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1. Pasaku vākšana un kārtošana.

Vākt un kārtot tautas pasakas un teikas ir daudz grūtāks

uzdevums, nekā apstrādāt kādu citu tautas tradiciju nozari, jo
še stāv priekšā nevien milzīgs materiālu daudzums un gluži ne-

aptverama satura dažādība, bet arī pašu šo tradiciju nenoteiktība.

Nav un nevar būt noteiktas robežas, kur beidzas īstās tautas

pasakas un teikas, un kur iesākas patiesi atgadījumi, sapni, hallu-

cinācijas un stāstītāju brīva fantāzija. Dažas pasaciņas ir arī

grūti šķiramas no tautas dziesmām, māņiem, parunām un mīklām.

Pasakas nav arī saistītas ar kādu noteiktu ritumu, meldiju vai

parastu izteiksmi, kādēļ stāstītājiem un uzrakstītājiem ir dota

liela brīvība. Krājējs tikai retis var uzņemt valodas un rakstības

ziņā pavisam nepārlabotus materiālus, bet arī paši krājēji ne

katrreiz ir gājuši pareizo ceļu.
Dažas pasakas, kas ar visādiem prātojumiem ir tīšām garumā

vilktas, esmu arī saīsinājis jeb dalījis, katrreiz uz to aizrādot

piezīmē; bet vērojami pasakas izpušķojumi, kas izteikti tekošā

tautiskā valodā un negroza pasakas saturu, ir atstāti neaizkārti

un arī bez kādām piezīmēm. Ja kādam pasaku vācējam ir vai-

rāk pasakas ar neveikli iepītiem apšaubāmu dievu un varoņu vār-

diem, tad pēdējie ir izmesti, piespraužot attiecīgos aizrādījumus.
Tīši izdomātas pasakas, kādu tomēr ir loti maz, neesmu pavisam

uzņēmis. Tāds spriedums, zināms, paliek subjektīvs, un dažs

lasītājs var ari nebūt ar manu kritiku vienis prātis; bet nekādi

pirmavoti jau netiek iznīcināti, un lielākā pasaku dala jau ir div-

trīs reizes pārdrukāta.
Ja jau mums trūkst drošas atbildes uz jautājumu, kas īsti ir

pasaka vispārīgi, tad, protams, vēl grūtāki ir izšķirt, kas ir lat-

viešu tautas pasaka? Esmu par piemēru dzirdējis spriedumu,
ka latviešiem neesot gandrīz nekādu zvēru pasaciņu. Mūsu

daudzinātās pasaciņas par visādiem zvēriem neesot nekas cits,

kā tikai vispāri pazīstamās rietuma Eiropas pasakas, kuras pie
mums izplatījuši vispirms G. F. Stenders, tad P. E. Šacs un

vēlāku arī citi skolas lasāmu grāmatu autori. Tādā ziņā pazī-
stamo pasaciņu, kur vilkam aste āliņģī iesaluši (G. F. Stenders

64. AŠ, 11, lc), varētu uzskatīt par īstu rietuma Eiropas pasaku,
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kas pie mums pārnesta ar grāmatām. Bet kā par brīnumu, ne-

viens no piesūtītiem variantiem nesaskan pilnīgi ar G. F. Stendera

pasaku. Mūsu dienās šī pasaciņa ir izplatījusies pa visām pa-

saules malām un nonākusi arī pie tādām tautām, kas nekādu

grāmatu nelasa. Es to esmu atradis pat pie jukagiriem (B. M.

loxejibCOH'b
)
MaTepiajībi no H3yqemK) lOKarupCKaro H3biKa h cpojibK-

;iopa, I, Ne 8 un 26) un čukčiem (B. V. Boropa3-b, MaTepiajībi no

H3yqeHiio qyKOTCKaro H3biKa h (poJibKjiopa, I, jNb 104 h 157),

kuru vienīgie kaimiņi ir tungusu ciltis, kurām arī nav nekādu

rakstu. Arī tur pasaciņa ir izvērtusies variantos, tā tad gan ar

mutes vārdiem ienesta, pārveidota un izplatīta. Ja nu pie čukčiem

un jukagiriem šī pasaka varēja nonākt bez grāmatām, tad vēl

vieglāki to varam iedomāties pie latviešiem.

Daži rakstnieki atkal turās pie pretēja ekstrēma domādami,
ka arī G. F. Stenders būšot uzrakstījis latviešu tautas zvēru

pasaciņas, jo neesot pierādīts, no kādiem oriģināliem viņš tās

esot tulkojis. Bet nu Stendera laikos skatījās vispārīgi ar nici-

nāšanu uz tautas tradicijām, izņemot tikai retis kādu tautas

dziesmu cienītāju. Ja nu Stenders jau latviešu tautas dziesmas

ir atradis par rupjām (roh) un bez asprātības, kur esot tikai

zemnieku prieki (bāurisches Vergnūgen) un kultūras trūkums

(Mangel der Kultur), tad nezin, vai būs pareizi meklēt pie viņa
kādu interesi par latviešu pasakām, jo arī par vācu tautas pa-
sakām toreiz vēl loti maz interesējās. Stenders savā pasaku

grāmatā, kā redzams, ir atstāstījis parasti jau sen rakstos daudzi-

nātās zvēru pasaciņas, puse no kurām pieder pie senajām Aisopa
un Faidra pasakām, kamēr pārējās pa lielākai daļai liekas būt

ņemtas no La Fontēna, Gellerta, Lichtvera un citiem fābulu

rakstniekiem. Var būt, ka kādu viņš arī pats ir izdomājis klāt.

Še,_ zināms, nav Jāaizmirst, ka daži stāstiņi Stendera grāmatas
otra dala ir tomēr saistīti ar dažiem Latvijas apgabaliem, kādēļ
bus gan uzrakstīti Latvijā, bet arī šie stāstiņi vēl nav drošas
latviešu tautas tradicijas, jo tie gan būs drīzāk uzrakstīti no vie-

tējo vāciešu mutes. ' Visi šie stāstiņi un pasakas ir sastādīti īstā

Stendera valoda, nevis tekošā tautas runā. Tēlojumos mēs re-

dzam rakstnieku izteiksmi un garīdznieku morāli, nevis tautas

vienkāršo fantāziju. Par visām lietām nav mums nekādu aiz-

rādījumu, ka Stenders savas pasaciņas būtu norakstījis no

pašu latviešu stāstītājiem. Savu pasaku grāmatu viņš ir sa-

rakstījis „latviešiem par ižlustēšanu un gudru mācību" un

turējis par savu uzdevumu iepazīstināt „tumšo" latviešu tautu

ar sava laika Eiropas_ kultūras „gaismu", kādēļ grūti ir iedomā-

ties, ka viņš šim nolūkam būtu izmantojis pašu latviešu tautas

dziesmas un pasakas. Vismaz tas nav pielaižams plašākā ap-

mēra. To ievērojot no Stendera grāmatas, pasakas šai krājumā
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nav uzņemtas, izņemot, zināms, augšā minētām līdzīgās pasa-

ciņas, kas ir uzrakstītas no tautas mutes un tā tad var būt cēlu-

šās arī no citiem avotiem. Plašāki šī Stendera pasaku grāmata

tiks vēl pārrunāta desmitā nodaļā.

Arī dažas citas pasakas būs pie mums pārnākušas ar grā-
matu starpniecību. Pazīstamais pasaku tulkotājs J. Zvaigznīte un

sevišķi L. K. L. Hērvāgens ar savu „Skolas-maizi" ir populāri-

zējis vairāk Grimmu pasakas, kamēr citi rakstnieki ir tulkojuši
arī dažas pārstrādātas „Tūkstoš un vienas nakts" pasakas. Bet

arī šādi piemēri ir dažreiz ieviesušies tautā stipri sagrozītā veidā,

kādēļ ir jāšaubās, vai tie būs cēlušies tikai no minētām grāma-

tām. Šādas pasakas tad arī esmu uzņēmis savā krājumā, šur

tur aizrādīdams uz vērojamiem avotiem. Nav jau arī krājēja, bet

gan pētītāja uzdevums izmeklēt, kā katra pasaka ir pie mums pār-

nākusi un izplatījusies. Lielākā daļa pasaku ir jau palikusi Eiropas
tautu kopmanta, kādēļ šādas starptautiskas pasakas izmetot, mēs

varētu iznīcināt vissvarīgākos materiālus pasaku salīdzināšanā.

Kā brāļu Grimmu vācu pasakas un Afanasjeva krievu pasakas

pa lielākai daļai gan nebūs īsti pašu tautu sacerējumi, tā arī no

latviešu pasaku krājuma nevaram prasīt, lai tas pastāvētu tikai

no īstām un senām latviešu pasakām vien. Bez šaubām pie mums

ir ienesuši pasakas arī vācieši, krievi, leiši, žīdi, igauņi, un citas

tautas. Ja to pieņemam, tad arī dažas Grimmu un „Tūkstoš un

vienas nakts" pasakas, kas gan varbūt ieviesušās pie mums ar

rakstu palīdzību, bet tautas mutē tomēr izvērtušās par jauniem

variantiem, vairs nav atmetamas par neīstu materiālu. Mums

gan pēc iespējas ir jāizvairās no tādām pasakām, kas ir tīšām no

grāmatām norakstītas; bet pie vecu ļaužu stāstītām pasakām

gan šai ziņā nav lietojama visai stingra kritika. Veci ļaudis gan

drīzāk lasīja garīgus rakstus, kamēr pasaku grāmatas vēl līdz

mūsu dienām uz laukiem nav visai populāras.

Stājoties pie pasaku izdošanas, vispirms cēlās jautājums,
vai nebūtu labāki pabeigt A. Lercha-Puškaiša iesākto darbu,

iespiežot gluži bez pārgrozīšanas viņa pasaku krājuma septītās

daļas otru pusi? A. Lerchim-Puškaitim gan mēs nevarēsim at-

ņemt mūsu lielākā pasaku krājēja slavu, jo mūsu dienās vairs

nebūs iespējams savākt tik daudz un tik dažādas pasakas. Tagad

jau liekas būt izmiruši agrāko laiku lielie pasaku stāstītāji, un arī

lauku inteliģence maz vairs interesējas par tautas tradīcijām.
Ar minētā rokraksta publicēšanu pasaku krājējiem drīzāki nāktu

rokā jaunie pasaku materiāli, kamēr plašāka krājuma izdošana

vilcināsies ar gadiem.

Vairāk apstākļi tomēr runa jaunam un plašākam krājumam

par labu. Mūsu dienās vairs nepietiktu ar septītās daļas otras
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puses iespiešanu vien, jo būtu jāpārdrukā arī piecas pirmās daļas,

kuras jau sen vairs nav sastopamas grāmatu tirgu. Ta ka nu

sešās pirmajās daļās pasakas ir ievietotas bez kādas stingri no-

teiktas kārtības, tad viņas nav viegli lietojamas un tadel arī nav

ieteicamas pārdrukāšanai. Septītā dala gan Lerchis-Puškaitis ir

sakārtojis visas savas pasakas pēc noteikta plāna, aizrādot arī uz

iepriekšējo dalu pasakām, bet viņa sistēma ir par smagu, jo viņš

ir uzstādījis par maz pamata pasaku. lemīļotam pasakām jau

allaž ir daudz variantu, un ja tad nu vēl savieno kopa vairāk

līdzīgas pasakas, tad variantu dažādība iznāk par lielu. Tadel

arī Lerchis-Puškaitis ir neretis līdzīgas pasakas šķīris un sve-

šādas savienojis. Tā tad lielam pasaku krājumam Lercha-Puš-

kaiša iekārtojums nav noderīgs. Beidzot ir man vēl nācis liels

daudzums jaunu pasaku un teiku klāt, kuras nu gan nekādā ziņā
nebūtu iespiežamas novecojušā iekārtojumā. levērojot šos jau-
nos materiālus kā arī jaunu iekārtošanas sistēmu, mūsu pasaku

krājums vairs nav uzskatāms tikai par vienkāršu A. Lercha-

Puškaiša pasaku pārstrādājumu.

Pārdrukāt šo pasaku krājumu nevar arī tādēļ, ka Lerchis-

Puškaitis ir uzņēmis ļoti dažādus materiālus bez kādas kritikas.

Starp īstām latviešu tautas pasakām mēs tur sastopam arī leišu

pasakas, dažas grāmatu pasakas un pat tīšus izdomājumus. Liels

pasaku krājums ar daudz variantiem ir nolemts vispirms zinātnes

prasībām, un šādam nolūkam ir vajadzīgi uzticami materiāli. Lai

nu arī nav iespējams vilkt stingru robežu starp drošām un ne-

drošām pasakām, tad tomēr krājēja pienākums ir aizrādīt uz ap-
šaubāmām lietām.

Beidzot mēs nevaram būt vienis prātis ar Lerchi-Puškaiti, kā

viņš šīs pasakas ir dalījis un šķirojis. Viņa krājuma otra un trešā

dala pastāv no trim gluži mazām burtniciņām, bet sestā daļa ir

jau gandrīz tikpat liela kā visas piecas iepriekšējās daļas. Tur-

pretī visus vēlāku pienākušos materiālus, kuri sastāda vairāk kā

pusj no visa viņa pasaku krājuma, viņš ievieto vienā pašā septītā

daļā, dalīdams to divās biezās grāmatās. Arējai pasaku dalīša-

nai, kā jau minēts, atbilst ari iekšējā pasaku šķirošana. Vienai

pasakai ir pielikts vairāk variantu, nekā pēc satura to varētu

pielaist, otrai atkal mazāk. Loti daudz tur ir visādu apakšnodaļu,
kuras bez noteiktas kārtības tiek apzīmētas gan ar romiešu, gan

ar arābiešu cipariem, gan arī ar latīņu burtiem. Ar vienu pašu
numuru neretis ir apzīmēti divi-trīs varianti, kamēr apakšā ar

sīkiem burtiem dažreiz ir piesprausts vēl kāds cits variants, kurš
dažam pētītājam būs taisni vissvarīgākais. Šāds iekārtojums lielā

mērā kavē_ pasaku citēšanu zinātniskos rakstos. Visu minēto

apstākļu dēļ A. Lercha-Puškaiša krājuma vienkārša pārdrukā-
šana nevar tikt atzīta par ieteicamu, un gribot negribot bija jā-
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stājas pie jauna pasaku krājuma izdošanas, kas atbilstu musu

laiku prasībām.
Še mums nav jāaizmirst, ka visādā ziņā priekšzīmīgs pasaku

krājums ar ideālu iekārtojumu nemaz nav domājams. Pasaku

cienītājam, kas tās grib lasīt tikai dzejas dēl, nebūs pa prātam lie-

lais variantu daudzums ar savu vienmuļību, kamēr pasaku pētī-

tājam varianti ir taisni vissvarīgākie materiāli. Bērnu lasīšanai

nav ieteicamas rupjas un šaušalīgas pasakas, pie kādām tomēr ir

jāpieskaita vairāk kā puse no pasakām un teikām. Valodniekam

vislabāk patiktu tādas pasakas, kas ir uzrakstītas tīros dialektos

ar visiem izrunas sīkumiem, bet krājēji tās ir gluži parasti uzrak-

stījuši rakstu valodā. Arī par dialektu pasakām bieži vien rodas

šaubas, vai viss ir pareizi noklausīts un uzrakstīts. Daži ievēro-

jami pasaku pētītāji man ir izteikuši vēlēšanos pielikt vēl pasaku
satura atstāstījumu angļu, franču vai vācu valodā, bet šādi atstā-

stījumi lieliski aizkavētu darbu un sadārdzinātu pašu grāmatu. Te

nu mēs redzam, ka prasības ir loti dažādas un pat gluži pretējas,
ka par visu viņu ievērošanu nevar būt ne runa. Tikpat maz mums

ir cerības savākt kopā visas mūsu pasakas un teikas. Ne katrs

iesūtītais variants arī ir iespiežams rakstos. Sevišķi ja viņš ir

uzrakstīts sabojātā veidā un nesniedz nekā jauna, kā jau nebūtu

citos variantos, tad tas gan var noderēt tautas tradiciju archīvā,

nevis iespiešanai pasaku krājumā.

Kā par pasaku izvēli un uzrakstīšanas veidu dažādiem lasī-

tājiem ir dažādas prasības, tā arī nekāda kārtošanas sistēma ne-

būs visiem speciālistiem pa prātam. Valodnieku un vēsturnieku

prasībām vislabāk noderētu pēc dialektiem un apgabaliem šķiro-
tas pasakas, atstājot satura līdzību uz otra plāna. Mītologs kār-

totu pasakas pēc mītiem, mazāk griežot vērību uz pasaku varoņu

darbiem un jokiem. Pasaku pētītājam turpretī stāv pirmā vietā

pasaku saturs, pēc kura tad visādā ziņā līdzīgiem variantiem va-

jaga būt kopā, lai arī pēc šādas kārtības ir jāsamaisa dažādi dia-

lekti un dažādi mīti.

Tai ziņā nu mums gan nav jāšaubās, ka lielāks pasaku krā-

jums mums ir jākārto vispirms pēc pasaku pētītāju prasībām, bet

arī pēdējās nav nebūt tik vienkāršas un vienādas, ka še nu vairs

nevarētu izcelties nekādas domu starpības. Tā par piemēru pa-

sakas par stiprinieku lāča dēlu var viegli savienot vienā numurā,

ievērojot vienādu varoni; bet ja mēs piegriežam lielāku vērību

varoņa darbiem un viņa darbu biedriem, tad šī vienība atkal izjūk.
Labu skaitu mūsu pasaku par Dievu un Velnu var atdalīt sevišķā

nodaļā, kas īpaši mītologiem būtu pa prātam, bet pasaku salīdzi-

nāšanu šāda grupēšana varētu tikai kavēt, jo še ir ļoti dažādas

pasakas salijušas kopā. Dievs še neretis ir ienācis gudrā brāļa,

vispārīgi cilvēka vai arī lapsas vietā, kamēr populārais velns mūsu
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pasakās parasti ieviešas milža, neprātīgā brāļa, vilka un lāča lomā.

Arī pēc satura šām pasakām trūkst tādas vienības, kāda mums

tur izliekas no pirmā uzskata. Teikas par pasaules radīšanu un

ūdens plūdiem, īstās pasakas, zvēru pasaciņas un joku stāsti ir

tur samaisīti kopā un vienoti tikai ar Dieva un Velna personām.

Atsevišķā nodaļā var grupēt tā sauktās aitioloģiskās pasakas

jeb teikas, kurās atrodam tautas prātojumus, kādēļ kaķis ķer

peles, kādēļ vilkam ir stīvs mugurkauls, kādēļ krauklis ir melns,
kā putni mācījušies dziedāt —un citas līdzīgas lietas. Pēdējā
veida pasakas tomēr nav tik viegli šķiramas no kosmogoniskām

teikām, kuras grib izskaidrot pasaules radīšanu un attīstību, ka-

mēr abu minēto šķiru tradicijas stāv vistuvākos sakaros ar pasa-

kām par Dievu un Velnu. Ja nu arī mēs nostādām aitioloģiskos

principus pirmā vietā un skatāmies uz kosmogoniskiem elemen-

tiem un Dieva un Velna teikām kā uz blakus lietām, tomēr mums

atkal stāv priekšā grūts jautājums, kas tad īsti ir aitioloģiskās

pasakas? Tā par piemēru vecā Aisopa pasaciņa, kur slimais

lauva pēc lapsas padoma saplēš vilku, ir rietuma Eiropā uzglabā-

jusies gluži negrozītā veidā; bet vienā mūsu variantā, kuru ir pie-

sūtījis K. Jansons no Trikātas Plāņiem, mēs jau sastopam aitolo-

ģiskas beigas.

Ļoti tālu izplatījusies, kā jau augšā minēts, ir pazīstamā pa-

saciņa, kur vilkam zvejojot aste iesaluši āliņģī, bez kāda aitiolo-

ģiska pamata. Tikai tādā veidā mēs to sastopam arī mūsu vari-

antos, kuru mums ir loti daudz. K. Krons domā, ka šīs pasaciņas
dzimtene laikam esot Skandināvija. Viņš arī ne bez iemesla pie-
balso Kolmačevskim, kurš ir pārliecināts, ka šis zvejotājs ar

iesalušo un norauto asti ir bijis lācis, jo pasakas neretis beidzoties

ar aizrādījumu, ~ka no tā laika lācim esot ļoti īsa astīte". Tā tad

arī šī pasaciņa no iesākuma būs bijusi aitioloģiska. Bet tā kā

lācis daudz apgabalos jau sen ir iznīcināts, kamēr vilks ir visā

ziemeļu un vidus Eiropā loti populārs zvērs, tad pēdējais pasakās
neretis ir izspiedis pirmo. Tā arī šās pasaciņas variantos ir pa-

rasti runa par vilku, lai gan citās zemēs, sevišķi vēl Skandināvijā,
netrūkst arī piemēru par lāci. Tomēr kādā mūsu variantā, kuru
ir iesūtījis K. Corbiks no Bukaišiem, ir radušās atkal pavisam ci-

tādas aitioloģiskās beigas. „Vilks no dusmām kampis un nokodis

tai (t. i. lapsai) astes galu. No tā laika lapsām esot balti astes

gali." Pēc šādiem piemēriem nu mēs redzam, ka arī aitioloģiskās

pasakas nav viegli atšķiramas atsevišķā nodaļā.
Zinātnē jau sen ir pieņemts dalīt pasakas īstās pasakās, fā-

bulās jeb zvēru pasaciņās un joku stāstos (vācu Schwānke), bet

arī šeit mēs par velti, meklētu stingras noteiktas robežas. Vi-

sādiem zvēriem, putniem un citiem kustoņiem pieder liela loma

nevien fābulās, bet arī īstās pasakās un tautas joku stāstos. No-
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pietnu pasaku varoņi stāv loti tuvu gan joku varoņiem, gan ari

fābulu gudrajiem un stiprajiem zvēriem. īstās tautas joku per-

sonas gan ir visādi gudrinieki un muļķi, bet arī tos mēs sastopam

tāpat īstajās pasakās, kā fābulās. Par teikām mēdz saukt tā-

dus tautas nostāstus, kas ir saistīti ar zināmām vietām un zinā-

mām personām; bet arī teikās ir atrodami gan tautas joku stāstu

gudrinieki un muļķi, gan pasaku varoņi, stiprinieki un blēži, gan

arī fābulu zvēri. Dažādi pasaku elementi viegli pāriet teikās, ka-

mēr teiku elementi tāpat pievienojas pasakām.
Ja tad nu nav un nevar būt tādas ideālas sistēmas, pēc kuras

mēs itin ērti varētu šķirot un kārtot visus tautas nostāstus, tad

šāda nesasniedzama ideāla mums arī nevajag par velti meklēt.

Arī tai ziņā šāds darbs mums būtu lieks, ka Eiropas pasaku pētī-
tāji jau ir sastādījuši tādu vispārīgu rādītāju, pēc kura var pasakas
krāt un kārtot. Helsingforsas profesors A. Arne (Antti Aarne) ir

to arī publicējis ar nosaukumu: „Verzeichnis der Mārchentvpen"
(Helsinki 1910). Rādītāja pirmā daļā ir ievietoti pavisam 96 zvēru

pasaciņu paraugi, kuri ir sadalīti starp 300 numuriem, atstājot

brīvos numurus jaunām pasakām. Otrā daļā atrodas 189 īsto pa-

saku tipi ar 21 variantu, kuri ir sadalīti nākošos numuros no 300

līdz 1000. Pie tās pašas daļas vēl ir pievienotas 102 pasakas
(1000—1199) par neprātīgo velnu. Trešā dala pastāv no tautas

joku stāstiem ar 153 paraugiem un 2.1 variantu (1200—1960). Pa-

visam atrodam rādītājā kopā ar variantiem 485 pasaku tipus, pēc

kuriem tad varam gluži vienkārši sadalīt arī mūsu pasaku lielāko

dalu. Daži rādītāja pasaku tipi nav pie latviešiem tomēr dzir-

dēti, turpretī ir mums atkal tādas pasakas, kādu neatrodam rādī-

tāja paraugos. Pēdējās tomēr varam šķirot pēc līdzīgiem pasaku

tipiem rādītājā.
Visu šo iekārtu varētu, zināms, arī pārgrozīt, piemērojoties

taisni tikai latviešu pasaku savādībām un dažām Lercha-Puškaiša

pasaku krājuma nodalām, kuras ir labāki apstrādātas. Pilnīgi šāds

pārlabojums gan laikam nevarētu apmierināt nevienu lasītāju;
turpretī pasaku pētītājiem jaunā sistēmā būtu grūtāki orientēties.

To ievērojot ir jāšaubās, vai ļaunums no šādiem pārgrozījumiem

nebūtu lielāks par labumu?

Minētām trim daļām mums vēl ir jāpieliek ceturtā ar tau-

tas teikām. Pirmā nodaļā tur būs jāievieto teikas par pasaules
radīšanu un otrā par dažādām dievībām un mītiskām būtnēm.

Tāpat brīnišķīgi nostāsti par visādiem kustoņiem un augiem, vēl

nenoapaļoti par gatavām pasakām, ir piešķirami teiku daļai. Tad

nāk vietu teikas, kas ir vistipiskākie šās nodaļas materiāli.

Beidzamā ceturtās daļas nodaļā tiks uzņemtas visādas ticamas

un neticamas ļaužu atmiņas par agrākiem laikiem. Pie teikām

par mītiskām būtnēm ir jāpieskaita arī laužu stāsti par māžiem
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jeb ēniem un veļiem, kuri vēlāk izskaidrojušies gluži dabīgi. Bei-

dzot no teiku valsts nav jāizslēdz arī tādi laužu stāsti,_kas cēlu-

šies no brīnišķīgiem sapņiem, hallucinācijām un zīlēšanām, uz ko

jau arī sākumā ir aizrādīts.

Pasaku materiāli ir mums tik bagāti, ka no tiem iznāks vairāk

biezu sējumu, kuri pēc satura, kā jau minēts, būs iedalīti četrās

dalās. Daži tautas nostāsti nu ir tik komplicēti, ka nav tik viegli

izšķirt, kurā daļā un kurā nodaļā viens otrs ir ievietojams. Tā tad

tādi gadījumi gan būs neizbēgami, kur krājējs būs kādu pasaku

iekārtojis vienā daļā jeb nodaļā, bet pētītājs to meklēs pavisam
citā. Tā nu varētu iznākt, ka pētītājam katrā svarīgā gadījumā
būtu jāpārlasa atkal viss krājums. Tādēļ var celties atkal šaubas,
vai lielās kārtošanas pūles pavisam bija vajadzīgas?

Tik mazvērtīga jaunā kārtošanas sistēma tomēr nav. Pa lie-

lākai daļai pēc viņas varēs gluži viegli atrast vajadzīgās pasakas,
kur stāvēs kopā arī visi svarīgākie varianti. Grūtākie salīdzinā-

šanas darbi jau būs izdarīti ar pasaku kārtošanu. Bet tomēr nav

jādomā, ka ar materiālu šķirošanu vien būtu jau izsmelta visa sa-

līdzināšana. Kārtošanas robus var izpildīt tikai plaši alfabētiski

satura rādītāji. Dažādām prasībām piemēroti un rūpīgi izstrādāti

rādītāji pētītājiem var būt vēl svarīgāki nekā pats pasaku iekār-

tojums. Tādēļ arī mūsu krājuma beigās tiks ievietoti tādi rādī-

tāji, kuros varēs atrast dažādas sīkas ziņas no visām četrām pa-

saku krājuma daļām.

Ļoti dažādas vēlēšanās ir man arī izteiktas, kā īsti šie pasaku
materiāli būtu apstrādājami. Daudzi tautieši ir mani lūguši pie

pasakām piespraust arī pārskatus par zinātniskiem pētījumiem.
Tam nolūkam es sāku arī jau ievākt ziņas, cik tālu mūsu pasaku
motīvi ir izplatījušies, un kur tiek vērota šo pasaku dzimtene. Bet

drīz vien jau es nācu pie atzinuma, ka lielāka pasaku krājuma iz-

došana un viņa zinātniska apstrādāšana ir gandrīz nesavienojami
darbi. Diezgan bagāta jau mums ir pašu pasaku literatūra, bet

vēl daudz vairāk ir rakstu par pasaku pētīšanu un turklāt vēl ļoti
dažādās valodās. Ja jau mūsu pasaku krājums apņems kādus de-

smit sējumus, tad arī plašāks pētījumu pārskats nebūs mazāks. Pat

desmit gadu laikā nebūtu viegli veikt tādu milzu darbu. Tā ka

nu pasaku pētīšana iet ātriem soļiem uz priekšu, tad pirmais sējums

būtu sen_ novecojis, kamēr pēdējais nāktu iespiešanā. Grūti arī

ir iedomāties, kādi mūsu tautieši būtu sagatavoti šādu lielu un

speciālu grāmatu lasīšanai.

Ja nu mes pasaku pētītāju rakstus saīsinātu tik tālu, ka visi

pētījumu pārskati kopā ņemti saturētu tikai nedaudz simtu lapas
pušu, tad tomēr šāds popularizētāja darbs nebūtu nekāds vieglais
un vēl turklāt nestāvētu labā saskaņā ar paša plašā krājuma zi-

nātniskiem uzdevumiem. Pasaku krājums, kā jau augšā minēts,
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var interesēt loti dažādus speciālistus, kamēr pārskats par pētīju-
miem noderētu tikai pasaku cienītājiem, kuru starpā laikam arī

nebūtu daudz tādu, kas ar interesi lasītu par šādiem jautājumiem

vairāk simtu lapas puses. īstie pasaku pētītāji gan meklēs allaž

pašus pirmavotus un maz interesēsies par populāriem kompilā-

cijas darbiem. Visu to apsverot, es esmu atsacījies no šādu pār-

skatu ievietošanas šajā pasaku krājumā, un to man ir ieteikuši

arī visi pasaku pētītāji ārzemēs, ar kuriem esmu sarakstījies.

Vislabākās pasakas gan ir tās, kas uzrakstītas taisni no tei-

cēju mutes tīrā tautas valodā ar visām izlokšņu savādībām, bet

tādu paraugu, diemžēl, mums nebūs pat ne vesels procents. Lie-

lum-lielā dala pasaku ir piesūtīta ar tīšām modernizētu valodu, kur

vēl bieži vien ir sastopamas nevien rakstības, bet arī gramatikas

un loģikas kļūdas. Tīrā tautas valodā latvieši „sukā galvu",

„mazgā muti", „aun kājas", „iet ciemā" jeb „sērst", bet moder-

najā pasaku valodā mēs parasti lasām, ka „ķemmē matus",

„mazgā ģīmi", „velk zābakus", „iet viesoties". Nereti veseli tau-

tas valodas teikumi tiek sagrozīti un izteikti abstraktā jeb arī ro-

mantiskā valodā, kā redzam no šādiem piemēriem: „Dievs ar

velnu nodarbojušies ar zemkopību." — „Burvīgi skaistās nāras

pēldēja ezera zilajos viļņos." — „Skaistīte izvēlēja varoni par savu

līgavaini, kurš pēc vecā karaļa nāves palika par karali." Ja tad

nu vēl nāk klāt gramatikas un loģikas kļūdas, tad gribot negribot

ceļas šaubas, vai mēs šādus tekstus varam pielīdzināt tautas

dziesmām, kur katram vārdam, arī katram sagrozījumam ir sava

nozīme. Vai gan šādus uzrakstus varam iespiest par īstām tautas

tradicijām, kur, kā jau pie tīras tautas valodas, nekas nebūtu gro-
zāms? Ja jau mēs pārlabojam rakstības un valodas kļūdas, tad

tāpat varam arī atmest tīšām ieliktos jaunvārdus, pārmainot tos

ar īstiem tautas valodas vārdiem. Šādas konjektūras pasaku tek-

stos tad nu arī bez aizrunās esmu pielaidis.
Mūsu dienās visvairāk tautas tradiciju ir uzrakstījuši dažādu

skolu skolnieki, kurus šai vākšanas darbā ir pamudinājuši skolo-

tāji. Šādā ceļā nu loti labi var sakrāt tautas dziesmas, sakāmus

vārdus un mīklas, kas ir saistīti ar noteiktu valodu; bet pasakas
un teikas, kas tiek atstāstītas ar brīviem vārdiem, skolnieku uz-

rakstījumā ne katrreiz būs itin drošas tautas tradīcijas. Šādi ma-

teriāli visvairāk ir savākti Rīgas un dažu citu pilsētu skolās un

arī no Latgales apgabaliem, kur dzīvo loti daudz cittautiešu.

Skolnieks nu gan nebūs īstais spriedējs, kas še ir latviešu un kas

cittautiešu pasaka. Dažs skolnieks ir norakstījis pasaku no grā-

matas, cits atkal no sava biedra, tīšām grozīdams dažus vārdus

un laikam arī saturu. Skolā, kā zināms, tiek mācīta rakstu valoda,
un pie šādas valodas tad arī gluži kārtīgi turās jaunie pasaku
uzrakstītāji. Skolotājam labāk patīk garās pasakas, kādēļ dažs
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skolnieks, kā liekas, ir ari tīšām vilcis pasaku garumā, ne visai

veikli sapīdams divas vai trīs patstāvīgas pasakas. Nav jau gluži
bez vērtības arī šādi materiāli, bet ja mēs uzņemsim krājumā vi-

sas šādas pasakas, kurām nu iznāks pārsvars par vecām un dro-

šām tautas pasakām, tad gan ir jāšaubās, vai lasītājs še varēs

skaidri iedomāties pašu latviešu pasaku materiālu. Šādu šaubu

dēl tad nu neesmu uzņēmis dažas pasakas, kuras tomēr paliks
rokrakstu krājumos un bus zinātniekiem pieejamas. Neskatoties

uz šādiem kavēkļiem, dažas skolnieku pasakas ir teicami uzrak-

stītas un uzskatāmas par īstu tautas mantu.

Visvairāk raizes man ir darījušas no Latgales piesūtītās pa-

sakas, tā kā pie latgaliešiem vēl nav nodibinājusies ne noteikta

gramatika, ne arī noteikta rakstība. Viņi parasti neapzīmē ne pat-
skaņu garumu, ne arī līdzskaņu mīkstinājumu, pēdējā vietā pie-
sprauzdami nereti vokāli „i". Vidienas latvietim ir grūti lasīt šā-

dus tekstus, kamēr daži teikumi paliek pat nesaprotami. Kā lai

nu še izšķir izlokšņu savādību no gramatikas un rakstības trūku-

miem? Gribot negribot bija jāturās pie pašu uzrakstītāju rakstī-

bas, pārgrozot to tomēr pēc rakstu valodas ortogrāfijas pamatiem.
Šādos jautājumos man daudzreiz ir bijis palīdzīgs Br. Spūlis, kas

labi pazīst Latgales izloksnes, bet pastāvīgi pie viņa griezties man

arī nebija iespējams. Tā tad še uzņemtās Latgales pasakas gan
nebūs priekšzīmīgas ne gramatikas ne ortogrāfijas ziņā. Šādu

apstākļu dēļ valodniekam šie materiāli vienā otrā gadījumā būs vēl

jāpārbauda.

Latgales izloksnes nepratēju bieži vien traucē dažādi balt-

krievu, poļu un leišu vārdi, kas ieviesušies latgaliešu runā, bet vi-

deniešiem ir palikuši sveši. Vieglākas saprašanas dēl pie šādiem

vārdiem esmu pielicis izskaidrojumus stūrainās iekavās [ ].
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2. Pasaku izcelšanās.

Latviešu valodā nav vēl gandrīz nekādu rakstu par pasaku

pētīšanu, un ja nu arī pasaku krājumā nebūs nekādu aizrādījumu
uz šādām lietām, tad daudz lasītājiem pasaku nozīme nebūs īsti

saprotama. Dažs labs paliks pie tiem uzskatiem par pasaku izcel-

šanos, kādus savā laikā ir izteikuši Fr. Brīvzemnieks un A. Ler-

chis-Puškaitis. Visu to vērā ņemot, latviešu pasaku krājējs un

kārtotājs nevar pilnīgi sekot lielu kultūras tautu paraugiem, ievie-

tojot tautas tradiciju krājumos tikai pašus materiālus vien.

Mēs nevaram paiet ar klusēšanu garām arī tām domām par

pasaku izcelšanos un vecumu, kuras ir izteikuši mūsu augšā mi-

nētie tautieši. A. Lerchis-Puškaitis raksta 1900. gadā sava pasaku

krājuma septītās daļas ievadā šā: „Gan nebūs nekad izdibināms,
kad latviešu tauta savām teikām, pasakām pirmo reizi šūpuli kā-

rusi un sirdī uzņēmusi, bet sirms vecums viņām ir, tas nenolie-

dzams. Līdz mūsu dienām teikas, pasakas uzglabājušās no mutes

uz muti. Paaudzes nāca, paaudzes gāja, bet šo mantu neviens

līdz kapā neņēma, bērni un bērnu bērni glabāja tālāk zinādami,
ka šinīs stāstos tēvu tēvi iezīmējuši savus uzskatus par cilvēka

dzīvi šai saulē un par tālāku dzīvi viņā saulē, t. i. ka cilvēka gars
nemirstams." Te nu mēs redzam, ka pēc A. Lercha-Puškaiša do-

mām latvieši būtu mantojuši itin vai visas savas pasakas un teikas

no saviem tēvu tēviem par nepārzināmiem gadu simteņiem, var-

būt pat gadu tūkstošiem.

Drusku citādi un arī plašāki izteicas Fr. Brīvzemnieks 1887.

gadā savas grāmatas „Mūsu tautas pasakas I" priekšvārdā.

„Mūsu tautas pasakām, tāpat kā mūsu tautas dziesmām, nav

zināma sacerētāja, sadomātāja... Bet ka arī mūsu tautas pasa-
kām un tautas dziesmām sacerētāji bijuši, tas gan domājams; tikai

visa tauta pieņēmusi, uzglabājusi no viņiem to, kas tiem izdevies

sadomāt īstenā tautas garā. Viss cits nogrimis aizmirstības jūrā...
Tāpat kā straujš ūdens nograuzis cieto akmeni jauki gludenu,
tāpat arī_ paaudžu paaudzēm, ilgos laikmetos, tauta pati vēl pie-
domā klat sacerējumam, gludina un izloka to tā, ka tas pilnīgi
tautai pa prātam, ka tas pilnīgi tāds, kādu tauta saprot, kāds tai

patīk un īsteni der. Tādu tautas piedarbu jeb pārgrozījumus ap-
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cerot, var jau ari it īsteni sacīt, ka mūsu vecās tautas pasakas,

tautas dziesmas un c. iraid visas tautas sacerējums, visas tautas

sadomājums, ir vārda jo pilnīgākā ziņā tautas manta. Par labu

„tautas" pasaku dalu var sacīt pat vēl vairāk. Dažas pasakas

atron vienādas pie daudzām tautām, īpaši pie radu tautām. Ta par

piem. dažas latviešu tautas pasakas stāsta arī krievos vai somu

tautās, citas skandinaviešos vai vāciešos. Kā nu lai izskaidro-

jam šo vienādību? Vai nu tā, ka vienādās pasakas ienestas no

vienas tautas otrā, tāpat kā vējš aiznes dažādu stādu sēklu no

vienas zemes otrā, kur tā ieviršas, ieviešas un citā gaisā daž-

kārt jau arī vairāk vai mazāk izviršas? Vai arī tā, ka radu

tautas, kas tagad stipri šķirtas ar savu valodu, ar ierašām, ar

jūrām un kalniem, — ka radu tautas senu-senos, vecu-vecos lai-

kos dzīvojušas kopā kā viena tauta, kas runājusi vienu valodu,

sacerējusi un sastādījusi vienādas pasakas? Gaidīsim, kamēr

jaunlaiku zinātne teiks mums skaidru gala vārdu šinī lietā."

Kamēr A. Lerchis-Puškaitis runā tikai par latviešiem kā savu

pasaku sacerētājiem, tikmēr Fr. Brīvzemnieks jau prāto, ka tās

pasakas, kas pie vairāk Eiropas tautām ir loti līdzīgas, var būt

cēlušās tanīs laikos, kad indoeiropiešu tautas vēl dzīvojušas kopā
un runājušas vienu valodu. Bet gluži tāpat viņas varot būt ari

aizņemtas no kaimiņu tautām. Kādām domām nu būšot taisnība,
to izšķiršot jaunlaiku zinātne. Te nu tiek aizkārtas dažādas teori-

jas par pasaku izcelšanos, kuras ar īsiem vārdiem nav izskaidro-

jamas.
Tālāku Fr. Brīvzemnieks turpat uzsver, ka „mūsu tautas

dziesmas un pasakas ir daudz īstenākas, daudz vairāk tautiskas

un laikam arī daudz vecākas nekā tās gara mantas, ko daža cita,

pat liela slavena tauta dēvē un daudzina par savām tautas

dziesmām un tautas pasakām." Lai arī pirmie tautas tradī-

ciju jeb tautas dzejas sacerētāji esot aizmirsti, tomēr „to labāko,
ko tie sacerējuši, tauta pacēlusi par kopmantu." Tauta uzglabājusi
tikai to, kas sadomāts „īstenā tautas garā", viss cits esot aiz-

mirsts. Šīs senlaiku tradīcijas tauta esot ne tikai uzglabājusi at-

miņa, bet arī nogludinājusi un padarījusi tās skaistākas un patī-
kamākas. Uz šiem jautājumiem gan varēsim dot īsākas un var-

būt arī drošākas atbildes nekā par augšā minētām teorijām, kā,
kad un_ kur pasakas ir cēlušās un izplatījušās. Ka visa tauta

butu ņēmusi dzīvu dalību tradiciju sacerēšanā un ka ar šādu

dalību agrākie dzejas darbi būtu pārlaboti un nogludināti, tādas

domas gan drīzāk atradīsim pie dzejniekiem nekā pie etnogra-

fiem._ Kā musu dienās īstu dzejnieku un veiklu prozaiķu ir maz,
kamēr lielais bars sajūsminās vairāk par modes rakstiem nekā

par īstiem dzejas skaistumiem, tā tas gluži bez šaubām ir bijis
arī senāk. Ta nu arī mēs varam saprast lielo daudzumu sadzie-
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dātu dziesmu, sabojātu pasaku un citu samaitātu tautas tradi-

ciju. Ja nu šādos apstākļos tautas dzeja tomēr galīgi neizbeidzas,
tad tas notiek tādēļ, ka katrā laikmetā dzīvo savi tamfas dzie-

dātāji un stāstītāji, kuri nevien uzglabā vecās tradicijas, bet arī

pārlabo sabojātās un sacerē jaunas klāt. Visi laiki un visi ap-

stākli tautas dzejas kopšanā un attīstībā nav tomēr gluži vie-

nādi. Virsroku gan allaž ņem jaunākā modes dzeja, pie kam no-

vecojušās lietas tiek aizmirstas, bet ne katrreiz jaunās tradicijas
ir arī labākas par agrākajām un novecojušām. Nevaram arī ap-

galvot, ka visām tautas tradicijām būtu gluži vienāds liktenis.

Liekas gan, ka dala mūsu veco tautas dziesmu ir mantojums no

agrākiem gadu simteņiem, kādēļ viņas droši vien būs vecākas

par tagad dziedātām vācu un franču tautas dziesmām, bet tas

vēl nebūt nenozīmē, ka arī mūsu tagadējām pasakām ir jāmeklē
tāds pats vecums.

Pāriesim tagad uz dažādam teorijām par pasaku izcelšanos.

Pasaku motīvi jau ir sastopami visvecākos rakstos un pie
visām tautām, bet zinātniska pasaku pētīšana ir sākusies tikai

priekš kādiem simtu gadiem. Etnogrāfi aizrāda, ka astoņpadsmi-
tais gadu simtenis, kā jau racionālisma laikmets, bijis vēl sevišķi

nelabvēlīgs šo tradiciju krāšanai un pētīšanai. Lai gan jau Mār-

tiņš Luteris runā ar cienību par pasakām un arī pats esot gribējis
izdot kādu pasaku grāmatu, tomēr vēl 1786. gadā raksta pazī-
stamais vācu dzejnieks Vīlands: „Bērnaukļu pasaciņas bērnaukļu
valoda stāstītas var gan uzglabāties mutes vārdos, bet rakstos

iespiest to nevajaga." Turpretī Herders jau vairāk kā desmit

gadu agrāki (1773.) bija izteicis gluži pareizas domas par tautas

tradicijām: „Tautas teikas, pasakas, mīti... ir tautas ticības re-

zultāts,
...

kur sapņo, tādēļ ka nezina, tic, tādēļ ka neredz. Tas
ir svarīgs priekšmets cilvēces vēstures rakstītājam, dziejniekam
un filozofam." Tomēr aizraudamies vairāk ar dziesmām, citas

tradicijas viņš vēlāk vairs nav ievērojis.

Arī slavenais angļu romānu rakstītājs sers Valters Skots

raksta (1810.) ar lielu entuziasmu par pasaku nozīmi. „Varētu
sastādīt loti interesantu rakstu par tautas dzejas izcelšanos un

viņas pāriešanu no paaudzes uz paaudzi un no zemes uz zemi.

Viena laikmeta mitoloģija tad izrādītos par sekošā laikmeta dzeju,

un_ ta atkal par nākošo laiku pasakām." Pēdējā izteikumā gan

mes sastopam vairāk dzejnieka fantāziju nekā lietpratēja novē-

rojumus, tomēr pie cik necik līdzīgiem uzskatiem turējās daži
zinātnieki par vairāk gadu desmitim.

Zinātnisku pasaku pētīšanu gan tik vēl ir iesākuši brāli Grimmi,
publicedami savu pasaku krājumu 1812. un 1814. gadā. Šī grā-

mata_atšķīrās no agrākiem pasaku krājumiem tai ziņā, ka še bija
ieturēts gan tautas pasaku saturs, gan arī tīra tautas stāstītāju
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valoda bez mākslīgiem pārgrozījumiem no apstrādātāju puses.

Tādēļ arī šur tur vēl rakstos sastopam domas, ka šīs pasakas

būtu vai stenografiski norakstītas no teicēju mutes. Bet nu iz-

rādās, ka šīs pasakas ir tomēr stipri vien labotas un pārtaisītas.
Pašas pasakas ir vāktas gan no dažādiem stāstītājiem gan arī

no 16., 17. un 18. gadu simteņa rakstiem. No tautas mutes uz-

rakstītie varianti ir dažreiz savienoti kopā, dažai pasakai ir vēl

pielikts noderīgs ievads, citai gala vārds. No grāmatām ņemtās

pasakas ir pārstrādātas jaunā valodā, nogludinātas un piemērotas

tautiskajam pasaku stilam. Neskatoties uz visu to, brāli Grimmi,
būdami labi pasaku pazinēji, ir tomēr turējušies tikai pie īstām

tautas tradicijām un izlabojuši tikai dažus bojājumus un saīsinā-

jumus. Mūsu laiku zinātniskos krājumos šādi pārlabojumi gan

vairs netiek pielaisti, bet bērnu lasāmām grāmatām un skolu

vajadzībām mums tomēr vajadzētu ņemt Grimmus par paraugu.

Nepilnīgi varianti, kas turklāt vēl uzrakstīti sausā modernizētā

valodā, var tikai traucēt pie bērniem pareizu pasaku saprašanu.
Nevien ar savu pasaku krājumu, bet arī ar saviem pētīju-

miem brāļi Grimmi ir nodibinājuši zinātnisku pasaku iztirzāšanu.

Līdzīgi Valteram Skotam arī viņi domā, ka pasakas esot seno

mītu pēdējās atbalsis. Viņi ir gluži pareizi novērojuši, ka daudz

vācu pasakas ir līdzīgas franču, itāliešu, slavu, indiešu un citu

tautu pasakām, bet šai līdzībā viņi meklē kopēju mantojumu no

indoeiropiešu pirmtautas, tikai retumis pielaizdami aizņemšanos.
Tada ziņā viņi ir likuši pirmos pamatus tā sauktajai āriešu teori-

jai, kuru vēlāk paplašināja Makss Mūllers, angļu zinātnieks

A. H. Sēss (Savce), franču valodnieks M. Breals un itāliešu mīto-

logs Andželo dc Gubernatis.

Pēc šās āriešu teorijas, kā viņa vēlāku nodibinājās, visi mīti

esot cēlušies no dabas kulta, kurš vislabāki esot uzglabājies seno

indiešu rakstos. Lielākā loma tika piešķirta vārdu etimoloģijai,
kura atkal tika tulkota pēc brīvas fantāzijas. Kad seno vārdu

nozīme_ bijusi aizmirsta, tad esot radušies mīti, kuri, kā jau minēts,
uzglabājušies līdz mums pasaku veidā.

Pec Maksa _Mūllera_domām Selēnes mīlestība uz Endimionu

grieķu mitoloģija nozīmējot tik to, ka saulei noejot, uzlecot mē-

nesis. Selene esot gluži vienkārši mēnesis un Endimions nozī-

mējot saules noiešanu. Arī Buda neesot nekas cits kā fantastiski
izpušķots saules mīts.

Pazīstama pasaciņa, kur lapsa noviļ krauklim siera gabalu,
A. dc Gubernatis atrod tikai dabas parādības. Krauklis esot nakts,
siers mēnesis un lapsa rīta gaisma. Kad mēnesis noejot, tad pa-
rādoties rīta gaisma.

_

Tik vienpusīgi uzskati nevarēja zinātne ilgi valdīt un drīz vien
ceļas visādi iebildumi pret šādiem tulkojumiem no brīvas fanta-
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zijas. Oksfordē parādījies arī kāds asprātīgs joks, kas bijis vērsts

pret Maksu Mūlleru. Tur bijis aizrādīts, ka kāda Maksa Mtillera

nekad neesot bijis, bet tas esot tikai saules mīts. Arī vina vārdā,

kas vēlāk ticis personificēts, Makss nozīmējot lielo, Mullers mel-

deri. (A. Forke, Die indischen Mārchen, 25.)
Pirmo triecienu Grimmu nodibinātiem uzskatiem par pasaku

celšanos no indoeiropiešu pirmtautas deva Gotingenes sanskritists

T. Benfejs (Theodor Benfev), publicēdams 1859. gadā indiešu

pasaku krājumu Pančatantru, kur līdz ar pasaku tulkojumiem
vācu valodā ir ievietoti- arī plaši pētījumi par pasaku izplatīšanos.
Pasaku dzimteni viņš tur meklē Indijā, no kurienes tās apceļoju-
šas visu pasauli, izspiezdamas ar savu interesanto saturu vietējās

pasakas. Indijā tās esot sacerējuši Būdas mācības sludinātāji pro-

pagandas nolūkiem, un izplatījuši tās gan ar rakstiem gan arī ar

mutes vārdiem. Jau pirmajos gadu simteņos pēc Kristus šīs pa-

sakas līdz ar budismu pārnestas uz Ķīnu, septītā gadu simtenī

viņas ienākušas Tibetā, no kurienes vēlāku atkal gājušas tālāku

uz Mongoliju. Uz rietumiem viņas ceļojušas vispirms tikai ar

mutes vārdiem, bet 10. gadu simtenī notikuši muhamedāņu iebru-

kumi Indijā, un no tā laika sākusies arī rakstu starpniecība pa-

saku izplatīšanā uz rietumiem. Šie budistu stāstiņi jeb līdzības

tulkoti persiešu un arābiešu valodā, nodibinājušies tā vispirms

islāma zemēs, no kurienes tad gājuši atkal tālāku pie kristīgām
tautām. Islāma kultūra sastapusies ar rietumiem visvairāk Bizan-

tijā, Spānijā un Itālijā. Krusta kara laikos Eiropas tautas nāca

pat tiešos sakaros ar turkiem un arabiešiem.

Tai pašā laikā mongoli ielauzušies Krievijā, un ja arī tie vēl

še nebūtu ienesuši Indijas pasakas, tad to gan būšot izdarījuši no

rietuma Mongolijas iznākušie kalmuki, kuri vēl tagad dzīvo Volgas

stepēs. Pēdējiem ir vairāk pasaku krājumu, kas visi ir ņemti no

budistu literatūras. Viena tāda grāmata Sidi-kūr'a, kā zināms,

ir tulkota arī vācu valodā.

Visvairāk, kā jau minēts, pasakas esot izplatījušās ar rak-

stiem. „Pančatantras stāsti vairāk jeb mazāk brīvos tulkoju-

mos pārgāja daudz austruma un rietuma literatūrās. 6. gadu sim-

tenī pēc Kr. šis krājums tika tulkots persiešu rakstu valodā peh-

levī, un šis jaunais teksts atkal siriešu valodā ap 6. un 7. gadu

simteņa maiņu, un arābiešu valodā 8. gadu simtenī. Pēdējo grā-

matu sauc par Kalilu un Dimnu pēc šādiem stāstiņos sastopamiem

šakalu vārdiem, jeb arī par Bidpaja fābulām, pēc indiešu filozofa

Bidpai, kas tiek minēts par pasaciņu sacerētāju. Uz šās arābiešu

redakcijas dibinās rabina Joela izdotais ebreju apstrādājums, kas

13. gadu simtenī ir tulkots latīņu valodā ar nosaukumu „Directo-
rium humanae vitae". Pirmais vācu tulkojums „Das Buch der

Beispiele der alten \Veisen" parādījās ap 1470. g. Vēlāku šis
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pasaku krājums ir vēl tulkots citās Eiropas valodās, starp

citām itāliešu, spāniešu, franču un angļu valodā." (A. Aarne,

Obersicht der Mārchenliteratur, Hamina 1914, 2. v. 3. l. p.) Jau

14. gadu simteņa sākumā persiešu valodā parādījusies tā sauktā

Tuti-nameh jeb Papagaiļa grāmata, kas esot tikai pārstrādājums

no indiešu Šukasaptati. Arī senākā arābiešu „Tūkstoš un viena

naktī", par kuru ir tuvākas ziņas jau no 10. gadu simteņa, esot

daudz pasaku, kas nākušas no Indijas. Šīm pasakām nu bijis

liels iespaids ari uz Eiropas tautu rakstniecību. Pie šādiem rak-

stiem piederot arī pazīstamais Bokačjo Dekamerons un latīņu

valodā sarakstītie Gesta Romanorum, kuri abi nākuši klajā
14. gadu simtenī. Līdzīga grāmata arī esot 17. gadu simtenī publi-
cētais Pentamerons no Baziles (Giambatfista Basile).

Šo mācību, ka visas pasakas esot cēlušās no Indijas, tādēļ

arī parasti sauc par Indijas teoriju, lai gan zvēru pasaciņu dzim-

teni T. Benfejs meklē Grieķijā, kur tā sauktās Aisopa pasaciņas
esot visvecākie paraugi. Pēdējās būšot no Grieķijas pārnākušas

uz Indiju. Bet tā kā zvēru pasaciņu ir daudz mazāk par citām

pasakām, tad arī viņām piešķīra daudz mazāk vērības.

Savu jauno mācību T. Benfejs uzstādīja ar lielu asprātību un

apbrīnojamu erudīciju. Visur viņš uzmeklē vecos oriģinālu rak-

stus un aizrāda arī uz visādiem tulkojumiem un populāriem pār-

strādājumiem. Netrūkst viņam arī vēstures faktu par tautu sav-

starpējo satiksmi. Tādā ziņā senās tautas-pasakas, kuru sāku-

mus āriešu teorijas draugi meklēja tālā priekšvēstures mītu laik-

metā, pārvēršas T. Benfeja apgaismojumā par mākslīgiem sace-

rējumiem, kas vēl visvairāk tikuši izplatīti ar rakstu palīdzību.
Jaunai teorijai gan radās daudz draugu, kuri krāja arvien vairāk

liecības šiem uzskatiem par labu, bet maz tomēr bija tādu, kas

pilnīgi pievienojās T. Benfeja domām. Pie pēdējiem varēs laikam

pieskaitīt tikai E. Koskenu (Emmanuel Cosquin), no ievērojamā-

kiem pasaku pētītājiem, kamēr R. Kolers (Reinhold Kohler) ir

jau daudz atturīgāks savos spriedumos. Fr. Lejenu (Friedrich

von der Leven), K. Kronu (Kaarle Krohn), A. Arni (Antti Aarne)

jau vairs nevar turēt pie Indijas teorijas pārstāvjiem, lai gan viņi

stāv tuvāku T. Benfejam nekā āriešu un antropologu teorijai.

Tā tad šī teorija nav tomēr galīgi mirusi, kā rakstos nereti tiek

daudzināts.

T. Benfeja mācību nobīdīja pie malas jaunā antropologu teo-

rija, kuru uzstādīja angļu zinātnieki E. B. Teilors (Tylor) un

A. Langs (Andrew Lang). Teilors bija pētījis cilvēka valodas,
ierašu un ticības sākumus pie loti dažādām tautām pasaulē, se-

višķu vērību piegriezdams mežoņiem. Tur nu viņš bija novēro-

jis, ka pie visiem primitīviem cilvēkiem ir loti līdzīgi uzskati par
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miesu un dvēseli, sapni un nāvi, veselību un slimību, par gariem,
burvību un lādēšanu, par zvēriem, augiem un visādām dabas pa-

rādībām. Tādus pašus uzskatus viņš bija atradis Āzijā, Āfrikā,
Amerikā un Austrālijā, tā kā par aizņemšanos še nevarēja būt

runa. Arī izglītoto Eiropas tautu senās ierašas, māņi un pasakas

stipri vien atgādināja šo mežoņu dzīvi. Ja nu pati domāšana pie

visām tautām bijusi tik vienāda, tad varot meklēt līdzību arī pie
domāšanas rezultātiem. Tādā ceļā nu radās tālākais slēdziens,

ka pie vairāk senatnes tautām gluži patstāvīgi varēja attīstīties

nevien līdzīga mitoloģija jeb ticība, bet arī līdzīgas teikas un pa-
sakas. Ar sevišķu dedzību aizstāv šīs domas franču literatūras

vēsturnieks Bediē (Joseph Bēdier, Les fabliaux), nosaukdams šo

uzskatu par pasaku poligenezi (polvgēnēsie des contes).

Fr. Lejens (Deutsches Sagenbuch I, 1909, 36. 1. p.) par šo

jauno teoriju izsakās šā: ~Mums tomēr ir jābrīdina, lai šās vispā-

rīgās mitoloģijas atzinumi netiktu pārspīlēti. Pieminēsim tik to,

ka šās zinātnes materiāli ir nākuši no loti dažādiem rakstītājiem

un no loti dažādiem laikiem, kādēļ loti dažāda ir arī viņu vērtība,

kas vēl ir rūpīgi pārbaudāma. Arī dažu pirmātnīgo tautu pir-

mātnība nestāv ārpus šaubām, tāpat kā dažu pasaku līdzība da-

žādās zemes dalās nebūs vis tikai gadījums, kā tas tagad mums

izliekas, bet būs cēlusies no aizņemšanās, no vienas pasakas

iespaida uz otras."

_A. Forke (op. cit. 39. 1. p.) gan maldās apgalvodams, ka arī

A. Arne pieslienoties Langa un Bedļē uzskatiem par pasaku poli-
genezi. Zīmējoties uz šo teoriju A. Arne raksta šā: „Pasakas nav

nekādi pirmatnīgi priekšstati un fantāzijas tēli, un līdzība starp

dažādu zemju pasakām nebūt neaprobežojas ar vispārīgiem pa-

matiem, bet izplatās arī uz stāsta sīkumiem un neretis pat uz

visu pasakas saturu un izteiksmi. Tāda saskaņa nevar būt izcē-

lusies tā, kā to izskaidro antropologu teorija. Ņemsim kādus pie-
mērus. Kā tas gan būtu iespējams, ka no dabas tautu pirmatnīgas

domāšanas spējas un fantāzijas būtu par piemēru Indijā un So-

mijā izcēlusies pasaka par burvju gredzenu? Nogalināmos ku-

stoņus, suni un kaķi, tur atpērk par naudu, bet izglābtā čūska

ved glābēju pie sava tēva, kurš tam dod akmeni (gredzenu) par

atalgojumu. [Kad šis akmens jeb gredzens pazūd], tad pele (žurka)
kā kaķa un suņa palīgs bāž savu asti gredzena atņēmēja mute, lai

tas izspļautu gredzenu zemē. Peldot atpakaļ par ūdeni, kaķis sēd

sunim uz muguras v. t. pr. Kā nu gan varētu tik komplicēta
stāsta salikums izcelties vairāk reizes un turklāt vēl gluži vie-

nādi? Tikpat grūti ir iedomāties, ka īsāki stāstiņi, kā lāča zve-

jošana, jeb tas, kā lapsa noblēdī zivis, ar visiem saskanošiem

sīkumiem būtu radušies vairāk kā vienu reizi (Leitfaden der ver-

gleichenden Mārchenforschung, Hamina 1913, 9. un 10. 1. p.).
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Tāpat E. B. Teilora un viņa domu biedru H. Spensera (Her-

bert Spencer), A. Langa un T. Vaica_ (Theodor Waitz) uzskati,

ka reliģija esot cēlusies no mirušo dvēseļu jeb veļu kulta, ir gan

atraduši daudz piekritēju, bet nekad šai teorijai nav trūcis arī pre-

tinieku. Pazīstamais etnologs K. Veile (Kari Weule) raksta (Leit-
faden der Volkerkunde, Leipzig 1912, 133. un 134. 1. p.): „Teil_ora
mācība par animismu ir pārvaldījusi salīdzināmo ticības zinātni

veselu cilvēka mūžu. Kad nu vēl tika atzīts, ka arī fetišisms

ir patiesībā tikai animisms, jo ar akmeni ķertam mežonam šis

akmens tomēr izliekas kā kādas stiprākas varas mājoklis, tad

viņš [animisms] tika atzīts nevien par vecāko un vienkāršāko,

bet arī par visvairāk izplatīto cilvēka ticības veidu. Attiecībā uz

šo pēdējo īpašību šī mācība arī vēl tagad tiek pilnīgi atzīta...

Bet no jaunā gadu simteņa sākuma arvien vairojas balsis, ka

animisms neesot pirmais reliģijas pamats, bet ka apakš viņa vel

stāvot kautkas cits, vecāks un no viņa šķirams."
Tiem uzskatiem, ka visas dievības esot cēlušās no mirušo

dvēselēm, jau arī tādēļ nevaram gluži ticēt, ka vienkāršā tauta

pēc savas dabas ir jautra un optimistiska, un ne labprāt grib ru-

nāt par miršanu un nāvi. Kā nu gan tauta savai veselīgai jau-

trībai par spīti savā dzejā un ticībā domātu un runātu tikai par

miroņiem?

No šiem trim dažādiem uzskatiem par pasaku izcelšanos āriešu

teorijai mūsu dienās ir tagad maz vairs nozīmes. Stipri satri-

cināta ir arī Indijas teorija, kamēr paša Benfeja vienpusību var

uzskatīt jau par galīgi atmestu; bet mācība par tautas tradiciju

ceļošanu tagadējā etnogrāfijā gan laikam ieņem valdošo vietu.

Daudz pārstāvju var arī uzrādīt antropologu teorija tāpat pa-

saku pētīšanā kā arī mitoloģijā.
Visi šie trīs dažādie virzieni ir pārrunāti un pārspriesti arī

latviešu rakstos, bet ne gluži vienādā samērā un attīstības gaitā.
Pie mums, kā liekas, visvairāk gan būs draugu āriešu teorijai,

kamēr Benfeja piekritēja nebūs laikam neviena. Pat par tautas

tradiciju ceļošanu ir vēl samērā maz rakstīts. Fr. Brīvzemnieks,
kā mēs augšā redzējām, vēl šaubās, vai līdzīgas pasakas pie da-

žādām tautām ir izskaidrojamas ar šo tautu radniecību jeb ar tra-

diciju ceļošanu.
Latviešu rakstos par mitoloģiju visvairāk tiek daudzināts ani-

misms, kādēļ arī par pasakām nereti dzird spriedumu no antro-

pologu teorijas yiedokla._ A. Lerchis-Puškaitis ir iekārtojis visu

savu pasaku krājumu pēc animistu uzskatiem, ņemdams palīgā
daudz un dažādus māņus, un tulkodams pasakas uz šo māņu pa-

matiem. Pasaku krājuma septītās daļas ievadā (IV. L p.) viņš
raksta: „Pamata domas teikām, pasakām un pasaciņām izaugušas
no viena un tā paša celma: no virszemnieku satiksmes ar apakš-
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zemniekiem. Kauču gan varoņu teikas un stāstu pasakas ietērp-

tas jaukos jo jaukos tēlojumos, tā ka aiz pušķu daudzuma daža

pasaka krautin apkrauta, tad tomēr īstā viela un miesa visam

šim greznumam spīd cauri: arī te veli iet, veļi nāk — gaita tā

pati, kas vienkāršajām raganu, pūķu, lietuvēnu, vilkaču, vadātāju,
naudas etc. teikām. īsi: varoņu teiku un stāstu pasaku kauli

vērtin savērti no šo īso pasaciņu kauliem un viņas vienīgi tik

tad saprotamas, ja šīs īsās ņem palīgā. Tādēļ veļu, lietuvēnu,

burvju, raganu, pūķu, vilkaču, naudas etc. teikas un pasaciņas dē-

vējamas par pamata pasaciņām visai sarežģītai pasaku ēkai. —

Tas pats, kas par stāstu pasakām, arī sakāms par zvēru un putnu

pasaciņām."
Pieņemsim pat, ka Lercha-Puškaiša domas būtu gluži parei-

zas un pilnīgi atbilstu mūsu dienu etnogrāfu uzskatiem, arī tad ne-

būtu ieteicami veselu pasaku krājumu kārtot pēc kādas teorijas,
kas tomēr var grozīties nākamībā, kamēr materiālu krājumam
ir rakstniecībā paliekama nozīme.

Lai nu latviešu lasītāji varētu labāki saprast augšā minētās trīs

teorijas pasaku pētīšanā, tad pievedīšu še Fr. Lejena piemērus, kā

viņš raksturo šos dažādos uzskatus (Das Mārchen, Leipcig 1911,
25. un 26. 1. p.).

„Pasaciņā par Ērkšķurozīti, šī skaistule, vārpstes durta, no-

grimst burvju miegā, un ap viņas pili apaug ērkšķu sēta, kas sarauj

katru, kas tur grib iekšā lauzties. Tikai zināmā laikā izvēlētam

varonim atveras ērkšķi, viņš var izjāt cauri un atsvabināt Ērkšķu-
rozīti no viņas burvju miega. Brāli Grimmi še atgādināja burvju

miegu, kurā nogrima Brunhilda, kad Odins to bija dūris ar miega

dzeloņu, un to svelošo liesmu, aiz kuras viņa gulēja, kamēr beidzot

Zigfrīds izjāja caur to cauri."

„Var atrast arī citas līdzības starp Ērkšķurozīti un veciem zie-

meļnieku mītiem. Kā fejas Erkšķurozīte!, tāpat nornes novēlē lik-

teni Nornagestam pie dzimšanas, div labvēlīgās labu, viena apvai-

notā ļaunu. Kā Erkšķurozīte krīt nāves miegā, sadūrusies pie aiz-

mirstās vārpstes, kamēr visas citas ir noliktas pie malas, tā arī zie-

meļnieku dievs Balders uziet aizmirsto augu amolu (Mistel), pa-

taisa šautru un dabūj no tā galu... [Pēc šādiem un citiem līdzī-

giem piemēriem] ir viegli saprotamas brāļu Grimmu domas, ka

vācu pasakas esot cēlušās no seno ģermāņu dievu un varoņu

teikām."

„Benfeja teorijas piekritēji varētu taisīt pie pasaciņas par

Ērkšķurozīti varbūt šādas piezīmes. Pēc valodas šī brāļu Grimmu

uzrakstītā pasaciņa gan izklausoties tautiska, bet no tautas viņa

nebūt neesot cēlusies. Ar literatūras starpniecību viņa esot pār-

nākusi no Francijas uz Vāciju. Viņas rakstu paraugs esot Šarļa
Pero (Charles Perrault 1628—1703) pasaka „La belle au bois dor-



24

mant" (skaistule gulošā mežā), kura visos sīkumos saskanot ar

vācu pasaku, līdz feju zelta nažiem un dakšiņām un uz cepamā

iesma gulošām vistām. Franču pasaka gan esot drusku materiā-

lāka un kavējoties vairāk pie nolādētās pils ķēķa gardumiem. Pa-

sakas_beigas, ka prinča māte lūkojot aprunāt uzmodušos un appre-

cēto Ērkšķurozīti un tiekot pieķerta pie meliem, par ko dabūjot
atbilstošo sodu, gan atšķiroties no vācu varianta. Šis gals nu

esot sastopams kādā pasaciņā no itāliešu Pentamerona, kuru
17. gadu simtenī publicējis neapolitāniešu rakstnieks Bazile. Šis

Pentamerons dibinoties savukārt pa lielākai daļai uz indiešu pa-

sakām, kādēļ ffan arī Erkšķurozīte būšot nākusi no Indijas. Tur

arī patiešām vēl tagad esot pasakas, kas nepārprotami atgādinot
Ērkšķurozīti."

„E. un A. Langa piekritēji spriestu atkal pēc savas

teorijas. Erkšķurozītes motīvi esot sastopami itin visur. Par pie-
mēru motīvu par burvju miegu pazīst tiklab seno grieķu kā arī

austrumu tautu teikas, skaudīgā feja parādās grieķu Meleagra
teikā, kamēr ļauno pamāti pazīst visa pasaku pasaule, sākot jau
ar grieķu argonautu teiku. Motīvs par neievēroto un kaitīgo

vārpsti esot arī atrodams pie vairāk Eiropas tautām. Tālāku pa-

kal meklējot, Erkšķurozītes sastāvdaļas varētu sadzīt visās pa-

saules malās un ar to pierādīt, ka šī pasaka varot būt visur cēlu-

sies, un neesot nekāda iemesla meklēt tikai vienu izcelšanās vietu."

Pec šiem interesantiem Fr. Lejena piemēriem mēs redzam, ka

neviena no šīm trim teorijām nav gluži bez pamata, kādēļ arī ne-

viena nevar būt absolūti pareiza. To atzīst mūsu laiku ievēro-

jamākie pasaku pētītāji J. Bolte, G. Polīvka, Fr. Lejens, K. Krons,

A. Arne un vel daudz citi.

Pēdējā laikā pasaku pētīšanā tiek vēl daudzināts ceturtais

virziens, kuru mēdz saukt par somu skolu (finnische Schule), tādēļ
ka to ir nodibinājis ievērojamais somu zinātnieks K. Krons, ku-

ram tad seko jau vairākkārt daudzinātais A. Arne.

