls vārīja ēdienu. Bet viņš zināja, ka sievas tēva

zemē sāli pie ēdieniem nemācēja likt; tādēļ, ēdienu vārīdams,

pielika drusciņ sāls. Šo sāli jau toreiz bija iebēris kabatā, kad

no tēva mājām iznāca. Kad kuģa ļaudis tādu ēdienu baudīja, tie

gribēja vai pārstrēbties. Bet tēva dēls skubināja: „Griežiet kuģi

uz māju pusi un strebjiet braukdami, lai nekavējam laiku. Vai

neteicu, ka esmu izdaudzināts pavārs? Tagad taču ticat?"

„Ticam, ticam!" visi iesaucās un tūliņ sagrieza kuģi mājā
braukt.

Aizbrauca pie sievas tēva, jaunais pavārs redz: dimanta pils
stāv sievas tēva pilij biedros un viņa sieva raud pils priekšā

rūgtas asaras. Bet nu vīram bailes, ka sieva, viņu ieraugot, ne-

sauc pie vārda, citādi nodoms vējā, ja ļaudis to apmāna. Bei-

dzot sagudroja tā. Apsēdās upmalā un izteica kaķim, lai slap-

stīdamies aiztek pie sievas paziņot visu, ko vien nodomājis darīt

un vēl apvaicājoties, kur spieģelis palicis. Labi, kaķis tā izdara

un drīzi ar ziņām atpakaļ: spieģelis esot raganai nagos; ragana
šimbrīžam ar visu spieģeli savās mājās; tēvs atkal esot briesmīgi

dusmīgs, tam lai sargoties vārdiņu bilst; bet viņš ar sievu va-

rēšot naktīs, kad citi miegu guļ, dimanta pils priekšā satikties.

Labi, tas nu tas. Un kamēr tur tēva dēls vēl upmalā kavējās,

kuģa ļaudis nu satāstījuši ķēniņam, kādu slavenu pavāru pārve-

duši. Ķēniņš ieaicina pavāru pilī un liek tūliņ pirmo ēdienu vārīt.

Pavārs izvāra ēdienu pēc sava prāta — ar sāli, ar pavalgu labi

gardu — un ienes ķēniņam baudīt. Ķēniņš pabauda vienu ka-

roti, otru — vai akls! esot gan varens pavārs — tādu projām
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vairs nelaižot. Labi. Bet ķēniņa prieki bija īsi: jau otrā nedēļā
citi apmānījuši, ka jaunais pavārs naktīm lienot dimanta pilī pie

ķēniņa meitas un runcis, tas atkal paliekot ārpusē pie durvim par

sargu. Ķēniņš to padzirdējis, gluži ārprātā: grib pavāru samalt

pītēs; bet citi ierunā: „Ko maitāsi viņu ātrā nāvē? Tas nav

nekā, metīsim labāk ar visu runci, žurku un peļu alā, tad dabūs

ilgāki pamocīties."

Labi, iemeta tur. Tiai zemē kaķus nepazimuši; tādēļ žurkām

un pelēm ietaisījuši īpašas alas. šinīs alās metuši visādas ēdienu

atliekas, lai žurkas un peles barotos un nenāktu laukā cilvēkiem

pa kājām.

Tūliņ, zināms, žurku un peļu bars saskrēja tēva dēlu žur-

pās grauzt; bet runcis priecājās: „Nu tiku darbā!" un apslānīja

grauzējas lēveņu lēveņiem. Beidzot žurkas ar pelēm meta prātu

pie malas un tecēja žurku ķēniņam sūdzēt, ka velns ieklupis alā

viņia pavalstniekus maitāt. Žurku ķēniņš izlīda no savas pils un

vaicāja tēva dēlam: „Kas tas par velnu, ko ielaidi teitan ma-

nus pavalstniekus apkaut?"

„Tas tikai ir velns, viņš apkaus jūs visus, tevi arī; bet viņš
nekaus nevienas, ja izpildīsit vienu lietu: jums žurkām un pelēm

jāatnes no raganas mitekļa mans spieģelis — tas viss!"

Labi, to jā! Un nākamo nakti viss žurku un peļu bars aiz-

gāja karu celt ar raganu. Bet mebirja liels grūtums raganu uz-

varēt: kamēr tā aizmigusi gulēja, kara spēks sagrauza pašu ra-

ganu lupatās un atvilka spieģeli tēva dēlam. Nu tēva dēls prieka

pilns pagrieza skrūves un pavēlēja gariem iznest viņu no alas

dimanta pilī pie sievas; tad pagrieza skrūves un pavēlēja di-

manta pili aiznest vecā vietā, kur lauva pilsdārzu sargāja. Viens

divi — viss notika. No šī laika tēva dēls ar savu sievu, ar

lauvu un kaķi dzīvoja laimīgas dienas.

8. A. 561. 566. N. Gerbaševskis no Andri eva Tuntula,

Rēzeknes apr., Unguru pag.

Priekš daudz daudz gadiem, kad pasaulē vēl bija burvji,

pie jūras atradās viena pilsēta, burvju miteklis. Šinī pilsētā dzī-

voja arī viens jauneklis, kas bija ļoti nabags.
Reiz viņš salīdzis pie kāda bagāta kunga par kalpu. Darbs

bijis viegls un jauneklis tur labi atspirdzis. Reiz naktī viņš no-

klausījies, ka kungs viņu sūtīšot uz kādām pils drupām pēc ve-

cas lampiņas un pēc tam to nogādāšot visdziļākā ellē.

Otrā dienā kungs pieiet pie kalpa un saka: _„Ej tu uz veca-

jām drupām. Tur tu atradīsi saknīti un ar to atvērsi durvis. leej

pa durvim iekšā. Tur sitabās būs visādi dārgumi un ķēmi, bet
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nebīsties un neka neņem, tad viss bus labi. Turpat tu dabūsi

vienu vecu lampiņu un to man atnes."

Nu jauneklis aizgāja uz to pili un nonāca še vakarā. Dabū-

jis saknīti, viņš atvēra durvis. Abās durvju pusēs stāvēja lau-

vas ar uguns rīklēm. Zēnam jau sāka mesties bail, tomēr viņš

gājis vien uz priekšu. Pirmā istabā bija sudraba nauda, otrā

istabā zelta nauda un trešā dimanti. Ceturtā istabā atradušies

visādi riebīgi ķēmi, bet jauneklis nekā nebaidījies. Piektā istabā

nebija nekā, kā tikai maza, nosūbējusi lampiņa. Kalps to iebāza

kabatā un nāca ārā. Līdz ko viņš tika pa vārtiem ārā, tie ar

troksni aizsitās cieti. Nu viņš gribēja iet uz kungu, bet viņam
bija no kunga bailes, tāpēc viņš gāja pavisam uz otru pusi. Tam

sāka gribēties ēst, bet nekā nebija ko ēst. Ceļā viņš piedāvāja

garāmgājējiem savu lampiņu pirkt, bet neviens to nepirka. No

dusmām kalps spēra lampu pret koku. Te uzreiz parādās gars

un saka: «Nesvaidi tā šo lampu, tā ir tava laime, ko tu vēlēsies,
tas izpildīsies."

To teicis gars pazuda. Nu jauneklis vēlējās paēst labu pus-

dienu. Uz reizi viņa priekšā parādījās galds ar visādiem ēdie-

niem. Kalps paēda un gāja tālāk. Viņš nonāca pie vienas vald-

nieka pils. šim valdniekam bija skaista meita, kas katru dienu

staigāja pa pils dārzu. Jauneklis pie sētas sāka ēst tādus ēdie-

nus, kādu nebija pašam valdniekam. Valdnieks lika atsaukt

jaunekli un izprašņāja viņu par visu, bet tas nekā neteica.

Jauneklim iepatikās princese un viņš lūdza tēvam viņas

roku. Tēvs teica, ja šis spēšot uzcelt zelta pili ar mežu un zvē-

riem, tad došot tam savu meitu. Jauneklis to arī izpilda. Nu

nodzer lepnas kāzas. Bet pēc kāzām princese grib zināt, kā šis

visu to spēj, un jauneklis arī izstāsta. Nu princese nozog lampu,
un ar tās palīdzību aizraida savu vīru tālu, tālu prom. Nu jau-
neklim klājas slikti. Naktī viņš redz sapni: pie viņa pieiet vecs

vīriņš un saka: „Pie krasta dienā piestās liela zivs. To tu pa-

ēdini ar tām vecajām zivīm, kas krastā. Tāpat dari ar otru un

trešu dienu. Trešā dienā viņa tevi aiznesīs uz kādu salu, no

kurienes nav tālu tavas sievas pils."
Tā arī kalps izdara un tiek uz jaunas salas. Tur viņš atrod

divas ābeles ar baltiem un sarkaniem āboliem. Bet ka nu viņš

grib tos sasniegt, tā ābeles paceļas gaisā. Naktī atkal parādās
vecais vīriņš un saka: „Noplūc augļus no abiem kokiem, ej uz

pili un pārdod tos. Princese tos ēdīs un viņai izaugs garš de-

guns. Viņa gribēs ar lampiņu no tā atsvabināties, bet tā pateiks:

„Tas ir tava vīra spēks." Princese metīs lampu pret sienu, un

tā pazudīs."
Tā arī notika. Princesei izaug garš deguns un lampa pazūd.

Nu sasauc visādus ārstus, bet tie nevar nekā palīdzēt. Tad ķē-
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niņš atrod savu znotu un tas atsvabina princesi no gara deguna.

Pēc tam nu viņi visi dzīvo laimīgi.

9. A. 561. Skolnieks V. Patašs, Ludzes apr.

Vīnu reizi dzeivuoja veirs ar sīvu. Viņim beja mozs pui-

sāns. Viņi beja lūti bēdīgi [nabagi], pat nabeja kuo ēst, un pui-

sānam naspēja drēbu nūpierkt.
Vīnu dīnu puisāna tāvs saslyma un dreiži nūmyra. Puisa-

nam karā dīnēja tāva bruols, kurs viņu Jūti mīluoja. Puisāns na-

varēja pastaiguot ar cytim škuolas bārnim, jo viņam nabeja

drēbu un zuoboku, bet laiks beja lūti solts.
_

Vīnu dīnu muote viņu apģērba sovā kažūkā unpalaidja uora

pastaiguot. Viņš izguoja uorā uz pogolma un nūsāda uz bluča.

Valns sadūmuoja puisānu nūnuovēt un viņš pasaruodīja tava

bruoļa veidā. Puisāns, īraudzējis vainu, palyka iūtiprīcīgs, viņš

dūmuoja, ka tys ir viņa mīļais kristtavs. Viņš nu'lecja nu bluča

zemjā, apsakēra vainām ap kokļu un suoka viņu bučuot. Valns

puisānu pagluostīja, īdevja viņam kringeli un obeji īguoja ustoba

pi muotes, kura adēja cymdus.

Muote ari turēja vainu par dāla kristtāvu un pījēmija viņu

kai sovu eistū vīsu. Muote viņam devja est un dziert, un vysu,

kas tik beja viņai pašai.

Pēc kaida laika valns dūmuoja ft prūjom un Ivudzjās muotes:

«Palaid puisānu mani kaidu gobolu pavadīt."

Muote atbildēja: „Es labpruot palaistu sovu dalu, bet viņam

nav kuo apaut kuojuos."

Valns tad sacīja: „Es viņu ar nesšonu aiznesšu."

Labi. Valns pajēmja puisānu klēpī un laidjās īt. Kad jau

gobolu beja paguojuši, puisāns soka uz vainu: „Es gribu īt jau uz

muojotm."

Bet valns, naatbiddādams ni vuorda, guoja tik tuoluok. Kad

jau nu muojom beja nūguojuši kaidi pīci versti, tad puisāns otkon

lyudzjās vainu, lai laižūt uz muojom; bet valns niu atbiļdeja:

„Tagad tu muojuos myužīgi vairs natiksi, es naasmu vys tovs

kristtāvs, bet asu valns."

Puisāns nūsabeida un suoka ra_uduot._ Valns sasadusmuoja

uz puisāna un īmetja viņu lejā muoja, taida kai cītuma. Atguoja

nakts, satyma un palyka ļūti tymss. Puisānam jau suoka īt

mīgs, bet gulēt navarēja, jo šite nabeja ni gultu, ni kuo. Te — kur

bejs, nabejs — puisāns atroda bikerīti. Valns alsdams atskrēja

pi durovu, suoka dauzētīs un runuoja uz puisānu: „Atdūd maņ

tū bikerīti."
k

Bet bikerīts sacīja puisanam: „Soki, kai nadevu, tai nadusu.
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Valns sasadusmuoja un dzlauzja durovas, bet pats nūbaga

prūjom. Puisāns rauduodams runuoja: „Kaut bejuse gultiņa,
es varātu gulēt."

Bikerīts pamuocēja puisānu: „Nūska»iti puotorus, yarbyut

Dīvs dūs gultiņu."

Labi. Puisāns nūskaitēja puotorus un tur uz reizes roduos

gultiņa. Puisāns atsagula un laimīgi puorgulēja leidz nuokūšam

reitam. Reitā puisāns pasamūdīs vēlējās: „Kaut maņ bejs kū

ēst."

Bikerīts otkon puisānu pamuocīja tai: „Nuskaiti puotorus,

varbyut Dīvs dūs ari kū paēst."
Labi. Puisāns nūskaitēja puotorus un uz reizes beja daudz

vvsaidu duorgūs ēdīņu.
Tai paguoja daudzi godu un jis īsadūmuoja par muoti un

gribēja īt uz muojom. Vīnu dīnu otkon puisāns vēlējās: „Kaut

maņ bejs apģērbs, es varātu nūīt uz sovom muojom."

Te bikerīts otkon soka: „Nūskaiti puotorus, varbyut Dīvs

dūs ari apģērbu."
Labi. Puisāns nūskaitēja puotorus un uz reizes atsaroduos

lūti smuki un jauni svuorki. Viņš apsagērba jaunuos drēbēs un

nūguoja uz muojom, uz sovu muoti. Iguojis pogolmā, viņš na-

varēja pazeit sovu kuormu, jo jī vysi beja apauguši ar syunom

un satryudējuši. Iguojis ustobā, jis atroda sovu muoti vācu un

saleikušu ar siermim motim. Jei sēdēja aiz golda un sprēde kū-

deļi. Niu puisāns varēja ar sovu bikerīti dabuot vysu, kū tikai

vēlējās. Nu tuos dīnas puisāns ar sovu muoti dzeivuoja boguoti
un laimīgi, puortykas beja pa pvlnam.

Vīnu reizi puisāns sadūmuoja precētīs ar ķēniņa meitu. Bi-

kerīts puisānu pamuoca tai: „Jo tu nūīsi uz ķēniņa pili, tad nū-

samet pi gaņku celūs un gaidi, kod izīs uorā ķēniņš. Jo izīs ķē-

niņš, tad viņš tev vaicuos, kuo tu gaidi. Tad tu soki: „Es gribu

precētīs ar tovu meitu."

Labi. Puisāns nūīt uz ķēniņa pili, nūsamat celūs un gaida,
kod nu piles izīs uorā ķēniņš. Par mozu laiciņu izīt ķēniņš un

vaicoj puisānam: „Kuo tu atguoji?"
Puisāns atbildēja: „Es gribu ar tovu meitu precētīs."

Ķēniņš padūmuoja, pagrūzēja golvu un sacīja: „Es tev sovu

meitu ar prīcīgu sirdi atdūšu, jo tu izpildīsi munu pīsacējumu. Pa-

taisi ceļu nu munas piles leidz sovai, kurs byutu vyss nūkluots ar

suknu. Pa ceļa molom lai augtu un zīdātu uobelnīcas un pa uobel-
nīcas zorim lai byutu putnim perēkli, un pereklūs lai dzīduotu

putni."

Puisāns, atguojis uz muojom, pajēma sovu bikerīti un suoka

rauduot. Bikerīts sacīja: „Naraudi, kaidas tev bādas?"

Viņš rauduodams vysu pastuostēja bikerīšam, kas nūtyka.
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Bikerīts par laiku atbildēja: „Nūskaiti puotorus, varbvut

Dīvs dūs ceļu, tad gulstīs un guli leidz reitam, reits byus

gudruoks."

Labi._ Puisāns nūskaita puotorus un nūīt gulātu.
Reitā puisāns pasamūdīs breinuojas. Tovu breioumu, nu

puisāna piles leidz ķēniņa pilei īt cels un vyss izkluots ar suknu,

pa ceļa molom aug un zīd uobelnīcas, un pa viņu zorim dzīd pu-

tniņi vysaidim bolsim! A, cik smuks un skaists beja tys cels, ni

ar vuordim juo izstuostīt, ni ar spolvu aprakstīt!
Puisāns apsaprecēja ar ķēniņa meitu un dzeivuoja laimīgi.

Pēc kuozom kaidu reizi puisāns nūguoja medībuos un aizmiersa

pajemt sovu bikerīti. Vainām sirds nabeja mīrā, radzādams, ka

puisāns tik boguots dzeivoj, tuodēl viņš bikerīti gribēja dabuot

nu puisāna sovuos rūkuos. Viņš sadūmuoja braukuot ar trau-

kim. Labi. Jis nūbraucis uz puisāna pili, lai dabuotu bikerīti:

īmainitu ar cytu trauku.

Valns prasēja puisāna sīvai: „Varbyut traukus pierksi?"

Puisāna sīva atbildēja: „Veirs ir nūguojis medībuos un vi-

ņam leidza vysa nauda."

Valns tūreiz sūlēja par bikerīti lobus traukus. Puisāna sīvai

patyka trauki un beidzūt jei par viņim atdevija bikerīti. Valns

paķēris bikerīti, uotri aizšmaucja prūjoim.
Dreiži atguoja puisān's nu medībom*. Sīva aizguoja puisa-

nam prīškā un stuosta par jaunim traukim un par bikerīti. Pui-

sāns sasadusmuoja, nOsvīdis zemē medējumu un laidjās pasaulē

meklēt sova bikerīša. Viņš guoja, guoja — vērās: stuov moza

ustabeņa. Puisāns īguoja ustobā īškā. Šimā ustobā dzeivuoja

nūluodētuo meita. Meita, īraudzējuse puisānu, sācēja: „Kur tu te

tyki? Atīs muns veirs (valns) un uz reizes tevi apēss."

Puisāns lyudzjās meitu, lai nūgloboj viņu kaut kur. Nūluo-

dētuo meita pajēmja puisānu, īlyka skapī un aisllēdzja ar atslag_u.
Nūreibēja zeme un ustobā īguoja valns, paēdja un lykuos gulēt.
Tad meita atslēdzja skapi un izlaidja puisānu uorā. Puisāns p_a-
jēmja ciervi, nūsyta vainu, tad pajēmja vainām nu ozūtes bikerīti,

nūluodētū meitu un laidjās uz muojom.
Atguoja viņš uz muojom, pajēmja sovu sīvu, keniņa meitu,

pīsēja viņu divejim zyrgym pi astes un sarausteja smolkim gobo-

lim, un nūluodētū meitu pajēmja puisāns par sīvu. Obēji apsapre-

cēja un dzeivuoja laimīgi.

10. A. 561. Skolnieks L. Daugulis no A. Daugula Ludzes

apr., Kārsavas pag., N. Rancāna kr.

Dzeivuoja vīns veirs viers zemes, saucs vuordā Juons. Jis

jau beja vacs un tuodēļ uotri nūmyra. Palyka juo dals. Dala
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kristtāvs beja nu cvtas pilsātas. Reizi kristtāvs gruomotā izlosa,
ka vīnā olā asūt divpadsmit lampu, nu kurom vīnpadsmit dag

gaiši un vīna tikkū dag. Tei lampa, kūrei vuoji dag, tei ir laimes

lampa. Un izlasēja arī, ka tū lampu var dabuot tikai šauceiša

Juoneiša dāls.
Kristtāvs tyuleņ aizguoja uz sovu kristdālu, bet kristdāla na-

beja muojuos. Jis beja aizguojis uz tū piļsātu, kur dzeivuo krist-

tāvs. Nūguoja kristtāvs maklātu kristdāla. Kristtāvs īt pa īlu,
skotuos: īt bārnu pulciņš. Jis prosa: „Nu, bārni, voi nav šeit

Šauceiša Juoneiša dāla?"

Vysi bārni aizbāg, kurs kuru molu. Skotuos: nuok ūtrs

bārnu pulks. Prosa jīitn: „Voi nav pī jums Šauceiša Juoneiša

dāla?"

Otkon vysi izkleist, kurs uz sovu molu. Nuok trešs barnu

pulciņš. Sauc uz bārnim: „Voi ir šeit Šauceiša Juoneiša dāls?"

Vvsi otkon izkleida, bet vīns nu viņim palyka. Tys beja
Šauceiša Juoneiša dāls. Jam kristtāvs pībēra pylnas kabatas ar

konfektēm un sacīja uz kristdālu: „Isim uz olu, tur dag divpadsmit
lampu, nu kurom vīna ir, kura dag vuojuok. Ej tu īškā olā un pa-

ņem tū vuojuok dagūšū lampu."
Šauceiša dāls lem olā un palyka tur ilguoku laiku. Staiguoja

jis pa olu un nūnuocja pī tuo kambara, kur atsarūn tuos divpad-
smit lampas. Pajēmis tū vuojuok dagūšū lampu, īt uorā nu olas.

Kristtāvs soka uz kristdālu: „Kuopēc tik ilgi kavējis? Voi at-

rodi lampu?"

„Atrodu," sācēja kristdāls.

Kristtāvs soka: „Dūd maņ lampu!"

'Puisāns soka: „Pyrmuok izvelc mani nu olas!"

Kristtāvs soka: „Pyrmuok dūd, tod vilkšu!"

«Izvelc, tūlaik dūšu!"

Kristtāvs sadusmuojīs, pajēma ar akmini aizvēla tū olu.

Puisāns īt atpakaļ, olas dybynā un naatrūn tuo vysa, kas tur

beja. Staiguoja, staiguoja — īraudzēja styklu. Pīguojis pi stykla,
suoka grabynuot ar pierstim. Kai tik paskribynoj, tyulen iz-

skrīn divpadsmit gudrinīki un soka: „Kū, kungs, gribi?"

„Es gribu, lai mani iznastu nu olas uorā."
Jī tyuleņ tī tai pajem un tyuleņ kai ar vēji uorā iznas. Krist-

dāls vēl paskribynoj, otkon izskrīn tī poši divpadsmit gudrinīKi

un vaicoj: „Kū, kungs, gribi?"

„Es gribu, lai mani aiznastu leidz muna tāva muojai."
Tī gudrinīki pajem un aiznas tū puiku, un vaicoj: „Šeit.

voi nā?"

„Šeit!" soka puika.
Kad jau beja divdesmit godu, jis aprecējās un lampu tū, kuru

jis beja pajēmis nu olas, izlīk uz kaptura [baltkr., kaptur, krāsns-
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augša]. Reizi paša kristdāla nabeja muojuos, taišņi tymā pat
dīna atbrauc kristtāvs ar smukom lampom un apmej ar tū, kura

stuovej uz kaptura. Atsagrīzīs muojuos, veiriņš vaicoj sīvai: „Kur
tei lampa, kura beja uz kaptura?"

Sīva soka: „Nazkaids cvlvāks braukuoja un meja vacuos ar

jaunom, un as īraudzēju: vīna lampa uz kaptura gul apputējuse,

pajēmu un sameju."

Kristtāvs, aizbraucis muojuos, paskribvnoj drusku ar pierstim
un atskrīn divpadsmit veiri un vaicoj: „Kuo tev vajag?"

Atbild kristtāvs: „Es gribu, lai vysa pils atnuoktu šeit!"

Tī gudrinīki paņēma tū pili un atnesa. Tvmā pilī dzeivuoja
kristdāls ar sovu sīvu, bet veira tvmā laikā nabeja muojuos: jis
kaut kur beja aizguojis. Nuok uz muojom, skotuos: pils jau pa-

vysam cytā vītā. Veirs soka sīvai: „Jo tū lampu pajemsi, tod at-

dūd iman."

It veirs caur tū pili, kurā beja juo sīva. Sīva pajām attaisa

lūgu un sasīn vysus ručinikus [dvieļus], dečus, vēl tūmār mozlīt

tryukst. Tod veirs soka uz sīvu: „Pīsīn vēl bizi, tod pītiks!"
Tod sīva pajem bizi, atgrīž, pīsīn, un tai izvylka veiru ūtrā

stuovā, īlyka skreinē un aizslādzja. Atskrīn kristtāvs, soka: „Kur

tja taida smoka!"

„Nav nikaidas smokas," sīva soka. „Tu laikam, pa pasauli

skraideidams, pīlasēji vysaidu smoku. Nuoc, sēstīs pī golda un

dzersim!"

„Dzersim!" soka kristtāvs.

Kristtāvam sīva īdēvja daudzi styprūs dzērīņu. Kad jau krist-

tāvs beja stypri pīdzērīs, tad sīva soka kristtāvam: „Dūd lampu,
lai es jū nūlīku skreinē un aizslādzu."

Kristtāvs atdūd lampu kristdāla sīvai un tei īlīk tu skreinī,

kur gul kristdāls. Nu togod veiram oimots beja rūkā. Pajēmis

lampu un paskribynuoja — tyuleņ atskrīn divpadsmit veiri un

vaicoj: „Kuo vajag, kungs?"
Tod soka veirs:

„
Vajag šū veiru nūsvīst zemē caur lugu!"

Tī gudrinīki pajem un nūsvīž kristtāvu zemē un nusyt. Un

tagad jī lobi dzeivoj un laimi pīdzeivoj.

3. Raganas šķiltavas.

t. A. 562. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP. !,

126 (100).

Viens karavīrs iet uz māju, trīs mārkas tam kabatā. Meža

pie viņa piestājas ragana, riebīga vecene, un jauta: „Vai tev

naudas nevajaga?"
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„Ka nu nevīajaga, trīs markas tik kabata, bet kas tad ies

dot?"

„Iznes no šī ozola stumpja manas šķiltavas, tad nauda bus."

„Bet kā stumpī ielīst?"

«Nekas, es tevi iesiešu virvē, ielaidīšu. Stumpja dibenā tu

ieraudzīsi trijās durvis; pa pirmajām durvim' ieejot, atradīsi nau-

das tīni ar vara naudu. Uz tīņa sēdēs liels suns, ar tādām acim,
kā stops; bet nebaidies! Še mans priekšauts, paklāj to, nocel

suni tur virsū un grāb, cik patīkas! Kad kapara naudu esi sa-

grābies, tad ej pa otrām durvim iekšā. Tur būs tīnis ar sudraba

naudu un uz tīņa tāds suns, kam acis lielākas par dzirnu akme-

ņiem, bet nebaidies! Paklāj priekšautu, nocel suni un grāb, cik

patīkas! Kad sudraba naudu esi sagrābies, tad ej pa trešajām
durvim iekšā. Tur būs tīnis ar zelta naudu un uz tīņa tāds suns,

kam acis, kā baznīcas tornis, bet nebaidies! Paklāj priekšautu,
nocel suni, sagrābies naudu un paņem arī imanas šķiltavas, kuras
atradīsies zelta naudas tīnī!"

Karavīrs tā izdara, iznes naudu, iznes šķiltavas un taisās

projām iet. Vecene, to redzēdama, šim pakal, lai atdodot šķilta-
vas. Karavīrs dod arī, bet lai tik pasakot, kur tādas šķiltavas
vecenei vajagot. Vecene neteic. Nu kad neteic, tad došanas nav.

Vecene šim čuprā. Kā šī čuprā, tā karavīrs zvels ar zobenu,

vecene nokrīt — karavīrs aiziet.

Tomēr raganas naudai nekādas svētības nebija, izputēja šā,

izputēja tā; tik trīs mārkas atliek. Ko nu ar zieda naudu iesākt?

Sāks strādāt, pinekļus vīt. Vijot nabadziņam iegribas ēst. Viņš

paņem šķiltavas un domā uguni kurt, lai putru izvārītu; bet kā

šķil, tā viens raganas suns, no kapara naudas tīņa, klāt un prasa,

ko gribot?

„Ko gribu? Naudas gribu!"

Acumirklī nauda klāt. Nu šķils vēl otreiz, trešureiz: visi trīs

raganas suņi klāt — ko gribot?
«Gribu ķēniņa meitu redzēt. Atnesiet man viņu te, lai ap-

skatos, vai derēs man precēt, jeb ne."

Acumirklī ķēniņa meita klāt. Šis apskatās —
laba. Suņi at-

nes meitu atpakaļ; bet meita ieiet pie tēva un stāsta tā: „Tēt,

gulēju tagadiņ dienasvidu un sapņoju: lieli melni suņi mani aiz-

nesa uz vecu būdiņu pie kāda karavīra, kas, labi apskatījies,
cieši nosolījās mani par sievu ņemt."

To dzirdot, ķēniņam iešaujas prātā, ko kāda māmiņa, meitai

dzimstot, bija nosacījusi: šo meitiņu kādreiz karavīrs apprecēšot.

Ķēniņam tas nepatīk. Viņš noliek savu kalponi meitai par sargu.

Otrā dienā karavīrs atkal pašķil un pavēl ķēniņa meitu atnest.

Tā notiek; bet nu kalpone laiž suņiem pakal, iezīmē karavīra bū-
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diņu un parāda ķēniņam. Ķēniņš iemet brūtgānu cietumā un pavēl
rītu kart.

Karavīrs sēž cietumā un nožēlo, ka šķiltavas piemirsis līdzi

paņemt. Te uz reizi nāk svešs puisis cietumam garām.
„Puisi, klausies, aiztec uz manu būdiņu, tur tu atradīsi apakš

čubmaišela vecas šķiltavas. Atnes man tās, tad pilnu cepuri nau-

das dabūsi!"

Patlaban jāiet pie kārtavām, puiša vēl nav. Aiziet pie kārta-

vam — puisis tek elzdams un iedod karavīram šķiltavas. Ķēniņš

grib zināt, ko šis ar šķiltavām iesāks; bet karavīrs tūlīt parāda,
ko iesāks: šķil — trīs suņi klāt. Suņi nu šķaida, suņi nu plēš, bet

ķēniņš liek suņus apsaukt un atdod savu meitu karavīram par
sievu.

Cits atstāstījis tā šo pasaku:

Kādam karavīram reiz gadās caur lielu mežu iet. Mežā tas

pamana raganu no ozola stumpja izlienam.

„Ko tu še ložņā?" karavīrs prasa.

Vecene negrib, negrib teikt, bet, kad karavīrs draud ar zo-

benu, tad jau saka: „Nekas, brālīt, tur mana nauda, ko esmu

savečojusi."

Karavīrs, vairāk neprasīdams, lien stumpī. Vecene gan ne-

grib, negrib atļaut, bet ko tu vecam norūdītam karavīram pa-

darīsi? Ozolā tas atron kapara, sudraba, zelta naudu un šķilta-

vas. Ārā lienot, vecene to sagrābj aiz smakra un prasa, lai at-

dodot _šķiltavas, kaut arī naudu paturētu, paturētu.
„A, putniņ! Tās šķiltavas tava atslēga, bez kurām nespēj

naudas zvejot!" karavīrs uzsauc un tad šķil ar zobenu tā ra-

ganai, ka šī augšpēdu, pagalam.

Piezīme. Šī pasaka gan ir loti līdzīga H. K. Andersena pasaciņai
(levads, 109. lpp.), kādēļ nebūs arī brīva no grāmatu iespaida, bet dažādie

varianti tomēr liecina, ka viņa ir tautas pasaka. Arī es atceros bērna dienas

to Raunā dzirdējis no veciem cilvēkiem, kas gan to nebija no grāmatām la-

sījuši. P. Š.

2. A. H. Skujiņš, Andrejs Ziemelis, no Zelmas Melzupes

Aumeisteros.

Viens zaldāts nācis no sava dienesta uz māju. Viņš bijis no-

dienējis ķeizaram divdesmit pieci gadi. Viņš nācis uz māju bē-

dīgs un domīgs, jo naudas un mantas tam nekādas nebijis. Radu

un draugu tam arī dzimtenē nebijis. Ja kāds ar agrāk bijis, tad

tas droši vien bija viņu aizmirsis. Jo zaldāts tuvāku ticis dzim-

tenei, jo smagāka sirds tam palikusi.
Zaldāts iegājis mežā, kur tam nākusi pretim veca vecene un

sākusi ar to runāties. Vecene prasījusi zaldātam; vai šis negribot
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tai pakalpot, viņa tam labi samaksāšot. Pēc tam vēl vecene pra-

sījusi zaldātam, vai viņam bailes neesot. Nē, zaldātam nekad ne

no kā bailes nav bijis un viņš lielīgi skandinājis savu zobenu pret
ceļmalas akmeņiem.

Zaldāts ar veceni iegriezušies pa meža ceļu. Viņi nonākuši

pie augsta kalna, kur audzis milzīgs ozols. Vecene apstājusies

pie ozola, iedevusi zaldātam virvi, noraisījusi savu priekšautu un

arī to viņam iedevusi, sacīdama: ~Tagad kāp ozolā, piesien
virvi pie ozola galotnes un ielaidies pa viņu ozola caurumā. Tu

nonāksi apakšzemes pagrabā. Tur, aiz pirmām durvim būs liela

lāde un lādē būs vecu laiku šķiltavas. Ja pirmā lādē nebūs šķil-

tavu, tad meklē otrā un trešā lādē. Tu man tās šķiltavas atnes.

Katrā istabā gulēs uz lādes vāka viens suns. Tas gan izliksies

traki nikns, bet nebaidies, nocel to uz šī priekšauta, tad suns tev

nekā nedarīs."

Zaldāts uzkāpis ozolā, tad pa virvi nolaidies apakšzemes

pagrabā un iegājis pirmā istabā. Istabā bijusi liela lāde, uz lādes

vāka gulējis suns. Kad zaldāts gājis lādei klāt, suns sācis rūkt

un zobus rādīt. Bet zaldāts noklājis priekšautu zemē, uzcēlis uz

viņa suni un pacēlis smago lādes vāku. Lāde bijusi pilna ar ka-

para naudu. Zaldāts bēris naudu kabatās un palicis priecīgāks,
sak: „Nu būs nauda, ko iztikt."

Bet šķiltavu viņš neatradis. Zaldāts uzcēlis suni atpakaļ uz

lādes vāka un gājis tālāk — otrā istabā. Otrā istabā bijusi atkal

liela lāde un uz viņas vāka gulējis liels suns, kam acis bijušas tik

lielas, kā telēķi. Lielais suns bijis daudz niknāks. Bet zaldāts ne-

baidījies. Noklājis priekšautu un uzcēlis uz tā lielo suni. Suns

bijis tik smags, ka zaldāts to tikko varējis pacelt. Kad zaldāts

pacēlis smago lādes vāku, tad ieraudzījis, ka lāde ir pilna ar

sidraba naudu. Zaldāts bēris naudu, kur vien varēdams.

Bet šķiltavu viņš neatradis. Viņš uzcēlis suni atkal uz lādes

vāka un iegājis trešā istabā. Arī tur bijusi liela lāde un uz lādes

vāka gulējis traki liels suns un acis tam bijušas tik lielas, kā

dzirnavu akmeņi. Suns bijis bezgala nikns, bet zaldāts nebaidī-

jies. Ar lielām mokām zaldātam beidzot izdevies suni no lādes

vāka novilkt — pacelt to nav varējis — un uztupināt uz priekš-
auta. Kad zaldāts pacēlis lādes vāku, tad pašā virsū bijušas me-

klētās šķiltavas un apakš tām zelta nauda. Zaldāts noglabājis

šķiltavas labā vietā un sācis bērt kabatās un kur vien maz va-

rējis zelta naudu. Kad nekur vairs nebijis naudai vietas, tad zal-

dāts gājis no pagraba ārā.

Pa virvi viņš uzvilcies ozola galotnē, apsēdies uz ozola zara

un sācis pārdomāt, ko lai iesāk, vai lai naudu un šķiltavas atdod

vecenei, vai ne. Vecene viņu visu laiku pie ozola gaidījusi. Bei-
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dzot zaldāts nospriedis veceni nogalināt. Zaldāts nokāpis no

ozola uin ar zobenu nocirtis vecenei galvu.

Zaldāts aizgājis savā dzimtenes pilsētā un sācis tur dzīvot.

Naudas viņam bijis papilnam. Zaldāts sācis palaidnīgi uzdzīvot

un drīz vien naudu notērējis. Kādā vakarā viņš nācis no kroga
un apmaldījies. Viņš bijis jau gluži nabags, naudas tam vairs

nebijis. Zaldāts maldījies pa tumšām ielām. Viņš bijis tā ap-

mulsis, ka nezinājis, uz kuru pusi griezties. Beidzot viņš iedomā-

jies, ka viņam tak vēl ir šķiltavas, ko tas iznesis no apakšzemes

pagraba. Viņš šķīlis uguni un skatījis ceļu uz māju. Kad zaldāts

trešo reizi šķīlis, uzreiz visi trīs suņi no apakšzemes pagraba

bijuši klāt un prasījuši: „Kā vajaga?"

Zaldāts licis suņiem no apakšzemes pagraba atnest visas

trīs naudas lādes un nolikt savā mājā. Suņi to izdarījuši. Nu at-

kal sācis zaldāts dzīvot vēl bagātāki un izšķērdīgāki, kā agrāk.

Viņš iepazinies ar visādiem kungiem un augstmaņiem. Pat ar

ķēniņa meitu viņš bijis pazīstams. Ķēniņa meita iemīlējusi zal-

dātu un nākusi bieži vien pie viņa. Bet ķēniņš drīz vien novērojis
meitas gaitas un licis zaldātu iemest cietumā. Zaldāts gulējis cie-

tumā un šķīlis ar savām šķiltavām. Melnie suņi atskrējuši un

zaldāts tiem licis atnest ķēniņa meitu. Katru nakti suņi atnesuši

uz cietumu ķēniņa meitu un rītā aiznesuši to atpakaļ uz pili. Viņi
abi bijuši laimīgi. Bet ķēniņš pamanījis, ka viņa meita bieži vien

pa naktim pazūd no pils. Viņš sācis to vaktēt, bet nevarējis no-

vaktēt. Tad ķēniņš izdomājis viltību, uzsējis savas meitas ma-

zam sunītim uz muguras putraimu kulīti un atstājis tai galu vajā.

Ķēniņš zinājis, ka viņa meita bez sava sunīša nekur negājusi. Un

kā tad! No rīta ķēniņš aizgājis pa izbirušo putraimu vagu uz cie-

tumu. Nu viņš zinājis, uz kurieni meita pa naktim iet.

Ķēniņš licis aizvest zaldātu uz savu pili, noņēmis tam visu,

ko vien pie viņa atradis — arī šķiltavas — un licis zaldātu ieslo-

dzīt pils tornī un stingri apvaktēt. Ķēniņš sasaucis augsto tiesu

un nospriedis zaldātam nāvi.

Zaldātu otrā dienā jau veduši pie karātavām, bet viņš bijis

gluži mierīgs. Nakti priekš soda dienas, ķēniņa meita nozagusi

.iavam tēvam zaldātam noņemtās šķiltavas un atdevusi tas zal-

dātam. Zaldātu aizveduši pie karātavām un bende tam jau uz-

maucis cilpu kaklā. Ķēniņš jautājis zaldātam, kāda viņa pēdēja

vēlēšanās. Zaldāts lūdzis, lai atjauj tam' uzpīpēt, un ķēniņš at-

ļāvis arī. Zaldāts izvilcis no kabatas pīpi un šķiltavas. Kad nu

viņš trešo reiz šķīlis, visi trīs suņi bijuši klāt un prasījuši zaldā-

tam, kā vajagot. Zaldāts licis suņiem sevi atsvabināt un viņa

vietā, pie karātavām, aizvest pašu ķēniņu. Tas _bijis_ tik redze-

jiens — zaldāts bijis brīvībā un viņa vietā pie karātavām stāvējis
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ķēniņš. Zaldāts beidzot licis arī ķēniņu atsvabināt. Arī to suņi

izdarījuši.

Ķēniņš nu arī atdevis zaldātam savu meitu par sievu un pēc

ķēniņa nāves, zaldāts valdījis par viņa pili un zemi, un dzīvojis

laimīgi.

Piezīme. Sal. iepriekšējā varianta piezīmi. P. Š.

3. A. 562. H Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 59 gadi veca

Augusta Kārkliņa, Mēra pagastā.

Vienc zaldāts bīš nodienēš divdesmit pieci gadi, ticis no die-

nasta vaļā un nu nācis uz māju. Tā viņč, švilpēdams, dūšīgi vie

gāš un iegāš mežā, kur šim nākusi pretī veca nejauka vecene un

sākusi runāties, kur nu šis tik priecīgs un dūšīgs iedams un tā

vē šo un to. Pēdīgi vecene sacīsi, vai šis šai negribot ko padarīt,
šī šim labi samaksāšot. Jā, kāpē ne! Lai tik šī stāstot, kas jā-

darot. Nu vecene stāstīsi, ka tā un tā tā lieta esot. Šai vaigot

šķiltavu un tās šķiltavas esot tepatās alā. Tai alā esot trīs kam-

bari un trešā kambarī, dzelzs lādē esot šķiltavas. Lai šis ielienot

alā un iznesot šai šķiltavas. Ta vē vecene stāstījusi, ka katrā

kambarī esot viena naudas lāde un lādei uz vāka tupot vienc

sunc. Lai šis suni noceļot uz šās priekšauta, ta sunc šim nekā ne-

darīšot, un vecene iedevusi zaldātam savu priekšautu.

Zaldāts paņēmis priekšautu un līdis alā iekšā. Viņč iegāš

pirmā kambarī un tur stāvēsi traki liela naudas lāde un uz lādes

vāka tupēš tāds sunc, kam acis bīšas tik lielas, kā telēķi. Zaldāts

uzcēlis suni uz vecenes priekšauta un apskatījies, kas tai lādē ir.

Lāde bīsi pillā ar kapara naudu. Nu zaldāts grābis naudu un

bēris, kur vie maz mācēdams, un piebēris sev visas malīnas ar

naudu. Ta viņč akai uzcēlis suni apakaļ uz lādes vāka un gāš

otrā kambarī. Tur bīsi akai tāda pati lāde un uz tās vāka bīš jau
tāds sunc, kam acis bīšas kā dzirnavu akmini. Zaldāts nocēlis

suni uz vecenes priekšauta un pacēlis vāku. Lāde bīsi pillā ar

sidraba naudu. Nu zaldāts bēris visu kapara naudu laukā un sa-

grābies tik sidraba naudas. Ta viņč uzcēlis suni apakal uz lādes

vāka un gāš trešā kambarī. Tur akai bīsi tāda pati lāde un uz

tās vāka bīš jau skaudīgi lielc sunc. Zaldāts nocēlis suni uz vece-

nes priekšauta un pacēlis vāku. Lāde bīsi pillā ar zelta naudu

un tur bīšas šķiltavas ar. Zaldāts paņēmis šķiltavas, gāzis visu

sudraba naudu uz kula ārā un sagrābies tik zelta naudas vie. Ta

nu zaldāts uzcēlis suni apakal uz vāka un gāš no alas laukā. Pie

alas cauruma gaidīsi vecene un prasīsi zaldātam, lai atdodot šai

šķiltavas. Zaldāts nedevis vecenei šķiltavas un prasīš šai. kam

šai tās šķiltavas esot vaidzīgas. Vecene nestāstīsi. Nu zaldāts



59

ar' saskaities un šņikst! ar zobenu vecenei galvu no(st) un pats

prom.

Zaldāts aizgāš uz pilsētu un dzīvāš laimīgas dienas. Viņč

nu šķiedies ar naudu pa roku galam un dzīvāš, kā kāds lielc ba-

gātnieks. Tā bīsi ķēnīna pilsēta, kur zaldāts tagadīnās dzīvāš, un

ķēnīnam bīsi varēni smuka meita. Zaldāts iemīlējis ķēnīna meitu,

bet šās par sievu nevarēš dabūt, jo pats bīš zemas kārtas cilvēks

un tādam jau ķēnīc savas meitas nedos. Nu zaldāts ar tām rai-

zēm sācis vēl trakāki uzdzīvāt un drīz vie šim visa nauda bīsi

pagalam. Pēdīgi zaldāts bīš tā nodzīvājies, ka vairs nebīš ne

graša pie dvēseles. Viņč nu reiz izvilcis no ķešas šķiltavīnas un

sācis ar šām niekoties un reiz uzšķīlis. Tūlītās mazākais sunc no

tiem naudas alas suņiem bīš klā(t) un prasīš zaldātam, kā šim

vaigot. A, nu zaldāts sapratis, kas par lietu, un sacīš suņam, ka

šim naudas vajagot. Sunc tūlītās akai aizskrēš un drīz vie bīš

akai ar naudu klā(t). Zaldāts sācis akai dzīvāt pa vecam. Bet

zaldātam arvienu vairāk ķēnīna meita iepatikusies un šis visu ne-

visādīgi izdomājies, kā dabūt šo par sievu. Gan zaldāts izdomā-

jies krustām šķērsām, bet nekā nevarēš izdomāt. Pēdīgi zaldā-

tam ienācis prātā: prasīšot suņam, jāču sunc varēšot atnest ķē-
nīna meitu pie šā mājā. Nu zaldāts akai atšķīlis suni un prasīš,
vai šis nevarot atnest šur ķēnīna meitu. Sunc sacīš, ka varot

gan. Nu katru vakaru sunc sev uz muguras atnesis ķēnīna meitu

pie zaldāta un rītīnā akai šo aiznesis apakaļ uz pili. Tā nu jau tas

gāš labu laiku un ķēnīna meita ar lemīlēsi zaldātu.

Pagāš vē labs laiks un ķēnīc reiz pamanīš, ka šā meita pa

nakti nezin kur pazūd un tik rītīnā akai atrodās pilī. Nu ķēnīc
uzdevis savu meitu vaktēt. Pirmo nakti vaktis nekā nevarēšas

novaktēt. Pilī ieskrēš lielc sunc, paķēris sev ķēnīna meitu uz

muguras un ar visu prom. Otru nakti vaktis noskatīšas, kurā

mājā sunc ienes ķēnēna meitu. Nu vakts uz tām durim uzvilcis

krustu, lai rītā varētu ķēnīnam parādīt, pa kurām durim sunc

ienesis ķēnīna meitu. Bet zaldāts pamanīš, ka ķēnīna vakts uz-

velk uz šā durim krustu un nu tik šis gāš no vienām durim uz

otrām un visur tik vilcis krustus. Rītā nācis ķēnīc skatīties, uz

kurām durim tas krusts ir uzvilkts. Bet nu krusti no vietas vie.

Ei, nu sazini, kurš ir ritīgais! Tā nekā ķēnīc nedabūs zināt. Bet

nu ķēnīc izgūdrēš viltību. Viņš piebēris mazu kulīti pillu ar

miežim un atstāš mazu caurumiņu vaļā, tā kā mieži pa druskai

birst laukā. To kulīti nu viņč piesēš ķēnīna meitai pie brunčiem

tā, kā šī pati nemaz nemana un nezina.

Trešā vakarā akai sunc aizgāš pēc ķēnīna meitas un atnesis

šo pie zaldāta. Rītā akai sunc aiznesis ķēniņa meitu apakaļ uz pili.

Nu ķēnīc pa izbirušim miežim gāš un piegāš pie tās mājas, kur

dzīvāš zaldāts. Nu ķēnīc zināš, uz kurieni sunc nes ķēnīna meitu.
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Nu ķēnīc licis zaldātu iespundēt cietumā un sācis tincināt ķēnīna

meitu, kas šai esot par kopību ar zaldātu. Ķēnīna meita sacīsi, ka

šai zaldāts patīkot un visu izstāstīsi. Nu ķēnīc pārskaities, ka ķē-
nīna meita ir ar zaldātu kopniece, vēlēš šo ar iespundēt cietumā

un abiem nospriedis karātavas.

Noliktā dienā zaldātu un ķēnīna meitu veduši uz karātavām

un visa pilsēta sanākusi skatīties, kā ķēnīna meitu ar zaldātu pa-
kārs. Ka nu zaldātu pieveduši pie karātavām:, ta ķēnīc prasīš

zaldātam, lai sakot savu pēdīgo vēlēšanos priekš nāves, un ja

šim būšot iespējams, ta šis to vēlēšanos ar atļaušot. Nu zaldāts

sacīš, ka šim tik viena vēlēšanās vie esot. Nu, lai sakot laukā,
akai sacīš ķēnīc. Zaldāts sacīš, lai šim atjaunot vē reiz priekš
nāves uztaisīt pīpi. Labi, lai uztaisot pīpi — atvēlēš ķēnīc.

Zaldāts izvilcis no ķešas šķiltavas. Šķīlis vienreiz, šķīlis div-

reiz, šķīlis trīsreiz. Nu visi trīs naudas alas suni bīši klā un pra-

sīsi, kā vaigot. Zaldāts nu suņus uzrīdīš ķēnīmam un viņa sargim.
Zaldāts nu tikmēr rīdīs suņus, kamēr norīdīš ķēnīnu un visus

viņa sargus.
Nu zaldāts ar ķēnīna meitu bīši no karātavām vaļā. Zaldāts

apprecēš ķēnīna meitu un pats palicis par ķēnīnu. Viņi dzīvāši

laimīgi ilgus gadus.

Piezīme. Šis variants ir gan loti līdzīgs iepriekšējam, bet dažu sī-

kumu, kā savādās valodas dēļ, vīnam tomēr paliek sava vērtība. P. Š.

4. A. 562. K. Corb ik s, Līvbērzē.

Agrāk, kā jau vecos laikos, zaldātiem bijis jādienē dividesmit

pieci gadi. Viens zaldāts, savus gadus nodienējis, vecs un no-

plīsis pamazām rāpies uz mājām. Bet ceļā tam sācis gribēties
ēst, smēķa ar' nebijis, un pliekanu dūšu tas apsēdies ceļa malā

pie kāda koka, kas bijis ar tukšu vidu. Pienākusi viena vecene

un prasījusi: „Ko tu, vecīti, te sēdi kā sasalis?"

„Kā nu nesēdēšu? Beidzamie spēki pagalam un maizes ku-

māsa arī nav."

„Es tev varētu dot šķiltavas un tad tu varētu smēķēt, bet

par to tev man jāmaksā kāda artaviņa."

„Ko tad es maksāšu? Tu jau pati redzi."

„Nu, kad tev nav ko maksāt, tad gavē vien tālāk!"

Vecais paņēmis zobenu, nocirtis vecenei galvu kā lupatu un

paņēmis šķiltavas. Pirmo reiz kā šķīlis, izlēcis no tukšā koka

suns ar tādām acim kā šķīvjiem un prasījis: „Kungs, ko vēlies?"

„Est gribas."
„Labi, pagaidi bišķīt, un es būšu drīz atpakaļ!"
Suns aizskrējis kā viesulis un pēc laika bijis atkal atpakaļ ar

ēdienu. Nu vecim skunste rokā, šķīlis otrreiz, suns atkal klat
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un prasījis tāpat. Nu vecis licis atnest naudu. Bet trešo reiz

vecis jau gudrāks un teicis: „Tu man katru nakti nozodz ķēni-

ņam pa vienam zirgam un atved pie manis uz veco būdu!"

Suns arī to darījis.

Ķēniņš, dabūjis tādas nelietības zināt, licis vaktēt. Nakti

suns klāt, paņem zirgu un nu aiziet, bet kalpi arī kā piķis līdz

un apskatās, kur tad šo liks. leved būdā un noslēdz durvis ciet.

Kalpi nu uzvelk ar sarkanu zīmuli krustu uz durvim, un no rīta

būs klāt. Bet vecis no rīta pamanījis, ka durvis apzīmētas, uz-

vilcis iarī uz citām to pašu. Izmeklējuši visas malas, bet veco ne-

var atrast.

Otru nakti ķēniņš pavēlējis piesiet rīsu kulīti pie segliem ar

mazu caurumiņu, kā rīsi var birt ārā. No rīta, pa pēdām iedami

pakal, kur rīsi biruši, uzgājuši zirgu zagli. Saņēmuši veci aiz

krāga un veduši uz cietumu.

„Nieki," ķēniņš teicis, „ko nu tādu vecu krāģi vairs cietumā

liks, pēc trim dienām kar nost!"

Vecais otru dienu lūdzis ķēniņu, uz deguna klupdams, lai vi-

ņam atnesot viņa vecās šķiltavas, gribētos vēl uztaisīt kādu

dūmu priekš pēdējās stundiņas. Ķēniņš, neko nedomādams, pa-

vēl, lai arī vecim atnes šķiltavas.
Trešā dienā, kad nu sanāk šo kārt, vecis izšķil savas šķilta-

vas un izlēc trīs suņi. Vecais nu saka, nolietējiet man visus šos

neliešus. Suņi ar to padara un vecais zaldāts ar savām šķiltavām

izglābjas.

5. A. 562. Skolnieks P. Mūrēns no M. Stepanes Nicā,

X Lielo zo 1 a kr.

Reiz nācis mājās viens karavīrs pa lielu mežu un saticis tur

vienu vecīti. Vecīte to lūgusi sacīdama: „Tur dziļā mežā ir

viena mājiņa, tur ir vecas šķiltavas, atnes nu man, lūdzams, tas

šķiltavas!"

Karavīrs nu arī aizgājis un atnesis. Tad viņa raidījusi to

atpakaļ un sacījusi, lai atnesot viņai naudu. Tur būšot trīs lādes,

un uz katras lādes gulēšot viens suns. Pirmā lādē būšot sidraba

nauda, un tam sunim būšot acis kā bunduli. Otrā ilādē esot

zelta nauda, un tam sunim būšot acis kā šķīveli. Trešā lādē

esot dimanta nauda, un tam sunim būšot acis kā blodeļi. Vecīte

nu pavēlēja: „Šoreiz atnes man sidraba naudu!"

Karavīrs aizgāja un atnesa, bet vecīte atdeva to naudu

viņam pašam. Sabēris visās kabatās naudu, viņš prasīja vecītei:

„Kur tu liksi tās šķiltavas?"

Vecīte nekā neteica. Tad karavīrs izrāva zobenu un nocirta

vecītei galvu. Pārgājis mājā, viņš gribēja uzpīpēt un sašķīla
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tās šķiltavas. Nu atskrēja visi trīs suņi un prasīja, ko šis vēlo-

ties. Karavīrs sacīja, lai atnesot viņam ķeizara meitu. Suņi aiz-

skrēja un arī atnesa ķeizara meitu. Ķeizars to pamanīja un izsū-

tīja savu sulaini, lai dzenas pakal un pie tām durvim lai uzvelk

krustu ar krīti, kur suņi ieies ar meitu. Sulainis arī novēroja,
kur suņi ieiet, un uzvilka uz tām durvim krustu un pārnāca

atpakaļ pie ķeizara.

Garāmgājēji, redzēdami tādu krustu, uzvilkuši tādu pašu ari

uz citām durvim. Ķeizars gājis skatīties, bet nekā nevarējis

saprast.

Otrā dienā zaldāts atkal pašķīlis savas šķiltavas un visi trīs

suņi bijuši klāt. Nu zaldāts licis, lai aizejot un atnesot ķeizara
kroni. Suņi arī aizgājuši un atnesuši. Ķeizars to pamanījis un

sūtījis sulaini, lai uzvelkot strīpu ar asinim uz tām durvim, kur

suņi ieiet. Sulainis aizgāja, labi novēroja un uzvilka strīpu ar

asinim. Pēcāk gāja ķeizars skatīties, kur meita ar kroni atrodas,

un uzgāja karavīru ar princesi. Ķeizars tūliņ aizveda zaldātu

uz cietumu un nosprieda tam nāves sodu. Zaldātam nu bija

šķiltavas dzīvoklī aizmirsušās. Viņš lūdza sulaiņus un sacīja:

„Tur manā mājā ir šķiltavas, atnesiet man tās, jo es vēl gribētu

uzpīpēt."
Viens sulainis arī aizgāja un atnesa šķiltavas. Noteiktā

dienā viņu aizveda pie kārtavām un gribēja jau mest valgu
kaklā. Karavīrs vēl sašķīla savas šķiltavas un visi trīs suņi bija

tūliņ klāt jautādami, ko vēlas. Zaldāts sacīja: «Pārvērsiet visus

tos nebēdniekus par sāls stabiem!"

Suni tūliņ ņēmās strādāt un mētāja zaldātus un sulaiņus pa

gaisu kā spalvas. Ķeizars piegāja pie zaldāta un lūdzās sev

dzīvību. Zaldāts viņu ar atstāja dzīvu, bet visi pārējie palika

par sāls stabiem. Zaldāts pēc trim dienām nosvinēja kāzas ar

ķeizara meitu un dzīvoja laimīgs.

6. A. 562. A. Gari -Juone no S. Keibinlka, Domopolē.

Vīns zoldots īt nu karadīnestes uz sātu, īt jis pa ceļu, sateik

vacuo rogonu. Zoldotam zūbyns pi suonim un toša placūs. Vacuo

rogona, ar atsakuorušu zemēju lyupu leidz kryutim, ar raibu

prīškautu priškā, pamanījuse zoldotu, soka: „Labdīn, zaldatiņ!"

„Labdīn, labdīn, vacuo rogona!" at'soka zoldots un laižas ar

rogonu kūpā īt pa ceļu. Jam rogonas, kai zoldotam, nava bails.

„Voi tu nagribi lobās pelņes? Es tev varu īdūt daudzi

naudas."

„Kamdēl nā?" atsoka karaveirs rogonai.
„īsim uz mežu, tur ir vīns calms cauraju vydu, pa tuo

calma caurumu es tevi īlaisšu vydā. Zam calma ir četri
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kambari: pyrmais tukšs, pi ūtruo kambara durovom guļ lels

suns, jam acs kai škeivi. Trešā kambarī gul uz kastes

raibs suns, jam ac's kai dziernovu roti un catūrtajā kam-

barī gul suns uz kastes, tam ac's kai tūrņi. Es tev īdūšu

šū raibū prīkšautu. Tu sasasveicvnoj pi kotrom durovom

ar sunim, pokluoj prīkšautu, paprosi suni, lai atsagulst. Tad

pvrmā kambarī atrassi: uz kastes gulēs suns, jis nūīs zemē,

tu vari atcelt vuoku un jemt naudas, cik tev pateikt. Nuokūšā

kambarī byus sudobra naudas kaste un beidzamā zalta naudas

kaste. Pādējajā, catūrtajā kambarī, byus vācas škiltovas, tuos

pajem un atnes man, šķiltovu vīn naaizmierst!" pīsoka rogona.

Beiguse stuostīt, jei pajem viervi un pa viervi īlaiž zoldotu

zam zemes kambarūs. Zoldots beja drūss, jau zūbyns pi suonim

un rogonas raibais prīkšauts leidza. Izalaiž jis pa viervi, pyrmais
kambars tukšs, redz durovas, attaisa durovas, īrauga: uz skrei-

nes gul raibs suns, ac's kai škeivi. Zoldots laipni sasasveicynoj
ar suni, pakluoj rogonas raibū prīkšautu zemē un lyudz, lai suns

nūkuop nu kastes un atsagulst uz rogonas prīkšauta. Pagluosta

jis tū suni, suns i atsagulst uz prīkšauta. Jis attaisa kasti, vērās:

tei pylna kupura naudas. Jis suoc gruobt tū naudu un bērt sovā

tošā, pībuož pylnu un vēl pīber kārmanūs, tad aiztaisa kastei

vuoku, palyudz laipni suni, lai tys palaiž prīkšautu. Suns

pīsacej, izlac uz naudas kastes, zoldots salūka prīkšautu un īt

nuokūšā kambarī. Attaisa durovas — redz: uz kastes gul raibs

suns, ac's grīžas kai dziernovu roti. Jis vēl laipnuok sasasvei-

cvnoj ar suni, pakluoj rogonas raibū prīkšautu zemē, daīt pi

suna pagluosta, laipni palyudz, lai tys atsagulst uz prīkšauta.
Suns nūkuop nu kastes un atsagulst uz prīkšauta, vērās vys

apkuort, kū zoldots dora. Zoldots attaisa kastei vuoku, a tei

pylna sudobra naudas. Kur nyu jam likt naudu? Jis pajem
izkrota nu tošas kupura naudu un pīber pylnu sudobra naudas.

Pībuož kārmanus, aiztaisa kastei vuoku un laipni palyudz suni,
lai atstuoj raibū prīkšautu. Suns jjīsaceļ, izkuop uz kastes un gul.

Zoldots īt tuoluok un attaisa catūrtuo kambara durovas — redz:

uz kastes gul suns, tam ac's kai tūrni. Jis vēl laipnuok sasasvei-

cvnoj ar suni, pīlīk rūku pi capures, pīsyt kuoju, izzaleidzynuojas,

kai pret oficeri un, cik prozdams, laipni sveicynoj suni. Pakluoj

zemē raibū prīkšautu, daīt pī suņa, pagluosta un laipni palyudz,

lai atsagulst uz raibuo prīkšauta, a ac's tai i grīžās vysapleik.

Zoldotam šārmas puorskrīn par kaulim, bet jis drūss, kas byus

nabyus, zūbyns jam pi suonim, dūmoj: gon jau dzeivs palikšu.

Pacel kastei vuoku: tei pylna zalta naudas. Jis izkrota nu tošas

sudobra naudu un pīber pylnu ar zalta naudu, pībuož vēl pylnus

kārmanus un cytas vītas, kur vīn varēja ībuozt naudu. Tad aiz-

taisa kasti un laipni lyudz suni, lai palaiž jam prīkšautu; suns
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plsacel, izkuop uz kastes un guļ. Jis salūka raganas raibū prīkš-

autu, atsasveicynuojis ar suni, taisās It prūjom, bet īguodoj, ka

vacuo rogona prasīja pajemt škiltovas. Jis īrauga uz lūga šķil-

tavas, ībuož kešā un laižās prīcīgs nu kaniburim uorā. Daīt pi

striča, parausta aiz gola, rogona tyuliņ izvalk jū uorā.

„Cik tev naudas vajadzēs?" prosa zoldots rogonai.

„Man naudas navajag, voi munas vacuos škiltovas pajēmi?"

vaicoj rogona.
Zoldots nu prīcas beja i aizmiersis, ka ir ībuoz's kešā rogo-

nas škiltovas, un soka: „Kaidas tev škiltovas? Es tev paruodīšu
labas škiltovas, redzi, ka man zūbyns pi suonim! Losīs dreižuok

prūjom!"

Rogona _vys prosa sovu škiltovu, zoldots sasadusmoj un

nūcierš ar zūbynu rogonai golvu, a pats aizīt prīcīgs uz pilsātu.
Atīt uz pilsātu, Tīt pašā labuokajā vīsnīcā, pasoka, lai jam īdūd

pašu labuokū kambari. Vīsnīcā jam īdūd skaistu kambari, su-

laini apkuort, jis pastellej gorduokūs ēdīņus un dzērīnus. Sulaiņi

teirej juo zuobokus un breinuojas, kur tik švaki zuoboki taidam

boguotam kungam. Jis kai guoja nu karadīnestes, tī poši zuoboki

i beja kuojā, vēl nabeja īspēj's jaunus, skaistus zuobokus nū-

pierkt. ; iļ 1
Otra dīna jis aizīt uz pilsātu, nupierk jaunus, skaistus zuo-

bokus, kungu drēbes, atīt uz vīsnīcu un suoc dzert. Jam atsarūn

daudzi draugu, kas paleidz jam tērēt naudu. Hguoku laiku jis
nūdzeivuoja prīcīgi, ēdja, dzēra, kārtas spēlēja un darīja vysu,
kas tikai pateik. Jam goiu golā pītryukst naudas, jū padzan nu

skaistim kambarim. Zoldots nūjem sev vīnu kambari pašā

augstajā stuovā. Jam nava kuo ēst, jis puordūd šovus kunga

svuorkus, apvalk vacus sapleisušus, vairuok nivīns īprīkšējais

draugs naīt pie juo cīitnā. Sēd jis vīnā vokorā un jam ir tikai

mozs sveces gabaliņš, bet nava spičku, ar kū īdegt sveci. Suoc

jis meklēt pa kešom un atrūn vacous rogonias škiltovas. Kai

šķil reizi tyuliņ raibais suns kluot un soka: „Kuo tev vajag?"

„Mian tagad vajag tikai naudas," atsoka zoldots.

Suns izput, par laiciņu atnas zūbūs lelu naudas moku un

atdūd zoldotam. Nyu jis dzeivoj otkon par kungu, nūkuop nu

augšējuo stuovu apakšā un dzeivoj skaistās dzeivūklūs. Kod

jam tikai vajag naudas, jis šķiļ ar škiltovom — suns kluot un

atnas naudu. Kad šķiļ vīnu reizi, tad nas kupura naudu, jo divi,
tad sudobra un jo treis, tod zalta.

Tamā kēnestī bejuse kēneņam brīsmīgi skaista meita,

īmyurīta myurūs, lai pi juos nikas natyktu kluot. Daudzi, kuri

gribējuši redzēt skaistū kēneņa meitu, bet ni vīnam nabejs

iespējams tū redzēt. Zoldots sēd un dūmoj, kai jis varātu īrau-
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dzet skaistū keneņa meitu. Zoldots šķil škiltovas, suns tyuliņ
kluot: „Kuo tev vajag?"

„Atnes man skaistū kēneņa meitu, kura myurūs īkolta."

„Suns pazyud, aizskrīn uz kēneņa pili, pajem juo meitu uz

placim un atnas uz vīsnīcu pi karaveira. Te suoc runuot kēneņa
meita ar zoldotu, kaidu laiciņu padzeivoj kūpā, jis šķiļ škiltovas,
suns kluot, pajem vīnu reizi škierdamīs nūsabučoj, suns pajem
kēneņa meitu uz placim un aiznas uz pili.

Reitā kēneņa meita dzer tēju un stuosta šovam tāvam:

šūnakt šei bejuse vīsnīcā, runuojusēs ar vīnu prostu zoldotiņu,
tys šū nūbucuojis, nazynūt, voi tys bejis sapns, voi patīsība.
Kēneņš palīk dūmīgs, kai tys varēja nūtikt. Utrā naktī kēneņine
līk meitom apvaktēt un nūsavērt, kas ar juos meitu nūtiks. Juos

redz, ka kēneņa meitas kambarī īīt lels raibs suns, pajem kēneņa
meitu uz placim un aiznas. Vysas sasatryukst un dzanās pēc

suņa. Suns atnas kēneņa meitu uz vīsnīcu, atsataisa vīna kam-

bara durovas, suns īškā un durovas citi. Meitas ar kreitu izlīk

uz tuom durovom kristu. Zoldots izzarunoj ar kēneņa meitu,

vēl reizi nūbučoj, suns pajem jū uz placim un aiznas uz pili.
īdams pa pilsātu, suns apkristoj vysas durovas.

Nuokūšā reitā meitas izstuosta, ka naktī kēneņa meitas

kambarī īsaroda lels, raibs suns, pajēmja jū uz placim un aiznesja
uz vīsnīcu. Šuos dzvnušuos pakal, suns īnes's vīnā kambarī.

Durovas dreiži aizzataisījušās un šuos izvylkušas uz durovom

kristu. Labi, nyu kēneņine ar sovim sulaiņim brauks uz pilsātu
un izmeklēs vainīgū. Sajyudz zyrgus, brauc pa pilsātu — redz:

vysas durovas sakristuotas, un grīžās atpakaļ.

Kēneņine gudroj, kai varātu vainīgū nūgyut. Jei izšyun dre-

bēs kulīti, pīber kulītē putruomu un dašyun kulīti kēneņa meitai

uz muguras, atstuoj mozu caurumiņu vaļā, pa kū putruomim
biert uorā.

Trešuo naktī otkon raibais suns kluot pi kēneņa meitas, izlīk

jū uz placim un nas. Nasūt tricynuojās un nūsakaisīja putruomi.
Reitā pa slīdei sadzan policija, atrūn zoldotu un īlīk jū cītumā.

Sēd jis citumā un gaida tīšas sprīdumu, dūmoj: kai varātu nu cī-

tuma sprukt uorā. Suoc jis meklēt šķiltovu — nava: škiltovas

aizmiers's vīsnīcā sovā kambarī uz golda. Daīt paleigā juo draugs

un jis suoc prasīt, lai dreižuok aizejūt uz vīsnīcu, tur uz golda
asūt vācas škiltovas, un cik vīn uotri varādams, atnasūt šam.

Draugs dreiži aizskrīn uz vīsnīcu, atrūn škiltovas, atnas un padūd

zoldotam pa cītuma lūdziņu.
Tīsa nūsprīž zoldotu pakuort, sataisa koruotovas, sasāloša

zoldoti, kas pakuors. Atbrauc ari ķēneņš
1

kēneņine un jū meita

pasavārtu, kai pakuors zoldotu. Vysi vērās, zoldoti grib jū vilkt

uz koruotovom.
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„Pagaidīt, es pats izkuopšu pa trepēm, apmesšu cylpu koklā

un pasakuoršu," soka jis zoldotim.

Pats izkuop pa trepēm leidz pašai augstuokajai bolkai un

soka: „Vysim asūt atļauts pādējū reizi pasaprīcout, atjaut maņ

ari pādējū reizi aizpeipēt?"

„Peipej vīn," soka kēneņš.

Jis izjem nu kārmana vacuos škiltovas un šķil treis reizes,

suns kluot, tys, kuram acs kai tūrņi.

„Kū vajag darīt?" vaicoj suns.

„Izsit vysus lauds, kuri te sasalasījuši!" pavēl zoldots.

Brīsmīgais suns ar tūrņa acim, ka druozās publikā, suoc

svaidīt vysus. Kuru ker, dzsvīž /gaisā, kai kreit zemē, tai i

beigts. Daskrīn pi paša kēneņa, kēneņš vēl turīs pretim, bet

suns kai ķēra, tai i izsvīda gaisā, kēneņš nūkrita zemē un sa-

sasyta lupotuos. Policija un karaveiri klīdz, lai atstuojūt dzei-

vus, šī juo nakuoršūt. Jis pajem škiltovas, šķil reizi — suns nū-

samīrej un pazyud.

Kēneņa meita palīk dzeiva, jis nūkuop pa trepēm nu koruo-

tovom sāstas keneņa karetē, aizbrauc uz kēneņa pili, apprecej

kēneņa meitu, saitaisīja boguotas kuozas. Arī suņi, vysi treis,

kūpā ar cylvākim sēdēja pi golda.

7. A. 562. Skolnieks F. Purmals Eglūnā. N. Rancāna kr.

Vīns karaveirs nūdīnējis guoja uz sovom muojom. Ceļā viņš

redzēja vysaidus tryukumus. Muojom tyvuojūtīs, redz kaidu

nalelu ustobiņu, ap tū ustobiņu staigoj vāca vecenīte. Daguojis

tys karaveirs kluot, pasveicinoj jū ar lobu reitu. Tei vecenīte

teicja: „Ej, muns mīļais bērniņš, syltumā, ustobiņā. Iznes man

spičku kastīti, un kū atrassi tymā kambarī, jem, cik gribi!"

Tys karaveirs, nikuo nadūmuodams, īguoja tanī kambarī,

pajēmja spičku kastīti un īs uorā, bet pasaskota. molā — redz

ļūti daudz zalta un sudobra. Tai viņš pīlīk molu molas, cik vīn

līn. Kad izguoja uorā, nu juo prosa vecinīte spičku kastīti. Bet

viņš atbild: „Pasoki, kam tev vajag, tūreiz atdūšu."

Bet vecinīte nasoka, kuodēl vajag, tik prasīt prosa, lai atdūd.

Tys karaveirs, daudz nadūmuodams, jau nūcierš jai golvu

ar zūbinu. Laižas jis īt uz pilsātu dzeivuotu. Iguojis vīnā pilsātā,

tyuleņ nūpierk skaistu muoju un dzeivoj. Jam beja daudz draugu,

pazeistamūs un vysaidu apkolpuotuoju beja gona. Kai soka

paruņa: pī pylnas bļūdas draugu daudz. Tai viņš dzeivoj ilgus

godus labi un pateikami. Bet kad tei nauda beidzuos, atīt jam

lūti gryuti, draugu un pazeistamū nava vairs. Nu tūs skumju

pajām viņš tū kasteiti rūkā un tur. Najauš viņam attaisuos vaļa.
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Te uz reiz ustobā īskrīn lels malns suns. Tys malnais suns vai-

cuoja: „Kuo tev vajaga?"

Karaveirs atbild: „Naudas".

Par breiži pīci suns atmas lelu kuli naudas. Tagad otkon tys
karaveirs dzeivoj prīcīgs un laimīgs. Vīnā dīnā viņš īguoja pi
fotogrāfa, īraudzeja vīnu ļuti skaistu meitu. Atguojis uz muojom,
dumoj par tu, kaišam juos dabuot. Pajām jis tū spičku kastīti
ruka un atver. Te uzreizes īskrīn tis malnais suns un vaicoj:
„Kuo tev vajag?"

Viņš teicja: „Tuos meitas, kuru es vakar redzēju uz foto-
grāfijas."

Bet tei beja kēneņa_ meita. Viņa beja aizslāgta aiz trejom
atslagom un sorgi vīnmār viņu apsorguoja. Par nalelu laika

malnais suns īnas tu skaistū meitu. Viņš tyulen guldynoj viņu
pi sevis kluot leidz reitam. Tai viņš darīja treis reizes. Pēdīgi
viņš tyka sagyuts. Tai meitai beja pīsīta kulīte pi suonim ar

myltim, kur ju nesja, tur byra mylti.

Ūtrā dīnā_guoja karaspāks pa tai stigai pakal un slīde īvedja
pi viņa ustobā. Viņš uz reizes tyka sajemts un īslāgts cītumā,
Tīsa viņu nūtīsuoja uz nuovi Viņš skotuos pa cītuma lūgu un

redz, ka īt pa ceļu jam pazeistams puika. Viņš dasauc jū kluot,
īdud jam treis rubļi naudas, lai viņam atnas tū spičku kasti, kura

stuov uz golda. Tys puika uz vīnu ruovīņu atnas un padūd tū

spičku kasti pa cītuma lūdziņu.
Utrā dīnā agri nu relta vad jū uz nuovi, ļaužu ļūti daudz

pīguojis. Apmāt viņam viervi ap kokļu, bet viņš suoc prasīt,
lai jam atļaun peipi aizdegt. Viņš kai raun uz tuos kastes, tyuleņ
tys malnais suns daskrīn pi viņa un vaicoj: „Kuo tev vajag?"

Viņš atbild: „Palaid mani no nuoves vaļā."

Tys suns kai ker nu lelu siržu, saplēš vysus juo tīsuotuojus.

Pats atīt uz muojom sprauns un vasals.

8. A. 562. Skolnieks J. Čūdars Eglunā. N. Rancāna kr.

Senuok vyss gūds pastuovēja karaveirā, jo izveicīgs drūss

karaveirs varēja īgūt zalta kolnus. Tai ari šei posoka apskota

vīnu dūšīgu karaveiru, kas guoja nu kara uz moujom. Jis beja

dzierdējis par rogonu, kurai asūt treis suņi, "āri zynuoja, kur tei

dzeivuoja. Karaveirs nūguoja leidz rogonai, saklīdzja uz viņu

un rogona nūklusa. Leidz ar tū viņš ari gribēja dabuot naudas.

Viņš īguoja vīnā kambarī, kur stuovēja kopora nauda. Tur

gulēja lels suns, ar acim kai ar uobūlim. Jo karaveiram nabyutu

rogonas prīkšauta, ar kuru varēja vysod nūmīrinuot suņus, tod

suņi tū saplāstu. Viņš pastīpja uz zemes prīkšautu un suns nu-
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samīrinuoja. Tad pībēra pylnas kobotas naudas, uzlyka suni

uz skreines un guoja ātrā īdalējumā.

Tur beja vēl leluoks suns — acis lelas kai breinums. Tai

pat izdora ari ar šū suni. Kopora naudu izbēra uorā, pībēra
sudobra naudu kobotuos, izlyka suni uz skreines un guoja
tuoļuok.

Šimā kambarē ir jau zalta nauda. Te jis izber leluokū dali
sudobra naudas uorā un pīber zalta naudas, uzlīk suni uz skreines.

Uz skreines īrauga svilpīti. Viņš pajēmja svilpīti un uzsvilpja.
Te tovu breinumu, lelais suns suoc lumstītīs un tī divi suņi ari

izskrēja pi juo, un atzeist karaveiru par pazeistamu cvlvāku.
Uz reizi ari karaveirs saprūt, kas juodara.

Viņš ntūnas svilpīti uz muojom un kad viņam nu suņu vajaga

paleiga, viņš tik uzsvilpja un tī beja kluotu. Dreiži tū izzynuoja

kēneņš un lyka viņu īslūdzēt cītumā. Viņu ari īslūdzēja, leidz

kamēr par viņu tīsa nūsprīss. Svilpīte viņam palyka muojuos.

Vīnu dīnu atguoja uz viņu vīns nu ķēniņa sulaiņim. Viņš

palyudza, lai atnas jam svilpīti un īmoksuoja viņam pīci rubli.

Tymūs laikus pīci rubļi beja lūti lela nauda. Pēc tīšas sprīduma

beja juopakar.
Vīnu reitu daudzi ļaužu beja pīguojuši skatētūs, kai burvi

pakuors. Ar lelu trūksni atdarēja durvis, īnuocja vydā karaveiri

un izvedja viņu uz koruotivom. Viņš izguojis ilyudzjās: „Es nu

nuoves nasabeistūs, tik ļaunīt man treis minūtes laika!"

Uz viņa lyuguma ari īdevja jam treis minūtes breivības. Viņš

izjēmja svilpīti un uzsvilpuoja treis reizes. Tymā laikā pasa-

ruodēja tī treis suņi, suoka raustēt un plēst vvsus karaveirus, kai

arī vysus ļaudis. Tai viņi atsvabynuoja sovu saimnīku.

Caudis lyugtin lyudzjās, lai pasorgoj jūs nu bādas. Karaveirs

jīm pīdevja, aizguoja ar sovim suņim un dzeivoj laimīgi.

9. A. 300. 562t A. ILerchis-Pttškaitis Džūkstē-Pienav.ā.

LP. I, 39 (12).

Reiz dzīvoja kāds vīrs, kam bija ļoti stiprs dēls, vārdā

Krišus. Viņš apkrauj ap sava tēva laukiem lielu valni, ka ne-

viens nevar pāri tikt. Beidzot, kad nekā vairs nav ko darīt, tad

Krišus iet tāpat pa mežu pastaigāties. Mežā tas ierauga milzi,
kas bēdīgs pie koka* stāv.

„Dievs palīdz, ciema brāl!" Krišus laipni uzrunā bēdīgo.

«Paldies, paldies, mazo knēveli!" milzis lepni saņem lab-

dienu.

„Kas es par knēveli? Vai domā, ka mana dūša nolekstē-

jusi? Nāc tik, lielo storak, .spēkoties, tad redzēsi, kā knēvelis

tevi sabolēs!"
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Labi. Abi saķeras par vidu. Krišus milzi paceļ rokās un

pārsviež pār koku galiem, kā tauriņu.

„A! esi gan stiprāks par mani," milzis nokaunējies saka.

«Klausies, tev jāpalīdz man vienu darbu izdarīt."

Milzis paņem Krišu pie rokas un ved arvienu dziļāk mežā,
kamēr notiek līdz kādai pilij, kurai visapkārt augsti mūri.

„Te es dzīvoju senāk ar savu brāli. Mans brālis bija par

mani daudz stiprāks un padzina mani. Raugi_ manu brāli pār-

varēt un aizdzīt, par to tevim krietni aizmaksāšu."

Krišus tūlīt ielauž lielos dzelzs vārtus un, ieiedams pagalma,

skaņi uzbļauj, lai stiprinieks nākot spēkoties.
Te atveras pils logs un milzis, pa logu galvu pabāzis, zākā-

dams saka: „Ko tu tāds mazs ērms nāc manu pagalmu piebļaut?"
Bet Krišus redz, ka šis vēl viņu apsmej, bļauj atkal:

„E! lielo lekausi, nāc spēkoties; nāc lekausi spēkoties!"

Labi, lielais lekausis nāk ar; bet Krišus kā ņem to, tā iesit

līdz ceļiem zemē un otrreiz, kā grābj, tā iedzen līdz galvai. Nu

tas paņem vēl akmeni, mazuliet lielāku par tēva siena tupezi,

iedzen milzi pavisam zemē un uzsēj tai vietā miežus.

Mfeis, no brāļa varmācības atpestīts, iedod Krišum trīs

lietas: naudas maku, ko pakratot, nauda kā pelus birst; stibiņu,

kas izteic nākamas un pagājušas lietas; niedriņu, ko uz kreiso

plecu uzliekot, pārvērš katru pretinieku par akmeni un, uz labo

plecu, atkal par dzīvu.

Tagad Krišus atstāj milzi un nonāk kada pilsētā, kur apmetas

uz veselu mēnesi. Šinī pilsētā tas pamana, ka ķēniņš pa savu

pils dārzu ikdienas pastaigādamies, ģērbjas katru dienu savādas

drēbēs. Krišus domā: „Tu vien tā vari ģērbties, es varu tāpat."

Viņš tūdaļ iegādājās septiņas kārtas dažādu drēbju. Pirmā

dienā staigā tīšu gar ķēniņa pils logiem. Ķēniņš redzēdams

Krišum tādas pašas drēbes, kā viņam,_ §aviebj ģīmiļ bet vel neko.

Otrā dienā Krišus apvelk mazuliet vēl labākas drēbes un staigā

atkal gar pils logiem. Ķēniņš nu paliek dusmīgs un nemaz ne-

skatās uz Krišu. Trešā dienā Krišus apvelk vēl labākas drebēs.

Ķēniņš paliek itin pikts un griež Krišum muguru. Ceturtajā dieni

Krišus apvelk vēl labākas drēbes. Keniņš_ nu tik pikts, ka pat

ne ķēniņiene nedrīkst ierunāties. Piektajā diena Krišum vel

pārākas drēbes. Ķēniņš no dusmām jau saper _savu sulaini.

Sestajā dienā Krišum daudz pārākas drebēs par ķēniņu. Šis no

dusmām ne ēst neēd. Bet septītajā dienā Krišum tādas drebēs,

kādas ķēniņš vēl ne redzējis. Kēniņš nu arī vairs nevar saval-

dīties, un uzbļauj Krišum: „Kas tu tads esi, ka vari labākas

drēbes valkāt, nekā man? Nāc spēkoties!"

Labi. Krišus sagrābļ ķēniņu ar vienu roku un pārsviež par

dārza valni, kā pakulu vērkuli.
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„Stipraks_ nu esi gan par mani," ķēniņš pats apliecina, „bet
vai arī bagātāks, to gribu līdz rītam redzēt."

«Redzēsim, Bet ja nu es bagātāks būtu, kas tad man no

tam atlēks?"

„Tad no manām trijām princesēm vari ņemt sev sievu, kura
tik patīk."

„Keniņš ieslēdz Krišu kādā lielā pils istaba un noliek sargus

pie durvim. No rīta ķēniņš grib ieiet; bet Krišus ar savu maciņu

piekratījis istabu tik pilnu dukātiem, ka nevar, ne pats ārā tikt,
nedz ķēniņš iekšā. Nu ķēniņš sasauc karavīrus un liek durvis

izjauzt. Dukātu čupa, durvis laužot, sāk birt, ka gandrīz pašu
ķēniņu apber un nosīt.

„Vai traks! tu Krišu esi gan par mani stiprāks un bagātāks.
Ņem nu no manām princesēm, kura tik patīk."

Vakarā Krišus ieiet pie vecākās princeses un aprunājas par

precībām. Šī aizbildinās, ka nevarot iet pie viņa, jo esot jau
cits brūtgāns. Krišus izņem savu stibiņu un paskatās; kur tu

Dieviņ, šī melo. Otrā vakarā ieiet pie vidējās; tas pats Dievs.

Trešajā vakarā ieiet pie jaunākās; bet šī atsaka itin īsi: „Man

vienpadsmit brūtgānu un divpadsmitā negribu!"
Krišus atkal paņem savu stibiņu un paskatās: kur tu, Dieviņ,

melo, ka viss pakausis kūp. Krišus nu vairs nekā neprasa, bet

noliekas turpat gulēt. Laiciņu gulējis tas mana pa miegam, ka

viņš uz zemi slīd. Knaši Krišus ķer pēc stibiņas, lai zinātu,

kamdēļ viņš slīd, bet dabū tik vēl par laimi niedriņu saķert.

Stibiņa un naudas maks palikuši gultā un pats nu slīd un slīd,
kamēr noslīd apakšzemē, zirgu kūtī. Kūtī stāv uz katra steliņa

pa cilvēka galvai. Drīz ienāk arī zirgu puisis un pavēl Krišum

zirgus sukāt. Pirmais zirgs ļaujas brangi, otrs arī vēl; bet trešais

sper kā traks. Krišus ies tādu lūgties: dod ar niedriņu, ka paliek

'uz vietas par akmeni. Tiklīdz zirgu puisis to redz, tas iekrīt

Krišum čuprā un grib diezin ko nu izdarīt. Niedriņa arī šo pār-

vērš par akmeni. No rīta vagare nevar zirgu puiša sagaidīt,
iet raudzīt. Viņš atron Krišu un grib ar to iztiesāties. Niedriņa

pārvērš šo tāpat par akmeni. Nu nāk muižas kungs raudzīt.

Tas, tādas briesmas redzēdams, dodas atpakaļ pie paša kunga,
velna. Velns nāk ar trijām galvām uz kūti un domā saēst Krišu

miltos. Bet niedriņa pārvērš visas galvas par akmeni. Velnam

tai vietā tūlīt izaug sešas galvas; bet niedriņa pārvērš visas

sešas par akmeni. Velnam beidzot izaug deviņas galvas; bet

niedriņa pārvērš visas deviņas par akmeni. To redzot velns

sāk laist ļekas vaļā un solās nekad vairs cilvēkus nekrāpt.
Krišus tagad ieiet velna pilī, sagrābjas naudu, apvelk velna

labākās drēbes un taisās pa to caurumu, kur ieslīdējis, no apakš-
zemes ārā kāpt. Bet kā lai uzkāpj tik augstu, kur nevar ne gala
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saredzēt? Te Krišuim ienāk labs padoms prātā. Viņš piesit pie

cauruma malas ar niedriņu un kur sit, tur akmeņa pakāpslis,

kur sit, tur akmeņa pakāpslis. Tā tas nu izkāpj itkā pa redelēm.

Velna drēbes, ar visu naudu kāpjot un spraužoties, noplīst, ka ne

skrandas nepaliek.
Te nāk kāda übadze garām un Krišus atņem übadzei vamžus.

Šī gan solās Krišuimi vamžu vietā skaidas dot, kas, gabaliņu

gājušam, būšot pārvērsties par dukātiem; bet Krišus paņem

vamžus un skaidas. Skaidas pēc brīža pārvēršas dukātos un nu

Krišum jau pa trešam lāgam atkal nauda, kā pelus.
Tā tas nu iet vairāk dienu uz ķēniņa pils pusi, bet nevar un

nevar saiet. Te par laimi Krišus ceļmalā paceļ šķiltavas, kuras

šķiļot katrreiz divi sulaiņi klāt un prasa: „Kungs, ko vēlaties?"

Pirmo reizi Krišus nezin, ko sulaiņiem atbildēt; tas nosviež

šķiltavas zemē. Otrreiz tas apdomājas, paceļ šķiltavas iešķil

un saka uz sulaiņiem: „Es vēlos labus ēdienus, dzērienus un

krietnas drēbes!"

Acumirklī viss klāt un tūdāļ sulaiņi nozūd. Krišus nu labi

paēd, apģērbjas un tad tik sukā iet, kamēr sasniedz mazu mež-

sarga būdiņu. Būdiņā patlaban mežsargs nomiris un sieva tik

nabadzīga, ka nav ko vīru paglabāt. Krišus liek tūlīt saaicināt

visus mežsarga radus un tad uzšķildams pavēl sulaiņiem uz

bērēm labākos ēdienus un dzērienus atnest.
_

Tās bija tik bēres:

tie visi vēl savā mūžā nebija tādas bēres dzēruši.

Pēc bērēm Krišus paškiļ atkal, pavēlēdams labu pātagu

atnest un vecāko ķēniņa meitu.

Acumirklī viss klāt. Vecākā ķēniņa meita, Krišu ar pātagu

ieraudzīdama, gan sabīstas, bet tomēr melo, kā melojusi, lai arī

nosit. Kad beidzot ne pagalam taisnība nav izdabūjama, tad

Krišus atmet ar roku un pavēl princesi aiznest, kur atnesta.

Princese mājās izstāsta savu piedzīvojumu ķēniņam un

ķēniņš tūdaļ noprot, ka nākošā naktī sūtīs laikam vidējai pakaļ.

Viņš iedod vidējai princesei zirņu kuli, lai nesot varētu ceļu no-

birdināt un otrā dienā Krišus mājokli atrast. Bet neseji-sulaiņi,

pamanīdami princeses nodomu, nenes vis princesi tūdaļ taisni

projām, bet attālumā riņķo ap pašu ķēniņa pili, kamēr visi zirņi

izbērti.

Krišus arī no šīs nekā neizdabū: melo, ka melojusi. Otrā

rītā ķēniņš ar visu karaspēku meklē zirņu ceļu;_ bet meklē un

meklē —
neko neatrod. Trešā dienā ķēniņš jaunākajai princesei

iedod puspoda krīta un piesaka, lai naktī nesot uzvelk zīmi, kur

vien pietiek. Tā arī notiek. Princese uzvelk pat uz Krišus

mājokļa palodās zīmi. Krišus nu paņem savu pātagu un prasa:

„Nu, meitiņ, vai teiksi taisnību? Cik brūtgānu tev īsti bijuši un

kāpēc pie manis nenāci?"
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«Neviena. Tu esi pirmais. Es tik nedrīkstu pie tevis iet,

jo tēvs man slepen aizliedzis."

„Labi. Ej tagad atpakaļ, gan jau tiksim_ ar tēvu galā!"
Krišus atbild un tad liek princesi sulaiņiem prātīgi aiznest, kā

atnesuši. Sulaiņi gan aiziedami pateic, lai nodzēšot uz palodās

princeses zīmi, bet šis savos priekos aizmirst visu ko.

No rīta Krišus gul tik saldi, kā ilgi nav gulējis; bet ķēniņš

negul vis. Tas agri, agri klāt pa apzīmēto ceļu, sasien dzelzs

virvēm aizmigušo Krišu un ved pie soda staba.

Bija nospriests Krišu skudrām likt apēst. Atveda jau vienu

vezumu skudru un otrs patlaban arī klāt. Skudras sāk Krišu

jau kodālāt. Krišus atminas savas šķiltavas, kas par laimi

bikšu kabatā. Viņš tūdaļ lūdz ķēniņam beidzamo žēlāstību:

palaist vienu roku vaļā degunu nošņaukt. Labi. Krišus izlik-

damies šņauc degunu, pie kam izvelk no kabatas šķiltavas un

šķil. Te sulaiņi tūdaļ klāt: „Ko vēlaties, kungs?"
„Vēlos savas niedrītes, ko degunu izbakstīt."

Ķēniņš un karavīri domā, ka tie joki. Bet līdz ko niedrīte

klāt, te Krišus uzliek niedrīti uz kreiso plecu un šie acumirklī

visi par akmeņiem. Krišus nu pašķil atkal un pavēl sulaiņiem

viņu no staba atraisīt. Stabu viņš iedzen ar plaukstu zemē un

tad, uzlikdams niedriņu uz labo plecu, atdzīvina atkal visus

akmiņus un noprasa ķēniņam itin īsi: „Vai dosi ar labu man

savu jaunāko princesi, jeb ne? Miegā man spēka nav un sa-

sietām rokām, kājām arī nekā nespēju, bet tagad jūs čuiņi visi

esat manā varā."

„Došu, došu," ķēniņš atbild. Nu bija kāzas.

Vēlāk Krišus palika ķēniņam tik mīļš kā diezin kas. Vecā-

kās māsas turpretiml daudzreiz nožēloja, ka melojušas un pie
Kriša negājušas.

10. A. 562. 575. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens zaldāts nācis no dienesta. Viņš bijis divdesmitpieci

gadi nokalpojis un nu bijis brīvs. Zaldāts bijis traki priecīgs un

ziuģēdams gājis pa ceļu. Zaldāts iegājis lielā mežā un tur

redzējis, ka veca vecene raušas pa kārti augstā klintī. Zaldāts

piegājis klāt un teicis: „Labdien, vecā māt', ko tu nu mokies?"

„Labdien, labdien, dēlī', tā jau nu vecam un stīvam jāmokās,"

atbildējusi vecene un laidusies pa kārti lejā.
Nu zaldāts sācis ar veceni runāties, un šī tam ņēmušies

stāstīt: „Tu gan, dēlī', varēji uzrausties manā vietā tai klintī, tev

jau tie kauli ir vieglāki. Uz klints ir ala. Tu nu nolaidies alā

un tur būs četri kambari. Pirmā kambarī būs liela lāde pilna
ar kapara naudu, un uz tās sēdēs liels suns. Otrā kambarī būs
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atkal liela lāde, pilna ar sudraba naudu, un uz tās vāka tupēs

tāds suns, kuram būs tik lielas acis, kā vērpjamā ratiņa rats.

Trešā kambarī būs atkal liela lāde un uz tās vāka tupēs tik liels

suns, kuram acis ir tik lielas, kā vāģu rati. Ceturtā kambarī būs

liels garš skapis un aiz tā zemē būs mazas šķiltavas. Tās šķil-
tavas tu man atnes! Es, redzi, pīpēju un man vienādi vajaga
uguns. Naudu tu vari ņemt, cik vien tev patīk. Te, lūk, ir mans

priekšauts, to tu noklāj zemē un uz tā uzcel suni. Tad tev

neviens nekā nevarēs padarīt, kad tev mans priekšauts būs."

Nu vecene noraisījusi priekšautu un iedevusi zaldātam.

Zaldāts uzrausies pa kārti pašā klints galā. Tur patiesi bijusi
dzija ala, zaldāts laidies tur iekšā un nolaidies apakšzemes pa-

grabā. Zaldāts iegājis pirmā kambarī, kur bijusi liela lāde, un

uz tās vāka tupējis suns. Zaldāts noklājis priekšautu zemē,

uzcēlis uz tā suni un pavēris lādes vāku. Lāde bijusi pilna ar

kapara naudu. Zaldāts tik bēris naudu ķešās. Tad tas nolaidis

lādes vāku, uzcēlis uz vāka suni un gājis otrā kambarī. Tur

atkal bijusi liela lāde un uz tās vāka tupējis liels suns un tam

bijušas tik lielas acis kā vērpjamā ratiņa rati. Zaldāts noklājis

priekšautu zemē, uzcēlis uz tā suni un pavēris lādes vāku. Lāde

bijusi pilna ar sidraba naudu. Zaldāts bēris naudu ķešās un

atkal aizvēris lādes vāku. Nu viņš uzcēlis suni atpakaļ uz lādes

vāka un gājis trešā kambarī. Tur atkal bijusi lielu lāde un uz

tās vāka tupējis liels liels suns, un tam bijušas tik lielas acis, ka

vāģu rati. Zaldāts noklājis priekšautu zemē, uzcēlis uz tā lielo

suni un tad cēlis lādes vāku augšā. Lāde bijusi pilna ar zelta

naudu. Nu zaldāts bēris naudu, kur vien maz varēdams. Kad

visas maliņas bijušas pilnas ar naudu, tad zaldāts aiztaisījis lādes

vāku cieti, uzcēlis suni atpakaļ un skrējis ārā. Viņš no lieliem

priekiem aizmirsis šķiltavas paņemt. Zaldāts rausies pa alu

augšā. Bet augšā to gaidījusi vecene un prasījusi, lai dodot šķil-
tavas. Nu tik zaldāts iedomājies, ka viņš aizmirsis šķiltavas.

Viņš nu sacījis: „Vai, vecā māt', es pavisam aizmirsu šķiltavas.
Nu jālaižas otrreiz alā iekšā un jāiet pēc šķiltavām."

Zaldāts, laidies atkal alā iekšā, iegājis ceturtā kambarī un aiz

skapja atradis mazās šķiltavas. Tās viņš iebāzis ķešā un gājis
ārā. Bet nu suņi ar bijuši tik laimīgi, tik laimīgi, skatījušies uz

zaldātu un astes vien luncinājuši.

„Hm!" nodomājis zaldāts, „Vecene ir ragana. Kadel gan viļ-
ņai vajaga nieka šķiltavas, ka te ir tīras naudas tik,_cik uziet?

Šķiltavām vajaga būt apburtām. Tās man pašam japatura!"^
Zaldāts nu nospriedis šķiltavas vecenei nedot un to pašu

nokaut. Viņš rausies pa alu augšā, un pie cauruma to sagaidījusi

vecene.

„Nu, vai tev šķiltavas ir roka?" prasījusi vecene.
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„Jā,_ dabūju gan rokā!" — atbildējis zaldāts, izrausies no

alas, izrāvis zobenu un nocirtis vecenei galvu.
Nu zaldāts nokauto veceni iekāsis sūnās, pa kārti nolaidies

no klints un gājis tālāk savu ceļu.
Pirmā pilsētā zaldāts apmeties uz dzīvi. Viņš nu bijis traki

bagāts un licis sev uzcelt lepnu pili. Nu zaldāts dzīvojis lepnā

pilī un draugu tam netrūcis. Reiz pie viņa atnākuši trīs amat-

nieki un sacījuši tā: „Mēs tev iztaisīsim trīs brīnuma lietas."

„Nu kādas tad?" prasījis zaldāts.

„Es tev izšūšu tādus svārkus, kurus tu uzvilksi un paliksi
neredzams," sacījis pirmais amatnieks, skrodelis.

„Es tev iztaisīšu tādu mazu vanniņu, kuru tu varēsi uz del-

nas nēsāt, bet kad liesi viņā ūdeni, tad viņa plētīsies tik lielāka

un lielāka un divpadsmit vīri viņā mazgāsies," sacījis otrs amat-

nieks, kas bijis traucenieks.

„Bet es tev iztaisīšu tādu zirgu, kas pa gaisu skrien," sacījis
trešais amatnieks.

Zaldāts bijis ar mieru. Visi trīs amatnieki norunājuši tā:

„Visām trim lietām vajaga būt gatavām pēc trīs dienām. Kurš

nu savu lietu nevarēs atnest zaldātam trešā dienā priekš saules

noiešanas, tad tam būs nāve."

Trešā dienā pirmais atnācis skrodelis un atnesis svārkus.

Zaldāts uzvilcis jaunos svārkus un nu to neviens vairs nevarējis

redzēt, kad tas staigājis jaunos svārkos. Otrs atnācis trauce-

nieks un tas atnesis mazo vanniņu. Vanniņa bijusi tik maza, kā

krietna vīra delna. Bet tiklīdz vanniņā sākuši liet ūdeni, viņa

plētusies lielāka un lielāka, kamēr izplētusies tik liela, ka div-

padsmit cilvēki varējuši viņā mazgāties. Saule jau gājusi nost,
bet trešā amatnieka vēl ne jutin. Nu beidzot arī tas skrējis aiz-

elsies un stiepis lielu maisu. Viņš nu krāmējis no maisa ārā da-

žādus daiktus un gabalus, licis tos kopā un skrūvējis. Kad zirgs

bijis salikts, tad zaldāts uzsēdies zirgam mugurā un skrūvējis

skrūvējis, kamēr zirgs sācis celties augstāk un augstāk. Nu jau

zaldāts pacēlies tik augstu, ka jau varējis redzēt aiz jūras lepnu

pili ar zelta torņiem.
Nu zaldāts sācis ar saviem draugiem lepni uzdzīvot. Drīz

vien zaldātam sācis aptrūkt naudas. Draugi aizgājuši un zaldāts

palicis viens.

Nu zaldāts kāpis savam koka zirgam mugurā un laidies pār

jūru uz lepno ķēniņa pili ar zelta torņiem. Tur nu viņš redzējis,
ka pils divpadsmitā stāvā, torņa istabā sēd varen smuka prin-
cese. Zaldāts paklanījies pret princesi un laidies atkal atpakaļ.
Otrā dienā zaldāts atkal laidies gar pili, kur torņa istabā sēdē-

jusi skaistā princese. Nu vairs zaldāts nelaidies atpakaļ uz savu

veco pusi, bet apmeties pie zvejnieka jūrmalā. Savu koka zirgu
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zaldāts izjaucis un visus daiktus sabāzis maisā. Zvejnieks pra-

sījis, kas šim tai maisā esot. Zaldāts atbildējis, ka tur esot kurp-
nieka lietas. Bet kādēļ tad šis nestrādājot kurpnieka darbu, pra-

sījis zvejnieks. Nu zaldāts sacījis, ka šis pašreiz esot slims un

nevarot strādāt.

Zaldāts dzīvojis pie zvejnieka un visu izdibinājis par ķēniņu
un skaisto princesi. Ar skaisto princesi, lūk, bijis tā: Viņai pa-

reģe pareģojusi kauna dzīvi. Ķēniņš par to traki noskumis un

licis princesi ieslēgt torņa istabā un neviena vīrieša tai nelaist

tuvumā. Pats ķēniņš nesis princesei ēdienu un veca aukle to

apkopusi. Tā princese dzīvojusi savā torņa istabā un tā bijusi

astoņpadsmit gadu veca un tik skaista, ka grūti tādu sameklēt.

Kad zaldāts trešo reizi uz sava zirga laidies gar torņa ista-

bas logu, tad princese tam metusi ar roku un zaldāts ar visu

zirgu ielaidies torņa istabā.

Nu zaldāts katru vakaru laidies uz torņa istabu un palicis

pie princeses visu nakti. No rītiem tas atkal aizlaidies uz jūr-
malu. Bet nu zaldātam vairs nebijis nemaz naudas. Viņš vienu

dienu bēdīgs staigājis gar jūrmalu. Nejauši tam iekritušas prātā

šķiltavas, kuras tas iznesis no apakšzemes pagraba. Zaldāts iz-

vilcis šķiltavas un šķīlis. Kad zaldāts trešo reiz šķīlis, tad visi

trīs apakšzemes pagraba suņi bijuši klāt un prasījuši: „Ko kungs
vēlās?"

Nu zaldāts brīnējies ne mazos brīnumus un prasījis suņiem,
ko viņi var izdarīt un no kurienes tie ir. Suņi stāstījuši, ka tie

esot no apakšzemes pagraba un varot nest un piegādāt savam

kungam visu, ko vien viņš pavēlēšot. Nu zaldāts teicis, vai suņi
tam nevarot atnest naudu. Jā, suņi varējuši naudu atnest un

tūliņ arī aizskrējuši.

Drīz vien suņi bijuši atkal atpakaļ un stiepuši naudu. Ma-

zākais suns nesis kapara naudu, vidējais sidraba un lielais zelta

naudu. Tad vēl suņi teikuši, ka ceturtā kambarī, lielajā skapī
esot daudz pērļu un dārgakmeņu. Tos arī viņi varot atnest zal-

dātam. Ne, pērļu un dārgakmeņu pašlaik zaldātam nevajadzējis.

Nu zaldāts aizmaksājis zvejniekam par rūmi un ēdienu. Viņš bijis
traki laimīgs un tūliņ aizlaidies pie princeses. Nu zaldāts palicis

pie princeses cauras dienas un naktis. Viņš tur nodzīvojis trīs

mēneši.

Bet nu princesei vajadzējis daudz vairāk ēdiena un vecā

aukle nesusi to, jo arī zaldātam bijis no tā paša jāpārtiek. Prin-

cese palikusi resnāka un resnāka. Viņa bijusi mātes cerībās.

Kad ķēniņš to dabūjis zināt, tad viņš sūtījis veco aukli pēc vec-

mātes, lai tā izmeklē, vai princese nav uz grūtām kājām. Nu

princese paslēpusi zaldātu pagultē. Atnākusi vecmāte un izlū-

kojusi princesi —kā tad, tā bijusi uz grūtām kājām. Nu ķēniņš
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sācis prašņāt, ka tas gadījies, un princese beidzot arī izstāstījusi,
kā viss bijis un kā svešs princis pa gaisu pie viņas ielaidies.

Ķēniņš nu sācis meklēt pa visu valsti tādu cilvēku, kas mā-

kot pa gaisu skriet. Nekur viņš tāda nevarējis atrast. Tad nu

ķēniņš izdomājis viltu un uzstādījis istabas logā tādu slazdu, kas

gan no āra laiž iekšā, bet no iekšas ārā nelaiž.
Tikko ķēniņš bijis slazdu ielicis logā, ka ari zaldāts ielaidies

iekšā. Viņš palicis pie princeses visu nakti un no rīta gribējis
atkal prom laisties, bet nu slazds bijis priekšā. Par laimi zirgs
bijis stiprs, izrāvis visu slazdu no loga un aiznesis pa gaisu. Bet

kā par .nelaimi slazda āķis palicis pie loga un tas zaldātam, ārā

skrienot, izrāvis no kājas ikra lielu gabalu gaļas un ar visu bikšu

staru palicis karājoties. Nācis ķēniņš un atradis bikšu staru un

gaļas gabalu. Nu viņš sācis meklēt vainīgo. Viņš izgājis visas

pilis un augstmaņu mājas, bet vainīgā neatradis. Tad ķēniņš
sācis iet no mājas uz māju. Beidzot ķēniņš ienācis arī zvejnieka

mājā, un tur uzgājis vainīgo. Zaldāta saplēstās bikses karāju-
šās uz vadža un ikrs ar bijis izrauts. Nu ķēniņš pārskaities, licis

zaldātu ņemt ciet. Zaldāts paņēmis līdz savu zirgu, kas bijis

izjaukts un maisā sabāzts. Ķēniņš prasījis, kas viņam tai maisā

esot? Zaldāts atbildējis, ka tur esot kurpnieka liestes. Nu, tās

varot ņemt līdz. Zaldātu iesvieduši cietumā un ķēniņš tam no-

spriedis nāves sodu.

Pa priekšu veduši uz karātavām zaldātu, pieveduši un likuši

uzgaidīt. Tad braukusi kariete un viņā veduši princesi, kurai
arī bijusi nospriesta nāve. Abus gribējuši reizē pakārt. Nu zal-

dāts kliedzis uz ķēniņu: „Laid man uzpīpēt!"

„Nu, pīpē pīpē ar vēl pēdīgo reizi," — atbildējis smiedamies

ķēniņš.

Zaldāts izvilcis no ķešas šķiltavas un šķīlis trīs reiz. Tūliņ

visi trīs suņi bijuši klāt un prasījuši: „Ko kungs vēlās?"

«Izpuriniet labi krietni pašu ķēniņu un viņa sulaiņus!"

Suņi nu arī tūliņ sagrābuši pašu ķēniņu un sulaiņus un pu-

rinājuši tos bez žēlastības. Zaldāts salicis savu koka zirgu, uz-

sēdies pats un uzsēdinājis princesi un aizlaidies.
Zaldāts aizlaidies uz savu veco vietu. Tur nu viņš apmeties

un licis suņiem atnest no apakšzemes pagraba visu naudu, pēr-

les un dārgakmeņus. Nu viņš bijis bez gala, bagāts. Beidzot

zaldāts nopircis no ķēniņa visu zemi un pili. Nu viņš dzīvojot
laimīgi ar savu princesi, ja vien no liela vecuma jau neesot

nomiris.

11. A. 562. Skolnieks J. Kazbuķis Nīcā. K. Lielozola kr.

Vecos laikos zaldāti dienēja divdesmitpieci gadi. Tā nu ari

viens zaldāts bija nodienējis savus gadus un nāca mājā. Vasaras
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laikā bija ļoti karsts, putināja smiltis un zaldāts bija noguris.
Viņš apsēdās ceļa malā, un pretim viņam nāca viena sieviņa, kas

teica: „Vai, zaldātiņ, tu esi piekusis un naudas tev gan arī nav."

„Nu tikai vecās raganas vēl trūka," zaldāts atteica.

Sieviņa runāja tālāk: „Es tev varu palīdzēt. Es tev došu

savu galvas lakatu un mazas šķiltavas. Tur mežā būs nokaltis

koks, iekāp pa koku iekšā un tur būs trīs naudas kaudzes. Tur

virsū tupēs lieli suņi, acis tiem būs kā šķīvji, bet nenobīsties!

Paklāj tur zemē lakatu, uzšķil vienu reizi ar šķiltaviņām un tad

suns noies tupēt uz lakata."

Labi! kā runāts, tā darīts. Vecenīte paliek ārpus koka, zal-

dāts iekāpa kokā. Viņš paklāja lakatu, pašķīla vienu reizi ar

šķiltavām un suns uztupās uz lakata. Zaldāts piebāza pilnas ka-

batas ar visādu naudu, pašķīla trīs reizes un bija atkal ārā. Ve-

cenīte tūliņ prasīja: „Nu, zaldātiņ, tu vari atdot man galvas la-

katu un šķiltavas."
Bet zaldāts izrāva zobenu, nocirta vecenei kaklu un paturēja

lakatu un šķiltavas. Tad viņš aizgāja laimīgs ar naudu uz pil-
sētu. Zaldāts aizgāja uz vienu krogu un sāka uzdzīvot, kā dara

ļaudis, kam daudz naudas. Licis sulainim atnest sev arī jaunas
drēbes.

Pilī dzīvoja ķēniņš ar savu meitu. Kad tā bija dzimusi, tad

bija gājuši pie zīlnieces, un tā -bija teikusi, ka viņa apprecēsies
ar nabaga zaldātu. To zinādams, ķēniņš nelaidis savas meitas

gandrīz nekur laukā, kur bijuši dažādi ļaudis. Reiz ķēniņa mei-

tai tomēr gadījies satikties ar šo zaldātu, un viņa to tūliņ iemī-

lējusi. Ķēniņš, dabūjis to zināt, teicis, lai liekot zaldātu cietumā

un sadedzinot. leliek viņu cietumā un pēc neilga laika viņu veda

uz sārtu. Līdzi brauca arī ķēniņa meita cietā karietē raudādama.

Uzlika zaldātu uz sārta un mācītājs teica zaldātam, ja šim kas

sakāms, lai vēl saka priekš nāves.

„Labi!" zaldāts teica, „es vēl gribu uztaisīt pīpi."

Viņš izņēma no kabatas šķiltavu un pašķīla trīs reizes. Tū-

liņ trīs suņi bija klāt. Suņi prasīja, ko gribot, lai dara. Zaldāts

teica: šo reizi lai viņu izglābjot no nāves. Tad suņi sākuši sviest

kungus vienu pēc otra uz sārta. Zaldāts apprecējis ķēniņa meitu,

un dzīvo laimīgi vēl šo baltu dienu, ja nav miruši.

12. A. 562. 592. 570. Skolnieks J. Banazis no 73 gadi vecas

M. Banazes Nīcas Mežgalciemā. K. Liel-

oz o1 ak r.

Reiz viens puika gribējis palikt gudrs. Viņš gājis pa biezu

mežu un piegājis pie viena resna ozola, tur sēdējusi viena vece-

nīte un prasījusi, kur viņš iešot. Puika atbildējis, ka iešot meklēt
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pasaules gudrības. Tad vecenīte viņam teikusi: „lelien pa šo

ozola caurumu, tur alā būs pils un pirmā pils kambarī būs sudraba

naudas lāde, uz kuras virsū tupēs runcis. Tu nu uzklāj runcim

šo drāniņu virsū. Tālāk ejot, būs zelta naudas lāde, tur tupēs
virsū tīģeris. Trešā kambarī būs dimanta naudas lāde, tur virsū

sēdēs milzis. Tad tīģerim tu uzmauc šos zelta apaušus un ar

šīm trīszaru dakšām tev būs milzim jāpaceļ acu vāki."

Nu puika arī līdis ozola caurumā iekšā. Izlīdis pa stumbri —

radusies ala, nu līdis alā — radušās trepes, iekāpis pa trepēm

iekšā, tur bijusi loti skaista pils. Puika iegājis pirmā kambari,
atradis pirmo naudas lādi un arī runcis tur tupējis virsū. Puika

uzsedzis runcim drāniņu virsū, tas tūliņ nogājis zemē un puika
atradis tur lādi ar sudraba naudu. Nu puika paņēmis drāniņu,

gājis otrā kambarī, tur atradis zelta naudas lādi, bet uz tās lādes

tupējis tīģeris. Puika tūliņ uzmaucis tīģerim apaušus, tas nogā-

jis no lādes, puika paskatījies lādē un ieraudzījis tur zelta naudu.

Tagad puika gājis tālāk trešā kambarī, tur uz lādes sēdējis liels

milzis. Puikam gan palicis bail, bet viņš atcerējies savas trīs-

zaru dakšas, pacēlis milzim acu vākus un milzis nu varējis re-

dzēt noiet no lādes zemē. Kad milzis nogājis no lādes, tad puika

atradis lādē dimanta naudu.

Nu puika gājis laukā pie vecenes prasīt, ko nu darīt un kā

naudu izvākt laukā, bet iedams aaur kambari, redzējis, ka tīģe-
ris un runcis atkal uzgājuši uz savām lādēm. Vecene iedevusi

puikam stabulīti un teikusi: „Pūt šo stabulīti, tad visi tevi klau-

sīs un visi sāks dancot."

Nu puika gājis atkal iekšā un teicis milzim, lai tas šim izne-

sot runci ar visu lādi laukā. Milzis gan negribējis nest, bet puika

pacēlis viņam' acuvākus un rādījis stabulīti: ja nenesīšot, tad pū-
tīšot stabulīti un viņam būšot jādancā. Milzis vēl neklausa, bet

puika sāka pūst stabulīti un milzim jādancā. Milzis lūdzās, lai

vairs nepūšot, tad nesīšot naudu. Mazu brītiņu papūtis, puika arī

apstājās. Nu milzis pajēma lādi uz plecu un iznesa ar visu runci

laukā. Puika lika runcim sargāt lādi, un pats iegāja līdz ar milzi

pilī pēc otras lādes. Milzis otru lādi arī negrib nest, bet puika
papūtis atkal stabulīti, tad milzis paķēris otru lādi un iznesis to

arī laukā. Tagad puika ar milzi iet pie trešās lādes, bet milzis

šo lādi ne par ko negrib nest laukā. Puika jem no kabatas atkal

stabulīti ārā un pūš, bet milzis tikai dancā un lūdzas, lai ne-

pūšot. Puika arī apstājas un milzis ķeras pie lādes, bet teic,
ka esot dikti grūta, nevarot pacelt. Puika jau atkal jēmis sta-

bulīti laukā, bet tad milzis paķēris lādi un gluži viegli iznesis

laukā, kur stāvējuši runcis ar tīģeri. Nu puika prasījis, kur šīs

lādes varēšot aiznest, bet milzis teicis: „Es gan parādīšu."
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Tad milzis, tīģeris un runcis sagājuši kopā un tūlīt gribē-

juši puiku saēst, bet puika to pamanījis, izrāvis stabulīti un sācis

pūst. Tie nu dancājuši, dancājuši, kamēr visi apguruši un lūgu-
sies lai vairs nepūšot, ka nu vilkšot lādes. Novilkuši lādes kādā

pilī un ienesuši tās tur iekšā. Tur bijis daudz milžu, kas likuši

puikam cūkas ganīt, un šis arī solījies ganīt.
Vienu reiz milži nākuši skatīties, vai puika labi cūkas ganot,

bet puika tik sācis pūst savu stabulīti un nu visi milži daneā-

juši pilnā spēkā. Šie nu lūguši puiku, lai vairs nepūšot, bet puika
tikai pūtis tālāk, kamēr milži apsolījuši atdot viņam visu pili.

Milži arī atdevuši un nu puikam vairs nebijis jāgana cūkas, bet

palicis pa visu milžu valdnieku. Kad puika vairs stabulīti ne-

pūtis, tad tā pierūsējusi, milži, to dabūjuši zināt un nu likuši pui-
kam zaķus ganīt. Puikam bijis jāpadodas, bet šis sācis provēt,
vai nevar rūsi kaut kā nodabūt, un tā stabulīte tikusi atkal vaļā.

Nu viņš palicis dikti priecīgs un tikai pūtis.

Te sanākuši ļaudis skatīties zaķu ganu un puika tikai pūtis
un visi ļaudis dancājuši. paudis par to paziņojuši arī savas ze-

imes ķēniņam, kas viņam negribējis ticēt.

Ķēniņš pats arī atbraucis pie puikas, puika sācis pūst un ķē-

niņš dancājis. Ķēniņš lūdzies, lai nepūšot, viņš došot tam naudu

ar visu savu maku. Bet puika teicis, lai ķēniņš dodot savu meitu

viņam par sievu, tad nepūtīšot. Ķēniņš nu apsolījis puisim dot

pusi savas zemes, bet puika pastāvējis, lai tik dodot savu meitu.

Kad ķēniņš bijis pavisam noguris, tad viņš apsolījis arī. Puika

palaidis zaķus, gājis ķēniņam līdz uz pili un apprecējušies ar

ķēniņa meitu.

13. A. 562. Skolnieks J. Banazis no 73 g. vecas M. Banāzes

Nīcas Mežgalciemā. K. Lielozola kr.

Zaldāts vienu reizi nācis no kara lauka mājās. Viņš bijis

dikti bēdīgs, jo viņam nebijis ne tēva ne mātes. Viņš domājis:

„Kur gan es iešu un kā savu maizi pelnīšu?"

Tad viņš gājis pa biezu mežu un ieraudzījis, ka viena vecene

koka zarā karājas. Tā viņu lūgusi, lai viņš novāc šo no zara.

Zaldāts, būdams drošs, novācis arī veceni no koka zara. Ta vi-

ņam prasījusi, kur viņš nu ies, un viņš pateicis, ka viņam nav

ne tēva ne mātes un pats nezin, kur iet. Vecene teikusi: „Kad
tu man esi labu darījis, tad es tev arī pateikšu laimi."

Tad šī viņu ievedusi dziļā mežā pie kādas egles, kas bijusi

loti resna, bet pati bijusi ar cauru vidu. Tad viņa teikusi, lai

šis laižas iekšā tai egles dobumā, tur būs tukšums un apakš sak-

nēm būs dzirnaviņas. Ka viņš ko vēlēsies, lai tik pagriež tas

dzirnaviņas, tad viss būs pēc viņa prāta. Tā viņš tur ielaidies,
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pajēmis dzirnaviņas un gājis projām. Ejot pa ceļu, viņš redz, ka

viņam brauc pretim smuka kariete, kur sēdējusi dikti skaista jau-

nava, kas bijusi paša ķēniņa meita. Tā viņš tūlī griezis dzir-

naviņas, lai tā meita viņu gribētu, un steidzies tai karietei pakal.

Nogājis līdz tai vietai, kur kariete iebraukusi, viņš griezis atkal

dzirnaviņas, lai visi viņu laipni uzjem. Viņu tur uzjēmuši dikti

laipni un tai meitai viņš loti paticis. Pats kungs nu gan bijis

ar mieru, lai meita jem to zaldātu par vīru, bet lielmātei zaldāts

nepaticis. Kunga dārzā bijis liels koks un koka galotnē bijis

liels putns ietaisījis lizdu.

Reiz putns atlaidies no lizdas, pajēmis lielmātes dimanta

gredzenu un uznesis savā lizdā. Lielmāte nu likusi zaldātam, lai

viņš izjem viņas gredzenu no lizda, tad viņš dabūs viņas meitu

par sievu. Zaldāts atkal griezis savas dzirnaviņas, lai varētu

tikt pie tā gredzena. Jā, nu viņu viens it kā celt uzcēlis gaisā

pie tā lizda un tā viņš dabūjis to gredzenu. Lizdā vēl bijušas
trīs olas: viena sudraba, otra zelta un trešā dimanta. Zaldāts

pajēmis arī tās trīs olas līdz. Tad viņš nolaidies ar visām lietām

zemē un pasniedzis tās lielmātei. Tagad lielmāte viņam vairs

savu meitu neliegusi un nu savīkšuši lielas kāzas.

14. A. 562. H. Skujina, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Annas

Rudzītes Smiltenē.

Kara Pēteris un vē vienc zaldāc, abi nākuši no dienesta uz

māju un bēdāj'šies, ko nu iesākšot, ķešas esot pavisam tukšas,

un ne kapeikas ar abim nebīš pie dvēseles. Gāši vienu dienu,

gāši otru dienu un trešo dienu izšķīrušies, katrs aizgāš uz savu

pusi.
Kara Pēteris gāš gāš un iegāš lielā mežā, kur šim nākusi

pretī veca vecene un prasīsi, kāpē šis tik bēdīgs esot. Nu Kara

Pēteris šai pretī: „Ko tā nu piepriecāšos, ka ne graša nav pie
dvēseles?"

Nu vecene tūlītās, pagaču, lei šis kāpot vītolā, pa vītola

caurumu lei nolaižoties pagrabā, tur naudas būšot vesala lauza,
lei šis tik ņemot, cik uziet, un lei šai atnezot šķiltavīnas. Kara

Pēteris bīš ar mieru. Nu vecene šo izmācīsi, kā lei darot ar

suņim, kas uz naudas lādēm tupēšot, iedevusi Kara Pēteram

virvi un zilu šķorteli un parādīsi to vītolu.

Kara Pēteris uzrāpies vītolā, piesēš virvei vienu galu pie

zara un tā pa virvi laidies vītola caurumā iekšā. Kara Pēteris

laidies laidies, kamē ticis pagrabā iekšā un tā nu gāš pa dzelss

durvim iekšā un apskatījies, kas ta te īsti ir. Pirmā pagrabā bīsi

liela naudas lāde un uz tās vāka tupēš tāds sunc, kam bīšas tik

lielas acis, kā telēķi. Kara Pēteris nu gāš klā un darīš tā, kā
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vecene mācīsi. Papriekšu Kara Pēteris noklāš šķorteli zemē, ta

uzcēlis uz šķorteles suni un cēlis lādes vāku augšā. Lāde bīsi
pillā ar_ kapara naudu. Kara Pēteris nu grābis naudu un bēris
tik ķešas. Ka ķešas bīšas pillas, ta Kara Pēteris uzcēlis suni
apakal uz lādes vāka un gāš pie otrām dzelss durim.

Otrā pagrabā bīsi akai liela naudas lāde un uz lādes vāka

tupeš tads sunc, kam bīšas tik lielas acis kā dzirnavu akmini.
Kara Pēteris noklāš šķorteli zemē, uzcēlis suni uz šķorteles un

cēlis lādes vāku augšā. Lāde bīsi pillā ar sidraba naudu. Nu

Kara Pēteris grābis naudu un bēris, kur vie maz mācēdams. Ka

nu bīš piebēris visas malīnas, ta uzcēlis suni apakal uz vāka un

gāš pie trešam dzelss durim.

Trešā pagrabā bīsi akai liela naudas lāde un uz lādes tupēš
tāds sunc, kam bīšas tik lielas acis, kā baznīcas torni. Kara Pē-

teris noklāš šķorteli zemē, uzcēlis uz šķorteles suni un cēlis lādes

vāku augšā. Lāde bīsi pillā ar zelta naudu un pašā virsū bīšas

šķiltavīnas. Kara Pēteris iebāzis šķiltavīnas azautē un nu grā-

bis zelta naudu un bēris, kur vie mācēdams. Ka nu visas malīnas

bīšas piebērtas, ta bēris labu daļu vē uz kula. Nu Kara Pēteris

uzcēlis suni akai apakal uz lādes vāka, sagrābis naudu no kula

un sabēris šķortelē. Ta Kara Pēteris gāš no pagraba laukā, pa

virvi uzrāpies vītolā un kāpis zemē. Kara Pēteris vē nebīš ne

lāga zemē, ka jau vecene klā un kliedz, lei atdodot šķorteli uu

šķiltavas. Nu Kara Pēteris noskaities, jo vinč jau tāds paātrs
bīš uz sausas zemes, un ar zobiņu vecenei galvu nast (nost)!

Kara Pēteris aizgāš uz pilsētu un dzīvāš pēc lielkunga, jo
nu šim naudas bīš papililam. Tā bīsi ķēnīna pilsēta, kur Kara

Pēteris tagadīnās dzīvāš. Ķēnīnam bīsi viena pati meita, varēn

smuka, bet šai viena ragana pareģosi, ka šai būšot jāpieietot pie

viena prasta zaldāta par sievu un ķēnīc nu par to varēn noerro-

jies, nelaidis šās nekur laukā un turēš šo kapara piflī iemūrētu

un zemi stingrām vaktim. Kara Pēteram ķēnīna meita varēn pa-

tikusies; bet šis nekā neticis viņai klā.

Kara Pēteris dzīvāš varēn lepni un drīz vie šim visa nauda

bīsi pagalam. Vienu vakaru Kara Pēteris nācis mājā un šim

vairāk nekā nebīš vais pāri, kā tik šķiltavīnas. Kara Pēteris

iegāš istabā un grābstījies pēc ugunc. Pēdīgi Kara Pēteris iedo-

mājies, ka šim tak esot šķiltavīnas ķešā. Pagaču, uzšķilšot, kā

tiekot pie gaismas. Kara Pēteris izvilcis šķiltavīnas un šķīlis
vienreiz. Tūlītās bīš klā tas sunc, kam bīš tādas acis, kā telēķi,

un sunc tūlītās prasīš Kara Pēteram: ~Ķēnī, ko vēlies?"

Kara Pēteris šķīlis otrreiz un tūlītās bīš tas sunc klā, kam

bīšas tādas acis, kā dzirnavu akmini un tas sunc akai prasīš Kara

Pēteram: „Kēnī, ko vēlies?"

Kara Pēteris šķīlis trešo reizi un tūlītās bīš klā tas sunc, kam
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bīšas tādas acis, ka baznīcas torņi, un tas sunc akai prasīš Kara

Pēteram: „Kēnī, ko vēlies?"

Kara Pēteris nu vēlēš sunim, lei nesot nauda® lādes šur.

Šuņi arī atnesuši naudas lādes. Nu Kara Pēteram akai bīš nau-

das papillarn un viņč dzīvāš lielkunga dzīvi. Bet nu reiz KaTa

Pēteris sācis domāt, kā dabūtu ķēnīna meitu rokā, jo šim ķē-
nīna meita varēn patikusies. Pēdīgi nu Kara Pēteris izdomās

ar. Viņč šķīlis vienreiz un tūlītās mazākais sunc bīš klā un akai

prasīš Kara Pēteram, ko ķēnīc vēloties. Kara Pēteris sacīš

suņam, lei atnesot ķēnīna meitu uz šā māju. Sunc aizskrēš un

atnesis arī ķēnīna meitu. Rītā Kara Pēteris akai licis suņam,
lei aiznesot ķēnīna meitu apakal uz savu pili. No rīta ķēnīna
meita pamodusies un stāstīsi ķēnīnam, kādu šī sapni pagāšā naktī

redzēsi. Šo esot vienc sunc aiznesis pie viena zaldāta un rītīnā

akai tas pats sunc šo atnesis apakaļ. Kēnīc klausījies, ko klau-

sījies, bet meitai gan nekā nesacīš, tik licis auklei, lei nākošā

naktī uspasējot viņa meitu. Nu aukle uzpasēsi ķēnīna meitu,

ka šī aizgāsi gulēt. Kā ta, naktī akai atskrēš sunc, paķēris ķēnīna
meitu un ar visu prom. Gan nu aukle skrēsi pakaļā, bet nekā,

sunc aizskrēš kā plēsts ar visu ķēnīna meitu. Bet aukle tomē

pamanīsi, pa kurām durim un kurā mājā sunc ar ķēnīna meitu

ieskrien un šī nu klusītēm piegāsi pie tām durim un uzvilkusi

krustu. Rītā akai Kara Pēteris licis suņam, lei aiznesot ķēnīna
meitu apakaļ, bet kā nu gāš pats pa durim laukā, tā pamanīš, ka

uz durim ir uzvilkts krusts. Pagaču, nodomāš Kara Pēteris pats

pie sevis, ka tā vis nevar būt laba zīme! Laikam būšot kāds

noskatījies, kur sunc ar ķēnīna meitu paliekot. Nu Kara Pēteris

gāš no vienām durim uz otrām un vilcis tik krustus, kamē visai

ielai novilcis krustus.

Rītā nu nācis ķēnīc skatīties, kur tas krusts ir uzvilkts, ko

aukle šim stāstīsi. Nu ķēnīc skatījies un brīnījies: uz visām du-

rim savilkti krusti. Sazin nu, kas te ir, kas nav. Tā nu ar ķēnīc
nedabūš zināt, pa kurām durim sunc ienesis ķēnīna meitu. Bet

nu ķēnīc izgūdrēš viltību. Viņč sabēris putraimus pacaurā kulītē

un to kulīti ar visim putraimim piešuvis ķēnīna meitai aiz

muguras.

Trešā naktī akai Kara Pēteris licis suņam, lei atnesot ķēnīna
meitu. Sunc atnesis ķēnīna meitu un rīta pusē akai aiznesis.

Rītā gāš ķēnīc skatīties, vai ķēnīna meita ir kur pa nakti bīsi,
vai nav. Viņč nu redzēš, ka šī ir bīsi gan no mājas laukā, un

ķēnīc nu gāš pa izbārstītim putraimim, kamē piegāš pie Kara

Pētera durim. Nu ķēnīc zināš, uz kurieni sunc aiznes ķēnīna
meitu. Kēnīc nu licis saņemt Kara Pēteri cie(ti) un iemest cie-

tumā. Ka Kara Pēteris bīš jau labu lugu nogulēš cietumā, ta

ķēnīc vēlēš taisīt karātavas, kā varot Kara Pēteri pakārt. Nu
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visadīgi amatnieki strādāsi un taisīsi varenas karātavas. Ka
karātavas bīšas jau gatavas, ta vienc kalēja zellis nācis uz māju
un ka gaš gar cietuma logu, ta pieklauvēs un stāstīs Kara Pēte-

ram, kādas šim esot varēnas karātavas iztaisītas. Nu Kara Pē-

teris sacīš kalēja zellam, lei šis aizejot uz šā māju un atnesot

šķiltavas, šim griboties pīpēt, bet neesot šķiltavu. Kalēja zel-

lis aizgāš uz Kara Pētera māju un atnesis šķiltavas.

Noliktā dienā Kara Pēteri veduši uz karātavām. Nu bīš

milzums laužu, jo visi gribēsi redzēt, kā Kara Pēteri pakārs.
Kara Pēteri pieveduši pie karātavām un ķēnīc šim prasīš, vai

šim esot vē kas ko vēlēties. Kara Pēteris sacīš, ka šim griboties
pīpēt. Nu ķēnīc sacīš, lei pīpējot. Kara Pēteris izvilcis šķilta-
vīnas uņ šķīlis vien reiz, div reiz, trīs reiz. Tūlītās visi trīs suņi bīši

klā un prasīši Kara Pēteram: „Kēnī, ko vēlies? Kēnī, ko vē-

lies? Kēnī, ko vēlies?"

„Cvi, pī," kliedzis Kara Pēteris, „sitat un kožat visus no!"

Suņi papriekšu klupuši ķēnīnam virsū un šo saplēsuši ga-

balu gabalos, ta akai ķēnīna sargiem un citiem. Nu visi manīsi,
ka vais nav labi, un saukuši uz Kara Pēteri: „Tu būsi mūsu

ķēnīc! Tu būsi mūsu ķēnīc!"

Nu Kara Pēteris vēlēš suņirn, lei vairs nevienam neaiztiek.

Kara Pēteris apprecēš ķēnīna meitu, pats palicis par ķēnīnu un

dzīvāš laimīgi.

Piezīme. Sal. triju pirmo variantu piezīmes. P. Š.

15. A. 562. A. Vaski s, Tukumā.

Kāds jauns cilvēks gājis pa pasauli ceļot. Vienā vakarā tas

uzejot mežā mazu būdiņu. Būdiņa bijusi tukša, tikai viena liela

kaste bijusi tanī. Jauneklis bijis izsalcis, un tādēļ cerējis kaut ko

kastē atrast. Attaisījis kasti vaļā, bet tanī atkal bijusi tikai kaste

un nākošā arī. Beidzamā kaste bijusi pavisam maza, un tanī

bijis mazs papīrītis. Raksts uz papīrīša bijis tā izdzisis, ka_ ce-

ļotājs varējis izlasīt tikai vienu vārdu: kalps. Līdz ko šo vārdu

izlasījis, te kāda balss prasījusi: „Ko vēlaties, kungs?"_
Ceļotājs sacījis, ka šis vēloties galdu pilnu ar ēdieniem.

Tūliņ arī tā noticis: galds pilns ar ēdieniem ieradies būdiņā. Pēc

ēšanas ceļotājs domājis: ja jau noslēpumainais kalps varot dot

galdu ar visādiem ēdieniem, tad tas varot dot arī gultu. Nu jau-

neklis atkal lasījis: „Kalp_s!"
Te uzreiz kalps jautājis: „Ko vēlaties, kungs?"
Šis vēloties mīkstu gultu. Vēlēšanās tūlīt piepildījusies.

Otrā rītā ceļotājs lasījis atkal: „Kalps_!"
„Ko vēlaties, kungs?" balss vaicājusi.
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Ceļotājs atbildējis, ka šis vēloties pili pie tuvākā ķēniņa pils,
bet daudz lepnāku un skaistāku nekā ķēniņam. Tā arī noticis.

Ķēniņa pilij pretī radusies viena cita pils, vēl lepnāka un skai-

stāka. Ķēniņam nepaticis, ka viņa pilij pretī sveša pils un vēl

lepnāka. Ķēniņš pieteicis jaunajam ķēniņam karu. Vecajam ķē-

niņam sanācis liels pulks karaspēka, bet jaunajam ķēniņam bijis

kādas trīs reizes vairāk. To redzēdams, vecais ķēniņš teicis:

ko nu šie karošot, labāk izlīgšot ar labu. Abi atlaiduši kara pul-

kus un noslēguši mieru.

Ķēniņam bijusi skaista meita, bet neviens neuzdrīkstējies to

bildināt. Kādu dienu) ceļotājs saucis kalpu. Kalps atsaucies.

Ceļotājs tam licis atnest no ķēniņa pils ķēniņa meitu ar visu gultu,
bet tikai tā, ka lai tā nepamostos. Otrā rītā kungs licis kalpam

ķēniņa meitu nogādāt atpakaļ. Nu ceļotājs gājis pie ķēniņa meitu

bildināt. Ķēniņš bijis ļoti laipns un meitu apsolījis. Sarīkotas

lepnas kāzas. Pēc kāzām jaunais ķēniņš ar sievu dzīvojis tīri

laimīgi, bet te kādā dienā kalps ieradies pie kunga un sacījis:

«Cienījamais kungs, visu šo laiku esmu tikai tev kalpojis. Visas

tavas vēlēšanās esmu tev izpildījis, bet tagad es gribu arī no

tevis mazumiņu lūgt."

■Kungs prasījis, ko tad šis vēloties? Kalps teicis, ka vēloties

to papīriņu atpakaļ dabūt, kas bijis kastē. Ak, tā. Jā, jā, lai

ņemot vien atpakaļ to papīrīti. Kalps paņēmis.

Naktī ceļotājs pamodies un jutis biesmīgu aukstumu. Brī-

nījies, kā pilī varot tā salt. Arī ķēniņiene pamodusies un brī-

nījusies, kā pilī tā varot salt. Kad aususi gaisma, abi ierau-

dzījuši, ka negul pilī, bet vecā meža būdiņā. Tad ceļotājs teicis

ķēniņienei: „Ej tu pde saviem vecākiem, jo tu esi ieradusi lepni

dzīvot, bet es palikšu pie sava — iešu ceļot."
Un tā tie abi aizgājuši katrs savā vecā dzīvē.

4. Galdiņ, klājies.

1. A. 563. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP. 111, 22 (10).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu

dienu viens gudrais dēls sācis tēvam virsū plīties, lai laižot viņu

pasaulē. Tēvs laidis. Nu gudrais dēls gājis, gājis, bet kā par

nelaimi, nevarējis nekur darba dabūt. Beidzot saticis vienu vīru

un lūdzies, lai jau dodot kādu darbu. Vīrs atteicis: „Ja esi mierā

ar to algu, ko no laba prāta samaksāšu gada galā, tad nāc šurp."
Dēls bijis ar mieru. Kad gads bijis pagalam, tad vīrs iedevis

dēlam galdautu par algu sacīdams: „Uzcītīgi tu man kalpoji, labu

algu dabūsi! Šis galdauts vairāk vērts nekā nauda. Tev viņš
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tik jaizklaj un_ jāiesaucas: „Galdaut, klājies!" tad tūlīt gadīsies
tur virsū gardākie ēdieni, labākie dzērieni!"

Dēls pateicies un gājis uz māju. Bet pusceļā uznācis vakars,

bijis jāiegriežas pie kāda saimnieka pārgulēt. Saimnieks uzņēmis

gan, bet gribējis arī zināt, kas tas par galdautu.

„Tas ir tads galdauts, kam nevar teikt: „Galdaut, klājies!"
dēls atbildējis un tad aizgājis gulēt.

Bet kamēr dēls gulējis, saimnieks paņēmis galdautu un uz-

saucis: „Galdaut, klājies!" Tūlīt gadījušies gardākie ēdieni, la-

bākie dzērieni. To redzēdams, saimnieks paņēmis dēla galdautu
un nolicis citu savu galdautu tai vietā. Otrā dienā dēls, nekā ļauna

nedomādams, pārgājis mājā un stāstījis tēvam, lai tūlīt aicinot

viesus, viņš būšot ar savu galdautu visus labi pacienāt. Viesi sa-

nākuši. Nu dēls gribējis rādīt, ko viņa galdauts spēj, viņš uz-

saucis: „Galdaut, klājies!" Bet nekā, — galdauts neklājies un ne-

klājies. Dēls gan sācis brīnīties, bet ko tas viss līdzēja? Viesi

sākuši smieties, tēvs palicis dusmīgs, visa lielība bijusi vējā.

Drīz pēc tam atkal otrs gudrais brālis plijies tēvam virsū, lai

to laižot pasaulē. Tēvs laidis. Šis nu gājis, gājis, bet arī neva-

rējis nekur darbu atrast. Beidzot saticis to pašu vīru un lūdzies,
lai dodot darbu. Vīrs atteicis: „Ja esi mierā ar to algu, ko no

laba prāta samaksāšu tev gada galā, tad nāc šurp."

Otrs dēls bijis ar mieru. Gada beigās vīrs iedevis otram dē-

lam aunu par algu, sacīdams: „Uzcītīgi tu man kalpoji, labu algu
dabūsi! Šis auns vairāk vērts nekā nauda. Tev tik jāuzsauc:

„Auniņ, gremo!" tad auns tūlīt atgremios zelta dukātus."

Otrs dēls pateicies un gājis uz māju. Bet pusceļā uznācis va-

kars; bijis jāiegriežas pie tā paša saimnieka pārgulēt, kur toreiz

brālis gulējis. Saimnieks uzņēmis gan, bet gribējis arī zināt, kas

tas par aunu.

„Tas ir tads auns, kam nevar teikt: „Auniņ, gremo!" otrs dels

atbildējis un tad aizgājis gulēt.

Bet kamēr šis gulējis, saimnieks paņēmis dēla aunu un nolicis

citu savu aunu tai vietā. No rīta otrs dēls pārgājis mājā un stāstī-

jis tēvam, lai saaicinot viesus, viņa auns būšot visus bagātīgi ap-

dāvināt. Viesi sanākuši. Nu otrs dēls tūlīt ņēmies rādīt, ko viņa

auns spēj, viņš uzsaucis: „Auniņ, gremo!" Bet nekā, auns negre-

mojis un negremojis. Dēls nu gan brīnojies, bet tikpat: viesi sākuši

smieties, tēvs palicis dusmīgs, visa lielība Vējā.
Pēc kāda laika atkal muļķītis plijies tēvam virsū, lai laižot

pasaulē; bet tēvs teicis: „Tavi gudrie brāļi nekā neizdarīja, ko tad

tu domā pasaulē izdarīt?"

„Tēt, vai nu ko izdaru, neizdaru, bet laid mani!"
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Tēvs laidīs arī. Muļķītis nu gājis, gājis, kamēr saticis to pašu

vīru. Lai dodot darbu! muļķītis kaulējies. Vīrs atteicis: «Ja esi

mierā ar to algu, ko no laba prāta samaksāšu tev gada galā, tad

nāc šurp."

Labi, bijis mierā.

Gada galā vīrs iedevis muļķītim rungu sacīdams: «Uzcītīgi

tu man kalpoji, /labu algu dabūsi! Šī runga vairāk vērts nekā

nauda. Tev tik jāuzsauc: «Runga sit!" tad runga tūlīt mizos katru,
kas tik tev iedomājies pāri darīt."

Muļķītis pateicies un gājis uz māju; bet pusceļā uznācis va-

kars, bijis jāiegriežas pie tā paša saimnieka pārgulēt, kur toreiz

abi brāli gulējuši. Saimnieks uzņēmis labprāt, bet gribējis zināt,
kas tā par rungu.

«Tā ir tāda runga, kurai nevar teikt: «Runga, sit!" muļķītis

atbildējis un nolicies gulēt.

Bet kamēr šis gulējis, saimnieks tīkojis pēc rungas. Viņš do-

mājis: «Ja galdauts un auns tik derīgi, tad jau runga būs vēl de-

rīgāka."

Un tūlīt paņēmis rungu, uzsaukdams: «Runga, sit!"

Acumirklī runga paklausījusi, uzlēkusi saimniekam mugurā

un devusi un devusi. lesākumā nabadziņš gan kaunējies bļaut,
bet kad jau vispāri rādījušies zilumi, tad sācis bļaut nelabā balsī.

Nu skrējis muļķīti modināt, lai pestījot. Bet muļķītis teicis: «Ja
atdosi galdautu un aunu, ko brāļiem noņēmi, tad pestīšu."

«Atdošu, atdošu!"

Labi. No rīta muļķītis pārgājis ar galdautu, aunu un rungu

imājā un teicis tēvam, tai saaicinot viesus. Tēvs domājis: «Laikam

atkal rādīs kādas blēņas, bet ja nu tā grib, saaicināšu ar."

Viesi sanākuši. Bet muļķītis nerādījis vis blēņas. Kā uz-

saucis: «Galdaut, klājies!" tā arī bijuši ēdieni, dzērieni visulabākie.

Visi ņēmušies mieloties. Pēc maltītes muļķītis vēl iestiepis aunu,

licis tam gremot dukātus un apdāvinājis visus bagātīgi; tik abiem

gudrajiem brāļiem vēl ar to nepieticis. Tie zaimojuši muļķīti teik-

damies, ka galdautu un aunu viņi nopelnījuši un nevis muļķītis.
Ja muļķītis esot nopelnījis kautko, tad lai rādot šurp. To dzirdot,

muļķītim aptecējusies sirds; viņš iesaucies: «Te ir mans nopelns:

«Runga, sit!"

Acumirklī runga klupuši brāļiem, zaimotājiem, virsū, devusi

un devusi. Šie saukuši, lai glābjot, lai pestījot; bet muļķītis at-

teicis: «Ātrāk nepestīšu, kamēr apsolāties mani nekad vairs par

muļķi nesaukt, nedz arī zaimot."

Brāļi apsolījušies; muļķītis tūdaļ atpestījis.
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2. A. 563. Mezevsku Jānis, Ozolnieku Tiltiņos. Jkr. V, 102.

LP. VII, 11, 25, 3, 11.

Vienam tēvam bija trīs dēli un desmit dālderi naudas, ko dot

katram dēlam. Vecākais dēls teica kādu dienu: „Tēvs, dod man

manu dalu: man tīkas iet pasauli apraudzīt."
Tēvs viņam iedevis pienākošos 10 dālderus un dēls aizgāja.

Viņš gāja, gāja caur mežiem, pa ilaukiem un malu malām. Mež-

malā viņš uzgāja mazu mājiņu, kurā vecs vīriņš dzīvoja.

„Ko tu, dēls, te meklē?" vecītis viņam uzprasīja.
Žēns atbildēja: „Es ērmu pasauli apraudzīt."
Vecītis viņu aizveda uz kūti, parādīja tam kādu bučiņu un pra-

sīja: „Dēls, cik dosi man par šo bučiņu?"

„Došu tev, cik kule spēs," zēns atteica un samaksāja 10

dālderu.

Aizejot vecītis teica: „Ja tu teiksi uz bučiņu: „Buciņ, sper!"
tad viņš izspers simtiem dālderu."

Zēns aizgāja ar nopirkto bučiņu uz mājas pusi. Viņam uznāca

nakts un tas pārgulēja kādā krogā. Gulēt iedams viņš piekodināja
krodzeniekam, lai tas neteic vārdu: „Bueiņ, sper!"

Krodzenieks, ziņkārīgs, kā jau krodzenieki mēdz būt, gribēja

izzināt, kas notiks, kad šos niecīgos vārdus teiks. Piegāja, kad

zēns jau bija gulēt aizgājis, pie bučiņa un teica: „Buciņ, sper!"

Tiklīdz kā krodzenieks šos vārdus bija izteicis, te buciņš iz-

spēra simtiem dālderu. Tādu brīnumu redzēdams, krodzenieks

paglabāja zēna bučiņu un ielika viņa vietā citu.

Zēns, no rīta izcēlies, nekā nezinādams par blēdību, paņēma

bučiņu un gāja mājās. Mājās pārnācis, dēls, tēvu ieraudzījis, saka:

„Bueiņ, sper! Buciņ, sper!" bet buciņš nesper vis. Kad tēvs vēl

dzirdēja, cik par bučiņu samaksājis, tad ņēma kančuku un zēnu

krietni sapēra.

Nu otrs dēls prasīja tēvam savus 10 dālderus. Tos dabūjis,

viņš aizgāja tāpat pasaulē apraudzīties. Arī viņš uzgāja to pašu

mazo mājiņu, kurā dzīvoja vecais vīriņš.

„Ko, dēls, meklē?" jautāja vīriņš.
„Eimu pasauli apraudzīties."

Vīriņš noveda zēnu pie kāda galdiņa un prasīja: „Dēls, cik tu

man dosi par šo galdiņu?"

„Došu, tēvs, ko kule spēs," zēns atbildēja, samaksāja 10 dāl-

deru un paņēma galdiņu.

Aizejot vecītis teica: „Ja tu teiksi: „Galdiņ, klājies!" tad gal-

diņš būs pildīts visādiem ēdieniem un dzērieniem!"

Zēns griezās uz savām mājām atpakaļ. ledams, tas uzgāja

to pašu krogu, kurā vecākais brālis bija gulējis, arī viņš tur pār-

gulēja. Gulēt iedams, viņš piekodināja krodzeniekam, lai nesa-
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kot: „Galdiņ, klājies!" Bet krodzenieks tomēr teica. Krodzenieks

galdiņu pārmainīja ar citu. Zēns no rīta uzcēlies, un par tādu blē-

dību nekā nezinādams, paņēma galdiņu un aizgāja. Mājās pār-

nācis, tas izteica tēvam galdiņa īpašības. Tēvs teica: „Galdiņ,

klājies!" bet galdiņš neklājās vis un tēvs ņēma atkal kančuku un

zēnam labi sadeva.

Beidzot arī jaunākais dēls gribēja iet pa pasauli. Tēvs iedeva

tam naudu un dēls aizgāja. Arī šis uzgāja mazo mājiņu. Vecītis

tam rādīja sprigulīti tarbiņā un prasīja: „Dēls, ko dosi man par

šo sprigulīti? Ja saka: „Sprigulīt, laukā!" tas izlēc no šīs tarbi-

ņas un dod, vai acs, vai galva."

„Došu, tēvs, ko kule spēs!" zēns atbildēja, samaksāja vecī-

tim 10 dālderu, paņēma sprigulīti un griezās uz mājām. Arī viņam

uznāca nakts pie tā paša kroga un viņš palika te par nakti. Gulēt

iedams, tas krodzeniekam piekodina, lai nesaka: „Sprigulīt,laukā!"
Bet ziņkārīgais krodzenieks, ar bučiņu un galdiņu bagāts palicis,

pārkāpj arī šoreiz piekodinājumu. Bet tavu nelaimi! tiklīdz iz-

teica: „Sprigu'līt, laukā!" te sprigulītis no tarbiņas ārā, krodzenie-

Kam virsū un dod, kur tik trāpa, vai acs, vai galva. Krodzenieks

sāka mukt, sprigulītis tam pakal un dod, ka dod. No trokšņa uz-

modās zēns. Krodzenieks, no sprigulīša nevarēdams nekā at-

gaiņāties, gāja zēnu lūgties, lai sprigulīti apturētu. Zēns atteica:

„Tik tad apturēšu sprigulīti, kad" tu atdosi manu brāļu lietas, bu-

čiņu un galdiņu!"
Krodzenieks apsolījās. Zens nu apturēja sprigulīti, teikdams:

„Mīlais sprigulīt, ej labāk nogulies tarbiņā!"
Bet krodzenieks liedzās to dot, ko bija apsolījis, kad sprigu-

lītis bija apstājies. Zēns uzsauca sprigulītim: „Sprigulīt, laukā!

un dod otrtik daudz!"

Sprigulītis arī tūlīt no tarbiņas ārā un dod atkal krodzenie-

kam, kur tik trāpa, otrtik daudz, kā pirmo reizi. Krodzenieks sāka

atkal lūgties, lai tik sprigulīti apsaucot, būšot jau visu atdot. Zēns

apsauca, bet krodzenieks vēl negribēja dot, teikdams, ja nebūtu

sists, tad gan atdotu. Sitienu dēļ ne par ko nebūšot atdot. Zēns

uzsauca atkal sprigulītim: „Sprigulīt, laukā! un dod trīsreiz tik

daudz!"

Sprigulītis arī tūlīt no tarbiņas ārā un dod krodzeniekam, kur

klāt tikdams, kamēr krodzenieku gandrīz pavisam pasita. Zēns

sprigulīti tik tad apsauca, kad krodzenieks bija licis bučiņu un gal-

diņu atnest.

Zēns izmēģināja abus, vai tiešām tie ir pareizie, un tik tad,
kad tos par tādiem bija atradis, griezās uz mājām. Tēvs ar abiem

brāļiem viņu sagaidīja un ņēmās tūlīt visas trīs lietas izmēģināt.
Ar naudu, ko buciņš saspēra, tie izrīkoja lielas viesības. Viesi

nespēja visa baudīt, ko galdiņš tiem no ēdieniem un dzērieniem
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gādāja. Pēc viesībām katrs brālis paņēma savu īpašumu: vecā-

kais bučiņu; vidējais savu galdiņu; jaunākais, sprigulīti un visi

dzīvoja laimīgi.

3. A. 563. E. Granovska no M. Parūķes, Bikstos. K. Cor-

bika krājumā.

Reiz dzīvojuši trīs brāli. Divi bijuši gudri, trešais muļķis.

Pavisam dumjš jau gan viņš nebijis, brāli to par tādu tik iesau-

kuši, negribēdami tam dot mirušā tēva mantojumu. Gudrie brāli

sējuši labību. Arī muļķis, domādams sekot gudro brāļu priekšzī-

mei, gribējis to darīt, bet gudrie brāļi uz saviem laukiem muļķim

nav ļāvuši labību sēt. Tad muļķis paņēmis maisu labības uz ple-

ciem un gājis uz mežu, tur viņš arī savu tiesu iesējis. Kā nu rudzi

cik necik būtu paaugušies, tā irbes tos izkārpījušas. Nu muļķis gā-

jis savus rudzus pa naktim sargāt. Reiz tas noķēris kādu irbi un

gribējis jau nest uz māju, priecādamies, ka nu būs gards ku-

moss. Bet irbīte gauži lūgusies, lai laiž viņu vaļā. Muļķim bi-

jusi laba sirds, bet bijis arī žēl skaistā rudzu lauka. Tāpēc viņš

sacījis: „Ko tu man dosi par to, ka palaidīšu?"

Irbīte iedevusi muļķim galdautiņu un sacījusi: _„Ka tu gribi

ēst, tad tik pasaki: Galdautiņ, klājies! Tad tev būs ēdienu un

dzērienu pa pilnam. Kad būsi paēdis, pasaki: Galdautiņ, sa-

tinies!"

Ar to muļķis bijis mierā. Viņš palaidis irbi vaļā un gājis

uz mājām. Ceļā viņš iegājis pie pirtnieces. Viņš iedevis galdau-

tiņu pirtniecei paturēt, bet pats gājis pirtī pērties. Pirtī iedams,

viņš pirtniecei pieteicis, lai tik nesaka: „Galdautiņ, klājies."

Bet pirtniece tādēļ tīšām iesaukusies: „Galdautiņ, klājies!"

Tūlīt bijis ēdienu un dzērienu pa pilnam. Bet pirtniece bijusi liela

gudriniece. Viņa muļķa galdautiņu samainījusi ar citu līdzīgu.

Mājā pārgājis, muļķis gribējis palielīties ar savu dāvanu un

teicis: „Galdautiņ, klājies!"
Bet galdautiņš neklājies vis. Nu muļķis nopratis, ka īstais

galdauts pirtniecei.
Otrā naktī muļķis atkal mežā noķēris irbīti. Tā viņam šo-

reiz iedevusi oglīti un teikusi: „Ja tev, puisīt, kur jāiet, tad tik

pasaki: Atmin kājiņu, atmin kājiņu. Tūlīt_ pie tevis pieskries

melns kumeliņš un aiznesīs tevi, kur vien vēlēsies."

Muļķis pateicies par dāvanu un pieteicis, lai irbīte vairs

viņa daļā nenāk. Tad viņš svilpodams gājis uz mājām. Ceļa

tas atkal iegriezies pie pirtnieces. Pērties iedams, tas iedevis

pirtniecei oglīti paturēt un pieteicis, lai nesaka: atmin kājiņu. Bet

pirtniece tīšām teikusi: „Atmin kājiņu!"
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Te pie tās pieskrējis zviegdams melns kumeliņš. Nu pirt-
niece apmainījusi muļķīša oglīti ar citu. Mājās pārgājis, muļķītis

gribējis palielīties ar savu dāvanu un teicis: „Atmin kājiņu." —

Bet kumeliņš kā nenācis, tā nenācis. Nu viņš nopratis, ka arī

oglīti paņēmusi pirtniece.
Trešo nakti muļķītis noķēris irbīti trešo reizi. Šoreiz tā vi-

ņam iedevusi kulīti un teikusi: „Ja tev kāds pāri dara, tad tik

saki: rundziņ, sities!"

Bet pirtniece arī šoreiz nav klausījusi teikumam, iesaukusies:

„Rundziņ, sities!"

Tā rundziņa izlēkusi no kulītes un tā devusi, tā devusi pirt-
niecei pa muguru, ka šī kliegdama, brēkdama ieskrējusi pie muļ-

ķīša lūgties, lai savalda rundziņu. Bet muļķītis nebijis vis tāds

muļķis. Viņš licis pirtniecei vispirms atdot galdautiņu un oglīti.
Tad viņš svilpodams gāja ar atdabūtām mantām uz mājām un nu

dzīvojis laimīgi.

4. A. 563. L. Jansone no 70 g. vecā J. Brūvera, Embūtē.

K. Corbika krājumā.

Dzīvo viens nabadzīgs tēvs ar trim dēliem. Vienreiz tēvs

teic vecākam dēlam: „Dēls, es palieku vecs, un jūs visus uztu-

rēt nevaru, tev būs jāiet pasaulē sev maizi pelnīt."
Dēls iet, iet — satiek vienu vecu vīriņu ar baltu bārzdu, di-

vas nūjas rokā. Vīriņš vaicā: „Dēls, uz kurieni iedams?"

„Eimu darbu meklēt."

„Nāc pie manis, es tev došu darbu," saka vecais.

„Kā tu man darbu vari dot? Tu jau pats esi nabags."
Dēls iet tālāk — iet, iet kādu gabalu — satiek lepnu brau-

cēju: karietē iejūgtas četras mellas cūkas, karietē sēž melli

ģērbies kungs, kučeris tāds pats melis sēž uz buka. Dēlam ienāk

prātā: diez vai tik tas mellais kungs nav pats veltīs. Ja būtu

labs cilvēks, tad jau nebrauktu ar cūkām, un vēl tik ātri — viss

ceļš kā putekļu mākonī. Lai nu būtu kas būdams, dēls iet tik

savu ceļu. Te uzreiz kariete apstājas, mellais kungs uzkliedz:

„Puiš, uz kurieni tu?"

„Eimu darbu meklēt," šis atbild.

„Nāc pie man', es tev doš' rubli pa dienu!"

Dēls ir ar mieru.

„Man vēl jābrauc darīšanās kādas simts jūdzes tālu," mel-

lais kungs nosaka. „Ej tik pa šo ceļu, tad mēs atkal satik-

simies."

Un mellais kungs aiziet kā viesulis ar savām cūkām. Dēls

iet tālāk — kādu gabaliņu gājis, redz savu kungu braucam, visa

tā puse aizkūpējusi. Kā ir nu dēlam klāt, tā mellais kungs noķer
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šim pie čegnas un iesviež ratos. Šis nu bļau' un spārdās, bet ko

tu darīsi? Vella nagos jau ir. Brauc, brauc —te uz vienu rā-

vienu cūkas no ceļa zemē, purvā iekšā, ka novārās vien. Dū-

ņas pašķiras, kariete ar visām cūkām pazūd kā ūdenī. Dēls

atsajēdzas un redz, ka ir ellē. Ko darīs? Arā tikt nevar, prasa

vellam darbu. Velis ieved šo tādā šaurā istabelē: gar sienām

karājas cilvēku gala, vienā stūrī sirdis, otrā galvas, plūci, aknas.

Velis saka: „Nu tev būs darbs ar cilvēku dīrāšanu. Tās ādeles

uznes uz bēniņģi, pažaun uz kārts. Tie citi liekumi lai paliek

tepat."
Mokas roka ir. Dels nu tikko vakaru sagaida, teic vellam, lai

šo atlaiž, ka tāds darbs nav pa prātam. Velis nosviež savu ce-

puri pie zemes un liek šim jemt augšā. Kā šis liecas jemt, tā

velis šim ar nagiem uz kumbri un izraun ādas lāpu, pakabina uz

naglu. Tad velis izvelk no kabatas rubuli un iedod dēlam pašam

savu kučeri un liek šo uzvest virszemē. Dēls nu ir tā nomuri-

nāts, tā nomocīts, ka tikko var pārvilkties pie tēva. Visi if lai-

mīgi par to pašu rubuli — ir ko maizi nopirkt un kādu siļķīti.
Rītā jāiet vidējam dēlam. let, iet — satiekas atkal veco vī-

riņu. Tas vaicā: „Uz kurieni iedams, dēls?"

„Eimu darbu meklēt."

„Nāc pie manis, es tev došu darbu," vīriņš dēlu uzrunā.

„Kā tu man darbu vari dot, tu jau pats esi nabags?"

Dēls iet tālāk — satiek mello kungu. Tas uzaicina šo par

puisi un iestāsta šim, lai iet tik pa ceļu prom. Drīz viņš pats

braukšot apakal, tad satikšoties. Labi! Dēls iet, iet — pēc

maza brīža brauc mellais kungs, ka visa zeme dimd, paķer savu

puisi kā tabaka maku aiz čegnas, iesviež karietē. Kā nāk pie

purva, tā cūkas no ceļa zemē un nogrimst visa kariete purvā, ka

novārās vien. Dēls tik atjēdzas no rīta, ka ir vella nagos. Jā-

strādā ir, ārā tikt nevar. Strādā, strādā kādas divas dienas un

naktis, bet ilgāki vairs nevar izturēt. Prasa melJajam kungam,

vellam, lai šo atlaiž. Velis nosviež pie zemes savu cepuri un liek

jemt puisim augšā. Kā šis nu jem to cepuri, tā velis uz kumbri

virsū un izplēš īsti labu lāpu un pakabina uz naglas pie vecākā

brāļa lāpa. Šim nu sāp, ka nezin vairs ko darīt. Kučeris uzved

šo zemes virsū, šis nu velkas mājās pie tēva. Tēvs laimīgs pa

tiem diviem rubuliem. Nu jau maza bēda, ēšana kādu laiciņu ir.

Rītā iet jaunākais dēls pasaulē, atvadās no tēva un brāļiem:
tēvs novēl labas laimes. let, iet — redz: nāk pretim vecs vī-

riņš. Dēls pasveicina vīriņu, vīriņš vaicā: „Uz kurieni iedams,

dēls?"

Šis atbild, ka ejot darbu meklēt, tevs vecs, ko darīs?

„Nāc pie manis, dēls, es tev došu darbu."
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Dēls ir ar mieru. Vīriņš liek dēlam sev sēsties mugurā. Šis

nesēž — turas pretī, kā mācēdams: „Vai, mīļo vectētiņ, es jau
tev muguru varu salauzt. Ta jau es tevi labāk nesīšu, es esmu

stiprāks."
Neko nevar darīt: vīriņš neatlaižas, dēls uzsēžas ar. Ve-

cītis paceļas gaisā un uzbrauc debesīs. Es tev teicu tos jauku-
mus: eņģeļi skraidelē, spēlē, dzied tur daž' un dažādi. Dēlam

nu ir tīrās svētdienas — paspēlē, padzied, nekas nav jādara. Tā

nu šis tur kādu laiku dzīvo. Vecītis vairs nestaigā par naba-

dziņu, bet ir viscauri baltās drēbēs, kā jau pats Dievs. Tas visādi

palīdz dēlam un ir vēl labāks kā īstais tēvs.

Kādu dienu Dievs saka dēlam: „Nu, mans dēls, tu esi labu

laiciņu pie manis dzīvojis, ej tagad pie sava tēva. Viņš ir nobē-

dājies par tevi: gaida tevi katru stundiņu pārnākam. Tur uz

zemes plosās bads, nevienam nav ko ēst."

Dēls ir ar mieru. Dievs saka: „Tu man esi bijis labs dēls;

tāpēc, ka tu tik labi mani paklausīji, es tevi bez algas projām nelai-

dīšu. Te tev būs galdiņš, auniņš un sprigulis. Ja tev gribas ēst,
tad sit pie galdiņa un saki: «Galdiņ, klājies!" Ja tev vajaga
naudas, tad saki auniņam: «Auniņ, sper naudiņu!" Un ja tev

kāds dara pāri, tad saki sprigulim: «Spriguli sit!"

Tā nu Dievs dēlu pamāca, pārvēršas atkal par vecu vīriņu un

nones šo atpakaļ uz zemes. Dēls nu iet, iet — pienāk vakars.

Tēva mājas vēl tālu, ieiet šis vienā krogā pārgulēt nakti. Šis nu

ir piekusis, ēst ari gribas, uzsauc galdiņam: «Galdiņ, klājies!"

Galdiņš apklājas ar tādiem gardiem ēdieniem, ka tik kūp un

garo vien. Dēls paēd labi, liekas guiēt. No rīta pamožas, redz:

galdiņa nav. Ko nu darīs? Teic sprigulim, lai sit. Te sprigulis
uzreizu pie krodzenieka iekšā un tik velē. Krodzenieks cieš,
cieš — redz, ka nieki nebūs. Lēcas pliks no gultas ārā, skrej

un bļauj visā kaklā. leskrej sieva un iet glābt šo. Ku' tu, Die-

viņ! Sprigulis dod pa nagiem, ka zili paliek. Krodzeniekam nu

tā sāp, tā sāp, ka vairs nekur glābties, bet sprigulis tik zolē.

Dēls ieiet pie krodzenieka un uzsauc: „Spriguli, stājies!"

Sprigulis apstājies, bet krodzenieks nu ir sasists mīksts kā

ābols. Dēls nu izstāsta, kāpēc sprigulis viņu sitis. Krodzeniekam

nu ir tāds kauns, ka gribētu zemē ielīst, ja tik varētu. Pieiet šis

pie skapja, izvelk galdiņu un atdod dēlam. Dēls patencina par
nakts mājām un aiziet. Pāriet mājā, redz, kāda liela nabadzība:

tēvs ar brāļiem ēd putru, siļķi un sakaltušas maizes garoziņas, šis

nu apsēžas, noliek savu galdiņu un uzsauc: „Galdiņ, klājies!"

Galdiņš apklājas ar daž' un dažādiem ēdieniem, kūp un garo.

Dēls saaicina visus pie galdiņa. Nu ir visi tik priecīgi, tik lai-

mīgi, ka nezin nemaz, kā patencināt jaunākam brālim. Un tā
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viņi visi ir paēdušies, naudas ar netrūkst, dzīvo laimīgi un sa-

ticīgi.

5. A. 563. A. Smagars, Līksnas pag.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, viņim beja treis dāli. Pēc muotes

nuoves tāvs aprecēja cytu sīvu, kas beja rogona. Rogona beja

lūti borga. Jei sacīja: „Kausim zemē bārnus!"

Bet tāvam beja žāj sovu bārnu. Tāvs lobuok bārnus aiz-

vedja uz mežu. Viņi staiguoja vysu dīnu un zam vokora īraudzēja

ustabiņu. Iguojuši īkšā, viņi īraudzēja vecīti. Bārni prasīja nokts-

muoju, bet vecītis teica: „Pi manis byus vīta tik vīnam." Vīns

bruolis palyka pi vecīša, bet divi aizguoja. Viņi vēl redzēja usta-

biņu un guoja īkšā, tur palyka ūtrs bruols. Trešais bruoils pa-

lyka pi trešuo vecīša.

Pēc treju godu bruoļi gribēja tikt muojuos, vecīši jūs palaidja.

Pyrmam dālam īdeva galdiņu, ūtram kozulānu un trešam rungu.

Pyrmais dūduos ceļā, bet te pīnuok vokors un viņš apmātas
vīnā krūgā uz noktsmuojom. Pyrmais bruols soka krūdznīkam,
lai sataisa lobās vokariņas. Krūdzinīks arī sataisa. Bet te bruols

grib puorsolīcynuot par sovu galdiņu un soka: „Goldiņ, kluojīs!"
Un galdiņš apkluojās ar vysaidim ēdīnim. Krūdznīks galdiņu

pajēma sev un īlyka cytu vītā. Reitā dāls pajem galdiņu un īt

uz muojom. Viņš soka tāvam, lai sasauc vysus rodus un pa-

zeistamus, šam asūt breinuma golds. Kod vysi saguoja, dāls

soka: „Goildiņ, kluojīs."

Bet goldiņš nakluojas, dāls nūkaunējīs prosa, lai nasadusmoj

uz viņa. Utram dālam ari taipat .krūdznīks nūzūg kozūlānu, un

rodi sasyrduos, ka nivīns naasūt nikuo loba puornasuši.

Tagad īt trešais bruols uz muojom. Viņš ari īit krūgā.

Bruols ar krūdznīku obi ād kūpā. Krūdznīks lelējās, ka šis asūt

nūzadzis breinuma lītas, galdiņu un kozūlānu. Bruols tagad labi

zyna, ka juo bruoli apzogti. Jis soka rungai, lai jei lobi atper

krūdznīku. Runga ari atper jū un jis ar lobu atdūd galdiņu un

kozulānu.

Reitā bruols dūdas uz muoju. Muojuos viņš sasauc vysus

rodus un pazeistamus. Nyu trešais bruols soka: „Galdiņ, kluo-

jīs!"
Un goldiņš apkluojuos ar vysaidim edīnim un dzerīnim.

Vysi ād, cik vīn grib. Tod soka uz kozulānu: „Kozulāns, pa-
loksti!"

Un kozulans suoka lakstīt un suoka biert zalta nauda. Dals

vysim īdūd ari naudas. Vysi aizbrauc uz muojom. Vokorā vysi
treis bruoli, pamuote un tāvs kuop uz ustabas augšas gulātu.
Divi vacuokī bruoli aizmīg, bet jaunuokais klausuos, kū runuos
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pamuote. Pec kaida laiciņa soka rogona: „Dūd nazi, es viņus
nūkaušu."

Bet tāvs soka: „Pagaid, lai īmīg."
Un pēc laiciņa tāvs atdevja nazi pamuotei. Tikkū gribēja

kaut vīnu bruoli, bet jaunuokais posoka: „Rundziņ, sadūd."

Un runga suoka sist rogonu. Bet rogona suoka prasīt, lai

atnas tū pūdiņu, kur zam gultas. Tajā pūdiņā beja stypruma

vudins. Dāls ari atnas, bet nadūd vairuok dzert par pusi. Ro-

gona drusku atspierga, viņa sāduos uz slūtas un aizbraucja pa

gaisu. Bet dāli ar tāvu suoka dzeivuot laimīgi.

6. A. 563. A. Gari - Juone no A. Grīstiņa, Kokorevas pag.

Dzeivuojiis vīns nabadzīgs cylvāks. jam bejs daudzi bārnu; jī

dzeivuojusi pi vīna saiminīka par īrinīkim. Jīm nabeja ni mai-

zes, ni drēbes. Vecs nu bādās atsasēdis pi golda un peipej, sīva

pajēmuse slūtas kvotu, sadūd večam un soka: „Bārnim nava ni

druponas kū mutē buozt, a tu vēl te sēdi un peipej. Ej dreizuok

kur navīn meklēt puortvku!"
Jis īt pa mežu, redz mozu muojiņu, daīt pi tuos muojiņas, treis

reizes pīklabynoj. Nikas naatsasauc, un īt tuoluok — redz: mežā

vīns vecīts gona gūvu partiju. Vecīts, īraudzējis nabogu, vaicoj:

„Kuo tev vajag?"

„Est gribīs, sīva ar bārnim palyka sātā rauduodami, mani

syutīja, lai dabuoju kū navīn ēst," atsoka nabogs.
„Še muna kulīte, kulītē ir gorūziņas, pagrauzsi, byusi sci-

tuoks," soka vecīts, padūdams kulīti.

Nabogs pasaver kulītē un redz, ka tur nava vys gorūzas, bet

bolti pluociņi, pīād, cik vīn gribīs.

„Man gribīs dzert," soka nabogs.
„Tur ir yudins, daej un padzersi," atsoka vecīts.

Jis daīt, dzer — tur nav yudins, bet teirais vems. Pasasei-

tynuojīs nabogs īt uz sātu un soka vecīšam: „Kū es nūnesšu so-

vai sīvai un bārnim?"

Vecīts jam īdūd kaziņu, kura zaltu diersn. Tik pasoka: „Ka-

ziņ, kaziņ, dūd zaltu," tei tyuliņ i pīspyroj zaltu. It nyu laimīgs

nabadziņš uz sātu un vad kaziņu, tū pamona rogona, izgojuse nu

sovas muojas, sauc: „Voi nagribātu syltas pierts un skuobu kuo-

pustu?"

„Kamdēl napasapērt?" dūmoj vecs un aizīt pi rogonas.

„Kaziņu īved klāvā, a pats ej uz pierti!" soka rogona.
Vecīts tai i padora, īvad kaziņu klāvā, pīsīn, a pats aizīt uz

pierti. Cykom vecs pērās piertī, rogona puormej kaziņu, veča

kožas vītā pīsīn sovu vinkuoršu kozu. Atīt vecs nu pierts, pīād

skuobu kuopustu, līkas meikstā vītā un gul leidz reitam. Reitā
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pīsaceļ, aizīt uz Māvu, pajem kaziņu un vad uz sātu. Atvedis

kaziņu, izstuostīja, ka tej zaltu spyroj, un pasoka: „Kaziņ, kaziņ,

paspyroj zaltu," bet nikuo, kozai i pruotā naīt zaltu spyruot. Syt
jis tū kozu, bet nikuo. pajem nūkaun un apād ar bārnim!.

„Nu redzi, kai labi, veiriņ, ka aizguoji, dabuojam kod gaļas
paēst. Ej vēļ kuo pameklej!" soka sīva.

Vecs aizīt uz mežu pi tuo paša vecīša un pastuosta, ka ka-

ziņa muojuos zaltu naspyruoja. Viņš jū nūkavis un ar bārnim galu
saāduši. Vecīts īdūd jam sapelējušu maciņu un soka: „Tikai

pasoki: maciņ, atsataisi, maciņš tyuliņ atsataisīs, nu juo izskrīs

divpadsmit kazaku ar rungom. Pasoki: maciņ, aizsataisi, un

byus cīti."

Pabaroj nabogu, jis pajem sapelējušu maciņu un īt uz sātu. Jū

pamona otkon rogona un soka: „Voi nagribātu syltas pierts un

skuobu kuopustu?"

„Par kū nā?" padūmoj vecs un īīt pi rogonas. Pakar maciņu
uz sīnas un pīsoka rogonai, lai jei napasoka: maciņ, atsataisi. Aiz-

īt vecs uz pierti, ar rogonai gribīs zynāt, kas nūtiks, ka jei pa-

sacīs: maciņ, atsataisi. Jei nanūcīš un pasoka: maciņ, atsataisi!

Maciņš tyuliņ atsataisa, nu juo uzbrūk divpadsmit kazaki ar bū-

mim un suoc rogoaiu sist. Syt un soka: „Atdūd kaziņu, atdūd

kaziņu, atdūd kaziņu!"

Rogona blaun kai napruotā. It vecs nu pierts, dzierd, ka ro-

gonas ustobā lels trūksnis, īīt īškā. Juo kazaki syt rogonu, bet

jis klīdz: maciņ, aizzataisi."

Kazaki tyuiiņ salīn maciņā un maciņš aizzataisa. Rogona at-

vad naboga kaziņu, atdūd jam atpakaļ. Vecs, pajēms maciņu un

kaziņu, aizīt uz sātu. Mežā redz: ilaupītuoju pulks laupa preču
vedēju. Jis tyuliņ pasoka:

, r
Maciņ, atsataisi!"

Maciņš atsataisa, izskrīn divpadsmit kazaki, ar būmim, iz-

dzonoj laupītuojus. Jis pasoka: „Maciņ, aizsataisi!"

Maciņš aizzataisa, jis sāst uz vazuma un atbrauc uz sātu.

Tamā vazumā beja daudzi vysaidu drēbu un apovu. Kuru drēbi

jem, tei i pas juo bārnim, zuoboki vysi pa kuojai. Dūmuot. ka

veča saimei i šyuti. Vecs pasoka sīvai, lai uz maciņu nasoka:

maciņ, atsataisi, un pats ar bārnim aizīt uz pierti. Sīvai gribīs

zynuot, kas ar maciņu nūtiks, ka jei pasacīs: maciņ, atsataisi.

Jej i pasoka: „Maciņ, atsataisi!"

Maciņš tyuliņ atsataisa, izskrīn divpadsmit kazaki ar būmim

un suoc sīvu sist, pīrunuodami: „Syti sovu veiru, lomuoji, dzyni
nu satas."

Sīva pa ustobu blaun nu vysa spāka, atguojis jis pasoka:
„Maciņ, aizsataisi!" Vysi kazaki saleida maciņā un tys aizsatai-

sīja. Jim vysu dzeivi pītvka zalta, drēbu un cyta monta, dzei-

voj vecs ar sovu saimi i šūdīn.
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7. A. 563. Skolnieks V. Juooins no M. Juoijm a, Pūsti-

na s pag.

Daudz godu atpakaļ dzeivuoja veirs ar sīvu. Jī beja lūti na-

bogi kai brīžim viņim pat nabeja maizes gobaliņa kū ēst. Vīnu

dīnu svuta veiru sīva, lai īt plašā pasaulē un meklej maizes. īt jis,
It pa ceļu uz mežu un radz: uz augsta, augsta calma sēd veirs.

Tys prosa, kur vecītis eimūti. „Eju maizes un suoļi maklātu."

„Ša tev koza," soka veirs; „aizej aiz kolna un soki: „Koza,

koza, pīber naudas!" Un tad viņa tev pibērs daudz naudas."

Pajēma vecītis kozu, aizguoja aiz kolna un pasacēja: „Koza,

koza, pīber naudas!" Un koza tam pībēra naudas tik daudz, ka

jis nazvnuoja kur likt.

Pajēma jis kozu unīt jau uz muojom. It jis, īt — radz: ceļa
molā stuov ustobiņa. īguoja jis tur un prosa, lai palaiž jū puor-

gulēt._ „Kuopēc na," tam atbild. „A mož gribi aizīt uz pierti."

„Itum, tikai kožas navaru atstuot."

„Atstuoj, nikas jū napajems."
„Nu tikai nasokīt: „Koza, koza, pīber naudas."

„Nu, nateiksim."

Jis aizguoja, bet tī puormainēja veira kozu. Kad tys atguoja,

cyta koza beja vītā. Pajēma kozu un nūguoja uz muojom. Atguo-

jis soka: „Nu, buobiņ, tagad mes dzeivuosim. Naudas mums ta-

gad byus pa pylnam. Pasok tikai kozai: „Koza, koza, pīber
naudas!" un jei lelu gubu pībērs."

Aizguoja buoba da kozai, teica, teica, bet nikuo. Veirs ari

teica, bet kai naber, tai naber. Pajēma jis un padzyna kozu nu

muojom.

It vēl veirs pasaulē maizes un suoļi maklātu. It jis, īt pa lelu

mežu — radz, kai uz vēl leluoka calma sēd veirs ar siermu

bucrd'u. Tyts> prosa, kur vecītis eimūti. „Eju pasaulē maizes un

suoli maklātu."

„Ša tev golds, pasok tikai, aizguojis aiz koima: „Golds, kluo-

jīs!" un jis tev dūs vysu, kū tev vajadzēs."
Pajēma jis goldu, aizguoja aiz kolna un pateica: „Golds,

kluojīs!" Uz golda pasaruodēja daudz vysaidu ēdīnu un dzērītnu,

vysa, kū vēlīs, tikai putna pīna nabeja.
Paēda, padzēra, pajēma goldu un īt uz muojom.. Pa ceļu

īdams, aizīt jis tamā pat ustobeņā un tur tai pat, kai arī kozu, iz-

kruop nu juo goldu. Atguojis ar tū cytu goldu uz muojom i soka

sovai sīvai: „Nu tagad mes dzeivuosim. Es atnešu goldu, ku-

ram pasok tykai: „Golds, kluojīs!" un jis tev dūs vysu, kū tu

vēlīs."

Aizguoja buoba da goldam, teica, teica: „Golds, kluojīs!",
bet kai nakiuojās, tai nakluojās. Veirs arī teica, bet nikuo. Pa-
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jēma jī un sadadzynuoja goldu. Svuta vēl sīva veiru, lai īt pa-

saulē maizes maklātu.

It jis, īt pa lelu tymsu. Mežā radz: uz augsta, augsta calma

sēd veirs ar garu siermu buordu un prosa, kur tys eimūti. „Eju

pasaulē maizes un suoli maklātu."

„Ša tev kule, aizej aiz kolna un soki: „Kule, kule, dūd pruotā

lobās atmiņas!" un jei tev dūs, kū tu vēlīs."

Pajēma vecīts kuli, aizguoja aiz kolna un soka: „Kule, kule,
dūd pruotā lobās atmiņas!"

Izlēca nu kules div valniči ar nūjom nu suoka pērt vecīti.

Vecīts klīdza, lai ītu valniči kulē, un tī mīrīgi sakuopja kulē un

sēž tur, kai nikuo nabvutu.

Nu īt jis uz muojom. Aizīt tamā pošā ustobiņā. Lūdz jū īt

otkon uz pierti. Jis soka: „Meili draugi, nasakait tikai: „Kule,

kule, dūd pruotā lobās atmiņas!""
Saiminīks dūmoj: „Nu, pagaidi, bruol, mož otkon kas lūti

lobs!"
Tad saimnīks soka: „Kule, kule, dūd pruotā lobās atmiņas!"
Kai suoka jūs vysus valniči ar nūjom dubosēt [baltkr. duba-

sic' sist], jī i klīdze, i lyudzjās, bet kai syt, tai syt. Atguoja ve-

cīts nu pierts, jī jam lyugtīs: „Meilais, duorgais! samīrinoj jūs,
atdūsim tev i kozu, i goldu!"

Samīrinuojis jis valničus, pajēma kozu, goldu un kuli un aiz-

guoja uz muojom. Un pītyka jam naudas un maizes vysam myu-
žam un tagad pat juo bārni dzeivoj labi.

8. A. 563. P. Ikaunieks, Varakļānos, J. Rupjā krājumā.

Dzeivova dāls ar muoti, jī beja nabadzeigi cylvāki. I vot

reizi muote soka dālam: „Dāls, ej atnes nū klēts myltus!"

Dāls, pajēme grūžu, aizguoja pēc miltim. Atpakaļ nasūtīs,

vējs iznosova vysus myltus. Atīt dāls uz ustobu, muote vaicoj:

„Dāļs, vai myltus atnesi?"

Dāls soka: „Vot, nasūt iz ustobu, vējs vysus myltus iz-

kaisēja."

„Vai dāls! Kū nyu mes ēssim, mums nava maizes un byus

juonūmierst bodā. Dāls, ej tyuliņ uz vēju un prosi, lai atdūd to-

vus myltus."

Muote sataisēja dālam kuli i Tlyka sjimā buteli yudeņa. Jis

laižas īt. īt, īt — aizīt pī vēja un soka: „Voi, kaids tu nažē-

leigs esi, kam tu maņ vysus myltus izkaisēji, tagad myus juonū-
mierst bodā abim ar muoti."

Vējs soka: „Nabādoj nikū, es tev īdūšu taidu goldautu, jo tev

gribēsīs ēst, tu tik pakluoj iz un soki: „goldaut, pabaroj

mani," iz golda tyuleņ byus vysaidu ēdīņu un dzērīņu."
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Dāls pajēma goldautu un laidēs īt. It, īt — pīīt vokors, jam ir

juomeklej naktsmuoju. Jis īīt vīnā krū>ā un prosa nu krūdzinīka,

lai jam dūd naktsmuojas. Krūdzinīks jam tyulen īdeve nakts-

muojas. Jam vokorā īsagribējuos ēst, jis tyuleņ pakluoj goldautu
iz golda un soka: „Goldaut, pabaroj mani!" Iz golda tyuleņ at-

sarūn vysaidi dzērīņi un ēdīņi. Jis paēds pasoka goldautam:

„Goldaut, satinis kūpā!"
Itū beja nūvārūjis kuods krūga dzāruojs. Dals kai apsagul-

stas, jis daboj cytu goldautu, īlīk dālam pazusē un tū izvalk. Dāls

reitā pīsacēlis i soka: „Goldaut, izkluojīs un pabaroj mani!"

Goldauts nikuo nadora. Jis tyuleņ pajēme goldautu aizīt pī

vēja.

„Vej', kam tu mani apmuoneji! Es jou trešu dīnu naasmu

ēdis."

Vejs tam atsaceja: „Dails, nabadoj nikuo, es tev īdušu uozi,

tu tik pasoki uožam: „Uozi, kaisi naudu," uozs tyuleņ suoks kai-

seit naudu.

Dāls, pajēmis uozi, dūdas ceļā. It, īt — pīīt jam vokors, juo-

meklej naktsmuojas. I vot jis īīt vīnā krūgā un prosa nū krūdzi-

nīka nakstmuoju, kur puorgulēt. Krūdzinīks jam īdūd naktsmuo-

jas. Jam vokorā īsagribās ēst, jis tyuleņ soka uožam: „Uozi,

kaisi naudu," uozs tyuleņ suok kaiseiit naudu. Dāls pajēmis

naudu, pīpierk vysaidu dzērīņu un ēdīnu. Iturējis vakariņas, dāls

aizīt gulātu.
Itamā laikā krūdzinīka kolps beja vysu nūvāruojis. Tikleidz

dāls apsagulstas, jis pajām uozi un puormaina ar sovu uozi. Reita
dāls pīsacēlis, soka iz uozi: „Uozi, kaisi naudu," bet uozs nikuo

nadora. Jis tyuleņ, pajēmis uozi, dūdas prūjom pi vēja. Aizguo-

jis jis soka: „Vēj, kam tu mani apmuonēji! Uozs nimoz nakaisa

naudas."

Vējs iz jū stipri sasadusmuoja: „Man nava tev kū dūt, ja

gribi es tev īdūšu rungu un jo tev daīs ar kū kautīs, tad tyk pa-

soki rungai: „Runga, struodoj," jei_tyuleņ suoks syst."

Dāls, pajēmis rungu, laižās īt. It, īt
— pīīt jam vokors, jis pī

tuo poša krūga. Tagad jam juogul pa nakti itamā krūgā. Jis

īīt pī krūdzinīka un prosa, lai jam dūtu naktsmuoju. Krūdzinīks

tyuleņ deve naktsmuojas. Jis gulātu īdams pīsacēja rungai: „Jo
kas īs kluotu, tu tyuleņ suoc syst."

Krūdzinīka kolps itū beja nūvārūjis i dūmova: „Kam jam
itei runga?" Jis tyuleņ dabova cytu rungu un gribēja puormeit.
Tikleidz jis guoja pī rungas, runga tyuleit suoka syst. Dāls, itū

izdzierdis pīcēlēs, jis tik paskubinova: „Runga, struodoj, cvkom

pasaceis, kur palyka uozs un goldauts."
Kolps suoka lyugtīs, lai jū palaiž vaļā, lai nasyt, jis atdūs

vysu kū, goldautu, i uozi. Runga puorstuoja syst. Kolps tyuleņ
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dabova uoža un goldauta. Dāls pasacēja uožam: „Uozi, kaisi

naudu!", uozs pīkaisēja jam naudas, cyk nagrib.
Jis pajēme sev kučuri ar trejim zirgim un brauce laimeigs uz

sātu. Jis puorbraucis da sātai, satvka muoti i vaicova: „Muot,
kai stipra, vasaļa?"

Muote jam atsacēja: „1 vot, dāls, šai un tai tik puordzei-
vovu. Ežu sēnis un ūgas. Es jau dūmovu, ka tu vairs pavvsam

naatbrauksi."

„Vot, muote, myus navajadzēs pavysam struoduot. Man ir

taids goldauts, jo es jam pasacēšu: „Goldaut, pabaroj mani", jis

tyuileņ izkluosīs iz golda uin myus byus vysa kuo gona."
Muote suoka breinētls. „A voi, dālis! kam tu taidim nīkim

tici? Es kū paša naasmu ar šovam acim redzējuse, myužam na-

tycu."_
Dals pajem goldautu un soka: „Goldaut, pabaroj mani", iz

golda tyuleņ rūnās vysaidi ēdīņi un dzērīņi. Jī abi ar muoti sāst

pī golda, paēd un padzer. Muote, paāduse pī dāla, vaicova: „Kū

tu, dāls, ar tū uozi dareisi, myus nav ni plovas, ni ganeibas, ar kū

mes jū barūsim."

„Vot, muote, itys uozs juobaroj labi, jis myus, jo vajadzēs

naudas, tyuleņ kaiseis."

„A voi, dāls, kū tu taidu nīku tici! Taidu uožu mežā, cyk

nagrib."
Dāls uožam tyulen pasacēja: „Uozi, kaisi naudu," uozs pī-

kaisēja naudas, cyk nagrib.
Muote īsavāruse rungu i dālam prasēja: „Dāls, kam tev tuo

runga?"

„A vot, muote, juo mvusus, kurs gribēs abižīt, [kr.: obižat j
apvainot], tad tik pasaceisim rungai: „Runga, struodoj!" jei tyuileņ
suoks syst, kam tik saceisi."

„A voi, dāls, kū tu taidu nīku tici, mežā taidu rungu, cyk

nagribi ira. Cikom es ar sovom acim naradzu, myužam natycu."

„I vot, muote, es ar itū rungu ceļā izvarēju vysus šovus pre-

tiinīkus."

Itū beja dabuojuši zinuot cīma lauds, ka jam ira taida, runga,

uozs un goldauts. Reiz vīnā naktī sarunova, kai nu juo nūzagt

ituos vysas montas, kuras jam vējs īdeve. Jī pīcūs gobolūs sasa-

lasējuši, laidēs īt iz jū, pajemt ituos montas un jūs abus ar muoti

nūnuovēt. Pīguojuši pi dāla ustobas durovom, jī lauzēs īškā. Tik-

leidz tyka ustobā, jī gribēja pa prīšku nūnuovēt muoti un tod

dālu. Muote suoka klīgt. Dāls, itū izdzierdis, pī'siacēilēs, dabuoja

rungas un sācēja: „Runga, struodoj!" Runga kā suoika syst_cy-
tam par golvu, cytam par kuojom, kur tik kuram truopejas.

Zagli suoka lyugtīs, lai jūs palaiž vaļā, jī dabuos visa kuo, kū tik
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vajadzēs. Dāls jun sācēja: „Jo jvus man d!abyusit divu lobu

zyrgu un gūvu, es jyus palaisšu vaļā."

Zagli itū apjēmēs dareit. Jis pavēlēje rungai apstuot, runga

apstuojās un zagļi tyuleņ dēvēs pēc apsūlitom montom. Pec kaida

laika vysas montas beja kluot. Tagad jis gūvem un zyrgam iz-

taisēja kļāvu un uožam deve vītu ustobā. Tai jī abi ar muoti

dzeivoj šūdīņ, jo vakar nanūmira.

9. A. 563. Skolniece J. Gabranova no B. Bvntara, Eglūnā,

N. Rancāna krājumā.

Reiz dzeivova vīna vecīte ar sovu dālu. Vīnu reizi vecīte

soka dālam: „Tec, dēliņ,uz klēti pec myltu!"
Puisāns cēlēs, apsavylkuos un aizīt ar garči uz klēti. Pa-

jēmis myltus, puisāns īt nu klētis, bet paceļas lels vējs un iznas

>m vysus myltus nu garčas. It jis otkon uz klēti, pajem myltus

un laižās īt uz muoju, bet vējs otkon iznas myltus. Tys pats nū-

tyka jam ari trešū reizi.

Tod puisāns laižas meklēt Zīmeļa vēju, kas iznese jam myl-
tus. Guoja, guoja jis treis dīnas un treis nakt's

— īguoja pi Zī-

meļa vēja. Tys vaicoj: „Kas par dareišonom, puisi?"
Puisāns atsoka: „Es atguoju pēc sovu myltu, kurus tu man

iznesi. Tagan man napalyka klētī nivinas garčas myltu."
Zīmels soka: „Kū es tev varu dūt? Naudas jau man nav,

ar kū nūmoksuot. Ajo gribi, to es tev īdūšu vīnu goldu, kuram

tik juopasoka: „Golds, kluojīs!" tyuleņ jis kluosīs ar vysaidim
ēdīnim un dzērīnim, un byus atkluots, koleidz nasaceis jam jau
vysu nūjemt."

Puisāns beja lūti prīcīgs par taidu lobu lītu, pajēme goldu un

laidās uz sātu. Tai īdams viņš īguoja vīnā krūgā uz naktsmuo-

jom. Krūdzinīks vaicoj: „Kū jyus gribit uz vokoreņom?"

Puisāns atsoka: „Man nikuo navajga, man ir vyss kas sovs."

KTūdziniīks breinovuos, ka puišam nikuo nav, kai tik tys
kūka golds. Kū jis ēss? Puisāns pastatej sovu goldu pi benča

un soka: „Golds, kluojīs!" Tyuleņ golds apsakluojuos ar vysai-
dim ēdīnim un dzērīnim. Vysi ļaud's, kas tū redzēja, cīši brei-

novuos, a krūdzinīks dūmoj: JPagaidi, es tev jū atmeišu, tev juo
vairuok naredzēt!"

Kod puisāns aizmyga, krūdzinīks pajēme juo goldu un nū-

lyka sovu goldu tymā vītā. Reitā puisāns pīsacēlīs nūsamozgo-
vuos i soka: „Golds, kluojīs!" Bet golds vairuok naklausa un

nakluojas. Puisāns, apvilcis šovus svuorkus un pajēm's capuri, īt

otkon pļ Zīmeļa, atdūd jam tū goldu un soka: „Kai jyus mani

opmuonējuot! Es tik vīnu reizi paturēju vokareņis, a vairuok jis
mani naklausa."
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Zīmels soka: „Še tev vēl sitas uozis, kurs kaisa naudu!

Jam tik juopasoka: „Uozi, kaisi naudu!" to jis tyuleņ suoc kai-

sīt naudu."

Itvs uozis puišam vēl lobuok patyka un jis tyuleu aizguoja
ar sovu uozi prūjom. Jis aizīt uz tū pošu krūgu, 'kuramā beja

ogruok gulējs, un uzprosa vokareņis. Kod juomoksoj, jis daīt pi

sova uoža un soka: „Uozi, kaisi naudu!" Uozis suoc kaisīt

naudu un puisāns samaksoj par vokareņom. Ka tik puisāns aiz-

myga, krūdzinīks pajēma tū uozi un puormeja jū ar sovu uozi.

Reitā pec brūkašku puis's grib otkon moksuot un īt pi uoža, bet
uozis vairuok nasaklausuos. Tūreiz puis's vēl aizguoja pi Zīmeļa
un soka: „Uozis tik vīn reiz pakaisēja naudu, bet vairuok nasa-

klausuos."

Zīmels jam atbild: «Krūdzinīks tev atjēme goldu un uozi;
bet nyu es tev īdūšu vīnu vācu rungu, kurai tik juopasoka:

„Runga, dauzi!" to jei tyuleņ suoc dauzīt."

Puisāns, pajēm's rungu, īt prūjom, un īdams īguoja veļ tymā
krūgā. Pec vokarenu krūdzinīks vaicoj: „Kas itā par rungu?"

Puisāns atbild: „Jei ir cīši loba līta. Ka tik pasoceis jai:
„Runga, dauzi!" tai jei suoc dauzīt."

Kod puisāns jau gulēja gultā, krūdzinīks otkon daguojis da

rungai, gribēja jū paormeit, bet puisāns tyuleņ pasacēja: «Runga,
dauzi!"

Runga ari tyuleu dauzīja krūdzinīiku un jis suoka bļaut un

lyugtīs: „Atlaid mani! Es tev atdūšu ari goldu un uozi!"

Puisāns pasacēja: „Runga, mīrā!"

Tyulen runga palyka mīrā. Puisāns dabuoja sovu goldu un

uozi, aizguoja uz sovu sātu un dzeivuoja laimīgi.

Piezīme. Tādu pašu pasaku ir uzrakstījusi L. Uljana, Latvju kultū-

ras krājumam. Tikai „Runga, dauzi" vietā ir tur teksts: „Byukoj, runga!" P. Š.