Apskatīsim še tuvāku, kā pēdējais (Leitfaden der vergleichen-
den Mārchenforschung, 10. 1. p.) raksturo šo jauno skolu: „Līdz
ar šiem galveniem virzieniem [t. i. augšā minētām trim teorijām]
pieminēšu sevišķi K. Krona, uzskatus, pie kuriem viņš ir nācis caur

saviem zvēru pasaciņu pētījumiem. Krons nostājas uz Benfeja
viedokļa tai ziņa, ka pasakas ir tikai vēl vēstures laiku ražojumi,
bet pretojas tam, it ka viņas būtu sevišķi ar literatūras starpnie-
cību izplatītas, uzsvērdams turpretī tautisko pasaku lielo nozīmi

un viņu_ vecāko eksistenci blakus literāriskiem apstādājumiem.
Attiecība uz pasaku sacerēšanu viņš pielaiž dažādu tautu līdzda-

lību. „Tapat ka musu kultūra", viņš izsakās sava raksta „Mann
und Fuchs" (1891) priekšvārdā, „nav cēlusies no vienas tautas un

vienas rasas, ta arī tautas pasakas nav radušās no vienas pašas
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tautas ģeniālas darbības. Viņas ir drīzāk ar vienotu darbu iegūts

visas vairāk vai mazāk civilizētās pasaules kopu īpašums un tā-

dēļ arī starptautiskas zinātnes priekšmets."

Interesanti mums vēl ir Fr. Lejena aizrādījumi, kā šīs dažādās

teorijas būtu savienojamas. „Pasakas nav vis kādi vienkārši, bet

gan salikti tēlojumi, viņas pastāv no lielāka daudzuma atsevišķu

pasaku motīvu. Ņemsim par piemēru pazīstamo pasaciņu „der

treue Johannes" (uzticamais Jānis). Pirmais motīvs mums tur ir

par mirstošo ķēniņu, kas savu vienīgo dēlu uztic uzticamajam su-

lainim. Tad seko motīvs par aizliegto istabu, kurā ķēniņa dēls

ierauga savas nākamās līgavas bildi. Tālāku seko motīvs par pre-

cību braucienu un viltīgo princeses aizvešanu. Ar to stāv sakarā

stāsts par putniem, kas paziņo briesmas, kuras draud ķēniņa dē-

lam: uzticamais Jānis gan visu dzird, bet nedrīkst savu noslēpumu
izstāstīt. Nu nāk kāzas, kur uzticamais sulainis gan novērš brie-

smas, bet spiests izteikt savu noslēpumu, pārvēršas par akmeni.

Pasaka beidzas ar pārakmeņotā atpestīšanu un atdzīvošanos, kad

ķēniņš ir ar mieru ziedot savu lielāko dārgumu, savus abus bērnus.

So motīvu lielākā daļa ir sastopama citās pasakās citādos saka-

ros. Motīvs par noklausītām briesmām nāk no Indijas, līgavas
aizvešana ir laikam no seniem jūdiem cēlusies, stāsts par bildi at-

gādina līdzīgus gadījumus grieķu romānā."

„Mūsu pētījumā mums ir stingri jāizšķir pasaku motīvs un

vesela pasaka. Savādi gan tas izklausās, bet mūsu pētītāji ir bieži

aizmirsuši un tāpat aizmirst arī vēl tagad šo vienkāršāko faktu.

Ja to vienādi būtu turējuši atmiņā, tad vesela rinda dažādu teoriju

un zinātnisku strīdu nemaz nebūtu izcēlusies, jo tādas lietas parasti

dibinājās uz pasaku motīvu un pasaku samaisīšanas" (Das Mār-

chen, 27. 1. p.).
Pēc šāda pārskata par dažiem virzieniem pasaku pētīšanā es

gribētu piespraust arī vēl no savas puses kādus novērojumus un

paskaidrojumus, kuri vienā otrā gadījumā varētu būt vairāk pie-
mēroti latviešu lasītāju prasībām. Vispirms nav še vēl diezgan

apgaismotas vājās puses āriešu teorijā, kura latviešu rakstos ir

laidusi dziļas saknes.

Kad valodnieki bija pierādījuši indoeiropiešu valodu saimes

ģenealoģisko radniecību, tad daži filologi gribēja arī iet vēl tālāku

un meklēt pie indoeiropiešu pirmtautas kādus kopējus mitoloģijas

un kultūras pamatus. Ja varēja konstatēt kādus vārdus, kas ir

meklējami pirmvalodā, tad varēja runāt arī par kādiem priekšme-

tiem, kurus pirmtauta būtu pazinusi. Vārdu etimoloģija un no-

zīmju maiņa deva atkal liecību par pirmtautas domāšanas veidu.

Ja romiešu Jupiteram līdzīgus dievus atrada pie grieķiem un in-

diešiem, bet ar vairāk pārgrozītu nosaukumu arī pie citām radu

tautām, tad tādu dievu būs pazinusi arī pirmtauta, kura ar šo dievu
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būs saistījusi arī mītus un teikas. Pirmā kārtā mums nu ir jāiz-

šķir jautājums, cik liela ir tā varbūtība, ka šādas pirmatnes tei-

kas būtu uzglabājušās līdz mūsu dienām?

Apskatot latviešu valodas vārdnīcu, mēs redzam, ka lielākā

daļa tur ir pašu latviešu radītu vārdu, kuriem pat tuvajā leišu va-

lodā nav pilnīgi atbilstošu piemēru. Tādu vārdu mums ir samērā

maz, kas tieši būtu pārnākuši no pirmvalodas, kamēr neviens šāds

vārds nav uzglabājies negrozītā veidā. Ja nu veselas pasakas tik-

pat viegli mums būtu uzglabājušās no pirmtautas kā atsevišķie

vārdi, tad šādu vecu pasaku mums būtu diezgan maz.

Arī salīdzināmā mitoloģija met gaismu uz jautājumu par mūsu

teiku un pasaku vecumu. No tiem latviešu dieviem, kurus mēs

varam turēt par mantojumu no indoeiropiešu pirmtautas, ir mi-

nami Dievs jeb Debesstēvs, Pērkons, Dieva dēli un saules meitas.

Tautas dziesmās mēs tos sastopam visus, bet pasakās tikai Dievu,

kurš tur ir grūti šķirams no kristīga jēdziena, ievērojot vēl seno

laiku mistiku. Dažas teikas gan pazīst arī Pērkonu, bet nevaram

zināt, vai tās ir pareizi uzrakstītas, jo variantos viņa vietā stāv

Dievs. Par Dieva dēliem un saules meitām nav man pazīstamas

pat viltotas pasakas. Tā tad mitoloģija mums nedod nekādas

drošas liecības, ka mūsu pasakās vēl būtu kādas atmiņas no indo-

eiropiešu pirmtautas. Tautas dziesmas, kā redzams, ir padotas
mazākām pārgrozībām, jo viņas ir tikušas bieži dziedātas un vēl

sargātas ar noteiktu ritumu un meldiju.
Arī pašas pasakas pēc sava satura, vispārīgi ņemot, nav at-

tiecināmas uz tāliem priekšvēstures laikiem. Mēs tur pastāvīgi
sastopam ķēniņus, kuri valda savās pilīs, kur tik pa vārtiem var

tikt iekšā. Nereti ap pili apkārt iet mūris. Citas pasakas daudzina

baznīcas ar torni, zvanu, altāru un kanceli. No dzirnavām tiek

minētas gan sudmalas, gan vējdzirnavas. Bieži tur darbojas vi-

sādi amatnieki: kalēji, skroderi, sulaiņi, pavāri, kučēri, par visām

lietam zaldāti un muzikanti. Liela loma tur pieder zobeniem, at-

slēgām un gredzeniem, kuru indoeiropiešu pirmtauta vēl nevarēja
pazīt. Pasaku cilvēki dzer arī labprāt alu un vīnu. Daža pasaka
pavisam nav domājama bez vēstulēm un skaistām bildēm. Tādu

pasaku būs loti maz, kur šādu lietu nav, jeb kur tādas varētu at-

mest kā vēlāku laiku pielikumus.
Šādi fakti gan galīgi nenoliedz iespējamību, ka viena otra pa-

saka var mums būt mantota no indoeiropiešu pirmtautas, bet

tomēr nekādā ziņā nerunā augšā minētajam vērojumam par labu.

Pari mums paliek tikai vairs lielā līdzība starp visu Eiropas
tautu pasakām, kura vēl varētu tikt izlietota āriešu teorijas pabal-
stīšanai. Bet nu mūsu radinieku indiešu pasakas, gan ar savu sa-

turu, gan ar izteiksmi, stāv no mums diezgan tālu, kamēr igauņu
pasakas ir grūti šķiramas no mūsējām, lai gan igauņi pieder pie
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pavisam citas tautu saimes. Ar to faktu vien jau ir pierādīts, ka

pasaku līdzība vispirmā kārtā ir izskaidrojama ar aizņemšanos.
Tā nu arī varam saprast, ka viena otra no Eiropas tautu pasakām,
jeb pareizāki sakot no pasaku motīviem, tiek gan vērota par man-

tojumu no indoeiropiešu pirmtautas, bet kādu drošāku pierādījumu

mums vēl trūkst.

Ja nu arī pieņemam par pierādītu faktu, ka tautas tradicijas

ceļo no zemes uz zemi un top par vairāk tautu kopmantu, tad to-

mēr šī ceļošana ir tik sarežģīta, ka vienošanās pie zinātniekiem

ar šai ziņā ir grūti panākama. Ādolfs Grāfs raksta savā grāmatā
„Die Grundlagen des Reineke Fuchs" (Helsinki, 1920, 8. 1. p.):
„Visām tautām ir kopēja pasaku motīvu ražošana un visiem lai-

kiem šo motīvu izmaiņa." Ar šo teikumu ir tomēr maz kas sacīts,

jo neviens pasaku pētītājs gan laikam nedomā, ka visām tautām un

visiem laikiem šai ziņā būtu vienāda nozīme. Kultūras centri gan

laikam būs vairāk ražojuši, un ja arī ne vairāk, tad tomēr viņu pa-

sakas, kā modes stāsti, būs tikušas vairāk cienītas un daudzinātas.

Bet nu šie kultūras centri ir mainījušies un arī visi laikmeti nav

bijuši vienādi labvēlīgi pasaku ražošanai un izplatīšanai. Jauni

pētījumi še daudzreiz apgāž agrākos vērojumus.

T. Benfejs, kā jau augšā minēts, bija pārliecināts, ka zvēru

pasaciņas esot cēlušās senā Grieķijā, kur jau sen tiek daudzināts

šo pasaciņu sacerētājs Aisops. Bet nu Aisops ir ļoti maz pazī-

stama persona, un nav arī zināms, vai viņš pavisam kādu grāmatu

ir sarakstījis. Viņš esot dzīvojis Solona laikos, bijis friģietis un

dzimis vergs, ko atsvabinājis Samas filozofs Jadmons. Pēc šā-

dām ziņām grieķiem gan ir maz tiesības turēt Aisēpu par savu

rakstnieku. Eģiptologi ar H. Brugšu priekšgalā pat domā, ka

zvēru pasaku sākums esot meklējams senā Ēģiptē, kur jau ap otra

gadu tūkstota vidu priekš Kristus esot sastopamas šādas pasaci-

ņas. Ļauts (Lauth) meklē vēl Aisopa vārdā nūbiešu valodas sakni,

turēdams tādēļ šo pasaku sacerētāju par nūbieti! Pasaka par
lauvu un peli esot gandrīz vārdu pa vārdam pārgājusi no Ēģiptes
rakstiem tā sauktajās Aisopa pasakās (Fr. Woenig, Am Nil, 11, 61.

un 62. 1. p.).
Vecas zvēru pasakas ir sastopamas vēl senā Indijā un Ķīnā,

un nav iemesla domāt, ka tās visas būtu aizņemtas, tā ka paši
indieši un ķīnieši nebūtu sacerējuši nekādu zvēru pasaciņu. Jau

4. gadu simtenī priekš Kristus ķīniešu filozofs Džuang dzy pieved

pasakām pielīdzināmas līdzības par visādiem brīnišķīgiem zvēriem.

K. Krons līdz ar citiem pasaku pētītājiem ir pierādījis, ka daudz

zvēru pasaciņas ir cēlušās arī ziemeļu rietumu Eiropā, no ku-

rienes tās pārgājušas pie daudz citām tautām. Šādas pasakas var

celties nevien kultūras centros, bet arī pie mežoņu tautām. Augšā
minētie V. Jochelsons un V. Bogorazs ir uzrakstījuši vairāk pa-



28

saciņu par zvēriem pie jukagiriem un čukčiem. Es tādas pasa-

ciņas tiku arī dzirdējis pie goldiem, olčiem un palaioāziātu cilts

giljakiem. Nav ticams, ka visas šās pasakas būtu no kāda kultūras

centra aizņemtas, kaut arī nav še noliedzams ne Eiropas ne Ķī-

nas iespaids.

Tāpat kā zvēru pasaciņas, ir radušās arī stāstu pasakas, un

pie visām kultūras tautām visvecākos rakstos mēs jau atrodam

visādus brīnuma stāstus, kuri nereti atkārtojas arī mūsu dienu

pasaku motīvos. Bet te atkal mums ir jāatzīst, ka senie indieši un

arabieši ir bijuši sevišķi pasaku cienītāji un sacerētāji, kādēļ gan

viņu pasakām būs lielāks iespaids šo tradiciju ceļošanā, nekā dažu

citu kultūras tautu pasakām. Ar šo aizrādījumu es nebūt negribu

pabalstīt T. Benfeja mirušo teoriju, bet gluži bez kāda pamata

šāda teorija gan laikam nebūs radusies. T. Benfeja laikos pasaku
krāšana un pētīšana tikai vēl bija iesākusies, kādēļ viņam vēl

daudz kas nebija zināms, ko mūsu dienās jau tura par vispār pie-

ņemtu faktu. No tagadējiem pasaku pētītājiem gan laikam ne-

viens nepiebalso T. Benfejam, ka visas pirmās pasakas esot sa-

cerējuši budistu garīdznieki. Labs indiešu pasaku pazinējs Hein-

richs Lūderss raksta: „Budisti nav vis radījuši stāstu literatūru,
kā priekš sešdesmit gadiem gribēja pieņemt. Ko viņi aizņemta-

jiem stāstiem ir pielikuši klāt, neliekas samērā visai daudz būt"

(Buddhistische Mārchen aus dem alten Indien, Jena 1921). Tālāku

viņš aizrāda, ka šīs pasakas ir nevien pārgrozītas pēc budistu uz-

skatiem, bet arī sabojātas, sevišķi vēl vēlākā laikā. Pēc visa tā

nu mēs skaidri redzam, ka Indijā jau priekš budisma attīstības lai-

kiem ir bijis loti daudz pasaku. Ar to nu gan, zināms, nav sacīts,

ka tikpat daudz pasaku nevarētu būt arī citos kultūras centros,

bet nav mums jāaizmirst arī starpība starp to, kas ir patiešām
bijis, un kas tikai varētu būt bijis, kā arī starp to, kas ir rakstos

fiksēts, un kas tikai varētu būt bijis tautas mutē. Arī seniem in-

diešiem bez šaubām būs bijis vairāk pasaku, nekā mēs atrodam

vecos pasaku krājumos.
0. Dēnharts (Otto Dāhnhardt, Natursagen) domā, ka jau senu-

senās teikas tuvajos austrumos par pasaules radīšanu būšot nā-

kušas no Indijas. Tādas lietas nu gan ir grūti pierādāmas, bet tas

tomēr ir fakts, ka āriešu tautas jau no seniem laikiem ir daudz

prātojušas par ticības lietām. Nevien indiešu budisms, bet arī

irāniešu duālisms ir izplatījies tālu ārpus dzimtenes robežām. Jau

ap Konfūcija laikiem Ķīnā parādās jauna mācība par vienu gaismas

un otru tumsības spēku, kas varētu būt nākusi no irāniešiem. Pē-

dējo labais dievs Baga nonāk jau pie senajiem slāviem (6on>) un

laikam arī pie tungusiem (buga). Vēl tagad mongoli un mandžuri

daudzina labo dievu Chormosda, kas laikam nebūs nekas cits

ka seno persiešu Ahuramazda. Tāpat mandžuru elles valdnieks
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Ilmun chāns, ziemeļos ar vecāku izrunu Irmun chāns, būs tulko-

jams par persiešu Arimanu. Tagad, kā zināms, tāpat pie mongo-

ļiem kā pie mandžuriem budisms ir ņēmis virsroku. Jaunas ticī-

bas ar jauniem dieviem gan nebūs ieviesušās bez saviem mītiem

un pasakām. Tā varbūt arī varam izskaidrot, ka mongoļu eposā

Geser-chānā un Sanang Secena vēsturē ir tik daudz sīkumu, kas

pilnīgi saskan ar mūsu un indiešu pasaku motīviem.

Budisma un duālisma pazīmes tiek meklētas tāpat arī kristīgas
ticības pamatos, bet līdzīgi prātojumi par tikumību tomēr vēl gluži

neliecina par savstarpējiem sakariem. Turpretī viens fakts mums

še tomēr krīt acīs, kam var būt nozīme arī pasaku pētīšanā. Mo-

zus un pravieši vecā testamentā sludina parasti Dieva pavēles,
kamēr Jēzus mēdz vairāk runāt ar līdzībām tāpat kā Būdas mā-

cības sludinātāji.
H. Lūderss vēl aizrāda augšā minētā rakstā: „Kristīgo laiku

sākumā ir pārvērstas par kristīgām leģendām nevien Būdas dzīve

[svētais Jozafāts], bet arī dažas džātakas [stāsti par Būdas at-

dzimšanām]. Eustachija-Placida leģendas pirmā daļā, kas vēlāku

ir pārnesta arī uz svēto Hubertu un citiem svētajiem, ir atrasta

Nīgrodadžātaka, kamēr leģendas otra dala liekas būt cēlusies no

Vesantaradžātakas. Džātakā par Sutasomu tiek meklēti svētā

Christofora pirmie pamati."
Pēc visām šādām liecībām nu gan vairs nevarēsim apgal-

vot, ka pasaku sacerēšanā visas tautas būtu gluži vienādi dar-

bojušās, un ka seniem indiešiem še nepiederētu nekāda izcila

vieta. Fr. Lejens raksta par šo lietu savā jau vairākkārt citētā

grāmatā (Das Mārchen, 122. 1. p.) šā: „Vienas pašas Indijas pa-

saku bagātība... arvien vēl pārspēj visu citu tautu pasaku dau-

dzumu, kur samērā ar Indiju, ir loti maz oriģinālu pasaku." Tālāku

tas pats autors aizrāda, ka indiešu pasakas pārnākušas pie mums

rietumos krusta karu laikā ap 12. gadu simteni un sevišķi sākušās

izplatīties ar 13. gadu simteni sākot. Turpretī priekš 11. gadu

simteņa rietuma Eiropā vēl neesot pierādīta neviena tāda pasaka,
kādas tagad cirkulējot pie visām Eiropas tautām.

Fridrichs Pancers turpretī ir pārliecināts, ka senās vācu tei-

kas par Zigfrīdu un Gudrūnu esot cēlušās no garākām tautas pa-

sakām, kuras jau sen priekš minētā laikmeta būtu Vācijā dau-

dzinātas. Pēc šādiem aizrādījumiem Fr. Lejens būtu maldījies,

palaizdamies par daudz uz T. Benfeja rakstiem.

Man gan liekas, ka domu starpība še vairāk dibinās uz vār-

diem un iteorijām nekā uz faktiem. Fr. Lejens nenoliedz arī

priekš 11. gadu simteņa pie Eiropas tautām visādas teikas,

pasaku motīvus un arī šo motīvu kombinācijas. Turpretī
Fr. Pancers ar vērojumiem vien vēl nevar pierādīt, ka seno ģer-

māņu stāsti jau būtu bijuši gluži glīti noapaļoti un ar tādu morā-
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lisku saturu kā mūsu laiku pasakas. Skaidri pierādīt, zināms,

nevar arī pretējās domas, it kā senāk Eiropā nebūtu bijis itin ne-

vienas šādas pasakas. Pie pretējām teorijām šādas domu star-

pības ir gluži nenovēršamas. Vieni pētītāji atrod Indijas nozīmi

par lielu, otri atkal par mazu; pirmie piegriež parasti lielāko vē-

rību rakstiem, otri turpretī mutes tradicijām. Patiesība te gan

laikam būs jāmeklē zelta vidusceļā.

Pakavēsimies vēl pie antropologu teorijas, kuru Fr. Lejens

liekas būt laimīgi izskaidrojis ar pasaku motīviem. Ja div pa-

sakas līdzinās viena otrai sīkumos, tad tāda līdzība ir izskaidro-

jama ar aizņemšanos; bet ja līdzība aprobežojas ar vienu pašu

motīvu, tad tas var būt rādījies arī patstāvīgi vairāk vietās.

Plaši pazīstamā latviešu pasakā viens ķēniņš no dusmām

par nepatīkamu pareģojumu ieliek kādu puisēnu grozā un iesviež

to upē. Grozu atrod viens melderis, paņem nelaimīgo puisēnu
un uzaudzina to lielu. Tādu pašu motīvu mēs sastopam nevien

bībelē par Mozu, bet arī kādā ķīniešu teikā; citādi tomēr visi trīs

stāsti nemaz neliekas savā starpā līdzīgi. Vienkāršāki šo līdzību

varam izskaidrot uz poliģenezes pamata.

Pazīstamā Aisopa pasaciņā lauva nokož briedi ar lapsas pa-
līdzību. Lapsa apēd slepeni brieža sirdi. Kad nu lauva prasa pēc

sirds, tad lapsa atbild, ka briedim sirds nemaz neesot bijusi. Indiešu

Pančatantrā un Katāsaritsāgarā ir divi varianti no loti līdzīgas

pasaciņas, tikai brieža vietā tur ir ēzelis un lapsas vietā šakā-

lis (A. Forke, Die Indischen Mārchen, 50. 1. p.). Līdzīgu motīvu

sastopam arī kādā ķīniešu joku stāstā. Kāds liels glaimotājs no

Sudžou pilsētas saka savam priekšniekam, ka viņš par šo esot ga-

tavs mirt. Priekšnieks piebilst, ka viņam arī dakteris esot parak-

stījis cilvēka smadzenes. Te glaimotājs atbild: „Sudžou pilso-

ņiem, diemžēl, smadzeņu nemaz nav." Vairāk šādu piemēru pie-
ved R. Kolers (Kleinere Schriften zur Mārchenforschung, 515.

I. p.),_to starpā kādu stāstu no suahilijiem Āfrikā un arī japanie-
šem Āzijā. Grūti gan ir pieņemt, ka visi šie motīvi būtu cēlušies

no viena pirmavota, lai gan arī aizņemšanās še vairāk gadījumos

nav apšaubāma.
Visā Eiropā ir palikusi loti populāra pazīstamā pasaka par

Pelnrušķīti, kura dabū no savas mirušās mātes zelta kurpes.
Skaisto Pelnrušķīti iemīlē ķēniņa dēls, bet viņa no tā izvairās un

bēgdama pazaudē vienu zelta kurpi. Pēc šās kurpes nu tiek

meklēta viņas īpašniece, kas arī beidzot pēc visādiem kavēkļiem
izdodas. Līdzīgā ēģiptiešu pasakā ērglis nozog vienas skaistules

kurpi un nomet to karalim klēpī. Karalis nu arī liek šo skaistuli

uzmeklēt. Še nu ir divas pavisam savādas pasakas, kuras ir sai-

stītas tikai ar kopējo kurpes motīvu. Šāda līdzība vien mums

vēl nedod tiesības meklēt šim motīvam vienu pašu iesākumu.
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Bet salīdzinot citus variantus,_tomēr ir jādomā, ka šīm pasakām
būs bijuši kādi tuvāki sakari. Ēģiptiešu pasakā par Anubi (Anupu)
un Batu (Bitiu), kas jau ir uzrakstīta 13. gadu simteņa beigās

priekš Kristus, Batas sievas matu biza iekrīt Nīlas upē un pē-

dīgi nonāk paša Ēģiptes faraona rokās, kurš tūliņ liek to uzmeklēt.

(A. Erman, Die Literatur der Aegypter, Leipzig 1923, 197—209.

Li p.). Ļoti līdzīgs motīvs ir arī pazīstamajā vidus laiku teikā par

Tristanu, kur div bezdelīgas nomet priekš karaļa Marka vienu

sievietes matu, kas nu arī uzmeklē mata īpašnieci Izoldi. Ja nu

šie līdzīgie matu un kurpes motīvi ir sastopami tāpat senā Ēģiptē
kā Eiropā, tad te jau saskan vairāk sīkumi, kas nevar būt vien-

kāršs gadījums. Aizņemšanās ar kopēju kultūru saistītās zemēs

triju tūkstošu gadu laikā ir loti viegli iespējama. Pēdējos piemē-

ros mēs vēl loti labi varam redzēt, ka pasaku motīvs var uzglabā-
ties tautas mutē par ilgiem gadu tūkstošiem, kamēr veselas pa-
sakas ir padotas lielākām pārmaiņām.

Ja nu pasaku pētīšanā mēs redzam tik dažādas teorijas, kuras
viena pēc otras tiek atmestas, tad gribot negribot ceļas šaubas,
vai arī mūsu laiku uzskati pastāvēs. Vai arī mūsu dienu pētī-
šana neizrādīsies par vienpusīgu un atmetamu? Nav mums to-

mēr nekāda iemesla padoties tādam skepticismam. Vispirms jau
vecās teorijas nav nebūt galīgi atmestas, bet tikai pārlabotas un

pārmainītas. Šo teoriju ļaunā puse ir bijusi tikai vienpusība. Bet

ja mūsu dienu zinātnieki ir pratuši izmantot dažādu teoriju pa-

nākumus, tad gan agrākās vienpusības kļūdas viņiem vairs ne-

varam pārmest. Lielākais kavēklis mums vēl ir tas, ka daudz

tautu pasakas vēl nav nemaz kārtīgi krātas un daži krājumi atkal

nav tulkoti kultūras tautu valodās. Lielās ķīniešu pasaku grā-

matas ir mums vēl pavisam svešas. Liela nozīme ir piešķirama
ari latviešu un leišu pasakām, kuras arī ir daudz mazāk pazī-

stamas, nekā to varētu gaidīt. Tad pēdējā laikā paceļas arvien

vairāk balsis, ka atmetot T. Benfeja teoriju, zinātnieki sākot cil-

dināt mutes tradicijas pa daļai pat uz grāmatu pasaku rēķina. Tie

tomēr ir tādi sīkumi, kurus nevaram attiecināt uz pasaku pētīšanu
visā plašumā.
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3. Pasakas un teikas.

Kamēr pasaku tura par brīvu tautas nostāstu, kas neattiecas

ne uz kādu zemi, ne arī uz kādu laiku, tikmēr teika ir saistīta

vai nu ar kādu vietu, vai ar personu, vai ar kādiem māņiem. „Pa-

saka stāsta par „kādu ķēniņu", teika turpretī par ķēniņu Gunteru

un ķēniņu Priamu; pasaka piemin „kādu pili", bet teika Vormsu

un Iliju". (E. Bethe, Mythus, Sage, Mārchen, Leipzig 1922, 57.

1. p.). Tā arī dažādi latviešu stāstiņi, par piemēru, par Rīgu, Kur-

badu, apraktu naudu un tiem līdzīgi ir īstas tautas teikas. Kamēr

pasaka izrāda pilnīgu vienaldzību pret pagātni, tikmēr teika jau

grib dot atbildi, kas ko ir izdarījis un kur kas noticis. Tā tad ar

teikām jau iesākas vēsture.

Lai nu gan teorētiski ir vilkta loti noteikta robeža starp pa-

saku un teiku, tomēr faktiski šādas robežas tikpat kā nemaz nav.

Daudz un dažādos variantos latvieši pazīst starptautisko pasaku,

kur lielais stiprinieks nonāk apakšzemē, uzvār tur velnus un at-

svabina nolaupīto ķēniņa meitu. Šī pati pasaka ir mums pazī-

stama arī teiku veidā, tikai diemžēl, arvien uzrakstītāju pārstrā-

dājumā. Stiprinieks vienā teikā ir Kurbads un otrā Lāčplēsis,
kamēr trešā teikā nolaupītā princese ir Zemgales ķēniņa meita.

Kurbads var būt kāds īsts Kurzemes varonis, tikai tagad tas ir

jau nešķirami savienojies ar pasaku varoni. Tāpat no šās pasa-

kas vairs nav šķirams lāčadēls, kuru dzejnieks A. Pumpurs no-

saucis pēc mājas vārda par Lāčplēsi. Kāds A. Kurzemnieks Sko-

las maizes otrā daļā pasaku ir lokalizējis Zemgalē, stāstīdams par

Zemgales ķēniņu un viņa meitu Skaistīti. Cik man zināms, tad

vispirms T. Zilpaušs savās tulkotās pasakās (Tūkstoš un viena

nakts 11, Jelgavā, 1867, 53. 1. p.) ir lietojis Skaistītes vārdu, bet

vēlāk tai pašā gadā iznāk cits arābiešu pasaku tulkojums, kur

(57. 1. p.) vēl ir runa par Skaistuvi. No tā nu var vērot, ka T. Zil-

paušs ir šādu vārdu meklējis un laikam gan arī pats izdomājis,

jo no iesākuma, kā mēs jau redzējām, šis vārds vēl netiek vispārīgi
pieņemts.

Lai nu gan šīs latviešu teikas ir lielākā jeb mazākā mērā pār-

strādātas, tomēr arī pie viņām mēs redzam, ka brīvi pasaku mo-

tīvi savienojas vai nu ar kādu daudzinātu vārdu, vai arī ar vietu.

Tāda pāreja no pasakas uz teiku, kā arī otrādi, ir loti viegli pie-
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rādama vecāku kultūras tautu tradicijas, kur teikas dažreiz ir

uzrakstītas jau no seniem laikiem.

Augšā minētais E. Bēte raksta tālāk (42. un 43. 1. p.): „Pir-
mais persiešu karalis Kirs ir ļoti pazīstama vēsturiska persona.
Mums ir pazīstami viņa uzraksti, ir uzglabājies viņa kapa piemi-
neklis, mēs zinām no vairāk avotiem, ka viņš ir gāzis mēdiešu

valsti, uzvārējis Āziju, sakāvis līdiešu karali Kroisu, kas grieķiem

un Delfu dievam izlikās nepārspējams, un ka viņš Mazāzijas grie-
ķus ir turējis savā kalpībā. Bet pasakas jau sen viņu dabūjušas
savā varā, laikam gan jau vēl pašam dzīvojot. Simtu gadu vē-

lāku Hērodots... jau stāsta, kā viņš cēlies, kā dzimis, kā Jaunu

sapņu dēl ticis izlikts, kā kuņa viņu zīdījusi, kā ticis izglābts un

uzaudzināts un kā sapņi tomēr piepildījušies. Tā ir tāpati teika,
kas ar nelieliem pārgrozījumiem tiek stāstīta par Romulu un

Remu, kur par Hērodota iespaidu gan nav ko domāt, jo viņa ir

vēl daudz tālāku izplatīta. Jau priekš Kira laikam viņa tika stā-

stīta par Hērakleja dēlu Tēlefu, un pārnesta arī sen uz Paridu,

pirms Eurīpids to dramatizējis (415. g. priekš Kr.). Vācu teika to

stāsta par Volfdītrichu, un no Genovēvas stāsta katrs bērns pa-

zīst zīdītāju briežamāti." Uz to pašu Kiru Hērodots vēl pārnes
Atreja teikas šaušalīgo motīvu (M. Oberbreyer, K. Ph. Moritz

Gotterlehre 291. 1. p.), kur tēvam paša dēls top celts priekšā par

ēdienu, kas nav svešs arī latviešu pasakās.

Daudz vairāk par Kiru mums ir pazīstams no senākiem rak-

stiem Maķedonijas karalis Aleksandrs Lielais (356.—323. g. pr.

Kr.). Viņš ir uzvārējis visu toreiz pazīstamo pasauli un dažādu

tautu raksti ir uzglabājuši par viņu liecības. Bet pašu pasaules

uzvārētāju ir uzvārējuši pasaka, tā kā Aleksandrs Lielais ir pa-

licis par vienu no grūtākām problēmām vēstures pētīšanā. Vesels

pasaku cikls ir attīstījies ap šo vēsturisko Maķedonijas karali.

Senie ēģiptieši ir to izskaidrojuši par savu tautieti, persieši pa-

taisījuši par sava likumīgā karaļa Dāreja pēcnācēju, kamēr vidus

Āzijas tautas vēl līdz mūsu dienām ir uzglabājušas dziesmas un

teikas par lielo uzvārētāju Iskanderu. Te mēs redzam gluži pa-

rasto domu gaitu tautas tradicijās, kur uzvārēto ienadnieku allaž

bargi nosoda, bet uzvārētāju lūko arvien lēģitimēt.
Par Čingis chānu ir mums itin drošas ziņas loti dažādās va-

lodās, visvairāk, zināms, ķīniešu annājos. Vēl tagadējie Mongo-

lijas dzasaki jeb pārvaldītāji ir Čingis chāna pēcnācēji. Bet pie

mongoļiem viņš jau ir izvērties par pilnīgu pasaku varoni, ka-

mēr japāņu zinātnieki to vēl gluži nopietni grib izskaidrot par

savu tautieti.

Loti maz kas mums ir zināms par Arionu, kas bijis kāds ma-

zāk ievērojams grieķu dziedātājs un mūziķis no 7. gadu simteņa

priekš Kristus. Bet teika viņu ir pievienojusi visslavenākiem
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dzejniekiem pasaulē, stāstīdama, ka laupītāji to iesvieduši jura,
bet kāds delfins to iznesis malā. Šī teika ir izvērtusies par kri-

stīgu leģendu Anglijas pilsētā Ročesterē. Karaļa Eduarda I. lai-

kos (1272—1307) kāds nabags koklētājs uzņēmies svētceļojumu

uz Kolni. Ejot pār Medvejas (Medway) upes tiltu, vējš to iegrūdis

ūdenī. Bet jumprava Mārija to uzturējusi uz ūdens un viņš koklē-

dams peldējis uz priekšu. (E. Harris, Local Legends, Roche-

ster 1898.)

Interesanti ir arī, kā kāda veca skandināviešu pasaka ir sa-

vienojusies ar seno krievu kņazu Oļegu un angļu bruņinieku seru

Robertu dc Šerlandu (Shurland). Tā kā angļu teika nav plašāki

pazīstama, tad atstāstīšu to pēc tās pašas augšā minētās grāmatas.
Sers Roberts, kurš arī dzīvojis Eduarda I. laikos, reiz izjādams

sastapis lielu laužu pūli, kurš trokšņojis par to, ka priesteris ne-

gribējis bez maksas ļaut aprakt kādu mirušu nabaga vīru. Sers

Roberts par to tā saskaities, ka iegrūdis priesteri kapā un licis

laudim steigšus bērt smiltis virsū, sacīdams: „Mēs apraksim viņus

abus bez kādas maksas!" Kad nu viņš pēc tam apmierinājies, tad

tik viņš sācis saprast, kādu lielu noziegumu viņš izdarījis, aprak-

dams zemē dzīvu priesteri. Turpat tuvumā uz kuģa atradies ka-

ralis un viņš nospriedis iet pie viņa lūgties žēlastības. Jāšus uz

zirga viņš aizpeldējis pie kuģa, un kad dabūjis piedošanu, tad tik-

pat laimīgi atkal atpeldējis pie krasta atpakaļ. Priecādamies par
dabūto žēlastību, viņš saticis vienu vecu raganu, kas sacījusi, ka

tas pats zirgs, ar ko viņš tagad jājot, novedīšot viņu pie kapa.

Sabijies par tādu pareģojumu, sers Roberts nolēcis tūliņ no zirga
un iegrūdis tam savu zobenu sirdī. Pēc ilga laika staigādams ar

saviem draugiem gar krastu, viņš ieraudzījis tur sava zirga kaulus,
un stāstīdams par tukšajiem raganas draudiem, spēris ar kāju

zirga galvaskausam. Bet kāds ass kauls viņam iedūries caur

kurpi kājas pirkstā, pēc kam viņš saslimis un ar to arī nomiris. —

Pazīstamajā Oļega teikā, kā zināms, trūkst iemesla, kādēļ burvis

viņam sludina gaļu. Arī beigas šķiras tai ziņā, ka no zirga gal-
vaskausa izlien čūska un iekož Oļegam kājā.

Ļoti vecs un tālu izplatījies ir pazīstamais nekrietnās sievas

motīvs.
_

Jau augšā minētā ēģiptiešu pasaciņā Anubja sieva iemīlē

viņa brāli Batu un grib to pavest uz negodīgu dzīvi. Kad Bata

no_ viņas izvairās, tad tā apsūdz to Anubim, it kā Bata būtu uz-

mācies viņai. To pašu stāstu mēs atrodam arī bībelē (1. Moz.

39, 6—20) par Jāzepu un Potivara sievu. Homēra Iliadē (VI,
160—5) Proita sieva Anteja iemīlē Bellerofontu un, paklausības

neatradusi, apmelo to savam vīram. Kad Tēsējs apprecē Faidru,
tad tā tāpat grib tuvoties Hipolitam, Tēsēja pirmās sievas dēlam.
Pēdējais atsakās un atkal tiek netaisni apsūdzēts. Šis vecu vecais

motīvs ir sastopams vairāk tautu teikās līdz pat mūsu dienām.
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Sevišķi daudz teikas un pasakas no seniem laikiem līdz
mūsu dienām mīl stāstīt, kā varonis uzvār pūķi vai citu kādu ne-

zvēru, vai arī velnu, kas pēdējā laikā ir ieviesies dažādu brie-

smoņu vietā. Daži latvieši, kā jau šās nodaļas sākumā ir minēts,
grib šo motīvu iztulkot par īstu latviešu tautas teiku. Paklausī-

simies, ko par šo jautājumu saka augšā minētais E. Bēte (91. un

92. 1. p.): „Apollons nokauj pūķi pie Delfu orākula vietas, Kadms

pie Tebu avota, Hēraklejs pie Lernajas purva, jāsons pie koka,
kur zelta āda bijusi pakārta, Zigfrīds to nogalina kā mantas sargu.

Daudzreiz cīņa ar puķi ir savienota ar mīlestības motīvu: varo-

nis atpestī skaistu sievieti no viņa nagiem. Tā Persejs izglābj
Andromedu, Hēraklejs Hēsioni un bez gala daudz šādu varoņu ir

pasakās. Kristīgā pārveidojumā šis motīvs parādās no krusta

karu laikiem svētā Oeorgija leģendā. Tāpat kā uz minēto svēto,
šis stāstiņš ir pārgājis uz teiku varoņiem, kuru personība ir ap-
liecināta vēstures tradīcijā: Ardaširs, sasanidu valsts nodibinātājs
trešā gadu simtenī, ir jau ap 600. gadu pārvērties par pūķu kāvēju,
un Bernes Dīterichs ir uzņēmies pat veselu rindu pūķu cīņu."

Šai īsajā ievadā, zināms, nav vietas kādam plašākam pārska-
tam par Kurbada jeb Lāčplēša teiku, kurai R. Kolers, J. Bolte un

G. Polīvka pieved simtiem variantu ļoti dažādās valodās. Aizrā-

dīsim tik vēl uz to, ka šās teikas motīvi bez šaubām ir loti veci un

plaši bet mūsu tagadējās pasakas veids ir daudz jau-
nāks, par ko vēl būs runa devītā nodaļā.

Visos šajos piemēros mēs redzējām, cik viegli pasaku motīvi

mainās ar teiku motīviem; bet ir arī tādi teiku sīkumi, kuri ir

vairāk saistīti ar vietām, un kas tādēļ pasakā nemēdz pāriet. Tā

par_ piemēru par ezeriem bieži stāsta, ka viņi kāda iemesla dēl
izbēguši no savas agrākās vietas, tad gājuši pa gaisu, kamēr at-

kal nokrituši otrā vietā zemē. Tādēļ arī ezeros meklē noslīkušas

mājas, pilis un baznīcas. Apakš zemes atkal viens ezers esot sa-

vienots ar otru un daži pat ar jūru.

Par ievērojamiem kalniem stāsta, ka tos varot redzēt no jū-

ras un kuģinieki pēc tam vērojot savus ceļus. Kalna iekšienē

daudzreiz daudzina kādu nogrimušu pili, apraktu naudu vai arī

citu kādu bagātību. Mazākus kalnus esot sabēruši milži jeb velni,
pilskalnus turpretī zviedru karā sanesuši zaldāti ar cepurēm un

mēteļu stūriem.

Apakš pils drupām allaž daudzina dziļus velves pagrabus, kur

kādā lielā kastē atrodoties nauda un citi dārgumi. Bet uz kastes

guļot un to sargājot liels melns suns ar zvērojošām acim. No

pils mūriem apakš zemes izejot kāda izmūrēta eja līdz kādam tu-

vējam upes vai ezera krastam, jeb arī līdz kādai citai senatnes

Pilij.



36

Baznīcu varējuši senāk tik tādā vietā celt, kur tas aizrādīts

ar zīmēm. Kokus jeb akmeņus vedot, dažreiztadas vietas zirgi

palikuši stāvot. Sienas ceļot, vajadzējis iemūrēt kādu cilvēku, jo

citādi mūri neturējušies kopā: ko par dienu uzmūrējuši, tas par

nakti atkal sagruvis. Arī baznīcas zvani ne katrreiz padevušies

vedēju gribai. Dažs zvans nogrimis kādā ezerā vai purvā, kur

vēl tagad dažreiz varot dzirdēt, kā tas skanot.

Velni daudzreiz gribējuši aizdambēt upes un nesuši tam no-

lūkam akmeņus un smiltis. Bet kāds gailis ar savu dziedāšanu

allaž pārtraucis šādu darbu vai nedarbu. Tā izmētāti pa zemi

lieli akmeņi, dažreiz pat lielas akmeņu kravātas, kuras parasti
sauc par velna klēpjiem. Ja akmenī ir kāds iedobums, kas atgā-

dina roku jeb kāju, tad to tur esot velns iespiedis. Šādā iedobumā

sakrājušos ūdeni lietojuši slimību dziedēšanai.

Lielās ieža un olu alas esot velnu mājokli, no kurienes tos

padzinuši mācītāji ar savām lūgšanām. Dažas no šādām alām

turētas arī par svētām, kur senie latvieši nesuši dažādus ziedus.

Dažu avotu ūdens bija senāk loti ieslavēts slimību dziedēšanā,
un nav jādomā, ka šāds ūdens arvien būtu slavēts tikai māņu dēj
vien. Loti iecienīta pie mūsu mātēm bija arī laitīšana jeb braucī-

šana (masāža), kuru piekopa pie dažādām kaitēm. Bet cīņas kar-

stumā pret māņticību pieteica karu arī veselības avotiem un lai-

tīšanai, lai gan abi šie dziedināšanas veidi tagad atkal tiek celti

godā. Seno veselības avotu slava stāvēja, zināms, sakarā arī ar

māņiem un teikām. Par labdarību avotam bija jānes arī ziedi.

Kas šādu avotu kaut kā apvainoja, tas tika sodīts ar kādu brie-

smīgu slimību. Dažreiz avots arī tā apskaitās, ka aizgāja pavi-
sam uz citu vietu.

Šādi teiku motīvi stāv ļoti tuvu vispārīgai māņticībai, kādēļ

viņi arī ir sastopami gandrīz visās pasaules malās, bet ir mums

arī kādas romantiskas teikas, kuras liekas būt ieceļojušas. No

Itālijas varētu būt pārnākusi pazīstamā teika par Turaidas jum-

pravu. Salacā ir lokalizējies stāsts par Bingenes pelu torni (Bin-
ger Māuseturm). Par vairāk jūrmalas baznīcām stāsta, ka tur

reiz naktī ar kuģi piebraukuši bagāti kungi, likuši mācītājam pašā

pusnaktī salaulāt kādu pāri, un tūliņ atkal aizbraukuši, neatstādārni

par sevi nekādu ziņu. Šī teika ir nonākusi arī Kurzemes jūr-
malā.

Nav tomēr jādomā, ka visas teikas būtu tikai šādi ceļojoši

pasaku motīvi. Mums ir jau vairāk teikas, kā Pēteris Lielais

iejājis Rīgā. Šie sīkumi par jāšanu, zināms, ir tukšas pasakas, bet

ka Pēteris ir Rīgā bijis, tas ir fakts. Teika stāsta, ka kādā Rau-

nas mežā notikusi starp krieviem un zviedriem loti asiņaina kauja.
Tur ari patiešām ir atrasti cilvēku kauli un kara ieroči, tikai ne

no zviedru laikiem, bet gan no 10. gadu simteņa. Daudz vietas,
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no kurām pēc teikas vārdiem esot izbēguši ezeri, nav nekas cits,
kā veci aizauguši ezeri. Tā tad tautas teikās var uzglabāties ari

dažas pareizas ziņas un pat vēl no loti seniem laikiem.

Par pasakām jau augšā tika minēts, ka loti vecas pie viņām
ir tikai sastāvdaļas, no kurām tās ir saliktas, nevis tas veids, kādā

viņas tagad stāsta. Teikas turpretī mēdz būt vienkāršākas un ir

loti līdzīgas pasaku motīviem, kādēļ arī teikas, vispārīgi ņemot,

jāatzīst par pirmatnīgākām.
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4. Pasaku un teiku pamati.

Savādi gan mums izklausās pasaku pētītāju izskaidrojums,
ka daudz brīnišķīgi teiku motīvi esot cēlušies no patiesiem pie-
dzīvojumiem; bet šaubas mums ceļas tikai tādēļ, ka mēs īsti ne-

saprotam seno laužu māņticību un viņu bailes no visādiem spo-

kiem un ēniem.

Kad ļaudis pirmo reiz redzēja lielos baznīcas zvanus, tad

droši vien par tiem stāstīja arī dažus brīnumus. Tā varēja ra-

sties teikas par zvanu noslīkšanu ezerā. Kad nu bailīgs cilvēks

gāja gar kādu klusu ezeru, tad viņš varēja arī iedomāties, ka viņš
tur dzird zvana skaņas, un stāstīt citiem savu suģestīvu parādību

par patiesu notikumu.

Reta un vienkāršam cilvēkam nesaprotama dabas parādība ir

tā sauktā fata morgana jeb gaisa atspoguļojumi, kuri nav gluži
sveši arī Latvijā. Pie šādiem gaisa atspoguļojumiem var parā-

dīties kādā līdzenā vietā kāda pils, ezers jeb cita dabas aina. Tā

viegli var rasties teiku un pasaku motīvi par nogrimušām pilim,
kas paceļas no zemes jeb iet pa gaisu, un par ezeriem, kas ceļo.

Pēdējās domas vēl pabalstīja seno laiku atmiņas par izzudušiem

ezeriem, par kuriem jau ir minēts iepriekšējā nodaļā.
Kas kalnājos ir novērojis skrejošus miglas tēlus, tas viegli tur

var iedomāties kādus garus staigājam. Šādus tēlus, kā zināms,

loti skaisti ir izmantojis angļu dzejnieks Makfersons savās Osiana

dziesmās. Tādā pašā ceļā ir cēlušies daži pasaku motīvi, kuru

starpā varam minēt vācu šausmīgo medību (wilde Jagd).
Milži un punduri mūsu pasakās ir īstas mītiskas būtnes, bet

valoda mums tomēr liecina, ka daudzreiz milžu un punduru nosau-

kumi ir cēlušies no tautu vārdiem. Vācu „Riesen" esot bijusi
kāda stipra ģermāņu cilts, kas tautu klejošanas laikā nākusi no

ziemeļiem jeb austrumiem. Vidusaugšvācu vārds „tūrse" (mil-

zis) tiek vests sakarā ar etruskiem, kurus grieķi saukuši par tir-

sāniem un senie ēģiptieši par turšiem. Vācu „Hūne" atkal vis-

pirms esot nozīmējis hunni. Krievu BHTH3b, nav nekas cits, kā

vikings, kamēr ucnojinH-b esot seno latīņu chroniku «spalus**.
Cechu „obr" izskaidro par turku cilts avaru. Stipras un dūšīgas

kaimiņu tautas varēja viegli pielīdzināt milžiem, kuri jau sen bija
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pazīstami no vecajiem mītiem. Šo fantāziju vēl pabalstīja „milzu

kapi" un uzraktie lielu zvēru un arī cilvēku kauli, kuru lielumu

ļaudis mēdz pārspīlēt. Par ilgiem gadu simteņiem mazinās ari

teikas par milžiem, un pēdējo vietu sāk ieņemt bieži daudzinātie

velni.

Ari punduri (Zvverge) ir Vācijā bijusi kāda tauta, par kuru ir

daudz vairāk ziņu nekā par milžiem. 0. Bokels raksta par tiem

(Die deutsche Volkssage, 19142

,
31. 1. p.): „Ka punduri patiešām

senāk ir dzīvojuši, ir redzams no vairāk rakstu liecībām." Viņi
būšot bijuši kāda Vācijas aborīginu cilts, kas laikam mazākā au-

guma dēl dabūjusi šādu nosaukumu. Vēlāku punduri ir samaisīti

ar mirušo dvēselēm jeb veļiem, kurus arī laužu fantāzija tura par

maziem vīriņiem.

Augšā minētie V. Bogarazs un V. Jochelsons ir atraduši čukču

un jukagiru pasakas ar loti reālām atmiņām par kādiem cilvēku

ēdējiem, kuri tikuši atspiesti pie ziemeļu Ledusjūras un vēl kādu

laiku turējušies uz jūras salām. Šie kanibāli gan laikam būs bijuši
kādas senas pakal palikušas tautas pēdējās atliekas. Tādi paši

cilvēku ēdēji ir Hērodota androfagi tagadējās Krievijas robežās,

un šī gan tur nebūs bijusi vienīgā tāda cilts. Atmiņas no šādām cil-

tim varam meklēt arī mūsu teiku un pasaku sumpurņos.
L. Laistners (Ludwig Laistner) ir pirmais zinātnieks, kas ir

publicējis plašāku rakstu (Die Rātsel der Sphinx) par sapņu_ no-

zīmi pasaku motīvu izcelšanā. Tagad, pasaku pētītāji jau vispārīgi
ir pieņēmuši, ka pasakās ir sastopamas daudz sapņu savādības.

L. Laistnera vienpusība ir tomēr tā, it kā visas pasakas būtu cē-

lušās no seno laiku sapņiem. Nākošais pētītājs Freids (Sigmund
Freud, Die Traumdeutung) paliek vēl vienpusīgāks, meklēdams

pasakās tikai vairs vēlēšanās sapņus (Wunschtrāume),_ kamēr

kāds viņa domu biedrs runā tikai vairs par seksuāliem vēlēšanās

sapņiem

Ja jau pasakās ir pārgājuši sapņu motīvi, tad gan ir jādomā

par visādiem sapņiem un arī visos laikos. Sevišķi mums zie-

meļu tautām ir nesaprotama augšā minētā seksuālo sapņu no-

zīme, jo seksuāla satura pasaku mums tikpat kā nemaz nav.

Tomēr kaut kāda iemesla vajaga būt arī šai vienpusīgai teorijai.

Dienvidus tautu pasakās ir sastopamas arī seksuālas lietas, un

sevišķi man tādas ir pazīstamas ķīniešu pasakās.
Es še domāju vispirms par Pu Sung-ling'a 1679. gadā izdoto

pasaku krājumu „Liao džai džy ji" (brīnišķīgi stāsti no studiju

istabas), kas ir tulkots arī mandžuru valodā. Vispārīgi šis pasaku

krājums pieder pie visvairāk lasītām grāmatām tālajos austru-

mos. Angļu tulkojums (fi. A. Giles, Strange stories from a Chinese

studio, London 1909
2

) turpretī nevar pilnīgi apmierināt zinātnes

prasības. Vispirms tur ir tulkotas tikai 164 pasakas, kas neiztaisa
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ne puses no visa krājuma; tad pasakas ir izvēlētas bērnu lasī-

šanai ar visādiem saīsinājumiem. Taisni maz tur ir raksturīgo

ķīniešu pasaku par lapsām, kas skaistu sieviešu veidā vilina jau-

nus cilvēkus. Neskatoties uz šādām seksuālām lietām,_Pu Sung-

ling's tomēr ir izdevis savu grāmatu didaktiskiem nolūkiem.

Apskatīsim tagad tuvāku, kādos pasaku motīvos mēs varam

meklēt sapņu īpašības. Ikkatrs būs redzējis tādu sapni, kur viņš
krīt no kāda liela augstuma zemē un tomēr nenositas. Ta arī

pasakās ir sastopami piemēri, kur kāds cilvēks tiek nogrūsts no

augstas klints, jeb viņš lec dziļā akā, vai arī milzu putns to sviež

no liela augstuma zemē, bet kritējs tomēr arvien izglābjas.
Bieži vien mēs pa sapņiem steidzamies ko padarīt, bet mūsu

steidzamais darbs neiet un neiet uz priekšu. Tā arī mūsu pa-

sakas skaistulei iekrīt slepkavas dotā zelta ola asinīs un viņa

to pūlās noslaucīt, bet asinu laukumi parādās atkal arvien no

jauna.

Sieva nedēļās bieži redzot sapņus, ka kāds viņas bērnu no-

zogot, jeb pārmainot to ar kādu nezvēru. Tā arī teikās un pa-

sakās ragana nozog cilvēka bērnu un ieliek tai vietā velna bērnu.

Pasaku tuvo radniecību ar sapņiem pierāda sevišķi tas fakts,
ka lielākie brīnumi allaž notiek naktī, retumis arī taisni pus-

dienā, kad cilvēki gul dienasvidu. Lietuvēns jāj cilvēku tikai

naktī jeb pusdienā dienasvidu guļot, velns staigā un moka ļaudis
tikai naktī, līdz gaiļa dziedāšanai, vienīgi par nakti nāk arī bulbula

putns pēc skaistajiem āboliem. Tāpat teikas un pasakas mēdz

daudzināt sapņus, kuri arvien piepildās
Sapņi ne tikai moka cilvēku ar savām bailēm, bet rāda tam

arī pārdabīgu laimi, kur tas kā ar spārniem paceļas gaisā un no-

nāk kādā brīnumu zemē vai arī debesīs. Laimīgais sapņotājs
tur nu redz debešķīgus jaukumus un bauda tādus priekus, kādus

šai zemē viņš vēl nav sajutis. Bet sapņu laime nepastāv ilgi,
cilvēks drīz pamostas, un dzīves patiesība viņam nu izliekas tuk-

šāka un bēdīgāka nekā senāk.

No šādiem sapņiem ir cēlušās teikas par paradīzi, svētlai-

mīgo salām un citām līdzīgām utopijām. Šāda laimes zeme pie

seniem grieķiem bija hesperidu dārzs, kuru meklēja tālos rietu-

mos uz kādas Atlantijas oceana salas. Šai dārzā esot bijis brī-

numa koks ar zelta āboliem. Bet tā ka hesperides reiz bau-

dījušas šos aizliegtos augļus, tad viens pūķis tur pielikts par
koka sargu. Dārza ieeju vēl apsargājis milzis Atlants. Varonis

Hēraklejs tomēr nonācis šai dārzā, nositis pēc iemidzināšanas

pūķi un norāvis zelta ābolus. Kādā senlaiku bildē Hēraklejs stāv

priekš kāda koka, ap kuru ir aptinies pūķis, un tura rokā trauku,

kurā bijušas miega zāles. Šī teika ir ļoti līdzīga bībeles stā-

stam par paradīzi, kā arī dažām indiešu un ķīniešu pasakām.
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Arī latviešiem ir līdzīga no Vācijas pārnesta pasaka par bā-

renīti, kuru Māra paņēmusi līdz uz debesim. Tur bārenītei klā-

jas ļoti labi, bet vienā istabā viņai ir aizliegts ieiet. Kad viņa

tomēr neklausa pavēles, tad viņa tiek aizdzīta no debesim un

pamostas atkal virs zemes nabadzībā. Tāpat arī franču pasakā,
karalis Zilbārdis aizliedz savām sievām ieiet zināmā istabā; bet

kad tās, ziņkārības dzītas, pārkāpj viņa pavēli, tad viņām ir

jāmirst.
No seniem laikiem ļaudis pazina arī tā saukto lētarģisko

miegu, kad cilvēks varēja gulēt nevien veselām dienām, bet arī

nedēļām. Ja arī šāda parādība ir reta, tad tomēr bieži varēja
novērot grūtus slimniekus, kas ilgu laiku atradās bez samaņas.

Pārspīlējot šādus gadījumus, radās teiku un pasaku motīvi par

burvju miegu, kas vilkās gadiem un gadu simteņiem, kā redzams

pasakā par Ērkšķurozīti un leģendā par septiņiem gulētājiem.
Par gulošu jeb aiz kaut kāda iemesla samaņu zaudējušu cil-

vēku ļaudis prātoja, ka dvēsele ir atstājusi viņa miesu. Ko dvē-

sele, šā apkārt klejojot, redz un piedzīvo, tie ir cilvēka sapņi.
Ja dvēsele pavisam atstāj miesu, vai nu brīvi apkārt staigādama,
vai ieiedama kādā citā dzīvā radījumā, vai arī aiziedama uz viņu

sauli, tad cilvēks ir nomiris.
v

Dvēsele var tomēr atrasties arī ārpus miesas un dzīvot kādā

citā drošākā vietā, nezaudējot tomēr savu valdību par miesu.

Kādā indiešu pasakā jaunava ir pārliecināta, ka tikai viņas miesa

atrodas virs zemes. Pati viņa dzīvojot dziji jūras dibenā zelta

pilsētā, un varot tik tam piederēt, kas aizejot uz to pilsētu un

atsvabinot viņu no turienes.

Plaši pazīstamas ir pasakas, kur milzis, burvis jeb velns dro-

šības dēl netura vis dvēseli pie sevis, bet kādā slepenā vietā.

Mūsu pasakās šī vieta ir tālā kalnā, kura iekšienē atrodas vērsis,
iekš vērša pīle, iekš pīles ola un šai olā ir paslēpta dvēsele.

Šādu motīvu mēs sastopam nevien daudz Eiropas tautu pasa-

kās, bet arī mongoļu eposā Geser-chānā. Tā arī augšā minētā

seno ēģiptiešu pasakā Bata paslēpj savu dvēseli ciedru kokā.

Pirmatnīgi ļaudis tic, ka viņu burvji varot izraidīt savu dvē-

seli un aizsūtīt to uz kaut kuru citu vietu. Tā par piemēru Sibī-

rijas šamanu svarīgākais uzdevums ir aizvadīt mirušā cilvēka dvē-

seli uz viņu sauli. Šādā ceļojumā šamans ievāc 'arī citas ziņas
un dod atbildi arī uz citiem jautājumiem. Tā arī mūsu pasaku

varoņi ceļo gan uz debesim gan arī uz elli, un mājā pārnākuši,

atnes atbildes uz jautājumiem, kas viņiem uzdoti turpu ceļojot
Tāds burvis var iesūtīt savu dvēseli miruša cilvēka miesā

un to atdzīvināt, jeb arī pārnest to uz kādu kustoni un pat pats

pārvērsties par kustoni. Par tādu pārvēršanos ir mums vairāk

pasaku motīvu un to starpā arī pazīstamā pasaka, kur divi burvji



42

uzņemas sacīksti ar savām pārvēršanām. Tā arī jūras dievs

Protejs Odisejā (4, 455—460) prot pastāvīgi mainīt savu izskatu.

Ja nu burvis pats var pieņemt kustoņa izskatu, tad, zināms, viņš
vēl jo vieglāki var citus pārvērst par kustoņiem, kā jau Kirke

Odiseja biedrus pārvērtusi par cūkām (Odiseja, 10, 237—240).

Loti daudz šādu piemēru ir mūsu laiku pasakās.
Par burvjiem allaž paliek jūtelīgi cilvēki ar dzīvāku fantā-

ziju, lai viņi jo drīzāki varētu nonākt sapņa stāvoklī. Gara uz-

traukumu vēl veicina ar gavēšanu, ar vientuļa dzīvi mežā jeb

tuksnesī, ar dažādām zālēm un reibinošiem tvaniem un dzērieniem.

Budistu mūki nonāk līdz ekstāzei, ilgu laiku uz vienas vietas

sēdēdami. Sibirijas šamani apreibinās bungas sizdami, kliegdami

un diedami.

Opija jeb hašiša reibumā cilvēks, kā zināms, redz brīnišķī-

gus sapņus un dzird debešķīgas skaņas, kamēr patiesas lietas

viņam parādās pārdabīgā lielumā: neliels akmens izliekas par

klints kalnu, izliets ūdens par ezeru v. t. pr. Arī šāda apreibi-
nāšanās būs jau izdarīta no seniem laikiem, un tāpat pasakās ir

mums liecības par šādu fantāziju. Pazīstamajā pasakā par ma-

ģisko bēgšanu bēgli izmet kamolu, kas paliek par kalnu, izmet

susekli, kas paliek par mežu, izmet spoguli, kas paliek par ezeru.

Pie šādiem piemēriem ir jāpieskaita arī mūsu tautas dziesma un

pasaka par balto pupu, kas izaug līdz debesim.

Šādai mākslīgai prāta apreibināšanai stāv tuvu arī kāds da-

bisks prāta traucējums, ko sauc par vilkatu slimību. Šī vilkatu

slimība esot bijusi pazīstama Eiropā no seniem laikiem līdz pat
17. un 18. gadu simtenim, kamēr pie dažām austrumu tautām tā

pastāvot vēl tagad. Viena no pirmajām slimības pazīmēm esot

tā, ka slimnieks jūtot galvā stipru niezēšanu un vēlāku viņš iedo-

mājoties, ka galva viņam esot pārklāta ar kraupi. Beidzot slim-

nieki jūtoties pārvērsti par kādiem vairāk daudzinātiem zvēriem:

vilkiem, lāčiem, panteriem, suņiem vai lapsām. Par zvēriem tad

nu viņi arī turoties, staigājot pa naktim apkārt kaukdami un uz-

brūkot citiem cilvēkiem.

Teikas un pasakas par vilkatiem, tas ir tādiem cilvēkiem,
kas var pārvērsties par vilkiem, ir sastopamas Eiropā no seniem

laikiem līdz mūsu dienām. Šiem Eiropas vilkatiem līdzinās arā-

biešu guļas un ķīniešu lapsas, kuras jau augšā ir pieminētas. No

vilkatu motīviem nav viegli šķiramas teikas par burvjiem, kas

gan paši pieņem dažādu zvēru izskatu, gan arī citus pārvērš par
zvēriem. Ir arī vēl tādas pasakas, kur kāds cilvēks tīšām uz-

velk kādu zvēra ādu mugurā un pats izliekas itin kā par zvēru,

lai citi cilvēki to nepazītu. Visi šie trijādie pārvēršanās veidi ir

tagad samaisījušies, tā ka nav vis vairs viegli izšķirt, kur no

sākuma ir bijis vilkatu motīvs, kur burvju motīvs, un kur izlik-
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šanās motīvs. Tai pasaciņā, kur jaunais cilvēks neņem cepures

no galvas, aizbildinādamies, ka galva viņam esot apaugusi ar

vātim, Fr. Lejens meklē liecību par vilkatu slimību. Par bijušu

vilkatu viņš uzskata arī to bārenīti, kas bēg no tēva, uzvelk da-

žādu ādu svārkus un paliek pie kāda ķēniņa par dienastmeitu,

kamēr beidzot to tomēr apprecē ķēniņa dēls (Grimm, 62, Aller-

leirauh, A. Aarne 510 B).

Kad burvis ir apreibinājies, tad pirmatnīgie ļaudis doma, ka

viņa dvēsele ir atstājusi miesu, kuru tad var aizņemt arī kads

cits gars. Cilvēks, kas slimo ar krītamo vainu vai histēriju, arī

līdzinās tādam burvim, kādēļ arī viņi var būt zaudējuši dvēseli,

kamēr to miesā ir ienācis kāds ļauns gars. Tā arī varam saprast

pa visu pasauli izplatījušās domas, ka slimības ir ļauni gari, kas

kaut kā slepeni iekļuvuši slimnieka miesa._ Ja nu burvis var uz-

ņemt cīņu ar ļauniem gariem, tad viņš tāpat var arī vajāt sli-

mību garus.

Pie Amūras goldiem arī es tiku redzējis, kā šamaniete dzie-

dēja kādu ārprātīgu cilvēku. Kad viņa visu nakti bija dējusi,

dziedājusi un situsi bungas, tad ļaunais gars no sļimnieka ticis

aizdzīts. Tai pašā laikā viņa bija dabūjusi zināt, ka vājprātīga dvē-

seli ļaunais gars paslēpis kādā akmenī. Šo akmeni nu ienesa

dzīvoklī, pārsita un izlaida dvēseli ārā.

Tāpat ir domājuši arī mūsu senči, kā redzams no musu mā-

ņiem, teikām un pasakām. Ļaudis esot redzējuši mēri braucam,

un kad tam salūzuši rati, tad tas vairs neticis Viens

malkas cirtējs noklausījies, kā drudzis sarunājies ar kašķi. No

drudža visvairāk tikuši vaļā ar mānīšanu un baidīšanu. Vāj-
prātīgie pat pērti, lai izdzītu ļauno garu Daudzi ir redzē-

juši arī pašu nāvi, kura pasakās tiek arī piemānīta tāpat ka dru-

dzis. Vienā pasakā viņai tiek noņemta iskapts un otra viņa tiek

maģiski piesieta pie koka.

Loti raksturīga un asprātīga ir Fr. Lejena pievestā indiešu

pasaka par slimību dziedēšanu. „Vienam vīram ir loti ļauna sieva,

kas apnikusi pat tam garam, kas uzturējies ša mājas tuvuma.

Gars norunā ar nelaimīgo vīru, ka viņš ieiešot vienas princeses

miesā un padarīšot to slimu. Nekāda dziedēšana nelīdzēšot, jo

šis tikmēr neiešot projām, kamēr nenākšot šis vīrs vārdot. Ka

sacīts, tā darīts: princese tiek vesela un vīrs slavens. Bet nu

gars bija vīram aizliedzis šo vairāk kā tik vienreiz padzīt, un vīrs

arī bija solījies turēt vārdu. Gars iegājis atkal kādā citā prin-

cesē. Atkal tiek aicināts slavenais vīrs, bet gars paskatās uz

šo draudēdams un atgādina savu aizliegumu. Vīrs atbild, ka viņš

jau nemaz negribot šo projām dzīt, bet tik pasacīt, ka viņa sieva

atkal izzinājusi, kur viņš aizgājis un pašulaik dzenoties šim pakal.
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Gars saka: „Dari, ko gribi, es eju projām!" Ar šiem vārdiem

gars atstāj slimo princesi, un vīrs nu top vel slavenāks."

Daudz piemēros mēs nu redzējām, ka pasaku motīvos liela

loma pieder pirmatnīgo cilvēku uzskatiem par dvēseli._ Bet kāda

tad īsti šī dvēsele izskatījusies, un kādā miesas dajā viņa uz-

turējusies? Par šiem jautājumiem ir mums tik daudz dažādu

atbilžu, ka še kādas vienības nevar atrast, un tādas laikam senāk

arī nav bijis. Nevar pat sacīt, ka visas tautas atzinušas cilvē-

kam vienu pašu dvēseli. Ķīnieši runā par trim dvēselēm, ja pie tām

vēl neskaita septiņus garus un trīs kaislības. Vienā Liao džai

džy ji pasakā viens cilvēks pat noklausījies, kā viņa abi acu

zirnumi sarunājušies. Šādos gadījumos gan drīzāk būs jārunā

par dzīvību vispārīgi nekā par dvēselēm. Mūsu uzdevums jau
arī nav izdibināt dvēseles jēdziena pamatus, bet tik aizrādīt uz

mūsu teikām un pasakām, kā un kur tur dvēsele parādās. Šeit

mēs atkal pa lielākai daļai sekosim jau vairākkārt minētā Fr.

Lejena novērojumiem.

Ja sapnī dvēsele laižas kā putns, tad arī varēja iedomāties,
ka dvēsele ir līdzīga putnam. Daži pat esot redzējuši, ka dvē-

sele izlaidusies kā putns no mirstoša cilvēka mutes. Mūsu pasakā

pamātes nokautā puisēna kauliņi pārvēršas par skaistu putniņu

un dzied par to noziegumu, kāds pie viņa izdarīts. Nolādētie

brāli aizlaižas par kraukļiem jeb gulbjiem, kamēr skaisto jaunavu

ragana pārvērš par mazu putniņu un glabā to būrītī. Putni,
būdami dvēseļu biedri, zina visu, kas pie cilvēkiem pasaulē no-

un laimīgs ir tas, kas prot putnu valodu. Zīles valodu

domājas katrs latvietis saprotam, dažādi tulkodams viņas kustī-

bas un dziedāšanu, lai gan arī no citiem putniem zīlēja nākamību.

Tadi dvēseļu putni laikam bijuši arī Homēra seirēnes, kuras vili-

nājušas cilvēkus uz Hādi.

Cilvēka dvēsele līdzinājusies vēl pelei, kurai arī ir savi
sakari ar cilvēka miesu. Savilkti rokas muskuļi atgādina peli,
un viņu nosaukums latīņu valodā „musculus" arī nozīmē peli.
Latvieši sauc par peli tumšu ādas laukumiņu uz miesas, kas

dažreiz ir vel pārklāts ar mazām spalviņām. Tāpat par pelēm

sauc_ pelēkus tauku dziedzerus lopu iekšās. Tā varēja nākt uz

domam, ka cilvēka miesas mīt kāda pele, un ka šī pele ir viņa
dvēsele. Dažas teikās no guļoša cilvēka mutes izlien maza pe-
līte, kura izradās par gulētāja dvēseli. Pasakās arī cilvēki pār-
vēršas par pelem._ Bet nu peles par dienu maz staigā un ilgu
laiku gul alas. Tada ziņa viņas uzskata par lielām gulētājām,
kuras arī cilvēkam var „vilkt miegu" un tā nākt atkal sakarā ar

dvēselēm.

Trešais dvēseļu kustonis ir čūska, kura var ielīst zemē,
kur aprok arī miroņus. Ta varēja sākt prātot par sakariem starp
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čūskām un dvēselēm. Uz šādiem uzskatiem laikam arī dibinās

latviešu māni un teikas, ka čūskas lienot gulošiem cilvēkiem un

lopiem mutē un paliekot vinu māgā dzīvot. Kad es vel gāju

skolā, tad dzirdēju stāstam, ka mana tēva mājas kaimiņos Rau-

nas lisēniešu Kursulī nokāvuši govi, un viņas iekšas atraduši

čūsku. Tas laikam būs bijis kāds rets parazīts. Grimmu pasa-

ciņā (105) viens bērns ieradis spēlēties ar čūsku un edis ar to

no viena trauka. Bet kad čūska nosista, tad arī bērns drīz no-

miris. Arābiešu pasakās jaunavas bieži parādās čūskas veida,

kamēr kādā latviešu pasakā ķēniņa dēls ir noburts par čūsku.

Dzīvodamas apakš zemes, čūskas redz visādas_zemes_ apak-

šas bagātības. Tā arī būs izskaidrojama teika, ka čūsku ķēniņam

esot zelta kronis galvā. Kas šo kroni dabūjot, tam esot dzīve

liela laime; bet tik retam tas izdodoties, jo lieli čusku bari dze-

noties kroņa laupītājam pakal. Līdzīgu iemeslu dcl čūskas un puki

būs arī izvērtušies par apslēptu mantu sargiem.

Tālu izplatījies pasakas motīvs ir tas, ka čūskas galu ēdot,

cilvēks iemantojot spēju saprast zvēru valodu. Latviešu maņi

un teikas piešķir šo īpašību sevišķi baltai čūskai. Kad skandinā-

viešu varonis Sigurds ir baudījis par Fafniru sauktās čūskas galu,

tad viņš saprot putnu valodu. Līdzīgi uzskati ir sastopami in-

diešu pasakās jau sen priekš Kristus laikiem.

Kad ļaudis redzēja, ka čūskas kodums ir ģiftīgs, tad ari viņi

varēja spriest tālāku, ka čūskas gaļai ir tādas īpašības, kas_ pār-

spēj šo ģifti. Tā nu varam saprast, ka latvieši piešķir čūskas

gaļai, taukiem un ādai lielu dziedēšanas spēju. No kurienes nu

šī brīnišķīgā spēja nāk? Laikam gan no kādas zāles, ko čūska

pazīst un bauda. Seno grieķu pasakā Glauks sēd pie sava drauga

Polīda līķa, redz tur vienu čūsku lienam un nosit to. Drīzumā

parādās cita čūska, redz nosisto, pazūd atkal un nu atgriežas ar

kādu zāli, ar kuru tā otru čūsku atdzīvina. Abas čūskas aiziet

un Glauks ar palikušo zāli atdzīvina arī savu draugu. Šis pats

motīvs ir sastopams vairāk pasakās un ir uzglabājies līdz musu

dienām.

Cilvēka dvēsele parādās nevien dzīvnieku veidā, bet arī ka

dvaša un ēna, ko pierāda daudz piemēri no valodniecības.

Tā ari latviešu „dvēsele" stāv sakarā ar dvašu un no ēnas ir

attīstījies smilteniešu „ēns" (gars, spoks). Dzejnieka Šamiso ap-

strādāto pasaku par Pēteri Slemīlu, kas pārdevis velnam savu

ēnu, latvieši laikam gan pazīst tikpat labi kā vācieši.

Līdz šim mēs varējām pilnīgi sekot Fr. Lejena aizrādījumiem

un piemēriem par dvēseli pasaku motīvos; bet ja viņš doma, ka

dvēsele atrodoties arī notecējušos asins pilienos, splaudakas,

matos, apģērbā, bildē un pat vārdā, tad še mums drīzāk būtu

jārunā par dzīvību. Ja cilvēks nospļaujas un aiziet pats sveiks
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un vesels projām, tad gan nevaram droši sacīt, ka vina dvēsele

palikusi splaudakās, jo dvēsele tautas māņos ir tomēr svarīgākā
dzīvības dala, kaut arī ne visa dzīvība. Pieņemot Fr. Lejena

uzskatus, mums būtu jāņem par pamatu ķīniešu mitoloģija, ka

dzīvība pastāv no daudz un dažādām dvēselēm. Starpība še to-

mēr iznāk tikai nosaukumos, nevis pašos jēdzienos.
Par to gan mums nav jāšaubās, ka pirmatnīgie cilvēki dvē-

seli ir meklējuši asinīs, jeb vismaz vērojuši ciešus sakarus

starp dvēseli un asinim, jo ar „asins izliešanu" taču beidzas dzī-

vība. Tā tad dala no dzīvības atradās arī asins pilienos. Līgumu

ar velnu teikās un pasakās mēdz rakstīt ar asinim, un ciešu

draudzību noslēdzot, kopējā dzērienā mēdza pilināt asinis. Lī-

dzīgu nozīmi piešķīra arī spļaudakām. Ja raganas splau-
dakās jeb vēmekļus iemeta ugunī, tad ragana palika slima. Pa-

sakas bēglis, kas bēg no velna, atstāj asins pilienus jeb splau-
dakās savā istabā, un tie tad atbild velnam paša bēgļa vietā.

Arī cilvēka matos mītot viņa spēks, dzīvība jeb dvēsele.

Bībeles Simsons zaudē savu spēku, kad viņam tiek nogriezti

mati, tāpat kā kāds indiešu pasakas varonis. Skandināviešu,
krievu un ķīniešu pasakās ir teikts, ka ar matu varot ciešāki

sasiet nekā ar citu kādu saiti. Latvieši ticējuši, ka cilvēkam

sāpot galva, ja putns ievelkot viņa matu savā lizdā. Vairāk pa-

sakās, kā mēs jau augšā redzējām, pēc dabūtiem matiem tiek

arī meklētas tās sievietes, kam viņi pieder, itin kā matu atradēji
tiktu ar tiem pievilkti.

Tādas pašas īpašības ir arī cilvēka kauliem. Jau augšā
mēs redzējām, ka nelaimīgā puisēna kauliņi pārvēršas par dvē-

seles putniņu. Citā pasakā slepeni nokautā brāļa kauliņu atrod

gana puika un iztaisa no tā svilpīti. Svilpīte nu iesāk dziedāt

un izstāsta visu noziegumu.

Dala no cilvēka dzīvības atrodas arī viņa apģērbā. Pēc

latviešu māņiem no nobūruma var tikt vaļā, ja dabū kādu nieku

no burvja apģērba un to sadedzina. Tā arī pasakā gulbja jaunava
ir saistīta pie sava apģērba atradēja; bet līdz ko viņa dabū sa-

vus_ gulbja svārkus rokā, viņa atkal aizlaižas projām. Augšā
minētās pasakās atrastā skaistules kurpe itin kā pievelk viņas
atradēju. Še nav arī jāaizmirst, ka kurpei un kājai ir arvien

bijusi erotiska nozīme, kādēļ arī Ķīnā sievietes mazo kājiņu tura

par viņas lielāko skaistumu.

No seniem laikiem ļaudis ir domājuši, ka cilvēka bilde ir

itin kā dala no viņa paša. Fr. Lejens vēl aizrāda, ka starp bildi

un pašu cilvēku pastāvot tomēr hipnotisks sakars. To ievērojot,
pastāv pie ļaudīm tādi uzskati, ka, ja kāds dabūj otra bildi, tad

viņam ir arī kāda vara par to. Tā arī varam saprast, ka mežoni

negrib, ka no viņiem noņem kādas bildes. Fs pats tiku novērojis,
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ka Amūras goldi dažreiz bija grūti piedabūjami pie fotogra-

fēšanas. Tūkstoš un vienas nakts pasakā viens princis redz

princeses bildi un dodas tūliņ ceļā to uzmeklēt. Arī princese ii

redzējusi sapnī tā paša prinča bildi un apsolās tikai viņam pie-
derēt.

Tāpat kā bildei arī spoguli m, kas uzņem sevī visādas

bildes, piemīt pēc tautas domām kāds burvīgs spēks. Ķīnieši
vēl tagad tura senos bronzas spoguļus it kā par talismaniem

mājā, un šamana apģērbs jau pavisam nevar būt bez šāda bron-

zas spoguļa. Pie mums arī jaunu laiku spogulis tiek izlietots

zīlēšanā. Pēc latviešu teikas spoguli esot velns izdomājis un

iedevis sievietei.

Starp cilvēku un viņa vārdu ļaudis ir meklējuši vistuvākās

attiecības, domādami pat, ka par piemēru Pēteri atšķiras ar sa-

vām īpašībām no Jāņiem. Dieva vārdu dažreiz nevarēja minēt,
lai viņa nepazeminātu, par velnu nevarēja runāt, lai viņu nepie-

sauktu, neaicinātu klāt. Latvieši labprāt nepieminējuši velnu,
vilku un čūsku. Ķīnā nedrīkstēja ķeizara personīgo vārdu ne

runāt ne rakstīt. Vācu teikā Lohengrīns nestāsta Elzai savu

vārdu, lai ar to nezaudētu savu debešķīgo spēku. Citā pasakā
(Grimm 55, A. 500) kāds ļauns gars, padara sev galu, kad viņa
vārds (Rumpelstilzchen, Lukulukulociņš, Nieciņš) tiek uzminēts.

Saucot īsto vārdu, atdarās arī durvis, kas ved pie paslēptām ba-

gātībām (Grimm 142, A. 676).
Kad dvēsele ir šķīrusies no miesas, tad pēdējo vajaga pēc

pieņemtas kārtības paglabāt. Ja cilvēks ir godīgi nodzīvojis savu

mūžu un kārtīgi aprakts, tad arī viņa dvēsele dabū mieru un

aiziet „viņā saulē". Ja turpretī cilvēks ir „nelaikā miris", pats

sev padarījis galu jeb arī ticis nokauts, ja viņš izdarījis kādu

noziegumu jeb kā citādi nav izpildījis savu pienākumu, tad viņa
dvēselei ir jāmaldās apkārt virs zemes līdz tam laikam, kamēr

viņam būtu jāmirst kārtīgā nāvē, jeb kāmēr viņa pienā-

kumi būtu izpildīti. Šāda dvēsele pārvēršas par ļaunu garu

jeb lietuvēnu, kas moka dzīvos cilvēkus. Ķīnieši šo ideju
ir attīstījuši vēl tālāku un domā, ka ļaunais gars ar laiku arī

nomirstot un tad pārvēršoties atkal par citu garu, kas nu sākot

vajāt ļaunos garus. Pie tālākas dvēseļu kulta attīstības pieder
arī jnetempsichoze jeb dvēseļu ceļošana no viena dzīva radījuma
otra. Pēdējo piemēru ir loti daudz budistu pasakās. Visvairāk

izplatītais ir tomēr tas motīvs, ka mironam ir vajadzīgs miers.

Arī pie latviešiem ir labi pazīstama pasaka, kur kāds ceļotājs
atrod neapraktu miroņu un gādā par viņa kārtīgu paglabāšanu.
Talaku ceļojot, viņam piebiedrojas kāds draugs, kas viņam visur

ir_ palīdzīgs. Visu savu peļņu abi ceļotāji nospriež dalīt uz pu-

sēm. Pirmajam ceļotājam izdodas ar drauga palīdzību atsva-
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bināt ķēniņa meitu no kāda lāsta, bet nu ari draugs pieprasa savu

dalu. Kad nu eelotājs ir ar mieru, tad draugs izstāsta, ka viņš
esot apraktā cilvēka dvēsele, neprasa vairs nekādas atlīdzības

un pazūd. Par šās pasakas vecāko paraugu tura pazīstamo bībe-

les stāstu par Tobijāsu.
Teikas un pasakas neaizmirst arī kārtīgi_ mirušo un aprakto

cilvēku dvēseles, kuras allaž ir savējiem labvēlīgas. Mirusī māte

vēl nāk virs zemes un gādā par saviem mazajiem bērniem, viņa

palīdz pat vēl pieaugušai meitai bārenītei. Tēvs atkal dod pa-

domus jeb palīdzību savam dēlam, kurš par to visvairāk ir gā-

dājis.

Pirmatnīgie cilvēki ir pārliecināti, ka viņi stāvot loti tuvu

zvēru valstij, un nesaprot visu to starpību, kas viņus no pēdējās

šķir. Tā arī mēs varam saprast viņu jau augšā minētos uzska-

tus, ka cilvēks var pats pieņemt zvēra izskatu, jeb citu cilvēku

pārvērst par zvēru. Bet šis tuvums jeb līdzība tiek domāts vēl

daudz plašākos apmēros. Mēs jau dzirdējām, ka izliktus bērnus

dažreiz zīda vilki, lāči, un brieži, kamēr par dažām apskaustām

ķēniņienēm izpauž ziņas, ka viņas dzemdējušas suņus jeb kaķus.

Ļoti vecas un pa visu Eiropu izplatītas pasakas ir par lāča dēlu

un ķēves dēlu, kuri ir arī pie latviešiem labi pazīstami. Šādas

lietas liekas būt vecas atmiņas no senā totemisma, kad ļaudis

ticēja, ka viņi esot cēlušies no zvēriem. Tādu totemismu es tiku

novērojis pie Amūras goldiem, pie kuriem viena cilts turējās par

lāča, otra par tīģera pēcnākamiem.
Vistuvāku cilvēkam stāv mājas lopi, kuri ir viņa biedri prie-

kos un bēdās. Vīrietim tuvākais draugs ir zirgs un sievietei

govs ar aitu. Tādēļ kādā nāves gadījumā paziņo arī lopiem, ka

kāds mājenieks ir miris, un ja viņi gul, tad piecel tos augšā, lai

mirējs viņus neapmirtu.

Siem lopiem tauta piešķir kādu pārdabīgu jušanas spēju, pēc
kuras viņi paredzot nākamas lietas. Jau trešajā nodaļā mēs re-

dzējām, ka zirgi paši apstājušies, kur bijuši jāved baznīcas ceļamie
koki jeb arī baznīcas zvans. Ziemas svētku naktī pulksten div-

padsmitos lopi pat runājot, un tad varot noklausīties nākamas

lietas. Dažādās pasakās par pateicīgiem zvēriem mēs redzē-

jām, ka arī meža zvēri var paredzēt nākamību un nākt cilvēkiem

palīgā.
Lai nokautais zvērs jeb lops varētu atkal atdzīvoties, tad at-

stāja pie viņa neaizkārtus dažus kaulus, dzīslas un nagus. Se-

višķi tas bija jāievēro pie tā sauktajiem totēmu zvēriem. Tādu

pašu iemeslu dēl laikam arī latvieši neēda sirds galiņu, bet arvien

to nogrieza un nometa zemē. Geser chāns kauj teļus un jērus,
bet to kaulus atdzīvina atkal par jauniem kustoņiem. Bet kad

viņa biedrs slepeni noņem kādu kauliņu, tad atdzīvinātais kustonis
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klibo. Nokautajam nezvēram pasakas varonis izgriež parasti
mēli. Fr. Lejens domā, ka tas laikam notiekot tādēļ, lai zvēra

dvēsele nevarētu izstāstīt, kas to nokāvis, un pār kavēju nenāktu

kāda atriebība.

Visvairāk teiku un pasaku mums ir par vilku, tādēļ ka tas bija

lopiem viskaitīgākais ienaidnieks, un arī ļauni cilvēki varēja pār-

vērsties par vilkiem jeb vilkatiem. Lācim latviešu teikas pie-

šķir nevien pārdabīgu spēku, lielāku kā pašam velnam, bet arī

gluži kā cilvēku prātu. Lācis arī esot no cilvēka cēlies un varot

ar cilvēkiem stāties miesīgos sakaros. Par lielu gudrinieku dau-

dzina arī bebru, kamēr lapsas gudrība tiek vairāk cildināta ceļo-

jošās pasakās.
Suns ir liels pareģis, var redzēt garus un pazīt velnu. Ļauni

gari un arī pats velns bieži parādās melna suņa veidā. Kaķis ir

it kā kungu kārtas kustonis, jo pēc latviešu māņiem viņu nedrīkst

ne mācīt ne sist. Teikās kaķu veidā mēdz rādīties raganas.

Par zvēriem un putniem ir loti daudz tā saukto aitioloģisko

teiku, kur meklē iemeslus, kādēļ vilkam ir melns purns, kādēļ za-

ķim ir pārplīsusi lūpa, kādēļ lapsai ir kupla aste, kādēļ balodis ne-

prot lizdu taisīt, kādēļ butei ir viena puse balta, kādēļ vēzis iet

ačgārniski v. t. pr. Šādas teikas pieder pie ceļojošām teikām, par

ko būs runa arī uz priekšu.
Līdz ar patiesiem zvēriem teikas un pasakas piemin arī vi-

sādus brīnumu zvērus, kādu pasaulē nemaz nav. Pirmā vieta gan

še pieder pūķim jeb drakonam, kādu pazīst tautas visās pasaules
malās. Kā gan nu šis pūķa motīvs ir izcēlies? Grūti būtu pie-

laist, ka vairāk tautas gluži tīšām būtu izdomājušas loti līdzīgu

pūķi. Tāpat nevaram ticēt, ka visas pūķa pasakas būtu aizņem-
tas no viena paša pirmavota. Šādu pūķi pazīst tiklab senie grieķi
kā arī senie ķīnieši, kuri taču savā starpā nebūs satikušies. Pa-

visam bez pamata liekas būt trešā hipotēze, ka pūķis būtu sena

atmiņa no terciārā perioda saurijiem, jo sauriju laikos cilvēks vēl

nav domājams.
Šo jautājumu, kā man liekas, visvienkāršāki izskaidro 0.

Ābels (Othenio Abel, Die vorweltlichen Tiere m Mārchen, Sage
und Aberglauben, 1923). Fantāzija par pūķi būšot radusies no

pārakmeņotiem sauriju kauliem un vienā gadījumā varot konsta-

tēt taisni plēziozauru. Kad jau šāds fantāzijas tēls bija radies, tad

arī fosīlo alu lāču un degunradžu kauli noderējuši pūķa teiku at-

jaunošanai. Ichtiols pie Insbrukas izskaidrots par pūķa asinim

un kāds zobena zivs purns par pūķa mēli. Pūķis allaž dzīvo klinšu

alās un ir tik liels, ka tikai visdūšīgākie varoņi jeb milži drīkst uz-

ņemt ar to cīņu. Par šādu cīņu, zināms, arī vajadzēja cienīgas
atmaksas. Uzvarētājs tad nu dabūja vai pūķa apsargāto mantu,
vai arī to ķēniņa meitu, kuru pūķis bija nolaupījis.
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Ar pūķa motīvu latviešu tautas tradicijas ir savienojies arī

baziliska mīts. No saviem austrumu kaimiņiem senie grieķi un

romieši esot mantojuši teiku par bazilisku, kas ceļoties no gaiļa
dētas un kaupiņa izperētas olas. Bazilisks varot nogalināt cilvēku

ar savu nāvīgo dvašu jeb pat vienkārši ar skatu (Basiliskenblick).
Latviešu teika, kas laikam pārnākusi no Vācijas, stāsta, ka septiņi

gadi vecs gailis dējot olu, kuru padusē nēsājot, varot izperināt

pūķi. Tas pats 0. Ābels raksta, ka šī baziliska teika vairāk rei-

zes atjaunojusies Austrijā, kur šad un tad apakš zemes atrasta

smirdoša gāze līdz ar kādu akmeni, kas cik necik līdzinājoties

gailim.

Līdz ar pūķiem tiek daudzināti arī varoņi un milži, kas uzņē-
mušies cīņu ar šiem briesmoņiem. Šādi milži, kā jau augšā mi-

nēts, laikam esot radušies jau senā mitoloģijā, bet nav izzuduši no

laužu stāstiem arī mūsu dienās. Vēl tagad mēs daudzinām milzu

Goliātu, stipro Simsonu un lielo Kristapu. 0. Ābels pieved daudz

piemēru, kur seno mamutu, pārakmeņoto degunradžu, mastodontu,

ja pat seno salamandru un valzivju kauli pieņemti par seno milžu

skeletiem. Visinteresantākais ir viņa aizrādījums, kā cēlusies Ho-

mēra Odisejā pievestā kiklopu teika. Laikam jau priekš Trojas

kara laikiem senie grieķi ticējuši, ka Sicilijas salā dzīvojot tā sauktie

kiklopi, milzu vīri ar vienu aci pierē. Ledus laikmetā Sicilijas salā

esot dzīvojuši nelieli elefanti (elephas mnaidriensis), kuru ske-

letus vēl tagad varot atrast Sicilijas klinšu alās. Šā elefanta gal-
vas kausu nu viegli varējuši pieņemt par kādu milža galvu ar

vienu aci pierē. Paklausīsimies še paša 0. Ābela vārdus: „Kad
mēs apskatām no priekšas kāda elefanta galvas kausu, tad mums

tūliņ kritīs acīs tas šķērsi ovālais caurums, kas stāv pieres vidū

un ir par vidu drusku iežņaugts. Tas mums izskatās, it kā cilvēka

galvas kausā abas acu bedres būtu salijušas kopā. Šis caurums

nu nebūt nav elefanta acu bedres, bet viņa nāsu vietas, jo acu

bedres stāv skeleta malās un no priekšas nemaz nav redzamas.

Neskatoties uz to, šāds galvas kauss tomēr drusku atgādina cil-

vēka galvas kausu." Šis ir vienkāršākais un laikam arī pareizais
izskaidrojums par kiklopu teikas izcelšanos.

Pie tādiem pasaku zvēriem pieder arī vienradži, kas varbūt ir

cēlušies no stāstiem par degunradžiem, kuri tomēr ir samaisīti

ar dažādiem citiem zvēriem. Par vienradža ragiem visvairāk

esot noturēti mamuta ilkņi un narvala garais zobs.

Ir vel daudz tadu pasaku zvēru, kurus sastopam gan vecos

rakstos, gan arī_ citu tautu teikās, bet tā kā latviešu tradicijās
šadi nav uzglabājušies, tad arī par tiem tuvāku nerunāsim. Pie-

minēsim tikai vēl lielo jūras zivi, lielo putnu un sarkano čūsku,
kas būs radušies no vienkāršiem pārspīlējumiem.
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Senāk, kad vēl visa Eiropa bija pārklāta lieliem mežiem, ari

ļaudis daudzreiz dzīvoja mežos un atrada patvērumu lielos koku

dobumos Tā radās mīti, ka cilvēki ir cēlušies arī no kokiem, ku-

ros tad meklēja cilvēkam līdzīgu dvēseli. Latviešiem ir sevišķi

daudz mānu un teiku par seno koku kultu. Senāk koki esot va-

rējuši arī runāt, un ja krustdienā griežot kādu koku, tad tam te-

kot asinis. Pēc tautas dziesmu vārdiem „oši, klavi, ozoliņi" ir

tautas meitas bāleliņi, no kuriem „ošam sieva, klavam sieva, ozo-

liņam vien nevaid". Ozols kā neprecējies jauns puisis ķircina
stalto meitu liepu. Pie dažiem kokiem, kā par piemēru pie eg-

lēm, varot izšķirt tēviņus un mātītes.

Daži koki ir arī nākamības zīlnieki. Tā par piemēru Dundā-

gas teika stāsta, ka Dundāgas pils īpašniekam tik tad piedzimšot

mantinieks, kad pils mūrī ieaugušais bērziņš uzaugšot tik liels, ka

no tā varēšot šūpuli pataisīt.

Ja uz kāda kapa uzaug koks vai puķe, tad tanī parādās mirušā

cilvēka dvēsele. Kādā pasakā arī jaunavas dvēsele ir paslēpta

puķē, kuru noraujot, jaunavai ir jāmirst.
Visā Eiropā stāsta teikas par papardes ziedēšanu Jāņa naktī.

Kas var dabūt to ziedu, tas ir laimīgs; bet visādi ļauni gari sargā,
lai cilvēki šo ziedu nedabūtu.

Arī viss mežs par sevi ir cienījama vieta, kuru sargā Meža-

māte, kas parādās kādā kokā jeb arī putnā. Mežā laikam dzīvojusi
arī „baltā mātīte" tāpat kā vācu „das weisse Weib". Turpat mitis

arī ļaunais vadātājs, kas lūkojis mežā iegājušu cilvēku apmal-
dināt.

Beidzot pakavēsimies vēl pie debesim ar saviem spīdekļiem,

kuriem visas tautas piegriezušas lielu vērību. Ķīnieši un viņu

kaimiņi stāsta, ka senāk bijušas vairāk saules pie debesim, kas

dedzinājušas zemi par daudz. Bet te gadījies kāds gudrs cilvēks,
kas citas saules nošāvis un atstājis tikai vienu. Citi stāsta, ka

saule gribējusi vienādi spīdēt, kamēr bijusi jāaicina nakts, kas viņu

apsedz. Pēc citām teikām saule gājusi no iesākuma līču loču pa

debesim, kamēr Dievs tai pavēlējis staigāt kārtīgu ceļu. Vai te

varētu būt atmiņas no tautu senākās dzimtenes siltākās zemēs?

Pie indoeiropiešiem un semitiem ir vecs mīts, ka saule un

mēnesis esot laulāts pāris, kas tomēr nesaticīgi dzīvojot. Līdzīgu
teiku Fr. Lejens pieved arī no Kalifornijas un no malajiešiem.
Saule gribējusi apēst zvaigznes, bet mēnesis tās kā savus bēr-

nus izglābis, tā ka saule dabūjusi tikai dažas norīt. Naktī, kad

saule gul, mēnesis ved savas zvaigznes no slēptuves atkal laukā,
bet zudušo bērnu viņam ir žēl, kādēļ viņš daudzreiz raud, apklā-
dams savu vaigu ar mākoņiem.

Daudz teiku stāsta, ko nozīmējot mēneša tumšie laukumi.

Āzijā līdz ar budismu ir izplatījušies uzskati, ka uz mēneša dzī-
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vojot zaķis. Latvieši stāsta, ka tur uzrauta meita ar ūdens ne-

sieniem. Pie latgaliešiem turpretī ir ieviesusies krievu teika, ka

uz mēneša esot redzams Kains un Ābels. Pēc somu un igauņu
teikas zagli gribējuši mēnesi nodarvot, bet vienam zaglim līdz ar

darvas spaini bijis jāpaliek uz mēneša.

Kad saule un mēnesis aptumšojas, tad pirmatnīgie ļaudis

domā, ka kāds nezvērs, pie ķīniešiem debess suns, grib norīt šos

spīdekļus. Tad mēdz taisīt lielu troksni, kliegt un šaut ar bultām,
lai nezvēru aizdzītu. Latvieši turpretī stāsta, ka burvji jeb ra-

ganas maitājot sauli jeb mēnesi.

Pēc jezidu teikas, no iesākuma pasaulē bijusi pastāvīga

gaisma, bet velns esot radījis nakti. Vairāk tautas tur nakti par

kādu briesmīgu zvēru, kas norijot visu pasauli. Šādos uzskatos

nu daži pasaku pētītāji meklē savādo norīšanas motīvu. No bībe-

les mēs jau pazīstam stāstu par Jonāsu, kuru norijusi liela zivs

un vēlāku izmetusi atkal dzīvu ārā. Grieķu rakstnieks Lūkiāns

no 2 .gadu simteņa pēc Kr. pat raksta par 1500 stadiju (ap 270 ki-

lometru) garu zivi, kura viegli norij veselu kuģi, kas, iznāk atkal

laukā gluži nesabojāts. Mūsu pasakās viens vilks norij Sarkan-

micīti un otrs septiņus kazlēnus, bet visi norītie paliek sveiki un

veseli. Mazais Ikšķītis dabū izdzīvoties gan govs, gan arī vilka

vēderā. Varētu jau arī būt, ka šāda norīšanas ideja būtu taisni no

minētā nakts mīta attīstījusies. Minētais Lūkiāna stāsts tad taisni

noderētu par pāreju no milzīgā nakts briesmoņa uz niecīgo vilku.
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5. Vēstures liecības teikās un pasakās.

Nebūtu pareizi iztulkot visus teiku un pasaku motīvus ar

sapņiem, dvēseles ticību un apgarotu dabu vien. Jau augšā mes

redzējām, ka teiku elementi bieži vien ir cēlušies no patiesiem

piedzīvojumiem, zināms, skatoties no pirmatnīga cilvēka viedokļa.
Pasakās ir uzglabājušies nevien daži jēdzieni un tautas pārpra-

tumi no senlaiku dzīves, bet arī dažas atmiņas no īstiem vēstures

faktiem.

Vissvarīgākā cīņa visā senlaiku vēsturē notiek starp zem-

kopjiem, kas nometušies uz pastāvīgu dzīvi, un nomadiem, kas

klejo apkārt ar saviem lopu pulkiem. Tā seniem_ sumeriešiem

un ēģiptiešiem uzbrūk semitu bari, indiešiem vidus Āzijas nomadi

un ķīniešiem Gobi tuksneša ganu tautas. Zemkopji gan dzīvo

biežāki kopā un ir labāki apbruņoti; bet nomadi, būdami mežo-

nīgāki, ir arī nebēdīgāki un, kauju zaudējot, var labāki glābties

no pretinieka laupīšanas. Tādu iemeslu dēl daudz senās zem-

kopju tautas ir gājušas bojā un viņu vietā ir nometušies nomadi,

kuri tad arī neretis ir uzglabājuši savas tradicijas. Par visām

lietām šiem nomadiem nepatika zemkopju cietokšņi un sargu

torņi. Tā arī senie jūdi, kas bija nomadi, tura Bābeles torņa

celšanu par kādu noziegumu pret Dievu. Seno ķīniešu raksti ari

daudzina kādus augstus torņus uz ziemeļu robežām, bet iebrucēji
nomadi ir tos galīgi iznīcinājuši. Tā var būt radušies uzskati, ka

augsti mūri ir velna darbs; lai tādus varētu uzcelt, tad tur jā-
iemūrē kāds cilvēks velnam par upuri.

Šādi senlaikos radušies uzskati atrada labu pabalstu ari vē-

lākos laikos. Runājot par vecajām pilim, mūsu tēvi neaizmirst

arī „bargos kungus" un piebilst, ka tēvu-tēvi šīs pilis esot ar

asarām cēluši. Ļauno kungu gari vēl tagad rādoties pilu drupās
un nožņaudzot katru ienācēju, kamēr velns melna suņa izskatā

sargājot viņu netaisni sakrāto mantu.

Dažs ceļotājs pasakās bieži vien ieiet kādā lielā mežā, no

kura iznākot, viņš jau atrodas cita karaļa valstībā. Šeit mēs

atrodam loti pareizu senlaiku dzīves raksturojumu. Pirmkārt sen-

laiku karaļu, ķēniņu jeb kungu valstis nebija visai lielas, un otr-

kārt tagadējo robežu vietā bieži vien bija par neitrāliem turēti

meži. Ari dažās valodās sakrīt jēdzieni „mežs" un „robeža".
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Pasaku karalis ir parasti nevien tiesnesis, bet arī kara-

vadonis, kas atkal ir skaidrs vēstures fakts.

No netaisna apmelojuma jeb ļauna pareģojuma šis karalis

liek dažreiz kādu bērnu izlikt mežā un izgriezt tam sirdi par

pierādījumu, jeb ielikt to groziņā un iesviest ūdenī. Kad bērni

patiešām ir izlikti un pat vēl vēstures laikos, tas ļr pierādīts pie

daudz Eiropas tautām. Visplašākā vara šai ziņā, zināms, bija

pašiem valdniekiem. Arī latviešu tautas dziesmās ir uzglabā-

jušās tumšas atmiņas no šās senlaiku ierašas, kā to jau citā vieta

esmu aizrādījis.
Dažas mūsu pasakas un teikas daudzina, ka veci un nespē-

cīgi cilvēki senāk tikuši nogalināti jeb aizvesti uz mežu, lai tur

tie paši nobeigtos. Arī šādas ierašas tālākā senatnē ir meklēja-

mas pie visām tautām. Veci mongoli vēl tagad atmin no saviem

bērnības laikiem, ka viņu nespēcīgi vectēvi tikuši nogalināti.
Kad vecītis palicis pavisam nevarīgs, tad dēli viņam izvārījuši
aitas astes taukus, kurus mongoli tura par lielāko gardumu. Kad

vecais jau bijis paēdis, tad dēli viņam vēl ar varu bāzuši taukus

mutē, kamēr tas aizrijies un noslāpis. Pēc tam nu runājuši, ka
vecais pats esot ēzdams nomiris.

Vecu cilvēku nogalināšanai ir pielīdzināmi arī pasaku brie-

smīgie sodi. Noziedznieka kājas un rokas tiek piesietas četriem

zirgiem, kuri tad to sarauj gabalos. Nosodāmo cilvēku ieliek arī

mucā, kurā no visām pusēm ir iesistas asas naglas, un tad liek

mucu velties no kalna lejā. Šādi un šiem līdzīgi sodi, par piemēru
vēl locekļu nociršana, acu izduršana un ienaidnieka miesas ēšana,
senāk pastāvējuši daud zemēs.

Daža teika stāsta, ka no ienaidnieka galvas tiek iztaisīts

dzerams trauks, kas atkal saskan ar vēstures liecībām. Arī daudz

valodās dzerama trauka nosaukums liekas būt attīstījies no galvas
kausa, kā par piemēru latviešu vārds „kauss". Tibetā un Mon-

golijā lāmas vēl tagad lieto dažos svinīgos gadījumos no cilvēka

galvas kausiem taisītus traukus.

Lai apmierinātu dievu dusmas, tad cilvēki senos laikos ir

dažreiz upurējuši arī kādu no saviem līdzcilvēkiem. Ķīnas vē-

sture šadi gadījumi ir sastopami līdz pat jaunākiem laikiem. Ari

mums ir Jabi pazīstama pasaka, kur pūķim, kas gan laikam būs

ienācis kāda upes dieva vietā, katru gadu ziedojuši vienu cilvēku.

Kad pasakā milzis jeb velns pārnāk mājā, tad tas no smakas

tūliņ zina, ka tur ir bijis kāds cilvēks un jautā: „Kas te par cil-

vēka smaku?" Še laikam būs atkal kāda tumša atmiņa no senās

cilvēka ošanas spējas. Nevien augšā minētās čukču un jukagiru
pasakas, bet arī Sanang Secena mongoļu vēsturē ir minēti gadī-
jumi, ka ļaudis ož aizgājuša cilvēka pēdas un ūrīnu, lai izzinātu

kas un kad tur ir gājis. Cilvēka pēdas saož arī mūsu pasaku



55

sumpurņi, kuriem gan laikam gluži vienkārši būs piešķirta suņu

īpašība. Arī valoda liekas runājam pirmatnes cilvēka lielākai

ošanas spējai par labu. No mongoļu vārda „ūnūr", smaka, tiek

atvasināts vārds „ūnūrchen", kas nozīmē arī radu. Tā tad rads

sastādītu it kā vienādas smakas ļaudis.

Ņemsim atkal kādu piemēru no Fr. Lejena ar viņa paša
vārdiem: „No pubertātes vecumu sasniegušām-meitenēm draud

visiem, kas tās aiztiek, visļaunākā nelaime, jo pirmatnīgi cilvēki

sajūt bailes no asinim kā kādas burvīgas sulas. Šīm bailēm

tādēļ vēl sevišķi vajaga palielināties, ka asinis no meitenes mie-

sām sāk tecēt piepēži, noslēpumainā un nesaprotamā kārtā. Pie

daudz tautām meitenes šajos gados tiek turētas kur noslēptas,
novestas apakšzemes telpās, kur tām netiek neviens saules stars

klāt, tik viena veca sieva drīkst ar tām satikties." (Das Mārchen

68 1. p.)

Tā arī daudz pasakās meitenes, kas tikko tuvojas pieaugušo

gadiem, tiek ieslēgtas kādā tumšā tornī jeb istabā, kur neviens

tām netiek klāt.

Pasaku varonim ir dažreiz no divpadsmit līdzīgām jauna-

vām, kas ir gluži vienādi ģērbušās, jāizvēlās īstā. Ja viņš
to var, tad viņš dabū jaunavu par savu sievu; ja ne, tad viņam
draud nāve. Še ir tēlota veca kāzu ieraša, kāda senāk pastā-

vējusi Francijā, Itālijā un arī Serbijā (J. Bolte un G. Polīvka,

Anmerkungen 11, 29). Līdzīgu kāzu ierašu P. Abuls ir novēro-

jis arī Kurzemes Krūtē. Viņš raksta tā: „Brūte paslēpusies klētī

citu meitu pulkā. Paslēpšanās notika šādā kārtā. Pulciņš meitu

sastājās kopā, ieņēma brūti savā vidū un tās, kas stāvēja pul-

ciņa malās, turēja par visu galvām pārstieptu baltu palagu. Tā

kā galvas nu nebij redzamas, tad bijis diezgan grūti brūti atrast."

(Zinību Komisijas Rakstu krājums XI, 97.)

Pasakās daudzinātā „māja uz vistas kājām" nav nekas cits

kā seno laiku stabu-ēka, ko jau citā vietā esmu izskaidrojis. Citas

pasakas varonis tiek nolaists apakšzemē ar lūku virvēm, kādas

vēl tagad vij dažas Sibīrijas tautas. Arī mūsu tautas dziesmas

pazīst no lūkiem vītus valgus, dzeiņus un pavadas. Māsa taisa

nātru kreklus, lai varētu savus par putniem nolādētos brāļus pār-
vērst atkal par cilvēkiem. Nātru šķiedra senāk izmantota loti

plašos apgabalos, kamēr tagad tikai vēl Krievijā un dažos Āzijas

apgabalos vērpj nātres šķiedras par dzijām.

Atmiņas no tālākas senatnes liekas būt arī seno grieķu teiku

kentauri, pus zirgi, pus cilvēki, kas itin kā būtu dzīvojuši Maz-

Azijā. Daži zinātnieki domā, ka šie kentauri būšot bijuši senlaiku

jātnieki, kādi seniem grieķiem no sākuma vēl nebijuši pazīstami,
jo jāšanas māksla, kā tiek vērots, esot izplatījusies no Gobi tuks-

neša. Mums ir zināms arī par senajiem Amerikas aborīginiem,
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ka tie, pirmo reiz redzēdami jātniekus, domājuši, ka cilvēki esot

saauguši ar zirgiem kopā. Tāpat arī pie čukčiem Sibirijā ir ra-

dušās teikas, ka uz rietumiem no viņiem esot dzīvojuši ērmoti

radījumi, pus brieži, pus cilvēki. Šāda fantāzija varēja rasties

no ziemeļa briežu jātniekiem, jo ziemeļa briežu kopšana ir gājusi
no rietumiem uz austrumiem.

Tāpat arī seno grieķu teikas par savādām jūras klintim, kas

saspiedušas visus cauri braucošos kuģus, nebūs radušās gluži no

tukšas fantāzijas. Ledus jūrā taču peld veseli ledus kalni, kas

pilnīgi līdzinās šīm grieķu teiku simplēgadēm. Čukču un eski-

mosu stāstos un pasakās arī bieži sastopam tādus nelaimes ga-

dījumus, kur peldošie ledus gabali saspiež ceļotāju laivas ar vi-

siem cilvēkiem. Šādi stāsti varēja ceļot no tautas uz tautu gluži

tāpat kā arī pasaku motīvi. Pie mongoļiem un tibetiešiem, kuri

dzīvo tālu nost no visām jūrām, ir sastopams šāds stāsts arī par

sausas zemes klintim, kuras esot sasitušas visus cauri gājējus.
Senajiem grieķiem varēja būt arī tādi vergi, kuri vai nu paši bija

redzējuši šādus ledus kalnus, vai arī vismaz bija dzirdējuši par

šādu peldošu ledu, kas jūras braucējiem var būt bīstams.

Tautas tradicijās daudzinātie karalis Artus, Rolands un lai-

kam arī Muromietis Iļja ir vēsturiskas personas, bet laužu mute

tos ir iztēlojusi par tādiem varoņiem, kādus tos tauta būtu vēlē-

jusies. Ticības dibinātājiem pēc tautas domām vajaga būt karaļu

pēcnākamiem, lai vini varētu uzstāties it kā par tautas valdnie-

kiem un tiesnešiem. Nevien par Kristu stāsta, ka tas cēlies no

valdnieku cilts, bet arī par Budu un Konfūciju. Angļu Robins
Huds (Hood), itāliešu Fra Diavolo, vācu Lindenšmids, krievu

Senka Razins un citi līdzīgi tautas tradiciju mīluļi ir bijuši vien-

kārši laupītāji, bet tauta tos ir pacēlusi par varoņiem, kas cīnī-

jušies par taisnību un brīvību. Tā nu varētu domāt, ka tauta

savos spriedumos ir pavisam netaisna, un var sākt slavēt un cil-

dināt pat kādu laupītāju gluži bez kāda iemesla. Bet kādēļ tad

tikai rets kāds laupītājs nāk šādā godā, kamēr citus tauta allaž

nosoda? Nav jau mums vairs zināmi visi sīkumi, kādēļ šādi vīri

ir_ tapuši par laupītājiem. Ja tauta domāja, ka viņiem notikusi

kāda netaisnība, tad arī viņas simpātijas pārgāja uz viņu pusi,

pie kamviņu nedarbi tika aizmirsti. Netaisnības cietējs viegli
vien izvērtās par tautas varoni, kuram vēlāku varēja pielikt at-

kal citus varoņu darbus, kā jau ir aizrādīts trešajā nodaļā.
No visvecākiem laikiem ir bijuši arī kādi ceļotāji, kuri kā

laupītāji, kara vadoņi jeb tirgotāji apceļojuši lielus zemes gabalus.
Par svešām zemēm ļaudis stāstīja visādus brīnumus un aiz vi-

sām dzirdētām zemēm tālā pasaules nomalē meklēja arī viņu
sauli. Tādu izdaudzinātu ceļotāju tautas mute noveda arī šai

viņā saulē jeb apakšzemes valstī. Teika stāsta par Aleksandru
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Lielo, ka tas pārvārējis amazones, cīnījies ar milžiem, sasniedzis

flērakleja zelta stabus un nonācis pat svētlaimīgo zemē. Ne

mazāk brīnumu stāsta arī par švābu hercogu Ernstu, kas miris

1030. gadā. Viņš saceļas pret savu patēvu, bet bez panākuma,

tad uzņem ceļojumu uz Kristus kapu, kuģim noslīkstot glābjas

svešās zemēs, kur redz greifus, pigmaijus un ļaudis ar dzērves

kakliem, tiek pievilkts pie magnēta kalna un beidzot nonāk Bā-

bilonē; tad griežas atpakaļis un uz mātes lūguma dabū no sava

patēva piedošanu. Tāds pats ceļotājs ir Ķīnas valdnieks Mv

vang's, kuru tura par Zālamāna laika biedru. Šis Mv vang's

ceļo uz rietumiem, redz visādus brīnišķīgus zvērus un putnus,

redz arī „mirušā ūdens" ezeru, kur pat koki un spalvas grimst
dibenā, beidzot nonāk rietumu karalienes valstī, kur no debesim

krīt salda rasa, kuru baudot cilvēks var dabūt nemirstību. Pēc

sešu gadu laimīga ceļojuma Mv vang's atgriežas atkal Ķīnā. Ja

nu šādas lietas stāsta par vēstures personām, tad arī Homēra

Odisejs, Tūkstoš un vienas nakts Sindbads, mongoļu Geser-

chāns un citi līdzīgi teiku ceļotāji var būt kārdeiz patiešām ir

dzīvojuši.

Vēl vairāk kā lielus ceļotājus tautas tradicijas cildina gudrus

tiesnešus, no kuriem visvecākais būs laikam bībeles Zālamāns.

Daudz teiku un pasaku par gudriem tiesnešiem un asprātīgiem

tiesas spriedumiem ir arī seniem indiešiem un ķīniešiem. Ar

netaisniem, bet tomēr asprātīgiem spriedumiem ir pazīstams

krievu pasaku tiesnesis Šemjaka, kurš nav svešs arī rietuma

Eiropas tautām un to starpā arī latviešiem, lai gan pie mums

šim tiesnesim nav sevišķa vārda. Šādu pasaku tiesnešu starpā

var atkal būt daža laba vēstures persona.

Tautas tradicijas nevien cildina stiprus un gudrus vīrus, bet

labprāt kavējas arī pie muļķiem, kuri ar savu vientiesību var

sacelt pie klausītājiem smieklus. Tā arī angļu Džeks Pudings,
vācu Hanss Vursts, krievu Ivans Duraks, latviešu Antiņš un citi

līdzīgi vientieši no sākuma var būt bijuši īsti cilvēki, kas tikai

ar laiku izvērtušies par pasaku personām. Visādi joki par muļ-

ķiem tiek, zināms, sacerēti arvien no jauna un neretis piešķirti

jau pazīstamiem pasaku vientiešiem.

Zināmos apgabalos mēdz būt ierobežoti stāsti par ieslavē-

tiem melotājiem, palaidņiem, dzērājiem, šļupstētājiem jeb svep-

šķētājiem un citiem līdzīgiem savādniekiem. Turpretī slavenus

burvjus mēdz daudzināt plašāki apgabali jeb pat visa tauta. No

pēdējiem varam minēt vācu Faustu un latviešu Kurmi.

Pasakas par meistaru zagļiem esot atmiņas no senajiem kle-

jotāju un nomadu laikiem, kad apzagt svešinieku kaimiņos vel

netika turēts par kaunu. Latviešu pasakas gan šadi zagli liekas
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but tikai joku personas, pie kuriem grūti bus atrast kādas lie-

cības par tik tālu senatni.

Ļoti daudz mums ir tādu pasaku, kur vienam jeb diviem

vecākiem brāļiem stāv pretī jaunākais, kuru tura par sliņķi un

mujķi. Bet šis muļķis izdara visus uzliktos grūtos darbus, ka-

mēr gudrie brāli grib ar varu un blēdībām piesavināties viņa

panākumus. Citās pasakās gluži tāpat viena jeb divas vecākās

māsas ir vecāku mīlules, kamēr jaunākā un skaistākā ir nostā-

dīta pelnurušķes lomā. Tā kā visās šajās pasakās cietēji ir allaž

jaunākie brāli jeb māsas, tad še mums gan būs jāmeklē atmļņas
no senākiem patriarchālajiem laikiem, kur vecākie brāli un māsas

baudīja visādas priekšrocības. Tautas apziņā vajadzēja ar laiku

rasties tai pārliecībai, ka jaunākiem še notiek kāda pārestība,

un tā arī laikam izskaidrojami minētie pasaku motīvi.

īstus patriarchālu laiku uzskatus mēs sastopam dažās pa-
sakās par neuzticamām un ļaunām sievām. Šādus piemērus jau
mēs redzējām trešajā nodaļā par Potivara sievu, un no bībeles

šeit vēl varam pieminēt Simsona sievu Delilu. Sevišķi spilgti

tēlo sievas ļaunumu kāda indiešu pasaka, kur vīrs, likdams savu

dzīvību uz spēli, izglābj sievu no nāves, bet sieva iemīlē kādu

gaudenu nabagu un grib savu vīru nogalināt. Līdz ar budismu

šī pasaka ir pārgājusi ari pie tibetiešiem un mongoļiem. Tūk-

stoš un vienā naktī kāds vīrs, neuzticēdamies savai sievai, tura

to kastē ieslēgtu, bet sieva to tomēr piekrāpj uz katra sola. Ne-

uzticamai sievai varam pielīdzināt arī negodīgo māsu, kura pie-
krāpj savu godīgo brāli. Šo abu tipu pasakas nav svešas arī

latviešiem. Uz minēto motīvu pamata mēs arī varam saprast

tās pasakas, kur sievai ir jāpanes daudz pazeminošu pārbaudī-

jumu. Pazīstamajā pasakā par ķēniņu Brusubārdu (Grimmu
Drosselbart) lepnai ķēniņa meitai ir jāaiziet it kā pie rupja na-

baga, kas viņu tura bargā stingrībā, un tikai beidzot izrādās par

ķēniņu Brusubārdu. Bokačjo Dekamerona pēdējā stāstā Saluco

markgrāfs Gvaltjeris apprecē nabaga gana meitu Grizeldu, liek

it kā nokaut viņas divus bērnus un aizdzen viņu pašu projām.
Kad nožēlojamā Grizelda pazemīgi pacieš arī markgrāfa Gvalt-

jera otras fiktīvas kāzas, tad tik viņš izrāda, ka gribējis sievu

tikai pārbaudīt un ieceļ Grizeldu atkal agrākā- godā. Jaunākos

laikos šāda fantāzija par sievieti gan nevarēja celties.

Vecākā pasaku pamāte, kas vajā savus pabērnus, ir seno

grieķu argonautu Inoa, no kuras bēg viņas pabērni Friksus un

Helle. Fr. Lejens par ļauno pamāti izsakās šā: „Tomēr liekas,
ka agrāko gadu simteņu pasakās pamātei nav bijusi tāda nozīme,

kā tagadējās. Senākās austrumnieku pasakās tādas tikpat kā ne-

maz nav.'
4 (Mārchen, 71.1. p.). Ķīniešu pasakās gan bieži daudzina

attiecības starp vīra māti un vedeklu, bet ļaunā pamāte un vajātā
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bārenīte tur ir tikai kā reti izņēmumi. No tā nu redzam, ka pie

tautām, ar patriarchālām ierašām tautas tradicijas tikai loti retis

piemin kādu ļaunu pamāti jeb nelaimīgu bārenīti. Apstākļus labi

apsverot, to arī varam viegli iedomāties. Patriarchālajos laikos

tēvs bija neaprobežots dzimtas valdinieks, kur mātei bija samērā

maza nozīme. No otras puses bērniem pavisam neklājās kaut kā

nopelt savus audžu tēvus, jo tas bija liels negods un noziegums.

Starp īstiem bērniem un pabērniem toreiz arī nebija lielas star-

pības, jo visiem bija jāstrādā un dzīves lepnība bija vēl maz attī-

stījusies. Kad nu ar jaunajiem brīvības laikiem mājas māte sāka

nostāties dzimtas dzīves priekšgalā, un līdz ar greznāku dzīvi ra-

dās arī lielāka starpība starp saimniekiem un strādniekiem, tad

mātes meitas stāvoklis pavirzījās uz labo un bārenites stāvoklis

uz slikto pusi. Šāda pārmaiņa nevarēja notikt gluži klusu un

mierīgā ceļā. Māte, kā jau jūtu cilvēks, strīdu šķīrējas lomā bija
arī vienpusīgāka par tēvu. Tā attīstījās pretišķības starp „na-

baga bārenīti" un „svešu māti", kas dzejiskā spilgtuma dēl tika

vēl pārspīlētas. Nabaga bārenīte ir allaž skaista, godīga un strā-

dīga, bet pamāte neglīta un ļauna, nereti pat ragana Šādas tra-

dicijas būs pie mums sākušās ar patriarchālo laiku beigām.
Ir mums vēl daudz vecu pasaku, kas ir dibinātas uz parastām

laužu attiecībām, kādas var domāt tāpat senos laikos, kā arī mūsu

dienās. Dažreiz div brāļi, divas māsas jeb brālis ar māsu dzīvo

draudzīgi un ar kopējiem spēkiem pārcieš visādus pārdabīgus

grūtumus. Šiem draudzīgiem pāriem stāv atkal naidīgi pāri pretī,

kuri daudzreiz samaisās ar jaunākā brāļa, ļaunās pamātes un

sievas nekrietnības motīviem.

Šiem brāļu un māsu motīviem ir ļoti līdzīgi stāsti par sulai-

niem un kalponēm. Sulaiņi un kalpones ir dažreiz uzticami saviem

kungiem līdz nāvei, bet daudz biežāki ir gadījumi, kur vini pa-
dzen savus kungus un ieņem viņu vietu. Karalienes kalpone ar

blēdību tiek par pašu karalieni un karalis kādu laiku nemaz ne-

zina, ka viņš ir pievilts. Bet īstai karalienei nav lemts iet bojā,

brīnišķīgā kārtā viņa izglābjas, atklāj noziegumu un ļaundare

dabūj bargu sodu.

Lai arī šādi un šiem līdzīgi stāsti ir izpušķoti ar visādiem pa-

saku brīnumiem, bet no sākuma viņi var būt arī cēlušies no pa-

tiesiem notikumiem. Še mums tomēr nav jāaizmirst, ka viss ir

tērpts pasaku poēzijā, kur no dzīves īstenības var meklēt tikai

vairs kādu tumšu atmiņu.

Profesors H. Volfs (Prof. Dr. Heinrich Wolf, Angewandte

Kulturgeschichte m Mythus, Sage, Dichtung. Leipzig 1923), ir

pārliecināts, ka katras tautas pasakās un teikās gaiši atspoguļo-

joties viņas iedzimtās īpašības un savādības. Ja mēs iedziļinājo-

ties tautu tradicijās, tad mūsu acu priekšā it skaidri parādoties
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divas pavisam pretējas gara struktūras. Radošam indoeiropiešu

garam stāvot pretī kāds viltības gars, kas visspilgtāki esot re-

dzams žīdu tautā (365. 1. p.). Mozus grāmatu patriarchi Ābra-

hams, Izāks, Jēkabs un Jēkaba dēls Jāzeps slēdzot ar Dievu lī-

gumu itin kā vienīgi materiāla labuma dēl. „Ariešu smadzenes

nebūtu spējīgas izdomāt šādus stāstus. Bet žīdiem tās ir paš-

portrejas, kur viņi redz paši sevi, un pie kurām viņi atrod patik-

šanu. Sevišķi Jēkabs ir žīdu ideāls, un vēl tagad var manīt stā-

stītāja prieku, kā viņš apraksta Jēkaba pārāko viltību, kas mums

vāciešiem izrādās rupja blēdība" (366.1. p.).
„Bez pamata Jēkabs ir salīdzināts ar Odiseju; starpība še ir

nesamērojami lielāka par līdzību. Ja ar Odiseja kara-viltību koka

zirgs ar apbruņotiem kara vīriem tiek ievilkts Trojā; ja viņš pie-
māna vienacaino milzi Polifēmu un stādās tam priekšā par „Ne-

vienu"; ja viņš prot izvairīties no seirēņu vilinājumiem: tad mēs

viņu arī patiešām saucam par viltīgo gudrinieku. Bet viņš neiz-

dara nekādas negodīgas blēdības pret savu brāli, tēvu un sievas-

tēvu; tie taču ir bīstami ienaidnieki, kurus viņš pievil, un pats

viņš izrādās kā dūšīgs varonis, kas neizvairās vis no briesmām,
bet vēl tās nebēdīgi uzmeklē. Kersts (Kaerst) raksta: „Nebēdīga

pārgalvība un personīgā labuma gudrs aprēķins raksturo seno

grieķu kolonizātorisko tipu, kas „daudzmanīgajā Odisejā ir at-

radis savu nepārspējamu paraugu". Šie seno laiku īstie grieķi
līdzinās vairāk viduslaiku nebēdīgajiem normaņiem nekā jūdiem."
(92. 1. p.)

Pēdējā laikā etnogrāfi gan vairāk izvairās no tautu rakstu-

rošanas pēc viņu tradicijām, kādēļ es arī negribu dot savu sprie-
dumu, cik tālu H. Volfam būtu taisnība.
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6. Pasaku un teiku varianti.

Tautas iecienītas pasakas ir nereti sastopamas ļoti daudz va-

riantos, bet arī no viena apgabala uzrakstīsti varianti nekad nav

gluži vienādi. Visas šādas pārmaiņas ir padotas noteiktiem do-

māšanas likumiem, kurus A. Arne ir loti sīki iztirzājis (Leitfaden
der vergleichenden Mārchenforschung, 23—39. 1. p.).

Pirmā vietā viņš nostāda aizmiršanu un izsakās par to šā:

„Maz ir tādu apstākļu, kas pasakā sacel tik daudz pārmaiņu kā

kāda sīkuma (personas, priekšmeta, gadījuma v. t. t.) aizmiršana."

Interesants piemērs šai ziņā ir otrā nodaļā pieminētā pasaka par

čūskas doto burvju gredzenu. Šās pasakas vecāko variantu,

meklē Indijā, kur kāds brahmans izglābj no bedres tīģeri, mērkaķi,
čūsku un cilvēku. Zvēri dāvā glābējam dažādus dārgumus, bet

cilvēks to apsūdz par zagli un glābējam nu nospriež nāves sodu.

Varonis tomēr tiek atsvabināts ar izglābtās čūskas palīdzību. Šās

pasakas pamatā mēs redzam budistu uzskatus, ka zvēri varot būt

labsirdīgāki par cilvēku. Attālinoties no Indijas un pārejot mutes

tradicijās, pasaka sāk arī zaudēt savu dogmatisko pusi. Pasakas

smaguma punkts pāriet uz pateicīgiem zvēriem, kamēr nepateicī-
gais cilvēks paliek par blakus personu un tiek aizmirsts. Ļoti
daudz variantos ir aizmirsta un izlaista arī pele, kurai nozagtā
burvju gredzena atdabūšanā ir mazāk ievērojama starpnieka
loma. Piemērojoties jaunāko laiku pasaku saturam, arī mūsu stā-

stiņa burvju gredzens paliek tikai par līdzekli, kā varonis var ap-

precēt karaļa meitu, kādēļ arī pateicīgie zvēri zaudē senāko ver-

siju galveno nozīmi. Dažos mūsu pasaku variantos ir nu izlaisti

arī šie zvēri. Pazīstamās teikas variantos, ka zvēri un putni esot

rakuši upi, ir dažreiz palikusi pāri tikai vairs vālodze, kas pie rak-

šanas nemaz neesot ņēmusi dalību. Viņa tapusi ievērojama ar to,

kā dabūjusi bargu sodu, ka viņai no upes neesot brīv ūdeni dzert.

Pazīstamais varonis, kas cīnās apakš zemes ar velnu, ir kādā va-

riantā jau tik tālu aizmirsts, ka tiek pārmainīts ar nabaga vecīti.

Aizmiršanas pretstats ir pasakas pagarinājums ar jauniem pie-

likumiem, kas no iesākuma pie pasakas nav piederējuši. Visvai-

rāk šādus paplašinājumus jeb izpušķojumus mēdz piespraust pa-

sakas iesākumam un beigām. Pasakas sākumā pastāsta ko se-
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Višķu par seniem laikiem, par svešām zemēm jeb par varoņa bēr-

nību. Beigās pieliek kādu joku, jeb arī stāstītājs apliecina, ka viņš

pats tur ir bijis un visu redzējis. Sevišķi pasaka tiek vilkta ga-

rumā ar līdzīgas pasakas motīviem. Tā par piemēru stipriniekam,

kurš apakšzemē cīnījies ar velniem, bieži vien tiek pievienoti joku-
stāsti par neprātīgo velnu.

Pie šādiem pasaku pagarinājumiem pieder arī vairāk līdzīgu

pasaku savienojumi par vienu pašu garāku stāstu. Latviešu

stāstītāji mēdz sapīt vairāk pasaciņas par lapsu un vilku, un

arī daži uzrakstītāji ir nākuši šai tautas tieksmei pretī, pie-

sprauzdami klāt, ja gluži nemaldos, vēl kādu pasaciņu jeb

epizodi arī no sevis. Šādi savienojumi ir dažreiz loti veci un

bez sevišķa iemesla viņi nav jāšķir. Rietuma Eiropā, kā zināms,

šādā kārtā ir attīstījies vesels zvēru eposs, kas nepaliek gluži
bez sava iespaida arī uz latviešu zvēru_ pasaciņām. Jau vai-

rākkārt daudzināto apakšzemes cīnītājos (Arne 301) tautas stāstī-

tāji mīl savienot ar stipro Ansi (A. 650) un, kā jau iepriekš minēts,
ar jokiem par neprātīgo velnu. Daži teiku cienītāji ir šādā kārtā

sastādījuši jau veselus tautas eposus par Niedrīšu Vidvudu, Lāč-

plēsi, Lāčadēlu, Gudro Ansi un Kurbadu. Tāpat ir mums pāzīstami

kādi teiku savienojumi par Dievu un Velnu, ap kuriem saistās divi

eposu mēģinājumi.
Sevišķi pie ķīniešu rakstniekiem ir paradums iecienītus stā-

stus turpināt. Ja kādam rakstniekam ir izdevies sacerēt kādu ro-

mānu vai novelli, kas lasītājiem labi patīk, tad tūliņ rodas arī

rakstnieki, kas iesākto darbu turpina, sarakstīdami biezas grā-
matas par stāsta iesākumu, paplašinājumu un turpinājumu. Tāpat
arī stāsta fābula var tikt vairāk reizes atkārtota jaunos stāstos un

drāmās. Tā tad ķīniešu beletristikā valda tāda pati kārtība kā

tautas pasakās.
Arī personu, priekšmetu un gadījumu atkārtošana pieder pie

parastiem pasaku pagarināšanas līdzekļiem. Pasakā par čūskas

gredzenu no iesākuma laikam izglābti tikai trīs zvēri, no kuriem
čūska bijusi svarīgākā, bet drīz vien, kā liekas, ir pienākusi arī

pele klāt. Vēlāku pasakā vēl darbojas krauklis, pūce, vēzis un

varde.

No iesākuma šādi pasaku epizodi tikuši laikam gluži vien-

kārši pēc analoģijas dubultoti. Šādus piemērus viegli var at-

rast augšā minētajā ķīniešu pasaku krājumā Liao džai džy ji. Vie-

nas lapsas vietā tur sastopam dažās pasakās arī divas lapsas, kas

skaistu sieviešu izskatā vilina jaunu cilvēku. Citā pasakā pirmais
burvis nevar atgriezt nomirušo pie dzīvības, bet otrs to var. Vēl

citā pasakā bagātā skaistule A-bao iemīlē nabaga vientiesīgo Sun

Dzy-ču, kad tas viņas dēļ ir divreiz zaudējis samaņu un viņa dvē-

sele divreiz putna veidā ir pārnākusi pie viņas.
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Modernajās Eiropas tautu pasakās turpretī jau pilnigi pār-

valda trīsskaitlis. Jau iepriekšējā nodaļā ir aizrādīts uz lielo

skaitu pasaku par trim brāļiem un trim māsām. Trīs stiprinieki

sagadās kopā un dodas pasaulē laimi meklēt (A. 301 B). Pasakā

«Nepateicība ir pasaules alga" (A. 155) ir trīs tiesneši, kuri dod

savu spriedumu. Par muļķi noturētais brālis tikai trešo reiz ar

dimanta zirgu uzjāj glāžu kalnā un dabū karaļa meitas roku (A.
530). Pasakā par maģisko bēgšanu (A. 313) bēgli nomet zemē

trīs lietas, kuras pārvēršas par kalnu, mežu un ezeru. Lielais sti-

prinieks apakšzemē nokauj trīs velnus (A. 301). No visiem trim

salīdzināmiem gadījumiem pēdējais ir arvien vissvarīgākais, kā-

dēļ šai savādībā ir jāmeklē dzejisks pasakas noapalojums. Pa-

rastās teikas jeb vienkāršie brīnumu stāsti pastāv visvairāk no

viena motīva, kas sava īsuma dēļ mazāk kairina klausītāju. Vien-

mulīgas mums izklausās arī senās eiropiešu teikas un mūsu dienu

mežoņu garās pasakas, kur dažādi motīvi ir savirknēti bez dze-

jiskas gaumes. Pavisam nogurdina lasītāju dažas neveikli sa-

cerētas indiešu pasakas, kur dažreiz ir savienoti desmit un

vairāk līdzīgu gadījumu. Visvienkāršāki un interesantāki tiek

tēlots kāds piemērs, ja viņš tiek nostādīts diviem vājākiem pie-
mēriem blakus. Šo dzejas likumu, kas pārvalda mūsu modernās

pasakas, ir ievērojuši arī visi labākie dzejnieki no seniem laikiem

līdz mūsu dienām. Tā arī Šillers raksta savā zvana dziesmā:

„Gefāhrlich ist's, den Leu zu wecken,

Verderblich ist des Tigers Zahn;
Jedoch das schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch m seinem Wahn."

Latviski tas ir: „Bīstami ir modināt lauvu, iznīcinošs ir tīģera

zobs; bet briesmīgāks par visām briesmām ir cilvēks savā tra-

kumā." To pašu dzejas likumu mēs sastopam arī mūsu tautas

dziesmās, kā par piemēru:

„Kas varēja priedi vērpt,
Kas ozolu šķeterēt?

Kas varēja mani šķirt
No tīkama tēva dēla?" LD. 10035.

Daudzreiz pasakās kāda vispārinājuma vietā iestājas speciāli-
zejums un retāki arī speciālizējuma vietā vispārrinājums. Apakš-

zemes cīnītājies, kuram parasti nav nekāda sevišķa vārda,
dažreiz tiek nosaukts par Kurbadu, Lāčadēlu, Lāčausi, Lāču Jāni,

Dzelža Mārtiņu jeb arī gluži vienkārši par Mārtiņu, Jāni un Ansi.

Ta zivs, no kuras šāds stiprinieks esot radies, kādā variantā ir lī-

deka, tāpat kā arī tā zivs, kas norijusi burvju gredzenu. Turpretī
to milzu putnu, ko citas tautas nosauc ar speciāliem vārdiem
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(norveģiski dam, vāciski Greif, indiešu garuda, arabiski roch, ķī-
niski pong v. t. pr.) latvieši savās pasakās sauc gluži vienkārši par

lielu putnu.

Pasakās tiek pārmainīti arī gluži sveši priekšmeti un dažreiz

pat kontrasti. Jau pirmā nodaļā bija minēts, ka pazīstamajā pasa-

ciņā (A. 2) vispirms lācis zvejodams norāvis sev iesalušo asti, bet

vēlāk vilks ieviesies lāča vietā. Citā pasaciņā lauva jeb vilks gri-

bējis cīnīties ar cilvēku (A. 157), bet es esmu uzrakstījis variantu,
kur lauvas jeb vilka vietā ir elefants. Vecākā pasakā lācis pēc

lapsas padoma iekodies zirgam astē, bet 0. Dēnharts pieved va-

riantu, kur lapsa to dara pēc lāča padoma. Pasakā par čūskas gre-
dzenu kaķis sēd peldot uz suņa muguras, bet kādā A. Arnes pie-
minētā variantā suns tāpat sēd uz kaķa muguras.

No šādām pasakām nestāv tālu citas, kur zvēri mainās ar cil-

vēkiem un velniem. Pazīstamā pasaciņā lapsa af lāci ar zemi,
un viens ņem virsas, otrs apakšas (A. 9). Ķīniešu variantā abi arāji
ir divi brāli, krievu variantos zemnieks ar lāci jeb vilku (A. H. Aea-

Hacbeß'b, HapoAHbiH pvccKia ci<a3KH, 1897 N° 7), latviešu pasakās

Dievs ar Velnu. Vienā latviešu variantā par čūskas gredzenu
(A. Lerchis-Puškaitis, VI, 130, 3) čūskas vietā burvju gredzenu
iedod velns, tāpat kā dažos somu variantos, ko A. Arne uzskata

par īstu somu izdomājumu (Vergleichende Mārchenforschungen,

Helsigfors 1908, pag. 81).
Ar kāda sīkuma pārmaiņu pasakā tiek dažreiz pārgrozīts viss

viņas saturs, lai pasakā neizceltos nesaskaņas. Čūskas gredzena
vecākais variants, kā jau augšā minēts, satura budistu mācību,
ka zvēri var būt labāki par cilvēkiem. Čūskas dāvātais burvju

akmens tikai tādēļ bija vajadzīgs, lai glābējs tiktu vaļā no bargā

soda, kāds viņam draudēja nepateicīgā cilvēka melu dēļ. Sauso

teoriju atmetot, pasakai trūka beigu, un tā radās turpinājums, ka

ar burvju gredzena palīdzību glābējs apprecē karaļa meitu. «Tūk-
stoš un vienas nakts" sacerētājs ir atradis maz dzejas arī patei-

cīgajos zvēros, to vietā ir pielicis vēl burvju lampu klāt un tādā

kārtā radījis pavisam jaunu pasakas tipu par Aladinu (A. 561).
Kad jaunā stiprinieka vietā vecītis izglābj karaļa meitu no apakš-

zemes, tad atkrīt ari precības starp glābēju un izglābto karaļa
meitu.

No citas zemes pārnestās pasakas tiek gluži kārtīgi piemēro-
tas vietējiem apstākļiem. Dienvidnieku ēzeļa un aramā vērša

vietā mēs sastopam latviešu pasakās zirgu. Čūskas gredzena pa-

sakā indiešu tīģera un mērkaķa vietā ienāk tālāku uz ziemeļiem

suns un kaķis
L

Arābiešu gulām un ķīniešu lapsām, kā jau minēts

ceturtā nodaļā, atbilst Eiropas tautu vilkatas. Eiropiešu zvēru

pasaku gudrajai lapsai, kā aizrāda arī A. Arne, ir loti līdzīgs šakā-

lis Āzijā, bruņu rupucis jeb zaķis Āfrikā un trusis pie Amerikas nē-



Latviešu tautas pasakas un teikas. I. sēj. —5. 65

ģeriem. Ķīniešu pasakas šī loma pieder atkal lapsai, tāpat ka Ei-

ropas tautu fabulās.

Vācu pasaku stiprais Ansis (der starke Hans) saskan ar lat-

viešu „gudro" jeb „stipro Ansi", krievu Ivanu un somu stipro Ma-

tīsu (vākevā Matti, stiprais Matīss). Interesanti ir A. Arnes aiz-

rādījumi, cik asprātīgi ir vairāk apgabalu pasakās sameklēti lī-

dzīgi pārprotami vietu vārdi (Der Mann aus dem Paradiese, Ha-

mina 1915, pag. 69—75). Vientiesīga sieva vācu pasakā prasa

svešam cilvēkam, no kurienes viņš nākot? Tas atbild: „No Parī-

zes", bet sieva saprot: „No paradīzes". Norvēģu pasakā vietas

vārds Ringerike tiek saprasts par himmelrike (debessvalstību).
Dāņu pasakā zemes nosaukums Himmerland tiek pārklausīts par

himmerig (debessvalstība). Somu pasakā draudzes vārdu Tai-

vassalo sieva pārprot par taivansali (taivas, debesis, un sali, zāle).
Cechu pasakā vietas vārds Loboga izklausās vientiesīgai sievai

kā: ~Od Boha" (orb Bora, no Dieva).
Šeit mēs esam apskatījuši tikai svarīgākos pasaku pārmaiņu

pamatus, atstājot pie malas sīkākos gadījumus, kas jau paši par

sevi ir saprotami. Ja nu pasakas tik viegli pārmainās, tad arī tikai

no daudz un dažādiem variantiem varam vērot, kas tur varētu

būt vecs un kas jauns. Tāpat tikai daudz varianti, kas turklāt uz-

rakstīti daudz apgabalos, liecina, ka pasaka ir bijusi, jeb arī ir vēl

tagad, tā sakot, visai tautai pazīstama, kamēr vienreiz uzrakstītai

pasakai var būt tikai gadījuma raksturs. Tā nu arī varam saprast,

ka pasakām ar variantiem ir allaž lielāka zinātniska vērtība, un jo
vairāk ir šādu variantu, jo bagātāki materiāli tur būs pasaku pētī-

tājam. Tā kā varianti ir pa lielākai daļai tikai pilnīgāku pasaku

fragmenti, tad tikpat labi viņi noderēs arī rakstniekiem un skolas

grāmatu sastādītājiem, kas saviem nolūkiem gribēs apstrādāt pil-

nīgas pasakas un turklāt īstā tautas dzejas valodā.
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7. Ko pasakas un teikas māca?

lepriekšējās nodaļās mēs redzējām, ka daži pasaku motīvi ir

tūkstošiem gadu veci un jaunlaiku pasakas ir jau uzvarējušas visu

kultūras pasauli. Dažu ļabu mūsu pasaku variantu mēs satopam

arī pie mežoņu tautām Āzijā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā. Tā

tad pasakas gan ir vislabākās un drošākās liecinieces par tautas

garšu. Kā valodniecībā jau ir pierādīts tas fakts, ka pie valodas

attīstības darbojas līdz nevien runātāji, bet arī klausītājies, tāpat

art tautas tradicijas veicina nevien to sacerētāji, bet lielā mērā arī

šo sacerējumu uzņēmēji un izplatītāji. Tauta patur atmiņā tikai

tādas lietas, kas viņai patīk. To ievērojot, arī rakstnieki, kas grib
iztapt tautas garšai, var daudz ko mācīties no tautas tradicijām

vispārīgi un pasakām vēl sevišķi.
Bieži mēs dzirdam domas, ka pasakas esot sacerētas vienīgi

laika kavēklim bez kādas morāles jeb citas pamācības. Mežoņu

pasakās un seno laiku teikās mēs arī neredzam nekādu viegli sa-

protamu ētisku pamatu, kādēļ augšējais spriedums mums var iz-

likties pareizs. Bet nu par piemēru brāli Grimmi nosauc savu pa-

saku krājumu par „Kinder- und Hausmārchen" (bērnu un mājas
pasakas), kādēļ grāmata gan būs izdota arī didaktiskiem nolūkiem.