10. A. 563. N. Rancāns, Preiļos.

Dzeivuoja Juons ar sovu vacū muoti. Vīnu reizi vacuo muote

pasyutēja Juoni uz klēti, lai jis atnas myltu dēl putras. Juons

nūīt uz klēti, pīgruob myltu bļūdā un īt uz ustobu. Pasacel lels

vējs un Juoņam iznosoj vysus myltus nū bļūdas. Juons īt vēl

pīgruob myltu, bet kai nas uz ustobu, tai vējs jam otkon iznosoj

myltus. Nūīt trešū reizi uz klēti, sagruob bļūdā vysus myltus,

cik tik beja klētī, un nas uz ustobu. Vējs taipat vysus myltus

iznosoj. Juons atīt uz ustobu un vacuo muote vaicoj: „Kur,

dēlen, mylti?"
Juons atbild: „Zīmeļu vejs aiznese prūjom."
Tūlaik vacuo muote soka uz Juoni: „Ej uz zīmeļu vēju, lai

jis myltus atdūd!"
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Juons laižas uz zīmelu vēji. It, it —
teik vokors un jis īīt

krūgā uz naktsmuojom, kur krūdzinīks īdūd jam lobu vītu. Juons

puorgul, reitā laižas un aizīt pī zīmelu vēja. Daīt pī vēja un

soka: „Vējs, vējs, atdūd munus mvltus!"

Vējs atbild: „Es myltu naatdūšu, bet īdūšu taidu maisu:

kai tu jū pakratīsi, tai nū juo biers nauda."

Juons pajem tū maisu un īt uz sātu; teik vokors un jis otkon

īīt krūgā uz naktsmuojom. Juons pakrota maisu — pībierst

daudzi naudas. Jis par tū naudu nūpierk sev lobās vakarenas,

paād un līkas gulēt. Krūdzinīks nūsavērīs, ka Juons aizmyga,

nūzūg nū juo breineigū maisu un Juooam nūlīk kluot cytu. Reitā

Juons, nikuo nazynuodams, pajem maisu un aizīt uz sātu. Vacuo

muote vaicoj: „
Atnesi myltus?"

„<Myltu naatnešu, bet atnesu maisu, nū kura kreit nauda,"

atbild Juons. Vacuo muote pajem maisu, pakrota, bet nauda na-

bierst, tad syuta vēl Juoni uz vēji pec myltu.

Juons nūīt nu otkon un lyudz nu vēja myltu; bet vējs at-

bild: „Es tev myltu naatdūšu, bet īdūšu taidu goldautu, uz kura,

kai tu tik pasaceisi: „Goldaut, pletīs!" goldauts tyulen izzaplēs-
sīs un uz juo byus daudz vvsaidu ēdīņu."

Juons pajem goldautu un īt uz sātu. Pi vokora otkon īīt tymā

pat krūgā uz naktsmuojom, atsasāst pi golda un soka: „Goldaut,

pletīs!"
Goldauts izzapleš, Juons paad vysaidu gordu edīņu, tad nu-

līk goldautu pi sevis un līkas gulēt. Krūdzinīks gaidēja, koleidz

Juons aizmyga, un nūzoga nū juo goldautu, a jam vītā pamete

cytu. Juons puorgulējis pajēme goldautu, nikuo nazynuodams,
ka krūdzinīks goldautus apmeja, un nūguoja uz sātu. Atguojis uz

sātu, gribēja tyulen paruodeit breineigū goldautu vacai muotei, bet

goldauts Juoņa naklausēja un Juons navarēja pabaruot vacuos

muotes ar gordim ēdīņim.
Vacuo muote otkon nūsyutēja Juoni uz zīmeļa vēji; bet vējs

tagad ari neatdeve Juonam myltu, tik īdeve rungu, uz kuras kai

tik pasacīsi: „Runga, dauzi!" tad jei tyulen suoks sist tū cyl-

vāku, kuru gribeisi. Juons pajem rungu, īt uz sātu. Uz nakts-

muojom taipat īīt tymā pat krūgā — atsagulst, bet naaizmiigst,

gribādams puorsalīcynuot, vai krūdzinīks juo namuonej. Tam

laikam krūdzinīks dūtmoj, ka Juons aizmyga, un pajēme juo rungu.

Juons tryukstas un aizklīdz: „Runga, dauzi!"

Runga ar breineigū dreizumu suoc laksteit pa krūdzinīka mu-

goru, un jis, ka tik izgluobt nu rungas, lyudz Juoni: „Es tev at-

dūšu maisu un goldautu, tik apturi rungu!" Juons tyulen klīdz

uz rungas: „Runga, mīrā!"

Runga ari nustuoj sist krudzinīku, kurs izvaik nu pagreides

maisu, goldautu un atdūd Juonam. Juons sajem vysas sovas lītas,
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līk par placim, aizīt uz sātu un paruoda muotei vysus_ zīmeļa

vēja breinumus. Vyspierms gribādams pabaruot vacū muoti

pasoka: „Goldaut\ pletīs!"
Goldauts izzaplēš un apsakrauii ar vysaidim ēdīnim. Pasa-

seitynuojuši obēji ar vacū muoti, pakrota maisu un jīm pīkreit

daudzi naudas.

Tad jau vairs vacuo muote nasyuta Juoņa uz zīmeļa vēji pec

myltu, un Juons ar vacū muoti, pateiceigi zīmelu vējam, dzei-

voj pa šai dīnai kai pī Dīva aiz durovu.

11. A. 563. Skolniece T. Beča, Preiļos.

Vīns cvlvāks pībēris sātuvi myltu un nesis nu klētis uz ustubu.

Ejūt par pogolmu, vējs nūraun sātuvai skaudzītes. Ustubā jis pa-

stuosta, ka vējs nūruovis vuocelei skaudzītes. Tad sīva nalīk jam

mīra un syuta: „It da vējam pec skaudzīšu!"

Labi. Jis aizīt un lyudzās: „Vēj, vēj, atdūd man skaudzītes."

Vējs skaudzīšu jam naatdūd, bet īdūd taidu galdiņu, uz kura

kai pasoka: galdiņ, apisakiluoj, tai atsarūn pylns_ vysaidu ēdīņu un

dzērīņu. Jys pajām galdiņu un īt uz muojom. līt vīnā sātā puor-

gulēt par nakti. Tur jū aicynoj uz pierti. Jis īt, īdams pīsoka sai-

iminīkam, iai nasoka uz juo galdiņa: galdiņ, apsakluoj!

Tik jiis nūit uz pierti, tyulinsaiminīca soka uz galdiņa: galdiņ,

apsakluoj. Uz galdiņa tyulīt vysaidu ēdīņu un dzērīņu, cik vīn

grib. Saiminīki pajām šitū galdiņu sev, bet juo vītā daboj cvtu

taidu galdiņu. Vecīts reitā ceļas, pajām galdiņu un aizīt. Sātā cik

nasoka uz galdiņa: galdiņ, apsakluoj! galdiņ, apsasedz! galdiņš

vys tukšs.

Sīva jū sabar un otkon syuta da vējam. Jis nūīt un lyudzas:

„Vēj, vēj, atdūd munas skaudzītes."

Vējs atskrīn un īdūd jam vucyniņu. Tam vajagūt pakluot bolta

pologa un pasacīt: Vucvniņ, pasakrot! Vucyniņš krotuos un nauda

bierst. Labi. Tys pajām vucyniņu un īt uz muojom. īdams otkon

īīt puorgulēt tamā pošā ustobā. Tur jū otkon aicynoj uz pierti,

jis arī īt. īdams soka: „Tikai munam vucvniņam nakluojīt bolta

paladziņa un nasokīt:
v
Vfucyniņ, pasakrot!"

Kai tik vecis nūīt, tyulīt saiminīca pakluoj vucynam boltu po-

logu un soka: „Vucyniņ, pasakrot."

Tys kai suoc kratītīs, nauda tai i suoc biert. Vyss pologs

mūbierst. Saiminīca tyulit daboj cytu taidu vucyniņu un šitū pa-

tur sev. Vecis reitā cēlās, pajām naeistū vucyniņu un aizīt uz

muojom. Muojuos cik nakluoj boltu pologu, cik nasoka vucvni-

ņam: vucvniņ, pasakrot, vucyniņš vys nasakrota.

Sīva otkon bārās uz juo un dzan da vējam. Kū darīt! Jis

aizīt vēl un lyudzās: „Vēj, vēj, atdūd munas skaudzītes!"
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Vējs īdūd jam taidu vēzdiņu, kurai kai posoka: vēzdiņ, pa-

doncoj, tai jei tvulīt iloksta un syt vainīgās un vaicoj: „Kur galdiņš,
kas apsasadz? Kur vueyniņš, kurs zaltu krota?"

Labi. Vecis pajām vēzdiņu un īt uz sātu. Pa ceļam otkon īīt

tamā pošā ustubā puorgulēt. Otkon jū aicynoj uz pierti. Jis īt

un īdams pīsoka: „Nasokīt munai vēzdiņai: vēzdiņ, padoncoj."
Tikū vecis nūīt uz pierti, tvtdīt saiminīca soka uz vēzdiņas:

„Vēzdiņ, padoncoj!"

Vēzdiņa kai suoc lakstīt un sist saiminīku un saiminīcu runuo-

dama: „Kur galdiņš, kas apsasadz? Kur vucyniņš, kurs zaltu

krota?" Loksta un syt bez puorstuošonas. Saiminīki navar sa-

gaidīt jau, kod vecis atīs nu piertis un apturēs sovu vēzdiņu. Vecis

atguoja nu piertis un veras: vēzdiņa loksta un syt saiminīkus.

Vecis lyka vēzdiņai nūstuot, nadoncuot. Bet vēzdiņa narima,
cikom saiminīki atdevja vecam eistū galdiņu un vucyniņu. Tūlaik

tikai vēzdiņa puorstuoja doncuot, un vecis ar galdiņu vucvniņu un

vēzdiņu aizguoja uz muojom un dzeivuoja laimīgs un boguots.

12. A. 563. A. Smagars, Līksnas pag.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, viņi dzeivuoja lūti nabadzīgi. Vīnu

reizi sīva syuta veiru myltu atnast. Veirs pīgruoba pylnu capuri
un guoja uz ustabu. Tikkū veirs beja izguojis nu klēts, sasacēla
lels vējs un izpūtynuoja vysus myltus. Sīva sasyt veiru un svuta

viņu pi vēja pēc myltu. Veirs lūti beistās nu sīvas un dūdas ceiā.
Veirs nūīt uz mežu, staigoj, staigoj un īrauga mozu ustabiņu,

īguojis īkšā, viņš redz vācu buobu. Buoba prosa: „Kū tu te me-

klej? Ej dreižuok prūjom. Kod puornuoks muns dāls vējs, viņš
tevi saplēsīs gobolūs."

Veirs lyudz, lai atdūd izputynuotūs myitus. Vēja muote nū-

globoj veiru zam gyltoa Dreiž vējs kluot un prosa: „Kas te par

svešu smoku?"

Vēja muote atbild: „Pats esi pīsaūdīs, pa pasauli skraidīdams."

Vējs arī tic muotei un sāstas pi golda. Nu reita vējs otkon

aizīt. Vēja muote soka: „Es tev īdūšu taidu galdiņu, jo tik pa-
teiksi: galdiņ, kluojīs, tyulen galdiņš byus pylns air ēdīnim un

dzērīnim."

Veirs pateicuos par galdiņu un īt uz muojom. īdams muojuos,
veirs īgrīžas krūgā uz noktsmuojom. Krūdznīks, īraudzējis taidu

breinuma galdiņu, jam un nūzūg, kod veirs gul. Puorguojis muo-

juos, veirs soka sīvai: „Tagad, sīviņ, dzeivuosim bez bādu, man

ir breinuma galdiņš," veirs tyulen ari pasoka: „Qaldiņ, kluojīs!_"
Bet tavu breinumu! galdiņš nakluojas. Sīva labi vīn sasvt

veiru un syuta viņu otkon uz Vēja muoti. Veirs aizīt uz Vēja

muoti, kas jam īdūd kozulānu, uz kura jo tik pateiksi: „Kozulān,
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pakratīs," tad kozulāns pakrotuos un biers zalta nauda. Veiram

arī vinu nuzug tai pat kai galdiņu, un īdūd vītā cytu kozulānu.

Veiram tai pat labi teik nu sīvas un īt viņš otkon uz Vēja muoti.

Vēja muote jam īdevja bungas un teica: „Juo teiksi: treis kazaki

nu bungom," tvuleņ izskrīs treis kazaki, un jo teiksi: treis kazaki

bungas, viņi saskrīs otkon bungās."
Veirs aizīt uz krūgu un, gribādams izmēginuot sovu laimi,

soka: „Treis kazaki nu bungom!" un tyuleņ treis kazaki nu bun-

gom uorā un suoc sist krūdznīku, sacīdami: „Atdūd galdiņu un

kozulānu!"

Krūdznīks ari atdūd galdiņu un kozulānu. Veirs pajem sovas

slitas, dūdas uz muojom'. Sīva ir lūti prīcīga un nasyt vairuok sova

veira, bet dzeivoj lūti mīrīgi un sadarīgi.

13. A. 564. 592. Skolniece A. Dauk št a, Latgalē. R. Tabi ne s

krājumā.

Dzīvoja nabaga vecītis vecā istabiņā. Reiz sacēlās ļoti liels

vējš un norāva istabiņai jumtu. Nabaga vecītis bēdājas, bēdājas,
bet te sadomā: „lešu pie paša Vēja žēloties."

Viņš nu iet, iet veselu dienu, pienāk nakts, viņš ieiet lielā

mežā un uziet tur mazu mājiņu. Tad viņš ieiet tai mājiņā un prasa
saimniekam: „Vai tu nezini, kur Vējš dzīvo?"

Saimnieks atbild: „Es pats jau esmu Vējš."

„Es atnācu pie tevis žēloties."

„Par ko?"

„Vējš norāva manai istabai jumtu un tagad nezinu, kā lai

dzīvoju."

«Nedusmojies neko! Man tik netīšām aizķērās viens spārns.

Es par to došu tev vienu lakatiņu. Kad tu izplētīsi to lakatiņu un

nolīksi to uz galda vai zemē, tad tur būs visādi ēdieni un dzērieni

virsū. Tā tu varēsi dzīvot bez bēdām."

Vecītis saņem lakatiņu, pateicas Vējam par dāvanu un aiziet.

Pārnācis mājā, viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un drau-

gus. Dabūj kungs dzirdēt par brīnuma lakatiņu, aizsūta savus

ļaudis un liek noņemt vecītim to lakatiņu.
Vecītis iet atkal uz Vēju un sūdzas: „Kungs man noņēma la-

katiņu. Vai tu man vēl ko nevarētu dot?"

Vējš atbild: „Tagad es tev došu vienu stabulīti. Kad tu to

pūtīsi, tad kungs tev atkal atdos lakatiņu."
Vecītis pārnāk mājā ar stabulīti un kā pūš, tā visi sāk dancot.

Arī kungs dabūj dzirdēt par brīnuma stabulīti un aizsūta savus

ļaudis, lai noņem vecītim to pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu

stabulīti un kunga laudim gribot negribot ir jādanco. Tie nekā
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nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs un nosūta uz vecīti vēl

daudz vairāk laužu, bet tiem izdodas atkal tāpat.
Kungs negrib ticēt laužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu

pie vecīša. Tas tikai pūš savu stabulīti un kungs ar sievu danco,
tikmēr danco, kamēr krīt gar zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš.

Vecītis prasa: „Vai atdosi manu lakatiņu?"

Kungs kliedz: «Atdošu, atdošu!"

Tā nu vecītis dabūj savu lakatiņu un dzīvo laimīgs.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

14. A. 563. 613. N. Rancāna krājumā.

Reiz viens nabaga vīrs lika pagalmā uz galda miltus kaltēt.

Te uz reiz sacēlās liels vējš un izputināja visus miltus pa pagalmu.

Viņš nu sadusmojās uz vēju un gribēja to uzmeklēt. Viņš gāja,
gāja un satika ceļā vecīti un vaicāja tam: „Vai tu zini, kur Vējš
dzīvo?"

„Zinu gan!" saka vecītis. „Ej tik tur pa to celiņu, kas ar eglī-
tēm apaudzis, tur vienā alā dzīvo Vējš."

Vīrs gāja uz to alu un ieraudzīja tur tādu lielu vīru ar lielām

lūpām. Tas bija Vējš, kas vaicāja vīram: „Kādēļ tu nāci pie
manis?"

„Tu man miltus izputināji. Atdod manus miltus!"

Vējš saka: „Ekur pie sienas vadzī stāv mana soma. Tu tik

pasaki: „Soma, atveries!" Tad tev būs tur ēdieni un dzērieni."

Tad vīrs aizgāja mežā, atsēdās uz celma un sacīja: „Soma
atveries!"

Soma tūliņ atvērās un tur nu bija ēdieni un dzērieni. Viņš

paēda, kā pienākas, un bija loti priecīgs. Nonācis mājā, viņš iegāja
istabā un saka sievai: «Celies ēst!"

Sieva piecēlās, gāja pie galda un vīrs tur uzlika savu somu,
sacīdams: „Soma, atveries!"

Tūliņ arī bija pilns galds, abi atisēdās un sāka ēst un dzert.

Nabaga vīram bija bagāts brālis, kas bija loti skops un skau-

dīgs. Nabaga brālim viņš nekad nepalīdzēja. Nabaga brālim tur-

pretī bija žēlīga sirds un tas tūliņ uzaicināja arī savu bagāto brāli

uz ēdieniem un dzērieniem. Brālis sāka taujāt: „Kur tu to somu

dabūji?"
Vīrs atbildēja: „Pie Vēja."
„Kur tas Vējš atrodas?"

Vīrs nu arī šim visu izstāsta galu no gala. Brālis tūliņ dodas

ceļā un nonāk pie Vēja. Vējš tam vaicā: «Kādēļ tu še atnāci?"

Brālis atbild: „Kā tu manam brālim iedevi somu, tā dod

man ar!"
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„Tur jau ir vadzī pakārta, ņem tik un saki: „Soma, atveries,"
tūliņ būs viss, kas vajadzīgs."

Bagātais brālis pārnāca mājā, uzlika somu galdā un sauca:

„Soma, atveries!"

No somas nu izskrēja divpadsmit vīri ar pletnēm un sāka to

pērt. Tikmēr pēra, kamēr to nosita.

Piezīme. Šī pasaka ir pārtulkota rakstu valodā. P. Š.

15. A. 563, 676. T. Ankipāns no B. Ankipāna Ludzas apr, Ja-

kulinsku ciemā.

Dzeivuoja pasaulē taids cvlvāks, buorins, ka jam nabeja ni

maizes, ni gaļas, ni pīna, ni radinīku, ni tāva ar muoti. Jis sadū-

muoja īt pa pasauli, jo jam vvsur ir vīnaidi. Tai jis nūstaiguoja
vairuok godu. Jis dūmuoja: „Jo es naatrasšu laimes, tod par pus

godu īsu pa mežim, lai kas mani nūsyt."

Laiks uotri puorguoja, bet laimes jis naatroda. Tagad nakts

laikā laidīs īt pa mežu. īt, īt — redz ceļa molā ustobiņu un jamā

guns dag. Jis īt vvdā. Te aizguoja jam prīškā smuks brīdis un

soka: „Kad īsi samā ustobā, pajem mani. Lai kot par kaidu puor-

savēršu, tumār zemē nasvīd, cytaidi tev byus gols."
Vecis īt ustobā, samā laikā brīdis pttorsavērsa par smuku,

smuku zaķīti, vāluok, kad īnesja ustobā, par bailīgu tuorpu ar div-

padsmit golvom. Tamā ustobā pi golda zagli skaitīja naudu. Jī

pamanējuši tik bailīgu tuorpu, paši nūbāga, bet zalta naudas kotlu

pametja uz golda. Klejuotuojs pajēmja naudu ar vysu goldu, jo

jis ari beja skaists un uz golda viersa stuovēja zaķis.

Tagad klejuotuojs nūguoja uz sātu, pi juo pīskrēja sābri, sa-

cīdami: „Voi atrodi laimi?"

„Atrodu," jis atbildēja, šis zalta katliņš ir muna vīna vīniguo
laime!"

„Kur tu jū atrodi?"

„Ekur mežā nakts laikā mozā ustobiņā."

Daži sābri nūguoja uz turīni naudas maklātu. Jī īguoja caur

durovom, veras, ka daudz puišu pi golda skaita zalta naudu.

„Lyudzu, myusim īdūdīt zalta naudas," soka sābri.

„Ak, jyusim naudas vajag!"

Zagļi sasadusmuoja un nūsyta pīcus gobolus, tik sastais pa-

lyka dzeivs.

Jis nūguoja uz klejuotuoju un soka: „Kai tu myusus apmuo-

nēji! Tur gon nauda ir, bet nadūd, viers tuo vēļ syt zemē."

Klejuotuojs pazasmēja. Sābris pasaucja cytu un gribēja jam

par itū atrībt. Klejuotuojs soka uz zaķīša: „Kai man byus iz-

gluobtīs?"
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Zaķis atbildēja: „Šis galdiņš, uz kura nauda stuoveja, var

vysu tev dūt, kuo tik gribi."

Klejuotuojs soka: «Galdiņ, es gribu, ka jī naspātu pi manis

kluot pīīt!"

Tai tys nūtyka. Jis palyka prīcīgs. Te jū reizi pīlyudzja uz

kuozom. Vysi sasasāda aiz golda, ar jīm reizē ari jis. Saiminīks

pīlyka daudz dzeramus un ādamūs. Klejuotuojs soka: „Galdiņ.

galdiņ, atsadorīs!"

Tamā pošā breidī pylns golds kļuva ar ēdīņim un dzērīņim.

Vysi laud's par tū breinuojuos, jo tik boguota golda nabeja redzē-

juši. Klejuotuoju grib celt par kēneņi, bet jis nagrib. Tikkū šos

kuozos nūdzēra, te lyudzja jū otkon uz cytom. Tai jis ar breinīgu

galdiņu braukuoja pa kuozom un prīcuojuos.

Piezīme. Šī pasaka, kā redzams, ir jau stipri sabojāta. P. Š.

16. A. 563, 3308. P. Strods, Rēzeknē, St. Cunska, ~Latvīšu

tautas pasokas'SNr. 1.

Puordīnējis sovu laiku kara dīnestē, steidzīgi guoja vīns kara-

veirs uz sātu. Senejūs laikūs, kai zynoms, dzelža ceļu nabeja, un

tuodēl, jo kas naturēja sova zyrga, tys celuoja uz „sovom d>

vējom."

Ceļš beja gars. Jau lelu laiku guoja karaveirs, bet da sātai

vēl cīši tuoli. Beja vosoras laiks. It gryuši, saule capynoj, pu-

teklis lem acīs. Ilgi īdams, jis jau beja vysu izlītuojis, a te jam
tryukst taišņi tuo, kuo vajag garā ceļā. Cīši gribējuos karaveiram

papeipēt, bet kešuos nabeja tabaciņa. Vēl tryuka lobās rungas

(vāzas), ar kuru byutu vīgļuok sūļuot, un varātu aizsorguot sevi

voi nu zvērim,_voi slyktim laudim. Pa trešam jam tryuka taidas

lītas, kura varātu jū aizsorguot nu saules cepšonas, voi byutu uz

kuo atsagult, atsapyust... Vēl daudz ap kū sapņuoja karaveirs.

It jis tai un dūmoj par sovim ceļa tryukumim.

Te jis dzierd nazyņomu bolsu: „Kuo tu, 'karaveirs, gribi:
dabasu valstības, voi elnes?"

Karaveirs sasatryukst un redz pret sevim vācu siermu veceli.

Jis pakāsēja golvu, apsaviere sevi, un, pamanējis, ka vēl ir styprs
cylvāks, un juzdams sevī dzeivības gribēšonu, nūsprīž, ka par da-

basim un elni guoduot ir paagri, atbild vecelamtai:
„Es nagribu ni dabasu, ni elnes. Es tik gribu, ka man byutu

tabaka dūze, kura vysod byutu pylna."

„Labi, tai i byus."
Karaveirs aizīt tuoļuok. It, īt — ībuož rūku kešā un izvalk ta-

baka dūzi, pasavier — pylna tabaka! Nūsaprīcoj, aizpeipej un īt
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tuoluok. It, īt un sateik veceli. Tys nu juo vaicoj: „Ko tu gribi:
dabasu, voi elnes?"

Karaveirs, padūmuojis, atbild: „Es cyta nikuo nagribu, jo tik

man byutu taida runga, kura vysu darītu, kū vīn tik pīsacītu.
Labi! Laižas karaveirs tuoluok. It, īt — dzierd nazkas klaby-

noj pi suonim. Sasagyun: karinej branga runga. Jis beja cīši prī-

cīgs, ka jam tyka taidas divi derīgas lītas.

Puorguoja gobolu, otkon satyka taidu pat veceli, kurs nu

jauna aizdūd zynomu vaicuojumiu.
Iguoduojis, kuo vēl jam tryukst, karaveirs atbild: „Nagribu

es ni dabasu valstības, ni elnes. Es gribātu, ka man byutu taids

maiss, ar kuru es varātu darīt vysu, kas pateik, un ka maiss pil-
dītu munas gribēšanas."

Labi! It karaveirs tuoluok. Pēc breiža jis sajūt uz rūkas

nazkaidu gryutumu. Vieras
— maiss. Nūsaprīcuoja, apsedze ar

jū golvu aizdedze peipi un prīcīgi aizsūluoja tuoluok.

Nyu karaveirs mīrā: vysas jam vajadzīgas lītas ir pi juo. It,
īt — pakluoj maisu, sāstas, papeipej, pīsoka maisam un vīnā ocu-

mierklī atsarūn gordi ēdīni i reibuši dzērīņi. Taids prīks, ka galvā
nimoz naīt dūmas ni par dabasim, ni par elni. Vokorā mijkrēslis

aizspēja jū pi vīna krūga. Prosa jis krūdzinīka, lai atlaun puor-

gulēt krūgā.

Krūdzinīks atbild: „Jo gribi, tad guli. Bet mes paši šite na-

gulam. Te nakts laikā pīīt pylns vainu, kuri žņaudz zemē."

„Es puorgulēšu," drūši teic karaveirs, „tik laidīt, atī mes re-

dzēsim. Pīsplaut man uz vysim valnim."

„Ka esi taids mulks, tad guli!" dūmuoja sevī krūdzinīks.

Atīt nakts. Krūdzinīks ar saimi pamat krūgu un aizīt uz sovu

naktsmuoju.

Pīsacījis sovai vāzai sorguot, karaveirs, labi aizkūdis, izdzēris

un izpeipējis nazcik peipu, miīrīgi gulēja bailīgajā krūgā uz sova

breinīga maisa, kurs dēl šituo puorsamainēja par skaistu meikstu

gultu. Ap pušnaktim nūteik lels trūksnis. Suoc lasītīs valni. Kara-

veirs, pasamūdis, tik skaita jūs. Pīskaitēja lūti daudz.

„Voi jau vysi?" aizklīdz karaveirs.

„Vēl divēju nava," atbild valni.

Karaveirs atsagulst otkon, pīsacīdams rungai pamūdynuot pēc

nūlyktuo laika. Pasamūdis otkon vaicoj, voi vysi sasalasēja.

„Vēl vīna tryukst," atbild valni.

Karaveirs gul un gaida, kod sasalasīs vysi najaukī krūga ap-

maklātuoji. Pēc breiža vaicoj trešū reizi.

„Vysi," dzierdīs vainu atbilde.

Izzynuojis, ka valni vysi, karaveirs suoc uzvarēšonos dorbu.

Jis pīsoka maisam pasataisīt par piotu un gyut sevī valnus,

a rungai, ka dzeltu valnus ar spāku maisā. Un suocēs dorbuošona.
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Maiss tikvīn pluotuos, a runga viņus nažēlīgi per, ka jī čeikst vīn,

leizdami maisā. Golā suoce jī lyugt laist jūs vaļā, apsūlīdami vairs

nastaiguot uz šū krūgu.

„Kuodel jyus uz seni staiguojat?" vaicoj karaveirs. „Vairs

jyus man te naīsit!"

„Mes staiguojam tuodēļ, ka zam šituo krūga slīkšņa atsarūn

nauda, kura mums ir juosorgoj," pīsazyna valni.

„Atdūdīt man šū naudu!" pīsacēja karaveirs.

„iMes atdūsim ar lobu pruotu, tik lyudzam, lobs cylvāks, laid

myusus vajā," vaimanēja valni, skraidīdami un lakstīdami zam

breinīgas rungas sitīnim.

„Ka jyusu rogu, astju un smokas vairs te nebyutu. Bite!" aiz-

klīdze karaveirs, nu prīcas treidams rūkas, sajuzdams nuokūtnē

lelu boguotību.

Agri reitā pamete jis krūgu un aizguoja pa sovu ceļu ar vysu

naudu, kuru atroda zam slīkšņa.

Daudz prīcas beja saimei, kad atguoja karaveirs uz sātu, bo-

guots, un ar breinīgom lītom. Bet jam pašam šis beja vīna olga.

Dīnom sēdēja jis uz sova maisa, ēde un dzēre, volkuodams nu

maisa, kū tik pruots īdumuoja, peipēja un nikod navarēja izpeipēt
sovas dūzes: runga vysod doncuoja apleik juo, un kuo jis nagribēja
dalaist pi sevis, tū nažēlīgi pērc. Jam beja vys vīns, kas doruos pa

laudim, voi bādas, voi laimes. Ni pricuojuos, ni bāduojuos ar

cytim.

Vāluok jis pasataisēja par lelu dzāruoju. Tai jis i nūmyra nu

lelas puorsadzieršonas un puorsareišonas. Paglobuoja jū kūpā ar

tabaka dūzi, rungu un maisu.

Nūmiris karaveirs atsaroda lelā klajumā. Prīškā stīpēs divi

celi. Padūmuojis, ka zemē jis nikuo nadarēja, karaveirs laidēs

pa tū ceļu, kurs vede uz dabasim, nūsprīdis, ka tur byus daudzi

lobuok na kai elnē. Bet tur juo naīlaide. Jis dzierd Dīva bolsu:

„Tu tak dabasu nagribēji, kad tev beja dūti."

„Nu labi," dūmoj karaveirs, „nalaiž dabasūs, īšu uz elni."

Elnē jis teik vīgli, tī sateik jū ar prīcu. Bet kai tik valni pa-

zyna karaveiru, izbāgalēja kur kurais nu bailes, radzādami kluot

pi juo bailīgu maisu un rungu. Skumīgi pasaruodēja karaveiram

tukšajā elnē, nav kuo darīt un rungai nav kuo sist.

Laidēs jis otkon uz dabasim; bet tur juo nalaiž. Palīk vēl

karaveirs i šūdīn staiguojūt par aplaistu, vysim vīnaldzīgu, nikur

napījamamu.

17. A. 327. 564. 569. Strauss, Erbērgē. LP. IV, 89 (19, 1).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz tēvs

saka dēliem', lai ejot pasaulē laimi meklēt. Gudrie dēli tūliņ taisās
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uz ceļu: viņi apsegtoabus labākos zirgus un aizjāj; muļķītim tur-

pretim, ja negrib kājām iet, paliek tik tāda nodzīta ķēvīte — ari

seglu un iemauktu nav vairāk pie rokas. Bet gudrie brāli jau ga-

balaļ muļķītis ar ķēvīti vēl tepat aiz vārtiem labi. Nu jāj, nu

mocās, ka varēdams
_—

bet gudros panākt ne prātā vairs. Un

nevien tas. Varēja būt tā ap pusdienas laiku
— ķēvīte pavisam

nostājās. Nu nolēks zemē, raudzīs skubināt, vilks pie sariem, bet
ka pavelk — ķēvīte slaukt! grāvī iekšā.

„Vai tā nav posta diena?" muļķītis nopūšas un sāk raudāt,
acis ar plaukstim pārklādams.

Tē pēc brīža — kur gadījies, kur ne — iznāk no meža vecs

vīriņš, prasīdams: „Dēls, kādēļ raudat?"

„Jā, kā lai neraudu? Gudrie brāli jau gabalā, man ķēve mo-

cās pa grāvjiem!"

„Vai dēls, kā tu nemaz neapskaties. Tu redzi, ka ķēvei jauni
ērzeji, kā gribi slimu lapiņu vēl dzīt? Tūliņ ņem kumeliņu pazī-

dīt — būs labi!"

Muļķītis paskatās: vīriņam taisnība. Jauns ērzelēns lēkā ķē-
vei gar kājām un meklē zīst — raudādams nemaz nebij apskatī-
jies. Nu ņem zīdināt, ak tu mani brīnumi! Ik ērzelēns zīdalu velk,
ik pa sprīdi aug. Nebija ne apskatījies — ērzelēns jau izaudzis

par lielu varenu ērzeli. Vecais vīriņš tūliņ ņem tāpat plikām ro-

kām ērzeli apkalt, padabū arī, turpat no krūma izņemdams, spožus

seglus, iemauktus, uzsēdina muļķīti mugurā tin saka: „Redzi,

dēls, tagad panāksi savus brāļus itin ātri. Bet še tev vēl šī drā-

niņa, paglabā to labi kabatā un neizgaisini. Ja tev kādreiz gadītos

uguns upēm pāri jāt, tad iesviedi drāniņu upē, tūliņ drāniņa pār-

klāsies no viena krasta līdz otram un noderēs par tiltu; tik glabā
cieti un nerādi nevienam. Ķēve lai paliek tepat, par to es gādāšu."

Muļķītis patencināja vecītim un sāka jāt. To jājienu! Zeme

vien nodimdēja un viens divi — brāļiem klāt. Brāli brīnās, kur šis

tādā zirgā cēlies; bet muļķītis atbild: „Kam Dievs — tam laime;

kam ķēve — tam kumeļš, ko tur brīnēties!"

Nu jāj, nu jāj visi trīs līdz vēlam vakaram — nekur māju sa-

redzēt. Uz vienu reizi muļķītis noblenž tāluma uguntiņu. Nojāj

tur, nevar klāt tikt: liels akmens vārtiem priekša. Muļķītis pie-

klauvē, iznāk vecene, atveļ akmeni no vārtiem un aicina mīlīgi

jo mīlīgi, lai jājot vien iekšā, būšot mīļi viesi! Labi! Pievieto ku-

meļus un iet istabā. Vecene pamielo uz labāko: ēdieni, dzērieni

tik gardi, ko savu mūžu nav ne ēduši, ne sapņojuši. _Pec vakari-

ņām vecene aicina gulēt, uztaisīdama turpat planvidu guļu vien-

kopu, bet labu platu, jo būšot arī dot savas trīs mieitas klat gulēt:

vecakājam brālim vecāko meitu, vidējam brālim vidējo un jau-

nākajam, muļķītim, jaunāko meitu. Tik brāļiem jaapsoloties ar

visām cepurēm gulēt un meitām ar visiem vaiņagiem. Labi. Visi
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apguļas. Gudrie brāli tūliņ aizmieg, bet muļķītis ar jaunāko meitu

paliek nomodā.

klausies!" muļķītis prasa jaunākai meitai, «kādēļ tava māte

liek mums gulēt ar cepurēm?"

«Tādēļ, lai varētu izšķirt, jo naktī māte nāks jūs visus trīs

ar tuteni nokaut!"

«Un kādēļ vārtiem tik liels akmens priekšā?"

„Tādēl, ka māte ir ragana un viņai trīs dārgas lietas: tāds

galdauts, ko vajadzīgs uzklāt tikai — tūliņ neredzēti ēdieni un

dzērieni uz galda, vaj cik; tāds auniņš, kas_atgremo zelta naudu,
un tādas, kokles, kas — līdz ko trīs reiz ar pirkstiņu piesitīsi —

tūliņ koklē dienu no vietas tik jauki, ka ne atklausīties."

«Kur tad viņa tās lietas glabā?"

«Galdautu uz galda, auniņu kūtī, kokles apakš gultas."

„Bet kā lai mēs izmūkami, kad māte nāks mūs kaut?"

«Nemaz nemūciet! paņemiet mūsu vaiņagus un uzlieciet sev

galvā, un jūsu cepures mums galvā — būs labi!"

„Bet tad jau māte var gandrīz jūs pašas nokaut, ja labi neap-

skatās?"

„Par to nekas! Cik reiz viņa jau nav kāvusi mās un cik reiz

vēl nekaus; raganai viss iespējams."

Muļķītis nu pārmaina cepures pret vaiņagiem un gaida, kas

notiks. Uz vienu reizi vilksies vecene ārā un dos ar tuteni cepur-

niekiem; bet to vecene neapskatās, ka tās ir pašas meitas. Tā nu

brāļi paliek dzīvi. Bet ko nu vairs gaidīt? Tūliņ muļķītis klusīti-

ņām pieceļ brāļus, •skubinādams projām' jāt. Brāļi salec zirgos —

bet kā pa vārtiem ārā tikt? Akmens priekšā!

«Nekas!" muļķītis saka, «laidiet tik manu ērzeli klāt."

Un tā muļķītis sagriež ērzeli pakalškājām pret vārtiem, ēr-

zelis sāk spert — akmens aiziet dunēdams. Nu laiž, ko māk,
viens par otru. Jāj, jāj — gadās uguns upe priekšā. Gudrie brāli

grib atpakaļ jāt, bet muļķītis ņem izrāt:

«Kur nu skriesit! Vai gribat raganai acīs ieskriet? Vai ne-

dzirdat, ka vecene jau dzenas pakaļ!" ,

Šie paliek bāli bez padoma; bet muļķītim ne sirds neielecas,

viņš izrauj drāniņu, iesviež upē — tūliņ drāniņa pārklājas kā tilts

uguns upei pāri un šie pārjāj, ka ne matu galiņš neapsvilst. Otrā

pusē saņem atkal drāniņu un paglabā kabatā. Ragana atskrien

gan pie upes, bet noplātās vien — nekur tikt.

Nu jāj atkal dienas trīs mazākais. Beidzot uzjāj vienu ķēniņa

pili un salīgst turpat kalpot. Bet muļķītis ķēniņam māk labāki iz-

bēdāt par gudrajiem brāļiem 1: viņu ieceļ par uzraugu, šos atstāj
tāpat pa vecam. Tas gudrajiem brāļiem nejauki skauž. Un ko

tādi dara? Ļauni domādami, tie iemuld ķēniņam ka muļķītis zinot
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tādu galdautu: uzklāj vien — vislabākie ēdieni paši no sevis

gadoties.

Ķēniņš uz pēdām pavēl tādu galdautu gādāt. Nekā darīt —

jāņem prāts kopā un jāgudro, kā raganai galdautu nočiept. Muļ-

ķītis apseglo savu ērzeli un jāj 'pār uguns upi pie raganas. Bet

gudrie brāli sarunā jāt klusu muļķītim nopakaļus, lai dabūtu no-

skatīties, kā viņam izdosies. Aizjāj gan pie uguns upes, bet muļ-

ķītis jau pāri un drāniņa saņemta: noskatās vien —
nekā dabūt

redzēt.

Pie raganas mitekļa muļķītis nogaida nakti un tad ielien

klusītiņām pēc galdauta. Izdodas arī paņemt. Bet līdz ko labi

caur vārtiem — ragana kājās un nu nāk, lai dimd, muļķītim pakaļ.
Bet muļķīša ērzelis kā viesulis sasniedz ātri upi: muļķītis iemet

drāniņu un tā pāri, ka nozib vien. Ragana noskrien pie upes: „Ak

tu, krupis tāds, ar meitām tu mani pievīli, galdautu nozagi —

pagaidi vien!"

Muļķītis pārnes galdautu, ķēniņš priecīgs bez gala un iztura

muļķīti vēl labāki. Tas brāļiem atkal skauž. Un ko tādi dara?

Ļauni domādami, tie iemuld ķēniņam, ka muļķītis zinot tādu au-

niņu, kas zelta naudu atgremo.
Ķēniņš pavēl auniņu gādāt. Nekā darīt — muļķītis jāj pie

raganas pēc auiniņa. Bet gudrie brāļi jāj nopakaļus labi ātri, laj
tiktu ar muļķīti reizē pār uguns upi un lai dabūtu noskatīties, ka

šim klāsies. Šoreiz gandrīz gudrajiem izdodas. Muļķītis tikko

uz viņa krasta, šie arī jau uz šī krasta. Tomēr tai pašā brīdī

muļķītis sarauj drāniņu un šie netop vis pāri.
Naktī muļķītis izņem no raganas kūts auniņu, uzceļ uz zirga

un steidz projām. Bet tanī pašā brīdī ragana kājās un nāk pakaļ,
lai dimd. Tomēr šoreiz atkal izdodas uguns upei pāri tikt. Ra-

gana atduras pret upi un sauc: „Ak tu, krupis tāds! Ar meitām

tu mani pievīli, galdautu un auniņu nozagi — pagaidi vien!"

Muļķītis pārnes auniņu — ķēniņš priecīgs bez gala un nu iz-

tura muļķīti vēl labāki. Tas brāļiem atkal skauž. Un ko tie dara?

Ļauni domādami, iestāsta ķēniņam, ka muļķītis zinot tādas kokles,

kas vienmēr koklējot pašas no sevis.

Ķēniņš pavēl kokles gādāt. Tas nu bija muļķītim grūts

darbs, tādēļ ka kokles apakš raganas gultas; bet neko darīt —

jājāj uz labu laimi. Bet brāļi jāj nopakaļus labi ātri, lai tiktu ar

muļķīti reizē pār uguns upi un lai dabūtu redzēt, kā šim klāsies.

Un, paskat, šoreiz brāli sajāj ātrāki un tiešam pārtiek līdz ar

muļķīti pār uguns upi. Šie priecīgi bez gala —
dabūšot visu re-

dzēt; bet muļķītim viena alga — skaties, ja gribi! Aizjāj nu pie

raganas mitekļa; muļķītim sirds vien trīc, kaut tik izdotos. Lēnī-

tiņām atver durvis un līdīs pie gultas. Pielien, pažūr: ragana šo-

vakar nemaz nav mājā. „Ta ta laime!" muļķītis domā un sagrābj
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kokles. Bet tās, līdz ko aizkustinātas, sāk koklēt. Tavu postu!

Nu lec zirgam mugurā, nu steidz; bet šīs koklē un koklē, lai plīst.

Ragana — nezin kurā malā — padzirdējusi kokles skaņas, nāk,
ko māk, un nav arī diezzin cik tālu vairs. Muļķītis piecērt savam

ērzelim un jau pie laika izrauj savu drāniņu. Ērzelim viens stie-

piens — pie upes klāt; bet gudrie brāli palikuši pakaļā. Nu met

drāniņu upē, nu skrien pār upi, bet upe deg, drāniņa deg, ērzelis

deg; līdz ko arī pie krasta, ērzelis sadedzis un muļķītim drēbes

sadegušas. Lielām mokām tik dabūja kokli uzsviest veselu uz

krasta un sadegušās drēbes noraut, lai pats nesadegtu līdz, bet

tas arī bija tā līdz ar nagiemi. Ragana otrpus upes lādas bez gala

un sūkājas par to, ka neesot dabūjusi, muļķītim jājot, visu drā-

niņu ieraudzīt; esot ieraudzījusi tik vienu drāniņas stūrīti un tādēļ
neizdevies bēdzēju noķert. Tomēr pietiekot arī, ja abi gudrie

brāli mazākais esot viņai nagos.

Muļķītis, kails un pliks, stāv ar kokli upes tuvumā un žēlojas

pēc sava ērzeļa un brāļiem skaņi raudādams. Viņam viena maksa,

ko ragana tur verd.

Te — kur gadījies, kur ne — iznāk no biezumiem atkal tāds

vīriņš, prasīdams: „Dēls, ko raudi?"

„Jā, kā neraudāt? Brāļi pagalam, zirgs pagalam, drānas pa-

galam!"

„Par brāļiem neraudi, tie diezgan tavu mūžu ēduši. Raudi

labāk par ērzeli un savām drānām. Bet klausies, ko vēl raudāsi

par niekiem! Attaisi acis —tu redzi, kur aiz muguras citas

drānas."

Muļķītis paskatās; jā, ir gan tādas drānas kā pašam ķēniņam.
Apvelk mugurā — ķēniņš, kas ķēniņš!

„Nu dēls," vecītis atkal iesāk, „še tev būs par taviem trim

darbiem trīs lietas: pātaga, cirvis un runga. Ja ar pātagu mirējam

cirtīsi, atdzīvināsi; ja ar cirvi kaut kur darbosies, pils tanī vietā

uzcelsies; ja uz rungu teiksi: runga, sit! — veselu kara spēku

izputināsi!"

Muļķītis gribēja vecītim patencināt, bet nezin, kur vecītis bija

palicis, kur ne, kā zemē iegrimis, cik ātri.

Vispirms muļķītis domā ar savu pātagu ērzeli atdzīvināt,
viņš pieiet pie upes un sit trīs reizes, sacīdams: „Kaut mans ēr-

zelis atdzīvinātos!"

Tai pašā acumirklī ērzelis izlec, kāds bijis, uz krasta un no-

svicdzas. Muļķītis priecīgs lec mugurā un pārjāj pie ķēniņa ar

visām koklēm. Ķēniņš no prieka nezin, ko darīt, un tura muļķīti
tik latu, tik labi. Bet vienu dienu muļķītis iedomājas ar vecīša
cirvi parīkoties. Viņš atiet tādu gabaliņu no ķēniņa pils un iecērt

kļucī.Tai pašā brīdī gadās brīnum jauka pils klucīša vietā. Visi

nāk tādu pili apbrīnot. Pat kaimiņa ķēniņš, padzirdējis par brī-
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numa pili, nāks vienu dienu skatīties. Kaimiņa ķēniņam tā patīk
muļķīša pils, ka nemaz ciest. Viņš grib, lai muļķītis pili atdod

viņam; bet muļķītis ne par ko. Tas šim, tādam ķēniņam, pār dūšu

un, re, ko viņš nu izgudro: sagādā labi lielu kara spēku un nāks

ar varu pili atņemt.
Vienu rītu muļķītis, kā labi pacēlies, paskatās pa logu — liels

kara spēks pie durvim.

„Nu tu, mironis tāds! Vai pats nelabais tevi dīda?" muļķītis
iedusmiojās: „Kur mana runga!" Un tā runga no kakta ārā.

„Runga, sit!"

Acumirklī runga izlec pa logu un sāk tik mizot lielo kara

spēku. Bija ko redzēt, kā viņi tur bira: neatlika neviens kara vīrs

un pats ķēniņš arī būtu nosists, ja nebūtu pasteidzies ar muļķīti
saderēt šādu mieru: muļķītim atkal paliek sava pils un bez tam

vēl jādabū no uzvarētā ķēniņa pusvalsts.
Tagad muļķītis bija liels vīrs: pats par ķēniņu ticis. Dažas

nedēļas vēlāk vēl tas ķēniņš, kam galdautu, auniņu un kokles

nesis, atdod no laba prāta savu meitu viņam par .sievu un darina

lielas, lielas kāzas.

Piezīme. Džūkstes variantā teikts, ka vecs vīriņš devis muļķītim nie-

driņu, ar ko, tiklīdz uzsit jūrai, tūliņ zeHa tilts gadās pāri. Visi trīs brāli nojāj

pie_ aklas raganas, kurai vīrs bijis sumpurnis, kas gribējis brāļus nokaut.

Brāli aizbēg un nonāk pie viena kēnina, kas liek muļķītim pārnest zelta cūku

ar dimanta sivēniem. Muļķītis to dabū no raganas, bet sumpurnis dzenas pa-

kal. Otrreiz muļķītim bijis jāiet pēc aklās raganas brillēm, kas tai uz deguna.
Ja šīs brilles kāds uzlicis uz deguna — tūliņ redzējis visu, kas virs zemes

notiek. Ragana patlaban slaukusi govi, kad muļķītis tur nogājis, bet sum-

purņa nebijis mājā. Govs ar asti izsituši brilles zemē no raganas deguna.
Muļķītis paķēris brilles un prom. Trešo reiz izjājot, visi brāli noķerti un sum-

purnis tos ielicis aizgaldā barot. Drīzi nobarojušies visi trīs brāli. Kamēr

sumpurnis gājis viesus lūgt, tikmēr aklai raganai bijuši šie jāizcep. Muļķītis
ierunājis raganai, lai rādot, kā uz lizes jāguļ. Šī arī parādījusi un tā brāli

iešāvuši pašu raganu izkurinātā krāsnī. Brāli nu aizbēguši pie tā ķēniņa,
kur kalpojuši. Beidzot ķēniuš iecēlis muļķīti par lielu vīru, bet gudros brāļus
nolicis par žagaru cirtējiem. L. P.

18. A. 327. 564. 563. Pēteris Tiltiņš, Švit c nē. LP. IV, 93 (19, 2).

Vienam tēvam nebijis neviena bērna. Viņš arvien gūģējies

par to. Bet vienreiz atradis mežā divpadsmit irbju pautiņus, tos

pārnesis mājās un licis sievai perēt. Sieva izperinājusi no irbju

pautiņiem divpasmit dēlus. Tam pašam vīrami arī bijusi balta ķēve.
Kad dēli bijuši pieauguši, tad ķēvei gadu pa gadam gadījušies

vienpasirnt kumeļi. Šos kumeļus vecākie brāļi izaudzinājuši un

aizjājuši pasaulē laimi meklēt. Bet jaunākajam brālim arī gribē-
jies pasaulē laimi meklēt. Tādēļ viņš paņēmās to pašu veco balto

ķēvi un steidzies brāļiem pakaļ. Tomēr ķēve nespējusi brāļus

panākt, jo vilkušies loti lēni uz priekšu. Par to jaunākais brālis
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sācis noskumt, bet ķēve teikusi: „Nebeda neko! Kap tik man

zemē — došu tev kumeļu, ar ko aiztiksi vēl brāļiem priekšā."

Tūliņ ķēvei rādījies kumeļš un tam nu jaunākais brālis uz-

kāpis mugurā. Jādams vēl pacēlis uz ceļa savādu lakatiņu. Ku-

meļš teicis, lai to lakatu paglabā, jo tas esot tāds: kad iesviežot

jūrā — tūliņ gadoties tilts. Viņš to paglabājis.

[Visi brāli aizjājusi pie raganas ar divpadsmit meitām. Ra-

gana gribējusi tos nogalināt, bet tie izbēgusi.] Vēlāk,kad bēguši

no raganas mājas, gadījusies uguns jūra priekšā, bet jaunākais

brālis tur iesviedis savu lakatiņu un tūliņ pār jūru gadījies tilts.

[Brāli nonākuši pie viena ķēniņa, kas jaunāko vairāk cienījis. Ve-

cākajiem brāļiem tas nepaticis, tie nu apmelojuši jaunāko, ka tas

varot dabūt brīnuma galdautu, auniņu un kokles. Ķēniņš arī pavēl

tās lietas sagādāt. Jaunākais arī vienu pēc otras dabū. Tagad ķē-

niņš atdot viņam savu meitu par sievu, bet citiem brāļiem jāpaliek

par sulaiņiem.]

5. Bagātā brāļa skaudība.

A. 755. 564. Alfrēds, Pasakas, 1893, 17, 7.

Dzīvoja reiz divi brāli: vecākais bija uzcītīgs un taupīgs, bet

jaunākais slinks un palaidnīgs. Tēvs, nomirdams, bija atstājis
katram labu daļu mantas. Vecākais brālis, uzcītīgs būdams un

taupīgi dzīvodams, savu dalu pavairoja un palika ar laiku par tu-

rīgu saimnieku. Jaunākais, palaidnīgi dzīvodams, bija gandrīz
visu savu padomu izšķērdējis un dzīvoja netālu no bagātā mājām
kādā vecā pussagruvušā būdiņā.

Bagātajam bija pulks skaistu, brangu zirgu, nabagajam tik

viena slikta ķēve, un tās pašas viņš labāk nevarēja sabarot, lai

laida vai vislabākajā zālē, lai deva vai visutīrākās auzas.

Reiz nabaga brālis pamanīja, ka tāda kā ēna izrāva viņa ķēvei
visu barību no mutes un aiznesa to viņa brāļa zirgiem. Nabagais

par to gauži apskaitās. Paslepšus viņš pielīda savādai ēnai klāt

un, to saķēris, bargi prasīja: „Kas tu tāda esi un kā tu iedrošinājies
manu ķevi apzagt?"

Ēna par to daudz neko nesatrūkās, bet mierīgi teica: „Es esmu

tava brāļa laime un man ir par viņa labklāšanos jāgādā."

„Bet kur tad mana laime, ka ta par mani nemaz negada?"

nabagais jautāja.

„Atlaidi mani, tad es to pasacīšu," bagātā laime atbildēja, un

kad nabagais viņu bija vaļā palaidis, tad viņa sacīja: „Tava laime

ir tālu no šejienes. Viņa guļ jūrmalā zem kupla ozola zariem,

zelta gultiņā oieti aizmigusi."
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To sacījusi, bagātā laime pazuda. Nabagais, to dzirdējis, de-

vās tūdaļ ceļā, lai savu laimi uzmeklētu. Viņš to arī atrada un

uzmodinājis tai vaicāja, kādēļ viņa tik mierīgi guļot un nemaz ne-

rūpējoties par viņa labklāšanos. Laime tam atbildēja: „Kā man

būs tevi aplaimot, ka tu esi tāds izšķērdētājs un tik netīrīgi dzīvo?

Vairāk reizes esmu gribējusi pie tevis ieiet, bet tikko kāju par

slieksni iespēru, tad aiz netīrības un smakas bija tūdaļ atpakaļ
jāskrien. Eji tagad uz māju un iztīri visu tīru un spožu, tad es

pie tevis nākšu un tevi aplaimošu."

Nabagais paklausīja un, mājās pārnācis, trīs dienas no vietas

mazgāja un tīrīja savu istabu, līdz kamēr iztīrīja.
Drīz pēc tam viņa sievai piedzima dēliņš. Vīrs domāja, ka nu

laime esot atnākusi, bet kad tas pēc kādām nedēļām nomira, tad

viņš bēdīgs aizgāja atkal uz jūrmalu pie savas laimes un vaicāja,
kādēļ šī viņu tā apmānot. Laime tam atteica, ka gribējusi viņu pa-

priekš pārbaudīt. Tad viņa tam iedeva mazu, netīru maisiņu un

sacīja: „Ņem šo un eji mājās. Maisiņš ir gan netīrs, bet kad tu

sacīsi: „Maisiņ atdaries," tad viņš tev daudz ko tīru atnesīs."

Nabagais pateicās un aizgāja. Mājā pārnācis, viņš uzlika mai-

siņu uz galda un sacīja: „Maisiņ, atdaries!"

Tūlīt no maisiņa iznāca pulks lepni ģērbušos sulaiņu, kas visu

atnesa, ko vien viņš vēlējās. Kad visa bija diezgan, tad tik vaja-

dzēja sacīt: „Maisiņ aizdaries!" un sulaiņi tūdaļ pazuda.

Nabagais par tādu laimi nezināja, kā priecāties un ko darīt.

Bet bagātais, dabūjis dzirdēt par brāļa laimi, gudroja, kā viņam

brīnuma maisiņu izmānīt. Reiz viņš izrīkoja lielas viesības, kurās
ielūdza arī savu brāli. Kad tas bija labi iedzēries, tad bagātais'

viņam solīja pilnu klēti maizes, lai pārdodot viņam brīnuma mai-

siņu. Brālis arī dzērumā pārdeva. Bet ar to nu arī viņa laime

bija pagalam. Maizes klēts, ko no brāļa bija dabūjis par maisiņu,
drīz bija tukša, un viņš bija tikpat nabags kā agrāk. Bēdīgs viņš

aizgāja atkal uz jūrmalu pie savas laimes un stāstīja, kas noticis.

„Tu gan esi gauži slikti izdarījis," laime atteica, „bet es tev

taču gribu palīdzēt."
To teikusi, viņa nabagajam iedeva citu, ar zeltu un dārgiem

akmeņiem izrotātu maisiņu.
Nabagais aizgāja mājās un domāja, ka šis maisiņš vēl vairāk

labuma atnesīs. Bet kad bija izteicis: „Maisiņ, atdaries!" tad

no tā iznāca pulks zaldātu, kas viņu sāka neganti sist. Nabagais
vēl tikko paspēja izteikt: „Maisiņ, aizdaries!" un tā tik vēl paspēja
glābties no briesmīgajiem zaldātiem.

Bet nu arī viņš zināja, kas jādara. Pie bagātā aizgājis, viņš
tam rādīja skaisto maisiņu un sacīja: „Tu, brāl, esi bagātāks un

gudrāks, tev arī šis maisiņš labāk piekrīt, nekā man; tāpēc dod

man netīro maisiņu, ko es tev pārdevu, tad es tev došu šo."



118

Bagātais bija ar mieru un izmija maisiņu. Tikko nabagais bija

aizgājis, tad šis, zeltoto maisiņu uz galda uzlicis, sauc ar stipru

balsi: „Maisiņ, atdaries!"

Maisiņš arī atdarījās un no tā iznāca, ne vis cerētie sulaiņi,
bet stipri apbruņojušies zaldāti, kas viņu sāka nežēlīgi sist. Ba-

gātais sāpēs vairs neatminējās izteikt aiztaisāmos vārdus un zal-

dāti viņu tikmēr sita, kamēr pagalam nosita. Nabagais turpretī

palika par bagātu vīru, uzbūvēja lielu, skaistu pili un uzdzīvoja zaļi.

6. Burvju dzirnaviņas.

1. A. 565. J. Ozols, Saukā. LP. V, 111 (41, 1).

Vecos laikos dzīvojusi veca atraitne. Viņai nebijis nekā ko

ēst um pelnīt nespējusi. Nagi —ko tur vairāk teikt,! Bet te vienu

rītu nabadzīte itin nejauši satiek Laimas māmuliņu. Ko nu gaidīt?

Tūliņ klūp klāt nu lūdzas ar asarām, lai palīdzot. Un tas līdzēja.
Laimas māmuliņa iedod tādas savādas dzirnaviņas, pamācīdama:

„Ja tev kas aptrūkst, saki tikai tos vārdus: „Riņķī, riņķī, dzirna-

viņas, tūliņ miltus malt! — būs istika vai cik, un ja gribi dzirnavi-

ņas apturēt, tad ieteicies: Mierā, mierā, dzirnaviņas, diezgan bija
malts!"

Nu bija atraiknei pārtikas pa pilnam. Bet pēc kāda laika ga-

dījās skauģi. Kāds jūras braucējs, ieklausījies par tādām brīnuma

dzirnaviņām, ņemas bez kautkādas runas nespējniecei nozagt

viņas.
Atraikne raud mājās — šis aizbrauc pa jūru, ka nolīgojas vien,

un iedomājas vai pasauli saķēris, cik laimīgs. Brauc, brauc —

iegribas ēst. Apskatās: viss būtu — tikai sāli aismirsis mājā. Ko

gaidīt? — tūliņ dzirnaviņām mugurā: „Riņķī, riņķī, dzirnaviņas,

tūliņ sāli malt!"

Dzirnaviņas griežas, ka put vien. Drīzi jo drīzi sāls diezgan.
Nu vajadzētu apturēt. Bet — kad izčibējis — aizmirsis apturā-
mos vārdus. Gan minstinās šā, gan tā — nevar un nevar — kā

aizgrūsts. Bet dzirnaviņas pa visu to laiku mal, ka mal. Drīzi

jau liela sāls kaudze kuģī — vēl jūrnieks minstinās. Drīzi kuģis

pilns — vēl minstinās; sāk jau gandrīz grimt —
vēl minstinās.

Uz vienu reizi grābs šis dzirnaviņas un sviedīs jūrā; bet sviežot

rokas samisējas: dzirnaviņas atsitas pret kuģa sienu un pārplīst
vairāk gabalos. Bet gabali tūliņ cits pie cita un nu mal pa kaktu

kaktiem sāli vien, sāli vien. īsā brīdī kuģis nogrimst jūras dibenā.

Bet dzirnaviņas gabali ir tur neapstājas: tie mala un mala un

mal vēl šodien sāli, caur ko tad viss jūras ūdens palicis pavisam

sāļš.
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2. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis. V, 112 (41, 2).

Vecos laikos bijuši divi brāli: viens bagāts, otrs gluži nabags.

Bagātais nabadziņu ne acu galā neieredzējis. Reiz nabadzīgajam

aptrūcis maizes — gribējis pirkt; bet ar ko pirksi, ja nav ne graša

pie dvēseles. Gājis pie bagātā lūgties. Bagātais, tikko šo ierau-

dzījis, izsviedis sapelējušu cūkas pleoiņu pa logu un uzsaucis bargi:

„Ko nāc! še cūkas pleciņš, skrej uz elli viņu pārdot, tad dabūsi

naudas."

Nabadziņš patencinājis par to pašu un gājis uz elli raudā-

dams. Te piestājies balts vīriņš: „Ko tu raudi?"

„Jā, brālis sūtīja mani uz elli šo pleoiņu pārdot; bet kur tad
tur pārdošu? Nezinu ne ceļa uz turieni."

„Ej, ko nu par niekiem tik daudz bažīties? Blēņas! Labāk

paklausies, ko tev teikšu: tur ellē viņi uz cūkas pleciņiem kā sa-

dzelti, cik kāri, un ceļu atrast — tas tas mazākais. Redzi, kāp
tikai pa šo teku uz priekšu, tad ieiesi taisni pašā ellē. Bet ko tu

ievēro: neprasi par to pleciņu naudu, prasi tās dzirnaviņas, kas

kaktā nosviestas."

Nabadzīgais brālis patencina un aiziet. let, iet — nav nemaz

elile tik tuvu, īsti ko kāpt. Beidzot jā — būs gan elle; bet iekšā

nevar tikt: lieli lieli vārti priekšā. Sāk klaudzināt. Iznāk velna

kalps ar trim galvām: ko gribot?

„Are, te man tāds cūkas pleciņš pārdodams."

„Kas? cūkas pleciņš! Tā laba lieta! cik gribi?"

„Nu, ko tur daudz prasīšu! Atdod man tās dzirnaviņas, kas

tur kaktā nosviestas — pietiks."

~„Ne, ne, ne! —to nē! Prasi citu ko!"

„Man cita nekā ja tā ir, tad līkop!"

„Ne, ne, ne! — to nē!" trijgalvis vēl pretojās; bet brālis, labi

redzēdams, ka velna kalps laizās vien pēc pleciņa, nepielaižas ne

par ko. Beidzot dos arī dzirnaviņas. Labi, abi izšķiras: velna kalps
ar pleciņu ieskrien ellē, aizslēdz no iekšpuses lielos vārtus un

brālis ar dzirnaviņām steidzas atpakaļ. Te ceļā satiek atkal balto

vīriņu.

„Nu, kas ir? Dabūji gan?"

„Dabūju, dabūju; bet ko ar viņām iesākšu, to nezinu. Man jau

nav ko malt."

„Klausies, tā tu nerunā, iekāms nezini. Tās dzirnaviņas pār-

lieku teicamas: ja arī diezin kas pietrūktos, ieteicies tikai, lai maļ,

tūliņ griezīsies rūkdamas riņķī un birs visāda svētība ārā. Bet

apturāmos vārdus, kurus tev iemācīšu, nesaki, no Dieva puses,

nevienam cilvēkam."

Un baltais vīriņš izmācīja visādi, kas ar viņām darāms, un

tad pazuda.
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Bet nabaga brālim tagad sākās laimīgas dienas: dzirnaviņas

katru dienu piegādāja labākos ēdienus, sarausa visādu svētību un

beidzot vēl iemala tik daudz zelta, ka varēja lepnu lepnu pili uzcelt

Bagātais brālis, tiklīdz ierauga tādu zelta pili, skaidri ārprāta
atskrien un nezin, ko darījis.

„Apžēlojies! kur tu to sagrābi? tad man nav tāda pils?
Tu miv esi gan man labs brālis; kā es tevi mīlu, nemaz izteikt. Bet

saki, kur to dabūji?"

Tā un tā — šis stāsta.

„Ak, tad šīs dzirnaviņas varēja to! Ko, vai patiesi? Vadzi,

brālīti, pārdod man savas dzirnaviņas; no Dieva puses pārdod!
Neeimu ātrāk projām."

„Jā, jā — labprāt. Man jau tagad mantas tā diezgan, raus

tu nu atkal!"

To dzirdot, bagātais brālis pakampj dzirnaviņas un elsdams,

pūsdams uz mājām. Pārskrien, nevar ne atņemties — trīc no prie-

kiem. Sieva brīnās, diezin, kas vīram par nelaimi, tā skriedams;

bet šis tikai els un rāda un teic un teic.

No rīta bagātais brālis taisās ar vīriem pļavā. Saimniece grib

mājā palikt: brokastā biezputru vārīt; bet šis nē: lai nākot tikai

līdz uz pjavu, gan brokasta laikā pats pārskriešot un ar dzirnavi-

ņām uz ātru roku biezputru samaisot. Labi, aiziet. Nāk brokasta

laiks, saimnieks nosviež izkapti un poš mājā pēc biezputras. Sāk
malt. Maļ, mal —visi podi jau pilni. Nu būtu diezgan, bet dzirna-

viņas mal ka mal. Gan sauc: diezgan! diezgan! bet nelīdz: mal
ka maļ. Jau visa istaba biezputras pilna, bet vēl mal ka mal. Jau

biezputra spiežas sētsvidū ārā, bet vēl mal ka mal. Nu, tīri pār-

bijies, rauj dzirnaviņas aiz vārtiem; bet nelīdz: biezputra krājas
un krājas — drīzi visas mājas pilnas. Ko nu, vai tie nav nagi?
Beidzot kamps trakās dzirnavas un nesīs brālim atdot, lai liek.

kur grib. Bet brālis tikai pasmejas par biezputras nelajmi; viņš

klusītiņām pasaka apturāmos vārdus: biezputras ne redzēt vairs.

Tā nu paliek. Te vienu reizi jūrnieki gaišā saules dienā ierau-

dzījuši kautko spīdam. Brīnumi — kas tas? Izkāpj no kuģiem un

ies tīšām raudzīt. Aiziet: zelta pils — viscaur ar jumtu, ar visu

no skaidra zelta. Kam tā piederot?

„Man pieder! Kam tad citam?" brālis atbild.

Kur to esot ņēmis?

Tā un tā — no dzirnaviņām, šis izstāsta.

„Ak tā! tad no šīm nieka dzirnaviņām?" tā jūrnieki tur brīnās

un apskatās. Bet pirmie blēži: otrā naktī ņemas brālim nozagt

dzirnaviņas. No rīta brālis meklē, traks palikdams: nav un nav.

Bet šie tamēr sen jau prom uz jūras un nu savā laimē paši nezin, ko

likuši dzirnavām pa priekšu malt. Bet kamēr citi tur izspriežas.
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viens — tāds joku gailis — iesauksies: „Papriekšu sāls jāmaļ,
sāls! Esam aizmirsuši sāli mājā, ko tad ēdīsim!"

Nu, labi, lai tad maļot to pašu sāli papriekšu. Mal, mal — jau
tāda blodele pilna — nu būtu diezgan, gribētu apturēt; bet nekā:

neapstājas ne trakas.

„Kas tad tas?" šie salec apkārt un raudzīs par visiem ar

rokām noturēt, bet velti. Un nelīdzēja un nelīdzēja nekas: īsā

brīdī kuģis bija pilns ar sāli un nogrima ar visiem jūrniekiem, ar

visām dzirnaviņām. Bet dzirnaviņas jūras dibinā vēl mala un mal
vēl šodien. Un, re, tādēļ arī jūras ūdens tik aplam sāļš palicis.

3. A. 565. Skolnieks R. Biernāns no 75 g. vecā D. Bier-

nāna Preiļos. N. Rancāna kr.

Senejūs laikus dzeivuoja divi bruoli, vīns beja boguots, ūtrs

nabadzeigs. Boguotais bruolis nabadzeiguo naīredzēja, tuopēc ka

viņš dzeivuoja vacā ustabiņā un staiguoja nūpleis's.
Vīnu reizi nabadzeigajam beja izguojis bods. Tad viņš guoja

uz boguotū un prasīja, lai kaut kū viņam īdūd, jo bodā asūt juo-
mierstūt. Tad boguotais prasīja kolpvuuei, lai ejūt uz klēti, tur

asūt uzlvkts uz teinis vīns cvukas gajas gūrniņš, kurā asūt tuorpi.
Kolpyune atnasuse, atdeve večukam.

Vecītis lūti pateicis, guoja uz muojom. Ceļā viņš sateik vācu

vecīti, kuram beja sierma buorda. Siermais vecītis prosa: „Kū tu,

draudziņ, darīsi ar tū gali?"

Nabadzeigais atteica: „Man byus pušdīnas."

Siermais vecis soka: „A, draugs, kū es tev pasacīšu. Tu pa-

jēmis šū gāji, ej uz elni, tu zini ka valni uz cyukas galis ir lūti
olkoni. Bet naudas tu najem, lai viņi dūd, cik gribi daudzi. Tu nu

viņim prosi, lai atdūd tuos mozuos dziernaviņas, kas eļņā aiz

vuortim kaktā stuov."

Tai arī vecītis izdarēja. Aizguoja uz elņi, pīguojis pi vuortim,
suoka dauzeitīs. Tad nu elņis izskrīn valns un prosa: „Kū tu te

gribi?"
Tad vecītis atteic: „Es nasu valnim gali."
Valns prosa: „Nu, cik tu gribi?"

„Es par naudu napuordūdu."

„Nu, kū tad tu gribi?"

~Kas man atdūs tuos dziernaviņas, kas elņī ir, tam es atdūšu

ari šū gali."
Valns nagribēja gon dziernaviņu dūt, bet redzēja, ka viņš

cytaidi naatdūšūt. Un tai golu golā vecītis dabova šuos dzierna-

viņas un guoja uz muojom. īdams pa ceļu, viņš dūmuoja: „Dzier-

naviņas ta ira, bet kū lai malu?"
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„Ja byus dziernaviņas, byus kū malt ar."

Tad siermais vecis viņam īstuosta taidus vuordus, kai pasoka,
tai suok malt. Ka grib apstuodīt, pasoka un apstuoj. Tad viņi atsa-

vasaloj un aizguoja kotrs pa šovam ceļam.

Vecīts prīcīgs aizguoja uz muojom un pastuostīja sovai sīviņai,
ka šis dabovis dziernaviņas. Bet sīviņa atteic: „Nu, mīļais veiriņ,
kū mes ar viņom darīsim, ka nav kū malt."

„Nikos, mīluo sīviņ, jo bvus dziernaviņas, varbyut byus kū

malt."

Un viņš ar šuom dziemaviņom pīmola, kū tik vīn gribēja. Un

tai ar laiku viņš tik boguots palyka, ka tamā apkuortnī nabeja
nivīna tik boguota kai viņš. Viņa bruols breinējās, kai viņš tik

boguots palyka. Vīnu svātdīn aizguojis, viņš prosa: „Kai tu, bruol,
tik boguots palyki?"

„Man ir taidas možas dziernaviņas, es ar viņom pīmolu, kū

tik vīn gribēju."

„Vai navarētim man ari īdūt pamalt?"

„Kuodēl na!"

Nabadzeigais bruols viņam pasoka tūs vuordus, ar kurim suok

dziernaviņas grīztīs, bet napasoka tūs, kad viņom nūstuot. Šis,
dabovis dziernaviņas, prīcigs aizīt uz muojom. Reitā agri pīsa-

cēlis, atlaiž vysus struodnīkus uz teirumu un pats ;paiīk muojuos

par saiminīku. Tad viņa sīva prosa: „Kū tu izvuoreisi pušdiņom?"

„Izvuoreišu bīzputru."

Nu labi, aizīt vysi uz plovu sīnu pļaut. Tad viņš dūmoj: „Pag,

vyspyrms ir juoizvuorcj bīzputra."

Un nu laiž valī. Mal, mal, un pīmaļ vysus traukus, bet dzier-

naviņas kai naapstuoj, tai naapstuoj. Viņš, redz, ka jau gondreiž

pylna ustobā, bet vēļ naapstuoj.

Tad viņš, paķēris dziernaviņas, skrīn, cik vor, uz bruoli. At-

devis dzieriiaviņas, skrīn otkon uz muojom atpakaļ. Kad saguoja

struodnīki, tyuliņ statēja teireit nu ustobas bīzputru.

Par kaidu laiku atbraucja nu Vuoczemes vīns kapitans, kurs

nabogojam bruolim beja labi pazeistams. Viņš ari suoka praseit,
lai īdūd šam pamalt. Šis labpruot viņam īdevja un tam beja juo-
brauc pnor jyuru, īkuopis kuģī, tyuleit pasacēja sovim paleigim,
lai vuorej virinu, un par tū nalaimi beja pītryucis suoļa. Tai kapi-
tans suoka molt suoļi un pīmola tik daudzi, ka nabeja kur likt.

Apturēt ari navarēja, jo nabogais bruols tūs vuordus nabeja pasa-

cējis. Kad beja pylns kuģis ar suoļi, tad kuģis suoka sleikt uz

dybynu un beidzūt nūsleika. Ar tū kuģi aizzasuolēja vysa jyura.
Bet kapitans vēl leidz šai pošai dīnai mal jyurā.
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4. A. 565. Skolnieks P. Mūrēns no 53 g. veca A. Murēna,

Nīcā, K. Lieloz o 1 a kr.

Reiz dzīvoja viena sieviņa, tai bija sāls dziernaviņas. Te reiz

iegriezies pie sieviņas viens vīrs un sacījis, lai pārdod viņam tās

dzirnaviņas. Bet sieviņa ne par kādu naudu nepārdeva. Kad viņai
vajadzēja sālīs, tad viņa tik uzsauca: „Dzirnaviņas, malaties!"

Un dzirnaviņas tūliņ sāka malt sāli. Svešais vīrs visu noklau-

sās un vienu rītu atņem sieviņai dzirnaviņas ar vari un aiziet pro-

jām. Vīram jūrmalā ir kuģis, viņš ņem dzirnaviņas uz kuģi un

brauc pāri jūrai. Jūrā vīram pietrūkst sāls, viņš nu saka uz dzir-

naviņām: „Dzirnaviņas, malaties!"
Tālim arī dzirnaviņas sāka malt sāli, mala, mala un kuģis bija

jau līdz pusei, bet vīrs nezina, kā apstādināt dzirnaviņas. Viņš nu

dzirnaviņas triec kaktā, bet gabali izklīst uz visām pusēm un sāk

malt visos kaktos. Kuģis jau bija pilns sāls un te uz reiz sāk grimt.
Dzirnaviņas arī jūrā mala un mala, nemaz neapstādamās. No tā

laika jūrā ir sālīgs ūdens. Dzirnaviņas to sāli bija samalušas un

mal vēl šodien, ja nav saplīsušas, bet kuģis ar braucēju aizgāja
bojā,

5. A. 565. Skolniece K. Jaunzeme no K. Staltes, Nīcā,

K. Lielozola kr.

Niknai pamātei bija viena bārenīte, kas reiz bija aizbēgusi no

pamātes. Viņa klīda pa laukiem un mežiem un bija loti nogurusi.

Viņai nu sāka dikti gribēties ēst. Tā iedama viņa satika vienu

vecenīti, kas tai prasīja: „Ko tu meklē?"

„Man nav ne vecāku, ne radu, kur lai es palieku? No niknās

pamātes es esmu aizbēgusi."
Tad vecenīte iedod viņai mazu katliņu un saka: „Še ņem to!

Kad tu gribi ēst, tad tik pasaki: „Katliņ vāries, katliņ vāries!"

Meitene pateicās un iet tālāk. Reiz tā bija aizmigusi, uni viena

sieva pa to laiku nozaga viņas katliņu. Tā sieva, kas to katliņu

nozaga, bija dzirdējusi, ko tas darot, un pateica, lai katliņš vārās,

un katliņš arī tūliņ vārījās. Pēdīgi sieva jau gribēja lai katliņš
vairs nevārītos, bet nezināja, kā to izdarīt. Katliņš par visu to

laiku arvien vārījās. Viņš piepildīja visu pilsētu un ielas pilnas ar

biezputru. Un tā visa pilsēta pārvērtās par biezputras kalnu.

Piezīme. Šī gan būs Grimma pasaciņa (nr. 103), kas ar «Skolas mai-

zes" palīdzību (skat. I. sējums, 116. 1. p.) izplatījusies tautā. P. Š.

6. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē
- Pienavā,

LP. I, 78 (48).

Vienam vecam vīram nebija nekā ko ēst. Viņš aiziet uz mežu,

nosēžas uz celmu un raud vienā raudāšanā. Te pienāk pie no-

skumušā vecs, vecs vīriņš un 'prasa: „Ko tu raudi?"
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„Jā, kā neraudāšu? Man nav nekā ko ēst."

„Labi! es tev iedošu tādas dzirnutiņas, kuras pagriežot, būs

tev ko ēst un dzert, cik patīkas."

Nu vīriņam bija laimīgas dienas: pagrieza tik dzirnutiņas,
un tūdaļ ēdienu, dzērienu papilnam. Tomēr kungs, to muižā zināt

dabūjis, atņem šim dzirnutiņas. Vīriņš aiziet mežā un atkal raud

uz tā paša celma. Te vecītis klāt un uzprasa: „Nu, ko tad vēl

raudi? Es jau dzirnutiņas iedevu!"

„Jā, iedevi gan, bija arī ko ēst un dzert papilnam, bet kungs

atņēma."

„Tāds neģēlis!" vēcītis piktojās, „Vai tad šim tas varētu

skaust? Bet nekas, še tev tagad iemaukti un gaidi, kamēr trīs

bari zirgu garām nāks. No visiem bariem tu izlasies to zirgu, kam

šitie iemaukti der." Nāk visādi zirgi: šeķi, balti, bēri, brieži,

melni, dzelteni; bet iemaukti nevienam neder.

„Lai, lai," vīriņš nobubina, „krāpt jau mani vecītis nekrāps."

Līdz ko šos vārdus izteic, te sirms zirdziņš no biezuma iz-

rikšo, solus skaitīdams. Šim iemaukti der kā šūti. Vīriņš grib
mugurā kāpt, bet kur tev tāds panesīs, kam jau paša kauli par

smagiem? Mājā vīriņš saka uz zirģeli: „Ne tev ko ēst ,ne man

ko ēst: sajozīsim abi vēderus."

No rīta iet sirmo raudzīt: sirmais pārvērties par gailīti. Vī-

riņš noķer gailīti un atkal saka: „Ne tev ko ēst, ne man ko ēst!

Vēl viņnedēļ man gan bija ko ēst, bet kungs tur muižā man at-

ņēma dzirnutiņas, kuras vecītis mežā iedeva, un no tā laika kun-

gam milti, man smiltis."

Arī gailītis nu sāk nabaga vīriņu nožēlot un saka: „Es iešu

dzirnutiņas bezgodim atņemt."

„Labi, labi!" vīriņš paglauda gailīti, „Bet ko tu darīsi tādam

kungam, kam visur vara?"

„Gan jau zināšu!" gailītis atbild un aiziet teciņus. letot gai-
lītis satiek lapsu, kas taisās gailīti nokost.

„Kas tev, kūmiņ, no spalvu kušķīša?" gailītis lūdzas, „Lieni

labāk man pakal, gan tev brangāku kumosu 'pagādāšu."

Lapsa paklausa. Gailītis atkal satiek vilku, kas saka: „Gai-
līt, putniņ, es tevi nokodīšu!"

„Nekodi vis, krusttēv, kas tev no spalvu kušķīša? Bet nāci

labāk man nopakaļus līdz, gan labāku kumosu pagādāšu."
Vilks arī paklausa. Te gailītis atkal satiek lāci, kas saka:

„Gailīt. putniņ, es tevi nokodīšu!"

„Nekodi vis, kaimiņ, kas tev nu no tāda spalvu kušķīša?
Bet nāci lakāk man nopakaļus līdz, gan labāku kumosu gādāšu."

Lācis tāpat paklausa. Beidzot gailītis vēl satiek lauvu, kas tā-

pat saka: „Gailīt, putniņ, es tevi nokodīšu!"
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„Nekodi vis, saimniek, kas tev no tāda spalvu kušķīša?
Bet nāci labāk man nopakaļus līdz, gan labāku kumosu pagādāšu."

Tā nu visi aiziet uz muižu: gailītis putniņš, lapsa kūmiņš,
vilks krusttēvs, lācis kaimiņš un lauva saimnieks. Citi paslēpjas

kaņepēs, bet gailītis putniņš nolaižas pie kunga loga un dzied:

K'ikerikū! atdodi nabaga vīra dzirnutiņas!"

Kungs sadusmojas par gailīti putniņu un liek to iesviest zosu

kūtī, lai zostēviņš to noplēstu. Bet gailītis putniņš attaisa kūtenes

durtiņas, ielaiž lapsu kūmiņu pie zosim un dzied atkal pie kunga
loga: „Kikerikū. atdodi nabaga vīra dzirnutiņas!"

Kungs liek gailīti putniņu iesviest tekulu kūtī, lai to samītu;

bet gailītis putniņš attaisa durvis, ielaiž vilku un dzied kā dzie-

dājis pie kunga loga: „Kikerikū! atdodi nabaga vīra dzirnutiņas!"

Kungs tagad liek gailīti putniņu iesviest bišu dārzā, lai bites

to nodzeltu; bet gailītis putniņš attaisa stropu gātes, pielaiž lāci

un dzied kā dziedājis pie kunga loga: „Kikerikū! atdodi nabaga
vīra dzirnutiņas!"

Kungs nu liek gailīti putniņu iesviest vēršu kūtī, lai to noba-

dītu; bet gailītis putniņš attaisa durvis, ielaiž pašu lauvu saim-

nieku un dzied pie kunga loga: „Kikerikū! zosis, auni, medus,
vērši pagalam; tik atlika kā zirgi, ar kuriem nabaga vīra dzirnu-

tiņas atpakaļ vest! ķikerikū!"

Kungs, visu to redzēdams, liek tūlīt dzirnutiņas vīriņam atdot.

Bet gailītis putniņš uz krusta ceļa vēl nodziedās: „Kikerikū! nu

ved nabaga vīra dzirnutiņas!"

Piezīme. Šī pasaka līdz ar astoņiem sekošiem variantiem nav šķi-
rama no kādas citas pasakas par lielo gaili (skat. L sējumā 332. 1. p. (124), P. Š.

7. A. 565. Aronu Matīss, Bērzaunē. Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 50, 4.

Reiz tēvs sūtīja dēlu uz dzirnavām, lai nopirkot no meldera
miltus. Dēls paņēmis lielu podu, nopirka miltus un nesa miltu

podu uz galvas mājā. Bet piepeši sacēlās vējš un izpūta visus

miltus. Kad nu uz māju aizgāja, tēvs sāka to bārt: par ko esot tā

miltus nesis? Un pēdīgi sacīja: „Ej nu un atprasi tos no vēja,

jeb citādi tu ēst vairs nedabūsi."

Puika uzgāja uz kalna, kur bija lielāks vējš, un tad atprasīja

savus miltus. Vējš tam iedeva tādas dzirnaviņas), ar kurām va-

rēja malt, ko gribēja, nekā tur neieberot. Dēls nu izmala no tām

miltus, naudu un visādus ēdienus.
Par brīnuma dzirnaviņām runāja visā apgabalā un arī turie-

nes lielskungs dabūja par tām dzirdēt un prasīja, lai puika dzirna-

viņas uz kādu laiku viņam aizdotu. Puika neliedza, jo drīz atkal
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atdošot. Bet izgaidījās vienu nedēļu pēc otras — lielkungam ne

prātā vairs atdot tik labas dzirnaviņas. Zēns reiz, otrreiz pra-

sīja, bet, kad lielskungs neatdeva, tad viņš paņēma gaili, kāpa

mugurā un jāja uz lielkungu.

Jāja, jāja — ceļā satika lapsu, vilku un upi; tie visi gailī pa-

slēpās. Muižā nojājis, tas atprasīja no lielkunga savas dzirnavi-

ņas. Lielskungs par puiku saskaitās un iegrūda to ar visu gaili

par nakti pie zosim. Nu puika izsauca no gaiļa lapsu; tā visas zo-

sis nokoda un citu pēc citas apēda.

Lielskungs sadusmojās vēl vairāk par puiku un iegrūda ar

visu gaili aitu kūtī. Nu puika izsauca no gaiļa vilku. Tas visas

aitas nokoda.

Pēdīgi lielskungs nezināja, ko ar puiku darīt, lika abus ar

gaili stipri kurinātā krāsnī sadedzināt. Nu puika izsauca no gaiļa

upi; tā nodzēsa uguni un ūdens tad vārīdamies pilūda pa lielkunga

istabu. Plūda, plūda — pieplūda istaba pilna, bija jau lielkungam
līdz kaklam.

Tad lielskungs sāka kliegt: lai apžēlojoties, lai atdodot zē-

nam dzirnaviņas, lai nenoslīcina viņu. Zēns apturēja upi, paņēma

dzirnaviņas, kāpa gailim mugurā un jāja uz māju dziedādams.

8. A. 565. A. Gros te, Līvbērzē. LP. V, 184 (79, 2).

Bijis bagāts un nabags saimnieks vienās mājās (pušenieki).
Bagātais apsējis laukus, nabagam nekā nav bijis — tikai viena

pupa, tas viss. Bet nabagais kādu dienu saticis vienu vecīti; vecī-

tis pamācījis: „lestādi pupu pirtī apakš lāvas."

Labi. Rudenī bagātais novācis laukus; nabagais gribējis arī

savu pupu novākt; bet tā bija izaugusi līdz pat mākoņiem, tādēļ

nezinājis, kā tādu pupu ievākt, gājis vecītim padoma prasīt. Ve-

cītis teicis: „Kāpi pa pupas zariem līdz galotnei un Šķibē tad

zarus no augšas uz zemi."

Labi, līdis augšā un sācis pupas zarus ar cirvīti šķibēt; bet te

neviļot zaros atradis mazas dzirnaviņas; tik līdz dzirnaviņas pa-
malis — viss gadījies, ko vien vēlējies. Kungs muižā, to zināt da-

būjis, iekārojis arī šīs dzirnaviņas un atņēmis. Bet nabaga saim-

niekam bijis gailis; tas teicis: „Es iešu kungam dzirnaviņas at-

prasīt."

Gājis gājis — saticis lapsu. Lapsa bēdājusies: „Šodien me-

dinieki mani tramda, kur lai slēpjos?" !

„Nāci, es tevi pasargāšu savā kugznā!" gailis atteicis.
Lapsa ielīdusi gaiļa kugznā. Tad saticis vilku, beidzot lāci, tos

arī paslēpis kugznā. Nu nogājis muižā un ielaidis lapsu pie kunga

zosim, vilku pie govim, lāci pie zirgiem. Tie aprijuši visus kunga

lopus. Kungs dusmās licis gaili nokaut un pats apēdis; bet gailis
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izbāzis galvu caur kunga vēdaru un dziedājis: „Ķikerikū! atdodi

saimnieka dzirnaviņas!"

Kungs licis sulainim, lai cērt gailim kaklu nost; bet sulainis,
kā cirtis — nocirtis kungam degunu, Nu saucis, sāpēs kunkstē-

dams: „Vedi tās dzirnavas, vedi tā dzirnavas atdot!"

Sulainis vedis dzirnavas un gailis atkal, kā izticis, kā ne no

vēdara, — nodziedājis vārtu galā: „Ķikerikū — nu atdeva

dzirnavas!"

9. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, no Giintera, Cīrolnie-

ko s. LP. IV, 74 (15, 1).

Cīrolnieku Krūtainos reiz bijis saimnieks; tam bijis pūķis.
Saimnieks klētī arvienu pats malis miltus, bet vienreiz iebēris

sieku graudu un licis meitai malt. Meita malusi kā traka, nemaz

sieku izmalt; bet milti biruši arvienu, kaut arī sieks neplacis.
Meita nevarējusi saprast, kas ir, kas nav, sākusi saimnieku lādēt.

Uz reizi paskatījusies uz augšu: mazs gailītis uz vadža sēž. Meita

nomanījusi, ka tas pūķis. Tūliņ aizgājusi uz muižu kungam pa-

teikt, ka pūķis saimniekam iedevis tādas dzirnutiņas: no viena

sieka graudu izmalot visa gada pārtiku. Kungs sūtījis vagaru un

licis dzirnutiņas muižā novest.

Saimniekam bēdu dienas: dzirnutiņas nav un līdz ar dzirnu-

tiņām gailītis arī pazudis.
Bet kur gailītis? Tas dzīvo muižā pa kunga vistām augu

dienu. Un naktī, līdz ko kungs apgulies, gailītis pie kunga gultas
klāt: „Kungs, pagāns, dodi darbu!"

„Skreji laukā, ļauji gulēt!"
No rīta kungs atmiožas, redz: visi dārzi nopostīti, beidzamā

sēkliņa izkašņāta; viss, kas uznācis, nomīņāts. Bet gailītis gul

pie kunga lovenēm un dzied: „Kungs, velns, atdodi manas dzir-

nutiņas!"

Kungs neatdevis. Otrā naktī gailītis atkal pie kunga gultas
klāt: „Kungs, pagāns, dodi darbu! Ko darīšu?"

„Sūdu tu darīsi!"

Rīta agrumā uznākušas šķavas: viņš nošķaudījies un pavēris
acis. Bet, ko tas nu redzējis? Gailītis viņa istabā ar pulku pulku
vistām un taisa, ka taisa sūdus un kaisa, ka kaisa salmus un min

kā min mēslojamios. Kungs sabaidījies, izlēcis pa logu; bet gailī-

tis logā nodziedās: „Kungs, velns, atdodi manas dzirnutiņas!"

Kungs redz, ka nelaime mājā, liek gailīti nokaut uz pusdienu.
Pavārs noķer gailīti, apčamda; esot briesmīgi vājš, jāpabarojot.
Lai arī barojot, kungs atteicis, bet iai tik liekot tādā vietā, kur

nevarot ārā tikt. Pavārs, pats sliņķis gailīti barot — atdod zirgu

puisim, ieslēgt zirgu stallī un tur barot. Zirgu puisis zaglīgs, pa-
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tura barojamo labību pats un doma: „Gan jau gailītis salasīsies

pa zirgu silēm, cik tad tādam vēderiņam atkal vajaga?"

To nakti kungs gulējis itin mierīgi: neviena gailīša neredzē-

jis. Prieka pilns kungs no rīta, tikko cēlies, aizskrējis uz stalli

raudzīt, ko gailītis dara. Bet brīnumi atkal: visos steliņos gailīši

pie zirgu saitēm piesieti; zirga neviena vairs. Un kas tas trakā-

kais? Katrā steliņā gailītis uz mata tādā spalvā, kāda tā steliņa

zirgam bijusi, un vainīgo gailīti ne nu kungs vairs pazīst, ne ari

zirgu puisis. Tik viens gailītis žēlīgi skatās acīs. Kungs domā:

tas ir tas vainīgais, lai pāraugot, vai trekns! Zirgu puisis parauga:

trekns un mīksts, kā pūpēdis. Lai tūliņ kaujot nost. Kungs pats
palīdz vēl kaklu nocirst gailītim un tūliņ pats savām rokām ienes

pie pavāra: lai plūcot, lai vārot! Labi! Bet necik ilgi, pavārs ie-

skrien pie kunga:

„Kungs, jūs esat ārprātīgi! Jūs esat nokāvuši savu pašu zirgu.

Līdz ko sāku plūkt, gailīša vietā zirgs gadījās."

Kungs elsdams izskrien pie pavāra: jā, ir gan zirgs pagalam.
Bet gailītis izbāzis galvu no zirga astes, dzied: „Kungs. velns,
atdodi manas dzirnutiņas!"

Kungs ātri izrauj gailīti no zirga astes un nu nocērt patiesi
kaklu. Pavārs steidzas noplūkt, izcept un necik ilgi — gailītis

uz kunga galda. Kungs noēd gailīti laizīdamies. Bet līdz ko bei-

dzamo kumosu apēdis, gailītis dzied kunga vēderā: „Kungs, velns,
atdodi manas dzirnutiņas!"

Tagad kungs briesmīgi sabīstās; viņš pasauc vagaru un liek

dzirnutiņas saimniekam atpakaļ vest. Bet tavus brīnumus: uz

krustceļa gailītis atkal gadījies vagaram priekšā un dzied: „Ķiķe-
rikū! nu ved manas dzirnutiņas!"

10. A. 565. R. Vul fs, Džinos. LP. 111, 91 (53).

Reiz dzīvojis nabags vīriņš vecā būdiņā. Viņš bijis stipri vecs

un tādēļ nevarējis pārtikas nopelnīt; tik viena pupa pie būdiņas
durvim izmitinājusi vecīti. Šī pupa nezinot vienā naktī izaugusi

un sniegusies augstu gaisā, pāri par būdiņas jumtu. Kādu dienu

vīriņš atkal izgājis pupas šķīt un ieraudzījis, ka pupas galotnē
svešnieks uzlīdis. Vīriņš teicis: „Vai! kāds tu esi! Man tik viena

pati pupa un tu gribi viņu nolauzt, lai es badā nomirstu!"

„Nebēdā nekā," svešinieks atteicis, „še tev, vecīti, šīs dzirna-

viņas; pagriezi tās, tad būs miltu, tad būs pārtikas papilnam."

Vīriņš, sirsnīgi patencinādamies, paņēmis dzirnaviņas un sā-

cis griezt. Tūdaļ radušies milti bez ziņas. Tai pašā vakarā tas

iejāvis iejavu un otrā dienā bijusi tāda maize, kā siers. Nu ēdis

maizi ar gardu muti un arī atmetis vēl kādu tiesību gailītim, sa-
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vam vienīgam biedram vecajā būdiņā. Gailītis pēc maltītes uz-

kāpis pupā un dziedājis: „Kiķerikū! nu mums abiem dzirnaviņas!"
Bet kungs muižā sadzirdējis, kā nabaga vīriņam tādas dzir-

naviņas. Viņš atņēmis dzirnaviņas un pārnesis muižā. Vēcītis gan

raudājis, tomēr neko darīt. Bet gailītis tecējis kungam pakal un

tik saucis: „Kungs, atdodi nabaga vīra dzirnaviņas, atdodi na-

baga vīra dzirnaviņas!"

Kungs licis gailīti pakārt, bet tas neko nelīdzējis; gailis ir tad

vēl saucis: „Kungs, atdodi nabaga vīra dzirnaviņas!"

Kungs licis gailīti cept, bet tas nelīdzējis; gailītis ir tad vēl

saucis: „Kungs, atdodi nabaga vīra dzirnavas?"

Kungs apēdis gailīti, bet tas nelīdzējis; gailītis izbāzis knābli

caur kunga vēderu un saucis: „Kungs, atdodi nabaga vīra dzir-

navas!"

Kungs pasaucis sulaini un licis atcirst knābli, bet sulainim

samisējies: kā cirtis, tā pārcirtis kungam vēderu. Kungs atkritis

augšpēdu un bijis pagalami. Bet gailītis, caur pārcirtumu no

vēdera izlīzdams, paņēmis dzirnavas un pārstiepis nabaga vīri-

ņam atpakaļ.

11. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, Zaļeniekos. LP. VI, 277

(50, 5).

Vienreiz bijis viens nabags; tas dzīvojis pirtī. Un šim vecītim

vairāk nekas nebijis, ka viens balts gailītis un liela, liela pupa, ga-

rāka par viņa pirti.
Vienu rītu nabags izcēlies, izgājis ārā un ieraudzījis pupas

galā vīru ar dzirnutiņām rokā. Vecītis sacījis: „Ko tu, vīrs, sēdi

manā pupā? Tu jau viņu nolauzīsi, kāpi jele zemē!" •
Vīrs pasmējies: „Vai tev tik žēl tās pupas ir?"

„Kā tad ne? — Tā jau visa mana bagātība!"

Vīrs sacījis: „Vai tu gribi bagāts tapt?"

„Kā tad ne?" vecītis, atbildējis.
Tad vīrs nokāpis no pupas un iedevis vecītim sudmaliņas. Nu

vecītis griezis sudmaliņas un varējis visu dabūt, ko tikai vēlējies.

Un vienu dienu vecītis, sudmaliņas pagriezdams, vēlējies:

„Kaut uz galda būtu visādi cepeši un gardākais vīns!" Tūliņ uz

galda viss tas gadījies.
Otrā dienā vecītis iedomājies blēņas: gribējis savai apkārtnei

labus, nedzirdētus brīnumus parādīt. Saaicinājis pie sevim aug-

stus jo augstus kungus dzīrot. Kungi brīnījušies, brīnījušies, ko

tas vecis iedomājies, kas tur labs būs? Un joku dēļ no visa aici-

nātā bara viens aizgājis arī.

Aizgājis, iegājis pirtī un atplētis muti: pilns galds ar cepe-

šiem, pilni trauki ar vīniem. Ēduši abi, dzēruši, te kungam nelai-
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mes velns prātā: 'prasījis vecītim, lai pārdodot brīnuma dzirnuti-

ņas. Vecītis nepārdevis, siti viņu lupās. Tad kungs vairs neteicis

ne vārda, paņēmis ar varu vecīša dzirnutiņas un aizgājis projām.
Bet vecīša baltais gailītis gājis kungam pakal: „Kungs, at-

dodi manas sudmaliņas!" Kungs vēl neteicis ne vārda — gājis
tikai projām.

Bet gailītis pēdu pakaļ pēdas kungam pakal un daudzina dau-

dzinādams: „Kungs, atdodi manas sudmaliņas!"

Mājā kungs tūliņ licis kalponei izkurināt krāsni un trako gai-
līti tur iemest. lemeta gailīti krāsnī, gailītis vēl skaņāki: „Kungs,
atdodi manas sudmaliņas!"

Kungs izrāvis gailīti no krāsns un iemetis ūdenī slīcināt; bet

gailītis saucis un saucis: „Kungs, atdodi manas sudmaliņas!"

Nu kungs apnicis klausīties, atdevis gailītim sudmaliņas. Gai-

lītis tad pārgājis ar sudmaliņām pie vecīša un dzīvojis, jāsaka, bez

bēdām.

12. A. 565. Brīvzemnieka kr; LP. VI, 50, 6.

Vienreiz viens cilvēks iegāja mežā un tur atrada zelta dzirna-

viņas: ar tām varēja zeltu malt. Pēc kāda laika viņš gāja vēl citu

meklēt; bet kad nedabūja, atnāca atpakaļ un atrada: kungs dzir-

naviņas bija paņēmis.
Nu viņš palika par gaili un dziedāja pie kunga logiem: „Kiķe-

rikū! atdodi munas dzirnaviņas!"

Kungs iemeta to pie zirgiem, lai 'samin; bet viņš sagrieza zir-

gus trīs gabalos un lika katru gabalu sevišķi. Rītā kungs, redzē-

dams, ka zirgi sagriezti, nolika to pie vēršiem,; bet viņš sagrieza

vēršus trīs gabalos un lika katru gabalu atsevišķi. Tad kungs no-

lika gaili pie aitām,- bet viņš aitām' nogrieza katrai kreiso cici.

Nu kungs gaili lika akā, lai noslīkst; bet viņš izdzina visu

ūdeni ārā un kungam nebija ko dzert. Nu lika gaili vārīt. lemeta

katlā, vārīja, vārīja — jo vairāk vārīja, jo cietāks sarāvās.

Tad kungs sacīja: šis apēdīšot viņu ir cietu un arī apēda. Bet

nu gailis izspruka no kunga vēdera laukā, uzlaidās uz galvu un

dziedāja: „Kungs, atdodi munas dzirnaviņas!"

Nevarēja nekur glābties, atdeva zelta dzirnaviņas. Un tad

gailis to skādi, ko kustoņus sagreezdams padarījis, nomaļa viņam

un aizmaksāja.

Kungs palika ļoti bagāts kungs.

13. A. 565. No Blīde ne s. LP. VI, 276 (50, 3, var.)

Vienam tēvam trīs dēli. Diviem dēliem tēvs atdevis visu

mantu, trešajam tikai mazus ratiņus. Ar šiem ratiņiem dēls brau-
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kājis pa mežu, lasījis čiekurus un vedis kungam pārdot, maizi

pelnījis.

Te vienu dienu saticis vecīti un tas iedevis dēlam tādu gai-
līti, kas ikdienas zelta dukātu dējis, un dzirnaviņas, ar kurām va-

rējis pārtiku malt, kaut ir grauda neiebēris. Bet kungs beidzot at-

ņēmis dzirnaviņas. Tad gailītis iet uz muižu dzirnaviņām pakal.
ledams saticis lapsu, vilku, lāci, briedi. Tos gailītis aprijis. Briedis

esot pāršķēlis kunga zirgiem rīkles.

[Beigas kā citos variantos].

14. A. 565. St. Uļanovska, Viļānos. Zbior wiadomos'ci do

antropologiikraj,owej. T. XVIII. Krakavā 1895,

245 (4).

Bjeja saiiminīks, cīš bjednys, i īdevja jam kungs tjeiruma

gabaleņu, kymā zierņu apsjēt. Apsjēja jis, a oolūži atskrāja i

izādja tūs zierņč. Iz ūtra gods otkon jis apsjēja — atskrāja
zūs's i izmjeidjāja. Apsjēja jis i trešu godu — atskrāja vystys i

izkosa, otkon jam nikuo natyka. Tūlaik atskrāja gails nu

mježa — nazynuoms, nu kurīnis jis bjeja, taids gails — atņesja
jam dziernavos i soka tai: „Pajam tu griudjeņu labjeibys, īsvīd

dziernavuos, samal i byus tjev myltu gon!"

Jis īsvīdja griudjeņu kvīšu i jam bjeja kvīšu mylti; īsvīdja
rudzu griudjeņu i bjeja jam rudzu mylti; īsvīdja mīžu griudjeņu
i bjeja jam mīžu mvlti. Nu tuo jis palyka cīš boguots. Atbrauc

kungs iz jū i breinīs, ka šam nabjeja nikuo, a tagad taids bo-

guots palyka — vaicoj: „Nu kurīnis tu dabuoji itū montu?"

Jis soka: „Nu dziernovu!"

Kungs aizjāmja tuos dziernavos i nūvjadja iz muižu. Atīt

gails — kai dazvmuoja, aizzasirdjēja brīsmjeigi — soka: „Kam

tu jam djevi?"

Nu, kaita jam nadūt? Ka bjeja kungu laiki, kū kungs lyka,
tū vajadzjēja mužikam klausjēt.

Gails soka: „Es īšu, atjimšu nu kunga tuos dziernavos!"

Jis i nūguoja iz muižu i satyka lopsu. Vaicoj lopsa: „Kur

tu eji, gaiieit?"

„Iz kungu pjcc dziernovu!"

„Pajem mani leidza!"

„Ilīņ maņ čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!"

Lopsa īleida čūkstā. It — sateik vylku — vaicoj vylks:

„Kur tu eji, gaiieit?"
„Iz kunga pjec dziernovu!"

„Pajem mani leidza!"

„Līņ čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!"
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Vylks īleida, nūīt tuoluok, satjeik luoci, luocs vaicoj: „Kur

eji, gaiieit?"

„Iz kungu pjec dziernovu!"

„Pajem mani leidza!"

„Līn čūkstā! Ka īleissi, to jimšu!"

Luocs saleida, nūguoja gaileits pa cjelu, atguojis iz muižu,

izstuoja iz gaņku [priekšiņā] i aizdzīduoja: „Kikirigi! Kungs,
atdūd mužyka dziernavjeņis!"

Bjejuši gosti pi kunga, jam kauns bjeja, aizzasirdēja jis cīši.

lyka nūgiut gaileiti i svīst katukā [baltkr. katuch, būda] vystu.
Nūgiva jū i aizslādzja katukā vystu; a lopsa izleida nu čūksta i

nūžņaudza vysys vystys, zūs's i pjeilis. Iz reita vjeras, ka gails

padarēja cik. izgaisynuošonas, pajēmja, izsvīdja jū nu tinis. Jis

nūskrāja, izstuoja iz gaņku i otkon dzīd: „Kikirigi! Kungs, at-

dūd mužyka dziernavjeņis!"

Kungs aizzasirdjēja, lyka sagiut jū, īsvīst vušku klāvā. Sa-

giva jū, īsvīdja vušku klāvā; a vylks izleida nu čūksta i ap-

grīzja vysys vuškys. Iz reita vjeras, ka gails cik bādys pada-

rēja, pajēmļja izsvīdja jū uorā. A jis nūskrāja iz igaņku i otkon

dzīd: „Kikirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!"

Kungs lyka sagiut jū i dīnduorzī [diendārzī, laidarā] aiz-

slāgt. Aizslādzja dīnduorzī, iuocs izleida nu čūksta, apgrīzja
vysys gūv's i vysys zyrg's. Iz reita vjeras, ka gails otkon cik

bādys padarēja, pajēmja, izsvīdja jū uorā, a jis tiuieņ iz gaņku i

dzīd: „Kikirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!"

Kungs tai cīši aizzasirdjēja, ka mot's plēš nu golvys —

lyka sagiut jū, īsvīst okā. īsvīdja okā, a jis dzjāra, dzjāra —

vysu j'iudini izdzjāra, izlācja i otkon dzīd iz gaņku: „Kikirigi!

Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!"

Kungs soka: „Voi naturēškys mīra nu tuo gaiļa? īsvīst

jū gunī, sadadzynuot!"
īsvīdja gunī, a jis izlaidja tū jiudini, kur izdzjāra okā, guni

apdzjāsja i otkon dzīd iz gaņku: „Kikirigi! Kungs, atdūd mu-

žyka dziernavjeņis!"

Kungs lyka sagiut jū, nūkaut, izvuorēt pušdīnom. Soka, ka

apjēškys, to nabuodjēškys [leit. bodēti, uzmākties, pretīgam būt]
šam! Apjēdja jū — vjāl jam slikšuok: dzīd gails vīnmāru vā-

darā: „Kikirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis! Kikirigi!

Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!"

Nu, kū darēškys tagad? It kungsi uorā dierst, izstatjēja

čukstu, a sulaiņam īdevja zūbvnu i lyka, kad gails pazaruodjās,
kab jam tiuieņ atcierst golvu a zūbynu. Suok kungs dierst i

gaileits izlācja mudri, a sulains kai cierta ar zūbynu, atciert.i

kungam čūkstu, a gails stuoja pret jū i otkon aizdzīduoja: „Ki-

kirigi! Kungs, atdūd mužyka dziernavjeņis!"
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Radz kungs, ka jis navar nikuo padarēt, atdevja dzierna-

vos i pascjēja jam, kab jis ītu iz vainu i napazaruodjētu jam
vaira!

Piezīme. Skat. piezīmi pie šās pašas pasakas 6. numura. P. Š.

15. A. 565. N. Rancāns, Preiļos.

Dzeivuoja nabogs cvlvāks. Vīnu reizi vokorā suoc jis dū-

muot, kuodēl nabogim tik gryuši dzeivuot, un par kū boguoti bez

vysaidas vajadzeibas kruoj tik daudzi naudas. Juo jis byutu

boguots, tod pats dzeivuotu labi un ari nabogim diūtu paleigu.

Tam laikam jis izdzierda, ka nazkas runoj uz jū: „Ša tev

naudas moks! Mokā ir vīns gobols zalta naudas. Kai tik jū

izsvīssi nu moka, tai tyuleņ atsarass ūtrs; izsvīssi ūtru, atsa-

rass trešs un t. t. Un tai tu vari pīlaseit naudas, cik gribi, bet

pēčuok tev vajaga moku īsvīst upē. Koleidz maks uabvus

īsvīsts, par šū naudu navari nikuo pierkt na ari cytam dūt, tuo-

dēļ ka tūlaik vysa nauda izgaiss,"

Nabogs tyuleņ pajēme moku nu nazynuoma cylvāka un

stuoja pī naudas audzēšonas. Cik jis izjem nū moka —
veras

mokā: otkon tur zalta naudas gobols. Nabogs dūmoj: „Par
nakti byus man daudzi naudas, tad reitā īsvīšu moku yudinī."

Bet reitā nabogs dūmoj otkon pavysam cytu. Aizagribīs

jam ēst, bet cyta nikuo nav, kai malnuo maize. Paād malnuos

maizes un stuoj otkon pi naudas. Tai puorīt nedēla, ūtra un

mēness, bet vys jis navar šķiertīs ar breineigū moku.

Dzeivoj pa vācam par nabogu, laseidams maizi pa pasauli,

tuodēl, ka nagribēja nūsleicynuot moka, a cytaiž naudas nava-

rēja aiztikt. Reizi īguodoj, kai jis dūmuoja dzeivuot un cytim

paleidzēt, juo byutu boguots, īguodoj ari, ka tei nauda, kuru jis

pīkruoja, bez vysaida lobuma gul. Tad jau sasāloša un nūīt

uz upi, bet atīt otkon atpakaļ ar vysu moku — žāl sleicyiiuot.

Tai jis palīk dzeivuot. Sluopst jau zemē, bet vys napuorstuoj

naudas kraut un tai ar naudas moku rūka numierst.

Piezīme. Šī ir patiesībā cita pasaka, tomēr pārliecīgā bagātībā dabūtā

nāve atgādina mums 565. numuru. P. Š.

16. A. 565. Gotards Kr„ Vircavā. LP. 111, 60 (30).

Senos laikos nāve nokāvusi kādam mazam puisītim tēvu un

māti. Puisītis bēdīgs staigājis pa pasauli. Reiz tas iegriezies

lielā mežā. Tur nabadziņš maldījies tik ilgi, kamēr sasttiedzis

mazu mājiņu. Puisītis iegājis iekšā. Aiz galda sēdējusi veca ve-
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cenīte —tā bijusi Vēju māte — un prasījusi: „Puisīt, ko tu

gribi?"

„Gribēju naktsmājas lūgt. Cik man grūti!"
„Es tevi pieņemtu gan, bet kad mani četri dēli pārnāks, tie

dusmosies. Bet, nekas, es tevi paslēpšu."
Vecenīte uzveduši zēnu uz augšieni un to paslēpusi.
Naktī pārnācis viens dēls, Ziemeļa vējš, un tūliņ mātei pra-

sījis: „Kas te par svešu smaku?"

„Nekas, nekas, dēliņ!" Vēju māte nomierinājusi.
Ziemeļa vējš apmierinājies un aizgājis gulēt.
Drīzi pārnācis otrs dēls, Vakara vējš, un tūliņ mātei pra-

sījis: „Kas te par svešu smaku?"

„Nekas, nekas, dēliņ!" Vēju māte apmierinājusi.
Vakara vējš apmierinājies un aizgājis gulēt.
Drīzi pārnācis trešais dēls, Rīta vējš, un tūliņ mātei uzpra-

sījis: „Kas te par svešu smaku?"

„Nekas, nekas, dēliņ!" Vēju māte nomierinājusi.

Rīta vējš apmierinājies un aizgājis gulēt.
Drīzi pārnācis ceturtais dēls, Dienvidus vējš, un prasījis:

„Māmuliņ, man liekas, ka te kāda savāda smaka?"

„Nekas, dēliņ! saki man labāk, kur tu šodien biji?"

„Biju laimības dārzā puķes pūst."
„Vai nevari man vienu puisīti uz turieni aiznest?"

„Kālab ne, māmiņ, kur viņš ir?"

„Pagaidi, tūliņ ievedīšu."

Dienvidus vējš aiznesis bārenīti uz laimības dārzu. Tur tas

uzvilcis puisītim zaļus svārkus sacīdams: „Valkā vienmēr šos

svārkus, tad cits neviens nevarēs tevi ieraudzīt, kā tik es. Bet

viena lieta: pār šo grāvi tu neej nekad, citādi nebūs labi."

Bārenītim nu klājies ļoti labi; viņš dzīvojis ilgus gadus vienā

laimē, vienos priekos.

Bet reiz bārenītis ieraudzījis otrpus grāvīša piecas daiļas
meitas. Viņš gribējis meitas pasmīdināt; tādēļ pārlēcis pār

grāvīti un nobučojis vienu. Nobučotā smējusies pilnā kaklā un

stāstījusi citām, ka viens viņu bučojis, tik neredzējusi, kas tas

tāds bijis. Citas smējušās līdz, sacīdamas: „Citā reizē nelaid

vairs bučotāju vaļām, noķer to aiz matiem un velci pie savām

krūtim."

Pēc tāda brītiņa bārenītis gribējis pār grāvīti atpakaļ iet;

bet neticis vairs pāri: bijusi liela uguns jūra priekšā. Nu naba-

dziņš skraidījis kā apjucis šurp un turp un nezinājis, ko darīt, ko

iesākt. Bet tai pašā acumirklī iegadījies Dienvidus vējš un uz-

saucis: „Ko tu esi darījis? Vai neteicu tev, lai neej pār grā-
vīti?"
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To sacījis, Dienvidus vējš novilcis viņam zaļos svārkus un to

izsviedis no laimības dārza ārā.

Bārenītis gājis pa ceļu vien projām. Uz vienu reizi tas sa-

dzirdējis ko kunkstam. Paskatījies, ieraudzījis ceļa malā ve-

zumu ar spārniem. Apakš vezuma gulējis cilvēks.

„Kas tev noticis?" bārenītis jautājis.

„Ai, palīdzi man no vezuma apakšas iztikt; citādi mani no-

spiedīs." Bārenītis izvilcis nelaimīgo. Bet līdz ko tas bijis uz

kājām, tā sagrābis bārenīti, sacīdams: „Vai zini, kas es esmu?

Es esmu nāve. Astoņdesmit gadu tevi meklēju; nu reiz dabūju.

„Nāve piespiedusi to pie krūtim un tai pašā acumirklī bārenītis

nomiris.

Piezīme. Šī pasaka ir bez šaubām cēlusies no pazīstamās Andersena

pasakas par paradīzes dārzu. Pasaku pētītāju viua interesē tikai tik tālu, kā

viņa ir pārgrozījusies tautas mutē. Nav pietiekoša iemesla domāt, ka uzrakstī-

tājs to būtu tīšām ņēmis no grāmatas, lai arī Vēju māte (t. tradicijās Vēja māte)
un laimības dārzs nav īsti tautas valodas vārdi. lepriekšējos variantus šī

pasaka atgādina ar savu neapdomībā zaudēto laimi. P. Š.

7. Ar brīnuma augļiem atdabūtas burvju lietas.

t. A. 301. 566. J. Bankins „Šis un tas", 11, 1875, 7.

Reižu kādam ķēniņam bija jāiet karā. Tas salasīja savus

kara pulkus un stājās ienaidniekam pretī. Kad nu mājās nebija

rūmes tik daudz zaldātiem, tad apmeta lēģeri uz lauka, kur liels,

biezs mežs bija tūvumā.

Viens jauns zaldāts, bīdamies no kaušanās, paņēma plinti

un zobiņu un iemuka biezumos. Otrā dienā ķēniņš, zināt dabū-

jis, stellēja visu kara spēku mežā tā meklētu. Viens zaldāts uz-

gāja bēgli un gribēja to vest malā pie ķēniņa, bet bēglis sacīja uz

atradēju: «Klausies! Paliec tu ar' tepat pie manis meža! Kā-

dēļ tad mums būs iet karā, kur varbūt mūs pirmos nošaus? La-

bāki iesim abi divi projām."

Atradējs gan to negribēja darīt, bet kad bēglis tam uzmā-

cās, tad apsolījās palikt tam par biedru, tie nu abi divi devās

dziļāki mežā iekšā. Citi meklētāji, iznākuši no meža, drīz apķē-

rās, ka nevien bēgli nav dabūjuši, bet arī vēl otru zaldātu pa-

zaudējuši.
Nu tiem atkal bija jāiet meklētu. Tika norunāts, ja viņi esot

izbēguši, tad, kad tos dabūjot rokā, tūliņ uz vietas vajagot no-

šaut. Beidzot gan tiem nāca prātā, ka varbūt mežā kautkur tada

vieta esot, kur gan var ieiet, bet nevarot tikt ārā, tādēļ tagad

negāja pa vienam, bet pa diviem kopā. Vienam pāram gadījās
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uziet bēgļus, un tie šos tūliņ gribēja nošaut, bet kad tie sāka lūg-

ties, lai pagaidot un nešaujot, tad ar' meklētāji palika mierā, un

prasīja, kādēļ tie bēguši. Bēgļi, savu nāvi priekš acim redzē-

dami, sāka arī pārrunāt meklētājus, lai šie pie tiem paliekot.
Viens meklētājs par tādu valodu loti saskaitās un tūliņ vienu

bēgli uz vietas nošāva. Nu tam palika bailes, jo pats ķēniņš to

nebija vēlējis, tādēļ abi meklētāji, bēgļa paskubināti, palika
mežā un steidzās vēl dziļāki biezumos iekšā. Kad nu citi meklē-

tāji no meža iznāca un redzēja, ka tagad pavisam četri vīri

trūka, tad ķēniņš, bīdamies, ka pēdīgi arī pašam nav jādodas la-

pās, nelaida vairs nevienu uz meklēšanu. Viņi domāja, ka ne

vis izbēgušie tur vainīgi, bet laikam meklētājiem kāda cita liksta

uzbrukusi.

Šie trīs bēgļi pēc ilgas staigāšanas pa mežu mežiem, nonāca

pie kāda kalniņa, kur tie ieraudzīja nelielas dūris. Viņi, tās at-

vēruši, gāja tur iekšā un uzgāja garu gaņģi, pa kuru arvienu tā

uz leju gāja. Labi dziļi apakš zemes tie uzgāja smukas istabas,
bet cilvēku tur nebija iekšā. Vienā istabā stāvēja galds ar trim

krēsliem riņķī apkārt, otrā trīs gultas un trešā istaba bija pilna
drēbju.

Tie no iešanas gauži piekusuši, metās ikkatrs savā gultā un

apgulās; pēc atmodušies tie ieraudzīja uz galda trīs bļodas ar

ēdieniem, un pie katras bļodas zīmīte, uz kurām ikkura zaldāta

vārds bija uzrakstīts. Viņi bija diezgan izsalkuši, tādēļ sēdās pie

galda un sāka ķemmēt. Kad bija paēduši, tad vēl vairāk apska-

tīja māju un uzgāja grīdā lūku, un to atvēruši, iegāja tur iekšā;
bet tiem par brīnumu tur vis nebija pagrabs, bet itin smuka istaba,
kur tie ieraudzīja trīs skaistas dāmas itin glīti ģērbušās. Šās no

iesākuma gan sabijās un kaunējās, bet pēdīgi ar tiem sāka ru-

nāties un stāstīja, ka šī māja esot kāda pils, kas senāki stāvējusi
virs zemes, tad reižu zeme piepeši pārplīsusi un pils iegrimusi
zemē. Kad šie tām prasīja, no kā viņas pārtiekot, tad viņas rā-

dīja maisu, kur iekšā bija kāds puspūrs miltu, un stopu pilnu ar

ūdeni, sacīdamas: ~No tā mēs pārtiekam; mums nekad netrūkst

ne maisā ne stopā ūdens."

Zaldāti, ar tām labi iepazinušies, pēdīgi iemīlējās savā starpā

un velējās precēties. Kad nu mācītāja nebija, kas tos laulātu,
tad dāmas viņus ieveda kādā sānistabā, kur sēdēja vecs sirm-

galvis, kas šos mācītāja vietā salaulāja. Viņi tur nu dzīvoja labu

laiku, nemaz nedomādami pili atstāt. Sievas viņus apšķiņķoja

ar brīnišķīgām dāvanām. Viens dabūja tādus svārkus, kad tos

apvilka, tad palika neredzams. Otrs dabūja tādu tauri, kad to

pūta pa vienu galu, tad sanāca daudz, daudz apbruņotu zaldātu

ar plintēm un zobiņiem un gaidīja tik uz pavēli; bet kad taurei

pūta pa otru galu, tad visi zaldāti pazudās. Trešais dabūja par
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šķiņķi maku, kura nekad naudas netrūka; līga to pakratīja, tad

tūliņ bira dukāti skanēdami vien laukā.

Pēdīgi tie sarunājās iet pastaigāties pa pasauli, un izgāja pa

tām pašām durim, kur bija ienākuši. Viņi nu staigāja pa mežu,
kamēr uzgāja kādu lielu pili. Tur iegājušiem, viņiem stāstīja, ka

šī ķēniņa meita esot liela kāršuspēlmane: viņa nospēlējot un at-

ņemot visu naudu. Ja kas ar miljoniem rubļu tur ieejot, tas bez

kapeikas no turienes iznākot. Tur nu iegāja tas zaldāts, kam bija
neiizkratārnais naudas maks, un uzdevās, ka gribot ar princeni
kārtis spēlēt. Princene bija ar mieru un tie sāka spēlēt. Zal-

dāts nebija nekāds kāršuspēlmanis, kādēļ pdncene to arvien

vinnēja; 'bet kad tam naudas nebija trūkums, jo viņš ma-

ciņu izvilcis, pakratīja vien, un katru reižu tūliņ aizmaksāja, tad

tie sāka atkal no jauna spēlēt. Princene, tādu maku redzēdama,

brīnījās par to. Sadusmojusies, viņa neredzot paķēra zaldāta

maku un nolika savu tai vietā. Kad nu zaldāts gribēja kratīt

naudu, tad tikai kādas kapeikas vien izbira. Princene nu pavē-

lēja izgrūst zaldātu pa durim; tas gan nu manīja, kas bija noti-

cis, bet viņš skaidri nevarēja pierādīt, tādēļ bija jāpaliek mierā.

Bēgli nu visi trīs kopā sarunājās princenei par to atriebties.

Reižu ķēniņš savas meitas dzimšanas dienā taisīja lielas balles,

uz ko daudz svešu viesu bija lūgts. Kad visi viesi kopā ar prin-
ceni ēda un dzēra pie galda, tad otrs zaldāts, savos brīnumsvār-

kos apģērbies, piestājās pie meitas, līga tā karoti bāza pie mu-

tes, tad šis sita par roku, tā ka viss ēdiens šai ieskrēja acīs un

karote izlēca no rokas un nokrita zemē. Viesi, to redzēdami,
sāka smieties un čukstēja cits citam ausīs. Ķēniņš, to manījis,

stellēja viesus citā istabā, viņš pats nostājās pie durim un, ikkatru

viesi labi ar rokām aptaustīdams, pa mazu, mazu duru šķirbiņu
ielaida istabā, tam arī laimējās satvert zaldātu un noraut svār-

kus, jo tas bija vilcies princesei no pakaļas. Tas nu palika re-

dzams un manāms, ķēniņš lika-viņu iemest cietumā, un tagad

princenei bija miers pie galda.

Kamēr tie vēl ēda un dzēra pie galda, tamēr trešais zaldāts

pūta ar savu brīnišķīgo tauri; pēc taurēšanas saskrēja daudz ap-

bruņotu karavīru no malu malām un apstāja pili, tie gaidīja tik

uz pavēli, kad sākt šaut. Visi viesi un pats ķēniņš skrēja skatī-

ties, tādu lērumu ieraudzīdami, nu drebēja vien no bailēm. Ķē-
niņš lūdza taurētāju pie sevis iekšā, tas arī paklausīja un ienāca

ar visu savu tauri; ķēniņš tam lūdzās tauri apskatīt, un zaldāts,
neko sliktu nedomādams, šim to arī iedeva. Līga ķēniņam taure

rokā, tad viņš tūliņ pūta pa otru galu un visi karavīri bija pro-

jām, tagad zaldātu saņēma cieti un ieslodzīja pie otra drauga
cietumā.
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Trešais zaldāts, palicis viens, devās uz mežu, gribēdams uz-

meklēt veco pili apakš zemes. Pēc kāda brīža tas ieraudzīja
smukas ogas un sāka tās ēst; bet tikko viņš kādas divas vai

trīs bija apēdis, tad viņam deguns sāka stiepties garāks un ga-

rāks, kamēr pēdīgi veselu asi bija garš. Viņš tagad sava lielā de-

guna dēļ vairs nevarēja staigāt galvu nodūris uz zemi, bet nu

tam bija galva jāgriež arvien uz augšu, ka lai garais deguns ne-

nolūztu. Šis tā iedams, ieraudzīja netālu otrā vietā citas ogas un

sāka tās ēst. Un, ak tu prieks! Viņa garais deguns sāka rauties

un palika tāds pats, kā senāki bijis. Viņš savā lielā priekā atgā-

dājās ķēniņa meitas un ar šām ogām apņēmās tai atriebties.

Tas pielasīja kādu groziņu ar tām ogām, no kurām deguns

garš bija tapis, un vienu svārkuķešu pillu ar tām ogām, no ku-

rām deguns atkal bija sarāvies, un tad gāja uz ķēniņa pili. Tas

iegāja pilī un pārdāvāja sulaiņam ogasi priekš ķēniņa. Sulainis, zi-

nādams ķēniņu lielu gardēdi, gāja pie tā iekšā un teica, ka kāds

vīrs ar ogām atnācis un tās pārdāvājot. Ķēniņš deva sulaiņam

naudu, šis nopirka par to no vīra ogas un ienesa tās viņam. Ķē-

niņš ēda pats un deva arī savai sievai un meitai. Tiem visiem

trim nu izauga veselu asi gari deguni, gan viņi nu sūtīja pēc dak-

teriem, bet neviens negadījās, kas tos būtu varējis ārstēt.

Otru dienu mūsu zaldāts gāja pie ķēniņa un izdevās par dak-

teri; ķēniņš bija loti priecīgs un solīja tam daudz naudas, ja izār-

stēšot. Zaldāts, liels akutņiks būdams, nedeva vis tūliņ ogas, bet

dedzināja ar baltu dzelzi ķēniņam degunu un stāja virsū, lai izsū-

dzot savus grēkus. Tas šim teica, ka viņa deguns tikai lielu

grēku dēl tāds palicis. Ķēniņš tam sūdzēja gan šādus, gan tādus

grēkus, lielus un mazus, arī pēdīgi, kad zaldāts prasīja, vai kā-

dam kautko neesot atņēmis, sāpes nevarēdams izciest, atdeva

šim tauri un svārkus. Zaldāts vairs ķēniņu ilgāki nemocīja, bet

iedeva ogas, no kā deguns ātri izveseļojās, ķēniņieni viņš nemaz

nemocīja, jo šī nekādu ļaunumu nebija darījusi.
Zaldāts nu gāja pie princene's, dedzināja tāpat kā ķēniņam ar

baltu dzelzi degunu un paģērēja, lai tā izsūdz savus grēkus. Šī

tos drīz izsūdzēja un arī atdeva tam neiztukšojamo maciņu; dak-

teris tai nu iedeva no veselības ogām, un deguns tūliņ sarāvās

un palika vesels. Ķēniņš dakteram aizmaksāja lielu ņaudu un

gribēja dabūt arī tauri un svārkus atpakaļ, bet zaldāts tam ne-

deva, sacīdams, ka šās lietas zināmā vietā jānododot, citādi de-

guni atkal būšot augt un stiepties. Ķēniņš uzticējās da'kteram

un atlaida viņu ar visām brīnišķīgajām lietām, tam piekodinā-

dams labi aši steigties prom, ka lai deguni atkal nesāktu stiepties.

Viņš arī izlūdzās savus draugus no cietuma, un nu visi trīs

dzīvoja un turējās kopā un izdarīja ar saviem šķiņķiem daudz

brīnumdarbu pasaulē.
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2. A. 566. K. Nātrīte, Blomu pagasta skolā, 1892. g. V. Ma I-

doņa krāj.

Reiz gāja zaldāts un divi virsnieki uz ķēniņa pili. Ceļš ne-

bija īss, viņiem bija ilgi jāceļo un tā viņi nonāca pie liela meža,

kurā viņiem bija jāpaliek trīs naktis.

Pirmo nakti virsnieki un zaldāts palika augšā par

sargu. Uz rīta pusi sacēlās liela vētra un nāca viņam klāt. Zal-

dāts pārbijies sauca: „Ja esi cilvēks, tad runā; ja esi ēns, tad

šaušu."

Šis atbildēja: „Nešauj, samaksāšu."

Zaldāts arī nešāva, aizgāja uz runātāja pusi un piegāja pie
viena vecīša, kas viņam iedeva mēteli. Zaldāts prasīja: „Kur
lai dodu šo mēteli? Es jau pats savu nevaru panest."

Vecītis viņam atbildēja: „Kad šo mēteli uzvilksi, tevi ne-

viens neredzēs."

Gaismai austot, zaldāts un virsnieki atkal gāja tālāk. Pie-

nāca nakts, viņiem atkal bija jāpārguļ mežā. Virsnieki apgulās
un zaldātam bija jāsargā. Uz rīta pusi nāca atkal vētra, bet

lielāka kā pirmā. Zaldāts atkal uzsauca: „Ja esi cilvēks, runā;

ja esi ēns, šaušu!"

Tas pats vecītis viņam atbildēja: „Nešauj, es tev sa-

maksāšu."

Zaldāts piegāja pie vecīša, kas viņam iedeva vienu kulīti.

Viņš atkal prasīja: „Ko lai es iesāku ar to?"

„Kad tev naudas vajaga, tad tik papurini to kulīti, tūliņ viņā

būs nauda," tā vecītis atbildēja.
Gaisma ausa, viņi cēlās un gāja tālāk savu ceļu. Arī nā-

košo nakti viņiem bija jāguļ mežā. Uz rifa pusi atnāca atkal

vētra. Zaldāts uzsauca: „Ja esi cilvēks, runā; ja esi ēns,

šaušu!"

Vecītis solīja atkal maksu un iedeva viņam kūjiņu, tad zal-

dāts arī nešāva. Viņš nu prasīja vecītim: „Ko lai ar tādu kūju

iesāku?"

„Tava plinte nav tik daudz vērts, kā šī kūjiņa, ar ko tu

vari veselu karaspēku pārvārēt," atbildēja vecītis.

Pienāca diena un viņi gāja atkal savu cclv. Viņi nonāca pie
viena ķēniņa pils, bet iekšā tos nelaida, jo ķēniņam pašlaik bija
dzīres. Zaldāts, apvilcis vecīša doto mēteli, iegāja pilī un, ne-

viena nemanīts, ēda un dzēra pie bagātīgi klātiem galdiem, Jīdz
piedzērās un pakrita pie zemes. Viņam krītot, mētelis pavērās

un kļuva redzama viena zaldāta kāja. Ķēniņa meita to ierau-

dzīja un brīnējās par kāju bez cilvēka. Sanāca ļaudis, tie ne-

zinot norāva zaldātam mēteli un tas tapa redzams. Viņu nu gri-

bēja ielikt cietumā, bet zaldāts lūdzās:
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„Neliekat mani cietuma, es varu jums daudz laba darīt: pa-

līdzēšu zemi vairot un visu ķēniņu karaspēkus pārvārēt."

Ķēniņš arī viņu apžēloja un palaida vaļa, tikai ķēniņa meita

paņēma zaldāta mēteli un kulīti.

Ķēniņš, gribēdams redzēt zaldāta spēku, pasauca visu savu

karaspēku un lika ar to zaldātam cīnīties. Zaldāts ar savu kājiņu
arī iznāca karaspēkam pretī. Bet kolīdz karaspēks ieraudzīja
viņu ar kūju uz viņiem nākam, tas tūliņ sāka bēgt. Ķēniņa meita,

to redzēdama, apvilkusi zaldāta mēteli, neredzot pienāca pie
viņa un noņēma tam kūjiņu. Zaldāts, nevarēdams vairs pretī tu-

rēties, aizbēga uz mežu. Pa mežu klaiņojot, viņam loti iegribē-

jās ēst. Te viņš ieraudzīja vienu ābeli pilnu āboliem, norāva

vienu ābolu un sāka ēst, bet uzreizi sāka arī just, ka galva pa-

liek arvien smagāka un smagāka. Ar katru apēsto ābolu galva

kļuva smagāka. Pēc ceturtā ābola viņš sataustīja uz galvas ra-

gus. Zaldāts gāja tālāk un nonāca pie mazas ābelītes, kurā bija

mazi, sārti āboliņi. Viņš tos ēda, un galva kļuva atkal vieglāka

un pēc trešā āboliņa gluži vesela. Vēl vairāk tos ēdot, viņš

palika loti skaists. Viņš nopina divus groziņus: vienā ielika lie-

los ābolus, otrā mazākos. Zaldāts atgriezās pilī un nosēdās pie
akas. Ķēniņa meitas kalpone, nākot uz aku, to ieraudzīja un vai-

cāja: „Ko tu pie akas te sēdi, un ko dari ar tiem āboliem?"

Viņš tai atbildēja: „Nāku no tālienes, gribu te atpūsties. Vai

nevēlies ābolus pirkt? Tie man ir pārdodami."
Meita arī pirka ābolus, bet no tiem mazajiem, un tos apēdusi

kļuva loti skaista. Kalpone nogāja pie ķēniņa meitas, bet tā ne-

maz nevarēja savu kalponi pazīt, tik skaista viņa bija palikusi.
Ķēniņa meita viņai uzkliedza: „Kā tu uzdrošinājies nākt

pilī bez atļaujas?"
Meita atbildēja: „Es jau esmu jūsu kalpone."

Ķēniņa meita prasīja, no kā tā tik skaista palikusi. Kalpone

atbildēja: „Tur pie akas sēd kāds vīrs ar gardiem āboliem, vieni

ir lieli, otri mazāki. Es pirku un ēdu no tiem mazākiem āboliem

un tā pārvērtos. Kas ēd no tiem lielākiem āboliem, paliek laikam

vēl skaistāks."

Ķēniņa meita gribēja palikt skaistāka, sūtīja kalponi pie tā

vīra ar āboliem, teikdama: „Ej un nopirc man tos lielākos

ābolus!"

Kalpone arī nopirka kādus lielākus ābolus. Vīrs viņu vel

pamācīja: „Šie āboli jāēd īsi priekš gulēt iešanasi."

Kalpone, ābolus atnesusi, pastāstīja ķēniņa meitai, kad tie

ir ēdami.

Ķēniņa meita, nevarēdama sagaidīt vakara, gāja jau dienā

gulēt un gultā sāka tūliņ ēst ābolus. Bet, ak šīs briesmas! Tikko

ābolus apēda, viņai i-zauga briesmīgi ragi un no skaistuma ne
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vēsts. Ķēniņš par to loti noskaitās umi gribēja vainīgo ābolu pār-

devēju likt cietumā, bet to nevarēja vairs atrast.

Daždažādi ārsti tika atvesti pie ķēniņa meitas, bet neviens

nevarēja viņai palīdzēt. Tad tas zaldāts, pārģērbies citās drē-

bēs, lai viņu nepazītu, gāja pie ķēniņa un teica: „Es varu tavu

meitu izārstēt."

Ķēniņš to arī pielaida pie savas meitas un zaldāts nu to izār-

stēja ar saviem mazajiem āboliem. Kad ķēniņš gribēja tam sa-

maksāt, vīrs teica: „Atdod man to kulīti, mēteli un kūju, ko tu

vienam zaldātam esi noņēmis! Citas maksas man ne vajaga."

Ķēniņš bija tik priecīgs par savas meitas izārstēšanu, ka arī

atdeva visas prasītās lietas.

Zaldāts bija nu visu savu mūžu laimīgs, jo naudas viņam

nekad nepietrūka.

Piezīme. Loti līdzīgu pasaku atceros agrāk arī Raunā dzirdējis. P. Š

3. A. 566. A. Lerchis- Puškaitis, Džūkstē -Pienavā. LP.

11, 77 (72).

Reiz kādam puisim mežā nojukušas pēdas, viņš samaldījies trīs

dienas un naktis, kamēr tad itin nejauši ceturtajā dienā saticis ve-

cīgu vīru. Šis ieved pulsi jaukā pilī, dod paēst, nodzerties un tad

saka tā: „Paliec, puisīt, pie manis vienu gadu. Pēc gada laika došu

tev mīklas minēt. Ja mīklas uzminēsi, tad tiksi laimīgs, ja ne, tad

nu gan tā būs, kā būs. Est un dzert tev netrūks, dabūsi tādus ēdie-

nus un dzērienus, ko vēl savā mūžā neesi baudījis. Vai esi tā

mierā?"

«Nemaz nezinu!" puisis atbild.

„Nu, ja nezini, tad varu tev pateikt tik to, ka mājā netiksi un

ceļa neatradīsi. Apdomā nu pats, kas labāki: vai mūžīgi maldī-

ties, jeb pie manis palikt."
Neko darīt, jāpaliek. Pirmā dienā puisim gāja labi, otrā arī

nekas nekaitēja, bet trešajā dienā nabadziņu ieslēdz pagrabā, lai

smok, kamēr vecais mīklas uzdos.

Gads drīzi gāja uz beigām, puisis vēl vārgst pagrabā. Tata

piķis! Un ej nu vēl sazini, kā ar mīklu minēšanu izdodas! Puisim

tīri galva reibst. Bet ko tu taisnam padarīsi? Kamēr šis tā sūro-

jas, bēdājas, te palīdzība klāt. Kurmis, melns noracies, izlien no

zemes un saka tā: «Nebēdājies, lien tik nu ārā! Tu redzi, kādu

lielu caurumu esmu izracis. Veselu gadu ņēmos, kamēr tādu

izraku. Grūti gan gāja, sviedri pilēja, bet ko darīt? Tava Lai-

miņa pavēlēja rakt — jārok. Steidzies ārā līst, kamēr dienas

gaisma neaust un vecais nemanītu. Tad vēl! Aiz pils ir liels dobs

ozols. lelien dobumā, paslēpies un atdari ausis. Vakarā, tumsā
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steidzies atpakaļ savā pagrabā. Es tad aizbēršu caurumu un viss

būs labi."

Puisis izlien no pagraba, paslēpjas dobumā un nu klausās abām

ausim. Līdz pusdienai viss klusu. Bet dienasvidū uz ozola atlai-

žas spīdoši melns krauklis, nopurinās un tad sāk pats pie sevis

runāt: „Tā, tā — rītu būs gads pagani! Kādas mīklas lai uzdodu?

Uzdošu tā: lai viņš pasaka, no kā šī zirga ādas galdadrāna taisīta.

Jāapmāna tik acis, lai zirga āda izskatītos pēc trinītes, tad jau ne-

uzminēs. Tad lai pasaka, no kā šis zirga galvas pods taisīts. Jā-

apmāna tik acis, lai zirga galva izskatītos pēc māla trauka, tad jau
neuzminēs. Tad lai pasaka, no kā šī zirga kājas karote taisīta.

Jāapmāna tik acis, lai zirga kāja izskatītos pēc koka, tad jau ne-

uzminēs."

Krauklis aizlaidās, puisim pietika. Vakarā tas ielien savā pa-

grabā un neliekas ne zinot. No rīta gads pagalam. Vecais at-

slēdz pagraba durvis un sauc ārā, lai mīklas minētu; no kurmja tam

ne jausmas.
„Saki man, no kā šī galdadrāna taisīta?"

„No zirga ādas!" puisis atbild.

„Ak tu rezgalis — uzminēja! Par uzminējumu ņem šo maku,

kurā nekad naudas netrūkst. Bet saki man, no kā šis pods taisīts ?"

„No zirga galvas!" puisis atbild.

„Ak tu rezgalis — uzminēja! Par otru uzminējumu ņem šos

svārkus, kas, mugurā uzvilkti, padara katru par neredzamu. Bet

saki beidzot, no ka šī karote taisīta?"

„No zirga kājas!" puisis atbild.

„Ak tu rezgalis — uzminēja. Par trešo uzminējumu ņem šo

tauri. Ja vienā galā papūtīsi, tad sanāks liels kara spēks, ja otrā

galā, tad kara spēks pazudīs."
Vecais atdod savas trīs lietas, labi nospļaujas un tad uzbļauj,

ilai puisis steidzoties projām no viņa acim. Puisis aiziet smieda-

mies. Otrā, trešā dienā tas sasniedz ķēniņa pili un salīgst tur

kalpot. Bet drīzā laikā ķēniņa meita izodusi, ka puisim trīs tik

dārgas lietas: naudas maciņš, svārki, taurīte. Viņa pagādā zagļus
un liek puiša mantas sev nozagt. No rīta puisis nomana gan, kas

tas vainīgais; bet ko tu paša ķēniņa meitai padarīsi?

Kādas dienas vēlāk puisim iegadās mežā darbs. Te itin ne-

vilšus, tas uziet ābeli ar saldiem āboliem. Viņš norauj vienu ābolu

un apēd. Bet līdz ko apēdis, te brīnumi lielie: tam gadās pierē
tik liels rags, ka ne domāt no biezumiem ārā tikt. Neko darīt —

jālien četrrāpus. Nu lien, nu kūņojas, kamēr lielām mokām aiz-

velkas līdz mazam apariņam, kas sarkanām ogām, kā nosēts. Pui-

sis sāk ogas ēst. Un nu atkal brīnumi: no r>?am rags nozudis, ka

ne redzēt. Labi, tagad puisim amats rokā. Viņš saplūc ogas, sa-

rauj ābolus un steidzas uz pili. Ķēniņa meita to satiek durvīs.
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„Kur, puisīt, tādus ābolus ņēmi?"

„Kur ņēmu? Mežā ņēmu!"

„Dod man ar'!"

„Kādēl ne? Še ēd vesela!"

Meita paņem ābolus, ieiet savā istabā un sāk ēst. Te acu-

mirklī pierē tāds rags līdz griestiem. Ķēniņš sasauc visuvisādus

dakterus, lai ragu noņemtu. Bet nelīdz, kā ragu nogriež, tā desmit

ragi tai vietā. Nu pilna galva radiem. To redzēdams, ķēniņš sa-

vās bēdās nezin vairs ko darīt. Viņš apsola tam savu meitu par

sievu atdot, kas ragus noņems. Nu sanāk pasauls dakteru; nevar

neviens. Beidzot ies puisis. Viņš izdzen visus no ķēniņa meitas

istabas ārā un tad noprasa ragainītei īsi: „Vai zagi manas trīs

lietas?"

„Pati gan nezagu, bet liku nozagt!"

„Tā, tā. Tie nu ir tie ragi par taviem nedarbiem. Vai vēl tā

darīsi?"

„Tici droši, puisīt, ne mūžam vairs ne."

„Nu, tad varu tevi precēt. Tūlīt noņemšu tev ragus un tad

turēsim kāzas. Še apēd tās ogas — būs labi."

Ķēniņa meita apēd ogas — ragi acumirklī nozūd. Puisis nu

apprec ķēniņa meitu un manto, pēc sievas tēva nāves, valdību.

4. A. 566. J. Ozols, Saukā. Brīvzemnieka kr. LP. VI, 863

(130, 6).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Bet drīzi

tēvs nomira, atstādams dēliem labu tiesu mantas un naudas. Dēli

mantu un naudu izdalījās un iesāka tirgoties. Gudrie tirgojās kā

lieli tirgotāji, bet muļķītis braukāja tikai ar šādām, tādām precēm

apkārt un vēl pārdeva preci daudz lētāki, nekā bija iepircis. Zi-

nāms, tad nu arī tēva nauda drīzi vien bija vējā un lūgšus bija jā-

lūdzas, lai vecākais brālis vēl vienu simtu patapina. Vecākais pa-

tapināja gan, bet drīzi arī tas simts aizgāja vējā. Nu lūdzās vidējo

brāli, lai tapina tas. Vidējais patapināja gan veselu simtu; bet

arī tas izputēja.
Nu, konu? Sadomāja: ies tāpat tukšām rokām plašā pasaulē.

Gāja, gāja — iegāja lielā, lielā mežā; izgāja no meža — gadījās

klajums un klajumā ieraudzīja kaut ko spīdam. Bet piesteidzās
klāt

— spīdums kur palika, kur ne. Nu atmeta ar roku un gāja
tālāk. Gabaliņu pagājis, paskatījās atpakaļ — spīd atkali. Neva-

rēja nociesties, gāja atpakaļ. Piegāja klāt — nespīdēja atkal vairs.

Nu noņēmās taisni iet projām. Bet gabalu pagājis — vēl tikās pa-
skatīties un — lai joki, kur joki — spīdēja atkal. Tagad muļķītis
atsteidzās atpakaļ un iesāka pamatīgi pārmeklēt vietu. Meklēja,

meklēja — atrada vecu naudas gabalu. Nu, lai nu arī bija veca
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nauda, taču bija atkal reiz kāds naudas grasis kabatā. Un, iegājis
pilsētā, viņš domāja par veco naudas gabalu labi paēst; bet ap-

domāja atkal: „Diezin, vai tādu vecu, norūsējušu naudu ņems

pretim? Jānospožina!"
Bet iesāka spožināt, diktāki paberzt — sāk krist no vecā du-

kāta jauni dukāti ārā cits pakaļ citam, un visi tik spoži, ka laistās

vien. Nu muļķītim atkal naudas dies un gan. Un tūliņ — neko

vairāk — paēda labi, sapirka preces, zirgu, labus ratus un laidās

ceļā uz māju pusi. Brauca, brauca — nokļuva lielā, lielā mežā un

aizmaldījās. Dažu dienu samaldījās bez ceļa. Te vienu vakaru

par laimi ieraudzīja uguni spīdam. Ko nu vairs gaidīt? Piesēja

zirgu turpat pie koka un gāja uz uguni steigdamies. Aizgāja un

atrada mazu mājiņu un mājiņā vecu, vecu vecenīti. Nu lūdza ve-

cenītei, lai jel parādot ceļu, esot nomaldījies. Vecenīte atsacīja:

„Es ari ceļa nezinu! Tu esi neilaimīgs cilvēks, jo drīzi pāradīsies
mani divpadsmit dēli — tie visi ir laupītāji — un tu kritīsi viņiem

nagos."
Un kamēr muļķītis vēl tur kādu vārdu taisījās runāt, jau div-

padsmit dēli ienāca pa durvīm un palika dikti priecīgi, ka atraduši

svešnieku priekšā. To varēšot nu labi pamocīt, tikai to vēl šie

nezinot, kādā mocībā svešnieku nomocīt, tas jāizspriežot papriekšu.
Laupītāji ņēmās spriest — viens teica to, otrs to; bet divpadsmi-

tajam vecenītes dēlam, pašam jaunākajam, sirds iežēlojās par ne-

laimīgo; viņš ieteicās: „Ko mēs viņu bendēsim, kas taču tur at-

lēks? Liksim labāk, lai viņš divu stundu laikā divi pūri naudas

mums sagādā."

„Ja, ja! ta ir gan!" citi arī iesaucas un nu šim divi stundu

laikā jāgādā nauda, lai ņem, kur grib.
Bet muļķītis par tādu spriedumu atkal nemaz nesabijās, tūliņ

paķēra divi pūru maisu, izgāja laukā un sāk tikai savu veco nau-

das gabalu berzt. Tas bija viens redzējums — maiss pilns ar spo-

žiem dukātiem vien. lestiepa pie laupītājiem, laupītāji ne acim

ticēt gandrīz — tādi dukāti kā nolasīti un tik liels maiss vēl. Nu,
ko nu? Nu šie tādi draugi paliek, ka jāpabrīnās: paši parādīja vēl

ceļu un izvadīja muļķīti cildinādami.

No meža izkūlies, muļķītis iebrauca ķēniņa pilsētā un ierau-

dzīja ķēniņa vienīgo meitu. Tā viņam ļoti patika un tā tūliņ bil-

dināja par līgavu. Bet ķēniņš atteica: „Ja tu nākamā naktī man

divi mucu zelta naudas atvedīsi, tad tev došu savu meitu."

Labi, to viņš solot gan, lai tikai nostādot divi mucas pagalmā,
vārtus atstājot vaļā un pils sargus aizsaucot gulēt, jo neviens ne-

drīkstot redzēt, kā viņš naudu vedīšot.

Ķēniņš tādai norunai nebija pretim. Kad inav, nav brīv redzēt,
kas tad viņam? Liela muiža gan zudīs, ja vienu nakti pils sargi

pagulēs.
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Un tā nu vakarā, kad visi bija pie miera, muļķītis nostājās pie

mucām, izvilka veco naudas gabalu un sāka tikai berzt. Tūliņ

jauni dukāti skanēdami bira mucās un mazā gaismiņā abi trauki

pilni līdz malām, lai strīķē.

Ķēniņš pieceļas, paskatījās —neko darīt
— meita jādod. Un

tad nu bija varenas kāzas tai reizē.

Bet pēc kāzām muļķīša sieva apmānīja, ka šis uz krūtim,

apakš krekla, vienmēr vecu naudas gabalu nēsā. Šī gan tur tau-

jāja, taujāja, ko tādu vecu nieku tik svēti glabājot. Bet muļķītis

atsacīja: lai, lai! Tomēr tikmēr un tikmēr <šī nelikās mierā, kamēr

beidzot izzīdusi taču, ko tas dukāts nozīmē. Un vienu nakti —

muļķītim ne jausmas — nozog šī veco dukātu un nu rītā itin liela:

ja viņš vienas dienas laikā nevarot vēl divi mucu zelta naudas gā-

dāt, tad lai par viņas vīru vairs nesaucoties!

Tas bija pavisam traks tracis muļķītim tagad. Divi mucu jā-
gādā un vecā naudas gabala nav un nav, lai arī malas grieztu

apkārt.
Ko nabadziņš tai dienā izmeklējās, žēl bija redzēt; bet tikpat

nelīdzēja. Pašā vakarā ķēniņa meita aizdzina, lai iet, uz kuru
pusi grib.

Gāja, gāja šis — nogāja llīdz jūrai. Noiet līdz jūrai un ierauga

mazu laiviņu malā. Ko nu darīs? Kāpa turpat iekšā un pārgulēs
nakti. Bet miegu guļot, sacēlās pastiprs vējš un aizdzina laiviņu
tālā jūrā, jūras salas malā. Rītā šis piecelsies — ierauga svešumu.

Ko nu vairs darīt? Kāps turpat malā. Izkāpj malā, redz daudz

ābeļu skaistiem āboliem, bet pie ikkatra koka stāv zīmīte ar uz-

rakstu, kādi āboli kokā. Pie vienas ābeles rakstīts: „Kas no šiem

āboliem ēdīs, dabūs lielu kāsu", pie otras: „Kas no tiem ēdīs, dabūs

pārlieku kašķi!" pie trešās: „Kas no šiem ēdīs, taps no kāšus un

kašķa vesels!"

Muļķītis pārdomāja: „Tie āboli var derēt!" un norāva no vi-

siem trim kokiem dažus ābolus. Tad viņš atkal iekāpa laiviņā un

nolikās gulēt. Kamēr gulēja, bija sacēlies otrāds vējš (jūras vējš)
un tas nemanot un nezinot aizdzina laiviņu atpakaļ malā. Muļķītis

atmodās, izkāpa malā un iegāja pilsētā pārģērbties, lai ļaudis tūliņ

nepazītu, ka viņš ir aizdzītais ķēniņa znots. Bet tās bēdas! Pil-

sētā viņš dabūja dzirdēt, ka šodien būšot ķēniņa meitu latilāt ar

citu. Tas šim ķērās brīnum pie sirds un viņš sagudroja laulības

izjaukt. lelika tos divi nelāgos ābolus kurvītī un pārģērbies no-

stājās pie baznīcas durvim. Kā nu ķēniņa meita nāca laulāties,

tā viņa pamet acis: kas tie par skaistiem āboliem! Un tūliņ no-

pērk abus divus. Bet līdz ko nopirka, tā šij laulības domas vairs ne

prātā, kā ar roku atņemtas, un tūliņ — pati nezinādama, ko dara —

atpakaļ uz mājām pie tēva, lai skatoties, kas tie par neredzētiem,
skaistiem āboliem! Tēvs atteica: „Nu tad ēd vien, ko tu ķizini!"
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Šī apēd. Kā apēda — kāšus klāt, tāds kāšus, ka ne parunāt

vairs. Ķēniņš domāja: „Tas viss tāpat!" lai uzēdot to otru ābolu,

varbūt pāriešot. Apēda otru, nu vēl trakāki, nu apsitās kašķis,

tāds kašķis vispār miesām kā mūžīgs bruģis. Kazeni eki pie baznī-

cas gaidīja ķēniņa meitu atpakaļ, nevarēja sagaidīt un gāja rau-

dzīt, kas šij par nelaimi noticis. Aizgāja pilī un vai tēte! — jā-

rauga tikai dakteri pie laika. Kāsē un rīstās, ka nemaz atņemties,

un kašķis, ka bail virsū skatīties.

Un tad nu sanāca visu-visādi dakteri, bet neviens nevarēja
izdziedināt. Pēdīgi ķēniņš cita padoma nezināja — izsludināja:

„Kas manu meitu no tādas un tādas sērgas izdziedinās, tam atdošu

viņu par sievu un vēl savu valsti pūrā līdz."

Otrā dienā pēc tā izsludinājuma muļķītis pārģērbies klāt:

viņš varot tādas slimības dziedināt, bet slimniecei papriekšu jā-
atdodot tā lieta, ko viņa reiz vienam nozagusi, citādi neapņemo-

ties ārstēt. Neko darīt, ķēniņa meitai bija jāatdod vecais naudas

gabals muļķītim. Nu, un nu bija viegla lieta. ledeva trešo ābolu

apēst, slimniece uz pēdām vesela.

Tagad muļķītis devās pazīstams un nu viss atkal labi! — nu

dabūja valsti, dabūja sievu atpakaļ, jāsaka, dzīvoja atkal no jauna.

5. A. 566. Pločkalns ar Vidneri, Skrundā. Brīvzemniek.a

„S bor ņ i k", 196 (115). LP. VII, 11, 24, 1, 3.

Bija nabadzīgs ķēniņš: tam bija tikai vienpadsmit zaldātu, bet

pārlieku daudz parādu. Mirdams viņš piesauca dēlu klāt, sacī-

dams: „Tev ir trīs kūmas un katrs atstājis mantojumu. Meklē

aiz pils vārtiem, pa labi no avota, tur zemes apakšā ir pagrabs,
un pagrabā tie mantojumi, ko kūmas tev atstājuši."

To teicis, ķēniņš nomira. Dēls palika par ķēniņu un lika nu

saviem vienpadsmit zaldātiem tai vietā rakt, kur tēvs bija teicis.

Raka, raka
—

uzraka pagrabu, atrada tanī dzelzs šķirstiņu. Atver

jaunais ķēniņš šķirsteli, atron trīs lietas: jostu, maku, tauri. Palika

šis dusmīgs, ka neatradis dārgumus, bet vēl tur pameklējis, atrada

papīrīti ar šādu rakstu: „Kas ar šo jostu apjožas, vēlēdamies: kaut

būtu tur un tur, tas būs tūliņ tur, kur vēlējies; bet maks ir tāds:

nomet zemē, pacel, būs ikreiz pilns naudas; taure atkal tāda: tik-

līdz pataurēsi — būs kara spēks klāt, cik lielu vien vēlies."

Jaunais ķēniņš izlasa papīrīti un palika loti priecīgs par tādu

iemantojumu. Nu dzīvoja bez bēdām un samaksāja visus savus

parādus. Vienu vakaru viņš apjoza jostu, vēlēdamies: „Kaut es

būtu pie tās un tās ķēniņa meitas!"

Acumirklī bija klāt. Ķēniņa meita vaicā: „No kurienes izga-
dījies teitan?"

Šis parāda savu jostu: „Lūk, tā mani atnesa!"
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Ari maku rādīja, stāstīdams, kāda laime tai makā guļ. Ķēniņa
meita lūdzās: „Dod jel man ari uz brītiņu tās lietas, es parādīšu
tikai tētiņam."

Jaunais ķēniņš pasniedza joslu, atdeva maku un šī aiznesa

tēvam rādīt, bet drīzi vien bija atkal atpakaļ ar lietām, gluži, tādām

pašām; tomēr īstās tās nebija. Jaunais ķēniņš apjozis jostu, vēlē-

jies: kaut būtu mājā! Bet josta neklausa vis; metis maku zemē,
maks arī neklausa vairs. Šis redz: nu ir pievilts un ķēniņš ari

ar kara spēku klāt, grib šo saņemt. Nu lūdzas bez gaiļa, lai jel

palaižot dzīvu. Vecais ķēniņš beidzot pārdomāja: „Tikpat, ko

tu man vari padarīt? Ej, kur tevi kājas nes!" un palaida viņu.

_

Iziet jaunais ķēniņš no pilsētas pataurēt savu tauri, te neap-

zināmi daudz kara spēka klāt: ko pavēlot? Jaunais ķēniņš vēlas,

piepēži uzbrukdams, pilsētu iekarot. īsā laikā pavēle izpildīta.
Vecais ķēniņš ļoti izbijās, bet meita viņu mierina: «Nebīsties nekā,

gan es viņam pieglaudīšos."
Tā arī notika: ķēniņa meita izgāja jaunajam ķēniņam pretim,

laipni Jūgdama, lai piedodot. Jaunais ķēniņš arī piedeva, bet ķē-

niņa meita nu plijās virsū: „Saki jel, kur tik milzīgu kara spēku

ņēmi?"

Viņš parādīja tauri, sacīdams: „Man tikai jāpataurē, tūliņ ne-

apzināms kara spēks klāt."

Ķēniņa meita paņem tauri, pataurē; atskrēja milzīgs spēks:
ko pavēlot?"

«Saņemiet jauno ķēniņu, izvediet no pilsētas un palaidiet, lai

iet, kur grib!"
Pavēli tūliņ izpildīja, un nu jaunais ķēniņš aiziet, kur acis ved.

let vienu dienu, otru, pa mežiem, pa kalniem, kamēr sāk gribēties
ēst. Te ierauga koku, un kokā skaistus, skaistus ābolus. Viņš

saņemas, lien kokā, sāk ēst augļus. Augļi bezgala gardi, tik gardi,
kādus vēl nav ēdis. Paēda un līda atkal zemē. Bet lienot kokam

atplīst viens zars un šis noveļas zemē. Nu šim ļoti gribas dzert

un arī pagulēt. lerauga turpat avotu, ies dzert, bet nedabūja ne

nodzerties, ka jau miegs pārvarēja: palika avota malā guļam cietā,
cietā miegā. Guļ, guļ — beidzot pamodīsies, domā celties augšā,
bet nevar: guļot bija gadījies tik liels deguns, ka pat augdams

pulka keku bija aplauzījis, kas audzējam ceļā gadījušies. Šā de-

guna dēļ jaunais ķēniņš nejaudāja vairs uzcelties. Tomēr nodzer-

ties vismaz aplam gribējās. Par laimi avots bija tik tuvu, ka va-

rēja ar roku aizkacēt. Viņš pamērca roku ūdenī, apslapināja mēli

un juta: —deguns noslābst, mērca otrreiz — vēl noslāna. Beidzot

ar avota ūdeni deguns palika tāds pats, kā bijis.
Nu jaunajam ķēniņam iesitās jauns padoms prātā. Viņš sala-

sīja koka augļus un nesa uz pilsētu pārdot, lai var jaunu laimi da-

būt. leiet pilsētā, teicas jauns dārznieks esam un tikai nogrozās
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:gar pils logiem, dod ķēniņa kalponēm augļus pabaudīt. Kalpones
ietek pie ķēniņa meitas: „Tā un tā — jauns dārznieks pārdod brī-

num gardus augļus."
Ķēniņa meita nopērk augļus, saēdas, cik smeķ. Saēdas — nāk

miegs bez gala. Noliekas gulēt, aizmieg cieti jo cieti. Bet jaunais
dārznieks par dabūto naudu nopērk trauku, lai var pārnest avota

ūdeni, un ar daktera drēbes. Miegā izaug ķēniņa meitai tik garš de-

guns, ka sagāza pulku namu augdams. Atmodīsies, šī nevar uzceilties

aiz garā deguna. Te atnāk jauns dakteris, solās izdziedināt ligu.

Papriekšu viņš likās dziedinām kalpones, bet deguni palika kādi

bijuši, legāja pēc tam pie ķēniņa meitas, lika dzert ūdeņus, bet

nevis avota ūdeni, ko pārnesis. Izdzērās ķēniņa meita viņa ūde-

ņus — nelīdz: deguns kāds bijis, tāds ir. Tā dakteris izlikdamies

pūlējās vairāk dienas — nelīdz. Beidzot viņš vaicās ķēniņa mei-

tai: „Kad tikai neesi kādu aplaupījusi, kautko atņēmusi kādam?

Tad nespēju tevi izdziedināt — man liekas, tu esi stipri noburta."

Neko darīt
— izstāstīs tam ķēniņa meita itin visu. Bet dak-

teris atsaka: „Ja gribi vesela palikt, tad pārdod man tās lietas,
kas tev tur ir — nolikšu tās kādā vietā, un deguns vienā rāvienā

būs vesels."

Ķēniņa meita nu arī lika padot dakterim jostu, maku, tauri.

Dabūjis savas «mantas, dakteris nu ņemsies meitu patiesībā dzie-

dināt: deva dzert avota ūdeni —■ degums noslāba. Bet pilnīgi viņš

tomēr neizdziedināja, tāpēc ka viņu tik briesmīgi bija vārdzinājusi:

pusotra olekšu garumā palika deguns, kā par spoku pasaulē. Pēc

tam viņš atstāja daktera un dārznieka amatu, palika atkal par ķē-

niņu, kā bijis, iekaroja arī vēl to zemi un dzīvoja laimīgi.

6. A. 566. R. Vulfs, Ūzinniekos. LP. VI, 862 (130, 5)

Reiz auka jūrā sadragāja kuģi. Visi kuģinieki noslīka, tikai

viens vienīgs jauneklis, labs peldētājs, veselu dienu mocījās ar

bangām un beidzot, pašā vakarā, sasniedza jūras vidū vienu salu.

Tanī salā auga ābelīte ar smukiem, sarkaniem āboliem. Jauneklis

norāva vienu ābolu un apēda. Tikko apēda, gadījās pierē divi lieli

ragi. Gan raudzīja ragus nodabūt, bet nevarēja. Neko darīt —

norāva vēl seši āboli un peldēja tālāk.

Peldēja, peldēja — izpeldēja uz citu salu. Šinī salā arī auga
ābelīte ar sarkaniem āboliem. Jauneklis norāva no šīs ābelītes

vienu ābolu un līdz ko to apēda — ragi nokrita. Nu viņš norāva

arī no šīs ābelītes seši āboli, iebāza otrā kabatā pa labi roki, un

peldēja tālāk.

Peldēja, peldēja — izpeldēja uz trešu salu. Šinī salā arī auga
ābelīte ar sarkaniem āboliem. Jauneklis norāva vienu ābolu —

apēda. Tik ko apēda, gadījās 7 olektis garš deguns. Gan rau-
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dzīja degunu īsāku dabūt, bet nevarēja. Neko darīt — norāva

vēl seši āboli, iebāza kabatā pa kreisi roki un peldēja tālāk.

Peldēja, peldēja — izpeldēja uz ceturto salu. Šinī salā atkal

auga ābelīte ar sarkaniem āboliem. Jauneklis norāva vienu

ābolu — apēda, un līdz ko apēda — garais deguns pazuda. Nu

norāva vēl seši āboli, iebāza kabatā pa labi roki un peldēja tālāk.

Peldēja, peldēja — izpeldēja mala, netālu no ķēniņa pilsēta.
Nu iegāja pilsētā un sāka slavēt savus 24 ābolus.

Ķēniņa meita, slavenos ābolus ieraudzījusi, uzplijās, lai pār-

dodot viņai. Jauneklis pārdeva gan, bet tikai tos divpadsmit no

kreisās kabatas — otrus divpadsmit, labajā paturēja pats.

Ķēniņa meita, pārgājusi mājā, tūliņ divi āboli apēda. Kā tos

divi apēda, gadījās 7 olektis garš deguns un' lieli ragi pierē. Ķēniņš

gan saaicināja burvjus un vārdotājus, lai ragus atbur un degunu

paīsina, bet visi vārdotāji izvārdojās velti. Tad atnāca jūras pel-
dētājs jauneklis un teicās nelaimi izdziedināt, ja atdošot ķēniņa
meitu viņam par sievu. Labi, ķēniņš labprāt mierā. Un nu jau-
neklis iegāja ķēniņa meitas istabā, iedeva divi āboli no labās ka-

batas apēst — tūliņ ķēniņa meitai ragi nokrita, deguns palika ilabs

un nu bija kāzas
.

7. A. £66. J. Ceriks no 93 g. vecā J arama Zepa, Barkavas.

pag. Stūrmežā (Uzrakstīta 1923. g.).

Bejs puika — vīns pats. Suocs gonūs īt — cyukys juogona,
Tupiņys bijušys sastateitys. īdūd jam leidza tupiņys, pīnu, maizi.

Sakiurs guni, caps tupiņys, pajieds ar pīnu m maizi, spērs ausi pi
zemis i aizmidzs. Cyukys saleidušys tupiņūs, rokušys zemē.

_

Iraudzejs tāvs ar muoti, aizteciejši, gūluši puikam iz golvys
i nupārtiši.

Utrā dīnā taipat. I pīsoka, lai nanūrūkūt tupiņu.
Kas tū devs? Paceps tupiņys, pajieds, spērs ausi pi zemis

otkon. Cyukys rūkūt otkon tupiņys zemē. Aizteciejuši vacī,

nūčvāruši puiku i izpāruši.
Trcšū dīnu taipat, takūt pārtu.
Puika izzamūds, sprucs bēgt mežā īškā. Biedzs, biedszs —

vokors kluot — izbiedzs iz vīnys ustabiņys. Tai ustabiņā dzei-

vuojse tikpat lyla meitine kai šys, ar trejimi rozbainīkim, kas pa

pasauli staigoj. Meitine prosūt šim: kur tu te radīs? Te nivīns

naasūt bejs — tevi nūkauškūt.

īborojuse puiku m pabuozuse zam sovys gultiņys. Teik vo-

kors, šys zam gultiņys gul. Saīt treis goboli rasni tieviņi, šņau-
kojūt: kas te par smoku?

Meitine sokūt: začs bejs sapyvs, iznasuse deiruot, nu tuo i

smoka asūte.
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Nūticiejši, Sādušīs ap goldu, ņāmuse meitine nest iedīni i

dzierīni, a tuo i septiņim godim. Vaicojūt paši sev, kurs kū asūt

da'bujši pasaulē.
Vīns soks: dabujs taida deča — uzstuojs viersom, i ej pa vysu

pasauli taipat kaitei gaisa laiva. I nūlīk deči iz golda.
Utrvs dabujs dzeivu zūbynu i izlīk iz golda.
Trešais dabujs naudvs moku: kroti cik gribi, cik moka bejs,

tik jir.

Ka salīk vysi treis tuos lītys iz golda, dzers tam balli. Soka

meitai nest dzierīni, lītvs asūt vysys lobys. Puika čurkn zam

gultys i dzierd.

Šī dzāruši, dzāruši i nūsadzāruši. Suokuši ap goldu kruokt,
a lītys iz golda. Puika klausās, ka rozbainīki aizmiguši, izleids,

dadyurs pierstu pi zūbyna i sokūt: „Šitim vysim goivys juonū-
cārt."

Zūbyns tik šņak! šnak! i golvys zemē. Meitine dūmoj, ka

puiku tronkoj, īskrīn īškā — redz: vysim trejim golvys zemē.

Ņāmuši ar meitini izteirejuši ustobu, izvylkuši šūs uorā. A lītys

puika i pajem m dzeivoj divi vīn tymā ustobinā.
Padzeivuojši — puika soka iz meitini: dzeivuot tev vīnai pa-

šai, šys īškys iz skūlu — naasūt nicik vuiecits. A teva juo na-

aizmierškūt. Izkluojs deču —pa gaisu prūjam.
Aizbraucs iz taidu gorodu, kur skuloj. Soka skuluotuojam

labi vuiceit, šys labi aizmoksuoškūts.

Pazainuocejs ar dreiži, pakratejs tuos naudys skūluotuojam
cik grib. Atsadrasitavuojs, ļzkluojs deču i pazalaids pa gaisu.

A nanūstuostejs dečam, kur juoīt. Tys guojs, guojs — izguojs
iz vīna sada i nūsalaids. Redz: skaistvs nobelneicvs. Raudzeis

ēst uobels. Nūraun vīnu i īkūž — teik šam aršinu gars daguns.
Niu staigoj i bādoj.

Raudzeis vel <nū ūtrys uobelneicys. Nūraun i īkūž —
nav

daguna. Šys pībuož kešys nū obim uobelim. Verās: vel ir uobeli —

raudzeis vel. Nūraun vīnu, īkūž — palīk vacs. Kūt niu? Staigoj,

staigoj par veceiti. Nūraun vel vīnu uobeli — jauns jau bejs, ta-

gad vel jaunuoks. Pīraun niu nū obejam uobelneicam uobelu.
Niu jou četrys gudreibvs.

Dzicrdiejs, skūlā byudamis, ka ir vīnam keizeram meita, vysu

šrnukuokā iz vysa pasaula. īs pasavērt. Uzsieds iz deča i prū-

jam. Šys nūkucps staigoj pa pilsātu i redz: keizera meita sēd pi

lūga. Nūkūž nū uobela i jauns palīk. Šei īrauga pa lāgu tik skai-

stu puiku, izskriejae i nūgyun par veiru.

Daboj zynuot keizers — niu byuškūt znūts. Keizers pross:

„Ka grybs byut par znūtu. vai tu zyns kaidu štuku?"

A šys — oja, zyns gon! Pakluoj deču, stuojās ar keizeri obi

iz deča, puorstaigoj pa vysu pasauli. Ruoda i zūbynu. Aizstellej
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ar zolduotu iz citu kienesti, nucart tur kaidam golvu. Labi. īza-

ver tūs lītu, i salauloj. I dzeivoj.

Dūmoj: šam da tāva vajadzātu braukt, nū kurīnes izbāga.
I soka keizera meitai, ka brauks tāva apskateit. Pakluoj tū deču,
laižās pa gaisu ar sīvu, sulaiņi leidza. Izīt iz taida syla i ruoda,
te asūte tāva sāta: jumts nūpleiss.

īrauga tāvs: keizers ībraucs, i ruodūt gūdu. A šys soks: na-

dūd gūda, šys ass tovs dāls.

Pateirej vīnu muoju, pīkrota ar naudu; pateirej ūtru i pT-
krota. A tāvs galds — pīkrateit vel trešū. Šys ne, divas reizes

vīn ass izpiers, trešus nē.

A niu šys grybs tepat šūnakt gulēt iz tūs lokstu, kurus nū-

ganejs ar cyukom. Tāvs gruoboj ap sietiņam, piloša šaidu taidu,
i pataisa vītu. Šys kai mužika dāls, nūsaguj, aizmīg i gul. A

šei par daudzi smolka, dazataisa goņ, akai švs aizmīg, pajām vy-

sys montys i aizbāg. A šys palīk gulādams iz tupiņu lokstu.

Izzamūds: ni keizerīnis, ni lītu. Pīzaciels
—

rauds. Tāvs

pross: „Kū tu rauds? Divis muojys ar naudu."

Ašam tūs lītu žāl — tuos ar ašņim pelneitys. Pajiems leidzi

naudys, laidīs pakaļ. A uobeleiši vel pi pate dzeivi. Teik tamā

gorodā, īkūž veceiša uobeli
—

vacs veceits kai grabažiņa. Nū-

pierk goldu, goldautu i telvierdžu. Svādinis dīna.

Is keizers iz bazneicu, a keizeram sova styga. Veceits nū-

stuojs iz stygys, izlies goldu, apkluojs, izlies iz telvierdža tū uobeli

ar garu dagunu, stuovs pats par būdnīku.

Atīt keizers, keizerīne i šuo sīva. Verāsi: būdnīks — vīns

pats uobeleits, a šmuks. Vaicoj: „Cik tev itys uobeleits moksoj?"

„Symtu rubļu."
Izruovuši naudu i aizmoksoj, īdūd sulaiņam' aiznest kukaram,

lai iztaisa. Taiseiškūt lylu balli, a kukars lai nalyukoj.
Šys uobcleiti puordevs, īkūž jauna uobeleiša, palīk skaists i

klausās, kas ite niu byus par peizumu. Sulains aizness uobeli,

nūdūd kukaram i pīsoka nalyukuot.

Keizers izzabazneicoj, izīt nū bazneicys, padūd citim ziņu,
lai losās kūpā — balle byus. Saīt daudz gostu, ap'sasāst ap goldu.

Kukars capdams ucbeleiti — a tys čyuloj kai tauku pyks —

palyukuos tuos suiys, tai i palīk aršiņu gars daguns. Nazyna vaire,
kū dareit, aizzasliepās.

Keizers pross nest uobeli. Sulains atnas, izdola visim pa

drupaniņai, samat gluozē pi čajys. Nūklīguši, līk pi mutis reizē,

sadzer. Verās cyts iz cyta: visi kai kurkini ar aršiņu .garim da-

gunim. Visi niu suok klīgt pēc kukara — i tam gars daguns.

Skrīn pēc veceiša, a tuo vaire nava. Sasauc dokturs, tī iz-

zaraugās šai tai — nikuo.
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A šys niu klausās. Daīt pi bazneicvskunga, lai iztaisūt par

veickupu — raudzeis ar Dīva vuordim kū padareit. Tai i padora.

Šys sēd, a visi lai nuok pi spovids. I pross, kuram pa prīšku
tics gars daguns.

„Kukaram."

Lai nuoks jis pa prīšku. Spovidej tū kukaru, atknībs uobeļa

drupaniņu, ībuož mutē — i nav daguna. Taipat ar visim svešim.

Palīk keizers, keizerīne i šuo sīva. Dasauc keizeri, tys stuosta,

stuosta — namuoks izsiudzēt grāku, i atgriež nūst. Taipat ar kei-

zerīni. Daīt šuo sīva. īdūd vel nū tuo uobeļa ar garu dagunu —

iznuocs vel garuoks. — Lai stuosta par jaunu. Niu pasoka, ka

bejs veirs i tam nūzoguse treis lītys.

„īt atnest tuos lītys."

Šei atnas vysys treis.

Pajām lītys i prūjam, m atstuojs šūs ar garim dagunim. Pī-

kratejs bazueicyskungam naudys, aizguojs niu iz meitini; tei

ustabiņā i dzeivoj. Pajiemis tū, ajzguojs iz tāva sātu i dzeivojs.

8. Blēdīgā sieva.

1. A. 566. J. Kalnm š, Druvienā. Zi n. Ko m. kr. LP. VI, 855

(130, 2).

Viens jājējs, ceļā būdams, atpūtās pie siena kaudzes. Vēlāk,

gabaliņu pajājis, ierauga: siena kaudze deg. Nu atskrien atpakaļ
skatīties — izlien no kaudzes liela čūska, aptinas zirgam ap kaklu

un saka: „Aiznes mani uz turieni, kur es likšu zirgam iet, tad tev

ļauna nedarīšu!"
Labi — šis mierā. Nu jāj, jāj —aizjāj pie vienas pils. Čūska

aptura zirgu, attinas zirgam no kakla un ielien pie pils vienā alā.

Bet jātnieks iejāj pils pagalmā, ieliek zirgu stallī, pabaro un tad

ieiet istabā raudzīt, vai nesastaps kādu cilvēku. Izskatās vienā

malā, otrā — nav ne dzīvas dvēselītes; bet ēdams galds ir ap-

klāts ar labākiem ēdieniem un_gulta uztaisīta, ka labāk nevajaga —

tas viss. Nu, ko nu gaidīt? Est gribas, sēžas pie galda, paēd labi,

izguļas mīkstā gultā un paliek trīs dienas.

Ceturtā jās projām —
ienāk trīs jumpravas. Pirmā iedeva

samta krustiņu un saka: „Trīs dienas ēdi, trīs dienas dzēri, ir paj-
dies nesacīji, še tev tas samta krustiņš par piemiņu. Ja varbūt

kādreiz nevarēsi savai sievai pa prātam iztapt, tad pakar krustiņu

pār krūtīm — tu paliksi par zirgu."
Otra iedeva zobiņu sacīdama: „Trīs dienas ēdi, trīs dienas

dzēri, ir paldies nesacīji, še tev tas zobins par piemiņu. Ja tev
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varbūt kādreiz gadītos karā iet, ar to zobiņu ienaidniekus uz-

vārēsi."

Trešā iedeva kreklu, sacīdama: „Trīs dienas ēdi, trīs dienas

dzēri, ir paldies nesacīji, še tev šis krekls par piemiņu. Karā

iedams, velc viņu mugurā, tad ienaidnieka lodes tavam augumam

nekā nepadarīs."

Un jātnieks ar krustiņu, zobiņu, kreklu nu aizjāja tālāk.

Jāja, jāja — satiek rekrūtu ķērājus. Tie saķer jātnieku, aiz-

ved pie ķēniņa un nodod zaldātos. Bet ķēniņš ar laiku jauno zal-

dātu dikti iemīl, viņš saka: „Tev jāpaliek manai meitai par vīru!"

Ķēniņa meitai gan zaldāts nepatika, bet nekas nelīdzēja, ķē-

niņš tomēr liek viņus salaulāt.

Bet kas nu par labumu, ja ar varu ko uzspiež? Ķēniņa znota

sieva nīdēt nīdēja savu vīru un beidzot pierunā vēl savu pirmo
brūtgānu, pie kura tēvs nelaida, lai ienīsto vīru slepeni nomaitā.

Bet tai dienā, kad sievas pirmais brūtgāns nāca maitāt, ķēniņa
znotam palaimējās samta krustiņu uzgrūst kaklā un ātrumā pār-
vērsties par skaistu brūnu zirgu. Zirgs aizaulekšo pie vienasaim-

nieka un saimnieks otrā rītā pieklīdušo veda tirgū pārdot. Bet

tirgū zirgs ļoti iepatīkas ķēniņa meitai — viņa paša sievai — tā

nopērk zirgu un pārved pilī. Pārveda pilī — zirgs paliek par ķē-

niņa znotu. Sieva nu pukojas, traka palikdama, ka pati savu ienī-

sto vēl pirkusi, un ierunā vēl otrreiz pirmajam brūtgānam, lai nāk

viņu nomaitāt. Un šoreiz pirmais brūtgāns atnāca ar kara spēku
ķēniņa znotu nomaitāt. Bet ķēniņa znots apvilka brīnuma kreklu,

apjoza dāvināto zobiņu un aizdzina viens pats brūtgāna kara

spēku, ka nebija ko apskatīties.
Nu ķēniņa meita vēl vairāk sapīka un lūkoja ar viltu no ienī-

stā vīra atkratīties. Viņa lika tādu pašu zobiņu kaldināt, tādu

pašu kreklu aust kā vīram un tad slepeni pārmainija neīsto zo-

biņu ar vīra zobiņu, neīsto kreklu ar vīra kreklu. Nu aizsūtīja

īsto zobiņu, īsto kreklu pirmajam brūtgānam un lika teikt, lai šo

kreklu velkot mugurā, šo zobiņu jožot pie sāniem, tad pārvārēšot
katru. Labi, pirmais brūtgāns apvelk kreklu, apjož zobiņu un nāk

otrreiz ķēniņa znotu ar kara spēku maitāt. Ķēniņa znots droši

gāja ienaidniekam pretim, jo viņam nebija ne jausmas, kas ar zo-

biņu un kreklu noticis. Izjāj viens pats pretim, sāk cirsties — ne-

veicas nekādā jēgā. Un kara spēks sakapāja ķēniņa znotu gabalu

gabalos; tad sameta miesas gabaliņus maisā, maisu uzsēja viņa
paša zirgam mugurā un iedzina mežā, lai aiznes pie devītā. Bet

zirgs skrien, skrien — aizskrien uz triju jumpravu pili ar visu

maisu. Jumpravas iznāk pretim un atron, kas noticis. Nu salika

gabalu pie gabala, nu svaidīja ar dzīvības zālēm tik ilgi nokauto

ķēniņa znotu, kamēr atdzīvināja. Bet atdzīvināto jumpravas pār-
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raja: „Kam tu neklausīji padomam, kam tu izstāstīji sievai visu

par kreklu, par zobiņu?"

Labi izrājušas, jumpravas iedeva ķēniņa znotam citu zobiņu,
citu kreklu. Nu ķēniņa znots jāja par jaunu ar pirmo brūtgānu

karot un apkāva visu viņa kara spēku. Bet apkāvis visus, viņš

sakapāja arī šos mazos gabaliņos, sabēra maisos, maisus sasēja

zirgu mugurās un zirgus iedzina mežā. Tur tad vilki apēda pirmā
brūtgāna kara vīru miesas. Bet ķēniņa znots lepni pārjāja mājā,
dabūja no sievas tēva valdību un valdīja labi jo labi.

2. A. 566. R. Bergmanis, Kūķeniekos. LP. IV, 68 (13, 4).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tam tē-

vam bijis liels rāceņu lauks un no tā rāceņu lauka katru nakti sā-

kuši nozust rāceņi. Tēvs sūtījis savus gudros dēlus lauku sargāt;
bet tie nenosargājuši. Beidzot sūtījis muļķīti. Labi, muļķītis no-

sēdies rāceņu laukam vidū un gaidījis. Atnācis vīrs ar maisu un

sācis rāceņus rakt. Muļķītis piegājis klāt teikdams: „Ko nu viens

pats raksi? Pag, pag, palīdzēšu tev, vecam vīram!"

Vīrs bijis ar mieru un nu pierakuši maisu itin ātri. „Pag, pag,"

muļķītis atkal teicis, «palīdzēšu tev aiznest, tik vieglais jau nav

vis!"

„Tas labi!" virs atteicis, «palīdzi, palīdzi!"
Un nu nesuši, nesuši, beidzot vīrs teicis: «Drīzi būsim pie

lielas pils — tur dzīvo mans kungs. Kad ieiesi pilī — mans kungs
tev samaksās par to labumu, ka palīdzēji man maisu nest! Viņš
teiks: «Nem, ko pats gribi!" Bet tur būs dažādas zelta un sudraba

lietas
— tās neņem, ņem labāk uz loga trīs akmeņa bumbiņas!

Šīs bumbiņas ir tādas: ja vienu ar otru sasit kopā, tad acumirklī

ieronas piecpadsmit mazi vīriņi un izdara visu, ko vien tik vēlies."

Drīzi nonākuši pie pils. Muļķītis iegājis iekšā un ieraudzījis
lielu vīru. Tas teicis, lai muļķītis ņemot, ko vien gribot, tādēļ ka

palīdzējis maisu nest. Muļķītis ņēmis tās trīs akmeņa bumbiņas.
Lielais vīrs gan skubinājis labāk ņemt zelta un sudraba lietas,

nekā nieka bumbiņas; bet muļķītis neklausījis un aizgājis ar bum-

biņām uz māju. Mājā muļķītis sasitis bumbiņas kopā un ataici-

nājis piecpadsmit vīriņus. Tiem pavēlējis lielu pili uzcelt. Šo pili
atdevis vecākiem; bet tad pats paņēmis suni biedros un aizgājis

ar bumbiņām pasaulē.

Gājis, gājis — uz vienu reizi nogājis vienā ķēniņa pilī. Tam

ķēniņam klājies loti nelabi. Kaimiņa ķēniņš bija iekarojis visu

viņa valsti, un nu — tā kā rītu — vēl taisījies arī to pili postīt,
kur ķēniņš dzīvojis. Tādās sprukās muļķītis gribējis palīdzēt. Viņš

iegājis pie ķēniņa un teicis, lai dodot viņam vaļu, gan ienaidnieku

izdzīšot, ka nebūs ne apskatījies. Ķēniņš priecīgs atteicis: „Ja
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tu to vari izdarīt, manu ienaidnieku atdzīt, manu valsti atkal at-

dabūt, tad apsalu tev savu vienīgo meitu par sievu!"

Labi. No rīta muļķītis nogājis ar savām bumbiņām ienaid-

nieka lēģerī. lenaidnieki smējuši, ko viņš viens pats ar nieka

ieročiem vazājoties. Bet muļķītis sasitis bumbiņas vienu pret

otru un tā tūliņ gadījušies piecpadsmit vīriņi un palīdzējuši brie-

smīgi sakaut ienaidnieku. Ķēniņš nezinājis no priekiem, ko darīt,

tūliņ atdevis muļķītim savu meitu par sievu.

Bet ķēniņa meita nemaz muļķīti negribējusi: viņa slepeni tu-

rējusi kaimiņu ķēniņu, tēva ienaidnieku, par brūtgānu, ko neviens

cits nezinājis, kā tik viņi abi divi paši. Bet ķēniņa meita mācējusi
tā izlikties, it kā viņa būtu ar muļķīti tomēr mierā. Otrā dienā tā

prasījusi muļķītim: „Vai tu nezini pateikt, kas tev palīdzēja kai-

miņa ķēniņu uzvārēt?"

„Zinu gan, man ir tāds suns, kad uzsaucu „pij!" tad ronas

piecpadsmit vīriņi no viņa un padara visu ko."

To dzirdēdama, ķēniņa meita nozagusi muļķītim suni un aiz-

sūtījusi to savam brūtgānam, lai tā un tā darot ar viņu, tad atkal

tēvu uzvarēšot.

Kaimiņa ķēniņš, zināms, tūliņ sasaucis jaunu kara spēku un

atkal nācis karot. Bet uz kara lauka no suņa negadījušies vis

piecpadsmit vīriņi, kā brūte teikusi, lai gan saucis „pij!" uz-

saukdams.
Pa to starpu muļķītis izgājis ar savām bumbiņām un sasitis

kopā, tūliņ saskrējuši piecpadsmit vīriņi un palīdzējuši ienaidnieku

lupatās sakaut.

Nu ķēniņa meita atkal vīlusi muļķīti pasacīt taču taisnību par

tiem piecpadsmit vīriņiem. Muļķītis atteicis: „Man ir tāds zobins,
kad ar to cērt, tad gadās tie piecpadsmit."

Ķēniņa meita nozagusi muļķīša zobiņu un aizsūtījusi savam

brūtgānam, lai tā un tā darot, tad uzvarēšot.

Kaimiņa ķēniņš atkal sasaucis jaunu kara spēku. Bet uz kara

lauka no zobiņa negadījušies tie piecpadsmit vīriņi.

Pa to starpu muļķītis izgājis ar savām bumbiņām, tūliņ sa-

skrējuši piecpadsmit vīriņi un palīdzējuši sakaut ienaidnieku lu-

patās.

Nu ķēniņa meita atkal plijusies virsū, pasacīt taču reiz tai-

snību. Un šoreiz par nelaimi muļķītis- arī pateicis, ka bumbiņas
tās īstenās.

Ķēniņa meita tūliņ nozagusi bumbiņas un aizsūtījusi savam

brūtgānam. Šis tūliņ ar kara spēku mācies muļķītim un ķēniņam

virsū. Bet muļķītis teicis uz ķēniņu: „Nebēdā neko, es vēl rau-

dzīšu! Bet ja mans zirgs pārskrietu viens pats atpakaļ, tad ne-

būšu uzvārējis, ja pārjāšu, tad būšu uzvārējis!"
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Tomēr šoreiz muļķītim vairs nevedies, (nebijis vairs bumbiņu.

lenaidniekam turpretim gājis citādi, viņš sasitis bumbiņas un nu

mācies gan ar kara spēku, gan ar piecpadsmit vīriņiem kā traks

virsū. Beidzot aizdzinis ķēniņa kara spēku un arī muļķīti no-

nāvējis.
Muļķītis kritis no zirga un palicis par pelnu čupiņu. Zirgs

pārskrējis viens pats ķēniņa pagalmā un ķēniņš tūliņ sapratis,
ka (labi nav. Drīzi kaimiņa ķēniņš atnācis līdz pašai ķēniņa pilij.

Ķēniņš gan turējies, cik vēl vīru bijis, bet kaimiņa ķēniņš nodūris

pašu ķēniņu un tad smiedamies paņēmis viņa meitu uz savu pili
līdz. Šī arī labprāt gājusi un nemaz par tēvu neraudājusi.

Otrā rītā pie muļķīša pelnu čupiņas nolaidusies vārna, sāk-

dama tur knābāt. Bet pašā tai brīdī neredzama roka saķērusi
vārnu pie kājām. Vārna ķeparājusies un dobja balss teikusi:

„Vārna! te šinī pelnu čupiņā ir zelta graudiņš, paņem to knāblī un

aiznes pie kaimiņa ķēniņa pils durvim nosviest; ja nedarīsi — vaļā
netiksi!"

Vārna paņēmusi zelta graudiņu un nosviedusi, kur sacīts.

Otrā rītā no zelta graudiņa bija izaudzis zelta koks pie kai-

miņa ķēniņa pils durvim. Ķēniņš loti priecājies par zelta koku un

gājis iekšā savai brūtei teikt. Tā arī iznākusi papriecāties. Bet

re nu! tūlllņ gadījušies zelta kokā divi putniņi, tie dziedājuši: „Velua

māte, tēva slepkava! ko skaties, ko gribi?"

Ķēniņa brūte nejauki par to sadusmojusies un ieskrējusi pie

sava brūtgāna, lai acumirklī cērtot zelta koku nost! Ķēniņš ar

mieru. Bet pa to starpu no pils iznākusi daiļa meita pie koka un

raudājusi karstas asaras: „Ak tu nabaga kociņš, kam tevi, tādu

zelta gabalu, vajadzētu cirst!"

„Lai cērt, lai!" koks atteicis, „bet meitiņ, klausi, ko teikšu.

Ja mani nocirtīs, tad iemet mani krāsnī sadedzināt. No ugunis

izsprāgs zelta ābols. To ābolu aiznes pie stalla un nosvied zemē!"

Necik ilgi, cirtējs iznācis un nocirtis zelta koku. Bet labā

meita iemetusi koku krāsnī. No uguns izsprāgusi tāda zelta

bumba, kā zelta ābols. To ābolu aiznesusi pie stalla un nosviedusi

zemē. Otrā rītā no zelta ābola bijis gadījies zelta zirgs. Ķēniņa
brūte gājusi zirgu skatīties. Bet zirgs teicis: „Velna māte, tēva

slepkava! ko skaties, ko gribi?"
Šī par to nejauki sadusmojusies un lūgusi ķēniņam, lai zirgu

nokauj. Bet kamēr kāvējs iznācis, labā meita glaudījusi zelta

zirgu raudādama. Zirgs teicis: „Neraudi! Kad mani nokaus, tad

no galvas izsprāgs tāds kauliņš; to kauliņu iemet ezerā — būs

labi!"
Meita ta darījusi, un re, no kauliņa gadījusies zelta pīllīte. Ķē-

niņš, tādu pīli savā ezerā redzēdams, tūliņ bridīs klāt noķert. Bet

pīle pašāvusies apakš ūdens un snaps! izkampusi ķēniņam no ka-



157

batas tās trīs akmeņa bumbiņas! Tai pašā brīdī pīle palikusi par

muļķīti. Muļķītis sasitis bumbiņas — tūliņ gadījušies piecpadsmit

vīriņi, kuriem licis iekarot sev visu ķēniņa valsti. Karā ķēniņš
kritis, bet viņa brūti muļķītis ielicis cietumā un ievēlis 24 mucas

pie viņas: 12 mucās bijušas ogles, tās bijušas viņai jāapēd, un

12 mucas bijušas tukšas, tās bijušas viņai jāpieraud, tādēļ ka savu

tēvu nelaimē iegrūdusi. Beidzot muļķītis apprecējis to labo meitu

un dzīvojis laimīgi!

3. A. 566. Skolnieks V. Juoņins, Eglūnā.

Vienam tēvam bija trīs dēli. Viņš mirdams izdalīja viņiem

savu mantu. Jaunākais dabūja tikai vienu vecu lūku tīkliņu. Nu

viņš bieži vien ar savu tīkliņu gāja uz upi zvejot zivis. Vienu reiz

viņš atkal aizgāja zvejot, iemeta savu tīkliņu upē un izvilka tikai

vecu sapuvušu kaķi.
Otru reizi iemeta tīkliņu un izvilka tikai sapuvušu suni. Re-

dzēdams, ka tanī vietā viņam neķeras, viņš sāka iet pa upes malu

tālāk. let, iet un redz: uz otra upes krasta stāv skaista pils. Viņš

mana, ka upe te ir sekla un var pāriet, tūliņ laižas iekšā un iet

pāri. Bet kā tiek jau ap upes vidu, uz reizi upe paliek dziļa, pui-
sis sāk slīkt un kliegt pēc palīga. Kliedzienu bija izdzirdējis tās

pils kungs un izgājis ārā, sacīdams: „Ja apsolies šinī pilī nodzīvot

viens pats visu gadu, tad neslīksi; ja ne, tad slīksi!"

Puisis apņemas, ka dzīvošot, tikkai lai šo izglābjot. Nu uz-

reizi upe paliek atkal sekla un viņš pāriet uz pili. leiet pilī un

sāk tur dzīvot. Dzīvoja, dzīvoja kādu laiku — viņam jau apnīk,

nospriež bēgt projām. Nomācis līdz upes vidum, sāk slīkt, ka

jākliedz atkal pēc palīga. Te — kur bijis, kur ne — otrā krastā

stāv kungs un saka: „Ja gribi palikt dzīvs, tad nāc atpakaļ uz

pili un dzīvo līdz gada beigām!"
Puisis aiziet ar' —neko darīt. Tikko gads beidzies, kungs

klāt un saka: „Nu, kādu algu tu gribi par dzīvošanu? Vai zilu

kreklu ar zobenu, vai naudu? Kad tu to kreklu pakratīsi, tad tavs

pretinieks nometīsies uz reizi priekš tevis ceļos, un kad ar zobenu

cirtīsi, tad nocirtīsi it visu, ko gribēsi."
Puisis domā, domā un pēdīgi saka: „Es ņemšu labāk zilo

kreklu ar zobenu!"

Viņš pajem ar' tās lietas un sāk iet uz māju pie brāļa. Pienā-

cis pie upes, viņš šaubās, vai šoreiz arī slīks, vai ne. Bet pārgājis

pari, ka tik kājas drusku saslapējušās. let un domā: „Raudzīšu

izmēģināt to kreklu un zobenu, vai tik tas kungs nebūs manis

piemānījis."

let, iet pa mežu un viņam pretī nāk iels lācis. Puisis tūliņ

pakrata kreklu — lācis nokrīt ceļos; kā cērt ar zobenu, tā lācim
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rēs. Tai laikā ienaidnieka karaspēki bija ielauzušies viņu zemē

iekšā un laupīja visus ļaudis. Tad tas puisis aiziet uz ķēniņu un

saka: „Es tavus ienaidniekus uzvārēšu, ja tu man dosi savu meitu

par sievu un vienu trešo daļu no valsts."

Ķēniņš apsola, ka dos, un puisis aiziet viens pats uz karu.

Ķēniņam ļoti gribas zināt, kā viņš varēs pārspēt veselu kara

spēku, viņš aiziet uz vieimu augstu kalnu un skatās. Puisis, aiz-

gājis kara spēkam priekšā, pakrata zilo kreklu, un visi kara vīri

nokrīt ceļos; kā cērt ar zobenu, tā visiem reizē galvas nost. Ta-

gad puisis priecīgs iet pie ķēniņa, lai atdod meitu un trešo dalu no

savas valsts. Ķēniņš atdod arī, ko bija solījis. Puisis apprecē

ķēniņa meitu un dzīvo kādu laiku mierīgi. Bet ķēniņa meitai vīrs

nepatīk, viņa bija jau agrāki vienu citu iemīlējusi. Jaunais ķēniņš
to nomanīja un pastāvīgi valkāja zilo kreklu un nēsāja zobenu.