Vēl tuvāku šādam uzdevumam stāv ap 14. gadu simteņa sākumu

sacerētie „Gesta Romanorum", kas vispirms noderējuši garīdznie-
kiem par sprediķu piemēriem. Stipri garīga nokrāsa ir arī arā-

biešu Tūkstoš un vienai naktij, par kuru Fr. Lejens izsakās šā:

„Arabiešu pasakas pazīst tikai vienu Dievu Allahu, šim Dievam ir

tikai viens pravietis Muhameds, šis pravietis ir sarakstījis tikai

vienu svētu grāmatu korānu, un šai grāmatai ir tikai viena pamata

mācība_— fātālisms." Ķīniešu pasaku krājuma Liao džai džv ji

rediģētājs Tang Mong-lai's saka savos priekšvārdos par šīm pa-

sakām, ka tās tiekot izdotas, „lai cildinātu tikumu un nosodītu ne-

tikumus". Seno indiešu pasaku krājumi, kā jau iepriekš šur tur

ir minēts, ir visi sastādīti tīri garīgiem nolūkiem. Pēc šādiem pie-
mēriem nu atkal varētu taisīt citu slēdzienu, ka pasakas ir sace-

rētas taisni ļaudim par pamācību.

Līdzīgu domu starpību mes sastopam spriedumos par mākslas

sākumiem. Daži zinātnieki domā, ka no iesākuma izgreznojumi
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tikuši taisīti uz dažādām lietām vienīgi skaistuma dēl, tikai vēlāku

tiem pielikta arī kāda mītiska nozīme. Citi turpretī ir pārliecināti,
ka katram izgreznojumam no sākuma bijusi mītiska nozīme, un tikai

vēlāku ļaudis sākuši interesēties arī par skaistumu. Pie ķīniešiem
esmu novērojis, ka tie katram izgreznojumam, kas ir skaists un sa-

skan ar viņu garšu, piešķir arī labu mītisku nozīmi. No otras pu-

ses arī visas burvju zīmes ir jāraksta pēc zināmas kārtības, tā tad

ne bez sava skaistuma. Labvēlīga nozīme un skaistums, kā še re-

dzam, stāv tik tuvu kopā, ka abas idejas varēja varbūt rasties arī

parallēli.

Tāpat varbūt arī pirmatnīgo cilvēku pasakās mums nemaz ne-

būtu jāšķir dzeja no pamācības. Fakts ir tas, ka visu tautu tradī-

cijās valda optimisms, par ko uz priekšu runāsim vēl plašāki. Līdz

ar optimismu tauta atzīst arī kādu taisnību pasaulē, un ja kur no-

tiek netaisnība, tad tā ir nenovēršamais un nesaprotamais likteņa
lēmums: tam tā vajadzēja notikt un citādi nemaz nevarēja būt.

Ja kāds pirmatnīgs cilvēks atstāsta kādu piedzīvojumu, sapni
jeb otra stāstītu notikumu, tad viņa stāstījums gan arī ne-

būs gluži brīvs no viņa optimisma un fātālisma. Šādos stāstos

tad arī varēsim atrast kādas domas par pasaules taisnību,
kas jau tuvojas mūsu morāles jēdzienam. Pie mežoņu tau-

tām, kā arī pie mūsu senčiem priekš kādiem tūkstoš gadiem ir, zi-

nāms, jāmeklē citādi uzskati par tikumību, nekā tie, kas tagad pie
mums valda. Katru slepkavību, laupīšanu un zādzību mēs tagad
turām par noziegumu; bet ja mežons nokauj, aplaupa jeb apzog
kādu bīstamu svešinieku, kas nav viņam ne draugs ne viesis, tad

to viņš uzskatīs drīzāk par varoņa darbu nekā par noziegumu.
Šādus uzskatus mēs sastopam arī pirmatnīgu tautu tradicijās, bet

tas vēl nenozīmē, ka tur nebūtu itin nekādas tikumības. Dažās

vecās pasakās par veiklo zagli esot uzglabājušās rudimentāras at-

liekas no šiem uzskatiem arī pie dažām kultūras tautām, bet pie
tālās senatnes atmiņām mums arī ir jāpieliek citāda mēraukla. To-

mēr arī šai pasakā nevar būt runa par zādzības cildināšanu. Karaļa
mantas krātuvē sāk zust mantas, ko ievēro arī pats karalis. Zag-
lis beidzot iekrīt uz karaļa pavēles liktā slazdā un padara sev galu,
tomēr zagļa brālis vēl prot noslēpt visas pēdas. Par lielo izveicību

un asprātību karalis pēdīgi atdod šim brālim savu meitu par sievu.

Lielākais zaglis te tomēr dabū galu un godā nāk tik viņa brālis,
kad pats karalis tam par lielo izveicību visu ir piedevis. Nevar arī

teikt, ka šī seno laiku pasaka jeb teika būtu Eiropā sevišķi popu-

lāra un ka veiklais zaglis tiktu uzskatīts par kādu lielu varoni.

Ar šādiem piemēriem nebūt nav noliegts tas fakts, ka visas

mūsu dienu pasakas pie kultūras tautām ir ar stingri morālisku

saturu. Ja kur noziegums paliek neatklāts, un zagļi un blēži paliek
bez soda, tad tie ir joku stāsti, nevis nopietnas pasakas. Ja kāda



68

teika cildina bijušu laupītāju, tad tas ir jau pārvērsts par varoni,

kura ļaunie darbi ir aizmirsti. Kad dzērājs apprecē karaļa meitu,

tad viņš atmet savu netikumu un top par godīgu un gudru vald-

nieku. Dažreiz ļaunā karaļa meita dzīvo ar velniem, liek noga-

lināt savus preciniekus un izdara vēl citas līdzīgas nekrietnības.

Bet tad nāk glābējs, kas atsvabina viņu no burvības lāsta, apprecē

to, un nu abi dzīvo godīgi un laimīgi. Burvību izmācījies zemnieka

dēls pārvēršas par zirgu un liek tēvam, lai šo vedot uz tirgu pār-

dot. Bet par pircēju allaž nāk pats velns, nevis kāds nabaga cil-

vēks. Meistara zaglis jaunāku laiku pasakās nozog oliņu, putniņam

perējot, jeb arī nozog ko uz derībām, bet nekad nedzīvo no zag-

tām lietām. Ja kādā pasakas epizodā mēs tomēr redzam kādu ne-

sodītu netaisnību, tad tas ir vai nu kāds joks, vai kāds sagrozījums,

vai līdz galam neizstāstīts notikums, kas varbūt vēl ir gluži labi

beidzies.

Arī visos slavenos mākslas dzejas darbos ir stingri ievēroti

ētiski principi, kamēr nemorāliskie raksti arvien tiek aizmirsti,
lai arī kādu laiku tie ir piederējuši pie modes literatūras. Ilgs
mūžs tādēļ arī nav paredzams tiem mūsu laiku modes rakstiem,
kur tiek kurināts šķiru naids, cildināti noziedznieki un slavēta

šaursirdīga politiska slepkavība.
0. Bokels savā interesantā rakstā par tautas dzejas psicholo-

ģiju (Dr. Otto Bockel, Psvchologie der Volksdichtung, 1913
2) aiz-

rāda (197 —223), ka tautas dziesmas esot viscaurēm optimistiskas,

jo viss, kas slimīgs, esot viņām pretīgs. Pat īstas miršanas viņas

nepazīstot, un jaunu cilvēku nāve tiekot dziesmās apdziedāta kā

kāzas. Kas te ir teikts par tautas dziesmām, to var arī sacīt par

tautas tradicijām vispārīgi. Tā arī pēdējo laiku pasakās varoni
nonāk parasti tikai līdz priecīgām kāzām, un teicējs neretis pie-

bilst, ka abi laimīgie dzīvo vēl tagad, ja nav miruši. Tikai kādās

tīšām sagrozītās latviešu pasakās ir kādi reti gadījumi, kur varoņa
dzīves tēlojums ir pagarināts līdz nāvei. Dažās teikās no seniem

laikiem, kad vīra augstākais ideāls vēl bija varonība, stiprinieks

gluži kārtīgi mirst arī varoņa nāvē; turpretī mūsu laikos, kur tauta

visvairāk cildina tikumību, varoņu darbi pasakās un teikās ir va-

jadzīgi tikai miera un taisnības dēķ Varoņa nāve še nesaskanētu

ar mūsu dienu miera un taisnības idējām. Pie šāda veselīga opti-
misma vajadzētu turēties arī mūsu rakstniekiem, lai viņu darbi arī

patiešām noderētu pareizai tautas audzināšanai.

Mūsu pasaku un teiku morāles pamatos stāv cieši un sirsnīgi
dzimtas sakari, kuri neizbeidzas pat ar nāvi. Daudz pasakās mi-

rusī māte vēl apmeklē savu mazo bērnu, viņa sniedz savu palī-
dzīgu roku arī pieaugušai bārenītei Pelnurušķītei. Mirušais tēvs

vēl no kapa dod padomus savam paklausīgajam dēlam, sevišķi vēl

nonicinātajam jaunākajam brālim, kuru vecākie brāli tura par muļķi.
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Tāpat ari godīgi bērni tura par savu negrozāmu pienākumu

paklausīt saviem vecākiem. Kad tēvs no pārskatīšanās izdzen

savu nevainīgo dēlu no mājas, tad tas arī aiziet bez kādas preto-

šanās. Bet patiesība tomēr nāk gaismā, un padzītais dēls ar sa-

viem laimīgiem piedzīvojumiem ir atradis pilnīgu gandarījumu par
pārciesto netaisnību. Arī pēc nāves godīgie bērni vēl nav galīgi

šķirti no saviem mīļiem vecākiem. Kādā rīdzinieku teikā mirusi

meitenīte dod ziņu dakterim, lai tas steigtos pie viņas mātes, kas ir

uz miršanu slima. Cita māte pastāvīgi raud par savu mirušo dē-

liņu, bet tas parādās viņai sapnī un lūdz, lai vairs neraudot, jo vi-

ņas asaras krītot uz viņa krekliņa, kas esot jau pavisam slapjš
palicis.

Ja nu vecākiem dzimtā bija tāda cienība, tad arī viņu vara

tika iedomāta ļoti liela un viņu vārdiem piešķīra pat pārdabīgu
nozīmi. Kādā Eiropas pasakā, kas arī latviešiem ir loti labi pa-

zīstama, tēvs dusmās izsaucas, lai viņa dēli paliktu par kraukļiem,
kas arī pašam tēvam par lielu žēlumu tomēr notiek. Māsai beidzot

izdodas atsvabināt savus brāļus no lāsta, pēc kam atkal visi dzīvo

laimīgi kopā. O. Bokels (Die deutsche Volkssage, 1914*, pag. 94)
pieved kādu vācu teiku, kur māte dusmās nolād savus bērnus, kuri
tūliņ paliek par akmeņiem.

Nabaga godīgam zemniekam palīdz Dievs jeb Laimes māte,
tā ka tas beidzot top bagāts; turpretī skaudīgais bagātnieks, kurš
savai mantkārībai nezina robežu, zaudē visu savu mantu un top

nabags. Ļaunais kungs pēc nāves top pārvērsts par zirgu jeb tiek

vārīts elles katlā; bet viņa godīgais darbinieks dabūj ar šo zirgu

braukt, vai arī kurināt šo elles katlu.

Katra derīga manta ir Dieva dāvana, kas ir glabājama ar cie-

nību, par visām lietām mūsu dienišķa maize ir jātura godā. Pēc

teikas vārdiem senāk viss labības salms bijis pārklāts ar graudiem,
bet kad kāda palaidnīga māte tīrījusi savu netīro bērnu ar maizes

garozu, tad Dievs labībai pavisam atņēmis graudus. Bet kad Die-

vam žēlojies suns, ka no maizes trūkuma arī viņam būšot badā jā-
mirst, tad Dievs tomēr esot labībai atstājis suņa tiesu graudu, t. i.

tik garu vārpu kā suņa muti. Augstprātīgo meitu, kas mātes dā-

vāto maizes kukulīti nosviedusi zemē, velns ierāvis apakšzemē.
Tā arī varam saprast seno latviešu parašu, ka zemē nokritis mai-

zes gabaliņš ir jānobučo.
Pie visām tautām ir sastopami senie cienījamie uzskati, ka nav

jātraucē miroņu miers un nav jāaizkar viņu kapi. Ir mums daudz

teiku, kur miroņa dvēsele tikmēr moka kapa aizkārēju, kamēr tas

nav aiznesis paņemtās lietas atpakaļ, lai tās arī būtu tikai kapa
smiltis. Turpretī ļoti pateicīga ir šī dvēsele, ja kāds palīdz kārtīgi

aprakt viņas miesas, kā mēs jau redzējām kādā agrāki minētā

pasakā.
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Vienu otru pasaku un teiku, kas satura šādas morāles mācī-

bas, derētu ievietot arī skolu lasāmās grāmatās, lai arī mūsu jaunā

paaudze mācītos cienīt sentēvu tikumus. Arī rakstnieki, kas vē-

las, lai visa tauta lasa un cienī viņu rakstus, var šādās pasakās no-

vērot, kādu pamācību tauta no rakstiem gaida.

Rupja valoda un nepieklājīgas scēnas ir sastopamas tikai re-

tos tautas joku stāstos, kamēr nopietnās pasakas pazīst tikai pie-

klājīgu valodu un šķīstu mīlestību bez kādiem erotiskiem sīku-

miem. Arī dienvidus tautu pasaku seksuālās lietas mēdz būt īsi

izteiktas, nekad nav vilktas garumā un ir allaž saistītas ar labām

pamācībām. Pēc šādiem piemēriem spriežot jādomā, ka laikam

gan arī moderno rakstnieku erotismam nebūs lemta pastāvīga cie-

nība rakstniecībā, kaut gan mūsu dienās šis virziens liekas būt pat

modes lieta. Grūti ir pat ticēt, ka tie jaunekļi, kas tagad ar prieku
lasa šādus rakstus, paturēs pret tiem cienību arī savos vēlākos

gados.
Visvairāk tautai mēdz pārmest labas garšas trūkumu tai zinā,

ka viņa par daudz cienījot šaušalīgas lietas, jo visvairāk tiekot la-

sīti asiņaini romāni un kinematogrāfos visvairāk publikas pievelkot

briesmīgas scēnas. Kaut arī šāds spriedums nav gluži bez pamata,

tomēr viņš ir jāatzīst par vienpusīgu. Pirmkārt jau nevar apgal-

vot, ka visa tauta apmeklē kinematogrāfus un lasa asiņainus ro-

mānus, otrkārt briesmu stāsti tomēr nepaliek tautas atmiņā un

neizvēršas par teikām un pasakām. Dažos modernos romānos

rakstnieki sīki apraksta seksuālas lietas un briesmīgus noziegu-
mus, lai vēl jo vairāk kairinātu lasītāja fantāziju. Pasakās tur-

pretī šausmīgo gadījumu īstais uzdevums ir tikai tas, lai rādītu

lielā stiprinieka dūšu un spēku, un godīgā cilvēka pacietību un iz-

turību. Klausītāja uzmanību še saista visvairāk pats varonis, ka-

mēr šausmas, parasti vēl ātri mainīdamās vienas pēc otrām, paliek
uz otra plāna. Tā tad tomēr ir liela starpība starp briesmīgajiem

noziegumiem dažādos romānos un šausmu gadījumiem pasakās.
Bieži vien tiek pārprasti mūsu pasaku demokrātiskie uzskati,

pēc kuriem visi cilvēki pasaulē ir itin kā brāli. Slaveno un skaisto

princesi tur apprecē muļķa brālis, cūkgans jeb dzērājs, kurš tad

drīz vien top par karali. Lepnais princis iemīlē nabaga Pelnu-

rušķīti, kura vēl to labi paķircina, pirms tam sniedz savu roku. Bet

šāda brīnišķīga pasaku brālība nebūt nenozīmē, ka visi cilvēki

pasaulē būtu gluži vienādi. Muļķītis un Pelnurušķīte ar savu prātu

un tikumu stipri paceļas pār citiem ļaudim un ir īsti aristokrāti

vārda labākā nozīmē. Katrā pasakā tiek spilgti uzsvērta starpība
starp labiem un ļauniem, stipriem un gļēviem, strādīgiem un slin-

kiem cilvēkiem. Pēc pasaku morāles labajiem nu ir jātop par vald-

niekiem, bet sliktajiem jāpaliek par apakšniekiem. Turpretī kārtu

priekšrocībām pēc dzimuma ir pasakās gluži niecīga nozīme. To-
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mer seno teiku varoņi daudz reiz ir izvērtušies par dievu un ka-

raļu pēcnācējiem, kā mēs jau redzējām agrāki minētos piemēros.

Par kādu izņēmumu tautas tradicijās ir jāuzskata viena krievu

bilina par Muromieti liju, kā tas sanaidojies ar kņazu Vladimiru.

Pēc ilgiem ceļojumiem lļja atgriežas uz Ķijevu pie kņaza Vladi-

mira, kurš to vairs nepazīst un nosēdina to pie galda zemākā vietā,
nekā lļja bija gaidījis. Šis par to saskaistas, sāk dauzīt solus, lauzt

dzelzs trelliņus, paņem kādus zelta izgreznojumus un atdod tos

kabaku plikudīdām (rojiH Ka6aņKie) ko nodzert. Kad dzērāji sāk

baidīties, ko nu teikšot kņazs Vladimirs, tad lija atbild: „Rītu
es valdīšu Kijevā par kņazu un jūs man stāvēsit augstāku par

visiem." Vladimira sūtnim lija tomēr apsolās mieru derēt, ja
kņazs izsludina, ka trīs dienas visiem ir brīvu par velti dzert,

cik un kas katram patīk. Vladimirs padodas un aicina liju pie

sevis, kurš ierodas kopā ar kabaku dzērājiem un atklāti atzīstas,

ka viņš gribējis kņazu ar kņazieni nosist. Kņazs liek tomēr visus

laipni uzņemt un celt priekšā ēdienus un dzērienus. lija baidās,
ka dzērienu būšot par maz, iet pats uz pagrabu, izlauž durvis

un nes no turienes vienu mucu pēc otras laukā. Beidzot Vladi-

miram tomēr pietrūkst pacietības un tas liek liju ieslēgt pagrabā.
Man nav pazīstams neviens otrs piemērs tautas tradicijās, kur

varonis varētu tā rīkoties, kā šis Muromietis lija.
Uz kādas augstākas taisnības dibinātais optimisms tautas

tradicijās nav domājams bez pārdabīgiem gadījumiem jeb brīnu-

miem. Taisni galvenais pasaku skaistums pastāv šai dažādu

dzīves sarežģījumu brīnišķīgā atrisinājumā, kur taisnība arvien

ņem virsroku par netaisnību. Šādus brīnumus mēs sastopam arī

vislielākos mākslas dzejas ražojumos kā: Homēra eposos, Dantes

Dievišķā komēdijā, dažās Šēkspīra drāmās un Gotes Faustā.

Krievu literatūrā turpretī savā laikā tika pārāk cildināts reālisti-

skais virziens un šā virziena spilgtākais pārstāvis J. S. Turgeņevs
tika turēts par lielāko rakstnieku. Mūsu dienās krievi jau daudz

mazāk daudzina Turgeņevu, dodami priekšroku Ļ. N. Tolstojam

un F. M. Dostojevskim, kuri abi stāv tuvāku brīnumu pasaulei.
Turpretī romantiķu stāsti, kur brīnumi neretis ir par daudz sa-

kopoti, stāv atkal tālāku no vienkāršās pasaku dzejas, kas laikam

arī būs par kavēkli viņu populāritātei.
Šeit tikai īsumā esmu gribējis aizrādīt uz tām tipiskajām pa-

saku īpašībām, kuras sevišķi varētu ievērot jaunatnes rakstnieki,
kas grib saviem jaunajiem lasītājiem patikt un būt tiem arī par

ceļa rādītājiem. Šādi derīgi raksti ir tomēr vajadzīgi nevien jau-

natnei, bet arī visai tautai, kuras garšu mēs redzam viņas iemīlē-

tās pasakās. Ar to tomēr nav sacīts, ka visa mākslas dzeja būtu

jāpārvērš par tautas dzeju un visi romāni un noveles jāsastāda

pēc pasaku paraugiem.
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8. Seno tautu pasakas.

Runājot par seno tautu pasakām, mums būtu no svara iesākt

ar vērojamām indoeiropiešu pirmtautas tradicijām, bet kā mēs

jau redzējām, tad mūsu laiku pasaku pētītāji ne labprāt vairs

kavējas pie tādām hipotēzēm. Par ilgiem gadu tūkstošiem ir sa-

cerētas daudz jaunas pasakas, kuras, apceļodamas visu pasauli,
ir tik daudz samaisījušās un pārgrozījušās, ka tagad ir grūti iz-

šķirt, kādi motīvi tālā senatnē ir cēlušies vienā, kādi atkal otrā

zemē.

Par vecu Eiropas tautu pasaku tura pazīstamo stāstu (A. 303)

par diviem brīnišķīgi dzimušiem brāļiem, kuri, uzsākdami savus

ceļojumus, iedur nazi kokā. Ja šis nazis būtu sarūsējis, tad ska-

tītājies varēšot redzēt, ka otrs atrodas briesmās. Pirmais brālis

atsvabina karaļa meitu no pūķa un dabūj par to viņas roku. Bet

reiz to medībās kāda ragana pārvērš par akmeni. Otrs brālis

izzina no sarūsējušā naža par pirmā briesmām, steidzas tam pa-

līgā, un arī izglābj to. Pirmais no greizsirdības nosit savu glā-

bēju, bet redzēdams savu netaisnību, atkal atdzīvina to. Brāļi
Grimmi šai pasakā atrod seno ģermāņu teiku pamatus, turpretī

angļu pētītājs E. S. Hartlands ved to sakarā ar Perseja teiku

pie senajiem grieķiem. Fr. Lejens atkal domā, kas šās pasakas
sākumi varētu būt mantoti no indoeiropiešu pirmtautas. Fakts,
kā redzams, ir tas, ka šis motīvs par diviem brāļiem pieder pie
vecākām Eiropas tautu pasakām.

Drošākas zinas par senlaiku pasaku motīviem ir mums to-

mēr no senajiem rakstiem. Vecākā teika, kas mums no rakstiem

ir pazīstama, būs laikam seno bābiloniešu stāsts par varoni Izdu-

baru. Meklēdams līdzekli, kā atdzīvināt savu mirušo draugu,
Izdubars uzņem tālo ceļojumu uz ūdens valdinieku. Tā viņš no-

nāk pie lieliem kalniem, kur skorpionu cilvēki viņu baida, lai tā-

lāku vairs neejot; bet viņš tomēr ceļo un nonāk caur lielu tum-

sību pie jūras krasta, kur viņš ierauga skaistu koku ar dārg-

akmeņu augļiem. Šeit atkal Jūras karaliene brīdina Izdubaru, bet

viņš neklausa, pāriet par jūru un miroņu upi un nonāk laimīgo
salā. Tur Izdubars stiprinās ar burvju ēdienu, nonāk pie dzīvī-

bas avota, dabū arī dzīvības zāli, bet sabijies no čūskas, to nomet

un atkal pazaudē.
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Vēl tagad mūsu pasakas daudzina brīnišķīgus ceļojumus, dzī-

vības ūdens meklēšanu, svētlaimīgo salas un apakšzemi jeb viņu

sauli, kur parasti nonāk, par kādu upi pārceļoties. Še nu mēs

redzam, ka šādas lietas ir jau priekš vairāk tūkstoš gadiem uz-

rakstītas, un jādomā, ka jau sen priekš uzrakstīšanas viņas būs

pastāvējušas laužu mutē.

Seno ēģiptiešu pasakas ir mums tomēr labāk pazīstamas par
bābiloniešu tradicijām, un šie ēģiptiešu stāstiņi stāv arī mūsu pa-

sakām tuvāku. Sevišķi interesanta ir mums jau agrāk vairāk rei-

zes minēta ēģiptiešu pasaka no 13. gadu simteņa beigām priekš
Kristus. Atstāstīsim to īsumā pēc augšā minētās A. Ermaņa

grāmatas. Divi brāli, Anubis (Anupu) vecākais un Bata (Bitiu)
jaunākais, dzīvojuši saticīgi kopā. Anubis jau bijis precējies un

tam bijusi arī sava māja, bet īstais arājs un lopu gans bijis Bata,
kas dzīvojis pie vecākā kā dēla vietā. Reiz zemi arot, Anubis

aizsūtījis jaunāko brāli uz māju pēc sēklas, bet tur vecākā brāļa
sieva gribējusi to pavest uz neceļiem. Bata, būdams taisns un

godīgs cilvēks, palicis dusmīgs un nav padevies. Anubja sieva

nu izliekas kā sasista un sūdz savam vīram, kas agrāki pārnācis

mājā, ka Bata esot viņai uzmācies ar varu. Beidzot viņa piebilst:

„Ja tu to atstāsi dzīvu, tad es darīšu sev galu." Anubis paliek
ļoti dusmīgs, uzasina savu šķēpu un paslēpjas aiz kūts durvim,
lai no turienes uzbruktu savam brālim. Vakarā Bata dzen lopus

mājā un viena govs viņam saka: «Uzmanies! Tur stāv tavs

brālis ar šķēpu, lai tevi nokautu. Bēdz projām!" Apakš durvim

viņš arī redz brāļa kājas un šķēpa kāta galu. Bata nu sāk bēgt
un Anubis dzenas viņam ar šķēpu pakal. Dievs Re apžēlojas par

taisno brāli un liek starp abiem brāļiem tecēt lielai upei ar daudz

krokodīliem. Būdams drošumā, Bata uzrunā savu brāli, izstāsta

viņa sievas netaisnību un piebilst: „Es nekad vairs nebūšu pie
tevis un nedzīvošu tādā vietā, kur tu esi. Es aiziešu uz ciedru

leju... un likšu savu sirdi uz ciedru koka zieda... Kad man

slikti klāsies, tad alus tavā dzeramā traukā sāks rūgt." Anubis

aiziet bēdīgs mājā un dusmās nokauj savu sievu. Dievs Chnums

nu rada visskaistāko sievieti virs zemes un nodod to Batam par

sievu. Viņš to loti iemīļo un izstāsta tai, ka viņa sirds glabā-

joties uz ciedra zieda. Sieva tomēr nav Batam padevīga, aiziet

pret viņa noliegumu uz jūru un pazaudē tur vienu matu bizu,

kuru ūdens viļņi aiznes līdz pašam Ēģiptes faraonam. Tas tūliņ
liek uzmeklēt skaisto matu īpašnieci un apņem to par sievu. Ne-

uzticamā sieva nu liek nocirst to ciedru koku, kur atrodas Batas

sirds un, kokam krītot, tas tūliņ nomirst. Kā nu Anubis dzer alu,
tā tas izrādās sarūdzis, un šis nu redz, ka brālim klājas slikti,
steidzas uz ciedru leju un atrod Batu nomirušu. Beidzot viņš
atrod brāļa sirdi, ieliek to ūdenī, pēc kam Bata atdzīvojas. Tas
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nu pieņem svētā vērša izskatu un Anubis to aizved uz faraonu

un pārdod. Satiekot neuzticamo sievu, vērsis saka: „Redzi,_ es

vēl dzīvoju", un izskaidro, kas viņš ir. Tā nu liek tūliņ vērsi

nokaut, bet zemē nokrīt divi asins pilieni, kuri izaug par skaistiem

kokiem, kas atkal atkārto sievai agrāko brīdinājumu. Sieva liek

nocirst abus kokus, no kuriem viena skabarga ielec viņai mutē.

No šās skabargas viņa top grūta un dzemdē dēlu, kas atkal iz-

rādās par Batu. Kad vecais faraons mirst, tad Bata paliek par

valdnieku, nosoda neuzticamo sievu ar nāvi un iecel brāli par

savu mantinieku.

Lai arī šās pasakas saturs, vispārīgi ņemot, ir mums pavisam

svešs, tomēr viņas motīvi ir mums gandrīz visi pazīstami. Anubja

sieva, kā jau augšā minēts, ir līdzīga bībeles Potivara sievai,

bet Batas sieva stipri atgādina Simsona Delilu. Abi brāli kopā
līdzinās augšā minētās eiropiešu pasakas brāļiem. Tikpat pa-

zīstami ir mums motīvi par citā vietā glabājamo dvēseli, par

sievietes meklēšanu pēc matu sprogām, par brīnuma koka iz-

augšanu no lopa ķermeņa daļas v. t. pr.
Otrā A. Ermaņa pievestā pasakā karaļa dēls pēc likteņa

lēmumu dabūj galu no suņa. Par negrozāmu likteņa lēmumu mums

ir pazīstamas vairāk pasakas, pie kurām varam pieskaitīt arī

trešā nodaļā atstāstīto teiku par krievu kņazu Oļegu un angļu
bruņinieku Robertu dc Šerlandu.

Augšā minēto pasaku par gudro zagli Hērodots attiecina uz

Ēģiptes karali Rampsinitu (11, 121). Tā tad ir jādomā, ka šī pa-
saka būs cēlusies Ēģiptē, un ka Hērodots būs to pārnesis uz

Grieķiju, no kurienes tā atkal būs pārgājusi pie citām Eiropas
tautām.

Tautas pasakas būs pastāvējušas arī pie senajiem jūdiem,
bet viņu pravieši ir bijuši par daudz nopietniem un dievbijīgiem,
lai uzrakstītu arī kādas pasakas. Tomēr arī bībelē mēs atrodam

daudz tradiciju motīvus, kuri līdz ar jūdu un kristīgo ticību ir

ceļojuši no tautas uz tautu, un pārgājuši atkal no jauna tautas

tradicijās. Jau ceturtā nodaļā ir pieminētas pasakas un teikas,
kas atgādina bībeles stāstu par paradīzes dārzu. Pie līdzīgiem
motīviem pieder stāsts par mazo Dāvīdu, kas uzvār milzi Goliātu,

par lielo stiprinieku Simsonu, kura spēks atradies matos, par va-

jāto Mozus bērnu, kas atrasts Nīla upē, par Jāzepu ar Potivara

sievu v. t. pr.

Jefta sola Dievam to upurēt par dedzinājamu upuri, kas pēc

ienaidnieku uzvārās tam pirmais nāks pretim. Pēc laimīgās uz-

vārās atgriežoties savā mājā, nāk viņam pretī viņa vienīgā meita,
pie kuras tad arī solījums top izpildīts (Soģu gr. 11, 30—40).
Mums ir vairāk pasaku, kur tēvs apsola svešajam palīgam to,

kas tam pirmais nāks pretim, domādams, ka pirmais arvien suns
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skrienot pretim. Bet nu nacejs izradās par delu jeb meitu, kamēr

svešais palīgs ir parasti velns.

Ķēniņš Nebukadnecars, kas neklausa Dieva pavēlei, top pār-

vērsts par zvēru, izstumts no cilvēkiem un dzīvo pie lopiem laukā,

kamēr viņš beidzot atkal atgriežas (Dān. 4, 28—30). «Tūkstoš

un vienā naktī" kāds sultāns, kas šaubās par Allaha visspēcību,

top mazgājoties aizrauts uz tuksnesi, kur tas atkal nožēlo savu

vainu. Pēc Gesta Romanorum tāpat tiek padzīts un atkal ap-

žēlots ķeizars Joviniāns. Latviešu pasakās ļaunais kungs top

pārvērsts par zirgu, kas vēlāku top atkal par cilvēku, ja viņš
savā sirdī ir labojies.

Par īstu pasaku karali ir izvērties ķēniņš Zālamans, pie kura
bībele cildina viņa gudrību un bagātību. Tālu tiek daudzināts

viņa gudrais spriedums par divām mātēm (I. Ķēn. 3, 16—28).

Vairāk līdzīgas teikas ir sastopamas nevien pie senajiem jūdiem

un arabiešiem, bet arī pie indiešiem, ķīniešiem, tibetiešiem un

mongoļiem. Arī kādā Pompeju izgriezumā ir atrasts tēlojums

par minētām divām mātēm.

Veselu teiku stāsta jūdu dievvārdnieki par Zālamānam pie-

rakstīto izteikumu: „Es, tas mācītājs, biju ķēniņš par Izraeli

Jeruzalemē" (Zāl. māc. 1, 12). Dievs esot bijis dusmīgs uz Zā-

lamānu, tādēļ ka tas esot ņēmis svešu tautu sievas. Par to viņš

ticis padzīts no troņa un ļaunais gars Ašmedajs esot ieņēmis viņa

vietu, kamēr Zālamāns atkal nožēlojis savus grēkus un ticis at-

pakaļ uz sava troņa. Šis stāsts mums atgādina augšā minēto

ziņu par Nebukadnecaru.

Zīmējoties uz Zālamāna gudrību, bībelē ir vēl par to sacīts:

„Viņš runāja arī par lopiem un par putniem un par tārpiem un

par zivim" (L Kēn. 4, 33). Šo izteikumu senie jūdu dievvārdnieki

ir iztulkojuši tā, ka Zālamāns esot valdījis arī par zvēriem un

putniem. Mācīto arābiešu fantāzijā Zālamāns jau ir izvērties par

zvēru un putnu valodas pratēju. Sevišķa loma šajās teikās tiek

piešķirta puputim jeb bada dzeguzei (upupa epops). Reiz Zā-

lamans pārraudzījis putnus un redzējis, ka pupuša nav. Par to

nu viņš noskaities un gribējis to bargi nosodīt, izraujot tam vairāk

spalvas. Kad puputis atnāk, tad viņš atvainojas, stāstīdams, ka viņš
esot bijis tālu dienvidos pie skaistās Sābas karalienes Balkisas. Zā-

lamāns nu grib Balkisu redzēt un laiž ziņu uz Sābu. Tā nu

gudrais un bagātais Zālamāns sastopas ar skaisto un gudro Sābas

karalieni, kura nāk „to pārbaudīt ar mīklām" (I. Ķēn. 10, 1). Vē-

lākās tradicijas zina arī mums pastāstīt, kādas šīs mīklas esot

bijušas (Etnogrāfisku rakstu krājums 111, 11, 153). Kādā arābiešu

teikā ir vēl minēts, ka Zālamans esot dzirdējis, it kā Balkisai

būtu viena gaudena kāja. Lai par to dabūtu zināt patiesību, Zā-

lamāns savā pilī ievietojis lielu ūdens trauku ar zivim un pār-
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klājis to ar biezu glāzi. Karaliene domādama, ka jākāpj ūdenī,

pacēlusi savus garos svārkus, un — arabietis vēl piebilst ar se-

višķu prieku — Zālamāns dabūjis redzēt skaistāko kāju pasaule

(Dr. E. Gutmacher, Die Bibel und die Mārchen, Berliner Tageblatt,

1912, XII, 25).
Par slaveno Zālamāna Dieva namu chronists stāsta: „Un

kad tas nams tapa taisīts, tad to taisīja no pilnīgi kaltiem akme-

ņiem, tā ka ne veseris, nedz cirvis, nedz cits kāds dzelzs ierocis

netika dzirdēts pie tā nama, kad to taisīja" (I. Kēn. 6, 7). Ja jau
nu Zālamāns bija valdnieks par zvēriem un putniem un prata tik

brīnišķīgā kārtā celt Dieva namu, tad viņam vajadzēja valdīt

arī par gariem. Ebreju un arābiešu raksti ziņo mums tālāku, ka

viņam klausījuši visi gari, to starpā arī augšā minētais Ašmedajs,

kad Zālamāns nācis atkal uz troņa. Interesants mums ir tas mo-

tīvs, kā Zālamāns ticis pie tā brīnuma līdzekļa, ar kuru viņš

uzcēlis savu Dieva namu. Tas esot bijis brīnišķīgais šamira ak-

mens, ar kuru varot pat klinšu kalnus skaldīt. Kur šāds akmens

atrodoties, to zinot augšā minētais puputis. Zālamāns nosūtījis
kādu cilvēku uzmeklēt pupuša lizdu ar bērniem un licis to apklāt
ar glāzi. Kad atlaidies vecais puputis un neticis pie sava lizda

klāt, tad tas aizlaidies pēc šamira akmeņa. Kad putns otrreiz

atlaidies, tad sūtnis sācis kliegt, tā ka puputis nometis akmeni

no bailēm zemē, un tā nu tikuši pie šā šamira. Šādas brīnumu

lietas daudzina tiklab Eiropas tautu kā arī indiešu pasakas. Lat-

viešu teikās un māņos visvairāk atrod šiem līdzīgus brīnumu

līdzekļus kraukļi, dzeņi un eži.

Pasakās un burvju grāmatās (p. p. Clavicula Salomonis, Zā-

lamāna atslēga) Zālamāns vēl tagad dzīvo un valda par gariem.
Šī daudzinātā atslēga esot bijis dārgs spiežamais gredzens, kura
varai bijuši padoti visi gari. Reiz Zālamāns tomēr pazaudējis
šo gredzenu un ticis arī tūliņ, kā jau augšā minēts, padzīts no

sava troņa. Bet kad viņa soda laiks pārgājis un viņš nožēlojis

savus grēkus, tad viņš atkal atradis savu gredzenu zivs vēderā un

sācis kalpināt, kā jau teikts, Ašmedaju. Zivs vēderā atrastu gre-
dzenu mēs sastopam nevien pazīstamajā Polikrata teikā, bet ari

latviešu pasakā par čūskas gredzenu, kā jau agrāki ir aizrādīts.

Nepaklausīgos ļaunos garus Zālamāns iedzinis pudelēs, aizzieģe-

lējis tās ar savu gredzenu un tad iemetis jūrā. Arābiešu pasakās
šādas pudeles arī dažreiz tikušas atrastas. Pēc „Tūkstoš un vie-

nas nakts" vārdiem Zālamāns vēl tagad dzīvojot kādā tālā jūras
salā un turot savu gredzenu uz pirksta, bet tomēr bijis kāds

drošinieks, kas dabūjis Zālamāna gredzenu savās rokās.

Raksts par Tobijāsu ir bībelē vienīgais noapaļotais stāsts, kas
tad arī ir pilnīgi pārgājis pasaku valstī, uz ko jau ir aizrādīts ce-

turtā nodaļā.
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Jaunā testamentā Jēzus vajāšana tūliņ pēc dzimšanas ir loti

līdzīga Mozus vajāšanai, kas atgādina jau pārrunāto motīvu par

izliktiem bērniem.

Daži zinātnieki domā, ka tas stāsts, kur ar piecām mai-

zēm paēdināti 5000 vīru (Mat. 14, 16—20), būšot pārnācis no

budistiem. Bet arī vecā testamentā jau pravietis Elīza ir paēdi-

nājis simtu vīru ar divdesmit miežu maizēm (11. Ķēn. 4, 42—44).
Tādā pašā brīnišķīgā kārtā viņš pavairojis kādai atraitnei elji

(11. Kēn. 4, I—7).1 —7). Vispārīgi motīvi par neiztukšojamiem traukiem

ir loti tālu pazīstami, kādēļ aizņemšanās šeit būtu grūti pierādāma.
Andersons domā, ka arī pazīstamā pasaka par ķeizaru un

abatu (A. 922. Walter Anderson, Kaiser und Abt, Helsinki, 1923)
esot ap 7. gadu simteni pēc Kristus cēlusies pie senajiem jūdiem
laikam Ēģiptē un stāvot tuvu dažiem bībeles vārdiem. Pie

latviešiem šī pasaka ir pārnākusi tikai stipri saīsinātā un sagro-

zītā veidā.

Kamēr pasakās ir pārgājuši parasti tikai daži motīvi no bībe-

les, tikmēr teiku mums ir labi daudz, kas ir uzskatāmas par bībe-

les stāstu turpinājumiem, kuri pastāv gandrīz vienīgi no kosrnogo-
niskām un aitioloģiskām teikām, kas jau ir izskaidrotas ievada

pirmā nodaļā. Arī pašā bībelē jau ir aitioloģiski izskaidrojumi,
kas ir noderējuši minētiem prātojumiem par pamatu. Par pirmo
grēku paradīzes dārzā ir spriesti sekoši sodi, kas vēl tagad pa-

stāv. Čūskai ir teikts: „Uz tava vēdera tev būs iet un pīšļus
ēst visu savu mūžu" (I. Moz. 3, 14). Sievai ir sacīts: „Ar sāpēm

būs tev bērnus dzemdēt" (I. Moz. 3. 16). Ādamam ir šāds sods:

„Un ērkšķus un dadžus tā [t. i. zemej tevim izdos, un tev būs

ēst lauka augļus. Ar sava vaiga sviedriem tev būs maizi ēst,

tiekams tu atkal topi par zemi" (I. Moz. 3, 18 un 19). Vara-

vīksne ir likta padebešos par derības zīmi, ka ūdensplūdi vairs

nenākšot (I, Moz. 9, 13—17). Senāk visiem ļaudim bijusi «vie-

nāda mēle un vienāda valoda", bet tādēļ ka cilvēki cēluši Bābeles

torni pret Dieva gribu, tad Dievs «sajauca visas zemes valodu"

(I. Moz. 11, I—9).1 —9). Tā ka nu laudim jau vispārīgi piemīt tieksme

meklēt pie dabas parādībām aitioloģiskus iemeslus, tad šādas lietas

tika piespraustas gan pie bībeles stāstiem gan arī pie tautas tei-

kām par pasaules radīšanu. Šīs kosmogoniskās teikas atšķiras
no bībeles tekstiem tai ziņā, ka pasauli radot, darbojas Dievs

ar Velnu kopā, nevis Dievs viens pats. Visvairāk šādas tei-

kas ir uzrakstītas pie tām tautām, kas dzīvo no Balkānu pus-

salas dienvidos līdz Somijai ziemeļos. Pie rietuma Eiropas tau-

tām šādu tradiciju ir samērā maz, un nav to visai daudz arī pie
krieviem, kuri dzīvo uz austrumiem no šo teiku centra.

Kur šīs teikas nu būtu cēlušās, un kā viņas izplatījušās? No

rietuma Eiropas šādas teikas neliekas būt nākušas, jo tur tādi
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uzskati par Velnu rādās sveši un arī pašu kosmogonisko teiku

ir tur maz. Šo teiku Dievs un Velns gan stipri atgādina seno

persiešu duālismu, bet Persijas iespaidu nav še tik viegli meklēt.

Pirmkārt jau pašā Persijā vairāk kā priekš tūkstoš gadiem no-

dibinās islāms, kas tur galīgi nomāc seno persiešu ticību. Otrkārt

taisnākais ceļš no Persijas uz Baltiju iet caur Krieviju, kurai, kā

jau minēts, ir grūti piešķirt starpnieces lomu. Turklāt pie pašiem

krieviem vairāk kosmogonisku teiku ir uzrakstīts rietumos nekā

austrumos un Kaukāza tuvumā.

Ļoti pamatīgi šo jautājumu ir iztirzājis jau augšā pieminētais
0. Dēnharts (Otto Dāhnhardt, Natursagen), kurš aizrāda, ka ša-

jās teikās pastāvot divi pamata motīvi: pirmkārt Dievam pie

pasaules radīšanas palīdzot Velns, un otrkārt viela radīšanai tie-

kot ņemta no jūras dibena. Pēc seno persiešu tradicijām Ahura-

mazda šā radot pasauli ar Arimana palīdzību. No persiešiem
šādas un arī citas mācības esot aizņēmušies kristīgie gnostiķi,

mandeji, manicheji, pauliciāņi un citi austrumu sektanti, kuri no-

dibinās Bizantijas austrumu provincēs: Armēnijā, Mesopotamijā

un ziemeļu Sirijā. No 8. līdz 10. gadu simtenim šie sektanti tiek

pārcelti arī Balkānu pussalā, kur tie savienojas ar bulgāriem un

nodibina bogomilu sēkti, kas turās pie tiem pašiem veciem pa-

matiem. Tā šī duālisma mācība tika pārnesta pie bulgāriem, no

kuriem viņa virzījās gluži dabīgi uz ziemeļiem. Rietumos katoļu
ticība jau bija laidusi dziļas saknes, kādēļ jaunai sektei te ceļš

bija aizkrustots. Turklāt garīdznieku varas vīri apspieda še katru

sēkti ar uguni un zobenu. Angļu zinātnieks M. Gasters (M. Gaster,
Rumanian bird and beast stories, London 1915) domā, ka mūsu

dienās šīs teikas visplašākā mērā esot uzglabājušās pie bulgāru

kaimiņiem rumāņiem, un pieslienas pilnīgi O. Dēnharta uzskatiem

par šo teiku ceļošanu. Man gan liekas, ka arī latviešiem nebūs

mazāk kā rumāņiem šādu kosmogonisku teiku, kuras arī pēc sa-

tura stāv tuvu Balkānu tautu tradicijām. Teiku, ka vilku esot

Velns radījis, pazīst līdz ar latviešiem un viņu kaimiņiem leišiem

un igauņiem, vēl rumāņi, albāņi, poli un krievi. Cita teika, ka

kādam putnam ir aizliegts dzert ūdeni no upes, visvairāk varian-

tos ir sastopama pie latviešiem, igauņiem, slavu tautām un ru-

māņiem. Viņa ir pārgājusi arī pie vāciešiem, frančiem un itālie-

šiem un nav sveša vēl arabiešiem un mingreļiem Kaukāzā.

Ka kurmis neesot bijis pie ceļa taisīšanas, kādēļ Dievs vi-

ņam aizliedzis pa ceļu iet, to stāsta latvieši, poļi un ru-

māņi. Plaši ir pazīstama teika, ka Velns esot piekrāpis Noāsa

sievu, ticis Noāsa šķirstā, pārvērties par peli un izgrauzis tur

vienu caurumu. Čūska ielīdusi tai caurumā, aizturējusi ūdeni'un

ta izglābusi šķirstu no slīkšanas, par ko paģērējusi par barību tā

dzīvnieka asinis, kuras esot visgardākās. Ods izzinājis, ka cil-
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vēkam esot gardākās asinis, bet bezdelīga norāvusi odam zodu,
tā ka ods nav varējis savu atradumu izstāstīt. Pēc 0. Dēnharta

domām šās teikas vecākie pamati esot meklējami seno per-

siešu tradicijās. Arabieši, mantodami šo tradiciju līdz ar bī-

beles stāstiem par Noāsa šķirstu, esot pārstrādājuši šo teiku

tagadējā veidā. Eiropā daudzina šo teiku viesvairāk dien-

vidus slāvi, poli un latvieši. Nepareizi nu būtu spriest, ka visas

latviešu kosmogoniskās un aitioloģiskās teikas būtu pie mums

pārnākušas no Balkānu tautām, tomēr Balkānu tradiciju iespaids
še gan nebūs noliedzams.

No senajiem jūdiem un persiešiem pāriesim tagad uz indie-

šiem, kuru nozīme pasaku sacerēšanā un izplatīšanā jau vairāk

reizes ir uzsvērta. Jau visvecākos vēdu rakstos mēs sastopam

atmiņas no senlaiku Indijas pasakām, kamēr veseli pasaku krājumi,
ir izdoti no budisma attīstības laikiem sākot gandrīz līdz pat mūsu

dienām. Tā tad gan neviena tauta nevar salīdzināties ar indie-

šiem pasaku daudzuma, krājumu vecuma un viņu kontinuitātes

ziņā. Šīs tautas tradicijas tad nu arī indieši ir pārvērtuši par

īstiem mākslas darbiem tāpat ar viņu dzejisko skaistumu kā arī

ar domu dziļumu. Vēl tagad mēs apbrīnojam to asprātību un

jūtu smalkumu, ko mēs atrodam seno indiešu pasakās. Bet šai

tieksmē pēc prātnieciskas morāles un dzejisku motīvu kombi-

nācijas indiešu rakstnieki ne katrreiz ir pratuši ieturēt mēru. Ne-

retis šīs pasakas ir par daudz samākslotas un izstieptas garumā,

tā ka mūsu garšas prasībām viņas vairs neatbilst.

Pasaku pētītāji, kā jau aizrādīts, vēl nav vienis prātis tai

ziņā, cik liels ir indiešu pasaku iespaids uz mūsu tagadējām pa-

sakām, un mans nolūks arī nav meklēt še kādus jaunus pierādī-

jumus vienam jeb otram uzskatam par labu. Šeit gribu tikai

īsumā aizrādīt, kādas mūsu laiku pasakas tagadējie pētītāji tura

par seno indiešu ražojumiem. A. Forke, kā jau augšā minēts,
ir viens no sīvākiem Indijas teorijas pretiniekiem, bet arī viņš

nešaubās, ka dažas pasakas esot pie mums pārnākušas no

Indijas.
11. gadu semtenī pēc Kr. izdotā indiešu pasaku krājumā Katā-

saritsāgarā ir viena pasaka, kur karalis uzaicina nabaga brahmanu

uzzīlēt, kur atrodas viņam nozagtā manta. To ir nozagusi karaļa

kalpone Džihva (mēle). Brahmans, vakarā aizgājis savā istabā un,

nožēlodams savu lielību, runā pie sevis šā: „Ai džihva (mēle), ko

tu no kāruma esi izdarījusi!" Džihva klausās pie durvim, doma,

ka ir izzināta, iet pie brahmana iekšā un atdod tam zagto mantu.

Karalis, apbrīnodams gudro atradēju, liek ienest apsegtu trauku,

kurā ir paslēpts viens kaupiņš, un jautā brahmanam, kas tai bļodā

esot?» Brahmans, kuru jaunības gados tēvs saucis par Kaupiņu,

uztraukumā izsaucas: „Tas trauks, Kaupiņ, būs tava nelaime!"'
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Karalis nešaubās, ka saturs ir uzminēts, un atlaiž brahmanu ar

bagātām dāvanām. Šis brahmans ir tik līdzīgs mūsu Visziņu dak-

terim (A. 1641, Grimm 98), ka to tagad pētītāji atzīst par indiešu

pasaku.
Budistu grāmatā Kandžurā ir pasaka par kādu tirgotāju, kas

novērojis vienu kraukli, kurš berzējis savu knābi pie kāda koka,
pēc kam viņa knābis izstiepies liels garš. Tad viņš paberzējis
knābi atkal pie cita koka, un knābis atkal sarāvies īss. Tirgo-

tājs paņēmis tos kokus sev līdz un aizticis ar pirmo koku vienai

sievietei pie deguna, kura bijusi nokrāpusi viņam mantu. Tūliņ

arī viņai izaudzis liels garš deguns. Kad nu sieviete atdevusi

tirgotājam noņemto mantu atpakaļ, tad šis ar otru koku atkal

atņēmis garo degunu. Eiropā šāda pasaka (A. 566, Grimm 122)
ir pazīstama daudz variantos, un arī A. Forke domā, ka šīs pa-
sakas būšot aizņemtas, pie kam Kandžura pasaka jāatzīstot par

vecāko.

Citā indiešu pasakā strīdās divi gari par divām kastītēm, no

kurām pēc vēlēšanās var izņemt visādas lietas, divām kūjām,
kas uzvār visus ienaidniekus, un divām kurpēm, kuras nes to

īpašnieku pa gaisu. Katrs grib dabūt visus sešus priekšmetus.
Viens nu apsolās šīs mantas taisni izdalīt, apauj sev brīnuma

kurpes, paņem kastītes un kūjas un aizbēg. Līdzīgas pasakas ir

arī pie mums Eiropā.
Vienā budistu džātakā trim vientuļiem pieder cirvis, kas pats

malku gādā, bungas, kas ienaidniekus aizbaida, un bļoda, no kuras
iztek vesela upe, ja to apgriež uz mutes. Te atnāk kāds vīrs,

kas vienam kuilim ir atņēmis maģisku akmeni, ar kuru var pa

gaisu laisties. Ar šo akmeni viņš iemaina minēto cirvi, liek vē-

lāku ar to cirvi vientulim galvu nocirst un atņem atkal savu

akmeni. Tāpat viņš iemaina abas pārējās lietas un liek vientu-

ļiem nocirst galvas. Ar šām burvju lietām viņš nonāk pie kāda

karaļa un vēlāku top pats pēdējā vietā par karali. Tāpat arī

kādā Eiropas pasakā (A. 569, Grimm 54) varonis atņem trim

ogļu racējiem burvju lietas, palīdz vienam karalim karu vest,

apprecē vina meitu un vēlāku top pats par karali.

Skeptiski pret Indijas teoriju izturās arī J. Bolte un G. Po-

līvka savās piezīmēs pie Grimmu pasaciņām, tomēr dažos gadī-

jumos arī viņi piebalso T. Benfejam un citiem Indijas pasaku pē-

tītājiem.

Latviešiem ir labi pazīstama pasaciņa (A. 235, Grimm 68), kur

jauns cilvēks saderas pie velna par kalpu, izmācās tur visādas

burvības un pēdīgi atgriežas pie tēva mājā. Tur viņš pārvēršas

par zirgu un liek tēvam, lai ved šo uz tirgu pārdot, kur to velns
atkal dabū savā varā. Starp velnu un viņa mācekli nu notiek

cīņa dažādās pārvēršanās, kamēr pēdējais beidzot ņem virsroku.
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J. Bolte un G. Polīvka še piezīme, ka T. Benfejs ar pilnu tiesību

esot meklējis šās pasakas dzimteni Indijā.
Citā populārā Eiropas pasakā (A. 516, Grimm 6) viens karalis

mirdams atstāj nepieaugušo dēlu savam uzticamam sulainim, un

piekodina, lai dēlu nelaižot tai istabā, kur atrodoties skaistās ka-

raļa meitas bilde. Dēls tomēr dabū redzēt to bildi, brauc uz

skaisto karaļa meitu ar kuģi un ved to ar viltu sev līdz. Sulainis

dzird uz kuģa, ka kraukļi runā par briesmām, kas draud jau-
najam karalim, bet viņš nedrīkst par tām nevienam stāstīt, jo
citādi viņam jāpārvēršas par akmeni. Sulainis gan novērš brie-

smas, bet saceļ karaļa dusmas. Noslēpumu izstāstot, sulainis

pārvēršas par akmeni, bet tiek atkal atdzīvināts. Arī šās pasa-
kas sākumi esot jāmeklē Indijā, lai gan tagadējā veidā pasaka
neliekoties būt visai veca.

No L. Hērvāgena Skolas maizes (I, 7) daudz latvieši būs

lasījuši Grimmu pasaciņu (A. 563, Gr. 36) par brīnuma galdiņu,
zirdziņu un rungu. Dažādu tautu variantos šīs brīnumu lietas

mainās no vienas līdz četrām. A. Arne domā, ka trīs brīnuma

lietas esot meklējamas vecākā versijā, kura būšot cēlusies dien-

vidus Eiropā. Fr. Lejens un E. Koskens (Cosquin) turpretī ne-

šaubās, ka šī pasaka ir cēļusies Indijā. A. Forke gan nenoliedz

līdzības starp Eiropas un Āzijas variantiem, bet šaubās, vai pa-

saka tomēr būtu nākusi no Indijas. J. Bolte un G. Polīvka apšauba
A. Arnes spriedumu, vai taisni trīs brīnuma lietas jau būtu jā-
meklē no sākuma, jo no Indijas nākušais ķīniešu variants esot

uzrakstīts jau 516. gadā pēc Kr., un tur ir runa tikai par divām

brīnuma lietām.

Vēl citā populārā starptautiskā pasakā (A. 612, Grimm 16)
kāds vīrs liekas ieslēgties ar savu mirušo sievu kapa velvē, kas

viņam bijis jādara pēc līguma ar savu sievu. Viņš tur redz,
ka čūska ar kādām lapām atdzīvina citu nosistu čūsku, paņem

tās lapas un atdzīvina ar tām arī savu mirušo sievu. J. Bolte

un G. Polīvka aizrāda, ka tagadējā veidā šī pasaka esot attī-

stījusies Arabijā, no kurienes viņa pārnākusi vispirms uz Itāliju
un Vāciju. No abām pēdējām zemēm viņa izplatījusies atkal tā-

lāku uz rietumiem un austrumiem pie spāniešiem, francūžiem un

slāviem. Arabijā šī pasaka esot sastādījusies no diviem motī-

viem. Pirmais motīvs par čūskas zālēm bijis pazīstams jau se-

niem grieķiem, kā jau arī augšā ir aizrādīts. Otrs motīvs par

negodīgo sievu esot sevišķi iemīlēts Indijā, kur tas arī esot sa-

stopams no seniem laikiem.

Ņemsim vēl plaši pazīstamo pasaku par četriem mākslinieku

brāļiem (A. 653, Grimm 129), kuru J. Zvaigznīte no Grimmiem ir

tulkojis arī latviešu valodā. (Pasaciņas priekš bērniem 111, Rīgā
1861., 53. 1. p.). Viens tēvs izsūta savus četrus dēlus, lai tie
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mācoties amatā. Pirmais izmācās par meistara zagli, otrs par

zvaigžņu skatītāju, trešais par mednieku, ceturtais par skroderi.

Mājās pārnākot, zvaigžņu skatītājs ierauga, ka augsta koka galā
mazam putniņam ir piecas oliņas lizdā, meistara zaglis tās izņem,
putniņam nemaz nemanot, mednieks sašauj oliņas ar vienu šā-

vienu, lai gan tās ir saliktas uz četriem galda stūriem, skroderis

atkal sašuj sašautās oliņas. Visiem brāļiem kopā izdodas atsva-

bināt pūķa nolaupīto karaļa meitu, par ko tie dabūj bagātas dā-

vanas. Šās pasakas vecākais variants esot atkal meklējams

Indijā.
Jau augšā mēs redzējām, kā no kādas vecas indiešu pasa-

kas ir attīstījusies pazīstamā mūsu laika pasaka par čūskas gre-

dzenu (A. 560). Austruma zemēs, Krievijā, Somijā un Latvijā
šī pasaka ir loti populāra, bet rietuma Eiropā viņa tomēr nav

vēl varējusi iesakņoties.
Fr. Lejens vēl nešaubās par Indijas pirmdzimteni pie pa-

sakām par maģisko bēgšanu (A. 313, A. Grimm 79), par trim

velna bārdas spalvām (A. 461, Grimm 29), par godīgo un ļauno

ceļotāju (A. 613, Grimm 107), par olā glabāto velna dvēseli

(A. 302, Grimm 197), par cīņu ar negudro velnu (A. 1060—1140,
Grimm 20) un citām. Citi pasaku pētītāji, kā par piemēru augšā
minētais H. Lūderss, uzrāda vēl daudz citas pasakas, kuras va-

rētu būt no Indijas cēlušās.

Lai nu arī to pasaku mums nav samērā visai daudz, kuras

ar lielāku jeb mazāku varbūtību varam turēt par seno indiešu

ražojumiem, tomēr mums nav jāaizmirst arī lielais skaits līdzīgu

pasaku motīvu, kuri būs staigājuši to pašu ceļu kā minētās pa-

sakas. Bez tam vēl tiek vērots, kā jau augšā ir aizrādīts, ka

interesantās Indijas pasakas noderējušas arī par paraugiem vecu

vietējo pasaku pārstrādāšanai un jaunu sacerēšanai.

Loti dažādi ir tie ceļi, pa kuriem indiešu pasakas ir pie mums

pārceļojušas. Viens ceļš gāja līdz ar Būdas ticību uz ziemeļiem
no Indijas, vispirms pie ķīniešiem, tad pie tibetiešiem un beidzot

pie mongoļiem. No ziemeļa Āzijas līdz ar mongoļu jūgu un kal-

muku ieceļošanu (no 17. gadu simteņa beigām) budistu stāsti tika

pārnesti arī uz Krieviju, no kurienes tie pārgāja atkal uz kaimiņu
zemēm.

Otrs ceļš gāja caur Persiju, Arabiju un Turciju uz rietuma

Eiropu. Šī satiksme iesākās sevišķi ar krusta kariem un turpi-

nājās līdz pēdējam laikam. Pa šo ceļu ir pie mums pārnestas
austrumu pasakas arī ar rakstu palīdzību.

Trešais ceļš gāja no Arabijas caur ziemeļa Āfriku uz Spāniju,
kur arabieši, kā zināms, ilgāku laiku bija par valdniekiem.

No senajām Āzijas tautām pāriesim tagad uz vecajām kul-

tūras tautām Eiropā, t. i. grieķiem un romiešiem. Par vecāko
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pasaku grāmatu pie grieķiem varam turēt Odiseju, kurā, kā zi-

nāms, ir aprakstīti Odiseja brīnišķīgie ceļojumi, kuri jau iepriekš
ir vairākkārt minēti. No šiem brīnumiem vistālāku laikam ir iz

platījies stāsts par Odiseja cīnu ar kiklopu Polifēmu (IX, 105—542).
Pēc latviešu varianta viens ķēniņa dēls apmaldās, pa jūru brauk-

dams, un tiek piedzīts svešai salai. Tur viņš ieiet milža pilī, izdur
tam acis un izbēg tam, slēpdamies zem milža aitas vēdera. Milzis

vēl sviež tam jūrā akmeņus pakal, bet ķēniņa dēlam tomēr izdo-

das izglābties. «Tūkstoš un vienā naktī" Sindbads savā trešā

ceļojumā nonāk līdz ar saviem biedriem pie kādas jūras salas,
kur viens briesmīgs melns milzis nosit, izcep un apēd dažus no

viņa biedriem. Melnajam guļot, viņi nu izdur tam acis un paši

aizbēg. Aklais milzis dzenas ar diviem biedriem bēgļiem pakal,
nosit dažus biedrus ar akmeņiem, bet Sindbadam tomēr laimē-

jas izglābties. J. Kapteins ir šo pasaku stipri pārgrozītā veidā

tulkojis arī latviešu valodā (Tūkstoš un vienas nakts visuskaistā-

kās pasakas, Rīgā, J. Kapteiņa noguldījumā 1877.). Ķīniešu Liao

džai džy ji pasakā tirgotājs Sū nomaldās jūrā pie kādas salas,
kur dzīvo cilvēku ēdēji. Tie nu grib apēst atnākušo Sū, bet tas

izrādās par labu pavāru, kādēļ tiek apžēlots, tomēr paturēts klinšu

alā ar aizveltu milzu akmeni priekšā. Pēc kāda laika cilvēku

ēdēji pat apprecina tirgotāju, un tas tur nodzīvo vairāk gadu.
Beidzot pie laba ceļa vēja viņš aizbēg, dodas ar laiviņu jūrā un

nonāk laimīgs savā dzimtenē. Dažiem šās pasakas variantiem

Eiropā ir arī vēl kāds turpinājums, kuru Fr. Lejens tura par loti
vecu. Atbilstošā latviešu variantā milzu vecene, kurai apmaldījies

kalējs izplaucējis ar alvu acis, padod tam pazudušo āmuru. Kā nu

kalējs pieliek pirkstus pie āmura, tā nevar vairs roku nost dabūt.

Tad viņš izrauj nazi, nogriež sev klusītēm piesieto roku un

aizbēg.

Odisejā šī pasaka ir savienota ar kādu tautas joku, kas vēl

tagad visā Eiropā ir populārs un laikam arī ir uzglabājies mazāk

sagrozītā veidā nekā Homēra eposā. Latviešu variantos tas ir

allaž velns, kuram arājs apsolās acis izdziedēt. Velns prasa arā-

jam, kā šo saucot? Tas atbild, ka vārds šim esot Pats. Kad nu

arājs ielej velnam izkausētu alvu acīs, tad tas sāk kliegt. Sa-

skrien citi velni palīgā un prasa, kas šim esot ļaunu darījis?
Aklais velns atbik !v i Pats. Palīgi dzirdēdami, ka pats vainīgs,

aizskrien atkal projām. Tautas jokos šis acu dziedētājs saucas

parasti Pats, bet nekad Neviens kā Odisejā.
Otra tāda teika par brīnišķīgo ceļojumu ir pazīstamais stāsts

par Aisona dēlu Jāsonu, kuru Jolkas karalis Pelijs, Aisona brālis,
sūta uz tālo Kolchidu pēc zelta aunādas, lai atkratītos no šā

likumīgā troņa pretendenta, jo Pelijs bija padzinis Aisonu no val-

dības. Jāsons arī labprāt uzņem tālo un grūto ceļojumu, izbrauc
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laimīgi cauri caur peldošām salām Simplēgadēm un nonāk pēc

visādiem kavēkļiem Kolchidā. Turienes karalis Aiēts atkal grib
tikt no viņa vaļā un uzdod tam tādus darbus, kuri uz katra sola

apdraud viņa dzīvību. Aiēta meita Mēdeja nāk ar savām burvī-

bām Jāsonam palīgā, kurš tad arī visus uzdevumus izpilda. Da-

būjis zelta aunādu, Jāsons bēg naktī ar Mēdeju projām. Aiēts

dzenas bēgļiem pakaļ, bet Mēdeja atrod līdzekli, kā to atturēt.

Kad Jāsons pārnāk mājā, tad Pelijs un Aisons ir jau par daudz

veci un maz vairs saprot izdarītos varoņa darbus. Uz Jāsona

lūguma Mēdeja padara veco Aisonu jaunāku, ielaizdama vina dzī-

slās burvju zāles. Pelija meitas grib tāpat atjaunot arī savu tēvu,

bet burvības neprazdamas, nogalina to.

Visi šās teikas motīvi ir ļoti populāri arī latviešu pasakās.
Kungs jeb ķēniņš ir loti nemierā ar savu nākamo znotu un aiz-

sūta to uz tālu svešu zemi jeb pat uz elli. Znots arī neatsakās,
izdara visu un likteņa lēmums piepildās (A. 461). Tālāku seko

pazīstamā maģiskā bēgšana ar pakaļdzīšanos (A. 313 A). Beidzot

slimnieku jeb mirušo atdzīvina īstais burvības pratējs, bet ne-

īstais savu slimnieku nokauj.
Daudz pazīstamu motīvu ir mums arī Perseja teikā. Argosas

karalim Akrisijam ir pareģots, ka viens no viņa bērnu bērniem to

nokaušot. Kad nu viņa meitai Danaei piedzimst dēls Persejs, tad

Akrisijs ieliek to līdz ar viņa māti saplīsušā laivā, kuru iedzen

jūrā; bet jūras dieves gādā par abu izglābšanu. Tikko Persejs
ir pieaudzis, viņš uzņem cīņu ar gorgonu Medūsu, kura ar savu

briesmīgo skatu var visus par akmeņiem pārvērst. Persejs uz-

liek sev galvā tādu bruņu cepuri, kas to padara neredzamu, pieiet

klusām guļošai Medūsai klāt un nocērt tai galvu. Varonis aiz-

ceļo ari uz hesperīdu dārzu, kuru apsargā milzis Atlants. Ar

Medūsas galvu Persejs pārvērš Atlantu par klinšu kalnu. No

turienes atpakaļ braucot, Persejs atsvabina skaisto Andromedu

no jūras briesmoņa, kas to grib norīt. Apprecējis izglābto skai-

stuli, varonis līdz ar jauno sievu un savu māti Danai griežas atpa-

kaļ uz savu dzimteni pie vectēva Akrisija. Par to laiku ir pēdējā
brālis Proits ticis par Argosas karali, nogāzdams Akrisiju no troņa.

Persejs nokauj Proitu un iecel atkal savu vectēvu Akrisiju par

valdnieku, augstsirdīgi piedodams viņa agrāko noziegumu. Bet

arī likteņa lēmumam bija piepildīties, jo kādreiz ripu sviezdams,

Persejs nejauši ķer Akrisiju, kurš nāvīgi ievainots mirst.

Šim Persejam dažā ziņā līdzinās arī Hēraklejs, kurš jau ir

minēts trešā un ceturtā nodaļā. Persejs mums tomēr izliekas

patīkamāks un dabiskāks; daži sīkumi no viņa teikas mums at-

gādina tāpat vidus laiku stāstus par ceļojušiem bruņiniekiem, kā

arī mūsu dienu pasaku varoņus.

Arī kada latviešu pasaka ķēniņiene ar savu delu tiek iesviesta
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jūrā, bet māte ar dēlu tomēr laimīgi izglābjas. Vairāk latviešu

pasakās varonis uzvār pūķi jeb velnu, atsvabina no tā nolaupīto

ķēniņa meitu, kuru tad apprecē pats. Sevišķi bieži daudzina mūsu

pasakas cepuri, kas padara tās nesēju neredzamu, un dažādus

priekšmetus, kas pārvērš cilvēkus par akmeņiem.
Nevien senatnes varoņu teikas pie grieķiem, bet arī vēlāku

laiku brīnumu stāsti atgādina mums mūsu tagadējās pasakas. Jau

augšā ir pieminētas teikas par Aleksandru Lielo, kuras ap 200.

gadu pēc Kr. ir savienotas veselā grāmatā un sevišķi vidus laikos

ir iemantojušas lielu populāritāti. Bet vistuvāku grieķu un ro-

miešu tautas pasakām gan laikām būs stāvējis L. Apulējus stāsts

par Amoru un Psichi, kas sacerēts otrā gadu simtenī pēc Kristus.
Žēl tikai, ka šīs senās pasakas mēs pazīstam vienīgi augšā mi-

nētā sausā filozofa pārstrādājumā.
Vienam karalim bijušas trīs meitas, no kurām jaunākā, vārdā

Psiche, bijusi tik skaista, ka neviens mirstīgais neiedrošinājies

viņas precēt. Pēc orākula vārdiem skaistule bijusi jāaizved uz

vienu augstu klinti, kur apakšā mitis kāds briesmonis. Viņa tur

lec no klints zemē, bet kāds lēns vējiņš aiznes to uz lepnu pili
skaistā ziedošā ielejā. Tur mīt kāda liela briesmīga čūska, kura
naktī pārvēršas par mīlīgu jaunekli. Kādi neredzami spēki izpilda
visas Psiches vēlēšanās, bet savu vīru viņa tomēr nekad nedabūj
redzēt dienas gaismā. Tas arī vēl viņai piekodina nekad ne-

taujāt par viņa izskatu un neprasīt viņa vārda.

Psiche ir tomēr loti laimīga savā skaistajā pilī, tikai māsu

viņai ir žēl, ar kurām viņa labprāt gribētu satikties. Neredzamais

vīrs gan biedina, lai sargoties no savām māsām un lai nestāstot

tām par savu dzīvi. Psiche nevar ilgi atturēties un beidzot izteic

vēlēšanos, lai māsas būtu pie viņas. Lēnais vējiņš arī tūliņ atnes

abas māsas, kurām rodas liela skaudība par jaunākās māsas laimi.

Viņas to sabaida, ka viņas vīrs esot loti bīstams briesmonis, kuru
guļot vajagot nokaut. Pēc šādas izrunāšanās vējš atkal aiznes

abas māsas projām.
Kad neredzamais vīrs nākošā naktī atkal ierodas un apgul-

stas savā vietā, tad Psiche pienāk pie viņa klusām, turēdama

vienā rokā lampu, otrā asu dūci. Sev par lielu brīnumu viņa

ierauga vietā guļam visskaistāko dievu Amoru. No degošas lam-

pas trīcošā rokā norit viena karsta ellas pile uz Amora kaila

pleca. Tas pamostas, redz visu, kas noticis, un pazūd dusmās

no viņas acim. Skaudīgās māsas, gribēdamas ieņemt skaistās

Psiches vietu, lec viena pēc otras no stāvās klints, cerībā, ka

vējš tās aiznesīs uz skaisto ieleju, bet nositas abas uz akmeņiem
bezdibenā.

Psiche no liela izmisuma grib noslīcināties tuvāka upe,_bet
vilni viņu pārnes uz otru krastu, kur Pāns to apmierina, stāstī-
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dams, ka viņas noziegums tapšot piedots. Viņa nu lūdz apžē-
lošanu no Veneras, kura pati viņas skaistuma dēl ir greizsirdīga

un grib to nomocīt ar neizpildāmiem darbiem. Psichei ir jāuzlasa

un jāšķiro samaisīti mieži, kvieši, sūra, magones, zirņi, lēcas un pu-

pas, bet skudres izdara šo grūto darbu viņas vietā. Tāpat viņai

rodas palīgi, citus grūtus uzdevumus izpildot. Beidzot Venera

sūta to uz apakšpasauli, lai atnesot no Persefones kādas skai-

stuma zāles.. Šai ceļā Psiche tiek visādi kavēta, bet viņai tomēr

izdodas dabūt vajadzīgās zāles un atgriezties atpakaļ. Nu arī

Amors ir tai visu piedevis un svin ar to līksmas kāzas pašās de-

besīs, visiem dieviem līdzi priecājoties.

Stāsta iesākumā mēs viegli pazīstam mūsu lešķavas ķēniņu,
kas tikai par nakti ir cilvēks, bet par dienu kāds briesmīgs nezvērs.

Tālāku seko cita pasaka par skaudīgajām māsām, kuras tīko pēc

jaunākās māsas laimes. Plaši pazīstams ir motīvs par pazaudēto

mīļāko, kas tikai pēc ilgām pūlēm tiek atkal atrasts. Turpat mēs

sastopam arī Pelnurušķītes grūtos darbus. Stāsta beigās varam

vērot vācu pasaku par Frau Holle, kas latviešu valodā ir tulkota

par Sniega māti. Nav gan nekādu šaubu, ka Apulējus še ir ap-

strādājis vecas tautas pasakas, pārgrozīdams tās pēc saviem uz-

skatiem.



87

9. Jauno kultūras tautu pasakas.

Apskatot jaunās kultūras tautas, varam iesākt ar arabiešiem,

kuriem piederēja pirmā starpnieku loma jaunā vēstures laikmeta

nodibināšanā, kaut gan viņu ziedu laikmets ir meklējams vidus-

laikos. Sevišķi lieli nopelni ir arabiešiem pasaku sacerēšanā un

izplatīšanā, un šai ziņā viņi gan laikam ir vienīgā tauta, kuru var

seniem indiešiem blakus stādīt.

Arābiešu lielais pasaku krājums «Tūkstoš un viena nakts" ir

cēlies par ilgiem gadu simteņiem. Tur varot atrast liecības pat
no Muhameda laika dzejniekiem un atmiņas par seno arābiešu cilšu

savstarpējām cīņām. Pirmais pasaku sacerēšanas centrs liekas

būt Omaijadu (660—750) galvas pilsēta Damaska. No turienes tās

pāriet uz Bagdadu pie Abasidiem (750—1258), no kuriem Haruns

al Rašids ir visvairāk daudzinātā persona. Pēdējā laikā, kā liekas,

pasakas visvairāk būs sacerētas Ēģiptes pilsētā Kairā. Pirmās

rakstu liecības par arābiešu pasakām sniedzas atpakaļ uz 10. gadu
simteni pēc Kr. Tur esot stiprs indiešu iespaids cauri manāms.

Pasaku krājums esot paplašināts 13. gadu simtenī un 14. g. s. ap-

strādāts tagadējās grāmatas veidā, bet tomēr vēl līdz pēdējam
laikam ticis arvien palielināts un pārstrādāts.

«Tūkstoš un vienas nakts" 14. gadu simteņa izdevumu ir tul-

kojis 1704. gadā franču orientalists A. Galans (Antoine Galland,
miris 1715. g.) franču valodā. Šim tulkojumam bija gluži ārkār-

tīgi panākumi, jo drīz pēc tam parādījās visā Eiropā visādas

austrumu pasakas, kas bija sacerētas pēc arābiešu paraugiem.
Pat to laiku niecīgā latviešu literatūra nav palikusi ārpus šā vis-

pārīgā virziena. Jau 1805. gadā jaunais Stenders (Aleksandrs
Johans) ievieto savā grāmatā «Dziesmas, stāstu-dziesmas, pasa-

kas etc." pazīstamo «Tūkstoš un vincas nakts" pasaku par Zema

Alasnama desmit tēliem. Pēc tam no 1867. gada līdz 1879. gadam,

parādās vairāk par desmit grāmatām ar arābiešu pasakām, kuras

no vācu valodas tulkojuši T. Zilpaušs, K. Stālbergs, J. Kapteins

un citi rakstnieki.

Otrā nodaļā ir aizrādīts, ka dažas arābiešu pasakas jau vi-

dus laikos ir pārnākušas uz Eiropu; bet ar augšā minētām 18. gadu

simteņa pasakām šīs vecās pasakas varēja tikt atjaunotas un vēl
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lažas jaunas pienākt klāt. Šādu iespaidu arī viegli varam saprast,

jo arabieši ir pasaku atstāstīšanā nepārspēti meistari. Indiešiem

gan pieder virsroka pasaku sacerēšanā, bet kā jau aizrādīts, vi-

ņiem neretis trūkst samēra apzinās. Arābiešu rakstnieku dāvanas

turpretī pastāv pasaku izpušķošanā un iztēlošanā. Apskatīsim še

dažus piemērus, kas no «Tūkstoš un vienas nakts" pārnākuši Ei-

ropas tautu pasakās.

Nabaga zvejnieks, visu nakti strādādams, izvelk beidzot savu

tīklu un atrod tur ar svinu aiztaisītu misiņa pudeli. Viņš attaisa

pudeli vaļā un no tās iznāk lieli dūmu mutuli. Dūmos parādās mil-

zis, kas grib savu glābēju nogalināt. Nabaga zvejnieks, gribē-
dams no milža atkratīties, izdomā viltu. Viņš saka, ka viņš ne-

maz nevarot ticēt, ka šis būtu iznācis no pudeles. Milzis arī ielien

atkal pudelē, lai pierādītu, ka viņš tiešām tur bijis. Zvejnieks tad

aiztaisa pudeli cieti un tā nu tiek no milža vaļā.

Līdzīgā vācu pasakā (Grimm 99, A. 331) nabaga malkascirtēja
dēls atrod mežā glāzes pudeli ar ļaunu garu, kurš tāpat atkal tiek

iemānīts atpakaļ pudelē. Tādas pasakas ir uzrakstītas arī pie citām

Eiropas tautām. Nav šaubu, ka šīs pasakas ir cēlušās no arābiešu

parauga, kur ir runa par ļaunu garu, kuru Zālamāns ir ieslodzījis

pudelē, kā jau ir aizrādīts iepriekšējā nodaļā. Vecāka tomēr lie-

kas būt tā pasakas versija, kur ceļotājs izglābj čūsku, kas grib

savam glābējam iedzelt. Šķīrēju tiesnesis liek čūskai ieņemt

agrāko vietu, un tā ceļotājs tiek no viņas vaļā. Šāds variants ir

sastopams gan starp senajām Aisopa pasakām, gan Pančatantrā,

gan arī dažu Eiropas tautu pasaku krājumos. Pēdējā pasaka nav

sveša arī latviešiem.

No «Tūkstoš un vienas nakts" būs nākusi arī pazīstamā pa-

saka par kādu brīnuma putnu (Grimm 57, A. 550), kuru pēc diviem

nelaimīgiem mēģinājumiem trešajam meklētājam beidzot izdodas

rokā dabūt. Šī pasaka ir arī latviešiem labi pazīstama. Senākā

pasakas versija, kura laikam arī arabiešiem noderējusi par pa-

raugu, būs gan tā, kur varonis uzņem tālu ceļojumu pēc dzīvības

ūdens. Par to jau ir runāts astotās nodaļas sākumā.

Nabaga malkascirtējam Ali Babam izdodas uz kāda koka pie
klints noklausīties, kā četrdesmit laupītāji piejāj un uzsauc: «Sē-

žam, atdaries!" Klints tūliņ atveras un laupītāji tur ienes savas

mantas. Ali Baba nu arī ieiet tāpat tai klintī un pārnes no turie-

nes daudz dārgumus. Viņam ir bagāts un skaudīgs brālis, kas arī

dabūj zināt par Ali Babas laimi. Šis nu grib pārnest visu bagātību

no klints, bet nezina, kā no turienes laukā tikt. Viņu atrod lau-

pītāji un nogalina. Ali Baba pārved brāļa līķi, bet tura visu noti-

kumu slepenībā, baidīdamies no laupītāju atriebības. Pēdējie to-

mēr izzina vainīgo, bet Ali Babas kalpone izglābj savu kungu no

briesmām.
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Šī pasaka ir tagad pazīstama visā Eiropā (Grimm 142, A. 676)

un ir cēlusies no «Tūkstoš un vienas nakts". No pēdējās grāmatas

tulkojuma viņa ir ieviesusies arī pie latviešiem. J. Bolte un

G. Polīvka tomēr domā, ka arābiešu stāstītājiem še būšot noderē-

jusi par paraugu jau augšā pārrunātā pasaka par meistara zagli
(A. 950). Pēdējā pasaka še varbūt būs vēl kontāminējusies ai

pazīstamu joku stāstu par labsirdīgo nabaga brāli un skaudīgo ba-

gāto brāli.

Pie arābiešu sacerējumiem pieder arī pie mums mazāk dau-

dzinātā pasaka par Aladinu (A.561), kura jau ir pieminēta sestā

nodaļā. Šis Aladins ar brīnuma lampas palīdzību dabūj ķīniešu

ķeizara meitu par sievu. Ēģiptiešu burvis izmāna viņam brīnuma

lampu un pārcel Aladina skaisto pili ar visu ķeizara meitu uzĒģipti.
Aladinam tomēr atkal izdodas dabūt lampu, pili un ķeizara meitu

atpakaļ. Šo pasaku, kā jau ir aizrādīts sestā nodaļā, arabieši, kā

liekas, ir sacerējuši pēc indiešu pasakas parauga (A. 560), kur

lampas vietā mūsu pasakas daudzina parasti «čūskas gredzenu".
Jo vairāk mēs tuvojamies jaunākiem laikiem un turklāt vēl

Eiropas tautām, grūtāki mums ir noteikt, šo Eiropas jaunlaiku

pasaku dzimteni. Šādas pasakas, kā jau ir aizrādīts, tiek stāstītas

nevien visā Eiropā, bet gandrīz visā pasaulē. Viņas jau ir izvēr-

tušās par Eiropas tautu kopmantu, un tagad nav mums vairs viegli

izšķirt, kuras tautas ir bijušas devējas un kuras ņēmējas. Šo pa-
saku izplatīšanos ir veicinājuši gan lieliski attīstītie satiksmes lī-

dzekļi, gan arī pašu ļaužu tieksme uz ceļošanu. Grāmatas, laik-

raksti un kalendāri ir atkal pabalstījuši mutes tradicijas, tā kā pē-

tītājiem stāv priekšā pavisam nepārredzams materiālu daudzums.

Tā kā nu pēdējos gados ir tikai vēl iesākusies sistēmatiska ma-

teriālu krāšana, tad, zināms, gan vēl nevarēsim prasīt pēc galī-
giem pētīšanas rezultātiem. Esmu arī jau pirmā nodaļā izskaidro-

jis, ka nevar būt pasaku krājuma uzdevums dot izsmeļošu pār-

skatu par visiem pasaku krājumiem un pētījumiem. Ja šāds ideāls

arī būtu sasniedzams, tad tomēr nākošā gadā šis ievads jau būtu

novecojis, kamēr krājuma nozīme pastāv uz ilgiem gadiem.

Būtu tomēr nepareizi domāt, ka jaunlaiku pasaku pētīšanā vēl

nekas nebūtu panākts. Daudz pasakas ir loti pamatīgi un vispu-

sīgi iztirzātas, un šādiem pētījumiem, kā paredzams, būs arī palie-
kama nozīme folkloras laukā. Nebūtu arī nekāda liela kļūda
mūsu rakstā, ja nākamības zinātne korriģētu vienu otru no tagadējo

pētītāju uzskatiem par pasaku izcelšanās vietu, jo šā ievada no-

lūks "ir tikai īsumā aizrādīt uz mūsu laiku pasaku pētīšanas meto-

dēm un rezultātiem.

Vācija, kā veca kultūras valsts pašā Eiropas vidū, jau sava

ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ vien ir uzskatāma par galveno starpnieci

kultūras izplatīšanā pie savām tuvākām un tālākām kaimiņu tau-
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tam. Tā kā par vairāk kā septiņiem gadu simteņiem vācieši ir

bijuši latviešu valdnieki un kungi, tad nav nekādu šaubu, ka rie-

tuma kultūru mēs esam mantojuši galvenā kārtā no vāciešiem.

Pēc tā nu varam ari vērot, ka lielāko dalu no ceļojošām pasakām
mēs būsim dabūjuši no vāciešiem, lai arī leiši, krievi, igauņi un

citas tautas būs še spēlējuši savu lomu. Šeit mēs apskatīsim vis-

pirms tādas no aizņemtām pasakām, kuras pašulaik tura par vā-

ciešu sacerējumiem.
Arī latviešiem ir labi pazīstama pasaka par slinko meitu, kas

bijusi izdaudzināta par lielu vērpēju (Grimm 14, A. 501). Pats ķē-

niņa dēls nu grib precēt lielo strādnieci, kurai uzdod savērpt lielu

daudzumu linu. Kamēr meita bēdājas par neizpildāmo darbu, tik-

mēr pie viņas ienāk trīs sievas. Vienai ir ļoti liela kāja, otrai no-

kārusies apakšlūpa un trešai pārāk plats īkšķis. Sievas apņemas

savērpt viņai visus linus, ja viņa tās aicinātu par radiniecēm savās

kāzās. Viss darbs tiek laikā izdarīts, ķēniņa dēls nu apprecē čaklo

meitu un kāzās ierodas arī visas trīs sievas. Ķēniņa dēls prasa,
kā viņas dabūjušas tādu savādu izskatu? Sievas atbild, ka tas

nācis no lielas vērpšanas. Tādu darbu arī jaunais ķēniņš vairs

negrib uzlikt savai jaunai līgavai.
Pēc J. Boltes un G. Polīvkas domām, šī pasaka esot laikam

pie ģermāņiem cēlusies, un no tiem pārgājusi tālāk pie romāņu un

slavu tautām (I, 14). Tā tad no turienes būs pārnesta arī lat-

viešu pasaka.
Nav mums sveša arī cita līdzīga pasaka (Grimm 55, A. 500),

kuru var uzskatīt par iepriekšējās variantu. Viens ķēniņš dabūjis

zināt, ka kāda meita protot salmus par zeltu savērpt. Viņš liek

atsaukt izslavēto vērpēju, dod tai salmus priekšā un pavēl vērpt

zeltu. Ja viņa neizpilda pavēles, tad viņai jāmirst. Meitai rau-

dot, ienāk mazs vīriņš un apņemas viņas vietā savērpt visus uz-

dotos salmus, ja viņa tam apsola savu pirmo bērnu. Viss tas ari

notiek. Ķēniņš apprecē zelta vērpēju, bet pēc gada ir arī vīriņš
klāt pēc bērna. Kad jaunā ķēniņiene negrib atdot sava bērna,

tad viņš grib viņai tomēr atlaist solījumu, ja tā varēšot uzminēt

viņa vārdu, kas arī ķēniņienei izdodas.

Arī šis variants esot veca ģermāņu pasaka (Bolte un Polīvka

I, 55), kuru mēs līdz ar citām tautām esam mantojuši no vācie-

šiem.

Pie ģermāņu sacerējumiem pieskaita arī pazīstamo pasaku

par ķēniņu Brusubārdu (Grimm 52, A. 900). Lepna ķēniņa meita

izsmej savus preciniekus un nosauc vienu no tiem par „Drossel-
bart" (Brusubārdu). Vecajam ķēniņam nepatīk meitas augstprā-

tība un viņš to atdod kādam nabagam par sievu. Pārcietusi daudz

grūtumu, viņa rūgti nožēlo, ka viņa nopēlusi tēva ieteikto

ķēniņa dēlu. Pēc tādas nožēlošanas izrādās, ka viņas vīrs nav vis
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nabags, bet gan tas pats nopeltais ķēniņa dels, kas tīšam pār-

ģērbies par nabagu.

Ļoti pamatīgi šo pasaku ir izpētījis Dr. phil. E. Filipsons,

kurš savā grāmatā „Der Mārchentvpus von Konig Drosselbart"

(FF Communications Nr. 50, 1923. Dr. phil. Ernst Philippson)
raksta par to šā: „Es ceru šai nodaļā pierādījis būt, ka domas par

ģermāņu pirmveidu nav nekāda tukša fantāzijas konstrukcija, un

ka vismaz šās pasakas elementi augšā apskatīto ģermāņu motīvu

veidā jau tad pastāvēja, kad [vidus laiku] spēlmaņi bija piesavi-
nājušies šo vielu un uzspieduši tai savas mākslas zīmogu" (92. un

93. 1. p.).
Pasaciņu par sniegabērnu tura Fr. fon der Lejens par īstu

švābu joku (Schwabenstreich). Pēc vairāk gadu ceļojuma pār-

nāk atkal savā mājā viens tirgotājs un atrod tur savu agrāko triju
bērnu vietā četrus. Viņa sieva izskaidro, ka viņa esot reiz sniegu

ēdusi, tūliņ jutusies tā savādi un pēc kāda laika dabūjusi bērnu.

Tirgotājs nekā vairāk neprasa, bet nākošu reizi aizceļojot, paņem

mazo bērnu līdz. Kad nu viņš pārnāk bez bērna, tad sieva prasa,
kur tad tas esot palicis? Tirgotājs atbild, ka viņš esot ceļojis pa
karstām zemēm un tur sniegabērns esot saulē izkusis.

Caur vācu starpniecību mēs esam mantojuši arī dažu labu

franču pasaku, kā par piemēru, par Sarkanmicīti (Chaperon rouge,

Rotkāppchen. Grimm 26, A. 333). Mazā Sarkanmicīte iet ap-
lūkot savu vecmāti, kura dzīvo kādā meža mājiņā. Tur gadās
kāds liels vilks, kas norij vecmāti un Sarkanmicīti. Lai gan jau

1023. gadā Lježas Egberts ir apdziedājis kādu līdzīgu motīvu la-

tīņu valodā, tomēr franči liekas būt sacerējuši šo pasaku tagadējā
veidā. Viņiem arī ir vairāk variantu, no kuriem daži ir pilnīgāki

un agrāk uzrakstīti nekā pie dažām citām tautām. Šī pasaka esot

sevišķi izplatīta ar Pero grāmatu (Ch. Perrault, Histoires ou con-

tes dv temps passē. Paris 1697).
No tā paša avota, kā jau ir aizrādīts otrā nodaļā, esot arī cē-

lusies pasaka par pazīstamo Erkšķurozīti (Grimm 50, Dornroschen,
A. 410), lai gan daži pasakas motīvi ir ļoti veci un var būt nākuši

no dažādiem apgabaliem.

Tālāku še vēl varam minēt pasaku par runci zābakos (Le chat

bottē, der gestiefelte Kater, A. 545 B). Viens melderis atstāj pēc

savas nāves vienam dēlam dzirnavas, otram ēzeli un trešajam
runci. Runcis noķer vienreiz trusi, otreiz div irbes un aiznes Ka-

rabas marķīza vārdā, kā viņš nosauc savu kungu, ķēniņam par

dāvanām. Reiz runča saimniekam upē peldoties, brauc garām

ķēniņš ar savu meitu. Runcis kliedz ķēniņam pretī, ka Karabas

marķīzs slīkstot un ka viņam esot nolaupītas drēbes. Ķēniņš nu

liek viņu izvilkt no upes, apģērbt greznās drēbēs un ņem to savā

karietē līdz pavizināties. Braucot viņi redz skaistas pļavas un
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bagātus laukus, kur pašulaik strādā pļāvēji. Runcis samāca pļā-

vējus, lai stāsta ķēniņam, ka šīs pļavas un lauki piederot Karabas

marķīzam, kas arī notiek. Beidzot viņi nobrauc pie lepnas pils,
kas pieder šo lauku īpašniekam, kādam cilvēku ēdējam, kas tur-

klāt ir arī liels burvis. Runcis to piemāna, lai pārvēršas par peli,
un nokož viņu. To padarījis, viņš skrien ķēniņam pretī un ap-

sveicina viņu Karabas marķīza pilī. Tā beidzot nabaga meldera
dēls apprecē ķēniņa meitu. Eiropā šī pasaka esot izplatījusies no

tās pašas Pero grāmatas, lai gan Indijā, Kaukāzā un Arabijā šīs

pasakas sākumi esot sastopami daudz agrāki. Arī latviešiem šī

pasaka ir labi pazīstama.
Plaši pazīstama ir tikusi Pero skaistā dramatiskā pasaka par

Zilbārdi (Barbebleue), kura jau otrā nodaļā ir pieminēta. Reiz

dzīvojis viens ļoti bagāts bruņinieks, kam bijusi gauži neglīta zila

bārda. Šis Zilbārdis bijis gan jau vairāk reizes precējies, bet ne-

viens nav zinājis, kas ar viņa sievām noticis. Neglītumam un slik-

tai slavai par spīti bruņiniekam tomēr reiz atkal laimējies ar savu

bagātību un greznumu iemantot kādas jaunas skaistules labvēlību.

Zilbārdis nu arī apprecē skaisto jaunavu, kura jūtas ļoti laimīga
viņa greznajā pilī. Pēc priekos nodzīvotā pirmā mēneša bruņi-
nieks taisās uz ilgāku laiku aizceļot un nodod visas pils atslēgas

jaunai sieviņai, bet ar bargu piezīmi, neiet yienā aizliegtā istabā,
jo citādi viņai viss kas būtu jāpanes no viņa dusmām. Viena pa-

likusi, sieva uzaicina savu māsu, brāļus un kādas draudzenes pie

sevis pasērsties. Papriekšu atnāk māsa ar draudzenēm, apskata

lepno pili un apbrīno viņas bagātību. Tai brīdī jaunai sievai ro-

das nepārvārama ziņkārība slepeni ieskatīties arī aizliegtajā istabā.

Viņa aizskrien pie aizliegtām durvim, atslēdz tās un ierauga visu

grīdu pārklātu ar asinim, kamēr gar sienām karājas agrāko Zil-

bārža sievu līķi. No bailēm viņai iekrīt asinīs durvju atslēga, kura

bijusi apburta. Viņa gan steigšus to paķer augšā un grib noslau-

cīt, bet asiņu zīmes tur parādās arvien no jauna. Gluži negaidot,

pārnāk pats Zilbārdis mājā un asiņainā atslēga jau tam rāda, kas

noticis. Briesmonis nu uzsauc savai nelaimīgai sievai: ~Tu esi

bijusi tai istabā. Labi, mana kundze, jūs arī tur ieiesit un ieņemsit

savu vietu citām dāmām blakus!" Gan sieva raud un metas ceļos,
bet Zilbārža sirds ir cietāka par akmeni. Sieva redz, ka pie-

došana nav gaidāma, un lūdz tikai vairs kādu brīdi laika ieiet savā

istabā Dievu lūgt. Zilbārdis gan to atļauj, bet tikai neilgu laiku.

Sieva nu steidzas pie savas māsas, lai tā uzkāptu pils tornī, un ja
redzētu brāļus jājam, lai dotu tiem zīmi pasteigties. Pēc noteikta

laika Zilbārdis jau stāv ar asu dūci rokā savā aizliegtā istabā un

sauc sievu lai nāk šurp, bet tā lūdzas vēl tikai drusku pagaidīt.
Trīs reizes viņa sauc māsai tornī, vai tā vēl neredz brāļus jā-

jam, bet māsa nav vēl nekā redzējusi. Trīs reizes ir arī Zilbār-
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dis par velti izsaucies un negrib no dusmām vairs ilgāki gaidīt.
Beidzot māsa ziņo no torņa, ka brāļi jau jāj, un nelaimīgā sieva

arī atbild vīram, ka viņa jau iet. Pašā pēdējā brīdī vēl izdodas

brāļiem piesteigties un nodurt nežēlīgo Zilbārdi, kura lielo bagā-
tību nu manto no nāves izglābtā sieva.

Šādas pasakas varianti ir pazīstami nevien pie visām Eiro-

pas tautām, bet ir nonākuši arī Āzijā un Āfrikā. Daži varianti

liekas arī būt vecāki un pirmatnīgāki nekā augšējais. Bruņinieka
vietā tiek meklēts no iesākuma nāves dievs un pundurs jeb ma-

zais rūķitis, kas vēlāk būtu izvērties gan par velnu gan arī par

laupītāju. Pero variants ir tomēr jāatzīst par skaistāko un popu-
lārāko. Pero pasaka nav sveša arī latviešiem, lai gan vācu va-

rianti liekas pie mums būt vairāk izplatīti.
Pēc vāciešiem otra vieta pasaku ienešanā pie mums gan pie-

derēs krieviem, lai gan svarīgāki starpnieki varēja būt ari leiši

ar savu līdzīgo valodu un garo kopējo robežu. Nav še jāaizmirst
arī mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi. Bet arī pie leišiem un igau-

ņiem lielākā daļa ceļojošo pasaku būs pārnākusi no vāciešiem un

krieviem, kamēr pašas šīs mazās un apspiestās tautiņas gan laikam

nebūs ražojušas tādas modes-pasakas, kas būtu nākušas pie iecie-

nītu starptautisku tradiciju goda, izņemot varbūt kādus retus ga-

dījumus. Leišu un igauņu pasakas ir mums gan ļoti svarīgas pa-
saku ceļošanas pētīšanā, bet ne tikdaudz pasaku dzimtenes iz-

meklēšanā. Turpretī krievu stāvoklis pasaku ražošanā bija izde-

vīgāks. Jauna pasaku viela, kā varjvērot, pārnāca pie krieviem

no Balkāniem, Kaukāza un arī vidus Āzijas. Šīs pasakas, samaisī-

damās ar pašu krievu tradicijām un rietuma Eiropas ceļojošiem

elementiem, noderēja par pamatu jaunu pasaku ražošanai.

Tāda krievu pasaka ir pazīstamais joku stāsts par Šemjakas
tiesu. Reiz dzīvojuši divi brāļi: viens bagāts, otrs nabags. Bagā-
tais gan šad un tad palīdzējis nabagam, bet pēdējais tomēr nav

ticis uz priekšu. Reiz atkal nabags prasa bagātājam zirgu ko

malku pārvest, un bagātais arī dod. Bet kad tas prasa arī sakas,
tad bagātais saskaistas, ka šim pat saku neesot, un nedod. Na-

baga brālis nu piesien malkas vezumu zirgam pie astes, bet zirgs

vilkdams norauj asti. (Vienā variantā vilks nokož zirgu, otrā no-

sprāgst no brāļa aizņemtie aramie vērši). Bagātais brālis par to

saskaistas un apsūdz nabagu pie tiesas. Uz tiesu braukdams, ba-

gātais iegriežas pie pazīstama priestera (variantā pie bagāta zem-

nieka) nakti pārgulēt. Turpat ieiet arī nabaga brālis un uzlien

uz krāsnsaugšas gulēt. Mājastēvs aicina bagāto pie vakariņām,
bet nabagu nemaz neievēro. Tas žēlīgi noskatās no krāsnsaug-

šas, bet skatīdamies paslīd, uzkrīt uz tuvējā šūpuļa un nosit tur

priestera mazo dēliņu. Otrā dienā arī priesteris brauc uz tiesu

sūdzēt par sava dēla nosišanu. Netālu no pilsētas, kur dzīvo ties-
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nesis Šemjaka, nabags iet par augstu tiltu un lec no tā tilta zemē

(pēc varianta ielec dziļā akā), gribēdams sev galu darīties. Apakš
tilta dēls ved savu veco un slimo tēvu uz pirti, (pēc varianta

akas dibenā vēl rok zemnieks zemi), un nabaga brālis uzkrīt ve-

cajam virsū un to nosit. Tā nelaimīgajam brālim nu rodas jau

trešais sūdzētājs. Nabags paņem uz ceļa krietnu akmeni un ietin

to lakatiņā, domādams ar to sasist tiesnesim galvu, ja tas viņu no-

tiesātu par vainīgu. Tiesā apsūdzētais nekā daudz nerunā, bet

tikai pacilā savu mārsniņu. Tiesnesis Šemjaka domā, ka nabaga
brālis grib tam dot lielu dāvanu, un izspriež tiesu tam par labu.

Lai bagātais brālis atstājot ievainoto zirgu nabagam, kamēr zir-

gam atkal izaugot jauna aste. Lai priesteris atstājot savu sievu

vainīgajam, kamēr viņi abi piedzīvojot citu dēlu. Par tēva nosi-

šanu lai dēls lecot tāpat no tilta apsūdzētajam virsū. Sūdzētāji nu

atpirkušies par labu maksu no apsūdzētā. Arī tiesnesis bijis lai-

mīgs, kad dabūjis zināt, ka ar savu spriedumu viņš izglābies no

nāves.

Šās pasakas pamatus pētītāji domā atraduši budistu leģendās

Indijā, Tibetā un Mongolijā. Bet tikai krievu stāstītāji ir šo veco

un nopietno leģendu pārvērtuši par asprātīgu joku stāstu. Šī pa-

saka ir diezgan pazīstama arī latviešiem, no kuriem tā ir arī tā-

lāku pārgājusi pie lībiešiem (A. L6wis of Menar, Finnische und

estnische Volksmārchen, Nr. 85).
Pasakas un teikas par varoņa cīnīšanos ar pūķi, kā jau arī

augšā vairākkārt ir minēts, pieder visai kultūras pasaulei. Sekošo

piemēru (A. Afanasjeva, Krievu tautas pasakas 111. izd., Nr. 76)

turpretī tura par šāda veida tipisku krievu pasaku.

Vienai karalienei, kurai nav bērnu, tiek ziņots, ka viņa dabūšot

dēlu, ja likšot ar zīda tīklu noķert līdeku un to apēdīšot. Līdeka

arī tā tiek noķerta, notīrīta un labi izcepta pasniegta karalienei.

Bet līdekas mazgājamo ūdeni dabūj kāda govs un izcepto līdeku

iebauda arī ķēķa meita. Drīz pēc tam piedzimst dēls karalienei,
meitai un arī govij. Visi trīs dēli izaug ļoti ātri un top par varo-

ņiem. Karalienes dēls top saukts Ivans-carevičs, otrs Ivans-mei-

tas dēls, trešais Vētras varonis (Bvpa - āorarapb) Ivans-govs-
dēls. Visi trīs dodas pasaulē laimi meklēt. Divās sacīkstēs Vēt-

ras varonis iekaro vecākā tiesības, bet abi jaunākie negrib atzīt

viņa priekšrocības. Tad Ivans-govsdēls griežas atpakaļ, bet ve-

cais karalis sūta to atkal abiem varoņiem pakaļ. Visi trīs nu sa-

tiekas pie Melnās jūras, kur dzīvo trīs briesmīgi pūķi. Divi va-

roņi vakarā liekas gulēt, bet Ivans-meitasdēls pēc žerbiņiem pa-
liek par sargu. Kad nu arī tas apgulstas un aizmieg, tad pieceļas
klusām Vētras varonis un aiziet uz kādu tiltu jūrmalā. Drīz pa-

rādās pūķis ar sešām galvām, pasauc savu zirgu un jāj ar to

Vētras varonim pretī. Pēdējais ar div vāles sitieniem nosit viņam
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visas sešas galvas, tad piesien pūķa zirgu Ivanam-meitasdēlarn pie

kājām, noliek pūķa zobenu šim pie galvas un aiziet pats gulēt.

Rītā piecēlies, Ivans-meitasdēls saņem zirgu un zobenu par savu

īpašumu. Otru nakti Ivanam-carevičam jāpaliek par sargu, bet

tas tāpat aiziet gulēt, nekā nesagaidījis. Pieceļas atkal Vētras

varonis, aiziet uz to pašu tiltu un viņam nu jāj pretī otrs pūķis ar

deviņām galvām. Govsdēls nosit pūķim galvas ar trim vāles

sitieniem, piesien pūķa zirgu Ivanam-carevičam pie kājām, noliek

pūķa zobenu viņam pie galvas un aiziet pats, nevienam neredzot,

gulēt. Otrā rītā Ivans-carevičs saņem zirgu un zobenu. Trešā

naktī Vētras varonis paliek par sargu un atstāj biedriem kādu te-

lēķi, uz kura parādīšoties asinis, ja viņam klāšoties slikti. Tad lai

viņam palīgā. Bet kā govsdēls aiziet, tā biedri tūliņ

aizmieg. Šoreiz jāj pretī stiprākais pūķis ar divpadsmit galvām.
Vētras varonis cērt viņam ar vāli un nosit trīs galvas, bet pūķis
arī viņu nogāž gar zemi. Piecēlies Vētras varonis vēl gan nosit

trīs galvas, bet pūķis turās tomēr stipri pretī. Pēc vairāk stundu

niknas cīņas Vētras varonis vēl nosit pūķim trīs galvas, bet

salauž pie tam savu vāli. Nu ir abi pretinieki nokusuši un kādu

laiku nespēj cīņu turpināt. Vētras varonis sviež te vienu zābaku

te otru saviem biedriem, bet tie nepamostas no miega. Tad viņš
sviež vāles gabalus uz stalli un izsit staļlam durvis. Nu atskrien

abi zirgi uz tiltu un nogāž pūķi no zirga muguras. Tai brīdī pie-
skrien pūķim Vētras varonis un nosit viņam pēdējās trīs galvas.
Pēc cīņas varonis noliek visus trīs zirgus stallī un paslēpjas pats
apakš tilta. No rīta pieceļas abi biedri un redz, ka telēķis ir pilns

asiņu. Stallī gan tagad atrod trīs zirgus, bet Vētras varoņa nekur

neredz. Domādami, ka biedrs ir cīņā kritis, viņi sāk jāt vieni paši

projām. No tilta apakšas nu viņiem uzsauc Vētras varonis, kam

viņi šo gribot še atstāt, lai gan viņš esot šos abus no nāves izglā-

bis. Šie nu lūdzas piedošanas, pēc kam visi jāj draudzīgi tālāku.

Pēc kāda brīža Vētras varonis saka, ka viņš esot pātagu aizmirsis

un aizjāšot pēc tās. Ja viņi tikai nesteigšoties, gan tad viņš šos

atkal panākšot. Atpakalis jādams, viņš nonāk mežmalā pie kā-

das mājiņas uz vistas kājām, kur dzīvo ragana Baba Jaga. Vētras

varonis atstāj savu zirgu uz pļavas, pārvēršas pats par mušu un

ielaižas raganas mājiņā. Tur ir sanākušas visas trīs Babas Jagas

meitas, kas bijušas nokauto pūķu sievas, kuras nu grib varoņiem

atriebties. Viena pārvērtīšoties par aku, otra par dārzu ar au-

gļiem un trešā par mazu mājiņu. No visām trim vietām varoņiem

stāvot neizbēgama nāve priekšā. Ja viņi tomēr no šīm briesmām

izbēgtu, tad Baba Jaga pārvērtīšoties par milzu cūku un norisot

visus trīs varoņus līdz ar viņu zirgiem. Visu to izzinājis, Vētras

varonis atgriežas atkal pie saviem abiem biedriem un laimīgi iz-

glābj tos no minētām trim briesmām. Tālāku ceļojot, viņu ceļš
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šķiras divos zaros: Vētras varonis grib jāt pa kreisi, Ivans-care-

vičs ar Ivanu-meitasdēlu pa labi. Tā nu vini atkal izšķiras. Baba

Jaga, pārvērtusies par milzu cūku, dzenas varoņiem pakaļ, norij

vispirms Ivanu-careviču ar Ivanu-meitasdēlu un uzbrūk pēc tam

ari Vētras varonim, bet tam izdodas nokaut raganu un atsvabināt

savus biedrus. Visi trīs varoņi nu atkal jāj tālāku, nonāk Indijas

ķēniņa zemē un pieprasa Indijas ķēniņa meitu Ivanam-carevičam

par sievu. Kad Indijas karaspēku Vētras varonis apkauj ar pa-

vārnīcu, tad ķēniņam arī jāpadodas un jāatdod varoņiem meita.

Pēdējā vēl dabūj no jūras vecā galvas trīs matus, kurus rādīdama

Ivanam-carevičam saka: „Uzmini, carevič, no kādas saknes ir

šī zāle? Ja izzināsi, tad es iešu pie tevis, ja neizzināsi, tad ne-

dusmojies!" Bet Vētras varonis ir arī jau gādājis par šās mīk-

las atminēšanu. Pirmā naktī Vētras varonis vēl pārmāca stūr-

galvīgo ķēniņa meitu ar vara rīkstēm, un tad nodod to carevičam

sacīdams: „Tagad dzīvojiet laimīgi, mīlaities viens otru un ne-

aizmirstiet mani!"

Šī pasaka ir ļoti līdzīga mūsu pazīstamai Kurbada teikai, kas

jau ir apskatīta trešā nodaļā. Tomēr nevar liegt, ka krievu fan-

tāzijā šis pūķa kāvējs ir izvērties par citādu varoni nekā tie, kas

tiek daudzināti rietuma Eiropas pasakās. Rietuma Eiropā šie va-

roņi cīnās apakš zemes, pie krieviem turpretī parasti virs zemes.

Eiropas variantu smaguma punkts stāv karaļa meitu atsvabinā-

šanā, krievu stāstītāji kavējas visvairāk pie pašas cīņas tēloša-

nas. Rietumos šī pasaka ir retāki sastopama, turpretī austrumos

viņa pieder pie visvairāk cienītām un stāstītām. Daudz izteikumi

krievu arīģinālā ir sastādīti dziesmu ritumā, kādēļ šī pasaka jau

stipri vien līdzinās biļinām. Latvieši šo pasaku ir iecienījuši tāpat
kā krievi, stāstīdami to visos apgabalos un izveidodami to da-

žādos variantos. Līdz ar krieviem arī latviešu stāstītāji labprāt

kavējas pie cīņu tēlošanas. Pašas cīņas latviešu pasakās notiek

turpretī parasti apakš zemes un lielais stiprinieks gandrīz arī

vienādi pats apprecē atpestīto ķēniņa meitu.

Tagad šī pasaka ir izpļatījusies nevien pa visu Eiropu, bet

arī pa rietuma un ziemeļa Āziju. Pēc Fr. Pancera un J. Boltes

pētījumiem šī pasaka būšot laikam cēlusies no arābiešu „Tūkstoš
un vienas nakts" pasakām. Daudzi šās pasakas motīvi, kā jau ir

aizrādīts trešā nodaļā, ir ļoti veci, tomēr priekš 1700. gada šī pa-
saka vēl Eiropas rakstos neesot konstatēta.

Par tipisku krievu pasaku tiek turēta arī sekošā pasaka no

Poltavas. Vīram ar sievu bijis dēls, kuru saukuši par Ivasi. Tēvs

šim Ivasim reiz uztaisījis laiviņu, ar kuru tas vizinājies pa upi

un zvejojis zivis. Reiz Ivasi noķērusi ragana, iebāzusi maisā un

aiznesusi uz savu māju. Tur viņa likusi savai meitai, lai izkurinot

krāsni un lai izcepot tur šo puiku. Meita likusi, lai Ivasis gulsto-
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ties uz lizes, bet tas sacījis, lai šī pati parādot, kā tur esot jā-

uzgulstas. Kad nu meita tur uzgulusies, tad Ivasis šo pašu iegrū-

dis krāsnī. Ragana atnākusi ar saviem viesiem un nu visi sākuši

ēst izcepušo meitu, turēdami to par Ivasi. Bet Ivasis uzkāpis
vienā kļavā un uzsaucis viesiem, ka viņi apēdot raganas meitu.

Nu visi sākuši grauzt to kļavu, lai dabūtu Ivasi zemē, bet te lai-

dušās meža zosis un viena zoss paņēmusi viņu un aiznesusi uz

viņa vecāku māju.
Rietuma Eiropā šī pasaka ir izplatījusies pazīstamajā Ancīša

un Grietiņas variantā (Grimm 15, A. 327 A), bet šeit mēs sasto-

pam citādu pasakas tipu, kas stāv loti tuvu dažām mūsu pasa-

kām par sumpurņiem.

Pie krieviem ir loti izplatīta pasaka par karali, kas iemīlējis
sava apakšnieka skaisto sievu (A. 465 A, Afanasjevs 122), un nu

grib dabūt pie malas viņas vīru. Pēdējam nu uzdod vienu pēc

otra divus grūtus darbus, bet pēc savas sievas padoma viņš to-

mēr tos izpilda. Trešo reiz nelaimīgais vīrs top sūtīts, lai iet

..nezin kur" un lai atnes „neko (hhkto). Vīrs sastop ceļā trīs

vecenītes, no kurām trešā saaicina visus zvērus un beidzot dabūj
dzirdēt no klibas vardes, kur prasīto „neko" varot atrast. „Nekas"
ir kāds neredzams gars, kas uz pavēli apgādā savam kungam
visādus ēdienus un dzērienus. Vīram izdodas dabūt „neko" savā

varā, ceļā viņš to vēl izmaina pret trim citām brīnuma lietām,
bet arī „nekas" atgriežas pie viņa arvien atpakaļ. Nu viņš pār-

nāk laimīgi mājā, dabūj ar savām brīnuma lietām pašu karali pie
malas un ieņem pēc tam karaļa vietu.

Līdzīgi pasaku motīvi ir gan visā Eiropā labi pazīstami, bet

krievi ir no šiem izstrādājuši savu pasakas tipu, kurš tad ari

ir pārnācis pie latviešiem. J. Šiliņš no Odzienas ir iesūtījis vienu

tādu pasaku Fr. Brīvzemniekam (Zin. Kom. Rakstu krājums 2,

109, Treilands ~C6opHHK-b" 106). Vienam ķēniņam patīk ģenerāla
sieva. Nu ģenerālim uzdod, lai viņš pārvedot no sveša ķēniņa
valsts kādu briesmīgu zvēru. Ar sievas palīdzību ģenerālis to

arī izdara. Tad padomnieki nospriež, lai ķēniņš pavēlot ģene-
rālim pārnest Nekti. Sieva sūta ģenerāli pie savas vecās krust-

mātes pēc padoma, tā to sūta atkal tālāku pie savas krustmātes.

Pēdējā beidzot dabūj no klibas vardes zināt, kur Nekte atrodas.

Ģenerālis dabūj Nekti, ceļā iemaina to pret trim brīnuma lietām,

bet Nekte arvien atgriežas atpakaļ. Pasaka beidzas ar to, ka

„ķēniņš atdod ģenerālim pus valstību un skaudniekus notiesā uz

nāvi". Te nu mēs skaidri redzam, ka šī pasaka ir pārnākusi pie

mums no krieviem, un ka mūsu Nekte nav nekas cits kā krievu
hhkto"

Pie krieviem laikam arī ir cēlusies pasaka par kaķi, gaili

un lapsu (A. Afanasjevs, 111. izd. Nr. 17). Kaķis dzīvo ar gaili
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vienā mājā. Kamēr kaķis iziet uz lauku, tikmēr gailis paliek par

mājas sargu. Reiz atnāk lapsa, piemāna gaili un aiznes to uz

savu alu. Kaķis tūliņ saprot, kas ir noticis, panēm spēles un

aiziet uz lapsas alu. Kaķim spēlējot, iznāk viena lapsas meita

pēc otras, bet kaķis visas viņas nosit. Tas pats beidzot notiek

arī ar veco lapsu. Tā nu kaķis atkal izglābj savu draugu no

nāves. Ne mazāk populāra šī pasaka liekas būt arī pie latvie-

šiem, kuri to ir attītsijuši jau vairāk variantos.

Pazīstamā teika par zirgu un vērsi esot pēc Dēnharta vār-

diem (0. Dāhnhardt, Natursagen 11, 87) bez šaubām slaviska

(zweifellos ... slawisch). Atstāstīsim šeit to teiku pēc baltkrievu

varianta. Svētai jumpravai, virs zemes staigājot, bija reiz jā-

pārceļas par kādu ūdeni. Papriekšu viņa lūdza zirgu: „Pārnes
mani pāri!" Bet zirgs atbildēja: „Es vēl neesmu paēdis." Tad

viņa sacīja uz vērsi: „Vērsīt, pārnes mani par šo ūdeni!" Vērsis

atteica: „Es tevi tūliņ pārnesīšu pāri." Tad viņa uzsēdusies vēr-

sim mugurā, un viņš to pārnesis uz otru krastu. Par to nu vērsis

var ēst un gulēt, cik viņam patīk; zirgs turpretī ēd dienu un

nakti, bet nekad nevar diezgan paēst.
Šī teika ir ļoti populāra pie latviešiem un leišiem, tikai še

jumpravas Mārijas jeb Jēzus vietā parasti sastopam Dievu. No

slavu tautām Dēnhartam ir piesūtīti šās teikas varianti tikai no

baltkrieviem, Tuteņiem, poļiem uņ čechiem. Tālāku pēc Dēnharta

liecībām šo teiku vēl pazīst vācieši (sevišķi austrumos), igauņi,
somi un zviedri. Tā tad šī teika, cik mums līdz šim ir zināms, ir

satopama vienīgi plašākā latviešu un leišu apkaimē. Ja nu mēs

pieņemam, ka Jēzus še būtu ienācis senākā Dieva vietā, tad šī

teika būtu vispopulārākā un pirmatnīgāka pie latviešiem un lei-

šiem. Bet šādi dati vien vēl nevarētu izšķirt jautājumu par pasa-
kas dzimteni. Šī teika par zirgu un vērsi gan būs radusies pie
tādas tautas, kas vēršus nekādam darbam nelieto un kur vienī-

gais darba lops ir zirgs. Šādi apstākļi atkal ir drīzāk meklējami

pie baltu tautām nekā pie slāviem. (Sal. P. Šmits, Etnogrāfisku
rakstu krājums 111, 7. Par zirgu pie seniem latviešiem). Beidzot

šī teika ir vēl pieskaitāma pie kosmogoniskām un aitioloģiskām

pasakām, kādas, cik man zināms, pie latviešiem ir vairāk sakrā-

tas nekā pie citām tautām.

Pazīstama pasaciņa par zvejošanu ar asti (A. 2) pec K. Krona

un 0. Dēnharta domām esot laikam Skandināvijā cēlusies.

Lapsa dabūjusi zivis un sāk tās ēst; pienāk lācis un prasa, kā

viņa pie zivim tikusi. Lapsa nu ņemas izskaidrot un grib pamā-

cīt, kā jāzvejo: „Tev jāiebāž aste ūdens caurumā, jāsēd līdz rītam

gluži mierīgam un tad jārauj laukā." Lācis arī paklausa, viņa aste

iesalst un pēdīgi, arā raujot, notrūkst. No ta laika vairs lācim nav

nekādas astes.
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Šī pasaka, kā jau pirmā un sestā nodaļā ir pieminēts, ir labi

pazīstama arī latviešiem, tikai lāča vietā pie mums ir ieviesies

vilks.

Vairāk pasakas pie mums ir pārnākušas no vecās kultūras

zemes Itālijas, bet tādas mēs esam parasti dabūjuši caur vāciešu

starpniecību un jau vairāk sagrozītā veidā. Par šādu itāliešu sa-

cerējumu tura pasaku par slinko puiku (A. 675).
Slinkajam puikam laimējas saķert brīnuma līdeku, kura lūdzas,

lai to laižot vaļā, tad piepildīšoties visas viņa vēlēšanās. Sliņķis
nu vēlās, lai karaļa meita dabūtu bērnu, kas arī notiek. Karalim

izdodas vainīgo dabūt rokā. Viņš liek to ar savu meitu salaulāt,
tad ieliek abus lielā mucā un mucu iemet jūrā. Muca nonāk pie

vienas salas, kur abi ieslodzītie iznāk no mucas un dzīvo laimīgi.
Beidzot viņi atgriežas savā dzimtenē un manto vecā karaļa valsti.

Šī pasaka ir vispirms iespiesta jau vairākkārt minētā Baziles

Pentameronā.

Lielākā daļa no mūsu pasakām paliek vēl neizpētīta un zināt-

nieki atturās pat no hipotēzēm, kur viena otra šāda pasaka varētu

būt cēlusies. Mēs nezinām dzimtenes pat tādām vispāri pazīsta-

mām un folkloristu rakstos bieži daudzinātām pasakām, kā: An-

cītis un Grietiņa (Grimm 15. A. 327 A), Pelnurušķīte (Grimm 21.

A. 510 A), īkšķītis (Grimm 37. un 45. A. 700), Krusttēvs Nāve

(Grimm 42. un 44. A. 332) un daudz citas līdzīgas. Bet varam to-

mēr cerēt, ka daudz kas vēl noskaidrosies nākamībā, jo sistēma-

tiska pasaku krāšana un pētīšana, kā jau augšā minēts, ir mūsu

dienās, tikai vēl iesākusies. Var jau būt, ka uz priekšu tiek arī

korriģēts viens otrs no tagadējiem pētījumiem par pasaku dzim-

teni. Bet lai nu ari mums nākamība nestu ko nesdama, tomēr sa-

krātiem folkloras materiāliem un viņu apstrādājumiem ir pare-

dzama paliekama vērtība.
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10. Citu tautu pasakas latviešu rakstniecībā.

Jau otrā daļā ir aizrādīts, ka pasakas ir izplatījušās nevien ar

mutes vārdiem, bet arī ar rakstiem, lai gan augšā minētie T. Ben-

feja uzskati šai zinā ir turāmi par vienpusīgiem. Lai nu mēs varētu

cik necik vērot, kādas pasakas varētu pie mums būt ieviesušās no

grāmatām, un kādas varbūt izplatījušās tikai ar mutes vārdiem,
tad mums ir jāiepazīstas arī ar tām pasaku grāmatām, kuras lat-

viešu valodā ir parādījušās līdz 19. gadu simteņa beigām, kad sāka

iespiest Fr. Treilanda un A. Lercha- Puškaiša tautas pasaku krā-

jumus. Apskatīsim šīs pasaku grāmatas katru par sevi, sākot no

agrākiem laikiem.

Pasakas un stāsti, tiem latviešiem par

gudru mācību sarakstīti no mācītāja G. F. Sten-

de ra. (Pirmais izdevums no 1766. un otrs no 1789. gada).
Šī grāmata, kā jau teikts, ir piedzīvojusi divus izdevumus, no

kuriem otrs vēl tagad nepieder Latvijā pie lieliem retumiem. Da-

žas Stendera pasaciņas ir vairākreiz atkārtotas nevien citās pa-
saku grāmatās, bet par visām lietām arī pirmajās bērnu lasāmās

grāmatās. Tāpat arī mācītāji savos sprediķos ir bieži vien dau-

dzinājuši Stendera stāstiņus ar viņa ~gudrām mācībām". Tādā

ziņā latvieši jau vairāk kā 150 gadu laikā ir lasījuši un klausījušies
šās grāmatas pasakas un stāstus, kādēļ gan nav domājams, ka

neviena no šīm pasakām nebūtu pārgājusi latviešu tautas tradici-

jās. Tikpat svarīgs ir mums še arī otrs fakts, ka lielākā daļa Sten-

dera pasaku ir tomēr palikusi tautai sveša, vismaz stāstītāji un

uzrakstītāji nav tās turējuši par īstām tautas pasakām. No tā nu

redzam, ka visas grāmatu pasakas tomēr neizvēršas par tautas

tradicijām, un ka tauta piesavinās tikai tādus stāstus, kas saskan

ar viņas garšu. Šis fakts apstiprina arī jau pirmā nodaļā izteik-

tās domas, ka Stendera pasaku grāmata nav pieņemama par lat-

viešu tautas pasaku krājumu, kā ir prātojuši daži rakstnieki. Arī

pats Stenders diezgan skaidri izteicas, ka viņš grib latviešiem

sniegt ko jaunu par prieku un pamācību. „Mīlais latvietis, laiks ir

prātu cilāt. Šeit tev jauna grāmatiņa, kā viena celavadītāja pie
labas gudrības, top rokā dota... Jums nebūs domāt, ka tās pa-

sakas šinī grāmatā tāpat bez ziņas un tikai par laika kavēšanu,
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kā tās vecās bābu pasakas, ir izdomātas. Mūsu pasakas ir citādas.

Tās ir tikai līdzības
...

Jūs jau tādi muļķi nebūsit, datnādami, ka

tiešām lapsa ...,
vilks

...,
žagata

...,
pūce jeb cits zvērs, lops un

putns tā darījuši un runājuši, kā šeit stāv rakstīts... Tāpat arī-

dzan tie stāsti šinī grāmatā vairāk gudras mācības dēļ, nekā stā-

stīšanas pēc, sarakstīti." G. F. Stenders še pats apliecina, ka viņš

še nerakstot vis „vecās bābu pasakas", bet vina pasakas esot

„citādas", tās esot „līdzības". Tāpat arī viņa stāsti esot „gudras

mācības dēļ" sarakstīti. Nevajagot arī domāt, ka zvēri un putni,
būtu runājuši. Stenders, kā še ir redzams, nemaz nav dzirdējis,
ka arī latviešiem ir savas zvēru pasakas, jo citādi šāda tēvišķa

pamācība būtu gluži lieka.

Tās latviešu tautas pasakas, kas ir līdzīgas tagadējām Sten-

dera pasakām, var atkal iedalīt divās šķirās. Pirmā šķira pastāv

no tādām pasakām, kuras pēc satura gandrīz nemaz neatšķiras no

Stendera pasakām un stāstiem, un tikai retis kur ir uzrakstītas no

tautas mutes. Šīs pasakas gan laikam parasti būs cēlušās no

Stendera grāmatas. Otras šķiras pasakas ir pie latviešiem loti

populāras, ir sastopamas dažādos variantos pa visām Latvijas
malām un neretis stipri vien atšķiras no Stendera pasakām. Šīs
otras šķiras pasakas liekas būt pie latviešiem vecākas par pirma-

jām un būs laikam pārnestas pie mums ar mutes vārdiem, vismaz

Stendera grāmata nevar būt viņu vienīgais avots.

Pēc visiem šādiem novērojumiem mēs varam spriest arī par

tiem avotiem, no kuriem G. F. Stenders ir smēlies šīs pasakas.
Droši vien puse no Stendera pasakām un stāstiem būs ņemta no

grāmatām, un tā tad arī pie latviešiem liekas būt uzglabājusies
tikai rakstos. Pārējās varētu būt vācu tautas-tradicijas, kas pa

lielākai daļai būtu noklausītas un uzrakstītas no Baltijas vācie-

šiem. Pēdējās varēja jau agrāki pāriet arī pie latviešiem un igau-

ņiem, ar ko izskaidrojas līdzība starp latviešu un igauņu pasakām.

Nav, zināms, noliedzami arī tādi gadījumi, kur daža latviešu un

igauņu pasaka būtu pārgājusi pie Baltijas vāciešiem, bet šai jau-

tājumā mums vēl trūkst pamatīgu pētījumu. Visādā ziņā, šai

Stendera pasaku grāmatai ir sava vecuma dēl liela nozīme nevien

pie mums latviešiem, bet arī pasaku pētīšanā vispārīgi.

Plašāku aprakstu par Stendera pasaku grāmatu ir sniegusi

Anna Bērzkalne vācu žurnālā „Zeitschrift des Vereins fūr Volks-

kunde" (1923/24, 2); kur viņa ar J. Boltes un V. Andersona pa-

līdzību dod arī sīkas ziņas par šo pasaku vecākiem grāmatu avo-

tiem. Pats Stenders ir iedalījis savu pasaku grāmatu divās daļas:

pasakās (fābulās jeb zvēru pasakās) un stāstos (īstās pasakās un

joku stāstos). Mēs še pakavēsimies tikai pie tādām pasakām,

kas arī latviešu lasītājam ir labāk pazīstamas.

Paša pirmā vieta Stenders ir ievietojis pazīstamo Aisopa un
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Faidra pasaku, kur briedis priecājas par saviem skaistiem ragiem,

nopeldams savas garās kājas. Par tautas tradiciju šī fabula, cik

mums ir zināms, ir uzrakstīta tikai pie igauņiem.

Otra ir Faidra pasaciņa par vilku, kas upes augšgala dzer-

dams, soda jēru, kurš dzer lejā, ka tas šim ūdeni sajaucot.
Ceturtā ir atkal Faidra pasaka, kur suns ar gaļas gabalu iet

pār laipu un ierauga ūdenī savu ēnu. Šī pasaciņa ir uzrakstīta arī

lībiešu valodā (J. A. Sjogrēn's Livische Grammatik, 1861, 444).
Piektā pasakā vardes prasa sevim no Udensmātes kungu.

Vispirms tā dod viņām malkas gabalu un vēlāku stārku. Šī atkal

ir Faidra pasaka.
No Faidra ir arī devītā pasaka par lapsu un dzērvi, kuras

viena otru aicina pie sevis sērst. (A. 60).
Tāpat no Faidra ir vienpadsmitā pasaka, kur zvirbulis izsmej

ērgļa plosīto zaķi, kamēr vanags sagrābj arī pašu smējēju.

Divdesmittrešā ir Aisčpa pasaka (A. 70), kur zaķi grib iet

slīcināties, izbaida ūdens malā vardes un pēc tam atkal apmieri-

nās, redzēdami, ka citi zvēri ir tomēr bailīgāki par viņiem. Šo pa-

saku stāsta arī igauņi (A. von L6wis of Menar, Finnische und est-

nische Mārchen, 77).
Divdesmitpietktā ir Faidra pasaka (A. 57), kur lapsa novil

krauklim siera gabalu.
Sekoša divdesmitsesta ir Aisopa un Faidra pasaka, kur dzērve

izvelk vilkam kaulu no kakla.

Divdesmitseptītā pasaka (A. 75) par lauvu un peli ir jau otrā

nodaļā pieminēta. Viņa loti līdzinās trīsdesmitpiektai pasakai par

lāci un peli. To tura par seno ēģiptiešu fābulu, kas no turienes

pārnākusi uz Grieķiju. Tādu pasaku kā Stendera otru variantu

par lāci, ir pazinuši arī lībieši (J. A. Sjogrēn's, Livische Gramma-

tik, 1861, 444).
Divdesmitastota pasaka (A. 112) par mājas peli un lauku peli

pieder atkal pie aisopiskām fābulām.

Piecdesmitotrā pasakā (A. 155) ir runa par zemnieku, kas iz-

glābis no bedres čūsku, kura tam atkal gribējusi iedzelt, stāstī-

dama, ka nepateicība esot pasaules alga. Šī fābula esot no sākuma

Aisopa pasaka, kas nonākusi Indijā un tur tikusi paplašināta un

pārstrādāta. No Indijas viņa atkal pārnākusi uz Eiropu un tikusi

uzņemta arī vidus laiku pasaku krājumā „Gesta Romanorum".
(J. Bolte und G. Polīvka, Anmerkungen 11, 420). Tā liekas būt arī

veca Baltijas vāciešu pasaka, kuru labi pazinuši arī lībieši (Sjo-
grēn's, Grammatik, 449).

Piecdesmitceturtais numurs ir pazīstamā Aisopa pasaka par

vilku un lapsu pie slimā lauvas (A. 50).
Sešdesmit ceturtā pasaka (A. 1 un 2) par vilku, kas ar savu

asti zivis zvejojis, ir jau pārrunāta pirmā un devītā nodaļā. Gluži
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pec Stendera teksta to stāstījuši ari lībieši (Sjogrēn's Grammatik,
441).

Sešdesmitpiektā ir atkal Aisopa pasaka (A. 31) par lapsu, kas

āzi ievilinājusi bedrē, pazīstama arī pie lībiešiem (Sjogrēn's, Gram-

matik, 442).
Septiņdesmitpirmā pasakā (A. 62) lapsa stāsta gailim par mū-

žīgo mieru pie zvēriem; bet kad gailis tai pasaka, ka nupat še nā-

kot arī divi suņi, tad lapsa aizbēg. Šī ir jaunāku laiku pasaka, kas

ir arī krieviem labi pazīstama. Stendera variantu ir pazinuši arī

lībieši (Sjogrēn's, Gramatik, 443).

Gluži tāpat G. F. Stenders liekas būt sameklējis arī tā sauktos

stāstus savas grāmatas otrā daļā. Trešais stāsts ir mums vispir-
māk no „Gesta Romanorum" pazīstams. Dievbijīgam ceļavīram

piestājas eņģelis par biedru. Naktsmāju viņi ņem pie kāda saim-

nieka, kas tos mīli saņem. Naktī eņģelis aizdedzina saimnieka

istabu, par ko ceļavīrs loti sabīstas. Bet apakš nodegušās istabas

saimnieks atrod lielu mantu noraktu un nu top par bagātu vīru.

Sestā stāstā trīs biedri atrod mežā lielu mantu un ir par to

loti priecīgi. Kamēr tie savu trešo biedri aizsūta uz tuvāko māju
pēc ēdiena, tikmēr divi pārējie nospriež trešo nogalināt un mantu

paturēt paši sev. Atnākušais biedrs nu arī tiek nokauts un nu abi

slepkavas sēstas pie atnestā ēdiena. Bet arī nesējs bija domājis
atsvabināties no saviem biedriem un pielicis ēdienam nāveszāles.

Pēc noturētas maltītes nu nomirst arī abi pārējie biedri. Šāds stā-

stiņš ir labi pizīstams nevien pie vāciešiem, frančiem un angļiem,
bet arī pie korejiešiem Āzijā.

Vienpadsmitais stāsts ir cēlies no „Tūkstoš un vienas nakts"

pasakām, tikai ir drusku pārstrādāts. Bagāts kungs brauc pa ceļu

un redz tur piedzērušu zemnieku guļam, kuru nekā nevar pamo-

dināt. Kungs nu liek to pārvest uz savu pili pārģērbt un noguldīt

greznā gultā. Rītā visi viņu apsveicina par_ kungu. Ēzdams un

līksmodamies viņš atkal sadzeras, tiek pārģērbts paša drēbēs un

aiznests agrākā vietā. Zemnieks nu esot domājis, ka tas esot

bijis sapnis, kurā Dievs viņam parādījis debess priekus.

Trīspadsmitais stāsts ir visā Eiropā pazīstamā joku pasaka

par negudro un pļāpīgo sievu (A. 1381), kuras vīrs ir zemē uzracis

naudas podu. Baidīdamies, ka kungs, to zināt dabūjis, nenoņem

atrasto naudu, vīrs iestāsta sievai par „lieliem kariem" un „kliņ-

ģeru lietu", tā ka kungs notura pļāpīgo sievu par negudru un tā-

lāku vairs viņas neizprašina.

Piecpadsmitā stāstā kungs prasa cietumniekiem, kādēļ viņi
ieslodzīti? Visi citi nu grib taisnoties, tikai viens atzīstas, ka viņš

esot vainīgs. Tad kungs saka šim, lai šis ejot laukā, jo noziedz-

nieks nederot pie godīgiem ļaudim.

Deviņpadsmitā numurā Stenders atstāsta pazīstamo angļu pa-
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saku par Vitingtona kaķi (A. 1651). Nabaga bārenis kalpo Lon-

donā pie bagāta tirgotāja par ķēķa puiku (pēc teikas ziņām it kā

15. gadu simtenī). Kad nu visi mājas ļaudis dod tirgotājam kādas

preces, ko sūtīt uz Āfriku, tad arī bārenis tam atdod savu vienīgo
mantu kaķi. Kāds Āfrikas valdnieks, pelu mocīts, nopērk kaķi par

dārgu naudu un nu bārenis top bagāts. Šis pats stāsts jau ir 13.

gadu simtenī sastopams Alberta fon Stādes annālos par kādu Ve-

nēcijas tirgotāju. Līdzīgs stāsts ir „Tūkstoš un vienā naktī" un

arī persiešu vēsturnieka Vāsifa rakstos no 13. gadu simteņa (Bolte
und Polīvka, Amnerkungen 11, 71—76). Tālāku stāvošus variantus

T. Benfejs uzrāda Indijā un domā, ka šās pasakas sākums būtu

meklējams tur. Šī pasaka atgādina tos laikus, kur mājas kaķis vēl

nebija vispār pasaulē izplatījies; un tā kā austrumos kaķis nonāk

vēlāku nekā Vidus jūras apkārtnē, tad arī šī pasaka var būt pār-

nākusi Eiropā no austrumu puses.

Divdesmit trešā stāstā bagāta atraitne grib atkratīties no trim

uzmācīgiem preciniekiem (A. 940). Pirmajam viņa liek aiziet uz

kapsētu, nogulēt vienu nakti tukšā zārkā un ar to pierādīt savu

drošību un mīlestību. Otram viņa uzdod pārģērbties par eņģeli

un sargāt to zārku, bet trešajam liek velna maskā atnest to zārku

šurpu. Visi trīs precinieki gan atraitnei paklausa, bet beidzot cits

no cita sabīstas. Tāpat kā latvieši šo stāstu pazīst arī igauņi.
(A. von L6wis of Menar, Finnische und estnische Mārchen, 62).
Vecākais pasakas noraksts liekas būt Bokačjo Dekomerona stā-

stiņš (9,1).

Divdesmitpiektais numurs stāstu daļā ir pazīstamā pasaciņa

par ļoti veciem laudim, kas nav pazinuši ne brandvīna ne tabakas.

Tas pats motīvs ir sastopams arī Orimmu vācu teikās.

Trīsdesmitastotais stāsts ir laikam vidus laikos cēļusies pa-
saka par malkas nesēju, kas kopā ar savu sievu sodījis Ādamu un

levu, ka tie no tukšas ziņkārības zaudējuši paradīzi. Bagāts kungs

apsolās par viņiem gādāt, ja viņi nebūs tik ziņkārīgi un neatklās

aizliegto bļodu; bet šie nevar noturēties un atklāj bļodu, no kuras
tūliņ izbēg apslēptā pelīte.

Trīsdesmitdevītā stāstā ir runa par dusmīgo sievu, kas lamā-

jusi savu vīru par utubungu (A. 1365 C). Kad vīrs no dusmām

pabāzis to apakš ūdens, tad viņa vēl ar īkšķiem rādījusi, kā utis

Arī šis stāstiņš pieder pie veciem ceļojošiem tautas jokiem.
Četrdesmitpirmā stāstā muļķa saimniece liek uz kāpostu gal-

viņām speķi, kuru nolasa kaimiņu suņi. Vienu viņa noķer un pie-

sien klētī pie alusmucas tapas, bet suns izrauj tapu un aizskrien

ar to projām. Sieva izkaisa klēti ar miltiem. Beidzot viņa vēl at-

dod gaļu kādam garam nabagam, kas stāsta, ka šis esot „garā

diena" (A. 1386, 1387 un 1541). Šie joki ir izplatījušies nevien pa

visu Eiropu, bet pa daļai arī pa Āziju un Āfriku.
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Četrdesmitotrā stāstā vīrs ar kupru pārgul kādā spoku mājā.
kur tam par nakti kuprs pazūd. To dabūj zināt otrs kuprainis un

arī aiziet tur gulēt, bet šis nu dabūj vēl otru kupru klāt. Šī pasa-

ciņa esot izplatījusies pie vāciešiem no kādas angļu dzejnieka Par-

nela (1679—1717) dziesmas, bet citi līdzigi tautas joki ir vēl tālāku

pazīstami nekā iepriekšējie.

Piecdesmitais stāsts liekas būt savienojams ar diviem jokiem

par slinku meitu (A. 1453). Slinka meita izlielījusies par lielu vēr-

pēju. Precinieks grib viņu pārbaudīt un paslēpj klēts atslēgu vi-

ņas linu kodeļā. Viņš atnāk pēc divi nedēļām un atrod vēl at-

slēgu vecā kodeļā. Otrs precinieks tomēr apprecē slinko meitu,

bet šim nu ir jāpērk krekli tirgū. Reiz atkal vīrs nes ko baltu no

tirgus un sieva tūliņ sadedzina savu veco un saplīsušo kreklu, do-

mādama, ka vīrs jau nes jaunu. Bet tā nu bijusi zoss. Šādi joki
ir sastopami pie vāciešiem, skandinaviešiem un somiem.

Piecdesmitsestais stāsts ir par nabaga vīru un sievu, kuriem

Laimes māte apsola izpildīt trīs vēlēšanās. Sieva, neko nedomā-

dama, nosaka, kad taču cepamā desa būtu drīzāk gatava, kas arī

tūliņ notiek. Vīrs par to dusmās iekliedzas: „Kad tā desa tev pie

deguna karātos!" Nu paliek tikai vairs viena vēlēšanās, lai desa

tiktu no deguna atkal nost. Šī pasaciņa stāv vistuvāki vācu va-

riantam, kamēr citi līdzīgi varianti ir sastopami visā Eiropā.