Viņa sieva sāka to visādi pārrunāt, lai velkot taču kreklu zemē,

tas jau esot gluži netīrs. Beidzot gan viņš arī paklausīja sievai,
novilka savu kreklu un zobenu pakāra tur pat pie savas gultas.
Tikko viņš bija aizmidzis, te viņa sieva tūliņ pajem kreklu ar zo-

benu un aiznes to savam mīļākajam. Vīrs rītā pamostas un ska-

tās, ka pie sienas vairs nav tme krekla ne zobena. Viņš zina, ka nu

nebūs labi, un nospriež tūliņ iet uz to kungu, kur bija vienu gadu

nodzīvojis. Piegājis pie upes, viņš gan vēl baidās, vai tik neslīks,
bet saņēmis drošu dūšu, iet tik pāri. Ūdens bijis šoreiz tik līdz

ceļiem. Viņš tūliņ iet pilī pie kunga un žēlojas, ka šim nozaguši

zilo kreklu un zobenu. Kungs saka: „Nu labi. Ka nozaga — no-

zaga. Es tev došu tādu spēju, ka tu varēsi par visu pārvērsties,

par ko vien gribēsi. Tagad es tevi pārvērtīšu par zirgu un likšu

tevi aizvest un pārdot tavas sievas brūtgānam. Tālāk gan tu pats

zināsi, kas jādara."

Kungs tūliņ pārtaisīja puisi par zirgu un lika kalpam to no-

vest un pārdot sievas mīļākam. Kalps to pārdeva tanī laikā, kad

ķēniņa meitas nebija mājā. Brūtgāns, zirgu nopircis, iegājis pie

savas mīļākās un teicis: „Es nopirku loti skaistu zirgu. Nāc tu

arī skatīties!"

Viņa aiziet ar', bet apskatījusi to labi, saka: „Šis zirgs ir mana

nāve. Rītā pat tu viņu nokaun un sadedzini un pelnus izšaun ar

lielgaballu."

To runu bija noklausījusies kalpone, aizgājusi pie zirga un

stāstījusi: „Rītā tevi nokaus ar zobenu, sadedzinās un pelnus iz-

šaus ar lielgabalu."

Zirgs teic: „Lai kauj, tikai tu stāvi priekšā visiem laudim un

turi priekšautu. Mana pirmā asins lāse tad ieskries tavā priekš-
autā. To tu nones pie ķēniņa meitas loga un apraus zemē."

158
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Rītā izved zirgu no staļļa kaušanai. Kalpone nostājas visiem

ļaudīm priekšā un tura priekšautu. Un kā tik cērt zirgam ar zo-

benu, tā pirmā asins lāse nokrīt kalponei uz priekšauta. Viņa to

aiznes pie tā loga, kur zirgs bija teicis, un aprauš zemē. Par

nakti tanī vietā izaug skaists, skaists koks. Brūtgāns atkal ierau-

dzījis koku pirmais un sauc savu mīļāko: „Nāc šurp, paskaties, cik

skaists koks ir izaudzis pie paša loga!"

Ta paskatās un saka: „Arī tas koks ir mana nelaime. Jem

un nocērt to, sadedzini un izšaun pelnus ar lielgabalu."

Atkal to sarunu bija noklausījusies kalpone un aizgājusi pie
koka teica: „Drīzi tevi cirtīs un sadedzinās un pelnus lielgabalā
izšaus."

Koks atbild: „Lai cērt! Bet kad cirtīs, tad tu stāvi priekšā
visiem ļaudim un turi priekšautu. Kā pirmo reizi cirtīs, tā pirmā
skaida iekritīs tev priekšautā, un tu to aiznes un iesvied ezerā!"

Kalpone arī tā izdara. Kā cērt koku, viņa stāv visiem ļaudim

priekšā un viņai priekšautā iekrīt pirmā skaida, un to nu viņa aiz-

nes un iesviež ezerā.

Otrā rītā pa ezera malu iet ķēniņa meitas mīļākais uim ierauga,
ka tepat pie maslas peld loti skaista pīle. Viņš drusku pabaida,
bet tā nebēg. Viņš novelk drēbes un brien ezerā, lai to noķertu.
Tā pamazām peld uz ezera vidu, viņš tik dzenas pakal. Tad pīle

paceļas spārnos, aizskrien uz krastu un paliek par cilvēku. Šis cil-

vēks apvelk nu ķēniņa meitas drauga drēbes, savu zilo kreklu ar

zobenu, tās vienmēr bija nēsājis viņa sievas brūtgāns. Tad jau-

nais ķēniņš aiziet pie ķēniņa un sūdzas, ko darījusi viņa meita.

Ķēniņš tūliņ liek savu meitu un viņas brūtgānu piesiet zirgam pie
astes un izraustīt gabalu gabalos.

Vīrs ar zili© kreklu un zobenu arī nedzīvo uz vietas, bet staigā
pa pasauli un palīdz karot te vienai, te otrai valstij.

4. A. 566. A. Smagars, Līksnas pag.

Vīnam tāvam beja treis dāli. Kod tāvs nūmyra, dāli izdalēja

montu, obim vacuokim bruoļim datvka vyss monts, bet jaunuo-
kam dālam nikas napīkryta. Viņš aizguoja uz upmali un pyna

teiklu, ar kū ziv's zvējuot. Dāls īsvīž teiklu pyrmū reizi, valk

uorā un izvalk sapyvušu kaķi, valk ūtrreiz un izvalk sapyvušu

suni, un valk vēl trešū reiz, un izvalk sapyvušu teļu.

Jaunuokais dāls sadusmuojuos, ka jam naīt zvejuošona, nu-

svīdja teiklu upē, gu©ja tuoļuok pa upes krostu_ un īraudzeja aiz

upes skaistu pili. Dāls uūdūmuoja īt tur un meklēt dorbu, bet viņš

navar par upi tikt puori. Ilguoku laiku meklējis, viņš atrūn nadzilu

vītu, bet leidz kū īt puori, upe palīk dziļuoka. Dāls suoka klīgt
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un nu pils atskrēja kungs un soka: „Juo tu man kolpuosi vīnu godu,
tad izgluobšu."

Dāls apsūlējuos, upe palyka sakla un dāls nuguoja uz pili.

Pilī viņš nūdzeivuoja ilgus godus, un gribēja bēgt, bet leidz kū

guoja puor upi, upe palyka otkon dziļa un dāls aizguoja uz pili
atpakaļ. Kod dāls nūdzeivuoja vairuok godu, kungs viņam teica:

„Kū gribi, vai naudas, vai zūbynu ar zylu kraklu?"

Dāls pajēma zylu kraklu, apvylka tū un apjūzja zūbynu. Kad

papurinuoja kraklu, tad vyss, kas beja prīškā, pakryta. Un ka

oierta ar zūbynu — vysim golvas zemē. Viņš atvadījuos nu kunga

uim guoja prūjom. Pīguojis pi upes, viņš papurinuoja kraklu, upe

palyka sausa, un dāls sausom kuojom puorguoja puori. īdams

tuoluok, viņš satyka vylku, kas gribēja viņam uzbrukt, bet dāls

puparynuoja kraklu — vylks pi zemes, un ar zūbynu nūcierta jam

golvu.

Staiguodams pa pasauli, dāls izdzierda, ka šuos zemes ķēni-

ņam grib uzbrukt īiiaidnīks. Ķēniņš beja izlaidis taidu runu: „Kas

uzvarēs īnaidnīku, tam atdūs vīnu trešu dalu nu zemes un sovu

meitu par sīvu."

Dāls dūdas uz pili un īt uz karu, bet ķēniņam lels breinums,
vai vīns cylvāks var karuot ar tik daudz veiru. Bet dāls tik

papurinuoja zylū kraklu un vysi karaveiri pi zemes. Un kai cārt

ar zūbynu — vysim golvas zemē.

Dāls tad apprecej ķēniņa meitu un dabuoj vīnu trešū dalu nu

vysas kēmiņa valsts. Bet viņa sīva mīl cytu. Viņa grib nu veira

izmuonēt kraklu un zūbynu. Viņa soka: „Veiriņ, dūd man sovu

kraklu, es viņu izmozguošu."
Bet veirs kraklu nadeva. Reizi tūmār veirs kraklu nūvylka,

sīva pajēma kraklu un zūbvnu, un aiznesja tūs šovam bryuguo-

nam. Dāls nyu puortaisījuos par zyrgu, un sacīja uz kolpu: „Jem
mani un puordūd jaunajam ķēniņam!"

Jaunais ķēniņš gribēja zyrgu nūpierkt, bet sīva soka: „Šis
zyrgs ir tova nuove."

Tyulin līk šū zyrgu nūkaut un sadadzynuot. Bet ķēniņa kol-

pyune pīguoja pi zyrga un soka: „Mīlais zirdziņ, cik man ir tevis

žāl, Reitu tevi kaus un dadzynuos."

Zyrgs soka: „Kod mani kaus, tev muna ašņa pyrmuo lase

nūkriss uz prīkšauta. Tu viņu nūnes un apraus pi ķēniņa istabas

lūga."

Kolpyune tu izdarīja. Nuokušu reit pi luga izauga skaists

kūks. Sīva otkon pavēlēja kūku cierst zemē. Kolpyune arī šū-

reiz aizguoja pi kūka, bet kūks jai teica: „Kod mani cierss, tev

zuobokā īkriss, moza škambiņa, bet tu tū škambiņu aiznes uz

azaru, kurā kēneņš peldējās!"
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Vīnu dīnu jaunais kēninš guoja medībuos gar azaru. Jis azarā

īraudzēja skaistu peili. Viņš izšuova — peile sasvta spuornus un

suoka grvmt. Ķēniņš nūvylka kraklu, nūlyka zūbynu un peldēja

pēc peiles. Bet kai tik ķēniņš beja labi tuoļi nu krosta, peile sa-

svta spuornus, izskrēja uz krostu un palyka par cylvāku. Jis

apvyilika kraklu, apjūzja zūbynu, nūgalynuoja jaunū ķēniņu. Bet

savu sīvu pīsēja divim zyrgam pi astēm un viņu zyrgi saraustīja
gobolu gobolūs.

5. A. 566. J. Ceriks no 90 g. veca Jarama Zepa Barkavas

pagasta Stūrmežā.

Izdīniejs zolduots 25 godi gūdeigi keizeram, nikaida slvktuma

napadarejs. Keizers jam par lobu dīnastu īdevs zyrgu i zūbynu,
lai juošus juojs iz sātu. Juojs Iz sātu, a zyrgam nav kū dūt ēst.

Juoj pa plovu, a tei nūpjauta, skaudze samasta, i otuols. Dūmoj:
te zyrgs pajēss. Palaids tū zyrgu otuolā, pats izkuops iz skau-

dzis gulēt. Vokors. Puorgul par nakti, reitā pīsacel, vērās: zyrgs

tepat āds. Nūkuops nu skaudzis, sājam zyrgu, sāst mugorā i juoj

prūjom. Pajuoj pa tū plovu taidu gobolu, atsaver atpakaļ: skau-

dze dag. Dūmoj: šam guns nabejs; juos atpakaļ pasavērt. Redz:
tur i dag, kur šys guliejs. Niu šys byuškis vaineigs.

Cikam vērās, zalta čyuska izlīn i apsačver ap zyrgu i zolduotu.

Šys ar zūbynu grib čyusku grīzt pušu. Čyuska soka: „Nagrīzt!"

Cytaiži šei tevi nūžņaugškūt.

„Kū tod dareit?"

„Nest prūjom!"
„A kur šys zynūt nest?"

„Laist tik zyrgam vaļu, gon atrass."

Tai i dora. Tikām juoj — redz: lyla muoja — pils. Dajuoj
da pils, vērās: čyuska nūšlukuse i naz kur palykuse. Redz: stu-

burs, i zalta rinčš tamā stuburā. Zolduots nūkuops nu zyrga i jū

pi tuo stubura pīsīn. līt pilī īškā — golds pīlvkc, i vysa kuo gona,

a cylvāka nivīna. Siedīs pi golda kluot, izzajieds, izzadziers, izīt

laukā — zyrga ni duka. Redz lejā taidu stalleiti, atrūd tī zyrgu:

nogi izmozguoti, zalta sileite, auzys pībārtys. It atpakaļ. Nū-

ballej vīnu dīnu, ūtru dīnu — i iedīņi goldā puorsamej, a cylvāka

nivīna. Nūballej treis dīnvs pi golda,, a lioieja naredz. Juos prū-

jom. Aizīt, sājam zyrgu, izzasiedz i juoj caur pili. Te pilī trešā

stuovā paver pyrmū lūgu preiline i vaicoj: „Voit jou prūjom?"

„Jā, treis dīnys izzaballiejs, i juoškūt."
A preilme soka: asūt jou treis godi; paldīs, paldīs, ka tu šuos

tāvu atness, šei tev īdūškūte gastinčš. I īdūd kraklu: ka tys

byuškys mugorā, ni gunī degsi, ni yudinī sleiksi, ni esmins jlms.
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Pajām gastiinčš i juoj. Utruo preiline, pavāruse ūtrū lūgu, vaicoj:

„Voit jou prūjom?"

„Jā, asūt izbalHejs — juoškys."
Šei tev dūškūte gastinčš. I īdūd dzeivu zūbynu: aizstēlliesi

pasaulē, nūcierss īnaidriīkam golvu, i kliuot byus. Pi trešuo lūga

taipat. Preiline īdūd naudys moku: ber kod muoju pylnu, cik

naudys bejs, tik jir. Niu tu byuškys boguots. A iz ceļa ass krū-

dziriš, pīsoka, tymā nasamest.

Kas niu šam dūs! Dajuoj da krūdziņa, i īškā. Izstuosta krū-

dzinīkam, ka šam taidys lītys. Krūdzinīks prosa pīkrateit pyuru

naudys, ane
— golva zemē! I pīkrota pyuru. Abat krūdzinīks

padūd keizerīnei ziņu, ka taids zolduots pi šuo ass. Keizerīne jū

pajām, i šys izstuosta par sovom montom. A keizerīne nasateik

ar sovu veiru, bat īt iz vīnys rūkys ar svešu keizeri. Atjam zol-

duotam ituos montys m nūdūd svešam keizeram, a jam vītā īlīk

sprostu kraklu, zūbynu i naudys moku.

Izzataisa karuošona; zolduotam juoīt pret svešū keizeri. A

šys vaire navar atsaturēt, i sājam pienā. Kateik pi svešuo kei-

zera, i taisa smierti. A šys soka, ka nūcierškūt golvu, lai izlīkūt

taipat kai bejs, izsādvnūt iz zyrga i palaižūt vaļā. Svešais kei-

zers tai ir padora, i palaiž. A zyrgs īguodoj sovu lobū dīnu pilī,
i aizīt iz tītni. Irauga ituos preilines, skrīn uorā, sagyun i soka:

„Cytaiži nav, jis ir krādziņā bejs."

Jam, dataisa golvu, sasmierej ar zuolem, Hīk pyutieju — i

dzeivs. Jam izsīn mainu krystu iz mugorys, īdzan požuku čūkstā,

lai ejms par übogu.

Tai jis par übogu i īt.

Daīt da vīnys dzereveņys, īīt pi vīna saiminīka nakts muoju.
Saimnīks soka gonu meitai, aizvest übogu iz pyuni; šys ar īškis

gulēt, reit juobraucūt iz tiergu. Übogs dūmoj: šys ar byutu braucs

iz tiergu, kam bejs kas aizvad. Reitā cēlās saiminīks, izbaroj

zyrgu i soka meitai, īt pacelt übogu: iz tiergu juobraucūt. Mei-

tine aiztak iz pyuni, atrūd tai vītā, kur übogs guliejs, skaistu zyrgu.

Meitinei pateik: kož! kož! — veškūt iz tiergu, byuškūte nauda.

Pasauc saiminīku. Tys atīt — redz: skaists zyrgs. A itū darēju-

šys tuos treis preilines.
Aizvad zyrgu iz tiergu, vysā tiergā nav taida zyrga. Nūpierk

svešais keizers itū zyrgu, aizvad muojā i soka keizerīnei: „Nikuo!"
Tik vīnu lobu zyrgu nūpiercs.

A keizerīne pazeist itū zyrgu: juošaun asūt zemē. Keizerīnys

kolpyune, īdama garam, sokūt: „Asūt bejs saiminīks, kas pracu

pīlics i tevi izaudziejs, niu šauškūt zemē."

Zyrgs jai soka, lai šam stuovūt Muot; ka šū kaušūt, iz-

skrīškūt ašņa lase iz tova mutis auta.



163

Tai nūteik. Meitine nūsvīž mutis autu pi pils. Leidz reitam

izaug skaists kūks. Pasaver keizerīne, pazeist i soka: „Kūks juo-
cierš zemē."

Meitine īt garam i soka: „Kaids skaists kūks, a tevi cierškūt

zemē."

Kūks soka: „Lai cārt vīn, bat tev stuovēt kluot i pajimt pyrmū

skaidu, īmest yudiinā — butkā."

Tai i padara. Nu tuos skaidys izaug skaists putniņš butkā.

Svešais keizers īt mauduotīs. Redz: putniņš— grib nūčvert.

Nūvalk kraklu, nūlīk zūbynu i naudys moku, i laižās pēc putniņa.
A tys tai vīn grīžās, i atmuonej keizeri nu molvs. Te purks! kei-

zeram puori par golvu i iz driebu viersum, i puorsavierš par zol-

duotu. Niu šam rūkā i kraklys, i zūbyns i naudys moks. Pross

keizeram: „Kaidu smierti tu tagan gribs?"

„Taidu pašu kai tev: nūcierst golvu, izsādynuot iz zyrga i

palaist."
Tai i svešam keizeram padora. Zyrgs aizness jū iz mežu —

gaisa putni i pajūmuši. A zoļduots pallcs dzeivs i pajiems tu mei-

tini par sīvu.

6. A. 566. Viktors Meirāns, Stojarovā. Latvju kultūras kr.

Seņ-senejūs laikūs vīns soldāts nūdīnēja 25 godus. Par uzti-

cīgu dīnēšonu viņam īdevja skaistu apsadluotu zyrgu, zūbynu,
treis dālderus naudas un atlaidja pavysam nu dīnests. Tagad sol-

dāts dūdas uz muojom. Juoj, juoj un ūtrā dīnā pījuoj pi krūga.
Iguojis krūgā, viņš prosa krūdzinīkam: „Nu, vai byus vīta zyr-

gam un maņ?"

„Byus, byus, ej tik īškā!" atsoka krūdzinīks.

Soldāts nūsodluoja zyrgu un pastatēja stallī. Krūdzinīks pa-

dūd zyrgam sīnu, īvad soldātu krūgā, paruoda viņa kambari un

īdūd viņam ēst. Reitā soldāts pīsacēla, apsodluoja zyrgu un prosa

krūdzinīkam: „Cik tu gribi par naktsmuoju un puortyku?"

„Vīnu dālderi," atbild krūdzinīks.

Soldāts samoksoj krūdzinīkam vīnu dālderi un vaicoj: „Vai

tuoli tagad byus krūgs?"
_

„Vēl tikpat, -cik tu nūjuoji."
_

Soldats_ juoja vīnu nakti, juoja

ūtru nakti un golā pijuoja pi kruga, Krūdzinīks viņu ļuti laipni

sajēmja. Viņš īdevja zyrgam auzas un pašam soldatam lobu vītu

un lobu puortviku. Kad pīguoja laiks juot tuoluok, soldāts prosa

krūdzinīkam: „Cik vajag par naktsmāju?"

„Dalderi," atbilldēja krūdzinīks. Saldats nikuo nasacidams,

ari samoksoj. Tad vaicoj krūdzinīkam: „Voi tuoli vel krugs?"

„Vēī tikpat, oik tu nūjuoji," atbild krūdzinīks.
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Soldāts juoj vīnu nakti, juoj ūtru un pījuoj pi krūga. Nukruga

izguoja krūdzilniīks un īaicynuoja vinu īškā. Šimā krūgā beja

otkon loba naktsrnuoja. Reitā soldāts pīsacēļa, apsodluoja zyrgu

un prosa krūdzinīkam: „Cik vajag moksuot?"

Krūdzinīks atbildēja, ka vajagūt moksuot vīnu dālderi. Tai

tad tagad soldātam naudas vairs nicik napalyka.
„Vai tuoli nu šejīnes krūgs?" soldāts vaicuoja.

„Tagad krūgu nabyus pavysam," atbildēja krūdzinīks, „byus

tikai cīmi, un tī byus par lūti ielu gobolu vīns nu ūtra."

Soldāts nūjuoja četras dīnas un četras naktis, bet cīma kai

nav, tai nav. Viņš pīsējis zyrgu pi sīna kaudzes, pats izleida uz

kaudzes un laimīgi puorgujēja vysu nakti. Reitā nūileid's nu kau-

dzes, šādās zyrgam mugurā un juoja prūjom. Kad viņš beja izjuo-

jis uz ceļa, tad pēški izdzierda sīvītes bolsu, kura klīdzja pēc pa-

leiga. Soldāts atsavēra atpakaļ un īraudzēja, ka tei sīna kaudze,

uz kuras viņš gulēja, dag vīnuos līsmuos. Viņš apgrīzja zyrgu

atpakaļ, bet pījuojis pi kaudzes, viņš naredzēja nivīna cylvāka.
Naradzamais bolss napuorstuoja saukt paleiga.

„Kai es tevi varu izgluobt?" vaicuoja soldāts.

„Tu īilīc zūbynu kaudzē un es izleisšu nu dagūšas kaudzes,"

atbildēja bolss,

Soldāts paklausa un Hlk zūbynu kaudzē. Te nu kaudzes iz-

leida brīsmīga čyuska un apsakāruse soldātam ap kokļu teicja:

„Nu tagad ved mani uz munom muojom, bet jo tu navessi, tad tev

byus tyulīt nuove."

Soldāts redz, ka turētīs nav īspējams, un atsoka: „Labi, bet

kur ir tovas muojas?"

„Juoj tik taisni, tur byus munas muojas,"atsoka čyuska.
Soldāts ari juoj un par vysim mežim izataisējās ļūti lobi celi,

par azarim pasataisēja tylti. Tai viņi pijuoja pi ļūti skaistas pils.
Tad čyuska soka: „Es īšu vuortus attaisīt, bet tu stuovi tepat un

nikur nabēdz. Ja tu bēgsi, tad es tevi panuokšu un buorgi nūtī-

suošu."

Viņa atlaidja soldāta kokļu, aiz kura beja vysu laiku turējusēs,
un guoja uz vuortim. Viņa attaisīja vuortus un soldāts īraudzīja

ļūti skaistu sīvīti. Viņš ījuoja pagalmā, kur vyss laistējās kai ar

zaltu. Tamā pUfi dzeivuoja treis muosas, kuras Gunsceplis beja

apbūris. Viņas vysas treis suoka lyugt soldātu, lai viņš palīk pi

viņu dzeivuotu. Jis ari paklausēja, bet beja vīna bāda. Tuos mei-

tas beja tai apburtas, ka pilī viņas nikas navarēja saredzēt. Tys
ļūti napatyka soldātam, un tuopēc viņš, padzeivuojis nazcik laika,

suoka lyugtīs, lai viņas palaiž viņu uz muojom. Lai gon viņas
nagribēja palaist, bet golā arī paklausa, atlaiž viņu, lai īt, kur grib,
un dūd vēl jam duovanas. Vīna duovynoj kraklu, kuram ir taida
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īpašība, ka tys byus mugurā, tad tam cylvākam nuove nateik

kluotu. Utra duovvnoj dzeivu zūbvmu, ar kuru var nūnuovēt va-

saļu karapulku. Trešā duovynoj taidu maciņi, kurā vysod ir

nauda un navar viņas niikod nu turīnes izkratīt. Soldāts tyuleņ

juoja prūjom, gribādams dreižuok sasnīgt sovas muojas. Muoju

viņš gon dreiži nasasnīdzja, bet pījuoja pi skaistas pilsātas. Pi

pilsātas vuortim beja sāta, kur uz kctra statiņa stuovēja pa cyl-

vāka galvai, bet vīns statiņš vēl stuovēja kails. Soldāts ījuoja

caur vuortim īškā. Pretim jam izguoja cylvāksun jautuoja: „Kuo

tu te atguojii? Kas tev ceļu paruodēja uz šejini? Ja tu napīkrausi

treis vazumus naudas, tad tovu golvu izliksim uz šituo statiņa;
bet ja pībērsi, tad pajemsi par sīvu kēneņa meitu."

„Dūdīt tik rotus šur, byus padarīts vyss!"

Kad roti beja pīvylkti, tad soldāts izjēmja sovu maciņu un

pīkratēja vysus treis vazumns. Svešais cylvāks tik nūsabrei-

nuoja, un soldāts tyka nūvasts pi kēneņa. Tys ari atdevja soldā-

tam sovu meitu par sīvu. Pēc kuozu soldāts palyka dzeivuot tama

pat pilsātā. Bet eistais mīļuokais ķēniņa meitai beja Gunsceplis,

tu viņa ļūti mīluoja un dūmuoja ar vysu pruotu, ka varētu nūsist

sovu veiru. Viņa jau seņ īvāruoja, ka viņas veirs naīt piertī un

vysod staigoj ar vīnu kraklu. Tad viņa prosa soldātam: „Par

kū tu naej uz pierti?"

Soldāts atbildēja: „Es nagribu, pierts man nav vajadzīga."

Gunsceplis daudzi reizes uzbrucis soldātam, bet soldāts iķ-
kotru reizi apkuova vysu Gunscepla karaspaku ar sovu dzeivu

zūbynu. Ķēniņa meita saprota, ka viņas veiram ir dzeivs_ zubyns

un breinuma maciņš. Kad sotldāts guoja gulatu, tad numaucja

zemē kraklu un nūlyka viņu reizē ar zūbynu un maciņu pi sovas

gulltas. Ķēniņa meita slepeni pajēmja kraklu, zubynu un maciņu,

nulyka viņu vītā pašas pataisītas taidas pat lītas. Nu soldata pajem-

tuos lītas jei nūdeva Gunsceplam. Tys tyulīt izsauc soldatu uz

kauju. Soldāts pajem zūbynu un aizīt uz apzeimuotu vītu. Par

breinumu soldāts īraudzēja tikai vīnu Gunscepli bez nivīna kara-

veira.

Gunsceplis pavēlēj dzeivājam zubynam, lai tys saoierš soldatu

smolkom drobuškom. Kad tys_ beja izdarīts,_tad Gunsceplis sa-

lyka soldāta kaulus maisā, pīsēja maisu soldata zyrgam pi mu-

guras un palaiž. Zyrgs īguoduoja, ka tama pilī, kur dzeivuoja ap-

būrtuos meitas, viņam beja lūti labi dzeivuot un tuopec laidjās uz

meitu pili. Meitas, īraudzējušas soldatu sagraizītu gobolgobolim,
suoka lūti bāduot un gudruot, vai navaratu ju atdzeivynuot. Gola

viņas sagudruoja, ka juosalīk soddata mīsa pa_ gabaliņim un juoat-

dzeivynoj ar dzeivū un myrušū jyudini. Soldāts nu tuo ari palyka

dzeivs. Bet dzeivuot kūpā ar soldatu Higi nabeja īspejams. Kad
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izzvnuos Gunsceplis, tad viņom kūpā ar soldātu byutu juomiierst.

Jauinuokuo muosa īdevja soldātam mozu kristiņu un teicja: „Ej!

varbyut vēl dabuosi dzeivū zybynu un kraklu atpakaļ."
Soidāts ari aizīt. Viņš zynuoja, ka Gunsceplam nav loba

zyrga, lai gon viņš lūti vē'lējuos taidu dabuot. Soidāts īīt pi vīna

saiminīka puorgulēt un ari nūīt uz pyuni gulēt. Kad beja jau gaisma,
tad saiiminīks nūsyutēja sovu meitiņu uz pyuni, lai pīcel gulātuoji.

Meitiņa cēļa, cēļa soldātu, bet tys kai kūrsls. Tad viņa sajēmja
soldātu aiz kryutim, kur beja pakuorts krysts, un soidāts pallyka

par lūti skaistu zyrgu. Meitiņa nūskrīn uz ustobu un pastuosta šitā

tāvam. Tāvs nūīt un redz, ka stuov lūti skaists zyrgs, kaida vēl

nabeja redzējis sovā myužā. Saiminīks nūsprīž zyrgu aizvest uz

tiergu, kū ari dreizā laikā izdora. Tys zyrgs lūti patyka Guns-

ceplam, kurs ari par vazumu naudas nūpierk šū skaistū zyrgu.

Kad atguoja uz viņu ķēniņa meita, tad Gunsceplis paruoda jai šū

zyrgu.

„Zyrgs skaists, bet viņu vajag nušaut, jo nu viņa tev byus
nuove!" atbildēja viņa mīļuokuo.

Lai gan Gunsceplam zyrga beja žāl, bet jis zyin(uoja, ka ķēniņa
meita viņam teicja taisnību. Kad saušonas breidis beja natuoli,
tad pi zyrga pī/guoja Gunscepļa kolpyune un teicja: „Vai, zyrdziņ,
tevi dreiži šaus!"

Tad zyrgs atsoka: „Jo tev manis žāl, tad kad mani šaus, un

kur pyrmuo luose ašņa nūskrīs, tu viņu pajem, nūnes pi tova saim-

nīka lūga un nūsvīd zemē."

Koīpyune paklausa un vysu tai ari izdarēja. Par nakti nu tuos

ašņa pilītes izauga lūti skaista zailta uobelnīca. Vīns zariņš ir

zalta, ūtrs sudobra. Gunsceplis par šitū lūti prīcuojās, bet kad

īraudzēja viņa sīva, tad jei teicja, lai grīž uobelnīcu zemē, jo

viņam byušūt nū uobelnīcas nuove. Gunsceplis ari paklausa
un suoc gatavuotīs uz cieršonu. Tai pat kai ipi zyrga, pīguoja

kolpyune un suoka runuot, ka jai asūt žāl uobelnīcas. Uobelnīca

atbildēja, ka viņai ir žāl, tad lai viņa pajem tū skaidu, kura pyrmuo
nūkriss zemē, pajem un aiznas uz Gunscepļa mauduošonās vītu

un īsvīd jyudenī.
Kolpyune tai ari Izdora, pajern skaidu un īsvīž jyudenī. Kad

Gunsceplis aizīt mauduotīs, tad īrauga putniņu ar vīnu zalta,
ātru sudobra spalviņu. Gunsceplis gribēja viņu saķert, bet putniņš

skrēja tuoluok jyudenī. Gunsceplis nūmaucja svuorkus un dzynuos

pakal putniņam. Kad Gunsceplis beja jau uz vyds dīka, tad putniņš

pasacēlās spuornūs un aizskrēja pi Gunscepļa drēbēm. Putniņš

puorsavērtja par soldātu, apvylka nūjamtū krakllu, pajēmja zūbynu

un maciņu, un sakopuoja Gunscepli. Pēc tam viņš nūcierta ari

sovu agruokū sīvu un nūjuoja uz tū pili, kur dzeivuoja treis ap-
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burtās meitas. Viņš apprecēja jaunuokū meitu un pats palvka

par ķēniņu, jo viņa_ agruokais sīvas tāvs imierdams atstuoja sovu

valsti soldātam. Utras divas muosas apprecēja soldāta bruoli,
un tai vysi treis dzeivuoja laimīgi.

Piezīme. Sal. 11, 4, 33 pasaku. P. Š.

7. A. 566. F. Ankipāns no 60 g. veca D. Selecka, Ludzas

apr. Latvju kultūras kr.

Vīnam ķēniņam dāls beja lels medinīks. Jis braucja medī-

buos pa vasalai nedēļai. Staiguojūt viņš iztvka uz sīna stoga
(kaudzes), car kuru ejūt, kaut kos suoc runuot sīna stogā. Viņš

uz reizes pasagrīž — vērās, ka vyss stogs vīnā gunī aizzadedzis.

Jis pīīt tvvuok pi stoga pasavārtu un uz juo kokla izlac uts, kūrei

apsatynas jam ap kokļu. Tagad jis aizīt leidz muojom, īīt kambarī

un pasoka, lai tāvs atīt, bet cytam nikam naatluovja īīt. Tāvam

pavēlēja sasaukt vysa pasauja leluokūs dokturus. Tāvs sasaucis,

bet tī jam navar nikuo leidzēt: kai raun nūst uti, tei mīc koklā.

Tai palyka uts naatrauta. Dāls iīk izkurinuot pierti, uz kuru pats
īs imozguotūs. Dāls nūīt uz pierti mozguotūs, uts ari nūlāc yudinī

izzamozgoj. Jis grib bēgt, bet uts soka: „Jo tu bēgsi, tad tev byus

sliktuok, nu manis nikur naizbēgsi."

Tagad jei jam apsatvn un jis aizīt ar vysu uti uz muoiom.

Tai puisāns navar nikur gluobtīs nu uts, kuru nūnosoj treis godi.

Ķēniņa dāls sadūmoj izīt uorā pastaiguotūs. Jis īt pa mežu, tod

uts suoka jam vaicuot: „Vai tu mani gribi jemt par sīvu, vai par

muosu? Tik pasoki par taidu, kab vēluok nažāluotu."

Viņš padūmuoja un pasacīja: „Lobuok par muosu."

Tei par reizi nūskrīn nu kokla, pasataisuos par lūti smuku

meitiņu, ka vairs pasaulē nav ūtras taidas. Tei beja ķēniņa meita.

Ķēniņa meita nūvad ķēniņa dālu uz šovam muojom, un pīrunoj jam:

„Tu lyudz nu muna tāva tū zyrgu, kurs ir īslāgts myura pagraba,

un lai īdūd ari styprīnīka kraklu."

Ķēniņš ari atdūd jam zyrgu un stypruma kraklu. Tod jis lai-

žās braukt uz muojom, braucāt sateik vecīti un vaicoj: „Kuodel

šei piļsāta ir kai ar myglu apvylkta un vysi laud's ir nūskumīgi?"

„Tuodel, ka ķēniņa meitu šūdīn ēss uomreja."

Jis pavēlēj ķēniņa meitai īt muojuos un gulēt par slvmu, jis

pats īs satyktu uomrejas. Jis nūīt uz pili, gaida atejūt_— veras:

jei atīt šņuokdama. Pajem uomreju īsladz myura muoja, un ar tu

izgluob ķēniņa meitu nu nuoves. Tagad ķēniņš jam atdūd meitu par

sīvu, par taidu dorbu. Tei myura muoja stuovēja uz ceļa malas,

pa kuru laud's guoja uz tiergu. Ejūt ķēniņa meitai caur tū muoju,
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uounreja izsvīž lūti smuku gradzynu, ka ūtra taida pasaulē nava.

„Soki, kur tovam veiram spāks, tod es tev atdūšu šū gradzynu.'
r

Sīva aizīt uz muojom, vaicoj veiram: „Kur tev ir spāks?' 4

„Slūtā," veirs atbild.

Jei nūnas tai slūtu un pasoka, ka veirs sācēja, juo spāks asūt

slūtā.

„Napareizi," soka uomreja un pamuoca jū: „Apsametīs tu par

slymu, tod tev veirs pasacīs."
Tai jei aizīt uz muojom, apsamat par silymu. Veirs vaicoj:

„Kuodēļ tu palyki slyma?"

„Pasoki, veiriņ, kur tovs spāks, tod es byušu vasaļa."

„Gūvī," veirs atbild.

Jei palīk par vasaļu, pajem gūvi un vad uz uomreju, lai jei
atdūd gradzynu. Uomireja soka: „Šite tuo spāks gon nav. Tu

palīc tik slyma, ka miersti zemē, tod jis tev pasacēs, kur stuov juo

spāks," pamuocīja uomreja.
Tys redz, kuodēl jei tai slymoj, pajem un pasaka: „Muns

spāks sitamā kraklā, kuru īdevja ķēniņš."

Jei tryukstas nu gultas, pajem stypruma kraklu un nūnas uz

uomreju. Tagad jei pajem stypruma kraklu, apsavalk, izīt nu

rnyura muojas un šmuokdama atīt uz juo veiru. Veirs meklej
kraklu, navar nikur atrast, tod izzvnoj, ka sīva juo kraklu atdevja

uomrejai, tagad jau viņam nav gluobšonos. Pīīt pi juo uomreja un

soka: „Tagad tev byus gols, tuodēl ka mani īspīdi akmiņa cītumā."

Kēnina dāls lyudzas, lai juo nanūsyt, pamat tik dzeivu. „Kai
es tevi īs'lēdzu cītumā, tai īslēdz mani!"

Jis paklausa, pajem īspīž cītumā. Tod ķēniņa dāls pasoka dī-

nastmeitai: „Pasoki vysiim pilsātas kalējim, lai izkal taidu atslāgu,
ka ūtra vairs pasauli nav."

Tei aizīt uz pilsātu, pasoka, vysim kalējim, lai izkal taidu at-

slāgu, ka vairs pasauli ūtra taida nav. Tī izkoduši, atnas tū at-

slāgu, ar kuru atslādz myura durovas un ķēniņa dāls teik vajā.
Tagad jis aizīt uz kuļu, lai sīva naradz, bet sīva beja tū redzējuse
un pastuostīja uomrejai. Tod rogons soka: „Nabyus cyta nikuo

darīt, kai nūsist."

Dīnastmeita aizīt uz kuļu pi ķēniņa dāla un vysu izstuosta.

Jis pasoka: „Jo mani oiers, tod tu pajem apsīn prīkšautu, uz kura

izlēks pyrmuo ašņa lāsīte!"

Uomreja īt cierstu ķēniņa dāla, bet ari meitiņa paUVudz, lai

atlaun īt pasavārtu, un jai ari atlaun. Tei pastota prīkšautiņu, kai

oierš, tai īskrīn pyrmuo ašņa lāsīte prīkšautā. Tad jei tū lāsīti pa-

stota pi lūga, kur izaug zalta uobelmiīca. Tagad sadūmoj cierst

zemē zalta uobelnīcu, tuodēl ka beja saprotuši, nu kuo izauga zalta
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uobeļnīca. Meitiņa zvnuodama, ka uobeļnīcu ciers, 'tod lvudz
rauduodama, lai pasoka, kas nyu ar jū nūtiks.

Uobelnīca pastuosta: „Kai jī īs mani cierstu, tod esi tik loba,

aizej uz duorzu, palyudz, lai atlaun pasavērt, kū darīs ar uobelnīcu."

Jei kai nūīt pasavārtu, tai jai īlac pvrmuo skaida klēpī; juo
nūcierstucs pajem sadadzynoj, lai napa'līk nikas vairs, nivīna skai-

diņa. Rogons dadzynuodams stypri nūkvāpst, tod skrīn miozguotūs
uz muorku, kur īrauga smuku putynu: vīna zolta spalviņa, ūtra

sudobra. Rogons radzādams, dzanuojas, kab nūgyutu, tai putyns

jū davad, lai nūvylktu kraklu, kū jis ari izdora. Ķēniņa dāls pīskrīn

pi krakla, pajeml un nūsyt rogonu un īsvīž yudinī. Tū nalaimi ra-

dzādama, juo sīva lyudzas, lai palaiž volā, šai naasūte taimā lītā

vainīga. Ķēniņa dāls soka: „Pajem lauluotū gradzynu, svīd uz

augšu! Uz kura golvas kritīs gradzyns, tys byusim vainīgs."

Gradzyns izkryta taišņi uz sīvas golvas.

„Tu esi vainīga, jo šis gradzyns izkryta uz tovos golvos." Tai

veirs pajēmja un nūsyta sīvu. Vēluok jis dzeivuoja sovā kēnestī,

apsaprecēja un beja laimīgs.

9. Burvju putns.

1. A. 567. Kreicb crg i s, Dzirciemā. LP. VI, 589 (117, l).

Nabaga iebūvietim reiz mācītājs noķīlāja zirgu. lebūvietis

gan lūdza, bet mācītājs bez ķīlu naudas zirga neatdeva un tās na-

badziņam nebija. Vēlāk taču mācītājam sirds iežēlojās, tas sacīja

iebūvietim.: „Es dzirdēju, ka mežā, netālu no tavas būdas, esot divi

brīnuma putniņi; ja tu man tos noķer un izcep, tad zirgu atdodu.

Cepdams tikai pielūko uzmanīgi, ka abiem putniņiem sirdis un

galvas paliek veselas, jo, kas putnu sirdis apēdīs, — tas taps par

ķēniņu, un kas galvas baudīs — spēs naudu spļaut."

Nu nabadziņš steidzās uz mājām un priecājas, ka tik vieglā

vīzē zirgu dabūs atpakaļ. Un netālu no savas būdiņas tas patiesi

ieraudzīja divus putniņus, kurus noķēra un izcepa mācītājam. Iz-

cepa, pasauca savus abus dēlēnus un lika cepeti mācītājam aiz-

nest. Bet ceļā abi zēni sāka plosīties un izmeta ceptos putniņus

smiltīs. Nu abi nerīžas loti sabijās. Tēvs taču cieti bija piekodi-

nājis rāmi iet, godīgi mācītājam nodot sainīti, bet kur nu mācītājs

tādus smiltainus kumosus liks? Gudroja, gudroja, abi beidzot sa-

gudroja: „E! blēņas, kas tur lec, lec — ēdīs paši labāk nost!"

Un apēda tiešām katrs vienu putniņu; tikai galvas vien iebāza

kabatā. Bet apēduši apdomāja atkal: jāiet mazākais mācītājs no-
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lūgt, lai piedod, ka 'tā izdzīvojušies. Aiziet, sāk stāstīt — mācītājs
dusmās gandrīz ārprātīgs, gribēja zēnus vai nokaut, lai tikai putni-
ņus atdabūtu; bet zēni pamanījās un aizbēga.

Pa mežiem, pa gravām bēgot, vienam zēnam pazuda cepure.
Kas zudis, zudis

— gāja tālāk. Gāja, gāja — beidzot izkūlās no

meža un ieraudzīja vienā kalnā daudz laužu. Zēni gribēja redzēt,
kas tas par baru, un gāja klāt. Kā pieiet klāt, tā ļaudis pretim un

grābj to zēnu ar pliko galvu rokā un nosaukdamies nes uz pili.
Otrs zēns, to redzēdams, tā sabijies, ka nezinājis, kas rīts, kas

vakars, um devies projām, cik vien kājas spēja. Viņš domāja, ka

ļaudis aiznesuši brāli vai kārt, vai kur, un tādēļ tās bailes bija na-

bagam ; bet ļaudis nenesa vis zēnu kārt — nesa uz pili par ķēniņu
celt. Tur tā nelaime bij tā: lielais bars kalnā bija sapulcējies jaunu
ķēniņu celt; bet tikām cēluši, kamēr saķildojušies: viens gribējis

to, otrs to. Tad nosprieduši: par ķēniņu celt to, kas neviļot ar

pliku galvu kailmam nāks garām; nu re, zēns tad nu nāca un tādēļ
tas mantoja ķēniņa godu.

Bet otrs zēns bēga, bēga — iebēga pie vecas sieviņas vientuļā

mājiņā un lūdza paēst. Sieviņa viņam iedeva gabaliņu maizes,
sāli un ūdeni. Zēns paēda un tad palīdzēja sieviņai koka virbus

drāzt, tos viņa pārdeva pilsētā. Tā sieviņa un zēns dzīvoja labu

laiku.

Bet vienreiz zēns uzkoda maizē akmentiņu un spļāva. Kā

spļāva, izkrita spožs dukāts no mutes. Zēns vēl reiz spļāva, atkal

izkrita dukāts. Ko nu? Nu tikai spļāva un spļāva, kamēr palika
tāds bagātnieks, ka nopirka lielu, lielu muižu.

Bet ar laiku kaimiņa kunga meitas apcēla, kur šis to lielo

naudu sadabūjis. Tās ieaicināja šo pie sevis uz gostēm, piedzir-
dīja labi un izvīla tam putna galviņu. Tagad viņš vairs nevarēja
dukātus spļaut un gāja nobēdājies projām. Bet mežā viņš atrada

ābeli, norāva vienu ābolu un apēda. Kā apēda, tā — kad tavi brī-

numi! — tūdaļ palika par zirgu. Bet turpat bija vēl viena ābele,

viņš apēda no tās ābeles arī ābolu un — ko domāt — nu palika
atkal par cilvēku, kāds bijis.

Tagad senākam dukātu spļāvējam bija amats rokā. Viņš no-

rāva no katras ābeles trīs ābolus, aizgāja pie savām pievīlējām un

dāvināja tām katrai ābolu no zirga koka. Šīs ēda un visas palika

par ķēvēm. Nu viņš ņēma ķēves pavadās un sāka pērt, kamēr

atdeva galviņu. Kad atdeva, tad iedeva katrai ābolu no cilvēka

ābeles uzēdām. Šīs ēda un palika par cilvēkiem.

Vēlāk dabūjis zināt, ka brālis par ķēniņu ticis, dukātu spļā-

vējs saspļāva tik daudz naudas, ka varēja tādu pašu valsti nopirkt,
kāda brālim, un nu bija abi par ķēniņiem.
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2. A. 567. 566. Jansonu Jula, Okteniekos pie Talsiem LP.

LP. VI, 591 (117, 2).

Vienam mežsargam bija divi dēli un viena meita. Reiz mež-

sargam nebija ko ēst, viņš aizgāja mežā pamedīt. Medīja, medīja —

nekā nedabūja; te mājā nākdams, ieraudzīja melnu putnu skrējām.
Šāva to pašu un nošāva.

Otrā rītā putnu nu plūks, nu vārīs —
atbrauc kungs. Atbrauc

kungs, paskatās uz spārniem — atron rakstus; uz kreisā spārna

stāv: kas to spārnu apēdīs, tas spļaus zelta dukātus; uz labā: kas

to āpēdīs, tas taps par ķēniņu.

Kungs nu tūlīt liek mežsardzienei putnu cept, viņš esot izsal-

cis. Mežsardziene cep arī; bet vēl nav cepetis ne gatavs, pār-

skrien mežsarga dēlēni un, kā tādi nerīšu puikas kādreiz ir, viens

parauj vienu putna spārnu — apēd, otrs otru arī apēd. Bet nu

bija karš kājās. Kungs uzstāj mežsardzienei, lai abus puikas no-

kaujot, viņš tad par katru puikas sirdi maksāšot simtu rubļu. Bet

par laimi puiku māšele to padzird un tā tūlīt aizskrien pie puikām,

sāk raudāt un stāsta, kas šiem nu gaidāms.

Puikas apmierina mašeli: «Neraudi vis, mes bēgsim pasaule

un izglābsimies!"

Un tā arī notika. Abi aizgāja, paši nezinādami, uz_
kurieni.

Gāja, gāja — te tas viens, kas kreiso spārnu ēdis, jau iesāka zelta

dukātus spļaut. Drīzi saspļāva tik daudz, ka ne lāga panest vairs.

Nu, ko nu? Nu šie nopirka gan ķēniņa drānas, gan ēda labi, gan

citādi labi dzīvoja un tikai gāja uz priekšu. Tikām gāja — iegāja

vienā ķēniņa pilī, kur visi ļaudis aplam bija noskumuši. Tiem ve-

cais ķēniņš bija nomiris un jaunu ātrāk nevarēja dabūt, kamēr ne-

gadās tāds, kas trīs sveces, pa rindai noliktas, uz reizi izpūš.

Visuvisadi gan bija izputušies sveces, bet nevarējuši un neva-

rējuši nopūst.

Bet nu tas puika, kas ļlabo spārnu bija apēdis, sacīja brālēnam;

„Paliec tu ārā, es iešu iekšā sveces pustj ja es izpūtīšu, tad ne-

nākšu vairs atpakaļ, tad būšu ticis_par ķēniņu; ja neizpūtīšu, tad

būšu atpakaļ pie tevis, tad iesim talak."

Labi. Puika iegāja pie svecēm, apskatījās un ierauga, ka šie

visi nejēdzīgi pūtuši. Bet ko viņš dara? Viņš noliek sveces taisna

rindā vienu degli taisni otram pretim un kā nu pūš — visas trīs

sveces uz rāviena izdziest. Tā šie tūlīt: „Tas mūsu ķēniņš, tas

mūsu ķēniņš!" un šis netiek vairs atpakaļ Pie brāļa.

Bet brālis nu gāja viens pats, naudu spļaudams. Gāja, gāja —

iegāja vienā pilsētā un par savu saspļauto zeltu nopirka trīs bodis:

sudraba, zelta, dimanta.
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Un tur, netālu nost no bodim, dzīvoja tās pilsētas ministrs;
tam bija trīs skaistas meitas, bet tā jaunākā bija aiz visām māsām

tā skaistākā.

Te vienu dienu vecākā ministra meita ienāca sudraba bodī

gredzenu pirkt. Nopirka gan, bet nespēja aizmaksāt un šis, zi-

nāms, gredzenu tad nedeva.

Otra diena ienāca otra ministra meita zelta bodī gredzenu

pirkt. Nopirka gan, bet nespēja aizmaksāt un šis gredzenu nedeva.

Trešā dienā ienāca jaunākā ministra meita dimanta bodī di-

manta gredzenu pirkt. Un tā nopirka, tā aizmaksāja — ta arī di-

manta gredzenu dabūja. Bet par to abas vecā/kās māsas briesmīgi

sadusmojās uz gredzenu pārdevēju: jaunākai devis gredzenu, šīm

nē. Un ko viņas dara? Viņas sarunā gredzenu pārdevējam at-

riebties. Tas arī izdevās, jo ministra sieva, meitu māte, bija brie-

smīga ragana un tā palīdzēja ar padomiem: lai ieaicinot gredzenu

pārdevēju viesoties —tā ragana abas meitas izmācīja — gan tad

viņa zināšot. Labi, ieaicina šo ciemos, šis atnāk. Nu nosēdina

šo krēslā kā katru ciemiņu un tā nu tur runā. Te — kur nelaime

gadījās, kur ne — puiša krēsls piepēši cēlās gaisā un nes un nes,

kamēr aiznes to uz svešu jūras saliņu un tur tad apstājas. Bet

tur saliņā auga divi ābeles: zirgu āboli un cilvēku āboli. Viņš, iz-

salcis būdams, apēda vienu zirgu ābolu un palika par zirgu; tad

uzēda vienu cilvēku ābolu un atkal palika par cilvēku. Nu viņš
norāva dažus zirgu ābolus, dažus cilvēka ābofrus, iesēdās atkal

krēslā un pasacīja tos pašus raganas vārdus, ko ragana viņu ar

krēslu aizraidīdama, bija sacījusi — tūlīt krēsls paceļas gaisā un

šis pūš atpakaļ pie meitām. Abas vecākās meitas ierauga pa logu,
ka nebēdnis atkal pārlaidies, un iet pretim. Bet šis abas māsas

apdāvina nu par to labumu ar skaistajiem āboliem: lai ēdot, tos

esot pārvedis no tālienes. Šīs ēd; bet kā ieēd, paliek par zirgiem.
Nu ragana gaisā — gan mocās meitas atburt, gan šā, gaini tā — ne-

līdz. Beidzot viņš saka: „Ja jaunāko meitu man neliegsit, tad

vecākās meitas izārstēšu."

Neko darīt — bija jāapsola jaunākā. Labi, tūlīt iedeva zirgiem
cilvēku ābolus

— meitas veselas.

Un nu bij kāzas.

Piezīme. Gulbenes variantā teikts, ka to celšot par kēninu, kam rokā

svece iedegšoties. Nu visiem iedotas sveces rokā un tā bijis jāiet vieniem vār-

tiem cauri. Kā gājuši, tā tam brālim, kas ēdis putna labo spārnu, svece iede-

gusies — citiem ne. To tad iecēluši par ķēniņu. Otrs brālis atvēris bodi un

bods durvīs jauki koklējis un ka tādēļ paša tās zemes ķēniņa meitas nākušas

gredzenus pirkt. Tālāku nāk divējādie āboli. Pēdīgi otrs brālis apprecējis
jaunāko ķēniņa meitu un palicis pie sievas tēva par otru visā valstī. L. P.
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3. A. 567. J. Upīte, 1889. g. Lubānas Sipioos. M. Celmiņa kr.

Reiz dzīvoja pilsētas tuvumā divi brāli; viens bija pēc sava

amata pops un otrs tirgotājs. Pops bija neprecējies un vina brālis,

tirgotājs, apprecējies un tam bija arī jau divi dēli: viens astoņi,
otrs seši gadi vecs. Pops, kas mācēja arī zīlēt, bij uzzīlējis, ka

viņa brāļa sievai ir tāda vista, kad to ar visām kājām un galvu

apēstu, tad varētu daudz noslēpumu un burvju mākslas zināt un

pat par ķēniņa palikt. Nu viņš apņēmās, lai maksātu viņam arī

nezin cik daudz, šo vistu dabūt un apēst.

Kādreiz, kad viņa brālis savās tirgotāja darīšanās bija iz-

braucis uz ilgāku laiku no mājas, nogāja viņš pie brāļa sievas

un nopirka to vistu, un lika turpat noplucināt un izvārīt ar visām

kājām un galvu. Pa tam, kamēr viņš to vistu bija nopircis, ne-

bija brāļa dēlu neviena mājā. Šie, šur un tur skraidīdami, bija

gauži izsalkuši un lūdzās kalponi, lai viņa viņiem, ja ne vairāk,

tad tak lai tās kājas un to galvu jaujot apēst. Kalpone, kas pui-
sēnus loti mīļoja, atļāva viņiem viņu lūgumu, un tie apēda nu ar

brangu garšu vistas galvu un kājas. Pēc tam cel nu popam vistu

priekšā bez kājām un galvas. Pops, redzēdams, ka kāju un gal-

vas vairs nava, prasa kalponei, kur tās esot palikušas. Šī .atbild,
ka puikas esot šās gauži lūgusies un šī esot viņiem ļāvusi kājas un

gaJivu apēst. Nu viņš arī vairs neēd no vistas ne druskas, bet

tikai lūdzās brāļa sievai un sola tai bezgala daudz naudas, lai

viņa tikai atļaujot puikas nokaut un viņu sirdis apēst, par to, ka

viņi šā laimi esot izpostījuši. Brāļa sieva arī padevās šā viltnieka

māņiem un deva atjauju, viņus nokaut. Pops tūliņ pavēl kalponei
iztrīt labi asu dūci, jo viņam tas būšot vajadzīgs. Šī, neko jaunu
nedomādama, sāk arī dūci trīt. Par mazu brītiņu pieskrien abi

puikas un prasa viņai: „Kam tu to dūci trin?"

Kalpone atbild: „Es nezinu, ko jūs onkulis ar šo dūci būšot

darīt."

Puikas saka uz kalponi: „Mes gan zinām, kam jus šo duci

trinat. Jūs trinat, lai mūsu onkulis varētu mūs jo labāki nodurt,

fliai mums nebūtu tik daudz jāmokās. Viņš grib par to mūs nokaut,

ka mēs esam apēduši tās vistas kājas un galvu, ko mūsu māte

viņam pārdeva."

Kalpone brīnīdamies prasa: „Kas jums to teica?"

šie atbild, ka viņiem nekas neesot sacījis, bet viņi paši no

sevis visu zinot, un māte arī esot jau ar onkuli vienis pratis, šos

nomaitāt. Kalpone, šādu vēsti dzirdēdama, iesvieda dūci kaktā

un sāka pārdomāt par viņu glābšanu. Beigās puikas nāca uz tām

domām bēgt, lai tikai kalpone pagādājot maizes kulīti un kādus

rubļus naudas. Kalponei arī drīz bija viss pagādāts, kas viņu bēg-
šanai bija vajadzīgs.
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Nu puikas laidās bēgt uz tuvāko mežu. Še pa mežu šur un

tur staigādami, bija viņi viens no otra nošķīrušies un nevarēja
vairs sastapties, jo viņu zināšanas māksla sniedzās tikai vienu

jūdzi.
Vecākais brālis pēc ilgas staigāšanas uzgāja kādu muižu upes

malā. Še nu viņš saderēja pie muižas kalēja par mācekli. Par

nelgu laiku viņš jau bij krietni iemācījies un varēja jau grūtākas
kalšanas viens pats uzņemties.

Tā reiz viņam meistars uzticēja lielakunga karieti izlāpīt.
Šim kalēja zellam bija tāda māksla, siekalas ūdenī iespļaujot, pār-

vērst par zeltu. Tā viņš, šo brīnuma mākslu zinādams, ņēma liela-

kunga karieti un nezeltīja. Nu muižas kalējs aizved karieti lielam-

kungam. Lielskungs, ieraudzījis savu karieti apzeltītu, prasa, kā

viņš to varējis apzeltīt. Kalējs izstāsta, ka viņa zellis esot karieti

izlāpījis un apzeltījis, šim arī esot brīnums, kur viņš to zeltu esot

ņēmis un kā viņš to izstrādājis. Lielskungs pavēl kalējam atsaukt

savu zelli, jo viņš arī labprāt gribot ar tādu kalēja zelli iepazīties.
Kalējs arī atsauca savu zelli un stādīja to lielamkungam priekšā.
Nu lielskungs prasa kalēja zellam, lai viņš šam izstāstot, kur viņš

tik daudz zelta ņēmis, ar ko karieti apzeltīt, un kā viņš to visu

izdarījis. Kalēja zellis smiedamies atbild: „Ekur tur daudz vaja-

dzēja! Pāri reižu spainī iespļaut, i viss!"

Lielskungs prasa: „Vai tu varētu arī jaunu karieti inio zelta

izkalt?"

Zellis atbild: „Par ko tad neizkalt, ja tikai lielamkungam ir

tāda vajadzīga?"

Lielskungs runā tālāk: „Ja tu man tādu jaunu no zelta vien

izkalsi, kā šī vecā, tad tu dabūsi manu vienīgo meitu par sievu."

Ar šo nobeidzās viņu saruna. Nu zellis devās taisni uz smēdi

un sāka rīkoties uz karieties kalšanu. lenesa labi lielu kubulu,

ielēja trīs nesienus ūdens un iespļaudīja kubulā. Par kādām nedē-

ļām bija zellam kariete izkalta.

Netālu no šīs muižas, kur zellis dzīvoja, bija otra muiža tās

pašas upes malā, un muižas lielamkungam bija trīs meitas. Zellis

mēdza arvien pa vakariem pa upi ar laivu pabraukāt, un tā brau-

kādams, viņš bija iepazinies ar lielakunga meitāmi. Par kādu laiku

pēc iepazīšanās sāka viņš arvien biežāki apciemot lielakunga mei-

tas. Reiz palicis pie vienas lielakunga meitas par nakti. Līdz pus-

naiktim esot šī viņu labi uzņēmusi, bet pašās pusnaktīs izsviedusi

pa logu ārā. Kad nu izsvieda, izsvieda, viņš par to nemaz nebē-

dājās, kāpa savā laiviņā un brauca mājā.
Otrā vakarā viņš iet pie otras lielakunga meitas. Šī arī no

vakara uzņem, bet pašās pusnaktīs sagrābj zelli un, sviezdama

pa logu, iesviež upē. šis, no upes izrāpies, kāpj laivā un brauc

mājā.
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Trešā vakarā aiziet viņš uz trešo meitu; līdz ko pusnakts
klātu, izsviež šī arī viņu pa logu. Zellis gar sienmali iedams,

ateja; ar lielam pūlēm tikko tika ārā, lliikās upē un no-

mazgājas. Aizgājis mājā sāk viņš domāt, kā varētu lielakunga
meitām atriebties.

Par kādu laiku aiziet zellis atkal uz lielakunga meitām. Nu

viņš vairs neiet vis gulēt, bet lūdzās meitu, lai tās viņu kādu

gabaliņu pavadot. Kad nu šās viņu pavadīja, iedeva viņš tām trīs

ābolus un lika tos visām reizē apēst. Līdz ko meitas bija ābodus

apēdušas, palika viņas par trim sirmām ķēvēm. Zellis kāpa ķē-
vēm mugurā un aizjāja uz sava sievas tēva staļļiem.

Otras muižas lielskungs sūdzēja kalēja zelli pie tiesas par to,

ka viņš šā meitas esot nogalinājis. Šī sūdzība nāca līdz pat ķē-
niņam. Šis ķēniņš bija kalēja zeļļa jaunākais brālis. Viņš, no

meža izgājis, bija saderējis ķēniņa pils tuvumā pie kāda bods-

kunga par zelli. Ap to_laiku ķēniņš bija izlaidis tādu vēsti, ka

tas būšot šā znots un nākošais ķēniņš, kuram šā baznīcas zvani,
kad viņš tai garām braukšot, paši no sevis sākšot skanēt. Bija
daždažādi braukuši, bet nevienam vēl nebija tā laime bijusi, tos

zvanus ieskandināt.

Reiz bodszellis uzrunāja sava bodskunga dēlu, ka šiem ari

vajagot mēģināt braukt ķēniņa baznīcai garām; kas to varot zināt,

varbūt, ka šiem tā laime varot būt novēlēta. Bodskungam un

viņa dēlam arī nebija nekas pretī šim viņa nolūkam. Līdz ko

bodszellis ar bodskunga dēlu bija tikuši pretī ķēniņa baznīcai, tūlīt

sāka visi zvani skanēt. Ķēniņš, izdzirdīs zvanu skanēšanu, iet

tūlīt skatīties, kāds nu būs šā znots. Bet viņi nu ir divi; kā lai

nu zina, kurš tas īstais? Nu tika nospriests, ka šiem pa vienam

jāejot gar ķēniņa baznīcu. Pirmais iet bodskunga dēls, tas paiet
baznīcai garām, bet zvani neskan. Nu jāiet bodszeļļam, bet tikko

bodszellis tika pret baznīcu, tūlīt sāka visi baznīcas zvani skanēt.

BodszeMis vairs netika laists vaļā, bet tūka vests uz ķēniņa pili,

pārģērbts ķēnišķīgās drēbēs un ar ķēniņa meitu salaulāts. Tādā

vīzē bija kalēja zeļļa brālis par ķēniņu ticis.

Kad nu abi brāļi bija izstāstījuši viens otram savus piedzīvo-

jumus, tika arī triju meitu tēvs priekšā saukts. Ķēniņš prasa triju
meitu tēvam, vai viņš arī varētu pazīt tagad savas meitas, kad

tās viņa priekšā būtu. Viņš atbild, kā gan šis lai savu bērnu ne-

pazītu. Nu veda kalēja zellis savas trīs sirmās ķēves ķēniņa un

lielakunga priekšā un iedeva tām pa pusābolam. Tikko tās bija
ābolu puses apēdušas, pārvērtās sirmās ķēves par trim lielakunga

meitām, ar gluži nodrazgātām un noplīsušām drēbēm. Nu liels-

kungs aizbrauca uz māju, pilns brīnumu, ka viņš tik ērmotā vīzē

savas meitas atdabūjis.
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Abi brāļi nu ņēmās uzmeklēt savus vecākus. Pēc ilgas meklē-

šanas arī atrada tēvu, kas no bēdām un sirdsēstiem bija gluži ne-

spēcīgs palicis. Māte jau bija mirusi, un popu, savu tēva brāli,
ķēniņš notiesāja uz nāvi. Jaunākais brālis aizveda tēvu uz savu

ķēniņa pili. Vecākais brālis, kas arī jau bija apprecējies ar liel-

kunga vienīgo meitu un pēc viņa nāves palika par muižas īpaš-

nieku, pieņēma to kalponi pie sevis muižā, kas viņiem citreiz bēgot

bija palīdzīga, un deva tai vecuma maizi; arī ķēniņš šo kalponi ik

gadus bagātīgi apdāvināja.

Nu viņi dzīvo visi laimīgi, varbūt vēl šo baltu dienu, ja tikai

nav nomiruši.

4. A. 567. Skolnieks A. Pilāns, Eglūnā. N. Rancāna kr.

Sen-senos laikos dzīvoja viens nabaga zvejnieks, kas nespēja

pat uzturēt sievu un bērnus. Reiz viņam parādījās, ka upē peld
divas pīles. Kas viņas nošaus un apēdīs viņu sirdis, tas spļaus

zeltu, bet kas apēdīs galvas, tas paliks par ķēniņu.

Otrā rītā zvejnieks paņem plinti, aiziet zivis zvejot un ierauga
divas piles peldot. Viņš iesēdās laivā, piebrauca tuvāk un nošāva

vieniu pīli, bet otra aizlaidās. Piebraucis malā, viņš izkāpa no

laivas, aizgāja ar pīli mājā, atdeva to sievai, lai to izcepot svēt-

dienai. Pienāca svētdienas rīts, vīrs aizgāja baznīcā, bet sieva ar

abiem dēliem palika mājā. Sieva Izcepa pīli un atdeva galvu

vecākam dēlam, bet sirdi atdeva jaunākajam. Atnāk vīrs no

baznīcas un saka: „Velc nu pīli no krāsns laukā un dod man galvu

un sirdi."

Sieva izvilka pīli no krāsns, bet bez galvas un sirds. Vīrs

vaicāja sievai: „Kur ir pīles galva un sirds?"

„Es atdevu dētiem!"

Vīrs palika loti dusmīgs uz sievas un dēliem. Aizvedis savus

dēlus līdz upei, viņš iemeta tos tur. Bet tanī reizē gadījās plostu
dzinējam braukt pa to upi un tas izvilka tos puikus no ūdens,

kurus tēvs tur bija iemetis. Viņš aizveda puikas sev līdz savā

pilsētā. Kādu laiku nodzīvojušiem tai pilsētā, nomirst tās zemes

ķēniņš. Tad valdības vīri izdod tādu likumu, lai visi sanāktu

baznīcā, lieli un mazi. Kuram nu pašam no sevis aizdegsies svece,

tas būs tās zemes ķēniņš. lenāk nu arī abi puikas baznīcā un tam

vecākajam, kas apēdis pīles galvu, aizdegas svece. Tā nu tiek

izvēlēts vecākais brālis par ķēniņu.
Jaunākais brālis ļoti mīlēja dzert, gāja katru dienu krogā, un

maksāja krodziniecei ar to zeltu, ko izspļāva. Reiz krodziniece

zelta spļāvēju piedzirdīja ar nelabu dzērienu, tā ka viņš sāka

vemt un izvēma savu ieēsto pīles sirsniņu. Tad krodziniece pa-
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jema to sirsniņu un apēda. Zelta spļāvējs atmostas un brīnās, ka

atrodas upes malā, kur laikam ticis aiznests.

Viņš iet, iet un ierauga, ka trīs cilvēki kaujas. Viņš pieiet
klat un vaicā: „Ko jūs kaujaties?"

Tie cilvēki saka viņam stāstīt, ka viņi nevarot izdailīt tēva

atstatas trīs lietas: plinti, neredzamo cepuri un deki, ar kuru varot

pa gaisu skriet.

„Labi, es jums izdalīšu!" Pajēmis plinti rokā, viņš saka: „Es
tūliņ šaušu. Kas no jums vairāk lodes salasīs, tam būs tas deķis."

„Labi," atteica tie cilvēki, „lai notiek, kā tu domā!"

Zelta spļāvējs izšaun. Tad nu visi trīs skrien projām lodes

meklēt. Zelta spļāvējs uzsēdās uz deķa un aizskrēja pie sava

braja, kas bija palicis par ķēniņu. Nodzīvojis neilgu laiku, viņš
saka atkali ceļot, lai redzētu, kas pasaulē notiek. Viņš nonāca pie
cita ķēniņa, kuram dārzā auga visuvisādi augli. Pie dārza bija

sargi, (kas uzraudzīja, lai neviens tur netiktu iekšā.

Viņš ielaidās dārzā un apknaibīja daudz augļus. Ķēniņa meita,
staigādama pa dārzu, ieraudzīja, ka daudz ogas apknaibītas, un

sāka pie sevis runāt: „Šai dārzā neviens nevar tikt iekšā, bet

ogas ir apknaibītas."

Viena balss atsaucās: „Es būtu gan parādījies, bet man ir

bailes, ka mani nesaņem cieti."

Ķēniņa meita atbild: «Nebaidies, tevi neviens neaiztiks!"

Zelta spļāvējs nu parādās ķēniņa meitai, un tā viņu tūliņ

iemīļo. Tā nu viņi dzīvo tai dārzā kādu laiku. Tad viņš sadomāja
braukt uz savu zemi. Dārzā bija tādi āboli, ka vienu apēd, tad uz

pieres uzaug rags. Ja apēd viena krūma ogu, tad paliek loti vecs,

ja ēd ābolu no trešā koka, tad paliek par zirgu. Ja apēd kādu

augli vēl no cita koka, tad paliek atkal vesels, kā agrāk bijis. Viņš

paņēma tos augļus, uzsēdās uz deķa un aizskrēja kā putns savā

pilsētā.

Tad viņš aiziet uz to krogu, kur agrāki bija dzēris>, un uzmauc

neredzamo cepuri, lai neviens to neredzētu. let viņš krogā, nostā-

jas kroga vidū un kā krodziniece iet garām, tā viņa dabūn vienu

sitienu. Krodziniece uzkliedz savam vīram: „Ko tu man sit?"

Šis nu sit krodziniecei vēl otrreiz un tā nu atkal kliedz uz

vīru: „Vai tu traks palicis?"

Kamēr krodzinieks brīnās un skatās, tikmēr zelta spļāvējs

paķer krodzinieci, uzliek uz sava dīvāna un aiznes to uz to pašu

upmali, kur krodziniece viņu bija aizvedusi. Tur nu viņš šo tikmēr

per, kamēr viņa izvemj nozagto sirsniņu. Viņš nu jem to sirsniņu,

nomazgā un atkal apēd.



178

Krodzinieks, nevarēdams sievas sagaidīt, iet to meklēt, kamēr

to atrod upmalē guļam. Viņš nu paņem savu sasisto sievu un pār-

nes mājā.

Pēc nedēļas laika, zelta spļāvējs apēd vieou brīnuma ogu,

paliek vecs, un aiziet uz krodzinieku un saka, ka viņš šā sievu

varot izārstēt. Nu izkurina pirti, aiznes tur sievu un uzliek uz

lāvas. Tad viņš sāk sievu pērt un saka: „Vai bija garda zagtā

sirsniņa?" Labi nopēris viņš aiziet projām.

Vīrs gaida, gaida — nevar sagaidīt, iet pats uz pirti un atrod
sievu lāvā sasistu guļam. Pēc vienas nedējas zelta spļāvējs apēd
otru ogu, paliek vēl vecāks un iet atkal krodzinieci ārstēt. Atkal

izkurina pirti, uzliek krodzinieci uz lāvas un per. Labi nopēris,
aiziet pats projām.

Krodzinieks nevar sievas sagaidīt, aiziet atkal uz pirti un pār-

ved sasisto sievu mājā. Pēc vienas nedēļas zelta spļāvējs apēd

trešo ogu, paliek vēl vecāks un aiziet atkal uz krodzinieku par

dakteri. Krodzinieks vairs netic un saka, ka sieva no ārstēšanas

tikai slimāka palikusi. Viņš nu saka, ka šis neesot tāds dakteris,
kā tie citi. Viņš varot visas vainas izārstēt. Krodzinieks nu gari

aiznes sievu atkal uz pirti un nolika sargus pie pirts durvim. Kā

nu vecis sāk krodzinieci atkal sist, tā krodziniece sāk kliegt un

sargi tūliņ ieskrēja pirtī. Dakteris tūliņ apēda vienu ābolu, palika

par zirgu un izskrēja laukā, ka zeme vien norībēja.
Drīz zelta spļāvējs dabūja zināt, ka svešas zemes ķēniņš izslu-

dinājis, ka likšot pakārt savu meitu, tādēļ, ka tai neprecētai bērns

piedzimis. Zelta spļāvējs tūliņ aizskrien ar savu deķi turp, uzliek

neredzamo cepuri galvā, ieiet pie ķēniņa meitas un prasa: „Kam

tu tā raudi?"

Meita atbild: „Kā man neraudāt? Mani jau grib kārt."

Zelta spļāvējs saka: „Kad tevi taisīsies kārt, tad tu tik prasi,
lai tev paliek deķi apakš kājām. Gan tad viss būs labi."

Tā arī notiek. Ķēniņa meitu ved pie karātavām un tā prasa,
lai paklājot viņai deķi apakš kājām. Kamēr vēl par to strīdās,
tikmēr nokrīt viens deķis no debesim. Ķēniņa meita uzkāpj uz

deķa, bet pēc viņas uziet tur arī divi bendes. Tūliņ arī deķis sāk

celties gaisā. Abi bendes nokrīt zemē, bet ķēniņa meita aizlaižas

pa gaisu. Zelta spļāvējs bija pajēmis mazo bērnu un aizskrēja
kopā ar ķēniņa meituuz savu brāli. Brālis prasa, vai šis dzirdējis,
kas noticis ar to ķēniņa meitu, ko gribējuši pakārt. Otrs brālis

atbild: „Ja tu gribi, es tev to ķēniņa meitu varu parādīt."
Pirmais saka: „Nerunā nu niekus!"
Tad otrs brālis paver durvis un parāda, kur sēd ķēniņa meita.

Vecais ķēniņš nu apsola tam pusi no savas valstības, kas iz-

stāstīs, kur atrodas viņa zudusī meita. Zelta spļāvējs aizbrauc
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atkal ar ķēniņa meitu uz veco ķēniņu. Tas ir loti priecīgs, sarīko

lielas kāzas un atdod znotam pusi no savas valstības. Pēc vecā

ķēniņa nāves zelta spļāvējs paliek par visas valsts valdnieku.

Piezīme. Pasaka ir drusku saīsinātā veidā atstāstīta rakstu valodā.

P. Š.

5. A. 567. N. Rancāna kr., Latgalē.

Vienā pillsētā dzīvoja viens ķēniņš, kas bija liels medinieks.

Reiz medībās iedams, viņš ieraudzīja ezerā pīli un nošāva to.

Tai pīlei bija uz viena spārna rakstīts: „Kas ēdīs to spārnu, tas

spļaus zeltu."

Uz otra spārna bija rakstīts: „Kas ēdīs šo spārnu, tas tiks par

ķēniņu."

Ķēniņš paņēma pīli un lika to izvārīt. Ķēniņa ķēkša nu ari

izvārīja to pīli. Ķēniņam bija arī divi dēli, kas abi gāja skolā.

Pats ķēniņš bija izgājis pilsētā, kad abi dēli pārnāca mājā, ierau-

dzīja izvārīto pīli un apēda to.

Atnāk ķēniņš un prasa pīli, bet dēli saka, ka viņi to esot ap-
ēduši. Ķēniņš paliek ļoti dusmīgs un saka savam sulainim: „Ved

tūliņ abus dēlus uz mežu, nokaun viņus, bet atnes man viņu sirdis

un mazos pirkstiņus!"

Sullainis arī tūliņ paņēma abus puikas, aizveda uz mežu, kur

arī aizskrēja divi suņi līdz. Sulainim nu bija žēl nokaut puikas un

tas sacīja viņiem: „Labi, nokaušu tos suņus un izņemšu viņiem

sirdis, bet jums tik nogriezīšu mazos pirkstiņus!"

Tad nu viņš pārnesa abas sirdis un pirkstiņus ķēniņam. Ķē-

niņš lika sirdis izvārīt, kas arī tika izdarīts un izvārītās sirdis uz-

liktas uz galda. Ķēniņš paozdams sacīja: „Tāda kā suņa smaka."

Sulainis piebilda: „Viņi jau ari bija kā suņi."
Tad ķēniņš ari vairs neko nesacīja.
Dēli gāja, gāja — pienāca pie lielas siena kaudzes un aiz-

miga, katrs savā pusē. Rītā viens brālis pamodies, otra vairs

neatrada pie siena kaudzes. Tā nu viņš gāja un nonāca lielā

pilsētā, kur palika dzīvot pie viena kunga.
Otrs brālis, kas zeltu spļāva, bija jau agrāk pamodies un ari

aizgājis uz vienu pilsētu, bet palicis pie vienas vecas vecenītes.

Viņš sāka tur dzīvot, spļāva zeltu vienā kulē un glabāja to pa-

spārnē. Tanī pašā pilsētā viens tirgotājs pārdeva bodi. Tā vece-

nīte gribēja gan to bodi pirkt, bet viņai nebija naudas. Ķēniņa

dēls, kas zeltu spļāva, solīja naudu dabūt. Viņš tūliņ uzkāpa bēni-

ņos, paņēma naudu un izbēra to uz grīdas. Vecenīte brīnīdamies

prasīja: „Kur tu ņēmi tik daudz naudas?"
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Viņš atbildēja: „Es maku naudu spļaut."

Tā nu viņi nopirka to bodi un zelta spļāvējs sāka tirgoties.
Tur dzīvoja vēl divi tirgotāji, kuriem jaunais pārdevējs nemaz ne-

patika, tādēļ ka pie viņa gāja daudz vairāk pircēju. Skaudīgie tir-

gotāji nu sadomāja zelta spļāvēju nogalināt. Vienu reiz svešie

tirgotāji uzcēla 'Melu māju, kur iztaisīja vienu istabu bez grīdas un

izklāja to ar palagiem. Tad sauca zelta spļāvēju tēju dzert. Viņš

arī aizgāja, padzēra un staigādams izkrita caur palagiem bedrē.

Tirgotāji domāja, ka zelta spļāvējs būs beigts, bet tas tikai izsau-

cās: „Kas godīgam ko padarīs?"

Redzēdami savu kļūdu, tirgotāji tagad norunāja viņu nogiftēt.

Sauc viņi atkal zelta spļāvēju tēju dzert. Šis arī šoreiz aizgāja un

nu viņam deva tēju ar sukuru, kas bija saģiftēts. Tēju iedzēris,

ķēniņa dēls tūlīt nomira. Tirgotāji bija par to priecīgi, ielika ķē-

niņa dēlu glāžu zārkā un ielaida jūrā. Zārks peldēja pa ūdens

virsu un putni, to ieraudzījuši, sāka knibināt un izknibināja viņam
no mutes saģiftēto sukuru. Ķēniņa dēls pēc tam pamodās. Zārku

vējš piedzina pie krasta malas un viņš izkāpa no zārka un) aizgāja.
Ķēniņa dēls nu atkal gāja tik uz priekšu un pienāca pie vienas

pilsētas. Tās zemes ķēniņš bija izsludinājis tādu likumu, ka vi-

siem kuģa ļaudim, kas iebrauks viņa pilsētā, jāņem sveces rokā.

Kuram svece pati no sevis aizdegsies, tas būs viņa vietā par

ķēniņu. Arī otrs ķēniņa dēls bija atnācis, kas strādāja pie kunga.
Kad nu vilsi bija sanākuši ar svecēm, tad skatījuši, kuram svece

aizdegsies. Te uz reizi aizdegās svece tam ķēniņa dēlam, kas

bija pie kunga strādājis, un tas nu palika par vecā ķēniņa manti-

nieku. Arī zelta spļāvējs bija visu noskatījies un pazinis savu

brāli. Viņš nu pieiet šim klāt un saka: „Vesels, brāl! Kā tu te

tiki?"

Nodzīvojis labu laiku pie sava brāļa, ķēniņa mantinieka, viņš

atkal gāja uz savu agrāko pilsētu. ledams viņš nonāca lielā mežā

un tur ieraudzīja ābeli ar skaistiem āboliem. Piebāzis vienu kuli

ar šiem āboliem, viņš arī vienu apēda un tūliņ palika par zirgu.
Tālāk ejot, viņš ieraudzīja citu ābeli ar skaistiem āboliem, pie-
bāza otru kuli un atkal apēda vienu ābolu un tūliņ palika par govi.
Netālu no turienes nu viņš ieraudzīja trešo ābeli, pilnu ar āboliem,
piebāza trešo kuili, apēda vienu ābolu un palika tagad atkal par

cilvēku.

Atnācis agrākā pilsētā, viņš tūliņ attaisīja savu bodi un sāka

no jauna tirgoties. Kad skaudīgie tirgotāji dabūja to zināt, tad

tie ļoti brīnījās, ka viņš atkal palicis dzīvs. Ķēniņa dēls nu salika

uz bods loga skaistos ābolus, kurus viņš bija atradis mežā. Tir-

gotāji ar savām meitām, redzēdami skaistos ābolus, gribēja tos
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tūliņ nopirkt. Ķēniņa dels atteica: „Es visus nepardodu, bet došu

jūsu meitām labprāt pabaudīt."
Kad nu meitas apēda ābolus, tās tūliņ palika par zirgiem. Ķē-

niņa dēls iejūdza viņas ratos, apbrauca reiz ap pillsētu un sacīja;

„Tas par to, ka mani gribējāt noģiftēt."

Meitu tēvi, to redzēdami, lūdza ķēniņa dēlu, vai viņš neva-

rētu meitas izdziedēt. Tad viņš iedeva tām citus ābolus un tūliņ
viņas palika par govim. Govis viņš nu nopēra ar pātagu un teica:

„Tas par bedrē gāšanu."

Meitu tēvi nu lieliski lūdza, lai taču žēlojot, viņi maksāšot lielu

naudu. Ķēniņa dēls iedeva viņām vēl trešos ābolus un tās tagad

palika par cilvēkiem.

Ķēniņa dēls nu palika loti bagāts, un skaudīgie tirgotāji viņam
vairs nekā nedrīkstēja darīt.

Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

6. A. 567. Skolnieks K. Zalāns, Eglūnā. N. Rancāna kr.

Sen-senos laikos dzīvoja viens mežasargs, kam bija sieva

un divi dēli. Mežasargs bija loti nabags, ka viņam pat nebija ko

ēst. Vienā svētdienas rītā viņš gāja mežā, lai kaut ko nošautu

pusdienai:. Viņš staigāja visu rītu, nevarēja nekā atrast ko šaut

un jau gribēja iet mājā. Ejot uz māju, viņš ieraudzīja loti skaistu

putniņu ar zelta spārniem. Viņš jau gribēja to šaut, bet domāja
pieiet tam tuvāk klāt. Putniņš nemaz nebaidījās un mežasargs to

saķēra dzīvu.

_

Aiznesis uz māju, gribēja jau to nokaut, bet tad viņi sarunāja:
labāk nesīs uz pilsētu un pārdos, un par to naudu nopirks maizi,

LabiJ viņš nes putnu uz pilsētu un tur satiek vienu žīdu. Žīds

vaicā: „Cik tu par to putnu gribi?"

Mežasargs prasa: „Cik tu man dosi?"

„Parādi man to putnu!"

Mežasargs parāda putnu un žīds apskatījies ierauga, ka

putnam zem spārna stāv rakstīts: „Kas apēdīs manu galvu tas

taps par ķēniņu; kas apēdīs sirdi, tam būs pilnas kabatas naudas."

Žīds solīja simtu rubļu, bet kad mežasargs nepārdeva, tad

sasolīja līdz pieci simti. Mežasargs žīdam putna neatdeva un

nesa to tālāk. Satiek otru žīdu kas atkal prasa, vai šis to putnu

nepārdodot. Mežasargs atbild: „Pārdodu gan, bet tik par lielu

naudu."

Zīds izlasījis rakstu zem putna spārna, nu sola tūkstoš rubļu
un vēl zirgu klāt. Tad mežasargs atdod putnu, saņem naudu un

zirgu, aizbrauc uz māju un dzīvo laimīgi.
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Žīds nopērk zelta būri ieliek tanī putnu un pakar, kamēr kaus.

Reiz žīds aizbrauc ciemā, paliek mājā tikai viņa sieva. Sieva

nokaun putnu un sāk to cept. Kad putns Izcepts, atskrien abi

žīda dēli, Jankelis un Boruks, ierauga izcepto putnu un sāk ēst,

kamēr apēd. Atnāk vecais žīds, prasa pēc putna, bet putns jau

apēsts. Nu dabūjis zināt, ka puikas apēduši putnu, liek viņus no-

kaut un izņemt sirdis. Pasauc vienu vīru, kas bērnus nokautu.

Bērni sāka stipri lūgties, lai viņus atstātu dzīvus. Vīram arī bērnu

žēl, viņš tos atlaiž mežā vaļā, tad saķer divus suņus, izgriež tiem

sirdis un pārnes tās vecajam žīdam. Žīds lika izcept sirdis un

apēda tās, domādams, ka tās ir puiku sirdis.

Puikas nu bēg projām, kamēr nonāk svešā zemē. Vecāko

dēlu Jankeli tur ieliek cietumā, bet Borukam izdodas aizbēgt uz

citu zemi. ledams viņš redz, ka trīs puikas strīdas ap vienu

deķi. Viņš prasa: „Ko jūs te strīdaties?"

Puikas atbild: „Mēs strīdamies par šo deķi."

„Kas tas tāds par deķi?"

„Kad uz šā deķa uzsēstas, tad tūliņ var tikt aiznests, kur tik

vien vēlas."

„Es izšķiršu jūsu strīdu: es sviedīšu šo kūju, kas pirmais to

dabūs, tam piederēs deķis."

Viņš nu aizsviež kūju labi tālu un puikas aizskrien tai pakal.

Par to laiku Boruks uzsēstas uz deķa un saka, lai viņu aiznes uz

Vāczemi. Viņš tur dzīvo kādu laiku un sadomā apmeklēt arī savu

brāli Jankeli. Viņš uzsēstas atkal uz sava deķa un saka, lai viņu
aiznes pie brāļa. Tai pilsētā, kur Jankelis dzīvoja, Boruks no-

pērk vienu skaistu zirgu. Zirgu vedot, ierauga to Jankelis, kas

bija palicis par tās zemes ķēniņu. Ķēniņš nu grib visādā ziņā to

zirgu nopirkt, bet Boruks to nepārdod. Pēc asa strīda ķēniņš liek

Boruku iemest cietumā. Kad Boruku sagūsta, tad Jankelis ierauga
tam zelta jostu un nu pazīst to par savu brāli, jo abiem brāļiem

bijušas gluži vienādas zelta jostas.
Nu ķēniņš ir ļoti priecīgs, ved savu brāli uz pili un dzīvo abi

laimīgi. Pēc kāda laika abi brāļi norunā uzmeklēt arī savu veco

tēvu. Viņi uzsēstas uz deķa un drīz vien ir žīda mājā. Nu viņi

paņem savu tēvu līdz un tad dzīvo visi trīs kopā.

Piez i m c. Šī pasaka ir, drusku saīsinot, atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

7. A. 567. Skolniece A. Puzova no 68 g. vecā Frichrokov-

ska, Preiļos. N. Rancāna kr.

Atraitnei beja divi dāli. Viņa īdūmuojuos otkon precētīs. Vīnu

reizi pīguoja pi juos skaists kungs un prasēja: „Vai tu jemsi mani

par veiru?"
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Atraitne ju ari pajēma par veiru, bet dzeivuodama redz, ka

jam ir gūvis kuojas, apaugušas ar spolvom.

Reiz atraitnes veirs atnesja uz muojom divas zūsis un soka:

„Kas apēss vīnu zūsi, tvs paliks par ķēniņu, un kas apēss ūtru

zūsi, tam zalts biers nu golvas."

Atraitnes divi dēli beja atguojuši nu gonim un jīm īguoja

pruotā, lai jīm dūd zūs's ēst. Atraitne beiduos dūt zūs's ēst, joatīs

juos veirs ar gūvis kuojom un jū nūsiss. Dāli napacīzdami prosa,

lai na vairuok, kai vīnu gabaliņu atgrīž nu kotras zūss. Atnuocis

atraitnes veirs, pasavērīs zūs's un soka: „Kas juos ir aizticis?"

Uzbruois uz sīvu jis otkon klīdz: „Kas juos ir jēmis?"

Atraiitne, globuodamīs nu smiiertis, stuosta, ka atnuokuši nu

gonim dāli nu nūgrīzuši kotrs nu vīnais zūss pa gobolam un ap-

ādušl.

Valns sasadusmuojuos un sūlējuos obus dālus nūsist vai nū-

kaut. Vallma meitiņa, nusaklausījusēs tāva vuordus, aizskrēja uz

gonim un pasacēja, ka jūs valns sūlējīs nukaut, kam jī aiztika zūs's,

lai jī bāg lobuok prūjom. Dāli, atstuojuši lūpus, bāga, kur vīn va-

rēja, pa mežim un kolnim. Jī nūbāga pi vīnas upes, par kuru guoja

tylts. Kai jī guoja pa tyltu, tai vīsulis sagruoba vīiniu dālu un

aiznesa prūjom. Palicis vīns pats, ūtrs bruolis guoja, kur acis re-

dzēja, beiguos jis īguoja vīnā piisātā. īguoja tur vīnā ustabiņā,

kur dzeivuoja vāca vecīte, kas meicīja maizi mozā trauciņā. Jis

prasēja vecītei: „Par kū tik mozā trauciņā meici maizi?"

Vecīte atteica: „Nav naudas, par kū nūpierkt balviņu."

Dāls vaicuoja vecītei naktsmuoju. Vecīte beja loba un atluovja
nokti pi juos puorgulēt. Jis reitā pīsacēlis redz, ka uz juo spilviņa
ir lela guba zalta naudas. Sabēris naudu kulē, jis samoksuoja ve-

cītei par noktsmuojom, īdevja jai zalta naudas gobolus, lai nū-

pierktu sev lelu balveņu un treis maisi kvīšu myltu, lai byutu

lobuoka tierguašanuos. Vecīte beja prīceiga, ka pi juos atguoja
taids cylvāks, kurs dūd naudu.

Pilsātā jis redizēja, ka žeidi tierguojuos 'lelās būdēs ar daudzi

precēm, pa kurom prosa lielu naudu. Jam naudas beja pa pylnam,

jo tei byra kotru reitu. Jis, nūpiercis lelu būdi, ari suoka tierguo-
tīs ar seikom precēm: galošom, zaltu, sudobru un kūrpem. Jis

puordevja sovu preci par puscenu, nakai žeidi, un pi juo laužu

beja vienmēr pilna būds. Jo īguoja būdī kaidi kungi, tad jis preci

satin pakā un izškinkoj par velti.

Vīnu reizi žeidi tai sasasirdējuos uz jū, ka gribēja ju nunuovet.

Vosoras skaistā dinā žeidi, sasapulcējušīs braukt ar kuģi pa jyuru,
pīlyudzja ari jū. Pībraukuši pi vīnas īsolas, nz kuras nadzeivuoja

nivīns cylvāks, žeidi jū izmuonēja nu kugja uz solās un, kad jis
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īguoja dzijuok sola pastaiguot, žeidi sasada ikugī un aizbraucja uz

muojom.

Palicis vīns uz solās, jis nazinuoja, kur īt, bet guoja tik dzi-

luok. Tur jis īraudzēja uobeli; uz kuras auga skaisti uobuli. Jis

nūruovja vīnu uobuli, apēda jū un palyka par kozu. Nūruovis

otkon nu ūtras uobelles uobuli, jis tū apēda un palvka par cylvāku.
Iguojis dziluok solā, jis otkon nūruova vīnu uobuli, tū apēda un

palvka par kraukli. Pajēmis visus treis uobulus, laidjās par jyuru
uz muojom. Atskrējis muojās, jis apēdja cylvāka uobuli un palyka
par cylvāku.

Aizguojis uz sovu būdi, jis īraudzēja, ka divas skaistas meitas

tierguojas būdi Pourgrīzis uobuJli uz pusēm, padevja juom apēst,
tad juos palyka par kozom. Žeidi, itū radzādami, gribēja īlikt

jū cītumā. īdams uz cītumu, jis īlyka uobuli kulītē, naradzūt apēdis

uobuli, jis palyka par kraukli un izskrēja pa cauru lūgu nu cytuma
un apēdis ūtru uobuli, palyka par cylvāku. Jis otkon aizguoja uz

sovu būdi un tiergovuos.

Vysi žeidi jū apsjūdzēja tīsā un jū nūtīsuoja uz nuovi. Jū at-

veda pi korotavem, bet bez kēnina paroksta navarēja navīnu kuort.

Ķēniņš atguojis, īraudzējis sovu eistū bruoli, daguoja pi juo, nū-

saskūpstēja un lyka pakuort tūs žeidus, kas jū bruoli gribēja kuort.

8. A. 567. Skolnieks A. Sapats no 64 g. vecās Liepiņas,

Nīcā. K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu un tie bija loti nabadzīgi. Vienu

dienu vīrs nogāja uz pilsētu iepirkties. Tur viņš satika vecu vīru,

tam bija viena balta vista pārdodama, ko nu viņš arī nopirka un

aiznesa uz māju. Sieva bija loti noraizējusies, jo pašiem nebija
ko ēst un kur nu lai vistai barību dabūn. Bet tā nebija vienkārša

vista, otrā rītā viņa izdēja zelta olu. Vīrs un sieva nu bija loti

priecīgi.

Vista katru rītu dēja zelta olas, un viņas saimnieki palika loti
bagāti. Viņi sāka arī tirgoties bodē. Reiz vīrs aizbrauca uz sve-

šām zemēm iepirkt dažādas mantas. Viņa sieva par to laiku dzī-

voja ar saviem draugiem. Tie ieraudzīja savādo vistu un gribēja,
lai to nokauj, jo viņi bija ieraudzījuši, ka vistai zem spārniem bija
rakstīts: „Kas labo spārnu apēdīs, paliks par ķēniņu; bet kas

kreiso apēdīs, spļaus dukātus."

Sieva arī lika pavāram vistu nokaut un izcept. Tikko pavārs

vistu bija izcepis, atnāca no skolas abi sievas dēlēni un lūdza pa-

vāram, lai viņiem dod ko ēst. Pavārs, nekā par vistas spārniem

nezinādams, nogriezis tos, un iedevis puikām.
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Kad pienācis pusdienas laiks, sievas draugi sanāca pie galda

un pavārs lika vistu uz galda, bet draugi, redzēdami, ka spārnus

kāds ir apēdis, palika loti dusmīgi un prasīja pavāram, kur tie

palikuši. Pavārs pateica, ka puikas spārnus apēduši. Tad sievas

draugi gribēja, lai puikas nokauj un vinu sirdis viņiem izcep. Sieva

nu arī pavēlēja sulainim, lai tas izpilda, ko viņas draugi vēlās.

Sulainis aizveda puikas mežā, bet palaida tos vaļā, jo tam bija
žēl viņus nokaut. Tikai piesacīja, lai viņi iet projām, jo 'tālāk, jo
labāk. Tā kā sulainim uz mājām bija jāaiznes puiku sirdis, tad

viņš saķēra divus suņus, nokāva tos un viņu sirdis aiznesa uz

mājām un izcepa.

Ilgi abi brāli gāja pa vienu ceļu, bet tad izšķīrās, lai katrs va-

rētu atrast savu laimi.

Tas, kas nogriezās pa labi roki, nogāja līdz vienai ķēniņa pilij,
kur viņš drīzi palika par ķēniņu.

Otrs brālis nogāja uz pilsētu un iestājās dienastā pie vienas

vecenītes par maizes iznēsātāju. Vienreiz viņu apstāja citi puikas
un noņēma viņam baltmaizi. No dusmām viņš nospļāvās, bet brī-

nums bija liels; kā spļāva, tā no mutes bira zelta dukāti. īsā laikā

viņš nu palika bagāts.
Drīz brāli viens otru satika un nolēma uzmeklēt māti un tēvu.

Par tēvu un sulaini viņi gādāja, tā kā tie nodzīvoja laimīgi

savu mūžu, bet māti iemūrēja pils mūros.

9. A. 567. 566 J. Henninš no K. Freiberga, 1882. g., Sasmak ā.

Vienā mežā bija maza mieža sarga .mājiņa, kad vēl zaldāti

nāca kortēlos. Meža sargam bija jātura lielākais virsnieks. Tā ka

nu meža sargs bija loti nabags, tad viņš gāja pie sava kunga pra-

sīt, ko virsniekam dot ēst. Kungs viņam atvēlēja, ka varot šaut,
ko tik tas mežā atrodot. Meža sargs iet nu ipriecīgi uz māju.

Viņš staigāja visu dienu, bet neko nevarēja dabūt un vakārā at-

griežas noskumis māja. Otrā dienā staigājot, ierauga zelta pīli
laižamies. To viņš nu gribēja nošaut, bet domāja labāk noķert
dzīvu. Un tā arī izdevās: viņš noķēra to pīli un stiepa uz māju.
No rīta pīle izdējusi dimanta olu, meža sargs to aiznesa uz pilsētu
un dabūja trīs simti rubļu. Otrā rītā pīle atkal izdējusi otru olu,
to tāpat aiznesa uz pilsētu un dabūja vēl trīs simti rubļu. Uz vienu

reizi virsnieks ieraudzīja, ka uz tās pīles galvas bija rakstīts: „Kas
to galvu apēd, tas ir gudrs, un kas tos spārnus apēd, tas spļauj
dukātus."

Virsnieks vaicāja, vai nevarot viņam to pīli pārdot. Meža

sargs sacīja: „Kāpēc ne, ja jūs rnanim četri simti rubļu dodat?"

Virsnieks, pīli nopircis, iedeva to meža sarga sievai, lai iz-

vārot. Vārot iznāca viņas vecākais puika no desmit gadiem un
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prasīja: ~Memmiņ, ko tu te vari?" Šī atbildēja: „Es varu to

pīli."
Puika prasa: „Dod man arī pasmeķet!"

Māte viņam iedeva to pīles galvu. Te uz reiz izskrēja otrs

puika ārā, tas tāpat prasīja, un tam; iedeva tos pīles spārnus. Virs-

nieks pārnācis un pie galda piesēdies, maisīja visu bļodu un ne-

varēja ko atrast. Tad viņš vaicāja savu pavārnīci: „Kur ir ta

pīles galva un tie spārni?"

Viņa atbildēja: „Tos es iedevu savieml bērniem."

Tad virsnieks pavēlēja savam sulainim abus puikas aizvest

uz mežu, nokaut tos un atnest viņu sirdis. Puikas ar to sulaini

bija lielā draudzībā un vecākais tam sacīja: „Mūsu tēvam ir divi

lieli suņi, ņemsim tos suņus līdz. Nokauj tos mūsu vietā, mēs ne

mūžam nenāksim vairs uz mūsu tēvu zemi."

Sulainis nu aiznes tās suņu sirdis virsniekam un tas tās ēda,

ka zaļas acis palika ēdot. Abi zēni aigāja kādā jūras ragā un

tur bija apgulušies. Uz vienu reizi gudrais atmodās un skatās

visapkārt — redz skaistu pilsētu. Viņš nu tur aizgāja un palika

pie kāda kunga par sulaini. Tam kungam bija viens tirgotājs un

tam tirgotājam bija trīs meitas. Gudrais puika bija iemīlējis tirgo-

tāja vidējo meitu.

Kad otrais puika atmodās, viņš arī ieraudzīja to pašu pilsētu

un piestājās pie kāda beķera par zelli. Pirmā dienā tas nopir-
ka vienu podu ar miltiem un izcepa kriņģejus. Otrā dienā viņš

izgāja par pilsētu un izmētāja tos tā, ka puikas kaudamies lasīja.
Šis vēl paziņoja, lai vairāk puikas salasoties, jo rītu nākšot atkal.

Reiz tirgotāja meitas sarunājās un lūdza kungu, lai laižot

savu sulaini līdzi pastaigāties. Kādu gabalu pabraukušas par

ezaru, meitas viņu saņēma, iesvieda ezarā un brauca uz māju.
Sulainis nenoslīka vis, bet izpeldēja malā. Tur bija viena

ābele Un viens bumbieru koks. Kad tās ābeles ābolu apēda, tad

palika par zirgu; bet kad bumbieri apēda, tad palika atkal par cil-

vēku. Puika nu sarāva pilnas kabatas šo augļu un gāja uz pilsētu.

Vienā vakarā viņš nogāja pie kādas vecas sievas un iedeva

viņai tos ābolus, lai aiznesot tā tirgotāja meitām. Viņas nopirka
tos ābolus, sāka viņus ēst un uz reiz visas palika par melnām

ķēvēm un sāka spārdīties. Kungs nu raidīja savu sulaini, lai pa-

vēstot, kas tur augšā dauzoties. Sulainis nonāca sabijies un ne-

varēja nevienu vārdu izteikt. Tad gāja pats kungs, atvēra durvis

un ieraudzīja, ka trīs melnas ķēves bija iekšā. Rītā tūliņ bija
amatnieki klāt, uztaisīja vienā dienā tiltu un veda tās ķēves stallī.

Tad atnāca tas sen noslīcinātais sulainis un lūdzās, lai dodot

tās ķēves pabraukt. Vecais kungs sacīja: „Man pašam ir mācīts

kučērs, kas māk braukt."
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Pēcāk viņš deva arī sulainim pabraukāties, bet šis sataisīja

varenu pātagu, mizoja tās un sauca: „Maitu met jūrā, maitu met

jūrā."

Kungs nu prasīja, kapec viņš tā saucot. Viņš atbildēja, tas ir

mani jūrā iemetušas. Tad viņš iedeva katrai vienu bumbieri, un

tās palika atkal par cilvēkiem.

10. A. 567. J. Henniņš no K. Krūmiņa, 1879. g. Sasmaka.

Vecos laikos dzīvoja nabaga skrodelis ar savu sievu un divi

dēliem. Nevarēdams ar savu amatu tikdaudz nopelnīt, cik vajaga,

viņš gāja arī mežā slotas siet.

Kādu rītu agri mežā aizgājis, tas ierauga smuku putniņu.
Viņš to sāk ķert, tā paiet visa diena, bet nevar noķert un pārnāk
vakarā mājā bēz slotām. Sieva to rāj un 'saka: „Ko nu ēdīs?"

Viņš atbild: „Es ķēru to putniņu." Viņa teic: „Ed, ko tu esi

ķēris."

Otru dienu viņš atkal ķēra putniņu, un viņam izgāja tāpat

kā pirmā dienā, sieva jau gandrīz sāks šo pērt.
Trešā dienā viņš noķer to putniņu, mājās pārnācis, ieliek to

mazā būdiņā un dod tam ēst. No rīta viņš pieiet pie putniņa bū-

diņas, ierauga vienu zelta pautiņu, to viņš nu aiznes pilsētā un

pārdod par 200 rubļiem. Tad nopērk maizi un atlikumu paglabā.

Otrā rītā atrada atkal vienu zelta pautiņu, kuru tāpat pārdeva

pilsētā par 200 rubļiem. Tāpat arī trešā rītā bija zelta pautiņš,
ko par 200 rubļiem pārdeva.

Ceturtā rītā viņš paņēma to putniņu līdz uz pilsētu, un labi

apskatījies, ieraudzīja uz tā šādu rakstu: „Kas tā putniņa galvu
apēd, tas top par ķēniņu, bet kas rumpi apēd, tam ikrītus būs

liels naudas maks pagalvī."
Nu tas kopmanis gribēja, lai izdod viņam putniņu, bet viņš

nepārdeva ne par kādu naudu. Mājā pārnācis, viņš lika to

putniņu nokaut un labu maltīti uztaisīt. Kamēr vecie bija izgā-

juši, tikmēr puikas bija to putnu slepeni apēduši. Nu viņi dabūja
lielu pērienu, aizbēga uz mežu un palika tur par nakti gulēt. No

rīta kāds meža sargs uzgāja abus puikas, paņēma tos pie sevim

un uzaudzināja. Kad abi bija lieli uzauguši, tie iedomājās pa pa-
sauli ceļot.

Vecākais aizceļoja uz svešam zemiem', kur tas apprecēja kādu

princesi un palika par ķēniņu.
Otrs gan neceļoja, bet aizgāja pilsētā dzīvot. Tur viņam ik-

rītus atradās liels naudas maks gultas pagalvī ar zeltu un sudrabu.

Tā nu bagāts palicis, tas turēja lielas dzīres, deva visiem ļaudim
vislabāko ēst un dzert.
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Tās zemes princese, to dzirdējusi, prasīja savām: raganām:
„Kas tas ir par tādu vīru?"

Raganas viņai atbild: „Tas ir kāds vīrs, kam ikrītus atrodas

pagalvī liels maks ar zelta un sudraba naudu."

Princese vaicāja: „Kā tas nākas?"

Viņas atbild: „Tas ir apēdis vienu putniņu."
Princese prasa: „Kā lai es to varētu dabūt?"

Raganas atbild: „Jumis vajag ar viņu iepazīties, likt viņu

pie sevis saukt, tad iedot viņam vemjamas zāles, lai viņš iz-

vemj to putnu ārā. Nomazgājiet to un apēdiet, tad jums tāpat būs

daudz naudas kā viņam."

Princese nu arī izdarīja, kā ragana mācīja. Bagātais brālis

izvēma_ to putnu un princese, to apēdusi, pašu izgrūda pa dur-

vim ārā.

Projām iedams, brālis ierauga trīs vīrus strīdamies. Klāt pie-
gājis viņš prasa: „Kas jums še ir par strīdu?"

Tie saka: „Mēs atradām vienu mēteli un vienu pāri glāžu

kurpju; tās lietas dalīdami, mēs strīdamies."

Viņš prasīja, lai viņam tās izdodot par trim rubļiem. Tie arī

izdeva. Viņš nu iet ar to mēteli atkal tanī pašā pilsētā atpakaļ.
Tas mētelis bija tāds, ka ar to varēja caur visām atslēgām iet.

Tas iegāja princeses naudas kambarī, izņēma daudz zelta un su-

draba naudas, un deva tāpat atkal visiem laudim ēst un dzert par
velti. Princese, to dzirdējusi, prasa savām raganām: „Kas tas

tāds par cilvēku?"

Tās teic: „Tas ir tas pats cilvēks, kas jau senāk te bija. Vi-

ņam ir viens_ mētelis, kad tas to apvelk, tad viņš var iet caur

visām atslēgām."
Princese prasīja: „Kā viņam to var atņemt?"

Raganas pamācīja: „Lieciet viņu atsaukt pie sevis, paņemiet

viņa mēteli un aizvediet viņu pašu uz tādu salu, kur neviens ne-

var klāt tikt."

Ta princese viņam noņēma to mēteli, pārklāja par jūru un

pārnāca mājā, bet viņš palika tur tai salā un dzīvo vēl šodien tur.

11. A. 567. 519. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā.

LP. I, 21 (3).

Divi brāli dzīvo tuvu kaimiņos. Vienam brālim ir ļoti lieli

lauki; turpretim otram maziņi. Maziņi nu gan otram brālim bij

lauciņi, bet pārtikas ziņā pirmais brālis viņam ar saviem lielajiem
laukiem- nevarēja nemaz līdzināties. Palaidnis gan tas nebija, bet

ko darīt, ja svētība lien pa visiem pakšķiem laukā?

Kadu vakaru nabadzīgais staigā domas nogrimis pa mežu un

apmaldās. Ilgi pa tumsu maldoties, tas tā apmulst, ka nezin, kur
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nu ir, kur nav. Beidzot parādās taču maza, attāla uguntiņa, ko

apmulsušais cerē sasniegt un tur pārgulēt. Bet iet, iet — kā

nevar tā nevar 'saiet. Noguris apsēžas uz kāda celmiņa un pār-
domā savu likteni.

Te — kur gadījies, kur ne — niestājās balts vīriņš un jauta:

„Brāl, kam tā noskumis?"

„Kā nu nenoskumt? Sieva un bērni mirst badā un pats vēl

apmaldījies, ka nezin ne rīta, ne vakara. Gribēju viņu uguntiņu

sasniegt; bet kur tu Dieviņ!" (Baltais vīriņš bija pats Dievs).

„Nu labi!" vīriņš iesaucās, „tagad uguntiņu itin drīzi sa-

sniegsi). Ar Dieva palīgu iedams atradīsi mazu mājiņu. Mājiņā
sēdēs vecenīte ar tarbiņu katros sānos un adīs. Tā ir pati Laimes

māte. Noejot lūdzi: mīlā Laimes māte, sniedzi kādu palīdzību!

Viņa tūdaļ izņems kaut ko no tarbiņas un tev dos. Sargies tikai

to ņemt, ko no kreisās tarbiņas sniedz; no labās vari droši ņemt.
Vairāk tev šimbrīžam nevaru palīdzēt. Ej laimīgs un nepiemirsti,
kā pamācīju."

Kā teikts, tā atron. Sieviņa ņem papriekšu no kreisās tar-

biņas pilnas saujas dukātu, bet šis lūdz no labās.

Tā pasniedz no labās vecu, robaiņu kapara vērdiņu un tad

pazūd sieviņa un uguntiņa. Mājiņas vietā ieronas pakalnītis, kur

vīrs pārgul zem veca ozola.

Rītā atmodies nevar diezgan izbrīnoties, kādēļ naktī nezinā-

jis mājas atrast, jo turpat aiz guļas vietas iet labi pazīstama teka

uz pilsētu, pa kuru diezin cikreiz staigājis. Kas noticis, noticis.

Tagad viņš dodas gar pilsētas malu ar vērdiņu kabatā uz mājām.
Beidzamā pilsētas ielas galā nes kāda sieviete vistu un sauc,

ko var: „Pērciet vistu, pērciet vistu!"

„Ak kad tevi!" viņš domā, „ja par vērdiņu vistu atdotu, tad

pirktu ar."

Līgst, līgst — beidzot atdod un nu iet mājās. Mājās sieva

pusraudu pārmet, ka pie visas lielās nabadzības vēl caurām nak-

tim apkārt blandoties. „Kuš, kuš, sieviņ!" vīrs lēnā garā mie-

rina, izvilkdams vistu no svārku apakšas, „vai gan gribēji, lai par

vērdiņu tādu cepeti riņķī apgriezdamies salīgstu? Katra lieta

aizņem savu laiku. Bet lai būtu kā būdams, gādā tik, ka vista tiek

drīzi uz galda — esmu nejauki izsalcis!"

Sieva atrod, ka vista dējēja, nekauj, vis to, bet noliek pa-

priekšu izdēties.

Pēc brītiņa vista kladzina —
un ko domājat — padēklim

blakus zelta ola. Vīrs, no priekiem uz augšu lēkdams, nes tūlīt

olu uz pilsētu pārdot un dabū no žīda veselu 100 rubļu. Bet sieva

pa to laiku nepaliek tukšā: tai otra, vēl lielāka ola blakus padē-

klim, pa kuru tai pašā vakarā dabū 300 rubļu.
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„Nu esam uz vietas bagāti!" ta sieva visu nakti daudzina un

vīru aiz priekiem glaudīt glauda.
Otrā rītā vista izdēj ērmotu olu ar vārdiem. Ko darīt, vīrs

lasīt nemāk, jānes žīdiem rādīt. Žīdi sola par olu 1000 rubļu, jo
tie gan zināja, ka uz olas rakstīts: „Kas manu galvu apēd, tas tiks

par ķēniņu, kas manu sirdi, tam naudas nekad netrūks!"

Žīdi, pēc pašas vistas tīkodami, nesaka vis, ko burti īsti no-

zīmē, bet aizsūta klusītiņām pa to starpu citu žīdu pie sievas un

liek vistu nopirkt, lai maksā, ko maksādama. Sieva, kā jau tāda,

pārdod vistu par 300 rubļiem. Žīds, vistu dabūjis, domā: „Kāpēc
es nevaru par ķēniņu tapt, un kāpēc man pašam nav naudas pa

pilnam? Ķēniņš arī nevar bez naudas iztikt. Kamēr citam dodu,

apēdīšu galvu ar visu sirdi."

Viņš nokauj vistu un liek galvu, kā ari sirdi izcept, pie kam

vistu atdod saimniecei. Sieva nezin žīda labprātību diezgan sla-

vēt, jo 300 rubļu un tad vēl vista atpakaļ — tas jau par daudz.

Bet, kamēr galva un sirds cepj un žīds ar sievu istabā tērzē,

pārskrien izsalcis saimnieka zēns no ganiem, jo māte, ar žīdu

līgdama un tērzēdama, bija aizmirsusi cūkganiem azaidu aiznest.
Šis paķer abus kumosus un laiž, ko māk, atpakaļ. Cūkganiņiem
brālīšiem bija vienam galva, otram sirds — žīdiņam tukša panna.

Žīdiņš nomana, ka zēni paņēmuši, un dodas tiem pakal; bet šie,
ko tik māk, mežā iekšā, kur par nelaimi abi nomaldās.

Otrā rītā zēni nonāk svešā pilsētā. Pilsētas tuvumā saradies

liels laužu pulks, kas gaidīja ķēniņu, kas tai dienā kaut ko saviem

pavalstniekiem vēstīs. Abi zēni norunā arī ķēniņu gaidīt. Viens

uzlien kokā tuvu pie pilsētas vārtiem un otrs nosēžas zemē, ko-

kam blakus. Uz reizi vārti atdarās un ķēniņš, vārtos stāvēdams,
sāk runāt: „Esmu apņēmies vecuma dēl no valdīšanas atsacīties

un sev znotu izmeklēties. Tādēļ, kurš no jums visātrāki un kna-

šāki spēj šinī vārtu galā uzrāpties, tas būs mans znots un man-

tinieks!"

Acumirklī visi vienā mūkā dodās pie vārtiem; bet zēns no

koka gala viegli, jo viegli uzlēc pirmais. Šis nu pēc ķēniņa gri-
bas paliek par viņa znotu un otrs brālis steidzas ar priecīgo ziņu

mājās pie vecākiem. let, iet līdz vēlaml vakaram, bet nevar nedz

īsta ceja izdabūt, nedz arī kāda, kas jele ēst pārdotu. Beidzot to-

mēr laimējas atrast mazu mājiņu ar vecu sieviņu, kas žēlsirdīgi
atvēl pārgulēt. No rīta zēns pieceļas ļoti priecīgs, jo atradis zem

guļamā maišeļa riekužu naudas, ko tūliņ atdod sieviņai par nakts-

māju. Sieviņa patura zēnu vēl vienu dienu un nakti pie sevis un

pamielo, cik nu spēdama. Trešo rītu zēnam atkal tikpat daudz

naudas zem guļamā maišela. Viņš atdod ir šo riekužu sieviņai un

tad ceļo priecīgs tālāk. Ceturto nakti viņam gribot negribot jā-
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pārgul mežā zem paegles. Ap pusnakti to modina savāda čalo-

šana, strīdus. Gan klausās, bet tomēr nevar izšķirt, par ko īsti

ķildojas. Te uz reizi viens iesaucas: „Ja nevaram tā taisnību da-

būt, tad lūgsim no debesim eņģeli, kas mūsu ķildu izspriež!"

Zēns tūdaļ izlec no paegļa un uzsauc: „Esmu Dieva eņģelis,

ko vēlaties?"

„Ak, svēto eņģei! še mums divas lietas, kuras izgājušo nakti

kopā nozagām: cepure, kas, tikko galvā uzliek, padara katru par

neredzamu, un tupele, ko apaunot, ar pirmo soli vēl tepat, bet

otru sperot var aiztikt visur, kur vien vēlās. Mēs viņas kopā no-

zagām un nu nav neviena, kas izspriestu, kam šīs īsti piederētu."

„Zagtas lietas nepieder nevienam!" zēns bargi izspriež.

„Nu, svēto debess eņģei, ņemi tad tu lietas un atlaidi mūsu

grēkus!"

Labi. Viņš knaši paņem cepuri, iekāpj tupelē un otru soli spe-

rot jau pie vecākiem. Šiem nu laimīgais izstāsta par savu brāli,
ķēniņu, un par savu naudas gadīšanos.

Naudas nu bija zēnam, kā vecākiem vairāk, nekā velnam pē-

ļus. Kur katru rītu zem guļamā maišeļa riekuža, tur jau arī va-

jaga krāties.

Pēc laba laika zēnam ienāk prātā ar savu cepuri un tupeli pa

pasauli ceļot. Tēvs arī vēlē un īsā brīdī tas ar tupeli diezin kur,

Ceļojot viņš kādā Kurzemes stūrī sastopas ar kādu sakšu mātīti,

kas ar savu varen lielo burvību daudz cilvēku pīnēja, kava un

mocīja. Šī, zēnu ieraugot, tūlīt izzināja, ka viņam katru nakti

nauda anakšā. Viņa mīlīgiem vārdiem zēnu pielabina un tad naktī

atbur ar savu nelabo roku naudas rašanos. No rīta nabadziņš

gan pamana, kas noticis; bet tomēr nevar un nevar uz saksieti

dusmoties, jo tā viņam tā patīk, ka labprāt sev par līgavu ņemtu.
Tomēr vēl neiedrošinās pēc viņas precēt, iekāpj tupelē un pazūd
diezin kur.

Pa šo starpu, kamēr šis vecākus ar naudu aplaimo un savā

tupēlē pa pasauli ceļo, brālim, ķēniņam, nomirst ķēniņiene. Ne-

gribēdams bez ķēniņienes dzīvot, tas prec pēc kādas skaistas

princeses, kas varena skrējēja. Princese bija mierā, bet tēvs

ātrāki nelaiž, kamēr brūtgāns to pārvar skriešanā. Nekā darīt.

Beidzot brūtes tēvs paliek ar tādu norunu mierā, ka brūtgāna
vietā var arī cits iet skrieties. Nu nevar nekā cita darīt, jāiet labs

skrējējs meklēt. Brūtgāns paņem lielu naudas zutni līdz un dodas

ceļa. Bet pēc kādas nedēļas naudas zutne pazūd. Ko darīt? Bē-

dājas, cik gribēdams, kas zudis — pazudis. Te
—

kur gadījusies—
saksiete klāt un uzrunā noskumušo: „Draugs, kas kaiš?"

Viņa izbūrusi, ka šis tā brālis, kam atbūrusi naudas rašanos.
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„Lielas bēdas. Izgāju labu skrējēju meklēt, neatradu un pie
tam pazaudēju visu ceļa naudu."

„Nekas, naudas varu tev dot, cik gribi. Turi tik maišeli. Pa-

mācīšu arī, kā pie laba skrējēja tiksi: ej tikai pa šo ceļu un pie-

ņēmi par kalpu katru, ko satieci!"

Ceļš iet pa ceru ceriem, kamēr ceri nobeidzas kādā dziļā

gravā. Gravā lokās vīrs, ausi drīz pie vienas gravas malas lik-

dams, drīz pie otras.

„Ko tu te klausies?"

„Gribu sadzirdēt, cik graudu šinī laukā šogad izaugs."

„Tu esi derīgs, nāc man līdz!"

Gabalu gājuši, tie ierauga vīru, kas klucīti pie kājas sien.

„Kāpēc tā, vai pastalas jau noplīsušas?"

„Kur nu noplīsa, bet gribu tur viņā mežmalā zaķi noķert."
Acumirklī zaķis arī rokā.

„Tu esi derīgs, nāc man līdz!"

Tā nu visi trīs čalodami staigā tālāk līdz mežmalai, kur at-

kal ierauga vīru ar veselu asi malkas uz pleciem. Paņēma šo

stiprinieku arī līdz. No meža izgājuši, ierauga mazu vīreli ar

plinti mērķējam.

„Ko tad tu šausi?" visi uzprasa.

„Grlbu odam galvu nošaut."

„Vadzi, tu esi derīgs, nāc līdz!"

Beidzot pa visiem pieciem tie atron varenu pūtēju: ja pūta

ar vienu nāsi, tad uz reizi tik klusu, ka ne lapiņa nekust; ja ar

otru, tad ne vēja sudmalas vajā laist, kāda vētra.

Tā nu ķēniņš, brūtgāns, nonāk ar saviem pieciem palīgiem

pie brūtes.

Otrā dienā bija .skriešanās. Pie skriešanās brūtes tēvam vēl

kas prātā: nepietiek ar skriešanos vien, vajaga arī vēl pieci pūri
zelta naudas panest. Jaunais ķēniņš apņēmās, bet ar to norunu,
ka tad, ja viņa kalps panestu, nauda nāktu brūtes pūrā līdz.

Skriešanās sākās, princese jau gabalā, bet zaķu skrējējs vēl

ar klucīša piesiešanu darbojas. Savāds mezgls tā sapinies, ka ar

piesiešanu nevar nekur patikt. Te šāvējs knauks! pāršauj mezglu;
klucīts tūlīt arī piesiets un princese acumirklī noskrieta. Pēc tam,

kad arī vēl nastu nesējs piecus pūrus naudas panesis, jaunais pā-
ris salaulājas un! līksmi brauc uz mājām.

Bet tikko kāzenieki aizbraukuši, vecajam ķēniņam iežēlojas
naudas. Viņš ātri apdomājas un sūta karaspēku pakal. Dzirdē-

tājs, izdzirdējis karaspēku, uzsauc pūtējam: „Pūti, citādi esam

visi pagalam!"

Pūtējs rāda arī, ko var, un appūš visu karaspēku tā ar smil-

tīm, ka lielu lielais kalns izceļas. Visi tagad pārbrauc netrau-

cēti pilī.
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Otrs brālis, caur saksieti naudas rašanos zaudējis, dzīvo atkal

lielu laiku pie saviem vecākiem. Ar tupeli varētu gan viegli ap

pasauli ceļot, bet ko var darīt bez ceļa naudas?
Tomēr viņš reiz saksieti vēl grib redzēt, jo sirds pēc viņas

ilgot ilgojas. Kādu vakaru uzliek savu brīnuma cepuri, ielec tu-

pelē un — viens, divi — pie saksietes klāt. Neredzoti ielien tās

istabā un noklausās, ka saksiete čukstēdama pati pie sevis no-

pūšas: „Ak, kaut jele viens manu olu, padusē ieaugušo izņemtu."
Zēns nogaida saksieti aizmiegam un laimīgi izņem olu nema-

not. Mēnesnīcā var salasīt uz olas šādus vārdus: ola jāpārcērt,
tad iztecēs eļļa; pēc tam saksietei jāpārcērt galva un jānokauj

tas, kas tur izskries. Beigās jāaptraipa ar olas eļļu pārcirstā

vieta, lai sadzītu. Zēns tūdaļ pārcērt ar zobiņu galvu un ierauga,

ka zibiņa ātrumā izlec pele. Pele tik tikko nepamūk. Peli nokā-

vis, aptraipa pārcirsto galvu ar eļļu un nu uzmožas daiļa, slaika

princese, apburtās saksietes vietā.

Princese tai brīdī nezin no priekiem nekā cita darīt, kā zē-

nam pie kājām krist un pateikties par izpestīšanu. Nu viņa sāk

zēnam stāstīt: „Es biju savam tēvam, ķēniņam, vienīgais bērns;
bet ļaunais, manim burvja skolu rādīdams, nobūra mani par klai-

doni, briesmīgu pesteli un raganu. Tagad caur tevi esmu at-

pestīta un gribu mūžam tev vien piederēt. Steigsimies pie mana

tēva, lai varam sākt viņa vietā valdīt, jo — to zinu skaidri —

viņš tagad loti vecs un nespēcīgs."

Tūdaļ abi ielec tupelē un dodas papriekšu pie zēna vecākiem,

kurus arī paņem līdz un tad cits pie cita pieķerdamies aizlaižas

ātri jo ātri ar tupeli pie sievas tēva, kas dzīvo, kā jau ķēniņi, vēl

šodien, ja nav miruši.

Vēlāk visi kopā apmeklē otru brāli-ķēniņu, kas tāpat lai-

mīgi dzīvo ar savu jauno ķēniņieni, skrējēju, nesēju, pūtēju, šā-

vēju un dzirdētāju.

12. A. 735. 567. M. Šiliņa, Vīkselniekos. A. Bīlenšteina kr.

LP. VI, 598 (117, 5).

Vienā pilsētā dzīvojuši divi brāli; tas vecākais bijis bagāts,

jaunākais tīri nabags — ēdis ar sievu un bērniem vecākā brāļa

žēlastības maizi.

Bet nu vienu dienu nabags pamana kukņā, ka brāļa spīzmane

grāpītī izvāra ēdienu un to aiznes uz dārzu. Otrā dienā tāpat.

Nu nabags labprāt būtu zinājis, kam viņa to ēdienu nes. Un ko

viņš dara? Trešā dienā uzkāpis dārzā augstā kokā un vērojis,

kur ķēkša ar grāpīti ies. Šī, riktīgi nāk atkal šodien, noliek grā-

pīti ar ēdienu vienā dārza stūrī un pati aiziet. Te gadās drīz pēc
tam lācis, izēd barību un pieber katliņu ar zeltu. Nu nabags saprot,
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kādā vīzē otrs brālis lielo bagātību saguvis, un viņš arī gribētu

zeltu: tādēļ mudīgi nolec no koka, noķer 'lāci un saka: „Mīlais

lāci, dod man arī naudu!"

„Es neesmu tava laime, kā es tev naudu došu?"

„Kur tad mana laime?" nabags prasa.

„Tā pāri simtu jūdžu tālāk vecā brūzī, kas ar zemi apaudzis;

tur vienā kublā tava laime gul aizmigusi... Ej! modini to!"

Nabags ies arī, lai gan sieva nemaz negribētu laist. Viņš liek

divi kules uzšūt no veca krekla un aiziet nabagodams, jo naudas

nav.

Arī brālis sarājis, kālab gribot pa pasauli vazāties. Vai ne-

varot ar mieru būt, ka žēlastības maizi dabūjot? Bet viņš atteicis:

šim esot laime, viņam neesot, jāejot laime meklēt — gan tad pār-
nākšot par bagātu vīru.

Bet bagātam brālim no tās dienas bijušas bēdas: lācis nenācis

vairs pie katliņa ēst, ne arī zeltu nesis.

Nabags gājis, gājis, meklējamo pilsētu klaušinādams, bet ne-

viens nezinājis, kur ir tāds pilsēts. Tikai pēc gada laika trāpījies
viens ceļa gājējs, kas arī uz to pilsētu gājis, un nu nabags dabū-

jis ceļu zināt. Aizgājis tai pilsētā, trīs dienas izstaigājies, Dievu

lūgdams, un prasījis: kur tas vecais brūzis? Bet neviens nezi-

nājis, kas tas par brūzi. Nu nabags iet no pilsēta laukā — ārpus

pilsēta spēlējas bērni pa zaļumiem — prasīs vēl tiem, vai nezin,

kur vecais brūzis. Bērni zin un noved nabagu kalniņā, kur brūzis

nogrimis — vēl skurstens redzams. Nu viņš sadabū labu tiesu

striķus, apsien tos gar trūbu, sasien citu cita galā un laižas iekšā

Nolaižas dibinā, iededzina sveci un sāk staigāt pa brūzi. Tas

bijis pilns ar vecām kublām, mucām,, pušmucām; bet vienā kaktā

ierauga lielu, lielu kublu un kublas dibinā guļ vecs, sirms vīrs ar

baltu galvu.

„Tā gan tā laime būs?" nabags domā, Jāmodina!" Viņš pie-
kustina veco un saka: „Papiņ, ceļaties augšā!" bet vecais ne

kustēt nekust. Vēl otrreiz modina, bet nekas. Trešo reizi viņš to

pakrata un sauc: „Vectēvs, augšā!"
Vecais atmožas un pusmiegā prasa: „Kālab neļauj man

gulēt?"

„Jus esat mana laime, tadeļ jus modināju."

„Tā, tā!" vecais ņurd, grābstīdams pa kabatām; beidzot iz-

velk vienu grasi un iedod to nabagam, sacīdams: „Ar to tev

laime būs!" Tad liekas uz otru ausi un sāk drīz krākt.

Nabags nu izlien pa striķiem dienas gaismā un domā: „Ko ar

grasi lai iesāku? Kas tā par laimi? Jāiet vien labāk pie brāļa
atpakaļ."

Bet vienu dienu, uz maju pusi iedams, viņš panāk pie viena

pilsēta sieviņu, kas vistu nes uz tirgu. Abi iet runādami un ieiet
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vienā traktieri, kur sieviņa domā vistu pārdot un nabags atkal

no kungiem kādas dāvanas dabūt.

Un tur sēdējuši divi jaunkungi, pie ugunskura sildīdamies, jo

bijis auksts rīts — tie nopirkuši vistu un — nerrastības dēļ — sā-

kuši svaidīt pār uguni viens otram1 klēpī. Tikām svaidījuši, ka-

mēr vistai visas spalvas nosvilušas un šie pārgalvnieki nu at-

šķiņķo nosvilināto vistu sievai atpakaļ par cepeti.

Nabags, ilgi neko labu neēdis, arī iekārojis vistu cepeti un

prasījis sievai, vai nepārdošot par vienu grasi, šim vairāk naudas

neesot.

Sieva domā: kas tādu apdegušu vistu cits pirkšot — pārde-
vusi ar' nabagam. Nabags bāž vistu kulē un steidzas tālāk. Vienā

krogā viņš palūdz nakts māju un kuli ar vistu pakar vadzī — no

rīta domājis vistu brokastam ķidīt un vārīt. Bet kas par brīnu-

miem! — rītā kā ņems vistu no kules ārā — izkrīt zelta pauts

un vista arī palikusi mundrāka, sāk jau ēst. Ko nu vairs kaut?

Nu lai tikai paliek vista kulē un ies tālāk. Un tā nu katru nakti

vista zelta pautu izdējusi. Drīzi nabagam jau visas kules svarīgas

no zelta mantas. Sācis tālab dažus pautus pārdot par 50 dālde-

riem gabalā un nu bijis naudas vai cik. Nopircis labas drēbes,

zirgu, ratus, licis sudrabkalim vistai uztaisīt sudraba sprostu un

iepircis preci, lai varētu, mājā pārbraucis, iesākt tirgoties. Labi.

Braucis, braucis,bet kad nācis pret mājām, tad iedomājies: „Kad
es kā bagāts vīrs pārnākšu, katrs priecāsies; bet redzēs, kas par

mani priecāsies, kad par nabadziņu pārnākšu?"
Un nolicis savu zirgu, savas mantas drošā vietā, apģērbies

vecās panckās un salīcis gājis pilsētā iekšā. Sieva, līdz ko ierau-

dzījusi, tūlīt kritusi gar kaklu un bijusi loti priecīga, ka vienreiz

sagaidījusi mājā, bet brālis bijis dusmīgs un dzinis šo projām. Tad

viņš nopircis namu, ieriktējis bodes un nu gājis kā kungs pie
brāļa. Tagad šis sagaidījis sirsnīgi, kā jau kungu, un nemaz nepa-

zinis, ka tāds varētu viņa brālis būt, bet sieva yan paz;nusf.

Nu nabags paņēmis sievu un bērnus, aizvedis uz savu iiamu

uņ dzīvojuši laimīgi.
Un pēc gadiem nabagam izaugusi skaista jo skaiista meita;

tikai brīnumi — neviens to neprecējis.
Te vienu dienu atnāks gan vienreiz precinieks. Labi. Un šis

nu cienā to, izrāda savus dārgumus, parāda arī savu vistu un ko

neko. Bet — ko domāt — jaunais brūtgāns pamana vistai apakš
spārniem rakstu. Apakš labā spārna stāv: „Kas to ēdīs, bez

naudas apgulsies, ar naudu uzcelsies!" Apakš kreisā spārna atkal:

„Kas to ēdīs, taps par ķēniņu!"
Tā mans brūtgāns tūlīt noprec šā meitu, pielīgdams, lai vistu

uz kāzām nokauj un tikai viņam dod apēst. Jā, jā — vecais ap-

sola arī un tā nu paliek.
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Bet nabagam bijuši divi mazāki dēlēni. Tos kāzu dienu —

kā jau bērnus — neko nav parēķinājuši, pa kukņu vien tur viņas

nostumdījuši. Un tas gadījies — kamēr pavārs izgājis laukā —

puikas piegājuši pie pannas un apēduši no vistas cepeša viens

vienu spārnu, otrs otru. lenāk nu pavārs — spārni apēsti — un

šiem puikām, nu paliek bail no pēriena — bēg abi projām.

Bēg, bēg — pret vakaru ienāk lielā mežā un tur apguļas. Bet

no rīta jaunākam zēnam atrodas naudas maks apakš pagalvja.

Šis neko — panēm naudu un iet tālāk. Otrā vakarā vini pārgul

vienā krogā. Bet no rīta atkal cits naudas maks apakš pagalvja.

Nu, ko nu? Nu naudas diezgan — nu iet pilsētā un abi mācīsies

amatā: viens par beķeri, otrs par dārznieku.

Labi. Bet pēc kāda laika beķera meisteris mana, ka viņa mā-

ceklim kambarī liela čupa naudas. Šis neslēpj arī, vēl iedod labu

riekužu meisterim un nu top tūlīt par zelli. No tās dienas jaunais
zellis plaši dzīvo ar naudu; visā pilsētā sāk par vina bagātību ru-

nāt un pats ķēniņš to vēl dabū zināt.

Un nu ķēniņš izsludina: ritu viņa meita sēdēšot tirgus placī

uz svariem ; kas tad varētu viņa meitu ar zeltu atsvērt, tam brīvu

viņu nobučot.

Beķera zellim naudas diezgan, tas tūlīt ar naudu klāt un nu

ber un ber uz svariem;, kamēr meita atsveras un šis dabū pašu
ķēniņa meitu nobučot.

Tomēr ķēniņš, naudu ātri patērējis, sludina atkal tāpat. Mans

beķera zellis klāt atkal ar naudu un dabū otrreiz ķēniņa meitu

nobučot, lai gan lielkungiem nemaz tas nepatīk.

Ķēniņš arī to naudu drīzi patērēja un nu izsludina tā: kas šo-

reiz viņa meitu ar naudu atsvērs, tam atdošot viņu par sievu.

Labi, šis atsver un nu dabū ķēniņa meitu par sievu. Bet dārznieks,
tas biedinājis brāli : „Nepreci ķēniņa meitu, viņa tevi nemīlē, viņa
tikai grib izdabūt, kur tev nauda ronas, un tad tu pieredzēsi, ka

nebūs labi."

Tomēr, kas tev brāli katrreiz klausīs — prec un prec.
Un kad nu šis salaulājies, šī stājusi un stājusi virsū, lai taču

savai sievai neslēpjot, kur to zeltu dabūnot. Un tikām un tikām —

pateicis: šim esot rīklē kauliņš, esot ēdis reiz vistas spārnu un

tad tur tas iesprūdis; no šī kauliņa zelta laime gadoties.
Bet sieva, tā nu iedod savam vīram vemjamās zāles, šis iz-

vemj kauliņu un šī to pakampj.
Nu ķēniņa znots ir atkal nabags, to aizdzen, lai iet, kur pats

redz.

Šis iet, iet —ceļā nabadziņam klājas loti nelabi: bads pie-
nācis. Bet tad viņš iegriežas lielā mežā un ierauga tur divas ābe-

les: tai vienai jau ir skaisti āboli, bet tai otrai vēl skaistāki. Ko
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nu? Est gribas — edīs no pirmās ābeles. Bet ka paēd labi, uz-

nāk salds miegs un apgulās.

Pēc uzmožas — tā noslāpis, tā noslāpis, visa augšlēja sausa —

gājis pie avota dzert. Pieliecies —■ kas te par brīnumiem! —

ierauga avotā sev pierē lielus ragus kā baļķus, un katram ragam

taisni tikpat daudz žuburu, cik kumiosu no āboliem kodis.

Kam lai nu šis, tāds meža briedis, rādās? Staigājis tur pa

mežu nobēdājies krustiem šķērsām un prātojis: ko nu darīt?_ Bet

pa to starpu bija izgribējies atkal ēst. Un tik jau nu nelabi šā, ka

tā — sadomājis: ēdīs no otras ābeles, lai arī otri ragi, ja patīk,

augtu. Ēdis, ēdis — paēdis un atkal uznācis miegs. Izgulējies, at-

modies — gājis pie avota dzert: nava ragi vairs, vesels kā katrs

cilvēks. Nu sapratis, ka ragi no pirmā koka āboliem aug, no otra

zūd. Tādēļ gājis ar abējiem āboliem uz savu pilsētu atpakaļ, iz-

ģērbies par ābolu pārdevēju un pārdevis no pirmējiem āboliem

kādu tiesu ķēniņa pilī. Bet par to laiku, kamēr viņš projām bijis,

jaunā ķēniņiene, viņa sieva, iemīlējusi savu pašu sulaini un ap-

precējusi to.

Jā, un tā nu visa pils saime, viņa sieva, vecais ķēniņš, itin

visi, kā saēdušies nopirktos ābolus — miegs klāt; bet kad atmo-

dušies — visiem ragi pierē: pavāriem, sulaiņiem — tie mazāk

ēduši — tādi radziņi kā buciņiem, ķēniņam pašam, viņa sievai,

kas vairāk ieēduši, tādi kā baļķi, sažuburojuši — nevar ne pa dur-

vim iziet, jāplēš sienmali laukā — visur ragi duras un ķeras. Nu,
ko nu? Nu sauc dakterus palīgā.

Tad ābolu pārdevējs arī izģērbās par teikdamies no

svešām zemēm, un ies slimniekus ārstēt. Labi. Šis sataisījis no

labajiem āboliem tādas iekšā dzeramās zāles un papriekšu dod

saimei sadzerties. Tā sadzeras, ragi nokrīt. Nu vecais ķēniņš

par varu, lai viņu arī ārstē. Šis iedod, ķēniņš vesels. Beidzot

lūgsies arī viņa paša sieva, kas sulaini apņēmusi, lai ārstē. Jā,

jā — šis ārstēs arī, bet papriekšu iedod1 šai vemjamās zāles. Kā

iedod vemjamās zāles, šī sāk vemt un izvemj no parīkles to kau-

liņu. Nu dakteris paķer kauliņu un devās savai sievai pazīstams.
Sieva lūdzās kā traka, lai piedodot un lai dodot īstās zāles, ka

ragi zustu. Šis apžēlojas ari un izārstē, bet sulaini, ko sieva bija

apprecējusi, ne par ko neārstējis, lai staigā ar ragiem. Tā palicis.
Šis atkal ticis par ķēniņa znotu un nu cerējis vienreiz mierā un

laimē dzīvot. Bet kā nekā, tā nekā: sieva bijusi un palikusi vilt-

niece. Kamēr šis vienu dienu nebijis mājā, gan viņa uzodusi, kur

ārstējamās zāles vīram glabājas, paņēmusi klusītiņām, iedevusi

savam sulainim un atņēmusi ragus kā ar roku. Ķēniņa znots jeb

jaunais ķēniņš — kas viņš nu bijis — pārnāk, atron, kas noticis un

tā dusmās tūlīt nocirtis sulainim kaklu, bet viltīgo sievu padzinis.
Pēc tam viņš apņēmis citu ķēniņa meitu un dzīvojis laimīgi.
Bet kas ar otru brāli noticis, to nezinu pateikt.
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13. A. 735. 567. 465. 571. Kārlis Saliņš, Jaun-Roze. Brīvzem-

nieka kt, LP. VI, 594 (117, 4)

Vienam cilvēkam1 ar darbiem nemaz nešķīries. Tad viņš gājis

sev Laimu meklēt. Gājis, meklējis — iegājis vienā krogā, tur

Laimas māmiņa bija ielīdusi krāsns dibenā. Šis stāvējis itin mie-

rīgi un nezinājis, ko nu darīt, ko nedarīt. Tad piepēši Laimas

māmiņa prasījusi, kādēļ tik bēdīgs esot. Šis atteicis, ka šim neesot

nekādas laimes pasaulē. Tad Laimas māmiņa iedevusi vienu pim-
beri naudas, sacīdama: lai ejot uz pilsētu un rītā, ko pirmo sa-

tiekot, no tā lai pērkot kautko. Labi. Un rītā saticis vecīti pirmo.
Tas nesis vistu uz tirgu. Nopircis vistu par Laimas pimberi un

steidzies uz māju. Bet nu tā vista ikdienu šimi dējusi vienu olu, un

kad divas jau bija sadējusi, šis nesis uz pilsētu pārdot. Aiznes,
satiek tirgus kungu, tas brīnās: „Kas tev tās par Olām? Gik

maksā?"

Olas bijušas no zelta, ko tirgus kungs tulīņ zinājis, bet šis,

vientiesis, nekā.

Nu, un tā nu līguši, līguši — šis arī apmānījis, ka tirgus kungs

uz olām par dauds dedzīgs, prasījis vairāk un salīguši par 25

rubļiem tās divi olas. Tā bija tiešām liela nauda! Bet divi dieni

vēlāk vistai atkal divas ligzdā, tās pārdevis par 50 rubļiem un

patlaban gribējis uz māju iet; te tirgus kungs iesaucies: „Man šā-

das vistas, tādas vistas, bet tāda kā tev laikam vien nava; ja
tu rītu man savu vistu pārdotu, 100 rubļu nežēlotu."

Šis domā, domā: ~100 rubļu, tāda nauda!" — apsolās. Rītu at-

nes vistu, dabū 100 rubļu un iet svilpodams uz māju. Bet tirgus

kungs, tas nu paskatīsies vistu labi, atron: uz vistas spalvām stāv

rakstīts: Kurš cilvēks pirmais no šīs vistas kakla ēdot, tas topot

par ķēniņu; kurš vistas gaļu pirmais ēdot, tas topot visazinātājs,
un kurš no vistas desiņām pirmais ēdot, tas spļaušot tīru zeltu.

Tirgus kungs tūliņ iedevis vistu pavāram, lai vārot, bet šo-

reiz lai virumu nesmēķējot, kāds par sāli, viņš būšot pats iznākt

nosmēķēt.

Labi. labi! kas pavāram? Kā nosaka, tā dara. Bet šoreiz

taču iznāca otrādi: vista varēja būt ipuisē virusi — atnāk pie

pavāra drauga dēli ciemoties, trīs zēni. Nu, ar ko nu tādus pa-
cienāt? Pašam nekā nava, viss kunga — dos katram pa gaba-
liņam no tās pašas vistas. Un tā nu viens dabū kumosu no vistas

kakla, otrs no citas gaļas, trešs no tām pašām zarniņām. Vēlāk

gan ēdis pats kungs dārgo vistu, bet ēd, cik gribi — spēka vairs

ēdienam nebijis.
Bet nu tas zēns, kas vistas gaļu pirmais bija ēdis, tūliņ zinājis

visu un skaidri pateicis tam zēnam, kas kaklu bija ēdis, lai stei-

dzoties uz to un to ķēniņa valsti, viņu visādā ziņā tur iecelšot par

ķēniņu, jo vecais ķēniņš esot miris un cita tiem neesot ko celt.
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Labi, aizgājis un patiesi iecēluši šo par ķēniņu.

Bet tad vēl sacījis arī tam otram zēnam, kas vistas zarniņas

ēdis, lai ejot uz to un to ķēniņa valsti un lai spļaujot zeltu, cik

jēdzot, jo tam ķēniņam esot liels naudas trūkums, un kas viņa pa-

rādus samaksāšot, tam savu ķēniņa meitu neliegšot.

Un tad nu maus zelta spļāvējs aizgājis arī turp un tūliņ pie

ķēniņa iekšā: cik esot parādu, šis gribot tos aizmaksāt, ja savu

meitu neliegšot.

„Labi" ķēniņš atsacījis, „mans parāds ir 20 podu zelta un

meitu tu darvūsij!"
Un nu šis sācis strādāt, ieslēdzies istabā uu par septiņi dieni

piespļāvis pilnu istabu ar zeltu. Aizmaksājis ķēniņa parādus un

apņēmis ķēniņa meitu par sievu.

Bet kas par nelaimi! Ķēniņa meita nemaz nemīlējusi savu

jauno vīru — jauno ķēniņa mācītāju, to ielūkojusi. Un ko šī dara?

Sī izviļ vīram visus noslēpumus, nopērk vemjamās zāles un sle-

peni iedod šim iedzert, lai Izvemtu to vistas zarniņu, ar kuru ie-

spējams zeltu spļaut. Tā notiek. Un nu šī pati spļauj zeltu kā

traka un tūliņ pie tēvā iekšā. Šās vīrs esot tikai krāpnieks — ne

tāds zeltu spļaujot, nekā
— šī esot īstā zelta spļāvēja, lai paska-

toties, ja neticot, un lai tūliņ tādu nelieti dzenot projām. Tēvs —

ko tas? Klausa arī, ko meita samelo un aisdzen znotu.

Znots, ķēniņa godu pazaudējis, zeltu spļaut arī vairs nevar —

ko nu darīs? Apmetas par nabagu, lasa ogas un sēnes, pārdod tās

pilsētā un iztiek, kā nu varēdams.

Bet vienu dienu, ogas lasīdams, šis atron svešas ogas, nepa-

zīstamas, un apēd tās. Kā apēd, šim ronas pierē divas puniņas

un no tām puniņām trešā dienā izdīgst raģeļi. Vai tās atkal nav

bēdas! Kam lai nu šāds ragains cilvēks rādās?

Tā šis tur arī raizējas, raizējas — te vienu nakti sapņo: lai

neraizējas tik daudz —
tai un tai salā augot melnas, melnas ogas,

tās lai apēdot, ragi nokratīšot. Tā šis tūdaļ tās ogas lasīt. Sala-

sījis — un tikko pirmo sauju apēdis — ragi nokrituši. Nu bijis labi,
bet zelta spļaujamā zarniņa vien vēl rūpējusi, kā lai to no ķēniņa
meitas atdabū? Gudrojis, gudrojis — iedomājies ar gudrību at-

ņemt. Salasījis tās ārstējamās ogas te salā, salasījis arī tās ne-

lāgās ragelu ogas un, par nabagu pārģērbies, nesis ķēniņa meitai

pārdot. Šī nopirkusi nelāgās' ogas, apēdusi un tūdaļ puniņas un

ragi pierē, ka jā.
Tad ķēniņš sacījis: kas šā meitu izārstēšot, ragus atņemšot,

tas to dabūjot par sievu!

Tā mans ogu lasītājs, par nabagu ģērbies, klāt: šis varot ra-

gus atņemt. Labi, lai tad to darot. Un nu sācis ķēniņa meitu

ārstēt: papriekšu iedevis vemjamās zāles, lai izvemj vistas zar-
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miņu; atdabūjis zarniņu, iedevis melnās ogas; kā iedevis melnas

ogas — ragi nokrituši um nu šim otrreiz ķēniņa meita par sievu.

Bet ķēniņa meita kā nemīlējusi, tā nemīlējusi šo — atkal pie-

runājusi ķēniņa mācītāju, lai tas dodot padomu, lai palīdzot atkra-

tīties no tā nabaga.

Labi, tā šis pie ķēniņa iekšā ar skaidriem meliem: šā znots

esot lielījies vienā naktī Gaujai pārtaisīt tiltu, tik lielu, ka varēs ar

sešiem vāģiem līdzās braukt. Ķēniņš brīnās: vai tas varot but

tiesa? Un apprasīsies arī savai meitai. Bet šī saka: jā, tas esot

tiesa, tā šās vīrs esot lielījies.
Un nu ķēniņš gaisā, tūliņ znotam mugurā, lai gādājot apsolīto

tiltu.

Znots — ko znots? Aiziet Gaujas mala, nosēžas uz akmiņa un

raud un lūdz Dievu.
Ne par cik ilgu laiku nāk viens jauns vīrs un saka: „Bral,

ķēniņa znot, ko tu raudi?"

Tā un tā — šis izstāsta.

Jaunais vīrs saka: „Ej tikai vien droši gulēt, ritu tilts būs

gatavs."
Un tā arī bija: rītā ķēniņš pieceļas, redz: jauns skaists tilts

Gaujai pāri.

Nu ir atkal viss labi.

Bet mācītājs tomēr nepaliek ar mieru, iestāstījis ķēniņam, ka

šā znots lielījies vienā naktī 100 pūru vietas lielus un mazus ko-

kus ar saknēm izplēst.

Ķēniņš tūdaļ znotam mugurā, lai tai un tai mežā nākamu

nakti 100 pūru vietas izplēšot gan lielus, gan mazus kokus.

Nu znots atkal aiziet Gaujas malā uz tā paša akmiņa un raud

un raud.

Te nāk pusmūža vīrs un saka: „Brāl, ķēniņa znot, ko tu

raudi?"

Tā un tā.

Pusmūža vīrs saka: „Ej tikai vien droši gulēt, rītu mežs būs

uzplēsts."

Un tā arī bija. Rītā ķēniņš pieceļas, redz: mežs, 100 pūru

vietas, uzplēsts. Nu ir atkal viss labi.

Bet mācītājs tomēr nepaliek ar mieru, iestāstījis ķēniņam, ka

šā znots lielījies tādu neredzētu, nedzirdētu lietu uztaisīt: Skri-

buskrabu.

Ķēniņš tūdaļ znotam mugurā, lai tūdaļ gādājot Skribuskrabu.

Znots aiziet Gaujas malā un uz tā paša akmiņa un raud atkal.

Te pašā pusnaktī ierauga aiz kārkliem kustam, paskatās

labi — nāk vecs, vecs vīrs ar garu, sirmu bārdu, spieķīti rokā un

prasa: „Brāl, ķēniņa znot, ko tu tik vēlu te meklē?"
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„Mīļo vectēv, man lielas bēdas, man ķēniņš pavēlēja Skribu-

skrabu gādāt, bet es nemaz nezinu, kas tas par tādu lietu ir."

„Nekas, bral, es atkal skaidri zinu, kas Skribuskrabu ir. Ved

tikai mani uz pili pie savas sievas, tad būs Skribuskrabu rokā."

Labi, aizgāja abi uz pili, ieiet iekšā, pie ķēniņa meitas durvim

vecīts apstājās, sacīdams: „Mums šeitan jānoslēpjas, jo ķēniņa
mācītājs tagad pie tavas sievas viesos. Skaties pa atslēgas cau-

rumu, tur viņš sēž krēslā un gudro citus melus ķēniņam iestāstīt;

bet es nu dacirtīšu savu spieķi pie grīdas, tad tu redzēsi: viņš
netiks vairs no krēsla nost."

Un vecītis piecirta spieķīti. Nekas, šis sēž kā sēdējis. Bet

pēc tāda laika šis celsies — kas tas? — dalipis pie krēsla, ka

būtu daaudzis, nevar piecelties. Ķēniņa meita grib palīdzēt, bet

kā dalika rokas, palika arī klāt. Nu šie sauc sulaini palīgā. At-

skrien sulainis, kā dalika rokas, palika arī klāt. Nu sauc sulaiņa
sievu. Atskrien sulaiņa sieva, kā dalika rokas, palika arī klāt. Nu

sauc pavāru. Atskrien pavārs, kā dalika rokas, palika arī klāt.

Pēdīgi sauca pavāra tēvu, kas pie ķēniņa bija par krāšņu kurinā-

tāju. Atskrien pavāra tēvs, grib dēlu no nelaimes atraut, bet kā

dalika rokas, palika arī klāt. Un nezin, cik tur vēl nebūtu sasaukti

un dalipuši, ja nebūtu aususi gaisma patlaban un ja vecītis aizdurvē

nebūtu ieteicies: „Nu ir Skribuskrabu gatavs — ved nu ķēniņam
rādīt, bet kad esi beidzis rādīt, tad pieej savai sievai klāt, uzsit

tai uz pleca un saki: «Skribuskrabu vaļā!" būs atkal viss labi."

To sacījis, vecītis pazudis. Bet ķēniņa znots nu vedis Skribu-

skrabu pa pils pagalmu ķēniņam rādīt. Un kad izvedis laukā —

tur bijis tāds lērums, ka bail — cits raudājis, cits lādējies, cits
kliedzis, cits spārdījies. Pa to starpu atkal ķēniņa gans patlaban
dzinis ļopus ganos un lielais vērsis, no rīta badains, ieraudzījis pa-
vāra, tēvam siena vīšķi kabatā — ar to sienu šis uguni kūris —

skrējis klat ar mēlikampt; bet kā kampis, vērsis arī dalipls.
Novedis pie ķēniņa, ķēniņš brīnījies bez gala, ko šā znots

visu nespējot; bet pēc brīža tad teicis: „Atlaid manu meitu no tās

Skribuskrabu nelaimes un paliec manā vietā par ķēniņu, jo tu esi
gudrs un es esmu vecs — valdi nu tu."

Labi, jaunais ķēniņš tad dasitis savai sievai uz pleca, teik-

dams: „Skribuskrabu vajā!"
Tūdaļ Skribuskrabu izklīdis uz visām pusēm un nu ķēniņa

sieva, labu mācību dabūjusi, sākusi savu vīru mīlēt.

Piezīme. D. Burliņš, Nogalē, uzrakstījis variantu, kur teikts, ka bijuši
divi brāli: viens liels saimnieks, otrs lauku sargs. Tas lauku sargs bjis dikti

nabags. Te vienu dienu lauku sargs redzējis, ka sveša sieva pa viņa brāļa
labību mīņā. Viņš teicis, lai tā nedarot — tādu skādi; šī atteikusi: „Es esmu

tava brāļa Laima
— kur izmīņāju, tur vēl labāk augs; bet tava Laima gul

apakš ta un tā ozola aizmigusi — ej modini, tad tev arī labi klāsies." Šis aiz-

gājis un sācis apakš ozola rakt. Racis, racis — izracis lielu akmeni, pavēlis
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to nost, tad atradis savu Laimu un uzmodinājis. Laima iedevusi šim naudas

gabalu. [Turpinājums līdzīgs iepriekšējam Jaun-Rozes variantam.] L. P.

14. A. 735. 567. A. Vask is, Tukumā.

Dzīvojuši divi brāļi pušelnieki: viens bagāts, otrs nabags.

Reiz nabaga brālis gājis laukus apraudzīt, pie brāļa lauka grāvī

gulējis balts vīriņš. Nabaga brālis prasījis vīriņam, kas viņš tāds

esot un kādēļ grāvī guļot.

„Es esmu tava brāļa Laime," teicis vīriņš.
Tālāk pie saviem laukiem nabaga brālis ieraudzījis grāvī gu-

ļam melnu vīriņu. Jautājis vīriņam, kas viņš tāds esot un kādēļ

grāvī guļot.

„Es esmu tava Laime," teicis vīriņš.
„Kā tad tā? Manam brālim balta Laime, bet tu man melna?"

brīnījies nabaga brālis.

„Kā(tad tev var būt tāda pati Laime, balta, kā tavam brālim?

Viņš ir bagāts, bet tu nabags," atteicis vīriņš. „Bet ja tu arī gribi
baltu Laimi, tad tev jāiet viņa meklēt!"

„Kur tad var Laimi meklēt?" brīnījies atkal nabaga brālis.

„Ej uz to pilsētu, pie kuras augsts kalns. Kalna vidū ir cau-

rums, tev pa caurumu jānolaižas lejā un tur tu atradīsi savu

laimi."

Nabaga brālis aizgājis mājā un teicis sievai, ka šim jāiet pa-

saulē Laime meklēt. Sieva gan to izsmējusi, ka blēņas vien būšot,
kur šis Laimi atradīšot. Cik neesot Laimi meklējuši, bet tukšā

palikuši. Vīrs tomēr nerimies un gājis Laimi meklēt. Pēc ilgākas
meklēšanas tas atradis vīriņa norādīto pilsētu ar kalnu. Uzkāpis
kalnā un nolaidies pa caurumu lejā. Apakšā bijusi liela tukša

istaba, bet cita nekā tur nebijis, kā vienīgi tukšas mucas un soli.

Nabags domājis: „Kur tad Laimi meklēt, ka nekā nava?"

Pēdīgi viņš ieraudzījis zem viena sola zaļu kapeiciņu. Paņē-
mis kapeiciņu un devies uz pilsētu. Ceļa malā pie ugunskura sē-

dējuši divi vīri un svaidījušies ar vistu. Nabaga brālim palicis
vistas žēl, tas teicis uz vīriem: „Ko mocāt vistiņu? Labāk tad

pārdodiet viņu man!"

Cik tad šis došot par to, jautājuši vīri. Vairāk par kapeiku
šim neesot, lai dodot par to pašu. Labi, vīri vistiņu par kapeiku
atdevuši. Vīrs negājis vis uz māju, bet pa nakti palicis pilsētā.

Rītā nabaga brālis redzot, ka vistiņa izdējusi zelta olu. Aiznesis

dv tirgotājam un pārdevis par piecdesmit rubļiem.

Otrā rītā atkal vistiņa izdējusi zelta olu. Tā vistiņa dējusi

katru dienu pa olai. Nabaga brālis pilsētā nodzīvojis visu mēnesi

un palicis stipri bagāts par pārdotām zelta olām. Pārgājis mājās,
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vistiņu ielaidis skaista atsevišķa būrītī, kur ta dējusi tāpat katru

dienu pa zelta olai. Vistiņu pats kopis un barojis.

Nabaga brālis priecīgs, ka nu varēšot izskolot savus divus

dēlus, paņēmis skolotāju mājā. Reiz nabaga brālis aizbraucis uz

pisētu._ Sieva bijusi pret vistiņu loti nevērīga un to izlaidusi no

būrīša ārā. Skolotājs pamanījis, ka vistiņai uz spārniem kaut kas

uzrakstīts. Uz kreisā spārna bijis: kas viņu apēdīšot, tam katru

rītu gultā atradīšoties naudas zutnis; uz labā atkal: kas viņu ap-

ēdīšot, tas kļūšot par ķēniņu. Skolotājs licis saimniecei vistu no-

kaut. Sieva bijusi skolotājā samīlējusies, kādēļ arī vistiņu nokā-

vusi, pagatavojusi skolotājam cepeti un noglabājusi rievītē. Cepeti

ieraudzījuši saimnieces puikas, paņēmuši katrs vienu spārnu un

apēduši, gana būšot skolotājam i tad. Skolotājs uz puikām par
to tik dikti noskaities, ka gribējis tos nokaut. Kalpone to pastāstī-
jusi puikām un tie aizbēguši no mājas projām.

Bēgušļ, bēguši, bet nezinājuši kur palikt. Vakarā nokļuvuši
kadā krogā, kur pārgulējuši pa nakti. Rītā ceļoties augšā, tie re-

dzot, ka guļas vietā uz salmu maisa zutnis ar naudu. Domājuši,
ka kads naudu nolicis, šos izjokodams, vai lai apvainotu, kādēļ
to pametuši turpat. Bet ceļā panākusi krodzinieka meita: tie esot

aizmirsuši naudu guļas vietā, lai saņemot to. Gan tie teikuši, ka

tā nav viņu nauda, bet meita neatlaidusies, kamēr tie paņēmuši
ari, nevarot tak citam tā piederēt, jo kroeā cita neviena nebijis.

Otru nakti tie gulējuši kādā mājā. Rītā atkal guļas vietā atra-

dusiesuauda. Brīnījušies atkal, bet neaiztikuši. Ceļā atkal tiem

pieskrējusi naktsmāju saimniece: tie esot aizmirsuši naudu. Nu

saimniece neatlaidusies, kamēr to naudu paņēmuši.

Trešā naktī tie gulējuši laukā zem klaja gaisa. Rītā atkal

nauda atradusies guļas vietā.

_

Ceturtā vakarā tie nonākuši pie kādas pilsētas vārtiem. Pil-

sētā gribējuši rītā celt ķēniņu, bet nevarējuši vienoties, ko lai celtu.

Tad norunājuši tā: kurš būšot pirmais pie pilllsētas vārtiem, tas

jāceļ par ķēniņu. Rītā slēdzot vaļā vārtus, ieraudzījuši pie vār-

tiem gulošos zēnus. Zēns, kas bijis apēdis vistiņas labo spārnu,
bijis vārtu pusē, kādēļ par ķēniņu iecēluši to.

Otrs brālis gājis tālāk pasaulē. Labi bijis arī tam, jo naudas

bijis vienmēr gana.

Reiz šis brālis atkal gājis pa to pilsētu, kurā dzīvojis ķēniņš,
viņa brālis. Ķēniņš braucis pa pilsētu, un tā brāļi satikušies un

pazinušies. Ķēniņš brāli ieņēmis karietē un novedis pie sevis

pilī. Norunājuši apciemot arī veco tēvu. Tēvu atraduši sēžam pie
uguns baltā kažociņā. Tēvs dēlus nepazinis, bet bijis arī laipns
kā pret svešiem ciemiņiem un vedis tos kambarī. Dēli tēvam pra-

sījuši, vai viņam dēli arī esot.
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Neesot. Reiz bijuši gan! divi deli, bet kamēr pats bijis pilsēta,
tie aizbēguši no mājas un pazuduši.

Tad dēli darījušies tēvam zināmi. Tēvs bijis bezgala laimīgs

par dēlu atrašanos un arī dēli bijuši priecīgi, ka atraduši tēvu, bet

pret māti gan tie nebijuši mīļi. Tad vēl dēli apprasījušies par kal-

poni, kas toreiz pie viņiem kalpojusi, un nosūtījuši tai arī daudz

naudas. Tēvu tie ņēmuši uz pili līdzi. Pilī tēvam pretī nākušas

abas dēlu vedeklas un bijušas loti labas pret to: viena lējusi zupu,

otra griezusi maizi. Tēvam iedota skaista atsevišķa istaba. Ve-

deklas pret veco tēvu bijušas vienmēr laipnas, pasniegdamas gan

vīnu, gan labus ēdienus, gan citādi darīdamas tam prieku. Tāpat

mīli tēvam bijuši dēli. Pillī valdījis prieks un laime.

15. A. 735. 567. Skolnieks V. Juoņins no 85 g. vecās A. Skum-

biņas, Daugavpils apr., Pustiuas pag.

Reiz dzeivuoja divi kaimiņi. Zemes jīm beja cik vīnam, cik

[tik] i ūtram. I struoduoja taipat vīns, taipat ūtrs, abet vīns beja

boguotuoks, ūtrs naboguoks. Naboguokais nūpjaut nūplaun, bet

daīt vest muojuos, nav kuo vest. Vīnu nakti šis īs sorguotu sovu

rudzu, moža [varbūt] redzēs, kas tī nūteik. Aizguojis sēd pi ru-

dzu — vērās: atīt vīna meitīte un jem no juo rudzu kiulus un

nas uz ūtru kaimiņa rudzim. Tai jis pamazeitem dazalovās pi

juos i saķer. „Kū tu te dari?"

A tei atbild, ka asūte ūtra kaimiņa Laime un gribūt jū pataisēt

vēļ boguotuoku. „Ka tu esi muna kaimiņa Laime, a kur tad muna

Laime?"

„Tova Laime tevi ir aizmieirsuse, jei gul mežā zam vīnas prīdes

saknēm. Ej, tu jū i pamūdvnuosi. Ka byus stvpri aizmyguse, ka

navareisi pīcelt ar saukšonu, tad še tev ituos lvuškis, īknīb jai

suonūs, tod tyulen jei pīsacels."
Tai jis tvnlen aizguoja uz meži pi tuos prīdes un mūdynoj,

bet tei i nadzierd. Tod jis īknībe jai suonūs un tei pīsacēla, taida

buola, nūvuorguse.

„Klausīs, tu tak esi muna Laime, kuo tu te guli? Ej man pa-

leidzi!" Sācēja tys zemnīks.

Laime jam atbildēja: „Es pi tevis par tū naguoju, ka tu struo-

doj ap zemi, un cykom ap zemi struoduosi boguots nabvusi. Tev

vajag suokt tierguotīs. Vot, še tev itei zalta peileite, un jei dēs

tev kotru dīnu pa zalta ūlai. Tu tuos ūllas aiznes uz pilsātu, puor-
dūd i tev bvus nauda."

Jis ar prīcu aiznese peile it i uz sātu un jau reitā peileite nūdēja
jam vīnu zalta ūlu. Tyulen jis tū ūlu aiznese uz pilsātu un puor-

deve par duorgu naudu. Pilsāta beja tuoli un jam tī izguoja kaidas

treis dīnas. Kad atguoja uz sātu, peileite jau beja nūdējuse otkon
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treis ūlas un tuos jis taipat aiznese puordūt. Tai ar laiku jis īsa-

dzeivuoja lelā naudā un suoka braukuot šur tur pa cvtom zemēm.

Jam beja sīva i divi dāli. Kai jis pats nu sātas beja prūjom, tad

sīva sasadraudzēja ar popu. Vīnu reizi pops īraudzēja, ka tai zalta

peileitei uz kokla izraksteits: „Kas itū peileiti apēss, tys spļaus
zaltu."

Tai jis apsamat par slvmu, gribādams apēst peileiti. Drau-

dzine grib atvest dokturi i dūt vvsaidas zuoles, bet pops soka,
ka nikas nikuo naleidzeišūt, byušūt vai juomierst. Kad apāstu tu

zalta peileiti, tad gon mož palyktu vasals. Juo draudzine vaira

nažāloj i peileites, ka tik pops palyktu vasals. Llk tyulen peileiti

nūkaut un sataisēt popam. Pops ari kai redzēja, ka jau peileiti nū-

kaun, palyka vasaluoks un jau nazkur aizbrauc pa sovom darei-

šonom. Kolpyune, peileiti izcapuse, nūlīk popam, ka atbrauks.

Puiki atguojuši nu školas, jīm gribīs stypri ēst, atraduši cepeti i

satīsoj.

Atbrauc pops un nu jam dūs cepeti, bet veras, ka nav. Tyuleņ

suoc izmekleit, kas apēde. Puiki soka, ka šī apāduši. Pops otkon

palīk slyms un vai jau tyulleu i miers. Dasaucis sovu draudzeni,

jis soka: „Ka nūkautu tovus obi puisānus un es apāstu jūs sirdis,
tod gon laikam byutu vasals."

Tai ari otkon dēļ popa veseleibas nav žāl nūkaut sovu bārnu.

Jei pavēļ vīnam kolpam, lai puisānus aizvad uz mežu, lai tī jūs
nūkaun un jūs sird's lai atnas šai atpakaļ. Kolps ari pajēmis jūs
i vad. Tod vīns puika vaicoj: „Kristtāvs, kur tu myus vessi?"

A kristtāvs atbild: „Jyusu muotja man jyus lyka aizvest uz

mežu i nūkaut, a sirdis atnest popam. Es gon tuo nagribēju darēt,
bet man tūmār jai juoklausa."

Tod otkon vīns puika soka: „Mes tev, kristtāvs, zvērējām, ka

nu ituo meža vairs uorā nikur nasaruodēsem un muotja tuo na-

zynuos. Sātā ir divi sunāni, tūs mes varam atnest uz mežu un

nūkaut un jūs sird's aiznessi popam."
Sacelts

— dareits. Nūkuove kolps suņus un jūs sird's atnese

popam. Izcepe tuos sird's un dūd popam, lai ād, un pops uz reizes

palyka vasalis. Apēd's sird's, īguojis sovā kambarē, jau mēginuos,

vai jau varēs zaltu spļaut, bet nikuo, lai gon vysaidi izzamēginoj.
Atī puiki pa mežu staigoj taidi bēdeigi. Pīīt jī pi vīnas prīdes un

atsasāstas zam tuos. Vīns soka: „Obi divi gon kūpā nagulēsem,
tu palīc ite, a es īšu kur cytur. Ka mes byusem obi kūpā, tod myus

apēss kaids plēseigs zvērs, vai kaida cyta nalaime nūtiks. A ka

byusem kotrs atsevišķi, tad moža kad vīns paliks dzeivs."

Tai ari padarēja: vīns aizguoja tuoļuok, a ūtrs palyka tīpat
zam prīdes guļūt. Brauc nakti kēneņš, jam leidza brauc sulaini
un skrīn suni. Kad pabrauc pret vīnu puiku, tod suņi, nūstuojuši
uz vītas, suoc rīt. Kēneņš syuta sulaiņus, lai jī īt apsaver, kas tur
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ir. Jī aizīt un atguoj'ši stuosta, ka vīns puisāns guls zam prīdes.
Kēneņš otkon syuta sulaiņus, lai īt atnas šur tū puiku. Sulaiņi aizīt

un atnas puiku nimoz napamūdynuojūt, īlīk kareitē uti kēneņš aiz-

vad jū uz sovu ptt.
Utrs bruoļ's, reitā pīsacēlis, guoja vaicuotu sovu bruoli, bet

daguojis pi tuos prīdes, vairs naatroda un tai pats sevī nūrunuoja:
„Byutu bejuši obēji palykuši vānā vītā, obēji byutu beigti, vyss

nūtyka, kai vokorā runuojuom."
Jis izsplaun uz zemes — redz, ka izspluove zaltu, nūsabreinoj

cīši. Izsplaun vēl un vēl — vys zalts vīn, zalts vīn. Jis palīk prīcei-
guoks nu tuo. It, īt jis pa ceļu un aizīt uz vīnu lelupilsātu, tur kaidā

būdeņā nūsametīs, jis dzeivoj. Daboj zynuot jis, ka tymā pillsātā

puordūd vīnu lelu muoju. Jis grib tū niūpierkt. Pīsplaun labi daudz

zalta un nūpierk ari. Pretim juo pilei, kuru nūpierka, dzeivuoja lūti
boguots kungs, kam beja treis meitas, jaunuokuo tei skaistuokuo.

Tai tys puisāns īsamīļoja tymā jaunuokajā. Jis ar jū staiguoja, a

vacuokom cēlēs lelas skaudeibas un dusmes. Juos jam gribēja

atsarībt, vai jū nūbeigt. Reizi juos ītaisēja jam taidu ateju, kab jis
tī īkristu. Tai arī nūtyka. Jis, nabogs, īkrita ar. Atbrauce atejas

teireituoji ar bucom un suoc struoduot. Pyrmais struodnīks

otrūn vīnu gabaleņu zalta, ūtrais divi, a trešais treis. Jī tī meklej

vēl, a puika soka : „Izvelcīt mani uorā, es jums dūšu, cik gribēsit."
Tai jī izvalk un puika tīm pīsplaun pa capurei zalta un tī niu,

kai boguoti laud's, aizbrauc, svilpuodami vīn. Puika aizguoja uz

sovu pili un nikuo nasacēja par tū, ka jis nazynuoja. kas tū darēja.
Otkon vīnu reizi, kad jis pastaiguojās ar kunga meitom, juos

otkon jam nazkū gribēja izdarēt. Jīm beja taids gaisa kuģis, kur

tik vīns var pazacelt uz augšu un pazavvzynuot. Reizi kad īkuope

tys puika, kurs jau tagad beja jauneklis, tymā kugeitī, tuos meitys
ītaisēja tī nazkū un palaidja pa gaisu. Jauneklis vēl namuocēja

reikuotīs un vējs jū aiznese tuoli tuoli par jyuru uz nazkaidas

solās. Staigoj nabadzeņš pa solu un bāduojuos. Uz tuos solās beja
daudzi vysaidu kūku, gona beja ari ūgu un uobelu. Jauneklis pīīt

pi vīnas skaistas uobelneicas, kurā auga lūti skaisti uobeli un losa,
kur tī pīraksteits: „Kas apēss itū uobeli, tys paliks par mainu

zyrgu vai ķēvi."

Pi ūtras cik [tik] pat skaistas uobelneicis pīguojis, jis losa:

„Kas itū uobeli apēss, tys paliks par cīši skaistu cvlvāku." Jis

nūraun nu vīnas i nu ūtras uobellneicas pa treis uobeli i ībuož kešā.

Nu tuos uobelneicas, kur palīk par cīši skaistu cvlvāku, jis vīnu

apēde. Sagaidēja, ka vējs pvuš nu solās uz tuos pilsātas pusi, jis

īkuope gaisa kuģī, pazacēla augšā un vējs jū nūnese tymā pilsātā.

Tagad jis gribēja tuos kunga skaudeiguos meitas puormuocēt. Jis

sovim kolpim pasoka, lai vysim paziņoj, kas vess uobelus uz pil-

sātu, lai vad vysus pi šuo, šis moksuos duorguok par vysim. Tai
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ari dora. Vysus uobelus, kurus vede pilsātā, jis nūpierka. Jis

stuostēja, ka vairs pilsātā nikur nav dabojami uobeļi, kai tik pi

viņa. Jis ari dūmuoja, ka tuos kunga meitas ar īs pi juo pierktu.

Tuodēl jis pasacēja sovim kolpim, ka tuos atīs pierktu, lai napuor-

dūd, bet lai svuta pī šuo.

Otrā dīnā atīt ar tuos divi kunga meitas un lvudz, vai nava-

rātu dūt šuom uobelu, šuos moksuos, cik vaidzēs. Bet kdīpi soka:

„Mes nikuo vēl par uobeļim nazvmom, tuodēl ejīt pi kunga un

prosīt."

Kauns gon beja juom ruodētīs jauneklam, bet īguoja vīn un

lyudza puordūt uobelus. Jauneklis soka, ka pi šuo varūt gon

dabuot lobus uobelus, bet lai pa prīkšu nūprūvējūt, vai vērts byu-
šūt pierkt. Jis īdeve kotrai pa vīnam uobelam: ka tū apēss, paliks

par mainu zyrgu. Juos kai apēde, tai i palyka par malnom kēvem.

Jauneklis pavēlēja sulaiņam, lai juos aizvad uz kļāvu, lai pīraun

golvu pi sejas un lai treis dīnas nadūd ēst. Tai ari padarēja.

Vīnu reizi, ka da juo atguoja tei kunga meita, kuru jis mīluoja,

jis lyka sulaiņam ķēves aizjūgt. Pats ar sovu meiluokū īkttope
īkšā droškā un kučeram pavēlēja braukt, cik vīn stypri var, pa

pilsātu, un ķēves sist vīnmār ar dzelža puotogu. Kad tai jī vai-

ruok reizes beja braukuši, tad jauneklis sācēja sovai mīlulei: „Voi
tu zyni, ka tovu muosu nav muojuos?"

l ci sācēja, ka zyna.

„Un šituos kēvis, ar kū mes tagad braukuojom, ir tovas muo-

sas. Jo natici, tad tyulen redzeisi."

Kod jī ībrauce sovā pagolmā, jauneklis lyka nūjūgt ķēves.

Tad īdeve jām pa uobelam: ka apēssi, tvulen paliksi par cvlvāku.

Tuos kai apēde uobeli, palykušas par cylvākim, tyulen aizskrēja
uz sātu, i atpakaļ naatsavārdamās.

Tymūs laikūs pilsātā beja aizlīgts stvpri braukt. Tuodēl tuos

pilsātas kēneņš, cīši aizzadusmuojis, pasauce jaunekli uz sevim,
lai buorgi nūtīsuotu. A tam jauneklam un juo bruolam, kad tī vēj
beja sova tāva muojuos, tāvs jīm beja īdevis pa medaleišam, kurus

tī vīnmār nosuoja uz kokla. Kad kēneņš jū lyka nūvilkt plyku,
lai šausteitu, jis nu breinumim nazynuoja kū darēt. Vai tys tik

nav juo bruolis? Jā, kai tod, obi bruoli nu stuovēja vīns pret ūtru

un stuostēja kotrs šovus pīdzeivuojumus. Vairs nabeja kū šau-

beitīs, jī beja obi bruoli. Tad kēneņš sācēja uz sova bruola: „Tu

tagad vari pa pilsātu stypri braukt, cykom vīn dzeivuosi."

Jo jau obi bruoli tai dzeivoj, tod vajag ari jus vacuokirn te

byut. Obi bruoli tyulen ūtrā dīnā nūrunuoja braukt uz tāva sātu.

Dabraukuši pi tāva sātas vuortim, tī iraudzēja vīnu veceiti,

kurs cīši bēdeigs ar slūtu rūkā slaucēja pagolmu. Obi bruoli, nū-

stuojuši pi vuortim, prasēja veceišam, lai laiž jūs īkšā. Veceitis
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izzabeidīs līdzēs (laist, saceldams: „Ak, kungi, man ītuos satas

kundze sācēja, lai nikuo nalaižūt īškā, cvtaiž man byus juomierst."
Tod bruoli jam buorgi izzastuoja, lai laižūt īškā, ka nabyus

slykti. Veceits īlaide ar. Jī obēji bez kaveišonuos skrēja ustobā,
kur atroda sovu muoti ar popu, sēžūt pi golda. Tad jī, stypri aiz-

sadusmuojuši, klīdze: „Ak tu, taida, myusu muotja, kura dēl popa

gribēja myusus nūkaut un jam atdūt myusu sird's! Un tu, taids

pops, gribēji apēst myusu sird's, gribādams zaltu spļaut!"
Tai pasacējuši, jī tyuleņ obējus nūsuovja. Bet tāvu pajēme

sev leidz uz pilsātu, kur jī vysi treis nūdzeivuoja laimeigas dīinas

leidz kopām.

16. A. 735. 567 V. Zacharska no J. Baranovska Silajāņu

pag.

Dzeivuoja divi bruoli. Vīns beja boguots, ūtrs — nabogs.

Boguotam nabeja nivīna bārna, bet nabogam beja daudz bārnu.

Vīnu reizi, kad pītryuka nabogam broļam maizes, jis nūguoja uz

boguotū prasīt maizes. Boguotais bruols maizes naīdevja, bet iz-

dzyna nu ustobas uorā. Tys beja vosorā rudzu pluoves laikā. Vīnu

svātdīņ nabogs sadūmuoja nūīt pasavērt rudzu — (laikam byus

gotovi — lai dreižuok nūpļautu un dabuotu maizi. Nabogs īt pa
rudzu molu un veras, ka boguotuo bruola daļā, kur saguluši rudzi,
nazkaids cvlvāks cel rudzus uz augšu un slīn pi kuotiņim. Nabogs

bruoļs vaicoj tam cylvākam: „Kas tu taids esi, ka tu svātdīņ

struodoj taidu lelu dorbu?"

„Es asmu boguotuo bruola Laime un cikom pats saiminīks

nava īsuocis pļaut, man vajag guoduot par juo rudzim."

„Nu, labi!" soka nabogs bruols, „bet kur muna Laime ir?"

„Ir i tev Laime, tikai vajadzigs jū sagyut!"

„Nu, labi!" soka nabogs, „pasoki tu man, kur jei ir."

Tad baguotuo bruoļa Laime soka: „Ej tu pa ceļu un tī byus

kryumi un tymūs kryumūs natuol nu ceļa sēdēs peile uz inazcik

ūlom. Tu sagyun tū peili, atnes uz sātu un tei byus tova Laime."

Tyuleu nabogs bruols guoja pa ceļu, īguoja kryumūs un veras:

zam vīna kryuma sēd bolta peile. Nabogs tyuleņ sagyva tū peili,

pajēmja ūlas un īt uz sātu lustīgs, sagyviis Laimi. Atnezja uz sātu,

tyuleņ pajēmja nazi un nūkova peili. Nūkovis peili devja sovim

dālim nūplēst pellei spolvas. Puiškini, plāzdami, īraudzēja, ka

zam spuornu ir pīrakstīts : „Kas lobū spuornu apēss, tys byus

par ķēniņu, bet kas krelsū spuornu apēss, tys byus par lelu tier-

guotuoju."
Tyuleņ lyka peilli pūdā, izvuorēja un apēdja vīns dāls vīnu

spuomu, bet ūtrs ūtru spuornu. Tys, kurs apēdja kreisū

spuornu, tyuleņ suoka spļaut nu mutes zaltu. Kad jau daudz zalta
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Beja, tad jis nūbraucja uz pilsātu, nūpierka lelu veikalu un suoka

tierguotīs. Ūtrs bruols arī nūguoja uz pilsātu. Tikkū jis īguoja pil-

sātā — veras, ka pi baznīcas stuov cīši daudz laužu. Bruols dumoj:

„Išu es pasavārtu, kas tī taids ir."

Daguoja un vaicoj laudim: „Kas te ir? Ko jvus te stuovat?"

paudis atbildēja: „Te meklē ķēniņu un kurs taids atsarass, ka

jis īs baznīcā un pašas sveces aizadegs un paši zvoni zvanīs, tu

izvēlēs."

Daudz laužu guoja, bet sveces pašas nadaga. Tad šitys puika

dūmoj: „Išu es ari pasavārtu uz baznīcu!"

Kai tik jis īguoja vvdā, tai uz reizes pašas sveces aizzadagas

un paši zvoni aizazvanēja. Šitū puiku tyuleņ pacēla uz „urrā" un

izvēlēja jū par ķēniņu.
Juo bruols, kurs pyrmuok juo īsuoka tierguotīs un jam guoja

cīši labi, sadūmuoja īt pastaiguot. Staiguodams jis īpasazyna ar

boguotā kunga meitom. Meitas pazeistamū jaunkungu īlyudzja

pi sevis. Vīnā vokorā jis aizīt uz pazeistamom kungu meitom.

Tur izkuop uz kaida astūta stuova, un jam prīškā izīt vīna bo-

guotā kunga meita, pajem jū pa vējam un īlaiž taišņi vaterī. Vēl
laime beja, ka tū nakt teirēja vateri un jū izvylka nu turīnes. Tad

jis aizguoja uz muojom, izzamozguoja un par dīnu suoka tierguotīs.

Kad atguoja vokors, tad jis guoja pastaiguot, sasatyka otkon ar

pazeistamom meitom un suoka runuot, par kū viņas tai darīja.
Bet viņas soka: „Mes tur nabejuom, tur beja myusu kolpyune.
Šūvokor atejīt, mes pašas aizīsim prīškā."

«Labi!"

Viņš aizguoja uz muojom sasaproveja un aizīt uz pazeistamom
meitom. Tur jū izvad uz devītuo stuova un palaiž pa vējam taišņi
uz solu. Jis nūkreit, bet nanūsasyt. Tad jis veras, ka tur aug
skaistas ūgas triju izskotu. Jis pajem pirmuos ēst un palīk par

cyuku, pajem ūtras, palīk par zyrgu, pajem trešuos, palīk otkon

par taidu pašu cylvāku. Jis piloša tūs ūgas, pajem leidza, atīt uz

muojom un par dīnu tierguojas. Kad jau vokors beja, tad jis nū-

guoja pastaiguot, sasatyka ar pazeistamom meitom un suoka juom
runuot: „Par kū jyus tai padarījāt?"

Bet juos soka: „Tur na mes bejom, tur beja myusu vacuokuo

muosa. Lyudzu aizejīt šūvokor, es paša izīšu jums prīškā!"
Tad dūmoj tierguotuojs: „Varbyut ir taisnība, ka juos tur na-

beja, līšu vēl šūvokor."

Aizīt vokorā uz turini. Jam aizīt prīškā tei paša, kura jū
īlyudzja, izvedja dasmytā stuovā un kai palaidja pa vējam —

tai

taišņi jyurā. Tur guoja kuģis un izvedja jū uz molas. Jam nikas

nakaitēja un jis atguoja uz sātu. Tagad dūmoj tjerguotuojs, kai

tuom meitom atrībt, un sadūmuoja tai: „Ilyugšu jūs pi sevis cīmā

un īdūšu tuos ūgas, kuras es nu solās atnešu."
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Tai ari padarija. Reitā nūguoja uz pilsātu pastaiguot un sa-

tyka meitas, bet nikuo napīminēja par tū, kū juos jam darīja un

tikai īlyudzja jūs pi sevis cīimā. Reitā meitas nikuo slykta nadū-

muodamas, vysas treis aizīt pi tierguotuoja cīmā. Tierguotuojs

jūs pījem, kai vajag byut, un soka: „Taidas lobās ūgas, pāraugat
ēst!"

Meitas pajēmija tuos ūgas ēst un palyka par cyukomt. Tyuleu

tierguotuojs sadzyna cyukas klāvā un tad pajēmja lobu vāzdu

un devja par suonim, cik vīņ vajadzēja. Tad pabēra utrā izskota

ūgas un cyukas palyka par zyrgim. Tyuleņ tierguotuojs pīrakstīja

tabeles un pa vysu pilsātu izziņuoja: „Kam vajadzīgs molkas pī-

statīt, man ir lobi zyrgi, es varu pīstatīt."

Atīt pi juo tū meitu tāvs un soka: „Man vajadzīgs pīvest
molkas."

Tyuleņ tierguotojs aizjyudza vysas treis ķēves un brauc pēc

molkas, nūbrauc un pīlīk taidus vazumus, ka navar pavilkt, un vēl

nu viersa ar pagali pīsyt. Cik tur vedja, navedja, bet tāvs pazyna,

ka te ar juo meitom vad molku, un soka uz tierguotuoju: „Kam tu

taidus skaistus zyrgus sit? Puordūd lobuok man!"

Bet tierguotuojs soka: „Man šitī zyrgi nava puordūdami!"

Tūreiz tāvs redz, ka navar nikai pajemt nu tierguotuoja meitu

un suoka prasīt ar ilobu, lai atdūd un lai taidas palīk, kai beja.
Tad tierguotuojs paber trešuo izskota ūgas un kai juos pajēmja

ēst, tai palyka par taidom, kai beja senuok. Tāvs pajēmja pi
sevis meitas un dzeivoj pa vācam. Tierguotuojs napazeist meitu

un meitas ari tierguotuoja.

17. A. 567. 518. 303. R. Vul f s, Ūziņ o s. LP. IV, 3, 1.

Vienam mežsargam divi dēli. Vienreiz mežsargs nošāvis pīli

un pārnes mājā. Pa to laiku nezin ko muižas kungs atnācis pie

mežsarga un ieraudzījis, ka mežsargs pīli pakarinājis. Muižas

kungs tāpat uzmet acis pīlei un tūliņ pamana, ka apakš kreisā

spārna rakstīts: „Kas šo spārnu apēd, tas spļaus naudu!" un apakš
labā spārna: „Kas šo spārnu apēdīs, tas taps par ķēniņu!"

Muižas kungs, liels gudrinieks, nesaka mežsargam ne vārdiņa,
ko salasījis, bet izlikdamies, tāpat iebildīs: „Klausies, esmu brie-

smīgi izsalcis — uzcep tūdaļiņ man šo pīli, ka taču spēju mājās
pāriet."

Mežsargs, no raksta nekā neprazdams, tūliņ plūc pīli nost

un nu ceps. Necik ilgi — pīle čurkst pannā. Bet kamēr mežsar-

dziene ieies pēc šķīvja, tamēr pārskrien mežsarga abi puikas no

ganiem tik izsalkuši, ka bail, un — ne tev ne man — pie pannas

klāt. Viens izrauj vienu spārnu, otrs — otru — pūcē nost.
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lenes nu pīli muižas kungam, tas paliek nejauks: kā varot pīli
bez spārniem dot? Lai gādājot spārnus, kur esot palikuši?

„Kur tad nu palika — kaķis apēda," mežsardziene sprukās

atbild.

Lai gādājot kaķi roka. lenes kaķi, mans muižas kungs rau-

dzīs kaķi knaibīt, lai redz, vai spļaus arī naudu. Bet kaķis savā

nelaimē saspļāva tā muižas kungam, ka ne lūdzams, vairs neie-

domājās vinu knaibīt.

Muižas kungs aizgāja sagriezies uz .mājām.
Tāi tas nu palika. Te pēc kāda laika iziet ļaudīs valodas, ka

īstenie spārnu apēdēji esot abi mežsarga zēni. Muižas kungam
visi nagi deg, kā nu zēniem atmaksāt. Un tā vienu dienu vairāk

nekā, muižas kungs pasauc savu sulaini, noved ganos pie zēniem

un liek, lai ieved mežā nokaut abus spārnu rijējus. Sulainim tāda

aplama briesmība tīri pāriet par kauliem, bet nekā darīt. Muižas

kungs uzbļauj itin briesmīgi, lai darot ātri un lai pārnesot vēl

zēnu sirdis viņam mājā.
Sulainis sagrābj zēnus un aiziet. Uz ceļa zēni gaužām lūdzas,

kaut atstātu dzīvus; bet sulainis pats raud līdz atbildēdams: „Ja

nekauju jūs, tad nokaus mani!"

„Nekaus tevi, nekaus tevi, redzi, tur tekā divi sunīši; pie-
labini tos un izņem tiem sirdis, gan muižas kungs apmierināsies!"

Sulainis paklausa. Nu pārnes suņu sirdis mājā un atdod mui-

žas kungam. Muižas kungs sagrābj sirdis un nesīs iekšā, bet sir-

dis uz ikkatra soļa sāk saukt: „Suņa sirds nes suņu sirdis; suņa

sirds nes suņa sirdis!"

Muižas kungs paliek nejauks un aizsviež sirdis pie malas;
bet sirdis nu vēl niknāki sauc: „Suņa sirds sviež suņu sirdis; suņa
sirds sviež suņu sirdis!"

Muižas kungs paliek vēl nejaukāks, viņš ņem sirdis aprakt,
bet sirdis apakš zemes vēl piktāki: „Suņa sirds slēpj suņu sirdis;

suņa sirds slēpj suņu sirdis!"

Beidzot muižas kungs nekur miera neatrada; viņš atstāja visu

savu iedzīvi un aizlavījās pasaulē.
Bet abi zēni taču nedrīkstēja mājā nākt tik drīzi. Viņi kuļas

ilgu laiku pa mežu, šā tā pārtikdami. Beidzot iegadās pie vienas

priedes krustceļš. Abi nu prāto, pa kuru ceļu tagad iet. Galu

galā norunā tā: iešot abi, katrs pa savu ceļu, pasaulē laimi meklēt.

Priedē iespraudīšot nažus; ja viens vai otrs ātrāki pārnāktu un

redzētu, ka brāļa nazis norūsējis, tad tūliņ jāsteidzas palīgā. Jau-

nākais, kas kreiso spārnu apēdis, aiziet pa kreiso ceļu, vecākais,
kas labo spārnu apēdis, aiziet pa labo ceju.

Pēc kāda laika jaunajam laimējas nokļūt līdz vienai ķēniņa
pilij. Ķēniņš pieņem to par zirgu ganu. Bet vienreiz — nezin, kā

gadījies — ķēniņa meita apmānījusi, ka zirgu puika spļaujot zeltu.
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Tēvs to zināt dabūjis, skaidri gaisā — un tā prom pie burvjiem,
lai pateicot, kā tas nākas, ka zēns var zeltu spļaut. Burvji pasaka:

„Zēnam aiz mēles ir zelta zirnītis, ja to viņš izspļautu,'tad varētu

kurš katrs, tikko zirni mutē ieņēmis, zeltu spļaut. Še, ķēniņ, tadēl
tādas zāles: ja zēns zāles iedzertu, tūliņ zirnītis izsprāgtu zemē."

Labi. Ķēniņš paņem zāles un pierunā savu meitu, raudzīt

zēnu piekrāpt, lai ierunājot zāles dzert un lai tad pakampjot
zirnīti.

Meita tēvam paklausa. Līdz ko nu zēns zāles iedzēris, zir-

nītis izkrīt no mutes. Ķēniņa meita knaši pacel zirnīti un ātrumā

nezin
,

kur slēpt, kur likt —■ iegrūž pati savā mutē. Pāriet pie

tēva — vecais nejauks, kādēļ tik viņa mutē bāzusi? Viņš taču

gribējis zirni pats savā mutē bāzt. Tomēr nekā darīt. Lai nu

meita arī paliek par zelta spļāvēju, vecajam tas tikpat.

Otrā dienā zēns pamana, ka nevar vairs zeltu paspļaut. Vi-

ņam tas neizprotams, bet zināt arī nevar, kādēļ tā uz reizi gadī-

jies. Zirgi tai dienā bija ganāmi pašā mežmalā aiz kalna. Zēns

nosēžas kalna galā un neko. Te par brīnumiem nāks tik uz reizi

trīs vīri no meža ārā un gremjas viens uz otru, ka bail.

„Kādēl tik dikti gremties?" zēns uzprasa.

„Jā, te mums trīs lietas no nelaiķa tēva: cepure, ko galvā uz-

likdams, paliec neredzams; vīzes, kuras uzaudams, aiztiec, kurp

vien gribi, un pātaga, kas tiklīdz vienreiz cērt, padara visu, ko

vien vēlies. Šīs lietas mums nelaiķis atstāja, bet mēs nevaram

savā starpā izlīgt: viens grib, otrs grib. Kaut jel kāds mūs iz-

šķirtu."

„Labi — es to darīšu; padabujat tik vienu riteni."

Vīri atnes riteni. Zēns nostata riteni kalna galā un saka tā:

«Ritināšu riteni lejā: kurš no jums trim pirmais riteni noķers —

tas lietas dabūs."

Ritenis aiziet palēkdams lejā; bet šie visi trīs sabrūk ritenim

virsū un strīdās vēl nejaukāki: „Es biju pirmais! Nekā, es biju;

Ne — es biju!"

Kuram nu dos taisnību? Beidzot zēns atcerās citādi darīt.

Viņš saka: «Laidīšu vēl reiz zemē, bet tad skriesim visi četri.

Redzēs gan, kuram no mums tad laimēsies."

Labi —
šie ar mieru. Kā nu laiž riteni, tā šie atkal viens

viens otram saros — zēns tamēr pamanās un noķer riteni pir-
mais. Nu būtu jādomā, tie ļaunosies par to, bet nekā: vēl paten-
cina zēnam, ka tik taisni izspriedis un aiziet, rokās saķērušies.
Bet zēns nu bija vīros.

„Pag, pag!" viņš domā, „ķēinņa princese man brīnum patika,

jāiet tā apciemot. Un tūliņ cepure galvā, vīzes kājā, pātaga

rokā — prom uz pili. leiet pilī, ķēniņš patlaban mielojas ar savu

princesi. Zēns neko. Viņš neredzams iestājas istabas kaktā un
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noskatās laizīdamies, cik gardi tādi ēdieni lien. Patlaban grib

klāt iet un raut kādu cepeša kumosu no bļodas, bet atkal ap-

domā: tas neklājas. Kamēr šis tur gorās, ķēniņš pagriezīsies uz

princeses pusi sacīdams: „Vadzi, meita, rītu tu man saspļausi labu

tiesu zelta, man vajaga naudas!"

«Jā, jā, tēt! Bet, vai zināt ko? Man tīri žēl, ka likāt zēnam

zelta zirnīti izvilt. Viņš lāga zēns, kam tā vajadzēja cilvēku ap-

laupīt?"

Ķēniņš, to dzirdēdams, paliek briesmīgi ļauns.

„Un tu man par to ne vārdiņa nepieminēsi!"

Zēns visu dzird. Acumirklī tas piesit ar pātagu un paliek

redzams.

„Kēniņ," viņš uzprasa, «vai tas godīgi nabaga zēnu aplaupīt?""

Bet ķēniņš parauj savu zobiņu un grib zēnu nomaitāt. Zēns

kā zibins, uzcērt sev vienreiz ar pātagu: „Lai palieku nere-

dzams!" uzcērt otrreiz princesei ar pātagu: „Lai paliek par ba-

lodi!" un tā viens divi balodis kabatā un zēns savās vīzēs prom

pasaulē. Nu skrien, skrien, cik tālu taču skriesi? Sadomā
—

skries pie tās priedes, kur naži iedurti. Aizskrien tur, paskatās:

brāļa nazis norūsējis. Ko nu? Nekā sagudrot. Beidzot prasīs

balodim: «Balodīti, manu putniņu, saki, kur lai brāli atronu?"

«Puisīt, mana dvēselīte, paprasi savai pātagai!"

Piesit vienreiz ar pātagu — kas to būtu domājis? —
acu-

mirklī zēns ar savu balodīti ieronas pie jaukas upes. Pār upi
dimanta tilts un otrpus upes zelta pils, tur esot brālis.

leiet pie brāļa, šis bēdīgs uz posta.

«Mani brīnumi —■ kādēļ tad bēdāties?"

Jā, šīs pils ķēniņš gan apsolījis viņam valdību, gan savu

meitu, bet viena nelaime: citrīt priekš saules viņam jāpārnesot no

tā avota, kur saule lēc, lāse ūdens un no tā koka, kas pie avota

aug, pati galotnīte. Kas to varot?

«Es to varu!" zēns atbild un tūliņ prom ar savu balodi pēc

brāļa vajadzībām.

Saule vēl nebija lēkusi
— zēns jau bija iesmēlis lāsi no avota

ūdens un balodis atkal uzlaidies koka galotnīti nolauzt.

Pārskrien mājā — ķēniņš priecīgs bez gala un tūliņ rīko kā-

zas otram brālim ar princesi.

Bet nu atkal pašam bēdas. Nevar atjēgties, kā balodi par

princesi atdabūt. Beidzot prasīs pašam balodim. Balodis atbild:

«Ej otrpus upes, nostājies uz krasta, dimanta tilta galā. un mazgā

mani trīs reizes ar upes ūdeni. Tūliņ zelta zirnītis izritēs no mana

knābja upes malā un paliks par zelta pīli; bet tad tu steidzies man

ar savu pātagu uzsist."
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Zēns tā dara un, re, gadās zelta pils, gadās arī no baloža tik

daiļa princese, kā saule. Abi brāli tagad notura diveišu kāzas

vienā reizē un dzīvo laimīgi.

18. A. 567. 303. J. Ozols, Saukā. Brīvzemnieka kr. LP. VI,

593 (117, 3).

Vienā būdiņā dzīvoja nabags tēvs ar divi dēliem. Viņiem ne-

bija ne zirga, ne citas mantas — pat malku tie nesus sanesa

no meža.

Bet netāli turpat dzīvoja loti bagāts vīrs, tas par šiem naba-

giem ņirgājās vien un visādi zaimoja.
Reiz nabaga tēva dēli atkal gāja mežā malku saraudzīt.

Un tur (bija upīte. Jaunākais dēls, dzert gribēdams, noliecas upītes

krastā patlaban kā ūdeni kampt — te ierauga ūdenī divi zelta oli-

ņas un tūliņ sniedzas ņemt. Bet ik domā ņemt, ik ūdens sakustas

un oliņas pazūd. Nu abi gudro, kas tā par nelaimi — redz un

nevar dabūt. Kamēr tur gudro, vecākais paskatīsies uz augšu,

ierauga kokā skaistu putnu perēkli un tur tās zelta oliņas iekšā,
ūdenī oliņas bija atspoguļojušās.

Nu tas viens uzkāpj kokā, izņem oliņas un nes mājā.

Bet bagātais, padzirdējis par zelta oliņām, tūliņ klāt un sola

un pērk, lai maksā, ko maksādamas. Labi', pārdod par lielu naudu.

Te otrā, trešā dienā dēli atkal iet pēc malkas un atkal tai

pašā vietā grib dzert. Kā pieliecas, ierauga dimanta oliņas ūdenī.

Nu izņem tās no ligzda, pārnes mājā — bagātais atkal klāt un

sola un pērk, lai maksā, ko masādamas. Labi, pārdod par vēl

lielāku naudu.

Bet nu dēli nākamā naktī sataisās ir pašu putnu no ligzda iz-

ņemt. Aizgāja, noķēra, pārnesa mājā — rītā sāks putnu labi ap-

skatīties un atron, ka uz viena putna spārna rakstīts: kas spār-

nus apēdīs, tas spļaus zeltu, un uz kakla atkal rakstīts: kas manu

kaklu apēdīs, tas tiks par ķēniņu.

Bagātais, to padzirdējis, nu atskrēja elsdams: iai pārdodot

putnu, lai pārdodot putnu. Šie nepārdod. Bet beidzot, kad nemaz

no bagātā glābties, tie apsolās arī cepeti piesūtīt. Bagātais ap-

mierinās un gaida savu cepeti. Bet dēli tev dos gan tā putna

cepeti —
nekā. Noķēra zvirbuli, izcepa to un aizsūtīja bagāta-

jam, paši turpretim apēda īsto cepeti: viens putna galvu, otrs

putna spārnus — un tad aizgāja pasaulē.
[Ceļā tam brālim, kas putna galvu apēdis, pazūd cepure un

tas iznāk no mežā ar kailu galvu. Bet tās zemes ļaudis bija sa-

strīdējušies, ķēniņu vēlēdami. Beidzot bija nosprieduši celt to

par savu ķēniņu, kas neko nezinādams nāks garām ar kailu galvu.
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Redzēdami nākam to brāli ar kailu galvu, ļaudis to tulin saņēma

un iecēla par ķēniņu.]

Bet otrs brālis gāja, gāja — satika labu, labu vecīti, tas iedeva

šim zirgu, zobiņu un baltu sunīti. Nu viņš jāja, jāja — nojāja tādā

pilsētā, kur ķēniņa vienīgā meita divpadsmit galvu čūskai jāatdod.
Ko nu viņš? Viņš otrā dienā jau iepriekš aizjāj kalnā un gaida

ķēniņa meitu. Pēc brīža kučieris atvedis gan un atdod čūskai,
lai rij. Tā šis, to redzēdams, klūp ar zirgu, ar suni, ar zobiņu čūs-

kai virsū un nokauj to. Ķēniņa meita izglābta! Un šī nu tik prie-

cīga, tik priecīga — tūliņ pārlauž savu gredzenu pa vidu, un vienu

pusi patura, otru atdod glābējam, tad pārplēš zīdautu pa vidu,
vienu pusi patura, otru atdod glābējam un norunā, ka pēc gada
laika abi svinēšot kāzas. Labi, tā nu izšķiras. Kučieris paņem

ķēniņa meitu, ved atkal dzīvu atpakaļ, bet šis izgriež čūskai mē-

les pabāž zem akmeņa un tad salīgst pie viena krodzenieka kal-

pot. Tas gads jānogaida — kur tad citur iesi?

Bet mājā braucot, kučieris taisījies ķēniņa meitu nomaitāt, ja
neteikšot tēvam, ka viņš esot tas īstenais glābējs. Neko darīt —

dzīvība dārga — apsolījusies tēvam melot.

Tā gads drīzi beidzies un vienu dienu krodzenieks stāstīs sa-

vam puisim, ķēniņa meitas glābējam: „Vai neiesim paskatīties,
kā ķēniņa kučieris, kas pērn ķēniņa meitu izglāba, šodien kāzas

svinēs ar izglābto?"
Šis atsaka: „Ko es tur kājas lauzīšu neaicināts? Ja ķēniņš ar

savu meitu atnāks man pakaļ, tad tik iešu."

Krodzenieks nesapratis, bet dēls tūliņ iedod savam sunītim

pārlauzto gredzenu, pārplēsto zīdautu un pieteic, lai aiznesot tos

ķēniņa meitas klēpī ielikt. Sunītis aiznes — ķēniņa meita ar tēvu

un ar viltīgo brūtgānu krogā klāt: kur viņš brūtes pusgredzenu
un puszīdautu ņēmis?

Tā un tā — šis izstāsta; bet kučieris tiepjas: „Tas nav tiesa,
tas nav tiesa!"

Nu, ja nav tiesa, lai tad parādot čūskas mēles! Šim nekā —

nobāl vien; bet dēls aizveda ķēniņu kalnā un parādīja visas div-

padsmit mēles.

Tagad ķēniņš ticēja un atdeva dēlam savu meitu; bet viltīgo
kučieri nosodīja.

19. A. 567. 303. F. Ankipāns no 50 g. vecā D. Selecka, Rē-

zeknes apr. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja divi bruoļi, vīns boguots, ūtrs nabogs. Nabogais

bruolis guoja uz mežu pēc zediņu, ar kū appeit pvuni, un īraudzēja
kūkā zalta putvnu: vīna sudroba ūtra zalta spolviņa. Viņš gvu-
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stīja putvnu leidz mainām tymsam, bet nanūgyva, un nūīt uz

muojom.
Jis īt utrā dīnā ari zediņu oierstu uz tū pat vītu un atrūn otkon

tū pat putynu. Otkon suoc dzonuotīs pēc juo, kab nūgyutu, bet

golā sasadusmuojis, kai svīž ar vāzu, tai nusyt putynu. Tod jis
aiznas uz muojom un paruoda boguotajam bruoļam. Viņam putyns
lūti īpatykuos — grib nupierkt un vaicoj: „Cik gribi par šū

putynu?"

„Symtu rubļu."

Boguotais samoksoj symtu, nūnas putynu uz muojom, atdūd

sīvai nūplēst skaistuos spalviņas un pošu vysu izvuorēt. Sīva

nūpierk jaunu pūdu, kamā vuorēt, lai nikas napazustu. Jei īlīk

putynu pūdā vuorēt un sorgoj, lai nivīna dala napazustu. Naboga
bārni ari beja nūguojuši uz boguotū pasavārtu, kū jis darēs ar

putynu —jī tur sēdēja vysu laiku. Sīva reiz izīt uorā, bet pūda
navar vīna pamest, līk tūs bārnus pi pūda par sorgim. Iguojuse
vaicoj: „Vai vyss dzeivs pūdā?"

„Tikai putvna sirsniņa izlēcja nu pūda — mes puorlauzjam pa

pusei un apēdjam."
Kū nyu sīvai darīt? Pajem nūkaun kači, izjem juo sirdi un

īlīk pūdā vuorēt. "Atīt veirs, vaicoj: „Voi vysas daļas dzeivas?"

„Jā!"

Sīva uzlīk veiram vysu putynu viz golda.
Tī divi bruoli, kuri apēdja sirsniņu, atroda kotru nakti pa

divdesmit pīci rubli zam spylvynu. Boguotais bruols ari zynuoja,
ka naboga dāli saņem kotru nakti naudu. Jis beja ļūti skaudeigs

un tuodēl grīzēs pi sova naboga bruoļa, lai pīrunuotu, kab jis izgu-

bītu šovus dālus. Jis daudz reizes staiguoja uz sovu bruoli, lai jū
pīrunotu: „Jo nanūgubēsi, tod tev uz vacumu byus slikti."

Bārni tū vysu zynuoja, tuodēl jī lyudzās nu tāva, lai palaiž

jūs nūīt uz mežu. Tāvs ari palaidja. Jī īt, īt pa mežu — sateik

mežsorgu, kurs vaicoj: „Kur īsit?"

„Vītas maklātu."

„Ejte pi manis par dālim!"

Jī ir ar mīru, mežsorgs izmuoca jūs par medinīkim un vysi

staigoj reizē pa mežu medīdami. Tai jī padzeivuojuši ilgu iliaiku

pi mežsorga, sadūmoj lyugt, lai palaiž jūs īt pasaula vārtūs. Saim-

nīks ari īdūd jīm blises un nažus un palaiž pasaulī. Jī staigoj, stai-

goj pa mežu — navar dabūt nikuo ēst. Tagad jī sasarunoj: „Jo
kas gadīsīs, tū i šausim!" Ejmūt pyrmū sateik zakeiti: „Nu, nyu
šausim!"

„Nasaunīt, mīlī bruolīši! Es jums dūšu divējus sovā vītā."

Jī pīkreit un zakeits sovā vītā pastota divus. Guojēji īt tuoluok
un jīm vēļ stypiruok grib ēst. „Nyu, tod šausim, jo kas gadēsīs!"

Jīm ceļā goduos vylks, kuru jī gribēja saut.

„Jā!"
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„Mīlī bruolīši, nasaunīt! Es jums dūšu divējus sovā vītā."

Tī nasaun un jis sovā vītā pastota divus. Vēj laižas īt tuoluok,
kur sateik lopsu un grib saut.

„Esīt cik lobi, nasaunīt! Es jums dūšu divējus."

Lopsa nūskrīn uotri, uotri un atvad divus. Veirim ir juoīt

vēl tuoluok — ēsti gribīs. „Tagod kotrā ziņā šausim, jo kū sa-

tiksim!"
Jī sateik luoci un mērej jam saut. Luocis pīskrīn un soka:

„Nasaunīt mani! Es dūšu sovā vītā divējus."
Jis ari pastota divējus. Tagad bi uoli īdami satup krustceļus,

kur īsprauž nažus ar taidu nūrunu: „Tagad īsim kotrs pa sovu

ceļu, jo gadēsīs kuram atpakaļ grīztīs, tod pasavērsim nažus. Jo

bvus nazis saryusēj's, tod tuo jau dzeiva nabyus."
Ar taidu nūrunu bruoli izzaškeira un nūguoja kotrs pa sovu

ceļu un vēl jī sadala šovus zvērīšus. Šī bruoli beja ļūti leidzīgi,
kai jūs nikas navarēja izšķiert; un zverīši ari kotram beja leidzīgi.

Vīns īt, īt — satūp pillsātu, kura agruok beja lūti smuka, un

vaicoj vīnam pilsātas īdzeivuotuojam: „Kas ar pilsātu nūticis?

Agruok šei vīta beja lūti smuka."

„Tuodēl ka ķēniņa meitu šūdin uz pils kolna ēss rogona."
Jis aizīt uz pils kalnu, kur sēd ķēniņa meita un gaida rogonu at-

eimūt.

„Kur tu cvlvāks, atguoji? Mani atīs rogona āstu. Ej dreižuok

zemē!"

„Es nasabeistu nikaidu rogonu! Man ir četri aizstuovi."

Par breidi atīt brīsmīga rogona un soka: „Es dūmuoju, ka man

byus tik vīns kimūss, tagad ir divi!"

„Gon aizareisi ar vīnu. Pasaveiksimīs!"

„Labi!"
Teikai skrm viersa uz juo, tys pasoka luočam un luoc's nu-

raun jai golvu, tai jei beidzas. Ar tū teik ķēniņa meita izgluobta

nu nuoves. Cejuotuojs pajem kēneņa meitu, aizvad uz cytu vītu,
lai atsapyustu nu bailes. Jī tī nūsagulst, par sorgim pastota zvē-

reišus. Pyrms sorgoj zaķis, cikom mīgs atīt. Kod mīgs īt, tod

puordūd pēc kuortas cytim, tai daīt leidz luočam, kurs ari celuos

sorguotu. Jis sadūmoj īt pasavērt, voi vyss ir kuortībā. Redz, ka

nav kēnina meitas un saimnīkam nūciersta golva. „Kū jyus guļat?

Redzat, ka nav labi!"

Jī vysi pīsatryukst nu mīga, nazyna nu bailēm, kas byus.

„Skrīnīt dreižuok maklātu dzeivuo un nadzeivuo vudiņa!"

Vysi nūskrīn: kotrs uz sovu molu. Luocis gaida, cikom atness

yudini. Atskrīn pyrmais vylks. „Atnesi yudini?"

„Nā!"
Luoc's palyka dusmīgs, skraida nu vīnas puses uz ūtru, navar
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sagaidīt cvtu. Atskrīn lopsa alsdama, luocs pasaprīcoj: nu jau
lopsa atnass vudini. Luocs vaicoj: „Atnesi yudini?"

„Naatnešu."
Luoc's soka: „Tagad jvusim byus nuove. Tikai vēl juogaida

zaķis, bet tys jau yudiņa nadabuos!" Itī jau gatavuojas uz nuovi,
tik gaida zaķīša atskrīnūt. Veras: atskrīn zakeits: austiņuos zuo-

ļes. „Atnesi yudini?"

„Atnešu!"

Vysi palyka prīcīgi, ka zakeits izgluobe nu nuoves. Luoc's

pajēmja yudini, pīlyka golvu kluotu un aplēja ar yudini. Tys jau
suoka runuot, bet na uz tū pusi beja pīlykta golva. Luoc's vēl nū-

cārt golvu un pastota, kai vajag, aplej ar dzeivū un nadzeivū

yudini.

Celuotuojs palīk dzeivs, aizīt uz pilsātu, kur sataisa pušdīnes
un suoc ēst. Pīīt vecīts un soka: „Šūdīn ir dzeršona un ēšona, kai

pi ķēniņa. Tur nūteik ķēniņa meitas kuozas."

Jis pasoka luočam, lai aizīt uz ķēniņu un atnes lobus dzērums,

Luoc's sazataisuos, aizīt taišņi pi ķēniņa meitas un ruoda, lai īdūd

jam dzērīnus, ķēniņš atnas vīnu buteli, īdūd paraudzēt.

„Nalobs!"
Atnas utru. „Nalobs!"
Atnas trešū. „Lobs!"
Tod ķēniņš jam pīdūd pylnas depes butelu un ari ēdīnus,

kurus jis salasējis, nas saimnīkam. Ķēniņa meita īsaver, ka luo-

čam uz depes juos gradzyns, kuru jei beja apmaukuse, ka jis juo

izgluoba nu nuoves. Ķēniņa meita īt pakal luočam, lai izzynuotu,
kur jis nas. Luoc's nūnas vysu šovam saimnīkam, kurs pi pušdīnu
gaida sovu luoci. Jei, īguojuse vydā, redz, ka sēd tys cylvāks,
kurs jū izgluobja nu nuoves un tī vysi sunīši, kurim jei beja ap-

sējuse ap kokļu važiņas. Kēneņš arī beja dreiži atguojis uz tū

muoju. „Tētēt, šitys mani izgluobja nu nuoves. Kurs tagan grib
taisīt kuozas, tys mani pīspīdja sacēt, ka jis mani izgluobis!"

Ķēniņš pavēlēja nusaut jauniču, tuodēl ka jis nūnuovējis eistū

gluobēju un ķēniņa meitu pīspīdis īt pi šuo. Tai jis tyka nūvasts

uz kolnu un nūsauts. Izgluobējs nu apprecēja ķēniņa meitu.

Padzeivuojis laiciņu pi ķēniņa, jis sadūmuoja braukt medī-

buos. Ķēniņš jam sajyudz divi zyrgus, jis pajem leidza sīvu i

brauc medībuos. Nūbrauc leidz lelajam mežam, par kuru runuoja:
kas īīs tamā mežā, tys uorā natiks. Jis tikai guoja mežā vārtūs,

kas tur nuteik. īdams redz gunskuru, pi kura stuov egļe un eglī

sēd rogona. Jis pīīt pi guns — klausuos: nazkas klīdz nu augstines:
„Mīlais cylvāks, nasoldi mani!"

„Lem zemē, syldīs!"

„Bais tovu suņu."

„Nasabeist, muni suņi tevi naēss!"
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„Esi cik lobs, pajem šū boltū drēbīti un īsit sovim suņim, tod

es nūleisšu zemē."

Tys pajem un ari īsyt kotrani' pa reizei, tī palīk par akmiņim
un reizē arī viņš pats. Gaida, gaida sīva — redz, ka navar sagai-

dāt, ņūbrauc uz muojom.

Utrā dīnā otkon jei atbrauc pasavārtu: varbyut byus atguojis
nu medības. Veras: atīt cylvāks, jei vaicoj: „Kurtutik ilgi beji?"

Tys nikuo taida naatbild un jī aizbrauc uz ķēniņa pili, Ķēniņa
meita dūmoj, ka tys pats, tuodēl, ka tī pat sunīši, bet tei tik na-

laime, ka nava tik mīrīgs. Atīt vokors, meita īt gulātu, jis nagrib
īt ar jū vīns gulēt. Jei llyudzuos, tod jis pajem zūbinu puorlīk gultā
uz vyds. Nūrunoj: kurs pi kuo dursimēs, tam byus nuove. Tai jī
puorguļ.

Reita celīs, otkon brauc medība un jei ari leidza brauc. Pī-

brauc's pi meža, otkon īt mežā, satūp kristcelus, izvalk nažus —

redz, ka vīns nazis tai kai īsuocis ryusēt, bet nava saryusējis.
Tagad jis īt pa mežu, ari sastūp tū pat guni un rogonu, kura otkon

klīdz: „Mīlais cylvāks, nasoldi mani!"

Tis soka: „Lem syldīs!"

„Man bais tovu suņu!"

„Lem, dreižuok zemē! Jo naleissi, tod nūsausu." Tys jau at-

vylka kai saut. Tei dreižuok zemē. „Dūd munu bruoli! Kur jū
lyki?"

Rogona redz, ka jiis vysu zyna, soka: „Šite gul tovs bruols."

„Kai pataisīt, lai caltūs?" vaicoj bruols.

„Pajem ar šū skustiņu īsit treis reizes par kotru akmini, tod

celsīs tovs bruols."

Tys kai īsyt par akminim, ceļas breinums pazeistamūs laužu,
pīsacel ari bruols ar vysim sunīšim. Isavērīs sovu bruoli, pīguoja

kluotu sazasveicynuoja un soka: „Bruolīt, es beju aizmidzis styprā

mīgā."

Bruols soka: „Tu beji aizmidzis myužīgā mīgā."

Tagad jī obēji īt runuodami pa mežu. Tys suoka stuostīt, ka

šis bejis uz kristcelu un vērīs nažu: „Tovs beja drusku apryusējis.
Beju pi tovas sīvas, kur puorgulēju vīnu nakti, jei ar mani gribēja

gulēt, es nagribēju, bet golu-golā gulēju, tik ar taidu nūrunu, ka

vīnam pi ūtra napīsadūrt."
Brols padūmuoja, ka jis ir ar juo sīvu gulējis, tys jam napa-

tyka, pajēmja bruoli i nūsuovja. Tī sunīši nagrib īt nūst nu sova

saimnīka, bet jis atbraucja ar zyrgu, salyka vysus suneišus ka-

leškā, kurus aizvedja uz muojom. Vokorā juo sīva stuosta jam,
kaids tu vakar beji, ka gulējam, puorflyki zūbynu par gultu, kab

vīns pi ūtra napīsadūrtu, jo kurs pīsadūrsīs, tod tam byus nuove.

Togod bruols īdūmoj, ka byušu navainīgu bruoli nūsuovis. Jis

reitā agri cēlīs, pajem juo sunīšus, kuri kai tyka nu pils, tai nū-
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skrēja uz tū bruoli. Daboj d'zeivuo un nadzeivuo vudiņa uri aizīt

uz bruoli, kuru atdzeivvnoj. Atdzeivynuotais bruols aizīt sovu

ceļu, tys nūīt uz ķēniņa dzeivoj pa šai dīnai pi ķēniņa.

20. A. 303. (567). A. Bīlenšteins, Apriķos. Baltische Mo-

natsschrift, 23 (1874), 343—347.

Vienam mežsargam bija divi dēli. Tie izaudzināja katrs sev

divi lāčus un domāja ar tiem iet pasaulē, lai gudrāki paliktu. Tēvs

arī atjāva viņiem ceļot, bet lai tikai viens ejot, kur gribot, otrs

turpretī lai turoties kaut kur mājas tuvumā. Vecākais brālis sa-

taisījās pirmais ceļā, iedūra savu nazi vienā kokā un tad sacīja uz

jaunāko brāli: „Kad tu še atnāc, tad arī allaž apskaties, vai nazis

nav norūsējis. Ja asmena gals ir norūsējis, tad man ceļa sākumā

būs slikti klājies; ja asmena vidus ir norūsējis, tad man pusceļā
būs slikti izgājis; ja asmens pie spala ir norūsējis, tad man pašu-
laik būs uznākusi kāda nelaime."

Tā nu abi brāļi izšķīrās. Jaunākais brālis aizgāja pa labi un

vecākais pa kreisi. Jaunākais klejoja turpat mājas apkārtnē, nekā

sevišķa nepiedzīvoja un tā atkal atgriezās tēva mājā.
Vecākais brālis gāja ar saviem lāčiem dienām un naktīm un

beidzot nonāca vēlā vakarā pie vienas pilsētas, iegāja tur iekšā,
bet neviens negribēja viņam naktsmāju dot. Visa pilsēta atradās

lielās sērās. Pilsētas tuvumā bija liels dīķis, no kura ļaudis smēla

ūdeni, bet katru gadu šim dīķim bija jāziedo viens cilvēks, jo ci-

tādi tur izkalta viss ūdens. Visām mājām pēc kārtas bija jāupurē
savs cilvēks un tagad kārta bija pienākusi pie paša ķēniņa pils.

Ceļinieks prasīja mājas saimniekam, pie kā viņš beidzot bija no-

meties, kādēļ še visi esot tik bēdīgi. Tas viņam atbildēja: „Tādēļ
ka rītu ķēniņa meitai ir jāiet nāvē."

Sis nu lūdz mājas saimnieku, lai ejot pie ķēniņa un paziņojot,
lai viņš nemaz nebīstoties, šis pats gribot to lietu uizjemties. Mā-

jas saimnieks aizgāja: „Še ir viens jauns cilvēks, kas grib pats to

lietu uzjemties, jums vairs nav jāraizējas."

Ķēniņš atbildēja: „Ja tas jaunais cilvēks to uzjemas un tās

briesmas iztura, tad es viņam atdošu savu princesi par sievu."

Pēc tam viņš lika jauno cilvēku atsaukt pie sevis. Tas arī

atnāca un sacīja: „Kungs un ķēniņš, esiet mierā, es uzjemšos to

lietu uz sevis."

Ķēniņš bija loti priecīgs, saaicināja mūzikantus, izrīkoja visai

pilsētai lielu balli, lai visi būtu priecīgi, ka nu tā izgadījies, ka

princese tikusi atsvabināta. Jaunajam cilvēkam deva ēst un

dzert, kas tikai tam pie sirds gāja, un ari abi lāči dabūja krietnu

maltīti.

Rītā pulksten deviņos — tā bija nolikts — visai pilsētai bija
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jāiet uz dīķi skatīties, kā izvadīs princesi. Tai pašā stundā iznāca

arī pats nelabais un gaidīja tur ar atplēstu rīkli. Jaunais cilvēks

nokavējās līdz pulksten desmitiem. Nelabais jau prasīja: „Kādēl
tu mani tik ilgi kavē? Kur ir princese?"

Jauneklis atbildēja: „Vina ir še."

Nelabais jau taisījās to sagrābt, bet jauneklis uzsauca saviem

lāčiem: „Pij!"
Lāči tūliņ bruka tam virsū un saraustīja to gabalos. Tad jau-

neklis sacīja: „Tagad dīķim vairs nevajadzēs upurēt nevienu dvē-

seli. Šī ir pēdējā, kas te saraustīta smalkiem miltiņiem; un dīķī
būs ūdens, kamēr saule un zeme pastāv."

Ķēniņš nu viņam atdeva, kā bija solījis, savu princesi un ari

visu pilsētu, un princese loti iemīļoja savu glābēju. Viņam uz-

šuva lepnas drēbes un savīkša greznas kāzas. Lāčiem uztaisīja

savu stalli un viss bija labi. Jauneklis ari sāka mācīties un izmā-

cījās vāciski runāt.

Pēc kāda laika viņš gribēja reiz iet uz jakti un pajēma arī sa-

vus zvērus līdz. Tur viņš ieraudzīja lielu briežu-māti, gribēja
to šaut, bet nevarēja nekā trāpīt. Kad tā iznāca kur klajumā, tad

bija par tālu; kad pienāca tuvāku, tad stāvēja aiz kāda koka. Tā

viņš to dzina ilgu laiku un briežu-māte ieveda viņu tik dziļi purvā,

ka jau pienāca vakars un palika tumšs, tā ka viņš no noguruma

nevarēja vairs ne uz priekšu ne atpakaļ tikt. Tā viņš palika tur,

sameklēja kādus žagarus, uzkūra uguntiņu, piesēja savus zvērus,

atsēdās un lūdza Dievu.

_

Te parādījās viena veca sieva, kas bija ļoti nosalusi, un lū-

dzās, vai viņa nevarētu pie uguns sasildīties. Viņš arī šai atļāva.
Sildīdamās, viņa sacīja, ka šai esot no viņa zvēriem bailes; vai

viņš šai nevarētuvarbūt iedot savu pātagu, ko tiem zvēriem iesist,
kad tie nāktu viņai par tuvu. Viņš sāka domāt, vai šī galu galā
neesot paša nelabā māte, bet pātagu tomēr iedeva, cerēdams, ka

zvēri jau šo sarautu, ja šī gribētu viņiem kādu ļaunumu darīt. Tad

vecene prasīja, vai šī nedrīkstētu zvēriem ar šo pātagu iesist.

Viņš arī atļāva, domādams, ka lāčišai tūliņ uzbruks. Vecene pie-

gāja gluži klusu pie lāčiem, iesita lēnām vienam un otram, nosa-

cīdama pie sevis: „Paliec par akmeni!" un: „Paliec par akmeni!"

lesita arī viņam pašam un noteica: „Paliec par akmeni!" Un

tūliņ visi trīs palika par akmeņiem. Par akmeņiem pārvērtušies,

viņi, zināms, vairs nevarēja projām tikt.

Jaunākais brālis reiz saka uz tēvu: „Tēt, es gribētu noiet kādu

ceļa gabalu, vai es kaut kur nesastaptu savu brāli."

Tēvs arī atjāva. Tad viņš aizgāja ar saviem zvēriem vis-

pirms pie tā koka, kur abi brāli bija šķīrušies. Tur viņš apskatīja
brāļa iesprausto nazi un redzēja, ka asmens ir pie spala gluži
melns. Viņš nu domāja, vai brālis pašulaik necieš kādas lielas
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mokas, un aizgāja to meklēt, vai viņš kaut kur par to ko nedzir-

dētu. Viņš gāja, gāja un nonāca arī tai pilsētā un visi ļaudis viņu

sajēma loti laipni un priecīgi, jo viņi domāja, ka viņš ir viņu jau-
nais ķēniņš. Tas jau bija aizgājis uz jakti ar savām vecajām, no

mājas pajemtām, drēbēm, kādas bija arī jaunākajam brālim mu-

gurā. Tādēļ arī abu nevarēja izšķirt. Viņa cienmāte, jaunā prin-

cese, arī bija lielās raizēs, ka viņš jau vairāk nedēļas bija projām,
un nu prasīja tam, kur viņš tik ilgi uzturējies un kā viņam klājies.

Viņš nekā neatbildēja, jo nezināja, kas viņam būtu jāsaka. Viņš
tikai brīnījās, kādēļ viņu tik laipni uzjem. Vakariņas ēdot viņa

prasīja, kas šim par domām esot. Šis tikai atbildēja, ka pašam
savas domas. Viņi abi aizgāja gulēt un viņš darīja visu, ko viņa
lika. Kad viņi gāja gulēt, tad iesprauda savu zobenu istabas grie-
stos taisni vidū pār gultu. Viņa prasīja, kādēļ šis tā darot; šis

atkal atbildēja, ka šim tur esot savs iemesls.

Rītā pēc brokastīm viņš aizgāja ar saviem zvēriem uz jakti
un satika atkal to briežu-māti; ar saviem zvēriem jādams, viņš
dzinās tai pakaļ. Kad tā parādījās klajumā, tad bija par tālu; kad

tā pienāca tuvāku, tad stāvēja aiz koka, tā ka nemaz nedabūja
šaut. Tā viņa skrēja un pēdīgi iebēga lielā purvā. Pakaldzīda-

mies arī viņš iegāja tai purvā un palika stāvot turpat, kur arī viņa
brālis bija palicis. Turpat pie tiem trim akmeņiem dega maza

uguntiņa. Viņš pārdomāja pie sevis: ..Kādēļ lai vēl tālāku iet,

šepat jau ir maza uguntiņa."

Viņš uzkūra vēl lielāku uguni; tad atkal ieradās tā vecā sieva

un izlikās par ļoti nosalušu. Viņa lūdzās, lai atļaujot šai sasildī-

ties. Viņš sacīja: „Citādi es tev neļaušu sildīties, kamēr tu man

nepateiksi, ko šie trīs akmeņi nozīmē."

Viņa atteica, ja viņš atjaušot šai sasildīties un ja viņa zvēri

šai nekā nedarīšot, tad viņa visu izstāstīšot. Viņš sacīja, ja viņa

tūliņ neatzīšoties, tad viņa zvēri šo saraustīšot. Tad viņa sāka

lūgties, lai zvēri šai neaizkārtu, šī gribot atzīties. Nu, lai tad iz-

stāstot! Tad viņa atdeva šim to pātagu, ar ko bija situsi. Viņš

prasīja, ko tā pātaga nozīmējot. Viņa sacīja, lai iesitot katram

akmenim vienreiz ar to pātagu, tad viņš redzēšot, ko tā nozīmējot.
Un tā viņš iesita katram akmenim un tūliņ visi trīs palika dzīvi,
kā agrāk bijuši. Vecākais brālis, ieraudzīdams veco sievu, kas

bija sildījusies, iesaucās: „Vai tā vecā sieva ir vēl še?"

Jaunākais brālis atbildēja: „Vecene ir tevi atkal atdzīvinājusi."
Vecākais teica: „Tā vecā maita mani te piesējusi."
Tad vecākais brālis uzrīdīja savus zvērus tai vecenei un tie

to tūliņ saraustīja gabalos. Pēc tam brāļi izstāstīja viens otram,

kā viņiem klājies un kur katrs bijis. Jaunākais prasīja vecāka-

jam: „Kur tad nu tagad ir tava saimniecība?"

Vecākais atbildēja: „Man pieder tur visa tā pils."
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Vecākais nu bija loti priecīgs, ka jaunākais bija to atsvabinājis.

Viņš jēma to līdz savā pilī un tā katrs tur iejāja uz sava zvēra.

Viņš nonāca pie sava sievastēva, vecā ķēniņa, un izstāstīja tam,

kas bija noticis. Ķēniņš prasīja, kas esot tas otrs, viņa pavadonis.

Viņš atbildēja, tas esot viņa jaunākais brālis, kas viņu atkal par

dzīvu locekli padarījis. Ķēniņš jautāja, kā viņš varējis šo no nā-

ves atpestīt. Nu abi brāli visu sīki jo sīki izstāstīja, kas bija no-

ticis. Jaunā ķēniņiene prasīja: «Kādēļ tu savu zobenu iedūri ista-

bas griestos?"

Viņš atbildēija: „Es to darīju tādēļ, ka tu nebiji mana sieva."

Vecākais brālis par visu to labumu, ko jaunākais šim bija da-

rījis, atdeva tam pusi no savas vallists. Jaunākais nu aizgāja pie
tēva un izstāstīja arī tam visas tās pasaulīgās lietas, kas ar viņu
un brāli bija notikušas. Viņš pajēma arī tēvu sev līdz pie vecākā

brāļa un tur visi trīs vēl tagad dzīvo.

Piezīme. Šī pasaka gan īsti pieder 303. numura, bet tā kā Bolte un

Polīvka (I, 541) ir to pieminējuši pie 567. tipa pasakām, tad ari es viņu ievietoju
šeitan. Abas šīs pasakas par saticīgajiem brāļiem ir jau tuvu rada. A. Bīlcn-

šteina atstāstītie varianti no Jaun-Auces (390. 1. 19, 6) un Blīdenes (408. 1. 19, 3)
ir uzjemti otrā sējumā (īsto pasaku I. daļā). P. Š.

10. Stiprinieces gredzens.

A. 558. No Honoratas Benedikta meitas ,dz. 1866. g., Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania

Lotewskie, Warsza\va, 1892, 17.

Tas bija ļoti sen atpakaļ. Vienam tēvam bija dēls, kas auga

ne stundām, bet minūtēm. Tanī laikā pa pasauli staigāja liels

stiprinieks, ko neviens nevarēja pārspēt. Šis stiprinieks bija at-

ceļojis uz to ciemu, kurā dzīvoja viens puisēns, kam tagad jau
bija trīspadsmit gadi. Stiprinieks uzaicināja visus cīnīties, bet ne-

viens neuzdrošinājās viņam pretim stāties, tikai trīspadsmit ga-

du vecais puisēns gāja droši cīņā. Viņa tēvs, to pārsargādams,
teica: „Kā tu esi iedrošinājies sacensties ar tādu stiprinieku?"

_

„Tēt, es izlūdzos tavu svētību un esmu gatavs doties cīņā."

Nogājuši vienu versti no ciema, viņi jau taisījās uz cīņu. Pui-

sēns, skriedams pretī, iesita tik stipri savam pretiniekam, ka tas

jau sašķobījās. Otro reizi viņš sita vēl stiprāki un viņa pretinieks

tikko nenokrita no zirga zemē. Trešo reizi viņš jau nosvieda to

no zirga zemē. Cīņas laikā viņa pretiniekam atpogājās drēbēm

pogas un puisēns, apskatījies tuvāki, redzēja, ka viņš ir cīnījies ar

meiteni.

„Man tevis loti žēl," iesaucās puisēns, „Kāpēc man neteici, ka

esi meitene, es būtu tevi pasargājis."
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„Tu esi mani uzvārējis un atļauj man aizbraukt uz trim ga-

diem; pēc trim gadiem es sviedīšu tev lodi, tad atbrauc mani

bildināt."

Pec trim gadiem puisēna istaba pa logu iekrīt lode. Vioš nu

tūliņ aizbrauca pie meitenes, kas tam teica: „Pirms tu mani ap-

precē, tev ir jāziedo kaut kas elku dieviem."

„Es negribu dot godu jūsu elkiem," atbildēja puisēns.
Vecākais pagānu priesteris, neraugoties uz visu to, stājās

tomēr pie laulību ceremonijām. Gredzenus pārmainot, meitene

iedeva viņam Zālamana gredzenu, bet viņš šai vienkāršu riņķīti.
Uzreiz ieskrien iekšā briesmīgs vērsis un, saķēris meiteni, nozūd.

Priesteris saka: „Līdz tam laikam -tu neredzēsi savu sievu, ka-

mēr ziedosi mūsu dieviem dāvanas; pēc tam parādīšu tev spogulī,
kur viņa atrodas."

Puisēns nu arī ziedoja dieviem dāvanas, pēc kam ieraudzīja

spogulī sievu kādā augstā kalnā pienaglotu pie istabiņas.Tūliņ viņš
arī devās ceļā viņu meklēt. ledams pa ceļu, viņš pienāca pie lie-

las neapdzīvotas pilsētas. Vakaram tuvojoties, pie viņa ieradās

kāds cilvēks, kas viņu aizveda uz vienu māju un ierādīja viņam
gultu, kur apgulties. Puisēns, nogulies gultā, izkrita tai cauri un

krītot dziļi zemē, iekrita ellē. Ellē viņš ieraudzīja mātes brāli, kas

tam jautāja: „Kā tu esi šeit nokļuvis? Apžēlojies un izglāb mani

no šejienes!"

Viņu ieraudzīja arī velni. Zemi un sienas grauzdamil
,

viņi
teica: „Novelc savu gredzenu, tad tavas mātes brālis tiks at-

svabināts."

Puisēns noglabāja gredzenu kabatā un velni nu atdeva viņam

mātes brāli. Atsvabinātais brālis viņam teica: „Uzve*lc atkal gre-
dzenu pirkstā un pavēli velniem, lai viņi atdod manas lietas:

kūju, akmeni un siksnu."

Uz velnu vēlēšanos puisēns novilka no pirksta gredzentiņu

un pajēma lietas. Pēc tam viņi abi pienāca pie jūrmalas. Mātes

brālis iemeta ar siksnu jūrā akmeni un no jūras iznāca divi mazi

puisēni ar laivām. lesēdušies laivās, viņi pārcēlās jūrai pāri.
Tur viņi ieraudzīja lielu kalnu, uz kura uzkāpt nemaz nebija

iespējams. Mātes brālis atkal iesita ar spieķi par kalnu, pēc kam

ieradās ļaudis un jautāja: „Cilvēk, ko vēlies?"

„Es vēlos uzkāpt kalnā."

Tie tūliņ atnesa trepes, pa kurām ceļotāji uzkāpa kalna vir-

sotnē. Kad tie jau bija uzgājuši augšā, pie viņiem pienāca stipri-
nieks. Mātes brālis iesita ar savu akmeni atnācējam pa pakausi,
tā kā stiprinieks nokrita gar zemi un mātes brālis nocirta tam

galvu. Piegājuši klāt pie istabiņas, viņi ieraudzīja jauno sievu,

piesietu pie sienas. Istabā atradās vairākas burves un istabas

priekšā nostājās vecākā no viņām, ar ko mātes brālis iesāka
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emīties; ar pārējām cīnījās puisēns. Puisēns visas burves, kas at-

radās istabā, jau bija uzvārējis, kad arī mātes brālis nosita vecāko

no viņām, kaut gan arī pats bija ievainots. Tad viņi atsvabināja

pie sienas piesisto jaunavu.
Pēc cīņas mātes brālis sacīja: „Bērni, es ar jums tālāk neiešu,

palieciet šeit un esiet laimīgi; bet kad es nomiršu, tad nomaz-

gājiet mani šinī avotā un paglabājiet. Es jums atstāju arī savas

lietas, lietojiet viņas tāpat kā es!"

Paglabājuši mātes brāli, viņi paņēma viņa lietas un aizgāja.
Puisēns iesita ar spieķi par kalnu un tūliņ radās trepes., pa kurām

viņi nokāpa apakšā un nokļuva pie jūrmalas. Tad viņi iemeta

jūrā akmentiņu no siksnas; pēc kam ieradās pārcēlēji laivā, ar

kuru viņi pārbrauca uz jūras otru krastu.

Pārnākuši mājā pie tēva, viņi nu dzīvoja laimīgi.

Piezīme, Šī pasaka, kā liekas, ir stipri sagrozīta, kādēļ būtu varbūt

atmetama, bet ar savu polu tulkojumu viņa jau ir kļuvusi pētītājiem pazīstama
un tādēļ ir šeit tomēr uzjemta. Šo nodalu pasaka atgādina ar savām iegūtām
un atkal zūdošām brīnuma lietām. P. Š.

11. Ar vienu burvju lietu iekaro otru.

1. A. 569. J. Ozoliņš, Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa

krāj.

Reiz dzīvoja divi brāļi kopā vienā mājā. Kaut gan viņi uzcī-

tīgi strādāja, tomēr viņiem nekas nelaimējās, un beidzot rādījās,
ka viņi pat maizi nevarēs nopelnīt. Par šādu nebūšanu noskaitu-

šies: viņi apņēmās iet laimi meklēt. Dažādas lietas un pārtiku

apgādājuši, viņi laidās ceļot. Tie gāja, kur tikai acis metuši, gan

pa lieliem ceļiem, gan pa maziem un pat pa kāju celiņiem lielos

mežos.

_Tā caur vienu lielu mežu iedami, viņi uzgāja mazu istabiņu;

zināms, ka garām jau negāja, gāja iekšā. Bet būda, kā rādījās,
bija gluži tukša. Kad nu vakars pašulaik bija klāt, ta viņi taisījās
tur nakti pavadīt. Vecākais brālis ņēma savu līdzpaņemto bī-

beli, sēdās pie vienīgā galdiņa un iesāka tai lasīt. Jaunākais klau-

sīdamies atstiepās iepretim uz sola un pēc maza laiciņa jau bija

iemidzis. Tā vecākajam brāļam nopietni lasot, uz reiz tapa galda
otra mala pacelta un viena roka parādījās un balss sauca, lai ejot

tūliņ projām no šejienes, citādi nebūšot labi. Lasītājs likās šo bie-

dināšanu nemaz nedzirdot, bet lasīja svētajā grāmata jo projām.

Parādījās otra roka un balss tāpat biedināja, bet ir to lasītājs neli-

kās ne dzirdot. Nu izcēla līdējs jau vienu kāju un biedināja vel

reiz; bet kad lasītājs nepaklausīja, tad tas izlīda pavisam no savas
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alas un, kā rādījās, bija pats Sātāns, Nu tas uzaicināja lasītāju uz

trīskārtīgu laušanos, ar tādu norunu, ka, ja velns vinnēšot lasī-

tāju tad viņam jāatstājot tūliņ mājiņa, bet ja lasītājs vinnēšot

velnu, tad tas atdošot tam visu savu mantu, kas vien šim alā

esot. Lasītājs piesauca savu Dievu par palīgu un ķērās veV.ani

krūtīs. Tīri par brīnumu viņš velnu nosvieda tik pat kā ganu zēnu

gar zemi. Sākās drīzumā otra cīņa, ko arī lasītājs ar Dieva pa-

līgu vinnēja.
Bet nu velns palika domīgs un teica, ka priekš trešā cīniņa

vajagot ar kādu malciņu atspirdzināties. Viņš paņēma no plaukta
divas butelītes, sēdās pie galda un nolika sev to priekšā, kurai

bija spēka zāles piejauktas, bet lasītājam to ar nespēka zālēm.

Tanī pašā reizē jaunākais brālis, maigi gulēdams, dikti iekrācās.
Velns paskatās atpakaļ un jautā: „Kas tad tur tev gul?"

Lasītājs ķer mudīgi butelītes un tās klusām pārmij un tad

tikai vēl atbild, ka tur guļot šā jaunākais brālis. Pēc tam tie

iedzēra ikkatrs sev priekšā stāvošo butelīti, pie kam velns ne-

maz lasītāja viltību nenomanīja. Nu sākās trešā cīņa, ko lasītājs,

caur spēka zālēm stiprināts, it viegli savinnēja. Velns atzina, ka

esot paspēlējis, paņēma sveci, atvāza galda virsu un kāpa pa-

grabā, lasītāju uzaicinādams, lai ejot līdz, savas vinnētās mantas

apskatīt. Lasītājs arī paklausīja un gāja līdz, bet drošības pēc pie-

sēja paslepen pie ieejas krampja diega galu, no kura viņam vesels

kamols bija līdz. Caur garu gaņģi vezdams, velns atslēdza vienas

dubultas durvis un rādīja viņam vienu kambari, kurā bija daudz

vara un sudraba naudas. No tā kambara izgājis un to aizslēdzis,
velns viņam atdeva atslēgu. Tāpat tas rādīja vēl otru un trešu

kambari, kuros bija daudz zelta naudas un daudz citas par citu

krāšņākas sudraba un zelta lietas. Arī šo abu kambaru atslēgas
velns viņam atdeva; bet tik līdz ko atslēgas bija atdevis, tad pats
velns uz vietas pazuda ar visu sveci, tā kā lasītājs palika gluži
tumsā. Viņš par to maz ko bēdāja, bet sāka tik savu diegu kamolu

tīt kopā, un tā viņš atkal ieeju atrada un izkāpa no alas istabiņā

pie jaunākā brāļa, kas vēl uz sola gulēja.
Kad jau pašulaik gaisma ausa, tad viņš cēla jaunāko brāli

augšā un izstāstīja tam, kāda šim laime gadījusies. Nu viņi gāja
no lielā meža laukā, sarunāja par labu maksu daudz malačus ar

zirgiem, un brauca ar visiem uz zināmo būdu pēc lielās mantas.

Kad jau bija visu to bezgalīgo mantu sakrāvuši vezumos, tad ve-

cākais brālis ņēmās jaunākajam izskaidrot, ka tikai šim tā manta

piederot. Jaunākais brālis neesot, to dabūjot, nekādā vīzē palī-

dzīgs bijis, tā tad arī šis viņam no tās mautas neko nedošot.

Jaunākais brālis arī neko daudz nestrīdējās, bet apņēmās iet

viens pats tālāk un meklēt savu laimi. Tāpat arī tagad viņš gājis
viens pats pa visiem kāju celiņiem un stidziņām un uzgājis ari
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vienu citu mājiņu. Arī šī bijusi gandrīz tukša, tikai bijis galdiņš
un kaktā vecs kastrolis ar kulīti uz vadža. No ceļošanas pieku-

sis, viņš domājās kādu laiciņu še atpūsties. Pēc neilga laika

viņš dzird atbraucam kungus), ka zvani vien atžvārdz. Kungi pie-

turēja taisni istabiņas priekšā. Nu (laimes meklētājs manījās tikt

aizkrāsnē, lai kungi viņu nepamanītu. Kungi sagāja istabā un, sa-

sēdušies pie galda uzsauca: „Kastrol ar kulīti, gādājiet, ka tiek

ēdieni un dzērieni uz galda!"

Te uz reiz kastrolis bij tāds sulainis, ka jādomā, un kulīte tāda

ķēķša, kā reti redzēta. Nu tie nesa, ko tik kungi vēlējās, un kad

kungi bija paēduši, tad atkal uz kungu pavēli, galdu nokopa un

palika atkal par kastroli un kulīti savā kaktā.

Laimes meklētājs noskatījās visus šos brīnumus pār krāsni,
un kad kungi aizbrauca un ne zvanus vairs nedzirdēja, tad līda

viņš no aizkrāsnes laukā un domāja: „Paga, mēģināšu es arī tā-

pat, kā tie kungi!"
Un viņš sēdās pie galda, uzsauca: „Kastrol ar kulīti, gādājiet,

ka tiek ēdieni un dzērieni uz galda!"
Te par brīnumu kastrolis un kulīte paklausīja arī viņaun un

nesa viņam ēdienus un dzērienus, ko šis ceļā nogājies, arī krietni

vien pucēja. Kad bija krietni dūšu uzpravījis ar saldo vīnu, tad

viņš ņēmās ķēkšu un sulaini pārrunāt, lai nākot šim līdz, un so-

līja tiem visādus priekus un līksmības, un lai darot gandrīz, ko

paši gribot, šis jau nebūšot nemaz tik bargs, kā šie kungi esot.

Kastrolis ar kulīti arī ļāvās pierunāties un gāja viņam līdz, jeb tā

sakot par kastroli un kulīti palikuši, lāvās nesties līdz. Priecīgs,
ka šādus derīgus rīkus dabūjis, viņš devās uz māju.

Bija jau labu gabalu gājis, tad nāca viņam pretī viens sirmgal-

vis, ar cirvi uz pleca. Kad tas ar viņu satikās, tad sāka sirmgalvis

gauži lūgt'es, lai dodot šim ēst. Gan laimes meklētājs vēl liedzās,
ka šim neesot ko dot; bet kad sirmgalvis stāstīja, ka neesot vai

trīs dienas ēdis, tad viņam iežēlojās tā, un viņš sauca kastrolim

un kulītei, lai gādājot ēdienus un dzērienus. Kad bija sirmgalvi

pamielojis, un šis noskatījies laimes meklētāja brīnuma kastrolī

un kulītē, tad sāka tas prasīties, lai laimes meklētājs mijot ar šā

cirvi. Laimes meklētājs prasīja: „Bet ko tad ar tavu cirvi var

darīt?"

Tas atbildēja: ai, tas cirvis esot labs, ja ar to cērtot krustiski

uz zemes un sakot, kāda māja lai rodoties, tad tā drīzā laikā esot

gatava, pat tāda, kā otras pasaulē nebūšot. Laimes meklētājs

domāja, ka labāki esot kastrolis ar kulīti nekā cirvis, un tādēļ

pretojās un negribēja māt, bet kad kastrolis viņam dūra pie sāniem

un iečukstēja ausī, lai mijot vien, šie būšot drīz atbēgt atpakaļ,

tad viņš arī sami ja ar vecīša cirvi.

Vecītis aizgāja uz savu pusi, un šis lēniem soļiem soļoja uz
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priekšu uz savu pusi. Vēl nebija ne veselu dienu tā soļojis, kad

jau kastrolis ar kulīti biija atkal pie viņa klāt, un nu viņš gāja prie-

cīgi atkal tālāk.

Otrā dienā sastapa atkal vienu vecīti, tam bija liela kūja rokā.

Ari šis tāpat lūdzās, lai dodot ēst. Kad bija pamielojis, tad prasī-

jās arī šis. lai mijot ar šā kūju. Laimes meklētājs prasīja: „Bet ko

tad ar tavu kūju var darīt?"

Un tas izskaidroja, ka ar to varot katru ienaidnieku, kas nā-

kot pretī, nosist pie zemes, pat lielāku pulku, ja vajadzīgs. Un tā-

pat uz kastroļa pamācīšanu, lai mijot vien, sarņsija arī ar šo un bei-

gās kastrolis ar kulīti atbēga atkal atpakaļ.

Tāpat trešā dienā sastapa vecīti, ar pātagu par pleciem. Arī

šo iemija tāpat pret kastroli un kulīti, kas tāpat atpakaļ atbēga.

Ar šo pātagu, pēc vecīša teikšanas, varot piecelt miroņus, kas jau

ilgāku laiku gulējuši beigti. Tā nu laimīgais gāja priecīgs uz savu

imāju.
Pie tēva mājas piegājis, viņš tās vairs neatrada tādas, kā

bija atstājis. Mazās, nabadzīgās mājiņas vietā bija loti lepna pils,
ko apsargāja zaldātu pulki. Viņš satika uz ceļa pazīstamu vecu

nāburgu un prasīja viņam, kas to tādu pili esot cēlis. Tas viņam

stāstīja, ka tas esot viņa vecākais brālis, kas piepeši pie lielas ba-

gātības ticis, veco mājiņu noplēsis un šo pili uzbūvējis un zaldātus

pircis, kas viņu ar visu bagātību apsargājot.
Viņš negāja vis pie vecā brāļa iekšā ciemoties, bet nogaidīja

vakaru. Kad jau tumšs metās un visi bija pie miera aizgājuši, tad

ņēma viņš savu cirvi, nostājās pretī brāļa pilij un cirta krustiski

uz zemes, sacīdams, lai rodoties tāda pils-, kas daudz lepnāka un

skaistāka ne kā šā brāļa pils. Un patiesi, nebija ilgi jāgaida, kad

jau pils bija gatava; tā izauga daudz ātrāki nekā pēc lietus sē-

nes. Nu viņš gāja iekšā un ierīkojās pēc patikšanas. Pats viņš

nogūlās mīkstā gultā, un kastroli, kam tagad abiem ar kulīti, ne-

vajadzēja vis kaktā gulēt, bet varēja arvien brīvā staigāt, nolika

uz vakti pie durvim.
Tik līdz saule lēca, tad cēla brāli sulainis augšā un teica, lai

ejot skatīties to brīnuma pili, kas šonakt te pretim esot radusies.

Kad viņš uz balkona uzgāja, tad viņiem acis apžilba, ieraugot skai-

sto pili, kas rīta saulē it ļoti spīguļoja. Viņš tūlīt sūtīja vienu jāt-

nieku, lai ejot apklaušināties, kas tas par drošenieku, kas uz šā

zemes un bez šā atļaujas tādu pili cēlis. Kad kastrolis to redzēja

nākam, tad viņš modināja savu kungu un ziņoja, ka no brāļa pils
viens jātnieks nākot taisni uz šejieni; bet jaunākais brālis necēlās

ne no gultas, tikai pavēlēja kastrolam, lai ņemot brīnuma kūju un

lai sitot pie zemes. Tiklīdz kastrolis, jātiekam tuvumā tiku-

šam, sita pretī ar kūju uz zemes, tad tas novēlās kā ods no vēsmas

zemē un palika guļot, kamēr zirgs aizrikšoja atpakaļ. Vecākais
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brālis to redzēdams, sūtīja atkal veselu duci; lai jājot apvaicāties.
Atkal kastrolis ziņoja, ka nu jājot jau vairāk zaldāti uz šejieni, bet

arī šos jaunākais brālis pavēlēja kastrolim, lai sitot pie zemes, ko

arī kastrolis izdarīja. Nu vecais brālis, noskaities, sūtīja gandrīz
visu savu zaldātu pulku un pavēlēja ar joni uzbrukt jaunajai pilei.

Bet nekā! Arī šos kastrolis nosita uz sava kunga pavēli visus

pie zemes. Nu vecākais brālis redzēja, ka ar varu nav nekas iz-

darāms pie jaunā nāburga, tādēļ viņš sēdās viens pats vāģos un

brauca pazemīgi pie nāburga. Nu kastrolis ziņoja kungam, ka

tagad nākot pats brālis, un prasīja, ko ar to lai darot. Kungs pa-

vēlēja, lai laižot viņu nākt, tikai lai gādājot knaši šim staltas ģe-
nerāla drēbes. Kad bija apģērbies, tad aizdedzās lepni cigāru un,

pašapzinīgi šurp un turp soļodams, sagaidīja vecāko brāli, kas

viņu, pazemīgi apsveicinājis, nemaz i nepazina. Jaunākais brā-

lis sauca kastroli un kulīti, lai apgādājot ēdienus un dzērienus, ar

ko pirmo viesi pamielot; bet viesis steidzās jautāt, kā šis esot

iedrošinājies uz šā zemes pili celt, un kas šis tāds esot. Jau-

nākais brālis izsaucās: „Nu, vai tad tu mani vairs nepazīsti, savu

brāli, kas toreiz, kad tu savu laimi atradi, gulēja turpat uz sola?

Toreiz, kad tu man no savas laimes nekā nedevi, tad gāju es ari

savu laimi meklēt un nu to esmu atradis."

Nu tikai vecākais brālis atjēdzās, ka esot gan šā brālis. Par

to laiku kastrolis ar kulīti bija ēdienus un dzērienus uz galda sa-

likuši, un nu abi brāli sēdās pie galda un iesāka ēst un dzert. Tā

priecīgi pie galda sēdot, iedomājās vecais brālis savus, pie zemes

gulošos, zaldātus un izsaucās: „Bet kādēļ tev, brāl, vajadzēja ma-

nus zaldātus nobeigt?"
Jaunais brālis teica, lai nebēdājoties par to neko, gan

būšot labi. Viņš deva kastrolam brīnuma pātagu rokā un sacīja,
lai ikkatram pasistam zaldātam reiz iesitot. Un kuram kastrolis

sita, tas bij augšā spirgts un vesels. Par mazu brīdi bija visi augšā

un purinājās cits citam smiltis no mugurām. Nu deva arī zaldā-

tiem brangas dzīres, un abi brāli dzīvoja kopā laimīgi, priecīgi
un saderīgi,

2. A. 569. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā, LP.

I, 98 (64).

Vienam tēvam trīs dēli. Jaunāko — Jānīti — tēvs vairāk

mīl, nekā tos divus. Citi brāļi tamdēļ Jānīti ienīst un apmelopie

kunga, ka Jānītis zinot tādu galdiņu, uz kā nekad ēdieni netrūks-

tot. Kungs Jānīti aizsauc uz muižu un pavēl tādu galdiņu gadat.

Janītis jāj uz mājām un raud; bet kumeļš saka:_ „Ko tu raudi?

Kap rītu man mugurā, gan es aiznesīšu, kur tads galdiņš da-

būjams."
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Tā ari notiekas. Kungs loti priecīgs par galdiņu un apdāvina
Jānīti bagātīgi. Tas nu brāļiem nejauki skauž. Tie atkal apmelo

Jānīti pie kunga, ka zinot tādu muciņu, kur nekad dzērieni ne-

trūkst. Kungs aizsauc viņu uz muižu un pavēl, tādu muciņu gā-

dāt. Jānītis atkal jāj raudādams, bet kumeļš saka: „Ko tu raudi?

Kāp rītu man mugurā, gan es tevi aiznesīšu, kur tāda muciņa

dabūjama."
No rīta muciņa klāt. Kungs loti priecīgs un apdāvina Jānīti

vēl bagātāki. Tas brāļiem vēl trakāki skauž. Tie apmelo Jānīti

trešo reizi pie kunga, ka zinot tādas spēles, kas dienu un nakti

bez mitēšanās spēlē. Jānītim jāgādā spēles. Nabadziņš jāj mājā
un raud; bet kumeļš saka: „Ko raudi? Kāp rītu man mugurā,

gan tevi aiznesīšu, kur tādas spēles dabūjamas. Tik šoreiz aiz-

jājot palaid mani vaļā un, no Dieva puses, nesieni."

Jānītis aizjāj pēc spēlēm, bet aizmirst kumeliņu vaļā palaist.
Līdz ko domā spēles ņemt, te gadās cilvēki, kas saņem Jānīti cieti

un iesviež cietumā. Nu tam grūtas dienas. Bet kādu nakti ku-

meliņš atnāk pie Jānīša cietuma loga un saka: „Nebēdājies! Lu-

pini tu cietuma mūri ar pirkstiem, es lupināšu sperdams."
Nu lupina un sper, kamēr tik liels caurums, ka Jānītis var iz-

līst. Abi iet priecīgi savu ceļu, kamēr gadās upe priekšā. Kumeļš

gan ar Jānīti mugurā lielām mokām pār upi pārpeld, bet tūliņ arī

nosprāgst. Nu Jānītim tās lielākās bēdas. Nekā darīt — iet mie-

rīgs tālāk. Otrā dienā Jānītis satiek vīru, kam runga uz pleciem.

„Ko ar to rungu dari?" Jānītis prasa.

„Ko daru? Kad kādu satieku, tad saku: „Runga, siti!" un

tūdat runga apsit, ja gribu, pus pasauli."

Jānītim paliek bail, ka svešais viņu nenosit. Viņš tādēļ ātri

iesaucas: „Runga siti!" Runga tūdaļ nosit svešo. Jānītis ievelk

svešo mežā, paņem rungu un aiziet. Netālu satiek atkal vīru ar

cirvi.

„Ko ar cirvi dari?"

„Ko daru? Kad kautkur cērtu, tad tūdaļ ir liela pils tai vietā."

Jānītis, to dzirdot, saka: „Runga, siti!" Runga tūdaļ nosit

vīru. Jānītis nu paņem cirvi un steidzas tālāk. Beidzot satiek

vēl vīru, kam pātaga uz pleca.

„Ko ar pātagu dari?"

„Ko daru? Kad kādam mirušam uzcērtu trīs reizes, tad tas

tūdaļ paliek dzīvs."

Jānītis, to dzirdēdams, saka: „Runga, siti!" Runga tūdaļ no-

sit vīru. Jānītis nu paņem pātagu, aizsteidzas atpakaļ pie sava

kumeļa un cērt ar pātagu trīs reizes. Kumeļš atdzīvojas un pār-

nes Jānīti mājās.

No rīta Jānītis aizjāj pie kunga un pasaka, ka spēles neva-

rējis atrast. Kungs dzen Jānīti pie velna. Bet Jānītis neiet vis
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pie velna; viņš aiziet uz kunga lauku un iecērt kādā klucītī. Klu-

cīša vietā izceļas grezna, liela pils. Kungs, to redzēdams, sūta

karaspēku pili noārdīt un Jānīti saņtemt. Bet Jānītis aizsauc:

„Runga, siti!" Acumirklī viss karaspēks šluks! gar zemi Kungs
nu noiet pie Jānīša un runā ar labu. Viņš apsolās pili Jānītim

atstāt, ja tik karaspēku atdabūtu, Jānītis pilnā mierā; panēm pā-

tagu un sāk tik velēt karavīrus, kamēr visi dzīvi. Nu bija Jā-

nītim pils. Bet trīs vīrus tas arī negrib apkrāpt. Viņš uzlec ku-

meliņam mugurā, nojāj pie pirmā vīra mēžā un per ar pātagu,

kamēr dzīvs. Jānītis tam pateikdamies atdod rungu. Nu jāj pie
otra vīra un per ar pātagu, kamēr dzīvs. Šim» Jānītis pateikda-
mies atdod cirvi. Nu jāj pie trešā vīra un per ar pātagu, kamēr

dzīvs. Tam Jānītis pateikdamies atdod pātagu. Tā nu ar visiem

izlīdzinājies, Jānītis un kumeliņš dzīvo pilī vēl šodien.

3. A. 569. B. 011 iņ §, Kr. Elksn iešu izloksnē. Jk r. 11, 132. 1. p.

LP. VII, 11, 21, 1, 5.

Kādam nabogam tāvam beija vīns vīneigs dāls. Kad tāvs

beija jau nūmirs, tad mulķais dāls nū bāduom guoja meklēt upei

gola. Pī upes gola pīguojs, atrads vīnu rīkstiņu, nū kura oudins

tecējs. Rīksitiņu aizbuozs un leidze pajēms, guojs pa pasauli van-

derēt, leidz komēr pīguojs pī vīnas pils, kur tuos zemes ķēniņš
dzeivūja, un kur zemē nimoz oudiņa Pī ķēniņa nūguojs.
loudz nū tuo nakts muojas vītu. Ķēniņš touleit suocs jautuot, nū

kurīnes tis asuot, un savu nalaimi izstuostējs, ko šā zemē naasūt

nimoz oudiņa. Muļķis atteics, ko šam it nimoz oudiņa navajagūt,
bet lai dūdūt tikai nakts muojas vītu, kū ari ķēniņš deve.

Reitā, kad muļķis jau beija izsagulējs un brūkasti paēds, īsa-

gribējās ari viņam dzert. Touleit nū kules rīkstiņu izjēms, iz-

guojs uorā un kad dūbeitē rīkstiņu vajā attaisījs ītaciuājs

oudentiņu.

Ķēniņš, tū radzādams, īsaucs muļķi ustabā un prasējs, kur asūt

tuodu rīkstiņu jēms, nū kuo oudentiņš tak. Muļķis ari izstuostējs,
ko upes golā tuodu rīkstiņu atrads.

Touleit ķēniņš pavālēis daudz okas un deiķus izrakt, kurus
visus nū rīkstiņa pītacīnaja pilnus ar oudeni. Par tuodu lelu

lobumu mulķais dāls sajāms stipri daudz naudas un caur tam pa-

īics pavisam boguots.
Pēc tam, naudas kuli sajāms, guojs tuoluok, pīguojs pī kuo-

duom prīdeitēm, kas stipri louzušas: tivuoks apskateidamīs īrau-

dzējs, ko kuods mozs zūbeniņš tuos zemē ciert.

Tuodu pajaudams, guojs tuo'luok, leidzi pīguojs pī kuodim

lēlim calmim, ap kurlm kuods zūbs skraidīja.
Zūbu leidzi pojamdams, guojs po ceļu tuoluok, leidz pīguoja
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pī kiiodas pils, kur beija itin daudz ļaudis ap kuodu lelu ūzūlu

sasapulcējušīs. Ļaudis radzādams, uiulķais dāls breinādamīs

īguoja pilī apsavaicuotīs, par kū šī lauds, kas beija nū augstas

cilts, šite gaidāt. Pils pogolma sulains izstuostējs, ka asūt šituos

pils īpašnīlkarn stipri smuka meita, kū visi šitī sasapulcējušīs prinči

un visuodi lelmani gribūt precēt, bet jaunava naeimūt pī it nivīna,

gribūt tikai pī tuoda īt, kurs šū ūzūlu ar 10 ciertīņiim nūcierstu.

Bet nū lelimaņim tuoda nivīna naatsarūdas. Tū dzierdādams, muļ-

ķais dāls touleit izvilcs savu zūbintiņu, un ar treis cirtīeņimūzūlu

nūcierts. Ķēniņa meita, radzādama tuodu uūpleisušu veiru, na-

gribēja pī tuoda īt, bet par kavēkli teikuse: Lai tū ūzūla calmu

nū zemes izraunūt un lai puorsvīžūt par pili. Mulķais dāls tū

ar savu zūbu izdarēja. Pēc tam touleit tics skaistuos drēbēs ap-

ģērbts un ar ķēniņa meitu salauluots, bez ķēniņa atlaušanas, sla-

pani. Par tuodu brouguonu ķēniņš dusmeigsi boudams, sasavīna-

vīs ar citim prinčim un suokuši karu celt pret muļķa dalu. Mul-

ķais dāls, tuodu kara reikūšanūs radzādams, sācs bāduotīs, kū lai

nou dorūt. Bāduodamīs īraudzējs, ka kuods bolts zirgs, pa gaisu

skrīdams, taisni iz viņa laižuos un tivuok nūnuocs ari nūsalaidīs

pī viņa dzeivūkļa. Tuodu zirgu radzādams, suocs prīcuotīs, ka

nou boušūt zirgs lobs, ar kū viņam' pošam karā juot.

Nūteifkta kara dīna jau beija kluot. Apsabruņūdamīs un, pa-

jemdams leidze savu zūbinu, juojs ar boltu zirgu iz karu. Kara

loukā nūnuocs, suocs ar savu zūbinu kautīs unl ar boltū zirgu pa

gaisu skrīdams, visu īnaidnīka kara spāku nūkavs. Caur visu

kara spāku nūkaušanu bejs mulķais dāls par izvinnātuoju palics.

Ķēniņš un visi citi prinči, tū radzādami, pasadavušīs muļķa-

jam dālam un pēc tam dzāruši kuozas muļķajam dālam ar ķēniņa
meitu. Caur tam ari mulķais dāls palicis par lelu zemes valdi-

nīku, kam visi prinči palikuši apakšnīki un dzeivuo vēl leidz šam

krāšņumā un graznumā, par savu zemi taisni caur gudrim pa-
dūma devējim valdeidams.

4. A. 569. 566. J. Henniņš no K. Traukmaņa, Sasmakā.

Reiz dzīvoja vecs ķēniņš, kam bija viens pats dēls. Kad tas

liels uzauga, viņš gāja laimi meklēt. Pa mežiem un pa klintim

staigādams, viņš uzgāja vienu kalnu, kur bija ozoli pa rindām

sastādīti. Uzreizi viņš tur redzēja vienu lāci nākam:. Ķēniņa dēls

stāvēja pie ozola piespiedies, bet lācis uzkāpa vienā ozolā un

izvilka no tā kādu zalveti. Kad tas izklāja to zalveti, tad tur bija
visādi ēdieni un dzērieni, kādi virs zemes nemaz nav atrodami.

Kad lācis bija paēdis, tad tur prasīja kāda balss, vai negribot uz-

spēlēt. Lācis noņurdēja un tad tūliņ sāka spēlēt. Lācis dancoja
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ka traks, gar ozoliem sizdamies, un labi izdancojies, nolika atkal

to zalveti un gāja projām.
To zalveti nu paņēma tas ķēniņa dēls, un ejot pa mežu, satika

vienu vīru, kas prasīja, vai tam neesot kas uzkožams. „Ir gan,"

viņš atbildēja un izvilka savu zalveti. Kad nu viņš to izklāja,
tur atradās visādi ēdieni un dzērieni. Pēc ēšanas, ķēniņa dēls pra-

sīja, vai viesis negribot, lai uzspēlē. Tas sacīja: «Labprāt," un

tūliņ sāka ļot? jauki spēlēt. Viesis sacīja: „Tev ir brīnums, bet

man vēl labāks brīnums. Man ir tāda dozīte, kur pieci kazaki

iekšā. Kad tiem teic, lai ko noņem., tad viņi to tūliņ izdara. Bet

kad pieklapē pie dozītes, tad atkal visi saiet tur iekšā."

Tā nu viņi pārmainīja savas mantas. Kad abi bija izšķīrušies
un kādu gabalu nogājuši, tad ķēniņa dēls izlaida tos kazakus un

sacīja, lai tie atkal atņem viņa zalveti svešajam vīram. Tie aiz-

skrēja kā vējš, atnesa zalveti un pēc pieklapēšanas atkal ieskrēja
dozītē iekšā.

Atkal kādu gabaliņu uzpriekšu pagājis, ķēniņa dēls satika

vienu vīru, kas tāpat prasīja, vai šim neesot kāds kumoss maizes

ko uzkost. Viņš labprāt atklāja savu salveti, kur bija atkal vi-

sādi ēdieni un dzērieni virsū. Kad abi bija ēduši, viesis sacīja:

„Tev ir brīnums, bet man vēl labāks brīnums. Man ir tāds naudas

maks uz divām pusēm, katrā pusē ir astoņi dālderi un nekad tos

nevar izņemt. Kad vienā pusē ņem ārā, tad jau otrā pusē ir at-

kal iekšā." .

Kad tie kādu gabaliņu bija aizgājuši, tad ķēniņa dēls izlaida

tos piecus kazakus un atņēma svešniekam to maku.

Kādu gabalu nogājušām, tam nāca atkal, viens vīrs pretī, kas

tāpat lūdza ēst kā abi iepriekšējie. Tam bija dozīte, kur sagāja
iekšā vesela reģimente zaldātu. Viņš pārmija savu zalveti ar to

dozīti, bet ar saviem kazakiemldabūja atkal zalveti atpakaļ.

Ķēniņa dēls nu lika sev jaunas drēbes pataisīt, nopirka tre-

ses un iegāja kāda sveša ķēniņa pilī. Tur viņš izlaida savu regi-

menti, zaldāti tūliņ sastāja rindās, pūta trumetes un šāva, ka trīc

vien. Ķēniņš, to dzirdēdams, žēlojās: „Nu jau mēs esam pagalam,
man jau karaspēks nav sagādāts."

Bet ķēniņa dēls to mierināja: „Nebīstaities, tas ir mans kara-

spēks, tas jums neko nedarīs."

Tad viņš izgāja ārā, pieklapēja pie savas dozītes un visi zal-

dāti bija atpakaļ savā dozītē. Tad viņš uzgāja pie tā ķēniņa un

saka abi spēlēt uz naudu. Tas puisis tikai ņēma vien naudu ma-

kam no vienas puses un no otras puses, tā vien to griezdams.
Tā princese visu to noskatījās, un kad tas puisis gāja vakarā

pie princeses gulēt, tad tā izņēma viņam nakti visas lietas. No

rīta atkal spēlēja kārtis, un vliņš raudzīja kabatā to maku, bet

nekā tur vairs neatrada. Tikai tā nūja viņam vēl bija palikusi, ar
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kuru viņš varēja noklut, kur tik velējas. Nu viņš izgāja ara, uz-

kāpa nūjas mugurā, un sacīja: „Nu uz elli!"

Drīz vien viņš nonāca tur uu prasīja jaunajiem velniem!: „Vai
tēvs ir mājā?"

Tie puikas atbildēja, ka neesot mājā. Un tie viņu vadīja pa

vienu dārzu, kur bija visādi koki, un rādīja, kad no vienas ābeles

ēd ābolus, tad izaug lieli ragi; bet kad no otras ēd, tad atkal tie

ragi noiet. Kad no trešās ābeles ēd vienu ābolu, var Izkost, kādu

kumosīti vien grib, vai saldu, vai rūgtu, jeb sīvu. Un tā viņš no-

rāva ik no vienas ābeles kādus piecus sešus ābolus, ātri uzkāpa
savai nūjai mugurā un sacīja: „Nu uz ķēniņa pili."

Tas bija atkal klāt it ātri un deva tam ķēniņam vienu ābolu

un sacīja, ka no šā ābola var izkost saldu, rūgtu jeb sīvu kumosu,

kādu vien grib. Tad ķēniņš prasīja, kur tas tādus jēmis. Jaunais

atbildēja: „Kad es stādītu ābeles, tad visas būtu tādas. Bet man

vajadzētu kādu reģimenti zaldātu, kas nocirstu vecās ābeles."

Ķēniņš bija ar to pilnā mierā un jaunais ķēniņš cirta visas

vecās ābeles nost, un stādīja to vietā, ko tik mežā dabūja, kadi-

ķus, alkšņus, bērzus un apses. Princese nu arī nonāca pie tā un

prasīja: „Vai man ar'nevarētu tādu ābolu dot?"

Viņš tai iedeva tādu ābolu, no kura izaug ragi. Kā nu prin-

cese ēda to ābolu, tā viņai izauga tādi ragi, kas vilka visu galvu

pie zemes. Ķēniņš lika aicināt visādus dakterus, bet nekas nelī-

dzēja. Kā ragus nozāģēja, tā tie atkal izauga. Ķēniņa dēls nu

apģērbās daktera drānās un stāstīja, ka viņš varot tos ragus

nodzīt, bet princesei par to jāizsūdzot visi grēki. Viņa stāstīja, ka

pie viņiem atnācis viens jauneklis un tam viņa esot noņēmusi
divi dozītes un vienu naudas maku. Viņš paņēma tās lietas, ie-

bāza kabatā un prasīja, vai ķēniņam neesot turku svētā bībele.

Ķēniņš lika atnest arī to bībeli, un nu ķēniņa dēls tikai šķirstīja
to grāmatu, pēra princesi un deva tai arvien ābolus ēst. Nedējas
laikā viņš nodzina tos ragus un tad pats apprecēja izdziedēto ķē-

niņa meitu.

5. A. 569. 566. J. Hennirjš no J. Andersona, 1885. g. Sasmaka.

Reiz bija vienam mežsargam viens dēls, tas kādreiz gāja

par mežu tik ilgām, kamēr apmaldījās. Kad uznāca sebs vakars

un palika tumšs, tas apgulās kādas divi-trīs kārtis nost no viena

ozola. Par kādu laiku atnāca lācis un uzlīda tai ozolā, kur bija
bišu drava. Tas lācis izņēma no dravas vienu drāniņu, atklāja to

un nu tur bija visādi ēdieni un dzērieni, mūzikanti spēlēja un uguņi

dega.. Lācis paēda un aizgāja.
No rīta mežsarga dēls uzlīda uz ozola, izņēma no dravas to

drāniņu un gāja tālāk. ledams viņš satika vienu vecu vīru, kas
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viņam gauži lūdzās ēst. Tad mežsarga dēls tam prasīja: „Ko tu

man par to dosi?"

Vīriņš iedeva vienu dozu ar septiņiem vīreļiem, kas visu iz-

darīja, ko tik vien tiem pavēlēja. Tā nu vecais vīriņš paēda un

aizgāja ar visu drāniņu. Tikko viņš bija aizgājis, tūdaļ mežsarga
dēls sūtīja tos vīreļus pakal, nn tie atkal atņēma to drāniņu.

Nu mežsarga dēls gāja tālāku un satika atkal vienu vecu

vīriņu, kas tāpat lūdzās ēst. Otrs vecītis iedeva par to drāniņu
vienu naudas maku, kur nemūžam naudas netrūkst. Tikko tas

bija aizgājis, tad mežasarga dēls sūtīja tos septiņus vīreļus pakal,
tie atņēma to drāniņu.

Nu mežsarga dēls gāja tālāk un atkal satika vienu vecu vīru,

kas arī viņam lūdz ēst. Viņš atklāja to drāniņu un paēdināja to.

Vecais atkal gribēja iemīt to drāniņu un iedeva mežsarga dēlam

tādu kūju, ka uzkāpj uz tās virsū, tad var visur nokļūt, kur tik

iedomājas. Tikko vēcais aizgāja, mežsarga dēls sūtīja tos septi-

ņus vīreļus pakaļ, kas tam atņēma to drāniņu.

Nu mežsarga dēls uzkāpa tai kūjai mugurā un sacīja: „Ka es

būtu pie sava tēva,"

Viņš tūlīt bija klāt. Nu viņš bija ieradis ceļot un pie tēva tam

vairs netika strādāt. Tas uzkāpa, atkal uz kūjas un sacīja: „Ka
būtu ellē!"

Tūlīt arī bija tur. Viņš izstaigāja visas malas un atrada

velna dēlu vienā kambarī, vecā velna nebija mājās. Velna dēls ie-

deva tam divi ābolus: kad vienu apēd, paliek vesels, bet otru

kad apēd, uzaug rags pierē. Tad mežsarga dēls uzkāpa atkal uz

kūjas un sacīja: „Ka es būtu ķēniņa pilī!"

Tas arī tūlīt notika. Tur viņš iegāja un lūdza naktsmāju. Ķē-

niņš viņu lūdza uz vakariņām, bet viņš sacīja, ka negribot ēst,

un viņam pašam esot labākas vakariņas. Kad viņš atklāja savu

drāniņu, tad tur bija visādi ēdieni un dzērieni, mūzikanti spēlēja
un ugunis zvēroja un laistījās. Ķēniņš, to redzēdams, lūdza lai

viņu ar pieņem pie vakariņām- Kad viņi bija paēduši, tad ķēniņa
meita nozaga to drāniņu un ielika citu tai vietā. Tā izskatījās

gluži tāpat kā pirmā, bet muzikanti nespēlēja, lai dar ko darī-

dams, un uguņi nedega. Mežsarga dēls nu iedeva tai ķēniņa mei-

tai vienu sliktu ābolu, un tai uzauga liels rags pierē. Gan lika to

zāģēt nost, bet jo zāģēja, jo tas vairāk auga. Kad neviens vairs

nevarēja dziedēt, tad mežsarga dēls apsolīja izdziedēt. Viņš lika

to ievest vienu pašu istabā, paņēma labu pātagu un tad tik ilgi

pēra, kamēr tā izstāstīja, kur likusi to drāniņu. Tad viņš iedeva

to labo ābolu apēst un tūlīt tas rags nogāja. Nu viņš uzsēdināja

ķēniņa meitu uz kūjas un sacīja: „Skrej uz elli!"

Tā aizskrēja ar visu kūju uz elli. Mežsarga dēlam bija bail,
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ka keniņš viņu nesaņem; tapec tas izbēga pa nakti no pils. Pa

imežu maldoties, tas noslīka kādā purvā.

12. Ar brīnuma lietam iegūtā ķēniņa meita.

1. A. 569a. A. Lerchis- Puškaitis, Džūkstē. LP. 111, 37 (21).

Viens ķēniņš spiedis savu meitu, lai precoties, bet meita ne-

varējusi patīkamu ļlgavainii atrast. Beidzot tēvs noteicis īsi:

„Rītu, meitiņ, ej pa ceļu un kuru pirmo satieci, to ņem par vīru!"
Meita tā ari darījusi, bet par nelaimi, satikusi trīs tēva dēlus.

Kuru nu ņemt? Bet ķēniņa meita ātri apdomājusies, viņa teikusi:

„Jūs esat visi trīs braši zēni! Viens man no jums jāprec, bet tā

ka nezinu, kuru lai īsti ņemu, tad darīšu tā: cita visi trīs pasaulē
un kurš man pēc gada laika varēs labāko lietu pārnest, to pre-

cēšu."

Tēva dēli aizgājuši. Pie krusta ceļa tie izšķīrušies, norunā-

dami pēc gada laika tai pašā vietā satikties.
Pēc laba laika pirmais tēva dēls nonācis svešā pilsētā un

ilgi, ilgi meklējis, lai atrastu labāko lietu. Beidzot tas iegājis
vecu grabažu bodī, un tur starp vecām grabažām! ieraudzījis
skaistu ābolu.

„Kāpēc mētā tik skaistu ābolu pa grabažām?" tēva dēls

jautājis.

_

„Lai, lai," bodnieks atbildējis, ..dārgas lietas nevar uz loga

turēt, var nozagt."

„Vai tad ābols tik dārgs ir?" tēva dēls prasījis.
„It gan, maksā 100 dukātu!"

„Kādēļ_tad tik dārgi?"

„Tamdeļ vien, ka ar viņu var, tiklīdz to par lupām' pārvelk,
katru mirēju veselu padarīt."

„Pārdod man dārgo ābolu!"

„Labi!" bodnieks atbildējis, „samaksā 100 dukātu — še!"

Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēmis ābolu un aizgājis.
Otrs tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi, ilgi

meklējis labāko lietu. Beidzot iegājis vecā lupatu bodī un ierau-

dzījis tur spožu spieģeli.

„Kāpēc spožais spieģelis mētājas pa lupatām?" tēva dēls

jautājis.

_

„Nekas," bodnieks atbildējis," dārgas lietas nevajaga uz loga

turēt, var nozagt."

„Val tad spieģelis tik dārgs ir?"

„It gan, maksā 100 dukātu!"

„Kādēļ tad tik dārgi?"
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«Tamdēļ vien, ka viņā. paskatoties var redzēt visu, kas pa-

saulē notiekas."

„Pārdod man dārgo spieģeli."

«Labi!" bodnieks atbildējis, «samaksā 100 dukātu — še!"

Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēmis spieģeli un aizgājis.
Trešais tēva dēls arī nonācis kādā svešā pilsētā un ilgi, ilgi

meklējis labāko lietu. Beidzot iegājis pussakritušā grabažu bodī

un ieraudzījis jaunus seglus.

„Kāpēc jaunie segli mētājas starp vecām grabažām?" tēva

dēls jautājis.

„Nekas," bodnieks atbildējis," dārgas lietas nevajaga uz loga

turēt, var nozagt."

„Vai tad segli tik dārgi ir?"

„Ir gan, maksā 100 dukātu!"

«Kādēļ tad tik dārgi?"

«Tamdel vien, ka ar viņiem var acumirklī aizlaisties, kur tik

vēlas."

«Pārdod man dārgos seglus!"

«Labi!" bodnieks atbildējis, «samaksā 100 dukātu — še!"

Tēva dēls izvilcis 100 dukātu, paņēmis seglus un aizgājis.
Norunātā laikā visi trīs tēva dēli satikušies pie krusta cela.

Tie divi prasījuši tam vienam: «Nu, kādu labāko lietu tu atradi?"

„Es atradu tādu ābolu, ar kuru var katru mirēju veselu pa-

darīt."

«Nu, ko tu atradi?"

«Es atradu tādu spieģeli, kurā var visu redzēt, kas tik pa-

saulē notiekas."

«Rādi šurp!" tie divi iesaukusies, «varēsim paskatīties, ko

acumirklī mūsu ķēniņa meita dara.

Paskatoties — ak tu manu sūro dieniņu! ķēniņa meita patla-

ban taisās izdzist — tik slima.

„Aj! pirmais tēva dēls gaudojis, «būtu es ar savu ābolu pie

slimnieces, tad vēl to atveseļotu!"

«Nekas!" trešais tēva dēls iesaucies, «es atradu tādus seglus,

ar kuriem acumirklī noklustu, kur gribu. Sēdīsimies visi trīs seg-

los un posīsim projām!"
„

Labi — tā izdarījuši. Ķēniņa meita vel mazuliet bijusi dzīva.

Pirmais tēva dēls pavilcis ar ābolu gar lūpām, slimniece acu-

mirklī bijusi vesela —
cēlusies augšā.

«Tu man esi atradis labāko lietu!" keniņa meita sacījusi uz

ābola atradēju."

«Nekā!" spieģela atradejs_iesaucies, «labāko lietu es atradu,

mans spieģelis bija īstenais glābējs, jo, ja nebūtu ieraudzīta slim-

niece, tad zināms, arī nebūtu izglābta."

«Nekā!" seglu atradējs iesaucies, «labāko lietu es atradu,
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miani segli tik izglāba slimnieci, jo, ko būtu līdzējis slimnieci ie-

raudzīt, ja nebūtu iespējams acumirklī turp1 nokļūt?"

„Nekā!" ābola atradējs iesaucies, „labāko lietu es tik atradu,
ko līdzēja slimnieci ieraudzīt, ko līdzēja steigties, ja nebija ābola,

ar ko izglābt."
Trīs tēva dēli iesāka strīdēties. Viens gribēja taisnību, otrs

gribēja taisnību; viens gribēja ķēniņa meitu precēt, otrs gribēja.

Kurš no viņiem apprecēja ķēniņa meitu?

Atbilde: neviens, jo viņi strīdās vēl šodien.

2. A. 569a. Gotharts, Kr. Vircavā. L. P. 111, 39 (21. var.).

Viens ķēniņš atradis uz lauka daiļu meitu, un"pārvedis meitu

pie sevis. Bet ķēniņam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis.
Un tie nu visi trīs par varu plijušies tēvam virsū, lai ļaujot meitu

precēt. Tēvs nezinājis, kuram dot, kuram nedot. Beidzot tas no-

spriedis tā: kurš no dēliem labāko dāvanu meitai pārnesīšot,
tam tad atdošot to par sievu. Dēli aizgājuši. Pie kāda krustceļa

visi trīs norunājuši šķirties: viens aizjājis uz ziemeļiem, otrs uz

vakariem; bet muļķītis uz dienasvidiem.

Pēc gada laika visi trīs atkal satikušies pie tā paša krustceļa;

katram bijusi sava dāvana kulē. Vienam bijis tāds stiebriņš, caur

kuru skatīdamies, var visu pasauli redzēt. Otram bijis tāds laka-

tiņš, uz kura uzkāpdams, var aizklāt, kur vien tikās. Bet muļķītim

bijis tāds ābols, ar kura palīdzību, tiklīdz to gar lūpām aizvelk,
var katru mirēju atdzīvināt, atveseļot. Uz krustceļa katrs vēl do-

mājis savu dāvanu labi aplūkot un tad steigties uz māju. Bet tas

viens, caur stiebriņu skatīdamies, ieraudzījis ka daiļā meita tik

slima, ka jādomā, katru acumirkli Izdzisīs. To dzirdēdams, otrs

iesaucies: „Kāpsim uz manu lakatiņu un steigsimies mājā!"

Turpretim muļķītis teicis: „Tiklīdz būsim mājā, tad redzēsit

brīnumus. Es ar savu ābolu mirēju atdzīvināšu."

Tā noticis. Viens divi bijuši mājā; muļķītis pārvilcis ar savu

ābolu meitai pār lūpām, tā uzcēlusies 'spirgta, vesela. Bet nu izcē-

lusies brāļu starpā nevienprātība. Viens gribējis meitu dabūt,
otrs gribējis. Pirmais teicis: „Man stiebriņš pateica, ka meita

slima."

Otrs teicis: „Nekā, man labākā dāvana! Ko līdzēja zināt, ja ne-

varēja laikā pārtikt mājā, mirēju atdzīvināt? Oik tur trūka, būtu

nomirusi, tad jau ir ābols vairs neatdzīvinātu."

Bet muļķītis sacījis: „Nu, ko tad līdzēja zināt, ko līdzēja pār-

skriet, ja nebūtu bijis mans ābols, kas atdzīvina?"

To dzirdot, tēvs iebildis: „Mani dēli! jums visiem trijiem la-

bas dāvanas. Patiesi nezinu, kuram meitu dot, kuram ne, tādēļ
darīšu tā: paņemiet katrs savu stopu un cita bultis šaut. Kurš
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savu izšauto bulti atradīs, tam atdošu meitu. Brāli izgāja šaut.

Pirmais aizšāva tālu, tas neatrada savu bulti. Otrs aizšāva vē!

tālāk, kas arī neatrada savu bulti. Muļķītis aizšāva loti tālu, tas

sameklēja trīs dienas, trīs naktis, bet tomēr neatrada savu bulti.

Bet muļķītis negriezās atpakaļ, viņš teicis: „Un kaut es visu mūžu

meklētu, man to vajaga atrast!"

Viņš meklējis, meklējis ilgu laiku. Daiļā meita, tādu cietu

gribu redzēdama, ļoti ilgojusies pēc muļķīša. Viņa gaidījusi viņu

pārnākam. Bet kad tas tik ātri nepārnācis, tad tā no bēdām, lie-

liem sirdēstiem nomirusi. Muļķītis vēl arvienu meklējis. Tē kādu

dienu, meklējot tas iekūlies vieuā aizā. Tur dzīvojusi Mūžības

māte. Muļķītis sūdzējis savas bēdas Mūžības mātei. Mūžības

māte apžēlojusies. Tā palīdzējusi nabadziņam bulti atrast. Nu

muļķītis priecīgs steidzies uz māju. Bet to nelaimi, daiļā meita

jau gulējusi kapā. Muļķītis raudājis un gājis palīdzību meklēt. Uz

ceļa tas saticis Mūžības mātes tēvu. Tas bijis sarucis no liela

vecuma sprīža garumā un sirmā bārda bijusi sešdesmit olekšu

gara. Muļķītis sūdzējis tam savas bēdas. Tas teicis: „Vēl, dēliņ,
viss nav zudis. Ej pie manas meitas, Mūžības mātes; tai ir pilna
aka ar dzīvības ūdeni. Palūdzi viņai no dzīvības ūdens, tad tu

savu meitu atdzīvināsi!"

Muļķītis steidzies pēc dzīvības ūdens un lūdzis Mūžības māti

tik mīļi, tik mīļi, ka tā iedevusi no dzīvības ūdens pilnu kausu.

Tagad muļķītis steidzies pie daiļās meitas kapa, apslacinājis ne-

laiķei ar ūdeni lūpas, iedevis vēl nodzēries un to atdzīvinājis. Abu

jauno ļaužu prieki bijuši neizsakāmi lieli. Arī tēvs priecājies un

darinājis tādas kāzas abiemi, kādas nebija bijušas, nedz arī vairs

būs.

Piezīme. Mūžības māte gan laikam būs cēlusies no jaunāku laiku

fantāzijas, jeb arī no grāmatām. P. Š.

3. A. 569a. E. Birznieksno Billes Treibergas, Dzirciemā,

Jkr. 111, 36 (13). LP. VII, 11, 21, 1, 7.

Tēvam bija dēlēns — liels palaidnis, stūrgalvis, bet pie tam

ari liels gudrinieks un mutesbajārs. Cūkas viņš nekad labi neno-

ganīja, katru dienu viņas vai nu izrakņāja rāceņus (kartupeļus),
izrušināja pļavas, jeb novazāja labību. Tēvs par to tā saskaitās,

ka ņēmās beigu beigās puiku stroķēt (pērt). Bet ko puika dara?

Viņš atstāj otrā dienā cūkas pavisam un poš pats prom pa pa-

sauli.
Labu gabalu gājis, puika apguļas meža apakš egles. Pa sap-

ņiem viņš dzird, ka viņu kāds trīs reizes sauc un tad «aka, lai

tik viņš ejot pa to pašu teku uz priekšu, tad palikšot par ķēniņu.

Puika atmožas un iet pa nozīmēto teku arvienu uz priekšu,
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arvienu dziļāki mežā iekšā, kamēr nonāk pie mazas mājiņas.
Puika iet iekšā. Viņš redz: mājiņā ir galds piekrauts visādiem

gardiem ēdieniem', dzērieniem, bet neviens cilvēks nav nekur

redzams. Puika sēžas pie galda, paēd un tad ielīž aizkrāsnē gulēt.

Pret pusnakti pārnāk mājiņas valdnieki — četri ķēniņi: Rū-

tiņš, Sirds, Krustiņš un Pīķis. Visi paēd un sāk taisīties iet gulēt.

Priekš apgulšanās viņi vēl pārrunā, kur katrs varētu vislabāki

paglabāt savas mantas. Rūtiņām bija tāds mētelis, kad to apvilka,

palika neredzams. Sirdij bija trīsstūra cepure, ar to varēja at-

saukt un aizraidīt kara spēku. Kad cepures vienu stūri pagrieza
uz pieri, tad bija kara spēks klāt; pagrieza cepures stūri uz pa-

kausi, tad kara spēks pazuda. Krustiņam bija glāžu kurpes, ar

tām varēja ik uz soļa aizspert septiņas jūdzes tāļu. Pīķim bija
tāds naudas maks, ko nekad nevarēja iztukšot.

Rūtiņš teica: „Es savu mēteli ielikšu tepat gultas kājgalī."

„Es savu cepuri paglābāšu uz krāsns stūra."

Krustiņš pabāza savas glāžu kurpes zemi gultas un Pīķis le-

glabāja savu naudas maku čoriņā [rierē, ceplī].
Puika aizkrāsnē to visu noskatījās un tikko četri ķēniņi bija

aizmiguši, šis no aizkrāsnes ārā un sāk pēc kārtas vien piesavi-
nāties visas minētās mantas: papriekšu mēteli, tad cepuri, tad

glāžu kurpes un beidzot naudas maciņu. Visu sačopis, puika pa

durvim ārā un daļī! pa teku projām, tā ka vējš vien nožvingst

gar ausim — ik uz soļa septiņas jūdzes. Tā viņš drīzi vien nonāk

sveša ķēniņa valstī, pašā galvas pilsētā.
Te nu agrākais cūku puika uzdzīvo kā bagātākais lielskungs.

Un kāpēc arī ne? Naudas viņam netrūkst, var ņemt, cik grib, no

maciņa ārā, bet tas kā pilns, tā pilns.

Tai valstī nu ķēniņš bija miris, bija palikusi tikai viena vie-

nīga princese, tā nu bija valdniece par visu valsti. Kaimiņu prinči

gribēja labprāt valdīt par plašo ķēniņa valstību un tādēļ nāca pie

princeses uz precībām. Atnāca kādi trīs prinči vienā reizē un

visi trīs piedraudēja ar karu, tik drīzi kā princese atteikšoties

tos pieņemt par brūtgānieml
. Princese, nabadzīte, nezināja, ko

darīt. Ja ies pie viena, otri divi nāks ar kara spēku par to at-

riebties un pie visiem trim iet jau nevarēja. Viņa atteica visiem

trim. Visi trīs ķēniņu dēli tagad taisījās briesmīgi atriebties.

Visi princeses padomnieki un visa valsts nezināja no bailēm

ko iesākt, ko darīt. Mūsu agrākais cūku puika plītēja tikai katru

dienu tālāk un nebēdēja it neko par kara spēkiem, kas ar katru

dienu nāca tuvāki. Tikai tad, kad jau ienaidnieku kara spēki bija
pienākuši it tuvu, viņš aizgāja pie princeses un solījās izglābt visu

valsti, ja tikai viņa tam paliek par sievu. Princese to apsolīja.
Cūku puika pagrieza cepures vienu stūri uz pieri un acumirklī

lielais kara spēks bija klāt un visu triju prinču kara spēki sakauti.
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Latviešu pasakas un teikas. VIII. — 16.

Cūku puika pagrieza cepures stūri uz pakausi un kara spēks atkal

pazuda.
Visa valsts tagad sapulcējās ap savu jauno glābēju un prie-

cīgi nodzēra viņa kāzas ar princesi. Bijis izbrūvēts stiprs alus, tā

kā brūtgāns tā sadzēries, ka miglojis vien. Savā iesilumā viņš
arī izstāstījis, ka agrāki ganījis pie tēva cūkas, tapis krietni sasu-

kāts un vēlāki apzadzis četrus ķēniņus. Bet ne princese, ne pa-

valstnieki to neņēmuši ļaunā, izglābis viņš tikpat tos esot, viena

alga, kas viņš agrāki bijis.

Piezīme. Četru valdnieku nosaukumi ir ņemti no spēlējamām kārtim,

un tos ir teicējs jeb uzrakstītājs tīšām ielicis. P. Š.

4. A. 569a. Āboliņš, Rīgas apg.Kas tr ā nē. LP. V, 305 (134, 2).

Vienam 1 tēvam četri dēli. Viņi gāja amatā mācīties, Viens

mācījās par ķīķierētāju, otrs par zagli, trešais par skroderi, ce-

turtais par šāvēju. Pēc laika visi pārnāca mājā tēvam rādīt, ko

mācījušies. Tēvs lik ķīķierētājam uzķīķierēt, cik ozolā, putna

perēklī olu (bijs liels, resnis ozols). Viņš uzķīķierēj un pateic, ka

četras. Nu lies zagļam, lai olas izzog, kamēr putns sēd. Tas iz-

zadzs. Nu uzlics ols galdam uz katr stūr un lies šavējam uz reiz

ols sašaut. Tas sašāvs. Beidzot teics: „Skroder, sašuj pāršautas

ols!"

Skroders sašuvs. Nu tēvs priecājās, ka labi mācījušies; bet

lai tagad ejot pasaulē paši maizi pelnīt.

Dēli aizgāj un pienāc pie sveša ķēniņ pili. Tam ķēniņam ēr-

glis bij aiznesis meitu. Tūliņ ķēniņš lik tam ķīķierētājam uzķīķie-

rēt, kur ta meit' ir. Viņš uzķīķierējs, ka iekš jūr uz vien' sal'

apakš ērgļa spārniem. Tūliņ lies zaglim, lai izzog meitu, Zaglis
izzadzs un aizness uz sav' kuģ. Bet ērghls uzlaidies virsū; par

laimi šāvējs nošāvs to ērgli; tomēr šaujot kuģ sašķīdusi, jo tā bij

no glāzes. Nu skroders sameklējs adatu un sašuvs kuģi. Pārbrau-

kuši pie ķēniņ — ķēniņš prasījs: „Kurš izglāb meitu, tam atdošu

to par sievu!"

Kīķierētājs sacīja: „Ja es nebūtu uzķīķierējs, tad neviens ne-

zinātumi, kur viņa bij!"

Zaglis sacīja: „Ja es nebūtu nozadzs, tad mēs nedabūtam

rokā!"

Šāvējs sacīja: „Ja es nenošautu ērgļa, tad būtam visi saplo-

sāti tikuši!"

Skroders sacīja: „Ja es nebūtu sašuvs kuģi, tad mes visi gu-

lētum ūdens viļņos!"_
Nu ķēniņš nezināja, kam dot, kam nedot. Beidzot ieiik meitu

melnā zārkā un sacīja tā: „Ja jūs, tie citi brāli, nosargāsiet meitu,
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ka zaglis (jūsu brāls) nedabū nozagt, tad es pateikšu, kam meit

piederēs."
Labi! sāka sargāt. Bet naktī citi brāļi aizsnaudās un zaglis,

paņēms zārku, nesa prom. Nesot meit nospēra zārkam vāku;

vāks krizdams uzkrita zaglim uz galvu un nosita to. Meit pārgāja

pie tēva. Brāļi nedabūja ne viens, ne otrs meitu.

5. A. 569a. R. Vulfs, Ūziņ os. LP. VI, 459 (115, 3).

Vienam ķēniņam nebija neviena bērna. Viņš sendienām par

to gaužas, bet kas jau ir, tas ir. Te vienreiz atnāks vecs nabags

un ķēniņš izsūdz savas bēdas arī tam. Nabags klausās, klausās,

beidzot teiks: „Nu, nu — būs labi! Ej tu rītu pie akas, tur būs

viena līdeka; to ienes ķēniņienei un piesaki, lai viņa viena pati

zivi izvāra un apēd — gan tad priekus piedzīvosi."
Labi. Ķēniņš tā izdara. Bet, kas ir? Pavāriene, tāda pa-

kāra meita, nezin, kā pietikuši, kā ne? Tik ilgi un tik ilgi tur locās

gar katlu, kamēr paslepus nodabā tādu līdekas astes galiņu un tā

mutē iekšā, dibinā projām. Ķēniņiene vēlāk apmāna gan — kur

tu nu vairs saķersi?
Bet ta tad joki bij otrā dienā! Pavānienei, vai grib, vai ne-

grib, piedzimst dēls, tāds puika, ka prieks redzēt un vel ar su-

draba matiem. Un dienu, vai pusdienu vēlāk, ķēniņienei arī pie-
dzima dēls, tai atkal ar zelta matieml un drusku tāds pārāks ari

citādi nekā pavārienes dēls, Are, viņa visu to zivi bija apēdusi, ši

tikai mazu ļaupatiņu.
Un abus dēlus nu iesauca vienu par Zeltmati, otru par Sudrab-

mati un viņi ātri izauga lieli.

Bet vienreiz Zeltmatis sapņo, ka pasaulē kautkur esot skaista

ķēniņa meita ar tādiem pašiem zelta matiem.

Un tā manāmi Zeltmatimi prāts vairs nekur dēties, to vien

daudzina rītā, vakarā — jāiet zeltmate lūkoties.

Neko darīt — ķēniņš apsedlo divi ērzeļus, vienu zelta sed-

liem, otru sudraba, un Lai tad pa abiem jājot arī nosapņoto meklēt.

Abi pusbrāli aizjāj. Jāj, jāj — uzjāj vecu, vecu pili, ar sūnām

pavisam apaugušu. leiet iekšā — neviena cilvēka; tikai divi

galdi klāti, viens ar zelta traukiem, otrs ar sudraba. Šie ēst grib,
liekas klāt un paēd, cik tikai sirds kāro. Paēduši — ies abi arī

zirgus pakopt, bet, kas ir? Atron, ērzeli jau sakopti. Nu brīnās,

nu skatās viens otram acīs.

Bet ne visai ilgi šie pamana: nāk viens vecītis. Sāks ieru-

nāties, vecītis saka: „Kur jūs, dēli, tā aiztiksit? Jums jau smilšu

jūra priekšā. Ejiet tai un tai pils istabā, tur atradīsit zelta šķīvi

un apakš šķīvja zelta pautu. Ja tas pants jums kabatā, tad gan
skaisto ķēniņa meitu sasniegsit."
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Labi. Zeltmatis paņem zelta pantu un nu jāj tālāk. Jāj, jāj —

jā — gadās smilšu jūra, kur tik dikti grimist, ka bail; bet šiem zelta

pauts kabatā, dziļāki negrimst, kā zirgiem līdz vēzīšiem. Pārjāj
nu smilšu jūrai, ierauga cita ķēniņa pili un pie pils augstu baz-

nīcu. leiet baznīcā, ierauga meklēto ķēniņa meitu kancelē un šī

tik skaista, tik skaista ar zelta matiem,, ka Zeltmatim netīk vairs

ne acis nolaist. Bet zeltmate kancelē sauc: „Kas ir par mani

'spožāks kā tikai saule?"

„Varbūt, ka ir!" Zeltmatis atbild un, iziedams no baznīcas,

ātri, ātri izlej no zelta pauta zelta pīli, lenes pīli baznīcā, visa

baznīca atspulgoja no pīles; bet skaistā ķēniņa meita nopērk šo

pīli un sauc atkal kancelē: „Kas ir par mani spožāks kā tikai

saule?"

„Varbūt, ka ir!" Zeltmatis atbild un, iziedams no baznīcas 1,
liek uztaisīt zeltkalim zelta lācīti, ar zelta ķēdi. Tiklīdz lācīti

pie ķēdes paraustīja, tūliņ lācītis spīdēja un ņaudēja. leiet baz-

nīcā, visa baznīca atspulgoja no lācīša; bet ķēniņa meita atpērk
lācīti un sauc atkal kancelē: „Kas ir par mani spožāks kā tikai

saule?"

„Varbut ir!" Zeltmatis atbild un, iziedams no baznīcas, liek

uztaisīt tādas zelta kokles, kas spīd un koklē, ka prieks dzirdēt.

leiet baznīcā, visa baznīca atspulgoja no koklēm un visa apkārtne

atklimst, cik jauki šīs koklē.

Skaistā ķēniņa meita arī kokles gribēja atpirkt; bet ķēniņš,
kokles padzirdējis, ienāca baznīcā un atdeva savu meitu Zeltma-

tam par sievu tādēļ, ka tik dārgas kokles viņam, ko nespējot ne-

maz atpirkt.

6. A. 569a. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē -Pienavā.

LP. I, 86 (55).

Trīs tēva dēli iet pa ceļu un apmetas kādā mājā pārgulēt.
Šī māja bijuisi slepkavu māja. Dēli neatrazdami neviena cilvēka,

apguļas aizkrāsnē. Drīzi pārnāk slepikavas, nosēžas ēst un pār-

runā savā starpā, ko katrs no tēva mantojis. Viens saka: „Mans

tēvs mirstot atstāja plinti, ar ko veselu karaspēku var nošaut."

Otrs saka: „Mans tēvs mirstot atstāja zobiņu, ar ko veselu kara-

spēku var sakaut." Trešais saka: „Mans tēvs mirstot atstāja ma-

ciņu, ko papurinot birst nauda kā peras."

Dēli to aizkrāsnē visu noklausās. Līdz ko slepkavas aizmieg,
tad šie paņem viens plinti, otrs zobiņu, trešais maciņu un projām.

Krustceļā brāli izšķiras. Pirmajam ar plinti labi klājas pasaulē.

Viņš nokļūst pie kāda ķēniņa, kam palīdz ar plinti ienaidnieku

apkarot, un dabū par to ķēniņa princesi. Otrs ar zobiņu tāpat pa-
līdz citam ķēniņam apkarot ienaidnieku un dabū arī princesi.
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Tik trešajam ar maciņu vēl iet tā paplāni. Trešais dēls iet,

iet, kamēr reiz iegadās krogū pārgulēt. Viņš apgādā par savu

naudu vislabāko gultu un aizmieg. No rīta tas izkrata no sava

maciņa sieku zelta naudas un atdod krogus meitai par vakarējo

gultas uztaisīšanu. Krodzenieks, meitas laimi redzēdams, ļoti pik-

tojas, sacīdams: „Es jau arī būtu uztaisījis gultu, jo man šimbrī-

žam naudas tāpat trūkst, kā mūsu ķēniņam.
Dēls sadzird, ka ķēniņam' naudas trūkst, poš pie ķēniņa un

piekrāta visus kambarus pilnus ar naudu. Ķēniņš par tādu labumu

atdod šim princesi un pieņem par znotu.

Pa gadiem znots domā ar sievu savus vecākus apmeklēt.

Bet nabaga vecāki vairs nezin, kā dēlu uzņemt. Viņi guģojas:

„Vai dēliņ, ar ko nu tevi cienāsim?"

„Kā, vai skābas putras un sāls boča nav?" dēls atbild un

skubina arī savu sievu ēst. Bet šī stāv, brīnās un neēd. Vakarā

jāiet gulēt. Vecie atkal: „Vai dēliņ, kur nu jūs abus guldināsim?"
„Kā, vai garkūlu salmu nav?"

Šis gul; bet šī stāv un neguļ. „Lai, lai, jau miegs pārvarēsļ"
vīrs domā un aizmieg. Bet pa nakti sieva paņēmi visas dārgās
mantas un aizbēg no vīra. No rīta vīrs tūlīt dzenas pakaļ un to

panāk pie kāda kroga.

„Kādēl tu tā darīji? Tūlīt atdodi visas mantas atpakaļ un ej
vesela uz māju, gan es dabūšu citu sievu."

Nu princese sāk lūgties; bet šis nepielūdzams. Kad beidzot

arī tēvs, māte iet pa princeses pusi un palīdz lūgties, tad šis ap-

žēlojas sacīdams: Vecāku dēļ ļaušu pielūgties; bet arī tikai tad,

ja manu mazo kājas pirkstiņu nobučosi!"

Jā, viņa bučotu gan, ja pats zeķi novilktu.

„Ne, arī zeķe jānovelk!" vīrs uzsauc.

Princese nu novelk zeķi, bet tomēr nebučo ātrāki, kamēr pats

pirkstiņu noslaucīšot.

„Ne, tev arī jānoslauka!"
Beidzot princese noslauka un nobučo kājas pirkstiņu. No tā

laika tā vairs nekad nepretojās vīram un abi dzīvo laimīgi,

7. A. 569a. 725. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē-Pienavā.

LP, I, 71 (38).

Vienam ķēniņam ir trīs dēli: divi prātīgi, bet trešais paviegls.

Katru rītu prinčiem jāstāsta tēvam, ko sapņojuši. Pavieglais
vienu rītu negrib savu sapni stāstīt. Tēvs par viņu sadusmojas un

aizdzen to pasaulē. Viņš aiziet priecīgs un salīgst pie sveša ķē-

niņa kalpot. Svešais ķēniņš ar viņu drīzi iedraudzējas un uztic

viņam visu mantu.

Reiz ķēniņš aiziet tālumā sievu precēt. Jaunais princis ar
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ķēniņa māsu paliek mājā. Vienu nakti princis sapņo, ka ķēniņam
tālumā nelabi klājas. Viņš pastāsta savu sapni ķēniņa māsai: Tā

iedod princim labu zutni naudas un lūdz, lai ejot brālim palīgā.
Princis iet, bet ceļš pārāki tāls, svešs. Kā lai ķēniņu atron? Do-

mīgs tas solo uz priekšu, kamēr laimīgi sasniedz mazu būdiņu»

kur trīs brāli durvju priekšā gar kurni raustās.

„Kas tā nu brāļu starpā darīs?" princis brīnēdamies saka.

„Jā, ko darīt? Šī kurpe ir daudz ko vērta: kad viņu apaun,

tad neviens nedzird solus," šie atbild.

Princis dod brāļiem pulku naudas par kurpi un izdala naudu

uz trim dalām, lai vairāk nestrīdētos.

Netālu no tās būdiņas atkal cita būdiņa. Pie šīs būdiņas trīs

māsas raustās gar cepuri.

„Kas tā nu māsu starpā darīs?" princis brīnās.

„Jā, šī cepure ir daudz ko vērta: kad to uzliek galvā, tad

paliek neredzams."

Princis nodod māsām lielu naudu par cepuri un izdala naudu

uz trim dalām, lai vairāk nestrīdētos.

Netālu no otras būdiņas vēl trešā, kur brāļu bērni gar lakatu

raustās."

„Kas tā nu radu starpā darīs?" princis brīnās.

„Jā, šis lakats daudz ko vērts: kad uzkāp virsū un saņem

visus četrus stūrus, tad aiztiek acumirklī, kur vien vēlās."

Princis nodod par lakatu lielu naudu un izdala naudu uz

trim dalām, lai vairāk nestrīdētos. Nu princis uz kājām. Vis-

pirms tas paklāj lakatu, saņem' četrus stūrus un žvīks! pie ķē-

niņa. Ķēniņš, nabags, pavisam nobēdājies. Vakar bij uzgājis
daiļu, daiļu princesi; bet tēvs ātrāki princesi nedod, kamēr znots

apgādājot tādas dimanta kurpes un tādu neredzētu kleiti kā prin-

cesei. Bet, kur tādas ņemt?

„Pag, pag!" princis iesaucās, „es ar savu kurpi un cepuri ne-

zinot nozagšu pa nakti princesei kurpes un kleiti. No rīta parā-

dīšu sievas tēvam un tad tūlīt atnesīšu tāpat nemanot kurpes un

kleiti atpakaļ. Sievas tēvs no tam nekā nemanīs."

Viss izdodas labi. Ķēniņš, brūtgāns l
,

no prieka nezin ko at-

maksāt princim». Bet princis vairāk neko nevēlas, kā ķēniņa
māsu. Un nu bija diveišu kāzas vienā pašā dienā. Tata dzīvoja,

ka dzīvoja — kāzas vēl daudz, daudz gadus daudzināja.

8. A. 569a. Jānis T:reimani s, Bramberģē, 1 873. g. LP. V,

216 (99).

Vienam ķēniņam aplam gudrs dēls; tikai svešumu vien vēl

nekad nebija redzējis. Tēvs reiz iesaikās: „Klausies, dēls, gudrs
tu esi gan —

kas to liegs — bet kas tā par dzīvi: mājā vien, mājā
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vien! Eji taču reizi plašo pasauli apskatīties un pameklējies sev

sievu — es tavos gados sen biju apprecējies."

Labi. Dēls apsedlo kumeļu un aizjāj pasaulē. Jāj jāj — bei-

dzot apmaldās dziļā mežā un nu gribas tā ēst, tā ēst, ka nekur

šauties. Neko cita darīt — sāks tikai kā lauva rūkt: vai tad kāds

itin nesadzirdēs. Jā, sadzird gan: pats lauva kāp pretim: ko gri-

bot, vinu saukdams?

„Est, ēst! ujā! kā ēst gribas."

„Nieka labad ti(k dikti kliegt!" lauva pabrīnās un tūliņ ataurē

meža zvērus. Papriekšu lācis atskrien noelsies: ko gribot?

„Atnes tam cilvēkam kādu nēsi medus!"

Labi. Necik ilgi atskrien vilks: ko vajagot?

„Atnes tam cilvēkam labu jēra cepeti!"
Labi. Atskrien arī lapsa: ko vajagot?

„Atnes tam cilvēkam zosu tēviņa cepeti!"

Labi, viens divi ēdieni klāt. Nu ēd, nu mielojas, cik sirds

kārojusi; beidzot lauva tik laipns šo no meža izvadīt un tad atva-

dās, ne godīgu paldies neprasīdams. Tik tālu viss gluži labi.

Bet pēc lielā mielasta slāpes arī vairs netaupa: vai visa mēle

krīt laukā, kā māc, un ūdeni nekur ieraudzīt. Neko iesākt, sāk

vaidēt. Te — kur gadījies, kur ne — izlien mazs vīrelis, itin tāds

žirgts: ko kunkstot? vai nelaba sirds mocot?

„Nē, nē — sirds laba; bet slāpes tādas, ka mutei ne augšlēja
vairs nav mikla."

„Pag, pag, nesaki nekā! ače, mans trejdibenu kausiņš —

dzer līdz pirmām ķimenēm, tad neslāps vairs; tikai nedzer līdz

otrām ķimenēm, citādi gribēsies vēl dzert; un ja izdzertu līdz

trešām ķimenēm, tad zvilist gar zemi apreibis."

Ķēniņa dēls izdzer līdz pirmām ķimenēm — ā! esot gan

labs! diezin, cik tāds (kausiņš gan maksātu?

„Ko nu maksātu! — tik, cik tavs jājams zirgs,"

Vai! tad esot brangi — vai nevarot mīt kausiņu uz jājamo

zirgu?

„Kālab nē? Mīsim!"

Labi. Vīrelis nu aizjāja svilpodams, šis paliek kājnieks. Nu,
ko nu darīs

— ies tikai uz priekšu. let, iet — beidzot apsēdīsies

uz ciņa atpūsties. Bet tur ciņa tuvumā bija eža imātei bērni.

Un kāds labs pārgalvnieks apspraudis ezēniem žodziņu: kociņu

pie kociņa. Pārronas eža tēvs, nevar midzenim piekļūt. Gan

izskraidās šurp, turp, gan izgrūstas kociņus, bet viss velti. Te

eža tēvs paskrien tādu gabaliņu sāņus un atšauj ar zaļu lapiņu

mutē. Tagad vedas ātri: kuram kociņam lapiņu piegrūda, tas gar

zemi plaudeniski, kuram piegrūž — gar zemi! Viens, divi eža

midzenis klajš.
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„Pag!" ķēniņa dēls pārdomā, „kas zin, tāda lapiņa man arī

dienās der
— jāpieglabā!"

Un nu ķēniņa dēls, ar lapiņu kabatā, ar kausiņu rokā, saņe-

mas atkal labu cēlienu iet. Bet ne visai tālu gājis, ierauga lepnu

pili. Tūliņ, zināms, poš taisni pilī pie pašā ķēniņa: vai nevarot

darba dabūt?

Kas viņš tāds esot, ar zobiņu sānos? Ķēniņš novēro šo.

„Kas esmu? Ceļa gājējs, kas nu vairāk."

Nu vai negribot viņam par sulaini kalpot?

«Kālab ne? Cik dosi algas?"
Tik un tik. Labi, salīgst. Bet kas jaunajam sulainim par ne-

darbiem galvā! Tūliņ pirmā naktī piešauj eža lapiņu tām durvim,
kur pašā ķēniņa meita guļ. Durvis klaikt! vaļā un šis, kā tauriņš

pie ķēniņa meitas iekšā, lai jel soloties viņam par līgavu!

Jā, jā — viņa labprāt ietu, tāds attapīgs zēns brīnum patīkot;

bet ķibele tikai tā: tēvs par varu dienot pie kaimiņa ķēniņa dēla.

Gan negribējusi, gan pretojusies, bet, ko darīsi, citādi ķēniņa dēls,
kā suns solījis tēvam virsū klupt — zemi izpostīt, ir pašu maitāt.

„Nu, pag, pag, meitiņ! vēl nesaki nekā; jārauga tādi varmā-

kas ievaldīt; es viņam parādīšu, kā suņi kož! Pasaki man tikai

ceļu uz turieni, tūliņ prom neģēli slānīt."

Labi, meita parāda ceļu.

Rīta agrumā jaunais sulainis jau kaimiņa ķēniņa pagalmā un

tūliņ uz pēdām cirsties. Kaimiņa ķēniņš pagrābj arī savu zobiņu

un nostāsies itin lepni: ko šis īsti gribot? Bet tomēr sulainis ie-

domājas: „Pag, pag — pamaz pār tiltu! Kur mans kausiņš? le-

kāms sāku, jānodzeras kāds malks."

Un tā izdzer līdz pirmajām ķīmenēm un steigdamies nomet

kausu turpat zālē. Kaimiņa ķēniņš domā: „Tā tad velna kukainis!

Nav ne svīdis, jau dzer."
Bet tai pašā acumirklī ciemiņš uzsauc: „Dzirdi tu! vai esi

tas, kas mana sievas tēva zemi solījis postīt? Nāci nu šurp!"

„Tu man to teiksi!" kaimiņa ķēniņš dusmās atbild un nu abi

saklūp ar zobiņiem un cīnās ilgu laiku. Beidzot piegurst viens,
piegurst otrs: vajagot atpūsties! Labi. Bet tamēr kaimiņa ķē-

niņš atceras: „Ā! tavā kausā laikam spēka zāles, tādēļ nevarēju
tevi pārspēt — sadzēries priekšlaiku."

Un ne prasa, nekā — tūliņ pretinieka kausam mugurā un iz-

dzer līdz otrām ķīmenēm; nieki nebūs — vēl slāpst: kļaus cauri

līdz trešām ķīmenēm. Šis vēlē arī, lai tikai sadzeras bada kāsis.

Bet kas nu par jokiem: uz reizi lielais tempējs zvilst iereibis gar

zemi. Zināms, tagad negantnieks ātri dabūja, ko bij pelnījis.
Nu ķēniņa dēlam — jaunajam sulainim — bija kāzas ar ķē-

niņa meitu un sievas tēva zemei miers.
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9. A. 596a. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g.,

Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Pc-

dania Lotewskie, Warszawa, 1892, 27.

Vienā istabiņā dzīvoja vīrs ar sievu. Vīrs nomira, bet sieva

vēl dzīvoja loti ilgi, līdz lielam vecumam. Reiz viens puisēns me-

dīdams bija nogājis tai istabiņā izzināt, kas tur dzīvojot. legājis

iekšā, ieraudzīja slimu vecenīti gultā guļam. Puisēns gribēja iet

projām, bet vecenīte viņu aptura, sacīdama: „Neej projām, kad

es nomiršu, tad atstāšu tev šo istabiņu."
Puisēns arī palika. Vecenīte nomirdama iedeva viņam vienu

tabakas dozi.

„Es nesmēķēju tabakas, ko tad lai ar to daru?" jautāja

puisēns.

«lesit ar knipi par šo dozi, tad no tās izlēks trīs vīri, kas tev

piegādās visu, ko tu gribi."

Vecenīte nomira.

Puisēns iesita ar knipi par dozi, viņa priekšā tūliņ ieradās

trīs vīri, kas prasīja, ko viņš vēloties.

«Vecenīte ir nomirusi, viņu vajag apbest."
Vīri apbeda vecīti un atkal nozuda. Puisēns aizgāja no mā-

jiņas projām un iedams nokļuva pie lielas pilsētas.

Apgājis pilsētai visapkārt, viņš nevarēja atrast ieeju iekšā;
otru reizi apgājis, viņš pamanīja durvis, kuras pagrūda ar ceļiem
un tās atvēra vaļā. leejot iekšā, viņš ieraudzīja tur vēršus ganā-
mies. Paķēris vienu no tiem, viņš iesāka to kratīt: gala izkrita,

viņam rokās palika tikai āda.

Uzlicis šo ādu mugurā, viņš aizgāja pie karaļa un lūdza viņu,

lai viņš paņemot viņu par ganu. Karalis viņam pavēlēja cūkas

ganīt.

Pēc kāda laika karalim vajadzēja doties karā; viņš paņēma
sev līdza jaunāko meitu.

Puisēns piedauzīja pie tabakas dozes, un ieradās trīs vīri.

Viņš tiem pavēlēja atvest viņam zirgu un izdarīt tā, ka karalis,

karā būdams, viņu nepazīta Tad puisēns uzsēdies zirgā, aizgāja

karā. Uzvārējis ienaidniekus, viņš atgriezās mājā. Šeit atkal ap-

ģērbās savā vērša ādā un ganīja cūkas.

Karalis, mājā pārbraucis, prātoja, kas gan tas būtu bijis, kas

viņam palīdzējis uzvārēt ieaidniekus.Tad viņš sāka domāt: „Tā kā

man ir loti labs palīgs, tad es varu vest vēl lielāku karu."
Tad karalis paņēma līdz vidējo meitu un aizbrauca uz karu.

Gans, sadzinis cūkas mājās, iesita atkal par tabakas dozi un

pavēlēja vīriem, lai apgādātu viņam zirgu. Tad, aizbraucis karā,

viņš sakāva visu ienaidnieka karaspēku, bet, kaujas laikā, viņš

bija pazaudējis mazo kājas pirkstiņu. Piejājis pie karaļmeitas,
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viņš lūdz, lai viņa iedodot kādu lupatiņu, ar ko varētu nosiet

savu brūci. Karaļmeita, norāvusi no sevis lenti, iedeva to viņam.

Cīnītājs drīzi vien nozuda. Atgriezies mājā, viņš zirgu palaida
vajā, bet pats atkal uzklāja vērša ādu un aizgāja cūkas ganīt.

Karalis atbraucis uz māju, jautā meitai: „Vai tu varētu pazīt
to jaunekli, kuram iedevi lenti?"

„Nē, es viņu nepazītu, jo redzēju viņu ļoti mazu brīdi."

Karalis, pēc labajiem panākumiem, tapa vēl nebēdīgāks un

taisījās atkal uz trešo, vēl nopietnāku karu. Šoreiz viņš bija pa-

ņēmis līdiza vēl lielāku karaspēku un savu vecāko meitu.

Gans sadzen cūkas mājā. nometa no sevis ādu, piedauza pie
tabakas dozes un pavēl vīriem, lai viņam atved zirgu. Tad 'sēstas

tam miugurā un aizjāj.

Viņš atkal uzvārēja ienaidniekus, bet šoreiz cīņā

viņam tika nocirsts rokas mazais pirktiņš. Piejājis

pie karaļmeitas, viņš lūdza, lai viņa iedodot kādu lupatiņu, ar ko

varētu apsiet brūci. Karaļmeita viņam) iedeva savu lakatiņu.

Viņš paņem lakatiņu un nozūd. Atgriezies mājā, viņš savu zirgu
bija piesējis priekšnamā, pats bija nokritis gultā un aizmidzis.

Karalis jautā: „Kāpēc gans tik ilgi cūkas nedzenot tīrumā?"
Vecākā meita aizskrien uz gana dzīvokli, un atrod durvis

aizslēgtas; paskatījusies pa logu iekšā, ieraudzīja gultā guļam
kādu karotāju ar lakatiņā ietītu roku. Atnākusi pje karaļa, viņa
saka: „Mūsu gans ir uzvārējis ienaidniekus, bet tagad viņš gul

nomocījies savā istabā."

Tēvs, māte un divas meitas aizskrien pie gana. Viņi nu pa-

vēl izlauzt.durvis un ieiet priekšnamā, kur atrod piesietu zirgu

bet istabā gulošu karotāju. Uzmodinājuši viņu augšā, viņi tam

pārmet, kāpēc viņš esot tā slēpies.
Puisēns apprecējās ar vecāko karalameitu un dzīvoja laimīgi.

10. A. 569a. 326. 330. Lapas Mārtiņš, Dievs un velns, 1904,

23 (5).

Viens kungs reiz dzīvojis loti izšķērdīgi, pastāvīgi dzēris un

spēlējis kārtis uz naudu. Viņam gan bijusi loti dievbijīga laulāta

draudzene, kas to pastāvīgi lūgusi, lai atmet tādu posta dzīvi, bet

kungs nav klausījis. Tad kunga sieva nodevusies tik savam vie-

nīgajam dēlam un lūkojusi to tā mācīt, lai tas paliktu par godīgu

cilvēku un allaž paļautos uz Dievu. Pēc sievas nāves kungs ne-

maz vairs nebijis valdāms, izputinājis visu savu mantu un drīz arī

pats gājis bojā.

Kunga dēlam nu bijis jāiet pasaulē maizi pelnīt ar trim vērdi-

ņiem kabatā. Tā iedams, viņš saticis vienu vecīti, kas tam jautā-

jis: „Kādēl tu tāds noskumis?"
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Kad nu dēls izstāstījis vecītim savu nelaimi, tad tas teicis:

„Tu jau esi vēl laimīgāks par mani, jo man nav neviena graša.

Vai tu nevarētu man vienu vērdiņu atdot?"

Dēls arī atdevis vecītim vienu vērdiņu un tas viņam iedavi-

nājis/vienu pīpīti, kuras, nekad nevarot izpīpēt.

Tālāku iedams, dēls satiek otru vecīti, kas tāpat lūdz vienu

vērdiņu. Par otru vērdiņu dēls dabūn vienu pudeli ar saldu brand-

vīnu, kura nekad nevarot izdzert.

Drīz vien dēls satiek atkal trešo vecīti, kam viņš atdod pē-

dējo vērdiņu un dabūn par to vienu cībiņu, kurai tik vajagot uz-

saukt: „lekšā!" tad tur būšot viss iekšā, ko vien viņš vēlēšoties.

Šai cibiņā nu dēls dabūn visādus ēdienus, kādus vien tik grib.

Vakarā viņš nonāk pie viena kroga un Jūdzas naktsmāju.
Krodzinieks atbild: „Šodien manai meitai ir kāzas un krogā ne-

kur nav rūmes. Ej labāk šepat uz muižu, tur vecajā pilī labprāt

dod celagājēiiem naktsmāju."
Šai vecājā pilī bijuši apmetušies divpadsmit velni, kas iekaro-

juši skaisto kunga meitu. Viņi tam tikai tad atstāšot meitu, ja viņš

šiem izgādāšot divpadsmit cilvēku par barību. Tādēļ kungs uz-

devis savam krodziniekam sūtīt visus ceļagājējus uz muižu. Su-

lainis vedis arī šo jaunekli uz veco pili un prasījis: „Vai jums še

pilī nebūs bailes? Ļaudis jau stāsta, ka še velni dzīvojot."
Jauneklis tik atbildējis: „Kas uz Dievu paļaujas, tas no vel-

niem nebaidās."

Kad jaunais cilvēks taisījies jau gulēt iet, tad izdzirdīs aiz

durvim kādu balsi: «Redzēsim, ko mums kungs šoreiz būs at-

sūtījis par barību."

To dzirdēdams, jauneklis gan sabijies, bet tad atkal apmie-

rinājies, aizmetis krustu priekšā un noskaitījis vienu lūgšanu. le-

nākuši velni un vecais velns teicis: „Nekas tev nelīdzēs. Tu esi

mums apsolīts un mēs tevi arī apēdīsim."

Jauneklis atcerējies savu pīpīti un sacījis: „Klausait, kungi,
vai jūs papriekšu neizpīpēsit šo pīpīti?"

Velni bijuši ar to mierā un sākuši cits pēc cita pīipēt. Pīpē-

juši, pīpējuši, vai ģībdami, bet nevarējuši izpīpēt. Tā pienācis
gaiļu laiks un velniem bijis jāmūk projām.

Nākošā rītā kunga sulainis gājis uz veco pili ar grozu, kur

salasīt jaunekļa kaulus. Bet tas nācis sveiks un vesels pretī, par
ko sulainis nevarējis vien nobrīnīties. Kungs, to zināt dabūjis,

aicinājis tūliņ jaunekli pie sevis un jautājis tam: „Kā tu varēji no

velniem izglābties?"
Jauneklis visu izstāstījis un kungs to uzlūdzis pie sevis uz

pusdienu. Pie galda kunga meita bijusi sevišķi priecīga par savu

drošo glābēju. Kungs to atkal pārrunājis iet vēl otru nakti uz

veco pili un lūkot velnus no turienes pavisam aizdzīt. Jauneklis
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ari apsolījies vel lūkot cīnīties. Kuniga meita gan negribējusi, ka

jauneklis vēl ietu uz veco pili, bet jauneklis vinu apmierinājis,
ka viss būšot labi.

Vakarā jaunais cilvēks atkal aizgājis uz veco pili gulēt. Drīz
vien atnākuši arī velni un uzsaukuši šim, lai šoreiz vairs nelū-

kojot šos ar savu pīpīti pievilt. Jauneklis atbildējis: „Ka jūs mani

apēdīsit, to jau zinu. Bet vai jūs priekš mielasta neiedzertu

pa šņabītim?"

„Šņabītis jau derētu igan, bet mums jau nav pie rokas."

„Bet man ir, redziet, šai pudelītē!"

To teicis, viņš pasniedzis savu pudelīti velniem, kais nu ņēmu-

dzerdami. Tā pienācis gailu laiks un velniem bijis jāiet
projām.

Tā nu jauneklis palicis atkal dzīvs, par ko kungs loti priecā-

jies un pārrunājis to gulēt tai pilī vēl trešo nakti.

Trešā vakarā velni atnākuši pie jaunekļa ar briesmīgu troksni

un dusmīgi uzbrēkuši: „Šoreiz tu mūsu vairs nepiemānīsi. Ne-

kāds viltus tev neizdosies!"

Jauneklis gājis tiem gluži mierīgi pretī, izstiepis savu cibiņu

pretī un saucis: „Visi jaunie velni manā cibiņā!"

Acumirklī vienpadsmit velni pazuduši cibiņā, tikai viens ve-

cais velns palicis sabijies istabas vidū stāvot. Tad jauneklis sa-

cījis: „Ja jūs visi apsolāties šai pili nekad vairs nerādīties un šo

istabu pienest pilnu ar zelta naudu, tad es jūs šoreiz vēl apžēlošu,
bet citādi arī tev būs jālien manā cibiņā."

Vecais velns arī apsolījies un nu stiepis zelta maisus istabā

līdz pašam gailu laikam. Gailos jauneklis palaidis velnus vajā

un tie arī steigšus vien aizmūkuši.

Nākošā rītā kungi atkal atnākuši apraudzīt jaunekli un atra-

duši nevien pašu sveiku un veselu, bet arī visu viņa istabu pilīm

ar zeltu.

Jauneklis nu apprecējis skaisto kunga meitu un dzīvojis ar

to vecajā pilī priekā un laimē.

Reiz viņš ar savu sieviņu pabraukājies laivā pa ezeru, kas

bijis turpat pils tuvumā. Te uzreiz pacēlušies no ezera velni un

gribējuši tos ieraut ezera dibenā. Bet jaunais kungs ātri apķēries
un uzsaucis sievai: „Sieviņ, padod man cibiņu!"

To dzirdēdami, velni loti sabijušies, tūliņ aizmukuši un nekad

vairs nerādījušies muižas tuvumā.

Piezīme. Šī pasaka ir stipri saīsināta, atmetot liekos sīkumus. Sal.
šo variantu ar 4. sējuma pasaku 54. 1. p. 4, 2. Liekas, ka Lapas Mārtiņš būs

šo to jēmis arī no minētās pasakas. P. Š.
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11. A. 569a. No Hanorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g.,

Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Po-

dania Lotew s k i c. Warszawa, 1892, 18.

Reiz dzīvoja vecītis ar vecenīti. Vāni1bija sapļāvuši vezumu

siena un vecītis veda šo sienu uz pilsētu pārdot. Ceļā viņam

vezums apgāzās. Vecītis ilgi lūdza Dievu, lai tas viņam palīdzētu

pacelt vezumu. Redzēdams, ka Dievs viņam nepalīdz, viņš sāka

lūgt velnu. Velns tūliņ ierodas un prasa: „Ko tu man par palī-
dzību solīsi?"

„Ko vēlies?"

„Atdod man to, ko mājā pārnācis, atradīsi no jauna, un par
ko tagad nekā nezini!"

Vecītis bija ar mieru un velns viņam palīdzēja pacelt vezumu.

Pārdevis izdevīgi sienu, viņš brauca priecīgi uz māju.

Mājā viņš atrod jaunpiedzimušu dēlu. Dēls ļoti ātri auga: ar

katru minūti jau bija lielāks.

Reiz dēls teica tēvam: „Es gribu ceļot."

„Uz kurieni iesi?"

„Kur mani Dievs vedīs."

„Uz kurieni, dēliņ?" jautā māte.

„Tēvs mani ir velnam atdevis; tagad izlūdzos jūsu svētību,"

Tā nu viņš aizgāja.

Ejot ezermalā ierauga melnu cūku pļavu rokam. Viņš pieiet
tai klāt, bet viņa sāk runāt šādiem vārdiem:

„Sēsties man mugurā, es pārnēsāšu tevi par ezeru."

„Puisēns uzsēdās viņai mugurā un nokļuva līdz ezera vidum,
kur atradās saliņa, un uz tās apburta istabiņa. Šinī istabiņā dzī-

voja cūka, kas bija nolādēta karaļa meita.

Kad viņi iegāja istabiņā, tad viņa teica uz puisēnu: „Ja tu

mani izglābsi no laistiem, tad es palikšu tev par sievu."

To pateikusi, viņa aizgāja.

Puisēns sāka lūgt Dievu. Istabiņā nu pieskrēja velni un sāka

trdkšņot, dancot un dauzīties. Puisēns, negriezdams uz viņiem
nekādu vērību, lūdz tikai Dievu. Viņam gan izldlkās, ka velni jau

galdiņu aizķerot, bet drīzi vien sāka gailis dziedāt un velni no-

zuda. Nākošā rītā atnāca nolādētā karaļa meita un atnesa līdza

karstu tēju, Puisēns ievēroja, ka viņai kājas līdz pat ceļiem jau
bija baltas, bet tālāk ar spalvām apaugušas.

„Izgājusī nakts tev bija diezgan grūta, bet nākošā būs vēl

grūtāka."
lesākās nakts un atkal atskrēja velni. Puisēnam' izlikās, ka

velni viņu jau ķerot un raustot, bet gailim dziedot, visi atkal no-

zuda.

Rītā agri karaļa meita atkal atnesa tēju un ēdienu; bet pati

jau bija līdz pusei balta.
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„Trešā nakts būs vēl grūtāka: tev izliksies, ka tu ar visu

istabiņu krīti ūdenī, bet no bailēm tik nesaki: vai!"

To pateikusi vina izgāja. Trešo nakti pieskrēja vēl vairāk

velnu, vēl vairāk viņi dauzījās un puisēnam jau izlikās, ka tie

viņu reizā ar istabiņu metot ūdenī; viņš šoreiz neizolēta un ie-

kliedzās: „Vai!" Ap pusnakti nu viss noklusa.

Rītā agri iznāca karaļa meita atkal visa ar spalvām apau-

gusi un teica: „Es jau tev sacīju, lai tu neteiktu: „Val"; bet tā-

dēļ, ka tu neizcieti, lāsti vēl paliek. Šeit tev ir balts lakatiņš, pār-

svied to par ezeru un tur radīsies ceļš."

Puisēns iziet ārā, redz purvā divus velnēnus kaujamies un

trešo no malas noskatāmies. Viņš jautā, kāpēc viņi kaujoties?

Vecākais no viņiem atbild: «Mazākais igrib palikt par lielākā

purva valdnieku.":

„Ko man maksāsit, es jūs izlīdzināšu."

Vecākais teica: ,J>ošu tev zābakus, kurus uzvilcis, paliksi
neredzams."

Otrs saka: „Bet es tev došu cepuri, kura tevi arī padarīs
neredzamu."

Trešais piebilst: „Bet es tev došu kūjiņu, ar kuru varēsi visu

nosist, ko tikai gribēsi, un tāpat paliksi pa.ts neredzams."

Puisēns, it kā gribēdams viņus samierināt, paņem savu kū-

jiņu, salauž to trijās daļās, aizsviež projām un pavēl velnēniem

salasīt gabaliņus un atnest. Viņi aizskrien, bet puisēns, pa to laiku

apvelk zābakus, uzliek galvā cepuri, paņem kūjiņu un paliek vel-

nēniem neredzams. Tad viņš pārsviež lakatiņu par ezeru pāri

un rodas ceļš, pa kuru viņš pāriet uz nolādētās karaļa meitas

istabiņu. Paņēmis lūgšanu grāmatu rokās, viņš iesāka lūgt Dievu.

Velni atkal atskrien un sajūt, ka kaut kas gan esot istabiņā, bet

nevar nekā redzēt. Ap pusnakti viņi nozūd.

Nākošā rītā karaļa meita atkal atnes tēju un teic, ka viņai
atkal esot baltas kājas. Viņa piedāvā glābējam tēju, bet nekā

neredz istabiņā. Redzēdama, ka ēdieni no galda nozūd, viņa lūdz,
lai parādoties, bet nekā nepamanījusi, aiziet projām.

Otru nakti atskrien vecākie velni, bet nevarēdami nekā re-

dzēt, atkaļ aizskrien.

Rītā karaļa meita bija jau līdz pusei balta. Puisēns, paēdis un

padzēris, paliek tomēr neredzams, lai arī karaļa meita lūdz kā

lūgdamies. Trešo nakti velni atnes krēslā visvecāko velnu. Vecā-

kais pavēl velniem meklēt pa visiem kaktiem:, šķirbām un aiz-

krāsnē. Velni iesākuši meklēt, izjauc pat krāsni. Tad neredza-

mais puisēns, paķēris kūju, sāk veco velnu pērt.

Velms grib atlūgties un kliedz: „Kas tu esi? Es tev došu ve-

selu jmaisu naudas."

Puisēns nu paņem brīnuma naudas maku, kas nekad neizsīkst.



254

Velns saka:. „Iznesiet, bērni, mani no šejienes, ta nav musu

istaba."

Nākoša rītā atnāk karaļa meita, visa balta un skaista. Atne-

susi ēdienu, viņa saka: «Apžēlojies jel un parādies man! Ja esi

vecs, būsi man par tēvu. ja vidējos gados, būsi par vagāru, bet

ja jauns, paliksi man par vīru."

Puisēns, noņēmis cepuri un noāvis zābakus, palika redzams.

Viņi noskūpstījās, apprecējās un dzīvo laimīgi līdz šim.

Piezīme. Šī pasaka, liekas, stipri sagrozīta, kādēļ ari grūti ievieto-

jama šai nodaļā. P. Š.

12. A. 569a. V. Zacharska no H. Ančupānes, Makašānu

pag. Latvju kultūras kr.

Senejūs laikus braucja treis zemnīki uz pilsātu un vedja kotrs

pa vazumam lynu puordūšonai. Braukdami jī sadūmuoja ceļa

apstuot, pabaruot zyrgus un atsapvust. Apstuoja jī pi vīna azara,

padevja zvrgim auzas, paši uzkūdja maizi ar sātā vuorītū gaļu.

Pec iituo lvkuos pi rotiim atsapvust, pagulēt. Vīns nu zemmīkim,
kai lvkuos, cīši aizmvga un nadzierdēja, kai divi zemnīki jū pa-

metja un, pajēmušl juo zyrgu ar vysu preci, nūbraucja uz pilsātu.

Pazamūda zemnīks un redz, ka jis guļ azara molā, vīns pats;

nav juo draugu, nav ari zyrga. Pīsacēļa zemnīks nu zemes, stuov

uz vītas un dūmoj pats sevī, kū tagad darīt: nav ni zyrga, ni pre-

ces. It zemnīks, nūiaidis golvu, pa azara molu, runuodams pats

sevī: „Varbyut mani Dīvs par grāikim nūstruopēja!"

Te redz zemnīks, ka pretī jam īt vacs vecelīts un vaicoj:

„Kuodēl tu, dēliņ, nūiaidis golvu, ej, kas ar tevi nūtyka?"
Zemnīks rauduodams izstuostīja vecelīšaim, kas ar jū nūtyka

un ka jū pametja juo ceļa draugi. Veceļs itys bija pats Dīvs, kurs

pasacīja zemnīkam: „Nabādoj!" un īdevja jam sovas sližas [sniega
kurpes], runuodams: „Kur tev vajadzēs, tu stuojīs uz itūs slīžus

un pasoki treis vuordus: „Nū vēdīt mani tur, kur es gribu!" Sli-

žas tevi nūvess un vysu tu varēsi izdarīt un dabuot!"

Tai vecelits īdevja zemnīkam sližas un pats nūguoja sovu

ceļu tuoļuok. Zemnīks pastatīja uz zemes sližas, sāduos uz jū,
sacīdams: „Sližas, nūvedīt mani tur, kur muns zyrgs un vazums

ar lynim!"
Kad zemnīks pasacēja itūs vuordus — veras: jau jū sližas

atvedja uz pilsātu tur, kur stuovēja juo ceļa draugi un puordevja

lynus. Zemnīks dabuoja sovu zyrgu un naudu par puordūtim ly-
nim un braucja uz sātu. Braukdams zemnīks īraudzēja vīnā būdē

daudz duorgu akmeņu. Zemnīks dūmoj: „Ka es dabuotu taidus

akmeņus," un pasacīja: „Sližas munas, vai es navaru dabuot taidu

akmeņu?"
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Napaspeja zemnīks pasacīt, kai jau pi juo atsaroda taidi

akmeņi.

Zemnīks beja naprecēts un dzeivuoja ar sovu vacū muoti,

kuru jis cīši miīluoja un žāluoja. Brauc tagad zemnīks uz sātu

cīši prīcīgs. Pībrauc jis pi vīnas muižas un redz tur daudz laužu
un pībraukušu doktoru. Zemnīks vaicoj laudim: „Kas te ir?"

Jam atbildēja: „Muižinīka meita mierst zemē un nikaidi dok-

tori jai navar paleidzēt."

Zemnīks ībraucja muižas pogolmā un prosa kolpam, kab jis
pasacītu muižinīkam, ka jis tvuleu izzuolēs juo meitu. Kolps
tyuleņ pasacīja šovam kungam: „Vīns zemnīks, kurs gaida jyusu
uz pogolma, runuoja, ka jis tyuleņ izzuolēs jyusu meitu."

Muižinīks tyuleņ izguoja uorā, pasaucja zemnīku pi sevis un

soka: „Jo tu izzuolēsi munu meitu, tad es tev atdūšu jū par sīvu!"

„Labi!" pasajēmjās zemnīks, izguoja uorā pi sova zyrga un

soka sližom: „Sližas munas, paleidzīt man izzuolēt muižinīka

meitu!"

Sližas tyuleņ nūvedja zemnīku uz baznīcu un pasacīja zem-

nīkatm: „Pajem buteii svētītuo yudeņa!"

Zemnīks pajēmja buteli svētītuo yudeni un 'sližas nūvedja jū

atpokal uz tū muižu, kur beja slyma meita. Zemnīks īguoja tymā
kambarī, kur gulēja slyma, īdevja jai padziert svētītuo yudeņa

un apmozguoja jū. Muižinīka meita tyuleņ palyka vasaļa. Mui-

žinīks un vysi doktori breinuojās. Muižinīks beja cīši prīcīgs un

atdevja sovu meitu zemnīkam par sīvu. Sataisīja lelas kuozas
...

Nu tuo laika zeminīks dzeivoj par lelu kungu un lobuokū doktoru.

Tuos sližas jis tur pi sevis un zuolej ļaudis nu vysaidom slimībom,
bet tū naudu, kuru jis pelu ej, atdūd übogim.

13. A. 569a. E. V., Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

Kāds ķēniņa dēls gribējis precēties, bet nav varējis atrast sev

patīkamu līgavu. Viņš gājis pie zīlētāja, lai tas pasacītu, kuru lai

precē. Zīlētājs atteicis, lai ejot pa visu valsti un lūkojot atrast

tādu jaunavu, kas kannās viņam acīs skatīties.

Kādā dienā ķēniņa dēls braucis gar vienu māju, kur pameita

ar īsto meitu plūkusi linus. Tai pašā laikā īstā meita bārusi bāre-

nīti, bet ieraudzījusi lepno ķēniņa dēlu, sākusi smaidīt un brīnīties,

kur šis braucot.

Turpretim bārenīte plūkusi savus linus un nepacēlusi nemaz

acis uz augšu. Nu ķēniņa dēls iegājis pie saimnieces un teicis, lai

pasaucot to meitu, kas, linus plūkdama, nemaz neskatījusies ap-

kārtj jo viņš gribot to precēt.

Bet saimniece nopratusi, kas par lietu, un viņas vietā pa-
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saukusi savu īsto meitu. Ķēniņa dēls tomēr redzējis, ka saimniece

grib viņu apmānīt, tādēļ braucis atkal pie zīlētāja padomu prasīt.

Tagad viņš dabūjis no zīlētāja vēl gud)rāku padomu nekā

pirmo reizi. Zīlētājs teicis, lai braucot precībās un sūtot abas mei-

tas pie tuvākās upes pēc cirvīša, kas tur bērza celmā būšot ie-

cirsts, un kura nu cirvīti atnesīšot, tā būšot īstā.

Pēc dažām dieniām iķēniņa dēls brauc atkal precībās un

sūta meitas pēc cirvīša. Papriekšu gājusi īstā meita cirvīti mek-

lēt. Kad viņa cirvīti atradusi upes malā, bērza celmā iecirstu,
tad gribējusi to ņemt un nest uz māju, bet par nelaimi cirvītis

nedevies rokā. Kad īstā mieita bijusi jau diezgan ilgu laiku izmo-

cījusies un cirvītis tomēr vēl nedevies rokā, tad viņa sākusi to

visādi lamāt un lādēt, jo bijis vien jāiet mājā bez cirvīša.

Otru reizi gājusi pameita pēc cirvīša. Tai arī cirvītis lecis

gaisā un nedevies rokā, bet viņa sākusi cirvīti lūgt, kamēr tas

iecirties celmā un devies, lai nes uz māju. Te saimniece redizējusi,

(ka ienīstā pameita nes cirvīti, nelaidusi nesēju istabā, bet pavēlē-

jusi tai sanest govim ūdeni.

Pameita arī steigšus devusies pie akas un sākusi smelt

ūdeni, bet nejauši cirvītis izšlucis no rokām un iekritis akā. Nu

saimniece smaidīdama sākusi ķēniņa dēlam sūdzēt, kāda nesa-

pratne esot pameita, metot tīšām dārgumus akā. Tomēr ķēniņa
dēls nekam vairs neticējis un vedis tik pameitu mājā.

Piezīme. No brīnišķīgi apprecētām kēnina un kunga meitām nav šeit

šķirama arī brīnišķīgi uzmeklētā bārenīte. P. Š.

14. A. 569a. 540. R. Bērziņš, Smārdē. LP. IV, 116 (24, 4).

Vienreiz velns atbraucis vienu meitu precēt, bet tēvs nede-

vis meitu. Kā nedod — velns paķēris meitu un prom uz elli, kur

licis savai tēva mātei kāzas rīkot, ka var pēc 3 dienām precēties.

Meita, to dzirdot, briesmīgi raudājusi. Sunītis teicis: „Neraudi vis,

meitiņ, bet klausi, ko tev teikšu, tad tiksi no velna nagiem vaļā.
lelien papriekšu darvas mucā, tad dūnu mucā un bēdz projām, tad

neviens tevi nepazīs!. Bet ja uz ceļa prasa, ko ellē dara, tad at-

bildi: „Cep un vāra — mazgā baltas pētersīles!"
Meita tā izdarījusi, vēl paņēmusi kādu kulīti velna naudas un

tad aizbēgusi. Uz ceļa tā satiek velna brāli, tas notura dūņaino
meitu par pūķi, prasīdams: „Pūķi, ko dara mana brāļa līgava?"

„Cep un vāra — mazgā baltas pētersīles!" šī atbild.
Gabalu gājusi, satiek velna māti, tā prasa: „Pūķi, ko dara

mana vedekla?"

„Cep un vāra — mazgā baltas pētersīles!"
Beidzot satiek pašu velnu, tas prasa: „Pūķi, ko dara mana

brūte?"
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„Cep un vāra — mazgā baltas pētersīles!"
Bet velns, ellē nonācis, neatron savu brūti — sukā pakal.
Meita mana, ka velns jož, un nu skrien, ko māk. Par laimi

izdodas vēl laikā iebēgt tēva mājās un aizcirst durvis; velns no-

grābstas vien — nekā vairs darīt. Tā paiet savs laiks. Te meita

vienreiz atminas, ka solījusi no elles to sunīti izglābt, jo tas bijis
noburts ķēniņa dēls. Viņa nogājusi atkal uz elli un teikusi velnam,
ka nu esot apdomājusies pie viņa iet par sievu. Velns priecīgs

bez gala. Bet šī klusu sarunājusies arī ar sunīti un sunītis teic:

„Tev jānozog apakš velna pagalvja mazs akmentiņš. Kad ar

to man iesitīsi, tad palikšu par cilvēku. Bet akmentiņu var tik

pašā pusnaktī dabūt, ne ātrāk, ne vēlāk."

Labi — meita ielien naktī velna istabā, pieiet pie gultas un

pabāž roku apakš pagalvja — velns krāc, iai visas istabas trīc.

Šī atron gan tur akmentiņu, bet nevar nost dabūt no pagalvja.
Nu gaida pašu pusnakti. Pienāk tā — jā, nu var dabūt. Bet līdz

akmentiņš paņemts — velns brīc! stāvus. Meita iebēg pagultē.
Velns izgrābstās, izgrābstās — liekas atkal gulēt. Nu meita iesit

ar akmentiņu sunītim: sunītis paliek par skaistu ķēniņa dēlu. Un,
kamēr ellē visi guļ — šie pārbēg pie vecākiem. Ķēniņa dēls ap-

prec meitu un dzīvo laimīgi.

15. A. 550. 327. 314. 313. 312. 569a. A. Vilciņš, Svitenē. LP. 11, 96

(94, 4).

Vienam tēvam dlspadsmi tdēli: tie vienpadsmit bijuši lieli

pārgalvnieki, tādēļ ka noraudzījuši to divpadsmito brāli un par

muļķi vien saukājuši. Vienreiz tēvs licis saviem dēliem lielā me-

žā avis ganīt. Bet tie vienpadsmit brāļi nevīžojusi ganīt, teikusi

muļķim: „Gani tu, mēs iesim mežā pastaigāt!"

Muļķītis, ganījis līdz vēlam vakaram — vēl brāļi nebijuši at-

pakaļ. Neko darīt — sadzinis avis apakš lielas ābeles un domā-

jis turpat mežā pārgulēt. Tai ābelei bijuši varen lieli āboli. Muļķī-
tis domājis: „Pag, pag, ja mani par muļķi turat, tad darīšu arī,

kā muļķis dara!"

Viņš uzlīdis ābelē un sācis ābolus aitām virsu purināt. Lie-

lie āboli, smagi krizdami, nosituši visas aitas. Atnāk nu gudrie

brāļi, šie nesamana, ko darīt, ko iesākt. Muļķim uzticējuši ganīt,

tas nu nositis visas aitas, ko nu tēvam atbildēt? Beidzot iedomā-

jās tā: sanesīšot nosistās avis kūtī un salikšot garšļauku_ vienu

pie otras; no rīta tēvs tad domāšot, ka avis par nakti nosprāgušas.

Labi, sāk šie avis nest uz mājām: gudrie pa vienai, muļķī-

tis pa trim, četrām uz reizi. Necik ilgi —
visas kūtī guļ, kā līdums.

No rīta māte dēliem izvārījusi brokastā ķiļķenus. Gudrie

brāļi ēd pa vienam ķiļķenam — muļķītis pa trim, četriem uz reizi.
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Gudrie pārmet muļķim, tik daudz neēst; vai viens pats gribot

podu izēst? Bet muļķītis atcērt: „Es nesu trīs, četri uz reizi, es

arī ēdu trīs, četri uz reizi; jūs nesāt pa vienai, jūs ēdat pa vie-

nam ķilķenaim."

Gudrie, to dzirdēdami, met muļķītim ar acim, lai apklusot, ci-

tādi no viņa valodas vēl tēvs apmānīšot, ko izgājuši nakti iz-

darījuši. Tā tas nu paliek. Tēvs bija gan izbrīnējies par avim, bet

ko darīt, kas pagalam, pagalam.
Nu tēvs iedod dēliem citu darbu: lai ejot katrs savu nakti

pļavā siena kaudzes sargāt, jo — kas esot, kas neesot —
katru

nakti sākot brīnum pulka siena zust.

Labi, papriekšu ies gudrie brāļi sargāt. Šie izsargājas vien-

padsmit naktis, bet nenoķer nekā un siens, kā zudis, tā zudis.

Divpadsmito nakti ies muļķītis sargāt. Bet muļķītis dara gudri:

viņš izplēš kaudzei lielu robu un noslēpjas, ka ne redzēt. Pienāk

pusnakts — sāk liela vētra sacelties 1; pāriet tā, te pienāk pie kau-

dzes sirma ķēvīte un ēdīs. Bet muļķītis švikt! no kaudzes ārā

un uzrauj ķēvītei apaušus galvā. Ķēvīte sāk lūgties: „Laid mani

vaļā! atsūtīšu tēva stallī, ja patīk, divpadsmit zirgus, ka laistās

vien, bet mani laid vaļā!"

Muļķītis palaiž un pārskrien mājā pie brāļiem:

„Ceļaities, ceļaities, cita stallī, kaisiet 12 steliņģus — drīzi

būs divpadsmit zirgi klāt!"

Gudrie, to dzirdēdami, zobojas:

„Ej muļķi, ej —
šis mums te lielīsies divpadsmit nosargājis,

kā tad mēs, 11 naktis sargādami, nevarējām, neviena zirga no-

sargāt !"

Un gudrie brāli neiet un neiet steliņģus taisīt.

„Ne, ne!" muļķītis atsaka un aiziet viens pats pakaisīt. Te —

līdz labi beidzamais pakaisīts — divpadsmit zirgi klāt: vienpads-

mit, ka laistas vien, bet divpasmitais tāds kumeliņš. To redzē-

dami, gudrie brāļi, vadzi, atjozīs uz stalli un sāks platām mutēm

brīnīties, bet muļķītis neko.

Tomēr, kas nu otrā dienā par jokiem! Gudrie brāļi izveduši

vienpadsmit labākos zirgus laukā, sakāpuši mugurā un jāšot pa-
sauli apskatīties; mazais kumeļš palicis stallī, to lai ņemot muļķī-
tis, ja gribot arī līdz jāt. Neko darīt — jāņem tas pats kumeļš un

jajaj brāļiem par apsmlekli līdz. Bet mazu gabaliņu jājušam, ku-

rn eļšjnokusis,_ nespēj vairs nest. Ko nu? Vairāk neko — jākāpj
zeme, jāiet kājām un jāved kumeļš pie pavadas. Zināms, gudrie
brāļi pa to laiku jau gabalā. Tā aiziet tā diena. Vakarā vēlu muļ-
ķītis iečāpo ar savu kumeļu vienā vietā pārgulēt. Un cik jocīgi!
leiet iekšā — gudrie brāļi tai pašā vietā jau priekšā, ari nodomā-

juši tur pārgulēt.

„Labi, kad tā vēl gadījies!" muļķītis atteic, iziedams savu ku-
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meļu apkopt. Gudriem brāļiem turpretim ne prātā arī savus zir-

gus kopt. Aiziet nu uz stalli — kumeļš ēzdams, vadzi, piesauks

muļķīti pie auss un iečukstēs: „Klausies! Tas, pie kā mēs šonakt

esam apmetušies, ir liels burvis, jādzīvo prātīgi. Kad pienāks

gulēt ejams laiks, tad burvis jums, brāļiem, dos divpadsmit meitas

klāt gulēt. Bet ap pusnakti, tad ņemiet katrs savu meitu un svie-

diet pret sienu, lai noblaikšķ, un tad steidzieties ārā; mēs, div-

padsmit zigri, jau gaidīsim pie durvim1
,

ka var tūliņ jāt. Tad vēl

ko! Tā tu mani nepajāsi — pievedi pie vienpadsmitā zirga —

tā mana māte — iezīdīšos!"

Muļķītis pieved: Un ik nu kumeļš zīž, ik aug kā traks lielumā.

Nu muļķītis iesteidzas iekšā, pasauc brāļus sāņus un iečukst, kas

naktī darāms. Šie klausīs gan. Are! kad nelaime uz kakla, kā

tad pat muļķa padoms labs. Pienāk nu guļas laiks — jā, burvis

ar divpadsmit meitām saguldiina šos vienā rindā un pats tad aiz-

iet citā istabā gulēt. Bet ap pusnakti, kad meitas aizmigušas, brāļi
visi klusām saceļas, pagrābj katrs savu meitu un laiž pret sienu.

Tai pašā acumirklī no sienas izšaujas dunči un sagraiza meitas

gabalos, ka nedabū ne iepīkstēties. Nu brāļi visi pa durvim ārā,

zirgiem mugurā un prom. Bet kumeļš tagad bija palicis par visiem

zirgiem lielāks un staltāks. Tagad viņš skrien papriekšu, citi

brāli nopakaļus ar saviem zirgiem tik tik ko panākt.

Pa brītiņam muļķītis atskatās atpakaļ un ierauga: burvis dze-

nas pakaļ. Ko nu?

„Nekas!" kumeļš atsaka, „manos saros ir klints gabaliņš,

svied to zemē!"

Muļķītis nosviež. Tūliņ gadās jājējiem aiz muguras augsti*
stāvi kalni ar platām, dziļām gravām. Kamēr nu burvis kalniem

pārtiek — šie jau Lielā gabalā. Beidzot burvis, pāri ticis, laiž

pakal. Ko nu?

„Nekas!" kumeļš atsaka, manos saros ir suseklis, svied to

zemē!"

Muļķītis nosviež. Tūliņ gadās jājējiem aiz muguras liels biezs

mežs, ka ne pelīte izlīst. Burvis paliek par viesuli un lauž kokus

kā traks. Tomēr par to laiku šie gabalā. Uz vienu reizi burvis

atkal uz papēžiem. Ko nu?

„Nekas!" kumeļš atsaka, „manās krēpēs maza pudelīte, svied

to zemē!"

Muļķītis nosviež. Tūliņ gadās aiz muguras liela jūra; ik soļu

skrien, ik jūra paplēšas piatāka. Burvis peld, peld, beidzot piekusis

nogrimst dzelmē.

To redzot, brāļiem noiet kā slogs no sirds, viņi sāk jāt soļus,

zirgus atpūtinādami.
Beidzot iejāj atkal vienā vietā pārgulēt. Bet tai vietā tiem

iesāk stāstīt ērmīgas lietas, proti. Te necik tālumā esot mežs,
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tai mežā esot ķēniņa pils ar lielu akmeņu stabu pagalma. Tai

pilī esot divpadsmit ķēniņa meitas, kuru nevarot ieraudzīt, tadej
ka esot apburtas. Arī tas mežs esot apburts: visi koki esot senā

ķēniņa kara spēks. Tomēr tikdaudz esot zināms. Ja divpadsmit

brāli, kas piecpadsmit naktis apņemtos pili pie akmeņu staba sar-

gāt, tad kara spēks atdzīvotos un liels pilsēts izceltos ar visiem

iedzīvotājiem.

Brāli apņemas to izdarīt. No rīta tūliņ aizjāj pili meklēt.

Lielām mokām atron arī dziļi mežā tādu pili, kur pagalmā akmeņu

stabs. Zirgus brāli tūliņ ievieto stallī, bet paši ieiet pilī apskatī-

ties. Pirmā istabā nekas — tukša. Otrā arī nekas sevišķs, bet

trešā ir liels garš ēdams galds ar 12 šķīvjiem un divpadsmit bļo-
dām. Bļodās visgardākie ēdieni. Nu labi ņem paēd un tad aiziet

uz stalli zirgus pakopt. Bet tos brīnumus, ko nu atron! Zirgi visi

apkopti un vēl apsegti ar skaistām segām; bet muļķīša zirgam
zelta sega un ēdamais arī labāks.

Pienāk vakars. Brāli norunā tā: papriekšu iešot vecākais

brālis savas piecpadsmit naktis pagalmā pie akmeņu staba sar-

gāt un tad atkal citi. Labi! tā paliek. Vecākais aiziet pie staba

un šie nu apskatīsies pēc guļas vietām. Skatās, skatās — nekur

ieraudzīt. Beidzot ieies dziļāki pilī, tur atron vienpadsmit gultas.

Gudrie brāļi saka: „Tās ir tik mums, tev, muļķīti, jāguļ zemē!"

Muļķītis gan iesakās, ka viena gulta jau paliekot tukša, tādēļ ka

vienam jāejot sargāt. Bet gudrie ne par ko —kā lai muļķītim at-

vēlot sagulēt vecākā brāļa gultu? Citrīt ienākšot nogulēties,
kur tad?

Muļķītis arī vairs netiepjas, ieiet vēl dziļāki pilī pameklēt.

Un, re, pašā dibins istabā atron zelta gultu ar zelta apsegām.

Muļķītis tur aizmieg, kā Dieva ausī. Bet nakti viņam parādās
viena ķēniņa meita, tomēr gluži melna kā zeme un, ne vārdiņa

nerunādama, drīzi atkal aiziet. Otrā naktī jau parādās trīs meitas,
trešo sešas, ceturto visas divpadsmit. Piekto nakti visas div-

padsmit ienāk jau ar baltām pierēm, bet vēl gan nerunā. Sestā

naktī visas ienāk jau ar baltiem ģīmjiem, bet vēl nerunā. Septītā

viņas jau līdz krūtīm baltas, bet vēl nerunā. Astotā meitas jau
līdz pusei baltas un nu jau runā.

Muļķītis tagad izprasa šo to par pili. Ķēniņa meitas starp
citām lietām stāsta, ka pils pagrabā esot daudz daudz zelta, bet

lai tik brāļi nenogurstot sargādami, gan tad zeltu beigās dabūšot.

No rīta muļķītis tāpat domā pastāstīt saviem brāļiem par

zeltu, kas pagrabā, par ķēniņa meitām, kas jau iesākušas runāt,

pieskubinādams neapnikt katrs savas pieepadsimit naktis sargāt,

gan tad būšot dikti labi. Bet brāļi, par zeltu padzirdējuši, nemaz

vairs pie prāta. Kādēļ vēl viņiem vajagot te mocīties sargājot,
paņemšot katrs labu čupu zelta un dzīvošot laimīgi. Muļķītis gan
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lūdz tā nedarīt, bet nekā. Šie pagrabā iekšā, saberas zeltu un nu

jās prom. Muļķītis negrib līdz jāt, bet šie ar varu piespiež. Neko

darīt — jāj raudādams šiem nopakaļus.
Paiet gads. Vienpadsmit brāli pa to laiku notērējuši visu savu

zeltu, ka ne skrapatas neatlicics. Ko nu? Sadomājuši uz to pašu
vietu atpakaļ jāt, kur toreiz padoms piedots pili sargāt. Atjājuši,
iesākuši runāt — vai akls! šie saņemti kā no ļauna. Visi vien-

padsmit esot tik tādi gaisa grābekļi, kas pēc zelta izbadējušies,

nevīžojuši piecpadsmit naktis sargāt. Tagad turpretim, ja gribot
ko panākt, neesot vairs viegli. Nu katram brālim esot jāsargā
trīsdesmit naktis un ja šoreiz vēl tā izdarīšot, tad būšot jāsargā
sešdesmit naktis.

To dzirdēdami, brāļi saņemas un jās atpakaļ uz pili. Nojāj,
ieliek zirgus stallī un nu sarunā katrs tās trīsdesmit naktis izciest,
lai kas. Labi. leiet iekšā, apskatās — nav vairs tā, kā pērn. Div-

padsmit šķīvju un divpadsmit bļodu vietā nu tik viens pats šķī-
vis, viena pati bļoda muļķītim — šiem nekā ko ēst. Tomēr muļ-

ķītis ieēd mazāk un atstāj bļodā šiem arī ko ielaizīties. Pēc mal-

tītes ies zirgus raudzīt. Vai akls, kas nu! Visi vienpadsmit zirgi
saplosīti gabalos un ar visiem sedliem sasvieti kaktos; tik muļ-
ķīša zirgs vien apkopts un ar zelta segu apsegts.

Pienāk vakars. Sāks guļas vietas meklēt, bet re, nu! Nekur

vairs gultas atronamas; tik muļķītim vienam pašam senākā gulta,

šiem jāguļ uz grīdas. Bet šoreiz muļķītis iesakās, ka viņš iešot

pa priekšu savas trīsdesmit naktis izsargāt, tad citi brāļi. Labi.

Te nakti parādās visas divpadsmit ķēniņa meitas tiem vien-

padsmit brāļiem, sacīdamas: „Jūs blēži! jūs, zeltu rīdami, vē!

neesat atēdušies, vēl jums te kas ko meklēt! Kādēļ neklausījāt

muļķīti?"

Kad no rīta muļķītis ieiet tanī istaba, kur brāli gulējuši, tad

neatrada vairāk nekā, kā tik vienpadsmit asiņu peļķes. Muļķītis

sāk gauži raudāt pēc brāļiem, un viņam visas tās trīsdesmit nak-

tis pie akmeņu staba tik garas, tik garas.

Bet trīsdesmitajā naktī visas divpadsmit ķēniņa meitas parā-

dās muļķītim jau viscaur baltas, tik kāju pēdas vien vēl melnas.

Viņas saka: „Sinī beidzamā naktī te, muļķīti ļoti grūti klāsies, bet

pieķēries pie akmeņu staba un turies un cieties!"

Un tā arī bija. Līdz sākās pusnakts, te nāk velni ar asiem na-

giem to skrāpēt, nāk čūskas ar atplēstām: rīklēm to dzelt, krīt

ugunis uz galvu to dedzināt, bet muļķītis apķeras stabam un cie-

šas, zobus sakodis. Izcieta arī. Bet tad arī bija tīri pie beigām—
tik tik vēl varēja ievilkties gultā. Tomēr, kad pamodās, tad bija
ko redzēt, kas pa to laiku noticis. Visi koki palikuši par kara spēku

un vesels pilsēts izcēlies ar ļaudim, ka čum un kust. Divpadsmit

ķēniņa meitas, tās tagad gluži baltas un nezin, kā pateikties par
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[pestīšanu. Bet ļaudis, tie muļķīti vairāk nesauc, kā par jauno ķē-

niņu un jaunāko ķēniņa meitu par viņa ķēniņieni. Nu, kad jau

tā — neko darīt. Rīko kāzas un saprecās arī ar jaunāko ķēniņa

meitu.

Pēc kāzām muļķītis iziet apskatīties savu kara speķu. Bet

ķēniņiene viņam piesaka, lai atpakaļ nākdams neņem ne no viena

itin nekā. Tomēr muļķītis to piemirsis. Atpakaļ nākot, necik tālu

no pils nāk sieviete — (tā bijusi burvja sieva, ragana) — pretim

ar vareniem āboliem un piedāvā tos muļķītim. Šis paņem arī

vienu. Bet tai pašā brīdī sāk vispār tumšs mesties. Muļķīša sieva,

pils logā sēdēdama, samana, kas nu par nelaimi. Tā ātrumā paķer

zobiņu, aizskrien pie vīra un sauc: „Met ābolu gaisā!"
Šis met arī un tā šī ar zobiņu pārcērt ābolu divās dalās. Ra-

gana tūliņ mirst un nu atkal gaišs, kā bijis.

Bet tai pašā brīdī raganas vīrs, burvis, izrāvis pagalmā ak-

meņu stabu sev par nūju un paņēmis to rīkstīti, kas apakš staba

glabājusies. Tai rīstītei bijis tāds spēks: kam tik uzsit — viss

paliek par akmeni. Un ko nu burvis dara? Tūliņ pie muļķīša iek-

šā, sacīdams: „Jā tu savu ķēniņieni neatstāsi, tad tūliņ ar rīksti

visu tavu valsti noburšu par akmeni!"

Muļķītis labi sajēdz, ka ar varu pretoties nelīdz, tādēļ at-

bild: „Jā, jā, atstāšu gan; tik ļauj man beidzamo 'reizi ar sievu

divatā parunāt."
Šis ar mieru. Muļķītis nu izstāsta sievai, kas darāms: viņš

paslēpšoties tepat pilsētā, bet viņa lai raugot izvilt burvim, kur

tas savu spēku noglabājis. Tā paliek. Te otrā, trešā dienā ķē-

niņiene jau slepus prom pie muļķīša — esot jau izvīlusi. Viņpus

šīs valsts esot liela pļava ar zīžu zāli* tanī pļavā ganās cūka,
tanī cūkā podiņš, tanī podiņā glabājoties burvja spēks.

To padzirdējis, muļķītis atvadās no savas sievas un jāj pļavu
meklēt. Jāj, jāj/— atron zīžu pļavas malā mājas. Tam saimnie-

kam tanīs mājās avis tik vājas, ka kauli vien. Muļķītis prasa:

„Kādēļ tik vājas tavas avis, vai tev nemaz gana nav?"

„Ne man gana, ne arī labas ganības — plika atmata, tas viss.

Zīžu pļavā gan ganības būtu — tur nedrīkstu ganīt, citādi niknā

cūka avis saplosītu."

„Pieņem mani par ganu, es izganīšu."
Labi. Otrā dienā muļķītis izdzen saimnieka avis ganīt zīžu-

plavā. Te cūka ar atplēstu rīkli virsū. Bet muļķītis satver cūku

un nu laužas labu laiku. Beidfzot cūka saka: „Ja es dabūtu dub-

ļos pavārtīties., tad es tevi pārspētu!"
Bet muļķītis atbild: „Ja es dabūtu kumosu cūkas gaļas, tad

es tevi pārspētu!"
Par laimi šo sarunu saimnieks izdzirdējis. Viņš bija iznācis

tāpat slepeni noskatīties, kā ar ganīšanu veicas. Saimnieks tū-



263

liņ aiztek uz istabu pēc gabaliņa cūkas gaļas un atnes muļķītim
uzkost. Un skat, līdz muļķītis gabalu norijis — cūka pārvarēta un

nokauta. Cūkas vēderā muļķītis atron spēka podiņu. Bet līdz

spēka podiņš izņemts, te zīžu pļavā izceļas liels pilsēts ar lielu

kara spēku un viņa vienpadsmit brāļi arī turpat dzīvi gadījušies.
Ko nu? Tūliņ muļķītis ar spēka podiņu padusē, paņem savus

brāļus, kara spēku un ies nu burvi mākt. Viņš sapratis, ko tas

nozīmē; tādēļ paņēmis to kara spēku, ko muļķītis papriekšu bija

izglābis, un nācis muļķīti mākt.

Bet pa to laiku, kamēr kara spēki viens otram tuvojas, muļ-
ķīša sievai piedzimst dēls.

Drīzi kara pulki satiekas. Muļķītim burvja spēka podiņš rokā,
bet burvim tā rīkste, kas katru par akmeni pārvērš. Muļķītis tie-

cas spēka podiņu sasist pie burvja galvas, lai tas mirtu, burvis

atkal tiecas muļķītim ar rīksti uzgāzt, lai tas par akmeni paliktu.
Beidzot klaikt! muļķītis pamanīdamies sasit podiņu, bet burvis,

mirdams, švikt! uzsit ar rīksti muļķītim. Šis nu gan nomirst, bet

muļķītim arī jāpaliek par akmeni. To redzēdami, Ivieupadsmit

brāļi ļoti raud pēc muļķīša un aiztek muļķīša sievai izteikt, kā

noticis. Tā, nabadzīte, raudājusi vēl rūktāki pēc savā vīra —

bet nekā palīdzēt.

Pēc laika vienpadsmit brāļi griežas atpakaļ uz to pilsētu, ko

muļķītis beigās bija izglābis, un paņem muļķīša sievas māsas,

vienpadsmit ķēniņa meitas, sev par sievām līdz.

Te pēc sešiem gadiem muļķītis parādās savai sievai sapnī.

Lai aiznesot savu dēliņu pie ta akmeņa staba un lai iegriežot dē-

liņam pirkstā. Ar tām asinim, kas no bērna pirksta iztecēšot, lai

aptraipot akmeņa stabu. Sieva tā dara un, re, muļķītis tai pašā
brīdī/paliek atkal par cilvēku, Nu bija viss atkal labi.

13. Zaķu gans.

1. A. 570. Mātvr v Atis, Grāven dāl ē. LP. VI, 995 (147).

Vienam kungam bijis simts zaķu, un viņš nevarējis nevienu

ganu dabūt, kas spētu to simtu noganīt. Bet vienu dienu taču at-

nācis kāds ganu zēns, kas apņēmies viņus noganīt. Kungs vaicā-

jis: „Ja tu noganīsi, cik tad maksas gribēsi?"

„Sieku naudas — ne vairāk, ne mazāk!" Labi, solījis arī to

sieku.

Bet krusstēvs zēnam bija iedāvinājis mazu stabulīti; ar to

varēja brīnuma lietas ganos izdarīt. Un tā tai dienā, līdz ko ganā-

mos zaķus izdzinis, kungs pakal, uzstādams, lai dzenot zaķus

mežā ganīt, ne te klājumā! Bet kur nu zaķus mežā noganīsi? Kā
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iedzen — visi izklīst pa malu malām, ka ne redzēt. Cits tagad
būtu nezin kā sabijies, bet zēns par to ne ausis nepaceļ. Viņš

izņem savu krusttēva stabulīti, pastabulē drusku — zaķi bizo

kopā kā putenis un paliek tik rāmi kā.sapīti, neklīst ne traki vairs.

Tā viņš sagānījis labu laiku. Bet kungs brīnum ēdies par to,

ka šim zaķi neklīstot un — ko domāt — pierunājis savu gaspažu,
lai tā ejot zēnam — ja vairāk ne — vienu zaķi izkrāpt, arī viņam

pietikšot.

Labi, gaspaža apvelkas vecās drēbbēs, ka nepazīst, aiziet pie

gana un piijas un lūdzas kā rūgta nāve virsū, lai jel vienu vienīgu

zaķīti pārdodot. Zēns pārdomā, pārdomā — beidzot pārdos arī

vienu. Gaspaža ieliek zaķi kurvī un smiedamās stiepj mājā. Bet

tiklīdz nu būtu turpat pie vārtiem,, te zēns pastabulē savu sta-

bulīti un tā zaķis klupdams, krizdams no kurvja ārā un atpakaļ

pie citiem zaķiem.

Gaspaža noplātās vien un izstāsta kungam, kā noticis. Bet

kungs domā: „Viņa īsti gudri nav pratusi izdarīt, tādēļ iešu pats."
Otrā dienā kungs apvelkas vecās drēbēs, uzkāpj vecai ķēvei

mugurā un jās zaķi izkrāpt. Aizjāj pavisam nepazīstams: vai ne-

varot par labu maksu vienu zaķi pārdot? Kālab ne? Jā viņš no-

bučojot savai ķēvei asti, tad tūliņ. Neko darīt, jābučo, ja grib

zaķi dabūt. Un tā nu nobučo to asti, paņem zaķi un jās mājā. Bet

līdz labi pie vārtiem, te tilu, tilu! zēns iestabulējas un zaķis nāk

griezdamies atpakaļ.

Kungs dusmās nezin vairs, ko būtu izdarījis. Tūliņ sauc zēnu

mājā un par to spīti liek viņam izēst pilnu istabu ar mīklu. Zēns

saka: „Es izēdīšu gan, bet kas man par to kļūs? Vai dosi tad man

savu meitu par sievu?"

Kungs domājis: „Tikpat viņš ēzdams pārēdīsies un nobeig-
sies — varu droši vien meitu piesolīt," un piesolījis arī.

Bet ko zēns? Kad to dabūjis dzirdēt — augšlēkām uz mīklas

istabu prom, stabulīte no kabatas ārā un nu reizes trīs papīkstina
stabulīti tai modē, kā peles un žurkas mēdz pīkstēt. Un tā, līdz

to padarījis — kur gadījušās kur ne — peles un žurkas lēveņiem
vien, lēvieņiem pie mīklas šurp un tikai ņemas. Necik ilgi — mīkla

istabā patērēta, ka nav ne godīgas smakas, jāsaka, vairs.

Otrā rītā kungs nāks lūkot, kas ar mīklas ēdēju noticis —

atron: darbs padarīts un zēns tik vesels, ka smej vien. Nu šis sa-

dusmojas vēl vairāk un nedos vis apsolīto meitu. Ja varot pilnu
maisu melu piemelot, tad dabūšot viņa meitu! Labi, zēns mierā.

Otrā dienā kungs tīšām saaicina visus savus radus un tad
visu priekšā liks zēnam melus melot. Sanāk radi, atnes maisu

un nu zēns sāks: „Gaspaža atnāca pie manis zaķi pirkt, nopirka,
nesa mājā, uzpūtu stabulīti, zaķis atbēga atpakaļ—tie ir vieni meli.

Otrā dienā pats kungs, zaķi pirkdams, nobučoja ķēvei —
—

"
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«Diezgan melots! diezgan melots! Še mana meita!" kungs

iejaucas starpā uti neļāva zēnam izteikt, ka ķēvei asti bučojis, jo
tas šim radu priekšā būtu par lielu kaunu bijis.

Un tā nu attapīgais ganu zēns apņēma kunga meitu par sievu

un dzīvoja laimīgi.

2. A. 570. Skolnieks J. Atteka no P. Silenieka Nīcas Ba-

nažu ciemā, Mielavu mājā. K. Lielozola kr.

Reiz tēvam bija trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķis. Tēvs

sūtīja dēlus mežā malku cirst. Gudrie brāļi ienīda muļķīti, un

kādu dienu viņi norunāja atstāt muļķīti vienu mežā, lai redzētu,
vai viņš vakarā zinās pārnākt mājā. Bet muļķītis drīzi vien pār-

nāca mājā.
Otrā dienā pie tēva ieradās viens bagāts kungs un salīga

muļķīti par lielu algu zaķus ganīt, kas vakarā visi mājā jāpār-

dzenot. Vakarā pārnāca mājā gudrie brāļi un sāka muķīti iz-

smiet, teikdami, ika šis nemaz nevarēšot zaķus ar skaitu noganīt.
Muļķīti viņi arī nemaz ganos nelaida, bet gāja jaunākais gudrais
brālis.

Nākošās dienas rītā kungs izskaitīja zaķus, un gudrais dēls

tos dzina uz birzi, Vakars pienāca ātri, bet no zaķiem nebija
vairs ne vēsts. Gudrais nu nāca bez zaķiem mājā. Pa ceļu ejot,
viņš satiķa vienu vecenīti, kas lūgusi: JPalīdzi man šoreiz, man

ļoti sāp viens zobs, izrauj man to!"

„Liec mani mierā, man nav vaļas kulties ar taviem zobiem,"

viņš dusmīgi atcirta.

Pie kunga nogājis, viņš teica, ka visi zaķi ir nozuduši. Kun-

gam nu pašam vajadzēja zaķus uzmeklēt.

Nu gāja otrs gudrais dēls par to pašu algu kungam zaķus
ganīt. Kungs ar skaitu viņam nodeva zaķus. Gudrais dēls aiz-

dzina tos birzē, bet nu zaķi aizskrējusi katrs uz savu pusi. Pie-

nāca vakars, bet zaķi nerādījās. Mājā nākdams, viņš satika vece-

nīti, <kas lūdza izraut slimo zobu, bet gudrais dēls dusmīgi atteica,

ka viņam nav laika ar viņas zobiem kulties. Pārnācis māja bez

zaķiem, viņš teica kungam, ka zaķus noganīt esot pardaudz

grūti, viņš nevarot tādu darbu izpildīt. Kungam atkal pašam va-

jadzēja savus zaķus meklēt.

Nākošā dienā nu muļķis grilb iet zaķus ganīt, bet tēvs ar gud-

rajiem dēliem negrib to laist, teikdami: „Gudrie nevarēja zaķus
noganīt, kā tad tu, muļķi, domā tik grūtu darbu izdarīt? Tu vēl

apmaldīsies, dabūsim vēl pašu meklēt."

Bet muļķītis pastāv uz savu un grib tomēr iet zaķus ganīt.
Beidzot tēvs arī atlaiž viņu, lai iet. Kungs izskaitīja zaķus un lika

tos muļķītim dzīt uz birzi. Zaķus turp dzenot, viņš satika vece-
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nīti, kas lūdzas: „Mīļo dēliņ, palīdz man šoreiz, man ļoti sap viens

zobs, izrauj man to!"

Muļķītis arī paņēma zobu un izrāva. Tad vecenīte teica: „Ta
kā tu man paklausīji, es tev došu šo stabulīti; ja tu uzpūtīsi rupjo

galu, tad visi tavi zaķi skries katrs uz savu pusi, ja pūtīsi smalko

galu, tad viņi visi atskries pie tevis atpakaļ. Ja tev šī stabulīte

kādreiz pazūd, tad tik pasaki: „stabulīte, pacelies!" tad tā atkal

būs tavā kabatā. Šo stabuli nevienam nerādi!" vecene vēl pie-

kodināja.

Muļķītis papūta rupjo galu, un visi zaķi skrēja katrs uz savu

pusi. Pienāca vakars, viņš paņēma stabulīti un papūta smalko

galu, visi zaķi skrēja atakaļ, ka čabēja vien. Muļķītis bija tik prie-

cīgs, ka dziedādams dzina zaķus uz kunga pili. Visi brīnījās, ka

muļķis varējis zaķus noganīt, lai gan viņa gudriem brāļiem tas

neizdēvās.

Otrā rītā kungs atkal izskaitīja zaķus un muļķītis tos aizdzina

uz mežu. Pienāca pusdiena muļķītis papūta uz stabules smalkā

gala, jo gribēja redzēt, vai nāks visi zaķi pie viņa kā vakar, vai

ne. Zaķi nu nāca, ka brikšēja un brakšēja. Viņš uzpūta atkal

rupjo galu, lai zaķi ietu mežā un ēstu. Vakarā muļķītis uzpūta

stabules smalko galu un dzina visus zaķus mājā. Mājā pārnācis,

viņš katru reizi stabulīti labi noglabāja, kā to vecenīte bija pie-

kodinājusi. Gudrie brāļi gribēja noskatīties, kā viņš var zaķus
noganīt. Kad .muļķītis dzina zaķus uz mežu, viņa brāļi līduši

viņam nopakaļus pa krūmiem. Muļķis tos pamanīja un sāka viņus

izsmiet, ka viņi nevienu vakaru nav pārdzinuši zaķus mājā, bet

viņam gan zaķi labi ēdot un nekur neskrienot prom. Gudrie brāļi

lūdza, lai šiem pastāstot, kā viņš zaķus varot noganīt. Muļķītis
nekā viņiem nestāstīja, un tie aizgāja tikpat gudri, kā bija atnā-

kuši. Viņš tagad bija jau sakrājis daudz naudas, bet ar brāļiem
nekādās darīšanās neielaidās un cītīgi glabāja savu stabulīti.

Vienu dienu kungs sūtīja savu meitu, lai viņa noskatās, kā

muļķis var noganīt zaķus. Meita tēvam vakarā pastāstīja, ka

muļķītim ir tāda savāda stabulīte, ar ko viņš ir sasaucis un aizdzi-

nis zaķus. Kungs nu prasīja pašam ganam, kā tas varot zaķus

noganīt, bet arī tam viņš neizstāstīja.

Kādu rītu viņš nevarēja atrast stabuli, jo vakarā nebij labi

noglabājis. Viņš arī bija aizmirsis vecenītes vārdus, ar kuriem
stabuli varēja dabūt. Muļķītis ilgi to meklējis un pēdīgi atradis to

kunga kumodē. Nu viņš atkal gāja ganos un vakarā visus zaķus

pārdzina mājā. Kungs gribēja, lai muļķis viņam stabuli pārdod,
bet tas nav ar mieru. Kādā citā vakarā kungs viņam solīja dot

savu meitu un daudz mantas. Kungs arvien prasīja, lai viņam

pārdodot stabulīti. Beidzot muļķītis kungam pārdeva par pieciem



267

sidraba rubļiem. Kungs tad teica: „Zaķus ganīt tev es vairs ne-

likšu, tu dabūsi manu meitu par sievu."

Tagad muļķītis bija bagāta kunga znots un lepnās pils jaunais
saimnieks. Gudrie brāļi vēl vairāk neieredzēja savu brāli viņa
lielas laimes dēļ.

Pēc kādiem gadiem vecais kungs nomira un muļķītis dzīvoja
par kungu ar savu jauno saimnieci.

3. A. 570. Skolnieks A. Kurps Nīcā, K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un viens muļķis. Tās

valsts ķēniņam bija skaista meita. Ķēniņš izsludināja, ka dos

meitu tam, kas pratīs noganīt viņa divpadsmit zaķus. Dēlu 'tēvs

to izdzirdējis, sūta arī savus gudros dēlus laimi izmēģināt.
Pirmo dienu ganīt iet vecākais dēls. Tēvs tam iedod! līdz la-

bus ēdienus. Pienāca brokastu laiks un gudrais iesāka turpat ganos

ēst. Pie viņa pienāca veca, veca vecenīte, un lūdza, lai arī viņai ie-

dod ko uzkost, jo neesot vēl brokastis ēdusi. Gudrais dēls atbildēja,
ka ēdiens tikko viņam vienam pietikšot, viņam neesot ko dot ci-

tiem, un tā vecenītei viņš nekā neiedeva. Kad ne, ne, vecenīte iet

atpakaļ mežā, bet arī visi zaķi viņai pakaļ. Gudrais dēls aiziet

pie ķēniņa un pastāsta, ka zaķi ir pazuduši. Par to ķēniņš liek

gudro dēlu nopērt un tad atlaiž to mājās.
Otrā diena iet ganīt otrs gudrais dēls, bet tam iziet tāpat kā

pirmām: zaķus nenoganīja un dabūja pērienu.
Trešā dienā muļķītis saka tēvam, ka arī viņš grib iet zaķus

ganīt. Tēvs un gudrie dēli smējās par muļķīti, teikdami: „Kur nu

muļķis zaķus noganīs?" Tā nu viņam nekā nedeva līdz ēšanai.

Bet muļķītis salasīja garoziņas un aizgāja pie ķēniņa.

Ķēniņš tam sacīja: „Kad tie gudrie brāļi nevarēja zaķus no-

ganīt, kur tu, muļķis, noganīsi? Bet ja nu gribi pērienu dabūt, ej
arī zaķus ganīt."

Muļķītis aizdzen zaķus mežā un grib ēst brokastis, te vece-

nīte klāt un lūdz arī viņai ko iedot. Muļķītis pasaka, lai viņa tik

sēžas klāt, un iedod tai kādas garoziņas. Abi divi paēd. Vecenīte

pieceļas un saka: „Par tavu labo sirdi es tev došu šo stabulīti.

Kad es iešu mežā, zaķi nāks man līdz; bet kad tev zaķi vajadzīgi,

uzpūt tik stabulīti, tad zaķi atkal atskries pie tevis."

Vecenīte ieiet mežā un zaķi aizskrien viņai līdz. Vakarā

muļķītis grib zaķus dzīt mājās, «papus stabulīti un zaķi ir klāt.

Ķēniņš redzēdams, ka muļķītis dzen zaķus mājā, ļoti brīnējās, ka

tas zaķus noganījis. Bet kas viņam, ka tik zaķi veseli! Viņš saka

muļķītim): „Tev, kā muļķītim, par vienas dienas ganījumu nevaru

dot savu meitu par sievu, tev jāgana vēl divas dienas."

Mājās tēvs un gudrie dēli brīnējās, kā muļķis varējis zaķus
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noganīt, bet muļķītis nesaka ne vārda. Otrā dienā viņš atkal sa-

lasa garoziņas un iet zaķus ganīt. Ap brokasta laiku vecenīte klāt

un lūdz brokastis. Muļķītis atkaļ viņu pacienāja ar savām garo-

ziņām. Kad vecenīte gāja prom, viņa sacīja: „Šodien nāks kāda

sieva zaķus pirkt, bet lētāk neatdod, kā par simtu rubļu. Pēc brīža

šī sieva būs atkal klāt un gribēs pirkt zaķi, bet tu lētāki neatdod,
kā par divi simti rubļu. Tā sieva būs pati ķēniņene."

Vecenīte aizgāja. Pēc brīža viena sieva (klāt un prasa zaķi.

Muļķītis ar mieru zaķi pārdot, bet ne lētāki kā par simtu rubļu.

Beidzot sieva arī dod simtu rubļu un aiziet ar zaķi Bet ne cik

ilgi — pārdotais zaķis atskrien atpakaļ. Pēc kāda laika sieva

klāt un prasa vēl vienu zaķi, pirmais viņai esot pamucis. Muļķītis

tagad zaķi nepārdod lētāk kā par divi simti. Sieva tik daudz ne-

grib dot, bet beidzot tomēr samaksā divi simti un paņem zaķi. Uz

vakara pusi muļķītis sāka bēdāties, ka zaķis nav vēl atskrējis. Uz

pašu mājās dzīšanu pārdotais zaķis tomēr atskrēja atpakaļ.
Trešā dienā muļķītis nopirka labus ēdienus un baltmaizi par

dabūto naudu, jo viņš gribēja labi pacienāt vecenīti. Brokastu

laikā vecenīte atnāca uņ muļķītis viņu labi paēdināja. Vecenīte

pateicās un sacīja, ka nākošā dienā viņam būšot kāzas, un lai

arī viņu neaizmirstot ielūgt. To teikusi, vecenīte nozuda. Vakarā

muļķītis pārdzen zaķus mājā, un ķēniņš tagad ir ar mieru dot

viņam savu meitu. Nākošā dienā muļķītis apprecēja ķēniņa meitu

un dzīvoja ar viņu laimīgs.

4. A. 570. J. Henninš Sasmaka.

Vieanm tēvam bija trīs dēli: div gudri, viens muļķis. Turpat

bija arī viens ķēniņš, kas meklēja zaķu ganu. Tie divi gudrie

brāli gāja papriekšu tos zaķus ganīt, bet tie nevarēja noganīt, un

tas ķēniņš tiem abiem nocirta galvas. Nu aizgāja arī muļķis pie
tā ķēniņa, un tas deva viņam divdesmit piecus zaķus ganīt. Ja viņš
tos noganīs, tad tas ķēniņš dos 6 rubli par dienu, bet ja nenoga-

nīs, tad viņam1kaklu nocirtīs. Ķēniņš nu gāja -no rīta un izlaida tos

zaķus ārā. Visi zaķi tūliņ aizskrēja projām viz mežu, un tas muļ-

ķis skrēja tiem pakal, bet nevarēja atrast, apsēdās un brēca. Tad

atnāk viens vecs vīriņš un prasa: „Ko tu brēc?"

Muļķis atbild: „Kēniņš Lika zaķus ganīt, un ja es tos nenoga-

nīšu, tad man vakarā nocirtīs galvu."
Vecais vīriņš teica: „Ja tu man dosi vienu kumosu maizes, tad

es tev došu vienu svilpi. Kad tu to svilpi papū tīši, tad tev visi zaķi

pieskrieis klāt."

Muļķis tam iedeva maizi un dabūja par to apsolīto svilpi.

Kad nu viņš pūta to svilpi, tad pieskrēja visi divdesmitpieci zaķi
klāt. Vakarā viņš gāja ar visiem zaķiem uz māju. Ķēniņš nāca
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viņam pretī, izskaitīja visus divdesmitpiecus zaķus un aizmaksāja

ganam seši rubļi.
Nu viņš gāja otru dienu tos zaķus ganīt un ķēniņš viņam iedeva

divi buteles alus un divi baltmaizes, un kad bija pusdiena, tad

viņš ēda. Nu nāca viens Liels vīrs no ezera ar divām galvām un

sacīja uz to zaķu ganu: „Nu tev ir nāve klāt, bet nāc vēl pro-

vēsim spēkus!"

Muļķis cīnīdamies viņu nosvieda zeme un nocirta tam galvu.

To izdarījis, viņš pārdomāja: „Tādlam taču vajaga būt kā arī

kabatā."

Pārmeklēji 3, viņš atrada vienu sudraba atslēgu. Nu tad viņš

gāja uz mājām. Otrā dienā viņš gāja atkal tos zaķus ganīt un

kad viņš pusdienu ēda tad nāca viens vīrs ar sešām galvām no

ezera un sacīja uz to zaķu ganu: „Nāc, provēsim spēkus!"

Muļķis viņu atkal nosvieda un nocirta tam galvu. [Trešā dienā

nāk vīrs ar deviņām galvām, kam atkal tāpat izdodas. Ķēniņš ir

par to loti priecīgs un atdod zaķu ganam savu meitu par sievu.

Pils tuvumā viņš atrod slepenas durvis, atslēdz tās ar atrasto

sudraba atslēgu un uziet tur lielas bagātības.]