Interesants mums ir vēl sešdesmitotrais stāsts. Brencis, Ede

un Maija ir brāļu bērni, kas visi dzīvo vienā pilsētā. Brencis aiz-

ceļo uz svešām zemēm un neviens nezina, kas ar viņu noticis. Edi

apprecē bagāts tirgotājs un viņa dzīvo ļoti lepni. Arī Maija aiz-

iet pie pārtikuša vīra, bet tas drīz nomirst un atstāj sievu ar se-

šiem maziem bērniem. Ede neliekas par Maiju ne zinīt, un tā pē-

dējai jādzīvo vientulībā un trūkumā. Pēc desmit gadiem pārnāk
arī Brencis no svešuma. Vecās drēbēs ģērbies, viņš iet pie savas

radinieces Edes, sūdzas par grūtu dzīvi un lūdzas kādas palīdzī-

bas; bet Ede izdzen savu radinieku laukā. Tad Brencis aiziet pie

Maijas, kura pie visa sava trūkuma uzņem to ar mīļu prātu. Nu

Brencis atzīstas, ka viņš svešumā esot sakrājis lielu mantu, no-

pērk skaistu namu un uzņem tur Maiju par savu saimnieci. Par

šo pasaku mums vēl trūkst plašāku pētījumu. Drusku līdzīgs
stāsts mums ir pazīstams arī par slaveno Venēcijas ceļotāju Marko

Polo (1254—1323). No Stendera varianta nav šķirama lībiešu pa-

saka (J- A. Sjogrēn's, Livische Grammatik, 427).

Beidzot apskatīsim vēl sešdesmittrešo pasaku. Jauneklis par

zādzību tiek vests pie karātavām un grib priekš nāves vēl parunā-

ties ar savu māti. Apkampjot māti, viņš tai nokož degunu. Tad

viņš izskaidro, ka māte esot pie viņa soda vainīga, jo pati esot to

no mazām dienām uz zādzībām mudinājusi. Gluži līdzīga pasaka ir
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arī igauņiem (Aarne, FFC 25, 838). Latvieši līdz ar igauņiem bus

šo pasaku mantojuši no vāciešiem.

No visiem pievestiem piemēriem mēs redzējām, ka tie pieder

pie ceļojošām pasakām. Ja nu tādas pašas pasakas mēs ļoti bieži

sastopam arī pie igauņiem un lībiešiem, tad mums ir jāpieņem, ka

viņas ir tikušas daudzinātas visā Baltijā, nevis tikai pie latviešiem

vien. Šādā ziņā visu šo pasaku sākumu mēs arī nevaram meklēt

vienīgi G. F. Stendera grāmatā. Tālāku, ja šīs ceļojošās Eiropas

pasakas daudzina tāpat arī igauņi un lībieši, tad mums arī vairs nav

pamata turēt Stendera pasakas par latviešu tautas tradicijām.
Ja mēs turpretī pieņemam, ka G. F. Stenders līdz ar grāmatu pa-

sakām ir uzņēmis arī Baltijas vāciešu tradicijas, kā jau augšā ir

aizrādīts, tad mums arī vairs nav pretrunu šo pasaku izplatīšanās
vēsturē.

Dziesmas, stāstu-dziesmas, pasakas etc. No

A. J. Stendera, Sērpils mācītāja. Jelgavā, 1805.

Šī ir otra mūsu pasaku grāmata, kuru ir sarakstījis vecā G. F.

Stendera dēls Aleksanders Johans. Jaunais Stenders ir savas pa-

sakas stipri pārstrādājis, kādēļ tās arī neizklausās tik populāras
kā vecā Stendera pasakas. Turklāt šī grāmata ir arī trīs-četrreiz

mazāka par vecā „Pasakām un stāstiem", kādēļ viņai pasaku pē-
tīšanā samērā maza nozīme.

Divdesmitā stāstiņā par „krietno Ģedertu" mēs sastopam

stipri sagrozītu pasaku par mākslīgo zagli (A. 1525 D). Tas atkal

ir plaši pazīstams joku stāsts, kas ir izplatījies gandrīz pie visām

Eiropas tautām.

Divdesmittrešais numurs ir tas pats vecā Stendera 62. stāsts,

tikai pārgrozīts un pārstrādāts. Reiz dzīvojuši trīs brāļi: Tenis,

Atis un Gusts. Tenis aizceļojis ar kuģi „uz tālām svešām zemēm"

un no viņa nebija dabūta „nekāda ziņa", kādēļ „visi turēja to par

nomirušu". Atis palicis par tirgotāju un apprecējis arī bagātu tir-

gotāja meitu. Gusts izmācījies „remeša jeb snikera amatu" un

apprecējis „godīga kurpnieka meitu", kas bijusi „laipna un mudīga

strādniece". Atis ar savu sievu dzīvo bagātībā un lepnībā, kamēr

Gusts ~ar sviedriem savā vaigā" pelnī maizi. Pēc tēva nāves

Atis, būdams „pilns viltīgas gudrības", piesavinās sev atkal lielāko

mantības daļu. Gusts saslimst un nomirst, „atstādams sievu bez

mantas ar trim bērniem". „Nabaga atraitne" tomēr prot nopelnīt
sev un bērniem pārtiku. Nevienam negaidot, pārnāk arī Tenis,

„kas 20 gadu svešumā maldījies". Viņš apģērbj „kādu vecu uz-

valku", uzmeklē brāli Ati un sāk tam sūdzēties par savu nelaimi.

„Stipra vētra" esot sadragājusi viņa kuģi „ar visām mantām" un

viņš pats „tikko caur peldēšanu savu dzīvību izglābis". Atis ar

sievu grib no viņa atkratīties, žēlodami to tikai ar vārdiem. Kad

Tenis tomēr vēl neiet projām un iebilst vēl par tēva mantību, tad



107

izceļas ass strīdus. Tenis nu aiziet „kluss un skumīgs" un uzmeklē

mirušā brāļa Gusta atraitni. Tā uzņem nelaimīgo vīrabrāli ļoti

laipni un ir gatava tam vēl ar savu nabadzību sniegt mazu palī-
dzību. Tas nu ķeras Tenim pie sirds un viņš izstāsta, ka viņš tikai

izlicies par nabagu, lai pārbaudītu savus radus. Viņš nu bagātīgi

apdāvina Gusta atraitni, nopērk lepnu namu pilsētā, uzaicina na-

baga brāļasievu par savu saimnieci un pārnes no kuģa greznajā

dzīvoklī visas savas bagātības. Nu arī Atis dabū zināt, ka brālis ir

lielākais bagātnieks pilsētā. Viņa sieva tūliņ steidzas pie Gusta

atraitnes un lūdz to, visādi glaimodama, lai viņus priekš Teņa at-

vainojot. Drīz pēc tam Atis ar sievu atbrauc arī pie Teņa pa-
sērsties. Tas viņus uzņem ļoti laipni un mierīgi noklausās viņu
glaimus. Pēc beigtām sarunām, Tenis paziņo saviem viesiem, ka

viņš esot nolēmis precēt Gusta atraitni. Šie nu grib vēl Teni at-

runāt, ka „tāda precēšanās esot visai ātri norunāta, neesot labi

apdomāta", bet ar to tik vēl vairāk atsvešinās no Teņa, kurš patie-
šām liekas salaulāties ar Gusta atraitni. Pēc div gadiem Atis lielu

parādu dēļ krīt nabadzībā, bet Tenis dzīvo ar savu sievu laimīgi.

Divdesmitceturtais stāsts ir jau devītā nodaļā pieminētā „Tūk-
stoš un vienas nakts" pasaka par desmit tēliem. Lai arī šo var

pieskaitīt pie skaistākām arābiešu pasakām, tomēr tautas dzejai

viņa ir par abstraktu, kādēļ tā, cik mums tagad zināms, nekur

Eiropā nav izvērtusies par tautas tradiciju.

Pirmā lasīšanas grāmata. Mājas un skolas

bērniem par labu sarakstīta no Paula Emila

Šaca, Tirzas un Velēnas mācītāja. Rīgā, 1844.

Šī P. E. Šaca grāmata ir latviešiem pirmā ievērojama bērnu

lasāmā grāmata, kas turklāt no 1844. līdz 1883. gadam ir piedzī-

vojusi astoņus izdevumus. Lai gan veca Stendera pasaku grā-

mata ir daudz vecāka un lielāka, tomēr Šaca lasāma grāmata ir

pie latviešiem nesamērojami vairāk izplatīta, kadeļ visas Šaca pa-

sakas ir tautā pazīstamas. To ievērojot, pakavēsimies arī pie šīm

fābulām, kaut gan tās pa lielākai daļai ir ņemtas no veca Stendera

grāmatas.

1. Suns ar gaļas gabalu. Šī ir ceturta G. F. Stendera pa-

saka, kas jau augšā ir minēta.

2. Vārna, kas ar svešām spalvām izpušķojas. Šī ir 22. Sten-

dera pasaka, kas pieder pie Aisopa fābulām, un ir uzrakstīta arī

lībiešu valodā (J. A. Sjogrēn's Livische Grammatik, 444).

3. Divi kazas. Tā ir pazīstamā rietumu Eiropas pasaka, par

divi kazām, kas sāk badīties uz šauras laipas. Arī pie lībiešiem.

(Sjogrēn's, Livische Grammatik, 445).
4. Pelīte gudriniece. Šī arī ir rietuma Eiropas pasaka par

peli, kas krīt slazdā. Pie lībiešiem (Sjogrēn, 445).
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5. Skudra un sisenis. Šī 19. Stendera pasaka, kas cēlusies

no Aisopa fābulām.

6. Lapsa un azis. Šī ir 65. Stendera pasaka (A. 31), kas jau

augšā ir minēta.

7. Gailis un lapsa. Pie Stendera 71. (A. 62), ka jau augša
minēts.

8. Vilks un dzērve. Pie Stendera 26, tāpat.
9. Lācis un pele. Pie Stendera 35 (A. 75), tāpat.

10. Lapsa pie lauvas bedres. Šī ir pazīstamā Aisopa pasaka,
kur lapsa neiet lauvas bedre, tadel ka pēdas tur ieiet, bet nenāk

vairs atpakaļ.
11. Krauklis un lapsa. Šī pasaciņa jau augša ir minēta. Pie

Stendera 25, (A. 67).
12. Zaķis un zvirbulis. Šacs šo pasaciņu ir ievietojis arī

dziesmas veidā Nr. 9. Pie Stendera 11, kā jau augšā minēts.

13. Žagata un lapsa. Tā ir pazīstamā Gellerta pasaka, kur

žagata stāsta lapsai, ka aste viņai esot piektā kāja. Pie Sten-

dera 33.

14. Lapsa un vilks. Pie Stendera 64 (A. 1 un 2), ka jau

augšā minēts.

Beidzot še vēl ir jāpiemin no dziesmu pasaciņām Nr. 8. par

„priedīti, kas tīkoja pēc jaukāka lapu goda". Šo pasaciņu, kā man

profesors M. Boms (Boehm) laipni paziņo, esot 1813. gadā vācu

dziejnieks Fr. Rukerts sacerējis savai māsai par ziemas svētku

dāvanu. Par paraugu viņam varētu būt noderējusi pasaka par

trim nelaimīgām vēlēšanām. Latviešu valodā to ir tulkojis bīskaps

K. Ulmanis. Šī pasaciņa, kā mēs vēlāk redzēsim, ir pie mums uz-

rakstīta jau no tautas mutes un turklāt ar dažādiem papildinā-

jumiem.
Pasaciņas priekš bērniem. No J. Zvaigznītes.

Pirmais krājums Jelgavā 1859. Otrs krājums Rīgā 1861. Trešais

krājums Rīgā 1861.

Visas šīs pasakas J. Zvaigznīte ir tulkojis no brāļu Grimmu pa-
saku krājuma, izņemot tikai piecas H. K. Andersena pasakas, ku-

ras ir ievietotas pirmā krājumā. Kamēr vecais Stenders un Šacs
ir pie mums veicinājuši zvēru pasaciņu jeb fābulu izplatīšanos, tik-

mēr J. Zvaigznītēm pieder pirmā roka mūsu īsto pasaku kuplinā-
šanā. To jau skaidri var vērot no tā, ka pati pirmā J. Zvaigznītes

pasaka par Ancīti un Grietiņu ir pie mums laikam tapusi par vis-

populārāko. Bet lai nu gan vai itin visas J. Zvaigznītes pasakas
ir sastopamas starp mūsu tautas tradicijām, tomēr tādēļ vien mēs

vēl nevaram apgalvot, ka J. Zvaigznītes grāmata būtu pie mums

viņu pirmais un vienīgais avots. Nav man ne mazāko šaubu par

to, ka lielākā dala vācu pasaku ir pārnākusi pie mums ar mutes

vārdiem un turklāt nevis no brāļu Grimmu pasaku krājuma.
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Devītā nodaļā pārrunātais pasakas varonis brāļu Grimmu

grāmatā tiek saukts par „Drosselbart" (Grimm 52, A. 900), kuru
J. Zvaigznīte tulko gluži pareizi par Stradabārdu (111, 2); bet

A. Lerchsļs-Puškaitis ir uzrakstījis pasaku par Brusubārdu (I, 5),
kas gan būs cēlies no cita vācu varianta, kur šo karali sauc „Bro-
selbart" (J. Bolte und G. Polīvka, Anmerkungen, I, 444).

Visā Latvijā ir pazīstama pasaka par impampi (Grimm 64,
A. 571), kas ir cēlies no vācu pasakas „Himphampv (Bolte-Polīvka,
Anmerkungen, 11, 41 un 42); bet Grimmu variantā šā vārda nav,

un vispārīgi šāda pasaka, cik man līdz šim ir zināms, nav tulkota

latviešu valodā.
_

Šī pasaka ir tagad izplatījusies pa visu Eiropu un

daži meklē tās sākumus skandināviešu Edā.

Tikpat pazīstama kā iepriekšējā ir mums vēl kāda pasaka par

trim māsām, kuras nolaupa trīs zvēri (A. 552); bet A. Lerchis-

Puškaitis ir uzrakstījis Džūkstē-Pienavā kādu šās pasakas vari-

antu par lešķavas ķēniņu, kas mums atgādina pazīstamo brie-

smoņa vīru citā pasakā (Grimm 88, A. 425 C). Šādas pasakas, kā

liekas, atkal nav tulkotas latviešu valodā un Grimmu pasaciņās nav

arī nekāda vārda, kas līdzinātos šim lešķavas ķēniņa nosauku-

mam. Bet tā ka nu šī pasaka pieder pie vispopulārākām Eiropā
un ir tur pazīstama visdažādākos variantos, tad gan nav mums

šaubu, ka tā ir pie mums ienesta un laikam gan atkal no vācu

puses. Šim briesmoņa vīram dažos variantos tiek daudzināti ļoti
ērmoti nosaukumi un viens no tiem ir ārī ~Konig Aschelein" kādā

vācu variantā (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 11, 262). Tā tad no

kāda šim līdzīga nosaukuma būs arī cēlies lešķavas ķēniņa vārds.

Pēdējie trīs piemēri mums pierāda to svarīgo faktu, ka rietuma

Eiropas pasakas pārceļo pie mums arī ar mutes variantiem, kādēļ

mums nav jāpārspīlē grāmatu pasaku nozīme. Bet apskatot Šaca

lasāmo grāmatu, mēs redzējām, ka no tās gandrīz visas pasakas

ir pārgājušas tautas mutē, kādēļ arī J. Zvaigznītes pasakas būs

nevien lasītas, bet arī stāstītas tālāk. To ievērojot, apskatīsim še

tās katru par sevi.

I, 1 (1.1. p.). Par Ancīti un Grietiņu (Grimm 15, A. 327 A). Šī

iemīļotā pasaka ir izplatījusies nevien pa visu Eiropu, bet arī tālu

ārpus tās robežām, tā ka grūti noteikt viņas dzimteni, kā jau 9. no-

daļā ir minēts (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 115—126).

I, 2 (8.1. p.). Par vienu princesi. Šis Andersena joku stāstiņš
laikam nav pārgājis tautas mutē.

I, 3 (9. 1. p.). Par stārkiem. Šī Andersena fantāzija ir tautas

garšai drusku par abstraktu.

I, 4 (13. 1. p.). Par šķiltavām. Šo pasaku Andersens ir pār-

strādājis no kādas tautas pasakas.

I, 5 (20. 1. p.). Par vilku un septiņiem kazlēniem. (Grimm 5,
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A. 123). Līdzīga zvēru pasaciņa bijusi jau laikam senajiem romie-

šiem pazīstama (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 37—42).

I, 6 (22. 1. p.). Par to, kā vienam izdevās (Grimm 7, A. 1610\

Veci tautas joki par zemnieku, kas vardēm devis naudu skaitīt,

sastopami pa daļai jau Tūkstoš un vienā naktī un Itālijā no

14. gadu simteņa (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 59—67).
I, 7 (26. 1. p.). Par nesmuko jauno pīlīti. Šī ir viena no skai-

stākām Andersena pasaciņām, bet tautas garšai par abstraktu.

I, 8 (35. 1. p.). Par žīdu krūmos (Grimm 110, A. 592). Tas ir

rietuma Eiropas joku stāsts, kas pazīstams jau no 16. gadu sim-

teņa (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 11, 490—503).

I, 9 (39. 1. p.). Par trim sliņķiem (Grimm 151, A. 1950). Šis

joks par slinkiem karaļa dēliem ir sastopams jau iekš Gesta Ro-
manorum un Indijā no 14. gadu simteņa (Bolte-Polīvka, Anmer-

kungen, 111, 207—213).

I, 10 (40. 1. p.). Par īkstīti (Grimm 45, A. 700). Pie angļiem

un vāciešiem šī pasaka ir sastopama jau no 16. gadu simteņa sa-

kot, bet fantāzija par pārāk mazu cilvēciņu ir pazīstama jau seno

grieķu un latīņu rakstos (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 389—

398).

I, 11 (43. I. p.). Par gudriem ļautiņiem (Grimm 104, A. 1384).
Še ir runa par muļķa sievu, kas pārdevusi bez naudas trīs govis
un trešo govi paturējusi ķīlām. Cita sieva sūtījusi savam miru-

šam vīram uz paradīzi naudu. A. Arne par šo pasaku ir sa-

rakstījis veselu grāmatu: „Der Mann aus dem Paradiese"

(FFC. 22. Hamina 1915). Vispirms šī pasaka ir sastopama

kādā latīņu dziesmā no 1509. gada. J. Bolte to tura par kādu

vecu franču stāstiņu. A. Arne aizrāda, ka jau 13. gadu simtenī

Rēgensburgas mūks Bertolds brīdinot ļaudis no blēžiem, kas stā-

stot, ka viņi nākot no debesim un varot mirušiem dāvanas aiz-

nest. Šī pasaka ir pieminēta arī jau sestā nodaļā.

I, 12 (47. 1. p.)_. Par salmu, ogli un pupu (Grimm 18). Vis-

pirms šī pasaka ir sastopama kādā vidus laiku dziesmā, kas

ir uzglabājusies 15. gadu simteņa rokrakstā (Bolte-Polīvka, An-

merkungen, I, 135—137).

I, 13 (48. 1. p.). Par eglīti. Šī ir Andersena pasaciņa, kas

ar savu dzejisko fantāziju nav tik viegli atstāstāma.

I, 14 (56. 1. p.). Par treis veirim mežā (Grimm 13, A. 403B).
Šī pasaka, kur ļaunā pamāte sūta savu pameitu ziemā zemenes

meklēt, ir pazīstama visā Eiropā, un ir sastopama jau Baziles

Pentameronā (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 99—109).

11, 1 (5. 1. p.). Par varžu ķēniņu un dzelžu Indriķi (Grimm 1,

A. 440). Šai pasakā ķēniņa meita apsolās vardei par sievu, bet

pēdīgi varde pārvēršas par ķēniņa dēlu. Liekas, ka šī pasaka
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bijusi Vācijā pazīstama jau 13. gadu simtenī (Bolte-Polīvka, An-

merkungen, I, I—9).1—9).
11, 2 (8. 1. p.). Par Māras bērniņu (Grimm 3, A. 710). Šās

talu izplatītas pasakas motīvi ir sastopami jau no veciem laikiem,

par ko arī jau augšā rakstīts.

11, 3 (12. 1. p.). Par to, kā viens bīties mācījās (Grimm 4,

A. 326). Šo pasaku daži pētītāji tura par vecu ģermāņu tautas

tradiciju.

11, 4 (21. 1. p.). Par uzticamo Jānīti (Grimm 6, A. 516). Šī

pasaka, kā jau augšā minēts, esot Indijā cēlusies, bet samaisīju-
sies ar kādu Eiropas teiku, kas esot pazīstama jau no 11. gadu

simteņa.

11, 5 (28. 1. p.). Par divpadsmit brāļiem (Grimm 9, A. 451).
Māsa atpestī savus divpadsmit brāļus, kuri ir pārvērsti par krauk-

ļiem. Šī plaši pazīstamā pasaka ir sastopama jau Baziles Penta-

meronā (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 70—75).

11, 6 (32. 1. p.). Par lupatniekiem (Grimm 10, A. 210). Šai pa-

sakā ir runa par gaili, vistu, pīli, kniepadatu un šujamo adatu,
kā tie vienu krodzinieku sakaitinājuši. Ši pasaka ir sastopama

ļoti dažādos variantos visā Eiropā un Āzijā līdz pat Japānai.

11, 7 (34. 1. p.). Par brālīti un māsiņu (Grimm 11, A. 450).

Brālītis ar māsiņu bēg no ļaunās pamātes, raganas, mežā, kur

brālītis tiek pārvērsts par stirnu. Māsiņu apprecē ķēniņa dēls,
bet ragana nogalina jauno ķēniņieni un ieliek savu meitu tai vietā.

Beidzot ragana dabūj bargu sodu, bet māsa ar brāli tiek izglābti.
Šāda pasaka ir Eiropā un Āzijā plaši pazīstama (Bolte-Polivka,

Anmerkungen I, 79—96).

11, 8 (39. 1. p.). Par trim vērpējām (Grimm 14, A. 501). _Šī
pasaka, ka jau devītā nodaļa ir aizrādīts, esot veca ģermāņu

pasaka.

11, 9 (42. ļ. p.). Par pelnurušku (Grimm_2l, A. 510A). Šādu

pasaku daudzina nevien Eiropa, bet arī Āzija un Āfrika, un daži

viņas motīvi ir attiecināmi jau uz vissenākām pasaku liecībām,
lai gan pasakas tagadējais veids nav vecāks par vidus laiku bei-

gām un jaunu laiku sākumu.

11, 10 (48. 1. p.). Par sniega māti (Grimm 24, A. 480). Šī pa-

saka ar savu ļauno pamati līdzinās iepriekšējai pasakai un ir pār-

ceļojusi no vecās pasaules arī uz Ameriku.

11, 11 (51. 1. p.). Par septiņiem kraukļiem (Grimm 25, A. 451).
Šī pasaka ir tikai augšējās piektās pasakas (Grimm 9, A. 451)
variants.

11, 12 (53. 1. p.). Par sarkanmicīti (Grimm 26, A. 333). Par

šo pasaku jau ir rakstīts devītā nodaļā.
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11, 13 (55. 1. p.). Par gudro Ilzīti (Grimm 34, A. 1450). Šo

joku stāstu sastopam vispirms 1585. gada Vicenhauzenes Hein-

richa Gotinga dziesmā (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 335—342).

11, 14 (58. 1. p.)
L Par_ sprīdīti (Grimm 37, A. 700). Šis atkal

ir variants no augša minētas pasakas (I, 10. Grimm 45, A. 700).
11, 15 (63. 1. p.). Par vistiņas bērēm (Grimm 80). Šis joku

stāstiņš pieder pie tā sauktajām ķēdes pasaciņām. Vistiņa ir aiz-

rijusies un gailīts tiek raidīts no viena palīga uz otru, kamēr

vistiņa nomirst (Bolte-Polīvka 11, 146—149).

111, 1 (3. 1. p.). Par Radputniņu, Fundevogel (Grimm 51,
A. 313A). Šai pasakā ir runa par divu bērnu maģisku bēgšanu
no raganas. Šādā variantā šī pasaka liekas būt vācu tautas tra-

dicija (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 442—3).
111, 2 (5. 1. p.). Par Stradabārdas ķēniņu (Grimm 52, A. 900).

Šī pasaka jau ir augša pārrunāta.
111, 3 (8. 1. p.). Par_ Sniegbaltīti, Sneewittchen (Grimm 53,

A. 709). Šī atkal ir loti tālu izplatījusies pasaka. Ķēniņiene vēlās,

ka viņai būtu bērns „tik balts kā sniegs, tik sarkans kā asins".

Tas ir loti vecs dzejisks skaistuma izteikums. To mēs sastopam

Parcifāla teikā, mongoļu Sanang Secena vēsturē un vēl daudz

citos rakstos (Bolte-Polīvka, I, 450—464).
111, 4 (16.1. p.). Par Lukulukulociņu, Rumpelstilzchen, (Grimm

55, A. 500). Še ir runa par meitu, kurai kāds ļauns gars palīdz
salmus par zeltu savērpt. Viņai izdodas uzminēt, ka šā gara
vārds ir Lukulukulociņš (A. Lerchis-Puškaitis I, 131. Nieciņš)
un tā atsvabinās no bargā līguma. Šo vārdu J. Zvaigznīte gan

būs dzirdējis no kāda varianta tautas mutē, jo citās vācu pasakās

patiešām ir sastopami līdzīgi nosaukumi, p. p.: Horle-riorle-Wip,

Ettle-Pettle, Ekke-Nekkepenn v. t. pr. (Bolte-Polīvka, Anmer-

kungen, I, 490—498). Šī pasaka ir arī jau pārrunāta ceturtā un

devītā nodaļā.

111, 5 (18. 1. p.). Par suni un zvirbuli (Grimm 58, A. 248).
Šai pasaka braucējs sabrauc zvirbuļa draugu suni, bet zvirbulis

par to atriebjas un noved braucēju līdz galīgai nabadzībai un

nāvei. Līdzīgas pasakas ir sastopamas pie daudz tautām no se-

niem laikiem; mūsu fābula tomēr varētu būt ienesta no Indijas,
un tādā gadījumā būtu Eiropā izveidojusies dažādos variantos

(Bolte-Polīvka, Anmerkungen, I, 515—519).
111, 6 (21. 1. p.). Par Pincīti un Kaķīti, Der Frieder und das

Katerlieschen (Grimm 59, A.1387, 1291, 1653A, 1385, 1791, 1386).
Šas pasakas pirmo dalu mes jau sastopam 41. veca Stendera

stāstā, tikai Grimmi šeit vēl ir pielikuši citus līdzīgus jokus klāt.

111, 7 (26. 1. p.). Par Visuvisuspalvainīti, Allerleirauh (Grimm
65, A. 510B). Ķēniņš grib precēt pats savu meitu, kura uzvelk kādu

kažoku, šūtu no vīsādām ādām, un aizbēg no tēva. Viņa iestājas
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pie sveša ķēniņa par kalponi, un beidzot to apprecē ķēniņa dēls.

Šī populārā Eiropas pasaka ir pazīstama arī tālu ārpus Eiropas
robežām. Francijā un Itālijā daudzināta jau no 16. gadu simteņa.

111, 8 (30.1. p.). Par Jorindu un Joringeli (Grimm 69, A. 405).
Ragana pārvērš skaisto Jorindu par putnu, bet Joringelis viņu
izglābj un atsvabina no raganas lāsta. Šī ir laikam vācu pasa-

ciņa (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 11, 69).
111, 9 (33. 1. p.). Par Anci, kas laimē bija (Grhnm_B3, A. 1415).

Ancis mainīdams pazaudē visu savu pelņu, bet vinnē derības, ka

viņa sieva par to neskaitīsies. Tas ir plaši pazīstams joku stāsts,

kas tomēr neliekas būt visai vecs (Bolte-Polīvka, Anmerkungen,

11, 199—203).
111, 10 (37. 1. p.). Par nabagu un bagāto (Grimm 87,_A. 750).

Nabaga vīrs uzņem pie sevis par nakti Dievu, kuru bagātais bija
noraidījis. Bagātais to dabūj zināt un dzenas Dievam pakal, lai

viņu uzaicinātu ari pie sevis. Dievs par to atvēl ari viņam trīs

velēšanās, bet šis nejauši pārsakās un nekā nepanāk. Šī pasaka
ir Joti līdzīga piecdesmitsestajam vecā Stendera stāstam. Šeit

mēs sastopam senu-senos uzskatus, ka Dievs staigājot pa zemi,

lai pārbaudītu laužu tikumus.

111, 11 (41. L P-). Par gudro zemnieka meitu (Grimm 94,
A. 875). Ķēniņš apprecē zemnieka meitu, saskaistas reiz ar to

un dzen viņu projām, atļaujot viņai tomēr ņemt to līdz, kas viņai
esot vismījāks. Viņa nu vēlās ņemt līdz'pašu ķēniņu. Brāli
Grimmi domā, ka šī pasaka esot cēlusies no senās islandiešu

teikas, kā ķēniņš Ragnars apprecē Aslaugu. A. Olriks spriež, ka

šī islandiešu teika dibinoties uz tautas pasakas, kas esot vēl ve-

cāka par teiku. T. Benfejs turpretī ir pārliecināts, ka šī pasaka
esot pārnesta no Indijas uz Eiropu. J. Bolte aizrāda, ka šī pa-
saka varbūt tomēr būšot attīstījusies Eiropā, lai arī dažas saites

vedot uz austrumiem (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 11, 349—373).

111, 12 (44.1. p.). Par visziņa dakteri (Grimm 98, A. 1641).
Šī pasaka ir pārrunāta jau astotā nodala. Cits pasakas variants
ir jau latviski atstāstīts 1800. gada kalendārā, kas ir iespiests Rīgā

pie Millera, „pilsēta grāmatu spiedēja".

111, 13 (45. 1. p.). Par gudro skroderīti (Grimm 114, A. 850).
Skroderis uzmin princeses slepenas zīmes, uzvar ar viltību laci

un apprecē to princesi. Šī joku pasaka ir visā Eiropā pazīstama.
111, 14 (48. 1. p.). Par Sniegbaltīti un Rožusarkanīti, Schnee-

weisschen und Rosenrot (Grimm 161, A. 426). Abas meitenes ielaiž

savā būdiņā vienu lāci, kurš nokauj vienu punduru, kas bijis bur-

vis. Tad arī lācis tiek vaļā no sava lāsta un top atkal par ķē-

niņa dēlu. Šī pasaka esot laikam cēlusies no kāda franču stāstiņa
no 18. gadu simteņa. Lai gan šis stāsts liecina par rakstnieka

mākslīgu apstrādājumu, tomēr viņa motīvi pieder pie vecām un
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īstam tautas tradīcijām (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 111,
250—260).

111, 15 (53. 1. p.). Par četriem skunstniekiem, die vier kunst-

reichen Briider (Grimm 129, A. 653). Šī pasaka jau ir apskatīta
astotā nodaļā.

111, 16 (56. 1. p.). Par Vienacīti, Divacīti un Trīsacīti (Grimm

130, A. 511). Māte kopā ar Vienacīti un Trīsacīti nevar ieraudzīt

skaisto Divacīti, un nedod tai ēst, bet slepeni to ēdina kāda kaza.

Trīsacīte to izzina un kaza tiek nokauta. Divacīte aprok kazas

iekšas un tur izaug skaists koks ar sudraba lapām un zelta au-

gļiem. Garām jāj bagāts kungs un vēlās kādu zelta augli, bet tikai

Divacītei dodas augli rokā. Viņš nu apprecē skaisto Divacīti.
Šī pasaka līdzinās tai par Pelnurušķīti un ir arī gandrīz tikpat

plaši pazīstama.

111, 17 (62. 1. p.). Par ērkšķurozīti, Dornroschen (Grimm 50,

A. 410). Šī pasaka ir jau diezgan sīki pārrunāta otrā un devītā

nodaļā.

Kāda nozīme bijusi tautā J. Zvaigznītes pasakām, to aizrāda

viņa paša liecība otrā krājuma priekšvārdos: „Šī [iedrošināšana]
nenāca [man] ne no kādiem lieliem vīriem, bet no bērniem,

...kuriem [šīs pasakas] taisni biju rakstījis. Daži lielāko daļu

gandrīz no galvas zināja. Arī pieaugušie sacījās ar viņiem izlu-

stējušies un piespieda [mani], lai vēl tādas pašas vairāk rakstot."

Tā nu varam saprast, kā daža laba no šīm pasakām varēja pāriet
tautas mutē. Šo J. Zvaigznītes iesākto darbu ir turpinājis J. Ban-

kins, kā mēs redzēsim, apskatot sekošo grāmatu.

Šis un tas, svešs un pats. Stāstiņi, pasakas
un blēņudziesmas jeb ziņģes, sarakstītas un

sameklētas no J. Bankina, Aizkraukles skol-

meistara un ērģelnieka. Jelgavā 1872. g.

Līdz ar dažādiem stāstiņiem un tautas tradīcijām mēs sa-

stopam šai grāmatā arī dažas tulkotas pasakas, no kurām še ap-
skatīsim tikai tādas, kurām līdzīgas ir mums uzrakstītas arī par

tautas pasakām.

8. stāsts (5. 1. p.). Trīs laupītāji. Trīs laupītāji nokāvuši un

aplaupījuši bagātu tirgotāju. Jaunāko aizsūtījuši uz pilsētu iepirk-
ties pārtiku. Par to laiku abi vecākie nosprieduši jaunāko nokaut,

lai laupījums paliktu viņiem abiem vien. Tā domājis arī jaunākais
un pielicis atnestam vīnam nāveszāles. Jaunākais nu ticis nosists,

bet arī abi vecākie miruši no nāves zālēm. Šo stāstiņu mēs jau
pazīstam kā vecā Stendera sestā stāsta variantu.

15. stāsts (10. 1. p.). Muzikants vilku bedrē. Viens vijoļu

spēlētājs nācis no tirgus mājā, apmaldījies mežā un iekritis vilku

bedrē, kur jau bijis viens vilks. Muzikants no bailēm sācis spē-
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let un vilks gaudojis līdz. Pa to troksni sanākuši arī citi vilki.

No rīta mednieki izglābuši nelaimīgo muzikantu.

27. stāsts (17. 1. p.). Gudrais ganapuika. Ganapuika atbild

ķēniņam uz šādiem trim jautājumiem: cik ūdens pilienu jūrā?
cik zvaigžņu ir pie debesim? cik acumirkļu ir mūžībā? Šī ir

jau astotā nodaļā pārrunātā pasaka par ķeizaru un abatu (Grimm
152, A. 922).

8. pasaka (40. 1. p.). Ka lapsa ar stārku mielojas. Šī ir mums

jau pazīstamā devītā Stendera pasaka.
15. pasaka (45. L p.). Vilks ar cilvēku. Vilks negrib ticēt

lapsai, ka no cilvēka visiem zvēriem jābaidās, un grib iet ar to

spēkoties. Par vecu vīru saka lapsa, ka tas tik esot bijis cilvēks.

Par puiku viņa izskaidro, ka tas tik vēl būšot cilvēks. Kad nu

sastop mednieku, tad lapsa saka, ka tas esot cilvēks. No cīņas

vilks izbēg tikko pusdzīvs. (Sal. Grimm 72, A. 157.) Šās pasakas

pirmos sākumus jau meklē pie seniem grieķiem un romiešiem.
17. pasaka (46. 1. p.). Nelaimīga andele. Bezdelīga, sikspār-

nis un ērkšķukrūms sabiedrojušies kopā un gribējuši sūtīt vienu

kuģi ar precēm uz Indiju. Ērkšķukrūms salasījis visādas drēbes,
bezdelīga zelta gabalu un sikspārnis aizņēmies tam pašam nolūkam

no radiem un pazīstamiem naudu. Kuģis ar visām precēm no-

slīcis. No tā laika bezdelīga lidinās pa ūdens virsu, meklēdama

savu zelta gabalu, sikspārnis nedrīkst rādīties par dienu, baidī-

damies no saviem parādu devējiem, un ērkšķukrūms ķeras pie
visām drēbēm, lai pārliecinātos, vai kādam nav viņa noslīkušās

drēbes. Līdzīga fābula ir sastopama jau pie Aisopa.
18. pasaka (47. 1. p.). Gulbis un vārnas. Gulbis peldējis pa

ezeru un aizmidzis. Vārnas no skaudības apmetušas viņu par to

laiku ar dubļiem. Kad gulbis pamodies, viņš palīdis zem ūdens

un iznācis ārā vēl baltāks. Tā nu vārnas palikušas kaunā.

Ka šī J. Bankina grāmata ir diezgan daudz pirkta un_ lasīta,
to var redzēt no tā, ka jau pēc diviem gadiem viņš laiž tautas otru

krājumu, kuru ievada ar šādu uzrunu lasītājiem: „Mans pirmais

„šis un tas" liekas Jums labi paticis." Tomēr vairāk kā J. Zvaigz-
nīte un J. Bankins ir veicinājis pasaku izplatīšanos L. Hērvāgens

ar savu „Skolas maizi".

Skolas-maize jeb otra dala Šaca lasīšanas

grāmatai, ko ar draugu palīdzību skolniekiem

apgādājis Ludvigs Hērvāgens, Gaujenes drau-

dzes mācītājs. No 1867. gada līdz 1886. gadam iznākuši

Rīgā pie E. Plātes pavisam desmit izdevumi.

Šeit mēs apskatīsim vienīgi pasakas, kas uzņemtas „Skolas-

maizē" un no tām arī tikai tādas, kas jau pārgājušas tautas mute.

1. Par pelīti, putniņu un desu (Grimm 23)._ Pelīte, putniņš

un desa dzīvojuši kopā vienā mājā pilnā mierā un tiem nekas
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nekaitējis. Katrs darījis savu darbu. Bet reizmūsu putniņš sa-

ticis svešu putnu, kas to izsmējis, ka šis strādājot vairāk par

pelīti un desu. Nu putniņš pastāvējis, ka vaigot darbus pārmainīt,
bet pēc tam visi trīs gājuši bojā. Šī liekas būt veca pasaka, kas

uzrakstīta jau 1650. gadā. Latviešu stāstītājiem viņa ir tomēr

par abstraktu.

2. Par vistiņas bērēm. Šī pasaka jau ir J. Zvaigznītes grā-

matā (11, 15).

3. Gailītis brauc uz slepkavu bedri (Grimm 41, A. 210). Šī

pasaka ir tik iepriekšējās variants.

4. Septiņi uz vienu cirtienu (Grimm 20, A. 1610, 1060, 1062,

1052, 1051, 1115). Še ir savienoti vairāki populāri joku stāsti, kā

nespēcīgais gudrinieks uzvār muļķa stiprinieku.
5. Laba andele (Grimm 7, Ā. 1642, 1610). Skat. Zvaigznītes

pasakās I, 6.

6. Par trim brāļiem (Grimm 124, A. 654). Viens brālis var

skrejošam zirgam kājas apkalt, otrs skrejošam zaķim bārdu no-

dzīt un trešais tik ātri zobenu vicināt, ka viņam lietus netiek

virsū. Vispirms šai līdzīgu pasaku ir uzrakstījis franču domini-

kānis J. Gobii Junior ap 1300. g. 16. gadu simteņa franču joku

grāmatās ir jau sastopama tagadējā veida pasaka, kura vairāk-

kārt tiek tulkota arī vācu valodā (Bolte-Polīvka, Anmerkungen,

111, 10—12). Par paraugu šim joku stāstiņam gan būs noderējusi
no Indijas ienestā pasaka par četriem mākslinieku -brāļiem, kuru
ir tulkojis arī J. Zvaigznīte (111, 15) un kas jau ir pārrunāta 8. no-

daļā.
7. Galdiņ klājies, zirdziņ stiepies, runga no maisa! (Grimm

36, A. 563). Arī šī pasaka ir jau apskatīta 8. nodaļā.
8. Brīnuma katls (Grimm 103, A. 565). Še ir runa par katlu,

kas bez apstāšanās vāra putru, kamēr īpašnieks neliek viņam

apstāties. Šādā veidā šis stāstiņš varētu būt veca ģermāņu pa-

saka, bet vispārīgi neiztukšojami trauki jau pieder pie tālu izpla-
tītiem senlaiku mītiem, kā jau ir aizrādīts 8. nodaļā, runājot par

jauno testamentu.

9. Meli bez gala (Grimm 159, A. 1930). Še ir savienot] vai-

rāk melu motīvi bez ciešāka sakara. Šī pasaka līdzinās vēl se-

košam 14. numuram.

10. Kā_ kaķis ar peli māju valda (Grimm 2,A. 15). Kaķis
ar peli, kopā dzīvodami, iekrājuši ziemai taukus. Kaķis iet trīs

reiz zagšis pie taukiem, apēd tos un stāsta pelei ka gājis kristī-

bās. Krustdēlu vārdi esot bijuši: Aiztukšīts, Pustukšīts, Iztukšīts.

Šī pasaka var būt cēlusies Skandināvijā, kur tad kaķa un peles
vietā bijuši lapsa ar lāci. Arī latvieši stāsta vairāk par lapsu
un lāci.

11. Vīrs un sieva skabumaķerne (Grimm 19, A. 555). Na-
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baga vīrs ar sievu sastop zelta putniņu, kurš izpilda viņu vēlē-

šanās. Bet kad sieva nav ne ar ko apmierināma, tad viņi krīt

atkal vecā nabadzībā. Šis vīrs ir parasti zvejnieks un putniņa
vietā no iesākuma bijusi zelta zivtiņa, kā arī pašu Grimmu pasa-

ciņā. Putniņš ir sastopams citā vācu variantā, kurš tad arī tul-

kots „Skolas-maizē". Motīvs par sievas neaprobežojamām iegri-
bām ir jau ļoti vecs un tālu pazīstams; bet pārrunātā veidā šī

pasaka ir Jaunāka un ir izplatījusies visvairāk pie ģermāņu un

slavu tautām.

12. Nepateicīgais dels. Dels slēpj no teva ceptu gaili, bet
tas pārvēršas par kaupiņu un lec dēla ģīmī.

13. Sniegamate. Šī ir tapati pasaka, kuru jau J. Zvaigznīte

tulkojis (11,10).
14. Par Lejputrijas zemi (Grimm 158, A. 1930). „Skolas-

maizes" variants ir daudz plašāks par brāļu Grimmu pasaciņu.
Līdzīgas teikas ir sastopamas jau no seniem laikiem, bet mūsu

pasaka ir minēta vispirms 1163. gadā, kur šo zemi sauc latīņu
valodā „Cucania".

15. Par asaru krūzīti. Mātei parādās mirušais bērns un lūdz

to, lai tā vairs par viņu neraudot. Tā ir plaši pazīstama teika

Eiropā.

16. Tiepīgais bērns
.

Te ir runa par bērnu, kas pec nāves

vēl izrādījies tiepīgs.

17. Dzīvības mūžs. Ta ir pazīstama teika, ka Dievs lopiem

un cilvēkiem mūža garumu lēmis.

18. Lapsa un zosis (Grimm 86, A. 227). Lapsa atļauj zosim

priekš nāves vēl Dievu lūgt, bet viņu lūgšanai nav gala. Tas

ir tālu izplatīts joku stāsts (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, X,

206—210).
19. Gudrs kalps. Saimnieks suta kalpu govi meklēt. Tas

saka ka govs viņš gan neesot atradis, bet trīs strazdus. Saim-

nieks prasa, kur tad viņi esot? Kalps atbild: „Vienu redzu, otru

dzirdu, trešo dzenu."

20. Gana-puika. Tas ir tas pats J. Bankina grāmatas 27.

stāsts, kas jau augšā ir pārrunāts.
21. Par septiņiem malēniešiem, Die sieben Sch\vaben (Grimm

119). Tas liekas būt vecs vācu joku-stāsts, kas jau no 15. gadu

simteņa ir rakstos sastopams (Bolte-Polīvka, Anmerkungen, 11,

555—560).
Beidzot vel minēsim 71. numuru „Lauva un vilks", kas sa-

stāv no Ruģēna sadzejotās pasakas par slimo lauvu. Vecā Sten-

dera pasaku grāmatā šī fabula ir ievietota ar piecdesmit ceturto

numuru.

Skolas-maizes otra dala, ko ar_ draugu pa-

līdzību apgādājis Ludvigs Hērvāgens, vecs
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Gaujenes draudzes mācītājs. No 1874. līdz 1880. ga-

dam iznākusi pie E. Plates Rīgā trijos izdevumos.
Šas grāmatas pirmā nodala pastāv no 17 teikām, kuras pa

lielākai daļai ir pašu latviešu tradicijas.
1. Padoms dumjam nepalīdz (Grimm 143, A. 1696). Muļķa

dēls redz ugunsgrēku un domā, ka viņam jāpalīdz dedzināt, un

dabūj par to pērienu. Tēvs pamāca, ka viņam vajadzējis ūdeni

liet virsū. Viņš nu satiek divus cilvēkus runājamies un lej tiem

ūdeni virsū, par ko atkal dabūj sitienus. Tēvs pamāca, ka viņam

vajadzējis galvu vidū bāzt. Viņš redz, ka divi suņi plēšas, bāž

galvu vidū, un suņi viņam norauj galvu. Tas ir pazīstamās pasa-

kas latviešu variants, kas stipri atšķiras no Grimmu pasakas.
Šī pasaka ir laikam ienesta no austrumiem, bet ir Eiropā no jauna

pārstrādāta. Vācijā viņa ir uzrakstīta jau 16. gadu simtenī.

2. Dumjā sieva. Tas ir latviešu variants no tās pasakas,

kuru sastopam pie Stendera (41. stāsts) un J. Zvaigznītes (111, 6).
3. Brīnuma kaķis (Grimm 48, A. 103. 104). Meža zvēri sa-

bīstas no kaķa. Šī pasaka gan atkal ir ienesta no Vācijas, bet

gan ar mutes vārdiem. Grimmu variants stipri atšķiras no šā

latviešu pasaku varianta.

4. Ka Salaca savu vardu dabūjusi. Latviešu teika.

5. Dundāgas zaļā jumprava. Šī Kurzemes teika ir papla-
šināta ar grāmatu ziņām.

6. Pils, Vidzemes Blankas ezerā slīkusi. Šī igauņu teika ir

tāpat ar rakstu liecībām pārtaisīta.
7. Sabiles skaista freilene. Piektam numuram līdzīga Kur-

zemes teika.

8. Velna puisis. Šī pasaka ir latviešu variants no pasakas

par burvi un viņa mācekli (Grimm 68, A. 325), kas jau ir ap-

skatīta astotā nodaļā.
9. Burtnieku pils un ezers. Par šo teiku var atkal to pašu

piezīmēt, ko par 5. un 7. numuru.

10. Ka Peipus ezers celies. Par šo teiku ir taspats sakāms,

kas par 6. numuru.

11. Arions. Ši teika ir jau treša nodala apskatīta.
12. Zemgales ķēniņa meita. Šī ir lokalizēta tautas pasaka un

tāda ziņa pārvērsta par teiku. Viņa jau ir apskatīta treša un

devītā nodaļā.
13. Vanemunes dziedāšana. Šī ir igauņu teika.

14. Kā Embakas upe cēlusies. Arī igauņu teika.

15. Dvīņu-brāli Pēteris un Pāvils. Šī liekas būt stipri pār-

strādāta teika jeb pasaka.
16. Videvuts. Šis stāstiņš ir prūšu, nevis latviešu teika, kā

tas ir nosaukts mūsu grāmatā. Nav mums arī droši zināms, cik

tālu tā dibinās uz drošām senprūšu tradicijām.
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17. Indulis. Šī romantiskā pasaka ir tīšām pagarināta un

izpušķota, jo īstā tautas teika liekas būt bijusi gluži niecīga (Sal.
P. Šmits, Etnogrifisku rakstu krājums, I, 2).

Te nu mēs redzējām, ka pie mums ir pārnestas arī ar rakstu

palīdzību nevien seno grieķu un romiešu fābulas, bet arī mūsu

laiku pasakas. Šīs zinas tomēr nebūtu pilnīgas, ja mēs še vēl ne-

pieminētu „Tūkstoš un vienas nakts" pasakas, kuras, kā jau

augšā minēts, pie mums ir parādījušās vairāk krājumos.

Tūkstoš un viena nakts. Arābiešu pasa-

k a_s, ko jaunībai par derīgu laika kavēkli un

mācību latviski sarakstījis T. Zilpaušs. Jel-

gavā 1866. g.

Šis krājums iesākas ar pazīstamo „Tūkstoš un vienas nakts"

ievada pasaku. Reiz Indijā valdījis ļoti bagāts un varens karalis

Šeherbans, kurš bijis ļoti neuzticīgs un dusmīgs uz sievietēm.

Reiz to bijusi pievīlusi vina mīļotā karaliene, un no tā laika viņš
nevien savu karalieni licis nokaut, bet arī ikkatru sievieti, kuru

viņš pie sevis aicinājis. Kad jau loti daudz jaunavas šā bija

dabūjušas savu galu, tad paša vezīra meita Šehersade vēl uzņē-

musies iet pie karaļa. Viņa tam sākusi stāstīt pasakas un viņš
atlicis nāves sodu arvien uz nākamo dienu. Kad nu viņa tūkstoš

un vienu nakti tā bijusi stāstījusi, tad Šeherbans viņu apprecējis
par savu sievu.

1. Uzmodies gulētājs. Kalīfs Haruns al Rašids nonāk, par

svešinieku pārģērbies, pie tirgotāja Hasana, kurš izsaka savu

vēlēšanos, ka viņš gribētu vienu dienu par kalifu būt. Kalīfs

liek viņu iemidzināt un pārcelt uz savu pili, pēc kam Hasans jau
pamostas par kalifu. Vakarā viņš atkal tiek iemidzināts un aiz-

vests uz savu māju. Līdzīgu pasaku mēs jau dzirdējām vecā

Stendera 11. stāstā.

2. Klibais skolmeistars. Skolotājs iemācījis savus skolniekus

viņu godbijīgi apsveicināt, kad viņš šķauda. Reiz skolnieki to velk

no akas un šis sāk šķaudīt. Kad skolnieki atkal pēc iemācītās

kārtības to apsveicina, viņiem izšļūk valgs no rokām un skolotājs
iekrīt akā. Šī pasaka ir vēl atkārtota M. A. „Tūkstots un vienā

naktī" (1902.) Nr. 2.

3. Skauģis un apskaustais. Bagātais tirgotājs Bezars nevar

ieraudzīt savu nabaga kaimiņu Ali. Pēdējais atstāj pilsētu, no-

pērk mazu mājiņu uz laukiem un paliek par dervišu, kuru izdau-

dzina par loti slavenu. Atnāk Bezars, iegrūž viņu no skaudības

vecā akā un aizbēg pats projārm Akā dzīvo labi gari, kuri iz-

glābj Ali un izstāsta tam, kā izglābt apburto sultāna meitu. Tas

viss Alim izdodas un viņš apprecē atpestīto sultāna meitu. Šas

pasakas tālāku variantu mēs jau redzējām J. Zvaigznītes un L. Hēr-
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vagena sniega-mate. Otrreiz viņa ir iespiesta M. A. „Tukstots

un vienā naktī" (1903.) Nr. 4.

4. Trīs prinči un burvja putns. Vienam sultānam bija trīs

dēli, kuri no kāda ceļotāja dabūja zināt, ka tālā svešā zemē esot

kāds brīnuma putns, kuru saucot „bulbul al sijak" (vaidu lakstī-

gala), un kurš visu zinot, kas pasaulē notiekot. Vecākais brālis

nu tūliņ dodas ceļā to putnu uzmeklēt, un atdod vidējam brālim

savu mantoto tēvu-tēvu gredzenu, kas tam tūliņ darīšot pirkstā

sāpes, ja viņam kāda liela nelaime gadīšoties. Pēc kādiem mē-

nešiem vidējais brālis sajūt pirkstā sāpes, atdod gredzenu jau-

nākajam un pats aizceļo, lai uzmeklētu vecāko brāli un bulbula

putnu. Pēc ilgāka laika sajūt arī jaunākais pirkstā sāpes un aiz-

ceļo meklēt savus brāļus. Viņš nemitējas tikmēr meklēt, kamēr

neatrod to mežu, kur uz kāda ciedru koka zelta būrī mīt bulbuls.

Putnam atlaižoties, viņš dzird vispirms kādu mīlīgu skaņu un bei-

dzot tas žēlīgi lūdzas, lai viņam uzsaucot: „Izdusies!" Kad jau-

nākais brālis paliek klusu, tad putns ielien būrī un pēc kāda

brīža aizmieg. Nu jaunais varonis aiztaisa steigšus būra durvis,

un bulbuls atzīstas par uzvārētu, atdodams tam savu gredzenu.
Nu viņš dabūj zināt, ka viss tas mežs pastāv no cilvēkiem, kas

pārvērsti par kokiem, un ka to starpā atrodas arī viņa brāli. Jau-

nākais brālis nu gādā, kā visi šie koki tiek atkal par cilvēkiem,

kuri glābējam ir ļoti pateicīgi, tikai abi brāli paliek no skaudības

auksti. Ceļā viņi apmetas pie viena ezera, kur abi vecākie brāli
noslīcina jaunāko. Šie nu pārnāk mājā un uzdodas par bulbula

atradējiem. Par jaunāko brāli viņi melo, ka tā nemaz neesot

redzējuši. Jaunākais tomēr nenoslīkst vis ezerā, bet tiek ienests

kāda ūdens gara kristāla pilī. Pamodies viņš tur ierauga sev

blakus skaistu karaļa meitu, kuru ļaunais ūdens gars nolaupījis

un atnesis pie sevis. Ar bulbula gredzena palīdzību, kuram kalpo
kāds gars, viņam izdodas ūdens briesmoni nogalināt un atsva-

bināt skaistuli no apcietinājuma. Pasaka beidzas ar brāļu izlīg-
šanu un varoņa laimīgām kāzām. Šī pasaka ir visā Eiropā ta-

pusi par tautas tradiciju (A. 550, Grimm 57) un viņas beigās mēs

redzam mūsu Kurbada teikas vecāko variantu.

5. Mazais kuprainis. Šo kupraini atrod uz ielas beigtu un

vairāk cilvēku, citu* pēc cita, ved viņa dēļ par slepkavību pie
karātavām. Beidzot kuprainis atdzīvojas un pēdējais vaininieks

tiek attaisnots.

6. Sumanas ķēniņš un dakteris Dubans. Sumanas karalis

Persijā bijis īsts varmāka, viņa lielākais prieks bijis laudim likt

galvas nocirst. Dievs par to viņu sodījis ar spitālību, tā ka tas

jau bijis nāvei tuvu un sācis nožēlot savus grēkus. Tad viņu

izdziedējis dakteris Dubans, kurš nu iecelts par pirmo padoma

devēju. Bet varmākam apnicis padoma devējs, kuram tas arī
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licis nocirst galvu. Šķirstīdams Dubana saģifteto grāmatu, miris

nu arī pats karalis.

7. Vērsis un ēzelis. Jājamais ēzelis dod padomu aramam

vērsim, lai šis turoties pretim un nedarot grūto darbu. Vērsis

arī paklausa. Bet nu vērsi nokauj un ēzeli sāk jūgt arklā. Otrreiz

šo pasaku sastopam M. A. „Tūktots un vienā naktī" (1903.) Nr. 8.

Tūkstoš un viena nakts. Arābiešu pasakas,
ko jaunībai par derīgu laika-kavēkli un mā-

cību latviski pārcēlis T. Zilpaušs. Otra dala.

Jelgavā 1867. g.

1. Kaupmanis un gars. Dusmīgs gars uzbrūk godīgam tir-

gotājam un grib to nogalināt par to, it kā šis būtu nositis vioa

dēlu. Tirgotājs lūdzas zvērēdams, lai ļaujot viņam vēl atva-

dīties no sievas un bērniem, ko gars arī atļauj. Tā ka tirgotājs
tura godīgi savu vārdu, tad gars to bagātīgi apdāvina.

2. Karismas princis un Jurģijas princese. Še ir runa par

brīnišķīgiem ceļojumu piedzīvojumiem, kur ir sastopami arī latvie-

šiem labi pazīstamie sumpurņi.
3. Nuredins un Beredins. No šās pasakas mums tikai ir

jāpiezīmē, ka še kāda skaista jaunava ir nosaukta Skaistīte, par

kuru jau ir minēts trešajā nodaļā. Šeit sastopam arī Jupi velna

nozīmē.

4. Riepnieks Hasan-Alhabals. Divi vīri strīdas par to, no

kā ceļoties pie laudim nabadzība. Viens saka, ka tur esot vai-

nīgs tikai mantas trūkums. Otrs apgalvo, ka turība nākot tikai

no laimes un čaklības. Viņi nu iedod nabaga valgu vijējam Ha-

sanam 200 zelta naudas gabalus, lai pārliecinātos, vai tas tiks uz

priekšu. Hasans iebāž dāvanu savā turbānā, bet kāds ērglis
aiznes viņam turbānu ar visu naudu. Vēl otrreiz dabūjis 200

zelta gabalus, valgu vijējs paslēpj tos vecā pelnu kastē; bet viņa

sieva, to nezinādama, pārdod pelnus ar visu kasti žīdam. Trešo

reiz abi draugi iedod viņam naudas vietā svina gabalu. Svinu

paņem no viņa viens zvejnieks par tīkla smagumu un apsola

viņam par to brangāko zivi. Zvejnieks atnes vēlāku valgu vi-

jējam vienu lielu zivi, kurā pēdējais atrod lielu dārgakmeni, pār-
dod to par lielu naudu un top bagāts. Kad nu abi draugi atnāk

atkal viņu apmeklēt, tad izgadās arī, ka viņa vecais turbāns un

pelnu kaste ar visu naudu nāk atkal viņa rokās.

5. Pacietīgais Abu-Zabars. Bagātais muižnieks Abu-Zabars

zaudē netaisnā kārtā visu savu mantu un arī savu sievu ar bēr-

niem; bet visu viņš lūko paciest bez kurnēšanas. Niknais sul-

tāns liek to beidzot iesviest vienā akā, bet te drīz saceļas ne-

mieri, sultānu ļaudis nogalina un Abu-Zabaru uzcel uz troņa, pie-

ņemdami to par sultāna brāli. Viņš gan vēlāk to kļūdu izskaidro,

bet viņu patura agrākā godā.
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Tai pašā 1867. gadā un tā paša J. V. Stefenhāgena apgādē
iznāk pāra mēnešu vēlāki vēl cits arābiešu pasaku krājums bez

autora minēšanas. Arī šis krājums, kuru tūliņ še apskatīsim tu-

vāku, būs ne mazāk ticis lasīts kā T. Zilpauša pasaku grāmatas.

Tūkstoš un vienas nakts visjaukākās pasa-

kas jaunekļiem par derīgu laika kavēkli sa-

rakstītas. Pirmā dala [otra dala laikam nav vairs drukā

parādījusies]. Jelgavā 1867. g.

1. Asans un sultāns Aruns. Šī ir tāpati, kas T. Zilpauša pir-
mās daļas pirmā pasaka: „Uzmodies gulētājs" un M. A. „Tūkstots
un vienas nakts" (1903.) trešā pasaka: „Aizmiegot un uzmo-

stoties."

2. Zvejnieka loms. Nabaga zvejnieks izzvejo no jūras mi-

siņa pudeli, no kuras iznāk viens gars, kas zvejnieku grib noga-

lināt. Bet pēdējam izdodas nepateicīgo garu ievilināt pudelē at-

pakaļ. Kad nu gars loti lūdzas, tad zvejnieks viņu tomēr atkal

atsvabina, par ko nu beidzot kļūst pie bagātības. Šie divi motīvi

ir Eiropā attīstījušies par divām patstāvīgām pasakām. Pirmo

pasaku (A. 331, Grimm 99) mēs jau esam apskatījuši devītā no-

daļā, un otru, par vīru un sievu skābuma ķērnē (A. 555, Grimm 19),
šepat desmitā nodaļā.

3. Mantas kārības alga. Te ir runa par kādu vīru, kas no

mantkārības tapis akls. Šī pasaka, cik man zināms, nav pārgā-

jusi tautas mutē.

4. Kāro pēc gudrības, bet ne pēc niekiem. No šās pasakas
ir viens motīvs plašāki pazīstams. Bagātam tirgotājam ir pare-

ģots, ka viņa dēls divdesmit gadu vecumā tikšot nodurts. Tēvs

viņu tai laikā noslēpj kādā slepenā pagrabā apakš zemes, bet

likteņa lēmums tomēr piepildās.
5. Mucinieks Asans. Šī ir tāpati pasaka, kas T. Zilpauša otras

daļas ceturtais numurs. Tikai riepnieka vietā še ir runa par mu-

cinieku. Šeit vecs kliju pods tiek pārmainīts pret ziepēm, tur

žīdam top pārdota pelnu kaste.

6. Ķēniņiene un maza pelīte. Šī pasaka ir tautas fantāzijai

par raibu un abstraktu. Šai pasakā mēs arī sastopam jau trešā

nodaļā pieminēto Skaistuvi.

7. Mīlestības spēks. Šai pasakā ir runa par plaši daudzi-

nātu motīvu, kur varonis ceļo uz tālu zemi pēc kādas dzīvības zā-

les, par ko jau ir rakstīts piektajā un astotajā nodaļā.
Baba un trīs viltnieki. Jauka pasaka priekš

jocīgiem laudim. Latviešu valodā sarakstīta

noK. Andersona Jelgavā 1868.
Šī pasaka par viltīgo zemnieku, kas, piemānīdams muļķus,

tiek pie bagātības (A. 1535, Grimm 61) ir itāliešu stāsts (G. F.

Straparola, Venezia 1550—53), kas laikam ir nācis no Indijas.
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„Tūkstoš un vienas nakts" piesietā Dalila, kura stāsta, ka viņai

piespiežot ar varu ēst medus raušus, tikai drusku līdzinās minētam

Babam, lai gan ārīgi pasaka ir pārstrādāta pēc arābiešu parauga.

Sultānene Kansade un četrdesmit veziri.

No „Tūkstoš un vien*as nakts" to izņēmis un lat-

viski pārcēlis E. Dūnsbergs. Jelgavā 1869.

Par pamatu šai grāmatai ir viena pati pasaka par sultāna

sievu Kansadi, kas iemīlējusi savu padēlu un to grib iemantot par

savu draugu. Tā kā viņš tomēr neielaižas, tad Kansade apsūdz to

par vainīgo un vēlās, lai sultāns savu dēlu notiesātu uz nāvi. Ve-

zīri aizstāv sultāna dēlu, grib lai lietu vēl izmeklē un sodu atliek.

Viņi, no vienas puses un Kansade no otras puses stāsta dažādas

pasakas, pavisam 16, savu domu aizstāvēšanai. Šīs pasakas pa

lielākai daļai neliekas būt ņemtas no arābiešu oriģināliem, ir vis-

maz pārstrādātas un nav sastopamas pazīstamajā G. Veila (Dr.
Gustav Weil) tulkojumā. To starpā ir ari dažas indiešu pasakas,
tikai tērptas arābiešu izteiksmē. Pie šām pieder 15. pasaka par

„malkas cirtēju un viņa nikno sievu", kas nav šķirama no mums

jau pazīstamās (4. nodaļā) niknās indietes, no kuras baidījies pat
kāds ļauns gars. No tā paša avota ir nākusi 16. pasaka par Indi-

jas „ķēniņa papagaili", kurā pārvēršas pats karalis, kamēr vezīrs

pāriet karaļa miesā. Rietuma Eiropas joku stāsts liekas būt 4. pa-
saka „par dārznieku, viņa dēlu un ēzeli", kur papriekšu jāj mazais

dēls, tad tēvs, tad abi divi, bet garām gājēji atrod to katrureiz par

nepieklājīgu. Tāda pati ir laikam arī 12. pasaka par „zultānu,
šeiku un prelātu", kur prelāts sarunājas ar šeichu „zīmju valodā",

kuru tomēr katrs ir gluži citādi sapratis. 11. pasaka par „Karismes

princi un Georgijes princesi mēs jau pazīstam no T. Zilpauša tul-

kojuma (11, 2). īstas arābiešu pasakas, kas ir sastopamas arī augšā
minētā G. Veila grāmatā, ir 1., 7. un 18. Pirmā pasaka ir tas pats

ievads, kuru atstāsta arī T. Zilpaušs pirmā krājuma sākumā. 7. pa-

sakā par „laulātu vīru un papagaili", tirgotājs aizceļojot atstāj

mājā papagaili, kas viņam visu izstāsta, ka's mājā noticis. Sieva

tomēr prot piemānīt arī papgaili. 18. pasakā „mālderis Mahmuds

no Ispahanas" redz kādu skaistules bildi, uzmeklē šo skaistuli un

dabūj to ar viltu pat no karaļa harēma laukā.

Divi stāsti iz Tūkstoš un vienas nakts. Jel-

gavā 1873.

Pirmais stāsts „trīs prinči un brīnuma lakstīgala" ir jau mums

pazīstamais stāsts par bulbula putnu, kuru jau T. Zilpaušs ir tul-

kojis (I, 4). Trešo reizi to atkārto M. A. „Tūkstots un vienā naktī"

(1903) Nr. 7. Otrā stāstā „abi Ķīnas prinči un viņu māsa" ir runa

par diviem Ķīnas ķeizara dēliem, kuri pēc visādiem kavēkļiem
atsvabina savu māsu, kuru kāds gars ir aizvedis tālā svešumā.

Kopmaņa dels un skunstīgs burvja zirgs. No
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tūkstoša un vienas nakts izstrādājis J. Auf-

manis. Jelgavā 1874.

Pirmā pasaka ir par bagāta Damaskas tirgotāja dēlu Ga-

nemu, kas nonāk Bābelē un krīt nejauši kalīfa Haruna al Rašida
nežēlastībā. Vēlāku viņš apprecē kalīfa radinieci un pats kalīfs

apprecē viņa māsu. Otrā pasakā kāds indiešu burvis piedāvā Per-

sijas karalim mākslīgu koka zirgu, ar kuru var pa gaisu skriet.

Karaļa dēls aizskrien ar to zirgu uz Indiju un pārnāk no turienes

ar Indijas karaļa meitu. Burvis nozog princesi un aizlaižas līdz ar

to uz sava zirga uz Kašmiru. Karaļa dēlam tomēr izdodas dabūt

savu līgavu rokā un pārnākt uz koka zirga ar to atpakaļ pie sava

tēva.

Tūkstoš un vienas nakts visuskaistākās

pasakas. Jaunībai un viņas draugiem par 1a i-

kakavēkli latviski tulkojis J. X (aptei) ns. Rīgā

1877.

Visa šī grāmata pastāv no Sindbada brīnišķīgiem ceļojumiem,

kuri, kā jau augšā minēts, atgādina grieķu varoņa Odiseja maldī-

šanos. Pirmā un ceturtā ceļojumā ir tur runa par milzu putnu

rochu, kāds ir labi pazīstams arī Eiropas pasakās. Otrā ceļojumā
Sindbads ar saviem pavadoņiem krīt vienača milža varā, kurš

apēd vienu no viņa biedriem. Par nakti Sindbads ar draugiem iz-

dedzina milzim aci, pēc kam visi aizbēg. Milzis gan vēl sviež bē-

gļiem ar klintsgabaliem, bet tie jau ir tālu iebraukuši jūrā, tā ka

sviedieni viņiem vairs nav kaitīgi. Šī, kā redzams, ir pazīstamā

grieķu Polifēma teika, kas pārgājusi arī pie arabiešiem. Trešā

ceļojumā Sindbads svešumā apprecējās; bet kad viņa sieva saslimst

un nomirst, tad pēc vietējās ierašas arī viņš tiek aprakts līdz ar

savu mirušo sievu. Beidzot viņam tomēr izdodas atrast izeju
no apakšzemes alas.

Arābiešu stāsti, Tūkstoš un viena nakts.

Latviski no K. Stālberga. I—3. Jelgavā 1878—1879.

K. Stalbergs iesāk savu grāmatu ar šādiem vārdiem: „Še
pirmo reiz pasniedzam arābiešu stāstus jeb pasakas „Tūkstoš un

viena nakts", kas jau gadu simteņiem citām Eiropas tautām pazī-

stami un vienmēr ar lielu jautrību un patikšanu top lasīti. Kas līdz

šim latviešu valodā ar to vārdu „Tūkstoš un viena nakts" atradās,

nav „Tūkstoš un viena nakts", bet tikai gauži nepilnīgi, pa lielākai

daļai neskaidri pārcēlumi no kāda savilkta un pamazināta vācu iz-

strādājuma bērniem
... Tulkotājs, arabiski neprazdams, turējies

pie pilnīga tulkojuma, ko Heidelbergas universitātes austruma va-

lodu profesors Dr. Gustavs Veils vācu valodā izdevis."

Lai nu gan G. Veils ir tulkojis savas pasakas no arābiešu va-

lodas, tomēr viņa grāmata vēl nepieder pie pilnīgākām, kādas Ei-

ropas valodās ir publicētas par „Tūkstoš un vienu nakti". Veila
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oriģināla nav tomēr bijis itin visu pasaku un dažus variantus viņš
ari tīšām ir izlaidis.

I, 1. „Tūkstoš un vienas nakts" ievadu mēs jau sastapām pie
T. Zilpauša un E. Dūnsberga; K. Stālbergs atkārto to jau trešo

reizi, atstāstot to, zināms, pilnīgi pēc G. Veila. Ceturto reizi to

atkārto M. A. „Tūkstots un vienā naktī" (1903).
I, 2 (14. 1. p.). Stāsts no kopmaņa un gara. Ari šis stāsts ir

jau pie T. Zilpauša sastopams (11, 1).
I, 3 (19. 1. p.). Stāsts tā pirmā sirmgalvja ar stirni. Pamāte

nobur savu padēlu par teļu un grib lai to nokauj. Patiesība nāk

gaismā, dēls tiek atburts un pati pamāte pārvērsta par stirnu.

I, 4 (22.1. p.). Stāsts tā otrā sirmgalvja ar abiem suņiem. Tu-

rīgais brālis palīdz diviem saviem palaidnīgiem brāļiem, bet tie

to grib noslīcināt un aplaupīt. Turīgais brālis izglābjas, bet abi

noziedznieki tiek pārvērsti par suņiem.

I, 5 (25. 1. p.). Stāsts tā trešā sirmgalvja ar zirgēzeli. Sieva

sadraudzējas ar melno vergu un pārvērš savu vīru par suni. Vīrs

atrod citu burvi, kas to pārvērš par cilvēku un viņa sievu par zirg-
ēzeli.

I, 6 (27.1. p.). Stāsts no zvejnieka un gara. Šis stāsts jau ir

pārrunāts kādā tulkojumā (I, 2) bez autora, no 1867. gada. Trešo

reizi tas ir atkārtots Pūcīšu Ģederta „Tūkstots un vienā naktī"

(1898) Nr. 1.

I, 7 (31.1. p.). Stāsts no grieķu ķēniņa un ārstes Dubana. Šis

stāsts ir arī pie Zilpauša (I, 6) un vēlāku (1903) pie M. A. Nr. 6.