5. A.570. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875, 14.

Kāds kungs bija loti liels zaķu mīļotājs, viņam bija daudz ap-

radinātu zaķu, un šiem viņš turēja ganu. Kungs bija gauži nikns

cilvēks, jo tiklīdz kā gans vienu zaķi bija pazaudējis, tad viņš to

lika nožagarēt un aizdzina projām. Pēdīgi tam gadījās gans, kam

neviens zaķis ne izgaisa, šinī ganam bija tāda maza stabulīte, ar

ko viņš pūzdams zaķus saķēra un ar tiem apradinājās, Kad viņš

ar stabulīti pūta, tad visi zaķi, lai kurā malā būdami, bija tam riņķī

apkārt.

Kungs reižu, gribēdams .puiku pārbaudīt, apģērbās svešās

drēbēs,ka lai 'tas šo nepazītu, gāja pie tā un prasīja, lai pārdod
vienu zaķi, kungs jau to nedabūšot zināt, tādēļ šim nekas nebūšot

kaitēt. Puika pavisam to negribēja darīt, bet kad kungs, tā sakot,

uzmācās, tad viņš noķēra vienu zaķi un pārdeva svešajam. Sve-

šais, zaķi paņēmis, aizmaksāja naudu un tad steidzās uz māju.

Kad tas jau kādu gabalu bija pagājis, tad gans sāka pūst ar sta-

bulīti. Zaķis, to dzirdēdams, sāka plosīties kā traks kungam pa

klēpi; viņš tam spēra ar kājām, kp_da ar zobiem un to nežēlīgi

saskrambāja, kamēr tas viņu palaida vaļā. Kungs ar gluži sa-

plēstām un asiņainām rokām nonāca mājā. Puika vakarā, to re-

dzēdams, prasīja kungam:
„
Cienīgs kungs, kas Jūsu rokām

vainas?"

Kungs atbildēja: „Man tas gauži sapeja un es liku ragus uz

tām."
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Puika gan manīja, no kā kungam rokas asiņainas, viņš atdeva

kungam naudu un izstāstīja savu joku. Kungs bija gauži priecīgs

un piedeva puikam ; viņš vēl to paskubināja arī uz priekšu palikt

par tik uzticamu zaķuganu.

6. A. 610. 570. A. Lerchis Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

L. P. I, 100 (65).

Vienam tēvam ir trīsi dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz

ķēniņa princese paliek slima un ķēniņš sapņo, ka princesi ar

zelta ābolu varot izārstēt. Viņš izlaiž pa visu savu valsti ziņu,

ka tas, kas zelta ābolu atnesīšot, dabūšot viņa princesi par sievu.

Vienu rītu tēvs izceļas un 'ierauga pie loga zelta ābeli ar trim zelta

āboliem. Viņš norauj trīs ābolus un iedod katram dēlam vienu,
lai ietu pie ķēniņa. Papriekš iet vecākais dēls. Viņš paņem rie-

ceni maizes, ieliek zelta ābolu vācelītē un iet ēzdams. Netālu no

pils tam piestājas vecs vīriņš un prasa: „Ko ēdi? Dod man ar!"

„Vai visiem varu maizi piedot!" dēls dusmīgi atbild un nedod.

„Ej, ej, dēliņ, lai Dievs tev palīdz!" vecais nomurmina un

pazūd. Šis nu aiziet pilī un saka ķēniņam, ka zelta ābolu atnesis,

Ķēniņš aicina iekšā lai parādot. Attaisa vāceli vaļā, meklē ābolu;
bet ābola vietā zaltis saritinājies vācelē. Ķēniņš sapiktojas un iz-

dzen krāpnieku par durvīm laukā. Otrā dienā iet viduvējs dēls ar

ābolu un paņem arī maizi līdz. Vecais vīriņš arī piestājas un

prasa: „Ko ēdi? Dod man lai!"

„Vai katram varu maizi piedot?" tas atcērt vecītim.

„Ej, ej, dēliņ, lai Dievs tev palīdz!" vecais nomurmina un pa-
zūd. Viduvējs dēls nu ieiet pilī, attaisa vāceli un grib ķēniņam
ābolu dot; bet ābola vietā zaltis saritinājies. Ķēniņš arī šo iz-

dzen pa durvim laukā. Trešā rītā iet muļķītis uz pili. Viņš ieliek

ābolu vācelītē, paņem maizi un istol-o lēni lēni ēzdams. Te vecais

vīriņš atkal klāt un prasa: „Ko ēdi? Dod man lai!"

„Še vecīti viss, es jau iekodu savu tiesu!"

Vecītis paņem maizi, iedod muļķītim stabulīti un tad pazūd.

Muļķītis aiziet uz pili un saka, ka zelta ābolu atnesis. Ķēniņš

domā, ka atkal kāds krāpnieks atnācis un tādēļ saka: „Ja tev

ābols būs, tad princesi dabūsi; bet ja ne, tad kakls nost!"

Taisa vācelīti vajā — ir ābols, ka viz vien. Ķēniņš tūdaļ iz-

dziedē princesi un grib kāzas taisīt. Bet ķēniņiene princesi pie
tāda nelaiž, sacīdama: lai papriekšu izganot balto zaķi. No rīta

muļķītis gana balto zaķi. Līdz pusdienai zaķis ēd. itin brangi un

dienas vidū iznāk pati ķēniņiene pie gana apprasīties, kā klājoties.

„Labi klājas! Kas nu tādu sesku nenoganīt!"
Ķēniņiene drīzi aiziet uz mājām, bet zaķis, ko tik māk, tai

pakal. Muļķītis gan skrien priekšā, bet neko nelīdz.
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„Kad tevi dcviņie!" viņš iesaucas, Jārauga stabulīte pūst,

redzēs, ko tad viņš darīs."

Līdz ko stabulīti pūš, zaķis nāk, kā kūp vien atpakaļ. Saulei

rietot baltais zaķis tā pieēdis, ka kukst vien. Viņš pārdzen to

mājā un no rīta natūra kāzas ar princesi.

7. A. 570. Strauss Erberģē. L. P. IV, 222 (57, 2).

Viņos laikos bija puika ar ļoti lētu galvu. Vienreiz puika bija

izmaucis, ganos iedams, tādu stabuli uz divpadsmit balsim. Brī-

num jauki skanējusi šī stabule, tā ka pašam nākuši brīnumu, kur

tāda izdevusies. Nu pūtis, nu pūtis — beidzot iedomājies: „Kuš,

kuš! Vai nevarētu savas aitas mācīt pēc stabules dancot?"

Un — ko domāt — tā puika sācis tik iet aitu baram apkārt un

stabulēt. Aitas klausījušās, klausījušās —
uz vienu reizi jandāliņš

gāijiis vaļām: visas lēkājušas vienā mukā. Vakarā pārdzinis mājā:

tēvs, māte puikam čuprā: kādēļ šodien aitas nemaz neesot pie-

ganītas? šis neko. Tai dienā pusgodam pārgājis bez pēriena.

Bet otrā dienā, vadzi, puika nevar nociesties: stabulē, lai

plīst/Uin aitas danco kā trakas. Pārdzen mājā, tēvs, māte kājās:
kas tā par bezkaunību — nevarēs aitas pieganīt! Lai tik nu nā-

kot šurp — bez mācības vairs nevarot pārlaist.

Neko darīt — kas pelnīts, jādabū. Bet trešā dienā tas pats
Dievs ganībās: puika stabulē un aitas lec. Tomēr nu izgāja zē-

nam nelabi: tēvs bija atnācis klusu apskatīties, kas ganībās īsti

notiekas, un līdz pamanījis, ka šis tur tīšām aitas dancina, tā stiba

rokā un nu labi iebrīdinās. Bet zēns bija manīgāks, nelaidās vis

stibai tik tuvu: labāk laida ļekas vaļām un aizbēga no tēva.

Bēga, bēga — beidzot atdūrās pret dziļu upi. Bet — iaime ar

tādam
— bija ieraudzījis necik tālu no tās vietas mazu laiviņu.

Ko nu gaidīt? — Tūliņ laiviņā iekšā un laiž pa straumi uz leju.

Tomēr cik tālu taču brauksi? Bail, ka jūrā neiebrauc, tādēļ vienā

vietā kāps labāk pie laika ārā. Izkāp, izskatās: tukša vieta. Neko

citu, ies uz priekšu. let tādu gabalu, satiek vilkaci, kam suns

skrien pakaļ.

Tas suns bijis cilvēks, bet vilkacis viņu par suni nobūris.—

Ātrumā zēns nemaz nezinājis: vai vilkacim ceļu griezt, vai ko

darīt. Bet drīzi apķēries un sācis stabulēt. Um tos priekus tagad!
Vilkacim tūliņ bijis jālec tīri kā trakam. Bet cik ilgi lēksi? Pēc

laba laika vilkacis atkritis elsis un pūtis. Tagad suns

pametis ar acim, lai nelaiž vis tā vaļām; zēns sapratis to un tūliņ

ņēmis vil/kaci labi nomizot, ka nevarējis ne lēti uzcelties.
To redzēdams, suns no priekiem iesaucies: „Tud ta labi! Kāp

tik nu man mugurā, aiznesīšu tevi pie ķēniņa. Ķēniņš tad tev pra-
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sīs, kādu amatu velies: vai zaķus ganīt, vai par suni but? Tu at-

bildi: zaķus ganīt! par tik un tik lielu samaksu!"

Labi
— zēns kāpis sunim mugurā un aizjājis pie ķēniņa. Ķē-

niņš prasījis: kā labāki gribot, vai zaķus ganīt, vai par suni būt?

„Gribu zaķus «ganīt!"

„Nu, cik tad aligas prasīsi?"

„Kas nu par algu? Dod man savu meitu par sievu, tad jau

diezgan būs."

Ķēniņš domājis: „Var jau arī solīt meitu, tikpat tu nenoganīsi."

Tā salīguši. Suns vēlāk prasījis: „Nu, kā palika?"

„Tā un tā!"

„Tas labi! Tagad nogriez man kaklu, tad atradīsi svilpīti; ar

to uzpūti, ja kāds tiektos tev zaķus atņemt, jo šis ķēniņš ir tas

pats vilkacis, ko mežā mizoji."

Zēns paklausījis, nogriezis sunim galvu. Un tos brīnumus!

Apakš suņa galvas bijusi cilvēka galva un aiz cilvēka galvas ga-

dījies cilvēka rumpis. Turpat arī izkritusi maza svilpīte.
Otrā dienā ķēniņš izdzinis no krūmiiern simtu zaķu, lai nu

ganot! Bet zaķi nemaz mierā nostāvēt.

„Pag!" zēns iesaucies un sācis pūst savu stabuli. Tūliņ zaķi
sākuši lēkt un lēkt, salēkuši cauru dienu un nedabūjuši nekur aiz-

tikt. Pret vakaru iznākusi ķēniņa meita, par nabadzi pārģērbu-

sies, un kaulējusi vienu zaķi sev. Zēns izmeklējis labu zaķa ve-

ceni un atdevis nabadzei. Šī stiepusi uz mājām; bet līdz pie vār-

tiem — zēns uzpūtis svilpīti: tā zaķis, kūliņus mezdams, atpakaļ.

Otrā dienā ķēniņš izdzinis no krūmiem divisimti zaķu; tie

tāpat klīduši. Bet zēns stabulējis un zaķiem bijis jāsalec cauru

dienu — nedabūjuši nekur aiztikt.

Pret vakaru ķēniņš pats iznācis vienu zaķi kaulēt. Zēns

ātrāk nedevis, kamēr ķēniņš izdarījis tādu darbu, kas vīram ne

pagalam neticis.

Ķēniņš par to sadusmojies un palkampis pats zaķi; bet zēns

ar svilpīti iesvilpies — tūliņ zaķis atpakaļ! Nu ķēniņš gudrojis
zēnam atriebties: licis trešā dienā pilnu maisu ar valodu pieru-
nāt. Bet zēns nemaz nesabijies, paņēmis maisu un sācis savu

dzīves gājumu stāstīt. Stāstījis, stāstījis — līdz nācis pret to

vietu, kur bijis jāstāsta, kā ķēniņu (vilkaci) mežā mizojis, ķēniņš
apturējis: viņš atdošot savu meitu par sievu, bet lai tik tālāk vairs

nestāstot, esot jau maiss pilns.

Labi! Kas zēnam liela vajadzība? Nestāstījis arī un tā da-

būjis ķēniņa meitu par sievu un dzīvojis laimīgi.
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8. A. 570. V. Barkovskis no P. Češlas Sakstagala pag.

Lipuru ciemā.

Vīram ar sievu bija tikai viens dēls, kas, mātei mirstot, pa-

lika bārenītis. Tēvs apprecēja atkal jaunu sievu un piedzīvoja
vairāk bērnu. Pamāte nevarēja padēlu ieraudzīt un apmeloja to

vīram', ka tas mazos bērnus sitot. Pēdīgi viņa piespieda aizvest

bāreni uz mežu. Vecais saka dēlam: „Nu, dēls, iesim uz mežu

ogu lasītu!"

Tēvs paņem cirvi, dēls groziņu un abi aiziet uz mežu. Kad

ieiet dziļā mežā, tēvs saka:
u
Tu nu lasi ogas, es cirtīšu žagarus.

Kad būsi pielasījis pilnu groziņu, tad paklausies, kur es cērtu,
nāc pie manis un iesim kopā uz māju!"

Dēls arī paklausa un sāk lasīt ogas. Kad pielasa pilnu grozu,

tad sāk klausīties, kur tēvs cērt žagarus. Aiziet uz to vietu, kur

dzird troksni, bet izrādās, ka tikai vējš dauza piesietu zaru pie

koka. Ir jau vakars un puika nezina ceļu uz māju. Labu laiku

viņš maldās, tad noliekas mīkstās sūnās un aizmieg. Kad viņš
rītā pamostas, viņam dikti gribis ēst: Viņš atrod putniņus perēklī
un grib ēst tos, bet vecais putniņš ļoti lūdzās: „Neaiztiec vis

manu bērnu, es tev būšu palīdzīgs."

Puisēns arī neaiztika putniņu un gāja tālāku. ledams viņš
atrada skaistu beku un teica: „Es tevi apēdīšu."

Beka lūdzās un sacīja: „Neēd vis manis, es tev būšu

palīdzīga."

Tālāku ejot viņš saķēra upē vēzi un gribēja to apēst. Bet

vēzis atkal lūdzās: „Neēd vis manis, es tev būšu palīdzīgs."

Tā ejot no vienas vietas uz otru, bija jau atkal vakars pie-
nācis. Pēdīgi puisēns ierauga uguni, iet uz uguns pusi, atrod mazu

mājiņu un iet tur iekšā. Mājiņā dzīvo veca vecenīte, kas to labi

paēdina un noliek gulēt. Rītā vecene prasa puisēnam: „Vai tu

negribi pie manis palikt un manas ķēvītes paganīt?"

„Kā nu ne? Labprāt!" puisēns atbild.

Tad vecene iedod puisēnam sešas ķēves un saka: „Še nu aiz-

dzen šās ķēves uz to lauku, bet sargā labi, jo viņas var viegli aiz-

bēgt un pazust."

Puisēns nu paliek laukā, ķēves ganīdams, bet vecene aiziet

uz māju. Šis gana, gana, kamēr uznāk miegs un aizmieg. Kamēr

puisēns guļ, tikmēr ķēves sabēg biezā mežā un pazūd. Puisēns

izmeklējas pa visām malām, nevar atrast un sāk raudāt. To rau-

dāšanu bija putniņš sadzirdējis. Tas tūliņ atlaižas šurpu un prasa:

„Ko tu raudi, kas tev noticis?"

Puisēns atbild: „Man bij ķēves jāgana, bet kamēr es gulēju,

ķēves ir pazudušas."
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„Neraudi vis, gan es ķēves dabūšu," putniņš to mierina un

sāk meklēt ķēves. Drīz vien viņš tās dabū un izdzen no meža,
bet puisēns tās pārdzen mājā un ielaiž stallī. Vecene nāk pretī un

prasa: „Vai noganīji ķēvītes?"

«Noganīju."

„Lūk, kur man labs gans!"

Pēc vakariņām vecene dzen puisēnu otrā istabā gulēt, bet

pati iziet ārā. Tur nu viņa bar un kaunē ķēves, ka tās nevarē-

jušas noslēpties. Tās atkal stāsta, ka puisēnam esot putniņš pa-

līdzējis. Puisēns to visu noklausās un nu saprot, ka vecene ir ra-

gana un ķēves viņas meitas.

Otrā rītā notiek tāpat. Puisēns aizdzen ķēves uz ganību, drīz

vien aizmieg un ķēves saskrien mežā. Puisēns pamostas*, nevar

ķēvju atrast un sāk raudāt. Sadzird beka mežā, sāk lieliski augt

un izspiež ķēves laukā. Puisēns pārdzen atkal visas ķēves mājā,
bet nu ragana lamā tās bez gala. Ķēves nu apsolās izskriet me-

žam cauri un paslēpties ūdenī.

Trešā rītā puisēns atkal aizdzen ķēves uz ganību, tad aiz-

mieg pēc kāda brīža un ķēves par to laiku pazūd. Nu puika atkal

meklē raudādams pa visām malām, bet nekur nevar atrast. Šo-

reiz vēzis bija sadzirdējies puikas raudāšanu, sāka kniebt ķēves

pa ūdeni, kamēr tās visas izskrēja no upes ārā. Puisēns pār-

dzen atkal ķēves mājā.

Ragana nu nostāda visas savas meitas rindā un liek, lai pui-
sēns izvēlās to meitu, kas viņam labāk patīk. Puisēns izvēlējās

pašu pēdīgo, kas bija bārenīte. Tā nu viņš apprecēja bārenīti un

dzīvoja ar to laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka ir pārrākstīta rakstu valodā. P. Š.

9. A. 570. A. Briedis Erglos. Zin. Kom. kr.L.P. VI, 884, (131, 13).

Vienu vecu zaldātu atlaiduši no dienasta, gājis uz māju. Ķei-

zars viņam vēl devis trīs rubli naudas. Bet iedams, zaldāts sa-

ticis vēzi; tas lūdzies, lai šim dodot vienu rubli naudas, par to šis

vajadzīgā brīdī palīdzēšot. Zaldāts padomājis, ka maz gan ir pa-

šam naudas, bet arī iedevis vēžam vienu rubli. Necik tāli nepagā-

jis, saticis ērgli, kas lūdzies, lai dod vienu rubli naudas. Zaldāts

arī iedevis; ērglis apsolījies vajadzīgā brīdī palīdzēt.
Un vecais zaldāts dzirdējis, ka vienam ķēniņam esot tādas

kazas, kuru neviens nevarot noganīt; un ka ķēniņš tam, kas tās

nogana, 500 rubļu maksā. Tas steidzies turp. Aizgājis, ķēniņš
smējies, kā šis tāds vecs, stīvs vecis var kazas noganīt?

Izlaidis kazas, vecis ganījis, norā ganījis, bet te kazas tikpat
kā ar spārniem' aizskrējušas, par mazu brītiņu no kazām ne vēsts.
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Vecītis nelicies ne zinot, staigājis pa noru un svilpojis. Vakarā nā-

cis ērglis ar vēzi; ērglis skriedams sitis ar spārniem kazas un

vēzis atkal kājās ar savām spīlēm kniebis, kazas palikušas tik rā-

mas, ka vecītis viegli pārdzinis visas.

Nu ķēniņš devis vecītim apsolītos 500.

10. A. 570. Alfrēds, Tautas pasakas, 1893, 3 (1).

Vecākiem bija divi dēli. Vecākais bija loti darbīgs un lab-

sirdīgs, bet jaunākais slinks un nežēlīgs.
Reiz tēvs ar lielkungu salīga lielu pulku aitu ganīt. Pirmā

dienā viņš sūtīja uzcītīgo dēlu uz muižu aitas ganīt. Jauneklis arī

paklausīja un devās rīta agrumā ceļā. Ūz muižu ejot, ceļš gāja

gar vienu purvainu dīķi. Te viņš ieraudzīja vienu vecu, nespē-

cīgu vīru, līdz krūtīm muklājā iestigušu, kas ar vāju balsi sauca

pēc palīdzības. Jauneklim bija gan ļoti jāsteidzas, lai vēl laikā

nonāktu muižā; taču viņš par veco iežēlojās un ar lieliem pūli-

ņiem izvilka to no muklāja. Sirmgalvis iedeva tam par pateicību

mazu sudraba svilpīti, sacīdams: „Cita nekā tev nevaru dot, bet

ņem šo pašu svilpīti, vajadzībā būs derīga."
To sacījis vecais pazuda un jauneklis gāja savu ceļu tālāk.

Muižā nonācis, viņš tūliņ lika paziņot lielkungam, ka esot atnācis

aitas ganīt. Lielskungs lika izlaist lielu pulku aitu no kūtim uz

ganībām un stingri piesacīja jauneklim uzmanīt, ka kāda aita ne-

pazūd, citādi viņš dienas algas vietā dabūšot krietnu pērienu.
Ganība, kur aitas bija jāgana, izskatījās kā puķu leja, un jau-

neklis domāja, ka te viņam gluži imaz darba būšot. Bet tikko aitas

bija no laidariem ārā tikušas, tās tūliņ kā trakas iesāka skriet uz

netālo mežu. Gans gan devās kliegdams vien viņām pakal, bet

nevarēja nevienas panākt. Jau viņam uznāca bailes, ka nu pa-
zudīšot visas aitas, kad vēl īstenā laika iedomāja sirmgalvja pa-

domu: „Ņem, būs vajadzībā derīga!"

Viņš paņēma svilpīti un sāka svilpt — te visas aitas atskrēja

atpakaļ un ēda mierīgi līdz vēlam vakaram. Vakarā viņš gāja,
priecīgi svilpodams, uz muižu un visas aitas tam pakal.

Lielskungs to aicināja pie sevis un iedeva pilnu maku zelta

par labo ganīšanu. Uzcītīgais dēls pārgāja priecīgs mājā un rā-

dīja tēvam, ko bija nopelnījis. Tēvs viņu par to loti uzslavēja.

Otrā dienā tēvs sūtīja slinko dēlu aitas ganīt. Gar muklāju

ejot, arī viņš redzēja nespēcīgo sirmgalvi dūņās iestigušu, kas

lūdzās pēc palīga. Bet sliņķim ne prātā nenāca tam palīdzēt; viņš
to vēl izlamāja un aizvilkās palēninām tālāk.

Kad viņš nonāca muižā un aizdzina aitas uz ganību, tās pie-

peši sāka skriet uz mežu. Gan viņš sauca, gan skrēja aitām pa-

kaL bet viss velti! Aitas saskrēja mežā un pazuda. Sliņķis tām
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arī tālā(k pakal neskrēja, kā līdz meža malai. Tad viņš aizgāja pie

lielkunga un izstāstīja, kas noticis. Lielskungs lika to krietni no-

mizot un aizdzīt pie kāķa.

tl. A. 570. Krēsliņu Jānis Mal ien ā. „L at v. teikas" t, 1888, 17.

L. P. VII, 11, 28, 2. 3.

Vīnam tāvam bei divi dāli: vīns nū tīm mudīgs, ūtrs laisks.

Te vīnu dīnu atnuok pots cīnīgs līlskungs un tāvam soka: „Souti
man tovus dālus, lai jī gona munas vuškas, vīnu šūdīn, ūtru reitu!"

Tāvs paprīšku soutīja mudīgā. Jis uz muižu īdams. īt līlam

pūram garām, un redz, ka vīns vacs vacs veiriņš nūgrimis da

placīm douņās. Jis soka: „Djēliņ meijīs, izvalc mani uorā!"

Dāls jū izvalk. Prūjuom īdams vacīs izvalk stabulīti nū

ozūtes un īdūd jam. Muižā līlskungs soka: „Goni munas vuškas,

ja nanūganīsi, tod deirāšu tevim treis uodas slūksnas par mugaru,

un ar suoli apbuorstīšu."

Puika dzan vuškas gonūs. Vuškas suok skrīt mežā, a jis iz-

valk stabulīti un suok poust. Vuškas toudaliņ nū meža uorā,

ap puiku apkuort, klausās un klausās un naīt nei sūla nūst. Vo-

karā vuškas muojās puordzinis, īt pī līlkunga. Līlkungs breinās

un breinās un navar izbreinītīs, kai puika varējis vuškas nūganīt.
īdūd jam zalta gobām un soka, ka reitu ūtratm bruolam juonuok
vušku ganīt. Puika prīcīgs oizīt muojuos.

Reitā īt ūtrs bruolis uz muižu un otkal sateik vacū veiriņu.
Jis taipat loudzās, lai jū izvalkūt, a jis palīk nikns un soka: „Kū,
es lai izvalku? Velcīs pots uorā! Man nav laika."

Puika oizīt pī līlkunga. Līlkungs otkal taipat soka, un puika
dzan vuškas gonūs. Bet vuškas suok skrīt mežā īškā. Gon jis

skrīn juom pakal uz vīnu, gon uz ūtru pusi, bet navar vuškas sa-

dabūt — juoīt bez vuškām muojuos. Līlskungs prosa: „Kur mu-

nas vuškas?"

A jis nazin nei kū atbildāt. Te līlskungs soka: „Deirājat jam
treis slūksnas par mugaru un uzbuorstat suoli un dzanat jū prū-

jām uz muojuom. Puika aizīt, un mugara jam dag kai gunī. Pī

pura sateik atkal vacū veiriņu. Jis soka smīdamīs: „Redz, tai

īt sliņķam!"

12. A. 570. N. Rancāna kr. Latgalē.

Tāvam beja divi dāli, vīns beja vuoju pruotu un paklauseigs

puisāns, ūtrs gudrs, bet lels sliņķis. Vīnu dīnu atguoja pats lels-

kungs un soka tāvam: „Atsyuti man tovus dālus paganeit mu-

nas vuškas, vīnu šūdīn, ūtru reit!"
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Tāvs paprīšku svuta paklauseigū dālu. īdams uz muižu car

lelu puru, jis redz, ka vacs veceits īstidzis leidz pazusem teirelī.

Veceits, jū īraudzējis, soka: „Meilais dēliņ, izpestej mani nu na-

laimes!"

Paklauseigais puika izvylka veceiti nu pura, un veceits da-

buojis nu ozūtes stabuli, īdeve puikai.
Puika ar stabuleiti nūguoja uz muižu. Muižas lelskungs soka

uz puikas: „Jo nūganeisi labi munas vuškas — aizonioksuošu; bet

jo nanūganeisi, likšu deiruot ucdu par mugoru un ar suoli apbuor-
steit!"

Puika izdzyna vuškas gonūs; bet vuškas nasaklausa gana,
skrīn mežā, un golā pīkusis, pec vušku dzanādamīs, puika izvalk

stabuleiti un suoc stabulēt. Tvulen vuškas saskrēja nu meža

atpakaļ uz teiruma un nabāga nikur leidz vokoram. Vokorā at-

dzims vuškas uz muižu, puika guoja pi lelkunga, kurs breinuojuos
uti navarēja nūzabreinuot tam, kai puika varēja nūganeit juo vuš-

kas, kuras leidz šam nivīna gona ņasaklausēja. Dareit nav kuo,
īdeve kungs gonam apsūleitū moksu un pasacēja, lai reit atīt ūtrs

bruols vušku ganeitu.
Reitā ūtrs bruols īt uz muižu un sateik tū pat veci purā sa-

stigušņ. Veceits otkon lyudz izvilkt jū uorā, bet puika atbild:

„Lem pots uorā, man nav vaļas!" un aizīt uz muižu. Lelskungs
dūd puikai tū pat dorbu. Puika izdzyna vuškas gonūs, bet vuš-

kas nūskrīn uz mežu. Napaklauseigais puika dzynuos pec vušku

pakal, bet navarēja vušku kūpā sadabuot. Tad nūguoja puika
bez vušku uz muižu. Lelskungs vaicoj: „Kur vuškas?"

Puika nikuo naatbild, tik raud. Tad lelskungs pasauc lauds,
lai slinkam ganam deiroj treis slūksnes par mugoru, apbuorsta ar

suoli un dzan nu muižas.

Aizguoja puika rauduodams uz sātu, mugora vīn daga kai

guns. Pi pura puika ar saplāstu mugoru sateik tū pat veceiti.

Veceits tas smīdamīs soka uz sliņķa puikas: „Naesi par sliņķi, na-

vajadzēs cīst un rauduot un ar saplāstu mugoru staiguot!"

Piezīme. Šis variants liekas gan no iepriekšējā norakstīts, bet tomēr

ir mums interesants citādas valodas dēl. P. Š.

13. A. 570. L. Uljāna Latgalē, Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja div bruoli: vīns gudrs un ūtrs mulkis. Reiz at-

guoja kungs nu muižas un pīsacēja, lai ūtrā dīnā aizīt vīns nu

bruolim kungam vušku ganītu.

Pyrmuok guoja mulkis. Cēlēs nu reita agri un laidēs īt uz

muižu, beja juoīt par puru. Ejūt mulkis padzierda, ka nazkas sauc

pēc paleiga, paguoja tuoluok un redzēja vecīti īstygušu dyuņuos.

Tys vecīts lyudza, lai viņu izvalk, mulkis ari izvylka vecīti nu
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dvuņus un izmozguoja. Tod vecīts muļkīšam īdeve stabulīti un

pamuooēja, kai byus vuškas ganīt. Muļkīts aizguoja uz muižu,

kungs viņam īdeve lelu pulku vušku ganīt, bet tuos vuškas beja
valni un kungs ari beja valns. Kai tik izlaide vuškas nu kļāva,

juos aizskrēja vysas uz mežu, ka muļķis viņu vairuok naredzēja

par vysū dīnu. Atguoja vokors, muļķīts suocja stabuļuot un sa-

salasēja vysas vuškas un jis atdzyma vysas uz muojom.

Utrā dīnā vajadzēja īt uz muižu ātrajam gudrajam bruolam.

Laidēs jis īt, guoja par puru un nazkaids cylvāks saucja pēc pa-

leiga, bet gudrais i golvas napagrīze. Tys beja pats Dīvs.

Izlaide kungs viņam ganīt lelu vušku pulku, a vuškas kai skrēja,
tai aizskrēja uz mežu. Gons natyka jūs redzēj's ni par dīnu, ni

ari vokorā, Atguoja vokorā gons uz muižu bez vuškom, bet

kungs pīsacēja gonu nūpērt tikkū dzeivu. Kunga sulaiņi ari nū-

pēre gonu, un palaide jū uz muojom tikkū dzeivu.

14. A. 311. 570. No Seces. L. P. V, (116, 3).

Vienam tēvam, trīs meitas un viens dēls. Meitas aizprecēja
tālu tālu. Reiz dēls saka: „lešu sievu precēt aiz tiim ķēniņa val-

stim."

Labi. leiet pirmā ķēniņa valstī, atron savu vecāko masu, pie

platas upes aizprecētu. Māsa prasa: „Kur iesi, brālīt?"

„lešu sievu precēt aiz trimi ķēniņa valstim!"

„Vai brālīt, tev klāsies nelabi; tur gan dzīvo daiļa meita, bet

to velns tura cieti savā pilī. Tomēr ja tu tur nokļūsi, uzsauc pils

sargiem: „Kas ķers — paliks klibs un akls; kas iesauksies —

paliks kurls un mēms!"

Labi. No rīta brālis ieiet otrā ķēniņa= valstī un atron savu

otru māsu. Tā tāpat saka. Trešo dienu, trešā valstī atron trešo

māsu; tā arī izmāca, kā jārunā, um vēl parāda ceļu uz svešu, svešu

pili, kur meklētā mīt. Pie pils brālis uzsauc sargiem : „Kas ķers —

paliks klibs un akls; kas iesauksies — paliks kurls un mēms!"

Sargi nepačipstēt vairs, ielaiž nepretojušies pilī. Jau tūliņ

pirmā pils istabā ierauga daiļu meitu. Šim tā patīk, tā patīk, un tā

uz pēdām bildina par līgavu. LaJbi. Meita nu iedod brūtgānam at-

slēgas, piekodinādama: „Visur ej, tikai tai istabā ne, kas ar lūku

aizsieta!"

Bet brūtgāns tev klausīs! Izstaigājas pa vienu istabu, pa

otru — ne, vajaga vēl lūku istabā līst. Bet līdz durvis atvēris —

ierauga velnu, saistītu trim važām, un re, pirmās važas patlaban

jau atraisās pašas no sevis. Otrā dienā brūtgāns, pa istabām stai-

gādams, atkal nevar nociesties neiegājis lūku istabā un šoreiz vel-

nam atraisās otras važas. Trešo dienu, kā atver durvis — velns

vaļām un tā, paķēris puiša līgavu, sēdina savai garai ķēvei mv-
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gurā un, kur mv nesis, to nemaz nezin. Te par laimi tai pašā acu-

mirklī skrien vilks no tās puses, kur trešā māsa dzīvo, un nokož

garai ķēvei ceturto kāju. Velns tiecas vilku veikt; bet tamēr

brūtgāns ar līgavu aizmanījušies.

Ceļā brūtgāns prasa: „Saki, kur velns tādu milžu ķēvi rāvis?

Tai jau viens solis jūdzi arī nekas."

„No raganas, no raganas, laikam, īsti nezinu. Bet te, ne vi-

sai tālu dzīvo tāda ragana, kam trīs vareni kumeļi, Ja tu trīs die-

nas tos izganītu, tad ragana atdotu vienu mums par jājamo zirgu
un velns ar klibo ķēvi vairs mūs nepanāktu, jo tiem kumeļiem arī

katrs solis pusjūdzi garš."

Labi. Viņš ganīšot gan, lai vedot pie raganas! Nu iet, iet —

te_ ierauga ceļa malā trīs vilkus kaujamies ap kazas galvu. Brūt-

gāns uzsauc: „Ko kaujaties?"

Jā, viņi nezinot nemaz, kam galva piekrītot, kam ne. Bet

brūtgāns pāršķel galvu trīs vienādās daļās: „Še jums ir!"

Ak tu žēlīgais tētiņ! vilki tīri ārprātā, cik priecīgi. Tāda ne-

dzirdēta gudrība! Kas_ to būtu cerējis, ka galva šitādi dalāma?

Par to labumu nākamās dienās būšot katrā nedienā — visur, vi-

sur palīdzēt; lai tikai iesaucoties: „Kur mani vilki?" tūliņ steig-
šoties.

Labi, labi! Šie patencina un iet atkal. Gabaliņu tālāk ierauga
trīs vanagus ap pīles galvu kaujamies. Brūtgāns uzsauc: „Ko
kaujaties?"

Jā, viņi nezinot, kam galva piekrītot, kam ne. Brūtgāns pār-

šķeļ galvu trīs vienādās daļās: „Še jums ir!"

Ak tu žēlīgais tētiņ! vanagi tīri ārprātā, cik priecīgi. Tāda

nedzirdēta gudrība! Kas to būtu cerējis, ka galva šitādi dalāma?
Par to labumu viņi būšot nākamās dienās visur palīdzēt, lai ti-

kai iesaucoties: „Kur mani vanagi?" tūliņ steigšoties.
Labi, labi! Šie patencina un iet atkal. Gabaliņu tālāk ierauga

trīs vēžus ap zivtiņu kaujamies.

„Ko kaujaties?"

Jā, viņi nezinot, kam zivtiņa piekrītot, kam ne. Brūtgāns pār-
cērt zivtiņu trīs vienādās daļās: „Še jums ir!"

Ak tu žēlīgais tētiņ! vēži tīri ārprātā, cik priecīgi. Tāda ne-

dzirdēta gudrība! Kas to būtu cerējis, ka zivtiņa šitādi dalāma?

Par to labumu viņi būšot nākamās dienās visur, visur palīdzēt, lai

tikai iesaucoties: „Kur mani vēži?" tūliņ steigšoties.

Labi, labi! Nu noiet pie raganas un nolīgst tā: ja trīs dienas

spēšot kumeļus izganīt, tad vienu dabūšot par jājamu zirgu. Labi.

Sak kumeļus ganīt — nekā noganīt, nekā darīt. Ganībās visi ku-

meļi paliek par kazām un mežā iekšā.
»Pag, pag!" gans iesaucas, „zinu gan, kur mani vilki!"
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Tūliņ vilki klāt. Gans nu sanes trīs asis malkas, sakrauj sārtā,
aizdedzina un liek vilkiem kazas atnest — būšot svilināt. Viens

divi vilki iznes kazas no meža, iemiet ugunī, un re, liesmās kazas

atkal paliek par kumeļiem. Vakarā ragana sadzen kumeļus pirtī
un per ar slotām, bārdamās: „Knišļi tādi 1

,
kādēļ nepalikāt par

kazām?"

„Jā, kā tad! Nu ej, ej, pacieti tu, kā viņš mūs svilināja," ku-

meļi ēdas pretim.

No rīta izdzen atkal kumeļus — kumeļi paliek par pīlēm un

ezerā iekšā. Bet gans sakrauj sārtu, aizdedzina un iesaucas:

„Kur miani vanagi?"

Tūdaļ vanagi klāt, noķer pīles un iemet sārta ugunīs. Pīles

svilst, svilst — beidzot paliek par kumeļiem.

Vakarā ragana iedzen kumeļus pirtī, per ar slotām un baras:

„Knišļi tādi, kādēļ nepalikāt par pīlēm?"

„Jā, kā tad! Nu ej, ej, pacieti tu, (kā viņš mūs svilināja!"

No rīta izdzen atkal kumeļus — kumeļi paliek par zivim un

jūrā iekšā.

Bet gans sakrauj sārtu, aizdedzina un iesaucas: „Kur mani

vēži?"

Tūdaļ vēži klat, noķer zivis un iemiet sārta ugunīs. Zivis

gruzd, gruzd —
beidzot paliek par kumeļiem:.

Vakarā ragana, kumeļus pirtī pērdama, saka tā: „Kas jau nu

ir ir; bet nākamo rītu pataisīšu no jums to treknāko par vāju, to

vājāko par treknu. Redzēs gan, kuru tad gans paņems. Tādēļ tu,
mans labākais, izliecies rītu, vājos ikaulus nēsādams, par labi

gļēvu, pusnonīkušu, lai tevi nepaņemtu."

Bet gana līgava pirts tūvumā noklausās visu, kā ragana iz-

māca, un pasaka to savam brūtgānam. No rīta ragana dāvā

treknāko ganam; bet šis ne: tas vājākais būšot rāmāks; kas par

to, ka kauli un āda, gan uzkopšot.

Neko darīt —■ jāatdod. Abi nu uzsēžas kumeļā un aiziet kā

putenis — ne kājas gandrīz kumeļam pie zemes nepieduras. Ga-

balu jājuši — dzird: velns nāk ar klibo, garo ķēvi pakal, ka kūp

vien. Bet šito kumeļu panākt garai trijkājei gluži bija neiespē-

jams. Velns labi paredz to, tādēļ griež garo ķēvi atpakaļ un uzpli-

jas raganai, lai pārvēršot divus, atlikušos kumeļus par vilkiem un

sūtot bēgļiem pakaļ. Labi. Vilki zibiņa ātrumā dzenas pakal un

gandrīz jau panākuši. Bet brūtgāns bija gudrs; ceļa malā ierauga
kazu ganāmies; šo mudīgi vien nokauj un pamet ceļā. Vilki at-

skrien. „Are, kā panācām bēgļus — es jau teicu."

Un plānprātiņi pagrāba kazu un aizstiepa raganai. Bet — vai

dieniņ! — kur ragana pikta! „Stulbie tādi, kaut likuši kazu mierā!
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Ko tikai ierauga ceļa mala, tam mugura! Tūliņ gulēt krupt, ne-

tikli!"

Ta pārtika jaunie ļaudis laimīgi maja un apprecējās.

Piezīme. Vēl cits atstāstījis turpat, ka velns pils priekšā esot sakapā-

jis brūtgānu mazos gabaliņos; bet viņa trīs māsas, ko todien apciemojis, atra-

dušas brāļa miesas un nu katra atnesusi savādas zāles. Viena vāšu (pušumu)
ūdeni, viena miroņu ūdeni, trešā dzīvības ūdeni. Ar tiem trim ūdeņiem brālis

apmazgāts, uzlēcis dzīvs, iesaukdamies: „Bet ta tad maigi gulēju!" Velns tamēr

līgavu aiznesis ar garo ķēvi. Māsas teikušas, lai nedzenoties vairs līgavai

pakaļ; bet brālis iesaucies: „lešu gan, kas tur ir ir — vienreiz jau arī tikai

mirst, ne divreiz."

Tā tad gājis līgavai pakaļ, izganījis pie raganas kumeļus un tad ar nopel-

nīto kumeļu panācis velnu, pārspējis un pārvedis līgavu sētā.

15. A. 570. 592. F. Ankipāns no 73 g. veca P. Porņaka Ludzas

apr. Latvju kultūras kr.

Muote, tāvs un dāls dzeivuoja meža molā mozā būdiņī, kur

muote un tāvs saslyma un nūmyra, dāls palyka buo'rin's. Puika

sadūmoj īt pa meža molu, īdams sateik divus smutus, kuri strei-

dējās par puru: vīns grib leluokū pura dalu, ūtrs ari. Tagod jī
luydza paleigā puiku, lai paleidz izškiert streides, kuram byus
leluokuo pura daļa. Puika pasoka: „Tuo leluokuo dala mozuo-

kam, bet mozuokuo dala leluokam."

Tod vacuokais smuts puikam īdevja taidu stabulīti, kuru vo-

rūt pyust nalaimes gadējtumā, tod jis īšūt jam paleigā.

Puika sameklēja sev vītu pi vīna popa, kurs jū lyka začus

ganīt. Puika izdzyna začus gonūs. Zači nūskrēja katrs uz sovu

molu. Puika suoka stypri rauduot, bet raudūt jam īguoja pruotā
stabulīte, ar kuru suoka svilpūt un tod saskrēja vysi zači ap jū.
Jis nūganīja začus leidz vālom vokorom un nūdzina jūs popam

muojā. Pops vaicoj: „Kai tu varēji nūganīt šūs začus?"

,JEs skrēju jīm pakaļā, kab naizbāgtu."
Utrā dīnā jam īdevja dzeit trušus gonūs, un tai ganīt, lai vysi

byutu dzeivi. Kai izdzan jis trušus gonūs, tod tī nūskrīn kotrs

uz sovu pusi. Tagad puika raud, raud un suok pyust stabulīti un

tī vysi saskrīn ap jū. Jis nūganīja trušus leidz vālam vokoram

un nūdzina jūs popam muojā. Pops vaicoj: „Kai tu varēji nūga-

nīt šūs trušus?"

Trešā dimā jam īdevja sosojus zyrgus ganīt. Pops sadūmuoja
īt leidza vārtūs, kai jis jūs var nūganīt. Kai izdzyna vīn gonūs,
tai vysi zyrgi nūskrēja, kotrs uz sovu molu. Tagod puika ari

guoja uz tū pat vītu pi muorka, kur suoka styprā bolsā rauduot,
ka zyrgi izgaisa. Rauduodams suoka stabulēt un vysi zyrgi sa-

skrēja otkon kūpā. Pops ar popini nūsavāruši, ka itaidi breinumi

nūteik, nyu lyka jam papyust stabuli. Jis kai pyuta sovu stabuli,
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tai pops ar popini suoka doneuot. Pops doncuodams dasakēra

pi picu nēšu kubula, kuru sasyta smolkos drobuškuos. Popine

ķērās pi pīstas, kuru ari sosyta leidz drobuškom. Gons vys spē-

lej, cikom jī posi nūsasytuos. Nyu jis pats palyka par saiminiku

popu muojās.

16. A. 570. V. Zacharska no Q. Vrubļevska Kapeņu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnam zemnīkam beja dāls un cīši smuks. Saucja jū par

gudrā Juoni: jis nu mozu dīnu taisīja visaidus breinumus. Tāvs

juo navarēja turēt sātā, par tū ka beja cīši nabogs un atdevja sovu

dālu gonūs dzonuot gūvis.
Vīnu reizi, pavasara laikā, Juonis izd>zyna gūvis teirumā. Jam

jau tūlaik beja divdesmit godu. Juonis dzonoj pa mežu gūvis, svil-

po} un veras, ka preti jam stuov lela pils. īguoja Juonis tymā

pilī un īraudzēja tī jaunu un smuku meitu. Juonis suoka vaicuot

nu ituos meitas, kū jei vīna paša tymā pilī dora, un kar d'zeivoj.
Smukuo meita izstuostīja Juoņam sovu nalaimi, ka jū senejūs lai-

kus, kad beja leli vaidi, nūzoga nu juos tāva, kurs beja ķēniņš. Jū

nūzoga valns un tai jei tagad dzeivoj. Vaicoj meitai Juonis: „Tu

tagad vari nu šenis, kur grbii īt, tevi nikas nasargoj?"

„Na, navaru, jo es aizīšu, valns mani panuoks, tūlaik jis manis

dzeivas napamess!" — soka meita: „Es varu īt tūlaik, jo kas

atrass natuoli nu šenls upē nūsleicynuotu stabuli. Kas itū stabuli

atrass yudenī un treis raizes svilpuos, tūlaik es varēšu īt, kur

gribēšu!" — soka meita. Pasacīdama meita itūs vuordus ar vysu

pili pazuda.

Juonis, kai stuovēja mežā, tai stuovēja. Sadūmuoja Juonis

meklēt upē tuos stabules un izgluobt itū smukū meitu.

Suocjās vosoras dīnas. Beja korsts. Juonis dzonuoja gūvis

pi upes, bet pats vysu dīnu staiguoja pa upi un meklēja tuos

stabulītes. Tai jis meklēja daudz dīnu un golu golā atroda tū sta-

bulīti. Tad aizguoja uz mežu, uz tū pat vītu, kur jis redzēja tū

pili ar smukū meitu. Suocja Juonis stabttlītē sviīpuot. Pyrmū
reizi īzasviilp — vyis's mežs suocja rauduot un vysi putni puor-

stuoja dzīduot. Utru reizi īzasvilpa — vysa zeme suocja treisēt

un rauduošana jau tyka klusuoka. Trešū reizi īzasvilpa — saule

suocja speidēt un prīcīgi dzīduoja vysi putniņi. Juonis veras, ka

pi juo īt tei paša smukuo meita un, pajēmuse jū aiz rūkas, soka:

„Tu izgluobi mani nu vaina, tagad es asmu vysa tova!"

Juonis beja cīši prīcīgs un jī abi aizguoja pi juos tāva, kurs

beja tymā kēnestī par ķēniņu. Kad īraudzēja ķēniņš sovu meitu,
jis nu prīcas nazynuoja, kū darīt. Meita izstuostēja šovam tā-

vam, ka jū izgluobja itys ganiņš, kura vuords ir Juonis. Kēninš
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tyuleņ saprecvnuoja sovu meitu ar itu Juoni Suoka keniņa meita

dzeivuot ar Juoni cīši labi un laimīgi.

17. A. 570. V. Zacharska no J. Filša Rēzeknē. Latvju

kultūras kr.

Vīnu reiz vīns zemnīks izlaidja šovus lūpus teirumā, vēl da

leldīņas. Pvrmuo leldīņas dīnu izguoja gonūs ganīt gūvis divi

puikas: vīnsbeja mozs, ūtrijs — leluoks. Ganīja jī gūvis pa mežu,
tur kur vacūs laikus beja lēli vaidi. Natuoli nu tuos vītas beja

upe. Puikas, staiguodami pa mežu, īraudzēja kalniņā nalelu cau-

rumu. Tyimā caurumā varēja redzēt divi klāvus ar zaltu izpušķo-

tus. Pi kļāva sēdēja vīna jauna un smuka meita, kura rauduoja

un nu juos osoru tecēja upe. Leluokais puika gribēja pasasmīt

par mozuokū puiku un satvēris nu juo golvas capuri, īsvīdja tymā

caurumā, kur sēdēja jaunuo meita, bet pats aizskrēja prūjom. Mo-

ztiokais puika suoka rauduot un veras tvmā caurumā. Tod iz-

guoja tei jaunuo meita un soka: „Ej, puika, šur un pajem sovu

capuri, es tev padūt navaru!"

Pulka jai atbildēja: „Man baist zvēru!"

Meita ar pierstu padraudēja uz kļāvu un pasaucja puiku pi
sevis. Puika pīguoja tyvuok pi meitas un redz, ka tī pylni pakši

pībārti ar zaltu un sudobru un uz sīnu pīkuorts daudz vācu vācu

blišu. Meitiņa soka puikai: „Jo gribi, pajem. sev naudas!"

Puika pajēmja saujiņu naudas un gribēja īt uorā, bet meita

jam soka: „Jem, jem vairuok, nasabeist!" Puika pībēra pylnu
sovu capuri zalta un vaicoj meitai: „Kuo tu te sēdi? īsim kūpā!"

Meita jam atbildēja: „Es navaru, es esmu nūluodīta un man

vajag sorguot kara īrūčus, es varu īt nu šenis tikai tad, kad kas

dabuos itymā upē nūsleicynuotu kara stabulīti un ar tū stabulīti
treis reizes spēlēs!"

Puika pasacīja meitai paldīs un nūskrēja, klīgdams sovu bīdru

„Jezup! Jezup, verīs, kū es dabuoju par capuri un smukuos

meitas!"

Puika prīcīgs nūskrēja uz sovu sātu, izstuostīja vysu šovam

tāvam un atdevja jam pylnu capuri zalta. Salasīja zemnīki un

nūguoja uz tū vītu, bet tī jau nikuo naredzēja.

14. Impampis.

1. A. 571. Jānis Āboliņš Rūjienā. L. P. V, 369 (162, 1).

Vienam lielkungam bija tāda meita, kas nekad nesmējās.

Lielskungs apsolīja daudz naudas tam, kas viņa meitu iesmīdi-
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nātu. Kāds puisis, to padzirdējis, ielika zirni kabatā un gāja meitu

smīdināt. Gāja, gāja — pienāca vakars; bija jāiegriežas svešā

mājā pārgulēt. legājis istabā, prasīja sev un zirnim naktsmāju.

Saimnieks neliedza, tikai zirni gribēja likt pie citiem zirņiem. Bet

puisis tiepās: „Zirnim jāpaliek uz galda!"

Labi, nolika uz galda. Te rīta agrumā ienāca gailis un aprija
zirni. Nu puisis zirņa vietā paņēma gaili un staigāja tālāk. Gāja,

gāja — pienāca vakars ; bija jāiegriežas svešā mājā sev un gailim

nakts māju parunāt. Saimnieks neliedza, tikai gaili gribēja likt

pie vistām. Bet puisis tiepās: „Mans gailis zelta gailis, tas lie-

kams pie zosim!"

Labi, ielaida pie zosim. Te rīta agrumā lielais zosu tēviņš ie-

raudzīja gaili un noknāba to. Nu puisis gaiļa vietā paņēma zosu

tēviņu un staigāja tālāk. Gāja, gāja — pienāca vakars, bij jāie-

griežas svešā mājā sev un zosu tēviņam' nakts māju parunāt.
Saimnieks neliedza, tikai zosu tēviņu gribēja laist pie zosim. Bet

puisis tiepās: „Mans zosu tēviņš ir zelta tēviņš, tas laižams pie

aveniem."

Labi, ielaida pie avenieirn. Te rīta agrumā lielais tekulis ie-

raudzīja zosu tēviņu un nobadīja to. Nu puisis zosu tēviņa vietā

paņēma tekuli un staigāja tālāk. Gāja, gāja — pienāca vakars,

bij jāiegriežas lielā muižā sev un tekulimi nakts māju parunāt.

Kungs neliedza, tikai tekuli gribēja laist pie aitām. Bet puisis

tiepās: „Mans tekulis citu smakas negrib, tādēļ dod divas istabas:

vienu man, otru tekulim!"

Kungs brīnījās: „Kādēl tā? Tekulim īpašu istabu?"

„Jā, manam tekulim zelta vilna, tāds jāglabā istabā."

Labi, ielika īpašā istabā. Bet naktī kunga meita slepeni līda

tekula zelta vilnu skatīties. Un patiesi tekulim bija gan zelta

vilna.. Kunga meita domāja: „Kas tad to zinās? Nocirpšu mazu

sprodziņu zelta vilnas sev par rotu!"

Bet līdz pirkstus pielika, tie ieķērās zelta vilnā un netika

vairs nost. Rītā puisis ņēma zelta tekuli un staigāja tālāk, bet

kunga meitai bij jāiet līdz, jo nevarēja pirkstus no zelta vilnas iz-

dabūt. Gāja, gāja — bija jāiet gar svešu māju. Tanī mājā saim-

niece cepa maizi un ieraudzīja garāmgājējus. Viņa pasmējās:
„Kas tie staigā!" un iesita ar lizi meitai, lai tak ejot nost no te-

kula! Bet lize palika pie kunga meitas un saimniece palika pie

savas lizes.

Tā viņi gāja, kamēr sasniedza to muižu, kur lielkunga meita

bija smīdināma. Muižā lielkunga meita, tādus nācējus ieraudzī-

dama, saņēma rokas un iesmējās dikti jo dikti. Pats lielskungs, to

dzirdēdams, atdeva puisim solīto naudu. Nu puisis bija bagāts



285

virs. Viņš atlaida saimnieci no lizes, lizi no kunga meitas, kunga
meitu no tekula un tad steidzās mājā dziedādams.

Piezīme. Tadu pašu pasaku uzrakstijusi Rīga E. Žubeckaja un node-

vusi A. Bērzkalnes krājumam. P. Š.

2. A. 571. Ūdris Jaun-Brengulu pag. L. P. V, 370 (162, 2).

Pie kāda mužnieka dzīvoja puisēns. Tam bija balta kaziņa

jāgana, bet viņš negribēja ganīt. Kungs nokūla puisēnu un aiz-

dzina tīrumā kaziņu ganīt. Puika tīrumā stāvēja pie kaziņas un

raudāja. Pienāca vecītis, vaicādams: „Dēliņ, ko raudi?"

«Kungs mani kūla, ka kaziņu neganot."

„Neraudi vis, dēliņ; še tev šī kūja, iespraud tīrumā, tad ka-

ziņa paliks pie kūjas un neies nekur."

Puika iesprauda tīrumā kūju un pārgāja mājā; bet kaziņa pa-

lika pie kūjas un negāja nekur. Bet nu atkal nokūla muižkungs

puisēnu un aizdzina tīrumā kaziņu ganīt. Puisēns saskaitās kū-

liena dēļ, aizgāja tīrumā, izrāva kūju un steidzās prom;-bet ka-

ziņa kā piesieta staigāja kūjai pakal. Gāja, gāja — iegāja ciemā;

bija sestdienas vakars. Pašu laiku vīrieši bija noģērbusies, vēl

meitas tikai pērās. Puisēns iedūra kūju pirts priekšā un pats ie-

līda pirtī nopērties balts. Bet meitas, puisēnu pirtī ieraudzīdamas,

tā nobijās, tā nobijās. Tūliņ visas kliegdamas izskrēja ārā; bet

skrienot viena piedūrās netīši kaziņai: tā palika pie kaziņas un

-netika vairs nost. Nu steidzās otra meita pirmo pestīt; bet līdz

pirmai pirkstus pielika, netika vairs nost. Puisēns nopērās, pa-

ņēma kūju un griezās mājā; bet kūjai sekoja kaziņa un kaziņai se-

koja meitas. Pārgāja mājā — muižkungs pretim: kur viņš tās

meitas vadājot?

„Es jau viņas nevadāju — kaziņa vadā, es vadāju kūju."

Muižkungs sašutis pieskrēja meitas pestīt; bet līdz pirkstus

piedūra, palika pie meitām. Bija jāiet gar kunga pili, kungs pre-
tim: kur viņš to muižkungu vadājot?

„Es jau nevadāju — meitas vadā viņu, kaziņa vadā meitas,
es vadāju kūju."

Kungs sašutis pieskrēja muižkungu pestīt; bet līdz pirkstus
piedūra, palika pie muižkunga. Nu puisēns taisni gāja uz pilsētu
ar visu baru.

Bet tai pilsētā dzīvoja vecs ķēniņš un tam bija neiesmīdl-

nāma meita. Ķēniņš tanīs dienās bija izziņojis pilsētā: „Kas manu

meitu iesmīdinās, tam atdošu viņu par sievu un ieoelšu par jauno

ķēniņu."
Nu, zināms, nāca šādi, nāca tādi ķēniņa meitu smīdināt, bet

velti: meitai lūpas ne vīpsnāt nepavīpsnāja. Tomēr it neviļot

tagad puisēnam gadījās ķēniņa pilij garām iet. Ķēniņa meita, pie
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loga adīdama, pacēla acis un ieraudzīja neredzētus brīnumus:

kūja pie puikas, kaza pie kūjas, meitas pie kazas, muižkungs pie

meitām, kungs pie muižkunga. Viņa skali iesmējās un sauca ķē-

niņu:, „Tēt, tēt, nāc skatīties, kādi te joki! Te jau smiekli bez

gala."
Bet ķēniņš tūliņ iesauca puisēnu, sacīdams: „Tu esi mans

znots! rītu būs kāzas un parītu būsi manā vietā ķēniņš."
Nu puisēns taisījās pats savās kāzās un iesita ar kūju kazi-

ņai — kaziņa atgāja no kūjas, iesita ar kūju meitām — meitas

atgāja no kaziņas, iesita ar kūju muižkungam — muižkungs at-

gāja no meitām, iesita ar kūju kungam- — kungs atgāja no muiž-

kunga. Visi pārgāja mājā; bet puisēns palika ķēniņa pilī par jauno
ķēniņu un turēja kaziņu labi.

3. A. 571. A. Vaskis Tukumā.

Vienā ķēniņa pilī strādājuši daudzi amatnieki. Kalējam bijusi

loti smuka sieva, ko ķēniņa dēls gribējis dabūt sev par brūti. Bet

sieva labi sadzīvojusi ar vītu, negribējusi būt par draudzeni ķē-

niņa dēlami un raudādama lūgusi to likt viņu mierā. Ķēniņa dēls

nu gribējis iegūt kalēja sievu ar varu, kādēļ tēvam apsūdzējis ka-

lēju, ka tas nekur nederot: esot pavisam nelāga cilvēks, kam sieva

esot jāatņem un pats jāpadzen no pils.
Vecais ķēniņš licis kalējam iztaisīt rītā tādu impampu, par

ko viņam un visiem viesieml būtu jāsmejas; bet ja to neiztaisīšot,
tad tam jāmirstot. Kalējs ķēniņa priekšlikumu izstāstījis arī sie-

vai un nu abi gauži raudājuši, jo nevarējuši cerēt, ka tādu im-

pampu kalējs varēs iztaisīt. Te gadījies vecs vīriņš un teicis ka-

lējam: „Es tev palīdzēšu glābties. Ņem šo nūju, pavicini gaisā
un saki: „Alt pest (halt fest)!"

Vakarā kalēja sieva vilkusi kreklu, kreklam mugurpuse bijusi

saplīsusi, bet sieva to nemaz nemanījusi. Te ienācis ķēniņa dēls

un sācis sievu čamdīt. leraudzījis, ka sievai krekls uz dibena pār-

plīsis, ķēniņa dēls paņēmis siena vīšķi no gultas maisa un lūkojis

ar to plīsumu aizbāzt.

Te ienācis kalējs, pavicinājis nūju un iesaucies: „Alt pest!"
Ķēniņš vairs nevarējis no sievas un siena kušķa atrauties.

Nu kalējs vedis sievu ar ķēniņu uz pili. Pa ceļam pienācis beķera
vērsis un sācis sienu ēst. Izskrienot beķera zellis vērsi dzīt pro-

jām-, bet arī pats paliekot uz vietas. Izskrienot beķeris saukt zelli,
arī tas netiekot nost. leraudzījis savādo skatu, izskrienot skatī-

ties arī krāsnkuris ar kruķi, slaucītājs ar slotu un citi. Visi palie-
kot kā piesieti. Nu kalējs visus dzinis uz pili. No pils iznākot ska-

tīties ķēniņš ar viesiem. Ķēniņš ar viesiem smejoties, pie zemes

liekdamies. Tādu impampu gan šis neesot redzējis un nevēloties
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arī vairs redzēt. Ķēniņš lūdzis, lai laižot dēlu vaļā, bet kalējs ne-

laižot, lai samaksājot šim. Ķēniņš iedevis kalējam tik daudz nau-

das, ka kalējs nevarējis ne saskaitīt. Tad kalējs palaidis ķēniņa
dēlu vaļā un pats ar sievu aizgājuši dzīvot uz citu zemi, kur dzī-

vojuši bagāti un laimīgi.

4. A. 571. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā

L. P. I, 121 (92).

Viens saimnieks, loti liels dzērājs, prec pēc otra saimnieka

māsas. Māsa grib iet, bet brālis pie tāda dzērāja nelaiž. No dus-

mām dzērājs rauga savu kaimiņu apmelot pie kunga, ka tas pro-

tot viņa dīķim, pašā pils dārzā, zeltu vāku liedināt. Kungs atsauc

saimnieku uz muižu un pavēl dīķim zelta vāku gādāt. Šis, naba-

dziņš, apsēžas dīķa malā, raud un raud karstas asaras. Te uz

reiz gādās vecs vīriņš — tas bijis Dievs — un prasa: „Kāpēc
raudi?"

„Jā, kā neraudāt? Kaimiņš mani pie kunga apmelojis, ka

protu šim dīķim zelta vāku liedināt."

„Dzērāji dzer, dzērāji plurkšķ! Vai tādēļ raudāt? Ej uz mā-

jām, gan dīķim vāks gadīsies."

Vīriņš pazūd, dīķim vāks gatavs un kungs saimnieku glaudīt

glauda. Saimniēks pāriet mājā — dzērājs jau priekšā: lai jau
māsu neliedzot.

„Atstāj dzeršanu, tad māsu neliegšu!"
To nevarot apsolīt. Nu, kad nevar apsolīt, tad jādzer, kamēr

citāds prāts gadās. Tomēr tādam tev prāts gadīsies. Aiziet pie

kunga un apmelo atkal, ka viņa kaimiņš zelta dīķim zelta zivi

zinot, kas ikdienas piecas zelta zivtiņas atnes.

Kungs sauc saimnieku uz muižu un pavēl dīķim zelta zivi

gādāt. Šis, nabadziņš, apsēžas dīķa malā, raud un raud karstas

asaras. Atnāk atkal vecais vīriņš un prasa: „Vai, kādēļ tad nu

raudi?"

„Jā, kā neraudāt? Kaimiņš mani pie kunga apmelojis, ka

protu šim zelta dīķim zelta zivi atrast, kas ikdienas piecas zelta

zivtiņas atnes."

Dzērāji dzer, dzērāji pļurkšķ! Vai tādēļ raudāt? Še tev mazs

dēlītis un mazs veserītis. Jā pārej mājā un ieraugi dzērāju uz

krēsla, tad piesit ar veserīša pletes galu dēlītim — dzērājs tūlīt

paliks pie krēsla un nespēs uz muižu skriet tevi apmelot. Bet ja
gribi viņu vajā palaist, tad piesit ar veserīša pinnes galu dē-

lītim."

Vīriņš pazūd, zivtiņa dīķī plunkt! un kungs saimnieku glaudīt
glauda. Šaimnieks pāriet mājā — dzērājs jau priekšā: lai jel māsu

neliedzot. Šis vairs neatbild ne vārdiņa — knauks! pie dēlīša.
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Dzērājs paliek pie krēsla un sauc māsu palīgā. Kā māsa pieskrien

glābt, tā šis knauks! pie dēlīša. Māsa paliek pie dzērāja un sauc

meitu palīgā. Kā meita pieskrien glābt, tā šis knauks! pie dēlīša

klāt. Meita paliek pie māsas un sauc puisi palīgā. Puisis kopj

zirgus, tas atskrien ar visu siena klēpi glābt. Bet, kā šis domā

meitu nost raut, tā saimnieks knauks! pie dēlīša.

Nu impamps gatavs, uu jāved uz muižu kungam rādīt. lim-

pamps iet, impamps velkas gar paša dzērāja mājām, gar paša

dzērāja kūtim. Kūts durvis vaļā, lopi nekopti: ne dzērājam kopē-

jas, ue arī pašam vaļas kopt. Izskrien viena govs — ēdīs puisim
siena klēpi, izskrien viens vērsis — ēdīs puisim siena klēpi: mans

siens, mans puisis — knauks! pie dēlīša, impamps vēl lielāks. Im-

pamps iet, impamps velkas pie paša kunga nama durvim. Kungs

izskatās, kungs izsmējās un tad pavēl impampu izklīdināt.

Saimnieks piesit ar pinnes galu: impamps klīst kā spaļi uz

visām pusēm; tik dzērājs no kauna nezin citur nekur tik ātri ie-

skriet — ieskrien turpat cūku kūtī. Saimnieks piesit pie pietes

galu: dzērājs paliek pie cūkām un vēl dzer šodien pie vienas siles.

5. A. 571. M. Skrupska Saukā.

Vienam bagātam saimniekam bijusi viena meita. Viņa bija

iemīlējusi sava tēva dienastpuisi. Kad tēvs dabūjis zināt par mei-

tas mīlestību, negribējis par to ne dzirdēt.

Vienu dienu atbraucis bagāts precinieks un nu bijis tēvs

ļoti priecīgs. Meitu spiedis ar varu iet pie tā. Tiek jau vīkštas

lieliskas kāzas, un sūta puisi uz pilsētu iepirkties. Puisim at-

pakaļ braucot salūzt ilksis, viņš sēž un bēdājas, kā lai mājās tiek.

Te viņš ierauga vienu vecīti nākam un tas prasa: „Ko tu te tik

bēdīgs sēdi?"

Viņš izstāsta, kāda viņam nelaime ar ilksi notikusi. Vecītis

teica: „Paņem to salūzušo ilksi, pieliec klāt un saki: kā bija tā

lai paliek!"

Puisis paņem ilksi un pielik un tūliņ tā palika kā bijusi. Ve-

cītis teica: „Ko tik tu redzi, to tik pasaki, tūliņ tā paliks, kā tu

būsi vēlējies."
Puisis pārbrauc ļoti priecīgs mājā.
Pēc kāzu vakara jaunais pāris iet uz klēti gulēt. Puisis uz-

lien augšā uz klēts un gaida, kad šie iet gulēt, un kad viņi ap-

gulstas un apķeras, puisis no augšas klusi pasaka: „Kā bija, lai

paliek!"

No rīta visi gaida jauno pari ceļoties, bet nevar sagaidīt. les

lūkot un atron abus saķērušos, bet nevar dabūt vienu no otra

nost. Saimnieks sūta pēc vecas ārstenes, ko ļaudis turējuši par

burveni. Puisis aiziet pēc burvenes, bet atpakaļ nākot, viņiem
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vajadzējis brist pār mazu upīti. Puisis brien pa priekšu un pec

tam vecene. Puisis jau bijis pārbridls un, atskatoties atpakaļ, ie-

raudzījis, ka vecene sacēlusi svārkus. Puisis klusi nosacījis: „Ka

bijis, tā lai paliek."
Visi nu redz, ka vecene nāk ar saceltiem svārkiem, bet ļau-

dis domā, ka tas viss pie burvības piederīgs. Viņa pieiet pie

jaunajiem, pieliecas un sāk burties. Tad puisis noteic: „Kā bija, ta

lai paliek." Tā nu arī vecene tur paliek.

Neko darīt, sūta puisi atkal pie viena veca burvja. Tas at-

nāk ar garu līku pīpi mutē, pastumij pīpi uz vieniem sāniem un

pieiet vecenei pie muguras. Bet puisis norūca: „Kā bijis, tā lai

paliek."
Nekā nevar darīt, jāved pie ārsta, nu ieliek visus četrus liela

kastē un ved. Bet viņiem jābrauc caur vienu muižu. Pašreiz mei-

tas pirtī peras, bet ieraudzījušas savādos ratus, viena izskrien

kaila ārā, tik slotu aizlikusies priekšā. Kur gadījusies kur ne —

pieiet kaza pie slotas un sāk lapas ēst. Puisis, redzēdams šādu

skatu, teic: „Kā bija, tā lai paliek."
Aizbrauc pie ārsta, bet ārsts sūta atpakaļ, jo viņš neko

nevarot darīt, un nu pārbrauc atkal visi mājā. Saimnieks tos re-

dzēdams, nosolās: „Ja viens zinātu, kā tos var izšķirt, tūliņ dotu

tam meitu par sievu."

Puisis nu saka uz saimnieka: „Ja jūs man dodat savu meitu

par sievu, tad es zinu, kā viņus var izglābt."
Saimnieks nu ir ar mieru atdot tam savu meitu.

Puisis aiziet uz muižu, atlaiž meitu. Tad apmezdams 'līkumu,

saplūc kaut kādas zālītes, pārnes mājās, liek uzvārīt un aiznes

pats uz klēti. Tad izlej vārītās zāles un atlaiž visus vaļā. Saim-

nieks aiztrenc neriktīgo vīru un liek salaulāties ar puisi, un tā

puisis dabūja saimnieka bagāto meitu.

6. A. 571. Skolnieks J. Dundurs Nīcā, K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja viens ķēniņš un taru bija kalps, uz ko viņš netu-

rēja labu prātu. Lai varēu savu kalpu nomocīt, ķēniņš lika viņam
katru nakti grūtus darbus darīt.

Vienu nakti viņš lika kalpam aizvelt divu veršķu tālumā mil-

zīgu akmeni, kas bija tik liels kā māja. Kalps nogājis līdz šim ak-

menim, sāka raudāt, jo nespēja to pat pakustināt, Te pie viņa pie-

nāk klāt vecs vecītis un prasa, kālab viņš tik ļoti raud. Kalps iz-

stāstīja vecīšam savas bēdas. Vecītis kalpu pamācīja, lai iedze-

not akmeņa plaisās trīs vadžus, tad akmens pats noiešot divi

verstes. Kalps tā arī darīja un uzliktais darbs bija laimīgi padarīts.
Keniņš brīnējās, kā kalps tik lielu akmeni aizvēlis.

Otrā naktī ķēniņš pavēl kalpam uzcelt zelta pili un apkārt
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izrakt zelta upi. Kalps nezinādams, ko darīt, sāka atkal raudāt.

Pie viņa pienāca vecītis, kas reiz jau viņam bija izpalīdzējis, un

prasīja, kāpēc šis raudot. Kalps pastāstīja, ka viņam par vienu

nakti jāuzceļ zelta pils un jāizrok zelta upe. Tad vecis to pamā-

cīja: „Apvelc ar nūju riņķi tai vietā, kur gribi pili celt; pirmām

riņķim apvelc vēl otru, tad pils un upe būs gatavas."

Un tiešām tā notika: saulei lecot, kalnā mirdzēja zelta pils

un tai apkārt zelta upe.

Trešo nakti ķēniņš liek kalpam uzmeklēt pripā. Kalps aiziet

uz mežu un sāk raudāt. Vecītis atkal pie viņa klāt un prasa, kādēļ

viņš tā raudot. Kalps pastāsta, ka viņam jāsameklējot pripā un

viņš nemaz nezinot, kas tas ir. Vecais vīrs tad pamācīja, lai iet

mājās un klusi uzkāpj uz istabas augšu, griestos lai izurbj cau-

rumu un caurumā lai ietaisa spundu. Pa caurumu viņš var ska-

tīties istabā un ja grib, lai tad aizšauj pripā cieti. Kalps visu tā arī

padara un nu skatās pa caurumu istabā un redz, ka viņa sieva ar

mācītāju dzer un dzied, te uzreiz mācītājs prasa sievai nakts pode-

li un uz tā uzsēžas. Kalps aizšauj pripā cieti un nu mācītājs vairs

nevar piecelties. Sieva nāk viņam palīgā, bet tikko tā rokas pie-
liek: pie podela, kalps aizšauj pripā cieti, un arī sieva nevar rokas

atraut. Uz palīga saucieniem atskrēja dienastmeita, bet tikko tā

rokas pielika, kalps aizšauj pripā cieti; arī kalpone vairs nevarēja

rokas- atņemt. Kalps, no rīta iztabā ienācis, meitu palaida vaļā,
bet mācītāju un sievu atdeva ķēniņam, lai tos labi pārmāca.

No tā laika ķēniņš neuzdeva vairs kalpam grūtus darbus un

vīrs savu mūžu nodzīvoja laimīgi.

7. A. 571. No fionorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Lu-

dzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania

Lotewskie. Warszawa 1892, 26.

Vienam kungam kalpoja sulainis, un par trim nokalpotiem ga-

diem dabūja tikai trīs kapeikas. ledams pa ceļu, viņš sastop zaķi,
kas tam jautā: „Uz kurieni iedams?"

„Nokalpoju kungam trīs gadi, un par šo laiku nopelnīju trīs

kapeikas, tagad eju, kur acis rāda."

Zaķis viņam saka: „ledod man vienu kapeiku, jo man ir jā-
brauc par kūmu."

Kalps viņam arī iedod vienu kapeiku. ledams tālāk, viņš

sastop lapsu, kas tam jautā: „Kurp iedams?"

„Triju gadu laikā nopelnīju trīs kapeikas, vienu kapeiku jau

atdevu zaķim."

„ledod man ari vienu kapeiku, jo man ir jābrauc par kūmu."

Kalps atdod viņai vienu kapeiku, iet tālāku un sastop vilku.

„Kurp ej?" jautā viņam vilks.
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„Par trim gadiem nopelnīju trīs kapeikas, vienu kapeiku za-

ķim atdevu, otru lapsai un tagad eju tālāk."

„ledod arī man kapeiku, jo esmu ielūgts par kurnu."

Kalps atdod pēdējo kapeiku un iet tālāk.

ledams, viņš ierauga mazu istabiņu, ieiet tur iekšā un, neka

neatradis, nosēstas tur atpūsties. Pēc kāda brītiņa atskrien trīs

raganas.

„Oho, šoreiz miums labs kumoss gadījies, lai atskrien mate,

mēs viņu izcepsim."
Atskrien arī viņu māte, vecā ragana, pavēl meitām izkurināt

pirti, aizvest tur kalpu un to nomazgāt. Meitas, izkurinājušas

pirti, grib aizvest tur kalpu, bet viņš saka: „Ejat pa priekšu, es

iešu jums no pakaļas."

Ragana ienāk kopā ar meitām pirtī un, nevarēdama sagaidīt

kalpu atnākam, sūta vecāko meitu viņam pakal. Meita atskrien

uz istabu, bet kalps ar skruķi aizsprosto viņai ceļu un viņa tieK

it kā piekalta uz vietas. Nevarēdama sagaidīt pirmo meitu atpa-

kaļ, ragana sūta otru meitu. Arī tā neatgriežas atpakaļ. Tad sūta

trešo meitu, bet arī tā vairs nepārnāk. Beigās ragana sadusmo-

jusies iet pati, arī viņu sagaidīja tas pats liktenis, kā viņas meitas.

Tad karps paņem skruķi, velk to sevim līdza, kur tikai viņš

iet, raganas nāk viņam pakaļ, it kā būtu piekaltas pie slotas. Tā

viņš aizved viņas uz vienu ciemu. Te viņš iedams piedarbam

garām, ierauga velnu rudzus vētījam, kas strādāja nosvīdis un tur-

klāt bez biksēm. leraudzījis raganas, velns aizskrēja viņām) pakaļ

un lūdza kalpu, lai viņš viņas ilgāk nemokot, bet lai atdodot tās

labāk viņam.

Kalps atbild: „Labprāt, tikai nāc un paņem pats!"
Piegājis tuvāk, velns vairs nevarēja sprukt vaļā, bet, no-

stājies rindā, aizgāja kalpam līdza.

Kalps viņus aizveda uz otru ciemu, kur otrs velns piedarbā

vētīja rudzus. Bet še priekšā bija sēta, par kuru viņiem vajadzēja
tikt pāri; raganas par to pārlēca, bet velns uz tās pakārās.

Velns, kas atradās piedarbā, gribēja pirmajam palīdzēt ar

lāpstu nokāpt no sētas, bet pa to laiku arī pats pievienojās pārē-

jiem un vairs nevarēja tikt vaļā.
Tā viņi aizgāja uz pilsētu, kur kalps pārdeva skruķi kādam

kungam. Tas, nekā nezinādams, paņēma skruķi ar visām raga-

nām un velniem.

8. A. 571. J. Rupjais no Aloiza Luoča Asūnē.

Vīnam kungam beja skaista meita. Jis gribēja muoneit jau-
nus puišus, lyka uzmaļavūt uz vuortu meitys bildi i pīrakstēja:
„Kas atdzeivuos treis godi par kolpu, tam byus muna meita."
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Cyti puiši ari atdzeivova treis godi, bet kungs sovys meitvs

nadūd.
Reizi vīns jauns puiss, īdams pa celi car [gar] muižas vuor-

tim, īraudzēja tū biļdi. Daguoja kluot i suoka laseit, kas tī pīrak-

steits. Puorlasēja, īguoja pī kunga, suoka runuot ar kungu:

„Prauda, kas tī uz vuoTtim pīraksteits?"

„Prauda," kungs soka, „dzeivoj vīn!"

Tad tys puiss suoka dzeivuot pī kunga i atdzeivova treis

godi. Jau juo aizdzeivuotijai meitai byus uz nuokūšas svātdīnas

kuozas ar cytu, a tys puis's par kuozom nikuo nazynova. Kungs

jū pasyutēja uz mežu pēc molkas, a mežs beja tuolu, kaidas nedē-

ļas div kū braukt. Nūbrauce uz mežu, pastatēja zyrgus, daguoja

pi barža, atsavilka ar ciervi cierst bārzam. Bārzs suoka runuot:

„Lyudzams, mani nacārt, es tev pasceišu lobu padū<mu."
Puis's nūlaide rūkas, suoka breinuotīs, ka bārzs runoj, vor-

byut, ka tī valns īleida. Tad bārzs jam suoka runuot: „Brauc
uz sātu, tī īt kuozas, jem tovu aizdzeivuotū meitu. Tu vysod soki:

„Kai ir, tai lai ir!" tūlaik tai i palyks. A kod teiksi: „Kai beja, tai

lai ir!" — palyks vyss pa vācam:."

Puis's uz reizi sāda zyrgūs un brauce uz sātu. Atbrauca uz

sātu jau zem dīnys. Vysi gul, vīn kungs staigova ar panari rūkā

pa muižu. Kungs soka: „Kur tu tai dreiži atbrauci?"

Puis's uz kunga soka: „Es tai ilgi probēju. Kai ir, tai lai ir!"

Vysi guļ, nācējas da dīniškuom [pusdiena]. Kungs ar staigoj
ar panari rūkā pa muižu. Tūreiz kungs sācēja uz sīvas: „Kas
te taids ir, ka gosti navar celtīs, i es panara nūlykt?"

„Kas byus?" sīva sācēja, „vajagana īt da kuo nibejs, voi da

popa, voi da varažbitkys" [baltkrievu vorožbitka, burve].

„Vajagana īt da popa," kungs soka i syuta puisi da popa.

Pops uz reizys apsavylka. Pī popa beja moza kēveite, uz

kuo juot. Pops izsāda uz kēveiteis un juoj. Dajuoja pī upis, īguoja,

yudinī mierkst kuojas. Jis kuojas uzcēle uz kēvis mugoras. Tad

puis's soka: „Kai ir, tai lai ir!"

Pops navar nūlaist kuoju zemī. Atjuoja pops, juodelej pa

muižu, navar nikuo padareit. Tad kungs uz sīvu soka: „Vaja-

gana īt da varažbitkai," i syuta puisi da varažbitkai.

Varažbitka apsavyļka i laidēs ceļā. Tys beja pavasarā. Da-

guoja varažbitka pī upes, kladkis [baltkr. kladko, laipa] beja nū-

nastys, daguoja bryst. Pacēle rindukus da ceļu — mierkst, va-

jagana celt tuoļuok. Brīn tuoluok, cel augšuokan, brīn tuoluok,

cel augšuokan, dacēle da pošam' ūkstam. Puiss soka: „Kai ir, tai

lai ir!"

Varažbitkai navar drebu aplaist, it sasacaluses uz muižu ar

plyku ūkstu. īt car kuļu [piedarbu], timā kūlā beja rejnīks. Kai
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izskrēja nū kula, kai dūs ar slūtu varažbitkai pa pivku ūkstu,

puiss soka: „Kai ir, tai lai ir!" sltlta i dalypa pī ūksta.

Staigoj varažbitka pa muižu ar slūtu/pī plyka ūksta, nikuo na-

var padareit. Tad kungs soka uz puiša: „Mož', ka tu kū nibejs

zyni?"

„Na uz taida tu patyki, muoneidams jaunus puišus. Vai at-

dūsi meitu?" soka puiss,

~Nu, lai ir tova meita," tūreiz soka kungs.
Tod puiss soka: „Kai beja, tai lai ir!"

Uz reizys vysi cēlēs i rozbrauca pa sātom, kungs nūlyka pa-

nari. pops nūkuope nū kēvis, varažbitkai atkryta slūta nū ūksta.

jei nūlaida drēbis i aizguoja uz sovu sātu. Puis's apsaženējuos
[apprecējās] ar kunga meitu i dzeivova laimeigi.

9. A. 571. D. Bochons Asūnes Peilānos. J. Rupjā krājumā.

Vīnam kēneņam beja meita, taida skaista, ka jai precinīku
nikod natryuka, vysod beja pylns. Bet jei beja cīši skumeiga,
nikod nasmējuos; kēnlns sācēja, ka tam jis atdūs sovu meitu,
kūris jū īsmīdēs. Vīnam lesņīkam [kr. mežsargam] beja dāls,
toža [kr. arī] skaists kai kēneņa meita. Jis nūbrauce svātūs da

kēneņa meitai, bet jej naīt aiz [kr. pie] lesņīka dāla, kam tāvs

pascēja: „Kas īsmīdēs munu meitu, tam atdusu,"

Reizi gadējuos lesņīka dālam īt pa mežu. Jis īrauga kozu,
bet koza taida skaista, ka vīna spolva zalta, ūtra sudobra, a ra-

dzeņi nū suokuma zalta da pusei, a tuoluok sudobra. Jis aizza-

ruove aiz raksna kūka, bet koza napamanēja, ka tī ir cylvāks.

Jej daīt pī tuo poša kūka, aiz kuruo stuov ļesņīka dāls, i suok

berztīs. Lesņīka dāls kozu nūgyva aiz rogu, i nūturēja, apmauce

apaušus aiz rogu un purna un vede da sātai.

Lesņīka dāltt apspēja uz vītas nakts, jis nazynova, kur izīt nū

meža Maldēdamīs pa mežu, jis atroda ceļu da popa [kr. prie-
steris] pilei, kur vysod da juobrauc laud's. Par na'lelu laiceņu jis
daīt kluot da piļei. Itei nūtikšana beja vosor, sastdīnas dīnā.

Pops kai reize [kr. taisni] beja izguoj's uorā pastaiguotīs. Cela-
veirs lyudzēs, lai jū īlaiž puorgulēt, pops ar lobu patykšanu laiž

gulēt. Bet vīn kaziņai vītas nav. Lesņīka dāls soka, ka varēs

jū pīsīt pļaviņā, kur pī piertis, pops i atluove. Kaziņu pīsēja plovā
un guoja abadiv ustobā.

Par nalelu laiku izakurējuos pierts un sācēja īt uz pierti. Pops
ar sovim divējim dālim lyudz ceļaveiru īt ar jūs uz pierti. Cela-
veirs i nūguoja ar jīm, par nalelu laiciņu atīt vysi četri nū piertis
izamozgovušīs. Pēc tuo īt popīne ar treis meitys uz pierti. Juom
pītryuka yudiņa. Tad muote syuta vīnu meitu pēc yudiņa, meita

pajēme spāņus i īt pēc yudiņa. Jei aizguoja aiz piertis, kur beja



294

oka, i īrauga kozu, kurai vīna spolva zalta, ūtra sudobra. Jei

dūmo] posa sev: „Kur tei koza roduos aiz piertis, varbvut, ka

maņ laime."

Jei pīskrīn pī kožas izraut spolvu, lai bvutu kū aizspraust
aiz capures. Kai ruove spolvu, tai dalvpa pī kožas i navar atsa-

rautīs. Muosas i muote gaida, kad atness yudini, a navar sagai-

dot. Tad muote svuta ūtru meitu: „Ej tu, meitiņ, jei taida ir na-

paklauseiga rogona, ka maņis nikod naklausa."

Jei izīt nū piertis i īrauga, ka juos muosa stuov pīlypuse pī
kožas un klīdz: „Muoseņ, atraun tu mani nū kožas,"

Jel kai ruove, i posa pīlypa. Tai izguoja trešai meitai i

miiotei, kai tuom dlvējom muosoīm.

Pops ar sovim dāllym gaida, gaida, bet nikai navar sagaidēt,
kad atīs meitas nū piertis. Tad pops syuta vīnu dālu uz pierti pa-

savārtu, kas tī taids iir, ka naatīt nū piertis, Jis izguoja nū ustcbas

i īraudzēja, ka vysas muosas un mnote pīlypu)šas pī kožas. Jis

dūmoj: „Kas tī par vaina goru ir?"

Jis kai rozaskrējuos nū vysa plača un dūmioj, ka atraušu —

ni vaina! pots pīlypa pī jūs. Cytim bruolim izguoja taipat, kai pir-

majam. Tad īs pats pops vārtus, kas tī ir par vainu. Jis pajēme

krapidlu [polu kropidilo, ūdens svētījamā pindzelie] un īt puoterus
skatēdaims. Kai daguoja kluot un īraudzēja, kas tī par jūkim, vysi
suoka klīgt: „Tēt', atraun myus nū kožas!"

Jis paprīšku suoka svētēt un puoterus skaitēt. Jau jis svē-

tēja, svētēja un piuoterus skaitēja, skaitēja, tad suoka raut. Kai

ruove, i pots dadypa pī jūs. Jau ir pīilypuši' pī kožas: treis muo-

sas, div bruoli i pops ar popīni,

Lesņīka dāls pa nalkti puorgulēja, uz reita cēlīs paēde un

taisnos ceļā. Jis jem kozu un vad prūjom da sovai sātai, a popa

vysa saime īt raizē ar kozu nū pakales. Lesņīkam vajadzēja īt

pa mežu. Tymā laikā — kur bejs, nabejs — izskrīn valns. Jis

dūmoj: „Kas te ir par jūklim, ka pī vīnas kožas septiņi cvlvāki

dalvpuši."
Valns īsakērēs raut i dūmova: „Kai atraušu itūs cylvākus,

taii raušu uz eflnft, iman :byus daudz prīka."
Valns kai ruove, taii pats dadypa pī jūsi un navar vairis atsa-

rautīs.

dāls vad tuoluok i jam laiimējuos vest par vīnu suo-

džu. Jau jis puorvede par vvsu suodžu, te —kur bejs, nabejs — izīt

nū rejas rejnīks un īrauga, ka taida uz jīm smīkleiga vieršanuos.

Tad pasavierēs nū pakājes, redz: valns! Tyulen kar šyupli, skrīn

da vaina un suok valmiam ar šynpli pērt pa pūdinīku. Jau pēra, pēra

vainu, cykam pots dalypa pī vaina. Jau ir vysa navysa dalypuši pī

kožas ostoiņi cilvāki i deveits valns. Lesņīks Vad tuoluok i davad

da kēneņa piļei.
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Pī lūga sedeja ķēniņa meita. Jis kai padvede itu armeju, ķē-

niņa meita aizzasmējuos: „A, ha, ha!"

Tad ļēsņīka dāls paprasēja nū ķēneņa puotogas un suoka vy-

sus nū ailes cierst. Kam tyka ar puotogu, bet vainām par v_ysim
cīšuok tyka. Ļesņīks soka: „Kuo tu ķēris un kuo tev vajadzēja?"

Tad valns pastuosta lesnīkam, kuo jam vajadzēja, kab byutum

itūs cylvākus nūness uz elni, jam byutu lels pakvajnys (uzslavas)
vuords nū vacuo vaina. Tad lesņīka dāls vysus palaide nu kožas.

Valns nūskrēja uz elni, rejnīks uz sovu sātu. Bet popa saime, skrī-

dama uz sātu, cyts uz cyta klīdz: „Nesaleipat, nesaleipat, kas

myus tūlaik izšķiers!"

Tad lesņīka dāls ar ķēneņa meitu apsaženējuos. Kai nūmyra

kēneņš, jis suoka vaild'eit par vysu kēuesti.

10. A. 571. V. Zacharska no A. Dubrovska Varakļānos.

Senejūs laikūs vīnā cīmā dzeivuoja vīns na cīši bēdīgs, bet

arī na cīši boguots zemnīks. Jis beja vēl jauns naprecēts. Itam

zemnīkam beja vīns bolts kai sudobrs uozīts. Vīnu reizi sadūmoja

itys puiss vest sovu uozīti uz mīstjeņu un puordūt. Kai sadū-

imuoja, tai arī izdarēja. Vad puiiiss uz mīstiņu uozīti puordūt. Leidz

mītstiņaim beja tuoli un par vīniu dīnu navarēja aizīt. Zemnīku

ceļā aizspēja nakts un jis taišņi īraudzēja arī ustobiņu. Daguoja
ar sovu uozīti pi ustabiņas un suoka praseit saiiimiinīku atjaut jam

puorgulēt par nakti. Saiminīks īlaidja ustobā celaveiru, bet uozī-

tis pālyka uorā staiiguot pa pogOlimu. Saiminīkam. Beja treiis jau-
nas meitas, kuras tymā laikā beja piertī. Meitas piertī mozguojās
un redz, ka nazkas stuov pi pierts durovom. Vīna meita izguoja

un redz uozīti. Jei jū atdzyna nu pierts durovom, bet paša īguoja

piertī un stuosta sovom muosom, ka pi jūs atguoja vīns uozīts.

Vīna muosa izskrēja nu piertis pasavārtūs un redz, ka natuoli nu

pierts stuov uozīts, bolts kai sudobrs. Meita, kaut bija plyka,

pīskrēja pī uozīša un suoka nu juo muguras plēst boltū sudobra

vylnu, bet atplēst nikai navarēja. Jei gribēja īt otkon atpakaļ piertī,
bet navarēja nu uozīša nikai atīt. Tai meita palyka stuovūt pī uozī-

ša pavysam plyka. Muosas navarēja juos sagaidīt. Izīt ūtra muosa

un redz, ka muosa stuov uz vītas, jei arī daguoja da muosas un

kai da(lyka rūku, tai arī vairuok navarēja nu tuos vīitaisi aizīt. Otra

muosa nyu arī palyka pī uozīša stuovūt. Trešuo meita taipat

navarēja sagaidīt sovu muosu, izguoja nu piertis un redz, ka juos
muosas stuov pī uozīša. Jei soka: „Isim, jau gana myusim te

pa pierti klanguotls!"

Meiltaig atbild: „Navari(m nikai atīt nu uozīša! Paleidz

myusim!"
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Jei gribēja pavilkt aiz rūku sovas rtroosas, bet kai dalvka

rūkas pī muosom, tai arī palvka stuovūt.

Zemnīks ar saimnīku un saiimnīcu sēd un runoj. Saimnīks

soka sovai sīvai: „Ej pasaverīs, kū tai īgi meitas piertī dora!"

Aizīt saiminīca uz pierti un redz, ka pi piertis stuov pi
uozīša vysas treis meitas. Muote īt pi juos tyvuok, suoka juos
lomuot un gribēja ar rūku īsist meitom par pakalu. Kai jei dalyka

rūku, tai palyka stuovūt vīnā vītā ar meitom. Sātā saiminīks

gaida, gaida, kad atīs sīva ar meitom, bet nasagaidīja un aizguoja
pasavārt. Daīt jis pi piertis un redz, ka stuov juo meitas plykas

un taii pat juo sīva. Daīt jis tyvuok un vaicoj: „Kuo jyus te

stuovit?"

Sīva jam atbild: „Mes nikai navaram atsaraut nu ituo uozīša."

Saiminīks, gribādams paleidzēt jīm atsaraut, pajēmja sīvai aiz

apakles un ari palyka taipat stuovūt uz vītas. Tai jī stuov vysu

nakti.

Zemnīks, celaveirs , palyka vīns pats ustobā, pajēmja vysu

labuokū saiminīka montu un naudu, izguoja uorā un vad uozīti ar

vysu saimi. Tai jis davedja uozīti pi vīna lela meža. Mežā izgrīzja

žogoru un suoka šaustīt meitas par plyku pakalu. Tai pat tyka
ari muotei un tāvam. Tad zemnīks atlaidja saimi, runuodams:

„Vairuok jyus nikod napiliēsit nu uozīša vylnas!"

Atguoja jī vysi uz sātu un redz, ka sātā vyss lobuokais monts

un nauda pajemta, bet jī ni cik par itū naudu nabāduoja un cīši

prīcuojās, ka vēl palyka dzeivi. Nu tuo laika jī pīmin tū boltū su-

dobra uozīti. Zemnīks atvedja sovu uozīti otkon uz sātu un vai-

ruok juo napuordūd. Tai tys uozīts tagan dzeivoj pi tuo pat zem-

nīka.

11. A. 571. Teicējs 67. g. vecs A. Kovalevskis Bebrenē.

Latvju kultūras kr.

Kaidu reiz dzeivuoja veirs ar sīvu. Veira tāvs ar muoti ari

vēl beja dzeivi. Sīva suoka naīredzēt veiru, jo jai beja sovs bryut-

gons. Sīva syuta veiru pasaulī dorba maklātu. Ari tāvs ar muoti

īstuosta dālam īt pīpelnīt naudas. Dūmuoja, dūmuoja puis's un

aizguoja nu sātas. It jis pa ceļu un sateik vīnu cylvāku. Tys cyl-
vāks prosa: „Kur tu īsi?"

„Eju dorba maklātu," atbifldēja veirs.

„Ej uz sātu," soka itys cylvāks.
Veirs naīt. Tad cylvāks syta par ausi veiram un veirs pa-

lyka par vucynu. Kad veirs palyka par vucynu, tys cylvāks
soka: „Ej, stuovi pi tāva sātas vuortim un gaidi, cikom goni dzeis

cytas vuškas sātā!"

Vucyns aizguoja, stuov pi vuortiim un gaida. Vokorā goni
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dzvna cytas vuškas sātā, vucyns pīskrēja pi juom un īskrēja reizē

klāvā. Tai pot vokorā atguoja pi sīvas bryutgons un jī sasaru-

niuoja īt uz vušku aizdoru gulātu. Aizguoja sīva ar bryutgonu,

īguoja aizdorā [aizgalda, nodalījums] uini gul. Vucyns suoka jūs

abējus ar rogim badīt. Sīva ar bryutgonu turīs un grib izsvīst nu

aizdora vucynu, bet nikuo navar padarīt. Tai jī napuorgulēja nakts

un aizguoja cytur gulātu.

Reitā goni lzdzyna vuškas gonūs un gona. Atguoja vokors un

goni jau dzan vuškas uz sātu. Vucyns aizzaruovja aiz kryumiņa,
stuov un dūmoj: „Uz sātu es naīšu, jo sīva ar bryutgonu par va-

karējcari dusmem var mani nūkaut, vylna ari man lela, tai ka

kaunams asu. Išu lobuok uz mežu, lai apād mani vylki!"

It vucyns uz mežu un otkon sateik tū cylvāku, kurs jū puor-

taisīja par vucynu. Tys cylvāks prosa vucynam: „Kur tu īsi?"

„īšu uz mežu, lai mani lobuok vylki saplēš, na kai sova sīva

ar bryutgonu nūkaun!" atbildēja vucvns.

Tys cylvāks īsyta vucynam par ausi un jis palyka par taidu

pašu cvlvāku, kaids beja agruok. Tad itys cylvāks izvylka jū-
stiņu, padevja veiram un soka: „Ej šūnakt uz sovu pierti gulātu,
tur redzēsi sovu sīvu ar bryutgonu. Jo gribēsi, ka jī salyptu kūpā,
tad sasīn jūstiņai mazdziņu un jī tai pīlips vīns pi ūtra, ka naspruks
nikod vīns nu ūtra vaļā. Jo tu gribēsi palaist jūs vajā, tad atraisi

mazdziņu!"

Tys cylvāks aizguoja sovu ceļu, bet veirs ar jūstiņu aizguoja
uz pierti, izkuope uz pierts, izjēmja vīnu grīstiņu, sēd un gaida.
Na par garu laiku atīt uz pierti juo sīva ar bryutgonu, atsagula
uz luovas un gul. Veirs aizsēja vīnu mazdziņu jūstiņā un jī salypa

tai, ka vīns nu ūtra navar tikt vaļā. Reitā muote meklej vadaklas

pa vysom vītam, bet navar atrast. Aizguoja muote uz pierti un

redz, ka vadakla ar bryutgonu gul uz luovas kūpā salypuši. Muote

tyuleņ aizskrēja uz ustobu, pastuostīja tāvam un sagudruoja veči

meklēt būri [burvi]. Tur pat cīmā dzeivuoja vīna būrīte, kuras

veirs beja oigons. Aizskrēja muote pi būrītes, bet naatroda sātā.

Čigons, būrītes veirs, prosa: „Kam vajadzīga būrīte?"

Muote izstuostīja sovu nalaimi čigonam. Čigons soka: „Itai
lītai es lobuok varu paleidzēt kai muna sīva. Es tū vysu izdarīšu

par vīnu vystu!"
Muote apsūlēja vysttt un aizvedja čigonu uz pierti. īguoja

čigons piertī, skaitīja šovus būra vuordus un pīlyka rūku atjemt
sīvu nu bryutgona. Kai tik čigons pastīpja rūku pi sīvas, veirs uz

pierts sādādams, vysu redzēja un aizsēja vīnu mazdziņu. Cigons

pīlypa pi sīvas un navar tikt vaļā. Tai stuov salypuši sīva, bryut-

gons un čigons. Čigons raustuos un luodīs: „Ka valns parautu

vysu vystu, kaidā es nalaimē tyku!"
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Redz muote, ka nikuo nabyus, un aizbraueja pēc popa. At-

vedja popu, pops izsvētīja vysus koktus un stīp rūku atjemt či-

gonu. Veirs otkon aizsēja vīnu mazdziņu un pops ari pī'lvpa. Tai

stuov salypuši sīva, bryutgons, čigons un pops. Pops Jyudzas ar

svātim vuordim, luodīs ar slyktim, bet vaļā nateik. Veirs nū-

kuopja nu pierts atguoja uz ustobu un prosa nu muotes ar tāvu:

„Kur muna sīva?"

Tāvs ar muoti pasavēra vīns uz ūtra un naatbildēja nikuo.

Tad veirs soka: „Vai jyus jū nu sātas izdzynuot par tuo divi dīnas,

cikom manis nabeja sātā?"

Tad muote soka: „Lelā, dāls, nalaimē ir īkrituse tova sīva!"

Muote izstuostīja dālam vysu, kas ar juo sīvu nūtyka, un pa-

sacīja, ka jei ir piertī. Dāls izguoja uorā, pajēmja lobu lūtagu [pā-

tagu] un aizguoja uz pierti. Salypušī stuov un nazyna, kū darīt.

Veirs suoka dūt popam uodā deviņas reizes ar lūtagu. Pops klīdz,

bet veirs vys syt. Tad veirs atraisīja mozgu sovā jūstiņā un pops

tyka vaļā. Pops aizskrēja, atpakaļ naatsavārdams. Tagod veirs

sukoj čigonam uodu. Isyta deviņas reizes, atraisīja mozgu un pa-

laidja čigonu vaļā. Gon vairuok čigonam īt par būri! Taipat sa-

metja deviņas reizes bryutgonam un palaidja tū vaļā, bet sīvai

sasyta treis deviņas reizes un tad padzyna jū nu sātas. Tagad

dzeivoj veirs ar sovim večirni un nikas nasvuta juo īt dorba ma-

klātu.

12. A. 571. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzāne Atašienē.

Dzeivuoja veirs ar sīvu sadarīgi. Pi sīvas pīsasyta pops un

sīva suoka naīredzēt sovu veiru. Apsamat sīva par sltymu un

syuta sovu veiru pēc zuolem, lai pašai pa tū laiku, cikom veirs

staigoj pēc zuolem, sasatikt un pasarunuot ar popu. Veirs cīši

žāluoja sīvu un ticēja jai, ka jei slyma.
Vīnu reizi sīva soka veiram: „Jo tu, veiriņ, man atnastu

zynomu, nazynomu, radzamu, naradzamu zuolu, es byutu vasaļa!"

Veirs ari īt un meklej taidu zuolu. īt veirs dūmīgs pa ceļu

un sateik vīnu vecīti.

„Kur tu tai ej?" prosa vecīts.

„Eju sīvai zynomu, nazynomu, radzamu, naradzamu zuolu

maklātu," atbildēja veirs.

„Es izzuolēšu tovu sīvu," soka vecīts. „Varbyut tu ēst gribi?"

„lāstu gon, jo kas byutu," atbild veirs.

Vecīts pīsyta ar vēziņu pi zemes un soka: „Kurka [vista], at-

sarūņ!" Kurka ari tyulen atsaroda.

„Kurka, nūsakauņ!" Kurka nūsakova.

„Kurka, nūsaplyuc!" Kurka nūsaplyucja.

„Kurka, izzacep!" Kurka izzacepja.
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„Kurka, sasagrīz!" Kurka sasagrīzja.
Sāduos veirs ar vecīti, paēdja un otkon vecīts soka: „Kurka,

atsarūņ!" Kurka nūsapurinuoja vīn uz škeiva un stuov.

„Kurka, pazūd!" Kurka pazuda.
Tad vecīts soka veiram: „Še tev iitei vēzina, ej uz sātu, pa-

baroj sīvu ar kurkas galu un padzen kurku paceplē, bet pats aizej
uz pilsātu un nāpierc lobu puotogu. Kad atīsi uz muojom, kurka

tev izruodīs sīvas slimību!"

Veirs pajēmja vēziņu un īt uz sātu. Sīva, pamanījuse veiru,

soka: „Tu jau, veiriņ, varbyut nadabuoji zoulu, ka tik dreiži atej

atpakaļ?"
Veirs īguoja ustobā, izsvta ar vēziņu uz greidas un soka:

~Kurka atsarūņ!" Kurka, atsaroda.

„Kas tad byus nu kurkas?" prosa sīva.

„Vyss kas byus," atbildēja veirs un soka: „Kurka, nūsakauņ!"
Kurka, nūsakova.

„Kurka, nūsaplyuc!" Kurka nūsaplyucja.

„Kurka izzacep!" Kurka izzacepja.

„Kurka, sasagrīz!" Kurka sasagrīzja.
Veirs ar sīvu paēdja un sīva soka: „Ka agruok itaidas zuoles

byutu bejušas, es jau seņ byutu vasaļa!"

Tad veirs soka: „Kurka, atsarūņ!" Kurka atsaroda.

„Kurka, lem paceplē!" Kurka īleida paceplē.
Veirs suoka taisītīs uz pilsātu un sīva prosa: „Kur tu, veiriņ,

īsi?"

„Išu uz pilsātu!" atbildēja veirs. „Ej, ej!" soka sīva.

Veirs aizguoja uz pilsātu, bet sīva aizskrēja pēc popa un at-

vedja paruodīt kurku. „Kurka atsarūņ!" soka sīva. Kurka izleida

nu paceples.

„Kurka, nūsakauņ!" Bet kurka nanūsakaun. „Kurka, nūsa-

kauņ!" klīdz sīva, bet kurka staigoj pa ustobu un nanūsakauņ.
Sīva sasadusmuoja, pagyva skruči un gribēja kurku mūsist, bet

skručs pīlypa pi kurkas un sīva pi skruča un vadoj kurka sīvu pa

ustobu. Pops vērās, vērās un guoja paleidzēt sīvai tikt vaļā nu

skruča, bet ari pats pīiypa un staigoj abi ar sīvu pēc kurkas. Laud's
atved ja uz baznelcu bārnu nokristīt. Atskrīn djakons un soka po-

pam, kab itū bārnu nūkristītu.

„Ka jū valns, itū kurku!" soka pops, ~pīlypam un navar tikt

vaļā." Te — kur bejis, nabejis — atskrēja valns un tys ari pīlypa.

Djakons īt paleidzēt popam tikt vaļā un ari pīlypa. Tad kurka

izguoja ar pīlypušim cylvākim pa durovom prūjom un īt pa sābra

kuļu. Sābrs tymā laikā vētēja. Popa garuos drēbes suoka raust

mīžus gubā un sābrs skrēja pacelt popa drēbes, bet ari pats pīlypa.

Tai īt pa ceļu kurka un vad: sīvu, popu, vainu, djakonu un sābri.
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Nu pilsātas guoja veirs, nūpiercis lobu puotogu. Kurka pīguoja
pi veira un nūstuoja.

„Kai tu te pīsakēri?" prosa veirs sābram.

„Redzi, kaida nalaime te ir!" soka sābrs, „gribēju pacelt popa

garuos drēbes un pīlypu!"

Isyta veirs reizi sābram ar puotogu un palaidja.

„Tu kai te tykl?" prosa veirs djakonam.

„Es atguoju uz tovu ustobu pasacīt popam, lai īt bāma kri-

stītu, un gribēju paleidzēt popam tikt vaļā!" atbildēja djakons.
Veirs īsyta djakonam treis reizes un palaidja. „Tu kuo te

meklēji?" prosa veirs vainām.

„Manii pops atsaucja," atbildēja valns.

Veirs nūsukuoja labi vainām muguru un palaidja. „Tu, pop,

kuo uz cyta sīvom staigoj?" prosa veirs nopam.

„Mani tova sīva atsaucja kurkas pasavārtu!" atbildēja pops.
Veirs sukuoja, sukuoja popa muguru ar puotogu un vys prosa:

„Vai vēl staiguosi uz cyta sīvom?"

Pops klīdz: „Palaid mani vaļā, myužam vairuok naīšu pi cyta

sīvas!"
Veirs palaidja popu.

„Un tu, sīv, ilgi vēl slvmuosi?" prosa veirs un vys syt ar

puotogu.

„Nikod vairs naslymuošu!" atbildēja sīva.

Veirs palaidja ari sīvu vaļā. Kurka aizguoja sovu ceļu, bet

veirs ar sīvu atkon dzeivuoja sadarīgi.

13. A. 571. No N. Rancāna kr. Latgalē.

Vīns puisis, gādīgi atdzeivuojis pi saimnīka treis godus, sa-

jem par dorbtt naudu. Jis nazyna, kū darīt ar tū naudu. Ilgi dū-

moj, bet beiguos nūsprīda nūpierkt kozu.

Nuīt jis uz pilsātu un nūpierk kozu. Koleidz atdzan uz muo-

jom, uz ceļa uzīt nakts. Jis pīīt pi vīna krūga. Kozu nūstota sto-

dulā, pats īīt krūgā.

„Ak, kaida branga kozai vylna!" teic krūdzenīce un syuta
sovu vacuokū meitu, lai nūcārp vylnu.

Izīt vacuokuo meita cierptu, bet tikkū jei pīlīk rūkas pi kožas,
vairs navar i pasagrīzt, atsaraut. Gaida, gaida krūdzinlce sovas

meitas, navar sagaidīt — syuta ūtrū, vyduskū meitu. Vyduskuo
meita ari kai tikkū līk rūkas pī kožas, tai vairs navar atsaraut.

Gaida, gaida krudzinīce, bet meita vys nalt. Jai ir bailes, kab na-

izītu kožas saimnīks vārtās. Jei jau suoc dusmuotīs un syuta sovu

trešū jaunuokū meitu.

Izskrīn nū krūga jaunuokuo meita un, buordamuos uz muo-

som, kreit ar žerklim pi kožas, bet tikkū jei aizjem aiz vylnas, kai
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palīkstuovūt. Reitā ceļas puisis, lai dzeitu kozu tuoļuok. līt sta-

dulā un redz šū jūku. Kū darīt? Jis dzan kozu, un krūdzenīka

meitas īt kai pīsītas. Dzanaj jis car vīnu reju — izskrīn valns un

prosa puišam, lai jam īdūd kaut vīnu meitu pasaprīcuotīs.

„Par kū na?" atbildēja puisis, „jem vīn!"

Valns pīsaker pi meitas un ari vairs navar tikt vaļā. Tai jī īt

tuoļuok. Dzanās car vīnu kuļu, kur zemnīks velej rudzus. īrau-

dzējis taidu jūku, zemnīks smīdamīs pagyun laišku un pīskrīn pī
vaina. Bet tikkū jis pīsakar pī vaina, kai vairs navar atsaraut.

Ceļā puisis izzynoj, ka ķēniņš ir izsludynojis, ka tys kas īsmī-

dynuos juo meitu, kura nu dzimšonas nav smējusīs, byus par juo

dālu, tam ar jis atdus par sīvu sovu meitu un puskēnesti. Izdzier-

dis šū ziņu, puisis laižas uz ķēniņu. Ķēniņš jū īlaiž pī sovas meitas.

Un tikkū meita īrauga vysu šū guojīnu, navar niūcīst nu smīkla,

jei tai suoc sanītīs, ka nūkreiit nu krāsla. Ķēniņš salauloj sovu meitu

ar šū puisi, sataisa boguotas kuozas, dzer treis dīnas un treis

naktis.

14. A. 571, 513. No J. Lautenbacha krājuma.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

sūtīja gudros dēlus pa reizi iet mežā malku cirst. Papriekšu gāja

vecākais, un māte iedeva viņam līdz baltmaizi, pienu un vīnu.

Mežā viņš satika melnu vīriņu, kas arī lūdzās no viņa brokastu,

bet tas viņam nekā nedeva, teikdams, ka viņam pašam tik tā bū-

šot. Melnais vīriņš tam teica: gan tas savu laimi atradīšot. Kad

tas paēdis gāja malku cirst, tad viņš iecirta sev rokā.

Nu .gāja otrs brālis savu reižu cirst. Māte arī viņam tāpat
iedeva līdz baltmaizi, pienu un vīnlu. Mežā viņš atkal satika

melno vīriņu, kas lūdzās viņam brokastu, bet arī tas viņam nekā

nedeva, teikdams, ka tik pašam tā būšot. Melnais vīriņš arī tam

teica: gan tas savu laimi atradīšot. Kad tas paēdis gāja malku

cirst, tad tas iecirta sev kājā.
Nu lūdzās muļķītis, lai tēvs arī viņu laiž malku cirst, bet tēvs

to negribēja laist, teikdams: „Tu, kā muļķītis, pavisam sakapā-

sies, tad tu man arī būsi jākopj."

Bet kad viņš dikti lūdzās, tad tēvs viņu arī beidzot palaida,

un māte tam iedeva no pelniem izceptu rausi un skābu putru līdz.

Mežā nāca pie viņa atkaļ melnais vīriņš, lūgdamies arī no viņa

brokastu. Muļķītis teica: „Nāc nu, turēsim abi divi brokastu."

Kad nu viņš ņēma no savas kules to brokastu, tad tur atradās

tāpat baltmaize, piens un vīns kā vecākiem brāļieimi. Kad viņi bija

paēduši, tad melnais vīriņš viņam pasacīja, lai viņš ejot cirst tur

nokaltušo ozolu, tur viņš atradīšot savu laimi.
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Kad muļķītis to ozolu nocirta, tad viņš tā saknē atrada zelta

zosinu. Viņš pajēma to zosiņu un gāja projām. Viņš iegāja vienā

krogā un redzēja, ka tur rierī bija viena izcepta zosa. Viņš nu

paskubināja vienu citu ceļa-gājēju, lai tas nozogot viņam to

cepto zosu, tad būšot gards ēdiens. Kad tas otrs to zosu iznesa

ārā, tad viņš tam to atjēma un ēda viens pats.

Ārā iziedams, viņš bija savu zosu krogā piemirsis. Krodznie-

kam bija trīs meitas, un vecākā ienākusi gribēja no tās zosas

vienu spalvu izraut, bet viņa palika pie tās zosas klāt.

Te ienāca otra meita, kas arī gribēja raut, un teica: „Tev ir

viena spalva." Taisīdamās vaļējo spalvu paraut, viņa nu palika

pie māsas klāt.

Tad ienāca trešā māsa un arī gribēja raut zosai spalvu, bet

vecākās māsas pamācīja, lai viņa neraujot, tad tā tāpat palikšot
klāt kā viņas.

Viņa tikai atbildēja: „Kālabad jūs raujat, un man nebūs brīvu

raut?"

Kad viņa piegāja pie savam māsām, tad viņa arī palika -klāt.

Muļķītis, ienācis iekšā, pajēma zosu padusē un gāja savu ceļu.
Tad nāca viens mācītājs un teica: „Meitas, ko jūs skrejat tam

jaunam puisim pakaļ?" un gribēja viņas atturēt; bet kad pie

viņām pieķērās, viņš arī pielipa. Tad nāca baznīcas pērmenderis
(ķesteris) un gribēja mācītāju atturēt, teikdams: „Mācītāj, mums

vēl šodien viens bērns jākrusta, ko jūs skrejat pakaļ meitām?"

Kad viņš pie mācītāja pieķērās, viņš arī pielipa. Tad nāca

trīs darbnieki no lauka, kuriem mācītājs un ķesteris lūdzās, lai

viņus atvelkot nost, bet arī tie palika klāt.

Tai valstī bija ķēniņam viena meita, kas nekad nesmējās un

ko neviens nevarēja iesmiīdināt. Un ķēniņš bija izsolījis viņu tam

dot par sievu, kas viņu iesmīdinās. Kad nu muļķītis tur pa ceļu

gāja, tad viņa sēdēja pie loga un skatījās.
Redzēdama ejam tādus ļaudis, viņa sāka smieties. Ķēniņš, to

dzirdēdams, sauca muļķīti pie sevis.

Kad ķēniņš dabūja zināt, ka tas esot no zemas kārtas un vēl

muļķis, viņš negribēja tam savu meitu dot, un noteica, lai vai nu

viņš pats, vai arī cits viņa vietā izdzer veselu pagrabu alus, tik tad

viņš dabūs tā meitu. Muļķītis gāja meklēt, kas varētu tik daudz

dzert, un satika vienu melnu vīriņu, kas joza ar jostu savu vēderu

un teica ka viņam griboties dikti dzert, viņš esot gan jau septiņas
mucas alus izdzēris, bet tas vēl neesot nekas. Muļķītis nu aicināja,
lai tas nākot viņam līdz, tad dabūšot izdzert visu ķēniņa pagrabu.

Kad pagrabs bija izdzerts, tad ķēniņš vēl nedeva muļķītim

meitu, bet paģērēja, lai viņš atvedot tādu cilvēku, kas varot apēst

visu maizi, kas viņa zemē esot. Muļķītis arī gāja meklēt un uz-
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gāja atkal vienu melnu vīriņu, kas, savu vēderu jozdams, žēlojās,

ka viņam griboties dikti ēst. Viņš esot jau septiņus kukuļus mai-

zes apēdis, bet vēl nekā nemanot. Muļķītis viņu aicināja, lai tas

nākot viņam līdz, tad dabūšot labi saēsties. Ķēniņš nu bija visus

miltus savedis vienā vietā un licis sacept lielu maizes kalnu.

Kad visa maize bija apēsta, tad ķēniņš tomēr vēl negribēja
dot savu meitu, bet teica, lai viņam pagādājot tādu kuģi, kas ejot

pa ūdeni un zemi. Muļķītis gāja un satika vienu melnu vīriņu, kas

viņam izstāstīja, ka viņš pats tas esot, kas devis viņam to zelta

zosinu, par viņu izdzēris alus pagrabu un apēdis maizes kalnu, un

nu gribot viņam dot vēl to kuģi. Tad no viņa arī vairs nekā vai-

rāk neprasīšot. Kuģi dabūjis, viņš nu brauca pa jūru un pa zemi

līdz pašai ķēniņa pilij. Kad ķēniņš to redzēja, tad viņš ļoti prie-

cājās un atdeva muļķītim nevien savu meitu par sievu, bet at-

dāvināja tam arī vēl pus valsti.

15. A. 571, 513. Skolnieks J. Dundurs no 42 g. v. M. Vecva-

gāra Nīcā, K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja vecāki ar trīs dēliem1
.

Tēvs sūtīja vecāko dēlu

mežā malku cirst. Māte viņam izcepa gardu olu pīrāgu un iebāza

viņam kulē kopā ar vīna pudeli. Vecākais dēls iet uz mežu malku

cirst. Ceļā viņš satiek vecu vīriņu ar baltu bārdu, kas dēlam lūdz

ēst, bet vecākais dēls atbild: „Man nav priekš tevis, vācies labāk

nost no ceļa."
Vecais vīriņš saka: „Tu iecirtīsi rokā."

Kad vecākais dēls nocirta nnežā vienu koku un sāka apcirst
tam zarus, tas iecirta sev rokā, un viņam' bija jāiet mājās.

Tagad tēvs sūtīja vidējo dēlu malku cirst. Tas ar satika veco

vīriņu, kas tam atkal prasīja ēst, bet vidējais dēls atbildēja: ~.la
es tev dotu, tad jau man nepietiktu."

Vīriņš sacīja: „Tu mežā pārcirtīsi kāju."

Vidējais dēls nebija nocirtis ne vienu koku, kad cirvis paslī-

dēja, un viņš iecirta sev kājā tik stipri, ka tas tikko varēja mājās

pāriet.

Jaunākais dēls arī gribēja iet malkas cirst, bet tēvs viņu ne-

laida, teikdams: „Ja tavi vecākie brāļi neko nevarēja darīt, ko

tad tu padarīsi?"
Bet jaunākais dēls nelikās tikmēr mierā, kamēr beidzot tēvs

to arī atlaida. Māte viņam izcepa pelavu rausi un pudelē ielēja
skābu putru. Ceļā tas satika to pašu veco vīriņu, kas atkal pra-

sīja ēst. Jauneklis atbildēja: „Ja tev nav pelavu maize un skāba

putra par sliktu, tad apsēdīsimies un iekodīsim' abi."

Viņi abi apsēdās ceļmalā, un tikko jauneklis izņēma no kulī-

tes pelavu rausi, tas tūliņ pārvērtās par garšīgu olu pīrāgu un
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skāba putra par vīnu. Viņi abi ēda un sarunājās. Beidzot viņi bija

visu noēduši, un jauneklis jau gribēja iet projām. Vecais vīriņš

teica, ka apakš egles esot zelta zoss, lai viņš to paņemot. Jau-

neklis nocirta norādīto egli, izlauza celmu un ieraudzīja tur zelta

zosi. Viņš nu paņēma atrasto zosi un priecīgs aizgāja projām.
Tumsai metoties, viņš iegāja vienā pilsētā un apmētās tur

kādā viesnīcā. Viesnīcas īpašniekam bija trīs meitas, kas noska-

tījās, kur jauneklis zosi nolika. Pa nakti viņas gribēja izraut zo-

sij pa spalviņai. Kā nu vecākā meita pielika rokas pie zoss, tā

vairs nevarēja atņemt. Otrā meita pielika rokas pie māsas pleca
un skatījās pāri, bet arī otra māsa nevarēja vairs atsvabināt rokas

no māsas pleca. Uz rīta pusi jaunākā māsa gribēja arī vienu spal-

viņu, bet vecākās sauca pa gabalu, lai viņa nenākot. Viņa do-

māja, kāpēc vecākās māsas varēja pieskarties, piegāja pie tās,
uzlika roku uz viņas pleca un nevarēja vairs tikt vajā.

No rīta jauneklis paņēma savu zosi un nepiegrieza nekādu vē-

rību meitām. Pa cclv jauneklis 'satika mācītāju, kas gāja uz baz-

nīcu, un, pagriezies uz meitām sacīja: „Kauns jaunām meitām

skriet puisim pakaļ!"
To teicis, mācītājs aizskāra jaunākās meitas plecu, bet nu arī

vairs tas nevarēja rokas nost dabūt. Gabaliņu pagājuši, tie satika

ķesteri, kas atkal teica mācītājam: „Mācītāja kungs, kur jūs stei-

dzaties?"

Ķesteris aizskāra mācītāja piecu, un arī vairs netika vaļā, un

viņam bija jāiet līdz.

Jauneklis bij dzirdējis, ka ķēniņam esot kāda nopietna meita,
un ķēniņš izsludinājis, kas viņu varot sasmīdināt, tam viņš atdo-

dot to par sievu un arī savu valsti. Jauneklis nu gāja taisni pie

ķēniņa. Tikko ķēniņa meita ieraudzīja garo rindu, viņa sāka tā

smieties, ka nevarēja vairs atņemties, bet ķēniņš negribēja tādu

vientiesīti par savu znotu un teica viņam, ja viņš varot atrast

tādu vīru, kas dienu un nakti var izdzert pagrabu vīna, tad gan

došot savu meitu par sievu.

Jauneklis palika bēdīgs un gāja uz to mežu, kur bija ēdis ar

veco vecīti. Tagad tas redzēja vecā vecīša vietā svešu vīru, kas

čukstēja: „Mucu vīna esmu jau izdzēris, bet tas man ir tikpat kā

piliens."

„Tur es tev varu palīdzēt," jauneklis teica,. „nāc tikai man

līdz."

Kad viņš saka dzert, nebija pagājusi ne diena, kad pagrabs
bija jau tukšs. Bet ķēniņš nebija vēl ar mieru. Viņš teica jaune-
klim: „Ja tu vari atrast tādu vīru, kas var apēst maizes kalnu, tad

gan es tevi pieņemšu par savu znotu."

Jauneklis aiziet uz to pašu mežu. Viņš vairs neredzēja veco

vīriņu, bet ceļmalā gulēja vīrs un vilka arvien ciešāk ar siksnu



Latviešu pasakas un teikas VIII. — 20. 305

vēderu un čukstēja: «Cepli maizes es esmu jau saēdis, bet tas

ir kā viens kumoss."

Jauneklis piesteidzās tuvāk un teica: „Tur es tev varu palī-

dzēt, nāc tikai man līdz."

Kad viņš sāka ēst, tad nebija pagājusi ne diena, kad maizes

kalns bija jau apēsts. Bet ķēniņš vēl nebija ar mieru. Viņš teica

uz jaunekli: „Ja tu vari dabūt tādu kuģi, ar kuru var braukt pa

sauszemi un pa jūru, tad gan es tevi pieņemšu par savu znotu."

Jauneklis gāja uz to mežu, kur bij atradis abus vīrus, bet ta-

gad tas satika veco vīriņu, kas tam pastāstīja: „Es par tevi ēdu

un dzēru, bet tagad es tev došu tādu kuģi, ar kuru var braukt pa

sauszemi un pa jūru,"

Jauneklis paņēma kuģi un aizbrauca pie ķēniņa.

Ķēniņš nu vairs nelauza vārdu un atdeva jauneklim savu

meitu par sievu.

15. Ķēniņa meitu iesmīdina ar dažādām burvju lietām.

A. 572. A. Gari-Juone no A. Gristiņa Kokorevas pag.

Dzeivuoja tāvs, jam beja treis dāli: divi gudri un vīns dura-

ciņš: jis vīnmār kū izdnmuoja sovā vīg'lpruotībā. Reizi tāvs apsēj

vosoruoju un palīk puori tai leidz pussīka mīžu, tūs nikur likt.

„Zyni, tāvs, kū es izgudruoju? Vajag atļykušūs mīžus izsēt

piertī zam luoviņas, tī labi augs," soka duraeiņš.
„Nu izsēsim tūs mīžus piertī zam luoviņu," atsoka tāvs. Tāvs

pajem sātuvi, pīber mīžus, aizīt uz pierti un pasēj zam luoviņas.
Mīži aug grīzdamīs vīn, duraeiņš kotru reitu īt mīžus apsavērt.

Atīt jis vīnā reitā un redz, ka mīžim styurīts nuāsts, dūmoj: „Kas
te varēja tūs mīžus nūēst?"

Pastuosta tāvam, ka mīži ir āsti. tāvs aizīt pasaver: jā, tai-

snība: mīži ir āsti, vajag nūsorguot, kas mīžus ād. Pyrmā naktī

syuta mīžu sorguotu jaunuokū dālu. Tys pajem mēteli, izlīk uz

placim un švilpuodams vīn aizīt uz pierti, izkuop uz luoviņas un

tēmej, kas atīs mīžus ēst. Reitā kad jau izlāe saulīte, jis dūmoj:

„Kas tad dīnas laikā īs vaira mīžus ēst?"

Jis pajem mēteli, izsvīž uz placim; atīt uz ustobu līkas un

gul. Tāvs vaicoj: „Dāls, voi nūsorguoji, kas mīžus ād?"

„Nanūsorguoju," atsoka dāls, „gaismā, kad jau saulīte izlēcja,
es atguoju uz ustobu."

Utrā naktī nyu syuta vidējā dālu mīžu sorguotu; tys pajem

mēteli, izsvīž uz placim un švilpuodams īt, sorgoj, sorgoj vysu

nakti — reitā, kad jau saulīte izlac, jis dūmoj: „Kas te vaira īs?"
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Pajem mēteli, izsvīž uz placim, atīt uz ustobu, līkas un gul.
Aizīt duraeiņš uz pierti pasavārtu, redz: puse mīžu jau nuāsta.

„Dāls, voi nūsorguoji, kas mīžus ād?" vaicoj tāvs.

„Nanūsorguoju, saulīte jau beja izlākuse, es, pajēms mēteli,

atguoju uz ustobu gulēt," atsoka dāls.

Trešā naktī īs nryu pats duraeiņš mīžus sorguot. Jis pajem

mēteli, tai pat kai cyti bruoli, izsvīž uz placim un aizīt švilpuo-
dams uz pierti. Sorgoj vvsu nakti, bet nikuo nasagaida, kas mīžus

āstu. Izlac saulīte, duraeiņš naīt vys tyullņ uz ustobu, bet atsa-

gulīs uz luoviņas piertī, gaida, voi naatskrīs kas mīžus ēst. Sau-

līte jau lobā gabaliņā — īskrīn piertī milzīgi lels začs, palein zam

•luoviņu un ād mīžus. Jis nūlyurej, kreit začam viersā, sasaker

aiz ausim, grib nūturēt zači, bet nikuo. Tys kai ar vēju aizzanas

pa pierts durovom un taišņi uz mežu. Duraeiņš navar tikt začam

nu mugoras zemē, tys jū nas, nas pa bīzim mežim — pīkūst, nū-

kreit un nūsabeidz. Duraeiņš pajem vāzu, izmauc zači uz tuos

vāzas, puorsvīž par plaču un īt pa mežu švilpuodams tuoļuok. Jis

gribēja kai navīn tikt molā, klausās — dzierd: mežā zvīdz zyrgi.
It jis uz zyrgu pusi, īt, īt — redz: zyrga golva vuoļuojas pa zemi

un zvīdz. Jis nūsvīž zači, pajem zyrga golvu, izmauc uz vāzas,

izlīk uz plača un īt tuoluok švilpuodams, bet vys klausās, voi kur

kuo naizdziers. Paguojis gobolu, dzierd: mežā dzīd cīši skaistim,

vysaidim bolsim, kai steidziņom. Nūzaprīcoj jis — nūdūmoj: tur

ganes dzīd — īšu uz tū pusi, tur varbyut jau byus mola. It jis, īt pa

mežu un vys klausās, kur dzīd. Daīt pi vīna calma
— redz: uz

tuo calma treis rīkstioi doncoj un cīši šmuki dzīd. Jis pajem rīk-

stiņus, īiīk kešā, zyrga golva uz placim, un otkon īt tuoļuok, švil-

puodams vīn. Nūsaklausa — dzierd: meitas drēbes velej, tai

skaiški vuolls syt zarn takts. Nu tagad jau gon tyuliņ byus mola,

jis īdams dūmoj, u)m īt uz tū pusi, kur dzierd vēlēšonu. Daīt jis pi

velētuojom — redz: vuolītes doncoj pa bemkītl, tai syt zam takts,

dūmuot, ka drēbes velej. Jis pajem benkīti, pasvt padusē, vuolītes

ībuož kešā un īt tuoļuok pa mežu švilpuodams, vyss appleis's un

apsakuortēj's ar zyrga golvu. Mežā nazkas cārt molku, nyu jis
īt uz molkas ciertēja pusi. Daīt — vīns vecelīts cārt molku. Ve-

celīts, īraudzējis duraciņu taidu skrondiņu, soka: „Kuo tu te, du-

raks, volkuojīs, apsakuorīs ar zyrga golvu un benkīti pasitis pa-

dusē?"

„Tī vysi ir muni paleigi," atsoka duraeiņš, nūsvīž zyrga golvu

zemē un pasaka: „Golva, pazvīdz un padoncoj!"

Golva tyuliņ suok zvīgt, doncuot, ka kauli vin brakš. Nūlīk

benkīti, izlīk vuolītes tuos, otkon syt tai skaisti zam takts, ka

prīca kiausītīs. Izlīk rīkstiņus uz calma, tī kai steidzinās spēlej un

dzīd. Molkas ciertējs pasasmēja un soka: „Te natuoli ir kēneņa
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pils, jam ir taida meita, kura nikod nasasmej. Kēneņš pasacījis:

kas jū īsmīdvnuos, tam jis sovu meitu atdus par sīvu."

„Es gon jū īsmīdynuošu," soka duraeiņš, pajem rīkstiņus īlīk

kešā, benkīti pasyt padusē, vuolītes ībuož ūtrā kešā, zyrga golvu

izmauc uz vāzas un īt uz kēneņa pili. Taisnība beja, kai molkas

ciertējs pastuostīja. Natuoļi beja skaista kēneņa pils trejim stuo-

viim augsta. Daīt jis pi pils, izkuop uz gaņku, atsasāst un sēd.

Kas durakam par bādu? Kēneņa kolpyune pamoua, ka nazkas

sēd uz pils goņkom, jej attaisa durovas, izīt un vaicoj: „Kuo tu te,

taids duraks?"

„Es gribu kēneņa meitu īsmīdynuot," atsoka duraeiņš.

Kolpyune īīt pi kēneņa un pastuosta, ka uz piļs goņkom sēd

vīns duraeiņš, kurs sūlējas īprīcynuot un īsmīdynuot kēneņa meitu.

„Labi," atsoka kēneņš, „ved jū šur!"

Kalpyune īvad duraciņu pi kēneņa, jī izzarttnoj, kēneņš izvad

duraciņu pašā aukstējā, trešajā stuovā un pasauc meitu. Atīt

kēneņa meita, atsasāst un vērās, kas nūtiks. Cykom kēneņa meita

guoja, jis beja īrelkuojis taidu kai skotuvi, palaiž nyu duraeiņš

zyrga golvu uz greidas, nūlīk rīkstiņus, tod benkīti un uz tuo izlīk

vuolītes, un pasoka vysim: „Spēlējīt un doncojīt!"

Zyrga golva suok zvīgt, doncuot, vuolītes sist zam takts,

rīkstiņi lakstīt un cīši skaiški dzīduot. Duraeiņš pats ari grīžās,

doncoj, ka lupotas vīn lāc. Kēneņa meita navarēja nūsaturēt nu

strūkla un tai smejas, ka caur grīstim izkrita zamejā stuovā. At-

guoja kēneņš, palilēja duraciņu, ka īprīcynuoja juo meitu, pajēmja

zyrga golvu, rīkstiņus, beņķīti, vuolītes un īlyka vīnā kastē, lai

stuov par pīmiņu. Duraciņu aizsyutīja uz pierti. Tys izzapēra,
apsavylka jaunuos skaistuos drēbēs un izzaruodīja cīši skaists.

Kēneņš sataisīja lelas kuozas, saalcynuoja nu vysom molom cyl-
vākus.

I es tur beju, redzēju, kai palaidja zyrga golvu, ka tei guoja

pa greidu ripu ripom zvīgdama, kauli vīn brakšēja. Redzēju, kai

rīkstiņi doncoja um dzierdēju jūs skaistū dzīduošonu. A vuolītes

ka suoka sist zam takts, ni nūzaklausīt. Ka vysa muzyka ruovja
vaļā vīnā reizē, tod i es navarēju nūrimt nu lelas prīcas, laidu

vaļā doncuot ar vysitm kūpā. Es zynu ka i šūdīn duraeiņš dzeivoj
ar kēneņa meitu skaistajā pilī.

16. Ķēniņa dēls ar spārniem.

1. A. 575. K. Vieglais no A. Andrejeviča, Krape.

Priekš daudz tūkstošu gadiem dzīvoja viens mācītājs. Šim

mācītājam bija viens dēls. Tai laikā vēl nepazina kuģus un pa
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jūru_braukāja vienīgi ar laivām. Tā kā ar laivām nekur tālu ne-

varēja aizbraukt, bet mācītāja dēla prāts nesās uz ceļošanu, tad

viņš sameklēja spalvas un no tām iztaisīja spārnus. Šie spārni
bija loti lieli, noskrūvējami un salokāmi, tā kā viņus varēja pa-
bāzt zem mēteļa.

Kad spārni bija gatavi, tad viņš tos pieskrūvēja un aizlaidās

par jūru. .Lai gan laisties bija grūti, tomēr viņš sasniedza otru

krastu. Tur viņš noskrūvēja spārnus un gāja uz priekšu, jo sev

apkārt viņš nekā vairāk neredzēja kā kadiķus un elkšņus.
Tā viņš gāja ilgu laiku un beidzot ieraudzīja nepļautas pļa-

vas un drīz pēc tam viņš atrada arī māju. Mācītāja dēls iegāja
iekšā un prasīja saimniekam kādu darbu. Saimnieks viņam teica,
ka cita nekāda darba nevar dot kā tikai lopus ganīt. Mācītāja dēls

bija ar mieru un tā gāja ganos. Vakarā, kad viņš pārnāca no ga-

niem, viņš prasīja saimniekam, vai tālu no šejienes kāda pilsēta.
Tad saimnieks viņam atbildēja, ka netālu no šejienes esot galvas

pilsēta un tur dzīvojot ķēniņš un viņam esot loti skaista meita,

un ķēniņš šo meitu glabājot pils augstākā tornī, lai pie tās neviens

netiktu un viņu neredzētu.

Kad nākošā vakarā mācītāja dēls pārdzina lopus mājā, tad

viņš pieskrūvēja spārnus un aizlaidās uz pilsētu. Tur viņš uzlai-

dās uz pils torņa loga. Kalpones viņu ieraudzīja un parādīja

princesei. Princese domāja, ka tas ir Dutns, un pavēlēja laist to

iekšā, bet kad ielaida, tad ieraudzīja, ka tas ir jauneklis. Princese

nu bija loti priecīga: mieloja to ar gardiem ēdieniem, bučojās ar

viņu un dažādi līksmojās. Princese gribēja to arī pa nakti paturēt,
bet viņš atbildēja, ka to viņš nevarot darīt, jo rītā jāejot ganos.

Tā mācītāja dēls aizlaidās atkal projām.
No rīta kalpi stāstīja ķēniņam, ka šonakt pie princeses esot

bijis briesmīgs troksnis. Ķēniņš par to lietu aprunājās ar princeses
kalponēm. Bet tās atbild, ka neesot bijis nekas. Tad viņš lika iz-

meklēt visas malas, bet ka nekā neatrāda, tad apmierinājās.
Otrā dienā notika tas pats. Bet trešā dienā princesei izdevās

mācītāja dēlu pierunāt, un viņš palika pa nakti. Viņi nozvērējās

ka, ja miršot, tad miršot abi divi kopā. No rīta atkal ķēniņš iz-

meklēja visas malas-, un šoreiz viņš arī atrada mācītāja dēlu. Viņš

nu loti saskaitās un ielika princesi vienā — mācītāja dēlu otrā

cietumā.

Soda dienā uz pilsētas laukuma tika uzceltas karātavas un

tur salasījās loti daudz laužu. Tad mācītāja dēls lūdzās ķēniņam,
lai viņš beidzamo reizi ļauj nobučot princesi. Ķēniņš bija ar

mieru. Bet mācītāja dēls jau cietumā bija pieskrūvējis sev spār-

ņus. Kad nu viņu laida beidzamo reizi nobučoties ar princesi,

viņš paņēma to padusē un aizlaidās. Kad ķēniņš un ļaudis to

redzēja, tad tie rokas vien noplātīja.
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Mācītāja dēls ar princesi laidās pār jūru, bet viņam sāka_zust
spēki. Mācītāja dēls ieraudzīja malu un saņēma pēdējos_ spēkus,

bet tomēr sp fcy pietrūka un viņi abi iekrita ūdenī, bet tā kā tur

bij sekls, tad viņi laimīgi izbrida malā. Mācītāja dēls. gāja uz sa-

vām tēva mājām, bet princesi atstāja ārpusē, krūmos. Dēls, ie-

gājis mājā, prasa tēvam atļauju precēties. Tēvs bija ar mieru.

Un tā mācītāja dēls apprecējās ar skaisto princesi un no viņiem

ir cēlušies visi skaistie cilvēki.

2. A. 575. K. Žiemaozolniekosp i c J c 1 g a v a s. L. P. IV, 158 (32).

Reiz valda taisns ķēniņš. Vienu dienu pie viņa atnāk divi

amatnieki: zelta kalējs un drejmanis, lūgdamies, lai izšķirot, ku-

ram viņiem esot labākais darbs.

„Ka lai to ziņu? Atnesiet katrs savu darbu paradīt, tad teikšu,

kam labākais,"

Labi! pēc trim nedēļām viņi būšot ar darbiem klāt; bet ķē-

niņam tik jādodot zelta kalējam vezums zelta un drejmanim ve-

zums kaulu, tad būšot katrs no sava vezuma kaut ko teicamu pa-

strādāt. Ķēniņš dod arī.

Pēc trim nedējām abi amatnieki klāt. Kalējs bija uztaisījis

zelta zivi, kas peld kā dzīva pa ūdeni, un drejmanis, tas sadreijājis

no kauliem pilnu saini skrubulīšu — vairāk nekā. Zelta kalējs, ie-

laiž zelta zivi dīķī: jā, dzīvs, kas dzīvs — peld kā kura katra zivs.

„Tev teicams darbs, kalēj, tur nav vārdam' vietas!" ķēniņš
uzsaka šo, „bet nu rādi tu, drejmani, savu darbu!"

Šis izber savus skrubulīšus zemē bir, bir bir! un kalējs no

smiekliem nevar ne valdīties. Tomēr drejmanis smējēju nemaz

neievēro, viņš sāk tik skrubuļus kopā lasīt un vērt, sāk lasīt un

vērt — un kas nu beigās iznāk? Savēris lielu ērgli no skrubuļiem

vien. Un kas vēl tas labākais? Beidzot pats uzkāpj savam put-

nam mugurā, paceļas gaisā un trīsreiz aplido ķēniņa pilij. To

redzēdams, kalējs paliek ar platu muti, tīri mēms, bet ķēniņš saka:

„Tava zivs bija teicams darbs, bet šis ērglis pārāks, ar zeltu

var daudz ko iesākt; bet iesāci ar nieku, tad būsi tāds pats vīrs

kā drejmanis."

Tā tas nu paliek. Te pēc kāda laika ķēniņa dēlam ietīkas ar

ērgli palidināties. Viņš uzkāpj mugurā uu laiž uz labu laimi mežam

pāri. Kaulu ērglis skrien, skrien — uz reizi nolaižas otrpus mežā

mazā būdiņā, netālu no kaimiņa ķēniņa pils. Būdiņā mājo vece-

nīte, tā pieņem ķēniņa dēlu no laba prāta un vēl pastāsta, ka ķē-

niņam esot brīnum varena meita. Tā tik viņam derētu par sievu,

ja ķēniņš laistu. Labi, labi! viņš uz labu laimi raudzīšot mazākais

ar pašu meitu runāt, varbūt, ka ir arī nācēja —
kas var zināt?



310

Bet kaimiņa ķēniņam īsi priekš tam bija parādījies sapņos,
ka viņa meitu drīzumā zagšot. Drošības labad ķēniņš uzdzen

meitu pils tornī, mazā istabiņā, un liek katru nakti vēl kara vī-

riem pili apsargāt.

Nākošā naktī ķēniņa dēls izlien no būdiņas, uzkāpj savam

ērglim mugurā un laiž uz kaimiņa ķēniņa pili meitu bildināt. Pie-

Lidinās pie pils torņa loga, meita atver logu un ielaiž aprunāties.
Necik ilgi — lieta apspriesta: būšot labprāt pie viņa iet.

No rīta ķēniņš prasa kara vīriem: „Vai manījāt arī ko?'

„Manījām gan! Viens atjāja uz putna un iegāja torņa istabā

pie meitas."

Ķēniņš augšā pie meitas: „Saki, kas tas tāds, kas gar tevi

maisās?"

„Nekas, tēt, nekas — putns atlidoja, putns aizlidoja!"

Nākošā naktī ķēniņš pavēl sulaiņiem pili sargāt. Atskrien at-

kal ķēniņa dēls uz sava ērgļa pie meitas loga un nozūd torņa

istabiņā. No rīta ķēniņš prasa sulaiņiem: „Vai manījāt arī ko?"

„Manījām gan! Viens atjāja uz putna un iegāja torņa istabā

pie meitas."

„Pag, pag, gan viņu dabūšu!" ķēniņš atsacīdams aiziet pēc

pelniem un nokaisa klusītiņām loga bēgeli un istabas grīdu ar

pelniem, ka meita to nedabū ne redzēt, ne manīt. Nākošā naktī

ķēniņš pats sargāšot pili. Labi. Līdz labi tumšs — ķēniņa dēls

atkal uz putna klāt. Meita atver logu un ielaiž torņa istabiņā, bet

to nemaz nezin, ka tēva acis visu redzējušas.

No rītā ķēniņš ieiet pie meitas skatīties, ko pelni rādīs: vai

putna pēdas, vai cilvēka. Apskatās: nav vis putna pēdas — skai-

dras cilvēka pēdas. Labi. Nākošā naktī nevienam nav jāsargā
pils. Bet ķēniņš, tas paņem pliku zobenu un nostājas tornī pie
meitas durvim. Necik ilgi — ķēniņa dēls klāt. Meita ielaiž to tū-

liņ pa logu istabā, bet tai pašā brīdī durvis atsprāgst un ķēniņš
ar pliku zobenu uzsauc abiem: „Prom cietumā! Bet rītu pie kār-

tavām!" •

Nekā darīt — jālien cietumā. Šī, nabadzīte, cauru nakti raud

par tēva bardzību, bet ķēniņa dēls tik mierina: „Neraudi, zelta

meitiņ, sēdīsimies tik abi kaulu ērglim mugurā un gaidīsim, ka-

mēr cietuma durvis slēdz. Līdz būs vaļām tad
—

tici droši —

aiziesim kā tauriņi,"

Un pareizi — tā arī bija. Līdz durvis vaļā, kā šos vest pie
kārtavām

—
šie šprukt! abi divi gaisā un uz «kaula ērgļa prom.

Ķēniņš ar saviem kārtavniekiem noskatās vien un nesajēdz ne,

„vai Dieviņ!" iesaukties. Bet abi jaunie ļaudis drīzi jo drīzi pār-

laidās pie tēva, kur nosvinēja priecīgas kāzas.
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3. A. 575. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos (Paulsgnade).
• Jk r. V, 11, 90 (55). L. P. VII, 11, 24, 3b 3.

Sen, sen, vecos laikos uztaisīja gudra un varena ķēniņa dēls

pulksteni, kas kūkoja; bet ķēniņam bija amatnieks vēl gudrāks.

Tas gan apbrīnoja pulksteni, bet teica, ka šis mākot ērgli uztaisīt,

kas pa gaisu laižas. Ķēniņa dēls nu lūdza amatnieku, lai tas tādu

uztaisa. Amatnieks gan negribēja, bet tomēr beigās uztaisīja

ērgli. Viņš uzkāpa pirmais ērglim mugurā, palaidās kādu gaba-

liņu un griezās atpakaļ. Ķēniņa dēlam tas ļoti patika, viņš pacē-

lās augstu, augstu gaisā, tad gribēja zemē nolaisties, bet nu ne-

varēja vairs skrūves uzķert, ar kuru laižas uz zemi — gāja ar-

vienu augstāku, tālāku pār jūru un tad nolaidās cita ķēniņa valstī.

Jūrmalā dzīvoja godīgs kalējs. Ķēniņa dēls., izskrūvējis savu

ērgli, iesējis to drāniņā, iebāzis kulē, piestājās pie kalēja par zelli.

Otrpus jūras bija grezna pils, kur nakti no nakts dega gaišas
ugunis. Ķēniņa dēls prasīja kalējam, kas tur esot, ka katru nakti

ugunis degot. Kalējs atbildēja: „Tu man esi labs zellis, tāpēc es

tev pateikšu. Pils ir apburta un viņā dzīvo smuka princese. Kad

viņu kāds nozagtu, tad pils sadegtu zilām, melnām ugunim."
Naktī ķēniņa dēls saskrūvēja savu ērgli un laidās pāri pār

jūru uz apburto pili; Logs bija vaļā un ķēniņa dēls ielaidās iekšā.

Galdi bija pilni ēdienu, dzērienu, bet viņš izdzēra tik vienu glāzi

vīna, apgāza glāzi uz muti un laidās atkal projām-. Princese, no

rīta uzcēlusies, atrada vienu glāzi izdzertu, apslēpās un gaidīja
otru nakti.

Otrā naktī ķēniņa dēls, saskrūvēja savu ērgli, laidās atkal uz

pili. Logs bija vaļā, viņš ielaidās iekšā, izdzēra atkal glāzi vīna

un gribēja to uz muti gāzt, bet princese noķēra viņu un lūdza,
lai to ņemot līdzi. Ķēniņa dēls teica: „Salasi naudas un zelta, cik

vari! Nākošu nakti es atkal atlaidīšos un tad tevi ņemšu līdzi."

Priecese bija ar to mierā un ķēniņa dēls laidās pie kalēja at-

pakaļ, izārdīja ērgli un strādāja tikuši līdz vakaram.

Princese salasīja labi pulka naudas un zelta, ķēniņa dēls

atlaidās, paņēma viņu līdzi un nu laidās abi pār jūru projām. At-

skatījušies atpakaļ, viņi redzēja pili zilām ugunim degot.

Jūrai otrā pusē bija zaļa, puķaina pļava. Ķēniņa dēls izārdīja
savu ērgli, sasēja drāniņā, palika pagalvī un apgulās. Viņš nebija
trīs dienas un trīs naktis gulējis. Princese gāja pa pļavu puķes
lasīt. Ķēniņa dēls aizmiga. Liels, melns krauklis skrēja bļau-
dams: „Krau, krau, krau!" un izrāvis ērgli no pagalvja, aizlai-

dās projām. Ķēniņa dēls atmodies dzinās krauklim pakaļ pa mežu

mežiem, purvu purviem, kamēr krauklis pazuda. Viņš bija pakaļ
dzenoties noplēsis savas drānas ķentru ķentrām (skrandu skran-

dām!. Sasniedzis jūru, viņš ieraudzīja sāls kuģi. Piesējis baltu
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drānu garas kārts gala, viņš to vicināja gaisa. Kuģis apturēja un

viņu uzņēma. Viņš nu palika uz kuģa trīs gadi par sāls nesēju.
Reiz kuģa kapteinis stāstīja, ka viņam esot tāds ērglis, ar

ko varot pa gaisu laisties. To stāstīdams, viņš saskrūvēja ērgli

un palaidās ar viņu kādu gabaliņu, tad griezās atpakaļ un uzai-

cināja ķēniņa dēlu arī laisties. Ķēniņa dēls likās pierunāties, uz-

kāpa ērglim un lidinājās sākumā zemu, zemu, bet kad kuģa kap-
teins viņu uzmudināja augstāki kāpt, tad ķēniņa dēls arī uzkāpa

labi augsti, noņēma cepuri un to riņķī griezdams sauca: „Ardievu,
ardievu! Mans bijis, mans būs!"

Kuģa kapteins, kas bija velns, un kas kā krauklis viņam ērgli

nozadzis, palika apstulbis pakal skatoties. Ķēniņa dēls nu aizlai-

dās pie princeses, kas bija uztaisījusi būdiņu un tur dzīvoja. Nu

kāpa abi divi uz ērgļa un laidās projām pie vecā ķēniņa, pie tēva,

kas loti priecājās un izrīkoja viņiem brangas kāzas. Bet uz kāzām

izlaida arī amatnieku no cietuma, kas tur visu to laiku bija tupējis,

tāpēc, ka to ērgli bija uztaisījis.

4. A. 575. 1880. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

L. P. I, 152 (129).

Viens ķēniņš sūta ikdienas ik naktis savu sulaini, lai no-

klausītos, ko ļaudis par viņu runā. Reiz šim sulainim izdodas divu

zīlnieku sarunu noklausīties. Tas viens saka: „Ja ķēniņš man

dotu pieoisimti asu malkas vējā sadedzināt, tad es izlietu tādu

zivi, kā tīrais sudrabs."

Tas otrs saka: „Ja ķēniņš man dotu tūkstošu asu malkas

vējā sadedzināt, tad es izlietu viņam zelta spārnus."
Sulainim zelta spārni ietikās. Viņš aiziet pie spārnu lējēja un

saka, lai nākot līdz. Aiziet pie ķēniņa — ķēniņš dod tūkstošu asu

malkas. Nu kurina nu dedzina, kamēr liela pelnu čupa. Uguns no-

dziest, pelni atdziest, sāk rušināt, jā — spārni, ka laistās vien.

Reiz ķēniņš brauc izsērsties un vedina ir savu dēlu līdz, bet

dēls nevar iztūļāties — paliek mājā. Nu, ko no gara laika darīs?

Sāks ar zelta spārniem darboties: groza, skatās un skrūvē tikmēr,
kamēr zelta spārni šim klāt. Bet līdz ķo arī klāt, te ķēniņa dēls

iet pa gaisu gaisiem. Tā tas salaižas trīs dienas, trīs naktis. Trešo

dienu kāda savāda balss augstu, augstu gaisā sauc: „Griezies
trīs reizes uz labo pusi, tad notiksi zemē!"

Viņš tā dara un, re, spārni to nones zemē pie sveša ķēniņa

pils durvim. leiet iekšā. Ko nu teikt? Beidzot tas apķeras un

saka: „Nācu pie paša ķēniņa darbu meklēt."

„Tas labi, man vajaga avju gana."
Labi. Tomēr dienu no dienas avis ganīt, lietū mirkt, rasā

brist tādam cilvēkam, kas to no mazotnes nav radis, arī tā ir, kā
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ir: garš laiks uzmācas. Viņš izrunājas gar vienu, gar otru, lai jau

rauga viņam uz kādu brītiņu garo laiku pakavēt —
neviens ne-

grib. Te kādu dienu izlīdīs paša ķēniņa meita pie avju gana laiku

pakavēt. Abi sāk tērzēt: šiem valodas šķiltin šķilas, derēt sa-

der. Bet, nu atkal cita nelaime: ķēniņš apcēlis, ka šie uz vienu

roku. Viņš bargumā pavēl avju ganam līķu drānās apģērbties un

tad gaidīt, kas tālāk notiks. Bet avju gans tev ies par ļipiņu ķēmo-

ties! Viņš piebikst, pačukst ķēniņa meitai, lai tik iznākot aiz vār-

tiem un gaidot. Labi. Ķēniņa meita gaida, šis tik darbojas gar

zelta spārniem. Nav ilgi, te spārni klāt, meita klēpī un nu iet pa

gaisu gaisiem uz mājām pie tēva. Trešā dienā tas atkal dzird to

pašu balsi: «Griezies trīsreiz uz labo pusi, tad notiksi zemē!"

Viņš tā dara un, re, spārni tos nones zemē pie tēva pils dur-

vim. leiet iekšā, tēvs priecīgs bez sava gala. Un nu bija kāzas,
kādas nekad vairs nebūs. Ķēniņš arī aicināja mani uz kāzām un

dāvināja stikla kurpes, papīra svārkus, sviesta cepuri. Bet, es

gāju pa akmiņiom — kurpes saplīsa; es gāju caur lietu — svārki

izšķīda; es gāju karstā saulē — cepure izkusa. Tā uz kāzām ne-

nogāju — paliku turpat, kur vēl tagad esmu.

5. A. 575. Mārtiņš Starķi s Lielv ārdē. L. P. V, 302 (133).

Vienam lielkunga dēlam bija savadi spārni — varēja apkaklei

piekabināt un laisties kā putns.
Reiz vējainā dienā dēls uzrāpās rijas jumtā, piekabināja spār-

nus un laidās; bet vēja grūdiens viņu nometa pļavā. Nu uzlīda

eglē un lidinājās zemē; bet sacēlās īliņš un aizrāva dēlu plašā pa-

Beidzot spārni aizķērās svešas istabas čukura galā. Tai

istabā dzīvoja vecis. Dēls piekusis, noguris, iegāja ēdienu lūgties.
Bet vecis necienā vis: lai apsolās rītdien cūkas izganīt, tad jā.
Nieki nelīdzēja — bija jāapņemas. Otrā vakarā dēls vēlu jo vēlu

pārdzina cūkas un taujāja vecim: kas gaisa zilumos uz to un to

pusi tā laistoties?

„Ķēmi jau nebūs — būs laikam kāvi!" nelaipnais vecis atcērt

un nesaka vis.

Bet dēls domā: „Pag, par ko man gan spārni? Laidīšos turp

aplūkot pats!"
Labi. Bet jo tuvāk laidās, jo lielāks spožums mieloja acis.

Pielaidās klāt, ierauga augstu dimanta kalnu un kalna galā zelta

mājiņu, saulītes spožumā. Dēls pieklauvē pie durvim — iznāk

klips! klaps! daiļa meita pusbailēs aicinādama: „Nāc, nāc, slēpies
zem manas gultas! Tēvs. sīvus karus karodams, loti saīdzis. Ja

ieraudzīs tevi teitan, mūs pazudinās abus. Bet kalna iekšienē

esot stabule; ja paveiktos tev iesprausties stabuli dabūt, tad tēva

dusmas, kas zin, norimtu."
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Dēls atkabināja spārnus, iespraudās kalnā un laimīgi atrada

gan meklējamo. Nu pūta 'stabuli: tili, tili! un re, tai pašā brīdī sa-

cēlās auka šņākdama, krākdama un balta kaziņa pa gaisu devās

ar kara spēku meitas tēvam palīgā. Kari karojās tagad jo sīvi;

bet nepagāja ne brītiņš — jau kaziņas kara spēks satriecis ienaid-

nieku. Nu atskrēja vecis no mazās mājiņas, kur cūkas bija ganī-

jis, gavilēdams: „Tu pabeidzi karu, dēls! še nu tev meita!"

Un lielkunga dēls apņēma daiļo meitu, ko dimanta kalnā bija

atradis.

6. A. 575. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģu Pogās.

L. P. V, 208 (95).

Vienam ķēniņam daiļa, daiļa princese. Zināms, tādai jau

prinči netrūka: bariem, jāsaka, lasījās; bet šī neiet ne pie viena:

neviens neesot tik stalts un arī nemākot tā koklēt, kā tepat tēva

sulainis, tādēļ to viņa gribot, to arī precēšot! Tēvs gan skaidri

gaisā: „Vai ārprātā! Tādu skrandainu znotu iedomājusies — to

ne, to ne!"

„Ne, ne!" šī atbild
—

lai tad paliekot. Bet ko tēvs tur ilgi

činkosies: aizdzen sulaini pie kāķa un domā: „Gan tu, meita, aiz-

mirsīsi viņu, kad tas negrozīsies vairs acu priekšā." Tā nu paliek
kādu laiku.

Tomēr sulainis, savā tēva būdiņā slēpdamies, neguļ vis dīkā:

ače, iedomājies lielu, lielu koka briedi gatavot. Citi brīnās, kur

tādu likšot.

„Ā! kas var zināt?" šis tikai atbild un tēš projām.
Bet kas tādam par iedomu? Tiklīdz briedis gatavs, tā pagrābj

savu kokli, ielien brieža vēdarā un lūdzas tēvam, lai vedot ērmu

ķēniņa pilī pārdot; bet lai nesakot, kas briedim vēdarā. Labi, kas

tēvam liela nelaime — vedīs arī. Bet pils priekšā šāk šis tur

iekšpusē koklēt tik sēri, tik jauki, skaidri vai asarām jābirst. Iz-

nāk ķēniņš, daiļā princese, visi citi: kur tādu kustoni esot grābis?

„Vai, ķēniņ, kādi nu mežā nav!"

„Vai viņš arvienu tā dzied?"

„Dzied gan; bet ja saunturnojas — paslinko lai."

„Cik gribi par viņu?"

„Nu, ko tur, ķēniņ, daudz prasīšu, jūs jau paši zināt. Cik at-

mētīsit, atmetīsit!"

Labi, salīgst. Un nu ķēniņš prieka pilns par savu savādo

briedi; to vien daudzina: „Re, bērni, kādi brīnumi vēl nav pla-

šajā pasaulē!"
Bet princese, gan tā pazinusi briedi no dziesmas vien; tūliņ

tēvam gar kaklu; lai dāvinot viņai pirkto briedi! Jā, jā, tēvs

domā, lai padarbojas ar briedi, aizmirsīs drīzāk sulaini. Briedi
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ienes princeses istabā un nu jaunie ļaudis kopā atkal. Dienu su-

lainis iekšpusē koklē, šī klausās, bet nakti, kad ķēniņš gul, brieža

vēdars tukšs. Tomēr — kas ir — nedēļu vēlāk tāds nolāpāms

skauģis — ače, pils pavārs — iečukst ķēniņam: labi tur neesot, tai

brieža vēderā: kas tas par briedi, tik ilgi neēdis? Ķēniņš pārdomā:

„Var viss būt —• šķelsim vēdaru vaļā!"

Atšķel — vai, tēte! — izlien 'senākais sulainis nobālis. Ujā!
tās dusmas tagad ķēniņam; ilgi tā nebija spārdījies. Un tūliņ pa-

vēl sulaini cietumā spO'Stīt un princesi — pats vēl nezin, ko ar to

izdarīt. Bet princese karstās bailēs špukt! tamēr pa logu ārā un

labāk skries ūdenī, nekā tēva bardzību klausīties. Skrien, skrien;
bet sulainis tomēr cietuma lodziņā noskumis skatās šij pakaļ.
Jau bēgle pašā jūrmalā, te saceļas melns mākonis, kā viesulis, pa-

grābj princesi, piekabina mugurai spārnus un aizved uz jūras

salu drošumā. Sulainis nobrīnās, kas viņai par lepniem spārniem:
tīri — atspīd un nolaistas vien, pa jūras salu staigājot.

Ķēniņš izmeklējas vienu dienu, otru dienu savu meitu —

nekur atrast. Bēdās gan izsolās atradējam princesi par sievu at-

dot, ko visu ne, bet nekur un nekur. Te trešajā naktī ķēniņš sapņo:

pie viņa gultas atlaižoties sieviete un sakot: „Laid koklētāju, tad

princesi atradīsi!"

No rīta ķēniņš bija lielās domās: „Žēl būtu tādu pārgalvnieku

atsvabināt, bet meitas dēļ taču būs jālaiž."

Izlaiž koklētāju: vai zinot princesi atrast? Varbūt gan! Lai

tikai padodot laivu. Prasi, kā šis nezinās, kad skaidri redzējis.
Aizbrauc pie salas — jā: princese iznāk pretim sveika, vesela,
Abi iesēžas laivā un brauc pie tēva. Tagad ķēniņam bija jādod

meita koklētājam, vai grib, vai negrib.

7. A. 575. A. Gari -Juone no S. Matisona Domopolē. Latvju

kultūras kr.

Ogruok bejis vīns puika, godu septiņpadsmit vacs. Jis juojis
uz pīguļi, dīnā moz struoduojis. Atbrauc nu pīguļas un gul leidz

vokoram, vokarā sāstās zyrgam mugurā un juoj pīgulā. Pīgulā

par nakti jis izgudroj vysaidus nīkus. Reizi jis iztaisa kūka dzier-

vīti, ar kū pa gaisu skrīt, dataisa treis taidas knopkas: pamīdz

pyrmū — jis drusku pasacel gaisā, pamīdz ūtrū — Vēl augšuok,

pamīdz trešū — jau pavysam augši. Nūsaprīcoj jis, ka ar kūka

dziervīti var skrīt kai ar dzeivu. Laižās un aizskrīn uz ķēneņa

pili, izskrīn trešajā stuovā, nūsamat uz ltlga. Kēneņa meita attaisa

lūgu un īlaiž jū īškā. Dzeivoj jis pi kēneņa meitas, runuojas, kē-

neņa meitai i īpateik, bet jei beistās sova tāva un soka puikam:

„Skrīn jau prūjom, lai muns tāvs naredz!"
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Kēneņa meita attaisa lūgu un jis aizskrīn prūjom. Utrā dīvā

otkon jis atskrīn pi kēneņa -meitas, jei attaisa lugu ,īlaiž un dzeivoj

jī obēji. Sulaiņi beja manējuši, ka nazkas staigoj pi kēneņa meitas.

Vīns sulains pajem un nūisimērej lūgu ar pika pervi l: kas īs pi kē-

neņa meitas pa lūgu, tys nūsmērēs rūkas un tai varēs nūkert

vainīgū.

Trešā dīnā jis atskrīn pī kēneņa meitas, tei attaisa lūgu, īlaiž.

Kuopūt pa lugu īškā, jam nanūsazīdja rūkas ar pika pervi, bet

uorākuopūt vīna rūka dasadvura pi lūga un nūsazīdja. Jis aizza-

laiž prūjom, sulaiņi vērās, voi nava kas bejis pi kēneņa meitas, un

pazeist, ka ir dasadūrts pi pika perves, aizīt un pastuosta kēne-

ņam, ka pi kēneņa meitas staigoj vīns bryugons, jei jū īlaiž pa

lūgu. Kēneņš pasauc sovu meitu un vaicoj: „Voi ir bejis kas pi
tevis?"

„Nabej's nikas," maloj kēneņa meita.

Tod kēneņš izsludynoj pa vysu valsti, lai izmeklej taidu cyli-

vāku, kuram rūka nūzista ar pika pervi. Jo taidu atrass, tod tam

byus nuove. Puika gon mozguoja rūku, kai tikai varādams, bet

pika perves navarēja atmozguot. Sovu kūka dziervīti jis nūgloboj
klāvā zam siles.

Kēneņa sulaiņi meklej pa vysu valsti, apsaver kotra puiša

rūkas, atīt i uz puikas sātu.

„Myusu sātā jau nava nivīna vacuoka puiša, ir tikai kaidu

septiņpadsmit godu puikels. Te jau nava taidu, kas varātu tikt pi
kēneņa meitas," runoj puikas tāvs.

„Lai īt vīn paruoda rūkas," pavēl sulaiņi.
Tāvs pasauc dālu, nyu redz sulaiņi, ka jam rūka nūzīsta ar

pika pervi.

„Beji pi kēneņa meitas?" vaicoj sulaiņi puikai.

„Nabeju," atsoka puika.
Suok jū sist, lai stuosts taisnību, puika suopēs ari pasoka, ka

bejis.

„Stuosti, kai tu tyki pi kēneņa meitas," pratynoj sulaiņi un

syt.

Puika i pastuosta, ka aizbrauc's ar sovu kuka dziervīti.

„Atnes un paruodi tū dziervīti!" klīdz sulaiņi.
Puika aizīt uz kļāvu, izvalk nu saites apakšās dziervīti. atnas

un paruoda. Sulaiņi puiku ar vysu kūka dziervīti aizvad pi kēneņa.

Kēneņš paruoda puiku sovail meitai un prosa: „Vai itys ir tovs

brvugons, pazeisti ju?"

„Itys ir muns bryugons, pazeistu," atsoka kēneņa meita.

Kēneņš pasludynoj, ka nuokūšā dīnā puikam byus nuove. Sa-

sāloša laužu pulks vērtīs, kai nūbendēs puiku. Pret pašu nuovi

puika prosa, lai palaižūt jū ar sovu sīvu vēl pasavyzynuot sovā

kūka dziervītē. Kēneņš ari atlaun, jī obēji sāstās dziervītē, puika
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paspīž trešu knopku un izacel augsi, augsi gaisā; tik augsi izskrīn

par reizi, ka lauds navar jūs vaira saredzēt. Gaida vysi, kod puika
un kēneņa meita nūsalaiss ar kūka dziervīti, bet tī i šūdin lidoj pa

gaisu.

8. A. 575. V. Zacharska no 62 g. vecaSemenova Rēzeknē.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns kēmiiņš. Jam beja lela kēneste un tymā kēnesitī

beja divi piles. Kotrā pilī ķēniņš turēja kolpus. Vīnā leluokā pilī

dzeivuoja pats ķēniņš ar sovu saimi, sīvu un vīnu meitu. Vīnā

godā nu vīna cīima ķēniņš pajēmja divi jaunus puišus sev par kol-

pirn. Vīnu pajēmja pi sevis lelajā pilī, bet ūtru puisi nūsyutīja uz

ātru pili. Obi draugi kolpuoja ķēniņam jau pa treis godi. Vīnu

reizi draugi saguoja vīnā vītā un vīns vaiciuoja titram, kai jis dzei-

voj. Puiss, kurs dzeivuoja mozā pilī, soka; „Es tagad dzeivuoju

pi ķēniņa jau treis godi par kolpu, bet nikod naradzēju paša ķēniņa.
Pats labi nazynu, kam es kolpoju."

Utrs draugs jam atbildēja: „Es arī kolpoju un man tai labi, es

tai laiku labi puorvežu, ka naredzēju, labi ēžu un dzēru, bet ka

man bytttu daudz naudas, es ar kēnina meitu pagulātu."
Kad kolps runuoja itūs vuordus, guoja tyvu pi jūs pats ķēniņš

un dzierdēja, kū juo kolps runuoja. Ķēniņš nūstuoja un suoka vai-

cuot nu sovu kolpu, kū jī runuoja. Kolpi ķēniņam pīsazyna un

īsuoka prasīt ķēniņam, ka jis jīmpīdūtu. Ķēniņš pasacīja kolpam:

„Kurs beja nu mozuos piļs, lai īt uz sātu," bet ūtru kolpu nu lektos

pils pajēmja ar sevi. Atīt ķēniņš ar kolpu uz sovu pili un soka

kolpam tai: „Tu pasacīji, kai tev labi dzeivuojās pi manis, bet ka

tev byutu nauda, tu ar munu meitu pagulātu. Tad labi! Es tev

dūdu daudz naudas un tu pagūli ar munu meitu. Es dūdu tev laika

divi mēneši, jo tu pagulēsi ar munu meitu, tad es atdūšu tev meitu

par sīvu, bet jo na, tad tev byus golva nūst!"

„Labi," pasacīja kolps, un ķēniņš jam īdevja daudz zalta nau-

das, kuras kolpam nanūdzert desmit godūs. Nūīt kolps uz mī-

stiņu un suoka dzert brandiņu, dūmuodams pats sevī: „Pagulēt

ar ķēniņa meitu navarēs, par tū, kā tī napatiksi, stuov straža un

naīlaiss, bet pa mīstiņu ķēniņa meita nastaigoj. Ķēniņš taipat
nūciers golvu, par tū, ka izpildīt ituo nikas navar."

Vīnu reizi itys kolps vīnā krūgā dzer brandiņu. Pīīt pi juo

vīns übogs un prosa jarm, kab jis īdūtu jam īdzert. Kolps ar du-

smem nūsyutīja übogu pi valnim. Übogs itys beja nazkod cīši

boguots, nazkaids barons, un cīši muocīts. Kolps dzēra un pa-

dūmuoja pats sev: „Naudas ituos man vīnam nanūdzert par taidu

cisu laiku."

Pasaucja kolps tū übogu un suoka pierkt jam brandinu un

dzirdēt. Tai jī obadivēji dzer. Kolps suok runuot übogam, ka
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jam īdevja ķēniņš daudz naudas un pasacīja: „Jo ar juo meitu

divu mēnešu laikā es napagulēšu, tad muna golva kriss nu pla-

cim, un es tagad labi zynu, ka ituo es navarēšu izpildīt, bet lobuok

dzeršu, cik muna dvēsele pījem." Übogs beja gudrs cvlvāks, un

suoka runuot kolpam tai: „Es sadūmuoju lobu 'lītu, ar kuru tu

vari tikt ķēniņa pilī un pagulēt ar juo meitu."

„Nu, izstuosti," vaicoj kolps übogam.
Übogs soka: „Tu īdūd man pusi tuos naudas, kuru ķēniņš

tev īdevja, es braukšu uz cytu kēnesti un nūpierkšu tur pašu lobū

muzyku, kuras ķēniņš nikod nadzirdēja un naradzēja, un zalta

vucynu, kurs doncuos vysaidus dančus, bet tys vucyns byus taids,
ka vydā varēs sēdēt cylvāks, kurs mīgs pederes, un vucyns don-

cuos. Kad ķēniņš izdzlerss taidu muzyku un īraudzīs taidu vu-

cynu, jis nu manis iniūpierks jū, bet tu byusi vucyna vydā un tiksi

pagulēt pi ķēniņa meitas."

„Labi," pasacīja kolps un īdevja übogam pusi īdūtuo ķēniņa

naudas.

Übogs pajēmja naudu, labi apsavylka un nūbraucja uz cytu
kēnesti pierkt ītū vucynu un taidu nikur nadzierdātū smukū mu-

zyku. Par nagaru laiku atbrauc tys übogs, atvad muzyku un

zalta vucynu, kurs labi doncoj. Übogs atroda itū kolpu vīnā

krūgā cīši pīdzārušu. Kolps tai daudz dzēra, ka aizmiersa, ka

devja naudu übo'gam. Übogs soka kolpam, ka jis atvedja mu-

zyku un zalta vucynu. „Tagad palaissim ziņu, ka taida un taida

izruode atbraucja nu cytas kēnests un taidā dīnā ruodīs laudim."
Kai izlaidja ziņu, vysi laud's steidzuos redzēt un ķēniņš ar sovu

sīvu un meitu ari nūguoja paklausīt muzyku un pasavērt, kai tys

zalta vucyns doncuos. Jau tei dīna atguoja, sasalasīja daudz laužu,

atbraucja ķēniņš ar sovu saimi un suoka spēlēt muzyka,kaidas ķē-

niņš nikod sovā dzeivē nadzierdēja un pēc tam suoka doncuot

zalta vueyns, tai ka ķēniņš ar sovu saimi' palyka cīši prīcīgs un

lyka, kab muzykanti reitā byutu pi juo pilī. Reitā übogs ar kolpu
nūīt uz ķēniņa pili. Kolps īleida vucyna vydā, bet beja par

salminīku. Suoka spēlēt pilī muzyka un vucyns doncuot. Ķēni-

ņam un juo meitai brīsmīgi patyka zalta vucyns. Ķēniņš vaicoj

übogam: „Puordūd man vucynu!"
Bet saiminīks soka: „Kēniņš, vucyns duorgi moksoj!"

„Cik," vaicoj ķēniņš.

Übogs jam atbildēja, ka divi garči zalta. Ķēniņš tyuleņ pī-

bēra divi garči zalta un nūmoksuoja übogam. Sajēmja ķēniņa

kolpi vucynu un pīnesja ķēniņa meitas kambarī. Übogs sajēmja
naudu un nūguoja prūjom.

Ķēniņa meita īguoja sovā kambarī un ar vucynu vysu laiku

kavējās. Kū jī pasoka vucvnam, tū jis dora. Tai meita kavējās

vysu dīnu, bet ķēniņš nikuo nazynuoja. Izleida nu vucyna uorā
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kolps un suoka bučuot ķēniņa meitu. Pats ķēniņš dūmoj: „Išu es

pasavārtūs, kū dora meita ar vucynu."
līt ķēniņš meitas kambarī, veras: meita gul gultā, zalta vu-

cyns stuov un nikuo nadoncoj, bet preti juo stuov kolps un soka:

„Kēniņš, es izpildīju sovu uzdavumu un pagulēju ar jyusu meitu!"

Ķēniņš uz reizes sasatryuka, bet pēcuok runoj kolpam: „Lobi,
muna meita ir tova sīva."

Ķēniņš apprecynuoja kolpu ar sovu meitu.

9. A. 575, 304. A. Gari-Juone no 76 g. vecas Ivas Staleidzā-

nes Atašienes pag. Latvju kultūras kr.

Seņ senejūs laikūs guoja pa ceļu divi bruoļi un atroda de-

čīti, capuri un goldautu. Ar dečīti, kad jam pasacīja, varēja aiz-

braukt, kur tik gribi; capuri kad izmauca golvā, nikas naredzēja;

goldautam, juo pīsacīja atsakluot, jis atsakluoja un uz juo beja

pylns vysaidu duorgū ēdīņu un dzērīņu. Bruoli suoka streidētīs

un nikai navarēja sadalīt atrostū lītu.

Apkuortnē staiguoja vīns medinīks un īraudzēja bruoļus strei-

dūtīs. Medinīks pī guoja kluot pi bruolim un prosa: „Kuo jyus
streidītīs?"

„Kai mums nasastreidēt ? Atrodam treis lītas un nazvnam,

kai sadalīt," atbildēja bruoli.

„Tyuleņ es sadalīšu," soka medinīks, „es izšaušu nū blises

uz vīnu un ūtru pusi, kurs mudruok atniess lūdi atpakaļ, tys pa-

jems lītas!"

Bruoli beja ar mīru. Medinīks Izšuovja uz vīnu un uz ūtru

pusi un soka: „Nu, tagad skrīnīt, meklējrt lūdes unnesīt uz šeni!"

Bruoli aizskrēja. Medinīks sāduos uz dečīša, apmaucja golvā

capuri un pīsacīja nest jū. Dečīts pasacēja gaisā un nas medi-

nīku. Tai dečīts nesja, nesja medinīku un nūstuoja pi vīna ķēniņa

pils. Tad dečīts soka: „Kēniņam ir smuka, smuka meita, bet

jei sēd vīnā ustobā un pi juos kluot teik tikai ķēniņš!"
Tei meita beja aizmyurēta, lai juos naīsavārtu rogona, jo se-

nejūs laikūs rogonas vysas smukuos meitas zoga un apēdja, vai

apbūra. Tad medinīks soka dečīšam: „Izcel mani pi ķēniņa

meitas lūga!"
Dečīts tū izdarīja. Beja vosoras laiks un ķēniņa meitas usto-

bas lūgs beja vaļā. Medinīks īkuopja pa lūgu ķēniņa meitas

ustobā. Ķēniņa meita juo naredzēja, jo jam beja apmaukta golva

breinuma capure. Medinīks arī redzēja, ka ķēniņa meita ir cīši

skaista. Pec kaida laiciņa medinīks suoka runuot ar ķēniņa

meitu un ķēniņa meita jam atbildēja. Tad medinīks soka: „Vai

tu nasabeisi manis, jo es tev pasaruodīšu?"

„Nā, nasabeišu," atbildēja ķēniņa meita.
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Medinīks nūjāmja capuri un nūstuoja pret ķēniņa meitu. Ari

medinīks beja smuks puis's uti ķēniņa meita jimā īsamīļuc-ja. Ķē-

niņa meita nikod nabeja redzējuse sveša veirīša un prasīja, kuo-

dēl jam na taidi moti, kaijai, kuodēl vajadzīgi daguns, ausis un

tai tuoluok. Ķēniņš nosuoja garus motus un nikuo nagribēja pa-

skaidruot par ausim un dagunu sovai meitai. Medinīks atbildēja:
„Man ir eisi moti, tuodēļ, ka es asmu veirīts!"

Sarunu meitas ustobā izdzierda ķēniņš un jau guoja vārtus.

Ķēniņa meita prasīja medinīkam, lai jis atīt uz jū vēl parunuotu.

Cikom ķēniņš taisīja durovas, medinīks apmaucja golvā capuri,
palvka naradzams, izkuopja pa lūgu, sāduos uz sova dečīša un

aizbraucja. Ķēniņš prosa meitai: „Kas ar tevi runuoja?"

„Tys runuotuojs sacīja, ka šis asūt veirīts," atbildēja ķēniņa
meita.

Ķēniņš sabuora sovu meitu un pīsacīja, ka lūga vairs nataisītu

vaļā. Pec kaida laiciņa otkon atbraucja medinīks pi ķēniņa mei-

tas lūga, drusku pasyta lugā un ķēniņa meita jū īlaidja īškā.

Tai jī runuojās, runuojās, ķēniņa meita soka: „Es braukšu

ar tevim reizē un napalikšu vīna paša te! Man gribīs redzēt pa-
sauli!"

Medinīks soka: „Tagad es tevis napajemšu, bet pajemšu
nuokūšā reizē."

Tai jī izzarunuoja un medinīks aizbraucja. Trešā reizē ni

par kū napalīk ķēniņa meita vīna paša un prosa, ka jū medinīks

pajemtu ar sevi. Medinīks beja ar mīru pajeimt ķēniņa meitu.

Tad jī obi sāduos uz dečīša un brauc pa gaisu. Isagribēja jīm
obējim cīši ēst un jī nūsalaidja zemē uz vīnas lelas un skaistas

plovas. Medinīks soka: „Goldaut, atsakluoj!"
Goldauts atsaki noja un uz tuo beja pylnum pylns vysaidu

duorgu ēdīņu un dzērīņu. Adūt medinīks vys dzēra un dzēra

pa vīnai gluozītei, cikom pavysam pīdzēra. Tad ķēniņa meita

prosa: „Kai tu vari pa gaisu braukt? Kū tu izdori, ka tevis

naredz? Kai te itī ēdīņi un dzērīņi atsaroda?"

Medinīks uz īdzārušas rūkas vysu izstuostīja ķēniņa meitai,
bet pats aizmyga. Ķēniņa meita sāduos uz dečīša, pajēmja ar

sevi capuri un goldautu un aizbraucja uz sova tāva, ķēniņa pili.
Medinīks pasamūda un radz, ka nav ni ķēniņa meitas ni lītu. Na-

zyna medinīks, kur īt un kur meklēt ķēniņa meitas. Ķēniņa pils
nu juo beja tuoli, tuoļi. Laidjās medinīks īt uz ķēniņa pili.

Ķēniņa meita uz dečīša atbraucja uz sovu sātu. Ķēniņš beja
cīši prīcīgs, ka juo meita atbraucja, un suoka prasīt nu juos, kur

jei beja un kas jū izvedja nu sātas. Ķēniņa meita vysu izstuo-

stīja šovam tāvam ķēniņam un tai jī dzeivoj otkon kūpā laimīgi.
Pec kaida laika atguoja pi keniņa pils mediiniks. Keniņa meita

pa lūgu īsavēra jū un pastuostīja šovam tāvam, ķēniņam, ka mc-



Latviešu pasakas un teikas VIII — 21 321

dinīks otkon ir atguojis. Tad ķēniņš īsaucja medinīku pi sevis

un beja cīši dusmīgs uz juo par meitas izmuonīšonu. Tad ķēniņš,

beidamīs, ka vēl juo meitas naizsmej, pasaucja sovu kolpu un lvka

jīm atcierst medinīkam golvu. Kalpi atcierta madenīkami golvu
un ķēniņš ar sovu meitu dzeivoj šūdīņ laimīgi.

17. Brīnuma mālderis.

t. A. 577. J. Henniņš no Valtera Sasmakā, 1879. gadā.

Vienam tēvam' bija viens dēls. Tāpēc ka tēvs bija nabags,

tam vajadzēja to jau it maziņu nodot pie saimnieka par aitu ganu.

Bet šis nevarēja savas aitas noganīt, ik dienas tam pazuda viena

aita, par ko saimnieks to katru reiz gauži pēra. Vienreiz saim-

nieks noteica, ja vēl pazaudēšot kādu aitu, tad to tā sitīšot, ka tik

maz dzīvs palikšot. Bet otrā dienā pēc tam viņam bija pazudu-
šas trīs aitas uz reižu. Gans nu gāja tās brēkdams meklēt. Te

uz reiz piestājas vecs vīriņš un jautā zēnu: „Kādēl tu raudi un

noskumis?"

Puika nu visu izstāstīja, kas viņam arvienu noticis. Vecītis

apmierinādams iedeva puikam stabulīti, kuru pūšot tāpat 'skanēja,
it kā desmit muzikanti spēlētu. Pēc tam vecītis pazuda, kas bija
pats Dievs.

Pa mežu maldīdamies, tas izgāja jūrmalā, tur uzkāpis uz

kadu augstu klinti, tas sāka stabulēt. Otrā rītā viņš redz lielu kuģi
par jūru peldam, un tas brauc taisni uz to vietu malā, kur zēns

stabulē. Kapteins to ņem uz savu kuģi un aizved uz to pilsētu,
kur viņam jābrauc. Šinī pilsētā puika spēlēja ar savu stabuli un

drīzi viņš tapa par labāko muzikantu izslavēts. Pēcāk tās zemes

ķēniņam ir kāzas, un tas nu meklē vislabākos mūzikantus, mūsu

puika arīpieder pie tiem, un salīgst par 50 rubļiem. Starp tiem spēl-

maņiem puika vislabāki spēlē, tā ka vina jaukās mūzikas skaņas

izspiež ķēniņam asaras no acīm.

Ķēniņam bija liels jauks dārzs ar visādiem zvēriem, kur stā-

vēja daudz vergu, kad ķēniņš pa vaļas brīžiem atvēlēja zvērus

apskatīt. Tai dārzā bija arī viena smuka zaļa būdiņa, kurai klāt

piegājis, puika ierauga tur smuku princesi gauži raudam. Viņam
sirds iežēlojās par to, bet nu laiks bija atkal spēlēt, tāpēc šis stei-

dzās pie sava darba. Ķēniņš loti brīnījās par viņa spēlēšanu. Kad

kazas beidzās, ķēniņš aizmaksāja muzikantiem, bet puika maksu

neņēma, lūgdams par algu to smuko princesi. Ķēniņš atbild: „Labi,
es likšu div kuģus uz jūras braukt. Ja tas viens kur es būšu,
tavu otru kuģi ar princesi noķers, tad jūs abi būsit man par

vergiem."
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Ķēniņa kuģis bija grūts, bet puikas kuģis viegls -peldēšanā.

Puika, nekā nezinādams par kompasu, brauc tik, lai var izmukt,

un tāpēc nomaldās. Otrā rītā viņi ierauga lielu pilsētu, un grib tur

klāt piebraukt, bet tas grūti nākas. Tās pils ķēniņa sulainis brauc

pretī ar laivu, gribēdams palīdzēt, un pazīst to princesi par sava

ķēniņa meitu. Tai laivā bija koka bluķis un zobens. Sulainis nu

prasa muzikantam: „Val tu gribi, lai tev kaklu nocērt, jeb jūrā
iemet?"

Šis teica, lai labāk uz kāda dēla piesien un jūrā iemet. Tā arī

notika. Puika, uz dēla peldēdams, bija izmests vienā salā. Par

zīmi tam bija vēl princese iedevusi savu mutslauci, kur bija viņas

vārds ierakstīts.

Puikam salā piestājās vecs vīriņš uu iedeva tam vienu lādīti,

kur bija visādas skaistas krāsas iekšā. Kad ar to kastīti piesita

pie sienas, tad kādu krāsu vien tur vēlējās, tāda tur arī tūlīt bija.
Vecītis iedeva tam arī vienu nūju, kad ar to uzsita uz ūdens, tad

varēja iet pa ūdens virsu. Tā nu puika aizgāja atkal uz to pašu

pilsētu, kur bija viņa princese, un dabūja dzirdēt, ka tai būšot

kāzas ar ķēniņa sulaini, kas viņu esot izglābis.
Bet ķēniņš gribēja papriekšu savas istabas izmālēt un meklēja

mālderi. Puika izdevās par mālderi un salīga par 200 rubļiem.

Viņš nu pieņem vēl trīs zellus klāt un tie tik dzīvo vien. Kad puika

dabūja zināt, ka ķēniņš drīz nāks skatīties, vai viss gatavs, tad

tas gāja ar saviem biedriem un krāsu lādīti un izmālēja pirmā
istabā to pilsētu, kur tam ķēniņam kāzās spēlēja. Otrā istabā

viņš izmālē, ka viņš to kuģi liek taisīt un brauc ar to princesi par

jūru. Trešā istabā viņš izmālē, ka viņš ar to princesi piebrauc

viņas tēva pilsētai, un ka tas sulainis viņu izsviež no laivas jūrā.
Un tā katrā istabā bija citādas bildes. Kad nu visas istabas bija

izmālētas, tad tas ķēniņš atbrauca ar princesi pārskatīt to darbu.

Ķēniņam gauži patika tās istabas, bet princese visu apskatījusi un

ieraudzījusi māldera parakstu, gauži nosarka, bet ķēniņš tomēr

niekā nemanīja, par ko viņa tā nosarkusi.

Kāzu dienā arī mālderis tapa lūgts pie galda, ēdot viņš iz-

vilka to mutslauci, ko princese tam bija devusi. Princese, to

apskatījusi, sacīja uz viesiem: „Man pazuda atslēga un es liku

nokalt jaunu. Bet nu es atradu atkal veco atslēgu. Kuru nu lai

es paturu?"

Tad iesaucās princeses brūtgāns, ka tā vecā atslēga gan būtu

labāka.

Princese atbildēja: „Tu esi sev nāvi parakstījis." Un nu viņa

visu izstāstīja ķēniņam. Ķēniņš lika iebāzt to sulaini ar naglām
izsistā mucā un laist to mucu no augsta kalna zemē. Bet avju

gans dabūja to princesi par sievu un dzīvo vēl šodien it laimīgi,

ja nav miruši.
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2. A. 578. Skolnieks J. Banazis no J. Otaņķa Nīcas Kadegu

mājās.

Reiz vienam ķēniņam bijusi ļoti smuka meita. Vienu dienu

meita izbraukusi jūrā, bet atnācis kāds liels kuģis, kuģa ļaudis

sajēmuši meitu un aizveduši! uz svešu pili. Kuģis un pils piederē-

jusi vienam laupītāju virsnlekami, kas gribējis dabūt meitu par

sievu, bet meita negājusi pie laupītāja. Tāpēc laupītāju virsnieks

iemetis meitu kādā dziļā velvē, kas bijusi izmūrēta ar akmeņiem,

Laupītāju virsnieks citādu .ēdienu meitai nedevis, kā tik tādu

kā suņiem un pat vēl sliktāku. Reiz laupītāji bijuši nolaupījuši
vienu puiku un tas nu laupītāju virsniekam palicis loti uzticīgs.

Kādu reizi, kad laupītāji izbraukuši, viņi pieteikuši puikam,
lai tas dodot pa valgu vēlvē iekšā suņu ēdienu. Kad nu puika
laidis ēdienu velvē, tad viņš gribējis arī zināt, kas velvē atrodas,
kam viņam jādod tas ēdiens. Puika pielicis ausi pie velves un

klausījies un velvē sadzirdējis vaidus.

Tad puika tūliņ pa valgu nolaidies velves dibenā un atradis

tur meitu vaidam. Meita izstāstījusi puikam visu, kā viņa te ti-

kusi iekšā. Puika tūlīt pa valgu, pa kuru nolaidies zēmē, izrā-

pies laukā, tad licis meitai ieķerties valgā un izvilcis to laukā.

Nu meita apsolījusies palikt puikaml par sievu. Bet puikam meita

nepatikusi, jo viņa velvē bijusi vecās noplīsušās drānās un, ēdot

nelabo ēdienu, palikusi dzeltāna un pavisam nesmuka.

Tad puika ievedis meitu laupītāju pilī. apģērbis vissmukākās

drānās un devis ēst visgardākos ēdienus. Nu. meita palikusi tik

smuka, ka puikam jau loti labi patikusi. Kādu nedēlu puika ar

meitu nodzīvojuši pilī, tad pajēmuši mazu laiviņu un braukuši

jura. Jūrā viņi ierauguši divus lielus kuģus, vienu viņi pazinuši

par laupītāju kuģi, bet otrs bijis no tās valsts, no kuras meita

bijusi. Viņi, cik vien varēdami, steigušies pie pēdējā kuģa. Kad

viņi bijuši jau klāt, tad laiviņu līdz ar meitu un puiku ievākuši

kuģī un aizveduši uz malu. Tad meita ar puiku šķīrušies un puika

pieteicis, lai meita neteic, kas viņu izglābis.

Bet ķēniņš, meitas tēvs, bijis izsludinājis pa visu valsti: kas

meitu atvedīs, tas dabūs viņu par sievu un ķēniņa troni,. Kučieri,

kas meitu ievedis pilī, ķēniņš apdāvinājis ar zeltu un sudrabu,
turēdams to par meitas glābēju. Ķēniņš nu gribējis meitai uz-

būvēt vienu skaistu pili Pieteikušies daudz amatnieku un māl-

deru, kas nu visi strādājuši. Uzcēluši skaistu pili, ar puķēm un

zeltu izgreznotu.

Meita atnākusi skatīties, bet pils meitai nepatikusi un tā li-

kusi celt citu. Nu pieteikušies atkal daudz amatnieku, kas uz-

cēluši vēl skaistāku pili par pirmo, bet meitai šī atkal nepatikusi.
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Nu redzējuši visi amatnieki, ka pec viņas prata nevar pili uzbū-

vēt, tāpēc nenācis vairs neviens amatnieks pie ķēniņa.
Nu atnācis viens zemnieka dēls un apņēmies par mēnesi pili

uzbūvēt, lai tikai dodot, ko viņš prasot. Puika prasījisl
,

lai no-

stādot kareivjus apkārt, kur viņš pili -taisīšot, lai neviens nere-

dzētu, kā viņš taisa. Puika uz visām pils sienām sazīmējis tos

notikumus, kurus viņš ar meitu piedzīvojis. Kur viņš velk meitu

no velves laukā, kur viņš meitu ģērbj un ēdina laupītāju pilī, kur

viņi izbēg no ienaidnieku kuģa un kur viņi beidzot izšķiras.
Nu meita nāk skatīt piflii un viņa saka savam tēvam': „Šī pils

nu man patīk."
Bet puika bijis aizgājis projām. Nu tēvs prasījis: „Kas tas

par cilvēku, kas ar tevi to visu piedzīvojis?"

Tad vecais ķēniņš licis atsaukt mālētāju pilī un atdevis tam

savu meitu par sievu un vēl savu troni klāt. Nu jauneklis apprecē-

jis ķēniņa meitu un dzīvojis laimīgi (savā valstī.

3. A. 592. 577. Z. Sēle Smārdē. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz bijis bagāts kungs, viņam bijis viens vienīgs dēls un

viņš to visādi izlutinājis. Dēls izaudzis liels palaidnieks. Beigās
tēvs teicis: ja viņš neklausīšot, viņš to nodošot ganos. Dēls nav

labojies, un tēvs to nodevis aitas ganīt. Bet viņš arī aitas nav

labi ganījis. Viņš mācījis aitām iet rindā kā zaldātiem. Ja kāda

aita bijusi pa daudz uz priekšu, to viņš aiz pieres pagriezis at-

pakaļ; kuras bijušas pa daudz atpakaļ, tās viņš aiz ausim pavil-
cis uz priekšu.

Reiz viņš ganīdams aizmidzis un sapņojis, ka viņam galvas

galā izaudzis mazs zariņš un kāds viņam teicis, lai1 ceļoties augšā,

nogriežot zariņu un uztaisot no tā stabuli. Ja viņš šo stabulīti pū-

tīšot, tad visi, kas to dzirdēšot
,

sākšot dancot. Kad viņš atmo-

dies, viņš redzējis, ka viss bijis tā, kā bija sapņojis. Viņš nu arī

uztaisījis to stabulīti un sācis pūst bez apstājas. Aitas palikušas

pavisam vājas, jo zēns viņas pastāvīgi dancinājis. Tēvs par to

sadusmojies un padzinis dēlu.

Padzītais dēls nogājis jūrmalā un tur aizmidzis. Pie-

braukuši trīs zvejnieki nu paņēmuši viņu līdz. Laivā zvejnieki
sākuši strīdēties. Viens teicis; „Man vajag dēlu."

Otrs teicis: „Man vajag."
Trešais teicis: «Visgudrākais būs, ja mēs viņu pārdosim un

izdalīsim."

Beidzot zvejnieki viņu noveduši itādā valstī, kur neviens

nedrīkstējis bez ķēniņa atļaujas iebraukt. Ķēniņš, dabūjis dzir-

dēt par svešnieku, nospriedis, ka viņš pēc trijām dienām tiks pa-

kārts, bet pa tām trim dienām viņš var iet pa visu pili pastai-

gāties.
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Zēns, staigādams pa dārzu, redzējis vienā kokā pakārtu lielu

grozu, kurā sēdējusi viena princese, bet tā bijusi no kādas citas

valsts. Ķēniņam bija liels ienaids uz tās princeses tēvu un, vi-

ņam spitēdams, tas noķēris to princesi un ieslodzījis tai grozā.

Kunga dēls, staigādams pa dārzu, izrunājies ar princesi un viņa

iztāstīju/sii viņam visu, ka viņai ciitu neko nedodot ēst, kā pa

dienu mazu gabaliņu maizes un glāzi kafejas.

Pienākusi arī tā diena, kur veduši aitu ganu uz kāršanu. Viņš

gājis līdz un smējies, bet mācītāji teikuši, lai viņš nesmejoties vis,

tā esot nopietna lieta, jo viņu tak kāršot. Tiklīdz viņš aizgājis pie

karātavām, viņš sācis pūst savu stabulīti un visi, kas tur klāt

bijuši, sākuši dancot. Pats ķēniņš arī dancojis, kamēr vairs ne-

spējis. Tad ķēniņš viņam prasījis, vai viņš varot nospēlēt trīs die-

nas un trīs naktis bez apstājas, tad viņš viņu atlaidīšot brīvā un

ļaušot izvēlēties visu, ko vien viņš gribot, tikai ķēniņa valsti ne.

Viņš nu arī sācis spēlēt.

Kad viņš beidzis spēlēt, tad ķēniņš teicis, lai izvēloties maksu.

Zēns atbildējis, ka citu neko nevēloties, kā tikai to princesi, kas

sēžot dārzā tai grozā;, bet ķēniņš to negribējis dot, sacīdams, lai

vēloties ko citu, zēns tomēr citu neko negribējis. Ja ķēniņš atļā-

vis vēlēties, ko vien viņš gribot, tad viņš pastāvot pie solījuma
un paģērējis princesi. Tad ķēniņš teicis: „Kad nu esmu solījis,
tad ņem ar'!"

Ķēniņš vēl iedevis viņam naudu, lai tik braucot prom. Un nu

viņi aizgājuši uz vienu citu pilsētu un iegājuši vienā viesnīcā pa

nakti gulēt.
Otrs ķēniņš atkal bija izsūtījis sūtņus pa visām malām me-

klēt savu meitu un izsolījis tam, kas to meitu atradīs, dot pusi no

savas valsts un pašu princesi par sievu. Meklētāji arī iegājuši
tai pašā pilsētā un tai viesnīcā, kur princese un aitu gans jau bija

apgulušies. Vēlāk meklētāji prasījuši tam viesnīcniekam, vai

viņš neesot redzējis tādu sievieti, rādīdami viņas bildi. Viesnīc-

nieks teicis: „Jā, viņa te ienāca un aizgāja gulēt,"

Viesnīcnieks nu ielaidis meklētājus iekšā, kur viņi gulējuši.