11, 8 (34. 1. p.). Persiešu ķēniņš un viņa vanags. Medību va-

nags, sargādams karali no čūskas, neļauj tam dzert, bet viņš, to ne-

zinādams, dusmās nokauj savu vanagu.

I, 9 (35. 1. p.). Vīrs un papagailis. Šo pasaku sastopam E.

Dūnsberga krājumā (7).
I, 10 (36.1. p.). Mahmuds. Šī ir E. Dūnsberga 18. pasaka.

I, 11 (47. 1. p.). Akmeņa princis. Prinča sieva iemīlās melnā

vergā un pārvērš savu vīru līdz pusei par akmeni. Beidzot prin-
cis top atsvabināts un ļaundari dabūj savu sodu.

I, 12 (54. 1. p.). Trīs kalenderu stāsts. Pie trim bagātām jau-
navām Bagdadā ienāk papriekšu trīs muhamedāņu mūki kalen-

dāri un vēlāku par tirgotājiem izlikušies kalīfs Haruns al Rašids

ar savu vezīru Gafaru.

I, 13 (64. 1. p.). Pirmā kalendera stāsts. Šis kalendārs bijis

karaļa dēls, bet vezīrs nogāzis viņa tēvu no troņa. Viņam pašam
tomēr izdevies aizbēgt, zaudējot tomēr vienu aci un vēlāku pār-

ģērbjoties par mūku.

11, 1. Otra kalendera stāsts. Arī otrs kaleņdars ir karaļa dels,

kurš, laupītāju aplaupīts, bēg un reiz nokļūst kādā apakšzemes pilī,
kur viens ļauns gars ir apslēpis kādu karaļa meitu. Pēdējā iemīl
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princi, bet gars nokauj princesi un pārvērš princi par pērtiķi, kurš

savas gudrības dēļ nonāk atkal kāda karaļa rokās. Šā karaļa
meita uzsāk pazīstamo pārvēršanās cīņu (A. 325) ar ļauno garu

un atsvabina to no burvības. Šai pašā pasakā ir iepīts ari jau pie
T. Zilpauša minētais stāsts (I, 3) par skauģi un apskausto.

11, 2 (18. 1. p.). Trešā kalendera stāsts. Šo pasaku mēs jau

pazīstam no 1867. gada krājuma (bez autora) ceturtā numurā.

11, 3 (32. 1. p.). Pirmās sievietes stāsts. Divas vieglprātīgas
māsas grib noslīcināt savu trešo māsu, kura viņas arvien ir glā-
busi no posta. Tas neizdodas un abas ļaunās māsas tiek pārvēr-
stas par kuņām.

11, 4 (38. 1. p.). Otras sievietes stāsts. Kalifa dēls padzen
savu sievu no greizsirdības, bet pats kalīfs tos atkal savieno.

11, 5 (45. 1. p.). Stāsts par trim āboliem. Zudušā ābola dēļ
vīrs nokauj savu sievu domādams, ka sieva to dāvājusi vergam kā

savam mīlulim.

11, 6 (50. 1. p.). Nurudina un viņa dēla un Šemsudina un viņa
meitas stāsts. Šo pasaku ir uzņēmis arī T. Zilpaušs savā krā-

jumā (11, 3).
111, 1. Kupra stāsts. Arī šī pasaka ir mums jau pazīstama no

T. Zilpauša krājuma (I, 5). Vēl reiz viņa ir atkārtota M. A. „Tūk-
stots un vienā naktī" (1903) Nr. 5.

111, 2 (8. 1. p.). Kristītā stāsts. Vīrietis atdod mīļākai visu

savu naudu un beidzot ir piespiests zagt, par ko zaudē savu roku.

111, 3 (17. 1. p.). Kukņas uzrauga stāsts. Nabaga tirgotājs pēc

dažādiem kavēkļiem apprecē kalifa audžumeitu, bet dabūj no sie-

vas bargu sodu, ka neprot pēc ēdiena nomazgāt savas rokas, kā

pie kalīfa ir parasts.

111, 4 (24. 1. p.). Žīdu ārstes stāsts. Jauna cilvēka dzīvoklī,
Damaskas pilsētā, par nakti tiek nokauta viņa mīļākā. Baidīda-

mies no soda, viņš to slepeni aprok. Beidzot lieta nāk gaismā un

jaunajam cilvēkam draud bargs sods. Pēdīgi izskaidrojas, ka paša
Damaskas valdnieka meita nokāvusi tur no greizsirdības savu

māsu. Soda vietā viņš nu apprecē valdnieka meitu.

111, 5 (31. 1. p.). Skrodera stāsts. Jauns cilvēks noiet slepeni

pie savas mīļākās, bet viens bārddzinis no muļķības visu izstāsta,

tā kā jaunais cilvēks tikko izglābjas no nelaimes.

111, 6 (43. 1. p.). Bārdas dzinēja stāsts. Bārddzinis piebie-

drojas desmit laupītājiem, kuri tiek vesti uz nāves sodu, un iz-

glābjas no nāves tikai tādēļ, ka bende atceras, ka viņam tikai des-

mit noziedznieki jānogalina.

111, 7 (44. 1. p.). Bārdas dzinēja pirmā brāļa stāsts. Kuprains
skroderis iemīlās vienā kundzē, kurai tas izdara visādus darbus;
bet kad viņš grib kundzei tuvoties, tad viņas vīrs to nodod tiesai.

111, 8 (47.1. p.). Bārdas dzinēja otra brāļa stāsts. Vezīra sieva



127

piedzirda muļķa vīrieti, ta ka tas beidzot pliks ieskrien laužu
pulkā.

111, 9 (50. L p.). Bārdas dzinēja trešā brāļa stāsts. Trīs ne-

redzīgi nabagi ir sakrājuši lielu naudu. Pie viņiem ienāk viens

blēdis un grib nozagt viņu krājumu, bet neredzīgie sacel troksni un

nu visi tiek novesti uz tiesu, kur arī blēdis izliekas par neredzīgu.
Pie pēršanas blēdis stāsta, ka viņi visi esot redzīgi un ka viņš gri-
bot tikai savu ceturto mantas dalu, ko tie trīs viņam gribot atņemt.
Blēdis dabū naudu un aizmūk.

111, 10 (53. 1. p.). Bārdas dzinēja ceturtā brāļa stāsts. Mie-

snieks dabūj par galu viltotu naudu, tad viņu apvaino, ka viņš pār-

dodot cilvēku galu un beidzot to vēl nosoda kā uzbrucēju.

111, 11 (55. 1. p.). Bārdas dzinēja piektā brāļa stāsts. Vīrs

manto no mirušā tēva tikai loti maz naudas un nopērk par to glā-

zes, kuras grib pārdot un beidzot iekrāt lielu bagātību. Tad viņš
domā precēt vezīra meitu, un ja tā nebūtu diezgan pazemīga, tad

spert tai ar kāju. Ar kāju sperot, viņš sadauza arī savas glāzes.
Līdzīgas pasakas ir arī latviešiem labi pazīstamas.

111, 12 (61. I. p.). Bārdas dzinēja sestā brāļa stāsts. Bagāt-
nieks uzņem pie sevis kādu svešnieku un grib to izjokot. Tas prot

asprātīgi pretī turēties un beidzot abi top par lieliem draugiem.
Šeit nu esam apskatījuši visus „Tūkstoš un vienas nakts" ag-

rākos tulkojumus, kādus vien J. Misiņa un citās bibliotēkās esmu

dabūjis. Šis pārskats gan nu vēl nebūs gluži pilnīgs, bet tomēr

var domāt, ka tik retis kāda grāmatiņa būs palikusi neievērota.

Vēlāku tulkotām pasakām vairs nebija tādas izdevības tapt par

tautas tradicijām, jo drīz vien pēc augšā minētām grāmatām parā-

dās arī pirmie lielie latviešu tautas pasaku krājumi (Fr. Brīvzem-

nieka 1887. un A. Lercha-Puškaiša I. dala 1891. gadā). Nākošās

lielākās tulkoto pasaku grāmatas ir šādas: J. Šablovska „Pasakas

ar bildēm" (1893) un Pūcīšu Ģederta „Tūkstots un viena nakts"

(1898). Bet šo un citu vēlāku tulkotu pasaku lasītāji vēl nepieder

pie vecākās paaudzes, no kādas mēdz uzrakstīt vecās tautas pa-
sakas. Turklāt pagājušā gadu simteņa astoņdesmitos un deviņ-
desmitos gados starp latviešiem jau bija tik daudz skolnieku, kas

varēja lasīt arī vācu un krievu pasaku grāmatas, tā ka tulkojumiem

pasaku populārizēšanā vairs nebija agrākās nozīmes. Mūsu dienās

ari jau paši vecie stāstītāji parasti prot izšķirt grāmatu pasakas un

tautas tradicijas.
Citādi turpretim mums ir jāskatās uz agrākām pasaku grāma-

tām. Izsaukumi kā: „Bulbul, atdusies!" (A. 550) un „Zēzām, at-

daries!" (A. 676) varēja nākt tikai no grāmatām, bet bērnības die-

nās es pats tos esmu dzirdējis no vecu laužu mutes. Tas tomēr

vēl nenozīmē, ka arī visi šo pasaku varianti būtu cēlušies no „Tūk-
stots un vienas nakts" tulkojumiem, jo daži varianti līdzinās vai-
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rāk vācu pasakām nekā arābiešu oriģināliem. Bieži vien šajās

pasakās mēs sastopam pazīstamus motīvus, kuri var noderēt salī-

dzināšanai ar mūsu pasakām. Daži mūsu pasaku krājēji, kā liekas,
ir pārnesuši pat kādus īpašvārdus no šām arābiešu pasakām uz

mūsu tautas tradicijām. Pie šādiem piemēriem pieder jau augšā
minētā Skaistīte. Varbūt arī Jupis, kas no iesākuma bijis pazīstams

tikai dažos Kurzemes apgabalos, šādā ceļā ir izplatīts pa visu Lat-

viju. Beidzot ir mums no svara arī negatīvi slēdzieni, kādēļ dažas

skaistas pasakas, kas nereti ir pat vairāk grāmatās atkārtotas, nav

tomēr pārgājušas tautas mutē. No augšā pievestiem piemēriem
mēs varam pārliecināties, ka pie tādiem pieder abstraktas, ero-

tiskas un pesimistiskas pasakas.
Loti noderīgs mums būtu pilnīgs pārskats par visām tulkotām

pasakām, izmantojot pat visus agrākos laikrakstus un kalendārus;
bet šāds darbs ir mums vēl pārāk grūts, kamēr mums vēl nav pil-

nīgu bibliotēku un grāmatu rādītāju. Turpretī mūsu nelielajā ie-

vadā tik plašs darbs nesaskanētu arī ar citu nodalu samēru. Laik-

raksti un kalendāri arī netiek parasti ilgāki uzglabāti un vairākkārt

lasīti, kādēļ viņos ievietotām pasakām nav visai labas izdevības

pāriet tautas tradicijās. Mūsu nolūkam jau pietiek ar augšā ap-

skatītām grāmatām, kamēr kāds izsmeļošs pārskats par visām tul-

kotām pasakām ir vēl jāatstāj kādam plašākam pētījumam nāka-

mībā.
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11. Pasaku stāstītāji un uzrakstītāji.

Par pasaku stāstītājiem A. Lerchis-Puškaitis raksta sava pa
saku krājuma septītās daļas ievadā šā: „Teicēju pulkā bija daudz

tadu, kas 20 līdz 50, ja pat 70 pasaku vieni paši atminēja izstā-

stīt; bet caurmērā gan vairāk tādu, kas ne desmit pasaku neiz-

stāstīja."
Šeittadnu arī godam pieminēsim ievērojamākos Lercha-Puš-

kaiša stāstītājus. Kāds Kaspars Čipiņš, 70 gadu vecs, esot viņam
izstāstījis 70 pasaku. No 97 gadi vecās Ilzes Zilbārdes viņš esot

uzrakstījis ap 50 pasaku. Trīna Ķempe, saukta par Čībeni, Dārta

Knore, saukta par veco Dačiņu, un Lavīze Pudze esot katra ap
trīsdesmit pasaku atcerējusies.

Runādams par mūsu pasaku bagātību A. Lerchis-Puškaitis

raksta savas grāmatas pirmās daļas ievadā: „Lai būtu kā būdams,
vēl māmiņu diezgan, kas šos dabas literatūras burtus māk lasīt.

Ka tas patiesība, to pierāda arī šis krājums [še jārēķina visas trīs

pirmās daļas], kurš vienā pašā savienotā Džūkstes-Pienavas no-

vadā desmit gadu laikā sakrāts." Tāds pasaku daudzums ir savākts

vienā no gaišākiem Kurzemes apgabaliem, kur bez šaubām jau
daudz tautas tradīcijas bija aizmirstas. Varam iedomāties, kādi

milzīgi tautas tradīciju archīvi mums varētu būt, ja šā būtu iz-

mantoti visi Latvijas pagasti.
A. Lerchis-Puškaitis ir saskaitījis pavisam 113 stāstītājus Kur-

zemē, 30 Vidzemē un vienu pie Prūsijas latviešiem, kopā 144 stā-

stītājus ar zināmiem vārdiem. Lielākā dala uzrakstītāju gan nav

minējuši savu teicēju vārdus, bet spriežot pēc saviem piedzīvoju-

miem, A. Lerchis-Puškaitis vēro visam savam pasaku krājumam
vairāk simtu stāstītāju.

Arī es atminos no savas bērnības vairāk teicēju, kuri varēja
stāstīt ļoti daudz pasaku, tikai nožēloju, ka netiku visas uzrakstījis.
Tomēr ari manas uzrakstītās pasakas, kuras līdz ar tautas dzie-

smām un māņiem atstāju tēva mājā, Raunas Lisēniešu Peksī, ir lie-

linieku laikā izputinātas un iznīcinātas. Atmiņā man ir palikušas
tikai biežāki daudzinātās pasakas, kuras tad arī esmu šeit uzrak-

stījis no jauna. No vecā krājuma ir izglābtas tikai četras pasakas,

kuras biju nosūtījis K. Mūlenbacham dialektu paraugiem. Visvai-
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rāk pasaku materiāla esmu mantojis no trim stāstītājiem: sava

tēva-tēva, veca mūrnieka Pētera Dankas un kādas vecas sieviņas
Bindu Annas. Mans tēva-tēvs, būdams medinieks, bija liels putnu
un zvēru cienītājs, kādēļ visvairāk stāstīja pasakas un teikas par

zvēriem. Vecais Danka ticēja pēc viņa paša vārdiem „māžiem",

par kuriem tad arī vairāk mēdza stāstīt. No viņa atceros arī kā-

das pasakas par Dievu un Velnu, par zvēriem Noāsa šķirstā un

kādu skaistu stāstiņu par mūžību. Visvairāk pasaku gan laikam

dzirdēju no Bindu Annas, bet no viņas atminu tikai vairs skaisto

jaunavu bez rokām, bulbula putnu un Zēzāmu.

No pasaku krājējiem, kuri ir vākuši šīs tradicijas lielāka mera,

ir minami Fr. Brīvzemnieks-Treilands (1846—1907), Ansis Lerchis-

Puškaitis (1859—1903), D. Ozoliņš (1856—1916) un Augusts Bīlen-

šteins (1826—1907). Visi viņi ir jau miruši, bet viņu sakrātie ma-

teriāli ir mums uzglabājušies, izņemot tikai D. Ozoliņa rokrakstus,

kuri pasaules kara laikā tikuši aizvesti uz Sibiriju, kur tad lielākā

dala no viņiem ir gājusi bojā. A. Lercha-Puškaiša pasaku septītās

dajas otras puses manuskripts bijis nodots Pēterpils Zinātņu aka-

dēmijai, bet no turienes laimīgi dabūts atpakaļ. Tas tad nu arī ir

izlietots mūsu krājumā.

Pilnīgs pasaku uzrakstītāju rādītājs tiks ievietots grāmatas
beigās, kādēļ par viņiem šeit vēl nerunāsim. Nevaram tomēr at-

stāt neminētus tos krājējus, kuri dažreiz ir uzrakstījuši nedrošas

pasakas, kādas vai nu paši ir tīšām sagrozījuši, vai arī — kas gan

mazāk ir domājams — viņus ir maldinājuši kādi teicēji. Pirmā

vieta še gan laikam piederēs Minnai Freimanei (no Cīravas), kura
ir gribējusi kuplināt mūsu mitoloģiju, uzrakstīdama pasakas par

Praurimu, Vaslu, Līgāju, Jupi, Ceru māti, Vēja-mātes dēliem un vēl

daudz citām dievībām. Uzticami tautas tradiciju krājēji nav dzir-

dējuši ne šādus dievus, ne arī šām līdzīgas pasakas.

Tāpat arī Kārlis Tarzieris no Druvienas ir atradis vairāk

dievu nekā to varam ticēt. Veselas piecas dažādas pasakas viņš
ir uzrakstījis par Krūmiņi un viņas meitu Nijoli (LP. V, 1, 22, V,
166 un VII, I, 1 [Iz, 18—20). Ja šī pasaka būtu pie latviešiem tā

iesakņojusies, ka tā būtu jau izvērtusies piecos stipri šķiramos va-

riantos, tad taču arī citi tautas tradiciju krājēji būtu par to ko dzir-

dējuši. Šī grieķu teika par Dēmētru un Persefoni ir pārnesta vis-

pirms uz leišiem, un kā leišu teika tā arī ir atstāstīta „Mājas Vieša*

1856. gada 26 numurā. No turienes šo teiku gan arī būs ņēmis
K. Tarzieris. Tālāku viņš ir vēl uzrakstījis neticamas pasakas par

„Sarkandari" un „Vāczemes Likteņa bedri" (Fr. Treilands Nr. 100),
par „Valas māti" un „Nevaļas māti" (LP. V, 1, 21) un par „Lau-
mīti" (LP. VI, 68). Ir arī jāšaubās, vai viņš Druvienā, Vidzemes

ziemeļos, būtu no tautas mutes dzirdējis kurzemnieku Jupi (LP, V,

1,53, VII, I, IHz, 18).
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J. Ozols no Saukas ir uzrakstījis teikas par „Pergruba kalnu"

(Fr. Treilands Nr. 27), par „Vīdolu" un „Latvi" (LP. V, 200), un par

„Dailīti" (LP. VI, 115, 24), kas līdzinās tikpat nedrošai Skaistītei.

K. Zīvers no Valtaiķiem daudzina vairāk reizes Piktuli (Fr. Trei-

lands Nr. 22 un_23, pūšamie vārdi Nr. 369) un vienreiz arī „Trim-

pu" (pūšamie vārdi Nr. 526).
Kāds rakstnieks Roberts Bērziņš, saukdamies par Upciemu

Mildu un Skaidrīti, zina mums stāstīt par „Lutekli" un „Lakstī-

galu" (LP. VI, 20), par «bruņinieku Urbānu" un „nāru" (LP. VI,

28, 1) un par dažādam neticamam dievībām. Līdzīgus ceļus ir

staigājis Kristaps Alksnis-Zundulis, bet pēdējā nedrošās pasakas
A. Lerchis-Puškaitis tomēr nav uzņēmis.

J. Siķens no Vecumniekiem ir iesūtījis „Dienas Lapas" etno-

grāfiskam pielikumam (I, 1891, VII) divas teikas par „bulbuliem
v

\
kuras abas ir uzņēmis arī A. Lerchis-Puškaitis (VII, I. lXp. 17 un

18). „Bulbul" (jālasa: būlbūl) ir persiešu vārds, kas nozīmē lak-

stīgalu un ir pārgājis arī arābiešu un turku valodā. Latviešu rak-

stos šo vārdu ir ievedis, kā jau desmitā nodaļā ir aizrādīts, T. Zil-

paušs ar savu „Tūkstoš un vienas nakts" tulkojumu (1866. g.). Lai

gan pasaka par bulbulu ir drīz vien pārgājusi tautas mutē, tomēr

nevaram ticēt, ka tik īsā laikā būtu attīstījušās arī veselas teikas

par bulbuliem, kas pārvērš cilvēkus par kokiem.

Viens no pēdējiem fantazētājiem tautas pasaku un teiku laukā

ir Krēsliņu Jānis, kas ir publicējis trīs burtnīcās „Litviešu teikas iz

Malienas" (1888—1890) un iesniedzis dažus materiālus arī «Die-

nas Lapas"etnografiskam pielikumam. Krēsliņu Jāņa lielākā kļūda
ir tā, ka viņš pazīstamas pasakas ir lūkojis saistīt ar zināmām vie-

tām un ērmotiem varoņiem, pārvērzdams tādā ceļā pasakas par

teikām. Tālāku viņš vēl ir piespraudis no sevis patriotiskus prā-

tojumus, bet par laimi turējies parasti pie īstiem pasaku motīviem,

kurus tomēr savā teikā par Lāčadēlu ir savirknējis par daudz raibi

kopā.

Arī citi pasaku uzrakstītāji ir dažreiz šo to grozījuši senatnes

cildināšanas labā, bet kā liekas, daudz mazākā mērā un nevainī-

gākā veidā nekā iepriekšējie. Šādas lietas ir arī jau pārrunātas

ievada pirmajā nodaļā.
Pēc šāda sprieduma par pasaku krājējiem skeptiski senatnes

pētītāji nu var domāt, ka visas pasakas, kuras iesūtījuši augšā mi-

nētie šaubīgie krājēji, būtu pavisam atmetamas. Kam tad_ lai nu

mēs vairs ticam, un vai mums pavisam ir kādi droši materiāli? Uz

to varam itin droši atbildēt, ka tik šaubīga tā lieta nebūt nav.

Mums ir vairāk tūkstošu itin drošu pasaku, kuru starpā pasaku

pētītājs gluži viegli varēs novērot katru anomālību. Arī K. Tar-

zieris, J. Ozols, K. Zīvers, R. Bērziņš, K. Alksnis, J. Krēsliņš un citi

līdzīgi pasaku krājēji ir piesūtījuši loti daudz interesantu un pareizu
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pasaku, pat dažu sagrozītu stāstu var viegli izlabot, izmetot tikai

liekos un šaubīgos piespraudumus.

Tāpat varētu spriest arī pretējā virzienā, ka pilnīgā pasaku

krājumā vajadzētu uzņemt itin visas pasakas un turklāt vēl bez

kādiem izlaidumiem, atstājot kritiku nākotnes pētītājiem. Pret

šādu spriedumu varam tomēr celt vairāk iebildumu. Visas kultū-

ras tautas izdod savus tradiciju krājumus ar kritiku, nesaudzot ne-

kādus senāk iecienītus viltojumus, un arī mums jāseko tādam pa-

raugam. Mēs arī labāki saprotam sava laika trūkumus, kurus tad

arī varam vieglāki izlabot, kamēr nākotnes pētītājiem šāda sijā-

šana būs dažā ziņā grūtāka. Nav šaubu, ka arī viltojumu izpētī-
šana pieder pie zinātnes uzdevumiem, kādēļ arī viltotām tradici-

jām paliek sava nozīme, bet ar to tomēr nav sacīts, ka visi drošie

un tīši izdomātie materiāli būtu jaucami kopā. Pasaku pētītājiem

jau būs sasniedzami nevien senāk iespiestie pasaku izdevumi, bet

arī bagāti rokrakstu krājumi bibliotēkās un archivos.

īstu pasaku tīši savirknējumi ir uzņemti mūsu krājumā parasti
bez pārlabojumiem, jo arī teicēji nereti savieno vairāk pasakas un

teikas kopā. Tādus pašus savirknējumus arī es esmu dabūjis pie-
sūtītus. Šādas garumā stieptas pasakas arī nevarēs pētītāju mal-

dināt, jo īsts lietpratējs var viegli izšķirt vecās motīvu kombinā-

cijas no vēlākiem pagarinājumiem. Svarīgākā prasība tomēr pa-
liek tā, lai tikai pasaku motīvi būtu īsti.

Beidzot vēl jāpiemin, ka dažās pasakās esmu atstājis neaiz-

kārtus arī kādus šaubīgus motīvus, piespraužot tikai piezīmi, ka

pasaka liekas būt mākslīgi apstrādāta. Tā p. p. Krēsliņu Jāņa
Lāčadēls cīnās ar sūbri, kāds motīvs še bez šaubām ir tīšām

ielikts. Šo sīkumu Krēsliņu Jānis būs laikam ņēmis no kādas ci-

tas pasakas, kur sūbris atkal var būt tīšs sagrozījums. Līdzīgas

cīņas ar meža zvēriem ir tomēr sastopamas arī īstās pasakās, kā-

dēļ nevaram itin droši apgalvot, ka sūbris itin visur būtu tīšām

ielikts. Še jāatstāj pētītājiem pilna brīvība ticēt, vai neticēt šādam

sūbra motīvam.
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12. Latviešu pasaku krājumi un viņu nosaukumu saīsinājumi.

Pēc iepazīšanās ar pasaku un teiku teicējiem un uzrakstītājiem

mums loti noderētu arī pilnīgs pārskats par visiem iespiestiem un

neiespiestiem tautas pasaku krājumiem; bet šādu prasību izpil-
dīt varētu gan mūsu krājumu pabeidzot, nevis tikai iesākot, jo
mums arvien tiek piesūtīti jauni krājumi klāt. Varētu, zināms, arī

rokrakstu krājumus atlikt uz mūsu grāmatas pēdējo sējumu, bet

ievadā apskatīt tikai visas iespiestās pasaku grāmatas; tomēr arī

šāds darbs ir grūtāks, nekā tas mums izliekas no pirmā uzskata.

Pirmkārt mēs nebūt vēl nepārzinām visu mūsu pasaku literatūru

un arvien vēl uzpeld kāda veca pasaku grāmatiņa, kas līdz šim

nav tikusi ievērota. Otrkārt mūsu grāmatas iespiešana gan vilk-

sies vairāk gadu, par kuru laiku vēl parādīsies daža laba pasaku

grāmata, kas varēs tikt izmantota arī mūsu pasaku krājumā. Tādu

iemeslu dēļ dala no mūsu pārskata būtu tomēr atkal jāatliek uz

mūsu grāmatas pēdējo sējumu. Bet ja nu pilnīgas ziņas par visiem

mūsu pasaku krājumiem būs tikai mūsu krāšanas un kārtošanas

darbu pabeidzot, tad arī būs labāki šo priekšmetu nedalīt un sniegt

vispārīgu pārskatu grāmatas beigās.
Citētos avotus ir parasts apzīmēt ar saīsinājumiem, lai gari

grāmatu nosaukumi neieņemtu tekstā par daudz telpas. Šādi sa-

īsinājumi ir gluži nepieciešami valodnieku rakstos, kur citātu ir

loti daudz, un kur zinātnieki turās pie noteiktiem saīsinājumiem.

Turpretī pasaku krājumā var arī šo to iebilst pret šādu kārtību.

Pirmkārt pie katras pasakas tikai vienreiz tiek apzīmēts avots, kas

tekstu nemaz sevišķi nepagarina. Otrkārt mūsu etnogrāfiskā li-

teratūra ir vēl loti jauna, un nekādi saīsinājumi tur vēl nav nodi-

binājušies, kādēļ avotu meklēšana stipri vien kavētu lasītāju. Treš-

kārt saīsinājumus var viegli pārmainīt, kādēļ rodas daudz rakstī-

šanas un drukas kļūdas. Es šai ziņā gribētu iet pa vidus ceļu, ne-

uzstājoties ne par ne pret saīsinājumiem. Lielāki rakstu krājumi,

kuru saīsinājumi jau ir nodibinājušies valodnieku rakstos, tiks ap-

zīmēti arī mūsu grāmatā ar saīsinājumiem. Turpretī retākas pa-

saku grāmatas tiks citētas ar pilnīgākiem nosaukumiem, atmetot

tikai dažus mazāk svarīgus vārdus. Tādā ziņā arī augšā minētās

iespējamās kļūdas nevarēs daudz traucēt pētītāju, jo lielākā daļa
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mūsu pasaku ir jau div-trīs reizes iespiesta un tādēļ viegli kontrolē-

jama. Uzrādīti tiks, zināms, visi sasniedzamie avoti un tulkojumi,

jo citādi salīdzināšana un kontrolēšana prāsītu pārāk daudz darba,

un bez citiem avotiem mūsu grāmata nevarētu zinātnieku apmie-
rināt.

Talak seko mušu pasaku krājuma saīsinājumu izskaidrojumi.
A. Antti Aarne. Verzeichnis der Mārchentvpen mit Hūlfe von

Fachgenossen ausgearbeitet. Helsinki 1910. FF Communications

Nr 3.

AŠ. Arveds Švabe. Latvju tautas pasakas. Rīga 1923—4.

iznākušas astoņas burtnīcas.

Etn. Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. „Dienas Lapas" pie-
likums. I—IV, Rīgā 1891—4.

Jkr. Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības Nodaļas

Rakstu krājums. I—VI, Jelgavā 1890—1901.

LP. Ansis Lerchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pa-

sakas. I—VII. Jelgavā, Rīgā un Cēsīs 1891—1903. Septītās daļas
otra puse vēl atrodas rokrakstā.

Rkr. Rakstu krājums, Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Ko-

misijas izdots. I—XVII. Rīgā 1876—1914.

[] Teksta ar šādam iekavām ir apzīmētas manas piezīmes

jeb arī brīvi atstāstījumi.
Pasakām bieži ir piespraustas dažādas piezīmes. Ja piezī-

mei seko paraksts P. Š., tad piezīme nākno manis, pretējā gadī-

jumā to ir pielicis pats pasakas uzrakstītājs.

P. Šmits.

Rīgā, 10. janvāri 1925. g.



Pīrmā daļa.

Zvēru pasakas.
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Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Meža zvēri

a) Lapsa gudriniece.

1. Ziv j v iegūšana. Lapsa izliekas par beigtu; vīrs uzliek

to uz savām ragavām, kur ir uzkrautas zivis. A. N. Afa-

nasjeva, Kriev. pasakas, la, b, c.

2. Zvejošana ar asti. Lapsa piemāna lāci (vilku) bāzt

savu asti āliņģī; aste iesalst ledu; zemniece sit laci ar koku;

viņš izglābjas, zaudēdams savu asti. Afanasjevs la, b, c.

3. Lapsa, aptraipījusies ar kreimu, izliekas

par smagi sasistu. Zagšus ēdot kreimu, lapsa ap-

traipa ar to galvu; viņa stāsta, ka viņa esot tā sasista, ka

smadzenes nākušas redzamas. Afanasjevs la, b, c.

3* Lācis vistu kūtī. Lācis sviež lapsai vistas no vistu

kūts, bet tiek ielenkts un sasists; lapsa stāsta, ka viņa esot

vēl vairāk sadauzīta (atzīmēta pie flāmiem un igauņiem).
4. Vilks nes lapsu, kas stāstās par sasistu. Lapsa

runā: «Slimais nes veselo". Grimm 74, Afanasjevs la, b.

5. Košana kājā. Lapsa saka lācim: „Tu kod koka saknē."

6. Jautājums pēc vēja par glābšanas līdzekli.

Lapsa lāča (vilka) mutē prasa: „No kurienes pūš vējš?" Lā-

cis attaisa muti, lai atbildētu, un lapsa izbēg.
7. Trīs koka vārdu saukšana. Lācis (vilks) der ar

lapsu, kurš atraki izsaukšot trīs kokavardus.

8. Krāsošana. Lapsa liek lācim (vilkam) kāpt siena kaudzē

un pati aizdedzina sienu.

9. Laukā un šķūnī. Lācis strādā, lapsa stāv bez darba;
lācis šķūnī kul, lapsa stāsta, ka viņa turot dziedrus, lai tie

nekrītot lācim uz galvas. Ražu dalot, lapsa ņem graudus,
lācis lielāko pelavu kaudzi. Maļot lapsas labībai ir citāda

skaņa kā lāča Jabībai. Vārot lapsas putra top gaiša, lāča

putra melna. Ēdot lapsa paņem zagšus vienu karoti no

lāča putras un dod lācim baudīt; šis nu domā, ka lapsas

putrai ir tikpat nelaba garša kā viņa paša putrai.
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15. Zagšusēdsviestu(medu). Lapsa (kaķis, vista) stāsta,

ka viņa esot uzaicināta kristībās par kūmu, un apēd slepeni
visu lāča (vilka, peles, gaiļa) sviesta (tauku, medus) krājumu.

Tad viņa traipa sviestu (medu) guļošam lācim (vilkam) pie
mutes (apakš astes). Grimm 2, Afanasjevs lb.

20. Zvēri cits citu apēdas. Lapsa dod padomu vispirms

apēst mazāko zvēru. Afanasjevs 22.

A. Zvēri iekrīt mednieku bedre.

B. Viens vecs vīrs iekrīt dzelzīs un nobeidzas. Zvēri atvelk

to laupījumu pie sevis, pamazām apēd to un tad paliek bez

barības.

C. Koka lapa iekrīt ezerā, jeb arī rieksts uzkrīt vistiņai uz gal-

vas. Zvēri par to sabīstas, domā ka ir pasaulei gals, jeb liels

karš, un sāk bēgt.
21. Paša iekšu ēšana. Lapsa pamudina lāci (vilku) ēst no

bada pašam savas zarnas. Afanasjevs 22.

Glābšana no bedres (30—35).

30. Lapsa iztaisa ta, ka vilks iekrīt bedre. Skrie-

šanās.

31. Lapsa ar āzi. Lapsa ieviļ āzi bedrē, liek tam pieslieties
stāvu pie bedres malas, uzlec tam virsū un tiek no bedres

laukā.

32. Lapsa ar vilku. Vilks nolaižas ar vienu ūdens-spaini

akā, kamēr lapsa ar otru spaini tiek uzvilkta augšā.
33. Lapsa piemāna cilvēku, lai izmet to no be-

dre s. Lapsa izliekas par beigtu, vīrs to izmet no bedres

ārā, un lapsa aizbēg.

36. Lapsas tēviņš izvaro lāceni (zaķis lapsu).
Lāča mātīte iespiedusies koka staklē (sētā). Lapsas tēviņš

notraipas ar sodrējiem melns un tiek turēts par mācītāju.
37. Bērnaukles (raudu-sievas) meklēšana. Lapsa

uzdodas par bernumeitu un apēd lāča bērnus. Afanasjevs ld.

38. Ķepa koka plaisa. Lapsa (cilvēks) pamudina laci

iebāzt savu ķepu koka plaisā. Sal. Nr. 151.

39. Lācis noliec sērmūksli, lai lapsas vecā māte

tiktu pieogām. Ogas apēd pati lapsa. Sal. Nr. 1052 par

koka nešanu.

40. Lapsa zvana. Lācis ēd zirgu, kuram pie kakla ir zva-

niņš pakārts; lapsa zvana pa to laiku ar zirga zvaniņu. Sal.

Nr. 1030 par ražas dalīšanu.

41. Lapsa ieved zagšus vilku pagrabā. Vilks sa-

ēdas tik resns, ka netiek vairs pa pagraba caurumu laukā, un

tiek nosists. Grimm 73.
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42. Derības smiešana starp lapsu un laci.

43. Lacis ceļ māju no koka, lapsa no ledus. Va-

sarā, kad lapsas māja izkūst, lapsa grib padzīt lāci no koka

mājas. Sal. Nr. 1097. Afanasjevs lc.

47. Lapsa (lācis, vilks) karājas ar zobiem pie zirga astes.

To redzot zaķis prasa: „Kurp braukdams?" Grimm 132.
50. Slimais lauva. Lapsa stāsta, ka viņa gājusi lauvam

zāles meklēt, un dod tam padomu vilkam ādu novilkt.

55. Zvēri taisa ceļu. Lapsa vada darbus un citi zvēri

strādā. Tie zvēri, kas pie darba nepiedalās, tiek nosodīti.

56. Lapsa izmāna žagatas (strazda) bērnus.

A. Lapsa draud koku apgāzt (nocirst), bet vārna pamāca žagatu
(strazdu), lai nebaidās. Lapsa izliekas par beigtu, saķer vārnu

un ta tai atriebjas.
B. Lapsa pierunā žagatu ienest bērnus viņas alā. Kad lapsa

apēd žagatēnus, tad vecā žagata sūdzas sunim, kurš izliekas

par beigtu un nokož lapsu.
57. Krauklis ar sieru knābī. Lapsa glaimodama pamu-

dina kraukli dziedāt. Krauklim ķērcot, nokrīt siers, kuru sa-

grābj lapsa.

60. Savstarpēja sēršana. Lapsa aicina stārku (dzērvi,
gārni) pie sevis sērst un dod tam ēdienu lēznā traukā, no

kura stārks nekā nedabūj. Stārks (dzērve, gārnis) nu arī uz-

lūdz lapsu un dod tai ēdienu pudelē. Afanasjevs 6.

61. Lapsa maca gaili dziedat ar aiztaisītam

aci m. Kad gailis paklausa, tad lapsa to saķer un apēd.

62. Mūžīgais miers pie zvēriem. Lapsa stāsta gailim
(teterim), ka visi zvēri esot noderējuši mūžīgu mieru, lai nu

arī šis nākot zemē. Kad gailis stāsta, ka pašulaik arī suns

nākot, tad lapsa aizbēg.

63* Kā lapsa atsvabinās no blusām. Lapsa ieņem
mutē siena kušķi un pamazām ielaižas ūdenī. Blusas nu sa-

lasās siena kušķī. Pēdīgi lapsa palien pavisam apakš ūdens

un atlaiž siena kušķi ar visām blusām vaļā.

65. Lapsas precinieki. Pie lapsu atraitnes nāk visādi

zvēri par preciniekiem, bet šī visus atraida. Kad nu atnāk

lapsu tēviņš, kas ir līdzīgs viņas bijušam vīram, tad tas tiek

pieņemts. Grimm 38.

b) Citi meža zvēri.

70. Kas bailīgāks par zaķi. Zaķis grib iet slīcināties,

tādēļ ka neviens no viņa nebīstoties. Kad nu sabīstās vardes

(aitas, zivis), tad zaķis tikmēr smej, kamēr tam pārplīst lūpa.
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71. Aukstuma derības ar zaķi. Aukstums noder ar

zaķi, kurš būšot stiprāks. Zaķis uzgulstas uz sasaluša sniega
un saka: „Ai, cik silti!"

73* Vilks un dzērve. Vilks aizrijas ar kaulu, bet dzērve ar

savu knābi izvelk to kaulu. Kad dzērve prasa savas algas,
tad vilks saka: „Tur jau ir diezgan algas, ka tu savu galvu
esi veselu izvilkusi no manas rīkles."

75. Nespēcīga palīdzība. Pele izglābj lauvu (laci, lapsu),
pārgrauzdama viņa tīkla cilpas.

85. Pelīte, putniņš un desa. Pelīte, putniņš un desa

dzīvo kopā un katrs dara savu darbu. Kad viņi sanīstas un

darbus pārmaina, tad visi iet bojā. Grimm 23.

90. Adata, cimds un vāvere. Adatai klājas slikti un viņa
dabū pērienu. Pēdīgi viņa ieslīd viena zvēra māgā un tas

zvērs nobeidzas.

1. Lapsa zog zivis.

1. A. 1. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Reiz viens zvejnieks ved regavās zivis no upes. Lapsa ceļ-
malā jūt zivu smaku un viņai ar' iekāris zivu gaļas. Viņa aiz-

skrien ar riņķi zvejniekam priekšā, nogulstas uz ceļa un izliekas

par nosprāgušu. Zvejnieks tur dabrauc un redz: lapsa nosprā-

gusi. Viņš paņem lapsai pie astes, uzsviež uz vezuma un pār-

domā: „Mājā varēs nomaukt ādu." Zvejnieks nu brauc priecīgs
uz māju, bet lapsa tikai kārna zivis no vezuma laukā. Izsviedusi

visas zivis, lapsa klusītēm nolec no vezuma un aizbēg. Zvejnieks
pārbrauc mājā un grib palielīties par savu lielo lomu, bet paska-
tās — ne vair zivu, ne lapsas!

2. A. 1. R. Tabine Rēzeknes Birz g a 1 v pagastā.

Reizi zemnīks nūbraucja uz azarmali pi zvejnīkim un nūpierka

skaliņi zvvu. Braukdams uz muojuom uz ceļa jis atroda nadzeivu

lopsu. Prīcīgs, ka bvus sīvai kažūkam apakle, ķēra tū, svīdja
rotūs un steidzjās uz moujuom. Cikom zemnīks dzyna zvrgu,
tikom lopsa vvlka pa zivtiņai nu skaliņas un svīdja uz ceļa. Tai

lopsa pa vīnai vīn zivtiņai izsvīdja vvsas zivis un paša arī izlēcja
nu rotu. Zemnīks, rotu prīkšā sādādams, i napadūmuoja, ka lopsa
taidu jūku var jam iztaisīt. Viņš tukšā ībraucja muojuos, bet

lopsa salasīja vvsas zivis, nūnesja uz mežu un apēdja.
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3. A. 1. F. PudžsNiedrumuižas sādžā, N. Rancana krājuma.

Kaidu reizi dzeivuoja vecs un vece, kuri beja Jūti nabadzeigi.
Vecs gyva zivis, bet vece sprēde kūdeļu. Vīnu reizi vecam ļūti
beja laimējis. Viņš, pīgivis pylnu vazumu zyvu, braucja uz muo-

juom. Lopsa, īraudzējuse zivis, palyka ļūti kuoreiga. Viņa ap-

skrējuse pa teirumu lelu gobolu prīškā, apsameta par nadzeivu

un gulēja uz ceļa kai nadzeiva. Vecs, dabraucis pi lopsas, dū-

muoja, ka viņa nadzeiva, un par tū ļūti nūsaprīcuojuos carādams,
ka sīvai byus loba apakle. Izlicis lopsu uz vazuma, guoja zyrgam
leidza.

Lopsa pa tū laiku izsvaidēja vysas zivis nu vazuma un poša
izlecja uorā. Salasējuse zivis un īguojuse mežā zam egleites,
tuos ēde.

Vecs nūbraucis iz muojuom, nu prīcas napasavieris pavysam

uz vazuma, guoja ustobā un teica uz veces, lai ejūt uorā, pajemūt

apakli. Vece izguojuse uorā, naatroda ni zyvu ni apakles. Vecs

par tū ļūti bādājuos, bet nikuo dareit.

Piezīme. Šī pasaka, ka arī sekošais variants, liekas but patstāvīgas pa-

sakas, kādēļ tās ir atdalītas no tālāk uz priekšu ievietotiem numuriem. P. Š.

4. A. 1. J. Voitkāns Rēzeknes Birzgaļos, R. Tabines

krājuma.

Reizi zvejnīks vedja uz muojuom zyvu vazumu. Braukdams

caur mežu, viņš īraudzēja uz ceļa lopsu. Lopsa gulēja, asti atstī-

puse, un nakustēja. Zvejnīks dūmuoja, ka lopsa ir nadzeiva; nū-

turēja zyrgu, izkuopja nu rogovu, daguoja pi lopsas, skotuos —

nui nadzeiva. Dēļ drūsuma vēj ar peickas kvotu pabadēja, ar

kuoju pagrīzja uz ūtru suonu — nadzeiva. Zvejnīks pajēmja

lopsu aiz kuoju, svīdja rogovos, pats šādās prīkšā, sacierta zyrgam

un braucja tuoluok. Braukdams dūmoj: „Eku byus buobai apakle!"

Atbraucis uz muojuom, uotri skrīn ustoba un līlejas: „Buob,

ej pasavier, cik skaistu apakli tev atvežu!"

Zvejnīka sīva iztak uz pogolma, skotuos: „Uja, ļaunais, tovu

malūšonu!" viņa klīdz. „Navīn apakles, bet i zvvu naatvedi."

„Ej, jau ej, kuti tukšu gvelz!" dusmujuos zvejnīks un stei-

dzuos uorā.

Izguojis rūkas vīn sasyt: „Ek, viltnīca, a gulēja kai nadzeiva.

I ar peickuotu badīju, i ar kuoju spēru — nadzeiva. Nu, dūmuoju,

byus tev, buobiņ, apakle. Vot tev i apakle!"

Piezīme. Salīdzini piezīmi pie iepriekšējās pasakas.
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2. Lapsa māca vilku zvejot.

1. A. 2. K. Jansons Plāņos.

Lapsa reižu siena kaudzē ēdusi zivi. Vilks — kur nācis,
kur ne? — tai gāš garēm, brīnējies un prasīs, kur f šī to ņēmusi?

Lapsa melosi, ka viņa to ar asti izzvejosi upē. Viņa aizvedusi

vilku uz upi, izmācīsi, lai šis bāž asti āleņģī un gaida, kamērt tam

zivis piekersis.
Vilks uzsēdies uz āleņģa, iebāzis asti ledus caurumā; bet lapsa

pati laidusi tam apkārt auna rikšus, kamērt vilkam aste iesaluši

ledū. Nu šī tulī saka pillā balsā: „Miku, meku, ciema suņi, vilkam

aste āleņģī!"

2. A. 1. 2. J. Trejs Saukas izloksnē. LP, VI, 54. AŠ, 11, lb.

Zemnīks brauce or zivīm po ceļu. Lopsa daguojuse teice:

„Meilais zemnīks, vai tu mani navari kuodu gobolu pavest, es

asu stipri pīkususe?"

„Jo, jo!" zemnīks saceija, „kuop tik uz vazuma viersa!"

Lopsa, izkoapuse iz vazuma, poarkūž maisus un visas zivis

izbierst pa ceļu. Peic koada laika lopsa soka: „Paldīs, ka mani

tik tuolu atvedi, nou es īšu kuojuom."
Zemnīks aizbraucja prūjuom. Lopsa sanas zivs iz sīnakaudzes

un uod. Vilks daīt un soka: „Kū tu tur dori?" Lopsa soka: „Adu
zivs." Vilks soka: „Dūd man or kuodu zivtiņu!" Lopsa: „Ej

zvejūt!" Vilks: „Kū [kā] ta lai zvejū?" Lopsa: „Ikar osti oaliņģī
un turi tik ilgi, koamēr var maneit, ka bišķin grouts; tad velc oaruo

un tev bous." Vilks īt iz oaliņģi, īkar osti m zvejū. Lopsa īguo-

juse pī saimnīces un soka: „Pīlīc man krouzeiti ījava (iejava),
tad es tev pastoasteišu līlu breinumu." Saimnīce pīlika krouzi

ījava un lopsa soaka klīgt: „Saimnīk, saimnīk, pīvazuo oku!" Un

saimnīks pajēma leidze puišus un skrēja or kūkīm iz oaliņģi. Vilks,

īraudzejs lauds, gribēja aizskrīt, bet oste jam bej pīsaluse pī

oaliņģa un nu rausteijuos tik ilgi, koamēr oste nūtrouka un vilks

aizskrēje bez ostes.

3. A. 1. 2. L. Žagata no vecmāmiņas, Dzeldas pag.,

A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz tuvu pie meža bijušas mājas. Lapsa iznākusi no meža,

ieraudzījusi mājas un gājusi turp, saozdama ceptu zivu smaku.

Saimniece arī cepusi pašreiz zivis, un kamēr viņa aizgājusi uz

pagrabu pēc krējuma, lapsa paņēmusi krietnu zivi un steigusies

atpakaļ uz mežu.

Meža viņa satikusi vilku, kurš tur izsalcis staigājis. Vilks

brīnījies, kur lapsa ziemas laikā ņēmusi tik labu zivi, lai pasakot
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šim ar. Lapsa, nebūdama slinka, izstāstījusi ar. Lai šis aizejot
uz upi nosēžoties āliņģa malā un lai asti iemērcot ūdenī. Pēc

kāda laiciņa zivis būšot pieķērušās pie astes, tad lai velkot to

ārā un šim būšot daudz zivu.

Vilks ar mudīgi vien aizgājis uz upi un izdarījis, kā lapsa
teikusi. Vilks sēdējis, sēdējis, bet pie astes neķērusies neviena

zivs. Vilkam jau sācis briesmīgi salt, tomēr viņš sēdējis vēl un

pacietīgi gaidījis zivis. Pa to laiku lapsa aizgājusi pie mednieka

un pateikusi, lai nākot nu, pie āliņģa sēdot liels vilks. Mednieks ar

tūliņ nācis. leraudzījis mednieku nākam, vilks gribējis tūliņ bēgt,
bet ko nu? Aste iesaluši ūdenī un vilks, nabadziņš, neticis ne no

vietas. Mednieks pienācis klāt un vilku nošāvis.

4. A. 1. 2. A. J aun zeme Lizu m a, A. Berzk a 1 ne s krājuma.

Kādu reizi izbadējusies lapsa gājusi pa ceļu un no tālienes

ieraudzījusi braucot zemnieku, kuram vezumā bijušas reņģes jeb
zivis. Lapsai tūliņ iešāvies prātā labs padoms un tā nogūlusies

zemē, un kad zemnieks piebraucis, tā izlikusies par beigtu. Zem-.

nieks bijis priecīgs un pie sevis teicis: „Tavu skaistu kažoka

krāgu!" un ielicis vezumā starp reņģēm. Niķīgā lapsa izplēsusī
zivju maisam caurumu, un nu zivis sākušas birt no maisa laukā.

Kad liela daļa zivju jau bijusi izbirusi, tad lēnām, ka zemnieks

nemaz nemanījis, izlēkusi pati lapsa no vezuma un sākusi izkritu-

šās zivis ēst.

Te gadījies vilks, kurš prasījis, kur šī tik daudz zivju ņēmusi?

Lapsa teikusi, ka šī esot pati piezvejojusi. Vilks prasījis, lai iemā-

cot šo arī zvejot. Lapsa arī bijusi ar mieru, aizvedusi vilku uz

upi pie ālaņģa un teikusi, lai iebāžot šis asti ālaņģī, un lai paturot

kādu laiku. Muļķa vilks arī paklausījis un tā viņam iesaluši aste

ūdenī.

Sievas gājušas ūdenī un ieraudzījušas vilku. Tās tūliņ skrē-

jušas un paķērušas vārošu ūdens spaini un lējušas vilkam virsū.

Vilks nu gan vēl izsprucis citādi vesels no ālaņģa, tikai dažas

dienas sūrkstējusi āda.

5. A. 1. 2. L. Zeberga Talsos, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz ziemā kāds vīrs veda uz mājām zivis. Lapsa saodusi

zivju smaku domā: „Nolikšos uz ceļa un izlikšos par beigtu."

Lapsa noguļas uz ceļa un zemnieks, viņu ieraudzījis, priecā-

jās: „Nu būs manai sievai silta kažoka apkakle!"

Zemnieks paņem lapsu, ieliek vezumā un brauc tālāk. Bet

lapsa ņem nu tikai un sviež zivis ārā. Beidzot pati ar izlec,

salasa kopā un aiznes pie siena kaudzes.
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Vilks izsalcis iet garām un prasa, kur šī dabūjusi zivis?

Lapsa stāsta, ka izzvejojusi no āliņģa. Vilks, izsalcis būdams,

prasa, lai parādot šim ar. Lapsa aizved vilku uz upi un saka,
lai bāžot asti āliņģī, līdz beidzot aste iesalst.

Te nāk sieva ūdeni smelt, ierauga vilku un sāk saukt pēc

palīga. Vilks izbīstas, raujas ārā un norauj asti. Nu vilkam

jāskrien projām bez astes un bez zivim.

6. A. 1. 2. A. Poča Preiļos, N. Rancana krājuma.

Kaidu reizi zīmas laikā brauce vīns saimnīks puordūt zivs.

Lopsa, tū monīdama, steidzās dreizi uz prīšku, izataisās par na-

dzeivu un gul uz vyds ceļa. Nu lelu prīku saimnīks čut [kr. nv-rt.,

tikko] nasabrauce lopsu, bet pasavērīs uz prīšku, īraudzēja lopsu,

pajēme jū aiz astes un īsvīde rogovuos.

Cikom saimnīks pabrauce kaidas divas vērstas, lopsa izsvai-

dēja zivs, izlece nu rogovu un īskrēja tvvejā mežā. Kod saim-

nīks jau aizbrauce aiz meža, tūlaik lopsa lasēja pa vīnai zivtiņai

krvumeņūs. Tagad lopsa paāduse, cik varādama, nūglobuoja
cvtu sev pazusī.

Vvlks, garam īdams, saūdis zivis smaku, pīguojis pi sovas

muoseņas, vaicoj: „Kur tu tik daudzi zyvu esi pīzvejuojuse? Es

jau divas dīnas naasmu ēdis, man tagad ļūti gribis ēst. Idūd man

ar kaidu zivtiņu!"

Lopsa atbild: „Ej pats zvejūtu! Ej uz upeiti, pameklei vīnā

vītā, kur ir izciersts lads, tur tu vari ībuozt asti un turēt, cikom

tev napīsaķersīs zivs. Tik sorgais tuo, kad asti nakustynoj un

navalkoj uorā, cytaižuok tev nikuo nabyus."

Vylks paklausa muoseņas padūmu, _īt uz nūroudeitu upeiti.
atrūn tur vysu un iztaisa, kai teikts. Isvīdis asti, patur kaidu

stundu un rauga asti vilkt uorā, bet jei uorā nasavalkās. Tys vyl-
kam tik pa pruotam. Jis sēž un nazyna, kai atmoksuot lopsai

par taidu lobu padūmu.
Cikom vylks prīcuojos. nu lobu vakareņu, par tū laiku guoja

kaida buoba pēc yudiņa. Iraudzējuse vylku, jei nasas, cik varā-

dama, uz solu un sasauc vysu solās laužu vylku sist. Vylks, ra-

dzādams taidu najaukti lītu, gribēja bēgt prūjom, bet navarēja
vairs izvilkt osti: beja pīsaluse. Te pīskrēja lauds, cyts ar ciervi,

cyts ar sokumim, cyts ar iskopti un nūsyta bruoleiti.

Lopsa, muoseņa, aizskrēja smīdamas uz sovu olu.

3. Lapsas smadzenes.

1. A. 3. M. Arons Bērzaunē, LP, V, 51. AŠ, 11, 5.

Reiz lapsa gauži bij izsalukusi, tādēļ iezagās mājās, meklē-

dama kadu kumosu roka dabūt. Izošņajas viena kakta, otra — neka
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nav. leies istabā, ierauga abrā mīklu. Nu būtu kas vēdaram,
bet nav vairs laika: dzird meitas nākam. Nekā cita darīt, ātrumā

lec abrā ar visu augumu, apvilājas ar mīklu un prom uz mežu ēst

to pašu, cik pielipis. Te pieronas pašu laiku vilks.

„Kumiņ, kas tas ir, ko tu laizi?"

„Are, nepazīst, smadzenes!"

„Kur tu ņemi smadzenes? Dodi man ari!"

„Ne, mīļais, tā maltīte par dārgu citiem piedāvāt; bet es pa-

mācīšu, kā vari pats dabūt. Are, pakāpies taī krastā un leci ar

galvu pret šo bērzu, tad izsprāgs smadzeņu, vai cik."

Vilks tūliņ lec arī; bet ka lika galvu pret berzu, gatavs bija.

2. A. 3. A. Migla v a, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz lapsa bija loti izsalkusi un ielīda kādā mājā, lai dabūtu

ko paēst, bet nekur nekā nedabūja. legāja istabā, kur pie krāsns

ieraudzīja abru. Tikko gribēja sākt ēst mīklu, nāca meitas, nu

nezinādama ko darīt, ielēca abrā, apviļinājās ar mīklu un aiz-

skrēja uz mežu, kur satika vilku. Vilks prasīja, kas viņai kaišot,
ka laizoties?

Lapsa, ka jau viltniece, saka, vai nepazīstot smadzenes?

Vilks prasa, lai viņam arī dod, bet lapsa nedod un saka, lai

uzkāpjot kalniņā un lai skrienot pret koku, tad būšot smadzenes,
cik gribēšot. Vilks nu arī skrēja pret koku un bija beigts.

Piezīme. A. Miglava ir uzrakstījusi arī vel otru līdzīgu variantu, bet

maz viņš atšķiras no iepriekšējās pasakas. P. Š.

4. Lapsa ieved vilku klētī.

A. 3* T. Beča Preiļu Bvndarines novada, B. Spu 1 a

krājuma.

Seņuok lopsa beja vvlkam sīva. Reizi vīnam saiminīkam beja
kuozas. Vylks ar lopsu aizguoja uz kuozom. Jī sadūmuoja mek-

lēt gordumu. Vylks pa lūdzeņu īleida klētī. Lopsa atsasāda uz

lūdzeņa. Vylks jam maizi un gali un dūd lopsai. Lopsa ād un

smējās. Te veira ar sīvu nadorbus īsavēra saiminīca. Jei suoka

klīgt un vysi kuozinīki saskrēja vylka systu. Lopsa tryukuos nu

lūdzeņa un aizskrēja, bet nabogam vylkam labi vīn patyka. Tikkū

dzeivs palicis, jis šmaucja uz mežu. Lopsa aizskrēja vylkam prīškā

un soka: „Ai veireņ, kai mani sasyta, es tikkū dzeiva palyku."

Vylks vaicuoja: „Kur gala un maize, kur es tev devu? Maņ

jau tik cīši gribīs ēst."

„Tu jau pats beji pi maizes un gaļas, es tik nu molas vierus."

Nu tuo vylks ar lopsu sasaneida un izaškeira.
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5. Sasistais vilks nes veselo lapsu.

1. A. 2. 4. P. Ozoliņš Krust pilī.

Lapsa reiz kautkur dabūjusi zivis, savilkusi savā alā un sākusi

alas priekšā ēst. Atnāk vilks un prasa, lai dodot viņam ar.

Lapsa saka, lai ejot vien pats zvejot. Vilks žēlojas, ka viņš jau

zvejot nemākot. Lapsa pamāca: „lebāz tik asti āliņģī un paturi
labi ilgi, gan tad zivis pieķersies."

Vilks muļķis arī visu notic, aiziet uz āliņģi un iebāž asti

aukstā ūdenī; bet nu sāk lieliski salt un vilkam iesalst aste ledū.

Vilks sāk nejauki kaukt un lapsa arī līdz. Kaimiņu suņi, izdzirduši

kaukšanu, skrien tūliņ šurpu un brūk vilkam virsū; bet lapsa jau
pie laika ir aizmukusi uz mežu. Vilks tik ar varu dabūja izraut

pliku asti no ledus un aizbēg ar lielām pūlēm.

Meža vilks sastop atkal lapsu un uzkliedz tai dusmīgi: „Nu
es tev atmaksāšu!"

„Par manu labo sirdi!" lapsa atteic. „Es jau tev gāju palīgā
un tiku pavisam sakosta. Tu vēl vari skriet, bet es tikko varu

kājas pavilkt."

Vilkam paliek lapsas žel un viņš prasa: „Vai es tev ka nevaru

palīdzēt?"
„Želo nu tu mani, ka es tevi žēloju", lapsa saka, „un aiznes

mani uz alu!"

„Sesties tad ar' man mugura, varbūt, ka vel varu tevi aiz-

vilkt."

Lapsa nu sēdās vilkam mugurā un vilks vaidēdams stiepa to

uz alu. Vilkam mokoties, lapsa priecīgi iesaucās: „Kults nekultu

nes, kults nekultu nes!"

Vilks, ka neticēdams, jauta: „Ko tu sacīji?"

Lapsa atbild: „Es jau teicu, ka nekults nes kultu."

Pec kada brīža vilks jut, ka kas silts notek gar viņa muguru.
Vilks prasa: „Ko tu tur dari?"

„Man klajas pavisam slikti", lapsa atbild

Vilks arī tic un nes lapsu vēl jo rūpīgāki. Kad lapsa bija aiz-

nesta, tad viņa priecīgi ielīda savā siltā alā; bet vilkam ilgi bija

jādziedē noplēstā aste un sakostie sāni.

2. A. 2. 3. 4. F. Pudžs Niedrurauižas sādža,

N. Rancana krāju ma.

Kaidu reizi zīmas laikā lopsa dabuoja zivis un, īguojuse mežā,
zam egleites ēde. Vylks, saūdis zyvu smordu, atguoja pi lopsas
un lyudza, lai īdūdūt jam ari zvvu.

Lopsa soka: „Ej pats gyutu!"

Vylks atbild: ~Namuoku medeit."
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Lopsa pamuoca vvlku, kai medeit zivis, un soka: „Nūej zam

pusnakšu uz upi, ībuoz asti un patur leidz tam, koleidz byus gryu-

ta, tad izzvejuosi na muorceņuom, bet pudim."
Vylks paklousa lopsas podūma un aizīt. Ibuozis asti, viņš

turēja leid tam, koleid aste dikti Isola, tai ka navarēja vairs iz-

raut uorā.

Reitā guoja sīvītes pēc yudiņa. Iraudzējušas vylku, viņas sa-

skrēja ar cierim un kuošim un suoka sist vylku, tai ka tys, izruovjs

asti, aizskrēja.

Iraudzejis lopsu, vylks soka: „Es par tu tev atrībšus."

Lopsa pa tū laiku Iskrējuse cīma muojuos, izzlde sev golvu ar

meiklu. Tad satykuse vylku soka: „Redzi, kai man par lobu sirdi

daguoja, ka izdauzēja vysus smadzeņus nu golvas."
Vylks gan beja ļuti sasists, bet žaludams lopsu, soka: „Se-

dīs, kūmeņ, man mugorā! Es radžu, ka tu esi ļūti slima."

Kad vylks nesa lopsu, viņa klīdza: „Systs nasystu nas.

Vylks ito nasaprota un teica: „Kumeņ, kas tys ir?"

Lopsa atsoka: „Tu nasysts nes mani systu."
Golā lopsa sadūmuoja īt ar vvlku jāru zogtu. Viņa pīmuo-

cējuse vylku, ka šei stuovēšūt uorā, lai padūdūt gaili, lai gailis
naaizdzīduotu un naizdzierstu saiminīks. Vvlks īguojis klāvā, pa-

jēmis vispirms gaili, izsvīdis uorā, tad guoja pi jārim.

Saiminīks īraudzējis vvlku, suoka viņu ļūti sist. Lopsa pa tū

laiku, pajēmuse gaili, aizskrējuse tuoluok. Apāduse gaili, viņa

spļaudīdama skrēja vylkam pretim un teica: „Uz manis izskrēja
ari lels negaiss."

Piezīme. Šas un sekošas pasakas pirmā dala ir jau augša iespie-
sta. P. Š.

3. A. 2. 3. 4. J. Voitkans Rēzeknes Birzgalu pag.,

N. Rancana krājuma.

Reizi lopsa atroduse zivis, sanas zam sīna kaudzes, sāduos

un ād. Te cauri īt izalkušais vylks, īrauga, ka lopsa ād, īt kluotu

un soka:

„Vasaļa, kūmiņ!"

„Vasals, kurn, vasals!" atbild lopsa.
Vvlks prosa: „Kūmiņ, īdūd man kot [kr. xoTb, kaut] vīnu

zivtiņu!"

„Ej, kūmiņ, pats zvejutu!" atteic lopsa. „I man gryuts beja

zvejūt."

„Kumiņ, es namuoku, pavuici [vuicīt, kr. yquTb, mācīt] mani!"

lyudzās vylks.

„Labi! Ekur pi viņo cīma, azara ir izciersts uoliņģis. Ej,
īkar asti, un par nakti pīsaķers daudz zvvu!"
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Vvlks paklausa un nakti aizīt uz uoliņģi, īkar asti un sēd. Par

nakti saspīdja lels soltums, vudins uoliņģī suoka solt un vvlkam

aste īsola. Vvlks pakustvnoj, pakustvnoj — grvuta — laikam

daudzi zyvu pīsaķērīs.

„Nu, lai pīsaķer vairuok!" dumoj vvlks un sed ilguok.

Uz reita pusi atskrīn lopsa un prosa: „Nu, kas, kūmiņ, vai

ķērās?"

„Keras, kurn, ķeras!" atbild vvlks.

„Nu labi! sēdi ilguok, tad vairuok pīsaķers," pamuoca lopsa
un paša aizskrīn prūjom, bet na uz mežu. Viltinīca skrīn uz elmu,

sastuosta buobuom, ka vvlks uoliņģi vudini jauc. Buobas vēl

natic, skrīn vārtus — nui, patīsai sēd. Tryukstuos vyss cīms, ķer

vāzas, požagus [krāsns slotas], mītus un skručus un skrīn vylka

systu. Vylks nabadziņš rauga bēgt, bet navar: aste īsola uoliņģī.

Saskrēja lauds, suoka sist, kurs ar vāzu, kurs ar mītu, kurs ar

skruči. Lauds syt un klīdž, vylks nu suopēm gaudoj un raustītos.

Golā nabogs izruova asti, kot bez uodas, un bāga cik kuojas nas.

Lopsa pa tū laiku īleida ustobā, izguozja buobai maizes baigi,

gryudja golvu meiklī, nūzīdja vysu un, cik spāka, laidjās skrīt

uz mežu.

Te jū satyka vylks un rauduodams soka: „Vai, kūmiņ, kai tu

mani apmuonēji! Tik dzeivs izbāgu, bet nevīnas zivtiņas na-

sagivu."

„Slikti, kūmiņ!" soka lopsa, „bet redzi, man vēl slyktuok.
Es skrēju tev paleigā, bet ceļā satyku buobas. Vīna kai lyka man

ar skruči par golvu, tai par reizi smedziņi izleida. Redzi, kūmiņ,
kai jī man jau sal uz pakauša."

„A vai, kūmiņ, to tev vēl slikšuok beja", sacīja vvlks. „Nu,
sēstīs man mugorā, es panesīšu tevi kaidu gabaliņu, te palikt na-

var. Dzierdi, kai cīma suņi rej! Jauss pādas, atskrīs šur un tad

byus vel slikšuok. Bēgsim, kūmiņ!"

„A vai, kūmiņ, cik tu labs!" runuoja lopsa. „Danes mani da

olas, ti es dzeiva byušu. Cytaidi maņ juogaist, jo spāka nav, na-

varu paīt."

Un vylks lyka lopsu sev uz mugoras un aizavylka pa dziļu

snīgu. Vylks nas un lopsa vys runoj: „Systais nasystū nas, sy-

stais nasystū nas!"

Vylks padzierda, ka lopsa runoj, un prosa: „Ku tu, kūmiņ,

runoj?"

„Es puotorus skoitu", atsoka lopsa un runoj: „Systais sy-

stū nas."

„Vylks īt tuoluok un lopsa otkon runoj: „Systais nasystu nas,

systais nasystū nas!"

Un tai sasystais vylks nunesja vasaļu lopsu uz juos olu.

Piezīme. Skat. piezīmi pie iepriekšējas pasakas. P. Š.
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4. A. 1. 2. 4. Jonis Soms Kolupa, B. Spula krājuma.

Reizi lopsa apsametja uz ceļa par nadzeivu. Pa tū ceļu

braucja vīns zvejnīks. Jis īraudzījis lopsu un, dūmuodams, ka jei
ir nadzeiva un ka nu juos uodas byus kažūks, izsvīdja tū uz va-

zuma. Bet lopsa pa vīnai zivei svīž un svīž uorā un golā posa iz-

lēcja nu vazuma. Atbrauc zvejnīks uz muojuom un vierās, ka nav

ni zyvu, ni lopsas.

Lopsa, salasījuse pa ceļu zivs un salykuse tuos rogovuos,

brauc. Sateik jū vylks un suoc prasīt zyvu. Bet lopsa atsoka,
ka azarā asūt daudzi zyvu un tikai vajagūt īkuort asti, kur izciersts

lads, un par nagaru laiku pašas pisakeršūt. Vylks paklausa lopsas
un tai padora. Bet par nakti aste īsola. Reitā buobas īt pēc

yudiņa un īrauga vylku. Un, atskrējušas uz azaru, suoc vylku sist:

kas ar kuošim, kas ar skruču. Golā vylks, atruovis asti un tik

dzeivs, aizbāga uz mežu.

Sateik lopsu un stuosta. Bet lopsa atsoka, ka šai vēl vairuok

daticis un prosa vylka, lai tys panastu jū. Vylks pasādynuoj lopsu
sev uz mugoras un nas. Tai vylks lopsu par malim vēl panesja.

5. A. 1. 2. 3. 4. K. CorbiksnoM. Saulevicas Bukaišos.

Kāds saimnieks vedis maisā strimalas no pilsētas uz mājām.

Lapsa to dabūjūse zināt. Viņa ar riņķi aizskrējūse saimniekam

priekšā, nogulūsēs uz ceļa un izlikūsēs par nedzīvu. Saimnieks

domā, kādēļ atstāt lapsu, labāk vest uz mājām. Tas iebāza lapsu
strimalu maisā un brauc priecīgs uz mājām.

Lapsa gudreniece pārkož maisam caurumu un izsviež stri-

malas laukā. Pēc tam pate izlien no maisa un salasa izkaisītās

strimalas. Viņa nosēžās uz siena kaudzes un sāk strimalas no-

tiesāt.

Te — kur gadījies, kur ne? — vilks klat.

„Ko tu, kūmiņ, ēd?"

„Edu strimalas."

„Kur tu viņas ņemi?"

„Sazvejoju."

„Dod man drusku pasmeķēt!"

Lapsa nosviež strimalas galvu. Vilks apēd laizīdamies.

„Dod man vēl drusciņ!"

Lapsa nosviež jau pus strimalas. „Ak, cik smeķīgs, dod man

vēl drusku!"

Lapsa nosviež veselu strimalu. „Aizved mani uz turieni, kur

tu tās sazvejoji."
Lapsa ar mieru. Tā aizved vilku pie dīķa un liek tam iebāzt

asti āliņģī. Pēc kāda laika vilks sājc kustināt asti.
_

„Nekustini, nekustini, lai vēl stāv, vēl nav pieķērušās!"
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Vilkam sāk sals kniebt astē. Pēc brītiņa tas sāk atkal ku-

stināt asti, bet nevar vairs izraut, aste iesalūse. Lapsa aizskrien

uz mājām un sauc: „Sievas, meitas, vīri, puiši, vilka aste āliņģī
iesalūse."

Cits pakampis čaukstures, cits rungu, un sāk klapēt vilku, ka

put vien. Vilks nabadziņš nevarējis izturēt, norāvis astei galu un

prom uz mežu.

Lapsa pa to laiku iegājūse istabā. Sievas pašlaik cepušas

asiņu raušus. Asiņu mulda vēl stāvējūse uz galda, turpat stāvējis

arī spainis ar rūgušu pienu. Lapsa iebāzūse galvu asiņu muldā,

iespiedūse piena kunkuli pierē un tādā izskatā iet uz mežu.

Vilks nāk nikns pretim, kā viņas dēļ šādi sitieni bij jāiztur.

Lapsa saka: „Tu esi sasists, bet es vēl vairāk. Redzi, man galva
ir pārsista un smadzenes nāk pa pieri laukā. Es nemaz vairs ne-

varu paiet. Vai tu nevarētu mani aiznest līdz manai alai."

Vilkam palicis viņas žēl. Tas ņēmis lapsu sev uz muguras un

stiepj uz alu. Pie alas lapsa nolēc vilkam no muguras un iesau-

cas: „Kults nekultu nes, kults nekultu nes." Vilks no dusmām

kampis un nokodis tai astes galu. No tā laika lapsām esot balti

astes galiņi.