Meklētāji paģērējuši, ka princesei jāiet viņiem līdz un īsto atra-

dēju viņai vajagot atstāt. Viņi nolikuši priekšā zobenus un paģē-

rējuši, lai viņi abi divi zvēr, lai viņš sakot, ka neesot atradis, un

šie teikšot, ka viņi atraduši princesi. Tā nu viņi nolaupījuši ganam

visu mantu un atstājuši to kailu istabā.

Šie aizbraukuši prom, un viņš palicis viens pats. No rīta viņš

uzcēlies, iegājis pie viesnīcnieka un prasījis viņam: „Kādēl jus

man uzlaidāt tādus laupītājus?"

Viesnīcnieks loti nobijies, ka ta izdarījis. Gans lūdzis, lai tak

viņam iedodot kādas drēbes, un nu viņš uzģērbies viesnīcnieka
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drēbes un aizgājis uz jūrmalu apskatīties, vai vina kuģītis nav

aizgājis. Nekā, kuģītis ar' pagalam. Viņš apsēdies jūrmalā saulītē

un sēdējis, kamēr aizmidzis. Pa sapņiem viņam kāds pienācis klāt

un teicis: „Ko tu guli? Celies augšā, tev apakš galvas ir viens

akmens, paceļ to akmeni, tur būs viena kastīte, tai kastītē būs

pindzelīte un krāsas, un ko tu tik domā, to tu vienā vilcienā va-

rēsi uzmālēt."

Viņš uzcēlies, atradis to kastīti un nu viņš domājis, ka viņš

nu varētu visu izkrāsot, ko tik grib. Viņš pameklējis kabatā, at-

radis baltu papīrīti un domājis, ka viņš varētu uzkrāsot to prin-

cesi, Kā nu viņš vilcisl
,

tā ar vienu vilcienu uzmālējis princesi uz

matu tādu, kāda viņa bija. Viņš bija loti priecīgs, ka varējis viņu

tā uzmālēt. Un nu viņš sācis krāsot bildes, viņam klājies loti labi,

jo pelnījis daudz un varējis labi dzīvot. Tā viņš iegādājies sev

labas jaunas drēbes un dzīvojis labu laiku.

Vienā dienā ķēniņš mekliējiisi pa pilsētu sev jaunus mālderus.
Viņš jau bija salīdzis divpadsmit mālderus, bet vēl meklējis trīs-

padsmito un salīdzis to aitu ganu, kas apsolījies viens pats div-

padsmit dienās izmālēt visu ķēniņa pili. Ķēniņš baidījies: diezzin

vai viņš to varēšot viens pats cilvēks izdarīt, bet zēns teicis, lai

uz viņu pilnīgi palaižoties un visus citus, lai atlaižot.

Viņš tūlīt nobraucis līdz ķēniņami, tur nogājis, viņš pazinis arī

princesi, ko bija izglābis. Tā pils piederējusi viņas tēvam un nu

bija taisīta jauna uz viņas kāzām, un viņa tāpat pazinusi arī šo.

Viņš tomēr viņai piekodinājis, ka nedrīkstot doties pazīstami, un tā

viņš sācis mālēt pili. Papriekšu viņš izmālējis laukus, plavas_,
mežus ar visiem zvēriem, katrā istabā kaut ko savādāku, un tā

viņš sācis mālēt, ka viņš ganījis aitas, uu tad viņš izmālējis, kā

viņš braucis ar kuģīti pa jūru, un ka viņu zvejnieki nozaguši. Tā-

lāku izmālējis to dārzu ar grozu, kur princese sēdējusi iekšā, un

to viesnīcu, kur viņi abi ar princesi gulējuši pa nakti, kur tad

ienākuši tic meklētāji, kas viņiem uzspieduši nepareizo zvērastu.

Keķī viņš izmālējis galdu, nazi, dakšiņas, teleķi un pats sevi,

kur viņš sēž klāt;

Nu viņš paziņojis ķēniņam, lai nāk apskatīties, vai viss būs

labi. Atnācis ķēniņš ar princesi un tie meklētāji skatīties, kūjā
istabā iegājuši, tiie teikuši, ka ir ļoti skaisti. Bet kad gājuši tālāk

un princese ieraudzījusi atkal, kur viņš ganījis aitas, viņa zinā-

jusi, ka mālderis ir viņas glābējs, un viņa sūtījuši sulaini, lai iet

viņam pakal un lai viņš nāk iekšā. Viņš tomēr vēl nav gājis

iekšā. Tad viņi staigājuši tālāk un apskatījuši vienu istabu pēc

otras. Beidzamā istabā princese vairs nav varējusi ciest, ieskrē-

jusi pati viņam pakal un vedusi mālderi iekšā. Tie divi meklētāji

sabaidījušies un domājuši, ka nu būs slikti, un gribējuši jau aiz-
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bēgt, bet tikuši saķerti. Tad princese teikusi: „Tas ir mans īstais

glābējs!"
Tad viņa ar mālderi nosvinējusi kāzas, bet abi krāpēji tikuši

iesieti zirgu astē un saraustīti.
Piezīme. Šīm pasakām stāv tuvu VI. sējuma 13. numurs. P. Š.

18. Trīs vēja mezgli.

1. A. 578. E. Birznieks no Fr. Baumaņa Dzirciemā. Jkr.

111, 55 (20). L. P. VII, 11, 28, 2, 2.

Tēvam un mātei bija dēlēns, jau it labi liels stroķis, bet par
daudz liels nerīša: bijis, kur nebijis — pie dīka vien, pie dīķa vien.

Gan mālte noteica, lai neejot ūdens tuvumā, varot noslīkt, gan tēvs

sapēra, bet viss tas neko nelīdzēja. Tikko puika kaut ko noda-

bāja: vai nu karoti, sāls piestiņu, cepuri:, pastalu, tad tos tūlliņ ūdenī

iekšā, lai peld. Beigu beigās tēvs ar māti nosprieda, ka nieki vien

būšot — puiku no ūdens nevarēšot vis atradināt, lai jau viņš mā-

cas par jūrnieku.
Tēvs izlaida pa visu pasauli zinu, ka viņš gribot savam dē-

lam skolotāju. Atnāca vecs vīriņš un sāka mācīt dēlu visās jūr-
nieku gudrībās. Tā kā puikam prāts uz to nesās, tad arī viņš loti
lēti paturēja, ko vecais skolotājs viņam mācīja, un pēc neilga

laika vecais vīriņš ziņoja tēvam, ka viņa dēls tagad esot pilnīgi
izmācīts jūrnieks. Vecais vīriņš nu taisījās iet atkal projām, bet

vispirmfs vēl iedeva savam māceklim auklu ar trim mezgliem un

teica: „Lai gan tu tagad zini visus vējus, pasaules un jūras, bet

jūrniekam ar to vis vēl nepietiek. Kad vējš nepūš jeb plosās

vētra, tad tikpat viņam mierīgu prātu jānogaida, kamēr atkal

sacelsies vējš jeb saniknotā jūra nostāsies trakot. Te tev būs

aukla ar trim mezgliem — kamēr tev šī būs, tu būsi jūras un vēju

pavēlnieks. Kad nebūs vējš un tu atraisīsi pirmo mezgilu, tad

pūtīs krietns ceļa vējš, ja atraisīsi otru, tad trakos vētra, kuru ti-

kai trešo mezglu atraišot, varēs apmierināt."
Vecais vīriņš aizgāja un jaunais kapteinis sāka braukāt ar sa-

vu kuģi pa jūru. Citi jūrnieki par viņu brīnījās: visur, kur tik

viņš brauca, viņam pūta labs ceļa vējš; ne viņam kādreiz uzbruka

vētra, ne ari cita kāda nelaime gadījās ceļā.
Reiz viņš nobrauca ķēniņa galvas pilsētā. Daudz kuģu stā-

vēja ostā gatavi aiziet; bet tikko mūsu kapteinis iebrauca un no-

sēja visus mezglus, palika viss tik rāms, ka jūrā ne ūdens pilīte

nepakustējās un uz sausuma ne apses lapiņa nedrebēja. Kuģiem

bija gribot negribot jāpaliek ostā. Nogulēja vienu dienu, otru,

bet vējš kā necēlās, tā necēlās. Visi par to bija loti sapīkuši, bet

pavisam vairāk bija pats ķēniņa dēls. Viņam vēl tai pašā dienā
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vajadzēja notikt aiz jūras pie savas brūtes, otras zemes prin-

ceses; ja viņš šodien tur nenobrauc, tad viņa ietu pie cita. Ķē-

niņa dēis solīja nezin ko tam maksāt, kas viņu pārvestu pāri, pat

visu savu tēva valsti, ja tikai tiktu laikā pie savas brūtes. Mūsu

kapteinis pieteicās viņu aizvest. Princis prieka pilns iekāpa viņa

kuģī. Kapteinis nu pataisīja pirmo mezglu vaļā: sacēlās tāds ceļa

vējš, ka kuģis zibeņa ātrumā aizšāvās par jūru projām. Jau otrā

rītā princis ieraudzīja no tālienes savas brūtes tēva pili. Princis

tikko vēl laikā nonāca pilī — viņa brūti patlaban ka gribēja sa-

laulāt ar citu. Tagad nu viss vēl izgāja labi un princis pēc kāzām

tur palika par ķēniņu. Kapteinis brauca atpakaļ uz savu nopelnīto
valsti. Braucot viņš domāja: „Kam man tādas valsts vajaga, lai

viņu ņem kāds cits, kas grib —■ kas man te nekait manā kuģī;

bet apskatīties gan jau apskatīšos, kā viņi tur dzīvo."

Viņš nobrauca pie vecā ķēniņa un arī tam izstāstīja savu no-

domu, ka negribot viņa valsti par prinča aizvešanu — tik jauka
dzīve nevienam ķēniņam nevarot būt, kā viņam kuģī. Vecais ķē-

niņš viņu uzaicināja, lai taču viņš kādu laiciņu paciemojoties pie
šā. Kapteinis palika no iesākuma tik uz kādām dienām:, bet vēlāki

vairs nemaz negribēja braukt projām-: vecajam ķēniņam bija
skaista princese un tā viņam loti patika.

Kādā dienā atbrauca princesei precinieki: viens valdinieks

turpat no jūras īsalas precēja pēc viņas. Bet princese bija ieskatīju-
sies kapteinī un atteica preciniekiem. Tie nelikās būt par to visai

apvainoti un lūdza veco ķēniņu, lai ļaujot viņiem nakti pārgulēt
turpat pilī. Vecais ķēniņš to labprāt atļāva un vēli labi preciniekus

pacienāja. Bet otrā rītā tos vairs pilī neatrada. Viņi bija aizbē-

guši un nozaguši arī princesi. Vecais ķēniņš no bēdām nezināja,
ko darīt. Viņš skaidri zināja, ka no salas valdītāja nagiem nekad

vairs savu meitu neatdabūs, jo viņu nevarēja nekādi apkarot.
Salai visapkārt bija lieli klinšu kalni un ūdenī daudz slepenas
klintis, tā kā pie salas nemaz nevarēja piebraukt. Bet kapteinis

nezaudēja dūšu. Viņš paņēma savus ļaudis līdzi un brauca uz

salas pusi. Tikko viņš salai tuvojās, salenieku kuģi nāca viņam

visi pretī. Kapteinis turpat jūrā izmeta savam kuģim enkurus un

tad līdz kā ienaidnieku kuģi piebraukuši līdz aizām un slepenajiem
klints ragiem, kapteinis atraisīja abus mezglus. Acumirkli sacēlās

briesmīga vētra: viļņi trakoja, bangas šķēlās, ienaidnieku kuģu
masti krakšķēja, ļaudis vaimanāja. Arī kapteiņa paša kuģi jūra

pie enkura svaidīja kā rieksta čaumalu šurpu, turpu. Pēc brīža

kapteinis atraisīja trešo mezglu un nu viss apklusa, vilni nostā-

jās — bija redzamas tikai vēl salauztās kuģu sienas, sadauzīti cil-

vēku līķi, visādas kuģa lietas. Dzīvi tikai bija palikuši salas

valdnieks un nozagtā ķēniņa princese. Kapteinis tūliņ devās ar

saviem laudim malā, atņēma salas valdniekam princesi, nokāva
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vinu pašu un tad brauca ar princesi atpakaļ uz mājām. Drīzi vien

izrīkoja varenas kāzas — kapteinis un princese precējās. Pēc

kāzām kapteinis palicis par ķēniņu, bet reizēm vēl arī pabrau-

kājis pa jūru. Savu vēja auklu ar trim mezgliem tas tad ikreizes

ņēmis līdzi.

2. A. 578. Skolnieks A. Strungs no savas mātes Nīcā,

K. Lielozola kr.

Reiz vienam tēvam bija ļoti slinks dēls. Caurām dienām viņš

cita nekā nedarīja, kā tikai braukāja pa grāvi vai upi, iesēdies

kausā vai pirts ķipī, vai arī uzsēdies uz zāles ķulmja. Tēvs un

māte par to uz dēlu bieži dusmojās un to arī pēra, bet nekas ne-

līdzēja. Māte reiz teica tēvam, ka jāpagādā kāds kuģinieks, kas

iemācītu puiku braukt pa jūru, lai tad viņš braukā un pelna maizi,

jo pēršana tā kā tā nelīdzot. Viņi nu arī atrada tādu kuģinieku

un tas paņēma puiku mācībā. Tēvs pagādāja kuģīti un puika ar

savu skolotāju devās jūrā. Kad bija jau jūrā iebraukuši, puika
prasīja: „Ko iesākšu, kad vētra sacelsies? Es jau nemāku kuģi

valdīt."

Tad kuģinieks izņēma no kabatas vienu dzijiņu ar trim mez-

gliem un teica: „Kad tu pirmo mezglu atraisīsi, tad būs tāds vējš,
ka visa jūra uz krastu gāzīsies: kad atraisīsi otru mezglu, tad viss

atkal paliks rāms; bet kad atraisīsi trešo mezglu, tev būs labs

ceļa vējš."

Vienu dienu viņi ar savu kuģi iebrauca ostā, kurā stāvēja
daudzi kuģi un gaidīja uz ceļa vēju. Jaunais kuģinieks, pa krasta

malu staigājot, satika princi, kas bija ļoti noskumis un arvien grūti

nopūtās. Viņš nu prasīja princim, kādēļ šis esot tāds bēdīgs.

„Es esmu saderinājies ar viena ķēniņa meitu," atbildēja prin-

cis, „un uz rītu ir noliktas mūsu kāzas, bet arvien vēl nav ceļa

vēja, es netikšu pie savas līgavas, uņ viņa aprecēs citu."

Kuģinieks viņu apmierināja un solīja savā kuģī aizvest princi
pie viņa līgavas. Princis bija ļoti laimīgs un apsolīja viņam dot

pusi no savas valsts, ja viņš laikā tiks pie savas līgavas.

Viņi abi sēdās kuģī un kuģinieks atraisīja trešo mezglu, sa-

cēlās tūliņ ceļa vējš un tie devās oelā. Jau vakarā ķēniņa dēls

bija pie savas līgavas. Kad kuģinieks brauca prom, princis iedeva

viņam vēstuli, lai to nododot viņa tēvam!, vecajam ķēniņam.. Ku-

ģiniekam atbraucot, pie šī ķēniņa bija lielas viesības, jo bija sa-

braukuši daudzi ķēniņu dēli lūkoties skaistajā ķēniņa meitā. Šie

ķēniņa dēli dzēra un priecājas cauru nakti, līdz beidzot visi pilī

apgulās. Bet no rīta, kad cēlās, pamanīja, ka ķēniņa meita ir no-

zagta. Visi bija ļoti bēdīgi, bet jo vairāk pats ķēniņš.

Kuģinieks tad sacīja: „Nebeda, ķēniņ, ganmes viņu atradīsim,

sēdies tik manā kuģī un brauksim viņu meklēt."



330

Trešo mezglu atraisījuši, viņi aizbrauca ar ceļa vēju un drīzā

laikā nonāca līdz vienai salai, kur bij apslēpta ķēniņa meita. Lai

dabūtu ķēniņa meitu, viņš atraisīja pirmo mezglu, iepriekš savu

kuģi noenkurojot. Sacēlās milzīga vētra un jūras ūdeņi bruka sa-

lai virsū un sāka to postīt. Visi ļaudis nu bēga uz kuģi, bet kuģi-
nieks nevienu nelaida virsū, Uzņēma tikai ķēniņa meitu un aiz-

brauca. Ķēniņš bija ļoti laimīgs, ka atguvis savu meitu. Atbraucis

mājās viņš atdeva kuģiniekam savu valsti un savu meitu par

sievu.

3. A. 578. J. Ramanis Bērzaunē. L. P. V. 84 (21).

Vienreiz zvejnieki no Vidzemes jūrmalas braukuši ar laivu

Dundagā lešķu (plekstes Talsu apg.) iepirkt un Rīgā pārdot, pa-

pelnīties. Un tur Dundagā gadījies vecs zvejnieks, kas pārdevis

lešķu labu tiesu par lētāku naudu. Šie nopirkuši pilnu laivu. Kad

taisījušies atpakaļ braukt, vecis iedevis tādu aukliņu ar trim mez-

gliem, pamācīdams: lai to vienu mezglu jūra atraisot — būšot labs

ceļa vējš; bet, no Dieva puses, lai sargoties tos citus mezglus
raisīt. Labi, tūliņ jūras selgā atraisījuši pirmo mezglu. Vadzi! —

acumirklī saceļas tāds brangs ceļa vējš., jāsaka, svied tikai airu

pie malas un cel zēģeles augšā. Nu brauc, brauc
—

bet šiem pār-

liekam gribētos zināt, kas tad būšot, ja citus mezglus atraisīšot.

Cits gan atrunā: vecis aizliedzis, vecis aizliedzis; bet šie nevar

taču nociesties — raisīs otru mezglu arī vaļām. Bet — lai Dievs

pasargā! — tūdaļ saceļas tāda vētra, ka tik spēj zēģeles un stūri

valdīt. Laiva skrien kā putns un jūra met kūliņus pāri par galvu;
tomēr ļaunums nekāds nenotika un šie drīzi jau pie imājām. Bet nu

gribētos tā zināt, kas taču notikšot, ja trešo mezglu atraisīšot.

Viens gan atrunā: vecis aizliedzis! bet citi tiepjas: „E! ko tur

niekus var kaitēt, tepat māju tuvumā!"

Nu labi — un tā atraisa arī. Bet še nu mācība: uz reizi sa-

ceļas tāds viesulis, tādas sīpas, ka jūra putās balta vārās un šiem

izsit visas lestes pār malu; vēl pateica Dievam, ka paši dzīvi iz-

tika malā.

19. Blēdīgā māte.

1. A. 590. P. Š. no Bindu Annas Rauna.

Viens kungs reiz aizgājis karā un tur pazudis. Sieva ar dēlu

gaida to mājā, bet nevar sagaidīt. Kad nu nedabūj nekādu zinu,

tad māte ar dēlu iet paši kungu meklēt. ledams dēls uziet zemē

vienu jostu un grib to pacelt, bet māte saka, kam šis tādus niekus

ņemot rokā. Dēlam tomēr josta patīk un, mātei neredzot, šis to
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paņem un apjož ap vidu. Dels tagad sajūt tadu ielu speķu, ka

viņš var vai kokus ar visām saknēm izraut.

Tālāku ejot, māte ar dēlu iegriezās vienā mājā un pārgulēja
tur par nakti. Mājas saimnieks bija milzis, kas mātei tūliņ pieme-
tas par draugu. Dēlam nepatīk milzis, bet šis dēlu pavisam ne-

var ieraudzīt. Reiz abi sastrīdās un milzis grib dēlu nogalināt,
bet dēls ir stiprāks un itin viegli nogāž milzi gar zemi. Milzis

gan nekā nesaka, bet dusmas viņam ir vēl lielākas. No mātes viņš

dabūj zināt, ka dēla spēks atrodas jostā, un nu nozog par nakti

to jostu, kamēr dēls guļ. Rītā milzis aizvil dēlu uz mežu un izdur
tur viņam acis.

Nu dēls maldās raudādams pa mežu, kamēr pēdīgi viņam pie-
sitas viens suns. Suns viņu aizved pie viena avotiņa un lūko tam

iizrādīt, lai šis tur nomazgātu savals acis. Dēls arī sāk mazgāt sli-

mās acis, kamēr tās atkal sadzīst un viņš paliek redzīgs. Par

dienu dēls ar suni nostaigā pa mežu, bet vakarā viņi aiziet klu-

sām uz milža māju. Suns nu ielien milža istabā, panēm tur dēla

jostu, ko milzis bija uzlicis pie savas gultas uz galda, un atnāk

ar to pie dēla. Šis tagad apjož atkal savu jostu un nu ir atkal tikpat

stiprs kā senāk. Viņš nu iet pie milža, pamodina to un prasa, kā-

dēļ šis viņam acis izdūris. Milzis pamostas, ķer pēc jostas, bet

jostas vairs nav. Nu šis meklē kādu ieroci un taisās dēlam uz-

brukt. Dēls to pamana, sagrābj imlilzi cieti un tikmēr cīnās, kamēr

pēdīgi to nosit.

Kā nu milzis ir pagalam, tā arī suns pārvēršas par dēla

tēvu, jo milzis to agrāk bijis nobūris. Tēvs, māte un dēls tagad
atkal ir visi kopā, izlīgst savā starpā un dzīvo priecīgi.

Piezīme. Pie šās pašas pasakas var arī pieskaitīt trešā sējuma 14. pa-

sakas trīs variantus (no 3. līdz 5.). P. Š.

2i. A. 590. 1137. Skolniece Kr. Brinkmane Blomu pagastā

1892. g. V. Mald oņ a kr.

Vecos laikos kara laukā tika nošauts viens ģenerālis un viņa

sieva ar dēlu palika vieni paši. Māja viņiem bija gruti dzīvot un

viņi aizgāja uz svešām zemēm labāku dzīvi meklēt. Pa ceļu ejot,

dēls ieraudzīja zemē vienu jostu, bet mate sacīja, lai tas jostas ne-

ņemot augšā. Dēls negribēja klausīt, paņēmajostu un apjozato

sev ap vidu. Tad dēls palika tik stiprs, ka varēja kokus ar visam

saknēm izraut.

Tā nu viņi gāja atkal tālāku un pēdīgi iegāja viena liela ala,

kur dzīvoia melnie cilvēki un ganīja aitas. Vakaraabi apguļas

alā un dēls nolika savu jostu uz galdiņa. Melnie cilvēki, ieraudzī-

juši savādo jostu, nozaga to par nakti, kamēr dels gulēja. Rita

pamodies, dēls redz, ka jostas vairs nav, loti saskaitstas un sak
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melnos sist. Trīs melnie paliek uz vietas pagalam, bet certurtais,
kam tā josta bija, izbēga. Ģenerāla dēls dzenas arī ceturtajam

pakal, bet tas nu bija daudz stiprāks par šo. Melnais nu viņu
uzvār un izdur tam vienu aci. Nu dēls sāk staigāt pa mežu un

nedrīkst vairs griezties uz alu atpakaļ. Mežā viņam piesitas mazs

sunītis, skrien tam pa priekšu un ved no mežā laukā. Pēdīgi dēls

iznāk no meža un atrodas atkal lielās alas priekšā. Tur viņš sa-

tiekas atkal ar melno cilvēku, aizmaksā tam naudu un tad paliek
ar māti alā dzīvot.

3. A. 590. Latgales pasaka, Latvju kultūras kr.

Reiz dzīvoja kāds ķēniņš un viņam bija viens dēls. Kad dēls

bija liels izaudzis, viņam bija jādod solījums: ja viņš precētos, tad

nedzīvos ar savu sievu ilgāki kā divi gadi; pēc diviem gadiem
sievu nokaus vai iemūrēs tornī. Šo solījumu dēls deva ķēniņam.

Ķēniņš lika kurpniekam pašūt kurpi, ko tad nodeva dēlam,

teikdams: „Ar šo kurpi apbrauc pasauli, un uzmeklē kādu meitu,
kam kurpe derētu. Viņu tad arī ņem par sievu."

Ķēniņa dēls arī devās ceļā. Kamēr viņš braukāja pa pa-

sauli, ķēniņš un ķēniņene nomira. Vienā valstī viņš patiešām
atrada meitu, kam kurpe derēja, veda to uz māju un svinēja kāzas.

Pēc kāda laika viņiem piedzima dēls, kas auga ne pa dienām,
bet pa stundām. Kad pirmais gads bija pagājis, ķēniņš, atcerē-

damies savu solījumu, palika bēdīgs, gandrīz vai slims. Ķēni-

ņiene gan prasīja, kas kaiš, bet viņš nekā nestāstīja. Otra gada

beigās viņš bija vēl bēdīgāks. Beidzot viņš savai sievai pa-

stāstīja,ka esot devis tēvam solījumu nedzīvot ar sievu ilgāk kā

divi gadi, un pēc tam viņu nokaut vai iemūrēt tornī. Ķēniņam

bija žēl sievas, viņa lūdza, lai labāk viņu iemūrē tornī, ko viņš
ari darīja un slepeni nesa viņai barību.

Dēls pa gadiem izauga liels un lika kalējam nokalt trīs birka-

vi smagu plinti. Kad plinte bija gatava, viņš aizbrauca pēc tās

ar četriem zirgiem, bet zirgi tikķo varēja to pārvest mājā. Šeit

nu astoņi vīri mēģināja to izcelt no ratiem, bet nevarēja to pat

pakustināt. Tad pienāca dēls un viens pats izcēla plinti no ratiem.

Drīz vien viņš gāja uz medībām, lai izmēģinātu, vai plinte

arī labi šauj. Visu dienu viņš velti Izstaigāja un mājā pārnāca
tukšā. Otrā dienā viņš gāja atkal un, pa mežu staigājot, tālumā

kaut ko ieraudzīja. Gāja tuvāk un nu redzēja, ka tas ir liels tornis.

Piegājis klāt, viņš sauca: „Vai te kāds dzīvo?"

Kad nu neviens neatbildēja, tad viņš no jauna sauca: „Ja

neviens neatbildēs, tad es šaušu, tā ka viss tornis sagāzīsies!"
Tad kāda balss no torņa runāja: „Nešauj, es esmu tāds pats

cilvēks kā tu."
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Viņš arī nešāva un nu abi sāka sarunāties un drīz vien abi

saprata, ka viņš ir dēls un imāte. Mājā pārnācis, viņš prasīja ķē-

niņam, kur esot viņa māte. Ķēniņš atbildēja, ka māte esot mi-

rusi. Tad dēls gribēja redzēt viņas kapa vietu. Ķēniņš arī no-

veda dēlu pie kāda kapa un teica, ka tas ir viņa mātes kaps.

Dēls gribēja, lai mātei sarīko lielas bēres. Tā nu tēvam gribot
negribot bija jārīko bēres. Dēls noteica sulaiņiem, ka neviens ne-

drīkst nest ēdienus uz galda, kā tikai viņš. Tā arī notika, dēls

viesiem pienesa ēdienus, kur piejauca klāt miega zāles. Visi arī

paēda, bet drīz vien aizmiga, kur nu katrs sēdēja vai stāvēja.
Kad visi bija aizmiguši, viņš iegāja stallī, paņēma zirgus un

brauca pie mātes. Viņš izlaida māti no torņa un lika, lai māte

viņu pagaida, kamēr viņš aizvedīs zirgus*. Paņēmis plinti, viņš

atgriezās atkal pie mātes un tad abi devās prom. Viņi ilgi gāja

pa mežu, pienāca jau vakars, bet apkārt bija tikai mežs un mežs.

Vini nu redzēja, ka ir aizmaldījusies, un tā nakts bija jāpavada

apakš kāda liela koka. Kad uzausa gaisma, dēls uzkāpa koka ga-

lotnē, lai apskatītos, vai kur tuvumā neredz kādu māju. Viņš tik-

mēr lūkojās visapkārt, kamēr arī ieraudzīja tālumā kādu mel-

numu. Tad viņš sauca mātei, lai viņa arī labi ievēro, uz kādu

pusi viņš rāda. Tā nu viņi gāja ilgu laiku uz to pusi, līdz beidzot

nonāca pie kāda liela akmeņa. Dēls to nocēla kā rāceni un tur

apakšā bija 32 milžu mājoklis, ar trīsdemiit diviem kambariem.

Tā ka visi milži bija izgājuši, viņi te apmetās uz dzīvi.

Kādu dienu dēls izgāja uz medībām. Pa to laiku atnāca viens

milzis, bet ieraudzījis, ka akmens ir nocelts, sāka bēgt. Sieva to

pamanīja un sauca, lai nemūk, ka viņa ir tāds pats cilvēks kā

viņš. Bet milzis teica: „Kā tad tu vari būt tāds pat cilvēks kā es?

Mēs 32 milži varam šo akmeni tikai ar pūlēm nocelt un tu to esi

viena pati izdarījusi."
Sieva atbildēja: „Es neesmu to darījusi, akmeni nocēla mans

dēls, kas tagad aizgājis uz medībām."

Vini tik ilgi runājās, kamēr viens otram loti iepatikās. Tā ka

dēls viņiem bija par kavēkli, tad tie sāka gudrot, kā to varētu

nogalināt. Beidzot viņi izgudroja, ka māte izliksies loti slima,

sūtīs viņu pēc veselības ūdens, kas ir citu milžu dzīvoklī. Milži

viņam uzbruks pa to laiku, kad dēls smels no akas ūdeni. Dēls

arī aizgāja pēc veselības ūdens. Iznāca viens milzis un sāka ar

viņu strīdēties, līdz beidzot iesāka kauties. Tad iznāca vēl 30

milži un viņi kāvās trīs dienas un trīs naktis, bet ķēniņa dels

tomēr uzvārēja un nokāva visus milžus. Tad viņš jegāja milžu

kambaros-, un tur atrada pie sienas piesietu meihL Ķēniņa dels to

atsvabināja, un viņa izstāstīja, ka viņa esot ķeniņa_ meita, ko

milži esot nozaguši. Viņi viens otram labi patika un ķēniņa meita

viņam apsolījās par sievu. Viņa pārlauza savu gredzenu, pusi
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iedeva ķēniņa dēlam, bet otru paturēja sev, teikdama: „Kad atkal

satiksimies, tad svinēsim kāzas."

Tā abi izšķīrās uu dēls aizgāja uz savu māti. Tikko milzis

ieraudzīja dēlu, viņš paslēpās pagultē. Kad māte izdzēra ūdeni,
viņa izlikās, ka paliktu vesela. Dēls pastāstīja, ka viņš jau esot

nokāvis trīsdesmit vienu milzi, un ka gribot dabūt savās rokās

arī trīdesmit otro. Nākošā dienā dēls gāja milzi meklēt, bet māte

ar milzi nosprieda, ka uiāte dos dēlam labus ēdienus uu prasīs,
kur viņa spēks atrodas.

Ķēniņa dēls pārnāca mājā, bet milzi vairs neatrod. Māte bija

pret vinu loti laipna, lika tam priekšā visādus gardus ēdienus un

jautāja, kur vaina spēks atrodas. Bet dēills nekā nesacīja. Arī nākošā

dienā viņš nevarēja milzi atrast. Viņam mājā pārnākot, milzis

palīda pagultē un māte deva viņam vēl labākus ēdienus un dzē-

rienus un prasīja, kur mīt viņa spēks. Dēls gan negribēja teikt,
bet tad tomēr atbildēja: „Ja nu tu tik loti gribi zināt, teikšu ar.

Man uz galvas ir trīs zelta mati, ja tos nogriež, tad mans spēks
ir pagalam."

Kad dēls aizgāja gulēt, milzis izlīda no pagultes, paņēma
dzirkles un nogrieza viņam trīs zelta matus.

Parasti no rītiem, kad dēls saspieda rokas, no tāmi tecēja

zupa; bet kad šorīt viņš saspieda, zupa netecēja. Tad viņš iz-

saucās: „Māte, kālab tu esi mani nodevusi?"

Milzis tūlīt viņu saķēra un gribēja to nokaut, bet māte nelāva,

teikdama, ka negrib redzēt sava dēla asinis. Viņi paņēma nokar-

sētu dzelzi, izdedzināja ķēniņa dēlam acis un tad to palaida mežā.

Viņš ilgi klejoja un maldījās pa mežu, līdz satika lauvu, bet tā vi-

ņam nekā ļauna nedarīja un pastāstīja, ka mednieks ir nošāv r
s

viņa bērnus un tagad viņš ir gluži viens. Lauva aizveda ķēniņa
dēlu uz savu alu un to apkopa. Tā viņi nodzīvoja kopā desmit

gadus. Pa šiem gadiem dēlam atauga trīs zelta mati un līdz ar to

viņš bija atkal stiprs.
Vienu dienu dēls ar lauvu gāja pastaigāt. Nogājušiem kādu

gabalu, dēls dzird, ka kāds brauc. Viņš nostājās uz ceļa un sāka

gaidīt. Parādījās kariete, kurā sēdēja lepns kungs. Neredzīgais

ķēniņa dēls sauca, lai apstājas, bet tie tik brauc tālāk. Tad dēls

sagrāba riteni un rati ar visiem četriem zirgiem apstājās. Ku-

čiers sita viņam ar pātagu pa rokām, bet kungs to nelāva, jo tam

bij bailes no svešnieka spēka. Abi sāka sarunāties, kungs tad

noprata, ka lielais stiprinieks ir akls. Kungs tam pateica, ka viņš

pazīstot vienu princesi, kas uzjem un apkopj nabagus. Neredzī-

gais bija ar mieru braukt kungam līdzi un tas viņu noveda pie

princeses. Aklais ķēniņa dēls bija kādu mēnesi nodzīvojis pie

savas labdares, kad dabūja zināt, ka viņa ir tā pati princese, kas

viņam bija solījusies. Viņš izlikās loti slims un lūdza sulainim,
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lai dod viņam nodzerties no ķēniņa meitas biķera, tad viņš paliks
vesels. Viņam nu arī padeva dzert no šī biķera. Izdzēris pus bi-

ķera, viņš ielika tur iekšā princeses gredzena pusi. Kad princese

biķeri gribēja nolikt, tad tur kaut kas noskanēja. Viņa nu ierau-

dzīja gredzena pusi un tūliņ to pazina. Par to viņa pastāstīja sa-

vam tēvam un abi nu aizgāja pie neredzīgā ķēniņa dēla. Vecais

ķēniņš gribēja tūlīt rīkot kāzas, bet dēls gribēja iepriekš noiet pie
sava tēva. Ķēniņa meita gāja viņam līdz. Ceļā viņi ieraudzīja

strautiņa malā smuku lūdzamu namu. Tur viņi apsēdās atpūsties.

Ķēniņa meita redzēja, ka divi putniņi plūcās un viens otram iz-

knāba acis, tad viņi nolaidās pie strautiņa, trīs reizes nomazgājās
un tapa atkal redzīgi. Viņa vedināja arī savu ceļa biedru strautā

nomazgāties, bet tas atteica: „Mana māte izdūra man acis un tu

laikam gribi (mani noslīcināt."

Viņa teica: „Nē, es tevi negribu noslīcināt, un ja tev bailes,

tad apķēries man ap vidu, un ja tu slīksi, tad slīksim abi."

Dēls tā ari darīja, nomazgājās vienu reizi, acis kļuva kā

gaišākas; otrreiz nomazgājies, viņš manīja jau gaismu; pēc trešās

reizes viņš varēja jau visu labi redzēt. Abi bija nu loti priecīgi,
uzlūdza uz kāzām ķēniņa dēla tēvu, māti un arī milzi.

Bija nospriests, ka pie kāzu galda katram pēc kārtas jāstāsta
savi piedzīvojumi. Kāzas tika lepni svinētas, pie galda visi stāstīja

par saviem piedzīvojumiem. Kad pienāca milža kārta runāt, viņš

palika gluži bāls un sāka stāstīt, 'bet kad viņam bija jāsaka,
kā viņš ķēniņa dēlam izdūris acis, viņš lēca no galda augšā un

gribēja aizmukt, bet ķēniņa dēls viņu sagrāba, teikdams: „Nu ir

par vēlu, no manis tu vairs neaizimuksi."

Milzi izveda ārā, puiši pie katras kājas piesēja pa zirgam,

kas milzi sarāva gabalu gabalos.
Māti iemūrēja atpakaļ tornī, bet ēst viņai vairs nedeva, un

viņa tur nomira badā.

Kāzas svinēja tālāk jo lepnas un abi jaunie dzīvoja loti laimīgi
visu savu mūžu.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

4. A. 590. 300. J. Jakuškins Rēzeknē.

Sensenos laikos, kad vēl koki runāja un nauda staigāja,

vienā ķēniņa valstī izmira visi ļaudis, un tur palika tikai ķēniņa
dēls ar savu māti. Viņi dzīvoja, dzīvoja savā valstī, kamēr viņiem
tur sāka apnikt, tādēļ ka visi apkalpotāji bija nomiruši un pašiem

visu vajadzēja darīt. Tad ķēniņa dēls ar savu māti aizbrauca uz

citu valsti, kur vēl dzīvoja ļaudis, bet piebraukuši tur, arī šai

valstī bija visi jau izmiruši. Tā viņi izbrauca divas valstis, bet

nekur vairs neatrada cilvēku. Trešā valstī līdz pusei nobraukuši
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viņi ierauga vienu cilvēku, .kas kājas vien cilā. Ķēniņa dēls, to

ieraudzījis, uzsauc: „Ej, cillvēks, griez niiums ceļu, citādi es (tevi

sabraukšu."

Bet gulētājs nemaz neklausās. Šis gulētājs bijis velns, kas

pārvērties par cilvēku. Ķēniņa dēls vēl reiz sauca, bet velns

nelikās ne dzirdot. Tad ķēniņa dēls izlēca no karītes, pajēma

pātagu, pieskrēja pie velna, sapēra to, iesvieda grāvī un brauca

atkal tālāk.

Aizbraucis aiz kalna, viņš redz, ka tur ir kāda vieta, kas ap-

augusi ar skaistu āboliņu. Tur nu viņi nospriež atpūsties Ķēniņa
dēls atgulstas un palaiž zirgus āboliņā, bet viņa māte aiziet pa-

skatīties, ko tas svešais cilvēks dara, ko viņas dēlis iesvieda

grāvī. Kad viņa piegāja klāt, tad tas jau bija izlīdis no grāvja
un gulēja atkal uz ceļa. Ķēniņiene piegājusi pie gulētāja, prasa:

„Kas tu tāds par vīru esi?"

Velns nestāstīja vis taisnību, bet meloja un sūdzējās, tā ka

ķēniņienei palika viņa loti žēl, un viņa sāka raudāt. Velns viņai
saka: „Ja tev ir manis tik žēl, tad tu man gan vari palīdzēt. Es

palikšu par mazu tārpiņu un tu pajem mani un ieliec kabatā un

brauc tik tālāk ar savu dēlu. Beidzot jūs piebrauksit pie loti skai-

stas muižas un tavam dēlam tur loti patiks. Šī muiža ir mana.

Tavs dēls nu paliks manā muižā dzīvot, jo viņam tur loti patiks.
Vēlāk mēs, tur dzīvodami, tiksim ar viņu galā."

Ķēniņiene tam paklausa un izdara visu, ko velns teicis. Velns

paliek par tārpiņu;, ķēniņiene to iebāž kabatā un aiziet pie dēla.

Viņi sajūdz zirgus, brauc atkal tālāk un pēdīgi piebrauc pie skai-

stas muižas, kur nu ķēniņa dēls ar māti ieiet iekšā. Istabas vidū

tur stāv viens liels galds, apklāts ar baltu galdautu. Ķēniņa dēls,
neko nedomādams, uzsit ar pātagu uz galda. Te — kur bijuši, kur

nebijuši — divpadsmit sulaiņi klāt un prasa: „Nu, kungs, kādu

darbu dosi?"

Ķēniņa dēls saka: „Lai uz šā galda būtu visādi ēdieni un

dzērieni."

Sulaiņi arī tūliņ visu atnesa. Tā nu viņi paēd un padzer, ķē-

niņa dēls aiziet apraudzīt zirgus, bet ķēniņiene tai brīdī iedomā-

jas par tārpiņu, ko bija ielikusi kabatā. Tikko izņem tārpiņu no

kabatas, tas nu pārvēršas par skaistu jaunu cilvēku, kas šai loti

patīk. Ķēniņiene saka: „Mēs nu varētam labi dzīvot, bet kā

tiktu no dēla vaļā?"

„Es gan zinātu," saka tas cilvēks, „bet es baidos, vai tu

būsi ar to mierā. Tu viņu nosūti pēc veselības ūdens uz vienu

kalnu, kas atrodas ne tālu no mūsu muižas. No turienes gan viņš

vairs atpakaļ neatnāks, jo to ūdeni apsargā mans vidējais brālis,
kas ir daudz stiprāks par mani un pārspēs tavu dēlu."

Ķēniņiene bija ar mieru un sūtīja savu dēlu pēc veselības
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ūdens. Dēls arī .mātei paklausīja un aizgāja. Paiet labu gabalu un

redz, ka aiz kalna ceļa malā guļ kāds cilvēks, loti liela auguma,

bet ar nocirstu galvu. Ķēniņa dēls, piegājis pie galvas, saka: „Ak

tu, galviņa, galviņa, tev bija tāds spēks, bet tomēr tevi nocirta."

Te tūliņ galva sāka kustēties un runāt: „Ja tev manis ir žēl,

tad tu man vari palīdzēt. Izroc bedri un ieliec tur mani, jo še

mani dedzina saule un velmi staigādami miez man virsū."

Ķēniņa dēls tam paklausa, izrok rokām bedri un ieliek galvu
iekšā. Kad tas bija izdarīts, tad galva sacīja: „Nu tagad, dēls, es

tev atdošu savu spēku, jo man tas vairs nav vajadzīgs. Nāc pie

manis bedrē un pieliec savu muti pie manas!"

Ķēniņa dēls pieliek savu muti pie galvas mutes. Tad galva
pūta pirmo reizi ķēniņam mutē un viņš tikko noturās uz kājām.
Kad viņa pūta otru reizi, tad viņš nokrita zemē. Kad galva pūta

trešo reizi, tad dēls uzskrēja gaisā kā spalviņa, bet atkal nokrita

bedres malā. Tur viņš nu nogulēja trīs stundas, bet kad pamo-

dās, tad bija loti, loti stiprs, tā ka ar vienu grūdienu aizbēra bedri,

kurā gulēja gailva. Bedri viņš glīti apkopa, pataisīja no žagariem
krustiņu un uzlika virsū. Tad viņš gāja meklēt veselības ūdeni.

let, iet un redz, ka ir ļoti augsts kalns un pašā kalna virsotnē uz

akmeņa sēd velns. Ķēniņa dēls, piegājis pie velna prasa: „Ko tu

te sēdi?"

„Man jāsargā veselības ūdens, kas atronas zem šā akmeņa,"
velns tam atbild.

Ķēniņa dēls piegāja pie velna, salauza viņu smalkās druskās,
kaulus saberza uz akmeņa kā tabaku un izpīpēja. Tad viņš pie-
gāja pie akmeņa, novēla to no avota un veselības ūdens nu iz-

plūda pa visu pasauli. Visi ļaudis, kas bija nomiruši, tagad atdzī-

vojās, Kamēr dēls bija gājis pēc veselības ūdens, bija pagājušas
kādas trīs nedēļas. Velns ar ķēniņieni nu loti priecājās, ka dēls

vairs neatgriezīsies. Bet ķēniņa dēls sveiks un vesels piesmēla

pudeli ar veselības ūdeni un gāja atpakaļ uz muižu pie savas mā-

tes. Viņš jau bija tuvu pie mājas, kad velns, pie loga sēdēdams,
to ieraudzīja. Izbijies velns tūliņ skrien pie ķēniņienes un sakāt

„Nu mums nebūs labi. Tavs dēls ir laikam, nositis manu brāli.

Bet tagad tu viņu sūti pēc dzīvā un mirušā ūdens, ko sargā mans

vecākais brālis. No tā gan viņš drīz vaļā netiks."

Ķēniņiene atkal paklausīja, ko velns tai teica. Kad ķēniņa
dēls taisīja durvis vajā, tad velns palika par tārpiņu un ķēniņiene
to ielika kabatā. Kā jau bija norunāts, savu dēlu viņa atkal aiz-

sūtīja pēc dzīvā un mirušā ūdens. Ķēniņa dēls bija mātei paklau-

sīgs un tūliņ arī aizgāja. Aiz kāda kalna viņš redz ceļa malā tādu

pašu galvu, kā pirmo reizi.

Piegājis pie galvas, viņš saka: „Ak tu galviņa, galviņa, tev

bija tāds spēks, bet tomēr tevi nocirta."
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Te tūliņ galva sāka kustēties un runāt: „Ja tev manis ir žēl,
tad tu man vari palīdzēt. Izroc bedri un ieliec tur mani, jo te

saulē mani ļoti dedzina un velni staigādami miez man virsū."

Ķēniņa dēls atkali paiklauisa, izrok ar rokām bedri un ieliek,

galvu iekšā. Galva saka: „Nu tagad, dēls, es tev atdošu savu

spēku, jo man tas vairs nebūs vajadzīgs. Nāc tagad pile manis

bedrē un pieliec savu muti pie manas!"

Ķēniņa dēls pieliek savu muti pie galvas mutes. Galva pūta

pirmo reizi dēlam mutē, un viņš tikko noturējās uz kājām. Kad

tā otru reizi pūta, tad šis jau nokrita gar zemi. Kad galva pūta

trešo reizi, tad dēls uzskrien gaisā kā spalviņa, bet nokrīt atkal

bedres malā. Tur viņš nogulēja sešas stundas, un kad pamodās,
tad jutās spirgts un stiprs, tā ka ar vienu grūdienu aizbēra bedri,
kur gulēja galva. Bedri viņš glīti apkopa, pataisīja no žagariem

krustiņu un uzlika vilrsū. Tad gāja meklēt dzīvo un miiirušo ūdeni

let. iet un redz, ka tur ir loti augsts kalns un pašā kalna virsotnē

uz akmeņa sēd velns. Ķēniņa dēls, piegājis pie velna, prasa: „Ko
tu te sēdi?"

„Man jāsargā dzīvais un mirušais ūdens, kas atronas zem šā

akmeņa!"

Ķēniņa dēls izvelk no kabatas divas pudelītes un prasa, lai

tās pielejot, bet vēlīns nelej. Ķēniņa dēls sadusimojāsi, ka raun

velnam aiz ragiem, tā arī sakrita pelnos. Tad viņš atvel akmeni,

pielej vienā pudelē dzīvo un otrā mirušo ūdeni un aiziet uz māju.
Velns pie loga ieskāja ķēniņienei galvu, tūliņ ieraudzīja šās dēlu

un saka šai: „Nu ar tavu dēlu gan nevar tikt galā. Viņš laikam

ir nositis arī vecāko brāli. Bet šoreiz tu viņu nosūti uz raganu

pēc āboliem., kas aug viņas dārzā. Vienai ābelei ir tur zelta, otrai

sidraba āboli. Kad apēd sidraba ābolu, tad cilvēks paliek pusmūžu

vecs, bet kad apēd zelta ābolu, tas paliek kā desmit gadu vecs

bērns."

Kad ķēniņa dēls iegāja istabā, tad ķēniņiene viņu sūtīja pie

raganas pēc āboliem. Jau trešo reizi atkal nogāji/s) labu gabalu,

viņš ieraudzīja ceļa malā tādu pašu galvu, kā pirmās divas rei-

zas. Bet pie šīs galvas līgojās dzīvs zobens. Ķēniņa dēls, piegājis

pie galvas, un sacīja: „Ak tu, galviņa, galviņa, tev bija tāds spēks

un vēl dzīvais zobens, bet tomēr tevi nocirta."

Te tūliņ galva sāka kustēties un .runāt: „Ja tev manis ir žēl,
tad tu mani vari palīdzēt. Izroc bedri un ieliec tur mani, jo saule

mani loti dedzina un velni staigādami imiiez man virsū."

Ķēniņa dēls arī paklausa, izrok ar rokām bedri un ieliek galvu
iekšā. Galva saka: „Ka tu mani paklausīji, es tev atdošu savu

spēku un dzīvo zobenu, jo man to vairs nevajadzēs. Nāc tagad

pie manis bedrē un pieliec savu muti pie manas, lai es tev varu

atdot savu spēku."
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Ķēniņa dēls paņem zobenu, iesprauž zemē, tā kā kāts vien

paliek ārā. un pats iet bedrē pie galvas saņemt tas spēku. Kā

galva pirmo reizi pūta, tā dēls pakrita; otru reizi kā pūta, tā

dēls kā spalviņa uzskrēja gaisā; bet kad pūta trešo reizi, tad ķē-

niņa dēls aizskrēja aiz mākoņiem un tikai pēc laba brīža nokrita

bedres malā. Ķēniņa dēls nogulēja deviņas stundas, un kad pa-

modās, tad viņš jutās daudz spirgtāks un stiprāks, kā abas pir-

mās reizes. Tad viņš ar vienu grūdienu aizbēra bedri, kur gulēja

galva. Bedri viņš glīti apkopa, pataisīja no žagariem krustiņu

un uzlika virsū, bet zobens, kā zemē bija iesprausts, tā palika.
Beidzot ķēniņa dēls pienāca pie raganas. Pie vārtiem piegājis,

ieraudzīja, ka tur par sargiem ir vilki, lāči, lauvas un daudz citu

zvēru. Ķēniņa dēlam1 ieejot, visi zvēri bija aizmiguši un viņš viegli

varēja aiziet pie raganas. Ragana sildījās savā istabā pie krāsns.

Ķēniņa dēls, iegājis istabā, nostājās uz sliekšņa un gaidīja, ko

ragana teiks. Par laiciņu ragana saka: „Vai dēliņ, kā tad tu te

tiki, ka es nemaz tevi neredzēju, ka tu tur stāvi? Es te sildījos,
tev dēliņ, tas varbūt nepatīk, bet neko nevar darīt, esmu veca."

Tad ķēniņa dēls atsaka; „Nekas, visiem veciem cilvēkiem

jau jāsildās."

„Tas gan taisnība," atsaka ragana, „bet ko tad tu teiksi?"

„Mani māte atsūtīja pēc āboliem, kas aug zelta un sidraba

ābelēs."

„Nu, dēls, es tev gan viņus iedošu; bet tava māte nedomāja
vis, lai tu viņai aiznestu šos ābolus, bet tikai gribēja, lai tu vairs

atpakaļ negrieztos. Viņa to tādēļ dara, ka viņai mājā ir velns

par brūtgānu, un viņa baidās, ka tu to nemanītu."

Tagad ķēniņa dēlam arī viss palika skaidrs. Tad ragana vi-

ņam iedeva prasītos ābolus un divus zvērus par kalpiem. Ķēniņa
dēls par šām dāvanām pateicās raganai un gāja uz māju, bet šo-

reiz nogāja pa citu ceļu, kas veda uz otru ķēniņa valsti. Pēc

dažām dienām ķēniņa dēls nonāca otra ķēniņa valstī, pie paša

ķēniņa. Pilsētā visas ielasi bija izklātas ar samtu, un viņš prasīja

laudim, kādēļ tā darot. Ļaudis atbildēja, ka rītā gaismai austot,

saulei lecot, ķēniņa meitu vedīšot uz jūrmalu čūskai norīt. Ķē-

niņa dēls brīnījās, kāpēc gan paša ķēniņa meitu gribot atdot čūs-

kai. Viņš nu nodomāja izglābt ķēniņa meitu un stāstīja to arī

saviem zvēriem. Lauva saka: „Kāds tad tu būsi karotājs, ka tev

nav nekādu ieroču?"

Ķēniņa dēlam tikai tagad ienāk prātā, ka viņam galva iedeva

dzīvo zobenu, bet viņš to bija aizmirsis. Viņš nu pastāsta lauvai,
kur palicis dzīvais zobens, un lauva to arī atnes trīs stundu laikā.

Otrā dienā ķēniņa dēls jau priekš saules lēkšanas aiziet ar

saviem zvēriem uz jūrmalu un gaida, kad atnāks ķēniņa meita.

Par neilgu laiku viņa arī atnāk un atsēstas jūrmalā uz akmeņa.
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Ķēniņa dēls pieiet pie viņas un saka: «Nebēdājies, es tevi iz-

glābšu !"

Ķēniņa meita raudādama atbild: „Manis tagad neviens vairs

nevar izglābt, kā tikai Dievs."

„Bet es tevi izglābšu!" droši atsaka ķēniņa dēls.

Par neilgu laiku visa jūrmala sāk līgoties un čūska izbāž trīs-

deviņas galvas no ūdens un šņākdama atskrien pēc sava laupī-
juma. Ķēniņa dēls tūliņ pavēlēja savam dzīvajam zobenam, lai

nocērt čūskai visas galvas, un tas arī to izdara ar vienu pašu cir-

tienu. Tad ķēniņa dēls aizveda princesi uz viņas pilīti un parādīja,
ka viņš to izglābis. Ķēniņš, redzēdams izglābto meitu, nezināja no

prieka, ko darīt. Vecais ķēniņš nu atdeva glābējam savu meitu

par sievu, un znotu iecēla par ķēniņu savā vietā. Lācis un lauva

palika pie viņiem par uzticamiem kalpiem l
.

Bet negodīgā ķēniņa māte palika pie velna, kas to beidzot

nomocīja.
Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

5. A. 590. Skolotājs Fl. Ankipāns no 70 g. veca Fr. Bondara

Ludzas apr. Jakulinsku ciemā.

Dzeivuoja vīna muote un jai Dīvs devja dālu. Šū puikšinu nū-

kristīja par Juoni. Možais Juonīts beja lūti stiprs. Jis ari zynuoja,
ka juo tāvs jū lūti naīredzēja.

Reizi tāvs nūguoja uz kalvi nazi izkalt, ar kū nūkaut muoti

un dālu. Dāls tū vysu zynuoja un sacīja muotei : „Muot, bāgam

pa ceļu prūjom, tāvs jau kal nazi, ar kū mūs nūkaut."

Muote, sasatrvukusēs, iklīdzuos: „Bēgsim dreižuok!"

Lai aizbēgtu, jī guoja, guoja pa mežu, bet nikur navar redzēt

nivīna dzeivuotuoja, visapkuort tik mežs un mežs. Jī nūceluoja
kaidu nedēļu un tad golu golā atroda mežam golu. Te natuoļi

beja radzama pilsātā. Nūguoja jī uz tuo pilsātu, tur navar atrast

nivīna cylvāka. Vysas muojas gon vaļā, bet tukšas. Ej, kū

gribi, tū dzer un ād. Juonīts ar muoti sasarunuoja pastaiguot pa

pilsātu, bet lai tik viņi vīns nu ūtra naizgaist. Juonīts nūguoja pa

vīnu īlu, bet muote par ūtru. Juonīts, īdams pa īiu, īrauga sēžūt

divpadsmit laupītuoju. Laupītuoji, pamanējuši Juonīti, skrēja uz

jū systu, Vysi syta ar kulakim un mītim, bet Juonīts tikkū dzierd,
itkai jū ar cysom systu, vai blusas īkūstu. Nūzavērīs Juonīts dru-

sku syta pretim, te uzreizes vysi nūzaguozja un palyka nadzeivi,

izjamūt divpadsmitū, kurs vēl drusku pyuta. Tūs pametis, jis nū-

guoja otkon uz tū vītu, kur beja sarunuojuši ar muoti. Šur jī obēji

sasatyka un suoka puorrunuot, kas kū ēdja, kas kū dzēra un kas

kū redzēja.
Juonīts soka: „2yni, mam', es redzēju divpadsmit laupītuoju.

Jī skrēja mani systu un syta ar kulakim un vāzom. Man tik vīn
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suopēja, itkai blusa īkūstu. Es jīm nadaudz pretim svtu, un jī

vysi nūzaguozja un palyka nadzeivi, izjamūt divpadsmitū, kurs

vēl drusku pyutja."

Muote, vairs nikuo narunādama, nūskrēja zuoļu maklātu, ar

kū atdzeivynuot divpadsmitū laupītuoju. Jei ari jū izzuolēja un jī

apsaprecēja. Nūsametja vysi dzeivuot laupītuoja muojā. Jel ta-

god cīši namīluoja Juonīša, pīlyka vysas pyules, lai jū iznycy-
nuotu, un tuodēl apsamete par slymu. Juonīts muoti Jūti mīļuoja.
Jei jū syutīja pēc dzeivuo yudins, poša nazynuodama, vai ir taids

šai pasaulē.
Juonīts laiduos ceļā, bet muote, kad jis naradz, ir otkon va-

saļa. Jei dūmuoja, ka Juonīts vairs uz muojam naatsagrīzs.

Juonīts guoja, guoja kaidu mēnesi un īguoja vīnā nalielā usta-

bh.iā atsapyust. Tanā ustabiņā, sēdēja vāca, vāca vecenīte. Juo-

nīts ar jū suoka runuot un izzynuoja, ka vecenīte ir juo muotes

muosa. Kristmuote jam īdeva ēst un povaicuoja, kur jis īškis.

Jis atbildēja, ka īškis dzeivuo yudins maklātu. Tad jei pastuo-

stīja, ka jam juoīt par vīnu upi, kur pa viersu tak guns un pa

apakšu dzelzs, maisīts ar yudini. Kad jī vēl runuoja, atskrīn krist-

muotes dāls Vaņka, kas beja valns. Kristmuote nūglobuoja Juonīti

uz cepļa. Vaņka, īskrēj's ustabā, klīdz: Ui! Ui! kur tuo kri-

stytuo cylvāka smoka nuok?"

Krustmuote atbild: „Pīskraidēj's pa pasauli kristītā cylvāku

smokas, īskrēj' tagad blauni."
Jis apklusa. Pa laiciņu kristmuote soka uz Vaņku: „Ka

atītu uz šeni munas muosas dāls Juonīts, kū darētu jam?"

„Nikuo es jam nadarītu, pasabučuotu treis reizes un parunuotu

ar jū."
Muote jam paruodīja Juonīti un jis pasabučuoja jū treis rei-

zes un nyu suoka abi runuot. Vaņka izvaicoj ari, kur jis īškis,
un Juonīts jam vysu izstuostīja. Tad Vaņka pastuostīja, ka

zam ūzula saknēm ir taidi vuorti : „Juo tūs puorciersi, tad atrassi

taidu zyrgu, kurs skrīn pa gaisu."

Juonīts sadabuoja vuortus, izlauzja jūs un izvedja smuku

zyrgu. Uz tuo zyrga juodams, jis ari atnesa muotei dzeivuo

yudini.
Muotei gribūt, nogribūt beja juozacel, juo zuoles beja dabuo-

tas. Radzādama, ka navar juo izbeigt ar gryutim dorbim, muote

pajēmja Juonīti un aizmygušu īsvīdja ceplī, kur jis sadaga korsta

gunī.

6. A. 590. L. Uljāna Latgalē, Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzeivuoja muote un dāls. Vinim beja moza muo-

jiņa, bet viņi tur nagribēja dzeivuot. Tuopēc viņi laidjās pasauli

meklēt laimi. īdami viņi īguoja vīnā pilsata, bet šima pilsata na-
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Beja nivīna cvlvāka. Dāls, īdams pa pilsātu, satyka laupītuojus

un tūs nūsyta.

Vēluok viņi aizguoja uz sovim rodim, Gaitiņlņu un Skritulīti,
kuri dzeivuoja natuoli nu pilsātas. Dāls lyudzja nu Gaitiņiņa, lai

izkaļ viņam zūbynu. Gaitiņiņš izkola, bet tys zūbyns beja par
<mozu. Tad viņš guoja uz Skritulīti un lyudzja ari ūtrū radinīku,
'lai izkaļ symtu pudu smogu zūbynu. Skritulīts tyuleņ viņam iz-

kola^
Utrā dīnā dāls, īdams pa pilsātu, satyka cyušku ar divpad-

smit golvom, ar kuru viņš suoka spākuotīs. Spākuojūtīs viņš
cyušku sadzyna zemē un ari pats pīkusls nūgulēja kaidas treis

dīnas. Kad cēlās, tad cyuškas jau nabeja un tai viņš guoja uz

prīšku. Tuoļuok īdams, viņš satyka kaidu napazeistamu cylvāku,
kurs sācēja: „Cyuška, kuru tu sadzyni zemē, nūsyta tovu muoti!"

Tad dāls sasadusmuoja un izplēsja tam puišam acis. Tad dāls iz-

plāstuos acis nūlvika zam ūzula saknēm un pašu puisi pīsēja pi
ūzula u)ni pats aizbāga.

_Tymā laikā braucja pa ceļu ļaudis, kuri atraisīja oklū puisi
nu ūzula un aizvedja uz kungu par kolpu. Kungs vaicuoja okla-

jam puišain: „Kur ir tovas acis?"

Puisis atbildēja, ka acis atsarūņ zaim ūzula saknēm. Šam

kungam beja dzeivais un nadzeivais yudeņs. Tad viņš dabūja

acis, aplēja ar dzeivū un nadzeivū yudeni un īl,yka tuos pUišam

juo pīres dūbumūs. Tagad viņš otkon labi varēja redzēt. Vēļuok

viņš apsaprecēja ar kunga meitu.

7. A. 567, 590. L. Uļjāna no A. Adjānas Latgalē, Latvju

kultūras kr.

Dzejvuoja tāvs, muote un div dāli. Muotei veirs napatyka,

viņa gribēja precēt kēneņa dālu. Kēneņa dāls sācēja: „Tikai tod

es īšu pi tevis, kad nūnuoveisi šovus obējus dālus."

Muote atdeve puisāntis kukaram [pavāram], lai aizvad uz

mežu un nūkaun. Kukars aizvede un gribēja kaut. Puikas lyu-

dzīs, lai palaiž vaļā. Muote beja pīsacējuse, lai atnas viņai sir-

des juos bārnu. Kukars nūkova mežā div suņus, bet puisānus pa-
laide vaļā.

Guoja, guoja puisāni brudīši pa mežu. Iraudzīja upi un dū-

muoja sleicinuotīs. Tikkū samīdze acis, te jūs nūturēja vīns ve-

cis un īdeve jīm deči, gradzynu un capurīti. Tod guoja puikas

tuoluok, īguoja vīnā pilsātā, tur izzašķeira un nazynuoja vairs

vīns ūtra. Tamā pilsātā kēneņš meklēja sovai meitai veiru un

spvai valstei vaļdlnīku. Nūlyka sveci un pats kēneņš stuovēja
kiuotu. Kam garumejūt aizzadegs svece, tys byus par meitas

veiru un valstis valdinīku. Kai guoja jaunuokais bruoiis garum,
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aiizzadedze svece un viņam vajadzēja byut par kēneņa meitas

veiru un tuos valstis valdinīku. Tai jū aizvede uz kēneņa pili.
Viņš apmaucja capurīti un juo nikas navarēja redzēt. Kē-

neņš soka: „Es tev, meit, veiru atvežu."

Izstaiguoja kēneņa meita vysu pili, bet navarēja atrast veira.

Kad jis nūmaucja sovu capurīti, tad tik īraudzēja jū kēneņa meita.

Kēneņa meita sācēja: „Kas mani apkartuos (nospēlēs uz kārtim),
tam es byušu par sīvu."

Tys vecīts beja īdevis jam taidu gradzvnu, lai juo nikas na-

var apkartuot. Sāduos abi kartuot un viņš apkartuoja kēneņa
meitu. Tod kēneņa meita pajēme jū par veiru.

Reizi viņš īguoduoja, ka viņa bruola nav. Tai dūmuojūt, pī-
skrēja pi pilis stolts puisis, na zyrgā, bet dečī. Tys dečis beja
taids: kur gribi, tur aiznes. Vacuokais bruolis beja pasacējis uz

deči: „Aiznes mani uz munu jaunuokū bruoli."

Dečis jū ari atnese. Tagad bruoli sarunuoja nūbraukt uz muo-

jom sova tāva. Kad aizbraucja, tāvs ganēja cyukas, bet muote

ar kēneņa dālu beja muojuos. Dāli pajēme tāvu un aizvede uz

jaunuokuo bruola pili, bet tū kēneņa dālu un muoti nūcierta ar

zūbynu.

20. Žīds ērkšķu krūmā.

1. A. 592. ~Dundurs Pats", 1878, 38 (14).

Viens zaildāfcs izdienējis ķēniņam 25 gadi. Ķēniņš viņu atlaidis

vaļā, iedevis 3 mārciņas maizes, 3 mārkas naudas. Uz mājām

nākdams, viņš saticies ar vienu nabagu, kas Dievu lūdzis. Tam

viņš iedevis vienu mārciņu maizes un vienu mārku naudas. Kad
kādu gabalu bijis pagājis, tad saticies atkal uz ceļa ar vienu_ na-

bagu. Tam iedevlis atkal vienu mārciņu maizes un vienu mārku

naudas. Vēlāku saticis vēl trešo nabagu. Tam atdevis to pēdējo

mārciņu maizes un to pēdīgo mārku naudas. Šis nabags, iedevis

viņam par to plinti. Zaldāts gan negribējis ņemt, tādēļ ka neesot

nekāds medinieks; bet nabags sacīja, ka viņš taču ar kroņa lie-

tām esot strādājis un lai šaunot vien tilk uz to pusi, kur putnus re-

dzot skrējām, tad būšot viņi pagalami. Zaldāts ar' saņēmis to plinti.

Pēdīgi nabags vēl devis vienas spēles. Zaldāts negribējis ņemt
un sacījis, ka šis neesot nekāds spēlmanis, bet nabags pastāvējis
uz tam, ka lai tik ņemot vien un lai par to nemaz nebīstoties, ka

spēlēt nemākot. Ka tik vien dancotāji gribēšot, ta šis uzspēlēšot.

Zaldāts arī paņēmis tās spēles. Līdz kādu gabalu pa ceļu bijis pa-

gājis, viņš ieraudzījis lielu pulku putnu pa gaisu skrienamun tie-

šam ar' mēģinājis ar to plinti šaut. Putni tūliņ krituši zemē un ie-

krituši Vienā ērkšu krūmā.
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Žīds kadis braucis ar glāžu vezumu, redzējis lielu pulku

putnu nokrītam, gājis pie zaldāta un teicis: „Dod man arī vienu!"

Zaldāts atteicis, lai ejot un ja gribot, lai ņemot vai visus.

Līdz ko nu žīds ērkšu krūmā bijis (iebridis, palicis zaldāts par to

plinti ļoti priecīgs, ņēmis tās spēles un mēģinājis (Spēlēt. Ko nu

zaldāts sāk spēlēt, tā žīds sāk dancot pa ērkšu krūmu un tikām

dancojis, kamēr drēbes noplīsušas un miesa metusies asiņaina.

Ka nu zaldāts vairs nespēlējis, tad ticis žīds ārā. Žīds par to no-

skaities, dzīries zaldātu apsūdzēt, bet līdz nosēdies uz sava glāžu

vezuma, sācis zaldāts atkal spēlēt un žīds dancojis pa glāžu ve-

zumu, kamēr visas glāzes saplīsušas smalkās druskās. Zaldāts nu

vairs nespēlējis.

Žīds iebraucis pilsētā un sūdzējis tiesas kungiem, ka zaldāts

vinu sasitis un viņa glāžu vezumu saplēsis.

Tiesas kungi prasījuši žīdam, vai viņš to zaldātu pazīstot.
Žīds teicis, ka viņu jau visi varot pazīt un ka viņam esot stiebrs

plecos. Tiesas kungi dod žīdam zaldātus, lai iet un lai saņem to

zaldātu cieti, un atved priekš tiesas. Tiesas kungi vaicā zaldātam,
kam šis žīdu sakāvis, bet jo vairāk zaldāts liedzas, jo naigāki

žīds uztiepjas. Pēdīgi tiesas kungi nospriež, ka zaldāts pakarams.
Kad nu zaldātu veduši uz karātavām, lūdzis viņš tiesas kungu, lai

vēl ļaujot viņam priekš miršanas uzspēlēt. Tiesas kungi viņam
ar to brīvību paļāvuši. Žīds, to dzirdēdams, gan brēcis: „Nedo vi-

ņam tā pidele — sien mani pie vāģa, sien mani pie vāģa!"

Tiesas kungi ar žīdu piesējuši pie ratiem. Zaldāts sācis tad

ar spēlēt un tā spēlējis, ka žīds ar visiem vāģiem gaisā lēcis un

pat tiesas kungi sākuši līdzi lēkāt. Visi, kas vien zaldāta spēles

dzirdējuši, visi dancojuši.

Tiesas kungi palaiduši abus divus vaļā, zaldātu ir žīdu.

2. A. 592. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. L. P. V. 150 (46, 37).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Divi gud-
rie brāli kopuši laukus, sējuši labību, bet muļķītis aiz pirts dēstī-

jis rāceņus. Tomēr uz rudeņa pusi rāceņi sākuši zust. Nu muļ-

ķītis gājis sargāt un noķēris velnu, tas tais rāceņu zaglis bijis. Velns

lūdzies, lai palaiž ,bet muļķītis nelaidis vis. Beidzot velns iedevis

tādas kokles, tiklīdz koklē — visiem jālec.

Bet kādā naktī žīds nācis tēva dārzā ābolus zagt. Muļķītis

pamanījis žīdu pie āboliem un tūliņ sācis koklēt. Žīds lēcis kā

traks, kamēr pa krūmiem lēkdams, visas drēbes saplosījis. Bet ko

domāt. Rītā žīds apsūdzējis muļķīti ķēniņam. Ķēniņš nosodījis

muļķīti pakārt. Bet karātavās muļķītis lūdzies, lai vēl beidzamo

reizi atveļot paķokļēt. Atvēlējuši. Nu muļķītis sācis koklēt un
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tūliņ it visiem, kas to kāruši, biģis jālec bez ziņas — arī ķēniņam.

Ķēniņš tādās sprukās saucis: «Diezgan, diezgan! nekoklē vairs,
tad tevi palaidīšu nekārtu!" Tā muļķītis ticis vālam.

3. A. 592. R. Vul f s Oziņos. L. P. 111, 95 (57).

Reiz viens zēns ganīja ezera malā govis. Viiņam uznāca garš
laiks. Lai laiku pakavētu, tas dabūja lāpstiņu un rakņāja ezera

malā mazu grāvīti. Drīzi grāvītis piepildījās ar ūdeni un tecēja
čurinādamiies uz priekšu, it kā gribēdams racēju panākt. Tā nu

tas darbojās.
Bet uz reizi zēns nejauki pārbijās: ezera ūdens sāka bries-

mīgi mutuļot un griezties. Piepēži no mutuļa izšāvās melns vīrs.

Tas bija pats vēta.

„Ko tu te dari?" velns uzbļāva zēnam.

«Darbojos tāpat, grāvīti rakdams," zēns stomīdamies atbil-

dēja, jo trīcēja no bailēm.

„Zēns. vai tu traks esi? Neroc! Tu jau vari ezeru beigās tā

nolaist. To, lūdzams, nedari: ezers ir mans miteklis."

Dzirdēdams tādus vārdus, zēns tūdaļ nomanīja, ka briesmī-

gajam vīram1 loti maz saprātības. Viņš palika drošāks un smieda-

mies atteica: „Ja tu man labi maksāsi, tad vairāk nerakšu."

„Ko lai tev maksāju? Naudas man tagad nav
— še tev tāda

maza stabulīte: to tu vari arvienu papūst, tad saimnieka lopi ba-

rosies acim redzot."

Zēnam stabulīte labāki patika, nekā nauda; viņš to tūliņ pie-
lika pie mutes un pūta. Laiks nu gan pagāja loti īsi, bet tik viena

nelaime: jo stabuli pūta, jo govis lēca. Zēns domāja: „Ko nu var

zināt — varbūt, ka viņām tā jālec, ja grib ātri nobaroties."

Bet govis nebarojās vis: ar katru dienu tās palika vājākas

un vājākas. Saimnieks sāka brīnīties, kas govim par nelaimi, un

nereti pārmeta zēnam, ka govis labi nenoganot. Bet zēns arvien

ticēja: „Lai saimnieks saka, lai — gan jau pienāks laiks, kad govis

acim redzot nobarosies, kā briesmīgais vīrs teicis."

Kādu dienu saimnieks tomēr sadomāja iet paskatīties, ko zēns

labi ar lopiem dara. Viņš neredzot aizlīda pa krūmu krūmiem un

slepeni noskatījās. Te uz reizi zēnam iesitās prātā stabuli papūst.

Tūdaliņ govis lēca un saimniekam gribot negribot arī bija jālec.
Pēc laba brīža zēns atlika stabuli. Saimnieks, no lēkšanas vaļā

paticis, dusmās sagrāba zēnu un veda pie kunga apsūdzēt. Zēns

gan lūdzās, bet nelīdzēja. Tuvu pie muižas tie satika vagāru.

Vagārs prasīja: „Kur tu to zēnu stiep?"

„Ja, stiepšu pie kunga apsūdzēt — viņam tāda stabule: kad

papūš — jālec, vai gribi vai ne."
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Vagārs neticēja; lai papūšot, gribot redzēt. Zēns izvilka

stabuli un pūta. Tūliņ vagārs ar saimnieku lēca, kā traki, sauk-

dami: Nepūt vairs — diezgan, diezgan!" Zēns atlaidās.

Pašos muižas vārtos tie satika anuiižaskungu. Muižaskungs

prasīja vagāram: „Kur tas saimnieks to zēnu stiepj?".
„Pie kunga, cienīgs muižkungs, viņam, tam zēnam,, tāda sta-

bule: kad tas papūš, jālec, vai gribi vai mc."

Muižaskungs neticēja, lai uzpūšot, gribot redzēt. Zēns iz-

vilka stabuli un pūta. Tūliņ muižaskungs, vagārss, saimnjieks
lēca kā traki, saukdami: „Diezgan, diezgan —nepūt vairs!" Zēns

atlaidās. Nu visi nogāja pie kunga. Kungs prasīja: „Ko gribat?"
Atvedām te tādu zēnu ar savādu stabuli: kad uzpūš — jālec

gribot negribot. Kungs neticēja, lai uzpūšot. Zēns uzpūta. Nu tū-

liņ kungs, muižaskungs, vagārs, saimnieks lēca, kā traki, sauk-

dami: „Diezgan, diezgan — nepūt vairs!" Zēns atlaidās.

„Vadzi, kur tu tādu stabuli ņēmi?" kungs uzprasīja.
Tur un tur, tā un tā — zēns izstāstīja.

„Tas labi! Es jau sen zināju, ka manā ezerā briesmīgais vīrs;

velns, piemājo. Tev vajaga ar stabuli viņu aizdzīt. Ej roc atkal

to grāvīti un kad briesmīgais vīrs iznāk no ezera, teic, lai nerok,
tad tūliņ uzpūt stabuli, lai tas labi izlecas. Bet neatlaidies; pūti
kamēr pie beigām esi viņu nokausējis. Gan tad tas sāks lūgties.

Bet ātrāki neļaujies pielūgties, kamēr nav apsolījies, ezeru atstāt

un uz citurieni aiziet."

Labi — zēns tā darīja. Velns iznāca un prasīja: „Vai tu atkal

jau roc grāvi?"
Bet zēns, ne vārda neatbildējis, izrāva savu stabuli un pūta

un pūta, kamēr nokausēja velnu ar platu muti.

Velns sāka lūgties, lai nepūšot. Bet zēns ātrāki neatlaidās,
kamēr bija apsolījies, ezeru atstāt. Neko darīt — bija jāklenderē

uz citurieni dzīvot. Kungs nu bija priecīgs. Par atmaksu tas zē-

nam iedāvināja jaunas mājas un iecēla to par saimnieku.

4. A. 592. Skolnieks K. Liezeris Blomu pag. 1892. gadā.

V. Maldoņa kr.

Agrākos gados algas bija ļoti mazas. Tā arī viens puika

saderējās par ganupie viena saimnieka par 3 kapeikām gadā, un

nodzīvoja pie saimnieka trīs gadi.

Dabūjis savas deviņi kapeikas, puika priecīgs gāja pa lielceļu
un satika vienu vecīti. Vecītis prasīja: „Kādel tu esi tik priecīgs?"

Puika pastāstīja, ka viņam kabatā ir trīs gadu alga. Vecītis

lūdza, lai šo algu viņam atdod, ko puika arī darīja. Tad vecītis

sacīja: „Es došu tev šo kūjiņu un stabuli. Ja tu spēlēsi ar šo sta-

buli, tad visi ļaudis sāks dancot; ja šo kūjiņu kādam metisi; tad

tas nokritīs zemē."
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Puika ar savām jaunām lietām gāja tālāk. Pie viena saim-

nieka viņš atkal saderējās par ganu. Ganos viņš bieži pūta savu

stabulīti un visas aitas un govis dancoja. Reiz ganībās pie puikas
pienāca viens žīds un rādīja puikam skaistu putniņu, kas sēdēja
vienā kokā. Puika meta ar kūju, tūlīt arī putniņš no koka nokrita

un pazuda ērkšķu krūmā. Žīds metās pēc putniņa ērkšķos. Te

puika sāka pūst savu stabuli un žīdam gribot negribot bija jā-
danco pa ērkšķiem, tā viņš loti sadūrās un saplēsa vaigu.

Žīds kliedza: „Nesipēilē vairs, es tev došu savu naudas maku."

Puika vairs nespēlēja un par to dabūja žīda naudas maku.
Žīds tomēr bija loti noskaities uz puiku un tādēļ arī to apsūdzēja

pie tiesas, ka puika viņu esot sadauzījis un naudas maku noņēmis.
Tiesneši nosprieda puikam nāves sodu un lika žīdam pašam to

pakārt. Visi devās uz karātavām). Puika lūdzās, lai tam atļaujot

priekš nāves vēl papūst stabuli. To viņam arī atļāva. Tikko

puika sāka spēlēt, visi ļaudis sāka tūliņ dancot. Žīds, lai tikai ne-

būtu jādanco, atzinās, ka viņš pats ir iedevis puikam savu naudas

maku. Tā puika laimīgi izglābās no karātavām un priecīgs at-

griezās pie sava saimnieka.

5. A. 1045. 1130. 592. Graudiņa J. Lautenbacha krājumā.

Vienreiz ganīja viens cūkgans pie dliela ezera cūkas un vija

pātagu. Te iznāca no ezera liels vīrs un prasīja, ko viņš dara.

Cūkgans atteica, ka gribot ar to auklu ap visu ezeru apjemt un to

uzvilkt pie debesim kā savilktu maku. Tad vīrs lūdzās, lai viņš
to nedara, tas šim par to došot maisu naudas. Cūkgans atbildēja,
ka viņš tad tik nevilkšot ezeru augšā, ja viņam pēc sešām dienām

tik vienu cepuri došot pilnu naudas.
Pa tām starpām izraka puika lielu bedri un iegrieza savai ce-

purei malā caurumu. Nu velns bēra uzbērdams tai cepurē naudu,
bet nevarēja un nevarēja to piebērt. Te cūkgans solījās atkal to

ezeru vilkt augšā. Nu velns vēl lūdzās, «lai to nedarot, un iedeva

cūkganam par to tādu stabulīti, ka to pūta, tad visi dancoja, kas

t*k vien to stabuli dzirdēja. Puilka nu uzpūta savu stabulīti un

viņa cūkas sāka tūliņ dancot, nemaz neēda un palika arvienu vā-

jākas.

Kungs, nevarēdams izbrīnīties, no kā cūkas paliek vajās, iet

ielien ērķšķu krūmā un grib noskatīties, ko tas cūkgans ar viņa
cūkām dara. Cūkgans uzpūš atkal savu stabuli un nu danco cūkas

un danco kungs, pa ērkšķiem nopilēzdaimies pliks un asiņains.

Tas tika tikai vakarā vālam no dancošanas, kad cūkgans

beidza stabuli pūst un dzina cūkas mājā. Kungs bija nu tik pikts

par cūkganu, ka mājās pārgājis, lika karātavas uztaisīt, kur gri-

bēja to gana puiku pakārt.
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Kad puiku pie karātavām aizveda, tad viņš kungam lūdza, lai

ļaujot viņam tik vēl vienu reiz priekš nāves to stabulīti uzpūst, to

viņam nu arī atļāva. Līdz viņš stabulīti pūta, te sāka atkal kungs

un visi ļaudis dancot un puika ta pūzdams aizgāja sveiks projām.

6. A. 1045. 1130. .592. H. Skujina, AndrsZiemelis, no 67 g. vecas

Annas Rudzītes Smiltenē.

Puika ganīs pie ezara lopus un vijis valgus. Te uzreiz puika

redzēš, ka no ezara iznācis vellc un gāš puikaml klā un prasīš, ko

šis darot. Puika sacīš, ka šis vijot valgus. Nu vellc puikam pra-

sīš, ko šis ar valgim darīšot. Puika bīš liels mutainis un sacīš,
ka šis ar valgim vilkšot ezaru 'kopā un ta šim' būšot dau lielāka

ganība un tā kā tā no tā ezara ar jau nekāda labuma neesot. Nu

vellc pārbijies un sacīš, lei puika tā vie nedarot un atstājot ezaru

tādu pašu, kā bīš. Bet puika sacīš pretī, ka neatstāšot vis vairs

ezara tāda paša, bet ja nu šis (vellc) šiim (puikam) labi samaksā-

jot, ta jau šis varot ar vē ezaru atstāt pa vecam. Nu vellc so-

līš puikam pillu cepuri naudas, lei tik šis ezaru nevelkot kopā.
Labi, puika bīš ar mieru un vellc aizgāš naudai pakaļā. Kamēr

vellc aizgāš pēc naudas, tikmēr puika izracis krietnu bedri, uztu-

pināš uz bedres cepuri un izgāzis cepurei dibinu. Ka nu atnā-

cis vellc, ta puika sacīš, lei berot vie naudu cepurē un vellc bē-

ris. Bet visa nauda sabirusi bedrē un pati cepure 'tukša, kā tukša.

Vellc gāš vē un vē un nevarēs vie cepures piebērt, jo visa nauda

sabirusi bedrē un rets kāds gabals tik cepurē vie palicies. Vellc

nesis, ko nesis un pēdīgi šim aptrūcis naudas. Ka nu tā, ta vellc

puikam iedevis stabulīti un sacīš, ka ar to stabulēšot, ta visi den-

cošot. Puika paņēmis ar stabulīti un vellc aizgāš.
Vienu citu reizi akai puika ganīš lopus ceļmalā un no gara

laika sācis stabulēt. Bet nu visi lopi sākuši dencot un puikam
bīši lielu lielie smiekli. Garēm braucis mācītāš un tas nu redzēs,
ka lopi denco, un gāš klā skatīties. Bet kā šis pienācis tūlāku, tā

ar sācis dencot kā negudris un likmē dencoš, kamē sapinies krū-

mos un saplēsis savu mello paltraku.
Mācītāš iesūdzēs puiku pie tiesas. Tiesas kungi prasīsi pui-

kam, kāda tā stabulīte esot un, lei šis drusku papūšot. Puika lai-

dis vaļā un tiesas kungi sākuši dencot. Nu, ~ēc tam tiesas kungi

puiku palaiduši vaļā sveikā, jo tādu muzikantu jau nevarot cie-

tumā likt, kas tik jauki spēlējot. No tās pašas puikas stabulītes

ar sākušās visas mūzikas celties.

7. A. 1045. 592. ĻUIj injt Latgalē. Latvju kultūras kr.

Reiz ganiņam tāvs beja īdevis liynus. Puisāns vēja volgus,

pura molā ganīdams lūpus. Atskrēja valns un vaicuoja: „Kū
tu darīsi?"
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„Es vilkšu puru kūpā," sācēja puika.
Tod valns sūlēja puikai stabulīti, ar kuru spēlējūt, vvsi lūpi

un putni doncuoja. Puika pajēme un nūdancynuoja vysus lūpus,
ka tī naspēja īt. Tāvs pajēme un padzyna sovu dālu nu muojom.

Puisāns laidēs īt — guoja, guoja un satyka žeidu, kurs braucja
un vede vazumā daudz styklu. Žeids ar zyrgu doncuoja, stykli

lakstēja un vysi saduza. Tod guoja tuoluok puisāns stabuluo-
dams un satyka čiguonus, kurim beja pylni roti bārnu un spyl-

vynu. Suocja čiguonu zyrgi un bārni doncuot un paši čiguoni nū-

sasyta leidz pusuuovei. Tod čiguoni lyudze puiku, lai nastabu-

ļoj. Puika sācēja: „Atdūd man šovus zyrgus un spylvynus!"

Čiguons atdeve jam div zyrgus un div rotus ,a jis aizbraucja
uz sova tāva muojom. Tāvs vinu pījēme un dzeivoj šū boltu dln.

8. A. 592. Skolnieks A. Alļ i s no 61 g. veca G. Elzberga Nīcā.

K. Lielozola kr.

Reiz vienam puišelītim nomiris tēvs un māte. To puišelīti

paņēmis viens bagāts bargs saimnieks par audžu dēlu, kam nu bijis

jāgana bargā saimnieka cūkas. Pirmo vakaru, kad viņš dzinis

cūkas mājā, pazudis viens suiķītis. Mājā saimnieks viņu par to

dikti per un viņš raud.

Otrā dienā saimnieks teicis, lai dzenot cūkas ganos, bet lai

nepazaudējot atkal kādu suiķīti. Tas puišelītis izdzinis ar' savas

cūkas ganos. Dzenot mājā viņam atkal pazudis viens suiķītis.
Mājā saimnieks viņu per un solās no muguras ādu novilkt.

Trešā dienā viņš atkal izdzinis cūkas ganos un tad brēc un

brēc visu dienu. Pa ceļu iet vecs vecītis un prasa viņam, kāpēc

viņš brēcot. Puišelītis izteic visu, ka viņam pazuduši divi suiķīši,

un par to saimnieks vinu dikti pēris un viņam solījis vēl ādu no-

vilkt no muguras. Vecītis teicis: „Es tev palīdzēšu."

Vecītis nu iedevis viņam skaistu stabulīti un teicis, lai viņš

ar šo stabulīti labi smuki uzpūš, tad tie pazudušie suiķīši atskrie-

šot mājā. Kad nu viņš smuki uzpūtis, tad abi pazudušie suiķīši arī

atskrējuši dancādami, un vakarā visas cūkas gājušas dancāda-

mas mājā. Saimnieks par to priecīgs, dod puišelītim arī vakari-

ņas paēst un teic: „Cits nekas tev nav jādara, kā tikai cūkas jā-

gana."
Vienu dienu puika atkal izdzinis cūkas un redlzējis, ka viens

žīds sēd pie Viena ērkšķu krūma. Puika nu sācis pūst stabulīti,

bet žīds sācis pa ērkšķu krūmu dancāt, un noplēsis sev visu pa-

kalu ar asinim. Žīds nu kliedzis pulkam: „A, puišel! es tev parā-

dīšu! Es apsūdzēšu tevi tiesā."

Žīds arī patiešām nogājis pie tiesas un apsūdzējis puišelīti

tiesas kungam. Puikam bija jāiet pie tiesas, viņš gāja arī un pa-
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ņēma līdz savu stabulīti. Tiesa nu nospriež viņam desmit pāta-

gas. Puika lūdzās tiesas kungus, lai ļauj viņam vēl uzpūst. Tiesas

kungi arī atļāvuši, lai pūš. Kad viņš sācis pūst, tad arī visi tiesas

kungi sākuši dancāt.

Kā puišelītis paņēmis savu stabulīti, tā tas žīds kliedzis: „Ui!
mīlēs tiesas kunges, nelaunat viņam to stabuli pūst!"

Puika nu tik pūtis, un tiesas kungi un žīds visi dancājuši.
Žīds dancādams vēl saucis: „Ui, es jau teice, ka tā būs! Ui, es

jau teice, ka tā būs!"

Puika nu gājis smiedamies laukā un vinu neviens neturējis
cieti. Tā nu viņš aizgājis atkal savas cūkas ganīt.

9. A. 592. Skolnieks M. Ozols Nīcā, K. Lielozola kr.

Vienam ķēniņam bija daudz cūku un tikai viens gans. Cūkas

bija jāgana meža anālā, un katru vakaru, cūkas mājās dzenot, pa

vienai cūkai pazuda. Cūkas mājās pārdzinis, gans par sliktu ga-
nīšanu dabūja no ķēniņa pērienu. Nākošā vakarā gans pamanīja,
ka atkal viena cūka pazudusi, un sāka raudāt. Te uzreiz pie viņa

pienāk viens vecītis ar baltu bārdu un prasa, kādēļ viņš raudot.

Ganiņš izstāstīja tam savas bēdas. Vecītis ganam iedeva tauri un

teica: „Kad tev vakarā trūks kāda cūka, tad cūkas mājās dzenot,
tikai uztaurē, tūliņ visas cūkas sanāks kopā."

Gans arī taurē, visas cūkas sanāk kopā — no meža iznāk

ari pazudušās cūkas. Gans priecīgi aizdzina viņas mājās. Ķēniņš
brīnējās, kur gan viņš varējis pazudušās cūkas atrast. Ganiņš nu

pastāstīja par brīnišķīgo tauri. Ķēniņš šo tauri gribēja dabūt, bet

ganiņš nedeva.

Otru dienu gans atkal gana cūkas un redz, ka žīds iet gar

ērkšķu krūmu. Viņš uzspēlē uz savas taures un žīds sāk dancāt

un ieiec ērkšķu krūmā. Ērkšķi žīdam sarāva visas drēbes, par ko

žīds bija loti saskaities un iesūdzēja ganu tiesā. Tiesas kungi ga-

nam piesprieda nāves sodu. Gans priekš nāves lūdza tiesnešiem,
lai viņam atļauj papūst savu tauri. Žīds gan tiesnešus lūdza ne-

atļaut spēlēt, bet tie tomēr ganam atvēlēja pūst. Tikko gans sāka

pūst, visi tiesneši un arī žīds sāka dancāt. Kad kungi solīja ganu

atlaiist brīvībā, tad šis vairs nepūta un priecīgs devās uz mājām.

10. A. 592. Skolniece K. Jaunzeme no 68 g. veca A. Cukurs

Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam zēnam reiz izgāja slikti. Tā staigādams, viņš satika

vecu vecīti. Vecītis prasīja, kādēļ šis tāds noskumis. Puika nu

viņam izstāstīja visas savas bēdas. Vecītis iedeva viņam vienu

mazu stabulīti un teica, lai tik papūšot, tad visi sākšot dancāt.

Puisītis, sajēmis stabulīti; pateicās un gāja tāļāk.
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ledams viņš satika vienu žīdu, kas nesa paunu uz muguras.
Puikam uznāca luste viņu padancināt un viņš sāka pūst savu

stabulīti. Žīds tūliņ sāka lekt, kā tik varēdams, un kad kādu

stundu bija dancājis, viņš lūgdams solīja puikam naudu, lai tikai

nepūšot. Bet puika pūta tikai tālāk. Pēdīgi žīds izsaucās: „Oi,
tu mīle puisīte, nepūt vairs, es tev dose pussieke naudas!"

Nu paiika arī vairs nepūta un saņēma no žīda naudu. Žīds ir

loti dusmīgs, aiziet uz tiesu un apsūdz puiku, ka šis viņam» no-

zadzis naudu. Tiesneši nospriež, ka puika ir jāpakar. Puiku no-

ved pie karātavām un viņam liek jau valgu kaklā, bet puika pa-

ņem stabulīti un pūš. Visi ļaudis tūliņ sāk tik lekt un trakot.

Žīds dancādams nevar vairs izturēt un sauc: „Oi, mīle puisīte,

nepūt to stabul, es pats biju vainīgs."
Žīds atzīstas, ka ir melojis arī tiesas vīriem, un nu puikas

vietā pakāra žīdu.

11. A. 592. Domēniks Bokāns Daugavpils Asūnes Peilā-

no s. J. Rup j ā kr.

Dzeivova dāds ar buobu, pī jūs beja treis dāli. Tāvs ar

muoti jau beja vāci godās, jī dreiž nūmyra. Tāvs ar muoti mier-

dami dālim atstuoja četras lītas: suliņu, streļbini [plinte], stabu-

līti, un briļīti [cepuri]. Jī dzeivova, dzeivova un sadūmova da-

leitīs vīns nu ūtra. Bet kai suoka daleitīs sovā starpā, jī daļēja,

daļēja, nikai navar sadalēt, par tū, ka jī treis, a lītas četras. Tad

sarunova īt uz krustcelim, kur vairuok īt laužu.
Pi jūs beja taida nūruna: kurs cvlvāks pyrmais daīs, lai tys

myus rozsūda [tetiesā]. Par nalelu laiku īt cvlvāks napazeistams,

jis daīt kluot. Treis tī bruoli cīši klīdze un buoruos storp sevi.

Napazeistamais cylvāks īklīdzēs: „Kū jyus, bruoli, loimuojatīs?"

Jī tyuleņ pastuosta par vysu, kaida jīm streida. Napazeista-
mais cylvāks atsoka: — „Tyuleņ as jyus rozdalēšu vīnleidzīgi, dū-

dīt šur suliņu, kaids jis jir?"
Jī padūd. Jis pajem sūliņu un atsasāstas uz juo. Jis vēl

soka: „Nu, kaidas vēl jir lītas?"

„A jir strelbene."

„Nu dūdīt šur, kaida jei jir?"

Jī padūd, cylvāks pajem strelbeni, īlīk kišinī [tarbā]. Tai ar

padeva jam brilīti un stabulīti i pastuosta tys cylivāks, ka sūls

dēļ juošonas, kur gribēsi juot, i nūjuosi. Strelbene dēļ tam ir,
kur iraudzēsi putnu, par symtu jyudžtt var nūšaut. A brilīte dcl

tam, kai uzliksi .uz golvas, tad nasaradzīs cvlvāka. Stabulīte ir

taida, kai aizskripkuosi, nagribējs īsi donicuot. Tad jis stabu-

leiti īlīk kišinī, pi strelbiņis, a brilīti uzlīk iz golvas.
_

Un tyma-

laikā pazuda cylvāks, kurais beja pasajēmis rozdalēt jūs lītas vīn-
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leidzīgi. Un tī bruoli trejus vēl tagad pi kristcelu streiduos storp

sevi, ka nalabi padarēja.

Cylvāks, juodams pa ceļu, sateik žīdu. Žīds nosuoja odotas,

skustinus^(lakatus), špilkas, kuras meitas sprauž golvā, un cytu

tavaru. Žīds vaicoj: „Kaids tu esi cylvāks?"

„As asmu muzykants, streļcs."

„Nu, ka tu strēles, tad nūšauņ maņ vuornu, kura sēd pūrā

uz bārza!"

Strēles atsoka: „Jo tu vuornu atnessti, tad šaušu."

„Atnesšu, vīn nūšauņ."

Cylvāks, moz dūmuodams, nūšauņ vuornu. Žīds nūīt pēc

vuornas, jis īlīn kuorklu kryumā, kur beja vuorna nadzeiva. Žīds

tyuleņ pajēme vuornu, īt nu pūra uorā. Cylvāks dūmova: „Vai

prauda, ka stabuļītē šitymā skripkuosi, tadnagribējš īsi doncuot?"

Jis aizskripkova stabulīti, a žīds kai ruove doncuot pa kuor-

klu kryumu. Jau doneova, doneova, pa tīni, ka suoka prasēt:

„A naskripkoi, cilvēciņ, palaid maņi nu šituo pūra koč dzeivu."

Cylvāks puorstuoja skripkuot, žīds izleida nu pūra, aiz lelas

sirds pylnas ac's osoru. Tyuleņ pajēme cylvāku aiz apkakles un

vad da kunga uz tīšas.

Vad, vad — sateik iz ceļa pūdinīku, kurs piiordūd pūdus. Žīds

pastuosta, kaids jis jir muzykants un streļcs: — „Pi juo ir stabu-

līte, kai aizskripkoj, nagribēj's īsi doncuot. Pi juo ar ir strel-

bene, kur īraudzēsi putnu par symtu jyudžu, var nūšaut."

Pūdu puordevējs, jū navērēja: „Kai? nagribējš īsi doncuot?"

breinovos jis. Tad lyka muzykantam paskripkuot. Tai ar iz-

guoja pūdu puordevējam, kai žīdam. Puordevēja ķēve, kai don-

eova, saduzēja vysus pūdus, un žīds ūtru reizi nūsadoneova ar pū-

dinīku da smiertei. Ka suoka prasēt oba div': „Lyudzams, na-

skripkoj vairuok, jau gon!"

Muzykants puorstuoja skripkuot, ar jī puorstuoja doncuot,

un žīds ar pūdinīku, rozasirdējuši leluos dusmuos, muzykantu vad

da kunga uz tīšas. Jī atvedo da kunga, un pastuosta, kas jīm
beja. Kungs navērēja, lyka muzykantam paskripkuot. A žīds,
kai Izdzierda itū runu, krita celūs pret kungu un lyudza, lai dasīn

pī bārza ar viervem cīši. Žīdu dasēja pī bārza. Bet pūdu puor-

devējs nasacēja, lai jū dasīn. Jis pīsakēre pi vadža, kurais beja
īdzeits sīnā, un dūmova: „Ka jis skripkuos, as nūstuovēšu ite."

Bet kai aizskripkova muzykants, kai ruove doncuot vysa

kunga saime, pūdu puordevējs paimete vadzi un suoka doncuot,
kai vēputnis. A žīds ap bārzu suoka berztīs, kai gūvs, kad dun-

duri kūž. Žīds applēse vysu mīsu, kai leits leja, tai nu juo ašnis

tecēja.

Kungs radzādams itū, lyka muzykantam naskripkuot vairuok.

Pēc tuo, kad vysi puorstuoja doncuot, kungs sācēja sovim kol-
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pym atnest svmtu reikšu un īcierst muzykantam, par tū, ka žīds

izgaisynova špilkas, grebliņus, skusteņus un cytas lītas, doncuo-

daims pyrmū reizi pūrā un apsaplēse vyss kai valns ap bārzu.

Pūdu puordevējam leidz symtam sadauzēja pūdu, par tū muzy-
kantu vajag ateierst ar reikstys. Muzykants, kai īraudzēja, ka

īnese ustobā reikstys, jis brilīti uzlyka iz golvas un tyimā laikā

pazuda nū jūs. Kungs ar žīdu un pūdinīku, un juo vysa saime pa-

lvka rūkas izplētuši.
Tai muzykantam naīsyta ar reikstem, jis nūbrauee tuoluok

laimeigs un dzeivoj da šai baltai dīnai.

12. A. 592. Skolnieks Stuburs Eglūnā. N. Rancāna kr.

Vīnu reizi vecīts aizbrauca uz mežu calmu lauzt. Valns, da-

guojis kluotu — soka: „Pījam mani caīmus lauzt!"

„Palīdz izraut šituos sīkstas!"

Valns pajēme aiz sīkstas molas, pacēla uz augšu, laidja vaļā

un samīdzja vainām pierstu. Valns soka uz vecīša: „Laid vaļā!"
Vecīts malaiž vys vaļā, bet valns soka: „Es tev īdūšu svil-

puku un muškotu [plinti]."
Kad jis vēl nalaiž, valns atsauca ūtru vainu, pasacēja tam,

lai atnas stabuli un muškotu. Tad valns stuosta: „Ka stabulēsi,

cik laud's dzierdēs, tī vysi doncuos, ar muškotu: kad skrīs zač's

voi putynis, tik saun ar šū muškotu uz tū pusi, byus gotovs!"

Labi. Vecīts palaiž vainu vaļā, a pats brauc uz sātu. Veras:

skrīn putyns. Jis saun putnam, putyns īkryta ērškežu kryumā.

Guoja kungs, īsavērās, ka putyns kreit zemē. Kungs īt pakal

putnam, bet vecīts tyuleņ izvylka stabulīti un stabulej. Kungs
suoka doncuot pa erškežu kryumu, apsaplēsēs un apsazīdēs viss

ar asni. Kungs apsūdzēja vecīti tīsā, lai jū pakuortu. Daudz

laud's sasalasēja vārtās, kai vecīti kuors. Vecīts atguoja un suoka

stabulēt. Vysi laud's tyuleņ suoka doncuot, laksteit. Un tai ve-

cīts palyka dzeivs.

13. A. 592. L. Uliāna no V. Adijāna Latgalē. Latvju kul-

tūras kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns jauns cvlvāks vuordā Kārlis.

Viņš nikur naguoja nu sovas ustobiņas. Reizi jis sadūmuoja kaut

drusku pastaiguot. Guoja, guoja un īguoja purā. Tamā pura beja

īstidziis vacs vecis, kurs saucja pēc palīga. Kārlis daguoja un iz-

vylka vecīti nu pura un apmozguoja. Tys vecīts beja_ pats Dīvs.

Prasēja vecis Karļam: „Kū tu gribi, es tū tev varu dut."
_

Kārlis sācēja: „Es gribātu taidu kūkju, ar kurom varātu sevi

prīcynuot, es sovā dzeivē asu moz prīka redzējis."
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Vecīts arī īdeve Karlam taidas kūkles. Kad kūkiēja imežā,

vysi zvēri uins putni doncuoja; bet kad kūkiēja pi upēm uti

azarim, vysas zives doncuoja.
Reizi jis guoja kūklēdams car kēneņa pili un īguoja ari pilī

īškā. Pi kēneņa beja daudzi vīsu un daudzi kūklētāju, bet navīns

navarēja tik skaisti kūklēt, kai Kārlis. Par šytū kēneņa kūklētuoji

sasadusmuoja un lyka Kārli īslūdzēt cītumā. Cītumā Karļam na-

deve ēst ni druskas. Tikai Vēja meitas nosuoja Karlam ēst un

ar kūklem viņš prīcynuoja pats sevi. Kad beja pi kēneņa vēl sa-

braukuši vīsi, kēneņš īguoduoja par Kārli un lyka jū atvest nu cī-

tuma. Cyti kūklētuoji beja dusmīgi uz Kārli, pajēme un īsvīde

jū jyurā nu pilis lūga. Atskrēja Vēja meitas un aiznese Kārli uz

sausu zemi. Bet tad sacēla lela vētra un sajaucja kēneņa pili

ar vysim vīsim. Kārlis atguoja uz sovom muojom un kūklej vēl
šū boltu dīn.

14. A. 593. 327. 301. L. Uļjāna Latgalē, Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja tāvs ar muoti un viņim beja dēliņš, kurs guoja go-

nūs. Reiz braucja tāvs ar muoti uz pilsātu un vaicuoja šovam

dālam; „Kū tev atvest?"

Puika prasēja stabuļītes. Tāvs ar muoti ari atveda puikai
treis stabuļītes. Kad ar vīnu spēlēja, vajadzēja rauduot, kad ar

ūtru spēlēja, vajadzēja smītīs; kad ar trešū spēlēja, vajadzēja
doncuot.

Reiz otkon puika ganēja lūpus un garuimbraucja kēneņa dāls.

Puisāns papyuta vīnā stabulītē — kēneņa dāls suoka rauduot, pa-

pyute ūtrā — kēneņa dāls suoka smītīs, papyuta trešā
— kēneņa

dāls suoka doncuot ar vysim zyrgim. Tad kēneņa dāls lyudze,

lai puordūd viņam tuos stabuļītes, bet puika nagribēja puordūt.

Kēneņa dāls soka: „Man ir sīva un viņas nikas navar īsmīdy-

nuot, ar šuom stabulītem es dūmuoju, ka varātu jū īsmīdynuot."
Puisāns īsāda pi ķēneņa rotās un aizbraucja pats uz kēneņa pili.

Suoka spēlēt ar vīnu — kēneņa sīva rauduoja, suoka spēlēt ar

ūtru — kēneņa sīva smējuos. Tai tik tagan pyrmū reizi redzēja

kēneņa dāils, ka juo sīva smejas. Kai puisāns suoka spēlēt ar

trešū — kēneņa sīva suoka doncuot. Tad kēneņa dāls īdeve

puikai par sīvas īsmīdynuošonu trejus dālderus un puisāns aiz-

guoja prūjom.

Jis guoja, guoja — īraudzēja meža molā ustobiņu, tama

vuoja treis muosas raganas. Puika īguoja un rogonas runuoja
savā storpā: „Lobs veprīts, labi byus jū izgatavēt vokoriņom!"

Tad rogonas pīkurinuoja cepli un lika, lai puika sēstīs uz luop-
stas. Puika atsasāduos, izstatēja rūkas un kuojas, tai kai rogona

navarēja jū ceplī īlikt. Rogona atsasāda paruodēt, kai vajaga
sēstīs, lai varātu īlikt ceplī. Puisāns kai griude — rogona uz rei-
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zes beja cepļa dybynā. Atguoja rogonas muosas, izvylka cepeoi
un suoka ēst, bet jaunuokuos muosas veirs īraudzēja, ka ir apā-
duši rogonu, na puisīti.

Otrā dīnā izkurinuoja cepli vyduskuo muosa. Puisāns tagan
ari nasadeve, lai īšautu ceplī. Tod sāduos rogona, kai vajaga sē-

stīs, puika īgriude jū cepļa dybynā. Atguoja jaunuokuo muosa ar

sovu veiru, suoce ēst cepeci un īraudzēja, ka ir apāduši rogonu,
bet na puiku.

Trešā dīnā jaunuokuo muosa iskurinuoja cepli un gribēja pui-
sānu cept, bet tys otkon nasadeve. Atsasāda rogona paša uz

luopstas paruodēt puikai, kai vajaga sēdēt. Puika kai griude, tai

rogona beja cepļa dybynā. Atguoja rogonas veirs un gribēja
ēst cepeci, bet redzēja, ka tei ir viņa sīva. Tūrciz viņš sasa-

dusmuoja un guoja puisāna systu. Puika kai suoce pyust sovu

stabulīti, tod rogonas veirs tikai smējuos un doncuoja. Tai jis

doncuoja, koleidz rūkas un kuojas apsyta. Pi rogonu ustobas

beja nūlykti div kubuli jyudena: vīns stypruo un ūtrs nastypruo
jyudeņa kubuls. Puika izguoj's puormeja un pastatīja stypruo
jyudeņa vītā nastyprū. Rogonas veirs nūsadoncuoj's guoja pa-

zadzartu un izdzēre nastypruo jyudiena kubulu. Bet puisāns da-

guoja un padzēre stypruo jyudeņa. Tagan viņi guoja spākuotūs,
kurs kuru nūsiss. Puika kai suocja syst, tai nūsyta rogonas

veiru. Tagaņ jis pajēme pokolas un iz vēja garu viervi. Atskrēja
vīns lels krauklis un puika pīsēja viervi krauklam pi kuojas un

krauklis aiznese puisānu uz muojom. Muojuos puika atdeve so-

vai muotei trejus dālderus, kurus beja dabuoj's par kēneņa dāla

sīvas īsmīdynuošouu, un pastuostēja sovai muotei un tāvam par

sovim pīdzeivuojumim.

21. Šķavi.

1. A. 593. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Nabaga meldera zellis meklējis darbu. Viņš iegājis vienās dzir-

navās un lūdzies, lai viņu pieņem par strādnieku. Bet melderis

nedevis viņam darba un zellis aizgājis. Viņš apsēdies uz upes
krasta un raudājis par savu bēdīgo likteni. Kad meldera zellis

pacēlis galvu, tad ieraudzījis, ka viņpus upes nolaižas skaista

jaunava zilā kleitā. Jaunava prasījusi: „Kādēl tu raudi?"

Meldera zellis stāstījis par savu grūto dzīvi. Tad skaistā

jaunava, kas bijusi Laima, teikusi: «Brien pār upi uz mani!"

„Es noslīkšu," atbildējis meldera zeliis.

„Ne. neslīksi."

Meldera zellis iebridis upē. Lai gan viņa bijusi dziļa, tomēr

ūdens sniedzies meldera zeļlam tilkai līdz ceļgaliem. Meldera

zešis pārbridis un piegājis pie Laimas.
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„Bs tev došu laimi," teikusi Laima. „Pacel kāju un zem pa-

pēža tu atradīsi savu laimi."

Meldera zellis pacēlis kāju un zem papēža atradis mazu gludu

akmentiņu.

„Tur ir tikai mazs akmentiņš," teicis meldera zellis un rādī-

jis Laimai atrasto akmentiņu.

„Tā ir tava laime," teikusi Laima.

Meldera zellis brīnījies. Tad Laima turpinājusi: „Tagad tu

ej atpakaļ uz dzirnavām, ierušini to akmentiņu pavardā pelnos un

iūdz melderam naktsmāju. Viņš tev naktsmāju gan negribēs dot,
bet ej tik iekšā un saki: „Paldies!" Kad tu gribi ēst, tad sēdies

pie galda, ja tevi dzen nost, tad neej un saki: «Paldies." Kad tevi

lamā, tad ar saki: «Paldies!" No rīta meldera meita ies pie pa-

varda un gribēs uguni uzpūst. Toreiz vēl nav spičku bijis un uguni

glabājuši pavardā pelnos ieraustu. Viņa nevarēs uguni uzpūst,

jo sāks stipri šķaudīt. Tāpat būs ar māti un tēvu. Kad tu gribēsi,

lai viņi nešķauda, tad izņem, nevienam neredzot, akmentiņu no

pelniem. Bet to tu dari tikai tad, kad melderis apsoia savu meitu

tev par sievu un pusi no dzirnavām. Tagad ej un dari tā, kā es

tev sacīju."
Nu Laima pazudusi. Meldera zellis gājis atpakaļ uz dzirna-

vām. Viņš iegājis dzirnavās un lūdzis naktsmāju, jo bijis ar jau
vakars. Melderis gan negribējis dot, bet meldera zellis pateicis:
«Paldies" un gājis tik istabā iekšā. Kad viņš palicis istabā viens,
tad žigli ierausis akmentiņu pelnos. Drīz vien meldera sieva uz-

likusi vakariņas galdā. Meldera zellis sēdies pie galda un sācis

ēst. Kad to leraudzījusi meldera īstieva, tad sākuši kliegt: „Uja,
bezkauņa, vai tiksi no galda nost!"

«Paldies!" teicis meldera zellis un ēdis tik tālāk.

leskrējis melderis un gribējis meldera zelli izsviest no ista-

bas. Tas negājis un uz visu atbildējis: „Paldiets'!"
Kad meldera zellis paēdis, tad viņš licies meldera meitas

gultā un gulējis nost. Nu bijuši vēl lielāki kumēdiņi. Bet mel-

dera zellis nelicies traucēties, un uz lāstiem un lamām atbildējis
ar paldies.

Otrā rītā pirmā uzcēlusies meldera meita un piegājusi pie pa-
varda uguni uzpūst. Bet tiklīdz iepūtusi pavardā, ka sākuši vienā

ļaidā šķaudīt. Gājusi meldera sieva — tas pats! Gājis pats mel-

deris — arī tas pats. Visi trīs šķaudījuši.
„Nu nav labi," teicis melderis, „Jāiet pēc mācītāja un šķe-

stera, lai tie nosvētī."

Melderis šķavodams aizgājis pēc mācītāja un šķestera. At-

nācis mācītājs ar šķesteri un sākuši svētīt, bet svētība tomēr ne-

palīdzējusi. Aizbraukuši pēc daktera, bet arī tas nevarējis palī-
dzēt. Visi tāpat šķaudījuši.
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~Re', kur dumjš dakteris," teicis meldera zellis.

„Nu, vai šis varot apturēt?" tā melderis.

„Ja tu man dosi savu meitu par sievu un pusi no dzirnavām,

tad es apturēšu," atbildējis meldera zellis.

Gan melderis negribējis, bet beidzot bijis ar mieru. Viņi no-

runājuši pēc nedēļas kāzas. Meldera zellis, nevienam neredzot, iz-

ņēmis no pavarda akmentiņu un tūliņ visi apstājuši šķavot.

Kad svētdiena pienākusi, tad melderis par meitas kāzām ne

domāt nedomājis. Kad meldera zellis atgādinājis norunu, tad mel-

deris noskaities un sācis lamāties. Meldera zeidis atbildējis: «Pal-

dies!" un ierušinājis akmentiņu atkal pavardā.
Otrā rītā sākusies atkal šķavošana. Tad melderis teicis:

«Apturi un čuhi, es turēšu — čuhi, — norunu — čuhi!"

Meldera zellis atkal izdarījis, kā Laima teikusi, un neviens

vairs nešķavojis. Pēc nedēļas bijušas viņa un meldera meitas

kāzas.

Laima atkal parādījusies meldera zellam un prasījusi: „Nu,

vai tu saņēmi savu laimi?"

Jā. meldera zellis bija laimīgs. Tad Laima teikusi: «Pateic
Dievam un Laimai!" un atkal pazudusi.

Meldera zellis tagad esot pats melderis, jo viņa sievas tēvs

esot jau miris. Viņš dzīvojot laimīgi, ja vien no vecuma jau ari

neesot nomiris.

2. A. 593. A. Lerchis-P v§ka it i s Džūk st ē. L. P. 111, 40 (22).

Kādā mazā mājiņā dzīvojusi atraitne ar savu meitu un dēlu.

Dēls vēl bijis puikas gados, bet meita jau bijusi pieaugusi, Vaigs
tai bijis tik skaists un augumiņš tik slaiks, ka prieks bijis skatīties.

Tik viena nelaime. Meita bijusi par daudz dusmīga. Tā jau

mēdz pa laikam būt, daiļam daiļa indeve — ko tur darīt? Māte

gan spiedusi, lai meita precētos, jo domājusi: «Ja apprecēsies, gan

tad vīrs izdzīs dusmīgo prātu!" Bet meita par to ne dzirdēt: kurš

puisis nācis bildināt, to izdzinusi ar bīsteklu laukā.

Reiz atnācis krietns tēva dēls daiļo meitu bildināt, bet meita

teikusi: «Jā, jā — tūlīt!" Izskrējusi namā, pagrābusi bīsteklu un

izdzinusi puisi ar kaunu laukā. Puisis aizsedzis acis un gājis sar-

kans kā vēzis uz māju. Uz ceļa tas saticis vecu nabagu. Nabags

prasījis: ..Kas tev, puisīt, par nelaimi? Kādēļ tāds modīgs esi?"

Tā un tā, puisis izstāstījis.

«Ak kas par niekiem!" nabags atteicis, «es apgadvoju, ka

meita pie manis veca nabaga nāktu, ne vēl pie tevis jauna puiša."

„To neticu!" puisis atbildēja.

«Nu, tad pierādīšu to! Tūlīt iešu uz mājiņu meitu bildināt."

Puisis pasmējies un neticējis. Bet nabags, vairāk nekā neat-

teikdams, gājis taisni pie meitas projām. legājis iekšā, nosēdies
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pie krāsns un nerunājis ne vārda. Uz reizi iznākusi atraitne un

sniegusi nabagam maizes riecienu. Bet nabags atteicis: «Neesmu

nācis, mīlā māmiņ, übagot, bet tavu daiļo meitiņu par sievu bil-

dināt."

To dzirdēdama, meita palikusi zila. Izskrējusi pec bīstekla

un izdzinusi nabagu laukā. Nabags, vienu spērienu dabūjis, sakri-

tis četrrāpus un rāpies, kā šunelis par slieksni. Bet to tas darījis
ar nodomu, jo rāpjoties pabāzis apakš sliekšņa šķaudāmās zāles

un tad aizgājis ne ardievas neteicis.

Pēc kāda laika atraitne teikusi uz meitu: «Meitiņ, bērniņ, izej

sapūt pavardā uguni — jāuzsilda ēdiens!"

Meita gājusi. Bet līdz ko bijusi pār slieksni pāri, tā sākusi

šķaudīt: «ači! ači!" Sākusi uguni pūst, bet kā pūš, tā: ači! kā

pūš, tā: ači! kā pūš, tā: ači! Nu skrējusi pie mātes iekšā teik-

dama: „Māmiņ, nevaru, ači! uguni iepūst, ači!"

„Lai, lai, meitiņ, pāries — atsēdies, pasit pie krūtīm. Dēliņ,

ej tu māsiņas vietā uguni iepūst!"

Izgājis dēls, bet tas pats. Līdz ko sācis pūst, tā: ači! un ači!

Tas skrējis arī pie mātes iekšā, teikdams: „Māmiņ, nevaru, ači!

uguni iepūst, ači!"

Māte domājusi: „Tata brīnumi — jāiet pašai!"

Izgājusi, bet tāpat. Līdz ko sākusi pūst, tā ači! un ači! Nu

māte nomanījusi, ka nabags būs piejokojiß. Tādēļ ieskrējusi pie

dēla sacīdama: «Dēliņ, mīļo, ači! ņem to balto kaziņu, ači! un

jāj pie labdara, ači! lai nāktu to spoku izdzīt, ači! ko nabags ie-

laidis, ači!"

Dēls paņēmis balto kaziņu un aizjājis pie labdara. Bijušas
lielas mokas, kamēr labdaris sapratis, pēc kā jājis. Beidzot lab-

daris taisījies uz ceļu. Atjājis, izrēgojies — neko darīt. Gājis
iekšā. Bet tikko par slieksni pāri, labdarim tā pati nelaime klāt.

Nu tas atmetis ar roku sacīdams: «Tas stiprāks par mani, ači!

gādā īpašu nabagu rokā, ači! un lūdz tam, ači! lai atpestī, ači!"

Neko darīt, atraitne sūtījusi dēlu, lai meklē nabagu rokā. Dēls

sameklējis trīs dienas, kamēr nabagu atradiis. Nu kritis klāt lūg-

ties, lai nāktu atlaist. Nabags teicis: «lešu gan, bet ja tava māsa

nenāks pie manis, tad neatlaidīšu!"

Nabags aizgājis un noprasījis meitai īsi: «Vai nāksi pie

manis?"

«lešu, ači! iešu, ači!"

Nabags izņēmis no sliekšņa apakšas šķaudāmās zāles un pa-

taisījis visus veselus. Tagad meita prasījusi: «Nu saki, kādēļ

piejokoji mūs visus?"

«Tādēļ, ka krietno puisi un mani ar bīsteklu trenkāji," nabags
atteicis.
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To dzirdēdama, meita kritusi klāt lūgties. Viņa nebūšot vairs

nekad tā darīt, lai piedodot un lai nabags atsakoties no precībām.

Nabags atteicis; „Vai domā, meitiņ, ka man, vecam vīram,

liela vajadzība tevi precēt? Labprāt atsakos, bet tad tev manā

vietā jāprec tas puisis, ko tu viņdien ar bīsteklu aizdzini."

„Labprāt, labprāt!" meita iesaukusies.

„Tad labi, rītu viņu atsūtīšu. Bet to tev saku, ja vienreiz

tik neklausīsi savam vīram jeb citādāki kā izrādīsi dusmīgu prātu,
tad būšu atkal ar šķaudāmo nelaimi klāt."

Meita apsolījusies vairs tā nedarīt. Trešā dienā atnācis pui-
sis. Šī bijusi tik mīļa, tik mīla kā medus. Noturējuši kāzas un

dzīvojuši loti laimīgi.

22. Veselības augļi.

A. 610. 566. No N. Rancana krājuma Egluna.

Reiz braukāja viens kaupmanis gar jūras malu un ieraudzīja
vienā vietā loti skaistus ābolus. Viņš izkāpa no sava kuģa, pie-

gāja pie tās ābeles, norāva vienu ābolu un apēda; bet tūliņ izauga

viņam uz galvas varen lieli un smagi ragi, tā kā viņš tikko vairs

varēja paiet. Turpat netālu viņš pamanīja ari vienu citu ābeli ar

neglītiem āboliem. Viņš nu apēda arī vienu neglīto ābolu un

'smagie ragi viņam tūliņ nokrita no galvas. Kaupmanis pielasīja
viienā groziņā skaistos un neglītos ābolus un aizgāja projām.

Gabaliņu pagājis, viņš atkal ieraudzīja cgu krūmus. Piegājis
pie viena ogu krūma un apēdis kādas ogas, viņš palika no izskata

loti vecs; bet kad viņš apēda kādas ogas arī no otra krūma, tad

palika atkal tāds pats, kā bijis. Arī abu krūmu ogas viņš pajēma
savā groziņā līdz, aizgāja atpakaļ uz savu kuģi, un pārbrauca

mājā savā dzimtenē.

Pārnācis mājā, savas dzimtenes pilsētā, viņš apēda vienu

savu ogu un palika par vecu vīriņu, aizgāja uz ķēniņa piili un pār-

deva tur ķēniņa meitām skaistos ābolus. Kā tikai ķēniņa meitas

drusku pabaudīja skaistos ābolus, tā tām izauga uz galvas lieli

ragi, tā ka viņas nevarēja vairs no istabas tikt ārā.

Ķēniņš nu nezināja, kā savas meitas glābt no tādas nelaimes.

Aicina gan visādus dakterus, bet tie nekā nevar izdarīt. Tad

ķēniņš izsludināja pa visu savu valsti, ka tam, kas viņa meitas

izdziedēs, viņš maksās visu, ko Vien dziedētājs vēlēsies. Tirgo-

tājs tagad aiziet uz ķēniņa pili ar savu ābolu groziņu un iedod

ķēniņa meitām katrai vienu neglīto ābolu. Tikko meitas bija ap-

ēdušas šos ābolus, tā tām tūliņ nokrita lielie ragi un tās izskatī-

jās vēl skaistākas, nekā agrāk bija bijušas.
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Kaupmanis nu prasīja par dziedēšanu pus ķēniņa valsti un

jaunāko meitu par sievu. Ķēniņš, būdams laimīgs, ka ticis no

tāda posta vaļā, bija arī ar mieru. Tā nu kaupmanis dabūja skai-

sto ķēniņa meitu un tika arī pats par ķēniņu.
Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

23. Divi ceļotāji.

1. A. 613. J. Henn i n š no F. Treilība Sasmaka.

Vienam tēvam bija dlivi dēli, bet tas tēvs bija vecs, tāpēc

viņš deva saviem dēliem to padomu doties pasaulē un dzīvot

draudzīgi kopā. Viņi izceļoja un gāja tiešām vien par mežiem,

purviem un kalniem, kamēr abiem sāka gauži ēst gribēties. Tur

viņi isiastapa vecu vīriņu, kas uz viņiem teica: «Lūdziet no ma-

niim, ko jūs gribat, to visu es jums varu dot."

Viens lūdza laimi un otrs tikai ēst. Tad tur tai vietā atradās

mazs mazs galdiņš ar ēdieniem un dzērieniem, un tas brālis, kas

ēst bija lūdzis, ēda, bet otrs arī lūdzās: „Mīlais brālīt, dod man

ar ēst!"

Pirmais brālis atbildēja: „Lauj man tev vienu aci izdurt, tad

es tev došu vienreiz paēst."
Brālis arī lāva to vienu aci izdurt un tad abi divi ēda. Kad

bija paēduši, tie gāja atkal tālāk, kamēr abi- gribēja ēst. Tad atkal

atradās mazs galdiņš un tas brālis, kas ēšanu bija lūdzis, ēda, bet

otram nekā nedeva. Otram lūdzot, šis atkal atbildēja: „Lauj man

to otru aci izdurt, tad es tev došu vienreiz paēst."

Viņš lūdzās; „Vēlē man papriekšu paēst, tad es tev ļaušu to

aci izdurt."

Kad viņš paēda, tad brālis izdūra viņam arī otru aci un aiz-

gāja pats projām, bet stulbais brālis palika zemē guļot. Labu laiku

gulējis, viņš uzcēlās un grābstīdamies gāja uz priekšu, kamēr uz-

gāja tik resnu koku, kam nevarēja samērīt ne resnumu ne ga-

rumu. Pa tā koka zariem viņš nu kāpa augšā tikpat kā pa trepēm.

Augšā uzlīdis, tas aizmiga, bet pa tam bija tur sanākuši visādi

zvēri, no kuru trokšņa viņš atkal atmodās. Viņš nu dzirdēja
zvērus sarunājamies. Viens no zvēriem izsauca: «Kādus sapņus

var katrs pastāstīt?"
Viens sacīja: „Rītu būs tāda rasa, kas ar to rasu acis ap-

smērē, tas var tapt redzīgs, lai viņš vai septiņi gadi ir bijis stulbs."

Kāds cits teica: „Še netālu ir muiža, kur nav ūdens." Cits zvērs

tam uzsauca: „Viņi ir visi muļķi. Tur ir tikdaudz ūdens, ka ar

laivu var braukt. Tur vienā akā ūdens āderei ir žurka galva

priekšā, kad to izvelk, tad ir tikdaudz ūdens, ka pats vilcējs tikko

var izmukt. Vēl uz lauka ir akmens, kad to ar zirgiem samin
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un tai vieta dlv pēdas dziļi rok, tad bus tikdaudz udenis pa lauku,
ka pili var nopludināt."

Kad zvēri katrs savu sapni izstāstīja, tie aizgāja projām.
Stulbais brālis mi nokāpa no koka un grābstījās gar zemi, vai

niav rasa. Līdz bija rasa manāma, tas tūliņ smērēja savas acis.

Smērējot tas manīja, ka viņam acis, tikpat kā mazam kaķēnam
plaukst, tā ka par mazu laiciņu varēja skaidri redzēt. Turpat tu-

vumā bija muiža redzama, kur tas nogāja. Tur nebija nekāda

ūdens, par ko kungs solīja tam daudz naudas, kas varētu ūdeni

uzrakt. Laimīgais brāli is atbildēja: „Te ir tikdaudz ūdens, ka ar

laivu var braukt."

Tad viņš aizgāja pie tās akas un izņēma žurka galvu no akas

āderes. Tūlīt skrēja tik daudz ūdens, ka tikko pats varēja izmukt.

Līdz aka bija pilna, tad ūdens vairs netecēja. Nu vinu saņēma

un gribēja cietumā likt, tāpēc ka esot teicis: „Te ir tik daudz

ūdens, ka ar laivu var braukt," un tomēr aka tik līdz malām

pilna.
Tad tas teica: „iDodiet man zirgu un cilvēku spēku, tad būs

ūdens diezgan."

Kungs deva tam zaldātus un zirgus, ar tiem viņš gāja uz

lauku pie kāda akmeņa, sadauzīja to un divi pēdas ieraka zemē.

Tūlīt nāca tik daudz ūdens, ka ar laivu varēja braukt. Par to

kungs viņu bagāti apdāvināja, un deva daudz naudas un divi

mājas.
Laimīgais brālis nu atdeva otram brālam vienu māju, un pats

paturēja otru, bet brālis neņēma vis māju, un gāja tikai laimi

meklēt. Tai pāšā kokā mežā uzlīdis, kur bija brālis, viņš gaidīja
nakti, kad sanāks zvēri ap to koku sarunāties. Viņš dzirdēja,
ka viens zvērs teica: „Šai mežā ir spiegs. Tam kungam, nemaz

nebija ūdens, un tagad ir tiik daudz, ka ar laivu var braukt."

Cits zvērs teica: „Lauva, lec un skaties, vai te augšām nav

tas spiegs!"
Lauva teica: „Es nevaru," un teica uz lāci: „Lec tu, lāci!"

Lācis atteica: „Es nevaru," un teica zaķim: „Lec tu!"

Zaķis lecot ieraudzīja tik tā cilvēka kājas vien un tāpēc blāva:

„Rau kur kājas, rau kur kājas!"
Tad visi zvēri uzlēca kokā un saplosīja to cilvēku drusku

druskās. Bet otrs brālis dzīvoja izticis un it laimīgi savā mājā

ar savu sievu, bērniem un saimi.

2. A. 613. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka „Mūsu tautas pa-

sakas" I, 23. L. P. VII, 11, 25, 5, 11.

Reiz gāja pa pasauli kurpnieks un skrodelis. Kurpnieks bija
draudzībā ar pašu vellu, bet skroderim bija Dievs sirdī. Kurp-
niekam bija naudas kā vellam pelus, tomēr viņš krāpa un plēsa.



362

kur varēdams; skrodelim bija naudas un citu laicīgu mantu maz,

bet viņš dāvāja katram nabadziņam kādu grasīti, katram sērdie-

nītim un grūtdienītim kādu maizes rieceniiņu, katram -izsalkušam

lopiņam kādu kumosu. Kurpnieks gan teica skrodelim, lai tas ne-

esot tik devīgs, jo kad pašam pietrūkšot, tad būšot jākar zobi

vadzī. Bet skrodelis tam mēdza atbildēt: „Gan jau Dieviņš pa-

līdzēs!"

Talak ejot, devīgam skrodelim arī tiešam viss izbeidzas.

Bads bija klāt — ko nu darīt? Skrodelis cieta, cieta, bet pēdīgi
teica savam ceļa biedram: „Vadzi, brālīt, vai nevari man dot

kādu gabaliņu maizes? Neesmu jau pāri dienas nekā ēdis."

Kurpnieks atteica: „Kā, vai tev vairs nav maizes? Kur tad

tavs Dievs, ka viņš tev nepalīdz?"

„Gan jau Dieviņš palīdzēs, tikai šimbrīžam, paša grēku dēļ,

man pietrūcis ko ēst. Dod man cik necik maizes, es tev atdošu."

„Gan jau Dieviņš palīdzēs!" zoboja bezdievis kurpnieks. „Vai
tu arī zini, ka tev, uz Dievu paļaujoties, divās trijās dienās jāno-

sprāgst badā, ja tev nedodu maizes? Atsakies labāk no Dieva

un dzīvo kā es, tad tev nekad netrūks maizes."

„Ne, no Dieva neatsacīšas, gan viņš palīdzēs."

«Klausies, ja tev tāda stipra ticība uz Dievu, tad derēsim. Es

došu tev maizi, bet ja tavs Dievs tev nepalīdz to trijās dienās at-

dot, un tu no Dieva neatsakies, tad izduršu tev acis. Bet ja viņš
tev palīdz, tad dotā maize nav jāatdod."

Labi skrodelis ar kurpnieku salīga. Pagāja viena diena, pa-

gāja otra, pagāja arī trešā, bet nabaga skrodelim nebija maizes ko

atdot. Nu kurpnieks stājās virsū skrodelim, lai vai atsakās no

Dieva, vai ļauj izdurt abas acis. Un skrodelis palika pie Dieva

un lāva labāk izdurt abas acis.

Nu gāja tālāk abi, aklais skrodelis un redzīgais kurpnieks.

Pēdīgi tie nonāca kādā mežā, tuvu pie lielas, lielas pilsētas. Še

kurpnieks nosēdināja savu nelaimīgo ceļa biedru apakš liela kupla

ozola un sacīja, lai tas pagaidot, kamēr šis būšot atpakaļ atnākt,

jo iešot pilsētā maizes pirkt. Bet bezdievis, aklo ceļa biedru

vienu mežā atstājis, aizgāja projām un nenāca vairs atpakaļ.
Skrodelis gaida, gaida, bet viss velti. Viņš gaida, klausās

un dzird: arvienu jo vairāk apklust putnu dziesmas, koki sāk sa-

vādi šņākt un gaiss metas auksts. Nu viņš nomana, ka nakts un

ka kurpnieks to nežēlīgi' piekrāpis, mežā vienu atstādams. Ko nu

darīt? Koku aptaustījis, tas sāk rāpties augšup, jo mežos plēsīgi

zvēri. Par laimi zemākais zars arī nav augstu. To sasniedzis,

viņš uzkāpj uz otru, uz trešo, kamēr atrod tādu vietu zaru žuburā,

kur var itin brangi nosnausties nakts laikā. Snauž viņš kokā — te

ap pusnakti sanāk viens pēc otra vesela meža muižas saime: za-

ķis sulainis, lapsa kūmiņš vagārs, vilks muižkungs un lācis
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'lielskungs. Sanākuši sarunājas. Sulainis prasa: „Ko lai tāds dara,
kas akls?"

Lielskungs, liels zintenieks, atbild: „Ja tāds, saulei lecot,
trīs reizes izmazgātu acis ar rasu, tad tas dabūtu atpakaļ savu

acu gaismu."

Te vagārs jautā: „Kā gan pilsēta, kas tagad slāpst nost, va-

rētu atkal dabūt ūdeni?"

Lielskungs, liels zintenieks, atbild: «Pilsētā licis akmens; ja

to sašķeltu krusteniski četros gabalos, tad būtu ūdens diezgan."
Bet muižkungs vaicā: „Kā lai izdziedē zemes valdnieka vie-

nīgo meitu, kas nav nedz dzīvotāja, nedz mirēja? Valdnieks gan

izsludinājis dot tam to par sievu un pusi no valsts klāt, kas vinu

izglābtu, bet kā nav, tā nav glābēja."

Lielskungs, liels zintenieks, atbild: «Kambarī, kur tā gul, pie
sliekšņa, zem grīdas, paglabāti trīs āboli: viens sudraba, otrs

zelta, trešais dliimanta. Kad tos ābolus izņemtu, krusteniski pār-

grieztu un viņai iedotu ābolu sēklas, tad tā tūdaļ atžirgtu."
Tā sarunājušies, visi četri, aiztecēja katrs savu ceļu. Nu skro-

delis kokā jo līksms, miegs tam vairs nenāk ne prātā, viņš pateic
savam Dievam un gaidīt gaida rītu atnākam. Kādu brītiņu gaidī-

jis, tas jau arī dzird lakstīgalu pogojam, vēl paiet brītiņš, te pa-

ceļas gaisā cīrulis un dzied savu dziesmu. Te jau arī žubīte žil-

bina, žagata žadzina, dzeguze kūko, vālodze, staltkāja, kaņepju

putniņš, cielava, paceplītis, strazds — visi čalina, čīkstina un vī-

tero katrs savu rīta dziesmu. Nu skrodelis, putniem dziedot, kāpj

no koka zemē un lielāko zāli sataustījis un roku raisiā saslapinājis,

saulītei lecot, izslauka reiz savas acis un mana jau rīta blāzmu.

Otru reizi ar rasu acis apmazgājis, viņš jau itin labi spēj vērot

kokus. Trešo reizi ar rīta rasu jo labi acis izmazgājis, tas redz

visu vēl labāki nekā senāk. Nu skrodelim lielu lielails prieks. Die-

vam pateicis par atdabūto acu gaišumu, viņš taisni iet uz pilsētu.
Risētā nonācis, skrodelis redz: riktīgi — visi ļaudis pēdīgi

izslāpuši, Get galvu nodūruši bēdīgi kā pusmiruši. Viņš prasa

pilsētniekieimi, kas tiem par nelaimi uzbrukusi, ka tie tik vareni iz-

misuši. Viņam atbild: „VaK svešnlek', kā lai mēs neizmistam,
kad mums visā pilsētā nav ne lāsītes ūdens? Bija mums ūdens

diezgan, bet tas viss izsīka. Ja ūdens neatdabūnam atpakaļ, tad

mums visiem posts."

„Tad jau
1
jārauga, vai īsti nevar atdabūt ūdeni."

„Ai, svešir.iiek. ja tu mumls padarītu to labumu, tad jau tevis

gan nepiemirstuuT."
To sacījuši, tie ved viņu pie paša valdlinieka. Šis sola lab-

darim naudas dot pūriem, ja viņš pilsētai atgādā atpakaļ ūdeni.

Skrodelis apņēmās to izdarīt, ja viņam tik dod četrus krietnus

dzirkalus. Brīnējās gan, kam akraoim vajaga dzirkaļu, bet deva
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arī. Dzirkaļus dabūjis, skrodelis fliika itiem krusteniislki .sašķelt

četros gabalos pilsētas lielo akmeni, bet tā ka lai neatplīstu ne-

viena šķembelīte. Dzirkall arī to padarīja, un tiklīdz kā sašķēlās

lielais pilsētas akmens krusteniski četros gabalos, te arī visas akas

pildīt.pildījās ar ūdeni. Nu pilsētniekiem bija prieks bez gala;
tie gribēja labdari tīri ar naudu apbērt un slavēja un daudzināja
to vairāk nekā kādu citu.

Bagāts palicis, skrodeiis nopirka dārgas drēbes, saģērbās

un izgreznojās par smalku kungu. Nu to nebūt nevarēja vairs

pazīt, ka tas kādreiz bijis nabaga skrodelis. Kā kungs viņš aiz-

gāja valdnieka pilī un izteicās liels dakteris no tālienes. Pilī visi

bija loti bēdīgi, jebšu pilsētai vairs netrūka ūdens. To redzēdams,
skrodelis prasīja; „Kādēl jūs še visi tā noskumuši, kad pilsētā

ļaudis prieciņ priecājas?"
Pilisētnickii atbild: „Vai

s
svešniek, kā lai neskumstam? Mūsu

valdnieka vienīgā meita gaužām slima; tā nav nedz dzīvotāja,
nedz mirēja un neviens dakteris to nespēj paglābt."

„Tad jau jārauga, vai īsti nevar glābt valdnieka meitu."

„Al, daktera kungs, ja jūs to izdarāt, tad jūs dabūsit vald-

nieka meitu par sievu un pusi no valsts klāt."

„Tad vediet mani pie valdnieka!"

Aizveda pie valdnieka svešzemes dakteri un šis prasa, lai

tam dodot divus galdniekus. Valdnieks brīnējās, kam dakterim

vajaga galdnieku, bet pēdīgi deva arī. Nu skrodelis lika gald-
niekiem izcelt grīdu kambarī, kur gulēja slimniece, un izņēma pie
pašā sliekšņa trīs ābolus: vienu sudraba, otru zelta, trešo di-

manta, pārgrieza ābolus, izņēma ābolu sēklas un sāka dot vald-

nieka meitai. Sudraba ābola sēklas norijusi, slimniece jau palika

žirgtāka; zelta ābola sēklas apēdusi, tā jau pacēlās gultā; bet

dimanta ābola sēklas ta piecēlās 'Sitāvu un bija pavisam

vesela. Nu tik bija valdniekam un visai valstij prieks diženi liels.

Drīzi arī dzēra kāzas un saprecināja skrodeili ar valdnieka meitu

un deva jaunajam pārim pusi no valsts par pūru līdz. Skrodelis

bija loti labs valdnieksl savai zemei; zem vina ļaudis dzīvoja

priekā un laimē.

Reiz jaunais valdnieks gāja pa savu pilsētu pastaigāties un

sastapa it neviļus uz ielas kurpnieku. Kurpniekam tolaik jau ne-

klājās visai labi, jo kā gan var klāties labi vella kalpam, kur

Dieva kalps par valdnieku? Savu veco ceļa biedru ieraudzījis,

bezdievis kurpnieks nāca viņam klāt un sāka ar to runāt. Jaunais

valdnieks nebija arī nedz lepns, nedz atcerējās tā, ko bezdievis

tam darījis ļauna. Valdnieku laipnu redzēdams, kurpnieks kāroja

zināt, .kā gan viņš, nabaga skrodelis, nācis tādā godā un mantā.

Šis sacīja, ka Dievs tam palīdzējis, un izteica bez viltus savam

bijušam ceļa biedram visu, ko akls būdams un kokā sēdēdams,
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sadzirdējis ne meža zvēriem. Kurpnieks nu gaužām lūdza vald-

nieku, lai tas jel viņu novedot pie tā ozola, uņ 'lai tam ari izdurot
acis. Valdnieks gan noveda kurpnieku pie ozola, bet acis tam ne-

dūra vis ārā. Nu ņēma kurpnieks pats īlenu un izdūra sev abas

acis un uzrāpās arī pa zariem kokā. Ap pusnakti — riktīgi: visa

meža muižas saime atkal klāt zem ozola un sāk tūdaļ sarunāties.

Lielskungs lācis ar bargu balsi uzprasa saviem apakšniekiem:
„Kurš gan tas pļāpa, kas visu izpaudis, ko toreiz spriedām? Pil-

sētai tagad ūdens diezgan un valdnieka meita arī vesela. Vai tik

tu, sulain, to neesi darījis? Tu jau kustini ausis bailīgi kā jau
zaķis?"

Visi lielkungam iztapt gribēdami un bīdamies, ka tik tas pa-
šus nesāk tirdīt un vajāt, stājās zaķītim virsū. Šis, nabadziņš,
gan liegšus liedzās, dievot dievojās, bet viiiss velti. Jau vagārs
kūmiņš kampj to aiz kakla un grasās tam paīsināt mēli. Sulainis,
lielās izbailēs, itkā Dievu lūgdams, paskatās uz augšu, uz debe-

sim, ierauga kurpnieku kokā un sauc, ko spēj: „Rau, rau, tas tur

noklausījies!"
Tūliņ lāča lielskungs pats kāpj ozolā, nogāž kurpnieku zemē

un muižkungs ar vagām to saplosa gabalu gabalos.

3. A. 613. H. Skuji ņ, š, Andrs Ziemelis, no 55 gadi vecas

K. Cīrules Smiltenē.

Reiz bīš traki nabadzīgs kurpnieks un tam gāš varēn grūti.
Bērnu bīš dau, sieva slima un kurpniekam vienam pašam bīš

jāpelna maize visam baram. Bet ko nu šis vienc pats varēš

krāmu nopelnīt tik lielam baram? Tā nu kurpnieks kāvies ar

vienu pašu badu. Bet nu pēdīgi šim nebīš ne kau kā ar vais, bet

visi prasa, bērni prasa ēst, sievai ar vaiga. Nu kurpnieks aizgāš
pie viena bagāta vīra un prasīš, lei aizdodot šim drusku naudas.

Labi! bagātais aizdevis ar' naudu un sacīš, lei līdz tam un tam

laikam gādājot šim naudu rokā. Kurpnieks apsolīs ar un gāš

priecīgs uz māju. Bet pienācis noliktais laiks, ka bagātam bīsi

nauda jāatdo, bet kurpniekam pašam nebīš ne graša pie dvēseles.

Bagātais dzinies virsū pēc savas naudas un kurpnieks vairs ne-

zināš, kur dēties. Pagāš vē labs lugs un kurpnieks vē nekur ne-

varēš sagrābāt naudas, ko bagātam atdot.

Reiz kurpnieks aizgāš uz pilsētu un ka nācis uz māju, tā

mežā saticis bagāto un bagātais kurpniekam akai virsū, lai dodot

šā naudu rokā. Kurpniekam inebīš naudas ko atdot un šis lū-

dzies bagāto, lai vē kādu lugu paciešoties, ka jau šim būšot, ta

tūlī atdošot. Bet nu bagātais pārskaities un klupis kurpniekam

virsū un izdūris šim abas aces.

Bagātais aizgāš uz māju un kurpnieks palicis mežā. Viņč

bīš pagalam akls un neredzēš vais uz māju aiziet. Pienācis va-
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karš un kurpnieks tāpatās vē stāvēs mežā. Ka nu uznākusi

nakts, tā kurpniekam palicies bailes zemē palikt, ka šo pa nakti

nesaplosa zvēri. Kurpnieks grābājies tikmē ar rokām sev riņķi,
kamē sagrābāš koku un nu rausies kokā augšā, lei varētu pa

nakti droši pārgulēt, jo kokā nu kurpnieks bīš drošs, ka zvēri šim

klā netiks. Kurpnieks tupēš kokā un dcmāš par savu bēdu dzīvi.

Tā ap pusnakti pie tā paša koka, kurā kurpnieks tupēš, da-

skrēš zaķis. Pēc tāda luga daskrēš lācis un pēc tam atkal vilks.

Visi trīs nu sākuši runāties un spriest savā starpā. Tā nu zaķis
sacīš: „Re' nu, kā ķēnīna meitu nevar nevienc pats ar izārstēt.

Gan nāk šādi tādi, bet nevienc ar nevar palīdzēt."

„Uja, ačka," sacīš lācis, „kas tur ko neizārstēt! Lei izlauž

vie ķēnīna meitas istabā grīdu, zem grīdas ir trīs āboli. Vienc

ābols ir sidraba, vienc zelta un trešais dimanta. Lei pārgriež

ābolus pušu un izņem sēklīnu. Kā princesei iedos sidraba sēklīnu,
tā viņa sāks runāt, kā iedos zelta sēklīnu, tā viņa celsies augšā,
kā iedos dimanta sēklīnu, tā ķēnīna meita būs vesala."

„Tā un tā," sacīš atkal zaķis, „bet, re', kā pilsētā nav un

nav vais nevienā akā ūdenc. Cilvēkiem būs un būs jānobeidzas

no slāpēm."

„Nekā nebūs," sacīš vilks. „Ja pārskaldīs to lielo akminu,
kas pilsētā ir, četrās līdzīgās daļās, tā ūdenc vairs netrūks,"

„Bet kā varētu atdot tam acu gaismu, kam viņas nav?" pra-

sīš zaķis.
Nu lācis sacīš: „Lei izmazgā vie acis ar rasu, kamē saule

vē nav lēkusi, tā acu gaisma būs atpakaļ."

Kurpnieks tupēš kokā un visu dzirdēš, kā zvēri runā. Kā nu

zvēri bīš beiguši spriest, tā atkal aizskrēši. Nu kurpnieks gūdrēš

un domāš, vai tas gan varot būt patiesība. Pēdīgi pats pie sevis

nospriedis, ka laikam jau patiesība vie būšot, un nu kurpnieks gai-
dīš rīta gaismu un nodomāš, ka jāprovējot, jāču šis tikšot apakal

pie acu gaismas. Nu kurpnieks bēdājies, ka tik nenokavējas, jo

viņč jau nekā neredzēš. Kurpnieks nu klausījies no putnu dzie-

smām, vai drīz jau nebūšot rīta puse. Kā nu putni sākuši dziedāt,
tā kurpnieks nospriedis, ka nu vaigot būt rīta pusei, un rausies

no koka zemē. Kā nu viņč norausies zemē, tā sācis ar nagini

grābāties pa zemi un smēlis rasu šaujā un mazgāš sev acis. Kurp-
nieks tikmē darbojies, kamē atdabūš ar acu gaismu. Nu kurp-
nieks palicis varēn priecīgs un nodomāš pie sevis: „!r gan pa-

tiesība, ko tie zvēri sacīja!"
Nu kurpnieks tūlitās posies ceļā uz pilsētu un kā iegāš pil-

sētā, tā redzēš, ka visi ir tik bēdīgi. Viņč prasīš vienam otram,

kāpē šie esot tik bēdīgi, Šie nu sacīši pretī, ka nekādu prieku

jau neesot. Cilvēki visi slāpstot no un akā nevienā vais neesot

ūdenic. Ķēniņa meita esot slima un nevienc šās vais nevarot iz-
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ārstēt. Nu kurpnieks sacīš, tei vedot šo pie lielā akmina. Kurp-
nieku aizveduši ar. Nu kurpnieks sacīš, lei saskaldot akminu

četrās līdzīgās dalās, ta akās ūdenc būšot vai sik [cik].
Labi! Tūlī bīš cilvēki klā un saskaldīs akminu četrās dalās.

Ka akminc bīš saskaldīc, tā tūlī alkās bīš ūdenc pa pillam. Ķē-
nīc dabūš zināt, ka pilsētā ienācis svešs cilvēks un attaisīš visās

akās akai ūdeni. Kēnīc licis, lei kurpnieku aicinot uz pili un kā

kurpnieks atnācis, tā šo bagātīgi apdāvināšu Kēnīc vē prasīš
kurpniekam, kā šis pie tādas zināšanas ticis un vai nevarot arī

šā meitai palīdzēt, tā jau labu lugu esot varēn slima un nevienc

dakteris nevarot šās izārstēt. Kurpnieks sacīš, ka varbūt varē-

šot ar, un licis, lei šo vedot pie slimās princeses.
Kurpnieku ieveduši princeses istabā un kurpnieks apskatīš

slimo princesi. Princese bīsi pagalam slima, gulēsi bez valodas

un šai tik izdzist vie vē vaidzēš. Nu kurpnieks licis, lei izlaužot

istabai grīdu, un sācis meklēt, kur tie trīs āboli esot, par kuriem
zvēri stāstīsi. Pēdīgi kurpnieks uzgāš visus trīs ābolus un tūlī

pārgriezis sidraba ābolu pušu un izņēmis ābolam no serdes mazu

sidraba sēklīnu un licis, lei princese to sēklīiu apēd. Kā prin-
cese apēdusi sidraba sēklīnu, tā tūlī akai atdabūsi valodu un sā-

kusi runāt. Otrā dienā kurpnieks pārgriezis zelta ābolu un izņē-
mis mazu zelta sēklīnu un licis, lei princese apēd zelta sēklīnu.

Kā princese apēdusi zelta sēklīnu, tā tūlī cēlusies no vietas [gul-
tas] augšā un sākusi staigāt. Trešā dienā kurpnieks pārgriezis

dimanta ābolu un izņēmis mazu dimanta sēklīnu un licis, lei prin-
cese to noēd. Kā princese noēduši dimanta sēklīnu, tā palikusi

pavisam vesala.

Kēnīc bīš varēn priecīgs, ka kurpnieks izārstēš princesi, un

sacīš šim, ka šis atdodot princesi šim par sievu. Bet kurpnieks

nu sacīš pretī, ka šim jau mājā esot sieva un bērni, un ka šis

nevarot vairs princeses ņemt par sievu. Nu ķēnīc sadevis kurp-

niekam lērumu naudas un atlaidis uz māju.
Kurpnieks gāš priecīgs uz māju. Kā nu šis iegāš mežā, tā

akai šim nācis bagātais pretī un brīnējies pēc negudra, ka kurp-

nieks akai atdabūš acu gaismu. Nu kurpnieks rāvis naudas zuti

no ķešas laukā un atdevis bagātajam savu parādu. Nu bagātais

prasīš, kur ta šis tik dau naudas ņēmis un kā šis akai ticis pie

acu gaismas. Nu kurpnieks bagātājam visu izstāstīš. Tā nu ba-

gātais palicis tīri vai pusdulls no skaudības un nospriedis pats pie

sevis, ka šim ar jāprovējot tāpatās, kā kurpniekam, Kā kurp-

nieks aizgāš, tā bagātais pats sev izdūris acis un uzrausies koka,

taisni tai pašā, kurā kurpnieks tupēs, un zem kura zvēri runa-

šies.

Kā nu akai danākusi pusnakte, ta akai zem koka atskreš za-

ķis. Pēc tāda luga atskrēš lācis un tā vē vilks. Visi trīs nu sā-
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kuši spriest, kas gan esot izstāstīs to, ko šie vakarnakt' rumāši,

jo nu pilsētā esot visās akās ūdenc, un princese ar jau esot ve-

sala. Zvēri nu likuši vienc uz otra vainu un tā vie klieguši: „Tu
esi vainīgs! Tu esi vainīgs!"

Pēdīgi nu lācis ar vilku likuši zaķīti vainīgu. Bet zaķis lie-

dzies un dievojies. Lācis ar vilku neticēši un nosprieduši, ka za-

ķīts jāsaplēšot. Nu zaķis nobijies, salicis ķepiņas kopā un sacīš:

„Es gan neešu vainīgs!"
Un zaķīts skatījies uz augšu. Viņč pamanīš, ka kokā tup

vienc cilvēks, un priecīgi iekliedzies: „Tie, tas, kas tur kokā,
tas būs vainīgs!"

Nu lācis ar vilku ar paskatīsies augšā un pauianīši, ka kokā

tup bagātais vīrs. Nu šie ātri vie nosprieduši, ka tas pats vie

būšot vainīgs, un sākuši tramdīt bagāto no koka zemē. Zvēri sa-

plosīši bagāto lenckaru lenckaros. Bet kurpnieks dzīvāš laimīgi,

jo nu šim manītas un naudas bīš pa pillam.

4. A. 613. A. Vaskis Tukumā.

Dzīvojuši divi kaimiņi: kurpnieks un sikrodeiīis. Kurpnieks

ticējis vellam un bijis bagāts, bet skroderis ticējis Dievam un bijis

nabags. Reiz skroderis lūdzis kuiņpnieku alzlienēt šim naudu.

„Bet kad tu man atdosi? Pliks tu esi plSks tu paliksi," at-

teicis kurpnieks, tomēr beidzot vienu dālderi arī aizdevis.

Pēc kāda laiciņa kurpnieks prasījis no skrodera naudu atpa-

kaļ, bet skroderim nebijis ko atdot. Tad kurpnieks izdūris skro-

derim acis, aizvedis to uz mežu un licis tur viņu uzgaidīt. Skro-

deris gaidījis, gaidījis, bet no kurpnieka ne vēsts. Putni jau bei-

guši dziedāt, nācis vakars, skroderim sācis nākt miegs. Satau-

stījis koku zarus un uzrāpies kokā — zemē bijis bailes no vilkiem.

Pie koka, kurā tupējis skroderis, pienākuši trīs vīri: muižkungs,

vagārs un sulainis, un uzsākuši valodas.

„Ko tas var darīt, iai taptu redzīgs, kam acu gaisma zudusi?"

jautājis sulainis muižkungam.

„Tur viegli līdzēt! Lielā rasā jāsabnauka rokas un tad trīs

reizes jāizberzē ar tām acis," atbildējis kungs.

„Bet kā pilsēta, kurai trūkst ūdens, var dabūt ūdeni?" jau-
tājis vagārs.

„Pie tās pilsētas vārtiem ir lielīs akmens, ja akmeni saskal-

dītu uz četrām dalāmi, tad ūdens pilsētai netrūktu," atbildējis

muižkungs.

„Tai pašā pilsētā ķēniņam ir slima meita, ko neviens nespēj

izdziedināt. Kā varētu to meitu veselu dabūt?" jautājis tālāk

vagārs.

„Apakš pils sliekšņa ir trīs āboli: Viens sudraba, viens zelta,
viens dimanta, ja meita visus tos apēstu —būtu vesela."
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lāci, vagārs par vilku, sulainis par zaķi.

Pēc kādia laika sākuši jau putni dziedāt, ausis rīts. Skroderis

nokāpis no koka, sabraucījiis rokās rasu un izberzējis acis. Pa-

berzējot aoils vienreiz, jau manījis tādu kā blāzmu; paberzējot otr-

reiz, jau varējis kokus saskatīt; bet paberzējot trešo reizi — acis

pavisam veselas! Skroderis nu bijis loti priecīgs, pateicies Die-

vam un devies uz pilltsētu, lai sagādātu tai ūdeni. Atsaucis pie

lielā akmeņa dzirikali un liiois akmeni saskaldīt uz četrām pusēm.

Ko akmens bijis saskaldīts, tā no zemes, kur šis akmens stāvējis,

iztecējis skaidrs avots. Skroderis par ūdens atrašanu ticis ba-

gātīgi apdāvātis. Tas nopircis pilsētā jaunas drēbes, saģērbies par

kungu un gājis uz ķēniņa pillii. Pfflfi visi tādi bēdīgi. Skroderis pra-

sot ķēniņam: kādēļ visi tik noskumuši, kas kaišot? Tā un tā —

meita jau sen sliiima, bet neviens nespējot izdziedēt. Skroderis tū-

līt piesakoties par ārstu. Licis atsaukt amatnieku un izņemt no

sliekšņa apakšas vilsus trīs ābolus. Ko meita apēdusi sudraba

ābolu, jau palicis labāk; ko apēdusi zelta ābolu, jau varējusi pie-

celties; bet ko apēdusi dimanta ābolu — pavisam vesela! Tagad

pilī un visā valstī liieli prieki! Skroderis apdāvāts bagātīgi jo

bagātīgi,
Vienu dienu, ejot pa piilsētu, skroderis saticis kurpnieku; tas

nabadziņš tīni nodzīvojies: kankari vien mugurā. Brīnoties viens,

brīnoties otrs. Kurpnieks prasījis, kā tad skroderis vēl dzīvs un

vesels un tāds kungs palicis. Bet skroderis jautājis, kādēļ kurp-

nieks tāds noplīsis. Skroderis ne melo, ne slēpj — tā un tā — visu

stāsta. Kurpnieks vai traks — lai šo arī vedot uz mežu un iz-

durot šiim acis. Skroderis aizvedis arī, bet acis gan kurpniekam
nedūris ārā. Tad kurpnieks pats sev izdūris acis, uzrāpies kokā

un gaidījis zvēru gudro padomu. Vakarā zvēri arī klāt. Bet lācis

loti (pikts: viens esot izpļāpājis noslēpumus: pilsētai ūdens vairs

netrūkstot un ķēniņa meita arī esot vesela. Sulainis, zaķis, tas

būšot kam izstāstījis — -tā vagārs, vilks. Un nu lācis ar vilku

krist nabaga zaķīšam virsū un piēst kopā. Bet nez kā zaķis ie-

raudzījis kokā kurpnieku — tas tur būšot vainīgs! Lācis tūlīt kokā

augšā un stiepis vīru lejā. Tad nu no kurpnieka tik pāri palicis,
kā koka tupeles.

5. A. 613. Kalniņu Jēkabs Ozolniekos. Jkr. V, 92. L. P. 111,

11, 25, 5, 4.

Reiz dzīvoja divi brāli: viens gudrs, otrs muļķis. Gudrais

brālis aizveda muļķi pie liela ozola, izdūra viņam acis, nocirta

rokas, un (pakāra pašu zarā. Naktī tur atnāca visādi zvēri saru-

nāties. Lapsa teica: „Tur tanī un tanī valstī nav ūdens, kad viņi
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tik saskaldītu to lielo akmeni, kas tur pie pils, tad butu ūdens

diezgan."

Zaķis teica: „Tur tanī un tanī valstī ķēniņam ir slima prin-

cese, ko neviens nevar izārstēt. Kad viņš tilk zinātu un pārskal-

dītu to lielo akmeni, kas tur pie pils, tad tanī atrastu zelta ābolu;

ja ķēniņa meita ābolu apēstu, tad paliktu vesela."

Viilks teica: „Kad puisis, kam rokas nocirstas un acis iz-

durtas, zinātu, tad viņš nomazgātos rasā un paliktu vesels."

Runas beiguši, zvēri aizgāja projām, Puisis sāka grozīties,
lai pie rasas tiktu, kas bija uz oizOia lāpāmi. Viņš piespieda acis

pie tās un viņa acis palika redzīgas, roku stilbi un rokas atkal

atauga, cilpa atraisījās. Palicis vesels un nokāpis no koka, tas

gāja tūlīt uz to valsti, kur ūdens nebija, saskaldīja lielo akmeni —

nu bija ūdens diezgan. Par to ķēniņš viņam deva pulka naudas.

Nu viņš gāja uz to valsti, kur ķēniņam meita slima, pārplēsa

lielo akmeni, izņēma zelta ābolu, iedeva to princesei un tā, to

apēdusi, palika vesela. Dabūjis princesi par sievu un par bagātu

vīru palicis, viņš devās atkal uz savu tēvu pilsētu atpakaļ.

Gudrais brālis, dabūjis zināt, kā muļķim gājis, likās ari no-

griezties rokas, izdurties acis, pakārties ozolā un gaidīja zvērus.

Zvēr: atnāca un grib sākt runāt, te lapsa iesaucās: „A, re, kur

viņš atkal klausās, ko mēs runājam. Norausim un saplēsīsim

viņu,-lai viņš neizstāsta, ko mēs runājam."

Zvēri norāva gudro brāli no koka un saplosīja viņu gabalu

gabalos.

16. A. 613. Skolnieks R. Tupesis no 75 g. veca A. Jurka.

K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja viens tēvs, kam bijuši divi dēli. Vecākajam

dēlam viņš grib atdot tās mājas, kur viņš dzīvo, bet jaunākajam

gatuves galā taisīt namell. Tā nu tēvs atdod mājas abiem dēliem.

Otrs dēlis apprecējās, un tam arī rodas bērni. Vecākais dels

ari apprecās, un viņš paliek loti bagāts, bet dikti skops. Jaunā-

kajam dēlam pietrūkst maizes namelī ar sievu un bērniem. Viņš

nāk lūgt bagātajam brālim palīdzību. Citu reizi viņš gan ko iedod,

citu reizi atkal nekā.

Vienu reizi atkal atnāk pie viņa jaunākais brālis un ludz, lai

iedod maizi, Bagātais brālis saka: „Lauj man tev izdurt vienu

aci, tad es došu."

Jaunākais brālis domā, ko nu iai dara. Viņš ļauj arī. Tikpat

jau oadā jānomirst. Vecākais brālis viņam izdur aci un iedod

kukuli maizes. Vecākais brālis grib, lai viņš ātrāk nomirtu, neka

katru dienu nāktu pie šā lūgties.
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Jaunākais brālis ar sievu un bērniem maizes kukuli ātri saēd,
atnāk atkal un lūdz, lai dod maizi. Bagātais saka: „Lauj man

tev izdurt arī otru aci, tad es došu."

Jaunākais brālis domā, domā un ļauj arī. Bagātais izdur otru

aci un iedod kukuli maizes. Jaunākais brālis, ejot mājā, ieiet

maldīdamies turpat tuvā mežā, staigā un aptausta: koki vien

ir. Viņš apsēžao pie kāda koka uz celma un sēž. Pēc kāda brīža

uzlaižas kokā viens putns, pēc brīža otrs, atkal pēc brīža

trešais, un viņi visi sāk runāt.

Pirmais putns saka, ka tādā un tādā pilsētā ļaudis slimojot ar

acim un nevarot redzēt; otrs saka, ka ar šī koka lapām varot vi-

ņus dziedināt.

Trešais putns saka, ka tādā un tādā pilsētā trūkstot ūdens,
iedzīvotājiem jāpieved ūdens par četrām jūdzēm; pimnais saka,
ka tur pie pilsētas vārtiem esot akmens, to vajagot novelt, tad

pilsētā būšot skaidrs ūdens.

Otrs (putns saka, ka tādā un tādā pilsētā esot slima ķēniņa
meita. Ķēniņš solot daudz naudas, kas viņu varot dziedināt. Tre-

šais putns saka, ka viņa baznīcā dabūjusi dievmaizīti; to diev-

maizīti viņa izmetusi laulkā, un dcpis viņu ievilcis savā alā; to depi

vajagot nosist, dievmaizīti izņemt un dot ķēniņa meitai apēst.

Putni viens pēc otra aizlaižas. To visu bija dzirdējis jaunā-
kais brālis. Viņš norauj vienu koka lapu, pieliek pie acs un uz

reižu varējis redzēt. Norāvils otru lapu, pielicis pie otras acs un

ar to arī varējis redzēt.

Viņš sapilūcis daudz koka lapu, iebāzis kabatā un nogājis uz

to pilsētu, kuru putni bija teikuši. Viņš sacījis, ka viņš esot dak-

teris, kas ārstējot slimas acis. Pie viņa sanāk cilvēku kā melns

mākonis. Viņš liek tiem pie acim lapas, un visi paliek veseli. Viņš

nu dabūja veselu kasti naudas, nopirtka zirgu un brauca uz to pil-
sētu, kur trūkst ūdens. lebraucis pilsētā, viņš iegājis kādā namā un

un lūdzis, lai iedod ūdeni nodzerties. Nama iedzīvotāji atbildē-

juši, ka viņiem ūdens paiš/laik neesot pārvests. Viņš gājis iekšā

citā namā, kur tiesneši dzēruši alu, vīnu un šņabi. Viņš prasījis, lai

dodot viņam ūdeni nodzerties. Kungi devuši viņam alu, vīnu un

šņabi, bet viņš nedzēris. Kungi teikuši, ka ūdens viņiem jāved
četras jūdzes, tagad pašlaik neesot pārvests. Jaunākais brālis

kungiem teicis: „Es jums ūdeni varu gādāt tīru un skaidru,"

Visi ir ar mieru un sola daudz naudas maksāt, bagāti vairāk,

nabagāki mazāk. Viņš nu savāca daudz vīru, kas pavēla to ak-

meni, uznāca strūkla tīra ūdens, un visās akās tūliņ bija labs

ūdens. Jaunākais brālis saņēma par to daudz naudas.

Tad atcerējās, ko putni bija teikuši par slimo ķēniņa imeltu,
un brauca uz pili. legājis pillī, pieteicies par ārstu, kas varot pa-

glābt slimību. Jaunākais brālis izgājis ārā un gaidījis, līdz depis
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izlien no alas. Kad depis izlīda no alias sildīties, viņš to nosita,

no alias izvilka kasteli ar dievmaizēm un ienesa ķēniņa mieitai, lai

apēd, ko viņa bija izmetusi laukā. Viņa apēda un tūlīt palika
vesela. Jaunākais brālis viņai pieteica, lai nekad nesviežot diev-

maizītes laukā, citādi atkal būs tā slimība. Viņa svēti apņēmās to

nekad nedarīt. Ķēniņš nu viņam ienesa veselu čupu naudas, un

viņš brauca laimīgs mājās.
Jaunākais brālis, pārbraucis mājās, nameii atradis tukšu un

durvis aizslēgtas. Viņš nogājis pie vecākā brāļa, izlikdamies par

kaupmani, pirkt labību: gan rudzus, gan auzas, gan miežus. Viņš

redz, ka sieva un bērni stāv par vergiem pie viņa brāļa. Sieva

un bērni viņu nepazīst jau vairs. Viņš saviem bērniem iedod

kliņģerus. Arī vecākais brālis viņu nepazīst, ieved kambarī un

ēd tur pusdienu. Jaunākais brālis dzird:, ka viņa bērni runā, ka

kliņģerus pārdošot un pirkšot cepuri. Jaunākais brālis prasa

vecākajam, vai nevarētu pa nakti pārgulēt. Vecākais brālis ir

ar mieru dot naktsmājas. Viņš pa nakti prasa, llai dod viņam
vienu apkalpotāju. Vecākais brālis ir jau ar mieru dot arī, un tā

nu viņš dod pats savu meitu. Jaunākais brālis atbild, lai dodot

veco Līzi, viņš brāļa meitu negribot.
Pa nakti visi iet gulēt. Jaunākais brālis saka LīzeK lai ap-

sēžoties, gribot ar viņu kādlus pāru vārdus parunāt. Viņš prasa,

vai viņa to nepazīstot.

„Ak, kā lai es tevi tādu kungu pazīstu?"

„Es esmu tavs vīrs Fricis, vai tu manii nepazīsti? leskaties

labi," viņš saka,

„Mans vīrs sen jau ir miris."

„Es tas esmu."

Viņa ieskatījās labi un nu tik vēl pazina savu vīru.. No rīta

pie durvim sauc saimniece: „Ej, Līz', riju kult!"

Bet jaunākais brālis sacīja, ka šodien Līze neiešot kult. Pēc

kāda laika sauc saimnieks: „Līz', ej rijā labību kult, citādi tevi pa-

dzīšu ar visiem bērniem!"

Jaunākais brālis atbildēja, kā Līze neiešot vis rijā kult. Ap-

ģērbies labās drēbes, viņš nu izgāja no Ikambara un devās pa-

zīstams vecākajam brālim un arī saviem bērniem. Tad jaunākais

brālis ar visu savu dzimtu pārgāja atkal pats savā namelī.

Otrā rītā atnāca pie viņa vecākais brālis un prasīja, vai tie

visi paliekot bagāti, kas izdurot acis. Jaunākais brālis arī ie-

stāstījis, ka visi paliekot bagāti.

Viņš pārgāja mājā un licis sievai, lai izdur acis un palaiž

viņu mežā. Sieva arī visu to izdarījusi. Viņš iigi maldījies pa

tmežu, kamēr pēdīgi nomiris.

Vīru par velti izgaidījusies, sieva palikusi loti bēdīga, arī

viņas bērni no trūkuma un raizēm saslimuši un nomiruši un tā iz-
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jukusi visa bagātā brāļā dzimta., Beigās sieva griezusies pie vīra

brāļa, lai nākot vadīt saimniecību. Viņš arī atnācis un nu dzī-

vojis laimīgs sava skopā brāļa mājās.

7. A. 613. K. Bika Gaujienā.

Vienam tēvam bija trils dēli Mazi būdami, tic dzīvoja pie tēva

mājā; bet kad tie bija labi paaugušies, tad tēvs tos sūtīja iet pa-

saulē, lai tur mācītos kādu derīgu amatu, jeb citādi kā sev maizi

pelnītos. Reiz viņš tos piesauca pie sevis un tā teica: „Mani mīļie

bērni, še ņemiet ceļam pārtiku un ejiet ar Dieva palīgu sev laimi

meklēties, tikai lūdzami uzturieties godīgi un neaizmirstiet savu

veco tēvu, tad jumts visādā ziņā būs izdošanās un labi veiksies;
bet par visām lietām nenlcinājiet un nedariet pāri savam mazā-

kam brāļaim,"

Saņēmuši tēva svētību, vini devās ceļā. Uz ceļa viņi sacīja

jaunākam brāļam: „Edīsim tagad papriekšu no tavas cibiņas un

kulītes, un kad tev vairs nebūs, tad ēdīsim no mūsu."

Mazākais brālis bija ar to mierāl. Iztukšojuši mazā brāļa

barību, 'tic vairs tam nedeva no savās kulītes. Tā mazākais brālis

jau kādu dienu bija, tā sakot, badu cietis. Beidzot visi trīs pie-
nāca pie jūrmalas. Te nu vecākie brāļi saķēra jaunāko, un uzsē-

juši uz kāda dēļa, ielaida to jūrā. Nabadziņš gan kliedza, gan žē-

lojās, gan lūdzās, lai jel cietsirdīgie brāļi apžēlojoties un negrū-

žot redzamai nāvei rīklē, bet viss bija velti, viņi nemaz neapžē-
lojās. Brāļi aizgāja savu ceļu, atstādami pastarīti viņa liktenim.

Te uz reizi ap vakara lailku jaunākais brālis tika piegrūsts pie

kāda staba jūras vidū. Ar Dieva palīdzību viņam izdevās atsvabi-

nāties no saitēm un dēļa un uzrāpties staba galā. Ap pusnakti

viņš par lielu brīnumu apakšā izdzirda kādus sarunājamies. Viņš

prasīja: „Kur nu, brāli, tagad Indriķis vēl kavējas, ka nenāk mājā?
Man nemaz nav saprotams, kur viņš tagad varr atrasties."

„Vai tad tu nemaz nezini, ka viņš tagad ir pilsētā, jo tur

viņam ir jāmoca ķēniņa meita, kas ar' būs drīz pagalam, tā jau
esot tuvu miršanai," otra baiss atbildēja.

„Bet klausies!" piirmējā balss atkal iejautājās, „vai tu nezini,
kā varētu viņu ārstēt, jo kas zin mocīt, tais arī zim dziedināt."

„Ir jau diezgan viegli to lietu izdarīt," pirmītējā balss tam

atbildēja, „vajaga tikai atrast augstāko baznīcu, un ja tai krusts

galā, tad tas krusts jānomazgā skaidrā ūdenī un ar šo ūdeni jā-

mazgā ķēniņa meita, tad tā paliks vesela."

Šai runai beidzoties, arī viss apakšā palika atkal klusu. Bē-

dulītis staba galā bija to visu noklausījies, kas tika lejā runāts, tā

ka gandrīz neviena vārda nebija palaidis garām. Pārvadījis garo

nakti uz sava staba, viņš atmodās agri rītā, kad saule tikko lēca.
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Par 'lieliem brīnumiem, tas ieraudzīja jaunu laiviņu, kasi, kā rādī-

jās, tur bija vēja piedzīta. Būdams par to loti priecīgs, viņš naigi
ielēca laiviņā un īrās uz krastu malu. Tur netālu no krauja bija

pilsēta, kāda ķēniņa mājoklis. Pilsētā zvanīja ar visiem pulkste-

ņiem jeb zvaniem, visi pilsētnieki bija tais lielākās skumjās un

bēdās. Kad jauneklis prasīja, kādēļ viņi tā nobēdājušies, tad tie

atbildēja: „Kā tad gan -mums nebēdāties, jo ķēniņa meita ir tuvu

miršanai?"

Bēdulītis tūlīt noprata, ka viņš ir ticis tai pašā pilsētā, kur

ķēniņa meita ir velna apsēsta, par ko viņš uz sava staba gala

bija dzirdējis. Viņš nekavēdamies steidzās uz ķēniņa namu. Droši

viņš gāja pie ķēniņa un viņa meitas, lai tur aprunātos, un ķēniņš
dotu palīdzību, kas vajadzīga, lai viss tiktu sagādāts viņa meitas

izārstēšanai. Bet pie durvim stāvošie sulaiņi ne par ko negribēja
laist noplīsušā skrandu lāča pie ķēniņa, jo ķēniņš, kā viņi stāstīja,

pavēlējis nevienu nepielaist pie sevis. Tikai ar lielu lūgšanu tie

pēdīgi apžēlojās.

Pie princeses gultas stāvēja simtiem- dakteru, kas visādi

pūlējās viņas sāpēs atvieglināt, bet viss bija velti. Pats ķēniņš

bija loti noskumis. Izdzirdis pastarīša stāstīšanu, viņš negribēja

ticēt, ka tas skrandu lācis varot un apņemoties viņu meitu iz-

ārstēt, kas tik daudziem dalkterlern nevarēja izdoties. Piekodi-

nājis, ka, ja tam neizdošoties viņa meitas izārstēt, tad to tūlīt pie
karātavām pakāršot, ķēniņš tam deva zaldātu pulku līdza un

atlaida.

Viņš atrada augstāko baznīcas torni, kam bija krusts galā, un

tur uzkāpis, nomazgāja to ar ūdeni un apmazgāto ūdeni ielēja

pudelē. Laimīgi viņš atkal nokāpa no torņa gala un steidzās uz

ķēniņa pili.

Vilsi dakteri tūlīt tika no viņas projām aizdzīti. Ar pirmās
reizes mazgāšanu princese jau atvēra acis un apskatījās, kas ap

viņu notika. Tikko otru reizi viņš bija mazgājis ar šo ūdeni prin-
ceses krūtis un galvu, tad tā jau pacēlās sēdus savā gultā. Vecāki,
to redzēdami, skaņi no prieka iekliedzās. Tikko mūsu brīnuma

dakteris princesi bija trešo reizi mazgājis ar svētīto ūdeni, tā ari

viņa izkāpa no savas gultas un apkampa savus vecākus.

Ķēniņš tūlīt steidzās pie sava labdara un tam ļoti pateicās.

Viņš to lika aizvadīt uz pirti un nomazgāt. Pa tām starpām visā

pilsētā divreiz skaņi sāka zvanīt. Pirmāk viņi zvanīja no bēdām,
bet tagad no prieka. Visi steidzās uz ķēniņa pils priekšu ap-

sveicināt izveseļojušos princesi.

Kad pastarītis bija nomazgājies, tad to apģērba ar skaistām

drēbēm, ķēniņš viņam deva savu gredzenu rokā, lika sajūgt dār-

gākos un brangākos zirgus un abiem ar princesi braukt pa pilsētu.
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Ļaudis uz visam ielām apsveica ar prieku izveseļojušos princesi

un viņas brīnuma ārstu.

Tā pa ielām braucot, viņš ieraudzīja savus brāļus, kas slaucīja
ielas. leraudzīdami ķēniņa karieti braucam, tie sabijušies krita

pie zemes. Pastarītis tos pazina un laipni uzrunāja. Tie sāka vi-

ņam prasīt, kā gan šis pie tādas laimes ticis. Viņš arī nemaz ne-

slēpa, bet vārdu pakal vārda tiem visu izstāstīja, kaut gan viņi
tam tikdaudz Jauna bija darījuši. Viņi nelūdzās ne piedošanas

par to, ka to bija jūrā iesvieduši, bet slotas nometuši, steidzās uz

jūrmalu, lai arī viņi sagūtu tādu pašu laimi, kā viņu brālis. Mazā-

kais brālis atkal ar princesi aizbrauca mājā.
Atstāsim uz kādu laiciņu princesi un viņas dzīvības glābēju,

un klausīsimies, kā tiem brāļiem labi izdevās. Viņi bija labu

laiku izmeklējušies brāļa aprakstīto stabu jūras vidū, bet neva-

rēja tā nelkā atrast. Pēdīgi ap vakara laiku tak tiem laime uz-

smaidīja un viņi atrada to pašu stabu, uz kura jaunākais brālis

nakti baļļa pavadījis. Ar priecīgu sirdi, tie rāpās staba galā. Tā

gandrīz dvašas ne vilkdami, tie nosēdēja labu laiku. Ap pusnakti
tie izdzirdēja apakšā žēlošanos un gaudošanu. Viens no vīriem

žēlojās un sacīja: „Kas tad gan varēja taru vīram sacīt, kā ķēniņa
meita ārstējama, jo neviens no cilvēkiem nevarēja tā zināt, kā tikai

mēs paši."

„Ja tik kāds nebūs noklausījies mūsu sarunas uz staba gala,"
kāds otrs prātoja.

«lesim, brāļi, raudzīties, vai tikai vēl kāds netup uz staba

gala," visi vienā mutē iesaucās.

Kā sacīts, tā darīts. Izgājuši tie tiešām leraudzīja staba galā
abus laimes (meklētājus un tā kratīja stabu, ka tie iekrita jūrā un

noslīka. Labāka gala tie arī nevarēja sagaidīt, jo tie bija vēlēju-

šies, lai jaunākais brālis noslīktu.

Pastarītim, kā jau ķēniņš bija apsolījis, tika atdota puse val-

stības un arī ķēniņa meita par sievu. Viņi abi dzīvo it Laimīgi vēl

šodien, ja tikai nava nomiruši."

8. A. 613. Rupais Nīcā. L. P. V, 262 (117, 8).

Vienreiz bijuši divi brāļi: viens bagāts, otrs pavisam nabags.

Bagātajs bijis tik sīksts, ka nedevis nabaga brālim ne maizes dru-

pačiņu. Reiz nabadziņš atskrējis ar asarām: «Apžēlojies, bagāto
brāli — man sieva un bērni mirst badā, atmet taču kādu rie-

kužiņu."
Bet bagātais izsunījis viņu un aizdzinis ar negodu projām.

Nu savās bēdās skrējis citur maizi meklēt; bet steidzoties vienā

vietā kāja piepēži atsitusies pret akmeni, vai citu Iko cietu — tik

tik nepaklupisi. Viņš iesaucas: „Ak tu velns! kā sasitu kāju," un

skrējis tālāk. Bet nu gadījusies upe priekšā un upes malā bijusi
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laiva, uz mufei apgāzta. Jau gribējis laivu ūdenī velt un pāri cel-

ties; bet atkal apdomājis; „Tikpat! vakars klāt, sasista kāja arī

sāp — labāk palīdīšu apakš laivas nogulēties."

Gulējis, gulējis — te ap pusnakti dzird: četri velni izkāp no

upes un runā; „Tas vīrs, tur pirmīt skriedams, nosita kāju pie

akmeņa, bet to viņš nezin vis, ka apakš tā paša akmeņa tik daudz

zelta naudas glabājas."

„Viņš arī nezin," otrs vēl ieminējies, „ka slimās ķēniņa meitas

zāles turpat pie gultas, apakš grīdas* pabāztas; citādi viņš to pa-

teiktu un nopelnītu lielu naudu, ķēniņa meitu izdziedinādams."

„Viņš arī nezin," ir trešais ieminējies, „ka te, pār šo upi, tagad
tiltu taisa un, ka tilts tikai mūsu dēl naktim sabrūk, kas dienā uz-

taisīts; ja viņš to zinātu, tad būtu pateicis tilta cēlējam, lai uzvelk

tiltam trīs krustus — nesabruks vairs."

Nabadziņš visu to noklausījies. Gaismiņā, kad velni atkal upē

iegājuši, viņš izlīdis no laivas apakšas, aizsteidzies pie ķēniņa

meitas, izņēmis zāles no pagrīdas un izdziedinājis slimo. Ķēniņš,

par tādu labumu, piebēris nabadziņam veselu kuli ar zeltu un vēl

pavadījis tencinādams.

Nu gājis, ar zelta kuli1 kaklā, pie tilta cēlēja. Cēlējs brīnum

bijis nobēdājies. Un kā arī ne? Cik dienā domā pastrādājis, tik

pa nakti sabrucis upes dzelmē. Bet nabadziņš mierinājis: «Nebē-

dājies vis! Uzvelc tiltam trīs krustus — nesabruks vairs."

Labi! uzvilcis trīs krustus. Un skat — nabagam taisnība. Nā-

kamo nakti tilts nebrucis ne lūdzams. Nu tilta cēlējs, zināms, prie-

cājies par tik gudru padomu un patencinādams piebēris nabadzi-

ņam veselu kuli ar zeltu. Tās jau nu bija divas kules; bet mājā
iedams pacēlis vēi to akmeni, kur kāju sasitis, un piebēris ir trešo

kuli ar zeltu. Tad pārsteidzies gavilēdams pie sievas un uzcēlis

lepnu jo lepnu pili, taisni bagātajam' brālim, tā sakot, deguna

priekšā.

Bagātais brālis, to redzēdams, skaidri trīcējis; atskrējis pie
nabadziņa: «Apžēlojies! kur tu tādu naudu ņēmi, tik lepnu pili
celdams?"

«Kur ņēmu? Nopelnīju!"

«Nopelnīji! Kur tad? Pasaki, mīļais, labais brālīt, man arī —

es iešu arī papelnīties."
«Labprāt! Redzi, tiklīdz no šejienes iziesi, ieraudzīsi akmeni;

tur tev jānosit kāja, lai labi iesāpas, un jāiesaucas: ak tu velns, kā

sasitu kāju! Nu, un tad ej atkal, kamēr upes malā ieraudzīsi ap-
gāztu laivu. Apakš tās laivas tev jāpārguļ nakts un labi jānoklau-

sās, ko upes malā runā, gan tad pie naudas tiksi."

Un bagātais brālis tūliņ elzdams pūzdams aizskrēja pie ak-

meņa, tīši nosita kāju un vaimanāja: «Ak tu velns! kā sasitu kāju!"
Tad aizskrēja pie upes un apgulās apakš laivas. Naktī iznāca tie
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paši velni no upes un šķaudīja un pukojās: „Kas tikai to ķēniņa

meitu izdziedinājis; kas tikai tilta cēlējam padomu piedevis? Lai

saka, ko grib — te kautkur slepeni noklausās mūsu sarunas. Kad

tikai nav tepat apakš laivas? Skatīsimies un pasauksim vēl klibo

arī."

Tūliņ aurējuši klibo. Klibais velns atklibojis: „Ko vajaga?"

„Nāc, nāc!" citi atteikuši, „paskatīsimies, kas te mūsu saru-

nas noklausās."

Nu apgāzuši 'laivu un atraduši bagāto brāli. Klibais velns

tūliņ satvēris šo cietām rokām un ierāvis ellē.

9. A. 460. 613. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

L. P. I, 49 (17).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Reiz divi

gudrie iet pasaulē vēl gudrības mācīties, bet muļķīgais klusu aiz-

bēg no mājām- brāļiem pakal un tos panāk lielā mežā. šinī mežā

visi trīs met kauliņus, lai zinātu uz kuru pusi katram jāiet. Muļ-

ķīgajam krīt pa labo roku iet. Bet ja kāds ātrāk pārnāktu un

gribētu izzināt, kā katram svešumā klājas, tad norunā: iedurt

zināmā ozolā katrs savu tēva dotu nazi. Kuram nazis norūsējis,
tam labi neklājās; kuram spožs, tam- labi. Tā brāli izšķīrās! Muļ-
ķīgais pirmo nakti pavada turpat mežā. Viņš uzlien lielā ozolā,

apjož siksnu ap ozolu, gar rumpi un tad gul. Ap pusnakti gulē-

tājs uzmožas un izdzird, ka zem ozola Čukst. Viens prasa: „Ko
tu laba šodien redzēji?"

„Redzēju trīs brāļus, kas katrs pa savu ceļu aizgāja."

„Raugi viņus rokā dabūt, jo viņu dvēseles mian brangi de-

rētu," pirmais atbildētājam pavēl.
„Nu, ko tu laba redzēji?"

„Bs redzēju vienu slimu princesi. Mācītājs viņai deva diev-

maizīti, bet dievmaizīte nekrita pie altāra zemē un liels krupis,
nevienam neredzot, ievilka dievmaizīti apakš altāra. Zināms, ja

dievmaizīti krupim atņemtu, tad princese tiktu vesela; bet kas lai

to zinr

„Gada, ka par krupi neviena dvēselīte nedabū zināt!" pir-
mais otram atkal pavēl

„Nu, ko tu laba redzēji ?"

„Es redzēju vienā ķēniņa valstī no karstuma un sausuma visu

ūdeni izžuvušu. Bet pusjūdzi no ķēniņa pils ieraudzīju lielu ak-

meni, ko paceļot, būtu ūdens upēs, akāsi, ezeros bez gala.

„Gādā, ka par akmeni nedabū neviens zināt; citādi visas šīs

dvēseles atspirgtu un dzīvotu vēl ilgi, kamēr dažas no viņām rokā

dabūtum."

Beidzot pavēlētājs teic, itkā atminēdamies: „Pag! izgudrojiet
visi kopā, kā šos trīs brāļus visvieglāki rokā dabūt."
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„Es domāju," vienis tūdaļ priecīgu iesaucās, „ka visvieglāki

viņus tā savaldzinātam. Mēs būsim trīs >mūzikanti, viens ar pi-

joli no zirga galvas, otrs ar tauri no zirga kājas un trešais ar basi

no zirga astes. Ja brāli uzminētu, no kā šie mūzikas daiki taisīti,
tad dosim viņiem trīs kulēs naudas; ja ne, tad viņu dvēseles mūsu

nagos. Bet, iekams deram-, mums labi priecīgi jāuzdzīvo, jālēc un

jāspēlē. Tad brāļus l-abi iekārdināsim."

Tagad spriedēji aiziet. Tiem ne jausmas, ka ozolā to visu

kāds noklausījies. Saulītei lēcot, muļķīgais atstāj ozolu un stei-

dzas pie slimās princeses. Izteic par krupi un padara princesi
tai pašā dienā veselu. Ķēniņš aiz priekiem gan nelaiž glābēju

projām, uzspiezdams muļķīgajam princesi precēt, bet šis atbild:

„Kāzas noturēt vēl laika diezgan, man jau vēl citi apsēsti jāat-

pestī. Atpestīšu ir tos un tad."

Ķēniņš paklausa un pavada spožā karītē savu nākamo znotu

līdz otra ķēniņa robežai. Ak tu žēlīgais Dievs! Šinī ķēniņa valstī

viss iztvīcis: akas tukšas, upes tukšas, peļķes un ezeri sausi, ka

nav ne ko maizes izcept. Muļķīgais brālis nu parāda akmeni, ko

paceļot tik daudz ūdens nāk, ka paši cēlāji tikko izimūk. Ķēniņš
aiz priekiem glābēju vai pat uz rokām nesdams, uzspiež, lai viņa
vienīgo meitu precot. Nu muļķīgajam jau divas brūtes. Bet šis

tūdaļ precībās neielaižas, tik atbild: „Kāzas noturēt vēl laika

diezgan, jo man vēl citi apsēsti arī jāatpestī. Atpestīšu tois un tad."

Pēc trijām dienām muļķīgais brālis steidzās uz to vietu at-

pakaļ, kur naži iedurti, un redz, ka abu brāļu naži norūsējuši, bet

viņa spožs kā saule. Ko nu? Jāiet jau brāļiem palīgā. let, iet,
kamēr beidzot -abus atron pie muzikantiem. Viens grib derēt; otrs

tāpat. Bet muļķīgais brālis -der tūlīt uz karstām pēdām un uzmin

uz matu visus mūzikas daikus. Viņš paņem 3 kules naudas un

ved brāļus pie tēva uz mājām. Viduvējs brālis labprāt grib līdz

iet; bet vecākais klusu rauga viduvējo pierunāt, labāki muļķīgo
brāli nokaut, lai tēvs nezinātu, ka muļķīgais gudrāki izdarījis par

viņiem. Muļķīgais, vecākā brāļa nodomu zināt dabūjis, nemaz par

to neļaunojas, bet saka: „Mīļo brāl! vai es vainīgs, !ka 3 kules

naudas nopelnīju? Ja tev ar šīm 3 kulēm, mūsu starpā izdaloties,

nepietiek, tad pamācīšu, kā viens pats pie citām tiksi. Ej mežā,

pie tā un tā ozola, uzlien vakarā viņa zaros un noklausies naktī,
ko apakšā runā. Es tā darīju un — redzi — man 3i kules naudas."

Vecākais brālis aiziet pie ozola un šie abi atkai griežas pie
tēva uz mājām.

Nakti vecākais brālis dzird zem ozola, kā runā: «Brīnums!
kas gan varēja mūsu norunu izzināt? Vai nebūs tik kāds to visu

noklausījies? Jārauga, vai nav kur kāds uz koku uzlīdis!"

Velni sāk meklēt un atron ozolā vecāko brāli, ko tūliņ
dusmās saplosa.
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Muļķīgais brālis mājās izstāsta tēvam un viduvējam brālim

pilnīgi visu savu laimi un atgadījumu. Viņš uzaicina vidējo brāli
vienu princesi precēt un pats otru. Abi brāļi bijuši tik vienādi, kā

izspļauti.
Tā arī notiekas. Pēc labiem gadiem muļķīgais brālis aiz-

brauc ar savu ķēniņieni pie viduvējā brāļa ciemā. Un nu abi

brāļi izstāsta savām sievām, kā toreiz ar precībām gājis. Sievas

pasmejas par tādu gudrību un dzīvo laimīgi, kā dzīvojušas.

10. A. 613. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. L. P. V, 249 (117, 3).

Vīnam veiram divi dāli: vīns teikoja pāc toisnības, ūtrīs pāc

natoisnības. Tis, kurš pāc natoisnības teikoja, izdoura tam toisna-

jam ocs, topāc, ko viņš tū natoisnū arvīnu roja, lai labūjūtīs, Toi-
snais nu bej naredzīgs un viņam nabej navīna vadūna, todāļ vo-

jadzāja pa zemi ropātīs un ceļu or pierstim meklēt. To viņš ropā-

jās pa k alnim un gravām, komār baidzūt īropājās mallū veiru olā,
kurš toi breldī nabeja mojā. Dreizi arī pomoca mallīs veirs un

pāc viņa to puiss. Mallīs volcāja puisim: „Kū loba posaulē ra-

dzāji un dzierdāji?"

„Kū tnu dzierdāiju? Dzierdāju, ko vusā posoulē oudans pī-
troucis."

„I, tu muļķis! Pī oudans var otri tikt: jāņam Brenču krū-
dzinīka mallals zirgs un jājoj iz meža molu, kur kods ērškis or

trim zīdim oug; tis jdjūt jāizraun or vusām soknēm, tad bous tai

vītā oudans, vai cik."

Pāc to iznoea ūtris puiss.

„Kū tu pasoulē loba dzierdāji?"

„Dzierdāju, ko vīna ķēninana ešūt voja."

„I tu muļķis! Tai pašā ustabā ir zaļa vārda apakš dāļā. Ko

tū izņamtu un or tū (vardi) ķēnināni opspaidītu, tod poliktu
vasaļa."

Pāc to īhoca trašīs puiss.
„Kū tu pasoulē loba dzierdāji?"

„Dzierdāju, ko pasoulē divi brāļi: vīns teikajas pīc toisnī-

bas, ātrs pīc natoisnības; tis natoisnīs izdouris tam toisnam ocs

un nu viņš naredzīgs ropājūtīs."

„I tu muļķis! Loi taisnīs dāls īt orā un reita rosā trīs raiz

ocs nūmozgā — bous vasals."

Kad tū toisnīs brols oizkrosnī dzierdāja, kū maliīs veirs teica,

tad tis nū prīkim gribāja vai auški izlākt. Un nokūšā reitā, kod

mallī veiri nū olas izgoja, toisnīs dāls lāča auškī un imozgāja ocs

reita rosā: jou tai raizē drusku vorēja dinas gaismu nūblanst;
ūtrā reitā otkal mozgāja: nu jou ocs vēl spūdrākas polika; trašā

reitā otkal mozgāja: nu varēja redzāt, ko pa prīšku. Tod to
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laime! Nū prīkim tis toulīt aizgāja pī vājās ķēninanas un izdzī-

danāja ar tū vardi ori ķēninani. To nū prīkim īdeva vīnam doudz

noudas, cik vīn varēja ponest. Nu aizgāja pī Brenču krūdzinīka

un prasīja tam dzart; bet krūdzinīkam nabei kū dūt

„Nu, kod tev nav kū dzart — dūd tod sovu mallū ziergu leidz

līlam mežam raujot, tod tev bous pašam oudans, bous arī mun."

Lobi. Viņš jāja un jādams izrāva ērška kroumu: toulīt go-

dījās tur avūts un vusas pasouls upes potika voļā un sāka tecēt.

Krūdzinīks bej bogāts cilvāks; tis por tādu labumu ori īdeva

taisnam doudz noudas, Toisnīs brāls pārgāja aplam bogāts mājā.
Kad ūtris brāls tū vazumu noudas radzēja, tod torni ori īkārdājās
tādu bagātību sogrābt: viņš izdoura pats sev ocs un oizrāpājās
iz mallū veiru olu. Bet kod viņš tik dziļi nabej īleidis oizkrāsnī,
kā pirmīs brols, tad mallī veiri viņa smoku sajuta un sapflūsīja.

11. A. 613. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka „Sborņik"

128 (90). L. P. VII, 11, 25, 5, 7. Andrejanoff, Lettische

M ā r c h c n 44—47.

Bija divi brāļi, tie sadomāja pasaulē iet mantu iepelnīt. No-

gāja abi pie kuplas liepas, iedūra katrs savu nazi, norunādami

tā: „Kurš no abiem ātrāk pārnāktu, tam jāiet otra nazis aplūkot.
Ja nazis spožš — tad brālis dzīvs."

Labi. Nu aizgāja katrs pa savu ceļu. Jaunākais brālis, iet, iet

pa svešu apgabalu, nevar neko nopelnīt dabūt, nāks pēc gada uz

tēva zemi atpakaļ. Aiziet pie naža, abi naži spoži, brālis, zināms,
tad ir dzīvs. Bet tas bija jau pret vakaru, un tā ka tālu bija jāiet,
tad viņš nolikās turpat koka apakšā pārgulēt nakti,. Šī nakts bija
taisni paša Jāņa nakts. Šis guļ, te ap pusnakti dzird: atlaižas bars

žagatu, nometas egles virsonē, ka spārni nožvakst vien. Tup,
tup šīs egles galā — sāks sarunāties: „Vai zināt, māsiņas, arī ko

jaunu?" tā viena žagata ieteiksies, „es zinu lielu, skailstu pilsētu,
tanī pilsētā viss papilnam, tilkai ūdens vien tur nava. Tomēr tai

ligai lēti līdzamus. Aiz pilsētas, uz lauka, aug kupla liepa; ja liepas
tuvumā parakņātu, tad vesela upe ūdens tur iztecētu."

Bet otra žagata sacīja: „Vai, jūs, māsiņas zināt, ko es zinu?

Bs zinu vienu kalnu, tai kalnā ir visvisādi dārgumi : tomēr piekļūt
tur neviens nevar. Bet ja Jurģu rītā, gaismai svīstot, kāds kal-

nam trīs vagas apdzītu apkārt, tad kalns atvērtos un dārgumus
iemantotu tas, kas aris."

Tā katra žagata pastāstīja citām savas jaunās ziņas. Pastā-

stīja ziņas, izcēlās gaisā, spārnus saoirzdamas, un aizlaidās. To-

mēr gulētājs tur egles apakšā tūdaļ noskārta: šīs runātājas nebi-

jušas vis vienkāršas žagatas, bet gan raganas, kas Jāņu naktīs

apkārt skraidīdamas, viena otrai pastāsta piedzīvojumus.
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Rītā jaunais brālis 'kā cēlās, tā projām uz to 'pilsētu, par ko

ragana bija stāstījusi. Jā
— aiziet, ierauga lielu, skaistu pilsētu.

leiet pilsētā, prasa: „Dodiiet imian nodzerties!"

Bet pilsētnieki atsaka: „Ai, svešniek, būtu mums ēst prasījis,
dotum labprāt, bet dzēriena mutms' pašiem- nav. Viiiss mums pa

pilnam, bet ūdens — ja gribi mirsti nost — arī nava."

Šis saka pilsētniekiem: „Ko dosit man, es ūdeni parādīšu?"

Pilsētnieki teic: ,yDosim maksu lielu lielo."

Labi. Kad bija norunājuši, tad viņš paņēmia pilsētniekus, iz-

veda aiz pilsētas pie kuplas liepas un lika rakt. Izraka padziļu
bedri — te jaunais brālis liek apstāties un, pielicis ausi pie zemes,

klausās. Dzird — ūdens krāc. Nu viņš saka strādniekiem: „Diez-

gan ir! Atnesiet tikai (krietnu akmeni." Paņēma akmeni tin kā

svieda bedrē, piepēži izšāvās vesela ūdens straume. Ūdens tecēja
uz pilsētas pusi, aizraudams veselus dārzus un namus sev līdz.

Tā rādījās pilsētas vidū pilnīga upe skaidra ūdens. Visa pilsēta

gavilēja. Pilsētnieki aizmaksāja visu apsolīto algu ūdens atradē-

jam un pavadīja to godinādami uz mātām.

Pirmais darbs jaunajam brālim bija izdevies — nu devās pie

otra, pie tā kalna, kur dārgumi esot. Bija Jurģa diena. Viņš ņēma

zirgu, izara trīs vagas kalnam riņķī. Kā iizara
— kalns tūdaliņ sa-

gruva. leies kalna iekšienē — ai manu dieniņu! — Kas tur dār-

gumu! Zelts, sudrabs, dimanti — viss pārpilnam. Ko nu raizēties

vairs? Stāvus bagāts. Nu sapirka dārgus zirgus, dzīvoja kā

lielskungs.
Bet reizi pa lielceļu sešiem zirgiem braukdams, satiks savu

veco brāli no svešatnes kājām nākam un mazu kumeļu rokā ve-

dam — tilk bija varējis iedzīvoties svešā zemē. Šais redz tādu ie-

vērojamu kungu pretim braucami, pagriezīsies jau notālēm sāņus

ar savu kumeliņu. Bet tiklīdz bija viens otram klāt, tūdaļ jaunais
brālis pazina veco, lika zirgus apturēt. Sasveicinājās abi brāli

un nu jaunais apvaicājās: „Kur tad tu, brālīti, biji? Ko redzēji?
Ko piedzīvoji?"

Veco brāli saņēma stipras žēlabas — viņš rādīja uz savu

kumeļu: „Te, lūk, ir viss, ko svešatnē iemantoju."

Tad jaunais brālis izstāstīja: „Tā un tā: arī es pārrados tuk-

šām rokām no svešuma: bet Jāņu naktī pārgulēdams apakš tās

egles, kur mūsu naži iedurti, dzirdu raganas sarunājamies, apgā-

dāju vienai lielpilsētai ūdeni, nopelnīju lielu atlgu, atradu vienu

kalnu ar dārgumiem un paliku par lielu, bagātu kungu."

Vecais brālis klausās, klausās — sāks šim vareni žēl palikt,
ka tik ilgi pa pasauli nodauzījies un vienā kumeļā tikai iedzīvojies

Palūk, jaunajam brālim, kas tam viss nava? Dusmās viņš ņē-

mās —
nosita labāk to pašu kumeļu.
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„Pagaidi," viņš domāja, „ja jaunais brālis maceja tāda bagā-

tībā iedzīvoties, tad, es, vecāks būdams, iedzīvošos vēl jo lielākā."

Viņš aizgāja Jānu nakti pie tās pašas egles un guļ. Pienāk

pusnakts, atskries atkal bars žagatu, spārni vien nožvākst, kā

egles galā sametas. Sametas, iesāka runāt. Viena saka: «Māsi-

ņas, vai zināt ko jauna? To, ko pērn te runājām par ūdens trū-

kumu, par dārgumiem kalna iekšienē, to visu viens ir izdibinājis

un izdarījis. Tagad jāapskatās, kad tikai kāds te egles apakšā
nenoklausās?"

Šīs kā nonāks zemē, atron veco brāli. Raganas nu viņu ap-

ēda, un manai pasāk ai ir beigas.

12. A. 613. Latgales pasaka Latvju kultūras kr.

Reiz dzīvoja divi brāli: viens bagāts un otrs nabags. Na-

baga brālis iet pie sava bagātā brāļa lūgt sieku rudzu. Bagātais
brālis saka: „Dod man izdurt vienu ac4 tad es došu sieku rudzu."

Brālis dod izdurt aci, aiznes uz māju sieku rudzu un izcep
maizi. Kad maizi apēda, atkal iet pie bagātā brāļa un lūdz sieku

rudzu, Tad bagātais saka: „Lauj izdurt arī otru aci, tad iedošu

sieku rudzu,"

Nabagais teica: „Labi! tikai noved mani uz pļavas zem

laivas,"
Tā arī notiek. Tur vakarā atskrien trīs kraukli, un vecākais

stāsta: „Vienaim ķēniņam ir meita, kas ir ļoti slima. Tas ir tādēļ,
ka zem viņas gultas ir viena varde."

Otrā naktī atkal atskrēja trīs kraukli un nu otrs teica: „Vienā
valstī nav ūdens; bet kad kāds paraktu turpat viena kalniņā, tad

uz reiz būtu ūdens diezgan, un neviens vairs neslāptu."
Trešo nakti atkal atskrēja kraukli) un nu trešais sacīja: „Ja

kādam sāp acis, tad vajag tās trīs rītus rasā nomazgāt."
Pēc šiem vārdiem kraukli aizskrēja. Tad nabaga brālis arī

visu tā Izdarīja un palika redzīgs. Nu viņš gāja tālāk un nogāja

uz pirmo ķēniņa valsti ķēniņa meitu dziedēt. Tur viņš uztaisīja
dzelzs cepli, ielika vidū to vardi no meitas pagultes un sadedzi-

nāja. Meita palika tūliņ vesela un ķēniņš viņam samaksāja lielu

algu.
Nu nabaiga brālis aizgāja uz otru valsti, kur ūdens trūka, un

izraka aku, kas bija pilina ar skaidru ūdeni. Tās zemes ķēniņš vi-

ņam atkaļ aizmaksāja lielu algu.

_Nabaga brālis nu pārnāca mājā ar lielu bagātību un gribēja
izmērīt savu naudu ar sieku. Tā viņš aizsūta savu dēlu uz ba-

gāto brāli pēc sieka. Dēls arī aizgāja un lūdza sieku, bet bagātais
brālis brīnīdamies vaicāja: „Ko tad nu ar sieku mērīsit?"

Dēls atbild: „Es nezinu, ko tēvs darīs."
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Bagātais nu arī iedod sieku un puisēnsi to aiznes savam tē-

vam. Kad tēvs naudu bija izmērījis, puisēns sieku atkal aiznesa

atpakaļ, bet sieka dibenā bija palicis viens naudas gabals. Kad

dēls aizgāja, bagātais brālis tūliņ apskatīja sieku un, atradis tur

naudu, tūliņ aizskrēja uz brāli: „Kur tu tik daudz naudas jēmi?"
Brālis viiņami arī visu pastāstīja: „Kad tu man izdūri acis, es

tev lūdzu, lai tu mani aizved uz pļavu zem laivas. Kad es sēdēju
zem tās laivas, tad nakti tur atskrēja trīs kraukli un sāka runā-

ties. Vienam ķēniņam esot slima imeita, un kas to izārstēšot, tam

ķēniņš došot lielu maksu. Otru nakti kraukli atkal stāstīja, ka

vienā valstī neesot ūdens, un teica arī, kā tur var ūdeni dabūt.

Trešo nakti atkal atskrēja tie paši kraukli un runāja, kas esot ne-

redzīgs, tam vajadzīgs trīs reizes rīta rasā nomazgāties, tad pa-

likšot redzīgs. Es nomazgāju rasā acis, paliku redzīgs, aizgāju
uz tām valstim un visu to izdarīju, par ko ķēniņi man samaksāja
lielu naudu."

Tad bagātais brālis lūdza nabaga brāli, lai viņam arī izdurot
acis un novedot uz to pašu laivu. Nabaga brālis visu to izdarīja

un noveda bagāto brāļi pļavā uz laivu.

Tai vakarā atkal atlaidās trīs kraukļi un runāja: „Kas mūs

ir noklausijies, koimēs runājām, un izārstējis to ķēniņa meitu? Pa-

skatīsimies šepat zem laivas."

Viņi nu tur atrada paslēpušos bagāto brāli. Kraukļi nu pār-
vērtās par velniem un nosita skaudīgo brāli.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

13. A. 613. V. Barkovskis Eglūnā.

Sen senos laikos dzīvoja trīs brāļi: divi bija gudri un viens

muļķis. Viņi izdalīja tēva atstāto mantu, un Ikatrs sāka dzīvot

atsevišķi. Muļķis savu mantu loti ātri nodzēra un viņam bija jā-

staigā jau basām kājām.
Reiz muļķis krogā vinnējis uz kārtim naudu un nu viņš do-

māja, ka vienādi tā veiksies., bet tā negāja vis. Otru reizi viņš

savu naudu atkal nodzīvoja, ko vinnējis, un iet raudādams uz

māju. ledams ezera malā ierauga skaistu laivu. Nu viņš paceļ to

laivu, palien apakšā un guļ domādams: „Nu es esmu liels kungis,
ka tādā skaistā laivā varu pārgulēt."

Te no ezera izlien divi velni un savā starpā sarunājas: «Ne-
tālu — vērstes trīs no šejenes — ir viena māja, kur es savedu vi-

sus brāļus naidā. Viņi vienis otru tā neieredz kā plēsīgi zvēri. Un

zini caur ko. Vienkārši par naudu! Es viņiem nozagu naudu un to

paraku zem tās vietas, kur viņu suns guļ. Bet viņi domā, ka pēc

tēva nāves, viens no brāļiem būs pajēmis sev vien visu naudu."

Ta muļķis šo visu noklausās un iet tos brajuis meklēt. Ne talu

ir kāda neliela skaista muižiņa — liekas, ka te varētu tīri labi dzī-
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vot. Bet kad ieiet tur iekšā, tad 'redz, ka visi ļoti noskumuši un

viens ar otru tikai lamājas un kaujas. Muļķis vaicā: „Nu, mīļie

cilvēki, pasakait man, kam- jūs visi tik briesmīgi noskumuši."

„Nu kā muimis nebūt noskumušiem, ka nezinām, kurš no brā-

ļiem ir tāds zaglis, kas nozadzis visu tēva atstāto naudu? Kad tik

viņš būtu atzinies, mēs viņam arī atdotu to naudu. Mēs tik gri-
bētu izzināt, kurš ir tas vainīgais."

Muļķis saka: „Es jūs varu izšķirt, tikai par maksu."

Visi bija mierā un solījās pat atdot to naudu. Muļķis saka:

„Nu jemiiet lāpstas un iesim 'rakt to naudu."

Viņi pajem lāpstas, aiziet loti priecīgi, atraisa suni un sāk rakt

tanī vietā, kur suns gul. Parok tādu brīdi un atron naudu. Nu

visi palika tik priecīgi un jautri, ka nezina, ko darīt — viens ķer
otru un skūpstās. Brāli atdeva muļķim visu naudu, ko tas bija

uzrādījis. Muļķis, kupri uzmetis, aizgāja imājā ar naudas maisiņu.

Aizgājis mājā, viņš izrādīja arī brāļiem visu naudu. Brāli sāka

vaicāt, lai pastāstot, kur šis varējis jemt tik daudz naudas. Viņš

nu sāka stāstīt: „Zean vienas laivas, ezera malā sēdēdams, no-

klausījos, ka divi vedini runāja par naudu: tur un tur viņi esot ap-

raususi. Kad viņi aizgāja, es izlīdu no laivas un aizgāju uz to

vietu, par ko viņi runāja. Es nu izraku to naudu, sabēru maisiņā
un atnesu."

Gudrie brāli, neko daudz nedomādami, laidās tūliņ ceļā uz to

laivu. Piegājuši pie ezera, redz, ka laiva ir, palien zem tās laivas

un gaida, kas notikis. Pēc kāda brīža izlien no ezera divi velni un

sāk pārrunāt savas lietas. Viens velns saka: „Es nezinu, par ko

man vienā lieta neizdodas. Tie brāļi, par kuriem es tev stāstīju,

bija ļoti nesaticīgi, bet tagad palikuši draudzīgi. Vai tik še kāds

nesēdēja zem tās laivas un nenoklausījās, ko mēs runājām?

lesim, apskatīsim to laivu!"

Kā velni pacēla to laivu, tā arī tūliņ ieraudzīja abus brāļus,
nokūla šos labi krietni, un palaida vaļā. Pārnāk brāļi mājā un

stāsta savam jaunākajam brālim: „Tevis dēļ mums izgāja loti
slikti. Velni mūs ieraudzīja apakš laivas, stipri sapēra un tad

palaida vaļā. Mēs tikko varējām uz māju atnākt, ne dzīvi ne

miruši."

Jaunākajam brālim bija žēlīga sirds, viņš uzturēja vecākos

brājus, kamēr vien tie dzīvoja.
Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

14. A. 613. J. Jakuškins Rēzekne. Latvju kultūras kr.

Vīnu reizi dzejvuoja skraucis [skroderis] Uni šaucis [kurp-
nieks]. Skraucis dzeivuoja cīmā un beja pavysam naīvārojams,
tai ka viņam moz kas nesja šyut drēbes. Turpretī šaucis dzei-

vuoja pilsātā un šiva lūti lobus zuobokus, tai ka tymā laikā moz
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taidu šauču beja. Skraucis dzeivuoja, dzeivuoja cīmā, viņam tur

jau apnyka un jis aizguoja uz pilsātu. Piļsātā nūguojis, jis tyuliņ

īsastuoja drēbnīku darbnīcā. Kas skraucis suoka šyut, tad vi-

ņam nu suokuma guoja drusku paškeibi, bet vēļuok jis suoka šyut

par vvsim skraučim lobuok.

Reizi uz darbnīcu atnesja ķēniņa dāls sašyut sev svuorkus.
Šūs svuorkus pazajēmja sašyut jaunais skraucis. Vēļuok ķēniņa
dāls ar skrauci aizguoja uz skrauča dzeivūkli puorrunuot, kaidus

svuorkus šyut un izmērīt, cik lelus un cik vajadzēšūt moksuot.

Vyspyrms skraucis uz ķēniņa dālu sācēja: „Nu puorej par

ustobu, lai es tevi izmērēju."

Ķēniņa dāls, ni vuorda naatteicis, puorguoja par ustobu un

pats sevī dūmuoja: „Nu itū reizi gon maņ šis jaunais skraucis sa-

maituos drēbi un nikuo nasašyus, jo tik ar acim viņš mērej."

„Un cik vajadzēs moksuot par dorbu?" pēc laiciņa prasīja
ķēniņa dāls.

„Ar' maksu gon saJleigsim," atbildēja skraucis, „bet tagad vari

īt prūjom un pēc trejom dīnom atej pakaļ pēc drēbiim."

Ķēniņa dāls tai ari padora. Trešā dīnā ķēniņa dāls atguoja
pēc svuorku. Kad svuorkus apvylka mugurā pamērēt, vai ir lobi

pašyuti, tad ķēniņa dāls navarēja ni atsabreinuot, ni atsateikt, ka

tī beja sašyuti lūti lobi.

Par lobu svuorku sašyušonu ķēniņa dāls skraučam samok-

suoja tik zalta, cik tys spēja panest. Skraucis sajēmis nu ķēniņa

naudu, guoja tuoļuok pasaulē meklēt laimes.

Skraucis, īdams pa ceļu, satyka šauci, kurs ari guoja pasaulē
meklēt laimes. Skraucis un šaucis sarunuoja īt kūpā un ari vysus

ēdīņus, kaidi beja pajemti vīnam un ūtram, ēst kūpā. Vyspyrms

viņi suoka ēst skrauča maizi, kas pēc dažom dīnom beja apāsta.

Tagad pīguoja laiks ēst šauča ēdīņus, bet tys darīja cytaidi, kai

skraucis. Skrauča ēdīņus ēdja kai vīns, taipat ari ūtrs, bet šaucis

sova ēdīņa skraučam nadevja un ēdja vīns pats. Suokumā gon

skraučam beja kauns prasīt ēst, bet kad īsagribēja stypri ēst,

tad prasēja. Uz tū šaucis atbildēja: „Dūd izdurt vīnu aci, tad

īdūšu vīnu kvimūsiņu maizes."

JLobuok cīsšu," atbildēja skraucis, „nakai okls staiguošu."
Utrā reizē, kad šaucis ēdja, tad skraucis otkon prasīja, lai

īdūdūt ēst, uz kū šaucis atbildēja taipat kai pyrmū reizi.

Itū reizi skraucis ari atļuovja izdūrt vīnu aci, jo tik pabaruo-

šūt, bet šaucis, izdyuris aci, īdevja vīnu kymūsiņu maizes un sa-

cīja: „Dūsi izdūrt ūtru aci, tad īdūšu vēļ ēst."

Skraucis atļuovja izdūrt ari ūtru aci, un šaucis tū tyuliņ ari

izdarēja. Kad skraučam nabeja nivīnas acs, tad šaucis aizguoja

prūjom, naīdevis skraučam ni kymūsiņa ēst.
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Tagad skraucis gribēja ari īt tuoluok, bet kal nikuo navarēja

redzēt, tūpli ari naaizguoja. Lai gon skraucis nikuo naredzēja,

tūmār sajuta, ka jau vokors, jo laiks beja palicis daudz soltuoks.

Viņš, nazvnuodams nikur īt, īkuopja ūzulā. Ap šū ūzulu kotru

nakti sasalasīja vysas sugas zvēru un puorrunuoja par dažaidom

lītorn. Skraucis jau nūsēdeja ūzulā leidz pusnaktim un gribēja

kuopt nu ūzula zemē, jo dūmuoja, ka jau ir reits, bet te izdzierda

lelu trūksni. Šū trūksni beja sacāluši zvēri, kas guoja uz ūzulu.

Skraučam tyka baist un jis palyka tur pat ūzulā sādādams. Vysi

zvēri saguoja ap ūzulu un suoka sasarunuot sovā storpā, bet

skraucis sēdēja ūzulā un klausījuos. Pyrmais zvērs sacīja: „Kē-

niņa meita tagad ir slyma. Viņas nikaidi dokturi navar izzuoluot,

tuopēc, ka rogona ir šū slimību apbūruse, bet zam ķēniņa muojas

greidas ir uobuļs un jo ķēniņa meita tū apāstu, tyuliņ palyktu

vasaļa."

Otrais sacīja: „Zam šuo ūzula saknītēm ir moza putelīte zuo-

les, un jo kas slymoj ar kaidu slimību, tad tys pamozuojs tū vītu,

kur suop, palyktu tyuliņ vasals."

Trešais sācēja: „Kēniņa pilsātā sluopst ļaudis, tuopēc, ka

tur nav yudiņa, bet pilsātas vydā ir akmiņs, tū akmini rogona

ir apbūruse un viņā vysas pilsātas yudiņs saplvudis vvdā, un jo
kas tū akmini puorškaltu, tad pa vysu pilsātu otkon byutu dīzgon

yudiņa."

Tagad zvēri otkon izkleida, kur kurais, bet skraucis kai beja

vysu nūsaklausējis, kū zvēri runuoja, nūkuopja nu ūzula un vys-

pyrms atroka ar rūkom ūzula saknes un nu turīnes izjēmja pute-

līti ar zuolem1. Tad pamozuoja savas suopīguos acis un tyuliņ
suoka redzēt.

Pēctam viņš aizguoja uz tū ķēniņu, kuram meita beja slyma,

un pateicja tam, ka šis asūt lobs dokturs, un slimnīkus vars iz-

zuoluot nu vysaidom slimībom. Ķēniņš palyka ļūti prīcīgs un sā-

cēja: „Kuo tik vajag munas meitas izzuoluošonai, vyss tyks
dūts."

„Man vajaga," atbildēja skraucis, „myurinīku, akmiņu piesēju

un daudz dorba cylvāku, kas klausītu un darītu tū, kū myurinīki
un akmiņu plēsēji tīm teiks."

Dreiži vīn laužu beja pīsalasījis un skraucis tīm pavēlēja, lai

izjauc ķēniņa muojas greidu. Pēc dažam stundom greida beja

izjaukta un skraucis tur atroda uobuli, kai zvēri beja sovā storpā

runuojuši. Pēc tam šū uobuli viņš sabaruoja ķēniņa meitai un

tei tyuliņ palyka vasaļa.

Pats ķēniņš palyka ļūti prīcīgs un skrauci apprecēja ar sovu

meitu. Skraucis, tagadējais ķēniņa znūts, sācēja šovam sīvas tā-

vam: „Jo maņ sasalasuos vēl tī vysi struoduīki, tad es padarīšu
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tai, ka širnā piļsata navajadzes ļaudim sluopt pec yudiņa, es

tū dabuošu."

Ķēniņš otkon sasaucja vysus struodnīkus turu viņa znūts ar

tīm aizguoja uz piļsātas vidīni, kur atsaroda lelais akmins. Ķē-

niņa znūts pavēlēja struodnīkiim akmihii puorplēst pa pusei.
Struodnīki tyuliņ stuojuos pi dorba un akiniņs dreiži vīn tyka puor-

plāsts. Nu akmiņa plyuda yudiņa tik daudz, ka pilsātā katra dūbīte

beja pīpildīta ar yudini, Seņuok daudzi ļaužu gulēja uz īloni un

sluopa zemē, bet tagad otkon vysi dabuoja padzert yudiņa un pa-

lyka vasali.

Šaucis, kurs izdvura skraučam acis, ari beja atguojis uz šū

pilsātu un dabuoja zynuot, ka skraucis, kuram' viņš izdyuris acis,
asūt pats izzazuoļuojīs, izzuoļuojis ari ķēniņa meitu, caur kū ticis

par ķēniņa znūtu un vysai piļsātai dabuojis yudiņa.

Tagad šaucis aizīt uz ķēniņa znūtu un izvaicoj nu tuo, kai

viņš asūt izzuoļuajis acis un ticis par ķēniņa znūtu. Ķēniņa

zrnūts, ļaunā najemdams, ka šis pats prasītuojs beja izdyuris acis,
izstuosta vysu pamatīgi. Tagad šaucis dūmoj: „Es ari naasu

glupuoks. Aizīšu uz tū pašu ūzulu, īkuopšu viņā un nūsaklausīšu,
varbyut, zvēri vēļ kū runuos sovā storpā."

Dūmuots, darīts. Vokorā šaucis aizīt uz ūzulu un īkuop tymā

Gaida, gaida zvēru, bet tūs vēļ nav nivīna, Vēļuok uz pusnaktīm
ari atīt. Pyrmais zvērs soka: „Zuoles, kuras atsaroda zam šuo

ūzula_ saknītēm, jau ir izjcmtas."
Utrais soka: „Uobuļs, kurs atsaroda zam ķēniņa muojas,

jau izjemts, un ar tū izzuoļuota ķēniņa meita."

Trešais soka: „Lelais akmiņs, kurs atsaroda ķēniņa piļsātā,
jau puorplāsts un ļaudis atdzirdīti."

Vysu vaiņu salyka uz lopsas, ka tei asūte cvlvākiui pastuo-

stējuse. Par nadorbim zvēri lapsu nūsprīdja pakuort. Luocis

jau apmctja lapsai ap kokļu auklu un gribēja paikuort ūzula zorā,

bet te viņa īsasaucja: „Dūdīt maņ atsavasaļuot pādējū reizi ar

dabasim un zemi!"

Lopsa tikkū pacēla golvu uz augšu un īraudzēja, ka šaucis

sēd ūzulā. Tad lopsa uz zvērim teicja: „Redzīt, kur ūzulā sēd

cylvāks, tys laikam i ir myusus apzadzis. Viņu vajag pakuort,
bet na mani."

Luocis, daudzi nadūmuodams, palaidja lopsu vaļā, īkuopja
kūkā un šauci saplēsja. Bet skraucis dzeivoj vēļ šū boltu dīnu.

15. A. 613. A. Gari-Juone no 67 g. v. AI. Kovalevska Bebrenē.

Dzeivuoja divi bruoļi: vīns bej boguots, ūtrs nabogs. Nabo-

gam pītryuka maizes un guoja jis uz boguotū bruoli paprasīt ru-

dzu. Atguoja nabogs uz boguotū bruoli un prosa: „īdūd, bruoļ,
rudzus!"
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„Dūd vīnu aci izduršu, tad īdūšu!" atbildēja boguotais bruols.

Atguoja nabogs uz sātu un iizstuostīja sīvai, ka boguotais

bruols tik tad jemjas īdūt rudzus, jo jis jam īdūs aci izdūrt. Pa-

rauduoja sīva ar veiru, bet maizes kal nav, tai nav.

„Išu, lai dur aci, ka tik rudzus īdūtu!" padūmuoja nabogs

un aizguoja.
Boguotais bruols izdyura nabogam aci un īdevja rudzus. At-

nesja nabogs rudzus uz sātu, apēdja un otkon nav maizes. Aizīt

vēļ nabogs uz boguotū bruoli un prosa rudzus.

„Dūd, ūtrū aci izdūrt, tad īdūšu rudzus!" soka boguotais

bruols.

Atguoja nabogs uz sātu Un izstuostīja sīvai, ka boguotais

bruols īdūs tik tad rudzus, kad jis jam īdūs ūtrū aci izdūrt. Pa-

rauduoja veirs ar sīvu, bet maizes kai nav, tai nav.

„Išu, lai dur ūtrū aci, ka tik maizes īdūtu!" padūmuoja na-

bogs un aizguoja. Boguotais bruols izdyura nabogam ūtrū aci

un dūd rudzus, bet nabogs prosa: „Aizved mani, bruoļ, uz krist-

celim un atstuoj, bet rudzus aiznes un atdūd imūnai sīvai!"

Boguotais bruoļs atdevja rudzus naboga sīvai, bet pašu na-

bogu aizvedja upes molā pi vacuos apguoztuos laivas un atstuoja.

Nabogs suoka taustīt ar rūkom apkuort un izzynuoja, ka jis k na

uz kristceļim, bet pi vacuos laivas. Puorguoja leluoks laiks un

nabogs dūmoj: „Tagad jau ir vokors, leisšu zam laivas un pa-

gulēšu."
Tai jis izdarīja. Vēl naaizmyga nabogs, ka dzierd, ka at-

skrēja treis kraukļi' un nūsametja uz laivas.

„Kas lobs tovā kēnestī?" prosa vīns krauklis ūtru.

„Reit reitā byus rosa, jo naredzīgi nūsamozguos rosā, paliks

par redzīgim," atbildēja krauklis.

„Munā kēnestī," soka ūtrs krauklis, „nav yudena un vysi

ļauds sluopst. Pi ķēniņa pils ir vacs ūzuls un ūzulā ir akmens.
Kad tū akmeni kas izciers, suoks tecēt yudeņs."

„Un munā kēnestī," soka trešais krauklis, „ir slyma ķēniņa

meita. Zam ķēniņa pils ir zyla varde, tū vardi vajag sagyut un

izcept, bet slymū meitu puornest par desmit kambarim un tad

jei byus vasaļa."

Tai izzarunuoja kraukļi un aizskrēja. Reitā nabogs izleida

nu laivas zamaškas, nūsamozguoja rosā, palyka redzīgs un aiz-

guoja uz tū kēniuu, kura kēnestī natecēja yudeņs. Ļauds vysi

beja nūvuorguši, Nabogs īguoja pi ķēniņa un soka: „Idūd maņ

divpadsmit puišu ar lomim un es dabtiošu yudeni!"

Ķēniņš dabuoja divpadsmit puišu ar lomim un nabogs ar jīm

aizguoja pi vacuo ūzula, izcierta akmeni un suoka tecēt yudeņa

upe. Ķēniņš un vysi ļauds beja prīcīgi, ka otkon suoka tecēt

yudens, pīdevja nabogam vysaida monta un palaidja.
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Nabogs aizguoja uz tū ķēniņu, kura meita beja slyma un pa-

sacīja ķēniņa sulaiņim, ka jis var izzuolēt ķēniņa meitu. Sulaiņi

pastuostīja ķēniņam, ķēniņš pasaucja nabogu pi sevis un soka:

„Vai tu izzuolēs i munu meitu?"

„Jā, es izzuolēšu, tikai īdūd maņ divpadsmit puišu: sešus ar

sokumim un sešus ar luopstom un iztaisīt dzelža cepli!" atbil-

dēja nabogs.

Ķēniņš .iztaisīja dzelža cepli un dabuoja divpadsmit puišu.

Nabogs Izkurimioja cepli un aizguoja ar «uišim zam pils. (Zam

pils lakstīja zyla varde, kuru puiši, uz naboga pīsacījuma, sa-

ķēra ar sokumim un luopstcim atnesja uz cepli un izcepja. Tad

tīm pašim puišim nabogs pīsacīja puornest slymū ķēniņa meitu

par desmit kambarim. Puiši tū izdarīja un ķēniņa meita palyka
vasaļa. Ķēniņš beja cīši prīcīgs nu, pīdevis nabogam daudz

manta, palaidja jū uz sātu.

Atbraucja nabogs uz sātu un dzeivoj laimīgi. Boguotais

bruols, izzynuojis, ka nabogs palyka boguots, aizguoja uz naboga
bruoli un prosa: „Kai tu, bruol, palyki boguots un redzīgs?"

„Paldīs tev, bruol, ka tu man acis izdyuri, car tū es palyku
boguots," atbildēja nabogs un vysu izstuostīja boguotajam bruo-

lam, kas ar jū nūtyka, kad pi laivas jū atstuoja.

„Dur munas acis uorā!" soka boguotais bruols.

„Na, nadūršu!" atbildēja nabogs.
Tad boguotais bruols izdyura pats sev acis un paprasīja na-

boga bruola dēiliņu aizvest jū pi vacuos laivas un atstuot vīnu.

Puika aizvcdja boguotū onkuli pi laivas un atstuoja tur. Boguo-
tais bruoļs paleida zam: laivas, gul un klausuos. Atskrēja treis

kraukļi un runoj vīns ūtram. „Munā kēnestī okls pāltyka par

redzīgu," soka vīns krauklis.

„Munā kēnestī yudeņs suoka tecēt," soka ūtrs krauklis.

„Un munā kēnestī ķēniņa meita palyka vasaļa," soka trešais

krauklis.

„Kas te varēja nūsaklausīt myusu vakarējuos runas?" ru-

noj kraukļi. „Vajag pazavērt, varbyut kas zam laivas gul?"

Pazavēra kraukļi zam daivas un saraustīja boguotū bruoli

gobolūs.

16. A. 613. Latgales pasaka Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns jauneklis, apmāram sešpadsmit godu vacs.

Jam ļūti patykuos byut par skrūderi. Jis kur kaidas lupotos pa-

cēla, tyuleņ tur šyustīja ar odotu. Reizi jis nūguoja uz piļsatu,

lai tur samaklātu sev dzeivūkli. Dzeivūkli atroda titra stuova, arī

pirmojā stuovā dzeivuoja divi skrūderi. Apakšējā stuovā dzei-

vuojūšī skrūderi jū izzūbuoja tuodēl, ka jis nu salasītūs lupotu

šyustēja drēbes. Pēc nazcik gara laika, jauneklis beja iz-
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zamuoeījīs par taidu lobu un gudru skrūderi, kaida vvsa piļsata

nabeja, bet evti skrūderi nazinuoja, ka jis ir taids gudrs.
Vīnu dīnu ķēniņa dāls tīm skrūderilm atnesja šyut sev drē-

bes. Šī skrūderi jūkuodami nūsyuta jū uz jaunu skrūderi. Ķē-

niņa dāls nūguoja ūtrā stuovā, bet jī nūsasmēja, runuodomi sevī:

„Jo jis nasmuki sašyus, tad jam pīsasmīs laud's pa vysu pilsātu."

Ķēniņa dāls, īguojis pī jaunuo skrūdera, vaicoj: „Vai nava-

rātu man sašyut drēbes?"

„Kuodēl nā, lyudzu pamctīt, varēšu sašyut kai ķēniņa drēbes."

Ķēniņa dāls soka uz skrūderi: „Jem tev symtu rubļu. Man

nūpierksi padrēbes vysas viersējuos kuortas drēbēm."

Tū laiku nauda beja duorga, jo par symtu daudzi kū varēja
nūpierkt.

Kad ķēniņa dāls guoja uz muojom, viņi vaicoj jam: „Vai jē-
mēs jis tev sašyut drēbes?"

Ķēniņa dāls atbildēja, ka pasajēmīs sašyut. Tikkū nūguoja

ķēniņa dāls uz muojom, jī otkon suoka smītīs par jaunaju kranci.

Jaunais kraucis nūguoja uz pilsātu, nūpierka vyslobuokuos

padrēbes par septiņdesmit rubļu; bet jam vēl atlika treisdesmit

rubļu. Pēc nazcik laika atīt ķēniņa dāils pēc svuorkim un vaicoj:

„Svuorki gotovi?"

„Jā, gotovi," atbildēja skrūderis. Jis turpat apvvlka pamē-
rēt drēbes. Tuos drēbes beja kai uz juo augušas.

Ķēniņa dālam ļūti patyka, jo jam beja juobrauc svuotūs. Ķē-

niņa dāls sacīja uz krauča: „Man tagad nava pajemts leidza nau-

das. Es atbraukšu ar treis zyrgi un nūvesšu tevi uz pili. Tu va-

rēsi jemt naudas tik, cik gribēsi."

Atbrauca ķēniņa dāls ar treis zyrgi, pasādynuoja krauci un

nūvedja jū uz sovu pili. Pilī pīvedja jū pi naudas nostās un pa-

vēlēja jemt, tik cik grib. Jis pībēra pylnu maisu zalta naudas un

nūguoja uz sātu.

Ūtrā dīnā tī skrūderi, redzādami, ka jis tai šyun, pajēma jū
un izdzyna nu tuo dzeivūkļa.

Jis, pajēmis vysu naudu, laidjās pa pasauli, kur vīn kuojas

nas. Jis, īdams pa pilsātu, kotrā krūgā īguoja un dzēra. īdams

pa baltu pasauli, vīnā krūgā satyka kūrpnīku, kurs beja taids pat

kai skrūders, tik kūrpnīks ķēniņa dālam sašivis zuobokus. Ķē-

niņa dāls jam arī īdevis maisu zalta naudas. Kūrpnīks beja skau-

dīgs cvlvāks, Jis gribēja, lai vyss byutu juo rūkuos. Kūrpnīks

pīguoja pī skrūdera un vaicoj: „Kas tev devja tik daudz naudas?"

Skrūders pastuostīja vysu, kas ar jū beja nūticis.

Kūrpnīks soka: „Isim obēji pa pasauli, kur tik kuojas

nāsīs."
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Kuru tik pilsātu satvka ceļā, tymā dzēre vīnu vai olu. Kūrp-
nīks soka skrūderam: „Tovu naudu pa prīšku nūdzersim, tad

munu."

Skrūders ar tū beja mīrā. Ar skrūdera naudu vini ēde un

dzēre. Par vīnu godu jī skrūdera naudu izpūst ēja. Kad pīguoja
laiks dzert par kūrpnīka naudu, jis jam sacīja: „

Tagad dzersim

kotrs sovu naudu."

Jī obēji īt pa ceļu: kūrpnīks vysu pierk un ād, bet skrū-

deram nadūd. Skrūderam tai gribēja ēst, ka jau navar paīt. Jis

lvudzas nu kūrpnīka, lai īdūd kot nalelu goboliņu maizes; bet

kūrpnīks jam soka: „Dūd, izdūršu vīnu aci, tad īdūšu maizes

gobolu."
Nikno darīt, juodūd, jo citaidi var bodā nūmlert. Kūrpnīks

izdūra vīnu aci jam un īdevja nalelu maizes goboilinu.

Paguoja vīna dīna, otkon jam īgribējās ēst. Poguoja mozu

gobcilu — navar paīt. Ilgi mācējās, cikom nūguoja pi kūrpnīka
un lyudza nu juo maizes.

Kūrpnīks soka: „Jo dūsi izdūrt ūtru aci, tad īdūšu."

Skrūders atbildēja: „Kas man tūlaik byus, ja nikuo nare-

dzēšu, var pat nūklīst."

Tyvynuojas jam sluopšanas laiks un soka jis: „Dur, jo nav

žāl."

Kūrpnīks izdyura jam ūtru aci un īlyka jam rukuos akmeni.

Kūrpnīks pasasmēja, uz juo vārdamīs, ka jis nūsvīdja akmeni.

Kūrpnīks atstuoja skrūderi un nūguoja pa ceļu.
Skrūders saprata, ka ir vokors, jo sajuta, ka jau ir drusku

soltuoks. Skrūders nūguoja uz mežu un īkuopa vīnā eglē. Vo-

korā, ka satumsa, zam tuos egles sasapuļcējās visi zvēri un

putni.

Lovs suoka runuot uz cytim zvērim: „Zam ītuos egles atsa-

rūņ zuolu butelīte. Juo kaklam cylvākam ir oklas acs, bet juo
ar tuom zuolem tuos aptraipītu, tad uzreizes byutu redzīgs. Vīnā

pilsātā nav yu'djiņa, visi laud's sluopst. Tur ir taids akmins, ja
tū sašķaidītu, tad uzreizes pa vysu pilsātu atsarostūs yudins.
Tanā pat pilsātā ķēniņa meita mierst un tur zem trepēm atsarūņ

treis uobuļi. Juo tūs uobuļus ķēniņa meitai īdūtu ēst, tad tei uz

reizes palyktu vasaļa."

Šī putni un zvēri nazynuoja, ka tur zorūs sēd vīns cylvāks.

Gaismai austūt, zvēri un putni nūbāga pa ceļu, kurs uz sovu molu.

Reitā skrūders nūkuopia nu egles, paroka drusku zam sak-

nēm, atroda butelīti zuolu. Aptraipījis acis, jis uzreizes palyka
vasals un redzīgs. Tagad skrūders nūguoja uz pilsātu un apsa-

jēmja izzuolēt ķēniņa meitu.

Skrūders soka uz ķēniņu: „Sasauc šovus struodnīkus un at-

laun ar jim reikuotīs."
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Ķēniņš īsaucjās: „Lyudzu, skrūdera kungs! Še ir struodnīki!"

Skrūderis lyka izjaukt ķēniņa pils trepes. Tys tyka padarīts.
Skrūders pajēmja uobulus un nūnesja ķēniņa meitai. Jei jau gulēja

uz nuoves gultas un kēnkiiņa stuovēja ar sveci pi gultas. Skrū-

ders nūgrīzja pusi uobuļa un īdevja ķēniņa meitai. Jei uzreizes

suoka runuot. Par možu laiciņu jei vēl īdevja pus uobula. Tagad

jei atsasāda. Kad vysus treis uobulus beja īdevis, tad ķēniņa
meita palyka vysa vasaļa. Tei meita beja lūti smuka. Par iz-

zuolēšanu keniņš jam pasajēmja atdūt meitu par sīvu.

Skrūders vēl pateicja ķēniņam: „Dzieržams, !ka jyusu pilsātā

nav yudiņa, es atrasšu ari yudini."

Jis lyka sasaukt akmiņa škaidētuojus un lyka saskaldīt tū

milzīgā akmeni. Tys beja padarīts. Nu tuo akmeņa nyu pīplyuda
tik daudz yudiņa, ka vysai pilsātai nastryuka.

Kad skrūders precējuos ar ķēniņa meitu, uz kuozom beja at-

guojis ari tys kūrpnīks. Jis suoka vaicuot skrūderam: „Kas tev

devis acis, juo juos beja lizdūrtas?"

Skrūders nyu postuostīja kūrpnīkam, kas ar jū nūtyka.

Kūrpnīks dūmuoja: „Tad man arī tik boguotam, laimīgam

palikt!"
Jis utra dīna nūguoja uz mežu un īkuopja egle. Vakara zam

šuos egles sasallosējuos vysi zvēri un putni. Lovs izsaucās: „Kas

pajēmja zuolu butelīti?"

Visi zvēri un putni klusēja. Te najauši suoka vainu lykt uz

lopsu. Lopsa lyudzuos, ka nazogusi zuolu butelītes. Vysi zvēri

nūbolsuoja, ka lopsu vajag tīsuot uz nuovi. Lopsa uzklīdzja: „Pa-

gaidīt, bruolīši un muosiņas! Es pasavēršu uz zvaigznēm un pa-

sacēšu, kas pajēma zuoļu butelīti."

Vārdamuos jei uz mēneša un zvaigznēm, īraudzīja kūrpnīku

eglē īkuopušu, un jei uzklīdza: „Ekur, ekur zuolu zodzējs sēd eglē!"
Visi putni un zvēri ar kūpīgim spākim nūgrauza egli, saplēsa

un apēda kūrpnīku lopsas vietā.

Skrūders laimīgi dzeivuoja ar ķēniņa skaistū meitu un pārval-

dīja ķēniņa valsti.

17. A. 613. 0. Baško Latgalē.

Vīnā skaistā dīnā pa ceļam guoja vīns Jezups un satyka ūtru

Jezupu. Viņš beja gūdīgs un taisnīgs, bet ūtris nagūdīgs un na-

taisnīgs. Obim beja pa kulītei maizes. Nagūdīgais Jezups soka:

„Paprīšku apēssim tovu maizi, bet pēc tam munu."

Tai viņi ari izdarēja : paprīšku apēdja gūdīguo maizi, bet kad

pīnuocjās ēst nagūdīguo, tys nadūd. Nikuo darīt, juoīt tuoluok.

Ar laiku gūdīgam Jezupam īsagrib ēst un viņš prosa nu nagūdīguo

maizes, bet tys atbil: „Dūd izraut aci, tod dūšu maizes."
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Pyrmais Jezups gauži rauduoja un olkons kai vylks turpy-

nuoja sovu ceļu tuoluok. Golu golā viņam īsagrib tai ēst, ka vairs

navar pajīt, un dūd izraut aci. Nagūdīgais Jezups izvylka niu ku-

lītes maizi, pabaruoja gūdīgū un obi laidjās sūluot uz prīšku.
Par kaidu laiku gādīgam otkon īsagrib ēst un viņš prosa nu

nagūdīguo maizes, bet tys atbild: „Dūd izraut ūtru aci, tod dūšu

maizes."

Gūdīgais mv reizes nadūd, bet pec tam apsamīriuoj un dūd

izraut ari ūtru aci. Ilgi viņi guoja pa bīzim mežim, pa kolnim un

lejam un golu galā pīguoja pi lelas pils. Nagūdīgais Jezups pametja

pi pils gūdīgū, bet pats nūguoja tuoluok. Par kaidu laiku oklais

klausuos: atskrīn šnuokdams un saukdams putnu pulks: „Kas rcit,
saulei lācūt, sēdēs pi pils, tiks saplāsts."

Gūdīgū Jezupu puorjēmja bailes un suoka viņš dūmuot, kas

byutu dorams. Te uz reizes klausnos: skrīn saukdams ūtris putnu
pulks: „Kas re it, saulei lācūt, sakruos nu zuales rosu, tys ar tū

izzuolēs vysas slimības."

Jezups nu prīcas pat īklīdzjas un napacītīgi suoka gaidīt reita.

Dreiži ari debess molā īdagas zalta bluozma. Jezups patausta ar

rūkom: uz zuales lela rosa. Puorvalk par acim, k!lyust redzīgs.
Tod rosā samērcēj lakateņu un izsyuc butelītē. Taišņi tymā laikā

slymuoja kēneņa meita, un nikaidi uorsti tuos navarēja izuorstīt.

Gūdīgais Jezups aizguoja pi kēneņa un apsajēmja tū izuorstīt.

Un patīsaii, tikkū kēneņa meita tyka apsmērēta ar rosu, kai

tei uz reizes vasaļa. Bet kas gon beja par prīcu kēneņam. Tys

nazynuoja, kai i atmoksuot Jezupam. Gon viņam devja labas

drēbes, gon zaltu, gan sudobru un golu galā leliski tyka pavadīts.

Gūdīgais Jezups īt dīnu, īt ūtru un sateik otkon nagūdīgū, Tys iz-

breiiiuojas un vaicoj, kai viņš ticis redzīgs un kur jēm's tik skai-

stus un boguotus svuorkus. Gūdīgais Jezups ari vysu Izstuostēja

nu suokuma leidz beigām.

Nagūdīgais klausējuos, klausējuos un soka: „Tad izraun ari

man ac's un nūved pi tuos pošas pils!"

Gūdīgais tai ari izdora, bet putni kai skrīn, tai nu saplēš viņu

uz treijdeveiņom dalom.

18. A. 613. Skolniece T. Beča Preiļos.

Dzeivuoja divi bruoli : vīns beja boguots, ūtrs nabags. Nabo-

gam pītryuka maizes, jis nūguoja pi boguotuo prasīt. Boguotais

soka: „Dūd man izraut vīnu tovu aci, tad īdūšu maizes."

Nabogs dūd ari un boguotais izruovja vīnu aci un īdevja vīnu

kukuli maizes.

Apēdis tū kukuli, jis aizguoja vēl pi boguotuo prasīt maizes.

Boguotais soka: „Dūd izraut ūtru aci, īdūšu ūtru kukuli."
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Nabogs dūd ari un boguotais izraun nabogam ūtru aci un

īdūd ūtru kukuli maizes.

Nabogs apād un īt rauduodams. Jis pīīt pi lela ūzula. Tamā

ūzulā beja putnu muote. Jei pasaucja bārnus un stuostīja tīm vvsas

gudrības. Nabogs klausījuos, kū putnu muote stuostīja bārnim.

Zam ūzula treis reiti bvuškūte taida rosa, ar kuru ka okls pasmē-

rej acis, tvulīt palīk redzīgs. Nabogs tai i izdarīja. Ar rosu pa-

smērēja vīnu aci
—

tei i vajā; pasmērēja ūtru — tai pat i tei vaļā.
Tūlaik īdams pa teirumu, jis atroda naudas kotlu. Aiznesis uz

sātu, jis grib atmērīt, bet nav pvura. Aizīt pi boguotuo un prosa,
lai īdūd pvuru. Boguotuo saiminīca vaicoj: „Kū tu darīsi ar

pyuru?"

„Es mērīšu naudu."

Saimnīca izsmīdama soka: „Kaidu tur naudu taids nabogs var

mērīt? Utis varbyut mērīs." Pvuru jei tūmār īdūd.

Nabogais naudu izmērej, pībtiož pyurā ap steipom naudas un

nūnas pyuru atpakaļ boguotajam. Boguotuo saiminīca īsaver un

breinuojas. Jei dūmoj, ka nabogs par tū palyka boguots, ka jam
acis izruovja.

Utrā dīnā boguotais saiminīks aizīt pi naboga un soka: «Iz-

raun man acis."

Nabogs ari izraun. Boguotais īt un daīt pi ūzuia, atsagulst

un aizmīg. Tei putnu muote skrīn pa pasauli un soka: «Zam ūzula

gaļas buča!"

Saskrīn vylki un luooi un apād boguotū bruoli.

19. A. 613. Skolnieks J. Valainis no 65 g. vecas M. Sargu-

nas Daugavpils Izvaltas pagastā.

Dzeivuoja divi bruoli: vīns boguots, ūtrs nabogs. Vīnreiz na-

bogais bruolis aizguoja uz boguotū maizes palīnīt. Boguotais
bruolis maizes nadeva, bet pasyutīja viņu uz Kedreni Māteri. Na-

bogais bruolis pavaicuoja: «Kur ir Kedrene Mātere?"

Boguotais bruolis smīdamīs atteica: «Mežā".

Nabogais bruolis aizguoja uz mežu, staiguoja, staiguoja pa

mežu, atroda mozu ustobiņu. Tamā ustooiņā dzeivuoja vāca buo-

biņa. Buobiņa vaicuoja: „Kuo tu meklej, cilvēciņ?"

«Meklēju Kedreni Māteri."

„Es tei i asu, Kedrene Mātere. Kam tu mani meklej?"

„Mani boguotais bruolis pasyutīja, kad es nu viņa prasēju
maizes."

Buobiņa sācēja: „Eļj pa šū stidziņu, atrossi azaru, pi azara

molas byus apguozta laiva. Palīņ zam laivas u)n dzierdēsi vysu."

Nabogais bruolis tai i padarēja, atroda laivu pi azara un pa-

leida zam laivas. Par nagaru laiciņu nazkas atskrēja ar vēju, atsa-

sāda un nūsapyuta. Taipat atskrēja ūtrs un nūsapyuta. Par lai-
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ciņu atskrēja i trešais un nūsapvuta. Tad pyrmais suoka stuostīt

sovu pīdzeivuojumu: „Pi vīna boguota veira beja toika. Vysi,
kas braucja klāvā vai uorā, aizzaimetja ar rotu asi aiz stulpa
[staba]. Tai vysu dīnu atsakomuoju."

„Nu, kas tī beja?"

„Tī beja naudas puds zam tuo stulpa."
Utrs stuostīja: „Upes krostā maņ atrodās zalta naudas laiva.

Nazkaids cvlvāks ar kolpim taisa patmales. Rūkuot krostu, kolpi

gribēja izrakt tū kuorklu, kur beja muna laiva. Kū jī izrūk, tū

es aizberu. Tai es vysu dīnu atsakomuoju, koleidz viņi atstuoja
tū kuorklu," Trešais atsoka: „Kas te par gryutumu? Bet es vysu

dīnu komuoju ķēniņa meitu. Kas tur beja pībraueiis vysaidu dok-

toru, bet vysi navarēja nikuo padarīt. Jo jī jū pakuortu piertī aiz

kuojas, kad pirts kurīs, tad viņa palvktu vasaļa. Bet viņi na-

zyna tuo."

Nūsēdējuši vēl kaidu laiciņu, viņi aizlaidēs prūjom. Tad ari

nabogais bruois izleida nu laivas zamaškas. Viņš nu aizguoja uz

boguotuo veira kļāvu, apguozja stulpu un izjēmja zalta naudas

kotlu. Tad otkon aizguoja uz upes krostu un atroka zalta naudas

laivu. Pēdīgi viņš aizguoja ari uz ķēniņu, izzuolēja viņa meitu,
un tur viņam izmoksuoja cīši daudz naudas.

Nu nabogais bruolis beja boguots veirs un uztaisēja ļūti skai-
stu muoju. Boguotais bruolis jau suoka skaust naboga laimi. Vīnu

dīnu viņš jautuoja nabogajam: „Kur tu jēmi tik daudz naudas?"

Nabogais bruolis ari pastuostīja vysu, kas ar viņu beja nū-

ticis.

Tad boguotais aizguoja tū pat ceļu, kaidu nabogais beja guo-

jis, atroda tū pat vecīti un paleida zam tuos pat laivas. Atskrēja
ari vvsi treis naradzamī veiri un atsasāda uz laivas. Viņi runoj:

„Kū te mes kai mulki šādam? Varbyut te kas zam laivas klau-

suos. Pacelsim laivu un redzēsim."

Tai viņi paceļ laivu un atrūn tur boguotū bruoli guļam. Viņi

nu sasaker trejūs [visi trīs kopā] un izrausta boguotū veiru go-

bolim.

20. A. 461. 613. Miķelis Ozols Nicā. L. P. V, 264 (117, 8 var.).

Viens sudmalis atradis dīķī zārku un tai zārkā bijis bērns. Šo

viņš nokristījis par AtraKitiņu un izaudzinājis. Bet vēlāk audžu

dēls gribējis sudmala meitu precēt. Sudmalis atteicis: „Pārnesi

man no velna četras zelta spalvas, tad atdošu meitu."

Atrastiņš arī gājis pie velna, bet ceļā viņš trījās vietās gu-

lējis par nakti un tur, tai pinmiā vietā, pilsētā, uebijiis ūdens, tai

otrā vietā nebijis vienam kalējam ko ēst un tai trešā vietā ābele

nenesusi augļus. Visās trijās vietās ļaudis Atrastiņaim lūguši:

„Parunā pie velna par mūsu klizmām arī."
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Atrastiņš teicis: «Atpakaļ nākdams, rasi, jums pateikšu gan."

Beidzot Atrastiņš nokļuvis pie jūras, kur ieraudzījis lielu ll-

deku. Bet tā līdeka nevarējusi nekad ūdens apakšā paiet: ar-

vienu stāvējusi pusē ūdenī, pusē laukā. Viņa nu lūgusi Atrasti-

ņam: „Parunā pie velna par manu klizmu arī. Gribu ūdens apakšā

kļūt, bet nevaru." Atrastiņš atteicis: «Pārnesis mani jūrai, tad

parunāšu gan."
Labi! līdeka imlerā. Atrastiņš nu uzsēdies jātniski līdekai

mugurā un pārticis otrpus jūras. Gājis atkal 'līdz vēlam vakaram

un tad atradis lielas «mājas. legājis naktsmāju parunāt un saticis

vecīgu sievu. Tā teikusi: „Labprāt dotu tev naktsmāju, 'bet mans

vīrs ir liels bļuris (bļauris), pārnāks tas, neklāsies ilabi. Tomēr,

ja tu aizkrāsnī solies paslēpties, lai tad notiek."

Atrastiņš paslēpies aizkrāsnī un izstāstījis, ko īsti nācis un ko

ceļā pieredzējis. Bet drīzi arī pārradles velns un tūliņ taujājis:

„Kas te par svešu smaku, kas par smaku?"

„Nav smakas, nav. Guli labāk gultā, es tevi iemidzināšu,

galvu ieskādama."

Velns iemidzis, bet sieva izrāvusi vienu zelta spalvu velnam

no galvas un pasviedusi Atrastiņam. Velns uzlēcis: „Ko tu mani

rausti?"

«Neraustu, ne — sapņoju, ka vienā pilsētā neesot ūdens."

„Lai viņi dižā tirgū pacel to akmeni, tad ūdens būs," velns

atteicis un atkal aizmidzis,. Nu sieva atkal izrāvusi otru zelta

spalvu un teikusi : „Es sapņoju, ka vienam kalējam nebija ko ēst."

„Lai kalējs noņem to atslēgu virkni no griestiem, tad da-

būs paēst."
Trešo reizi sieva izrāvusi trešo spalvu un teikusi: „Es sap-

ņoju, ka viena ābele nenes: augļus."

„Lai izrok to naudas šķirstu apakš ābeles, tad augļi būs."

Ceturto reizi sieva izrāvusi ceturto spalvu un teikusi: „Es

sapņoju, ka jūrā viena līdeka nevar ūdens apakšā tikt — peld

pa virsu."

„Lai līdeka aprij zirgus ar visu karīti, tad 'grims dibinā."

Atrastiņš, padomus un 4 zelta (spalvas dabūjis, rītā devies

ceļā. Pārpeldējis ar līdeku otrpus jūras un tad pateicis tai, kas

darāms; nogājis pilsētā, atdabūjis ūdeni un tur nopelnījis par to

labumu zirgus ar visu karīti; nobraucis pie kalēja, pamācījis to un

licis kalējam, par to labumu šķipeli nolkalt; beidzot aizbraucis pie
ābeles, izracis šķirstu ar naudu, iecēlis karītē un pārbraucis mājā.
Sudmalis nu paņēmis 4 zelta spalvas un atdevis Atrastiņam savu

meitu. Bet nedēļu vēlāk sudmalis domājis: „Kad tu varēji tādu

šķirstu ar naudu un vēl zirguis un karīti nopelnīt pie velna, kas

tad man kaiš? lejūgšu savus melnos pats savā karītē un laidīšu

pie velna naudu sapelnīt."
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Labi! aizbraucis. Bet līdz nobraucis pie jūras — līdeka do-

mājusi: „Nu vienreiz redzu karīti ar zirgiem, tā tad laime!"

Un līdeka tūliņ aprijusi karīti ar zirgiem un nu varējusi di-

binā tikt.

Piezīme. Skrundas variantā teikts, ka dēls nonācis pie tādas upes, kur

tik dzidrs un viegls ūdens bijis, ka viņa kuģis tik tik spējis peldēt. Bet viņš

tomēr pārbraucis un paslēpis kuģi apakš krasta. Tur upes likumā bijusi kalva

(sala) un uz tās kalvas lepna pils, kur velns mājojis Bet tai brīdī, kad meita

zelta spalvu lauzusi, atskanējis tāds troksnis kā gandrīz pērkons. Otrā rītā

velns aizlaidies pa gaisu; spārni tam tā šņukstējuši, it kā lielākā vētra krāktu.
Bet dēls ar meitu iekāpuši ķuģī, pārbraukuši upei un bēguši. Te velns pakal.
Bet meita bija paņēmusi, par laimi, līdz savādas zāles un šļirceni. Kā nu velns

šiem uzklupis, tā dēls ievilcis šlircenē tās zāles un uzšlācis velnam. Velns

tūdaļ dedzis zilās liesmās, un, sāpes ciezdams, iekritis jūrā, kur noslīcis L. P.

21. A. 554. 613. J. Henninš no TreilībaSasmakā.

Kādam tēvam bija divi dēli. Kad viņš tos vairs nevarēja uz-

turēt, tad sacīja, lai iet paši maizi pelnīt. Pa tam iedami, tie rau-

dāja un žēlojās savā starpā: „Ko mēs darīsim?"

Viens teica: „Es gribu pie Dieva turēties."

Otrs atteica: „Es atkal gribu pie velna palikt."

Tam, kas bija velnam padevies, atradās mazs galdiņš priekšā

ar visādiem ēdieniem un dzērieniem!, šis nu ēda un dzēra viens

pats, bet kad otrs lūdza, lai arī viņam dodot, tad tas atbildēja:

„Atlauj man tev abas acis izdurt, tad es tev došu ēst."

Tā arī notika. Kad abi labi paēduši, tad tas redzīgais ved

to stulbo tālāk. Kad viņi abi nonāca pie vienapagraba, tad redzī-

gais sacīja uz stulbo: „Te ir grāvis, lec pāri!"

Stulbais arī lēca un ielēca tai pagrabā. Redzīgais aizgāja

prom, atstādams stulbo brāli pagrabā, un uzņēma vienu muižu

uz renti.

Kad vakars metās, tad atskrēja pie Stulbā viens balodis rūk-

dams: „Duk, duk, duk! Apsmērē savas acis ar tā mūra slapjumu,
tad tu tapsi redzīgs,"

Stulbais tā izdarīja un tapa redzīgs. Nu viņš gāja tālāk par

lielu mežu un gribēja gauži ēst. Viņš atrada skudru pūzni un

gribēja tās ēst, bet tās lūdzās, lai viņas neēdot, jo šās nelaimes

laikā viņam palīdzēšot. Tālāk ejot, viņš uzgāja bites un gribēja
tās ēst. Šīs tāpat lūdzās un sacīja, ka šās nelaimes laikā viņam

būšot lieli palīgi. Tālāk iedams, tas ieraudzīja kādu lielu, skaistu

muižu, iegāja tur un prasīja ēst. Muižas spīzmane teica, lai iene-

sot malku, tad dabūšot ēst. It mudri tas sanesa malku un dabūja
vienu šķēli maizes. Tā spīzmane pateica savam kungam, ka

viens it mudīgs puisis esot atnācis, kas par maizes gabaliņu tik

daudz malkas sanesis. Tas kungs teica: „Lai viņš iet manā rijā
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un (izlasa visus graudus no varpam un salmiem, tad viņš paliek

dzīvs; bet ja viņš to nedara, tad viņam jāmirst."
Uz riju aizgājis, viņš gauži raudājis. Tad atnāca tās skudres

un prasīja, kāpēc viņš raudot. Kad viņš izstāstīja savas raizes,

tad skudras to apmierināja un tik sacīja, lai nestaigā, ka kādu

nesamin. Pēc kādas stundas bija graudi no vārpām izlasīti vienā

kopā. it priecīgs būdams, ka dzīvs palicis, viņš aizgāja kungam

teikt, ka darbs padarīts.
Nu tas kungs viņam iedeva aprisi sacīdams, ka viņam ir

jāuztaisa no vaskiem vasaras pilis. Ja ne, tad likšot nokaut. Kad

viņš nu atkal bēdīigs sēdēja un raudāja, tad saskrēja bitītes ap

viņu un vaicāja, kas kaišot. Viņš sacīja, ka viņam jātaisot

vasku piill.^

«Tad jau mēs tev varam līdzēt," bites sacīja, «iedod mums

tik to aprisi, tad pils drīz būs gatava."
Kad pils bija gatava, tad viņš tur stailgāja par iekšu un

svilpoja. Kad nu rītu tas ķēniņš to redzēja, tad tas pats pie sevis

runāja: «Nu viņš ir atkal no nāves vaļā! Kā lai tad to blēdi varu

nomaitāt?"

Tad ķēniņš pasauca nelaimīgo brāli un sacīja: «Nu tev ir

jānodzēš salmu guba, kad tai pielaiž uguni."
Kad salmu guba dega, atnāca arī ķēniņš un gribēja redzēt,

vai šis to uguni nodzēsīs. Bet uguns sagrāba pašu ķēniņu un tas

sadega līdz ar salmu gubu. Nu tas puisis paturēja to vasku pili ar

visu ķēniņa mantu un dzīvoja it laimīgi tur.

22. A. 61-3. J. Skara Jaun-Piebalgā.

Reiz dzīvojis viens vīrs ar sievu. Viņiem bijuši trīs dēli:

divi gudri, trešais miulķis. Visa šī dzimta dzīvojusi loti nabadzīgi.

Kādreiz tēvs teicis vecākiem brāļiem, lai ejot pasaulē un

pelnot paši sev maizi. Gudrie brāli bijuši silinki un atteikušies

iet. Tad jaunākais sācis lūgties atļauju no tēva, lai laižot šo

pasaulē laimi «meklēt, jo šis jau darba nebīstoties. No sākuma

tēvs negribējis laist muļķīti pasaulē, jo kur tad šis muļķis iešot,
bet beidzot atlaidis gan.

Muļķītis gājis gājis, beidzot nonācis vienā ezera malā pie
skaistas pils. Muļķītis pilī lūdzis, lai dodot viņam nakts māju.
Sulainis iegājis pie ķēniņa un paziņojis, ka kāds ceļinieks prasot

nakts māju. Ķēniņš pavēlējis aizvest muļķīti uz to pili, kas atro-

doties ezera vidū. Muļķītis nekā ļauna nedomādams, aiziet arī su-

lainim līdz uz pili. Pilī iegājis, muļķītis izstaigājs visu pili, bet nekā

ļauna neatradis. Beidzot viņš iegājis pils pagrabā. Tur atradis

dažādus akmeņus, gan lielus gan arī mazus. Vienā pagraba kaktā

viņš ieraudzījis vecu zārku. Muļķītis pacēlis zārka vāku un ie-
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raudzījis, ka tur kāds mirons gul. Muļķītis atkal uzlicis zārkam

vāku un licies starp daudziem akmeņiem vienā kalktā gulēt. Ap

pusnakti mirons atgrūdis zārkam vāku un sācis raudāt, vaidēt un

lūgties, vai neesot neviena cilvēka, kas viņu apžēlotu un teiktu

«Neraudi, mīļā...!" Tālāk mirons neticis, ja viņam rīkle aiz-

smakusi. Muļķītim gan miroņa bijis ļoti žēl, tomēr viņš nekā ne-

teicis. Ap rīta pusi mirons atkal uzlicis zārkam vāku un licies

gullēt. Otrā rīta atnācis sulainis un ļoti brīnījies ,ka muļķītim nav

nekas ļauns noticis, jo viņš bija dzirdējis dažādus stāstus par šo

veco apburto pili. Sulainos gribējis, lai muļķītis viņam izstāsta,

ko pilī redzējis, bet muļķītis pateicies tikai par nākts māju un

gājis tālāk.

Pēc daudziem gadiem viņš nonācis kādā mežā un saticis

vecu vīriņu. Vīriņš lūdzies, lai muļķītis dod savus svārkus, jo

viņam esot ļoti auksti. Muļķītim bijusi laba sirds, un viņš iedevis

vecītim savus svārkus. Par to vīriņš pateicis un pastāstījis, ka

aiz šā meža atrodoties upe, un upes mālā laiva. Lai šis paliedot
zem laivas un gaidot līdz pusnaktij. Pusnaktī atskriešot trīs ra-

ganas, un lai šis noklausoties, ko raganas runājot. Muļķītis arī

aiz meža atradis upi un laivu, palīdis zem laivas un gaidījis līdz

pusnaktij. Ap pusnakti atlaidušās trīs raganas, uzsēdušās uz lai-

vas un sākušas sarunāties. Viena teikusi: „Es, māsiņas, jums varu

pastāstīt ko jaunu. Tur tālu aiz šī meža atrodas ezers, un ezera

vidū pils. Pilī dzīvo ļoti skaista meita, bet viņa līdz ar visu pili
ir apburta. Kas viņas vārdu atminēs, tanī piederēs pils līdz ar

skaisto ķēniņa meitu."

Otra atkal teikusi: „Es, māsiņas, zinu, kā var ķēniņa meitas

vārdu uzzināt. Tai pašā pilī vienā istabā ir ola. Ja olu sasit, tad

no tās izlēc kastīte, un kastītē ir trīs papīrīši. Uz viena papīrīša
ir uzrakstīts princeses vārds."

Tā trešā ragana iemetusi starpā: „Es, māsiņas-, jums varu

pastāstīt, ka ezera mālā ir vēl viena pils. Šai pilī dzīvo vecais

burvis, kas apbūris ķēniņa meitu, šis burvis iir ļoti' nikns un visus

oeļiniekusi, kas meklējot nakts
-

māju, liekot vecā pilī un tad ap-

burot par akmeņiem. Tikai vienreiz viens ceļinieks izmucis, jo
vecais burvis bijis aizgājis citās darīšanās. Bet burvi pašu varot

viegli par akmeni pārburt, ja tikai viņam sagrābjot aiz labās

auss."

Tā raganas tērzējušas līdz rītam. Rītā, kad saulīte vēl nebij

uzlēkusi, raganas atkal aizlaidušās. Muļķītis tūliņ izlīdis no laivas

un steidzies uz pili atpakaļ. Atkal viņš lūdzies naktsmāju. Sulai-

nis aizvedis muļķīti uz veco pili. Muļķītis tūliņ izstaigājis visas

pils istabas un —
kā raganas teikušas — atradis arī vienā istabā

olu. To sasitis un tajā atradis kastīti. Kastītē bijuši trīs papīri un

uz viena muļķītis izlasījis „Aidonīte". Muļķītis tūliņ sapratis, ka
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tas ir ķēniņa im/editas vārdis. Viņš steidzies pagrabā un licies gulēt.
Bet tiklīdz bijis nogulies, pagrabā ienācis vecs nejauks vīrs. Muļķī-
tis tūliņ sapratis, ka tas ir pats burvis. Tiklīdz burvis noliecies

pie muļķīša, šis tūliņ sagrābis burvim aiz labās auss, un burvis

pārvērties par akmeni. Pusnaktī atkal mirons sācis raudāt un lūg-
ties. Tā muļķītis iesaucies: „Mīļā Aidonīte, neraudi!"

Tā uzreiz mirons pārvērties par skaistu ķēniņa meitu, kas aiz

prieka apķērusies mulķīšam ap kaklu.

Otrā rītā visi ļaudis brīnējušies par skaisto pili ezera vidū.

Bet tā pils, kas atradusies ezera malā, pa nākti bijusi pazudusi.

Muļķītis apprecējies ar ķēniņa meitu un nu palicis pats par tās

zemes ķēniņu. Viņš valdījis gudri un taisnīgi par saviem laudim.

23. A. 465. 613. 761. Skolnieks S. Keišs Baltinavas pagastā.

N. Rancāna kr.

Agruokūs laikūs dzeivuoja divi bruoli, vīns beja nabadzīgs,
ūtrs lūti boguots un beja voits. Abim bruojim beja pa vīnam dā-

lam. Baguotuo dālarm vuords beja Pīters un nabaga dālam Juons.

Abu bruoļu dāli auga kūpā un beja draudzīgi.

Vīnā dīnā Pīters ar Juoni sadūmuoja aizīt uz mežu medībuos.

īdami pa mežu, obi sarunuoja precētīs un kuozas taisīt vīnā svāt-

dīnā. Dīna beja paguojuse, bet nūsaut nikas naizdevās. Vokorā

jī grīzās uz muojom.'

Boguotuo dāls Pīters palyudze tāvu, lai īt svotūs uz kaimiņa

meitu; bet pats aizguoja nabadzīguo dālam Juoņam pazyņuot, ka

šuo tāvs jau aizguojis svotūs, „Jyusim ari, bruol, vajag syutīt

tāvu, vai pašam īt."

„Ar kū lai taisu kuozas? Man nava kū vilkt mugurā."

„Juon\ vai zini kū? Mtinam tāvam ir sukna, es tev atgrīzšu
svuorku tīsti, tikai taisi kuozas vīnā svātdīnā ar muni."

Juons aizīt uz mežu pastaiguotīs, īt un dūmoj: „Kai lai es

braucu svotūs? Kas pi munis taida nabaga īs?

Paīt vēl tuoluok un redz: dryvā gul daudz zvēru: brīži, luoči,
lauvas un vēl citi sveši zvēri un skaisti putni. Putnu un zvēru

vydā, uz akmeņa sēd jaunova, sukaidama golvu. Juons lūti sa-

sabeistās un stuov vārdamīs. Jaunova, radzādama, ka Juonis sa-

sabeistas, soka: „Lyudzu, ejat pi munis, muni suņi jyusu naaiz-

tiks!"

Juons pīīt jaunovai kluot un atdud labu dīnu. Jaunova dreiž

atbild un jautoj: „Juoni, sokat, kū jyus dūmuojat."

„Es dūmuoju precētīs, bet nazynu, kur svotūs braukt. Kas

īs pi munis nabadzīga cylvāka?"

Jaunova runuoja: „Jem mani! Juoni, es īštt pi tevis."
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„Es asmu lūti prīcīgs par tū, ka jyus gribat īt pi manis, bet

man nav, ar kū kuozas taisīt. Es nazynu ari, kur es jyusus da-

buošu?"

„Še tev tei stabulīte. Kad baguotuo dāls Pīters aizbrauks uz

laulobom, tad tu tyulīt papyut ar ītū stabulīti, un as byušu kluot.

Nūej pi baznīckunga un pasoki, lai muni raksta: „Meža Madaļa."

Ols byus nu tuo mīža, kas Izaudzis nu maizes drupotom, kuras

jyus ar Pīteri sametāt gunkurā, kod zyrgus gonējāt. Šim mīžam

izaugušas trejas vuorpas. Tu mīzi nūraun, iztaisi īsolu un pūdā

izvuorej. Kuozom ols pītiks un vēl puori paliks. Vīnu brīdi nū-

saun zemē, tad gaļas kuozam pītiks."
Juons nūsuove brīdi un atsasveicynuojuos ar Madaļi. Jis aizīt

uz gunkuru un redz, ka mīzs aug ar trejām vuorpom. Juonis nū-

ruova mīzi un aiznesa uz muojom. Muojās aizjyudz zyrgu un

atvad brīdi, aizīt pi baznīckunga pīrakstītīs ar Meža Madaļi. Vysi

ļaudis breinuojuos, kur ir taida Meža Madaļa. Kaut nivīns nikuo

nazyna, uzsaukšana īt uz prīkšu. Atīt divpadsmit struodnīku un

suoc taisīt jaunu ustobu. Boguotais breinuojuos, kur Juonis jēmja

naudu, kū moksuot struodnīkim. Kungs labi zynuoja, ka Juonim

naudas nav, un breinuojuos, kur ir Meža Madaļa, kas var atsiutīt

tik daudz struodnīku.

Atguoja tei svātdīna, kad vajadzēja braukt lauluotīs. Boguo-
tuo dālam pībrauca daudz gostu, kas prīcuojuos, doncuoja, dzēra,
bet pi nabadzīguo dāla Juoņa nabeja ni vīna cylvāka. Reitā, kod

Pīters brauca uz baznīcu, Juons aizguoja puorlaist Pīteri. Juo

gosti suoca smītīs par tū un vaicuot, kad Juons brauks uz laulo-

bom, kur juo Meža Madaļa. Juonis atbild: JDreiži, tyulīt pec jyusu
braukšu."

Juons izguoja uz jaunuos muojas gaņku un papyuta stabulīti.

Tyulīt ari Madaļa pībrauca kluot ar sešym zyrgim un viņai līdz

daudz gostu, skaistuos, baguotuos drēbēs. Gosti sādynoj Juoni

rotūs, un visi brauca 'lauluotīs un mežā panāca Pīteri un juo gostus.

Kungs ar voitu skotuos, ka Juoņam ir daudz skaistuoki zyrgi
Kai jīm. Kungam izzaruoduos, ka juo gosti byutu uorzemnīki.

Obus bruoļu dālus salauluoja un tī brauca ar sovom sīvom uz

muojom. Juoņa muojās spēlēja skaista muzyka, un suocuos dzer-

šona, ēšana un doncuošana. Vysi Pītera gosti puorīt pi Juoņa, ari

ols pateikomuoks un gorduoks. Vysi breinuojuos, ka dzer olu nu

vīna pūda un navar izdzert. Voits ļūti sasadusmuojuos uz Juoņa,

aizīt pi kunga un stuosta mālus, ka Juons lelījīs, ka jam asūt taidi

suņi, kas prūtūt rakstīt, rēķinuot un staiguot ar atslāgom. Kungs

soka uz voitu: „Tu esi muļķis, taidu suņu pasaulē nav. Es na-

asmu losījis nivīnā gruomotā par taidim."

Bet voits teica: „Juonis taidu suni dabuos, tik jyus jam pa-

sokīt: ja nadabuosi taidu suni, tev nūciers golvu."
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Kungs siuta voitu, lai Juonim pasoka, ka lai atīt reitā pi kunga.

Juonis reitā aizīt pi kunga un vaicoj: „Nu, kungs, kū lobu teiksit?"

Kungs atbild: „Tu esi sacējis, ka zyni taidus suņus, kas prūt
rakstēt un rēkinuot. Tev taids suns juodaboj."

Juonis suoc rauduot un ilyugtīs, ka jis taidu suņu nazin, bet

kungs pasoka: „Ja nadabuosi taidu suni, golvu nūcieršu."

Juons īt nyu uz muojom rauduodams. Madaļa īrauga jū raudūt

un prosa: „Juoni, koupēc tu raudi?"

Jis izskaidroj Madaļai, kū kungs jam uzdeva. Madaļa atbild:

„ītei bāda, nav bāda, vēl byus daudz leluokas bādas. Munai vacuo-

fcai muosai taidu suņu ir daudz. Jem šū pus sīriņu un mozū ko-

multiņu, kur jis velsīs, tī tu ej, Juonīt!"

Juons dūdas ceļā. Daīt pa Madaļas muosas, savas svaines.

Svaine, tū īraudzējusi, tyulīt pazeist un seka: „Munu mīļū svainīt,

kurs Dīvs tevi te tik tuoli atnese, vai lobām, vai slyktam?"
Jis paskaidruoja, tad svaine īsauouos: „0, svainīt, man ir

daudz taidu suņu, es tev īdūšu."

Svaine pacīnā Juoni un īdūd jam vīnu suni. Jis sāstās suņam

viersā un juoj muojuos. Voits īrauga, ka Juonis muojuos, un pa-

ziņo kungam. Kungs sauc Juoni pi sevis. Jis juoja pi kunga uz

suņa. Kungs dūd sunim atslāgas un rēķinus rakstīt. Kungs redz,
ka suns izpylda vysus dorbus, palīk ļūti prīcīgs un atlaiž Juoni

muojuos. Tū redzādams, voits palīk dusmīgs, īt pi kunga un soka:

„Juons jamuos dabuot taidu laivu, ar kuru var braukt pa gaisu
i zemi: kai pasoka, tai īt. Jyusim tei byutu ļūti loba, navaidzātu

ZVTgU."

Kungs līk voltam pasaukt Juoni un soka jam: „Juon, iman ir

ziņas, ka tu zvinūt laivu, kas var braukt pa gaisu i zemi."
Juons suoc rauduot un teikt, ka taidu laivu jis nazyn.

Kungs aiz dusmem saklīdz: „Ja nadabuosi taidu laivu — golva

nūst!"
Juons īt imuojuos rauduodams un dumoj, kur nyu taidu laivu

dabuot. Madaļa īrauga jū nu tuolīnes, aizīt prīkšā un prosa: „Kū
kungs sācēja?"

Juons izstuosta vysu Madaļai. Tad Madaļa prīcīgi soka: „0,

Juonīt, naraudi! Munai vidējai muosai ir taida laiva."

Madaļa jam' īdūd pus sīriņa, mozu komultiņu un pasoka: „Kur

šys komultiņš velsīs, tei ej.
Juons dūdas ceļā. JDaīt pi vidējuos svaines. Jei īrauga svaini

un soka: „Vai, munu mīļā svainīt! Kurs Dīvs tevi atnese, vai

lobām vai s^lyktam?"
„Na tai lobām kai slyktam." Un Juonis suoc stuostīt sovu na-

laimi.

„Namaz tik slykti nav, svainīt, man ir taida iaiva, es īdūšu

tev jū, tik pacīmuojīs pi manis!"
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Utrā reitā Juons sāstuos laivā un brauc muojā. Kungs par
taidu laivu beja lūti prīcīgs, pat paldīs Juonim pasoka.

Juons nu laimīgi dzeivoj ar Madaļu pa muojom. Voits par tū

beja lūti dusmīgs un sadūmuoja pateikt kungam, ka Juons jaunās

dabuot kunga mirušū tāvu, kuo gan jis navarēs dabuot un kungs

jam nūcierss golvu. Kai dūrnuots, tai dareits. Jis aizīt pi kunga

un soka: „Gūduots lelskungs, Juonis jarmuos izsarunotīs ar jyusu
tāvu."

Kungs gan nagrib ticēt, bet voits tik soka: „Juons tū var iz-

darīt."

Kungs ari svuta voitu pec Juoņa un soka jam: „Juoni, es

dzierdēju, ka tu vari dabuot runuot ar munu tāvu. Man byutu lela

līta izzynuot par tū pasaules dzeivi, kaidu muns tāvs dzeivoj."

„Gūduots kungs, kai lai es dabuoju tavu tāvu, kas ir hūmiris

un juo dvēsele ir tvmā pasaulē?"

„Gon dabuosi," kungs atteic. „Tev ir gudra sīva. Jo nada-

buosi, tiks dīruotas slūksnes nu muguras un tiksi guns suortā sa-

dadzvnuots!"
Juons īt uz muojom un dūmoj: tagad gan byus nuove, un

suoka Dīvu lūgt rauduodams. Madaļa vaicoj, kuodēļ jis ir tik

bēdīgs. Juons jai pastuosta. Tad Madaļa sacīja : „Niu nikas, Dīvs

paleidzēs. Dabuosi parunuot ar kunga tāvu, tik soki, lai kungs

dūd voitu ieidza, jo kunga tāvu tu navarēsi atvest, un kungs tev

var nepaticēt, kū tu stuostīsi."

Juons nūīt pi kunga un soka: „Dūd man leidza voitu, jo tu

vari naticēt, kū tāvs man teiks, un es varu ari aizmierst."

Kungs pasaka voitarn, ka jam juoīt leidza Juoņam. Voits

tyu'līt atīt pi Juoņa utni prosa, cik gars ceļš byus. Jis pasoka, ka

pusgodu byus juoīt, vai vairuok. Voits kungam prosa, lai uz kotru

dīnu dūd pa puoram veižu un uz nedēļas pa kukuļam maizes. Vol-

tam īdūd veizes, maizi un vēl gaļu. Madaļa teica šovam veiram:

„Tai tu varātu īt pa sausu zemi, bet voita dēļ ej pa pūru, lai veirs

nūmūkuos. Kad pīīsi pi kolna natuoļi nu guns upes, kur grēcinīki
brauc pi ūzula pīkolti. Tys kolus pastuov nu nažim, izkaptim un

un citim asumim, rats kaids viņā uzkuopj. Pi tuo kolna molā ir

sīksta, tur ir muni zuoboki, kur es agruok staiguoju, kad putnus

ganīju, tūs apuovis, uzkuopsi kolnā."

Juons un voits dūdas ceļā. Nūguojuši četras verstis, Juons

nūīt nu ceļa un īt pūrvā, kur ceļa nav. Voits, apsakuorīs ar vei-

zem un maizi, dūdas Juoņam pakaļ. Juons aizīt labi tuoļi, atsa-

pyuš, pagaid voitu, un dūdas otkon uz prīkšu. Voits tik vaicoj,
voi vēl tuoli. Juons daīt pi kolna, kurs beja nu nažim un cytim

asumim, voita vēl naredz, daboj kurpes, apaun un aizīt leidz guns

upei. Te jis redz, ka divpadsmit kungi pīkolti ar dzelzs kuošym

pi ūzula. Šis ūzuls beja izrauts ar visom saknēm un kungim beja
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jis juovalk. Valns sež viersa un brauc. Juons jam pavaiooj: „Voi

nav te myusu kunga tāva?"

Sātans atbild: „Jis byus trešā pajyugā."

Juons atīt apsaskatīt, vai voits nav jau atguojis. Voits vēl

nav, īt atpokoļ pi upes. Brauc otkon sātans ar pīkaltim kungim.

Juons pavaicoj: „Vai nav te myusu kunga tāva?

„Ni, jis ir nuokūšā jyugā."
Pa tū laiku voits pīguoja pi kolna un sēd. Juons jū sabuora,

ka tik ilgi guojis, un soka: „Ej dreižuok, jo tavs kungs tuvlīt byus
kluot."

Juons nulaiž no kolna viervi, pi kuo voits pisaker kluot un

Jouns tik valk voltu pa asumiem augšā, ka tys bļaun vīn. Valns

ar kungim ari pašlaik brauc. Juons vaicoj: „Lyudzu, voi šyte ir

myusu kunga tāvs?"

Kunga tāvs atbild: „Es tas asmu. bet vai voits te?"

Juons atbildēja, ka voits viņam ir leidza; tad sātans atlaiž

kunga tāvu, voitu īsvīž upē un ar kuošym pīkaļ jū pi ūzula un

aizbrauc ar voitu pa guns upi. Bet kunga tāvs nūsēžas ar Juoni

uz krosta un pīraksta gruomotu šovam dālam un posaka Juonim,

ja dāls grib tykt uz dabasim, tad lai izdala vysu muižu nabogim.

Kunga tāvs īdūd gruomotu, atsavasaļoj nu Juoņa un aizīt uz da-

basim. Juons īt uz sovom muojom un padūd kungam tāva gruo-

motu. Jis izlosa gruomotu, pajem kneipstolkas un lyudz Juoni, lai

izraun viņam acis nu pīres, bet Juonis atsateicas. Kungs vēl

reiz pārlasījis gruomotu, sasauc vysus muižas darbinīkus, izdola

vysu sovu montu, izraun sev acis, pajem kuli un īt pa pasauli par

nabogu, lyugdams duovonu.

Juons aizīt uz muojom un dzeivoj ar Madaļi laimīgi savuos

muojuos.

24. Uts āda

A. 621. 593. Brīvnieku Kārlis Salenickos. L. P. V, 318 (141).

Vienai daiļai, daiļai mātes meitai ronas bez gala brūtgānu,

jāsāka, no malu malām, bet viņa izlepusi. Kurš nāk, to apsmādē:
vienam esot šāda vaina, otram tāda. Beidzot tēvs dara gudri,
saaudzina deviņus gadus uti un izlaiž tādu vēsti: „Man savāds

kukainis nobarojies aizgaldā; kais kukaiņa vārdu triju dienu laikā

uzminēs, tam atdošu savu daiļo meitu par sievu!"

Saradās daudz, daudz minētāju, visi samocījās trīs dienas,
trīs naktis, bet neviens nevarēja nobarotā kukaiņa vārdu uzminēt.

Te trešās dienās vakarā iespraužas drūzmā vecītis, vaicādams:

„Kas te minams?"
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Tā un tā.

„Nu, tu, neattapīgie tādi! Tā jau uts!"

~Jā, jā — uts, uts, nobarota uts!" visi tūliņ atjēdzas; bet

vecītis paņem daiļo meitu un aizved par savu sievu. Šī sarauc

gan pieri: pie veča jāaiziet; bet neko darīt — īgsti, cik gribi, tēvs

vairs nejokojas. Nu, iet abi' divi nolaidušies: ne vecis ko runā,

ne šī ko atbild. Beidzot sastop upi ar šauru laipu. Vecītis uzstāj,

iai meita laipotu pirmā, meita atkal tiepjas, lai vecītis iet. Beidzot

ies arī vecītis turēdamies. Te meita gudreniece, parausta laipu

un plunkt! iegāž veci upē. Tomēr krītot vecītis dusmās iesaucas:

„Par to, meitiņ, tev jānēsā mana balss trīs gadi par sodu!"

Meita nemaz ueapkllausās godīgi, ko šis tur vaigstas, bet

poš, ko māk pie tēva atpakaļ. Pārnāk gan, bet, re, kas par ligu!
Ka būtu runājusi — sveša bals pakausī daudzina uzsvērdama vār-

dus pakal. Gan rauga pakausi knaibīt, nosiet, appūst, gan iz-

mocās šā, gan tā —
nelīdz. Daudzina un daudzina, tikko kādu

vārdu minēsi.

Te pēc kāda laika atnāk stalts puisis imeltu biildināt. Un taisni

šis puisis vienreiz atgadījies, kas arī meitai patiktu; bet to postu:
nedrīkst teikt, ka patīk, citādi puisis apmānīs nejauko pakauša

ligu un neņems ne traks. Nēko darīt — tik jau greizi šā, kā tā —

labāk izliekas mēma un nerunā nemaz. Bet puisis mēmu sievu

nevēlas un tā aiziet.

Trešajā gadā puisis no sirdēstiem, ka pirmā līgava mēma,

apņems kautkādu atraitni, kad tikai sieva. Bet kāzās arī mēmā

atvelkas neaicināta — 'mazākais par ēdienu vārītāju. Labi. Pat-

laban vāra brokastu. Tiklīdz brokastu paēdīs, brauks laulāties.

Bet taisni šorīt daiļai meitai beidizas trīs soda gadi. Šī vāra, vāra

noskumusi — te, it kā skubināta, piepēži atminēsies ieteikties:

„Tava balss trīs gadi nēsāta, trīs gadi pārciesta, tava balss plunkt
katlā iekšā!"

Un skat, tai pašā brīdī meita patika no ligas vaļām. Ko nu

gaidīt? Tūliņ pie brūtgāna iekšā: vai pazīstot vēl viņu?

„Vaigs pazīstams, valoda sveša. Vai neesi mana pirmā lī-

gava?"

Jā, tā jau būšot gan!

Nu, kādēļ toreiz mēma izlikusies?

„Are, es jau trīs gadi kaunējos."

„Kaunējies?"

„Jā, kaunējos! Pirmo gadu sakaunējos no tēva, otru gadu no

mātes, trešo gadu no tevis."

Puisis pasmējās par tādu kaunu un apņēma vēl tai pašā dienā

savu pirmo līgavu, daiļo mātes meitu.
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25. Stiprais Ansis.

1. A. 650 A. A. Bīlenšteins 1862 g. no teicējas Lavīzes Veises

Jaunaucē. LP, VI, 112, XXXVII.

Viens kungs bijis pā(r)lieku nikns: nedevis cilvēkiem ne labi

paēst, ne arī diensvidū apgulties, ne arī naktī riktīgi izgulēties.
Reiz tas braucis pa lauku un ieraudzījis pelēku vīru grāvī

guļam. Tas ir bijis eņģelis. Kungs prasījis: „Ko tu guli grāvī,

kam tu neej(i) art?"

Viņš teicis: „Ka(d) man būtu jāar, ta(d) es ietu art; ka(d)
man jāguļ grāvī, ta(d) es gulu grāvī."

Tad tas kungs prasījis: „Kas tu tāds esi?"

Viņš atteicis: „Es esmu viss kas: esmu arājs, esmu arendā-

teris, esmu bū(v)meisters un slakteris arī es esmu."

„Vai tu nevari pie man(i)s nākt pa(r) arendātori?"

„Kālab ne?"

Un nu viņi taisījuši kontrakti un pilsētā norakstījuši. Rakstot

kungs teicis: „Jūs nu man būsit pa(r) arendāteri, bet kādu loni

jūs gribēsit?"

„Es vairāk lones negribu!" viņš teicis, „ka ar tukšu makeli
trīs reiz sist jums pa pieri."

Tad kungs paprasot to maķeli provēt un sit savam muižkun-

gam. Sit, sit — nesāp. Sit tas muižkungs tam kungaml— arī ne-

sāp. Kā tad sāpēs. —ar tukšu makeli? Brīnīs (kumigs), ka tādu

loni prasījis. Tas nu tas.

Bet jaunais arendāteris vēlē nu gulēt tiem ciivēkiem līdz pie-
ciem. Tad kungs sadusmojies: ka(d) tik ilgi vēl gulēt — paliks
darbi nedarīti! Un kā to gadu vēl: laikā lietus līst, laikā jauks —

labība papil(nOam. Viņam tik daudz bijis, ka devis pa mājām

glabāt — muižā nebijis rūmes; un siena bijis —
skaidri brīnums

bijis.
Kad nu viss (tomēr) savākts — jau rudens bijis — kungs tei-

cis: „Man ir viens vērsis, astoņu gadu vecs; un kad tu slakteris

esi, tad tu mums vari to nokaut — mums būs tās lauk(a) apvākas."

Un tas kungs liek to vērsi nokaut un lai pieņem kādus vīrus

palīgā. Bet tas vērsis bijis stiprs — ilgi turēts. Šis atteicis kun-

gam: „Pagaidiet, cienīgs kungs, parādiet tik(ai), ku(r) tas vērsis —

es viņu viens pats nokaušu kā jēru." Labi.

Un šis muižas kungs ies skatīties, kā tad viens nokaus tādu

lielu lopu? Redz: viņš sit ar tukšo makeli vērsim trīsreiz pa pieri

un vērsis tūlīt pagalam; vēl iedur nazi rīklē — nu ir nokāvis.

Tad muižas kungs noskrien pie tā kunga: „Vai, cienīgs kungs,
kad jums tā sitīs pa pieri, tad jūs tāpat nosprāgsit kā tas vērsis!"
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Tad kungs izraksta tādas falšas grāmatas pie tiem ķeizariem
un citiem kungiem, lai tas arendāteris iet sameklēt to parāda
naudu. Labi.

Bet arendāteris teicis: „Es esmu vecīgs vīrs — dodiet man

zirgu, tad es ātrāki pā(r)jāšu."
Un tad kungs lūdzis tam arendāterim, ka(d) viņš desmit jūdzu

uz māju pusi, lai sūta grāmatu.

Nu aizjājis, izdarījis un, atpakaļ jādams, laiž kungam apsolīto

grāmatu. Kungs, grāmatu dabūjis, tūlīt liek taisīt kapsētā skulti

(kapu kambari) un taisās pats par nomirušu, baidīdamies no tā

maķela. Rok kapu un liek pierakt atkal pil(n)u, it kā nu pats
tur būtu guldīts; bet pats pa skulti dzīvo. Un nu visi raud, oie(n)-
māte raud, sulaiņi raud.

Pārjāj arendāteris — prasa: „Ko jūs raudat, kas jums par
vainu?"

Visi saka: „Jā, kungs i(r) miris!"

„Parādiet man to kapu, 'ku(r) viņš ir nomiris!"

Parāda; bet šis saka: „Te negul nekāds kungs iekšā — te,

te gul!"
Un ka nu sitis a(r) to maķeli pa skultes sienmali, ta izgruvis.

Nu viņš teicis kungam: „Es arī varētu vīnu dzert, cigāru smēķēt,

krēslā sēdēt, bet man jāiet tev naudu meklēt — es gribu savu

loni!"

Un taisījies ar to maķeli sist viņam pa pieri. Tad kungs, ceļos

izmeties, lūdzās arendāterim, lai atņem visu savu naudu, ko pār-

nesis, bet lai nesit pa pieri. Viņš teicis: „Vai tu zini, kas es esmu?

Es esmu viens arendāteris un esmu tavs eņģelis!" un pazudis —

diezin, kur palicis.

2. A. 650 A. J. Bank i n s „Š i s un tas" 11, 1875. 3.

Reiz dzīvoja itin vecs vīrs ar savu veceni, kam bērnu nebija.

Vecis reižu satikās mežā ar kādu citu veci. Svešais to apsveici-

nājis prasa: «Kādēļ tu, mīļais, esi tik bēdīgs?"

Mūsu vecis atbild: „Ko lai citu daru? Es jauns apprecējos,

tagad jau mūžu nodzīvojis, bet man neviena bērna nav bijis."

Svešais to iepriecinādams, atbild: «Nebēdājies neko! Rītā

agri ņem bišu stropu un ienes krūmos! Pēc trim dienam ej lukat,

tad tur atradīsi puisēnu, to tev būs saukt par Elkšņu Mārtiņu."

Kā sacīts, tā darīts. Vecis iet pēc trim dienam uz krūmiem

un par lielu brīnumu atrod zēnu itin smuku no uzskatās. Vecis,

to izņēmis no bišu stropa, dodas priecīgs uz mājam un audze to

lielu. Kad Mārtiņš ir 20 gadu vecs, tad viņš sader pie saimnieka

par kalpu.
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Saimnieks tam iedod švaku zirdziņu un stellē to uz mežu pēc

malkas. Viņš nobraucis mežā, sakurina uguni un pīpē tabaku,

pie uguns sēdēdams; tamēr citi piekrauj vezumus un sāk braukt

uz mājām. Mārtiņš izrauj veselu egli ar visām saknēm un liek

to uz savām ragavām, bet par ķibeli zirgs to nespēj vilkt. Sa-

skaities tas dod zirgam tā ar malkas gabalu par ribām, ka tas uz

reižu pagalam. Nu liek pats egli uz pleciem un velk to uz mājām.
Saimnieks, zirga pēc sadusmojies, liek Mārtiņam iet akas tī-

rītu. Tas aiziet un sāk tīrīt aku, bet te saimnieks klāt un met

dzirnu akminu virsū. Mārtiņš, pirkstu izstiepis, noķer krītošo

akminu tā kā tas kā gredzens paliek stāvot uz pirksta. Viņš ak-

minu augsti gaisā turēdams smiedamies, saka; «Paldies, paldies,

par šo vecmodes gredzenu!"
Saimnieks jo dusmīgs stellē Mārtiņu otrā dienā uz sudmalām,

kur velli mituši.

Mārtiņš, liels mūzikants būdams, ņem savas pijoles līdza. Tur

nobraucis, uziet daudz vellus un sāk spēlēt. Velli, smuku mūziku

dzirdējuši, sāk lūgties, 'lai viņš tos arī mācot spēlēt.

«Kāpēc nē," Mārtiņš atbildēja, «bet jums ir resni pirksti. Pa-

sniedziet man tos, es viņus apgriezīšu, tad gan varēsim sākt mā-

cīties."

Velli, uz spēlēšanu kārīgi, ļaujas ar svārpstu izurbtos cauru-

mos pirkstus iebāzt un ar ķīļiem ieķīlēt. Mārtiņš nu ar verdošu

ūdeni nobrucina visus vellus, un viņam nu tagad pieder dzirnavas,

jo dziimtskungs, kam dzirnavas piederēja, bija nosolījis tam dzir-

navas atdot, kas vellus izdzīšot. Mārtiņš nu ņēma savu veco tēvu

un māti pie sevis un dzīvoja laimīgs līdz pat savai miršanai.

3. A. 650 A. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka ,C6ophhki*

60, 55, LP, VII, I, 258, 4.

Reiz bija māte; tā sazīdināja savu dēlu līdz divdesmitam ga-

dam. Bet tad viņam vajadzēja beidzot pie darba iet un tēvs tam

deva pienācīgu darba cirvi; tomēr dēls atteica: «Ko iesākšu ar

tādu paiju? Dodi taču man krietnu cirvi!"

Tēvs lika pataisīt cirvi pusotra poda smagumā, bet ir tas

dēlam rādījās bez gala viegliņš. Nogāja dēls pats pie kalēja un

nokala sev cirvi veseli trīs podi smagumā. Pēc tam1 aizjūdza

vecu ķēveli un brauca uz mežu malku cirst. Sacirta veselu asi

malkas, uzkrāva uz ragūm un dzina zirdziņu uz mājām. Bet zir-

ģelis vezumu ne no vietas pakustināt. Dēls sapiktojās un gāja

pameklēt labu stibu savai ķēvei. Bet kamēr tur sameklēja un tādu

stibu pēc savas garšas nocirta, tamēr vilks bija atkūlies zirgu

plēst. Atnāk dēls ar sitamo — redz: vilks noplēsis viņa zirgu.

Viņš nosita to, uzkrāva ir vilku, ir zirgu uz vezuma un pats pār-
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vilka visu krāvumu uz mājam. Kungs, to ieraudzīdams, vaicā:

„Ko tu tur velc?"

Šis atbild: „Tā un tā —
vilks aprija manu zirgu, es vilku no-

situ — te nu viņi abi ir."

„Labi!" atsaka kungs, „bet ja tu tāds stiprinieks esi, vai ne-

vari no mana piedarba vellus izdzīt, kas tur aplam pulka savie-

sušies?"

„Kapēc nē? varu gan!" stiprinieks atbild, „ja tikai labi mak-

sāsi un pieci podi dzelzs un pāris strādnieku dosi."

„Labprāt!" kungs atsaka, „došu tev par to tikdaudz mantas,

cik tikai panest varēsi; arī pieci podi dzelzs došu un divi strād-

niekus."

Nu stiprinieks aizgāja uz kunga rijām un lika strādniekiem

rijas krāsni kurināt; bet pats kala pie kalēja no tiem pieci podiem
dzelzs veseri ar kātu. Tad lika rijā aizslēģēt no iekšpuses visus

logus un durvis un nokarsēt savu dzelzs veseri. To visu padarī-

jis, viņš sāka gaidīt vellus. Jā, ap pusnakti nāks gan viens, zābaki

vien čīkst. Atnāks velis pie rijas durvim un pieklauvēs. Stipri-
nieks vaicās: „Cik jūs tur esat?" »

„Viens pats!" atbild velis.

„Nu, tad ej vēl citiem pakal!"

Velis aiziet un pēc pāris minūtēm dzird: atnāk vesels bars

un klauvējas pie durvim.

„Nu, vai visi atnācāt?" vaicā stiprinieks.

„Jā, visi!" atbild velis.

„Vai mājā neviena paša no jūsējiem nepalika?"

„Tikai palika sirmgalvja tēvs, viņš gluži bez kājām."

„Velkat ir viņu šurp, bez viņa nevar būt."

Atnesa vellu veci un atkal klauvējās pie durvim. Tagad stip-
rinieks ielaida visus vellus, aizšāva labi cieti durvis, sagrāba

savu veseri un sāka vellus tā kaut, lai uguns šķīst un asinis līst.

Visus vellus apsitis, viņš izmeta tos pa mazo rijas lodziņu un tad

projām uz muižu. Rītā ies apskatīties nosistos vellus — atron:

rijā vārtās zirgu ribas, zirgu ķidas un daždažādi maitas kauli. Kad

nu visi veilli bij apsisti, pat bezkāju vellu vecis, tad stiprinieks pra-

sīja nolīgto maksu. Kungs sūtīja savu klēti atslēgt un dot stipri-

niekam tik daudz mantas, cik var panest. Bet stiprinieks atsaka:

„Nav vajadzīgs klēti vaļā slēgt!"

Pakampis visu klēti, grib to aiznest. Kungs redz: nelāgā

būs —un sāks pierunāt stiprinieku, lai klēti pamestu. Šis atbild:

„Kas solīts, solīts — klēti panest varu, es viņu nesu projām!"

Un aiznesa stiprinieks uz savam mājam kunga klēti ar visu

mantu, kas tanī atradās.
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4. A. 650 A. A. Lerchis-Puškaitis Slampā. LP, IV, 1, (1, v. 1).

Vienam kalējam nav neviena dēla. Viņš sendienām sūrojas

jau par to. Bet vienu vakaru nabadziņš gluži izmisis nosēdies uz

lakti un lūdzies: „Dieviņ, mīļais, dod man šādu vai tādu dēlu!

Kad tik būtu dēls!"

No rīta kalējs noies uz smēdi. Vadzi, kas tas? Varens puisis,

noaudzis, kā ozols, sēž uz lakti.

„Kur tu te gadījies? Kas par vīru esi?" kalējs uzprasīs.
„Tēt, kas tā nu prasīs? Esmu taču jūsu dēls!"

„Ko! vai patiesi?"

„Nu, kā tad!"

„Ak, tu Dieviņ, tad ta laime! Sen vēlējos dēlu, nu reiz da-

būju! Bet dēls, dzirdi, man netīk daudz vārīties. Grābsim tad arī

tūliņ darbu nagos, sākdami kalt."

„Kā tad! Es arī tāpat — kas darāms, darāms!"

Un tā tēvs tūliņ sagrābj stieni, ieliek ugunī un grib pušu skro-

tēt. Bet dēls norunā:

„Tēt, kādēļ darbu garumā vilkt? Nieka dzelzs gabalu tur vēl

sildīt un grozīt, kur lai 'tā izķēmojamies? Redziet, kas tad

kaiš tā?"

Uzliek uz celi, pasit vienreiz ar dūri — viens gabals nost;

pasit vēl ar dūri — otrs gabals nost. levajagās īsāks gabaliņš,

nu labi, pasit ar pirkstu — knauks! gabaliņš, cik mazs vien tīkas,

nost.
„Vai ne? Tā taču var ko padarīt."

To redzēdams, tēvs atplēš acis, brīnās un brīnās. Bet dēlam

tamēr — tas nebij ne apskatījies — stienis sadrostēts vienos ķim-

puļos. Un līdz brokastam sakalts tikdaudz, kur vecajam droši

vien nedēlu būtu bijis jāstrādā.

Aizgāja brokastā. Māte izvārījusi tādu katliņu, kā jau ar-

vienu. Bet kur dēlam ar to pietiks? Nebija ne ēdis, ne neēdis.

Bada tiesai iekoda vienu pašu klaipu maizes, iestrēbās, cik katliņā

bija, un raudzīja līdz pusdienai iztikt.

Pusdienā māte novārījusi nēša katliņu un cels kalējiem

priekšā. Bet nekā: dēls izstrebj viens pats nēša katliņu un atkal

noēd klaipu maizes. Tēvam pietrūkās — palika neēdis.

„Vadzi, dēls, tu strādā kā zvērs, bet ņem arī iekšā kā zvērs."

,vZināms, kas labi smeļ, tas arī labi var liet!"

Un tā tas nu gāja katru dienu: klaips maizes uz ēdiena, nēša

katliņš uz strēbiena.

Bet pēc kāda laika tēvs taču apdomāsies: „Dēls, klausies, lai

gan esam sakaluši pasauls, tad tomēr viena nelaime. Nevaru tevi

vairs ilgāki pieēdināt. Ej tādēļ pie mūsu ķēniņa, tas var pulku
dot ēst, pulku arī likt strādāt."
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Dels aiziet _pie ķēniņa un nolīgst tā: ja varēšot visu Izdarīt,
tad ķēniņš dabū vienu pļauku no dēla; ja nē — tad dēls vienu

pļauku no ķēniņa.
Labi. No rīta, citiem vīriem ķēniņš licis lielu, lielu vērsi no-

kaut, šie nevar vērsi pievarēt. Dēls ļirgā pie zemes liekdamies

un pieies arī klāt: „Un tad jūs, jēlnadži, patiesi nevarat šo bucenu

pievārēt?"

„Vai akls! Tev laba mute — raugi tu!"

„Nost no kājām! Es tādus circeņus ar knipi pagodu!"
Citi atlec nost; vērsis nikni iemaurojas un nāks dēlam virsū.

Bet dēls knirkt! pa pieri ar knipi un vērsis nost kā muša.

Ķēniņš, tādu spēku dēlam redzēdams, paliek bāls uz vietas.

„Nebūs labi — iegadās man pļauku no dēla dabūt, ko tad? Pag,

pag, zinu gan, kā no viņa vaļā tikt: viņš jānogalina."
Un tā ķēniņš tūliņ uzsauc dēlam: „Klausies! Ko, dēls, diedi

bez darba, paņem veco ķēveli, pārvedīsi man no meža tādu ozolu:

pieci asu garumā, trīs asu resnumāi."

Dēls paņem ķēveli un aiziet. Bet ķēniņš priecājas: „To zeņ-

ķis nezin, ka tai mežā lēvenis niknu zvēru. Kamēr ar ķēvi mocī-

sies, zvēri saklups bariem apkārt un noēdīs kā nabagu.
Bet dēlam cits grieziens; viņš tev ies mežā pa garam laikam

nižģināties. Piesien ķēvi, nogāž ozolu un dzenē, ne acis nepacēlis,

ozolam zarus. Par to laiku ierūcas lāči, iekaucas vilki — dēls tik

paklausās. Beidzot kraus vezumu. Bet kā pacels acis, vadzi:

lāči ķēvi noēduši. Ko nu? Nekā darīt — grābj divus ēdoņus rokā

un jūdz ozolam priekšā. Lāči rūc un dauzās kā traki, bet nieki

nelīdzēja —'bija jāpārvelk ozols ķēniņa sētas vidū.

Ķēniņš paskatās un nezin, ko darīt, ko iesākt. Bet otrā rīta

ķēniņam padoms rokā: „Nekas, vadīšu viņu ar lāčiem uz ezeru

pārvest man to velnu, kas zivis izzog un ļaudis dzelmē ievelk."

Labi, dēls aizbrauc ar lāčiem uz ezeru. Lāči negrib ūdenī

brist, bet dēls paņem aiz ausim un iesviež ezerā, lai noblaišķ.

Velns, izdzirdējis, pabāzīs galvu skatīties.

„Vai re, kur zivju zaglis izlien!" dēls uzsauc velnam.

Velns par to vārdu krūtīs un vilks šo dzelmē, bet dēls pa-

ņem velnu aiz čupras, iznes velnu uz sausuma, piesien ratu pakaļa

un brauc uz māju.
„Ače, kur ir zivju zaglis!" dēls pasaka ķēniņam pārbraukdams.
„Tas labi!" ķēniņš atbild. „Novij šodien labu pātagu, rītu

brauksi ar velnu uz to un to zemi pēc vezuma zelta, ko turienes

ķēniņš man parādā."

„Dod piecpadsmit birkavu linu, lai iznāk laba pātaga, ka var

tālo ceju godam izbraukāt," dēls ieteicas.

Ķēniņš iedod piecpadsmit birkavu linu un dēls ar velnu_ņemas
vīt. Izvij tās piecpadsmit — aukla tik pusē. Lai dodot vēl piec-
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padsmit birkavu. Izvij tos linus — nu pātaga varena. Lai dodot

vēl piecpadsmit mucu darvas, ar ko auklu nodarvot. Izdarvo tās

mucas
— aukla tik pusē nodarvota. Lai dodot vēl piecpadsmit

mucu. Izdarvo tās — nu pātaga spīd vienl
,

tik trūka kā kāta. Bet

dārzā ķēniņam smuidra ābele. Ko gaidīt? Izrauj to pašu un iesien

par kātu. Otrā rītā dēls 'liek velnam aizjūgt lāčus. Šis aizjūdz un

skatās, ko nu vēl teiks. Bet dēls uzsauc bargi: „Neskaties, ceļš

tāls, sēdi par kučieri un laid vaļām! Bet pātagu es paturēšu, man

bail, ka neizsit lāčiem acis."

Nu brauca, lai dimd. Drīz bija svešajā zemē klāt. Bet tās ze-

mes ķēniņam bija tāda pļava: kā uzbrauc virsū, tā paliek kā piesiets.
Šie uzbrauc uz nelāgo pļavu un nu nekur vairs pabūt. Ķēniņš,
to redzēdams, sasauc savus karavīrus un bendēs šos nost. Ķē-

niņš nāk pa priekšu, kara-spēks pakal. Velns jau baiļojas un

biksta dēlu, lai cērtot ar pātagu karavīriem, bet dēls, vadzi, vēl

necērt vis. Karavīri necik tālu. Velns trīc, lai cērtot; bet dēls

vēl necērt vis. Karavīri jau itin tuvu. Vēlus, kā sadedzis, lai

cērtot; bet dēls tik uzsauc ķēniņam: „Vai dosi vezumu zelta mūsu

ķēniņam, jeb nedosi?"

Ķēniņš dusmīgi atgriež dēlam muguru, karavīriem pavēlē-
dams: „Grābjiet tos pluskas nagos!"

To dzirdēdams, dēls atvēsina pātagu un gāž ieplakaniski kara-
vīriem pa ciskām. Karavīri visi gatavi, tik ķēniņš izmūk. Nu

piebrauc pilij tuvāki, jo rati no lielā cirtiena bija tikuši svabadi un

aizsprāguši no nelāgās pļavas nost. Ķēniņš aši sarauga vēl lie-

lāku karaspēku un nāks pa otram lāgam šos slānīt. Bet dēls jau
pie laika atvēsina pātagu, uzprasīdams: „Vai dosi ar labu zeltu?"

Bet ķēniņš atkal pavēl karavīriem šos grābt.
To dzirdēdams, dēls atvēsinās un gāž ar pātagu: tūliņ viss

karaspēks gar zemi un pilij arī jumts līdz pusei drupatās. Pātagas

gals bija ķēris par nelaimi arī ēku. Bet ķēniņš atkal pamanījās
izmukt. Nu tas sarauga ātrumā vēl lielāku karaspēku un tad nāks

no visas tiesas šos slānīt. Bet dēls arī vairs jokus neprot: kā

gāž ar pātagu, tā karaspēks gar zemi, velns ar ratiem gabalā un

pilij viss jumts drupās.
To redzēdams, ķēniņš sāk lūgties, lai necērtot vairs, citādi iz-

putināšot viņam visu pili, viņš zelta došot, cik tik spēšot pavest.

Labi.

Nu pārbrauc mājā ar tādu vezumu zelta kā brīnumi.
Bet pa to laiku, kamēr šie svešumā pēc zelta, mūsu ķēniņš

mājā licis krāsni uztaisīt ar dzelžiem un akmlņiem, kā ne domāt

tādu izārdīt, nedz apgāzt.

No rīta ķēniņš ielien krāsnī un sauc dēlam: „Tu visu izdarīji,

man tā plauka pienākas, bet sit ātri, citādi vari lielīties, ka esmu

palicis tev parādā."
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Dels, ka nu cērt pa krāsni, tā krāsns aiziet ar visu ķēniņu caur

diviem pils mūriem un vēl laukā lielu gabalu.

Ķēniņiene, to redzēdama, izskrien dēlam pakal lūgdamās:

„Nesit otrreiz, došu tev savu meitu par sievu, bet nesit tikai, ci-

tādi mans vīrs miltos."

Dēls nu apņēma ķēniņa meitu un palika pēc viņa nāves pats

par ķēniņu.

5. A. 650 A. H. Skujinš, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Reiz dzīvojis viens kalējs un tam nebijis neviena bērna. Ka-

lējs cita nekā nevēlējies, kā tikai dēlu. Kad kādā rītā kalējs iegājis
smēdē, tad uz laktas sēdējis puika. Kalējs puiku paņēmis pie sevis

un audzinājis sev par dēlu.

_

Puika izaudzis par traki stipru puisi un palīdzējis kalējam
smēdē. Tas bijis tik stiprs, ka biezāko stierni sev aptinis ap pirk-
stu. Ko vecais kalējs pa nedēlu pastrādājis, to viņa dēls nepilnā
dienā veicis. Bet kalēja dēls bijis liels ēdējs. Tas noķīpājis uz

reizi divi kukuli maizes un izstrēbis nesienus putras. Drīz vien

vecam kalējam aptrūcis darba un maizes. Reiz vecais kalējs
teicis uz dēlu: „Ej uz ķēniņa pili un prasi ķēniņam, lai viņš tev

dod darbu un maizi. Man tev nav vairs ne darba, ne maizes

ko dot."

Kalēja dels gājis uz ķēniņa pili. Pašlaik septiņi sulaiņi veduši

no ķēniņa kūts uz kaušanu traki lielu vērsi. Vērsis bijis tik stiprs,
ka nēsājis visus septiņus ķēniņa sulainus kā pūšļus un tie nekā ne-

varējuši vērša valdīt. Kalēja dēls gājis garām un smējies, sak',

septiņi dunduri nevarot nieka knisli noturēt. Arī pats ķēniņš ga-

dījies tuvumā un tas dzirdējis kalēja dēla* vārdus. Viņš pasaucis

kalēja dēlu un sacījis tā: „Vai tu vari vērsi viens pats pievārēt?"

Kalēja dēls apņēmies vērsi pievārēt. Viņš piegājis vēršam

klāt un iesitis tam ar knipi pa pieri. Vērsis nokritis zemē un bijis

uz vietas pagalam.
Visi nu acis vien ieplētuši. Tad ķēniņš sacījis uz kalēja dēlu:

„Vai tu esi ar mieru nākt pie manis un izpildīt trīs uzdevumus?"

Jā, kalēja dēls bijis ar mieru un viņi norunājuši tā: kurš ne-

varēs izpildīt, tam jādabūn no otra pliķis.
Pirmais uzdevums bijis tāds: kalēja dēlam jābrauc uz vilku

un lāču mežu pēc piecas asis gara un asi resna ozola baļķa. Un

ķēniņš iedevis kalēja dēlam vecu, vecu kāsi [zirgu], kas tikko spē-

jis kājas pavazāt.

Kalēja dēls aizbraucis uz mežu. Noskatījis sev derīgu ozolu

un sācis to cirst. Kad ozols bijis nocirsts un baļķis nodarināts, tad

kalēja dēls gājis pēc zirga. Bet zirgu bijuši noplēsuši divi lāči un

nu ap to mielojušies. Kalēja dēls noskaities, pakampis katru laei
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pie savas rokas un aizrāvis pie ragavām. Nu viņš abus lāčus

iejūdzis ragavās un uzvēlis baļķi. Tad viņš iebraucis pils pa-

galmā, ka nosmirdējies vien.

Iznācis ķēniņš un apskatījis ozola baļķi. Viss bijis tā, kā viņš
vēlējis, un ķēniņš nevarējis nekādas vainas atrast.

Otrs uzdevums bijis tāds: kalēja dēlam jāiet uz Velna ezeru

un jānoķer velns, kas cilvēkus ēdot.

Kalēja dēls aizgājis uz Velna ezeru. Viņš iebridis ezerā un

gaidījis velnu. Tiklīdz velns pamanījis, ka cilvēks ir ezerā iebri-

dis, viņš skrējis no dibena augšā un taisījies sev gardu kumāsu

saķert. Bet tiklīdz velns pabāzis čupru no ūdens, ka kalēja dēls

to saķēris aiz čupras un pacēlis gaisā. Gan velns spārdījies un

kārpījies, bet vaļā vairs neticis.

Kalēja dēls aiznesis velnu uz ķēniņa pili un parādījis ķēniņam.
Ķēniņš nu palicis pavisam nevaļīgs. Viņam bijis bailes no kalēja
dēla pliķa, kas ķēniņam pienāktos, ja kalēja dēls visus trīs uzde-

vumus izpildītu. Nu ķēniņš gudrojis trešo un pēdīgo uzdevumu.

Beidzot viņš to izgudrojis un tas bijis tāds: Jāatved no otra ķē-

niņa valsts trīs mucas zelta.

Kalēja dēls aizsūtījis otras valsts ķēniņam ziņu, lai atved trīs

mucas zelta. Bet otras valsts ķēniņš nelicies ne zinis. Kurš ta nu

ar labu dos trīs mucas zelta? Ka tā, tad kalēja dēls taisījies braukt

pats pakaļ. Viņš aizgājis uz mežu un nocirtis divus baļķus, no tiem

viņš iztaisījis lielu ori un palicis tai dzelzs ratus. Tad kalēja dēls

prasījis ķēniņam, lai dod piecpadsmit birkavus linu un trīs mucas

darvas. Ķēniņš iedevis kalēja dēlam linus un darvu. Nu kalēja

dēls sācis vīt milzīgu pātagu un mērcējis to darva. Kad pātaga

bijusi novīta, tad kalēja dēls nocirtis ķēniņa dārzā visgarāko un

visresnāko ābeli un pielicis to pātagai par kātu. Tad kalēja dēls

sajūdzis abus lāčus orei priekšā, uzsēdinājis velnu par kučēru

un pats nosēdies pakaļā.

Kad kalēja dēls iebraucis otra ķēniņa valstī, tad tās valsts

ķēniņš sūtījis kalēja dēlam pretim veselu kara pulku. Kara pulks

nēlaidis kalēja dēlu tālāk. Velns jau bikstījis kalēja dēlam pie sā-

niem, lai tas cērt ar pātagu, bet kalēja dēls vēl necirtis. Viņš

sacījis, lai laiž viņu pie ķēniņa. Kad nu vēl kara pulks nelaidis

kalēja dēlu cauri, tad tas atvēzājies un cirtis ar savu milzīgo pā-

tagu. Viss kara spēks izputējis un bijis pagalam. Kalēja dēls

braucis tālāk. Ķēniņš izsūtījis otru kara spēku kalēja dēlam pre-

tim, bet arī to viņš izputinājis un piebraucis pie ķēniņa pils. Kad

nu vēl ķēniņš nerādījies un nedevis pieprasīto zeltu, tad kalēja

dēls cirtis ar pātagu pa pili un nositis tai vienu galu. Nu ķēniņš

nobijies un nācis ārā. Viņš iedevis kalēja dēlam trīs mucas zelta

un tas braucis atpakaļ.
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Pa to laiku, kamēr kalēja dēls braucis pēc zelta uz otra ķē-
niņa valsti, ķēniņš licis sev iztaisīt dzelzs krāsni. Viņam bijis
bailes no kalēja dēla pliķa par ausi.

Kalēja dēls iebraucis ķēniņa pagalmā ar trīs mucām zelta.

Arī trešo uzdevumu kalēja dēls bijis izpildījis un nu ķēniņam bijis
jāsaņem pliķis no kalēja dēla.

Ķēniņš ielīdis savā dzelzs krāsnī un teicis, ka nu esot sagata-
vojies pliķi saņemt. Kalēja dēls piegājis pie dzelzs krāsns un cirtis

pliķi. Dzelzs krāsns ar visu sienu izskrējusi pagalmā. Par laimi

ķēniņš palicis dzīvs, viņš tik krietni sadauzījies.
Nu ķēmiņš vairs neturējis kalēja dēlu pa jokam un devis tam

savu meitu par sievu. Viņi nu dzīvojot laimīgi vēl šo baltu dienu,
ja vien jau no liela vecuma neesot nomiruši.

6. A. 650 A. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās

Plāņu pag.

Dzīvāš kalēš, bīš jau labi gados, un šim nebīš neviena bērna,
Kalēš vienāži tā vie nosaucies: „Kau man būtu dēlīc! Kau man

-būtu dēlīc!"

Vienā ntīna kaleš gāš uz smēdi un redzēš, ka uz laktas tup

ziķerīgs puika, un kā pamanīs kalēju, tā tūlī saka: „Es būšu tavs

dēlīc!"

Nu labi! Kalēš vedis dēlu pie kalējietes un šī sākusi šo audzi-

nāt un būt. Bet puika, kā pa brīnumu, audzis nevis gadiem, bet

dienām, un drīz vie bīš lielc un varēš jau tēvam palīdzēt. Nu abi

kaluši, ka skanēš vie, un kalēš bīš dikti priecīgs, ka šim tāds pa-

līgs gadījies, kas var desmit reiz par šo vairāk pastrādāt. Un bīš

ar skaudīgi stiprs tas kalēja dēls! Reiz biš jākaļ stiernis. Kalēš

gribēs likt stiemi uz laktas un sist ar ēmuru, bet dēls sacīš, ko

tur niekosies, un ņēmis ar rokām un salocīs stierni. Visādīgi kalē-

jam gāš labi, bet tik viena nelaime bīsi. Dēls skaudīgi dau ēdis un

kā ņēmis, tā vienā rāvienā izstrēbis div nesienus putras un apēdis

div kukuļus maizes. Kalējam' drīz vie pietrūcies darba un ēdiena

un vienu reizi kalēš sacīš dēlam tā: „Tev jāiet pasaulē, man vairs

nav darba un maizes. Lūkā pats sev pelnīt maizi!"

Nu, nekā, kalēja dēls taisījies uz aiziešanu un kalēš šim kalis

varenu kūju. Nokalis birkavu smagu un devis dēlam. Dēls sviedis

kūju gaisā un turēš roku apukšā. Kā kūja nākusi zemē, tā šim uz

rokas un salīkusi čunkurā. Nu kalēš kalis stiprāku kūju un tā bīsi

div birkavi smaga. Kalēja dēls sviedis kūju gaisā un turēš roku

pretī. Kā šī nākusi zemē, tā atkal .salīkusi un kalēja dēls šo no-

smādēs par švaku. Nu kalēš pārkalis vē reiz kūju un pielicis vē

vienu birkavu klā. Ka dēls šo sviedis gaisā un ka šī kritusi zemē,

tā vairs nesaliekusies un to nu dēls ņēmis sev līdza.
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Kalēja dēls gāš, gāš un dagāš pie vienaķēniņa pils. Tur nu paš-
reiz septiņi ķēnūna vīri veduši no kūts ārā lielu vērsi un gribēš
kaut no. Bet šie nekā nevarēš vērša valdīt un staipīšies, kamē šo

var noturēt. Kalēja dēls dagāš šiem klā un sācis šos piesmiet, ka

šie septiņi gabali nevarot tāda knišļa pievārēt, kur vienam ritīgam
vīram tik vienc grābienc esot. Pats ķēnīc ar dzirdēš, ka kalēja

dēls tā piesmej šā vīrus, un šis nu dusmīgi kliedz: „Ko plāties!
Nu ta rādi, kāds tev nags ir!"

Kalēja dēls dagāš vēršam klā un kā zvēlis ar knipi pa pieri,
tā šis kājas vie notiriuāš un uz vietas bīš beigts. Visi acis vie

pabolīši, bet nesacīši gan nekā. Ka ķēnīc redzēš, ka kalēja dēlam

ir gan nags, ta šis sacīš uz kalēja dēla, lei deroties pie šā. Ķēni-
ņam dikti nepatikusies kalēja dēla lielība un šis gribēš kalēja dē-

lam kā atriebt. Nu, ko tad? Kalēja dēls jau varot derēties ar,
bet kādi ta tie darbi būšot un kāda tā maksa, to gan kalēja dēls

tūlī gribēš zināt. Nu ķēnīc sacīš tā, ka šim būšot jāpadarot trīsi

darbi. Ja šis tos darbus varēšot padarīt, ta saņemšot no šā pus-

valstības un vē šā meitu (princesi) par sievu; bet ja nevarēšot,

ta šim galva beigta. Līkuši, līkuši un salīkuši ar. Nu ķēnīc tūlī

devis kalēja dēlam pirmo darbu. Šim jābraucot uz mežu pēc

malkas. Kēnīc iedevis div zirgus un kalēja dēls aizbraucis uz

mežu- Šis nu dasēš zirgus pie koka un pats gāš meklēt krietnu

ozolu, ko vest uz pili. Kamē šis meklēs krietnu ozolu, tikmē lāči

saklupuši zirgim pirsū un nokoduši abus zirgus. Kalēja dēls

pārskaities, sācis lāčus tramdīt un noķēris div lāčus, aizjūdzis

zirgu vietā, izrāvis ar visām saknēm lielu ozolu un uzgāzis uz ve-

zuma un šāvis uz pili. Ka kalēja dēls iebraucis pagalmā, ta ķēnīc
acis vie paplētis, kādi nu kalēja dēlam zirgi un kāds šim vezums.

Nu nekā, pirmo darbu kalēja dēls izdarīš un ķēnīc šim devis

otru darbu. Jāejot uz ezaru un jānositot vellc, kas tai ezarā dzī-

vājot, un vella galva jāatvedot ķēnīnam parādīt. Pats vellc,
kas tai ezarā dzīvāš, bīš varēn bezkaunīgs un zadzis cilvēkus, kas

vie tālāku pie ezara dagāš. No tā ezera visi cilvēki vairīšies, kā

no uguņo, un nevienc nedrīkstēš tūlumā iet, un ķēnīnam ar to vellu

bīš lielas nedienas. Kalēja dēls akai sajūdzis savus lāčus un brau-

cis uz ezaru. Lāčus viņš atstāš ezara malā, un pats bridis ezarā

iekšā. Kā vellc pamanīš, ka vienc brien ezarā iekšā, tā tūlī pa-

grūdis galvu no ūdens ārā un nu gāzies kalēja dēlam virsū. Kalēja
dēls jau pacēlis kūju un gribēš vellam gāzt pa pauri, bet apdo-

mājies un kā ķēris ar nagim vellam aiz matim un izrāvis no ezara

ārā. Nu vellu kalēja dēls iesēdināš priekšā, devis grožas rokā

un vēlēš, lei brauc uz ķēnīna pili. Kalēja dēls pats sēdēš pakaļā

un skatījies, kā vellc brauc. Ka nu šie iebraukuši ķēnīna pagalmā,

ta ķēnīc acis vie izplētis, ka redzēš vellu gluži rāmu. Nu.ķēnīc

nobijies, jo šim bīš bailes, ka nu būs jāpaspēlē derības ar kalēja
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dēlu. Nu šis Ugri, ilgi gūdrēš, kādu darbu lei do kalēja dēlam, ka

nav derības jāpaspēlē. Pēdīgi nu ķēnīc izgūdrēš ar. Viņš nu stel-

lēš dēlu pie nāburgu ķēnīna un vēlēš no šā dabūt trīsas mucas

zelta. Nu kalēja dēls akai jūdzis lāčus ilksīs, uzsēdinās vellu par

kučēru un braucis uz nāburgu ķēnīna pili. Bet nāburgu ķēnīc šā

nelaidis pilī nemaz iekšā. Nu kalēja dēls pārskaities, ķēris pilei
aiz viena stūra un pagāzis šo sāņu. Kēnīc nu pārbijies un skrēš

lūgties, lei tā nedarot. Kalēja dēls apsolījies vais tā nedarīt, ja
šim dodot trīsas mucas zelta. Nekā, ko darīt. Ķēnīnam bīš jādo
trīsas mucas zelta, ja grib ar vesalu ādu cauri tikt. Nu kalēja
dēls vēlis mucas vezumā iekšā un braucis uz pili. Derības ka-

lēja dēls bīš vinnēš. Kēnīc atdevis šim pusi no savas valstības un

savu meitu par sievu. Šie (niu dzīvāš laimīgi.

7. A. 650 A. J. Vilsonis, Nīgrandē, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 513 (115, 12).

Birženiekos dzīvoja reiz atraitne, veca sieviņa, nabadze,

vārdā Sīpolu Mādža. Viņas vienīgā manta bija dēls Krišelis; tā

dēl vecā Mādža pūlējās dienām, naktim, kamēr uzaudzināja.

Bet tik līdz Krišelis bija nācis spēkā, tūliņ piespieda to Beltēs

par mazo puisi, jeb kā ļaudis mēdz teikt, par piekto. Labi.

Un tā nu Beltis, Jurģu dienā jaunu saimi pārvācis, tūliņ otrā

dienā taisījās uz Liepāju braukt. Zināms, izbraukdams vispirms
nodeva saviem puišiem darbu uz trim dienām; bet Krišelim vien-

kārši pasacīja: „lejūdz balto un ved no meža žagarus!"

Krišelis iejūdz balto, aizbrauc mežā un sāk strādāt pēc sava

prāta: salauza priedes, egles baļķa resnumā un tāpat nenodze-

nētas krauj tikai vezumā, vai baltais var pavilkt, vai nē. Baltais

staipās, staipās — neies vis. Neko darīt — Krišelim jāliekas pie

Liksim, un jālīdz pārvilkt. Nu vilka, nu veda —
un kas beidzot

notika? Piekrāva sētu, piekrāva ārpusi, (uz druvu) piekrāva visas

Beltes tik augstu ar rupjiem žagariem vien, ka Kalnaišos tik, tik

vēl varēja Beltu čukuru galus redzēt.

Trešā dienā pārbrauc Beltis no Lienājas, atron mājas aiz-

krautas ar baļķu kokiem un nedzenētiem baļķiem, vēl tādiem,

kas ar visām saknēm raušus izrauti.

„Nu tu pasaulīte!" viņš domā, „pa rijas vārtiem iekšā jau ne-

tikšu, jābrauc gar mežu apkārt līdz pirts vārtiem — varbūt tur

būs ērtība.

Aizbrauc pie pirts vārtiem —kā aizkrauts, ta aizkrauts. Ta-

gad Beltis atstāj zirgu pie pirts un saņem rokas: „Lai nu Dievs

zin! vai tā ir tīša burvība, vai Krišela vaina, bet labi te vairs nav!"

Tomēr cik ilgi taču brīnīsies? Rāpsies žagaru čupai pāri un
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meklēs istabu. Rāpās, rāpās — aizrāpās istabas čukura galā un

sāka saukt puišus palīgā, ka var ietikt pajumtā.
Pašu laiku Krišelis ēda azaidu. Te dzird: saimnieks čukurā

sauc uzsaukdams. Ko nu gaidīt? Tā tūliņ maize pie malas, pa dur-

vim ārā un nem resnos žagarus izmētāt uz katru ousi kā stibiņas.
Tas nebija ne apskatījies — ceļš vaļā: lai nu braucot sētā!

Belitēs Krišelis nodzīvoja dažu gadu un neviens viņam neuz-

drošinājās ne pirkstiņa pielikt. Pat riežās, piegūlās, talkās — tur

jau puiši pa laikam mēdz cits citu vēdināties izcīkstīties; bet Kri-

šeli neviens pats nedrīkstēja ne uz to pusi bildināt.

Toreiz pagasta saimniekiem vajadzēja pa kārtai malt muižai

labību: katras mājas mala pa gadam. Un tanī laikā arī Beltem

iekrita reiza. Bija pašu laiku rudens un darba bez ziņas. Vēl

muižā bija jānovāc rieža, mājā auzas, mieži, stāvēja nepļauti, arī

dažs vāliņš siena gulēja gar zemi. Te atnāk ziņa: rītu tūliņ jā-
braucot muižā malt suņiem auzas — desmit pūru.

„Kad tevi nelaime!" saimnieks domā, „sūtīšu savu Krišeli, tas

ātrāki samals, jo viņš nebaidīsies tepat vecajās sudmaiās malt

un tad uz Ložu sudmalām nebūs jākuļas, otrā pasaules malā.

Labi! Krišelis iejūdz balto un brauc uz muižu. Bet kamēr

tur muižā vagām sameklē, iemēri — krēsla jau metas.

Nu Krišelis pleskubina balto un steidz uz vecajām sudmalām.

Aizbrauc sudmalu atkalnē — redz: sudmalis patlaban slēdz sud-

malu durvis cieti un nāks uz muižu gulēt, jo tur gulēt neviens cil-

vēks nevarējis, tādēļ ka sudmalās velns bija iemājojis un pa nak-

tim neganti plosījās.
Bet Krišelim viena maksa, vai tur velni, vai kas — viņš

griež balto klāt, atrauj durvis un sāk malt.

Mal, maļ — te atvērsies kambara durvis un viens līdīs ārā,

sacīdams: „Vīrs, mūc projām! Manam kungam tā smaka nepatīk."
Bet Krišelis dzedrā balisā atbild: „Vai patīk, vai nepatīk, to

es neprasu; bet vai drīzi nāksi man palīgā malt, to prasu."

Tas, to padzirdējis, ievelkas atpakaļ un nesaka vairs ne puš-

plēsta vārdiņa.
Te pēc brītiņa iznāk otrs: „Vīrs, vīrs, ej ārā! Manam kun-

gam tā smaka nepatīk."

„Vai patīk, vai nepatīk, to tev neprasu; bet vai drīzi nāksi

man palīgā malt, to prasu."
Tam arī ar to pietika.
Te necik ilgi, izskrien trešais ar trim galvām un ugunīgām

acim: „Puišeli, steidzies, ka tiec ārā!"

„Labi! Steigšos gan!" Krišelis atsaka un iztek pie vezuma sa-

vam lūku valgam pakaļ. lenāk ar valgu — kur tie velni esot?

Šie, to padzirdējuši, bardzībā pretim. Bet Krišelis vairāk nekā,

paņem visus trīs velnus, sakrauj vienu uz otru, piespiež ar kāju,
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lai nedabū spārdīties, un tad sasien kā brāļus. Tas nu tas. Bet nu

Krišelis prāto, kur saistītos atstāt, kur likt? Sagudro — vedīs uz

muižu 'pie kunga. Aizved, kungs saņem rokas, ko tas tur izdarījis.
Bet Krišelis atbild: „Lai nu izdarīts, kā izdarīts, bet kur mēs

viņus liksim?"

„Kur citur, Krišeli, lai viņus liekam? Zīļu purvā pamērcēt!"

Labi. Krišelis aizved velnus Zīļu purvā un iegāza dīķī, pašā

meniķī.
No tā laika vecajās sudmalās neesot manīti velni.

Citā reizē Krišelis atkal ar mežsargu un vagāru izdarījās.
Tas bija tā: toreiz katram saimniekam bij jāpieved muižai ass

žagaru. Kur tie cērtami, mežsargs ierādīja. Bet nu bija tā ne-

laime : kas mežsargam atveda kukuļus, tas cirta tuvumā, kur vis-

labāk pa roki; kas neveda, dabūja tālu pa brikstalām izbraukāties.

Nu, un Beltis nekāds draugs ar vagāru un mežsargu nebija, to

visi zināja, tādēļ līdz atkal pienāca ziņa, ka jābraucot žagaros,
Beltis noņurdēja vien un pasauca savu Krišeli: „Dzirdi, Krišeli,

paņem labu maizes kuli līdz un brauc tu šogad žagaros; ja citu

sūtītu, tas jau pa trīs dieni droši vien neizbraukātu tālo gaitu.
Mani jau mežsargs dzen pasaules malā žagaru asi cirst."

Labi. Krišelis aizbrauc pie mežsarga: kurā vietā Beltem

žagari cērtami?

«Beltem, Beltem!" mežsargs jau rēķina: lai braucot uz Dū-

miķa kalnu, tur esot eglīšu puduru puduriem.
Krišelis neko. Aizbrauc Dūmiķa kalnā un sāk strādāt nevis

tā par jokam ar nieka eglītēm, bet ar lieliem kokiem vien. lieliem

vien, raušus tos izraustīja kā burkānus. Viens divi —
ass pilna,

vezums gatavs un muižā klāt. Mežsargs ar vagāru brīnās: „Kur
velns! — vēl nav ne pusdiena, viņš jau no Dūmiķa kalna atpakaļ

un nevis ar žagariem — ar baļķu galiem;, spārēm. Un kā viņš tur

vēl ēdies? Ne saknes nav saudzējis! Lai Dievs pasarga, tādam

varmākam labāk ceļš jāpagriež!"
Tā palika. Krišelis pārbrauca pusnavakarā mājā un Beltis

smējās vien, ka vienreiz vagāru» ar mežsargu izbrīdinājis.

Bet Krišelis no tās dienas arvienu palika lielāks pretinieks

gan vagāram, gan pašam kungam.

Kungs, zināms, tāds vīrs, jau ar Krišeli par daudz arī neies

jokoties. Pieteica vagāram ,lai raugot to pagānu labāk nobendēt.

Vagāram tas Dieva dots. Tūliņ — līdz Krišelis atnāca lie-

cībās — liek akmeņus savest un jaunu aku rakt. Rok, rok, te

vagārs itin piepēži izrīko citādi darbus. Citi liecinieki laidīšot

akmeņus akā, bet Krišelim vienam pašam jāejot akas dibina un

jākraujot ielaistie akmeņi sienās.

Labi! Krišelis pilnā mierā, tas jau esot tas vieglākais darbs.

Bet līdz labi Krišelis dibinā, te kungs arī vagaram palīga un nu
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tos lielākos akmeņus neliek vis vairs laišus laist, bet pavel tikai,
lai tīši krīt Krišelim uz galvu un nosit.

Tomēr Krišelis, labi manīdams, ko šie nodomājuši, nostājas
akā ar acim uz augšu un, kurš akmenis nāk, to sagaida ar plauk-
stu, smiedamies: «Nesvaidiet oliņas, strādājiet darbu! Vai gribat

man krumšlus nodauzīt, bērni tādi?"

Bet vagārs ar kungu nesmejas vis, liek tikai arvien vairāk

un vairāk šim virsū velt. Tad nu, zināms, beidzot Krišelim pa-
cietība beidzās, viņš sāka grābt tādus akmeņus, ko kauna dēļ trīs

vīri necels, un drāza kā svaidāmas oliņas no akas ārā šiem pa-
šiem pa galvām. Kungs ar vagāru, to redzēdami, palika bāli un

laida kājas vaļām. Kur viņi noslēpās, to nevar zināt; bet kad

Krišelis izkāpa no akas, tad no abiem bēgļiem nebija ne vēsts.

Gan izmeklējās vienu dienu, otru, trešu, bet kā ne, tā ne. Beidzot

Krišelis atmeta ar roku, nolauza Skujas atkalnē labu ceļa nūju un

aizgāja pa lielceļu uz Embūtes pusi.
Gāja, gāja, te nejauši Embūtes satika vienu, kas lielu,

smagu dzelzs nūju vicināja kā legzdas rīkstīti.

„Kas tu tāds esi?" Krišelis ierunājās.

„Esmu Embūtes mācītāja dēls. Tēvs teica, ka es mājās esot

par stipru, man jāejot pasaulē izspēkoties.*

„Ak tā, tad jau mēs abi kopā saderam, iesim reizē."

Labi! Mācītāja dēls mierā un nu aizgāja abi divi kā brāļi.

Gāja, gāja —
satika trešo biedru, Kalnuvēlēju. Šis bija iedo-

mājies Embūtes kalnus, kalvas ievelt gravās un visu apgabalu

nolīdzināt par līdzenu lauku. Bet Krišelis labāk raudzīja viņu
atrunāt no tā darba, musinādams līdz nākt uz citu pusi. Kalnu-

vēlējs palika mierā un nu aizgāja visi trīs.

Gāja, gāja — ieraudzīja Padures ezera galā ceturto biedru,

Ezerusmēlēju, kurš dzīrās Padures ezeru izsmelt.

Bet Krišelis ierunāja Ezerusmēlējam, lai labāk atstājot ezeru,

kur Dievs to laidis, un nākot viņiem līdz. Ezerusmēlējs palika
mierā un nu aizgāja visi četri kā brāļi.

Gāja, gāja — aizgāja līdz Padures sudmalām, atrada tās tuk-

šas un apmetās tur kādas dienas atpūsties.

Bet šinīs sudmalās velns bij iemājojis, tādēļ viņas stāvēja
tukšas.

Trīs biedri aizgājuši medīt, ceturtais, Ezerusmēlējs, palicis pus-

dienu vārīt. Vēl pusdiena nebijusi izviruši — dzird: viens gran-

joties pie durvim. Paskatoties pa logu: mazs, mazs pundurītis

ar lielu, garu bārzdu līdz jostas vietai lūdzoties iekšā tikt. lelaiž —

pundurītis piekauj Ezerusmēlēju un apēd pusdienu. Otrā, trešā

dienā tiem' diviem biedriem' tāpat klājies. Ceturtā dienā Krišelis

turpretim sapēris pundurīti, iegrūdis garo bārzdu klucī un tad ar

visu kluci paslēpis pagrīdē. Bet kamēr biedri no medībām pārra-
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dusies, pundurītis ar visu kluci bijis aizvilcies līdz Padures eze-

ram un nozudis ūdenī, tikai pēdas vien šie atraduši. Krišelis tei-

cis: „Nu tas mazais ir noslīcis! lesim tālāk uz citu pusi!"
Biedri aizgājuši, bet uz kurieni gājuši un ko tālāk iesākuši, to

stāstītājs vairs nav zinājis pateikt.

Piezīme. Nogales variantā teikts, ka kalējs nokalis sev dēlu no dzelzs.

Viņš aizsūtīts uz muižu darbā, kur tam bijuši celmi jālauž. Salauzis arī tik

daudz ar pirkstiem vien, ka nezinājuši vairs, kur likt. Kungs nu sūtījis dzelzs

puisi uz velna sudmalām, kas bijušas zemes apakšā, kur velna māte sēdējusi

uz naudas. Dzelzs puisis samalis velnus, paņēmis naudu un aizbraucis dziedā-

dams. Kungs nu licis aku rakt. Izrakuši simtu asu dziļu aku un sūtījuši

Dzelzs dēlu akas dibenā. Metuši tam virsū dzirnavu ratu, bet šis domājis, ka

tas mātes ratiņa skriemelis, un izsviedis to atpakaļ laukā. L. P.

8. A. 650 A. Vidzemē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 391, (112, 12).

Viens tēvs gribēja savu dēlu stipru uzaudzināt, tāpēc ir nekur

nelaida laukā, istabā vien turēja un baroja uz labāko.

Kad dēts bija 18 gadu vecs, tad vairs mierā nedevās, bet ma-

lījās vienādi tēvam virsū, lai laižot šo laukā, jo jau diezgan stiprs
esot. Gan tēvs negribēja vēl laist, bet kad nevarēja atkapīties,

tad sacīja: „Papriekšu tev vajaga savu spēku parādīt, tad redzēšu,
vai tu gana stiprs būsi."

Tēvs aizveda dēlu lielā mežā, sacīdams: «Rādi te savu

spēku."
Dēls paņēma lielu liepu aiz viduča un nolieca galotni pie

zemes Bet tēvs papurināja galvu: „Nekā! vēl tev, dēls, nav va-

jadzīgā spēka."

Viņš pārveda to atpakaļ, lai barotos vēl stiprāks.
Par gada laiku dēls atkal prasījās iet pasaulē. Tēvs aizveda

tai pašā mežā, lai rādot spēku. Dēls grāba lielu resnu bērzu un

pārlauza vidū pušu kā skangali. Tēvs sacīja: „Stiprs jau gan esi,
bet vajadzīgā spēka vēl trūkst, vēl viens gads jāpabarojas."

Neko darīt — bija jāiet skābā prātā atpakaļ un jāņemas spēka.

Trešā gadā aizveda mežā — dēls apmeta mazo pirkstiņu lie-

lam, lielam ozolam, izrāva ar visām saknēm un aizsvieda kā

nieku. Tēvs sacīja: „Nu esi diezgan stiprs, nu vari iet pasaulē!"

Dēls aizgāja pasaulē. Gāja, gāja — satiek vienu kungu ar

četri zirgi braucam. Kungs vaicā: „Kur tu laba iedams?"

«Meklēju darba."

„Nāc pie manis! Cik gribialgas?"

„Cik gribu? Nu līgsim tā: ja es tavus darbus neveikšu —

negribu nekā; bet ja veikšu, tad Jurģu dienā trīs knipas tev sitīšu

pa pieri."

„Labi, brauc līdz uz muižu!"

Muižā kungs iedeva dēlam' vecu ķēvīti, lai savedot laidara

ūdeni no ezera. Dēls pielēja bet ķēvīte nevilka tik ātri, ka
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šis gribēja. Gan stūma, gan vilka — nešķīrās un nešķīrās. Neko

darīt — dusmās iegrūda ķēvīti grāvī, likās pats ilksīs un pārvilka
ūdens mucu, ka noputēja vien. Muižā kungs taujā: „Kur ķēvīti
liki?"

„Kur tad nu tiku? Nevīžoja vilkt — iesperu grāvī; ej vien —

tur jau viņu atradīsi. Bet dod nu man citu darbu."

Kungs pavēlēja, ka rītā šam jāiet rijas kult.

Jā, jā, bet tad lai dodot spriguļam auklas ādu. Kungs iedeva

veselu vērša ādu. Nu viņš sagrieza ādu sloksnēm, savija visu ādu

vienā pašā spriguļa auklā, nocirta resnu, lielu ozolu, pataisīja no

ozola rezgala spriguļa vāli, no pārējā gabala kātu un tad, rītā

rijā aizgājis, pavēlēja citiem kūlējiem seru vienā pašā klājienā

izbāzt un tūliņ atkal gulēt likties, jo šis viens pats tikšot galā.

Labi, tie likās garšļaukus un dēls kūla ar lielo spriguli, ka bail

bija skatīties. Kūla, kūla —ne cik ilgi — salmi saberzti vienās

pelavās. Kungs, tādu varmāku redzēdams, domāja: „Labi nebūs,

ja līdz Jurģiem neraisīšos no tāda vaļā — jārauga viņu nolietāt."

Un tai pašā dienā kungs iedeva dēlam trīs vātis, lai aizvedot

tur aiz ezera tai lielā mežā muciniekam sastīpot. Bet tai mežā

vis nebija mucinieks, tur bija briesmīgi liels lācis, kas katru sa-

stapto gabalu gabalos saplosīja.
Tomēr dēlam ne jausmas par to, viņš iejūdz zirgu, iekrauj

vātis, paņem savu spriguli par pātagu un brauc. Pusceļā zirgs —

vai atvilcies, vai kas — drusku palika par gausu; dēls mazliet

domāja paskubināt un nemaz dikti uzsita vienreiz ar spriguli, bet

zirgs no tā sitiena — kur bija kur palika — slapjums vien tai vietā

gadījās.
Neko darīt — vilka pats vātis. Bet līdz labi viņpus ezera —

jau briesmīgais lācis izlec no meža rēkdams, plaukstas sizdams,

un metās dēlam1 virsū. Dēls atkal lēniem soliem gāja pretim:
„Labdien, labdien! mucinieka kungs, ne tik dusmīgi."

Bet mucinieks labdienas nepazina — sāka labdieudevēju piui-

nīt. Nu, kad jau tā, tad dēls arī raudzīs šo atkal pluinīt: sagrāba

lāci, ka ne naga nepakustināja vairs un uzsauca: „Vai tā stīpā
mucas? Tūliņ ilksīs!"

Un līdz lācis ilksīs, tā dēls nosēdās uz mucām, uzšāva ar

spriguli pāri reižu pa biksāin un — tas nebija Dievs tēvs — jau pie

kunga durvim mājā. Kur to mucinieku tādu likšot? Stīpāt nevī-

žojot, kauties gribot.
Vai traks! kungs paskatījās pārbijies, lai šis liekot, kur gribot.

Labi, dēls piesēja mucinieku zirgu stallī un prasīja citu darbu.

Kungs atbildēja: „Klētī ir maisi ar labību piebērti — aizved

tos dzirnavās samalt."

Viens divi maisi bij vāģos (ratos), mucinieks ilksīs un dzirna-

vās klāt.
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Iznāk dzirnavnieks pretim: „Ko viņš gribot?"

Tā un tā: „Kungs liek teikt, lai šos maisus uz ātrāko samal."

Bet dzirnavnieks — tas bijis pats velns — atbildēja: „Es vis

nemalšu labību, bet tevi pašu."

To sacījis, saķēra dēlu un gribēja stiept dzirnavās. Šis gan

papriekšu vēl domā pa jokiem: „Lēnām lēnām, meldera kungs,

ne tik aši!"

Bet velns kā iespēries, demī ka demī šo uz dzirnavu aci, vai

runājis, vai nerunājis. Nu dēls vairs nenocietās, sagrāba velnu aiz

pakauša un pasacīja īsi: „Nāc ilksīs! Es jau redzu, tu gribi kādas

reizes pa tāsi."

Velnu nu ieslēja ilksīs un mucinieku aizmetināja priekšā. Tad

dēls uzsēdās uz vezuma un sāka savas kožiņas grandīt ar brango

spriguļa pātagu: divas reizes klāja gar sleju velnam, vienu reizi

muciniekam'
—

viens divi pie kunga mājā. Kas tie te par dzirnav-

niekiem, kas par muciniekiem esot? Neviens darba nedarot, šam

tikai šito dēļ jādiedelē vien esot, lai labāk dodot citu darbu.

Nu kungs iedeva dēlam1 grāmatu aiznest pašam ķeizaram, bet

kas grāmatā rakstīts, to neteica. Dēls aizbrauca, ka noputējās
vien, uz ķeizaru, iedod grāmatu — ķeizars atbild, lai kāpjot no

ratiem laukā, jo kungs esot nodevis šo te zaldātos. Dēls ieplēta

acis: „Kā? Vēl neesmu beidzis kungam līdz Jurģiem izkalpot un

viņš mani zaldātos nodos!"

To teicis, dēls dusmīgs uzcirta ar spriguļa pātagu divreiz vel-

nam, vienreiz muciniekam un laida atpakaļ. Pārskrien, kungs
bailēs i kustēt nepakustēja un ne ārā vairs nenāk. Kā šis nenāk

ārā — dēls iet iekšā: „Nu, kas ir? Šodien Jurģi — saņem algu,

pēc līguma — knipi."

Kungs gan izsolījās visas muižas, ko neko, lai knipis paliktu;
bet dēls atbildēja: „Noruna naliek noruna!"

Neko darīt — kungs atsēdās krēslā un aizmirkša acis.

Pirmo reizi dēls vilka ar knipi — kungs jau acis pārgrieza,
otru reizi — kungs jau kājas nokarcināja, trešo reizi — kungam

galva pārplīsa un nu bija beigts.

Dēls nu palika par kungu un valda vēl šodien, ja nav miris.

Bet ja dēls kur brauca, tad aizjūdza dzirnavnieku ar mucinieku,

pats ņēma grožus rokā un ar spriguļa pātagu tramdīja savus ku-

meļus, ka noskanēja vien; bet apakšniekiem pie viņa klājās labi

jo labi — tie dzīvoja kā pa peles ausi.

Piezīme. Priednieku Andrejs Vidzemē uzrakstījis līdzīgu variantu,

kur teikts, ka dēlampie kunga vispirms bijusi jāmēž kūts, kur velna baltā ķēve

vienmēr ķēzījusies. Bet dēls solījis ķēvi aiztapot; tad tā sabijusies un šis ta

dabūjis kūti izmēzt. L. P.
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9. A. 650 A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste Pienavā.

LP, I, 58 (23).

Ojāra tēvs bija prātīgs vīrs. Jau pirmajā dienā viņš ēdina

mazo Ojāru riekstu kodoliem, dzirdina ar kazas pienu un guldina

pie krāsns. Mēneša vecu tēvs aizved jau mēžā līdz un priecājas,
ka viņa Ojārs mazajiem kociņiem vairs negriež ceļa. Otrā mē-

nesī tēvs atkal paņem Ojāru mežā līdz un redz, ka viņa dēls ne-

vienam kokam vairs ceļa negriež. Trešā mēnesī Ojārs jau bez

tēva iet mežā un nebaidās ne no vilka, ne lāča. Viņš nosēžas ceļa
malā un mētā smiltis gaisā. Te brauc kāds saimnieks pa ceļu un

uzprasa Ojāram: „Kā nu liels cilvēks tā stāv bez darba?"

„Vai tu mans saimnieks, kad tā runā?" Ojārs dusmīgi atcērt.

„Vēl nu gan neesmu, bet var jau viss notikt. Cik tad lones

isti gribētu?"

«Vairāk negribu, kā tik gada galā vienu knipi tev, otru saim-

niecei."

Saimnieks, priecīgs bez gala, ka tik lētu puisi salīdzis, sēdina

Ojāru ratos un brauc, ko nagi nes. Pirmā dienā Ojārs tāpat pa

mājām nolocās; otrā dienā saimnieks viņu sūta uz Velna sudma-

lām, kur melderis pats un visi zelli — velni. Ojārs nobrauc sud-

malās un neredz neviena malēja. Zellis viens pats nosēdies uz

dzirnavu akmeņa un tīri zābakus. Tiklīdz šis Ojāru redz, tas uz-

bļauj: «Ārā no šejienes."

„Ko tad ārā darīšu, saimnieks sūtīja malt?"

Zellis sadusmojas un taisās Ojāru nožņaugt. Ojārs, to re-

dzot, nav slinks; viņš paņem zelli aiz kājas īkšķa un samal mil-

tos. Divi zelli gan ieskrien biedram palīdzēt, bet šiem tāds pats

liktenis. Beigās ieronas pats melderis palīgā, bet šo Ojārs iebāž

maisā, pārved mājā un ieliek aizgaldā par barokli. No tā laika

bija sudmalas no velniem tīras.

Trešā dienā saimnieks liek savam puisim pēc stīpām iet, ko

mucas stīpot. Ojārs paņem mucas un aiziet turpat mežā stīpot

Tas tik bija stīpotājs: troksnis atskan pa puspasauli un izbiedē

visus meža zvērus. Tik lācis, liels drošinieks, nebaidās, bet nāk

rūkdams stīpotājam virsū. Ojārs sagrābj lāci, iebāž mucā, pārnes

mājā un ieliek velna melderim blakus aizgaldā. Lācis nokož velna

melderi un nobarojas divās dienās tā, ka nevar ne paiet.
Ceturtajā dienā Ojāram jākuļ labība, bet ar ko kult: spriguļi

tik maziņi, ka ne ieraudzīt. Ojārs uztaisa pa priekšu spriguli

pēc sava prāta. Tas arī bija sprigulis, kā laba spāre. Tad izkuļ

līdz azaidam vienu stirpu, līdz pusdienai otru, līdz palaunadzim
trešo un līdz vakaram ceturto. Vēl atliek tikai viena stirpa, kurā
visas pelītes aiz bailēm bija salīdušas. Pelītes nomana, ka ari

šis mājoklis ilgi nepastāvēs, un tādēļ lūdz Ojāru: «Palīdzēsim tev
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izvētīt, palīdzēsim arī pērns pavākt, bet atstāj mūs rītu, stirpu
kuļot, dzīvas!"

Ojārs to apsola un nu pelītes knaši, knaši izlasa pa nakti visus

graudus no pelūm un savāc pelus uz rijas augšu. No rīta Ojārs

izkuļ beidzamo stirpu un piecās reizēs atnes graudus no piedarba
uz klēti. Otrā nedēļā saimniekam nav vairs darba Ojāram. Viņš
grib no puiša vaļā tikt un to uzaicina loni saņemt, tas ir: vienu

knipi saimniekam dot, otru saimniecei. Ojārs pilnā mierā. Kā

dod saimniekam knipi tas nost, kā saimniecei, tā nost.

„Te_nu bija: ko gribēja, to dabūja!" Ojārs nožēlo abus nejē-

gas. Pec paliek pats par saimnieku un dzīvo vēl tagad laimīgi,

ja nav pa to starpu miris.

10. A. 650 A. K. P. Laucē. ZinKom. kr. LP, VII, I, 787, 19.

Vienam tēvam bija viens vienīgs dēls. To viņš gribēja iz-

audzināt par ļoti stipru vīru un tādēļ nelika nemaz strādāt, baroja
vien. Baroja, baroja līdz astoņpadsmitam gadam, tad veda pie

lielā ozola un lika to izraut ar visu sakni. Dēls saķēra ozolam aiz

virsunes pielieca pie zemes un raudzīja izraut, bet nekā: saknes

gan pakustināja, gluži izraut nespēja. Tēvs, to redzēdams, baroja
vēl divi gadi dēlu un tad dēls izrāva ozolu ar visām saknēm kā

nieku. Lieli prieki bija tēvam un viņš sacīja tā: „Dēls, ej tagad

pasaulē pats maizi pelnīt, stiprs diezgan esi!"

Labi. Un tā viņš nu iet un satiek vienu saimnieku, tam tūliņ

pirmais vārds: cik algas gribot? Dēls atbildēja, ka šis vēl esot

jauns, mācāms, tādēļ vairāk neprasot, lai atļaujot tikai gada galā
vienu knipi sist saimniekam pa pieri. Saimnieks mierā, salīgst.
Bet drīzi jo drīzi — dažas dienas padzīvojis — līdzējs apmānīja
dēla spēkus un skaidri noprata: viens knipis pa pieri ir paredzama

nāve; tādēļ vajadzēja dēlu pie laika nomākt. Otrā dienā saimnieks

pasaka stiprajam dēlam tā: „Šodien izkul visu manu labību, izvējo
arī — tas padarāms steidzami!"

Stiprais tēva dēls vispirms tad ņēmās žigli uztaisīt spriguli,

krietnu spriguli. Par kātu tak izmeklēja baļķi un par vāli iesēja
kula slieksni. Ar šo spriguli viņš turpat tīrumā visu labību izkūla,

izvējoja un katru labības šķiru atšķīra sevišķi. Saimnieks no-

plātīja rokas vien, nekā nevarēja darīt dēlam.

Bet drīzi jo drīzi viņš sagudroja vēl grūtāku darbu dēlam.

Tur mežā bija augsts kalns un zem kalna dzīvoja pats velnu ķē-

niņš ar saviem velnēniem. Velna apakšzemes pilī varēja tikai

pa vienu pašu alu kalna kājgalā ietikt. Bet kalnam visapkārt

bij muklājs un tam pārbrist bija gandrīz neiespējams, un ja arī

pārbrida, tad velnēni ikkatru sagrāba un noslīcināja dūņās. Uz

šo pili saimnieks pavēlēja stiprajam dēlam iet un izpostīt velnu
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mitekli. Labi, aizgāja pie kalna, pārbrida muklāju, velnēni šim

mugurā, sāk uzbrukt. Bet stiprais tēva dēls ķēra vienu velnēnu,
otru velnēnu un kā laida dūņās, visi nogrima tik dziļi, lai nemaz

nedomā vairs ārā līst. Tā velnēnus iznīcinājis, viņš steidzās pa
alu kalna iekšienē, velnu ķēniņa pilī. legāja tur, velns pretim ar

trim galvām (nogremdētiem velnēniem bija tikai pa vienai galvai).
Bet stiprais tēva dēls pakampa velnu ķēniņu, lika pa muguru un

pārnesa savam saimniekam. Saimnieks tā nobijās, tā nobijās no

velnu ķēniņa, ka to vien atjēdzās iesaukties: lai nesot velnu pirtī
iespostīt, bet te lai vaļā nelaižot! Tēva dēls iespostīja velnu

ķēniņu pirtī un domāja: „Nu būs visi darbi padarīti!"
Bet nekā — saimniekam atkal kas prātā. Lai tēva dēls iejū-

dzot veco, strādājamo ķēvi un lai braucot uz kara lauku pārvest

viņam no kara kunga divi sieki naudas. To piesacīdams, viņš

pilnīgi ticēja, ka nu tēva dēls visādā ziņā, sīvā karā karodams, no-

beigsies. Bet Lika drusku pagaidīt! Tēva dēls nejūdza vis no-

dzīto, strādājamo ķēvi, bet mežā saķēra divi lāčus, iejūdza tos

lielos ratos, izveda velnu ķēniņu no pirts, sēdināja to uz buku par

braucēju un iedeva tam lielo spriguli pātagas vietā, ar ko lāčus

ievadīt un iebraukt. Aizbrauca uz kara lauku — visi bijībā pa-

grieza ceļu un pats kara kungs apbrīnoja braucējus, pazemīgi vai-

cādams: ko laba vēloties? Tā un tā — saimnieks sūtījis pēc tik

un tik naudas, pielikdams vēl piedraudi: tūliņ to izpildīt! Kara

kungs ne vārda pīkstēt, acumirklī iemērīja naudu, lai brauc! Pār-

brauc — saimnieks nagos: pašu laiku gada gals un nu stiprais tēva

dēls cirtīs knipi. Cirta arī — patiesi cirta — un saimnieks pa-

galam kā nieks. Palika visa nauda tēva dēlam un vēl saimnieka

iedzīve ar māju.

11. A. 650 A. R. L. B. Zinību komisijas Rakstu krājums,

111, 107. LP, VII, I, 788, 14.

Vecos laikos bija viens nabags vīrs un sieva, kuriem citas

mantas nebija kā tikai viens vienīgs dēliņš. Šo savu visdārgāko
mantu viņi tā mīlēja, ka māte to septiņi gadi pie krūts zīdīja. Nu

bija dēls jau tik spēcīgs, ka jau varēja tikpat daudz malkas cirst

kā tēvs. Māte, to redzēdama, ka zīdot dēls ļoti spēcīgs bija pa-

licis, zīdīja to vēl septiņi gadi. Nu dēls laida nokalt trīs birkavi

smagu cirvi un ar to cirta ozolā, kas bija kādas trīs pēdas caur-

mērā resns, bet nevarēja vis gluži nocirst, jo vēl trešā dala palika
vesela. Nu māte to zīdināja vēl septiņi gadi pie savas krūts un

nu dēls tādu pašu ozolu nocirta ar vienu pašu cirtienu. Nu dēls

uz māti sacīja: „Tagad gan es tev, mīļā māmiņ, varēšu par tavu

zīdīšanu atlīdzināt."

Dēls nu saderējās muižā pie lielkunga par puisi ar tādu no-

runu, ka meža zemē tik, cik pats spēj, var sev bandas taisīt. Bet
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tādēļ, ka lielskungs bija ierādījis bandu zemei lielu mežu, jauneklim
izdevās ar lielkungu saderēt vienu mēnesi laika bandu ķuteļu tai-

sīšanai. Pa šo laiku nu jauneklis strādāja kā pats varenais: ko-

kus nemaz necirta ar cirvi, bet rāva ar visām saknēm laukā, tā

ka pa to mēnesi vairāk kā kvadrāta verste bērzu birzes bija pa-

taisīta par aramu zemi. Lielskungs nu gan brīnījās par to, bet

ari domāja: „Gan es rudenī tev atmaksāšu to, kas pārāk."
Šais bandās tā auga, kā nekur lielkunga tīrumā, un jauneklis

priecājās par to, ka nu varēs atlīdzināt savai mātei drīz vien viņas
labdarību; bet rudenī lielskungs lika citiem strādniekiem visas

viņa bandas nopļaut un savā šķūnī salikt, stiprajam nekā nedo-

dams. Stiprais nu gāja pie lielkunga un lūdza, lai tak šim vienunastu

dodot par viņa darbu un lielskungs viņam to arī atvēlēja. Stiprais

nopirka trīs birkavi smagu vindu, gāja uz šķūni, iesēja visu labību

nastā un, nastu mugurā ceļot, apgāza lielkunga šķūni- Lielskungs

redzēdams, ka stiprais visu labību aiznes, nezināja, ko darīt. Uz

reizi tam labs padoms prātā nāca. Lielkungam bija liels Ukraines

vērsi®, kas cilvēkus badīja, un tādēļ arvienu stāvēja piesiets; šo

nu lielskungs pavēlēja stiprajam virsū laist. Vērsis devās bauro-

dams stiprajam virsū. Lielskungs, to redzēdams, priecājās un

sacīja: „Tas viņu aizdzīs!"

Bet tik ko tas pie stiprā tika, stiprais to sagrāba pie pakaļ-

kājām, pārplēsa vidū pušu, noplēsa ādu no vienas un no otras

puses ar vienu rāvienu nost un uzmeta galu un ādu uz nastas,

sacīdams: „Nu ir gala arī pie maizes!"

To sacījis, tas aizgāja ar visu nastu un vērsi uz māju un liels-

kungs palika kā apstulbis, pakaļ skatoties. Stiprais mājā aizgājis,

sacīja uz māti: „Māmiņ, nu es gan tev varu par tavu divdesmit

viena gada zīdīšanu atlīdzināt."

Stiprais, to nastu labības izkūlis, no tās dabūja tik daudz la-

bības, ka tam ar savu māti visam mūžam bija diezgan.

12. A. 660 A. J. Ezers no Žaņa Treijera Kalētu Gramzdā.

Jk r. V, 1896, 136, 6. LP, VII, I, 780, 10a.

Viens kalējs bija tāds mākslenieks savā amatā, ka tas nokala

sev dēlu no dzelzs. Trešā dienā jau saka sievai: „Cep dēlam

plāceņus!"
Sieva arī cep, ka ož vien. leskrej kukņā dēliņš un prasa:

„Mcm, dod ēst!"

Māte cel plāceņus priekša. Jods, tavu rīšanu! Rij vai par

desmitiem, māte nevar piecept vien. Tēvs stāv un skatās, ne-

drīkst dēlam1 teikt, lai tikdaudz neēd. Dēls aug un pieņemas.
Kādā dienā tēvs saka dēlam: „Ej, dēliņ, pelnīties pats uz savu

roku; man priekš tevis darba vairs nav."
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„Tēt," dēls saka, „ja tu nokal man nūju, kas, no gaisa uz

manu mazo pirksteli krizdama, nesaliecas, tad iešu."

Tēvs, zinādams, kāds varonis ir viņa dēls, nokal seši birkavi

smagu nūju. Dēls sviež nūju gaisā —tā pazūd mākoņos.
„Tēt," dēls saka, „tagad apgulšos; kad nūja krīt zemē, tad

pamodini mani."

Tikai pēc divdesmit četrām stundām tēvs pamana nūju un

modina dēlu. Šis tūliņ izstiepj pirksteli, nūja uzkrīt un saliecas.

Tēvs nokaļ divreiz tik smagu.

„Tagad laba!" dēls saka, „nu iešu!"

Viņš noiet pie kāda kunga un prasa: „Vai nevajaga puiša?"

„Ja vari visu padarīt, ko likšu, tad līgsim!" kungs saka.
„Līgsim!" kalēja puika atteic, „padarīšu visu."

Viņš salīgst pie kunga par deviņām mucām1 zelta. Pirmā

dienā kungs saka: „Pārved no meža divus lāčus!"

Kalēja puika pārved divus velnus. Otrā dienā kungs saka:

„Brauc uz mežu malkā!"

„Braukšu, dod tikai man labu pātagu!"

Kungs, viņu jokodams, tam iedod bomī iesietu virvi. Kalēja

puika saspiež bomi, itkā tas no māliem būtu. Nu kungs dod tam

tauvu, uzsietu baļķī.

„Der!" kalēja puika saka.

Kalēja puika pārved ar velniem visu vajadzīgo malku. Kun-

gaml metas bail.

„Nem savas deviņas mucas zelta un ej, man viss darbs pa-

darīts."
_

Kalēja puika savācis nopelnīto algu, aiziet pie tēva; bet tē-

vam nav darba priekš viņa — puikam paliek garš laiks, tas dodas

atkal pasaulē un izdara vēl daudz varoņa darbu.

13. A. 650 A. Brīvnieku Liesma no 40 g. veca Kaspara

Pluģa Rumbeniekos. Jkr. V, 1896, 117. LP, VII,

I, 777, 8.

Vienam tēvam gadījās dēls Ansiņš, kas bija tik stiprs un ne-

rātns, ka tēvs to nespēja nekā savaldīt, un tādēļ viņu nodeva

pie saimnieka cūkas ganīt. Ansiņam tāda dzīve nemaz nepatika;
tas cūkas ganīja vairāk saimnieka auzās un miežos nekā ganīklī.

Saimnieks gan viņu sapēra vienreiz, otrreiz, bet tas nelīdzēja
nekā. Saimnieks viņu beidzot padzina.

Ansiņš auga, tā sakot, acim redzot un palika vareni stiprs.

Viņš salīga atkal pie saimnieka. Lones vietā tikai prasīja, lai

jot gada beigās saimniekam iesist ar knipi pa pieri un saimniecei

duncku ar celi. Tā viņš dzīvoja un dzīvoja un saimnieks tam ne-

spēja ne darba piedot. Kad saimnieks kūla un Ansiņam lika sal-
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mus nest augšā, tad Ansiņš, sasējis astoņas virves kopā, sasēja
visus salmus vienā nastā, aiznesa tos uz reizi pie lūka un grūda

viņus iekšā. Bet lūks bija (par mazu un viss jumts pacēlās uz

augšu no tāda grūdiena. Nu Ansiņš nolauza visu bērzu un zarus

kautcik apdrāzis, paņēma to par strizduli [trizuli, dakšām], grūda
atkal salmus laukā, bet vēl tam bija bērzs par lielu, tādēļ tas no-

lauza viņu drusku mazāku un apstrupināja zarus, kur tad tikai

varēja sadot salmus.

Citu reizi vadīja saimnieks Ansiņu uz mežu malkā. Ansiņš,

aizbraucis, sacirta pāri asu un sakrāva visu vienā vezumā; bet

zirgs nevarēja vezuma ine kustināt. Ansiņš, nospļāvies un zirgu

atjūdzis, paņēma pats vezumu aiz ilksim un pārvilka mājā, ka tikai

noputēja vien.

„Kur tad zirgs?" prasīja saimnieks brīnodamies, kad Ansiņš

ar vezumu ieskrēja sētsvidū.

„Ak, ko nu, saimniek, tavs zirgs nav nekam vērts; zirgs pa-

lika mežā pie koka piesiets," Ansiņš atteica.

Saimnieks tikai pūlēm Ansiņu piedabūja, lai zirgu no meža

pārvestu. Saimnieks un saimniece lauzīja galvas un gudroja, kā

tikt no Ansīša vaļā, lai tas ietu un algas neprasītu. Gan saimniece

viņu sauca: „Ansiņ, Ansiņ!" gan turēja viņu mālu kā pašas dēliņu;
bet Ansiņš ņirgājās vien un negāja ne sola projām. Tikai teica:

„Būs gadam beigas, tad saņemšu algu un aiziešu!"

Nu saimnieks sūtīja pie kunga naudai pakal. Ar kungu bija
saimnieks jau sazinājušies. Kungam bija nauda gan Ansiņam jā-

iedod, bet reizē arī ļaudis jānosūta Ansiņam uz ceļu priekšā, kas

viņam naudu atņemtu un viņu nobeigtu.

Ansiņš, muižā nonācis gāja pa lepnajām durvim kunga istaba

iekšā, kur priekšā tas balkūns — kā viņu sauc — ar glāžu sien-

maļiem un robaino ģēveles galu. Viņš saplēsa logus un

lelauza grīdu viesu istabā — tik smags viņš bija. Kungs iedeva

viņam pilnu maisu naudas un skubināja to, lai tikai uz mājām

steidzas; jo viņš bijās, ka tikai tas vēl ko nesadragātu. Kunga

ļaudis aizstājās uz ceļa Ansim priekšā un gribēja to aplaupīt;

bet Ansiņš turējās pretim:, cik tikai varēdams; tomēr nebūtu spē-

jis pret pārvaru beigās atturēties, kad nebūtu piebraucis braucējs,

kas viņu uzaicināja, vai negribot, lai viņu pārvedot. Ansiņš, no-

lauzis baļķi par pātagas kātu, iekāpa mudīgi vien ratos, iesēja
virvi par auklu, sadeva labi uz visām pusēm un aizlaidās kā vējš

cauri visiem ļaudim. Braucējs bija velns un gribēja Ansiņu aiz-

vest uz turieni, no kurienes nevar tik viegli atpakaļ tikt; bet kad

tas redzēja, kādu lielu pātagu tas pataisīja, tam palika bailes;

viņš pārveda Ansiņu mājās un palaida to godīgi vaļā.

Nu bija arī gadam; beigas. Ansiņš piegāja pie saimnieka, kas

aiz bailēm nepaspēja ne krustu priekšā aizmest, sita tam ar knipi
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pa pieri, ka tas uz vilciena bija akmeņu mūrī, sienmali iekšā. Un

kad tas deva saimniecei ar celi, tad tā izskrēja zemei cauri otrā

pusē. Ansiņš nu palika tur par saimnieku; viņam bija naudas

pilns maiss un viņš pārveda ciema daiļāko zeltenīti par savu

sievu.

14. A. 650 A. 1062. Maksims ar J. Pelēku Āraišos. LP, VII,

I, 783, 11.

Vienam kalējam neesot bijis neviena bērna. Tad viņš uz-

kalis no dzelzim puiku; bet tam nebijis dzīvības. Gudrojis, gudro-

jis: kur taču likt tādu. Sagudrojis: liks uz sētas, lai kalst. Kaltis,
kaltis, te vienu svētdienu Kalējapuika dabūjis dzīvību, nokāpis

no_ sētas un prasījis tēvam darbu. Padarbojies drusku, prasījis
mātei ēst. Māte atnes pienu, atnes siļķi, atnes kartupeļus, lai nu

estu kā cilvēks; bet Xalējapuika atsacījis: „Vai es ceļams slim-

nieks esmu jeb cits kāds vārgulis? Man vajaga mazākais kublu

piena, mucu siļķu, pūru kartupeļu uz paēdiena!"
Neko darīt — vai brīnies jeb pukojies — jānes vien ir, neēdušu

nevar turēt. Nu izvāra pūru kartupeļu un aicinās: „Dēllņ, ēd!

Palīdzēšu kartupeļus nomizāt!"

Bet Kalējapuika tev blēņosies vēl mizādams. Tāpat apēda to

pūru kartupeļu ar visām mizām un siļķes atkal, veselu mucu, ar

visām asakām. Labi paēdis, Kalējapuika tēva mājas atstājis un

aizgājis pie viena kunga, salīdzis par puisi.
Pirmo dienu 'kungs Kalējapuiku ar divi puišiem sūtījis uz

mežu malkā. Aizbraukuši, abi puiši strādājuši nosvīduši, malku

cirzdami, vezumus kraudami ; bet Kalējapuika atsēdies uz akmeņa

un tikai svilpojis. Šie gan skubinājuši: „Vai tu strādāsi! Mēs

tūliņ būsim gatavi, brauksim mājā, tu paliksi viens pats mežā."

Bet Kalējapuika nelicies ne dzirdot un tikai svilpojis. Pēc

brīža abi puiši jau aizbraukuši gabalā ar vezumiem un nu Kalēja-

puika raudzīs arī savu vezumu sadabūt. Tad bijis gan ko paskatī-

ties, kā viņš tur ēdies pa mežu. Pieskrien vienai priedei klāt, iz-

rauj ar visām saknēm, plaukt! uz ragavām virsū; pieskrien otrai,

plaukt! uz ragavām virsū un tā vien, kamēr vezums pilns. Nu

uzšauj zirgam, lai skrien mājā, bet zirgs lielo milzu vezumu ne

pakustināt, kur nu vēl pavilkt. Labi —kā šis nejaudājis pavilkt,
tā mans Kalējapuika izrauj zirgu no iKksim, uzsviež uz vezuma

un pats ilksīs iekšā un — ko tikai skriet jaudā — ar vezumu uz

māju. Aizskrējis pusceļā, redz: abi puiši iegājuši krogā. Viņš
domā: „Mežā jums tik aplam bija jāsteidz, te krogā vaļas vai cik.

Nu es jums došu drusku darba."

To teicis, Kalējapuika paņēmis vienu priedi no vezuma, sa-

slaucījis kroga priekšā lielu, lielu sniega kalnu no apkārtējiem
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laukiem un tad svilpodams pārvilcis savu vezumu mājā. Pār-
brauc mājā, kungs brīnās: „Zirgs uz vezuma, vezums kā siena

kaudze, par vilcēju pats malkas cirtējs, un abi biedri nekā!" Kur

tic esot palikuši?

„Palika krogā!" Kalējapuika atsacījis un vairāk nekā. Kungs

izgaidās abus puišus vienu dienu, otru dienu, trešā dienā tad pār-
brauks šie gan. Nu, kur esot bijuši tik ilgi? „Krogā bijāmi! —

mums uznāca tāds putenis, ka saputināja lielu kalnu kroga priekšā.
Kamēr tam izrakāmies cauri, trīs dienas pagāja."

Otrā reizē kungs sūtīja Kalējapuiku uz velna dzirnavām. No

tām dzirnavām neviens pats malējs nepārbraucis sveikā. Bijis
kādreiz pats pagalam jeb zirgs pagalam. Kalējapuika braucis ar

divi zirgiem. Pirmajos ratos pats sēdējis, otros ratos iekrāvis
labības maisus un laidis zirgu, lai nāk pats nopakaļus bez brau-

cēja. Braucis, braucis
— ieraudzījis ceļmalā ābeli. Uzrāpies

ābelē sārtos ābolus ēst. Edis, bāzis arī kabatās, bet pirmais zirgs
tomēr pacēlis galvu uz augšu un tik žēlīgi skatījies, kā šis tur ēd.

Kalējapuika vaicājis: „Vai tu arī gribi ēst, kad tik žēlīgi skaties?"

Un tā vairāk neko — izjūdzis pirmo zirgu no ilkim, piesējis
labi gari pie ābeles, lai ēd, un vilcis pats ratus. Vilcis — ierau-

dzījis ceļa malā ķirsi ar gatavām ogām. Uzrāpies ķirsī un sācis

gan ēst, gan kabatā bāzt. Te arī otrs zirgs pacēlis galvu un ska-

tījies žēlīgi ēdējam acīs. Kalējapuika vaicājis: „Vai tu gribi ēst?"

Un tā izjūdzis arī otru zirgu no ilksim, piesējis labi gari pie

ķirša, lai ēd, sakabinājis abus ratus kopā un aizvilcis pats uz dzir-

navām. Tur izkrāvis maisus, aizbultējis durvis no iekšpuses un

sācis ēst savus ābolus. Tad viens aiz durvim lūdzies, lai laižot

iekšā; bet Kalējapuika atteicis: „Ātrāki nelaidīšu, kamēr nebūšu

savus ābolus apēdis."

Kad apēdis, tad izstaigājis visas dzirnavas un atradis vienā

vietā velnam stipruma zāles. Tās izdzēris un atlējis tai vietā

ūdeni atpakaļ. Nu vēris durvis vaļā. Kā atvēris, velns krūtīs

iekšā. Bet Kalējapuika uzspēris velnu uz dzirnavu akmeni, ar

vienu roku griezis akmeni riņķī, ar otru turējis velnu, nodeldējis
tam ādu no miesām un tad palaidis vaļā. Kaukdams, velns izklu-

pis pa durvim laukā un nekad vairs atpakaļ nenācis — dzirnavās

bijis miers. Kad maļamo bijis samalis, Kalējapuika vilcis miltus

uz māju. Aizvilcis līdz ķiršu kokam — zirgs bijis pieēdis kā

bungā — jūdzis iekšā un braucis tālāk. Aizbraucis līdz ābelei —

tas zirgs tāpat pieēdis kā bungā — jūdzis to arī iekšā un pārbrau-

cis mājā, kā vajaga. Pārbrauc, kungs brīnās: „Tur neviens ne-

varēja samalt, bet šis vesels ar visiem zirgiem!"
Pēc tam kungs sūtījis Kalējapuiku uz elli pēc naudas. Labi, —

gājis, lai gan ceļu uz turieni nebūt nezinājis. Gājis tādu gabalu,

ieraudzījis vanagu putniņu plēšot. Ņēmis izglābis putniņu un iebā-
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zis, par ceļa biedru, ķešā. Gājis atkal1, ieraudzījis lielu, lielu

celmu. Domājis tur apsēsties un trīsreiz ar kāju paspārdījis celmu.
Kā spārdījis, celms atvēries, bijusi dziļa ala tur apakšā un tā bijusi

meklējamā elle. Nokāpis ellē, mazie vellēni, šo ieraudzīdami,
riņķī vien lēkājuši: „Gala būs, gala būs!"

Kalējapuika lēkātājus iespēris vienu kaktā, otru pagultē, trešo

darvas podā. Tad ienācis patlaban lielais velns un sacījis: „Kuš,

kuš, mani bērniņi, neaiztiekat tam, tas manu ādu uz dzirnavu ak-

meņa ir deldējis."
Mazie palikuši itin .rāmi. Bet nu lielais velns vaicājis Kalēja-

puikam: kā īsti esot nācis.

„Pēc kunga naudas nācu!"

Velns iedevis naudu un Kalējapuika atkal aizgājis. Bet tik-

līdz aizgājis, velnam žēli meties pēc naudas, skrējis Kalējapuikam

pakal: lai nākot ar šo mesties; kurš augstāki uzmetīšot, tam lai

nauda paliekot. Velns satvēris akmeni un kā drāzis gaisā, pēc

trim stundām tikai nonācis atpakaļ. Bet kad Kalējapuikam bijis

jāmet, tas izņēmis savu putniņu un kā laidis gaisā, nekad vairs

nenācis atpakaļ. Nauda palikusi Kalējapuikam. Pārnesis naudu,
devis kungam, kungs domājis: „Tas Kalējapuika cits nav kā pats
velns!" un liek viņam aku rakt.

Kad akā labi dziļi bijis ieracies, kungs licis tādu akmeni viņam
uz galvu velt, ko tikai tūkstots cilvēku varējuši pavelt. Bet Ka-

lējapuika atspēris ar plaukstu lielo akmeni ar tādu sparu atpakaļ,
ka akmens šaudamies un atpakaļ zemē krizdams visus vēlējus —

to tūkstoti — nosit's. Nu Kalējapuika izrāpies no akas, paņēmis

kungu pie žaunām, uznesis augstā, augstā kalnā un kā griezis
vairākreizu pret vēju riņķī — kungs tā apreibis, ka kučkāniski

nonācis no kalna lejā. Nu satvēris otrreiz kungu, vēl nesis kalnā

un tāpat darījis. Trešo reizi kā griezis kungu pret vēju riņķī,

kungs sašķīdis un Kalējapuikam piederējusi tagad visa kunga
muiža.

15. A. 650 A. Indriķis Reķis Krona Rendā, Brīvzemnieka

krājumā. LP, VI, 414 (112, 22. pie z.).

Viens kalējs nedējas laikā uzkalis no dzelzs stipru dēlu un no-

saucis viņu par Dzelža dēlu. Bet Dzelža dēls briesmīgi pulka ēdis:

septiņi kukuli maizes un katlu putras uz reizi — tādēļ gājis pie

kunga kalpot, kas spējis tādu pieēdināt. Nolīguši tā: ēst, cik grib
un gada galā trīs knipus pa pieri. Bet pirmo nedēlu jau Dzelžu

dēls apēdis kungam visu galu; tādēļ licis vīriem vērsi kaut, lai

būtu lielēdējam ko ēst. Bet vīri nespējuši vērsi noturēt, ne ari

nokaut. Dzelža dēls smējies un nositis ar vienu knipi vērsi.

Nu kungs sabijies par tik stipru roku un gudrojis Dzelža dēlu

visādi nogalināt. Papriekšu sūtījis malkā, lai lāči noplēstu; bet
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Dzelža dēls sarāvis ar rokām lielus kokus un krāvis vezumā.

Kamēr krāvis — divi lāči apēduši zirgus. Dzelža dēls iejūdzis
lāčus vezumā, pārbraucis un vaicājis kungam: Kur tos-divus su-

nīšus būšot pievietot? Lai liekot stallī.

Tad kungs sūtījis sudmalās malt, kur velni mājojuši. Velnu

arī pārvedis mājā.

Tad sūtījis dīķi sargāt. No dīķa iznācis velns —to arī pār-

vedis mājā un saķēdējis (stallī) abus vīrus kopā. Tad Dzelža dēls

vārījis ķiļķenus un pavalga tiesai iemetis kunga cūku katlā. Bei-

dzot kungs licis dzelzs ratus taisīt un sūtījis Dzelža dēlu pie ķēniņa

pēc zelta naudas. Bet Dzelža dēls ātrāki nebrauc, kamēr nedošot

16 birkavi kaņepju pātagai ko vīt un divi birkavi pātagas ķelpam.
Novijis pātāgu, ielenčojis ķelpu un uzsējis ozola galā. Tad izrā-

vis ozolu ar saknēm un nu bijusī pātaga ar visu kātu. lejūdzis
abus lāčus dīselē, abus velnus garjūgā (uz spici) un braucis pie

ķēniņa.

Ķēniņš izsūtījis karaspēku un licis Dzelža dēlu nošaut; bet

Dzelžu dēls savicinājis pātagu un vienā sitienā apsitis karavīrus.

Paņēmis naudu un braucis atpakaļ. Bet kungs, redzēdams šo vēl

dzīvu, paslēpies pagrabā dzelzs skapī. Dzelžu dēls iebāzis pa

pagraba durvim mazo pirkstiņu un izvilcis dzelzs skapi ar visu

kungu gaismā. Nu kungs lūdzies, lai ņemot visu pārvesto zeltu

un ejot prom. Dzelžu dēls pārbraucis pie tēva un dzīvojis ba-

gātīgi. Reiz tēvs ieminējies: „Kā tu, dēls, pārnākdams vairs tik

daudz neēd kā toreiz?"

„Tas tādēļ, tēt, toreiz es vienā nedēlā neēdis izaugu un nu

man bija jāapēd tas, ko es citādi, lēni augdams, pāris desmit gados
būtu apēdis."

16. A. 6.50 A. Jānis Mežiuš Nīcā. LP, VI, 413 (112, 22. pi c z.)

Reiz viena māte tamēr zīdījusi savu dēlu, kamēr varējis ozolu

izraut no saknēm. Bet dēls aplam daudz ēdis un tādēļ sūtījusi

pelnīties. Gājis, gājis — saticis kungu braucam ar divi melniem.

Salīdzis pie tā tā: ēst, cik grib un gada galā kungam vienu plauku.
Bet dēls kungam ik uz ēdiena apēdis veselu katlu putras, kukuli

maizes un vidukli gaļas. Kungs ātri palicis nabags. Reiz sūtījis

dēlu sudmalās sieku auzu malt, jo tur bijuši velni un viņš gribējis,

lai tie dēlu patērē. Bet dēls velnus apkāvis un taču samalis. Tad

sūtījis pie mucnieka sastīpot mucu. Bet mucnieks bijis lauva.

To dēls saplosījis kā jēru un teicis kungam, ka mucinieku nositis.

Tad kungs sūtījis dēlu ar grāmatu pie ķēniņa, lai tas ar kara spēku

nošauj. Bet dēls paķēris pātagu un visus apsitis. Mājā pārnāk-

dams, cirtis arī kungam nolīgto plauku, nositis to un palicis pats

par kungu.
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17. A. 650 A. Jēkabs Birģeris Mežotnē. LP, VI, 407 (112, 20).

Vienam kalējam nebijis neviena bērna. Reiz viņš izkalis no

dzelzs mazu puišeli un atstājis smēdē. Kas ir? Rītā aizies

smēdē — redz: dzelzs puika palicis dzīvs un kalis, ka dzirksteles

šķīdušas. Nu šim liels prieks — tūliņ vedis dzelzs dēlu istabā

sievai rādīt un licis ēst dot. Bet dzelzs puika uz reizi apēdis katlu

putras un klaipu maizes. Tas kalējienei nemaz nepaticis. Kur

tik daudz varot pieņemt tādam nesātnirn? Labāk lai tāds aizejot!

Dzelzs puika daudz arī nelūdzies — aizgājis. Ceļā saticis

kungu, tas ierunājies: vai negribot pie viņa par puisi līgt?

„Kāpēc nē!" šis atteicis un salīdzis tā: ēst brīv, cik gribas un

gada galā ar mazo pirkstiņu iesitīšot kungam pa muguru. Kungs

priecājies par tik lētu puisi un vedis tūliņ mājā. Pārvedis — te

otrā dienā gadījies desmit vīriem lielu lielu vērsi kā krāsni muižai

garām vest. Kungs teicis: „Ujā, kas par stipru vērsi — desmit

vīri ved."

Dzelzs puika smējies: „Kas tas par lielu — es tādu nositu

ar mazo pirkstiņu, ja vajadzīgs."

Kungs neticējis: lai sitot, ja varot! Dzelzs puika piegājis
vērsim klāt un uzsitis ar pirkstiņu pa pieri: vērsis tūdaļ nokritis

gar zemi un bijis pagalam.

Nu kungs aplam sabijies un domājis: „Kas tādu vērsi var no-

sist, tas mani arī nositīs gada galā kā nieku. Jāraisās no viņa la-

bāk vaļā pie laika, jārauga ar darbiem nobendēt."

Un tur kungam, dārzā bijusi ābele ar zelta āboliem; bet ābo-

lus naktīs brīnum zaguši. Ko viņš sagudro? Sūtīs Dzelzs puiku

ābolus sargāt, gan tad zagļi viņu nokaušot.

Labi. Puika iegājis dārzā -— skatās, skatās — redz: nāks

pieci melni puikas un sāks ābolus raut. Tā mans Dzelzs puika,

ne vārda nesacījis, knikt, vienam ar pirkstiņu pa pieri, knikt otram,

trešam, kamēr visi pieci paliek guļam.

Rītā kungs paskatījies: zaglēni pagalam, Dzelzs puika vesels.

Ko nu liks tādam darīt? Sagudrojis: lai ejot tur viņu mežā, kur

slepkavas stipru namu uzcēluši, un nokaujot tos!

Labi, Dzelzs puika aizgājis, nositis slepkavas ar dūri un pār-
nācis teikt, ka jau padarīts.

Nu kungs gudrodams nevarējis vairs sagudrot, ko vēl likt

tādam darīt. Beidzot sūtījis uz laimi pie sava drauga pēc naudas

un slepeni pačukstējis tam. iepriekš: ja tāds un tāds atnākot pēc

naudas, lai tad sūtot veselu karaspēku viņam pretim un liekot

nošaut.

Labi, draugs tā darījis: izsūtījis visu savu karaspēku Dzelzs

puikam pretim.
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Karaspēks šāvis, šāvis, bet kura lode nākusi, tā atsitusies

pie Dzelzs puikas dzelzs miesām un atsprāguši atpakaļ. Nevarē-

jis kunga draugs ar visu karaspēku nekā padarīt — bijis jādod
nauda.

Dzelzs puika pārnesis naudu un teicis kungam: „Gads pa-

galam! dod nu muguru."

Kungs pārbijies, labi vairs nebūs; bet drošības labad nogulies

gar zemi un pārsedzies ar lielu, augstu spilvenu kaudzi, jāsaka,
cik jau nu tikai varējis spilvenus sadabūt, un tad teicis puikam:
lai nu sitot pa tiem spilveniem — viņa mugura tur esot pretim.

Dzelzs puika uzrāpies spilveņu kaudzes galā un spēris ar mazo

pirkstiņu pa spilveniem tā, ka kungs no trieciena uz reizi apakšā

paģībis. Vēlāk ar lielām mokām esot gan atdzīvināts, bet mazo

pusi paturējis kungs, to nevar neviens noliegt.

18. A. 650 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā,

Folkloras krātuvē.

Reiz viens kungs salīgst kučēru par vienu knipi. Puisis teic,

ja viņš gadu izdzīvos, tad viņš kungam dos vienu knipi; bet ja

ne, tad lai kungs dod viņam. Kungs apzinās, ka pie viņa neviens

nevar ne mēnesi nodzīvot, kur tad nu p-adu!

Reiz gadās, ka kungam jākauj dikti liels vērsis. Kungs domā,
kā tikt ar to galā, bet kučērs pieiet un nosit vērsi ar diviem knip-
jiem.. Nu kungs paliek no brīnumiem vai stīvs. Viņš domā: «Ta-

gad viņš mani nositīs."

Kungs zina vienas sudmalas, kur dzīvo velni. Nu viņš domā:

«Sūtīšu kučēru turp, tad jau velni viņu saplēsīs."
Vienu dienu kungs teic uz kučēru, lai šis aizvedot uz dzirna-

vām labību samalt. Kučērs arī paņem un aizved. Viņš paņem

vienu lūciņu, piebrauc pie durvim. Velns priecīgi pretim — domā:

„Būs viens ķēriens," un liek kučēram, lai šis tik nesot labību iekšā.

Bet kučērs atkliedz: „Kas? vai man būs jānes? Vai nezini, ka tev

pašam ir jānes?"
Nu velns saraujas un domā: „Ar šo vīru nevaru vis ielaisties."

Bet visvairāk velns baidās no tā lūciņa. „Sazin, ko viņš ir

nodomājis darīt?"

Viņš paķer maisus un ienes iekšā. Kučērs nu arī liek visu

ko padot un pienest. Citi velni, nekā nezinādami, neklausa. Tad

kučērs saķer visus, pārmauc tiem ādu pār acim un iesviež beigtus

kaktā. Vecais velns, visu šo redzēdams, tikai trīc no bailēm.

Viņš jautā, kādi milti būšot jāmaļ, smalkāki vai rupjāki. Kučērs

atbild, lai parādot, kādi šim esot. Velns, baidīdamies pats pienest,

uzber labību uz garas lāpstas un pasniedz. Kučērs atbild, ka bū-

šot labi. Nu milti ir gatavi, kučērs uzsēžas uz vezuma un liek
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velnam padot šim grožus. Velns iet trīcēdams, bet kā panēm

grožus un pasniedz kučēram, tā šis apmetina lūciņu velnam ap

kaklu, piesien to pie ratiem un liek zirgiem skriet, cik tik jaudā,

pa reizei uzšaudams arī velnam. Tā nu atbrauc mājā. Kungs

ierauga miltus samaltus un arī velnu piesietu pie ratiem. Viņš
teic: „Mīlo kučēr, atlaid to velnu un prasi, cik dālderu tu gribi,
un ej projām!"

Kučērs tik to bija gaidījis, paprasa labu tiesu dālderu un aiz-

iet projām. Nu kučērs palika par bagātu vīru.

19. A. 650 A. Teicēja 76 g. veca Iva Staleidzāne, Atašienes

pagastā.

Vīna muote beja lela styprinīca. Jai pīdzyma dēliņš, kuru jei
zeidēja septiņi godi. Dāls izauga lels un prosa muotei izkalt jam
oiervīti, Aizguoja muote uz kalēju, izkola vīnu bierkovu grvutu
ciervi, atnezja uz sātu un īdevja dālam'. Dāls pajēmja ciervi, pa-

cyluoja, pacvluoja un soka: „Itys vīgls!"
Otkon muote aizguoja uz kalēju, izkola divi bierkovi gryutu

ciervi, atnezja uz sātu un īdevja dālam. Dāls pajēmja ciervi, pa-

cvluoja, pacvluoja un soka: „Itys vīgls!"
Otkon muote aizguoja uz kalēju, izkola treis bierkovi grvutu

ciervi, atnezja uz sātu un īdevja dālam. Dāls pajēmja ciervi, pa-

cvluoja, pacyluoja un soka: „tys byus lobs!"

Pajēmja styprinīks sovu ciervi, atsavasaluoja ar muoti un

īt pa pasauli laimes maklātu. Guoja, guoja jis un sadūmuoja at-

sapvust. Nūlyka jis ceļa molā ciervi un atsagula. Kungs braucja

pa tū ceļu un pībraucja pi styprinīka. Kungs izimūdynuoja stypri-
nīku un prosa: „Uz kurini tu ej?"

„Eju dorba maklātu!" atbildēja stypriuīks.

„Ej pi manis par kolpu!" soka kungs.

„Varu," atbildēja styprinīks.

„Cik tev vajadzēs moksuot par godu?" prosa kungs.
„Man nikuo navajag moksuot," atbildēja styprinīksi, „bet kad

es tev godu atstruoduošu, tad īslsšu ar ituo cierva pīsīti par pa-

kalu!"

Kungs padūmuoja, ka naisiss vys, jo jis jam gryutus dorbus

dūs darīt, un pajēmja styprinīku sev par kolpu. Aizvedja kungs

styprinīku uz sovu muižu un lyka pi vysaidim gryutim dorbim.

Styprinīks nikod naatsoka un vysu izdora. Redz kungs, ka līta

slykta, un grib pīlikt vysus spākus, lai styprinīku izbeigtu. Kaidu

reiz kungs pīsacīja pīvest pi okas daudz akmeņu. Tad kungs soka

sovai sīvai: „Isvīd tu sovu gradzynu okā! Mes syutīsim stypri-
nīku okā pec gradzyna, un kad jis īleiss okā, aizsvīssimi jū ar ak-

menim!"
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Gaspaža īsvīdja okā sovu gradzynu un kungs pīsacīja stypri-

nīkam dabuot nu okas gradzyna. Styprinīks aizguoja uz oku un

pēc juo aizskrēja paka] vysi muižas laud's. Ileida styprinīks oka

un meklej gradzyna. Kad atroda gradzynu, padevja gaspažai un

gribēja leist uorā. Okas molā stuovējuši laud's suoka velt okā

akmeņus uz styprinīka viersā. Styprinīks, kuopdams uorā nu

okas soka: „Atdzenīt vystas nu okas, lai nakaš smilšu man acīs!"

Ļaud's vys mat akmeņus. Jau pīkuopj pavysam

pi okas molā. Tad laud's vēja uz juo lelu dziernovu akmeni. Ak-

meņs izzamaueja styprinīkam uz golvas. Styprinīks soka: „Pal-

dīs, ka padevjāt vacuo tāva brilī [cepuri], tagad nabiers smiltis

acis!"

Izkuopja styprinīks nu okas, nūjēmja nu kokla akmeni un

stuov pi okas ar cytim laudim. Kungs redz, ka nikuo navar pa-

darīt styprinīkam. Nu muižas na tuoli beja lels mežs un tymā
mežā auga divi lelas egles. Kungs soka styprinīkam: „Aizbrauc

uz mežu, izrūc tuos egles, atved un īstoti muižas pogolmā!"

Styprinīks aizjyudzja divus zyrgus un nūbraucja uz mežu.

Mežā jis izplēs ja ar saknēm egles, īlyka rotūs un gribēja vest uz

sātu, bet zyrgi navylka. Sasadusmuoja styprinīks uz zyrgu, nū-

syta juos, puorsvīdja vīnu par vīnu egli, ūtru par ūtru
,
lyka egles

vīnu uz vīna, ūtru uz ūtra plača un nas uz sātu. Atnezja stvpri-
nīks egles uz sātu, īstatīja pogolmā un soka kungam: „Jau es egles

īstatīju!"

Kungs prosa: „Kur zyrgi?"

„Es zyrgus nūsytu, tuodēl, ka jī nagribēja vilkt vazuma, bet

egles un nūsystūs zyrgus pats atnežu!" atbildēja styprinīks.

Kungs redz, ka stypriniks vysu izdora un navar juo nūnuo-

vēt. Kungam jau ni sylts, ni solts. Sadūmuoja kungs syutīt sty-

prinīku uz vaina patmalem, nu kurom nikod cylvāki naizguoja.
Pībēra maisus ar labību, pīlyka vazumus un aizbraucja stypri-
nīks uz vaina patmalem. Pībrauc styprinīks pi patmaleml un

redz, ka pi patmalem stuov kungs. Stvprimīks prosa: „Vai var

samalt?"

„Var, var, nes tik īškā maisus!" atbildēja kungs.

Tys kungs beja pats valns. ltymuos patmalēs par zellem ari

beja valnāni. Sanesja styprinīks maisus īškā un suoka malt.
Zelle pīskrēja pi styprinīka un soka: „Pīsalīc un pasaver akmeņa

caurumā, vai mviti nav sagruduši!"

Styprinīks pāsalīcja pi akmeņa cauruma un veras. Zelle pa tū

laiku, cikom jis vērās, gribēja īgryust jū akmeņa caurumā, bet

styprinīks uzklīdzja: „Naaiztīc!"
Zelle ūtru reizi gryudja, styprinīks otkon soka: „Naaiztīc!"
Tad zelle salasīja vysu sovu spāku un gryudja styprinīku

trešū reizi. Styprinīks, nikuo napasacīdams, atsagrīzja, sagyva
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zelli, kurs beja valns, svldja jū uz zemes un satraikšēja tai, ka

kauli vīn sabrakšēja. Saskrēja cvti patmalu valni un styprinīks

jūs izsvaidīja kur kurū pa patmaļu koktim, bet pats samalis mīrīgi
aizbraucja uz sātu.

Kungs īsavēra, ka atbrauc kolps dzeivs un samalis, nu bailēm

nazynuoja, kū darīt. Cyta nikaida dorba jis ari nazynuoja uzdūt

styprinīkam, kura jis naizdarītu. Pec tuo dreiži beidzjās gods
un styprinīks, pajēmis sovu ciervi, soka: „Nu, kungs, tagad jau
laiks man sajemt olgu!"

Kungs treisēja, treisēja, nūstuoja uz pogolmā un gaida, kad

stvprinīks siss ar ciervi pa pakaļu. Styprinīks pīguoja pi kunga
un kai syta ar ciervi par pakalu, kungs pasacēļa gaisā un nivīns

nazyna, kur aizskrēja. Bet styprinīks palyka muižā par saiminīku

un šūdīn dzeivoj laimīgs. Vaina patmaies ari jam pīdar, jo vysi
valni izbāgalēja.

20. A. 650 A. Skolnieks S. VaivodsEglunā. N. Rancāna kr.

Vīnam krīvu muocītuojam jaunībā pīdzyma dāls, kuru muoeī-

tuojs un juo sīva gribēja iznycynuot. Tyvuokajā mežā dzeivuoja
zvērs ar vīnu rogu, kurs zadzis sīnu. Aizveds tū dālu pi sīna gu-

bonas, nūsādynuoj's, bet pats atguojis uz muojom.

Pēc nagara laika izīt zvērs un kluot pi sīna gubonas. Puika

tyuliņ aiz roga, atvalk zvēri uz muojom un klētī īgryuž. Atguojis

pi tāva, tam stuosta, un tāvs aizīt pazaskatīt zvēri uz klēti. Tāvs

nu breinumim nazynuoja, kū darīt. Jis pēdīgi ari izgudruoja, kai

puiku iznycynuot..

Utrā dīnā syuta jū, lai aizvad uz patmalem myltus samalt,
kuras atsarūnas azara molā un nikam nasamaļ, jo tur dzeivoj valni.

Aizbrauc uz patmalem. Te nu azara izskrīn vīns valnāns un nū-

raun nu rotim skrituli un īsvīž azarā. Puika saķer tū un nalaiž.

Valnāns aizzaklīdz nalobā bolsā. Te nu azara pīskrīn daudz lelu

un mozu vainu. Puika aptin valnāna asti ap rūku, suoc šitūs val-

nus sist. Šī, nazynuodami, kū darīt, saskrīn atpakaļ azarā. Val-

nāns prosa, lai palaiž. Puika soka: „Jo atnessi skrituli, tad pa-
laisšu."

Valnāns lyudzas, ka atnesšūt cytu, bet šituo pat navarut da-

buot. Puika ari atlaiž un valnāns aizskrīn, atnas skrituli un ap-

mauc, tad samaļ myltus un brauc uz muoinm. Braukdams, puika

napalaiž vys valnāna, atvad un īgryuž jū klētī.

Tāvs, navarādams juo nikai iznycynuot, pasoka, lai šū nakti

ejūt sorguot uobuļus. Puika, pīguojis pī uobeles, atsastuoj un

stuov. Te ap pušnaktim kaut kas atīt, ka zeme vīn dun. Skotuos

puika: valns pīguojis pi uobeles, īkuop un plyuc uobulus. Puika
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saķer tū aiz kuojas un atvalk otkon uz klēti. Reitā paruoda vainu

ari tāvam.

Tāvs ar muoti nazynuodami vairs, kai iznycynuot puiku, nū-

sprīž sovā storpā: lai jis ari dzeivoj.
Kaidu laiku puika pavadājis muojuos, aizjyudz tū zvēri ar

vīnu rogu un brauc. Puorbrauc treis ķēniņa valstis, catūrtajā

apsastuojas. Syuta valnānu, lai tys aizītu pi ķēniņa un atnastu

naudas.

Valnāns aizīt, bet ķēniņš atraida un sataisa pret tīm kara-

guojīni. Bet tī vysi četri atsyt vysus uzbrukumus un īt pi ķēniņa,
lai dūdūt naudu, cytaidi pošu nūsisšūt. Ķēniņš naudu apsūluos dūt

un ari jaunuokū meitu par sīvu.

Pēc nagara laika sataisa kuozas stiprinīks ar ķēniņa meitu,

un ķēniņš īdūd tam zemes gobolu un tai jis dzeivoj laimīgi.

21. A. 660 A. Lapas Mārtiņš Rūjienā. „Dievsun velns",

1904, 75 (13).

Reiz dzīvojis viens loti bagāts un nežēlīgs kungs, kas pārlie-

cīgi mocījis savus ļaudis ar grūtiem darbiem. Reiz kungs gājis

savus laukus aplūkot un ceļa malā redzējis vienu sirmu sirmu

vecīti sēdam.

„Ko tu te bez darba sēdi?" kungs jautājis.

„Tā jau nav tava daļa, ko es daru," vecītis atbildējis.

„Vai tu nezini, ka es esmu kungs? Kā tu iedrošinājies man

tā atbildēt?" kungs sadusmojies uzsaucis vecītim.

„Es jau nepiederu pie taviem dzimtslaudim," vecītis atbil-

dējis.

Kungs nu gribējis vecītim sist ar savu kūju, bet nekā nevarē-

jis iesist. Viņš noturējis vecīti par burvi un domājis, ka tāds

viņam derētu taisni par vagāru.

„Vai tu negribi nākt pie manis par vagāru?" kungs apmieri-

nājies prasījis.

„Es varu ar' iet par vagāru, bet ar vienu norunu. Es galvoju,
ka visi darbi tiks labi pastrādāti, bet jūs atļaujiet man rīkot ļaudis,
kā man pašam patīk."

Kungs brīdi padomājis, bijis ar to mierā un jautājis: „Bet cik

algas tu prasi par gadu?"

„Es kalpošu bez algas, bet ar to nolīgumu, ka gada beigās
man ir brīvu trīs reizes sist kungam ar mazo pirkstiņu pa pieri."

„Ermots vecis," kungs domājis. „Viņš man kalpos bez mak-

sas un vagāra alga man paliks kabatā. Trīs sitieni ar pirkstu jau
arī nesadragās manu pieri." Tad viņš atbildējis vecītim: „Ar
tādu līgumu esmu mierā."
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Jaunais vagārs sūtījis ļaudis pie darba tikai pulksten sešos

no rīta un ļāvis tiem izgulēties un atpūsties. Kad kāds darbinieks

apgrēkojies, tad to pamācījis tikai ar vārdiem, nekad nelieis pērt
ar žagariem. .

Kungs, to redzēdams, ļoti dusmojies un izbāris jauno vagāru:
„Tā tu man nokavēsi darbus un padarīsi mani par nabagu."

Vagārs atbildējis: „Tā jau mēs esam līguši un līgumu es iz-

pildīšu."

Vagārs arī turējis vārdu, gādājis par visiem darbiem un ru-

denī bijuši bagāti augļi.

„Tas tikai ir vagārs, kas māk savu amatu," muižaskungs sa-

cījis savam kungam.

Kungs nu arī bijis priecīgs par bagātiem lauku augļiem un no-

domājis sarīkot ļaudim lielas appļāvības. Viņš licis atsaukt vagāru

pie sevis un sacījis tam: „Tu jau laikam arī pratīsi nokaut manu

lielo vērsi, lai būtu gaļa, ko ļaudis labi paēdināt. Vari ņemt arī

kādus vīrus palīgā."

„To vērsi es viens pats varu nokaut," vagārs atbildējis, „pa-

līga man nemaz nevajadzēs."

Kungs neticējis, ka vagārs viens pats iespēs nokaut tādu lielu

un niknu vērsi, kādēļ gājis pats skatīties, ko vagārs darīs. Va-

gārs iesitis vērsim trīs reiz ar mazo pirkstu pa pieri un vērsis

tūliņ nokritis gar zemi. To redzēdams, kungs ļoti izbijies un no-

domājis pie sevis: „Tā viņš arī mani nositīs, ja nevarēšu kaut

kā no līguma atkratīties."

Tā nu viņš kādā izdevīgā brīdī lūkojis vagāru pierunāt, lai

ņemot labāk lielu algu, nekā pēc līguma sitot viņam pa pieri.

Vagārs tikai atbildējis: „Līgumu es negribu grozīt."

Kungs par to bijis lielās raizēs un reiz, pa mežu staigādams,
izsaucies: „Kaut jel pats velns man palīdzētu šai klizmā!"

Velns tūliņ bijis klāt un prasījis: „Tu mani sauci. Ko vēlies?"

„Nogalini manu vagāru," kungs atbildējis.
Velns sacījis: „Labi! Tad parādi man savu vagāru!"
Kad kungs parādījis velnam vagāru, tad tas iztrūcies un aiz-

mucis. Kungs nu vēl vairāk sabijies un nezinājis, ko darīt. Pē-

dīgi viņš sadomājis ar viltu tikt vaļā no vagāra. Viņš aizsūtīja

vagāru ar muižas labību uz Rīgu. Kamēr vagārs bija Rīgā, tik-

mēr viņš lika uztaisīt kapsētā jaunu kapu, ieslēdzās pats savā

istabā un lika ļaudim stāstīt, ka viņš esot nomiris.

Kad vagārs ar ļaudim pārbrauca no Rīgas, tad kundze jau bija

apģērbusies sēru drēbēs un raudādama stāstīja, ka vīrs nomiris.

Vagārs atbild: „Kapsētā kunga nav. Viņš guļ tepat savā guļamā
istabā."
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To teicis, vii.iš piegājis pie kunga guļamās istabas un iesitis

trīs reizes ar mazo pirkstu pa sienu. Siena tūliņ sagāzusies un

kungs tikko paspējis izlekt no gultas.

„Tas ir liels grēks, ka dzīvs cilvēks izdaudzinās par mirušu,"

vagārs sacījis, kungu pamācīdams.

„Man bija bailes no taviem trim sitieniem, tādēļ es izdomāju
šo viltību."

„Ar blēdību, tu vaļā netiksi."

„Ko tad lai es daru?"

„Apsolies turēt savus ļaudis godīgi un neaicināt vairs velnu

palīgā."
„To apsolos un lai Dievs man palīdz!"

„Tad Dievs jums arī palīdzēs."
Pēc šiem vārdiem vagārs pazudis. Nu arī kungs sapratis, ka

vagārs nav vis bijis kāds cilvēks, bet laikam pats Dievs.

Piezīme. Šī pasaka ir saīsināta, jo Lapas Mārtiņš pēc sava paraduma
ir to tīšām garumā vilcis un laikam arī drusku sagrozījis. P. Š.

22. A. 650 A. 301 B. K. Tarzieris Tirzas Druvienā, Brīvzem-

nieka „C6ophhkt>" 152 (100). Andrejanoff,

Lettische Mārchen, 37 (Bārenmensc h).

Reiz gāja viena sieviete sēņot un satikās ar lāci. Lācis to

ievilka savā alā, saturēja tur trīs gadi un pēc tami palaida vaļā.
Bet no lāča tai piedzima dēls: pa pusei cilvēks, pa pusei lācis, un

to iesauca par Lāčaugaini. Viņš auga un izauga ļoti stiprs un na-

gīgs. Tad savā laikā tas salīga pie mācītāja par strādnieku. Tas

bija ziemu. Mācītājs vienu dienu Lāčaugaini sūtīja pēc malkas.

Labi! Mežā tas pieies vienai priedei klāt un kā nu atvēzinās cirvi

pēc cirtiena, tā cirvis — sazini Dievs! — kur aizdrāzās, kāts

vien palika rokās.

Lāčaugainis saņēma sausas dusmas, salauzīja lielo milzenīcu

priedi mazos gabalos un nokrāva bez gala lielu vezumu. Nokrāva

vezumu, grib doties mājā, bet ķēve velk atspērušies, ne paku-
stēt no vietas. Nu Lāčaugainis deva tai knipi pa ribām, ķēve

atstiepās. Dusmās Lāčaugainis tad pats pārvilka vezumu mājā.

To redzēdams, mācītājs nosaka: „Ne, ne! vai tu nu pērc jaunu
ķēvi, jeb veic vezumu pats. Tūliņ jābrauc uz dzirnavām, nemaz

vairs miltu nava mājā."
Tad Lāčaugainis sasvieda maisus ragavās, sagrāba ilksis un

teciņus aiztecēja ar vezumu uz dzirnavām. Šais dzirnavās pie-
mita liela velnu dzimta. Atbrauca Lāčaugainis, iegāja dzirnavās,

pirmā istabā bija tikai jaunākais dēls ar sievietēm l
.

Lāčaugainis

vaicāja: „Kur vecais?"

Tās atbildēja: „Vecais dibina istabā."
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„Pasauciet to!"

Bet sievietes nesauca veco. Lāčaugainis daudz netiepās ar

velnienēm, sagrāba vienu velnēnu pie kājām un notrieca tās visas

gar zemi. Tiklīdz ar tām nu būtu beidzis, te velna tēvs rēkdams,
sēkdams atklupa no dibina istabas šurp. leraudzījis Lāčaugaini,

bruka tam virsū kā negaiss. Bet šis mudīgi aizlēca pie krāsns,

paķēra veikli degošu pagali un iegrūda taisni vecim to rīklē.

Velns augšpēdu novēlās gar zemi, bet Lāčaugainis tikmēr veci

mietēja, kamēr ir kustēties nekustēja. Nu viņš samala pats miltus

un drīzumā pārradās mājā. Lai gan mācītājam nezin kā būtu

ticies gānīties ar savu strādnieku, bet nevarēja itin nekā viņu
dabūt aizķert. Bet tad mācītājs vēl sūtīja savu strādnieku uz

Roju (upe Kurzemē), sacīdams: „Tur vienā dzelmē būs šķirsts

ar naudu — pārnes to!"
Šo šķirstu sargāja liels, trijgalvju pūķis. Lāčaugainis aizgāja,

sagrāba pūķi pa vidu, iebāza maisā, paņēma naudas šķirstu un

pārnesa ar visu pūķi mājā. Mācītājs tikko bija azaidu paēdis, kad

Lāčaugainis jau pārnāca un sparīgi nometa šķirstu ar naudu zemē,

pūķi palaida vajā un pats aizspruka.

Lāčaugainis gāja, aizgāja uz vienu tuksnesi, satikās tur ar

diviem pasaules plūšņiem, ar Kalnukāpēju un Krūmukodēju, un

visi trīs norunāja medīt. Labi! Pirmā dienā aizgāja medīt Lāč-

augainis ar Krūmikodēju, bet Kalnukāpējs palika mājā ēdienu tai-

sīt. Vakarā tie pārnāca mājā ar lielu pulku medījumu, bet gulēt

vajadzēja aiziet ar tukšu vēderu, jo Kalnukāpējam izvārīto ēdienu

bija aprijis briesmīgs milzis, kas — sazini Dievs no kurienes —

bija atkūlies.

Otrā dienā Krūmukodējs palika mājā; bet tam tāpat klājās.

Trešo dienu pats Lāčaugainis palika mājā un iztrinis cirvi, sacirta

malku, iekūra uguni. Kad putra bij izvārīta, viņš ielēja to podā,
nolika podu kaktā un pārklāja ar žagariem. Atnāca milzis, pra-

sīja ēst. Lāčaugainis tam atbildēja: „Laibi, es tev ēdienu došu,
bet palīdzi man vienu rezgali saskaldīt."

Lāčaugainis paņēma lielu baļķi, iecirta cirvi vienā galā un

ietrieca spraigā vadzi. Nu milzis gribēja palīdzēt baļķi pārplēst,

iegrūzdams abas rokas spraigā. Bet Lāčaugainis iesacījās: „Sa-
turi to spraigu tā atplēstu!"

„Nebaidies nemaz, gan saturēšu!"

„Pagaidi, es triekšu vadzi pa otrreiz iekšā!"

Lāčaugainis izsita vadzi no baļķa un nu milzim rokas iesprūda

baļķī, palika kā piesiets.

Lāčaugainis tad paķēra uguni un nu nosvilināja tam visus

matus galvai. To milzis neizcieta, aizspruka ar baļķi, sazini Dievs

uz kurieni. Pēc tam viņi dzīvoja labu laiku itin mierā; bet pie-
pēši uzklīda viens milzis no Igaunijas, Sarkandaris vārdā, un tas



443

vienā silā apkāva ceļiniekus, apkāva mediniekus. Viņš mēdza no-

liekt divus kokus deviņi pēdi resnumā vienu pret otru un tad

kurus bija sagūstījis piesiet pie katra noliektā koka galotnes

vienu kāju, vienu roku, pēc tam kokus palaist vaļā, lai nabadziņu

pārplēstu vidū pušu un aizsviestu diezin kur. Lāčaugainis un

Kalnukāpējs arī sastapa šo igauņu milzi. Kā pats nelabais tas

bruka Kalnukāpējam virsū un būtu viru sagrābis, ja nabadziņš
nebūtu uzsprucis lielā eglē pa biezajiem zariem līdz pašai galotnei.
Nu Lāčaugainis bija lielās spraugās, bet viņš saņēma sausas du-

smas un nolauza abus kokus. Sarkandaris to redzēdams, laida le-
kas vaļām; bet Lāčaugainis tam pakal un noķēra Sarkandari.

Noķēra, pakāra pie lielas egles ar kājām uz augšu un atstāja, lai

vilki to ēd.

No tā brīža Lāčaugainis sāka viens pats ceļot un brīnumus

darīt. Reiz viņš satika lielu, lielu briedi un dzinās tam pakal līdz

pašai Vāezemei, kamēr tad to saķēra. Un te nu palaidnis sāka

apkārt vazāties un ar velniem lauzties. Tepat Vāezcmē viņš arī

ielūkoja daiļu zelteni un domāja to precēt. Bet viens velns. Lāč-

augaiņa izskatu pieņemdams, ievilināja skaistuli Vāczemes likteņa
bedrē. Otrs velns to pavēstīja Lāčaugainim. Labi! Lāčaugainis

apņēmās savu līgavu izglābt no turienes. Bet velni pa to starpu

pasteidzās tai apigabalā ap likteņa bedri sacelt mājas un dzīvoja

gluži kā cilvēki. Atnāk nu Lāčaugainis, tas saaicina tā apga-

bala cilvēkus, šos velnus par cilvēkiem domādams, un saka: „Ar
šām važām, kas te bezdibeņa malā pie akmeņa piestiprinātas, es

laidīšos alā un ja saukšu, tad velciet važas ārā."

To teicis, viņš nolaidās alā. Bet velni paņēma zāģi un pār-

zāģēja važas, atstādami Lāčaugaini tutušos dziļumos.

Piezīme. Pasakas beigas, sākot ar epizodi par Sarkandari, liekas

tīši izdomātas. Pasaka tomēr ir uzņemta, jo viņa ir publicēta arī tulko-

jumos. P. Š.

23. A. 650 A. A. Pumpurs Lielvārdes un Jumpravas muižas.

ap g. No „L āčp 1ē š a", eposa ievada.

Lāčplēsis jeb Lāčausis radies no lācenes, lāču mātes, kuru

kāds meža iemītnieks sev pieradinājis kā sievu. Augot tas atri

attīstījies par lielu, staltu jaunekli. No savas mātes tas tikai man-

tojis lāča ausis un lielu stiprumu, kādēļ to nosaukuši par Lāčausi.

Pirmajos jaunekļa gados tas iztīrījis tēva mājas apkārtni no plē-

sīgiem zvēriem: lāčiem, vilkiem un meža cūkām, kurus tas, parasti
aiz žokļiem, saķerdams, pārplēsis, kādēļ arī dabūjis to nosau-

kumu — Lāčplēsis. Vēlāki, kad vairs mājā neatradis gadījumu

spēku izlietot, tas ceļojis apkārt pa Baltiju, darba meklēdams; bet
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visu, ko tas strādājis, viņš padarījis ar pārlieku lielu stiprumu,
salauzīdams visas darba lietas.

Tā reizi tas bijis par pāricēlāju pie Daugavas. Kad ļaudis uz

celtuves salasījušies, viņš sācis airēt, bet tūliņ pie pirmiem vil-

cieniem airēs salūzušas un celtuve būtu ierauta straumē un sadra-

gāta, ja Lāčplēsis nebūtu airu vietā izlietojis plaukstis: viņš ar

plaukstim sācis tik spēcīgi airēt, ka celtuvi atgriezis no straumes

un pārvilcis laimīgi otrpus Daugavas. Pēc tam tas saderējies pie

kāda kunga par puisi, kurš tam uzdevis visādus grūtus darbus

izdarīt, kā: ar lāčiem art, velna dzirnavās kviešus malt, nogrimušo
pili uzcelt, milzi aizdzīt v. t. t., arvienu apsolīdams savu skaistuli

meitu par sievu. Lāčplēsis visu izdara un atsvabina zemi no vi-

sādiem mošķiem un briesmoņiem: Beigās kungs vairs nevar aiz-

liegties un Lāčplēsis dabūn viņa skaistuli meitu par sievu un dzīvo

kādu laiku laimīgi.

Aiz septiņām jūrām dzīvoja kāda briesmīga ragana; tai bija
dēls ar trim galvām. Viņš katru rītu gāja pie mātes un vaicāja:
„Māte, vai es esmu stiprākais visā zemē?"

Arvienu viņa atbildēja: „jā", bet nedīgi sacīja: „Būtu gan

stiprākais visā zemē, ja aiz septiņām jūrām nedzīvotu Lāčplēsis,

kas ir vēl stiprāks par tevi."

Nu dēls mātei miera nelika, gan lūdza, gan draudēja, lai tā ar

savu velna skolu izdabūjot, kā Lāčplēsi varētu pārspēt. Ragana

nu skrēja pie visiem velniem, bet neviens nezināja padoma, kamēr

tad pats Līkcepure pamācīja, ka Lāčplēša spēks pastāvot viņa
lāča ausīs; ja tās nocirstu, tad viņš būtu kā cits cilvēks. Raganas

dēls, to zināt dabūjis, devās uz Baltiju. Viņš skrēja tik ātri, ka

vētra sacēlās un visas straumes Daugavā briesmīgi šņāca. Lāč-

plēsis, to dzirdējis, devās briesmoņam pretim, tie sastapās pie

Daugavas. Lāčplēsis cirta pirmais ar savu smago zobenu un no-

cirta raganas dēlam vienu galvu. Šis cirta atpakaļ un nocirta

Lāčplēsim labo ausi, — tūliņ labā roka zaudēja stiprumu un ne-

varēja turēt smago zobenu. Tādēļ viņš saķēra zobenu kreisajā

rokā un nocirta raganas dēlam otru galvu. Tas cirta atkal un no-

cirta Lāčplēsim kreiso ausi, un tūliņ kreisā roka zaudēja stiprumu,

smagais zobens nokrita zemē. Bet arī raganas dēls bij pazaudējis

divas galvas un tā palicis divas trešās daļas nespēcīgāks. Nu Lāč-

plēsis metās tam virsū, tie sakampās ar rokām un sāka lauzties.

Viņi lauzās līdz pat vakaram, bet krēslai metoties tiem slīdēja

kājas un abi iegāzās no krasta atvara dzelmē.

Piezīme. Pasaka ir droši vien mākslīgi pārstrādāta un Lāčplēša nosau-

kums tīšām jemts no mājas Tā nav ne īsta tautas dzeja, ne vienkārša
tautas valoda. Šis variants ir tādēļ uzjemts, lai redzētu, mums ir pa-

mata uzskatīt šo pasaku par īstu latviešu tautas teiku. P. Š.
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24. A. 650, 1063, 1084, 1009. J. Henniņš no P. Boles 1879. g.

Sasmaka.

Vienam lauksargam bija divi puikas, tas bija gauži nabags, jo
viņam nebija pat ko ēst. Tāpēc viņš nodomāja aizvest tos pie

kalēja un sakalt abus par vienu, kas tad būtu stiprs strādnieks. Tā

nu viņš arī aizgāja pie kalēja, sakala abus puikas par vienu un

nosauca to par Ansi-Mārtiņu.

Šis Ansis-Mārtiņš iet pa pasauli ceļot, aiziet pie viena kunga
un prasa tam darbu. Kungs atbild: „Kādu darbu es tev varu

dot? Vai tu nevari man visu labību nokult un cik tu gribi par to?"

Stiprinieks apsolās nokult un paģēr par to tik vienu maisu

labības. Kungs ir mierā un dod vēl simtu rubļu tauvām. Ansis-

Mārtiņš nopērk tauvas un, tad papriekšu noņem piedarbam jumtu.
Nu viņš iet uz lauku, apņem tauvas apkārt ap vienu gubu, aiznes

un ieliek piedarbā. Tāpat viņš dara ar otru un trešo gubu, kamēr

visas ir ieliktas piedarbā. Nu tas iet pie kunga spriguli prasīt.

Kungs viņu raida pie baļķiem 1, bet tur ir visi viņam par maziem,

kā viņš atkal, pie kunga nogājis, izstāsta. Kungs nu rāda lielu

vērbaļķi, bet viņš teic: „Tas tik ir tas kāts."

Nu viņam rāda lielu ozola velbomi, viņš atbild: „Kad jums

lielāka nav, tad jau būs jāiztiek."

Nu viņš uzkāpj uz piedarba mūra un tik sit, cik pasit, tik no-

ņem salmus. Pa pusi izsitis, tas iet pie tēva, lai nopērk par visu

naudu audeklus un pašuj lielu maisu. Kad visu bija izsitis, tas

iet pie tēva maisam pakaļ. Pilna istaba ir ar maisu un vēl liels

gals sētasvidū. Viņš aiziet pie kunga ar visu maisu un prasa

savu maksu, kungs arī iet līdz skatīties. Nu viņš sāk bērt labību

savā maisā. Ik desmit pūru ieber, ik ar tauvu pārsien un uzsit

maisāmi. Tā viņš ber, kamēr visu to labību saber iekšā, un tas

maiss vēl nav pilns. Kungs prasa, vai varēšot panest? Viņš
atbild: „Jums jau neprasīšu."

Viņš liek maisu uz muguru, stiepj to projām un tūlīt arī tas

piedarbs sagrūst. Nu vagārs sauc, lai laiž nikno vērsi vaļā, kas

cilvēkus bada. Ansis-Mārtiņš liek vienu sitienu, un vērsis ir

beigts. Tad viņš paņem vēl to vērsi pie viena raga, uzmet to uz

kakla, iet projām pie sava tēva un nosviež zemē sacīdams: „Se
tev, vecais, ēd nu galu un maizi!"

Šis kungs izlaiž grāmatas, lai tādu cilvēku neviens neuzņem.

Bet kāds cits kungs saka: „A, ā, es tādus vīrus māku mācīt. Man

jau ir pilnas sudmalas ar tādiem. Lai tik nāk pie manim par

kalpu."

Kungs prasa, cik viņš grib par gadu? Ansis-Mārtiņš atbU-

dēja: „Es pie jums itin lēti dzīvošu, tikai par vienu pliķi."
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Kungs ar tā gluži mierā. Nu stipro strādnieku sūta uz sudma-

lām, bet šis, tur nevienu melderi neatradis, sāk pats laist vaļā.
Uzreiz iznāk mazs vīriņš ar trim galvām un sāk šo kapāt. Strād-

nieks sapīcis uzsauc: „Kas tu par melderi esi, kur tu tā staigā?"
Tad Ansis-Mārtiņš sagrābj pašu rokā, liek uz dzirnavu ak-

meņa un nomal tam tās divas galvas, bet to vienu atstāj. Pēcāk

tas aizbēg uz mežu un pazūd. Necik ilgi nāk vīrs ar sešām gal-

vām, tam tāpat iet: piecas top nomaitās un ar vienu viņš aizbēg
uz mežu. Par kādu joniņu iznāk trešais vīrs ar deviņi galvām,

tam tāpat iet un tas aizbēg mežā. Nu top krēslā nests ceturtais

ar divpadsmit galvām, tam atkal tāpat iet — aizskrej uz mežu.

Nu Ansis-Mārtiņš ir miltus sabīdeīējis, grib ēst un meklē kādu

katlu. Vienu lielu katlu atradis, viņš nu vāra ķiļkenus un izvāra

visus divpadsmit pūrus, no tiem viņam iznāca tik divpadsmit ķil-

ķenu, un to visu uzreizu apēd. Labi paēdis, brauc mājās. Kungs

prasa: „Kur tie milti palikuši?"

Viņš atbild: „Es izgājušu nakti izjokojos ar tādiem puikām,

gribēju ēst, savārīju ķilķenus un apēdu."

Kungs nu liek Ansim-Mārtiņam no meža malku pārvest. Šis

paņem ratus, aizvelk uz mežu, tad sakrauj lielu vezumu malkas,

saķer vilkus, tad aizjūdz tos priekšā, pats sēd uz vezuma un

brauc uz mājām, ka rīb vien. Kungs sauc, lai aiztaisa vārtus un

nelaiž iekšā. Pie vārtiem aizbraucis, strādnieks nojūdz vilkus,

uzgāž katram pa reizi, tie uz mežu projām. Nu viņš ņem to malku,
sviež par vārtiem sētā un piesviež pilnu sētu, tā ka pats kungs
vairs nevar ārā tikt.

Nu tas kungs liek Ansim-Mārtiņam aku iztīrīt, kur viņam no

tēvu tēviem daudz naudas esot iekšā. Kungs liek savest daudz

akmeņus, kad Ansis-Mārtiņš iekāpi] tai akā, tad tas kungs liek tos

akmeņus mest virsū, lai viņu nosistu. Viņš tikai sauc: „Kāpēc jūs
tās vistas nedzenāt nost? Tās man savas olas met virsu."

Pēdīgi viņi met tam virsū dzirnavu akmeni, tas uzkrīt viņam

tiešām uz galvas un Ansis-Mārtiņš nu iznāk ar visu dzirnavu ak-

meni un prasa: „Kur jūs mana tēva tēva cepuri esat dabūjuši?"

'Tad tas laiž to akmeni prom, ka tas aiziet kādu pusversti. Nu

kungs liek Ansim-Mārtiņam nolaist vienu lielu ezeru. Pirmo dienu

viņš tikai apskatās, un otru dienu tas nolaiž to ezeru.

Nu Ansis-Mārtiņš prasa atkal kungam darbu. Kungs iedod

viņam vecu zirgu, lai iet un izved tos dubļus no tā ezera. Viņš

nu sakrauj lielu vezumu, bet zirgs nevar to ne pakustināt. Viņš

liek vienreiz zirgam tā, ka pīšļi un pelni paliek, tad pats krīt ilksīs

un izvelk to kā nieku. Par divi dienām visi dubli ir izvesti. Ansis-

Mārtiņš prasa kungam atkal darbu, kungs liek vēl trīs ezerus no-

laist un saka: „Tur ir divi mucas zelta naudas, bet ja tu man vari

tāpat iznest, tad tas ezers tev nav jānolaiž."
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Ansis-Mārtiņš aiziet, sāk rakt, pa tam iznāk vīriņš no ezera

ar tādu akmeni kā siena kaudzi un prasa viņam: „Kādēl tu no-

laid to ezeru?"

Viņš atbild: „Tur divi zelta mucas iekšā, tās vajaga dabūt,

bet ja tu man tās iznes, tad es nenolaidīšu."

Mazais vīriņš atsaka: „To tev nevajaga dabūt!"

Šis: „Es dabūšu."

Mazais vīriņš nu uzsauc: „Kurš augstāk varēs uzsviest to

akmeni, tas būs stiprāks."
Mazais nu sviež akmeni, kas par divi stundi tik nokrīt zemē.

To izdarījis, mazais saka: „Svied nu tu!"

Ansis-Mārtiņš, akmeni uz kasīti pagriezis, saka: „Man ir žēl

to sviest, jo kad es sviedīšu, tad tas tur augšā paliks."
Mazais lūdz, lai nesviež, tas esot viņa tēva zirgu kaļamais

āmurs. Mazais saka: „Mums jāiet vēl aurēties un ja tu par mani

diktāki aurēsi, tad es iznesīšu tās mucas."

Mazais tā aurē, ka kokiem nobirst lapas, un saka: „Bet kad

tu autēsi, ja tad kokiem zari birst, tad tu būsi stiprāks."
Šis atbild: „Kad es aurēšu, tad birs neviens kokiem zari, bet

tev ari birs acis ārā."

Mazais aizķer acis, bet šis paņem koku un dod ar to mazajam

par acim. Vīriņš bļauj, lai vairs neaurē, jo viņam spiežot acis

ārā, un saka, ka viņš esot stiprāks. Vīriņš nu iet un iznes tās

divi mucas naudas no ezera. Šis ņem un aiznes tās savam kun-

gam. Kungs, par to priecīgs būdams, iecel viņu par klēts vagāru

un piekodina, lai tas uzskata klēts durvis, kad iziet. Kādu reiz

kungs izbraucis laukā, šis izcel visas klēts durvis, sasien buntē

un noliek kunga priekšā. Mājā pārbraucot, kungs prasa, kāpēc

viņš tā darījis. Viņš atbild: „Jūs man teicāt, kad es kur izeimu,
lai uzskatu klēts durvis. Nu es jau uzskatīju un izņēmu visas dur-

vis ārā."

Pēc tam kungs viņu ieceļ par muižkungu, lai tas pliķis vieglāki
iznāktu. Kungs sāk lūgties, lai viņam sitot tikai par biksām, An-

sim-Mārtiņam ir vienalga. Gads ir pagalam, viņš prasa kungam

savu loni. Kungs iziet laukā, bet kā Ansis-Mārtiņš tam sit, tā

pīšļi un pelni vien paliek.

25. A. 650 A. E. Lej inš Nogalē. LP, VI, 414 (112, 23).

Reiz viens vecs vecs vīrs pļāvis sienu un nolicis ēdiena trauku

(podu) pie krūma. Bet kāds puika — tāds nemierīgs velna puika

bijis — apgāzis podu un izlējis putru. Nu viņš domājis: „Pag,

pag, labi vairs nav — jāslēpjas krūmos."

Paslēpies. Sēdējis, sēdējis — beidzot palicis šim tā kā žēl

un nu domājis: „Ja tas vecais mani nelādētu, tad labprāt viņam

padarīto skādi atkalpotu."
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Vēlāk atnācis vecais pusdienā, ieraudzījis gan apgāzto podu,
bet nemaz nelādējies. Tā mans puika no krūmiem ārā: „Es to

podu apgāzu, es to skādi atkalpošu!"

Labi, norunājuši tā: ja puika krietni pratīšot izbēdāt, tad at-

metīšot vēl vienu maisu rudzu un vienu nastu salmu gada beigās.

Jā, jā! Un nu sācis kalpot — gan licis šo, gan to darīt, gan ari

ķircinājis nabadziņu kā nekā; bet mācējis visādi iztikt. Tā vien-

reiz vecais muldījies, ka neesot vairs ko ēst; bet puika atteicis:

„Kad nav, nav — iztiksim!" Citā reizē atkal licis vienam pašam
sienu — visu pļavu — pa muguru sanest; bet puika neteicis ne

vārda un sanesis.

Gada beigās tad nu prasījis savu loni: vienu maisu rudzu,
vienu nastu salmu. „Jā, jā!" vecais atteicis, „ej paņem!"

Puika nu uzšuvis briesmīgu maisu — tādu, kur lai pasauli,
jāsaka, sabāž iekšā — un novijis tādu virvi, nemaz nezin, cik

garu un resnu. Tad sabēris maisā visu veča labību, sasējis nastā

visus veča salmus, pārsviedis lielo maisu pār šo kamiesi, salmu

nastu atkal otram kamiesim un aizgājis bez ardievām.
Bet vecais apskatīsies: vai tu traks? Labi nav! Un sūtīs

savu lielo vērsi pakal, lai puiku nobadītu.

Tomēr puika itin rāmā garā paņems vērsi pie astes, pārsviež
plecam un aiziet ar visiem rudziem, ar salmu nozi un lielo vērsi.

26. A. 650 A. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 511 (115, 11a).

Kādreiz vienai meitai piedzima dēls. Viņa zīdīja to trīs gadi.

Dēls pieauga tik stiprs, ka ar vienu roku pārsvieda lielgabala lodi

istabas jumtam.
Vēlāk stiprinieks gāja pasaulē -pelnīties un nogāja pie viena

ķēniņa. Tas viņam lika baļķus cirst. Bet viņš paķēra akmeni,

lielu akmeni, un sasita baļķus par malku. Tad ķēniņš lika pēc

mucenieka braukt; bet stiprais atteica: „Es nezinu neviena mu-

cenieka!"

Neko darīt — ķēniņam bija jāparāda ceļš. Un viņš viņu

ieveda mežā, lai nu tikai ejot. Stiprais gāja un iegriezās lāča alā

saukdams: „Mueeniek, muceniek, mudīgi man līdz! Manam kun-

gam mucām stīpas nokrita!"

Lācis nāca rūkdams pretim; bet stiprais saķēra to aiz ausim

un pārveda pie ķēniņa. Ķēniņš, lāci ieraudzījis, sabīdās, ka ne-

saplosa viņa kara zirgus, kas patlaban bija sataisīti uz karu. Tā-

dēļ labāk piesacīja stiprajam, lai tūliņ vedot lāci atpakaļ un lai

steidzoties līdz karā.

Labi. Stiprais aizveda lāci un vēl laikā ieradās karā. Saka

šaut, nošāva stiprā zirgam vienu cisku. Nu stiprais pakampa to

pašu nošauto cisku un apsita viens pats ienaidniekus.



449
Latviešu pasakas un teikas VIII. — 29.

Ķēniņš, to redzēdams, cik stiprais briesmīgi stiprs, sabijies
ielīda podu krāsnī; bet stiprais uzsauca krāsniniekam, ka krāsns

gāžoties, viņš saturēšot. Bet nezin, kā gadījās, kā ne — stiprais

nevarēja krāsni noturēt, un tā kā lika ar dūri pa krāsni, tā krāsns

apgāzās un nosita ķēniņu.

Tagad stiprais apņēma ķēniņa atraikni par sievu un dzīvoja
dažu dienu.

27. A. 650 A. Māturu Juris Grāvendālē. LP, VI, 511 (115,11b).

Kādam kalējam nebijis neviena bērna, par ko vienmēr dikti

bēdājies.
Bet vienreiz pats nokalis mazu puisēniņu, uzsēdinājis uz galda,

iedevis āmuru rokā un tad aizbraucis pilsētā. Pārbraucis, redz:

mazais puisēns kal, lai plīst. Nu bijis liels prieks; bet atkal ne-

laime — mazais puisēns loti daudz ēdis: vesels grāpis viņam itin

nekas. Kalējs padzinis lielēdēju.
Nu mazais gājis, gājis — saticis vienu kungu un salīdzis pie

tā par kalpu, norunādami : citu algu pēc trim gadiem kungs ne-

došot, atvēlēšot tikai mazajam trīsreiz ar mazo pirkstiņu uzsist —

diezgan.

Labi. Mazais sācis kalpot.
Bet vienu dienu veduši lielu vērsi garām. Mazais smējies:

„Ko tādu siseni nomocās vezdami, es viņu ar knipi nosistu."

Vedēji neticējuši, bet šis saderējis ar viņiem, un kā tad licis

vērsim ar knipi — vērsis uz reizi pagalam.

Kungam tagad palicis bail, gudrojis no mazā labāk atkratīties.

Un tur kunga dārzā vellēni katru nakti nākuši ābolus zagt.
Sūtījis mazo puisēnu dārzu sargāt, lai vellēni viņu nobendētu.

Labi. Šis aizgājis. Te ap pusnakti saskrējuši liels bars vel-

lēnu, mazo vīriņu, pie āboliem; bet puisēns kuru aizķēris, to no-

sitis.

Nu kungam vēl vairāk bail meties, tādēļ pilsētā dažus pieru-

nājis, lai mazo nošaujot.
Vienu dienu puisēns nezin kur braucis, un nu šie sākuši šaut.

Šāvuši, šāvuši, tikai ratus un zirgu vien saskrambājuši, bet puisēns
kā vesels, tā vesels.

Par to starpu nolīgtie trīs gadi bijuši notecējuši un nu puisē-

nam vajadzējis ar mazo pirkstiņu kungam sist. Bet kungs solījies
visu muižu atdot, ja tikai nesistu vien.

Tomēr mazais atteicis: „Līgums paliek līgums! Tadel sa-

krauj spilvenus no grīdas līdz griestiem un gulies tur virsu."

Kungs iegulies spilvēnos, un kā nu mazais metis pirmo reizi,

kungam jau palicis nelabi ap dūšu. Kā metis otrreiz, kungs no

spilveniem ārā. Kā metis trešreiz, kungs pagalam kā muša. Ma-

zajam nu palikusi visa kunga manta.
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28. A. 650 A. R. Banga Gulbenē. LP, VI, 396 (112, 14).

Vienai mātei bija stiprs dēls. Tas gāja peļņā un nopelnīja
trīs pūri rudzu. Rudzus viņš lika pa muguru un nesa mājā; bet

pienāca vakars. Par laimi gadījās krogs ceļā, kur domāja pār-

gulēt. Un tā nu viņš nosvieda rudzus pie kroga durvim zemē, pats

iegāja iekšā, nolika labu nūju sev līdzās un aizmiga turpat uz

galda. Bet rītā atmodies ieraudzīja: cūkas ēd viņa rudzus. Tū-

daļ uzbļāva krodziniekam: „Dzen tu savas cūkas no maniem ru-

dziem nost!"

Krodzinieks atbild: „Guli guli vien, ka tev lai labi izdodas!"

Un līdz krodzinieks to izteicis, nāk iekšā divpadsmit slepka-

vas, apstājas visapkārt galdam un grib dēlu nokaut; bet dēls trū-

kās, ķēra savu nūju, apsita visus slepkavas un vēl taisījās ir kro-

dzenieku sist. Bet krodzinieks apsolījās trīs pūri zelta dot, lai

viņu nesitot. Labi. Abi divi aizgāja uz pagrabu, kur dēls zelta

sagrābās trīs pūri un pārnesa savai mātei.

Pēc kāda laika dēls atkal pagrozījās pa pasauli un salīga pie
viena ķēniņa uz trīs gadi par puisi ar tādu norunu: tiklīdz trīs gadi

beidzas, dēlam trīs reizi brīv ķēniņam iesist.

Bet kad dēls aizgāja uz ķēniņu, ķēniņš tūdalin sūtīja viņu uz

vienām dzirnavām,kas bija velna apsēstas, lai tās viņš pārtaisot.

Labi, dēls aiziet, sāk dzirnavas apskatīties. Kas ir? Ap pusnakti

nāks velns ar divām galvām un kritīs šim virsū; bet dēls iekampj

velnu padusē, kā daždien mazu bērnu, aiznes pie ķēniņa un vaicā:

„Vai būs šo nonāvēt, vai dzīvu palaist?"

Ķēniņš atsaka, lai nāvē, ja patīk. Labi, dēls tūliņ nes velnu

uz lauku un nu maitās nost; bet velnam aplam labs lūdzamais,

lai nesitot, viņš apsoloties visu mūžu dēlam par kalpu būt.

„Labi!" dēls atsaka, „bet tad tu man tūliņ no šī brīža kalposi

par malkas skaldītāju un krāsns kurinātāju, kamēr es dzirnavas

sataisīšu, un varbūt vēl citu darbu tev iedomu."

Tā palika. Otrā dienā velns palika malku skaldām, bet dēls

aizbrauca mežā dzirnavām baļķa meklēt.

Baļķa dabūjis, lika uz pleca un nesa uz zirgu; bet zirga nebija

vairs. Divi lauvas par to laiku bija apēduši un stāvēja pie kau-

liem rūkdami.

Nu dēls aplam sadusmojās, tūliņ sagrāba lauvas, aizjūdza zirga

vietā baļķa vezumam priekšā, aizveda uz dzirnavām, uzcirta tās,
ka var malt, un tad veda savus braucamos lauvas ķēniņam rādīt,

ko būšot darīt ar tiem?

Ķēniņš saka: „Paturi pats!"

Tas nu tas. Bet pēc kāda laika izcēlās ķēniņam karš un ķē-

niņš dēlu vienu pašu sūtīja karā, kas tur ir ir.
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Dēls nu saposās vareni uz karu, aizjūdza savus braucamos

lauvas, paņēma velnu un aizbrauca pie «ienaidnieka kara spēka
tik lepni, kā neviens vēl nebij braucis. Tur viņš sacīja: „Nu, velns,

tagad tu arī strādāsi! Visas lodes, ko ienaidnieki šauj, tu sviedi

viņiem pašiem atpakaļ!"
Velns tā darīja. Viens, divi — ienaidnieki bija pagalam un

dēls tik pat lepni brauca atkal atpakaļ uz ķēniņu.
Bet drīzi pēc tam tie trīs nolīgtie gadi bija beigušies un dē-

lam nu pienācās ķēniņam trīs reizi sist. Neko darīt, ķēniņš no-

stājās, lai nu sit arī. Un kā nu sita pirmo pliķi — ķēniņš slapjš
vien palika; tie divi pārējie pliķi nav kam sist.

Un dēls nu, zināms, pats palika par ķēniņu un dzīvoja labi.

29. A. 650 A. Štreiberģis Lestenē. LP, I, 77 (46).

Viens saimnieks dzīvo ar velnu uz vienu roku. Kalpiem tas

dod milzīgu loni, bet ko līdz: neviens nespēj loni nopelnīt. Ja

kāds kalps trīs dienas izcieta, tad jau bija ilgi. Nu Dievs sadu-

smojās uz saimnieku un sūta savu eņģeli par kalpu. Eņģelis pa-

liek par cilvēku un salīgst par trim mucām naudas kalpot. No

rīta saimnieks saka: „Ej uz riju gaļu sargāt."

Kalps apsēžas uz rijas mūrīti un gaida. Te viens ar misiņa
bārdu un ragiem pie gaļas klāt. Kalps sagrābj Misiņbārdi aiz ra-

giem, aiznes to uz istabu un saka: „Saimniek, ače kur gaļas

zaglis, ko nočiepu!"

Saimnieks pavēl Misiņbārdi tumšā kambarī ielikt un labi ap-

kopt. Otrā dienā kalpam jāpārved no auzu lauka divi lāči. Kalps

aiziet, paņem katru lāci pie auss, pārved un saka: „Saimnieks, ače

kur auzu zagli mājā!"

Saimnieks liek lāčus kūtī ielikt un labi apkopt. Trešā dienā

kalpam jāpārved deviņi baļķi un jātaisa rati. Kad rati gatavi,
tad saimnieks iedod 25 mārciņas linu un liek pātagu novīt. No rīta

saimnieks itin agri pie kalpa un pavēl: „lejūdz lāčus ratos, ka

vari savu loni — trīs mucas "zelta
— pārvest; Misiņbārdis arī grib

pavizināties."

Kalps tūdaļ izved lāčus aiz ausim, iejūdz ratos, noliek gro-

žus un pātagu uz buku un tad uzsauc Misiņbārdim: „Taisies, ka

tiec uz buka!"

Misiņbārdis nu laiž, ka skaidri briesmas, un baļķu rati tik

dikti rīb, ka, gar pilsētu braucot, namiem visas rūtis izbirst un

paši nami tik tā, tā noturās. Ķēniņš par tādu braucēju sadusmojas

un sūta karaspēku, lai Misiņbārdi saķertu un Bet Misiņ-

bārdis pliukšķina ar pātagu un pātagas troksnis nogāž visu kara-

spēku gar zemi. Beidzot abi nobrauc pie naudas mucām. Tas

bija tik mucas! Izveļas desmit vīri, nevar ratos iedabūt; izveļas
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divdesmit vīri, nevar; veļ trīsdesmit viri — tad tikai. Kad mucas

bija mājā pārvestas, tad kalps saaicina visus senākos saimnieka

kalpus, aizmaksā, cik katram no saimnieka nākas ,un pazūd. Saim-

nieks domā, ka mucās vēl nauda paliks, bet visas mucas tukšas.

Piezīme. Pēc kāda cita atstāstītāja kalpam nav vis jāiet gala sargāt,

bet saimnieka dīķī to nebēdnieku noķert, kas viņam katrā naktī tīklus saēdot.

Kalps sakur dīķim visapkārt uguni un vāra ūdeni tik ilgi, kamēr dīķis pus-

sauss. Zivis tas saķer un saaicina pasauls laužu, lai tik ēd. Kad zivis jau

apēstas, tad kalps līdz ceļiem iebrien dīķī un noķer sprīdi garu vīriņu ar

garu, garu misiņa bārdu. Otrā dienā saimnieks liek aizjūgt lāčus un ar Misiņ-

bārdiņu uz burvju mājām pēc zelta braukt. Burvji nāk bariem pretim un grib

kalpu nomaitāt; bet kalps isiem 25 mārc. smagajā pātagas šņorē egli par kātu

un nogāž burvjus gar zemi, sagāž ir burvju mājokli. Kad nauda pārvesta un

saimnieka senākajiem kalpiem lone izmaksāta, tad kalps paņem Misiņbārdiņu

un iecērt viņa bārdu klucī. Misiņbārdis ar visu galu izrauj bārdu no kluča

un skrien kalpam paka). Bet kalps atbild: „Kad tu tāds esi, kas nevar mani

ne to mazo brītiņu pagaidīt, kamēr pārnāku, tad ar Dievu!" L. P.

30. A. 650 A. J. A. Jansons Kurzemē.

Viens saimnieks meklē puisi. Staigā, staigā —
nevar nevienu

atrast. Beidzot satiek vienu cilvēku, prasa: „Vai iesi par puisi

pie manis?"

„lešu," šis atbild.

„Oik lones gribēsi?"

„Oik varēšu panest."
Saimnieks nu it priecīgs —domā: cik tad nu viens puisis var

panest. Bet puisis katru brīvu brītiņu vij valgus un skubina saim-

nieku, lai tik liekot visu mantu klētī. Gada beigās viņš saņem ar

lielo virvi visu klēti, uzcel Plecos un aiziet, bet saimnieku atstāj
vai pliku.

31. A. 650 A. Pr. S. Et n. 111, 1893, 47. LP, VII, I, 781, 10b.

Vienam kalējam nebijis neviena dēla, tāpēc viņš izkalis dzelzs

puiku un nolicis kaktā. Puika pa nakti palicis dzīvs, cēlis kalēju

augšām, sacīdams: „Celies augšā, iesim kalt!"

Kalējs iedevis jaunajam dēlam lielu āmuru un licis kalt. Bet

dēls sadzinis visu laktu zemē. Tad tēvs viņam iedevis mazu āmu-

riņu, bet dēls sacījis, ka viņam no tā nekā neesot. Devis atkal lielo

āmuru, bet puika darījis to pašu, ko jau pirmāk. Kad nu kalējs
dēla nekur nevarējis likt, tad sūtījis to mežā uz kādu alu, kur

dzīvojuši pūķi, lai tie stiprinieku saplosītu. Dēlam aizejot, kalējs
vēl piezīmējis: „Ej, un ja tu kādu tai alā satiec, tad prasi ogles."

Dzelzs puika paklausīja tēva pavēlei. Alā iegājis, saticis kādu

pūķi un prasījis ogles. Šis atteicis, ka dabūšot. Bet viņa nodoms

bijis citāds: viņš izsaucis citus pūķus un gribējis nokaut kalēja
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dēlu. Lai gan pūķi ar varmācību krituši uz viņu, bet dzelzs puika
tā kā tā uzvarējis. Pēc tam viņš paņēmis ogles un gājis uz māju.

Mājā izkalis sev dzelzs spieķi, kas svēris 5 birkavi, un sācis ceļot

pa pasauli.

Reiz viņš iegājis krūmos un savu spieķi pārlicis pār ceļu.
Pa to ceļu braucis kāds kungs. Zirgi negājuši spieķiml pāri un

tāpēc kungs pavēlējis kučēram to novelt no ceļa. Kučērs viens

nevarējis spieķa novelt, tāpēc gājis pats kungs palīdzēt. Lai gan

abi stīvējušies, ko māk, bet kā nevarējuši, tā nevarējuši novelt

spieķa no ceļa. Pēdīgi iznācis no krūmiem pats spieķa īpašnieks.

Kungs lūdzis, lai palīdzot to baļķi no ceļa novelt. Stiprinieks smie-

damies sacījis: „Ko jūs tur stīvējaties? Tas ir mans spieķis," pa-
cēlis to ar vienu roku un staigājis. Kungs viņu uzaicinājis pie se-

vis par puisi derēties.

Dzelzs puika bijis mierā un saderējies. Kungs gan izbijies,
ka tādu stiprinieku saderējis, jo tas varot kādreiz viņu pašu no-

sist. Bet neko darīt — saderēts ir un nu arī jāņem.

Reiz kunga druvā sagājuši vilki. Viņš sūtījis lielo stiprinieku,
sacīdams: „Ej un izdzen tos teļus no manas druvas!"

Kalps aizgājis un atvedis tos mājā. Tad kungs sacījis: «Ne-
ved vilkus mājā!" bet kalps tos paturējis pie sevis, sacīdams: „Tie
man būs labi zirgi!"

Otru reizi kunga druvā bijuši iegājuši lāči. Kungs atkal sūtījis
kalpu, lai izdzenot tos zirgus no viņa druvas ārā. Kad kalps aiz-

gājis uz tīrumu, tad tur atradis, ka nebijuši vis zirgi, bet lāči. Viņš
atvedis tos arī mājā. Kungs, tos redzēdams, sacījis: „Neved man

tos lāčus mājā!"
Bet kalps tos paturējis pie sevis un sacījis: „Tie man būs

labi zirgi!"

Kungs domājis, kur tādu varoni lai liekot. Viņš sūtījis to uz

kādām dzirnavām, kur dzīvojis velns, lai prasot tam renti. Kalps

arī nokļuvis dzirnavās, kur saticis veci ar sirmu bārdu. Tad sa-

grābis večam aiz bārdas un sacījis: „Maksā renti!"

Vecis negribējis maksāt un tāpēc kalps viņu vedis līdz uz

pili. Kungs, to redzēdams, kliedzis, lai nevedot velnu mājā, bet

kalps sacījis, ka tas būšot labs kučērs.

Tad kungs sūtījis kalpu pēc rentes vēl uz citām dzirnavām,
kur bijis daudz velnu. Bet vecais velns, to dzirdēdams, šiem pa-

ziņojis, ka uz viņu dzirnavām iešot kāds milzis un viņus visus iz-

sitīšot. Velni ņēmušies bēgt, ko māk, un atstājuši dzirnavas tuk-

šas. Kalps aizgājis uz dzirnavām, bet nekā neatradis; tāpēc viņš

griezies atpakaļ un stāstījis kungam, ka tur nekā neesot.

Tad kungs viņu sūtījis jūrā pēc naudas. Kalps sajūdzis sa-

vus „zirgus", uzsēdinājis „veco kučēru" uz bukas un braucis, kur

vēlēts. Nebijis necik ilgi, kad kalps ar lielu glāžu zārku, pildītu
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ar naudu, atbraucis pilī. Kungs, pamanījis stipro puisi, gribējis
paslēpties; bet tas ar visu zārku devies kungam pakaļ, pa visām

tažam, līdz beidzot_ uzskrējuši pašā augštāžā. Tad dzelzs puika

devis_ kungam ar zārku tā pa galvu, ka tas izskrējis cauri visām

istabām zemē iekšā. No tā laika kalps pats palicis par kungu pilī.

26 Lielie stiprinieki.

f. A. 6508. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava.

LP, M, 42 (25).

Vecos laikos kāds tēva dēls bijis tik stiprs, ka cīkstojoties ne-

varējis tai apgabalā neviena pretinieka dabūt. Viņš sataisījies

iet citā apgabalā pretinieku meklēt. Gājis vienu dienu, gājis otru

dienu — nekur tāda atrast. Beidzot Stiprinieks iegriezies vienā

mājā, kur veca māmiņa plāceņus siekiem mērījusi*.
„Kur, puisīt, ej?" māmiņa jautājusi.
„Eimu meklēt pretinieku cīkstoties."

„Nu, kad pārnāks mani divi dēli, tad tu varēsi gan pacīk-
stoties."

Māmiņa nu izcepusi vēl trešo sieku plāceņu un tad gaidījusi
dēlus mājā. Pēc kāda laika abi pārnāk: katram briedis padusē

un stirna uz mazā pirkstiņa. Māmiņa noliek katram sieku plā-

ceņu priekšā un aicina ciemiņu pie trešā sieka. Šie noēd* savu

sieku gardu muti un idzer pusmucu alus; ciemiņš turpretim ne-

var siekam kaudzītes noēst, kur nu vēl pusmucu pievarēt. To

redzot, stipriniekam jau paliek pliekana dūša: viņš būšot labāk no

rīta cīkstoties.

Vakarā māmiņa uztaisa vienam dēlam guļu pie vienām dur-

vim, otram dēlam pie otrām durvim un ciemiņam plāna vidū.

Naktī viens dēls ieklepojas. Bet klepum tāds spēks, ka aizsviež

ciemiņu no plāna vidus līdz otrajām durvim. taisni otram dēlam

virsū. Tūlīt otrs dēls arī ieklepojas un aizsviež šo kā tauriņu

atpakaļ pie pirmā klepotāja. Un tā nu stiprinieku sasvaida cauru

nakti, kā čubmaišeli drīz uz vienu galu, drīz uz otru. No rīta šis

ne uz to pusi vairs cīkstoties, viņš laiž ļekas vaļām; bet abi dēli

lobj pakaļ. Par laimi bēdzējs satika vīru ar resnu baļķi uz ka-

mieša. Viņš lūdz, lai jel paglābjot no tiem, kas viņam tur pakaļ

dzenoties. Vīrs nosviež baļķi, noķer abus brāļus, iebāž to vienu

vienā bikšu kabatā, to otru otrā bikšu kabatā un tad saka: „Stei-

dzies tik nu projām, kamēr viņi kabatās. Kad būsi aizgājis tik

tālu, ka nevarēšu saredzēt, tad laidīšu abus ārā!"

Mājā tēva dēls stāsta brīnīdamies: „Vai akls! esmu gan stiprs,
bet tur uzgāju tādus, kam neesmu mazā pirkstiņa vērts. Tie divi

bija stipri, kur nu vēl tas trešais!"



455

2. A. 6508. Lapas Mārtiņš, „Qudrais Ansis un Velns", 111.

1902., 80 (20).

Vienā pagastā reiz dzīvojis loti stiprs vīrs. Visā apgabalā

nebijis neviena cilvēka, kas ar šo stiprinieku spēka ziņā būtu va-

rējis mērīties. Tādēļ viņš bijis loti lepns par savu spēku un pa-

licis lielīgs. Pēdīgi viņš sadomājis iet pasaulē un uzmeklēt otru

līdzīgu stiprinieku, lai varētu ar to cīnīties. Vecāki vīri gan lū-

kojuši viņu atrunāt no tādām domām, bet viņš neklausījis.
Tā šis stiprinieks sācis staigāt pa pasauli. Reiz viņš apmal-

dījies mežā un tur uznākusi jau nakts. Bet tumsā viņam tomēr

izdevies saskatīt kur tālumā uguns gaismu un viņš nu steidzies

turpu. Tā viņš piegājis pie vienas mājiņas, kur atradis vienu

veceni sēdam, kurai gari zobi kā kuiļa ilkņi bijuši izspiedušies no

mutes ārā. Vecene viņam jautājusi, kas šis tāds esot un ko vē-

loties.

„Vai es nevarētu dabūt pie jums naktsmājas, jo esmu mežā

apmaldījies?" viņš atbildējis. „Es esmu stiprinieks un meklēju

sev kādu pretinieku, ar ko varētu cīnīties."

„Manu vīru un dēlu arī daudzina par lieliem stipriniekiem,
bet viņu nav tagad mājā. Kad tie nakti pārnāks mājā, tad jau
rītu varēsit izmēģināt savus spēkus."

„Esmu priecīgs, ka esmu reiz atradis pretiniekus, bet vēl

neticu, vai viņi būs man līdzīgi."

„Nelielies vēl par agru, kamēr neesi manus stipriniekus re-

dzējis!"

Vecene atnesusi ciemiņam vakariņās milzīgu klaipu maizes

un toveri putras, un tas arī krietni vien ēdis, jo pa mežu maldī-

damies, bijis ļoti izsalcis.

„Kas tas par stiprinieku, kas tik maz ēd?" vecene sacījusi,
ēdienu nokravādama.

Pēc vakariņām vecene uztaisījusi ciemiņam vienā kaktā cisas

un aizgājusi arī pati gulēt. Naktī stiprinieks pamodies no savada

trokšņa, jo visa māja nodimdējusi no stiprinieku soļiem aiz dur-

vim, Pārnācis vecenes vīrs ar dēlu un stiprinieks novērojis, ka

tie esot velni. Viņš izlicies par aizmigušu un tik krācis. Vaka-

riņās tēvs ar dēlu katrs noēdis milzīgu klaipu maizes un toveri

putras.

„Kas tas tāds, kas tur kaktā guļ?" vecais velns jautājis ve-

cenei.

„Tas ir kāds mežā apmaldījies cilvēks, kas še lūdza nakts-

māju. Viņš esot stiprinieks un meklējot sev pretinieku, ar ko

spēkoties."
„Kāds lielīgs nelga!" vecais velns izsaucies. „Kad es viņu

uzaicināšu spēkoties, tad nositīšu ar vienu pirkstu. Nogulsimies

mēs abi durvju priekšā, lai viņš pa nakti nevarētu aizbēgt."
t
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Stiprinieks nezinājis no bailēm, ko darīt. Kad abi velni aiz-

miguši un sākuši jau krākt, tad šis piecēlies, atvēris klusām logu
un aizbēdzis. Labu gabalu nogājis, rīta gaismā viņš jau dzirdē-

jis, ka zeme dimd un velni dzenas šim pakal. Priekšā viņš ierau-

dzījis par laimi vienu milzi, kas nesis uz pleca divdesmit baļķu.

Viņš pieskrējis tam klāt un savās izbailēs lūdzies, lai paglābjot

viņu no velniem, kas šim dzenoties pakal. Milzis paķēris stipri-

nieku ar pirkstiem un iebāzis sev bikšu kabatā. Pieskrējuši arī

abi velni un prasījuši bēgli rokā, bet milzis to izjēmis no kabatas,

uzlicis sev uz galvas un sacījis: „Tepat viņš ir, nāciet tik un

paņemiet!"
Kā nu velni ķērušies milzim klāt, tā šis tos sadauzījis ar vienu

baļķi lēvaros, ka tur tikai smirdošu dūmu mutulis pacēlies.
Tad milzis nocēlis stiprinieku no galvas un sacījis: „Tu stā-

stīji, ka meklējot pasaulē tādu stiprinieku, kas tev būtu līdzīgs.
Vai tev patiktu ar mani spēkoties?"

Piezīme. Šī pasaka ir saīsināta, atmetot liekus izpušķojumus. Pa-

visam neveikli Lapas Mārtiņš ir še iepinis Pumpura daudzinātoLāčplēsi. P. Š.

3. A. 6508. Teicēja 76 g. vecā Iva StaleidzāneAtašienā,

Latvju kultūras kr.

Pi vīna zemnīka šiva žeids skrūders. Uz lūga ap maizes ga-

baliņu pīsametja daudz mušu. Žeids pajēmja sovu syksnu un nū-

syta septiņas mušas.

„Gon man vairs šyut, es esmu styprinīks!" padūmuoja žeids.

Pajēmja skrūders sovu svksnu, pīrakstīja uz svksnas, ka jis
ar vīnu sitīni nūsyta septiņas golvas, apjūzja syksnu ap vādaru

un īt. Sātmaļu molā gulēja nūspruogušais teļš.

«Izraudzēšu vēļ reizi sovu spāku!" padūmuoja žeids un, pa-

ķēris teļu aiz astes, puorsvīdja par sātmali. Otkon žeids pīrak-

stīja uz sovas syksnas, ka puorsvīdis viersi par sātmali, īt un

meklej styprinīku, ar kū lauztīs.

Jguoja žeids vīnā ustobiņā. Saiminīca cepja bļiņus. Jau beja

pīcapti divi leld sīti bļinu un cepja trešū sītu. Saiminīca beja sty-

prinīca un juos divi dāli ari styprinīki. Obi beja izguojuši mežā.

„Es asmu styprinīks!" soka žeids.

«Pagaidi, atīs muni dāli un tad varēsit pasaspākuot!" atbil-

dēja saiminīca.

Saiminīca izcepja vēļ catūrtū sītu bļinu žeidam. Atguoja dāli

un stuojuos vysi pusdīnas ēst. Styprinīki izēdja pa sītam bļinu

un izdzēra pa brandīna butelei, bet žeids apēdja tik treis bļini,

izdzēra vīnu gluozīti brandīna un vairuok navar.

Vokorā styprinīki atsagula uz gara benča un žeidu atguldy-

nuoja uz benča vyda. Muote atsagula uz ūtra benča pret žeidu.
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Kai pyrda vīns styprinīks, tai žeids īskrēja ar golvu ūtram stypri-

nīkam ūkstā. Kai pyrda ūtrs stvprinīks, tai žeids otkon izlēcja
uz benča un gul. Muote kai pyrda, tai žeidu ar vysu isyksnu iz-

svīdja pa lūgu gaisā un žeids atsamūda pi tuos pašas ustabiņas,

kurā šiva.

27. Dažādi spēka vīri.

1. A.650 C. Mārtiņš Stārķis Lielvārde, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 397 (112, 15).

Vienam tēvam bija stiprs dēls, Ancis vārdā. Ancis tēvam ne-

klausīja, tēvs tādēļ viņu aizdzina. Nu Ancis, pa ceļu iedams, gauži

raudāja. Te gadījās satikt, vienu lielkungu. Kādēļ viņš raudot,

tas vaicāja. Tā un tā — tēvs esot padzinis.

„Vai, dēls, tad ir gan nelabi; bet ko tu par niekiem raudāsi?

Līgsti pie manis!" Labi, Ancis aizgāja pie lielkunga.

Lielkungam bija lielas kūtis, daudz vēršu. Un vienu dienu

viņš lika Ancim laidarā ūdeni vēršiem sanest, dzirdīt. Ancis sāka

nest un lēja silēs, kamēr siles bija pilnas, laidars pilns un vērši

noslīkuši. — Laidaram bijusi visapkārt cieta sēta un šis tikai lējis

ūdeni, kamēr ir pār sētu pāri gājis, lūk, tādēļ tie vērši apslīkuši. —

To padarījis, Ancis gāja pie lielkunga, sacīdams: „Viss ir pada-
rīts — visi vērši noslīkuši; ko nu darīšu?"

Kungs aizskrēja uz laidaru, sauca vaimanas un sāka pārdomāt:
kā no Anča vaļā tikt? Domāja, domāja — nosprieda viņu nokaut;
bet — atkal nelaime! Pats bijās Ancim rokas pielikt viņa lielā

spēka dēļ. Pēdīgi lielkungam iekrita prātā Anci sūtīt mežā pēc

malkas, kur daudz lāču bija, lai lāči to saplosītu.

Ancim nu bija jāiejūdz divi veci veci zirgi, kas godam ne

paiet vairs nejaudāja, un ar tādiem jābrauc mežā.

Labi. Un līdz nu mežā iekļuva, te divi lāči kā saukti klāt:

vai neatdošot tos divus vecos viņiem apēst?

„Kādēl ne? Bet tad jums paēdušiem jāļaujas noēsto zirgu
vietā aizjūgties," tā Ancis uz lāčiem.

„Jā, labprāt!" lāči tūliņ mierā un nu klūp katrs vienam zirgam

mugurā- Par to laiku Ancis iekrāva malku, kamēr lāči ēda; bet

tad aizjūdza ēdoņas vezumam priekšā un laida pie lielkunga.

Lielskungs, to redzēdams, tīri nemaz vairs saprast, ko tālāk ar

tādu Anci iesākt. Pēdīgi pārdomāja un sūtīja uz melderi miltu

malt, lai gar velna ezeru braucot, velns to plosītu. Bet pie ezera

Ancim kā izdevās, tā izdevās labi. Viņš satvēra velnu, iespro-

stīja ceļa skastē, kur braucamiem zirgiem (lāčiem) barību gla-

bāja, un pārveda valdzināto velnu lielkungam.
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Lielskungs, to redzēdams, tā pārbijās, ka tūliņ ātrumā iegrūda

pārtiku maisā un ar visu lielmāti aizbēga. Bet Ancis dzinās pakal
un panāca bēgļus vienā tādā vietā, kur pieci vīri vienu uti kāva un

nenokāva. Ancis gāja kāvējiem' palīgā ;bet kā sita utij, tā ķēra tos

piecus, ķēra ir lielkungu ar lielmāti un nosita visus līdz ar uti.

Nu Ancis griezās atpakaļ uz lielkunga pili un dzīvoja bagāti.

2. A. 650 C. 1061. J. Ozols Secē. Brīvzemnieka kr. LP, VI,

416 (112, 25).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis.
Tēvs vecāko dēlu sadomāja sūtīt pie mācītāja par kučieri;

bet vecākais nejaudāja kučiera amatu godam izpildīt — mācī-

tājs pēc nedēļas laika pārtrieca atpakaļ. Nu tēvs sūtīja otru dēlu;
bet to tāpat pārtrieca atpakaļ. Beidzot aizsūtīja muļķīti. Muļķītis

aiziet, mācītājs vaicā: „Vai varēsi par kučieri izkalpot?"

„Par kučieri? To īsti nezinu, neesmu bijis nekad: vēl par

kučieri; bet cūkas ganīt, to gan pie tēva mācījos."

„Nu labi! Gani manis dēl tad arī cūkas. Bet gada galā tas

tev būs par algu, ka vēlēšu tev trīs knipus manā pierē iesist."

Labi, salīga.
Te pēc kāda laika mācītājam nomirst māte un nu bērēm jā-

kaujot deviņi lieli, baroti vērši.

Sanāca visi muižas ļaudis lielos vēršus kaut, bet vērši izsvai-

dīja viņus kā sēnaias, par ko muļķītis gardi gardi pasmējās. Mā-

cītājs vaicā: „Par ko tu, muļķīti, smējies?"

„Smējos par taviem kāvējiem!"

„Nu, ja tu esi tik gudrs citus apsmiet, tad ej, kauj pats!"

„Jā, jā!" muļķītis atteic, ieiet laidarā, paņem vienam vērsim

aiz ragiem, uzsit knipi — tas gatavs, paņem otram, uzsit knipi —

tas gatavs; un tā pa kārtai vien, kamēr visi deviņi apkauti.

Mācītājs, savu cūkganu tik stipru redzēdams, ļoti izbijās.

„Kur tad es palikšu, kad muļķītis gada galā man sitīs?" viņš

domā.

Un neko vairāk — tūliņ otrā svētdienā ziņo baznīcā, vai kāds

nezinot kādu bailīgu vietu, kur muļķīti varētu aizsūtīt, lai tas galu
dabūtu?

Nu minstinās viens, otrs — nevar atcerēties. Beidzot viens

iesauksies: viņš zināšot gan! Tur tai un tai meža malā esot auzas,

kur katru nakti aplam' liels lācis ēdot — lai sūtot uz turieni muļķīti.

Labi, tas mācītājam brīnum pa prātam, tūliņ pārpoš mājā, pa-

sauc muļķīti un saka tā: „Vai dzirdi. Trīs gadi atpakaļ man pa-

zuda govs un nu tā esot manīta tur meža malā pie auzu gubiņām.

Ej, gādā rokā šo paklīdušo!"
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„Jā, jā!" muļķītis atsaka un aiziet. Bet ceļā viņam iešaujas

prātā: „Govs, kas trīs gadi pa mežu blandījusies, tā jau vairs nav

govs — tas ir meža zvērs. Tur vajaga laba metamā — tādu ieval-

dīt. Pag, nokalšu labu nūju."
Un viņš nokala trīspadsmit birkavu smagu nūju, aizgāja meža

malā, ielīda auzu gubiņā un noslēpās, ka galva vien mazliet pa-

lika ārā.

Ap pusnakti — kas ir
— līdīs gan gaidāmais no meža ārā —

liels lācis —un sāks auzas mizot (ēst). Šim jau sirds silst vien.

Un līdz nu ēzdams pienāca pie tās gubiņas, tā muļķītis zibins āt-

rumā satver ar vienu roku lāci aiz ausim un ar otru roku tikai dod

ka dod, birkavu nūju netaupīdams. Lācis redz: joki nebūs —

sāks mierīgāks palikt. Bet muļķītim viena maksa, vai spārdies,
vai lūdzies, ātrāki miera nemeta, kamēr ievadīja mācītāja kūtī.

Tomēr mācītājs, muļķīti tik stipru redzēdams, nu vēl vairāk

izbijās. Kas tikai notikšot, ja tāds stiprinieks gada galā viņam
trīs knipjus sitīšot? Jārauga — lai kas — tāds labāk nobendēt.

Bet uz kurieni nu sūtīt? Domā šā, domā tā; beidzot sagudro:

„Vai dzirdi, muļķi? Trīs gadi atpakaļ mans sulainis aizmaldījās
lielā lielā purvā. Tur tecēja viena upīte; tai upītē viņš peldējo-
ties palika. Ej, uzmeklē man šo sulaini!"

„Jā, jā!" muļķītis atsaka un aiziet uz lielo purvu, kur atrada

upīti un upītē laivu. Šinī laivā muļķītis noliekas pagulēt.

Gul, gul — te ap pusnakti dzird: viens nāk, ka zeme vien

dimd. Pacel galvu, ierauga: velns ar trim galvām.

„Ko nu?" viņš domā un tai ātrumā cita nekā neattop, noķer
velnu aiz bārdas un sāk slostīt ar savu dzelzs birkavu nūju. Velns

gan būtu vēlējies vaļā tikt; bet muļķītis neatlaiž vis, ved uz mācī-

tāja muižu.

Pārnāk mācītāja muižā, visi vēl gul, neviens nelaiž šo iekšā

un velns spīrējas kā traks, kaut tikai vajā kļūtu. Neko_ darīt,

sāks ar rādītāja pirkstu bungot pa durvim, lai celtos augšā. Bet

kad tevi nelaime! Pabungoja laikam par stipru — durvis izgā-

zās un mācītājs nu izskrien vaimanas saukdams: „Laid savu velnu

pie tā paša lāča kūtī un ļauj man gulēt!"

Labi, muļķītis ielaiž velnu pie lāča un aiziet pats arī gulēt.

Bet rītā mācītājs gudroja un gudroja, kur nu muļķīti sūtīt!

Sagudroja: sūtīs uz vienu muižu pie ķēniņa, lai iejūdz laci

ratos un lai brauc ar velnu abi divi.

Labi, muļķītis iejūdz lāci ratos, nosēdina velnu uz bukas par

kučieri un aizbrauc kā katrs kungs lepni jo lepni. Nobrauc pie

ķēniņa, ķēniņš saka: „Ej tur pie lielā ezera un izgulies vienu nakti

tanī jaukā pilī, kas ezera malā!"

Bet tur tai pilī mita velni un gar ezera malu bija daudz daudz

akmeņu. īstenībā šie gan nebija nekādi akmeņi, bet apburti cii-
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vēki. Priekš gadiem ap to vietu bijis tirgus un tā atkūlies velns,
visus 'tfrdzniekus pārvērtis par akmeņiem un pats apmeties jau-
kajā pilī. ķēniņam —tā sakot — pašā deguna priekšā. Ķēniņš
toreiz gan izmocījies visvisādi nekaunīgo velnu aizdabūt, bet velti.

Un muļķītim tādā velna pilī nu bija jāpārguļ. Labi.

Bet ko viņš dara? Līdz ko aizbrauc pilī — liek kučierim lāci

atjūgt un nokalt sieciņu dzelzs riekstu. Vakarā šos riekstus viņš

ieber kreisajā kabatā un labus riekstus labajā kabatā; bet kučie-

rim nesaka nekā, ko nodomājis darīt, lai tikai liekoties gulēt, viņam
vēl nenākot miegs, pēc viņa lai neskatoties.

Velns ar lāci aiziet gulēt — šis paliek nomodā gaidīdams, kas

īsti te izjuks. Gaida, gaida — līdz pusnaktij ne čiku, ne grabu.
Bet nebija ne pusnakts pāri — sāks tikai pils skanēt, dimdēt —

kas vis ne? Tāds troksnis, lai Dievs pasargā. Muļķītis jau sagrābj
vienā rokā birkavu nūju un gaida, lai tikai nāk. Ne cik ilgi, at-

veras durvis un nāk arī pats velns ar deviņām galvām; ko viņš
te gaidot?

„Tevi gaidu!" muļķītis atsaka, „āre, kur atnesu tev riekstus

pakosties."
Lai dodot šurp, kādi viņi esot! Muļķītis iedod vienu sauju

dzelzs riekstu velnam, pats atkal kož īstus riekstus no labās ka-

batas. Velns kož dzelzs riekstus, ka ugunis šķīst, bet nevar sa-

kost — muļķītis smejas.
„Kā tu vari smieties?" velns beidzot sapiktojas un klups muļ-

ķītim saros [matos]; bet muļķītis sagrābj velnu aiz bārdas, no-

lieca pie zemes un nocirta ar nūju trīs galvas vienā cirtienā. Velns

ar sešām galvām tomēr paguva manīgi izvīties un pie laika ezerā

ieskriet, ko muļķītis brīnum nožēloja. Bet, kas izmucis, izmucis —

ūdenī pakaļ skriet nevar.

Tas nu tai naktī.

Otrā vakarā muļķītis liek savam kučierim nokalt dzelzs cil-

vēku, trijdeviņi birkavi smagu, un iestāda to kaktā.

Pienāk pusnakts, sāk atkal pils dimdēt. Un nu ienāk velns

ar divpadsmit galvām: ko viņš te gaidot, un kādēļ esot norāvis

viņa brālim izgājušā naktī tās trīs galvas? Par to lai muļķītis

tūliņ nākot spēkoties.

Bet muļķītis pasmejas :„Ko es ar tevi, tādu nejēgu, spēkošos?
Vēl jau mans vectēvs tur kaktā nemož, kad tu te brēkā, kur nu es

vēl spēka vīrs."

„Kas tas par vectēvu!" velns dusmās iesaucas un tā dzelzs

cilvēkam mugurā, skaidri gabalos plosīt. Bet, kur tu dzelzi tik

ātri saplosīsi? Nagus noplēsa, zobus atkoda — vēl vectēvs ne-

mož. Beidzot, kā ņems vectēvu — sviedīs caur griestiem; bet

muļķītis no sāniem pagrūda velnu un tā negantnieks ar visu vec-
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tevu gar zemi. Vectēvs virsū, šis apakšā un nu muļķītis slotē, ka

slotē ar birkavu nūju, kamēr galvas jau pusē pagalam.
Velns mana: labi vairs nav — sāks lūgties, lai atstājot dzīvu.

„Jā, jā!" muļķītis_ atsaka, „bet tad tu man atstāsi šo pili un

atbursi tur ezera mala akmeņus par cilvēkiem!"

Labprāt, labprāt, lai tikai nesitot vairāk.

Un velns nu atdeva muļķītim vienu podu pilnu ar atslēgām,
tās esot tās pils atslēgas. Bet muļķītis atsaka: „Te nav visas!"

Tad velns atnesa otru podu, arī pilnu ar atslēgām. Bet muļ-

ķītis atsaka: „Vēl nav visas!"

Tad velns vēl atnesa trešo podu, n«i esot visas atslēgas!

Labi, muļķītis paņēma atslēgas un lika tirdziniekus atburt.

To padarījis, velns aizlasījās; bet muļķītis ar tirdziniekiem,
ar pils atslēgām, aizgāja pie ķēniņa sacīdams: „Še tava pils un

tavi ļaudis atpakaļ, es tos velnus izdzinu."

Ķēniņš priekā atdeva muļķītim savu meitu par sievu un iecēla

savā vietā par valdnieku.

3. A. 650 C. 1084. 1982. 1072. 1009. 1006. L. Vadel nieks Nogalnie-

kos. LP, VI, 403 (112, 18).

Vienam tēvam bija divi dēli: Ansis ar Mārtiņu. Bet dēli par

daudz pulka apēda; tādēļ tēvs sakala abus dēlus par vienu dēlu un

nu izgadījās tāds milzis, lai Dievs pasarga.

Reiz tēvs vēlējās redzēt, cik stiprs viņa milzis īsti būs, un lika

sētsvidū lielu lielu akmeni atridēt no kājām. Dēls aizsvieda ak-

meni un nemaz vēl godīgi nenostenējās. Bet drīzi pēc tam viņš

atstāja tēvu un labāk aizgāja pie ķēniņa darbā.

Ķēniņš milzim iedeva pāris zirgu, lai braucot mežā, malkā.

Aizbrauca, izrāva kokus ar saknēm, sakrāva briesmīgu vezumu

un sāka zirgus skubināt; bet zirgi nepavilka.

„Ak tā! jūs man neviilksit," viņš domāja un savija no septi-
ņiem valgiem tādu pātagu, ka ar vienu sitienu pietika: zirgi bij

pagalam. Nu uzsvieda nosistos vezumā, saķēra lielu pulku meža

zvēru, aizjūdza tos priekšā un brauca lepni jo lepni mājā. Ķēniņš,

logā stāvēdams, ieraudzīja tādus ērmus un lika visus vārtus aiz-

slēgt. Bet milzis pie vārtiem atjūdza savus meža zvērus, palaida

atpakaļ mežā, tad pārsvieda vezumu pār sētu ķēniņa pagalmā,
izlauza aizslēgtos vārtus un iegāja, kā pieklājās, pilī citu darbu

paprasīt.

Nu ķēniņš dusmās pagrāba lāpstu un uzsauca: „Roc aku!"

Bet milzis ar tik niecīgu lāpstu nebija radis; viņš aizgāja mežā,
uztaisīja no laba baļķa lāpstu pēc sava prāta un kad tad raka —

dubļi un akmeņi kā dūmi uz visām pusēm šķīda.
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Bet tiklīdz aka bija brangā dziļumā, ķēniņš pavēlēja saviem

kalpiem no lauka akmeņus dzīt un milzim virsū gāzt, lai dibinā

nosistu šo. Tomēr neizdevās šiem ar savu nelietību: milzis katru

akmeni atsita ar roku atpakaļ, tā ka tie rūkdami ripeniski vien

sprāga no akas laukā un pašus metējus apsita; bet milzis nosmē-

jās: „Bērni, ko jūs man tās mušas uzlaidāt?"

Ķēniņš tagad pabrīnījās gan par tik lielu stiprinieku, bet mierā

tomēr vēl nelikās. Pavēlēja atkal citiem kalpiem dzirnu akmeni

šim virsū sviest. Bet milzis kā lika ar dūri dzirnu akmenim, tā

aizsprāga dunēdams un iekrita pils jumtam cauri taisni ķēniņa
istabā. Ķēniņš tagad briesmīgi pārbijās, bet milzis tik nosmējās:
„Bērni, ko jūs, nerātņi, man to lielo dunduri uzlaidāt?"

Pa kādām dienām ķēniņš atkal citādi gudroja milzi nonāvēt:

iedeva divdesmitčetri pūri labības, lai tais un tais sudmalās sa-

maļot miltos. — Tur dzīvojis velns, kas katru malēju nolietājis. —

Milzis paņēma tos divdesmitčetri pūri pa muguru, aizgāja sudma-

lās un mala. Bet drīzi izlīda velns šo ķircināt. Milzis sagrāba

velnu, uzsēdināja uz dzirnām un būtu samalis miltos, ja pats laikā

nebūtu aizmanījies uz mežu un izbēdzis.

Bet nu milzis, maļamo samalis, brīnum bija izgribējies ēst. Ko

viņš darīja? Nodabūja katlu — lielu lielu katlu — iemīcīja visus

divdesmitčetri pūri miltus iejavā, iekūra uguni, izvārīja biezputru

un ēda un izēda. Pārgāja mājā, ķēniņš vaicā: „Kur maļamais?"
„Malamo apēdu: dod nu citu darbu!"

Ķēniņš šņāca vien par tādu nepiepildāmu un lika to ezeru

izsmelt, kurā tās deviņas zelta mucas esot.

Milzis uztaisīja lielu, lielu svirloku un sāka ezeru uz visām

pusēm laistīt, tā ka ūdens, zivis, dubļi aizgāja pa gaisu un no-

maitāja visus ķēniņa laukus.

Bet kamēr šis tur tā laistījās — izlīda no ezera velns, ar lielu

āmaru rokā un uzaicināja milzi cīkstēties: kurš āmaru augstāk

uzsviedīšot, tas stiprāks. Labi. Velns uzsvieda āmaru augstu

augstu, lai nu sviežot milzis! Bet tas atteica:,, Jā es sviedīšu,

tad tev acis no pieres izkritīs, to saku droši, tādēļ turi pie laika

plaukstis priekšā, ja negribi bezlaikā akls palikt."

Velns sabijās un aizlika acim plaukstis priekšā. Bet milzis

nu tam tīšām kā cēla āmuru, tā lika velnam pierē, lai riņķī grie-

žas. Velns, pirmo zvēlienu dabūjis, sauca uzsaukdams: „Nesvied

vairs, nesvied, man patlaban acis taisās ārā krist; iesim tad la-

bāk skrieties!"

Labi. Velns nu skrēja kā trakais, tik žigli; bet milzis iesau-

cās: „Ko es ar tevi, tādu nejēgu, tā Es paņemšu ir

zirgu kāju starpā un tad vēl tevi noskriešu."

Velns to negribēja ticēt; bet milzis uzlēca zirgam mugura un

viegli jo viegli pārspēja velnu. Nu
— tas nu tas; bet ko nu darī-
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šot? Velns atkal vēdinājies. Sadomāja — jaapsaucot zaķis;

kurš zaķi pašā skrējienā apturēšot, tas stiprāks.

Labi. Skrēja zaķis. Un velns tūliņ; „Janci, Janci, pagaidi!"
bet zaķis nemož ne traks — iet, ļipu mezdams. Beidzot milzis

paķers šaujamo — zaķis paliek uz vietas.

To redzēdams, velns palika rāms, atdeva deviņas mucas

zelta, kas ezerā bija un aizgāja uz citu pusi.

Milzis pārgāja ar zeltu pie ķēniņa un prasīja citu darbu. Ķē-

niņš nevarēja vairs apnesties, tādēļ sacīja: „Man darba vairāk

nav; paņem algas tiesai tikdaudz labības, cik spēj panest, un ej

mājā."

Milzis pašuva lielu lielu maisu, sabēra visu ķēniņa labību un

stiepa prom. Tas ķēniņam iežēlojās, tādēļ palaida lielu, stipru

meža vērsi vaļā un trieca milzim pakaļ, lai nobadītu to. Bet mil-

zis, vērsi manīdams, pagriezās atnakal, uzsita ar pirkstiem pa

pieri, vērsis noķeparojās vien un bija beigts kā muša. Tad paņēma
vērsi aiz ragiem, uzsvieda uz maisa un pārstiepa ir maisu, ir

vērsi mājā.

Bet mājā tas viņam ēdās sirdī, ka ķēniņš vēršus pakaļ tren-

kājis; tādēļ atgāia atpakaļ un sacīja tā: „tauj man vienu pliķi

sist!"

Ķēniņš atteica: „Laušu gan, bet tagad man nav vaļas — jā-

iet viesībās. Nokop tu labību, aizslēdz klēts durvis un atnāc tad

arī viesībās man ar acim pamest, lai zinu, ka esi visu padarījis."

„Jā, jā!" milzis atsacīja un sāka kopties: Labību visuvisādu

sabēra kopā vienā apcirknī, klēts durvis izgāza un uzsēja sev mu-

gurā, ķēniņa bērniem izgrūda acis un tad steidzās viesībās ķēni-

ņam pakal. Aizgāja tur, sāka mētāt ķēniņa bērnu acis ķēniņam

taisni acīs. Velns traks: „Ko tu esi izdarījis? Es tev piesaku:

pamirkšķini ar savām acim, te atnākdams, tu ņemies manus bēr-

nus apskaust."

Bet milzis atsacīja: „To nu var katrs redzēt, ka nevaram

ilgāki kopā saderēt; tādēļ še tev tas apsolītais pliķis un šķir-

simies."

To sacījis, milzis cirta ķēniņam pliķi, tas aizsprāga uz lauka

un palika par pelnu čupu. Tad viņš aizgāja pie ķēniņa sievas un

vaicāja: „Pie kā tu gribi palikt, vai pie manis, vai pie

„Pie ķēniņa!" šī atbildēja.

Nu, ja pie ķēniņa, tad milzis cērt arī šij pliķi — šī arī palika

par pelnu čupu.
Nu iegāja pie ķēniņa meitas un vaicāja tai, pie ka ta grib

palikt, vai pie viņa, vai pie ķēniņa?

„Pie tevis!" meita atbildēja.
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„Tas labi!" milzis priecājas. Tad likās ar meitu salaulāties,

paņēma ķēniņa pili un dzīvoja laimīgi.

• Piezīme. Raunā teikts, ka velns tirgū gājis. Vēlāk, kad gribējis no

dēla vajā tikt, tad aizdevis viņam naudu uz tik ilgu laiku, kamēr kokiem la-

pas birs. Rudenī velns atprasījis naudu, bet dēls rādījis egli un priedi, ka tiem

vēl lapas neesot nobirušas. L. P.

4. A. 650 C. K. Corbiks, Kalnciema pagastā.

Kādreiz dzīvoja vecs, loti riebīgs vīrs, kas bija saimnieks.

Kalpus vecis nolīgst tikai uz trim dienām, bet neviens kalps vairāk

nenodzīvo kā pus dienas. Vienu dienu atnāk pie saimnieka puisis,

liels un stiprs, ka tīri ko pabrīnēties, un prasa darbu. Bet saim-

nieks prasa, cik lielu algu šis gribēšot. Kalps piepūš vaigus un

saka: „Trīs mucas zelta un trīs mucas sudraba."

Saimnieks ir ar mieru. Otrā rītā saimnieks nosaka kalpam
darbu. Kā jau pirmo dienu, dod labi vieglu darbu. „Ej uz kukņu

un nosargā līklupatu!"

Kalps aiziet un nosēžas. Bet ko domā? Pēc maza laika at-

nāk vīrs ziliem ragiem un sarkanu bārzdu. Kalps paņem līklu-

pata zagli, stiep pie saimnieka un saka: „Ače nu, še nu tev, un

sargā nu tu to zagli."
Otrā dienā saimnieks dod kalpam grūtāku darbu. Viņš saka:

„Ej uz riju un sargā auzas."

Kalps aiziet un apsēžas. Pēc kāda laika nāk divi lieli lāči

un bradā pa auzām. Kalps skrien pakal, saņem katram aiz vie-

nas auss, ved pie saimnieka un saka: „Še nu tev un sargā nu tu!"

Trešā dienā saimnieks dod kalpam] pa muguru un saka: „Pār-

ved no meža trīspadsmit baļķus un uztaisi ratus, bet tādus, kā

tev ratiem koka nepietrūkst un arī ne skripatiņas neatliek!"

Kalps atved trīspadsmit baļķus un uztaisa ratus. Tad saim-

nieks iedod podu pakulu un saka: ~Iztaisi pakulas tādas labi ga-

ras, un tad novij pātagu!"

Kalps ir ar mieru un drīz pātaga Tad nu saimnieks

saka: „Brauc nu pēc savas algas!"

Kalps aizbrauc un pārved trīs mucas zelta un trīs sudraba.

Un kad viņš pārbrauc mājā, tas sasauc visus saimnieka agrākos

kalpus un liek naudu izdalīt visiem vienlīdzīgi. Un kad nu viņš

izdalījis, tas aiziet, un no tā laika neviens nezin, kur viņš ir palicis.

5. A. 650 C. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvz. kr. LP, VI, 421

(112, 27).

Viens puisis bija loti stiprs. Viņš saderēja pie viena saimnieka

par puisi. Tas saimnieks sacīja: „Vai tu man visu padarīsi, ko es

tev likšu?"
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„Jā, kādēļ ne?"

„Labi, tad raugi šo resno baļķi aiznest pie citiem baļķiem!"

Puisis saņem baļķi un aiznes, bet saimnieks plecus vien pa-

rausta.

Otrā rītā liek atkal lielo akmeni aiznest pie akmeņu čupas.
Puisis aiznes. Nu saimnieks vēl vairāk brīnās.

Trešā rītā liek puisim bez cirvja mežu nocirst. Puisis aiziet,

liek rokas klāt un raušus izrauj vienā cēlienā visus kokus, visu

mežu. Bijis tāds līdums, ka saimneiks pārbijies lūdzies, lai šis ejot

projām, neesot vairāk darba ko darīt. Bet puisis atbild: „Alz-
maksā izpelnīto, tad iešu!"

„Jā, jā, cik tad esi izpelnījis?"

„Tilk, cik spēju panest."
„Vai trakais, tas ir pulka!" saimnieks sabijās, „tad nekā cita

nevaru darīt, iešu velnam' naudu nozagt tur mežā."

Mežā velnam bija dzirnavas un saimnieks dzirnavās nozaga

lielu kuli naudas. Bet velns apmānījis, dzinās pakaļ, piekāva

saimnieku, atņēma naudu. Noskumis un iepērts, saimnieks pār-

nāca un raidīja labāk puisi dzirnavās naudai pakaļ. Puisis atsa-

cīja: „lešu gan, bet ko maksāsi man par to?"

„Ko lai maksāju, nemaz nezinu. Klausies, došu tev labu pa-
domu: tur un tur dzīvo ķēniņš un tas apsolījis visžiglākam skrē-

jējam savu jaunāko meitu par sievu atdot. Nu, ko tu pazaudēsi?

Izzodz dzirnavās naudu un ej tur sievu izpelnīties."

Labi, tas stiprajam puisim vareni patika, tūliņ aizsteidzās pie

ķēniņa; velna naudu dzirnavās būšot citā reizē dabūt, tā neesot

tik steidzama.
Noiet — ķēniņš pavēl lielā lielā klājumā krūzi nolikt un tad

pasauc tādu klibu, lai tas ar stipro puisi ejot skrieties. Puisis

domā: „Kas tad ar tādu būs ko skriet?" Bet, kur tu Dieviņ!
Klibais, kā laida vaļām — noskrēja puisi, ka nebija ko apskatīties.

Nu, ko nu? Jaunāko meitu nevar vairs dabūt. Bet puisis pār-

domā citādi, viņš vaicā ķēniņam, cik gribot par savu jaunāko
meitu?

„Cik gribu? Nu mazāk jau ne — pilnu istabu zelta."_
„Labi!" puisis atteica un aizgāja uz velna dzirnavām pēc

naudas. Aiziet — velns negrib dot, lai pušu plēš; bet stiprais
puisis daudz nemācēja lūgties, nosita velnu, paņēma naudu un ar

vienu pašu nesienu piebēra ķēniņam istabu. Bet ķēniņš, naudu

dabūjis, sāks žēloties, ka jaunāko meitu tik lēti atdevis.

„Ak tā!" stiprais puisis nejauki sadusmojās un iesāk ar ķē-

niņu spēkoties. Cīnījās, cīnījās — ķēniņš nevarēja atturēties, —

bija jāatdod meita.

Stiprais puisis paņēma meitu un aizgāja velna dzirnavās dzī-

vot. Un naudas tam nu, zināms, bija, cik tikai vajadzēja.
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Tas nu viss labi. Bet kas ir? Pēc tāda laika atkulas dzirna-

vās klibais, lai viņam arī par to labo skrējienu jel atmetot kādu

tiesu naudas! Stiprais nečinkst arī, iedod no labas sirds veselu

pūru.

Bet vēlāk klibajam iežēlojas, ka vienu pūru vien dabūjis. Un,
ko viņš dara? Salasa vīrus, iezogas nakts laikā, kad stiprais guļ
aizmidzis, dzirnavās, nocērt slepeni stiprajam vienu kāju un no-

laupa visu naudu. Stiprais gan uzlēca kājup, bet, kur tu ar vienu

kāju vien klibo vairs panāksi?
Vēlāk gan, kad kāja stiprajam sadzija — tad pielika koka

kāju, aizgāja pie klibā, nosita ar pirkstu un paņēma savu naudu at-

pakaļ.

No tā laika stiprais dzīvo ar savu sievu laimīgi, jo laimīgi.

6. A. 650 C. Priedi te, Gulbenē. L. P. VI, 394, (112, 13).

Vienreiz dzīvoja viens stiprs jauneklis, vārdā Jānis. Viņa
tēvs visu savu dzīvi bija pavadījis burvībā un jau dēlam mazam

nomiris. Māte arī bija iemācījusies dažas burvības un mantojusi

no vīra vienu vilnaini: Ja to vilnaini salocīja zirga izskatā, tad

viņa tūliņ palika par zirgu un ļoti ātri skrēja. Ja salocīja galda iz-

skatā ar dažādām krunkām virs galda, tad tās krunkas palika

par ēdieniem galdā. Ja vilnaini salocīja citā kādā izskatā, tad tā

palika par to, par ko bija salocīta — visu, itin visu varēja ar

vilnaini sasniegt un dabūt.

Un šo vilnainīti māte atdeva Jānim, kas bija loti stiprs spēkā
un izmaņā.

Reiz Jānis salīga siena laikā pie viena saimnieka pļaut. Bet

pļava bija ļoti nelīdzena; arī krūmi un ozoli tur bija saauguši cits

pie cita. Jānis, pļavā iegājis, tūliņ uz pirmā izkapts laidiena iecirta

ozOlā — izkapts noiūza. „Nu, kas lūzis, lūzis!" viņš domāja un

nesacīja nekā. Bet kamēr citi pļāvēji dienvidu gulēja, Jānis pa-

ņēma viņu izkaptis un sāka ar tām pļaut aizkavēto; bet kā ne-

gāja, tā negāja, kuru izkapti paņēma, tā iecirtās kokā un nolūza.

Tagad Jānis aplam sadusmojās un izravēja visus krūmus, visus

ozolus pļavā, ka melus vien palika. Pēc dienvidus atnāk saim-

nieks- 'Kas tad tas? Visas izkaptis nolauztas, visi koki izravēti?

Viņam tūliņ iešāvās prātā: „Kad tikai stiprais Jānis to nebūs da-

rījis, jo viņam tas nav nekas. Vēl vakar lieku vāģus (ratus) vā-

gūža kaktā noridēt — viņš sagrābj vāģus un iedrāž kaktā, ka ga-

balu gabalos sašķīst; nudien, cits tas nav, kā Jānis."

Saimnieks nu pieies Jānim klāt: „Klausies, vai tu nezini, kas

tās manas izkaptis nolauzis un tos kokus izraustījis pļavā?"

„Kā tad nu es nezināšu, saimniek, pats es viņas nolauzu s

pats izraustīju."
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Saimnieks paklausās vien, vel saīgst labu tiesu, bet atteikt

Jānim nekā nedrīkst. Tas nu tas.

Citā reizē Jānis izdzirda, ka vienā ķēniņa valstī esot tāda

baznīca, kur neviens nevarot pulksten 12 nozvanīt. Viņš sado-

māja uz turieni iet. Aiziet — jā, esot gan tā. Bet Jānis apsolās
nozvanīt, lai tur kas. Labi. Noiet pusnaktī baznīcā — kas ir —

uz pirmām trepēm sastop mazu vīriņu. To nosviež zemē, ka kauli

vien brakšķēja, un kāpa tālāk. Pakāpj —uz otrām trepēm atkal

vīriņš. Nosviež to —uz trešām tāds pats priekšā. Pēdīgi uz-

kāps pie zvana, ierauga atkal citu vecīti, kas zvana mēli tura rokā

un Jānim ne par ko negrib vēlēt zvanīt.

Bet Jānis sagrāba vecīti, sacīdams: „Tevi papriekšu nosi-

tīšu un tad nosviedīšu zemē!"

Vecītis redz, joki nebūs
—

sāks lūgties, lai taupot, jo šiis varot

šam kādu reizi palīdzīgs būt.

Jānis atlaida vecīti sveikā un nozvanīja, kā pieklājas.

Bet ķēniņš rītā negribēja Jānim par zvanīšanu nemaz mak-

sāt, lai Jānis paliekot pie viņa par puisi, gan tad aizmaksāšot kād-

reiz. Labi, Jānis palika arī par puisi, nolīgdams šitā: kā saule

lec — jāiet pie darba: tiklīdz riet — darbs pie malas, lai cik

steidzams.

Otrā dienā ķēniņš tūliņ jaunajam puisim liek iejūgt zirgus un

par kučieri viņam līdzi braukt uz to un to vietu. Kučieris brauc,

brauc visu dienu — vēl nav aizkluvuši. Un nu kas vēl par jokiem?

Tiklīdz saule riet, ķēniņš uzstāj, ka jābraucot tami un tam lielajam

mežam cauri, ātrāki vakara neņemšot.

Tas Jāim bija par daudz — viņš dusmās izlec no ratiem un

atsaka ķēniņam itin īsi: „Pa nakti tu vari viens pats braukt, ja tik

izbadējies esi; es esmu līdzis: tiklīdz saule riet — darbs pie

malas!"

To sacījis, Jānis nogulējās zem egles un nemaz neskatījās

vairs, uz kuru pusi ķēniņš nogriezās. Gulēja, gulēja aizmidzis ilgu

laiku, te uz reizi saradās ap gulētāju tie paši vecīši, kas todien

baznīcā sēdēja, un runāja tā: „Nu viņš gul aizmirdzis, tagad varam

viņu labi izpērt par to, ka rmūs no trepēm nosvieda."

Bet tas vecītis, kas pulksteņa mēli bija turējis, atbildēja: Ne-

aiztiksim vis viņu, viņš mani taupīja, kad lūdzos, lai nemet pa logu

zemē."

Kamēr šie tur, skaņi runādami, tiepās, Jānis piepēšļ atmodās,
uzlēca kājās, aizdzina tos citus vecīšus kā siseņus projām, bet to

pārstājēju ņēma sev līdz pie ķēniņa, sacīdams: „Mums djvatiem
vajaga uzvarēt šo ķēniņa pili, par ko viņš līgumu neturēja, lika

man pēc saules braukt."
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Labi, vecītis mierā. Un nu sāka karot. Ķēniņš gan izsūtīja
savus labākos kara vīrus šiem diviem pretim, bet kara vīri krita

un ķēniņa .pils piederēja Jānim.

Tomēr ilgi Jānis teitan nepiemita — aizgāja atkal pasaulē.

Gāja, gāja — iegāja mežā un sākās dikti ēst gribēties. Te par
laimi atminas: „Kur tad manas mātes vilnaine?"

Un tūliņ salocīja vilnaini par galdu, gadījās visādi ēdieni un

paēda labi. Vakarā atkal salocīja vilnaini par šķirstu, apgāza to

uz muti, palīda apakšā un izgulēja nakti kā labākā pajumtā. Rītā

piecēlies, gāja tālāk un ieraudzīja lielu ēku, tādu kā uz pils modi.

Piegāja klāt — lielas dzelzs durvis pilij un nemaz iekšā tikt. Neko

darīt — izspēra dzelzs durvis ar kāju un kāpa priekšnamā. Bet

te ieraudzīja lielas garas trepes, ka nemaz saredzēt, kur gals tre-

pēm gadīsies. Ko nu? Sadomāja — kāps taču augšā. Kāpa,

kāpa — īsti bija ko izkāpties. Un kas nu ir? — Uzkāpj augšā —

sulainis stāv priekšā: ko šis te meklējot? Te mītot velns — tas

šo saārdīšot, ja nemukšot atpakaļ. Bet Jānis atbildēja: „Par ko

gan lai mūku? Esmu stiprāks par tavu velnu, lai tikai nāk šurp,

ja patīkas!"

Velns iznāk: „Kādu amatu tu strādā?" Lai to Jānis pa-

sakot.

„Kādu amatu? Es daru brīnumus un staigāju pa pasauli."

Nu lai parādot kādu brīnumu!

„Tūliņ!" Jānis savēcināja roku un labi izpliķēja velnu. Velns

nu palika traks; bet Jānis nosvieda to pa augstajām trepēm zemē

un nosita velnu.

Nu Jānis palika tai pilī un dzīvoja labi jo labi.

7. A. 650. C. 306. 326. 571. Volfsonu Jānis, Aijažos, Zin. Kom.

kr. LP MI, 565 (115, 29).

Klausības laikos Mežkalna pilī dzīvoja ļoti bargs lielskungs.

Kad viņa vārdu vien pieminēja, ļaudis jau bijās. Bet kad vēl sa-

tika, tūliņ bija jāspiež cepure padusē, jāskūpsta abas rokas un

ceļos jārunā.

Reiz ļaudis, nežēlīgi vārdzināti, bija sadomājuši bēgt uz Kur-

zemi. Bet viņus nodeva kāds biedrs, izpelnīdamies par to no liel-

kunga suņu puiša amatu.

Un nodotos ļaudis lielkungs briesmīgi šauta, ikkatru veda

divreiz caur stroju, nemaz neprasīdams, vai sodāmais patiesi bija

nodomājis aizbēgt, jeb varbūt tikai šā tā izrunājies. Tur nekas

nelīdzēja, visi dabūja savu kārtu un lielākā daļa nemaz neizcieta

šo sodu, nomira. Bet zināms, tie, kas sodu izcieta, tie palika no

tās dienas tik bailīgi, ka bēgt vairs ne prātā nenāca.
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Nu, un tā apmērām ap šo pašu laikmetu atnāca Mežkalna pilī
viens stiprs puisis pirmo reizi darbus klausīt. Tas bija Jēkus,

Lielā Jāņa dēls. Kad Jēkus, pilī atnākdams, lielkunga priekšā pēc

veca paraduma ceļos nometās, tad viņa augums vēl bija garāks

par lielkungu. Tik liels bija Jēkus jau toreiz, 18 gadu vecs zēns,

un stiprs arī bija, lai Dievs pasargā, kur stiprs.

Lielskungs tad nu tūliņ pasacīja Jēkum darbus un vairāk tai

dienā neko netaujāja. Bet Jēkus ar šiem darbiņiem vien tikai, kā

saka, padzīvoja, strādāt viņam tur neatlika. Vēlāk lielskungs gan

apcēla, kas Jēkum par nagu, un sāka jau viņu ievērot.

Tā reiz brankūzī -lielskungs pasauks Jēku un liks pilnu alus

mucu ar vienu pirkstu pacelt. Bet Jēkus gardi pasmējās: divi

mucas viņš pacelšot, ne vienu vien! Labi. Un nu Jēkus aizkabi-

nāja labās rokas pirkstu vienā spundes caurumā, kreisās otrā

spundes caurumā, iznesa abas mucas laukā, vēl apgriezās riņķi

un tad atnesa atpakaļ, kur bijušas. Lielskungs par to iedeva Jē-

kum rubuli un gribēja vēl redzēt, cik stiprs viņš īsti ir. Vai viņš
varēšot ar katru roku pieci vīriem atturēties? — To gribot re-

dzēt, un ja varēšot, tad dabūšot desmit rubļu, par katru vīru ru-

buli. Labi. Saklupa pleci vīri pie vienas rokas, pieci pie otras

un nu lauzās. Bet Jēkus nosvieda visus gar zemi kā siseņus un

lielskungs pārbrīnījies to vien attapa izsaukt: „Ak tu Spēkujēkus!"

Nopelnītos desmit rubļus Jēkus, no lielkunga saņemdams, at-

deva kopīgi nodzert. Un dzerdami visi tad kristīja Jēku par

Spēkujēku un no tā laika vairs citādi nesauca. Tas nu tas.

Bet rudenī, kad sāka labību kult, Spēkujēkus noņēmās viens

pats savrūp kult, atsevišķi no citiem strādniekiem, jo viņš kūlumu

saberza tik smalki, kā salmi nemaz nepalika, pelavas un graudi

vien; citi kūlēji, zināms, to nesoēja un tādēļ viņiem kopā nevedās.

Bet pa naktim, rijā guļot, Spēkujēkus vienādi gulēja uz ār-

diem, dēļus pārlikdams krusteniski pār ārdiem un rijas durvis

līdz galam atstādams vaļā, lai karsti nebūtu. Citi gulētāji apakšā

dabūja diezgan izsalties, bet neviens nedrīkstēja Spēkujēkum

ieteikties, ka durvis cieti turāmas, jo visi viņu bijās, bet visi arī

viņu mīlēja, tādēļ ka Spēkujēkus katrreiz savus biedrus aizstā-

vēja, kad bargais lielskungs gribēja kādu mocīt.

Tomēr vienreiz — joki nebūs — citi strādnieki sarunājās: to

ieradumu Spēkujēkum vajagot atradināt. Cik ilgi lai salstot, ik

naktis aukstā rijā gulēdami? Labi. Norunāja tā: ārdus izbīdīt

tik reti, ka guļamo dēļu gali maz vien atbalstītos, un tad naktī,

kad Spēkujēkus aizmidzis, vienam kāju gala ārds drusku jāpagrū-

žot, gan tad Spēkujēkus ar visiem dēļiem nobraukšot zemē un

ieradumu atmetīšot. Labi! runāts, dalīts. Pienāca nakts, visi

aizmiga. Uz vienu reizi tāds kritiens, tāds kritiens, ka visa rija

dimdēja. Bet Spēkujēkus kritiena labad ne muti neatplēta, tikai
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izgāja tūliņ laukā, pa brītiņam ienāca atkal atpakaļ ar zaļu bērzu

pagaļu rokā, uzšķīla usruni, iededzināia skalu un nu, vienā rokā

skalu turēdams, otrā pagaļu, visus gulētājus, cieši vē-

rodams, kurš būs nomodā?

Zināms, visi no tā kritiena bija nomodā, bet neviens nedrīk-

stēja ne pirkstu pakustināt. Labāk izlikās par aizmigušu, lai tikai

ar Spēkujēku nebūtu jāsalecas. Tikai viens vienīgs aiz muguras

paplēta drusku acis un ievēroja, ka zaļai bērzu pagalei sula pa

galu tecēja laukā, cik stipri Spēkujēkus dusmās pagaļu bija sa-

spiedis.

Beidzot pārliecinājies, ka visi gul, Spēkujēkus nosvieda mal-

kas gabalu tik dikti zemē, kā ietrieca cietā rijas klonā veselu

pēdu dziļi.
Bet no tās reizes uz ārdiem viņš vairs negulēja.
Reiz dārzā Spēkujēkus nejauki bij aizkaitinājis lielkungu.

Lielskungs nevarēja ieredzēt, ka Spēkujēkus arvienu citus strād-

niekus aizstāvēja. Un tā dusmās lielskungs vairāk neko, sasauca

visus ļaudis un pavēlēja Spēkujēku gūstīt; bet Spēkujēkus izrāva

apsi, ārdu resnumā, ar visām saknēm, izklīdināja ļaudis un tad

skrēja ar apsi lielkungam pakaļ, triekdams vairāk reizes to ap

muižu, kamēr tā piekausēja, ka pakrita gar zemi un iesāka lūg-

ties, lai jel Spēkujēkus neņemot viņam dzīvību!

„Labi!" Spēkujēkus atteica, „man tavas dzīvības nevajaga;
bet to es nosaku: ja ap mani vēl kāds ķerstīsies, lai sargās!"

Tā pārgāja tā reize. Pienāca ziema; bija jāved malka. Te

lielskungs atkal nevar valdīties, ieteiksies Spēkujēkum, ka viņš

par daudz mazus vezumus vedot. Spēkujēkus pasmējās par liel-

kunga muļķību un atsacīja, lai tikai nu gaidot, nu pamākšot īstais

vezums viņam pēc prāta. Un kas ir? Spēkujēkus aizbrauca

mežā, uzkrāva pusasi, sasēja zirgam kājas, uzlika to arī uz ve-

zuma un pats pārvilka visu pusasi, visu zirgu muižā.

Lielskungs tagad, nudien, pārbijās un lūgšus lūdza Mežkal-

niešus, lai jel neturot neviens Spēkujēku vairs, lai palīdzot to aiz-

dabūt projām. Un Spēkujēkum, kā likās, tas īsti patika. Viņš

labprāt šķīrās no šejienes un aizgāja uz Aģes novadu, Rīgas pusē.
Tur viņš apmetās Permesu mājā un dzīvoja jo labi. Bet muižā

viņam dažas dienas bija jāatklausa alus brūzī, kur alu uzdzer-

dams ik dienas triju vīru darbus veica. Par to laiku, kamēr viņš
brūzī klausīja, māju pārredzēja Permesu atraitne ar savu meitu.

Un viņas abas likās ļoti labas saimnieces esam, jo piena un sviesta

Permesos arvienu bija tik daudz, tik daudz; nevienā citā mājā to

lēti nedzirdēja.
Bet vienreiz Spēkujēkus neviļot apcēla, kur tas sviesta dau-

dzums gadās. Viņš pusnaktī nāk no muižas mājā un ierauga divas

spīganas pa gaisu aizlaižamies. Nu, tas nu vēl nekas — cik spī-



471

ganu pa naktim nedauzās! Bet ieies iekša — skatās, skatās: abas

teicamās saimnieces pazudušas: ne māte ir mājā, ne meita mājā.

„Pag!" viņš domāja, „tās pašas bija tās spīganas!" un nu cieši

apņēmās novērot, kā šīs to dara. Labi. Otru vakaru —ko mans

Spēkujēkus darīs? Noslēpās saimnieces kambarī un gaidīja ra-

ganu stundu. Atnāk pusnakts, saimniece ar meitu cēlās augšā,
saģērbjas jocīgi jo jocīgi, vēl piesien krāsns slaukāmās slotes par

astēm, iesvaidās ar burvju zālēm un tad tos vārdus:
— „Visur

pāri, nekur ķerties!" trīsreiz izteikdamas —pazuda kā ēnas.

Bet Spēkujēkus — vai nu par jokiem), vai no tiesas — arī

iesvaidījās ar burvju zālēm un izsacīja raganu vārdus otrādi: „Ne-
kur pāri, visur ķerties!" Un kā to bija izteicis, tā ar visu smago

ozola rpiestu, pie kuras bija pieķēries — pacēlās gaisā un slkrēja
un skrēja, kamēr noskrēja īsvešā vietā, pie svešām durvim un ap-

stājās. Nu, ko nu? Šis nepaliks vis ārpusē — ies iekšā. lieiet

iekšā — atron lielu, asinim aptraipītu istabu, istabas vidū galdu,

uz galda govju pļeckas un ap galdu raganu pie raganas, zināms,
Permesu saimnieci ar meitu arī tai pulkā. Un visas raganas ēda

šīs pašas govju pļeekas kā katru baltmaizi. Kamēr Spēkujēkus

skatījās, pabrīnījās par tādu ēdienu, te atvērās durvis — ienāk

viens ar ragiem iekšā, un tas bija pats velns. lenāk šis iekšā,

pienāk Spēkujēkumi klāt: nu, ko viņš esot atnesis?

„Ko esmu atnesis?" Spēkujēkus brīnījās. „Ko tad tu īsti

gribēji, lai es te atnesu?"

Bet par tādu atbildi velns traks, tūliņ Spēkujēkum krūtīs

iekšā un ar visu piestu izgrūda pa durvim laukā. Un ko domāt?

Kā nu izgrūda laukā, šis nav vis vairs nekādā durvju priekšā,

bet taisni lielā, dziļā ūdenī. Laime vēl, ika attapa piestai pieķer-
ties un tad, tad ar mokām izpeldēja gan malā. Izpeldēja malā —

nu skatīsies, skatīsies, kur īsti atronas? Atjēdzās: tepat Permesu

purvā pie Linu ezeriņa.

Bet nu viņš atminas vairāk reižu dzirdējis, ka dūņainā Linu

ezeriņā veļi dzīvojot. Agrāk nebija ticējis tam, bet tagad bija

jātic, vai ,grib, vai negrib, ka dzīvo gan veļi.
Tomēr no tās dienas Spēkujēkum, nemaz vairs nepatika Per-

mesos pie tādām raganām palikt; labāk ņēmās un aizgāja no te-

jienes prom uz Igauņu zemes pusi. Un raganām viņš jau arī vairs

nebija ieredzams, tādēļ ka bija pakaļ skrējis un visu noskatījies,

kur šīs pa naktim vazājās.

Gāja, gāja gar jūrmalu vien —jegriezās vienā krogā: lai do-

dot vācistabu, gribot nakti pārgulēt. Bet krodznieks izstāstīja,
ka vācistabā neviens nevarot gulēt, miera nedabūjot. Spēkujēkus

atsacīja: lai, lai! gan jau pārtikšot, gan! Un gāja tikai gulēt: kas

viņam lielas bažas gar tādām tenkām?
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Gulēja, gulēja — te ap pusnakti nāks viens kungs pa aizšau-

tām durvim iekšā, ziepju putas kuldams, bārdas nazi slīpēdams,
un sāks Spēkujēkum bārdu dzīt.

Bet Spēkujēkus saķēra kungam rokas: „Kā tu vari man bārdu

aiztikt?"

Kungs atsacīja: „Tas ir labi, ka mani uzbildēji! Ja tu nebūtu

uzbildējis, es tev rīkli būtu pārgriezis."

„Kādēl tā?"

„Tadej, ka šeit man arī rīkli pārgrieza, jo priekš septiņiem

gadiem es šai krogā pārgulēju un toreizējs krodznieks, kas tagad

sen jau nosities, manu naudu iekārodams, pārgrieza man rīkli un

apraka manas miesas ķēķī apakš uguns kura. Tādēļ ikkatru nakti

te nācu gulētājiem bārdu dzīt, lai vini mani būtu aiztikuši, uzru-

nājuši un apņēmušies manus kaulus no uguns kura apakšas iz-

ņemt, ka varu vienreiz mierā dusēt. Tu nu pirmais mani aiz-

skāri; tev arī mani kauli rītu jāizņem un jāaprok, kur pieklājas."

Labi. Rītā Spēkujēkus to arī padarīja; un no tās dienas vāc-

istabā neviens vairs miera netraucēja.
Bet Spēkujēkus gāja tālāk un uz pašām Igauņu robežām, sa-

līga pie viena saimnieka par puisi. Tam saimniekam bija loti skai-

sta meita. Tā iemīlēja stipro, stalto Spēkujēku. Bet saimnieks

bija nodomājis meitu citam saimniekam! izprecināt un nelaida pie
Spēkujēka. Tomēr kāzas darināt un galītn Spēkujēkum cerības

izjaukt, to saimnieks arī nedrīkstēja. Viņš, bijās ka Spēkujēkus otru

brūtgānu kāzu dienā nesamai. Nu, ko nu? Gudroja, gudroja —

beidzot saimnieks sagudroja viltību. Viņš sūtīšot Spēkujēku ar

muižas brandvīnu uz Rīgu un, kamēr tad 300 verstis, turp un

šurp, izbraukāšot, varēšot kāzas nosvinēt.

Labi. ledeva Spēkujēkum vecus, vecus vāģelus (ratelus),

vecu, vecu zirģeli un lai nu brauc.

Brauca, brauca, bet kādā pusceļā, vientuļā silā, pusnakts laikā

vāģiem pārlūza ass, zirģelis piekusa un Spēkujēkus, it kā pare-

dzējis, kas mājā par to laiku notiek, sāka piepeši līgavas labad

skumt.

Te par laimi — kur gadījies, kur ne — pienāk vecs vīriņš:

„Ko tu te dari?"

„Tā un tā —diezin kā mājā ar manu līgavu? — Gribēju pa-

steigties atpakaļ un nu vēl par nelaimi ass salūza."

„Nekas — es tev palīdzēšu! Še šis mazais kociņš; pieliec
asi pie vāģiem, piegrūd kociņu un saki trīsreiz: „Lai tā paliek!"
tad ass būs vesela. Tad, lai tu ātrāk mājā tiktu, izlej brandvīna

vāti zemē, pusstopa tiesu tikai atstāj, aizbrauc tukšā uz Rīgu,

piepildi tur vāti ar ūdeni tam pusstopam klāt, piegrūd ar šo ko-

ciņu vātij un saki: „Lai tā paliek!" tad vātī radīsies atkal skaidrs

brandvīns. Bet, ja tev kādreiz ievajadzētos kaut kurā lietā ar
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kociņu pielikto labumu atņemt, tad piegrūd kociņu, sacīdams :

„Lai tā nepaliek!" — tūdaļ labums pazudīs."
To sacījis, vīriņš pazuda. Bet Spēkujēkus, tagad tukšā brauk-

dams, drīzi vien nokļuva Rīgā, izdarīja, kas darāms, un pārradās
mājā taisni kāzu dienā, kad jau brūte sēdēja aiz galda salaulāta

un patlaban jaunais vīrs bija apkampis šo.

To redzot, Spēkujēkum sirds iedegās; dusmās viņš pieskrēja
ar kociņu jaunajam pārim klāt, iesaukdamies: „Lai tā paliek!"

Tūdaļ abi, kā saistīti, palika viens pie otra un nevarēja ne pēdu
atkustēt nost. Cik ilgi viņš viņus tā saturējis, tas nav zināms;

bet kad visi sāka Spēkujēku lūgt un saimnieks par atmaksu vai

visu apsolīja, tad Spēkujēkus atkal apžēlojās par abiem un pa-
laida ar kociņu vaļā.

Pēc tam Spēkujēkus visu savu mantu izdalījis nabagiem un

esot aizgājis uz jūru par kuģenieku.
Daži stāsta atkal, ka Spēkujēkus neesot gājis par kuģenieku,

bet kungi to nošāvuši. Vēl citi stāsta, ka viņš tīri godīgi miris.

Piezīme. Stroja bijis tāds sods: 50 pērēji, ar gadaudžu rīkstēm rokā,
nostādīti pa labi roki, 50 pa kreisi. Kuļamo cilvēku kailu tad piesējuši pie
ratiem un divreiz, projām un atpakaļ, veduši pērējiem garām. Divreiz caur

stroju bijuši 200 sitieni. L. P.

8. A. 650 C. 301. Alf rēds, Pasakas, 1893, 49 (20).

Dzīvoja reiz viena ļoti liela sieva, ko sauca par lielo Grietu;
tai bija dēls, kas, tikai vēl septiņi gadi vecs būdams, kļuva dēvēts

par stipro Ansi.

„Mēs esam nabaga ļaudis," māte reiz sacīja dēlam, „tāpēc tev

laikus jāstrādā un jāmācās ēst svešu maizi. Zemnieki ņem tikai

stiprus ļaudis dienastā, tādēļ ej uz mežu un atnes man krietnu

nastu malkas, tad es tev teikšu, vai būsi jau svešumā derīgs."

Ansītis arī mātei paklausīja, lai gan par tuvējo šķiršanos no-

bēdājās, bet viņa nastiņa pārnākot bija vēl gluži maza. Par to

viņš bija priecīgs, jo māte nu atzina, ka viņš vēl par nespēcīgu un

drīkstēja vēl septiņi gadi mājā palikt. Kad tie bija atkal pagājuši,
māte viņu sūtīja otrreiz pēc malkas. Tagad tam klājās pavisam

citādi. Egles tas izrāva kā niedres un pānesa mājā kā spalvas.

Tagad mātei bija veselam gadam malkas diezgan un Ansis

varēja siet ceļa somu un iet uz kaimiņu pagastu vietas meklēt.

Pie pirmā saimnieka, kur tas pieteicās, jau bija divi kalpi un trešā

tam nevajadzēja, bet Ansi tomēr pieņēma, tādēļ, ka viņš no skopā

saimnieka neprasīja neikādas algas, bet tās vietā tikai brīvību ik-

gadus saimniekam vienu plauku par ausi dot.

Pirmais darbs, pie ka tam vajadzēja palīdzēt, bija meža: bija

malka jācērt un jāved mājā. Bet rati bija par daudz piekrauti un
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zirgi nespēja tos ne no vietas kustināt. Te Ansis uzmeta zirgus

uz vezuma un pats aizrāva ratus uz māju, ka noputēja vien. Saim-

nieks, to redzēdams, kasījās aiz ausim un pie tam ar šaušalām

domāja uz salīgto gada pļauku. Bet viņš par to nelika nekā ma-

nīt un sēdās tikai ar Ansi pie galda. Te Ansis darīja atkal savu

pienākumu un saimnieks atkal kasījās aiz ausim, jo te viņš no-

skārta, ka šis kalps vienā gadā viņu ar visu viņa mantu būtu

ēdis. Bet te viņam iekrita padoms prātā, kā viņš no tā varētu

tikt vaļā. „Mana sieva," tā viņš šim sacīja, „priekš kādām dienām

ir iemetusi akā savu laulības gredzenu, nokāp lejā un uznes man

viņu augšā."
Ansis arī paklausīja. Bet tikko tas bija apakšā, kad saim-

nieks ar kalpiem tam uzbēra veselu vezumu akmeņu virsū.

„Dzeniet vistas no augšas projām," atskanēja balss no apak-

šas, „viņas kasa smiltis akā!"

Saimniekam nu bija jāķeras pie svarīgāka līdzekļa: viņš lika

zvanu no baznīcas torņa noņemt un iemest akā, jo tam taču va-

jadzēja visu Ansi apsegt.

„Oho, kas tā man par glītu cepuri!" atskanēja otrreiz Anša

balss no apakšas. Nu nebija vairs cita padoma, kā nolaist dzirnu

akmeni lejā.

„Pag!" Ansis kliedza, „te jau man ir gredzens, ejiet no gai-

smas nost, es tūliņ nākšu!"

Ar zvanu galvā un dzirnu akmeni uz pirksta Ansis uzkāpa

augšā. Saimnieks atkal domāja par savām ausim un dāvināja An-

sim tikdaudz naudas un mantas, cik tam vajadzēja, lai varētu pa

pasauli tālāk ceļot.
ledams savu ceļu, viņš satika divi biedrus, medinieku un

zvejnieku, kas tāpat kā viņš, bija bez vietas. Vienu dienu kopā

nostaigājuši, tie nonāca pie vienas vientuļas mājiņas un pārgulēja

šeit. No rīta agri tie pamodās ļoti izsalkuši. Vairāk nekas tur

nebija atrodams, kā viens grāpis un mazs gabaliņš gaļas, un tas

jau visiem trim nepietika. Zvejniekam bija jāpaliek mājā par pa-

vāru, kamēr mednieks ar Ansi izgāja mežā raudzīt vairāk pārti-

kas. Pavārs uzkāra katlu v- —ns, bet te pielīda kāda maza

riebīga sieviete un lūdza kādu mazu gabaliņu gaļas. Labais zvej-

nieks jau noliecās, gribēdams tai gabaliņu nogriezt, bet šī tam

tūliņ uz muguras, nežēlīgi to spieda un briesmīgi saskrāpēja ģīmi.

Citur patvēruma neatrazdams, viņš beidzot palīda zem krāsns.

Drīz vecā arī pazuda un uguns izdzisa.

Pret vakaru pārnāca abi biedri, kas par laimi bija lāci nome-

dījuši. Tūliņ visi trīs ķērās pie darba, nodīrāja to, iztīrīja un izvā-

rījuši, sataisīja sev gardas vakariņas.
Rīts ausa un nu gāja zvejnieks ar Ansi medības, mednieks

turpretim apsargāja māju un sagatavoja ēdamo. Šim nu atkal
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notika gluži tas pats, ko jau zvejnieks 'bija piedzīvojis. Vecene ar

sarkanajiem kamzoļiem tam atkal pielīda klāt un, kamēr tas vi-

ņai grieza gabalu gaļas, viņa tam uzlēca mugurā, saskrambāja
ģīmi un beigās to pasvieda zem krāsns. Viņš vēl turpat tupēja,
kad abi biedri vakarā pārnāca mājā un prasīja pēc vakariņām.
Šoreiz bija jāiztiek bez ēdiena.

Tā pienāca trešā diena. Neviens no izpērtajiem nebija otram

par to ne vārda bildis, katrs cieta, zobus sakodis, un slepeni prie-

cājās, ka nākošo gaidot tas pats liktenis. Šodien Ansis palika

mājā, zvejnieks ar mednieiku aizgāja mežā. Tiklīdz ko viņš sāka

vārīt ēdienu, izsalkusi sieva pieklauvēja pie durvim un lūdzās

gabalu gaļas, ko viņa arī dabūja. Bet tikko tā gribēja Ansim lekt

mugurā, šis jau bija to pamanījis. Viņš noķēra to pie rokas un

mētāja viņu tik ilgi pa gaisu, kamēr tai elpa aizrāvās. Tad viņš
to sasēja un nometa tur, kur abi iepriekšējie bija gulējuši. Šodien

loti agri abi biedri pārnāca mājā, jau iepriekš smiedamies par pē-

rienu, ko arī Ansis būšot dabūjis. Bet par brīnumu tie nu dabūja

pavisam ko citu redzēt.

Bet Ansis gribēja no sava piedzīvojuma arī kaut ko panākt.

Viņš veco raganu no krāsns apakšas ātrāk neizlaida, līdz tā tam

bija kādu noslēpumu atklājusi. Viņš nu dabūja dzirdēt, ka šai

kalnā, kur mazā mājiņa stāvēja, esot dziļa klints aiza, kas novedot

pie kādas brīnumu pils. Šajā pilī dzīvojot viena princese, ko ap-

sargājot pūķis. Kas šo uzvarēšot, tas iemantošot līdz ar prince-
ses roku arī visu mantu, kas pilī atrodoties. Visi trīs nogāja pie

alas un caur lozi nosprieda, kuram pirmajam pa virvi jānolaižas

lejā. Ansim bija jāiesāk. Apakšā viņš atrada pili, būvētu tīri no

zelta un dārgiem akmeņiem, un tai pilī arī pašu princesi. Šī vi-

ņam cēla vīnu un maizi priekšā, caur ko viņš kļuva vēl trīsreiz

stiprāks, nekā papriekšu. Tad viņa tam iedeva stiprāko šķēpu,

ar ko tam bija pūķis jānokauj. Šis arī drīz vien nolaidās ar varenu

troksni lejā un spļāva zilu uguni no rīkles. Ar vienu cirtienu An-

sis nezvēram nocirta galvu, bet uguns liesmu pārņemts, arī pats

pakrita bez samaņas pie zemes.

Te piesteidzās princese un atspirdzināja viņu ar vīnu un

maizi, tā kā viņš tūliņ atžirga un nu jutās vēl trīs reiz stiprāks
nekā papriekšu. Tas bija arī vajadzīgs, jo drīz vien sacēlās jauns
troksnis un otrs pūķis, laidās zemē, vēl ugunīgāks un lielāks kā

pirmais. Cīniņš atkal sākās, pils trīcēja un dimdēja, dūmi ap-

tumšoja gluži gaisu, tomēr Ansis cirta ar savu zobenu pret zvēru,

tā ka asinis straumēm tecēja un nezvēra galva aizripoja tālu no

rumpja. Taču arī dūšīgajam cīnītājam zuda prāti un bez sama-

ņas tas pakrita blakus savam pretiniekam!.
Princese atkal piesteidzas tam klat un stiprināja to ar vīnu un

maizi, tā kā tas drīzi vien pamodās. Tad viņa lika savam kalpo-
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nēm ienest to pilī un nolikt labā mīkstā gultā, lai tur atdusētos līdz

otram rītam. Tagad princese iedeva viņam trešo šķēpu, kas bija
vēl lielāks un labāks par abiem pirmajiem. Pēc tam, kad viņš ar

vīnu un maizi bija vēl trīs reiz spēcīgāks tapis, princese viņam

paziņoja, ka nu vēl trešais un lielākais pūķis jāuzvar. Vēl tā viņu

pamudināja un izskaidroja, ka viņu abu laime vai nelaime atkarā-

jas vienīgi no šīs cīņas.

Trešais pūķis nāca lejā, šņākdams un krākdams, sēru un

uguni no rīkles vemdams. Pilnas trīs stundas vilkās cīņa, līdz šis

nezvērs nobeidzās, bet arī Ansis bija kā bez dzīvības pakritis pie

zemes. Kad viss bija apklusis, princese piesteidzās tam klāt un

ar viņas palīdzību viņš atdarīja savas acis un drīz vien atžirga.
Ansis nu pacēlās ar princesi no apakšzemes, apprecēja to un dzī-

voja laimīgi.

9. A. 650 C. Nīcā, L. P, kr. LP, Vī, 413 (112, 22 pie z.).

Reiz vienam kungam iegrimuši rati braucot. Tur tuvumā

bijis izdaudzināts vīrs. legājis pie tā, sacīdams: „Vecais tēv, vai

nelīgsi pie manis par puisi?"

„Kālab ne? Bet algu citādu negribu: dod tik daudz, cik varu

apēst."

Labi. Un tā nu vecais tēvs izcēlis ratus un aizgājis līdz. Bet

viņš kungam ik uz ēdiena apēdis cepli maizes, pusmuci siļķu un

toveri putras. Pirmā dienā kungs viņu raidījis art. Šis sajūdzis
visus kunga zirgus arklā un aparis visus kunga laukus vienā

dienā. Tad raidījis akmeņu lauzt. Salauzis ar rokām vien tūk-

stošiem asu vienā dienā- Tad raidījis mežā priežu lauzt un dāvā-

jis cirvi. Vecais tēvs atbildējis: „Kur es tādu cirvi likšu, vai es

iešu mežā dunduru sist," — lai nokalot trīs birkavu cirvi, tad jā.

Nu aizgājis ar lielo cirvi un izlauzis visas priedes, cik tai

mežā bijušas. Bet vakarā vēl noķēris mežā lauvu, iejūdzis ratos

un lepni pārbraucis- Nu kungs sabijies un gudrojis veco tēvu no-

galināt: saaicinājis medībās un tad mežā medīdams domājis veco

tēvu nošaut. Bet vecais tēvs mežā saķēris visus putnus pie

astēm un sanesis kungam medījumu bez gala. Palicis žēl kun-

gam tik labu cilvēku šaut, gudrojis citādi to nogalināt. Sūtījis
savā dārzā pa nakti negantu putnu ganīt. Bet vecais tēvs pār-

metis putnu pār žogu un iegājis kungam sacīt, ka izganījis. Nu

kungs sūtījis veco tēvu baznīcā izdzīt velnus. Šis paņēmis lielo

cirvi, izšķaidījis velnus pa malu malām un pats arī aizgājis.

Piezīme. Pēc cita esot aris ar baltu ķēvi un bērzu birzē gulējusi
brūna kuņa. Kad kuna būtu nākusi mājā, tad arī šim būtu bijis jānāk. Bet

viņš ar bozi nositis kunu un nācis, kad pats iegribējies mājā. L. P.
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10. A. 650 C. E. Hiršsons, Talsos, T. Dzintarkalna kr.

Pie apakšzemes tētiņa kalpojis viens milzis, kas tik vien do-

mājis, kā tikt šinī gaišā pasaulē, kur cilvēks no milžiem baidoties.

Daudz reiz viņš runājis: „Jā, kas tur nekaitēs! lebāzīs tik mazo

pirkstiņu dravinieka kambarī un varēs ēst medu cik gribēs."
Vienu reizi, kad apakšzemes tētiņš aizgājis uz pirti pērties,

milzis pārkāpis par apakšzemes vārtiem un nonācis šai pasaulē.
Tas noticis naktij iestājoties, kad velni bijuši sapulcējušies mež-

malā un taisījušies iet spokoties viena saimnieka mājā. „Kas tie

tur par melniem vīriņiem?" milzis brīnīdamies iesaucies un sagrā-

bis visus velnus savos pirkstos. Velni nu gan spārdījušies un

spļaudījušies, bet milzis tik noteicis: „Nekā! Ja jūs negādāsit

man simtu birkavu medus, tad jūsu dzīvība būs mana."

Velni sabijušies, kur tik daudz medus dabūt, sākuši lūgties:

„Kam tev, cienīgs milža kungs, tik daudz medus vajaga? Mēs

tev labāk atnesīsim desmit cūkas un simtu kukuļu maizes."

„Tas vēl labāk!" milzis iesaucies un velni aizgājuši pēc solī-

tās tiesas.

ledami velni apspriedušies, kurp gan lai nu ejot. Viens iesau-

cies: „lesim tepat pie saimnieka!"

„Nē, nē!" citi velni atbildējuši,
„

tagad ir saimnieka dēls mājā,

tas mums visiem ausis noraus."

„Nekā!" teicis atkal pirmais velns, „es pats vakar aiz loga

noklausījos, kā viņš tēvam sacīja, ka būšot mājā tikai tad, kad jau

zvaigznes būšot pilnā mirdzumā."

Kamēr velni tā sprieduši, tikmēr saimnieka dēls aizgājis uz

mežmalu un ieraudzījis par brīnumu tur kalnu, kāda senāk tur

nav bijis. Viņš nu uzkāpj uz tā kalna un redz, ka sāk nākt velni

ar cūkām un maizi.

„Kas tie par velniem?" saimnieka dēls uzkliedz.

No šā kliedziena pamostas milzis un sāk šņākt. Nu tik vēl

saimnieka dēls noprot, ka viņš atrodas uz milža muguras. Milzis,

ieraudzījis velnus ar cūkām un maizi, sāk celties augšā, un saim-

nieka dēls, krizdams, ieveļas milža kabatā.

„Ko nu laba atnesāt?" milzis uzprasa velniem.

„Labas lietas," viens velns atbild.

„Kur tad jūs tādas labas lietas dabūjāt?" milzis jauta tālāk.

„Tepat saimnieka mājā," velni iesaucās.

„Nu tad ejiet!" milzis atlaiž velnus un sāk bāzt cūkas viena

un maizi otrā kabatā. Cūkas gan nežēlīgi kviec, bet milzim tas

nekas.
Arī saimnieka dēls paliek milža kabatā un sāk prātot, kā nu

tikt laukā un kā milzi sodīt. Viņš nu noklausās, kā milzis pie se-

vis runā: «Apakšzemes tētiņš gan dusmosies, ka es no viņa aiz-

bēgu."
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To izdzirdīs, saimnieka dēls kliedz stiprā balsī: „Milzi, bēdz!

Apakšzemes tētiņš dzenas pakal."

Milzis no bailēm sāk tā skriet, ka saimnieka dēls ar visām

savām cūkām izkrīt no milža kabatām.

Saimnieka dēls nu steigšus vien aizdzen cūkas uz māju, pa-

ķer savu lielo šķēpu un nostājas ar to mežmalā. Kā nu milzis

dodas mežā, tā viņš uzskrien uz šķēpa, kas ieduras viņam vēderā.

Saimnieka dēls viņam' uzsauc: „Še tev, še tev! Citam cūkas ēst!"

Milzis tūliņ nokrīt gar zemi un nobeidzas.

Tās zemes ķēniņš dabū dzirdēt, ka saimnieka dēls izglābis
zemi no milža briesmām, piedāvā tam savu vienīgo meitu, par

sievu. Dēls apprecē ķēniņa meitu, un kad vecais ķēniņš mirst,
tad viņš paliek par valdnieku.

11. A. 650C. Lapas Mārtiņš, Gudrais Ansis un velns,

111, 1902, 104 (26).

Reiz velns nodomājis savu dēlu likt uzaudzināt pie cilvēkiem.

Viņš to nēsājis apkārt, visiem piedāvādams par audžu bērnu, bet

neviens to nepieņēmis. Tad viņš pēdīgi vienā naktī to nolicis pie
viena saimnieka durvim, kam pašam nebija neviena bērna. Saim-

nieks to nu arī paturējis pie sevis. Pie bērna svāreiņiem bijis pie-

sprausts papīra gabaliņš, kur bijis kaut kas uzrakstīts; bet saim-

nieks neprātis lasīt un aizgājis ar to pie muižkunga aptaujāties.
Muižkungs viņam pastāstījis, ka uz papīra esot rakstīts, ka bērna

vārds esot Spēks. Saimniēks gan pabrīnījies par tādu vārdu, bet

tomēr domājis: „Kad jau bērnam tāds vārds ir kristībā dots, tad

lai ar' paliek!"
Kad puisēns paaudzis, tad drīz vien izrādījies, ka ir sava

vārda cienīgs. Jau puikas gados viņš bijis stiprāks nekā pieau-

guši spēka vīri.

Reiz ziemā no muižas atsūtīta saimniekam ziņa, ka jāiet kun-

gam malku cirst un ka par vienu klaušu dienu jāsacērt vesela

ass malkas. Saimnieks jautājis savam audžudēlam, kas jau bijis

gadu sešpadsmit vecs, vai šis neiešot viņu vietā malku cirst.

Spēks atbildējis: „Labprāt, bet tad gādā man arī tādu cirvi,
kas man pa spēkam!"

Tēvs gājis pie kalēja un licis uzkalt savam dēlam divi pudi

smagu cirvi. Spēks apģērbies, aizbāzis smago cirvi aiz jostas

un aizgājis uz kunga mežu. Mežā aizgājis, viņš nolicies pie uguns-
kura gulēt un sācis tik dikti krākt, ka viss mežs trīcējis. Citi mal-

kas cirtēji, redzēdami gulētāju ar lielo cirvi aiz jostas, tikai aiz-

metuši krustu no bailēm.

Spēks nogulējis līdz sestdienas pusdienai, kad citi malkas

cirtēji jau taisījušies beigt savu nedēļas darbu. Atnācis arī kungs
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ar vagaru pierakstīt sacirsto malku. Nu arī gulētājs pamodies,
uzlēcis kājas un redzējis, ka darbs tūliņ jau būs jānodod. Viņš

sa_grabis savu cirvi un sācis cirst kokus, ka viss mežs skanējis.
Para stundās arī viņš sacirtis savas sešas asis un sakrāvis visu

ielās, kā pienākas.
Kungs brīnīdamies pārdomājis pie sevis: „Tāds strādnieks

man muižā derētu."

Viņš piegājis pie Spēka un prasījis: „Vai tu negribētu nākt pie
manis uz muižu par kalpu?"

«Labprāt, ja mans audžu tēvs atļauj," Spēks atbildējis.
Kungs atlaidis Spēka tēvam visus klaušu darbus, un tas nu

arī atvēlējis savu audžu dēlu kungam. Kungs prasa atkal Spē-
kam: „Kādu algu tu prasi?"

Spēks atteicis: „Ko nu par algu runāt, kad tēvam tiek atlaisti

klaušu_ darbi ? Tikai ēst prasu, cik man gribas."
„Est tu dabūsi, cik vien jaudāsi apēst," kungs priecādamies

atbildējis.
Kad Spēks aizgājis uz muižu, kungs tam iedevis divus zirgus

ar lielām ragavām', lai pārvedot sienu no pļavas. Spēks arī aiz-

braucis uz pļavu, nocirtis pļavmalā četras krietnas egles uzsējis
tās uz ragavām un uzvēlis uz tām eglēm divas lielas siena kau-

dzes. Zirgi nu nevarējuši ragavu ne pakustināt. Spēks no du-

smām nositis zirgus, uzsviedis tos uz vezuma, un pārvilcis lielo ve-

zumu pats mājā. Mājā pārnācis, Spēks apēdis visas ēdamas lie-

tas, kādas tik dabūjis rokā. Pēc ēšanas viņš nolicies gulēt un

krācis tik dikti, ka sienas trīcējušas.
Muižas ļaudis steigušies pastāstīt arī kungam visu, kas noti-

cies, un prātojuši, ka Spēks nevarot būt cilvēks, bet laikam gan

pats velns cilvēku izskatā. Kungs arī sabijies un nezinājis, ko ar

viņu darīt un kā pieēdināt. Kaimiņos dzīvojis kāds burvis, ko

saukuši par gudro Ansi, un kungs sadomājis šo Ansi aicināt pa-

līgā. Spēkam viņš uzdevis izrakt lielu dīķi un ierādījis tam dīķa
vietu. Šis nu licis kalējam uzkalt divi pudi smagu lāpstu un sācis

ar to strādāt. Drīz vien dīķa malā pacēlušies veseli kalni no iz-

raktām zemēm.

Atnācis Ansis un sācis domāt, kā Spēkam gādāt vakariņas.

Lielajā podā, kur muižas lopiem dzēriens vārīts, viņš licis saliet

kādus desmit spaiņus ūdens un tad piebērt pilnu podu ar zirgu

mēsliem. Tā tad nu vārījuši lielajam ēdējam putru. Vakarā Spēks

jau bijis dīķi izracis, sēdies pie Anša sagādātām vakariņām un

bijis ar tām gluži mierā.

Nākošā rītā Ansis pasacījis Spēkam, ka kungs gribot vienā

tukšā smiltājā taisīt zvēru dārzu. Lai šis nu tur sastādot labi lie-

lus kokus no meža un lai aptaisot labi augstu sētu visapkārt. Triju
dienu laikā koki jau bijuši sastādīti un arī sēta aptaisīta apkārt.
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Nu Ansis licis Spēkam, lai sameklējot mežā arī zvērus pa pā-

riem un lai pārvedot tos dārzā. Divus lielus briežus Spēks viegli
vien pārvedis no meža. Nu bijuši jāpārved divi lāči, bet ar tiem

viņam klājies daudz grūtāki. Pēdīgi viņš tomēr nēšus pārnesis
divus lāčus, kuriem ķepas un purni bijuši sasieti ar valgiem.

Kad lāči bijuši atnesti, tad Ansis licis, lai sameklējot arī di-

vus vilkus. Spēks gan strīdējies pretī, ka vilku nevajagot, bet

Ansis pastāvējis, ka kungs tā esot vēlējis un kunga pavēle esot

jāizpilda. Spēks par to bijis loti saīdzis un aizgājis gulēt.
Nākošā rītā Spēks aizgājis uz mežu, bet nu vairs nepārnācis

mājā. Vai nu vilki viņu mežā saplosījuši, jeb viņš aizgājis uz elli

pie citiem velniem.

Piezīme. Šī pasaka ir še stipri saīsināta, atmetot liekos apraksta sī-

kumus. „Qudrais Ansis" gan še drusku atgādina Piebalgā un apkārtnē dau-

dzināto burvi Kurmi, bet savu nosaukumu viņš gan ir dabūjis no vācu pasakas
„Stiprā Anša". Nevar tomēr droši zināt, vai šī pārmaina jau notikusi tautas

mutē, jeb Lapas Mārtiņš še ir palīdzējis arī no savas puses. P. Š.

12. A. 650 C. M. A. Alksnis, Skaistā. Fil. Biedr. Raksti. XII, 47.

Kaidā molā dzeivova dāds ar buobu. Jīm nabeja bārnu. Vīnu

reizi dāds atīt uz mežu piec molkas. Mežā jis sateik veceiti, kurs

pasņādze jam mainu pagaleiti un sacieja, lai šū pagaleiti nas uz

muojom un švopoj treis dūnas un nakts.

Dāds nūcierta kuorti, nu kuras nūdūmova iztaisīt šyupieli,
un atguoja uz sātu. Sātā atguoj's, jis vysu izstuostieja sovai sīvai.

Sīva beja cīš prīceiga. Šyupelis tyka iztaiseits un pagaleiti šyu-

pova treis dīnas. Pādējuos dīnas vokorā pagaleite teišām suoka

kustēties un izdūt skaņas.
Sīva saskatējuos un atroda šyupielī bārnu. Bārns beja skaists

un lels. Jī tū nūkristeja Kūkati. Kad Kūkats puordzeivova pīcus

godus, jis beja lūti lels un dykts (stiprs). Jis ņese uz placym zyrgu

ar vysu vazumu, ruove kūkus nu sakņom. Nasaskatūtīs uz sovu

spāku, jis beja ari laimeigs, un kū jis gribēja nu treis aizdūmuotim

vaicuojumim, pīsapildijuos divi nu citureiz ari visi. Dīnas laikā

Kūkats beja lels, bet kad jis apsaguluos un aizmyga, palyka kai

vīnkuoršs bārns. Sīva baidejuos nu Kūkaša un tamdiei lyudze

dādu, lai jis tū naktī nūgalynoj. Veiram beja žāl sova bārna. Jis

iztaiseja kasti, īlyka bārnu jimā un aizņese uz upi, kur palaida jū

pa straumi uz leju. Dāds atsagrīzuos sātā un dzeivova vacū

dzeivi, bet dāls pluovuoja pa upi kastē.

Reitā jis pasamūduos un napazyna, kur atsarūņ. Kasti beja

izvylkus kaida sīvīte un attaisējus vaļā. Bārnu jei apguldeja

gultā. Kūkats suoka staiguot pa ustobom. Vysuos ustobuos beja

kuorteiba. Klāvā jis atrūn nūkautu veceiti un sasītu sīvīti. Kū-

kats izzynova, ka šei sīvīte jū izgluobe, un ka jū sasēja zagli, kur
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Latviešu pasakas un teikas. VIII. — 31.

aplaupeja jīm gonomūs pulkus, Kūkats nūsapyutuos un saceja:
„Koč ba itys veceits palyktu dzeivs!"

Piec šitim vuordim jis ar sīvīti aizīt uz ustobu. Sīvīte īdūd jam
āst. Pa ieššonas laiku īīt ustobā veceits, kurs tikai nasen atpakaļ

beja nūsysts. Sīvīte nūsabejuos, bet Kūkats sacieja: „Maņ ir

spāks, jes nūgalynuošu vysus slāpkauņus."
Pa ieššonas laiku slāpkauņi aizvede lūpus uz mežu un atguoja

aplaupeitu sātu. Kūkats jūs sakāva un sasēja, īkyure lelu guņi
un sadadzynova vysus slāpkauņus. Piec tam Kūkats aizguoja uz

mežu, kur beja slāpkauņu sāta, nūdadzynova slāpkauņu sātu, pa-

gātne jūs montu un atsagrīze uz sovu sātu. Kūkaša spāks beja cīš

le 1
s un jis dzeivova ilgi, kēre zvierus un atņese uz sātu dzeivus.

Naiuol nu jūs sātys dzeivova buorgs un lels miļzis, kurs āde

laud's. Kūkats tū apveice un ar tū nūvierse īdzeivūtuojimi drau-

dūšuos brīsmys.
Vīnā dīnā pi Kūkaša atguoja ziņņeši nu tuoluos ķēņiņa valsts

un praseija, lai jīm paļeidz, juo jūs ķēņiņam bejus vīna meita, kuru

nūlaupiejs ļauns gors. Kūkats daudz naskuma, atsasveicynuojuos
nu sovejim un aizbrauce uz tuolū ķēņiņa valsti. Ceļš beja gars

un saisteits ar gryuteibom. Ļaunais gors beja puorsaviertīs par

zvieru un vairuokas reizes uzbruka Kūkašam un juo pavadūņim.
Kūkats ļaunū goru puorspēja un nūgalynova, ar kū ari ķēņiņa
meita beja gluobta. Kēņiņš par tū beja cīš prīceigs un Kūkašam

par atleidzeibu deve pus ķēņiņa vaļsteibos. Kūkats nu dzeivova

laimeigi.

13. A. 650 C. Latgales pasaka, Latvju kultūras kr.

Reiz vīnam popam beja taids kolps, kas tam ļūti napatyka,

un jis gribēja jū izgubēt. Kolpam tyka uzdūti dažaidi gryuti dorbi,

bet jis vysus jūs veicja.
Vīnu dīnu pops lyka kolpam aizjyugt divus zyrgus, pīlikt ro-

tus ar rudzu nu mīžu maisim un braukt uz vaina patmolom. Kolps,

braukdams uz patmolom', pi upes pīgyustīja ļūti daudz vēžu un

dabuoja tik pat daudz svečju. Pībraucis pi patmolom, jis salīmēja

aizdadzynuotuos sveces vēžim uz mugoras un palaida jus pa-

go\mā, bet pats īguoja īškā pi vaina. Valns jam tyulīt prosa:

„Kas tu esi par cvlvāku?"

Kolps atbildēja: „Es asu Dīva dāls."

„Kur tovi eņģeļi?" vaicuoja valns.

„Pa pagolmu staigoj," atbildēja kolps-

Valns izguoja pagolmā un radz, ka visapkuort gun's kustuos.

Jis pa tymsu vēžus naredzēja un dūmuoja, ka tuos ir eņģeļu gunis.
Jis nūsabijīs īskrīn īškā un soka: „Tagad radžu, ka tu esi Dīva

dāls!"
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Valins dreiži vīn samola kolpam mvltus un jis -nobrauca pi

popa. Pops vaicoj: „Kur tu samali itūs myltus?"

Kolps atbild: „Valna patmoluos."

Popam tys napatyka, ka valni kolpu nav saplūsījuši. Pēc

kaida ilaika pops īsoka: „Es tev uzdūšu pēdējū dorbu. Jo veiksi,
tad dzeivuosi laimīgi. Tev juopajem moza laiva, juopuorbrauc
desmit verstu plots azars, tad tamā pusē satyksi myužīgu laimi,
kuru vāluok man puorvessi."

Kolps sāduos laiviņā īškā un laidjuos braukt par azaru. Ilgu
laiku viļņi jū šyupuoja pa azaru, leidz galīgi izsvīdja uz vīnas so-

lās. Tur jis sastopa zalta zyrgu. Zyrgs suoka lūti smuki zvīgt.

Kolps ķērās jam krēpēs, bet zyrgs sabyra vīnā kaudzē un puorsa-

vērtja par lelu, lelu naudas kuponu. Kalps, sagruobis zalta naudu,

izbyuvēja laivu un braucja atpakaļ uz popu. Pops jū mīlīgi sa-

jēmja un tagad nūžāluoja, ka agruok najēdzīgi mācījis. Tai jī obēji

laimīgi nūdzeivuoja leidz mvuža golam.

14. A. 660 C. V. Zacharska no A. Žeigurova Ludzas apr.

Viļakas Indričos.

Kaidu reizi senējūs laikūs dzeivuoja vīns bednys [nabags]
zemnīks ar sovu sīvu. Vīnu reizi itys zemnīks, struoduodams

griutu dorbu, cīši saslyma un dreiži nūmyra. Pec juo nuovis pa-

lvka juo sīva, kura beja griuta un staiguoja pādējūs laikūs,
Sīvītei pec veira tyka pavysam griuti dzeivuot, jei nūguoja uz

mežu, tī jei sataisēja nu egles zoru sev ustobeņi, losēja kaidas

ūgas un sēnes, ar tū dzeivuoja un baruojuos. Sovā laikā sīvīte

radīja dālu, kurs nu pyrmuos dīnys suoka staiguot un runuot.

Par kaidu nedēli dāls runoj uz sovu muoti tai: „Es sadūmuoju,

mameņa, nūpelnēt naudys. Pa itū celi, kur īt par mežu, cīši daudz

brauc kupču ar precēm, es jīm aizlikšu celi un jīman samoksuos."

Vīnu dīnu možais dāls nūguoja uz mežu, pīgrīzja daudz lelu

prīdiju un pīlyka uz ceļa, taišņi tymā dīnā braucja daudz kupču
ar precēm' un taipat braucja kēneņč tuos kēnestis. Kupči dabraucja
pi tūs pīgriustūs prīdju, veras: navar nikai puorbraukt, un taipat
nūteirēt celi jīm nabeja spāka. Puika stuov un smejas, kai runoj
kupči. Jis soka uz kupču: „Cik jius man izmoksuosit, es tiuieņ
nūteirēšu celi?"

Kupči un pats kēneņč veras uz mazū puiku un smejas. Kē-

neņč runoj uz puiku: „Kai tu vari taidus kūkus nu ceļa nūvilkt?"

Puika seka: „Aizmoksuojīt man, es tiuieņ nūteirēšu celi."

„Labi," pascēja kēneņč, „es tevi ar tovu muoti pajemšu da

sevis dzeivuot, ka tu tiuieņ nūteirēsi celi."

„Labi!" pascēja puika un suoka struoduot. Jis tiuieņ ar vīnu

rūku satvēra vīnu prīdi un atsvīdja molā, ar ūtru rūku ūtru prīdi,
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par minūtu desmit ceļš tyka teirs. Kupči un pats kēneņč breinuo-

juos, ka mozs mozs puika taids lels styprinīks. Kēneņč pajēmja
itū puiku pi sevis, tai pat juo muoti un nūvedja jūs uz sovu pili.
Tī kēneņč puikam atdevja pusi sovys kēnestis. Tai itys puika pi
kēneņa izauga lels un palylka par lelu styprinīku, kaida nav un

nabeja uz šuo pasaula. Itū styprinīku vysas kēnestis beistas, par

tū kēneņč nikaidu vaidu nataisa un dzeivuoja mīrīgi. Stiprinīks
arī dzeivuoja un dzīsmes dzīduoja, nikam ceļa nadūdams.

15. A. 650 C. V. Zacharska no A. Belaka Rozentovas pag.

Senejuos laikuos vīnā cīmā nūmyra sīvai veirs. Sīva palyka
vīna un navarēja nikai puordzeivuot, cīši bēdīga beja. Vīnu reizi

jei sadūmuoja: „īšu uz mežu un tī dzeivuošu, baruošūs ar ūgom

un sēnēm."

Tai kai sadūmuoja, tai i padarēja. Nūguoja mežā un tur kaidu

laiku tai dzeivuoja. Dīvs jai deva dālu, lelu styprinīku, un tys

dāls auga ni pa dīnom, bet pa stundorn. Izauga lels, styprs un

šmuks veirs. Dāls sadūmuoja iztaiseit ustobiņu, kur vareišūt

dzeivuot ar sovu muoti. Pīnesja kuoršu un syunu i sataisēja usto-

biņu, taišņi ceļa molā, uz lūti skaistas vītas. Pa tū ceļu pastuo-

veigi braukuoja vysaidi muižinīki un kēņini. Vīnu raizi styprinīks

sadūmuoja tīm muižinīkim padarīt smīklu. Pajēmja lelus prīdus
un egles aiz viersyuņu un saguozja uz ceļa škārs garums, tai kai

navarēja nikai puorbraukt. Pats atsasāduos uz vīnas egles gola

un dzīd. Veras: brauc muižinīki un ķēniņš. Jis pazaslēpjas aiz

kūkim un skotuos, kas byus. Tī pībrauca un breinuos, kas tys

ira. Kod jī brauca uz pilsātu, ceļš beja breivs, bet tagad' navar

nimoz puorbraukt. Jī suoka runuot: „Ja kas byutu tū ceļu at-

svabinuojis, mes jam labi samoksuotu."

Styprinīks izdzierdēja un pazajēmjās atsvabynuot ceļu. Mui-

žinīki veras, ka tys styprinīks izskotuos vēl kai puika, viņi nimoz

i ticēt nagrvbēja, ka tys atsvabinuos ceļu. Bet veras, ka jis tīšom

vysu izdorēja un paruodēja vēl kaidu jis ustobu sataisēja, Ķēni-

ņam tys puika patyka un jis jū ar muoti pajēmja da sevis. Pa-

ruodīja jam sovas treis meitas un soka: „Jem sev vīnu por sīvu 1
,

kuru tu tyk grybi."

Styprinīks izmeklēja pašu jaunuokū un šmukuokū un apsa-

prēcējuos ar jū. Kēninš īdeva jami pusi sovas kēnists un tai jī

dzeivuoja, koleidz citi ķēniņi sazadusmuojuos un suoka celt vaidus.

Styprinīks sameklēja sev zyrgu, nūsāduos un aizbrauca _ka-
ruot. Bet sīvai dreiži dzyma dāls, vēl stypruoks kai juo tavs.

Jis tai auga, koleidz tāvs atbrauca nu kara. Radzādams taidu

stypru dālu, tāvs sadūmuoja pazavērt, kurs nu jīm obējim ir

stypruoks: jis voi juo dāls. Dāls pajēmja tāva zyrgu aiz astes un
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izkratēja jam kaulus nu uodys. Tū radzādams, tāvs pabrīnuojuos,
ka dāls stypruoks kai jis. Un tai jī dzeivuoja labi un mīrīgi, vysus

šovus īnaidnīkus varēja nūsyst un daudz montu sev dabūt.

16. A. 650 C. V. Zacharska no Z. Bogdanovas Rozento-

v a s pag.

Vinu reizi senējūs laikūs dzeivuoja uz šuos pasauļa vīna at-

raitja. Tai atraitei dzyma dāls, kurs auga na stundām, apa minū-

tēm un dreiži izauga lels briugonc. Jam beja daudz spāka un juo

spāku navar nikas ni aprakstāt ni posokā izstuostēt. Itys stypri-

nīks dzeivuoja ar muoti vīnu vīt un cīši sovu muoti mīluoja un

žāluoja. Muotei ar dālu beja dzeivuot lūti labi.

Vīnu reizi tuos kēnestis kēneņč, kur dzeivuoja itys stypri-

nīks, suoka karuot un dreiži itū kēneņi cyts kēneņč pasyta. Sty-
prinīks veras: ka juo kēnestis kēneņč sasysts, jis tiuieņ pajem

sovu zūbeņu un nūīt pi kēneņa. Kai īraudzēja kēneņč, ka juo pilī

īguoja vīns jaunais puis's, jis nu reizis pazyna, ka itys cylvāks ir

lels styprinīks. Kēņeņč tiuieņ pasaucja stvprlnīku sovā kambarī

un vaicoj jam: „Kū tu man pasceisi?"

Styprinīks suoka runuot: „Es, kēneņa tāvs, dzieržu, ka myusu

kēnesti cīši pasyta svešs kēneņč. Es dūmuoju īt jam pretim un

ar sovu zūbenu atcierst jam golvu."

Kēneņč pazavēra uz styprinīku un nu lelvs prīcys gauži nūza-

rauduoja, bet styprinīks soka uz kēneņi: „Kēneņa tāvs, tu ar oso-

rom naraudi, a dūd man pošu lobū zyrgu un es dreižuok juošu,
koleidz ir vēl debesīs sauleitja."

Kēneņč tiulen pasaucja šovus kolpus un lyka atvest pošu
lobū zyrgu, kurijis skrīn pa gaisu. Kolpi tiulen izpildēja kēneņa

pavēli un atvedja zyrgu, kuru jīm pascēja pats kēneņč. Stypri-
nīks pazavasaluojās ar kēneņi, sāduos uz zyrga un nūjuoja pa

gaisu taišņi tī, kur karuoja tys svešais kēneņč. Tī styprinīks reiži

sasyta vysu tū kēneņa karaspāku un atjuoj otkon laimeigs un prī-

ceigs pi kēneņa un stuosta, kai jis karuoja un vysus pretinīkus

pasyta. Kēneņč beja cīši prīceigs par taidu lelu dorbu un īdevja

styprinīkam pusi sovas kēnestis. Styprinīks pajēmja pusi kēne-

stis nu kēneņa, atvedja sovu muoti atraiti un nyu dzeivoj laimeigi.
Kas tī pi juo beja, madu ar olu dzēra, pa lyupim tecēja, a mutī

natyka.

17. A. 650 C. V. Zacharska no A. Regžas Rozentovas pag.

Sen senējuos laikuos šai pasauli beja lela kēnestja, tymā kē-

nestjā beja kēniņč un ļaudis tur dzeivuoja ļūti mīreigi. Vīnu godu

tī atguoja lela un dusmeiga ciuška, kura suoka kotru dīnu ēst pa
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desmit jaunus meitus. Ļaudis nikuo navarēja padareit tai dusmei-

gai un lelai ciuškai. Tai puorguoja daudz, daudz godu, ciuška jau
daudz meitu tymā kēnestī apēdja un palyka par leluoku kai pats
kēneņč. Kū jei gribēja ar laudim darēt, tū darēja.

Vīnu reizi itei ciuška satvēra kēneņa meitu un nūnesja uz

sovu ustobu. Kēneņa meita beja cīši skaista, jei nagribēja jū ēst.

Kēneņa meitai beja mozeņč suneits, kūris vysod beja pi meitys.
Un kod jū satvēra ciuška, suneits ar nūskrēja pakal. Ciuška vīnu

reizi nūguoja mekleit, kūjai pajēst, a ustobu aizgriudja ar bolkim,
kab kēneņa_ meita naizleistu. Koleidz ciuškys nabeja, kēneņa
meita rokstēja gruomotus un ar suneiti syutēja tāvam, a kēneņč
ar suneiti syutēja jai atbildi atpakaļ.

Vīnu reizi kēneņč ar sovu kēneņini roksta meitai, kab jei
izzynuotu nu ciuškys, kas ir uz šuo pasauļa stypruoks par jū. Kē-

neņa meita vīnu reizi vaicoj ciuškai: „Kas uz šuo pasauļa ir sty-
pruoks par tevim?"

Ciuška nikam ituo narunuoja, bet kēneņa meitu jis cīši ml-

luoja un jai ari pascēja: „Myusu kēnestī ir vīns zemnīks Jurs,

kurijis ir stypruoks par manim."

Kēneņa meitai ituo tik vajadzēja. Jei, kod ciuškys nabeja

sātā, puordevja tū ar suneiti šovam tāvam. Kēneņč, dabuojums

zynuot, ka ir juo kēnestī taids cylvāks Jurs, kurijis ir stypruoks

par ciušku, suoka meklēt jū un dreiži ari atroda. Atīt kēneņč

tymā ustobeņī, kur dzeivoj Jurs, un vaicoj. „Tja dzeivoj Jurs?"

„Jā!" atbildēja pats Jurs, kurijis kai īraudzēja kēneņi, nu rei-

zis nūsabeida, bet golu golā palyka mīreigs. Kēneņč suoka jū

prasēt, kab jis kai nebejs paleidzeitu nūkaut itū lelū dusmeigū

ciušku. Par juo dorbu kēneņč pascēja atdūt pusi sovas kēnestļSj

bet Jurs nagribēja īt pretim ciuškai. Kū darēt? Jis salasēja kai-

dus symts bārnu un nūsyutēja pi Jura, kab jī rauduodami prasētu

Juru gluobt jūs nu ciuškys. Jurs pazavēra uz mozū barnu osoru,

jam tvīka jūs žāl un jis pascēja jīirm: „Eitja uz sātu un dzeivuojīt

mīreigi! Vairuok jiusus nikas naaizkars."

Bārni vysi prīceigi nūguoja uz sovu sātu, a Jurs pajēmja
treis symti pudu vylnys, īsmērēja ar dagutu, aptyna pats sevi un

nūguoja tī, kur dzeivuoja lela un dusmeiga ciuška. Daīt Jurs pi

ustobys durovu un sauc ciušku uorā. Izīt ciuška un vaicoj Juram :

„Kū tev vajag?"

Jurs jai atbilda: „Isim teirā teiruma!"

Ciuška nu reizis pazyna stynrū Juru un gribēja nuglobuotīs nu

juo, bet Jurs uzklīdzja: „Aj dreižuok, a to ar vysu ustobu sarau-

steišu!"

Nūsabeida ciuška un suoka prasēt Juru, kab ituo jis nada-

reitu. Sataisēja jī mīru padaleit kēnesti uz pusis. Jurs tiuieņ

lyka, kab kalvis sataiseitu lelu orklu puordzeit ežmali. Kod orklys
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Beja gotovs, Jurs aizjiudzja ciušku un puordzvna ežmali uz pusis
kēnestis. Kū jīm tagan darēt? Zemi jī jau padalēja.

„Vajag padalīt jiurus yudini," pascēja Jurs, „a to tu vari pas-

cēt, ka es tovu yudini jemu."
Kai Jurs ar ciušku izbraucja uz pusis jiuru, jis satvēra ciušku

aiz juos golvys nu reizis atruovja golvu un īsvīdja jiurus vilnūs.

Jurs izdarēja itū dorbu, atbraucja uz sovu ustobeņi un napajēmja
nu kēneņa nikur nikuo. Kēneņč nagribēja jū tai palaist, atdevja

jam par sīvu sovu šmukū meitu, kuru jis izgluobja nu lelys ciuš-

kys. Tai nu tuo laiku tymā kēnestī laud's dzeivoj cīši mīreigi, a

Jurs ar dzeivoj ar kēneņa meitu laimeigi, dzer brandiņi un ād

lobus ēžumus.

18. A. 650 C. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. LP, VI, 217 (29, 2).

Priēkš gadiem piecdesmit reiz vidzemniekiem salenieku ceļā

apkusuši zirgi. Tai brīdī gadījies vienam saimniekam garām iet;
tas teicis: Jūsu zirgi vairs nespēj vilkt; bet cik dosit? Mans

puisis jūsu miltu vezumu (16 pūri) panesīs."
Šie gan tiepušies, ka nepanesīšot; bet saimnieks tūliņ mierā

derēt. Labi, saderējuši par 30 dālderiem. Atnācis puisis: lai vi-

sus miltu maisus saliekot vienā maisā jeb saberot vienā, tad viņš

nesīšot, kur vien gribot. Sabēruši arī visus 16 pūru lielā maisā.

Puisis nu nocirtis ne visai lielu priedi, izšāvis maisa galam cauri

un aiznesis lielo nastu līdz Slokas sudmalām. Sudmalās vaicājis
saimniekam: vai atpakaļ arī jānesot.

Lai nesot!

Un tā atnesis vēl atpakaļ arī. Puisis par nesienu dabūjis pieci
dālderi no derības naudas.

19. A. 650 C. Brlvnieku Liesma no 93 g. vecās Lības Čai-

be s. Jkr. V, 1896, 118, 87. LP, VII, I, 779, 9.

Vienam tēvam bija dēls tik stiprs un nevaldāms, ka tēvs ne-

varēja ar to galā tikt un citu vairs nezināja darīt, kā viņu nodot

pie saimnieka, lai mācās maizīti pelnīt un kungu bīties. Bet tai-

snība jau paliek: tāda vārna pērta, tāda nepērta. Dēliņš bija un

palika tas pats arī citā vietā. Priekšā viņam, nolika klaipu maizes

un bļodu putras, tādu pašu melnu, kāda jau spainī mēdz būt —

saimnieki jau neturēs visu baltu — puisis paskatījās bļodā, no-

spļāvās un laida bļodu ar visu putru kaktā.

„Ak tu bada kāsis!" sāka saimniece šķendēt, to redzēdama.

Bet zēns nebija slinks, ķēra saimniecei aiz bizes un, ierāvis viņu

Kaktā, deva viņai, ka deva, līdz vairs nemaz nekustējās.
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Saimnieks ienāca un, redzēdams, kas noticis, tas izsauca pār-
traukts: «Nelabais! ko tu nu dari? Vai apēdīsi man sievu?"

Bet zēns nu atkal saimniekam virsū un vinu min, ka min.

Saimnieks gan sacīja: „Vadzi, laid taču vaļā; ja vakariņas nesmē-

ķēja, tad ej klētī pie gaļas un ēd, cik gribi!"

Tomēr zēns nelikās ne dzirdot, uzkāpis ar celi uz viņa krūtīm,

tas viņu nožņaudza. Tad aizgāja uz klēti, noēdās labi gaļas un

atstāja mājas.
Nu zēns salīga pie paša kunga; bet arī kungs nevarēja viņu

savaldīt —no paklausības nebija ne smakas. Kungs sasauca reizi

visus muižas ļaudis un lika zēnu pērt; bet šis izsvaidīja viņus uz

visām pusēm <kā ķilķenus, ieskrēja pie paša kunga un to pagalam

nomušķīja. Par iaimi kungs bija paziņojis_ savus radiniekus, lai

tam kara spēku palīgā atsūta; šis palīgs atnāca īstā brīdī un atrada

viņu vēl dzīvu. Kara vīri gribēja nu zēnu saķert; bet šis nosita

katru, kas tam tuvojās, un tad aizgāja.
Puisim vairs nepatika kalpot, viņš tikai gāja un gāja pa pa-

sauli. Daudz bija to, kurus tas satika, bet visus viņš nosita un

pabāza tos patiltē. Reiz viņš satika velnu.

„Klausies!" šis sacīja, „kā tu iedrīksties man atņemt tik daudz

dzīvību? Tās man vēl bija tik vajadzīgas. Sargies! Citādi klā-

sies slikti!"

Puisis tikai pasmējās vien un tik ko satika kadu pretim nā-

kam, tad tas viņu atkal nosita un pabāza patilte. Nu arī velns

klāt. No dusmām uguni vien spļaudams, tas skrēja puisim virsū.

Bet šis kā kampa velnam aiz_ kajam un ka sita viņa galvu pret

zemi, tad velns tikai notirinājās vien ka ods un bija beigts.

Nu atskrēja velns ar trim galvām. Viņš aiz dusmām raudāja,

kad redzēja nosisto velnu arī pabāztu patilte. Nerātnais dels tikai

sēdēja mierīgi uz tilta mergām un smēķēja mazu Julķīti. Tik ko

velns tam pienāca kaut cik tuvu, tad viņš tam svieda ar akmeni

un nolauza velnam divus ragus. Velns, saskaities, nebedza vis,

bet devās tikai puisim virsu, ka pats negaiss. Sis noplēsa no tilta

mergam labu metamo un kā ar to deva, tad velnam purns bij pušu.

Velns nokrācās un, saņēmies beidzamos speķus, devas atkal pui-

sim virsū; bet šis izrāvis nosisto velnēnu no patiltes, aptinies viņa

asti ap roku un deva tikai velnam pa degunu, pa acim. Sis aiz-

skrēja, tādas pirts nevarēdams izciest

Pēc acumirkļa sāka zeme dimdēt, gaisa rukt ka pērkons.

Melns mākons apklāja visu zemi. Velns ar deviņām galvām at-

skrēja pie tilta, paskatījies uz nosisto velnēnu, viņa nolauztiem ra-

giem tas spļāva aiz dusmām tīru sutu un zēveli. Nerātnais dels

īsakampis velnēnu aiz astes, nostājas vidu uz tilta un sagaidīja

mierīgi deviņgalvi. Bet šis, kā spēra viņam, tad tas izšķīda uz

visām pusēm.
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20. A. 650 C. M. Šiliņa Vīkselniekos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 189 (15, 5).

Vienam bagātam saimniekam bijis dēls, aplam liels ēdējs. Jo

lielāks paaudzis, jo vairāk gribējis ēst: katrā ēdiena laikā viņam
vajadzējis divi podi maizes, divi podi gaļas, citādi nav izticis.

Beidzot tēvs manījis: ja tā vēl kādu laiku ēdīs, tad — gribot, ne-

gribot — jāmūk no mājām ārā, tādēļ sūtījis dēlu, lai pelna pats

maizi. Lielēdējs gājis, gājis, bet nekur vietu atrast. Kas tad

tādu ies pieēdināt? Katrs atmet ar roku. Te vienu dienu iegājis

pilsētā; gājis gar vienu namu garām un apvaicājies nama meitai,
vai nevajagot strādnieka — pienesīšot ūdeni — ko neko. Šī at-

teikusi, ka šinī pilsētā ūdeņa pavisam neesot; bet ja viņš no citu-

rienes ūdeni atnestu, viņam labprāt maksātu trīs dukāti par nēsi.

Neko darīt — Lielēdējs gājis ūdeni pameklēt. Izgājis no pil-

sēta, apgulies ceļmalā pie liela akmeņa un aizmidzis. Te sapņos

pienācis vecs vīriņš un sacījis: „Labs ēdējs tu esi, to zinu, tādēļ
tev arī labi jāpeln, citādi drīzi bads un trūkums pienāks. Atvel

to akmeni, apakšā būs avots, nes ūdeni pilsētā pārdot, būs pelņa

laba; varēsi ēst labi,"

Lielēdējs atmodies un jutis, ka modinātājs un skubinātājs

viņa laime bijusi. Tūliņ pavēlis akmeni —jā: ūdens vai cik! Nu

nesis pilsētā pārdot un par katru nēsi dabūjis trīs dukāti. Nedēļas

laikā tīri bagāts palicis, ko sapelnījis. Bet ļaudis sākuši brīnīties,
kur tas Lielēdis tik daudz ūdeņa ņemot. Gājuši pašlepns skatīties

un redzējuši: šis novel akmeni, piesmel nēšus, uzvel atkal ak-

meni — tur tas ūdens! Nu sarunājuši: kam viņam maksāt dzīvu

naudu, iešot paši pasmelties. Bet nekā. Sanākuši gan — nevarē-

juši novelt akmeni. Lielēdējam vien ļāvies akmens, tas novēlis

viegli jo viegli — šie ne pakustēt. Nu tas nu tas.

Bet nu viņam ar laiku tik daudz naudas sakrājies, ka nezi-

nājis, kur sabērt. Te vienu dienu, ar ūdens nēšiem iedams, dzir-

dējis: vienu namu pārdod. Tā viņš tūliņ noliek nēšus un sasola

par to namu, ko neviens nevar solīt, un nopērk. Un tai namā nu

ierīkojis apcirkni pie apcirkņa un tikai bēris savu naudu tur iekšā.

Viss pilsēts tagad runājis par bagāto ūdens nesēju un pats ķēniņš

meties viņam par draugu, solījis savu meitu par sievu dot un ko

visu ne. Bet ķēniņa meita papriekš gribējusi viņam lielo ēdamo

ligu noradināt. Un ko viņa darījusi? legulusies tādā pavecā

šķirstā un sūtījusi Lielēdējam ziņu, lai nākot to veco šķirstu ķē-

niņam: atpirkt, tas būšot viņa laimes šķirsts, bet lai no Dieva pu-

ses šķirstu nekad vaļā neverot, tad laime aizbēgšot!

Labi, Lielēdējs dabū to zināt un tūliņ ar naudu klāt, nopērk

veco šķirstu un pārved savā istabā. Tur nu nolicis pirkto šķirstu,
lai stāv, pats iet katru dienu ūdeni nest; tikai ēdiena laikā pārnāk
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mājā paēst. Bet ķēniņa meita, katrreiz kā galds apklāts, pamanās
slepus no šķirsta laukā un ikdienas drusciņ vairāk, ikdienas

drusciņ vairāk paņem'no Lielēdēja ēdiena, lai radinātos mazāk ēst.

Lielēdējs, zināms, cik jau nu uzlikts, tik apēd un ka mazliet katru

dienu mazāk ēdiens bijis, to šis nemaz nepamana. Un pēc kādām

nedēļām viņš sāk pats ka nu ēdot tikpat daudz, cik citi
cilvēki.

Te vienu dienu atnāks pie Lielēdēja pats ķēniņš sērst. Atnā-
cis — viņš vaicā: „Lielēdēj! kā tu nu tik maz ēd?"

Lielēdējs atbild: „Kamēr mans vecais laimes šķirsts te istabā,
es pats nezinu, kāpēc tik maz ēdu."

Tad ķēniņš sacījis: „Nu pacel, pacel tam šķirstam vāku, tad

redzēsi, kada īsti tava laime izskatās!"

Pacēlis, ierauga: ķēniņa meita smaida pretiml
.

Nu bijis prie-

cīgs bez gala.
Otrā dienā bagātais ūdens nesējs apņēmis ķēniņa meitu un no

tā laika dzīvojis ķēniņa pilī.

Piezīme. Sal. sekošā numura variantus.

21. A. 650 C. Skolnieks J. Atteka Nīcā, K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bijis viens dēls un tēvs to dēlu saucis par Pē-

teri. Vienu dienu viņi abi gājuši pļaut sienu un vakarā abi nākuši

mājā. Viņiem bijis jāiet pa tādu šauru meža teku, kur uzreizu

no meža iznācis lācis un uzbrucis tēvam. Pēteris gājis no pakaļas
domādams un nemaz to nemanījis. Lācis nu saķēris tēvu, plo-

sījis un lauzījis tēva kaulus. Tad tēvs atcerējies, ka viņam jau
līdz esot palīgs, un saucis savu Pēteri: „Pēteri, mans dēls, tu esi

dikti stiprs, nāc atpestī mani no šī zvēra!"

Tad Pēteris pacēlis acis un ieraudzījis, ka tēvam uzbrucis

liels melns spalvains zvērs. Pēteris nu sagrābis izkapti ciešāki

rokā un gājis glābt savu tēvu no lielā zvēra. Kad viņš piegājis

klāt, tad redzējis, ka tēvs jau gulējis apakš lielā zvēra, kas to plo-

sījis un lauzījis viņa kaulus. Pēteris sapīcis uz zvēru un cirtis

tam ar izkapti pa pašu galvu. Pāršķēlis tam galvu un sācis grai-
zīt ādu. Lācis ierūcies un pacēlies uz pakaļas kājām, bet nokritis

atkal zemē. Tad tēvs piecēlies un sācis lamāt savu dēlu: „Pēter,

kādēļ tu sagraizīji dārgo lāča ādu?"

To teicis, viņš padzinis Pēteri un aizgājis uz māju. Bet Pēte-

ris aizgājis pavisam uz citu pusi. Tā nu viņš klejojis ilgu laiku,
darbu meklēdams, bet nekur nevarējis dabūt. Beidzot viņš iegā-

jis kāda ķēniņa pilī un prasījis tur darbu. Ķēniņš teicis: „Pie
cita darba man tevis ne vajaga, bet paliec man par zosu ganu!"

Pēteris nu arī palicis par zosu ganu. Tā viņš ganījis ilgu
laiku ķēniņa zosis un pēdīgi iemīlējis ķēniņa princesi. Ķēniņš to
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dabūjis zināt un sācis dikti rāt priecēsi ar Pēteri, Kad bāršana

nekā nelīdzējusi, tad beidzot ķēniņš arī atļāvis taisīt viņiem kā-

zas. Drīzā laikā savīkšuši varenas kāzas un Pēteris gājis ielūgt

uz kāzām savu tēvu, kas nu arī atnācis. Kad kāzās viesi bij

diezgan ēduši un dzēruši, tad visi pārgājuši mājā. Palikuši nu

tikai Pēteris ar ķēniņa meitu un veco ķēniņu, kas atstājis znotam

visu savu zemi. Pēteris nu palicis par ķēniņu un dzīvojis ar savu

jauno sievu laimīgi savā valstī..

22. A. 650 C. Teicēja A.Reča Silajāņu pag. Latvju kultū-

ras krājumā.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns boguots saiminīks. Dīvs devja

juo sīvai dālu. Veirs ar sīvu beja lūti prīcīgi un dūmuoja, ka dāls

byus vvsskaistuokais pasaulē. Kad dāls tyka pruovuoks, tad jis

navarēja ni rūku, ni kuoju paceļt. Tāvam ar muoti beja kauns,

ka jūs dāls krūplis. Jam beja uz cepļa pataisīta vīta un tur jis

gulēja leidz treisdesmit godim un vvsu, kū jam vajadzēja, tū jis

darēja uz cepļa. Beja ļūti korsta vosora. Vvsi aizguoja sīna

pļautu. Muote, īdama uz sīnu, soka dālam, lai jis dazaver, kab

kas naīītu ustobā. Kad viņa izguoja, dāls atsagulās un aizmvga.
Uzreizes jis izdzierda, ka nazkas īguoja ustobā. Dāls pasamūda

un vērās, ka īguoja vacs vecīts, kurs soka krūplim: „Kuo tu guļi?
Kuop zemē, parunuosim, kas tev ir!"

Krūplis vysu jam izstuostīja. Tad vecīts teicja: „Cel, cel rū-

kas, varbvut, varēsi nūkuopt nu cepļa!"

Jis suoka kustynuot rūkas un kuojas, un viņas pasadūd. Tū-

reiz vecīts runoj: „Kuop zemē, parunuosim!"

Krūplis atbildēja: „Baist maņ kuopt nu cepļa, kab nanū-

kristu."

„Nikas, nanukrissi, kuop tik drūši!"

Krūplis nūkuopja nu cepļa un palyka taids prīcīgs, ka jis var

staiguot un nikas jau nasuop. Tūreiz krūplis soka: „Munam tā-

vam ir ols, es īšu dabuošu un mes izdzersim uz munu laimi!"

Vecīts beja ar mīru. Saiminīka dāls atnesija olu un dūd pa-

prīšku dzert vecīšam, bet jis runoj: „Na, dāls, dzer tu, es vāluok."

Krūplis tikkū dalyka pi lyupom, kai vysu skrūzi izdzēra un

soka vecīšam: „Kas tys byus, ka es vysu izdzēru?"

Vecīts jam atbilldēja: „Ej un atnes ūtru skrūzi!"

Tad krūplis atnezja ūtru skrūzi, un dūd paprīšku vecīšam

dzert, bet jis otkon soka: „Na, dāls, tu dzer, es vāluok."

Krūplis kai dalyka pi lyupom, tai izdzēra vysu un nūguoja pēc

•trešās skrūzes ols. Otkon vecīts jam dūd paprīšku dzert un jis
otkon vysu izdzēra. Tūreiz vecīts soka jam: „Tai kai tu dāls

izdzēri vysas treis skrūzes ols, atnez vēl catūrtū!"
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Dāls soka: „Tāvs, es tagad varu pajernt un apgrīzt vysu zemi!

Man ļūti daudz spāka!"

Vecīts atbildēja: „Navajag tai dūmot, atnez satūrtū skrūzi,
izdzersim obi divi pa pusei."

Krūplis atnezja vēļ catūrtū skrūzi ols un pusi izdzēra, bet

ūtrū pusi pametja vecīšam. Kad vecīts izdzēra ūtrū pusi, tad

dāls soka: „Es, tāvs, navaru zemes puorgrīzt uz augšu un debesi

uz zemi. Tikai, kas uz zemes stuov, tū es varu puornest."
Tad vecīts soka: „Es esmu pats Dīvs un tev dūšu vuordu

Eljašs un divi guņs zyrgus, tev vajadzēs braukt pa debesim leidz

pasauļa golam!" Tai šūdin vēl Eļjašis braukoj pa debesim ar

guņs zvrgim.

Piezīme. Šī pasaka ir aizjemta no krievu teikas par Muromieti liju
jeb Elijasu (skat. levads, 71. 1. p.), kas ir samaisīts ar bībeles Elijāsu, kas

braucis „ar ugunīgiem zirgiem" (11. Ken. 2. 11) un ar grieķu saules dievu

Hēliju. Tādā zinā Ilia Pie krieviem ir attīstījies par pērkona dievību. P. Š.

23. A. 650 C. Fl. Ankipāns Ludzas Michailovas pag.

Latvju kultūra kr.

Vīnam tāvam beja dāls, kas jau nu mozu dīnu ruodēja sovu

stiprinīka spāku. Reiz pīcu godu vacs jis sasadusmuojīs un nūsytis

kunga zyrgu. Kad jam palyka desmit godu, jis lyudzās nu tāva,

iai palaiž uz cytim styprinīkim veiktās. Tāvs nagribēja laist,
sacīdams: „Dēliņ, palīc nu muojās, tu taču esi vēl mazs, pagaid

diivdesmitū godu, naej vēļ par pīaugušu puisi!"

„Tēt, īsini uz mežu molkas grīztu! Jo es bvutu nastyprs, tad

napavylktu zuogja," soka dāls.

Jī obēji nūguoja uz mežu. Tāvs pīguoja pi dīzgon lela ūzula:

„Dāls, jo nūgrīzsim šū ūzulu, vai byus daudz visaidu lītu nu juo:

spaiņu, kubulu, buču un citu lītu?"

Dāls, labi apsavērīs, soka: „Na, tēt, te litu navar nikaidu pa-

taisīt, bet te, pa eistynam sokūt, byus man vāza."

Tāvs soka: „Jem, dēliņ, zuogjam aiz gola, zuogēsim jū nu

kuoju."

Bet stiprinīks pajēma ūzulu aiz viersvutnes un nūlīcis izruovja

jū ar visom sakneņu. Tāvs, tū radzādams, sabeidās un suoka nu

juo bēgt. Dāls klīdz, lai jīts nabāg, bet tāvs
L
atpakaļ atsavārdamīs,

aizbāg. Stiprinīks pajem ūzulu un nas uz sātu. Tāvs dūmuoja, ka

jis ar kūju jam grib sist, nūbāga muojās, aiztaisīja durovas un na-

laiž dālu istubā. Dāls lyudzās, lai laiž īkšā, bet tāvs nalaiž un

treic nu bailēm. Dāls sasadusmuoja, paspīdja ar ūzulu durovas

un nūguoja prūjom pa pasauli.
Pa mežu īdams, jis sastopa vylku viļksni. Dūmuoja, ku jam

tagad darīt, vai svīst akmeņus, vai kūku raut ar saknēm. Jis



izruova rasnu egli, suoka sist vvllkus un vysus nūsyta Tuoluok

pa ceļu īdams, sastopa pīcdesmit luoču un desmit meža cyuku.

Jī vysi kai vīns uz juo viersom. Jis suoka bēgt un zvēri pakal.

Bāgūt jis sastopa zemnīku brauoūt, kurs, zvērus īraudzējis, suoka

klīgt pēc gluobiņa- Tad stiprinīks izruova ar visom saknēml rasnu

kļavu un ar tū apsyta luoču un meža cyuku vilksni.
Zemnīks par izgluobšonu pajēmja jū pi sevis par dālu un dzei-

voj pa šai dīnai, jo nav miris.

24. A. 650 C. Lestenes mācītājs K. F. Vatsons 1819. g. Jahr cs-

verhandIvn g c n der kurlānd isc h c n Gesell-

schaft fūr Literatur und Kunst, 11, 312.

Priekš mēra laikiem Aizputes apgabalā dzīvojis liels stipri-

nieks Ķints vārdā. Viņš cēlis savas ēkas uz milzu akmeņiem un

ar tādiem pašiem akmeņiem taisījis sētu ap saviem laukiem. Vi-

sus tos akmeņus viņš savadājis ar savu balto ķēvi. Reiz viņš sa-

derējis ar kādu Liepājas tirgotāju, ka viņš aizvedīšot šim uz Lie-

pāju kādu lielu akmeni, divpadsmit pēdu caurmērā. Ķints nu ari

aizvedis to akmeni, bet nelaists pilsētā iekšā. Viņš tad nu nome-

tis to akmeni Grobiņas ceļmalā. Visi šie akmeņi vēl tagad ir

redzami.
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