6. A. 1. 2. 3. 4. B. Určs Preiļos, B. Spuļa krājumā.

Brauc zivinīks pa ceļu. Cik tī garu gobolu puorbraucis, jis

redz, ka ceļa molā gul nadzeiva lopsa. Nūsaprīcuojis par atradini,

jis pajām šū lopsu un izlīk tū uz zvvu ķerzines un mīrīgi brauc

tuoļuok.
Bet lopsa guladama izgrauž ķerzinei caurumu un, izteirejuse

vvsas zivs nu tuos, ari paša aizbāg.

Zivinīks, nikuo namanīdams, brauc tuoļuok un tikai natuolu

nu sātas atsaver atpakaļ un īrauga tukšu ķerzini. Bet nikuo darīt.

Lopsa pa tu laiku salosa vysas izkaisītuos zivs un, aiznasuse

uz mežu, suoc ēst.

Kur bejis, nabejis, īt garum vvlks un, īraudzījis lopsu, soka:

„Vasala, kvumiņ! Kū tu tī dori?"

„Zivs ādu", atbild lopsa.

„Vai gordas ir? īdūd, kvumiņ, maņ paraudzīt!"

Lopsa īdūd vvlkam vīnu zivtiņu. Tvs, apēdis šū zivtiņu, vēl

lyudzās: „Esi tik loba, kyumiņ, īdūd vēl vīnu!"

„Ej pats gyutu!" jam atsoka lopsa, bet golā tūmār īdūd ūtru

zivtiņu vvlkam. Apēdis šū zivtiņu vvlks otkoņ prosa, bet lopsa
vairs nadūd un syuta vylku pati uz azaru, kur izciersts lads, tur

lai vylks īkars asti un zivs pašas pīsačerškūts.

Vylks paklausa lopsas paduma un, aizguojis da azaram, īkar

caurumā, kur izciersts lads, sovu asti. Te jis sēd', sēd' un parauga
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pasacelt un jyut, ka zivs jau čerūtīs, jo aste arvīnu palīkūt gryu-
tuoka. Bet uorā nu cauruma astes navalk un dūmoj sevī: pa-
gaidīšu vēļ kaidu šaltinu, lai vairuok pisačer zyvu."

Lopsa pa tu laiku skrīn uz solu un pa mikrešlam jei īsažaun

zam pajumtes kur vystas tup.

Bet vystas vēl nagulēja un, sasastryukušas, suoka kladzynuot.
Trūksni izdzierda saimnīca un cyti muojas ļaudis un vysi devjās

nu ustobas uorā, atstuodami pi tam ustobas durovas vaļā.

Lopsa nu zam pajumtes, napamanīta nu saiminīcas, izbāga un

īskrēja ustobā, kur saiminīcai vyss beja sagatavuots maizes cep-

šonai.

Te jei izlēca uz maizes balvas molas. Balva apsaguoza un

lopsa izatepja ar maizes meikli un padzierduse, ka vysi muojas

ļaudis sasacāluši un gluobina nabyus, jei nūsprīdja īt atpakaļ uz

mežu.

Bet vylkam ari beja lela zveja. Jis, pagaidījis vēl kaidu lai-

ciņu, rauga vilkt zivs uorā. „Jau dīzgan gryuts, bet nu lai vēl
vairuok pīsakruoj!" tai prīcuodamīs, vvlks sēdēja uz okas molas.

Pēc kaida laiciņa vylks vērās, ka da jam īt ļaudis, nu dūmoj:

„Lobuma nabyus", un rauga vilkt zivis uorā; jis lāc gon uz vīnu

pusi, gon uz ūtru, bet kai nateik vaļā, tai nateik.

Te i ļaudis kluotu : cyts ar mītu, cyts ar kuošim, cyts ar zedi-

ņim, cyts ar statiņim, kas kam ticis rūkā un vysi pa eilei atlaiž na-

bagam par mugoru, par golvu. Vylks, raustīdamīs, atraun sev

asti un, krista nametis, aizbāg prūjom.

Ceļa jis sateik sovu kyumiņu lopsu. Tei skumīga bolsa vai-

coj: „Vai, kyumiņ, loba zveja?"

„Jā, loba gan, bet pardaudzi pīsameta zyvu un pat navarēja
tik dreiži izviļk uorā vysu; te saskrēja zemnīki un mani syta tai,
ka pat aste attryuka."

Lopsa soka vaidādama: „Vai, kyumiņ, kaidas brīsmas mani

beja sagaidījušas! Es beju aizskrējuse uz solu, lai saguoduot lo-

buoku maļtīti; beju tvkuse vystu un raudīvu klāvā, bet tur vystas
suoka čērkt un raudives ķērkt, tai, ka vysi cīma ļaudis sacēla
ausis un suoka kautīs, kas ar kū: saiminīcas ar čipim, saiminīki

ar luopstom tai sasyta, redz, kyumiņ, ka smadzeņi nu golvas līn

uorā."

„Ja, kyumiņ" vylks soka „lelas jau gon man ir suopes, bet

tev vēl leluokas."

„Pat, kyumiņ, paīt navaru, golva jyuk," saka lopsa.
„Čerīs, kyumiņ, kikiredzēs, es tevi aiznesšu uz olu un sa-

sildīšu."

„Vai, munu zalta kyumiņ, cik tu esi lobs!"
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Vvlks pajām lopsu kikiredzēs un nas. Ceļā lopsa-gudrinīca,
dūmuodama par sovu veselību un atpvutu, izzūbūdama, runoj:

„Systais nasvstū nas, svstais nasvstū nas."

Vylks soka: „Ku tu, kyumiņ, runoj?"

„Ka vasalais slymū nas."

Vylks lopsu danas pi olas un grib leist vvda, bet tei aizlac

prūjom.

7. A. 1. 2. 3. 4. 43. 30. Kreicb c r ģ i s Dzirc i c m ā. LP, V, 57. AŠ, 11, la.

Saimnieks veda zivju vezumu no dīka mājā un ieraudzīja
krustiem pār ceļu lapsu guļam. Viņš domāja: „Lapsa nosprā-

gusi!" Tādēļ uzmeta uz vezuma un priecājās: „Būs sievai lapšu
ādas kažociņš!" Bet, kamēr šis tur, zirgam pa priekšu iedams,

priecājās, lapsa izķuidīja visas zivis no vezuma un tad nolēca

zemē tās ēst. Eda, ēda — pienāca vilks: lai dodot viņam arī kādu

zivtiņu.

„Eji, makšķere pats!"

„Nava makšķeres, kūmiņ."

„Makšķeres nav, makšķeres nav! lebāzi asti āliņģī un paturi
līdz rītam, tad jau samakšķerēsi maisiem."

Labi, vilks tā darīja. Bet pa nakti nejauki sala un vilka aste

iesala āliņģī, ka ne pakustēt. Nu lapsa atskrēja dīķmalā un sauca

uzsaukdama: „Se, se, ciema suņi! Vilkam aste piesaluši." Sa-

skrēja suņi un pamieloja vilku vareni: spalva vien putēja. Vilks

ar varu izrāva asti, aizmuka pusdzīvs un nozvērējās lapsai atrieb-

ties. Bet kamēr suņi ar vilku kāvās, lapsa iešmaucās namiņā
un izvandīja sievai maizes abrā mīklu, balts purns vien palika.

Velak vilks sastapa lapsu: „Klausies, kūmiņ, tu mani pie-

krāpi, nu es tev atmaksāšu."

„Ko nu, brālīti, tādas blēņas! Suņus saucu tamdēļ, lai tevi no

ledus nagiem paglābtu; bet paskaties, kā man par labo sirdi iz-

gāja: izdauzīja visas smadzenes no galvas. Tev tikai dažās vie-

tās var asinis un jēlumus manīt, ko es iesākšu: nemaz paiet vairs

nespēju, un medīt vajadzētu: sirds pliekana, dūša nolekstējusi."

„Vai, kūmiņ, tad tev ir klājies pavisam nelabi: es jau vēl

tagad tev manu smadzeņu piekās pierē. Man žēl! Sēdies tālab

man mugurā, nesīšu aitu kūtī, kur arī vistas piemīt, un paēdināšu
tevi krietni jo krietni."

Lapsa sēdas vilkam mugura un iesaka jat; bet ceļa lapsa

brēkāja: „Kults nekultu nes, kults nekultu nes!"

Vilks vaicāja: „Kumiņ, ko tu teici?"

„Es sacīju ta: ja tu mani klausītu, tad kūlienu nedabūsi."

„Es klausīšu, klausīšu; saki, ko vien gribi."
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Labi, aizjāja pie aitu kūts; lapsa mācīja: „leeji piekūtī. iz-

sviedi gaili pa lodziņu, lai viņš nedabū iedziedāties; citādi tevi

noķers un tu pie jēriem netiksi."

Vilks saķēra gaili, izsvieda pa lodziņu; bet gailis nejauki

trokšņoja un uzmodināja saimnieku.

Kamēr saimnieks ar laudim atskrēja uz kūti, lapsa ar gaili

jau gabalā, bet vilkam klājās nelabi: ļaudis vienu kāju pavisam

atsita; laime, ka vēl to pašu dzīvību taupīja. Bet lapsa, gaili ap-
ēdusi, nāca vilkam pretim spļaudama: „Kad tevi piķis! Tā tad

uzbruka man negaiss. Laime vēl, ka laikā palaidu gaili vaļā un

aizmuku. Kā tev gāja?"
Man pavisam nelabi: vienu kaju pavisam atsita un sānus ne-

žēlīgi sadauzīja."

„Vai zini, mums nav vērts vairs medīt; celsim labāk tepat

kur kādu būdiņu ar diviem kambariem un dzīvosim mierā. Taisi

tu savu kambari no ledus, tu esi sadauzīts un slims: ledum ne-

pūtīs vējš cauri; es taisīšu vienkārši no lubām, man pietiks. Labi!

Bet kas nu atkal notika? Pavasarī vilkam teicamais kambaris

izkusa. Tagad vilks redzēja, ka lapsa viņu tīši piemānīt vien grib,

tādēļ sadusmojās un teica: „Tev vairs neticu, nu tevi apēdīšu."

„Vai!" lapsa raudāja, „bet tad lūdzams aproci mani mazākais

godīgi, labi padzilā bedrē; manu tēvu arī tā raka. Es zinu tur

mežmalā tādu bedri; pagaidi drusku, iešu apskatīties, vai nav

piemilzusi; ja nebūs, tad tevi saukšu; skrēji tad ar joni un grūdi
mani bedrē, kā jau ar mirējiem tas parasts."

Lapsa aizgāja pie bedres, nostājas otra puse un sauca: Nav

piemilzusi, skrēji nu!"

Vilks skrēja pilnā vējā lapsu bedrē grūst; bet kā lēca pa

bedri — bedre bij par platu — tā klupa dibinā un pats nositās. Nu

lapsa apraka vilku smiedamās.

Piezīme. Pedejā pasaciņa liekas but mākslīgi savirknēta no vairāk

patstāvīgām dalām. P. Š.

6. Lapsa apēd lāča medu.

1. A. 15. Vasīlnieks Nogalē, LP, V, 48. AŠ, 11, 2a.

Lācim bij divi gājēji: meita lapsa, puisis vilks. Reiz lācis

gāja pastaigāties un atrada bišu dārzu. Viņš paņēma vienu stropu,

pārnesa savās mājās un nostatīja sava lauka malā. Bet lapsa par

varu arī gribēja medu pabaudīt. Turpat nu lauka malā medus

gan bija, bet kā dabūsi baudīt? Lācis neatlaiž no darba ne brī-

tiņa. Beidzot lapsa saka tā: „Man nākamu svētdienu pret vakara

laiku jāiet krustībās — atlaidi mani!"
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„Ja, ja!" lacis atbild, „nomazga traukus, tad vari iet."

Lapsa nomazgā traukus un aiziet. Bet kur nu blēde, negāja
vis krustībās, aizgāja pie lāča bišu stropa medus saēsties. Rītā

lācis vaicā: „Ko nu nokrustīja?"

„Pirmo Laiški nokrustīja; bet nākamu svētdienu atkal man

jāiet krustībās."

„Ja, ja! nomazgā traukus, tad vari iet."

Svētdien pret vakaru lapsa nomazgā traukus un aiziet atkal

medus saēsties. Rītā lācis vaicā: „Ko nu nokrustīja?"

„Vidus Laišķi nokrustīja; bet nākamu svētdienu atkal man

jāiet krustībās."

„Ja, ja! nomazgā traukus, tad vari iet."

Svētdienu pret vakaru lapsa nomazgā traukus un aiziet atkal

medus saēsties. Rītā lācis vaicā: „Ko nu nokrustīja?"

„Beidzamo Laišķi nokrustīja."
Bet lapsa bij izēdusi bišu stropu gluži tukšu un vienu šķīvi

vēl pārnesuši mājā. Otrā dienā vilks gulēja diensvidu uz baļķiem.

Lapsa paņēma medus šķīvi, pielīda itin klusu vilkam, apsvaidīja
tam muti viscaur ar medu un tad ietecēja lācim sūdzēt: „Redz,

redz, ko tavs labais puisis izdarījis! Izrijis tavu bišu stropu un

nu gul uz baļķiem atspēries — mute vien vēl spīd kā tur saēdies."

Lācis, to dzirdēdams, sāka nejauki rūkt; un tā izskrēja pie
vilka, nostatīja to uz pakaļkājām un pliķēja un pliķēja, vai vainīgs,
vai nevainīgs.

Piezīme. Sal. vel četrdesmitpiekto numuru. P. Š.

2. A. 15. P. Vītoli ņš Lubejā. Etn. 111, 1893, 32. 1. p.

LP, VII, 11, 39, 1, 1. AŠ, 11, 2b.

Lācis Andrievs, vilks Juris un lapsa Anna reiz gāja pa pa-
sauli pastagāties. Gar bišu dārzu ejot, lācis paņēma vienu medus

tropu; vilkam bija avina puse līdz, bet lapsai nebija nekā. Vaka-

riņās vilks apēda avina pusi, lācis tukšoja i tukšoja savu medus

tropu, bet nevarēja vinnēt, tomēr lapsai nedeva ne sukstīt. Lapsai

gan stipri kārējās, bet tā savas gribas neizrādīja.

Nogāja visi pie miera. Lapsa izlikās pirmā cieti aizmiegot;
bet tiklīdz nomanīja vilku un lāci aizmigušus, tad vieglītēm uz-

cēlās un pie lāča tropa klāt un luksīja pilnu viduci. Ēzdama

domā, kā nu izvairīšoties, jo rītu lācis domāšot tūliņ uz šās. Eda,
ko ēda — kas palika pāri, ar to apsmērēja vilkam purnu un pa-

kalu, un likās tīri mierīgi savā vietā uz auss.

Otrā rītā lācis, pirmais pamodies, aplūkoja savu tropu. Sauss!

Tūliņ pie lapsas klāt, teikdams: „Klausies, Anna mās! kam tu

manu medu apēdi?"
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„Nekā, Andriev brāl! netrāpīji vis. Esmu saslimusi un jau

no vakarrīta līdz šimrītam nav ēst ne iegribējies; laikam Juris

brālis būs pielavījies. Redz, cik mierīgi viņš vēl gul. Un paraug,

paraug, kā ēdis! Visas lūpas ar medu un kā nekā! Ed tavu

ēšanu! — Tiktālu spundējies, kamēr pa pakalu sāk laukā nācin!"

Lācis, to redzēdams, arī domāja, ka tā jau nu esot un par

tādu blēdību vilku krietni noplaukāja. Lapsa, to redzēdama, do-

māja, ka pašai par meliem nu vairs jauki neiešot, kad vilks no

lāča nagiem sprukšot vaļā. Tādēļ laida lekas vaļā: naski vien

devās uz tuvino māju, istabā ieskrējusi, apvārtījās iejava abrā.

Arā izgājusi — saulītē apkaltējās. Tā to satika vilks. Tas taisī-

jās laisties virsū, grasīdamies, ka to šis nevarot tā vien atstāt,

kad šās dēļ šis tādu laukājumu dabūjis.

Lapsai viegla mēle: „Ko nu, Juri brāli, ļaunojies, redzi, es

esmu ļoti slima ar nelabām vātim apkritusi, ko tu no manim

iegūsi? Vai tev no tā pilns vēders tiks?"

Vilkam sāpes un pirmās dusmas jau bija pārgājušas un nu

tas tiešām noticēja, ka lapsai tāda vaina esot, kā sakot, atstāja

lapsu sveikā. Tā gudrībā lapsa iztika ar veselu ādu. Bet no tā

laika vairs nekad visi trīs kopā negāja vienu ceļu.

3. A. 15. J. Rudo v i č s Latg a 1 c, „Z īduni s" 1923, 6.

Tai beja cvtu reizi. Dzeivuoja luoc's, vvlks un lopsa. Reizi

luoc's, pa mežu staiguodams, beja atradis kūkā bites. Jis izjēmja
madu un pīlēja treis mada pūdus un nūglobuoja mežā, ka nikas

naatrostu. Lopsa, staiguodama pa mežu, atroda luoča madu.

Reizi reitā, lopsa agri cālusēs izskrīn aiz lūga un soka: „Lyu-

dzu, lvudzu lopsu kūmūs." Tod uotri īskrīn pate ustoba un atsoka:

„Navā vaļas, naīšu vys."

Luoc's izdzierdis, uz cepļa guladams, vaicoj: „Ku tu tī runoj,

lopsiņ?"
Lopsa atsoka: „Vot mani lyudz kūmus."

Luoc's soka: „Kaita nu krista var līgtīs? Ej, muosiņ, kū-

mus!"

Lopsa cap pluociņus. Izcapuse aizīt uz mežu un izād mada

pūdu. Zam vokora atīt uz sātu. Luoc's vaicoj: „Kai sauc krist-

dālu?" — „Isuocinīts!" atteicja lopsa.

Utrā reitā otkon lopsa aizskrēja aiz lūga un sokaj „Lyudzu,

lyudzu, lapsiņ, kūmūs, — un uotri īskrīn otkon ustobā un soka:

„Naturu laika, juovuorej brūkastis."

Luoc's soka: „Kas tī taids ar tevim runuoja?"

Lopsa atbildēja: „Otkon lyudz kūmūs." — „Kaita naīsi?

Juoīt, kad lyudz."
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Un lopsa aizīt otkon uz mežu. Izāduse luoča ūtru pūdu mada,
otkon atsagrīž uz sātu. Luoc's vaicoj: „Kai sauc ūtru krist-

dālu?" — „Vyducīts!" lopsa- atbildēja.

Treša dīna arī lopsai gribējās mads. Un jei izskrēja aiz duro-

vom, pakloudzvnuoja un teicja: „Lyudzu, lyudzu, lopsin, kūmūs."

Luoc's, tu dzierdadams, vaicoj: „Kas tur kloudzynuojas?"

Vel mani lyudz kūmus." Un izvuorejuse brukastis, otkon

aizīt uz mežu.

Vylks soka luočam: „Breinums! Kotru dīnu kūmus."

Lapsa atīt, pīaduse mada, rasna kai buča. „Nu, kai sauc trešu

kristdalu?" luoc's vaicuoja. „Pabeidzinīts" — lopsa atbildēja.

Kaidu dīnu luocs sadūmuoja aizīt uz mežu mada apsavārtu.

Nūguojis pi mada pūdim, īrauga, ka vysi treis pūdi izāsti un sa-

dauzīti. Atīt uz sātu un soka uz lopsu: „Vai naesi apēduse munu

mads pūdu?"

„Na vys, luocīt, na! Es nazynuoju, kur jis tev beja nulykts,

varbyut vylks apēdja tovu madu."

Vylks atbiļd: „Na, es naežu!"

Lopsa gudrinīca sadūmuoja, kai byus runuot. — „Vot vysi

atsagulsim saulītē, un kurs byus madu ēdis, tam aste paliks ar

madu."

Atsagula vysi treis pret sauli. Luoc's ar vvlku dreiži aiz-

myga, bet lopsa mudri, mudri aizkrīn uz mežu. Jei salosa sadau-

dzītuos lauskas, kurajuos vēl beja pa druskai mads, aptrīp vylkam
asti un uotri atsagulst. Luoc's, pasamūdis, soka: „Tagad jau vēr-

simīs, kuram pi astes mads."

„Tev pyrmajam paraudzīsim, vai pats naesi edis!"

Vylks ar lopsu paraudzīja luočam ap asti. „Nav soldons" un

tod luoc's paraudzīja ari vylkam. —

„Vylkam soldons", teicja luoc's. „Esi izēdis munu madu!"

Un luoc's ar lopsu nūsprīdja vylku apēst, kū arī izdarīja.

4. A. 15. 3* P.Buorbaļs Preiļos, B. Spula krājuma.

Lopsa sasatyka ar vylku un kūpā staiguoja medībuos. Reizi

jī beja nūzoguši nu saiminīcas svīsta pūdu. Lopsa teicja uz vvlka:

„Tagad mēs itū svīstu nūliksim dēļ zīmas, jo nyula (nyu) var

dabuot vystu, nu gonim var nūzagt vušku, a zīmu navarēs nikuo

dabuot." Jī nūnesja svīstu uz mežu un paglobuoja olā.

Reitā suoka zvanīt baznīcā; lopsa i soka uz vylka: „Mani

sauc par kyumu bārnu kristīt/ Tū pasacījuse, lopsa aizguoja uz

mežu un nūēdja svīstam viērsinu. Kad atguoja atpakaļ, vylks nu

juos vaicoj: „Kaids krista bārnam vuords?" — „Viersioš", atbild

lopsa.
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Utrā reitā otkon suoka zvanīt. Lopsa soka uz vylka: „Mani
sauc uz kristobuom." Un aizguojuse uz mežu, nūēdja svīstam

vyducīti. Pēc tuo atguoja atpakaļ da vylkam. Vylks vaicoj:
„Kaidu vuordu lykuot krista bārnam?" Lopsa atbild: „Vyducīts."

Vylks dūmuoj, ka lopsa patīši īt uz kristobuom, a nazyna, ka jei
īt svīsta āstu.

Trešā reitā otkon zvanēj. Lopsa soka uz vylka: „Mani sauc

uz kristobuom." Vylks breinuojās un soka: „Kai mani nikas na-

sauc uz kristobuom?" Lopsa soka* „Nabādoj, es tev atnesšu

nu kristobuom kukuļus."

Lopsa aizguoja uz mežu un apēdja svīstam dibiniņu un atguo-

juse, atnesja vylkam kaula gobolu, kuru atroda meža molā. Vylks

vaicoj: „Kaids vuords kristabārnam?" „Dibiniņš", atbild lopsa.
Vylks, āzdams kaulu, izlauzja vysus zūbus, nūsvīdja kaulu un soka:

„Cik nagords tovs kukuls."

Daguoja zīma, lopsai ar vylku pītryuka barības. Vylks īguo-

duoja, ka mežā ir nūlykts svīsta pūds un obi ar lopsu aizguoja
uz mežu, uz tū vītu, kur jīm beja nūlykts tys svīsta pūds. Bet,

nūguojuši, vairs naatroda svīsta. Lopsa teicja uz vylka: „Cyti
zvēri ir atroduši svīstu un apēduši."

Pēc tuo lopsa soka uz vylka: „Es zynu vīnā solā kuozas

un tur ir daudzi captas gaļas, svīsta, maizes, vysa kuo daudz."

Vvlks ar lopsu īt uz solu. Natuoli nu solās vylkam pīskrēja

nuosīs smuords. Jī daguoja pi klētes. Klētei sīnā beja caurumiņš:

tik kai vylkam īleist. Lopsa teicja uz vylka: „Līņ klētī vydā

un svīd pa lūgu uorā galu."

Vylks, paklausījis lopsas, īleida klētī, izsvīdja vīnu gobolu ga-

ļas, — lopsa tū apēdja. Izsvīdja ūtru,_tū apēdja, izsvīdja trešu

gaļas gobolu un pogolmā zvoni saskanēja. Lopsa, galu apāduse,

aizbāga uz mežu.

Saiminīca tvuliņ guoja uz klēti pēc gaļas un atrūn vylku klētī.

Suoka klīgt: „Vylks klētī, vylks klētī!" Te saskrēja kuozinīki,

kurs ar ciervi, kurs ar luopstu, ar mītu un vazduom, un, skrinūt

pa lūgu, sasvta vylku.

Vylks aizskrēja uz mežu da lopsai un soka: „Nes šur galu,

koč par sytumu!"

Lopsa atsoka vvlkam: „Mani suņi gribēja saplēst un galu

atjēmja."
Tai vylkam i nikuo nadatyka par sytumu. Lopsa soka uz

vvlka: „Vajag bēgt tuoļuok, pēc mums var dzeitīs pakal."

Lopsa ar vylku bāgdami izašķeira un ni myužam nasasatyka.

5. A. 3* 15. J. Soms Kolupa, B. Spuļa krājuma.

Vīnu reizi sasadraudzeja vylks ar lopsu un obi nusprīdja me-

klēt sev pa vīnu vītu bareibas. Reizi lopsa soka vylkam: „Es
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zynu daudz vysuodu edīņu. Pi vīna saimnīka ir kuozas un pylns

vysuodu cepešu.

Kod jī nūguoja da tam saiminīkam, tod īraudzēja, ka klētes

durovas aiztaiseitas, vaļā beja tikai mozs lūdzeņš. Vylks ar le-

lom mūkom pa tū lūdzeņu īleida vydā un suoka svīst uorā goļu.

Vylks tikai paraudzēja gaļas, bet lopsa paēdja da vaļai.

Bet te dreizi vīn i kuozinīki sabrouca nu bazneicas un sai-

mineica skrīn uz klēti pēc cepeču. Radzādama klētī vylku, aiza-

klīdzja: „Ak lauteni, vylks!"

Kuozinīki izskrēja kas ar vāzdu, kas ar skruču. Da golam

naboga vylku tai sasyta, ka tys čut-tik aizavylka uz mežu. Sa-

ticis lopsu, jis vaicoj: „Kam naguoji man paleigā?"

„Man vajadzēja galu nest uz mežu," atsoka lopsa.

„Tad dud man paēst par munom suopem!"

„Qalu nu manis atjemja suņi un poša gluobus nu jus nogim."

Cytu reizi gadejuos jīm nuzagt nu saimineicas svīsta pudu.

Un jī nūglobuoja tū mežā zam syunom.

Par nagaru laiku vīnu dīn suoka zvaneit uz „Engels kunga".

„Redzi", soka lopsa, „mani sauc uz kristobom par kyumu."

Lopsa nuguoja da pudeņam un nuadusi lobu dali, atsagrīzja
da šovam draugam. „Kaidu ta vuordu lykuot kristabārnam?"

„Lykom vuordu „Vierseņš", atteicia lopsa, nu smīkla tikku

nūsaturādama.

Utru dīn ari taipat nuedja pusi svīsta un pasaceja vvlkam:

„Vuordu lykuom Vyduceits."

Un trešu reizi suoka zvaneit bazneica uz „Engels kunga",

jei soka vylkam: „Redzi, vēl mani sauc par kyumu."

„Breinums, kad mani nikas nasauc par kyumu?"

„Redzi", soka lopsa, „ka tu esi par līku glups".

„Ej", soka vylks, „bet ari maņ atnes ku nu kristobu golda."

Nūguojuse lopsa apēdja vysu svīstu un, sasytuse pūdu, pīlyka

vydā sasolušu pelu. Skrīdama ceļā atroda vācu kaulu un atnesja
tū vylkam. Vylks āzdams izlauzja sev zūbus un ar dusmem aiza-

klīdzja:: „Kaidu vuordu lykuot tovam trešam bārnam?"

„Dibineņš", atsoka lopsa, un nusagrīzuse mola, pleist nu

smīkla.

Kad jau lopsa beja svīstu apaduse, tad kaidu reizi soka vvl-
kam: „Laiks ir apsavērt myusu svysta."

Radzadams itu, vvlks soka: „Launi meža zvēri ir tu padare-

juši, es tev sācēju, ka mes nanūglobuosim juo leidz boda laikim."

Tai ar vylka paleigu lopsa vysuod beja suotna. Bet vvlkam

dasaguoja vīnmār cīst bodu.
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7. Zvēri bēgdami iekrīt bedrē.

1. A. 20 A. J. Krie v i n š Drabešu Zīlēs. LP, V, 50. AŠ, 11, 3b.

Mēslenīcā apakš cāļu luktas bijuši sakrājušies daudz netī-

rumu, kuri sākuši iesilt un kūpēt. Vista naktī pamanījusi tādus

garaiņus un tūdaļ _ta[ iesities prātā: „Kad tikai zeme nedeg?
Kas, jods, cits tā kūpētu?" Bailēs sākusi kladzināt. Gailis atmo-

dies: „Kas nu, kas nu? Ne nakts vidū vairs nevarēs muti valdīt."

„Are, ka nina; vai tad tu neredzi, kur zeme deg — nagos
tikai nu esam."

„Pag, pag! liekas tev taisnība: kup gan. Vadzi, sieva, tu būsi

pati vainīga?"

„Tīri bez prata! Nu šis izmeklēs vairs vainas, bēgsim labāk,
ka nesadegam!"

Un bēguši arī, nabadziņi, ar visiem bērniem, ar visiem. Bet

birzes malā satikuši zaķi.

„Kur tad nu tik agri?" zaķis ieprasījies.

„Zeme deg, zeme deg! Mana sieva pie ta vainīga."
„Ko, vai patiesi?"

„Ja, ja, patiesi, patiesi! Mana sieva pie ta vainīga.'
„Vai, bral, ja tas ta, tad laidīsim lekas vaļām, es bēgšu līdz."

Bēguši, bēguši, satikuši lapsu.

„Kur tad nu paša agruma?"

„Vai, kūmiņ, zeme deg, zeme deg! Mana sieva pie ta vai-

nīga."

,Ko, vai patiesi?" lapsa sabijusies.

„Ja, ja, patiesi, patiesi! Mana sieva pie ta vainīga."

„Ko tad, brāļi, vel gaidīt? Laidīsim ļekas vaļām, es bēgšu
līdz."

Bēguši, bēguši, satikuši laci.

„Kur tad nu visi tik naski?"

„Jabeg, jabeg, zeme deg: pus jau nodegusi un vista pie ta

vainīga."
Bet lacis, drošais vīrs, smejies: „Niekalbiņi, niekalbiņi, visi

esat vienādi; nu rādiet jele man arī degumu, redzēs gan, vai būs."

Veduši rādīt. Aiziet: lācim taisnība, nedeg itin nekas vairs,

jo saimnieks par to laiku izvedis mēslenīcu tīri tukšu; dziļš aiz-

galds vien palicis vietā. Vista ar gaili laimīgi pārlaidusies aiz-

galdam pāri; bet, ače, svešie draugi: lācis, lapsa, zaķis nemaz

nevīlušies, ka tik dzīļš būs. Un, kā nu kāpuši, tā plaukt! dibenā

iekšā. Ko nu? Izgrozījušies tādu laiku, izprātojušies; beidzot

likuši prātu pie malas: laikam ārā vis netikšot. Bet kas nu vēl

par nelaimi? Visiem trim sāk gribēties ēst, ka nekur šauties. No-

sprieduši: zaķim esot jāmirst. vai grib, vai negrib. Un, zināms,

tūliņ arī notiesājuši šo un apēduši. Bet lapsa gudreniece zaķa
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zarniņas turpat paglabājusi kaktiņā nākamai reizei ko ēst un tad

nolikusies lācim blakus. Gulējuši, gulējuši, uz vienu reizi lapsa
augšā un ēd atkal. Lācis brīnījies: „Ko tu tur ēdi? Tās jau zar-

ninas! Vai dzirdi, dodi man arī! Kur tu ņēmi?"

„Are, kads nepraša! Es jau pāršķeļu vedaru un izņemu pati

savas zarnas; dari tu arī tā, ko mirsti badā."

Un lacis, muļķis, šķel arī pats savu vedaru pušu; bet re nu!

neattapa ne nožāvāties: nosprāga nabags.

Lapsa gardi pasmējusies par tadu vientiesi un gan jau viņa
izkļuvuši laukā.

2. A. 20 A. A. Tērauds Ergl o s, 1863., A. Bīlenšteinakrājumā

LP, VI, 43, 2. AŠ, 11, 3a.

Vista appirdusies un zeme sākusi degt. Gailis piegājis un sa-

cījis, kādēļ zeme degot? Vista atbildējusi, šī esot par to vainīga.
Gailis sacījis, nu vajagot bēgt! Un tad laiduši kājas vaļā. Mazu

gabalu skrējuši, zaķis nācis pretim un prasījis, ko šie bēgot?

Atbildējuši, zeme degot un vista esot vainīga. Tad arī zaķis klie-

dzis: „Brāli, laižat kājas vaļā!"
Nu satikuši lapsu. Tā prasījusi, kādēļ šie skrejot? Zaķis at-

bildējis, ka jau pus zemes nodedzis. Tad lapsa tiem uzklieguši,
lai tik(ai) skrejot šai pakal! Nu satikuši lāci. Šis prasījis lēnām,

kādēļ šie visi tā skrejot? Lapsa atbildējusi, ka zeme degot. Lācis

tos sadrošinājis un vedis visus četrus atpakaļ uz to vietu, kur

zeme degot. Bet te tikai platu, platu grāvi atraduši. Vista un

gailis grāvim pārskrējuši pāri, bet zaķis, lapsa un lācis iekrituši

iekšā. Par nelaimi nebijis tur nekā ko ēst. Tad sprieduši, ka za-

ķam vajagot mirt un to notiesājuši. Bet lapsa tās desiņas (ķidiņas)
nolikusi nākošai reizei. Kad nu šī tās ēdusi, tad lācis prasījis, kur

ņēmusi? Šī atbildējusi: „Es savu vēderu pārplēsu, savas desas

izņēmu un nu man tās labi smeķ." Tad arī lācis ar saviem ga-

riem nagiem savā vēderā, izrāvis savas desas un nosprādzis.

Lapsa garši pasmējusies par lāča dumību un pēc no grāvja izlē-

kusi ārā.

8. Zvēri iet grēkus sūdzēt un iekrīt bedrē.

1. A. 1. 47. 20. 31. R. X Porietis Sēlpils Aizupēs, Zin. Kom. kr.

LP, VI, 43, 1. AŠ, 11, 3c.

Reiz vecos laikos kaķis gāja greku(s) sudzet un ceļa satika

zaķi. Zaķis prasa: „Kur tu, brāl, iesi?"

„lešu grēkus sudzet."

Lai viņu ari ņemot līdz!
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Kaķis negribēja, negribēja ņemt, bet apdomājas un oema arī

līdz.

Nu abi iet, iet un stāsta viens otram savu likteni; kaķis saka,
šim esot daudz grēku, nevarot vairs ne peles noķert.

Zaķis atbild; „Man laikam arī daudz grēku, jo man no visiem

jābīstas."

Un kamēr šie ta iedami tērzē, satiek nejauši lapsu.
Kur viņi iešot?

Šie atbild: „lesim grēku sūdzēt."

Lai viņu arī ņemot līdz!

Kaķis ar zaķi vaicā: „Kādu grēku tu esi padarījusi?"
Lapsa atbild: „Esmu nozagusi no piedarba divi pāri cāļu

saimniecei un zvejniekam atkal vezumu zivu."

„Vezumu zivu! Kā tu varēji visu vezumu zivu nozagt?"
Lapsa atbild:

„
Varēju _gan!_ Es stāvēju krūmos, zvejnieks

brauca ar zivim garām, un vējš pūta man taisni zivu smaku virsū;

tad man siekalas vien tecēja pēc zivim un es ar līkumu aizsteidzos

viņam uz ceļa priekšā, apgulos un izlikos par nosprāgušu. Pie-

brauca zvejnieks ar zivu vezumu, es gulu. Bet šis itin priecīgs,
ka būšot laba dzerama nauda, paņem mani un ieliek vezumā.

Tomēr es jau nebūšu mulķe: kamēr šis nu, priekšā sēdēdams,
brauca, es tikai aiz muguras sviežu pa vienai zivij vien laukā,
kamēr vezums tukšs. Kā nu tukšs, tā izlecu no vezuma, sanesu

zivis krūmos un apēdu gardu muti."

Un kamēr šie ta iedami runāja, satiek vel vilku. Vilks prasa:

„Kur jūs iesit?"

Šie atbild: „Grekus sudzet!"

Lai ņemot viņu arī līdz!

Šie vaicā: „Kādu grēku tad tu esi padarījis?"
Vilks atsaka: „Man reiz gadījās ar vienu lapsu satikties. Tā

man iestāstīja, ka vienam saimniekam pļavā esot piesiets trekns

ērzelis, lai eimot palīdzēt ērzeli krūmos ievilkt un apēst. Labi!

gājām. Aizeimam tur, lapsa ņem atraisa to striķi no mietiņa un

saka man: „Es tev apsiešu to striķi ap vēdaru, tad tu ērzeli vedi,

es dzīšu." Tā arī mēs darījām: viņa apsēja man striķi ap vēdaru

un traucēja ērzeli, lai skrien uz mājām. Bet tikko ērzelis sāka

pilnā spēkā skriet, man nabagam bija jāiet kūleņu kūleņiem pa-

kaļ; un kad tā mocīdamies biju jau pie vārtiem, tad lapsa no

pakaļas gan kliedza: „Atsperies jele vārtu stuburā, atsperies vārtu

stuburā!" Bet ko nu tas viss vairs līdzēja! Tikpat mani ierāva

sētas vidū un nežēlīgi kūla. Kad beidzot patiku vaļā, tad man

nejauši iešāvās prātā, par ko īsti mani kūla. Citādi nav, es esmu

grēcīgs, tik grēcīgs, ka ne paēst vairs man nenovēl."
_

Un nu viņi visi četri runādami, tērzēdami gāja, gāja arvienu

tālāk, kamēr iegāja mežā. legājuši mežā, ierauga dziļu ogļu bedri,
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kur ogles dedzinātas. Bet pār bedri bija pārlikta kārts. Tad kaķis
saka uz citiem: „Te nu ir tā vieta, kur grēki sūdzami. Kas

pāries par to kārti, tas nebūs grēcīgs, un kas nepāries, tas būs

grēcīgs."
Labi! Sāka iet pāri, kaķis pats pirmais. let, iet šis, pāriet

labi. Nu lēks zaķis, kā lēciens, dibinā, ka novārās vien. Lapsa,
ko tā gaidīs? Lēks arī, bet kā lec, dibinā iekšā. Vilks domā:

~Lai krīt, lai, kas ir dikti grēcīgs, es tik grēcīgs neesmu, es jau

gan pāriešu." Un nu sāka iet. let, iet, kā šļūk kāja — dibinā

iekšā. Šie nu visi trīs grēcīgi, kaķis vien tas labais. Kaķis, zināms,

aiziet smiedamies, šie paliek bedrē.

Paiet viena diena, otra, trešā, sāk ēst gribēties. Bet lapsai
labs padoms, viņa saka uz citiem biedriem: „Vajaga vilkt mel-

diņu, kuram ies smalkāki, to vajaga ēst kopā."
Labi! Vilka meldiņu. Velk, velk, zaķim ka iet, ta iet smal-

kāki, to tūliņ apēda.
Padzīvo atkal kādas pāris dienas, gribas atkal ēst. Lapsa

saka uz vilku: „Vajaga vilkt meldiņu, kuram rupāki ies, to va-

jaga apēst.

Labi! Vilka meldiņu. Vilka, vilka, vilkam kā iet, tā iet ru-

pāki. Un lapsa tūliņ vilkam pie rīkles un kož nost. Kamēr lapsa
vilku ēda, viņa iedomājās, ka esot tikpat kā ķēniņiene pilī; bet

kad vilks bija apēsts, tad atcerējās: īsti labi nav vis, kā tad ārā

kļūsi? Bet ko viņa dara? Viņa sāk tikai bļaut palīgus, ko spēj.
Un tas gadījās, ka āzis bija izdzirdējis lielo troksni. Aiziet rau-

dzīt, redz: lapsa bedrē. Viņš prasa: „Ko tu blauji?" Lapsa atbild:

„r:s bļauju tāpat no prieka. Kaut tu zinājis, kas te par priekiem,

tūliņ lēktu iekšā."

Azis domā: „Viss var būt!" un laidās dibinā. lelec — še

tev prieki! Lapsa izzobo: „Tu, tāds bārzdainis, tik liels muļķis!
Man te gadījās tumsā iekrist; bet tu, prātīgs vecis ar sirmu

bārzdu, leci dienas laikā iekšā. Tomēr, ja tu mani klausītu, tad

mēs abi izglābtumies. Pieslienies iestāvus bedres malai, es tad

kāpšu uz taviem ragiem, izlēkšu laukā, atnesīšu striķi un izvilkšu

tevi arī."

Labi! Azis mierā un lapsa viens, divi laukā no bedres. Nu

vajadzēja striķiem iet pakal. Bet kas to deva! Smiedamās vilt-

niece aizgāja un atstāja āzi bedrē, lai sprāgst. Un nosprāga arī

nabadziņš.

2. A. 20. 33. J. Johansone Rīga, A. Bērzkalnes krājumā.

Pie kāda saimnieka dzīvoja runcis, kurš bijis liels kārum-

nieks, jo bez pelēm, ko noķēris klētī, dažu labu reizi apēdis ari

šķiņķi un izlaizījis kreimu. Kādreiz, kad atkal bijis izlaizījis
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kreimu, saimniece viņu krietni ar stibu pamielojusi. Runcis do-

mājis, nu gan laikam grēku būšot par daudz, kad ari saimniece

to sākot sist, tagad jāejot tos izsūdzēt, tad varēšot dzīvot atkal

pa vecam.

Kādā jaukā dienā tas izgājis no mājām un gājis pa ceļu uz

priekšu. Te saticis vilku, tas prasījis, kur šis iešot? Runcis iz-

stāsta. Arī vilkam paliek smaga dūša, jo grēki viņu nospiež. Viņš
iet runcim līdzi. Pēc maza laiciņa viņi satiek zaķi, tas arī iet

līdzi un beidzot satiek lapsu. Šī nabadzīte tīri stīva, jo nupat gri-

bējusi ielauzties vistu kūti, bet pamanīta un krietni piekauta.
Tā nu runcis, vilks, zaķis un lapsa iet pa ceļu un noiet meža

malā pie lielas bedres. Runcis saka, ka tepat jau esot tā grēku
sūdzamā vieta. Pār bedri viņi pārliek koku un tad katram jāiet
pāri. Kam Dievs grēkus piedošot, tas pāriešot, kam ne, tas iekri-

tīšot bedrē. Labi, pirmais iet runcis, viņš ar nagiem ieķeras bomī

un pāriet laimīgi. Nu iet zaķis, tas nevar noturēties un iekrīt

bedrē. Tāpat iekrīt arī lapsa un vilks.

Runcis paceļ savu cepuri un lepni aizčāpo uz māju, jaunus

grēkus pelnīties. Zaķim, lapsai un vilkam bedrē sāk gribēties ēst,

bet nav nekas pie rokas, ko dabūt, un no bedres ārā nevar tikt.

Te lapsa saka, ka vajagot dziedāt, un kam smalkāka balss, to

apēdīšot. Nu visi velk meldiņu, bet zaķim, kā ir tā ir smalkāka

balss, neko darīt, lapsa ar vilku ņem šo un apēd.
Pēc kādām dienām nu abiem tā gribas ēst, ka vairs nevar

izturēt. Lapsa saka, ka atkal jādziedot un kam rupjāka balss, to

apēdīšot. Vilkam ir rupjāka un lapsa ēd viņu nost.

Pēc kāda brītiņa garām brauc zemnieks ar zivim, un lapsa
nu izliekas par nosprāgušu. Zemnieks izvelk lapsu no bedres,

grib aizvest mājā un parādīt bērniem. Viņš ieliek nosprāgušo

lapsu vāģu sānos un brauc, bet pa ceļam lapsa nolec un norauj

līdzi zivju kulīti. Viņa aizskrien krūmos, apēd zivis un iet mājā
smiedamās. Viņa domā: man grēki vislabāki piedoti.

3. A. 20. 5. L. Ivano v s k i s Daugavpils Kapiņos,

N. Rancana krājuma.

Kačs guoja pa ceļu un satvka zači. Začs vaicoj: „Kur tu

īsi?"

Kačs atbild: „Es īšu uz spovdi" [poļu spowiedz, grēku sū-

dzēšana].
„Vai mani aripījemsi?"

„Kuodēļ na! Isim reizē, būs eisuoks ceļš!"
Kad beja nalelu gabaliņu paguojuši, kačs pavaicuoja nu zača:

„Kū tu nes leidza barībai?"

„Es nasu leidz lobu kuli auzu."
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īdami tuoļuok, viņi satvka vylku; vylks vaicoj: „Kur jyus
īsit?"

„A, īsim uz spovdi."

„Vai mani ari pījemsit?"

„Kuodēl na! Ej tik vīn! Tikai posoki, kū tu pajēmi leidza

barībai?"

„Pajemu leidza divas tuklas aitas."

Vysi treis nu guoja runuodami tuoļuok un satyka lopsu, kura
otkon pavaicuoja: „Kur jyus, kungi, tai īsit?"

„Isim uz spovdi."

„Vai mani ari, leli kungi, pījemsit?"

„Kuodēl taidas augstas kundzes napījemt? Tikai pasaki, kū

tu pajemi leidza est?

„Pajemu leidza daudzi zyvu un captas gaļas."
Tai viņi guoja tuoļuok, stuostīdami savus nūtvkumus. Pa-

guojuši kaidu versti, viņi satyka luoci un aizklīdzja lelā bolsā:

„Vasals, myusu ķēniņ! Kur tu īsi?"

„Eju taipat kū nūmedīt. A kur_jyus tai vaļeisit?"

„Isim syudzēt šovus rupūs grākus un ari lyugtumem jyusu."

„Nu, juo lyudzit, tad īsu.

Paguojuši kaidu gobolu, bet vēl nivīns naīsadrūšinuoja pa-

vaicuot nu luoča, kū viņš ir pajēmis leidza ēst? Tad lopsa, ap-

grīzdama meikstu mēli, sācēja: „Mēs grybātumem zynuot, kū lels

kungs nas sev leidza ēst?"

„Nasu lobu tuklu cyuku."
Tad lopsa, luocs, vylks, kačs un začs guoja tuoļuok un sa-

tvka vēl suni, kurs ari nesja leidza daudzi kaulu.

Paguojuši kaidus vērstus, viņi pīguoja par nalaimi pi lūti ga-

ras un dziļas dūbes, kurai nabeja radzams nikaids gols. Začs ar

kači laimīgi puorlece par gruovi, bet vysi cyti zvēri īkryta dūbē.

Apāduši vysu sovu barību, zvēri suoka žālūtīs par bodu. Tad

sācēja lopsa: „Kurs mes nacīši aizklīgsim, tū tyulen ēssim."

Suns nyu beja nacīši aizklīdzis, un viņu zvēri aprija pyrmū,

bet lopsa aizglobuoja suņa kuojas. Tad lopsa staiguoja ar luoci

zam rūkom, bet vvlks, nikuo loba nacarādams, beja nūsaslēpīs
koidā olā. Kad jū pamanēja, tad apēdja ari viņu, bet lopsa otkon

aizglobuoja vylka kuojas.
Dreiži otkon beja bods kluot. Lopsa suoka grauzt suņa kuo-

jas, un luocs prosa, lai dūd viņam ari. Lopsa atbild, ka viņa ādūt

paša sovas kuojas. Tad ari luocs, byudams lūti olkons, atēdja vv-

sas sovas četras kuojas leidz pat celim. Pēc kaida laika lopsa
otkon suoka grauzt vylka kuojas, bet luocs atēdja sovas kuojas

jau leidz pošom beigom. Lopsa radzādama, ka luocis jau suoka

beigtīs zemē, puorkūdja jam kokļu. Ar luoča gaļu lopsa nyu dzei-

vuoja cāļu [kr. vesels] nedēļi.
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Tad lopsa īraudzēja, ka uz dūbes molas strods gribēja taisīt

perēkli. Šū radzādama, lopsa runuoja uz strodu: „Nataisi še pe-

rēkļa, es apēsšu tovus bārnus!"

Strods nagribēja atstuot sova perēkļa un lvudza lopsu, lai

viņam atlaun. Lopsa atbild: „Juo gribi palikt perēklī, tad pīnes

man tik daudzi žagareņu, ka es varu izleist nu šuos dūbes!"

Nvu strods ari pīnese tik daudzi žagareņu, ka lopsa patīši
tvka nu dūbes laukā.

Piezīme. Šis pasakas variants ir drusku saīsināts. P. Š.

9. Lapsa vilka mānītāja.

A. 3* 30. K. Dulkinskis Preiļos, N. Rancana krājuma.

Kaida meža molā stuovēja vāca ustabiņa, kurā dzeivuoja
puoris vacus. Jīm beja sova saimestība: kucīte, ķēvīte, gūtiņa,

vuškiņas un dažas vvstiņas. Klāvs, kurā jī stuovēja, beja sa-

pyvušom sīnom un caurumains.

Cikom vacī beja spēcīgi, jīm nadraudēja nikaidas bailes, un

juo kas baidēja, tad vecais izvalk nu aiz cepļa skrūšu blisi, pabuož

car lūgu un baidēja ar šuovīni traucētuojus. Pi meža dzeivuojūt,
jūs apmeklēja vvsvairuok meža zvēri, kai vvlks un lopsa.

Vvlks beja vvsdusmīguoks uz kucīti, juo tei naatlāva tyvuotīs

pi kļāva. Ilgi apkuort staiguodams, jis izmuonēja kucīti nu po-

golma un tei dreiži tvka vylka vādarā. Vacī, reitā cālušīs, gon

saucja, gan meklēja raibuos Pupītes, bet naatraduši nūsprīdja, ka

jau aiznasta.

Pēc kaida laika vylks jau drūsuok staiguoja ap vacus muojom.
Reiz tur staiguodams, satyka lopsu un obeji nūrunuoja nūlaupīt

jūs lūpiņus. Lopsa pavēlēj vylkam, lai kuop klāvā, izvalk vušku

un nas uz šū pasorguotu, un tad varūt īt pēc ūtra laupījuma. Tai

vylks ari padora, bet cikam jis guoja pēc ūtra laupījuma, lopsa,

pajāmuse vušku, lyka uz mugoras un skrēja ap saiminīka ustobu

dauzētīs. Vecs, izdzierdis trūksni, pīīt pī lūga un īrauga vylku

klāvā kuopūt. Jis dreiži dabuoja blisi un īšuova vylkam taisni

kuojā. Tys īvainuots ībāga mežā, bet lopsa, natuoli paskrējusi,

nūturēja lobās vakariņas. Apāduse vušku, lopsa skrēja vvlka me-

klēt. Satykuse jū, lopsa stuosta, ka te bejuse šuos nalaime. Kakls

ruopuls gribējis nu šuos atņemt vušku un tai saguojuši streidūs.

Saiminīks, izdzierdis trūksni, šuovis šīm vidā, bet dēļ napareizas
nūturēšonas ticis šam kuojā. Vylks paticēja lopsai, bet uz vacus

moujom beidās īt.



166

Lopsa tū laiku blži apmeklēja vacus pūdus, satikdama moz

cvlvāku, īsadrūsinuoja kuopt klāvā pēc vvstom. Vvstas āzdama,
sateik vylku un pīdraud jam, ka vecs stipri sorgoj muoju.

Izvolkuojuse nu kļāva vysus smolkus dzeivnīkus, lopsa guoja

pīmuonēt vylku par paleigu: vacī asūt sakripuši un naspējūt vairs

kļāvu apsorguot. Tai vylks ar lopsu nūlaupīja pādejūs saiminīka

lūpiņus. Palyka tik vecs ar veceni, bet galīgi ari jūs vvlks izvol-

kuoja un apēdja kūpā ar lopsu.
Tad lopsa otkon atsašķeira nu vylka un aizguoja vacus muojā

dzeivuot, kur vēl beja atlikuse barība. Pret ustabiņas durvim

beja izrokta oka, kura beja nūkluota ar dēlim. Lopsa dūmoj otkon

padarēt kaidu viltību. Jai beja zynuoms, ka vylks šū apmeklēs
un dreizi apēs vysu barību. Jei atkluoj okai dēļus, nūgludynoj mo-

las un īt paša pasaukt vylku pi sevis. Tumšā naktī satykušīs,

obeji guoja uz vacū ustabiņu. Kad beja pīguojuši pi durvim, lopsa
syuta vylku pyrmū, šei īšūt pakaļ. Vylks, pyrmais īdams, īkrita

okā un atdevja sovu dzeivību.

Lopsa par šū garši nūsasmēja un beja prīcīga, ka jai ilguok

pītiks barības. Jei palyka muojiņā par saiminīcu, cikuom apēdja

vysu vācu kruotu barību.

10. Lapsa un āzis.

1. A. 31. A. Mi g lava Rūjiena, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kaut jel viņu kāds izvilktu.

Par laimi gar aku gājis āzis. Lapsa lūdzās, lai āzis viņu izvelkot.

Azis sacīja, ja viņš tur ielēkšot, tad viņam tur būšot jāpaliek;

bet lapsa, būdama viltīga, atbildēja, ka viņa tad atnesīšot virves

un viņu atkal izvilkšot.

Azis tūliņ arī ielec. Lapsa ātri uzkāpj viņam uz muguras, tad

uz ragiem un beidzot izlec ārā. Bet lapsa nu nenes vis valgus, bet

tikai zobojas, ka āzis esot bijis tāds muļķis.

2. A. 31. A. Miglava Rīga, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kā nu tikt no turienes laukā.

Izgadījās, ka gar aku gāja āzis, kurš prasīja, vai akā daudz ūdens?

Lapsa saka, ka ūdens ir diezgan un pie tam loti tīrs, ja netic, var

nākt paskatīties.

Azis, kā jau dumjš lopiņš, ielec tūliņ akā. Te lapsa mudīgi
uzlec āzim uz ragiem un izkāpj ārā. Nu āzim bija jāpaliek akā.

Lapsa vienmēr gāja akai garām un āzi zoboja sacīdama; „Pa-
priekšu padomā un tad lec!"

Piezīme. Abi varianti liekas but cēlušies no Stendera pasakas (65),
kas izplatīta ar P. E. Šaca lasāmo grāmatu (6).
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3. A. 31. Latgales pasaka no „Zalta vuorpom".

īkrita reizi lopsa oka._ Laigon oka nabeja dzija, tumar lopsa
navareia nu juos tikt uorā.

Gruzuos lopsa solta yudinī un dūmoj, kai varātu tikt uorā.

Sēd_ lopsa jau augušas stundes un dūmoj, bet nikuo loba navar

sadumuot.

It pa ceļu uozis, sprūguots, ar garu buordu un lēlim leikim

rogim. Daguoja pi okas, pasavēra un īraudzīja tur lopsu, nūsa-

breinuojis vaicoj: „Kū tu, meil.ā kyumiņ, tur dori?"

„Nikuo", atbild lopsa, „pytitynuojūs sev. Ka tu zvnuotim,
munu uozīti, kai te ir labi un pateikami! Kaids meilš vāsums,

kaids gords un solts yudiņs! Varbyut tev augšā tur lūti korsts?"

~Uf!" atteic uozis, ;,napanasams korstums un dzert maņ tai

gribīs."

„Tad lec šur da manim, te mums divejim vītas byus dīzgon."
Uozis, ilgi nadūmuodams, metja kyuliņi okā, bet gudruo lopsa

lēcja uožam uz mugoras, tad uz rogim un nu okas uorā.

Muļķis uozis tik nanūspruoga okā nu bods, uz laimes [par
laimi] saiminīks jū atroda un, aiz rogim aizmetis viervi, izvylka
uorā.

Piezīme. Arī šī varētu but no grāmatām cēlusies pasaka. P. Š.

11. Lapsa ieviļ vilku pagrabā.

A. 41. M. Zaube Rīga, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz lapsai, skrienot pa ceļu, uzskrēja izsalcis vilks virsū

un tūdaļ solījās apēst, bet lapsa, gudriniece, stāsta, lai nākot viņai
līdz uz gaļas pagrabu. Vilks ir ar mieru un aiziet arī abi divi uz

pagrabu gaļu ēst. lelienot pa caurumu iekšā, vilks, izsalcis bū-

dams, klāt pie mucas un tikai ēd, bet lapsa drusku ieēd, izskrien

ārā pa caurumu un atpakaļ.

No sakuma vilks neievēroja, bet velak saka nomanīt un uz-

prasīja: „Ko tu tik daudz skrej ārā?"

Lapsa atbild, ka vaktejot saimnieku. Vilks nu ir miera un

tik ēd jo projām.

Pēc kāda laika nāca saimnieks. Lapsa gudriniece, vienumēr

skrēja ārā, lai paprovētu, vai nav padaudz ēdusi, un vai vēl var

pa caurumu ārā tikt. Saimniekam nākot, lapsa steigšus aizbēga.

Vilks arī gan tūliņ izdzirdis saimnieku nākam, skrējis uz cau-

rumu, bet kur tev? — tā pieēdies gaļas un uzpūties resns, ka ne-

tiek vairs ārā. Saimnieks nu vilku nosita, bet lapsa aizbēga prom

un tā izglābās no vilka atriebības.
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12. Lapsa un lācis.

A. 41. J. Šteinerts Zemgales Murumuiža, Bīlenšteina

krājumā, H. Bīlenšteina „Tiermārche n", 20. LP,

VI, 60. AŠ, 11, 6.

Vienreiz lielā, lielā mežā mājoja dikti viltīga lapsa: tā pievīla
visus zvērus. Bet lācis, gudrais vīrs, domāja: „Lai nu kā, bet

mani jau lapsa nepievils." Un pie lapsas nogājis, viņš sacīja tā:

„Esmu gudrs vīrs, mani tu nepievilsi."

Tad lapsa pacienāja lāci ar ceptiem cāļiem un ar desām, un

lācis ēzdams palika aplam jautrs. Nu lapsa uzvedināja lāci ir pie
medus vēl iet. Labi.

Un viņi aizgāja lielā dārzā, kur augsti mūri bij visapkārt, un

tikai vienā vietā mazi dzelzs vārteli; ja šos vārtelus aiztaisīja,
tad no iekšpuses attaisīt vairs nevarēja. Un viss tas dārzs bij

pilns ar bitēm. Nu, un tā ieiedami dārzā, lācis gribēja vārtelus
aiztaisīt; bet lapsa, gudreniece, to neatļāva. Tad abi gāja pie bišu

stropa un lācis tūliņ ņēmās bites tramdīt. Bites bāņiem devās

laukā un viena tik sāpīgi iedzēla lapsai pašā deguna galā, ka bij

jālaiž ļekas vaļā, vai grib, vai negrib. Lācis gan vaicāja: „Lapsa,

ko tu tur skraidi?" Bet šī izmelojās, sacīdama, ka tāpat tikai aiz-

skriešot vārteļus apskatīties, lai neaiztaisās cieti.

Bet lapsa izmuka no dārza, aizgrūda vārteļus cieti un lielais

gudrenieks palika iekšpusē kaukdams.

13. Vilks ar lapsu taisa mājas.

A. 43. 30. F. Pud ž s Niedrum v i ž a s sādža, N. Rancana

krājuma.

Lopsa sasadraudzēja ar vvlku taiseit sev muojiņas. Lopsa

taisēja muoju nu skuju, bet vylkam teice, lai taisūt muojiņu nu

lads. Pavasarī vylka rnuojiņa izkusa, bet lopsas atlvka.

Tod vvlks teice: „Vysaida ziņa es tev atrībšus."

Lopsa teice: „Naed, bet paglobuoj meža, kur ir dube! Tur

ir paglobuots ari muns tāvs."

Lopsa nūskrēja paprīšku, lai apsavārtu, voi nav aizbyruse

dūbe. Viņa nūstuoja dūbes ūtrā pusē un teice, lai vylks_ejut šur.

Vylks, nu prīcas lākdams par dūbi uz lopsu, īkrita vvdā. Lopsa

viņu aproka, bet poša palvka dzeiva.
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14. Zirgs velk vilku.

A. 47. P. Linītis Seseves Stažuļos, A. Bīlenšteina

krājumā, H. Bīlenšteina Jiermārchen" Nr. 5.

LP, VI, 47. AŠ, 11, 4.

Zirgs ēda lielā mežā. Te satikušies vilks ar lapsu un saru-

nājušies zirgu noriet. Lapsa teikusi vilkam: „Zirgs ir piesiets.
Ņem to striķi un norauj viņu gar zemi, tad varēsim noriet."

Labi! Bet tikko vilks striķi paķēra, zirgs skrēja, ko jaudāja,
un aizrāva vilku līdz.

Nu_ lapsa sauca: „Turies, brālīti, turies, ka zirgs nepārrauj
tevi majā!"

Bet vilks nevarēja vis atturēties. Aizrāva pa grāvju grāvjiem
un nosita.

Piezīme. Te uzrakstītājs, acim redzot, ir aizmirsis piezīmēt, ka vilks

apsējis sev valgu ap vidu, kā redzams no variantiem. P. Š.

15. Lapsa dziedē slimo lauvu.

1. A. 50. K. Jans o n s P1 aņo s.

Lauva bīsi slima un visi zvēri pie viņas mielošies un kurināšī

uguni. Lapsa solīsies lauvu izārstēt: lauva jāietinot vilka ādā.

Lācis tūliņ gribēš grābt vilku cieti. Vilks no bailēm vaļā muti

laidis lekas vaļā taisni caur uguni. No tā laika vilkam skrienot

vēl tagad stāv mute vaļā.

2. A. 50. A. Pūce Dandales Jošos, A. Bīlešteina kr.,
H. Bīlenšteins „T h i c r m ā r c h c n" Nr. 3.

LP, VI, 49. AŠ, 11, 21a.

Vienreiz lauvai bij lapsa ar vilku par kalpiem. Un tas gadījās,
ka lauva saslima. Tad lapsa aizbēdza projām un nebija trīs dienas

nemaz mājā. Bet vilks sacīja lauvai: „Ja nu lapsa pārradīsies,
tad vajadzētu viņu pušu pārplēst."

Kad nu lapsa pārnāca, lauva tūliņ paaicināja viņu un prasīja:

„Kur tu biji tās dienas?"

Lapsa atbildēja: „Biju dakteri meklēt! Dakteris teica: vilku

vajagot pušu pārplēst un tev, lauvai, jāsutinoties pirtī, tad būsi

vesels."

Labi, lauva pārplēsa vilku un aizgāja pirtī sutināties. Bet,

kamēr lauva pa pirti, lapsa prom uz mežu. Un lauva ne palika

vesels, nekā: nosprāga.

Piezīme. Abi varianti stāv tuvu Stendera pasaciņai (54,) un pazīsta-

mai Ruģēna dziesmiņai, bet tomēr izšķiras no tām ar citiem sīkumiem. P. Š.



170

16. Lapsa pie lauvas bedres.

A. 51. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Veca lauva palikusi nespēcīga un nevarēsi vair nekādu zvēru

saķert. Tad viua izdomāsi viltību, kā zvērus piemānīt. Viņa no-

gulusies savā bedrē, izlikusies par dikti vāju un aicināsi citus

zvērus, lai nākot viņu vēl priekš nāves apraudzīt. Kurš zvērs

nu atnācis, to viņa saplēsusi un apēdusi.
Pēc kāda laika atnākusi arī lapsa, apskatīsies labi, bet iekšā

negāsi. Lauva, to redzēdama, sacīsi: „Ko tu tur tā skaties? Nāc

nu šurpu apmeklēt vājinieku!"

Lapsa atbildēsi: „Man ir bailes iet iekša. Es redzu, ka

daudz pēdas gan aiziet līdz bedrei, bet nekādas pēdas nenāk vair

a(t)pakalis."

Piezīme. Šī Aisāpa pasaciņa liekas būt ienākusi pie mums no grā-

matām. Vispirms to sastopam pie vecā Stendera (16), un vēlāku P. E. Šaca

lasāmā grāmatā (10). P. Š.

17. Lapsa un strazds.

A. 56A. D. Ozoliņš Jaun-Roze, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 56, 2. AŠ, 11, 7d.

Strazds kādā mazā eglītē bij uztaisījis perēkli. Bērni jau bija

izperēti, kad lapsa, pie egles piegājusi, sauca: „Citi jau sēj un

man vēl nav arkls taisīts! Gribu šo eglīti nocirst arkla ilksim."

Strazds sāk lūgties, lai jele necērtot un neizpostot ligzdu ar ma-

ziem bērniņiem. Lapsa sacīja: „Dod man vienu bērnu, tad ne-

cirtīšu." Strazds jau gribēja arī pildīt lapsas kārumu, bet nezināja

aiz žēluma, kuru bērnu dot: kož vienā pirkstā, kož otrā — visi

sāp
...

Pa to laiku, kamēr abi kaulējās, pienāca klāt vecmāte

vārna un teica strazdam: „Nebēdā nenieka, Strazdiņ, lai cērt!

Kur tad viņai cirvis?" Lapsa rādīja savu asti un sāka ar to dot

pa egli, bet strazds tūdaļ redzēja, ka nieki vien ir. Par to nu lapsa

gribēja ar viltu nokost gudrinieci vārnu. Tā aizlēca pakalnē un

likās nosprāgusi. Atskrēja vārna un nometās lapsai uz galvas.

Tūlīt viltniece, lapsa, saķēra vārnu cieti. Nu šī lūgšus lūdzās, lai

tā darot, ko vien gribot, bet lai nedarot, kā viņas tēva tēvam,

jo to iebāzuši ratu rumbā un laiduši no kalna zemē.

Bet lapsa, gribēdama darīt tāpat, ņēma tūdaļ ratu rumbu, bāza

vārnu iekšā un laida no kalna lejā. Vārna, pa vienu galu iebāzta,

pa otru izskrēja laukā un tā no lapsas izglābās.

Piezīme. Ūzinos uzrakstīta varianta vārna mācījusi strazdam ta atbil-

dēt: „Cērti, cērti bērziņu! Ne tev cira, ne tev naža, kodi ar zobiem!"
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2. A. 56 A. M. Kronē Kurzemes Mežamuiža, H. Bīlenšteina

„T i c r m ā r c h c n" Nr. 19.

Strazds bija ābelē izperējis bērnus. Tur atnāca lapsa un sa-

cīja: „Strazdiņ, ja tu man nedosi vienu no saviem bērniem, tad

es šo ābeli ar savu asti nocirtīšu."

Strazds raudāja, raudāja, bet pēdīgi tomēr nometa lapsai vienu

bērnu. Gluži tāpat klājās otrā un trešā dienā. Ceturtā dienā

strazds atkal gauži raudāja, jo šodien būtu jāatdod pēdējais bērns.

Vārna redz viou raudam un prasa, kādēļ viņš raudot. Strazds

atbild: „Kā lai es neraudu, jo šodien man jāatdod lapsai pēdējais

bērns, citādi viņa ar asti nocirtīs visu ābeli."

„Kads tu gan muļķis," saka vārna, „kad viņa nak, lai tik ceri ;

izsmej viņu un pagaidi, ko viņa darīs!"

Atnāk atkal lapsa, prasa bērnu un piedraude koku nocirst.

Strazds atbild smiedams, lai tik cērtot.

„Kas tevi ta mācīja?" Prasa lapsa.

„Varna".

„Pagaidi tik, gan es tev radīšu."

Lapsa ieskrēja mežā un nolikās nežmalā kā nosprāgusi. At-

laidās vārna un gribēja tai acis izknābt; bet lapsa sagrāba vārnu

cieti un sacīja: „Gaidi vien tagad, nu es tevi saplosīšu."
Vārna atbild: „Dari ar mani, ko gribi, bet nebāz tik mani

rata rumbā un nelaid no kalna zemē, jo tad tu visus manus kaulus

samaisi miltos."

Bet lapsa nozaga saimniekam ratu, iebāza tur vārnu un laida

no kalna zemē. Vārna bija tūliņ pa rumbas otru galu laukā, un

lapsa aizskrēja lamādamies.

3. A. 56 A. K. Miluns Lietavas Žeime. Jkr., 11, 4, 15.

LP, VII, 11. 40, 1, 2. AŠ, 11, 7e.

Strazdi ietaisīja bērželī gūstu (ligzdu) un perēja bērnus. Te

pienāca pie bērziņa lapsa un prasīja strazdam, lai nometot tai

zemē visus pautiņus, jo lapsa jau no laika gala pazīstama kā liela

kārumniece. Strazdu pārītis par to dikti izbijās un nezināja, ko

darīt. Ja lapsai neklausīs, tad jau slikti ies, un viņiem no lapsas

bija dikti bail, abar savu bērnu bija vēl vairāk žēl. Strazdam bei-

dzot iešāvās labs padoms prātā — viņš teica lapsai: „Ko tu,

kūmiņ, tagad no pautiņiem ēdīsi, pagaidi, kad izperēšu bērnus,

tad dabūsi gaļu. Lapsai nu gan tas labi nepatika, abar nevarēja
nekā darīt, vajadzēja palikt mierā. Bet projām iedama, viņa vēl

pieteica, lai tikai nedomā ar viņu jokot: ja bērnus nedošot, tad

bērzu nocirtīšot.

Strazdiem nu bija bedu dienas, aizmirsa pavisam svilpet.

Vārnai par to bija liels brīnums; viņa nevarēja saprast, kāpēc
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citām reizēm tik priecīgie kaimiņi tagad tik klusi. Tāpēc uzpra-

sīja tiem: kas kaišot? Strazdi nu izteica savu nelaimi. Bet vārna

viņus apmierināja: lai lapsas nemaz nebīstoties, ar ko tad šī

bērzu nocirtīšot? Vai ar asti? — Cirvja jau viņai neesot. Strazdi

nu bija atkal priecīgi un dziedāja un svilpēja kā senāk. Kad nu

lapsa atnāca, tad strazdi to izsmēja un nedeva nekā. Nu lapsa
taisījās bērzu cirst; abar strazds tai uzsauca: „Cērt, cērt! Ar

ko tad cirtīsi? Vai ar asti?" Lapsa redzēja, ka nieki ir, piesita
pāri reižu pie bērza ar asti un aizgāja projām, nodomādama:

„To viņiem gudreniece, Dārča, ir pateikusi."

Lapsa gāja Dārčai atriebties. Viņa aiztecēja uz lauku, kur

bija nolaidies lēģeris vārnu, iegulās augšpēdu grāvī un izlikās par

nomirušu. Viena vārna to ieraudzīja, uzlēca viņai virsū, bet ne-

zināja, vai knābt vai ne; viņa ieraudzīja Dārču un prasīja šai, kā

jau gudrākai: „Dārča, vai knābšu?"

Šī atteica: „Knab, knāb!"

Vārna nu izknāba lapsai lielu gabalu gaļas no krūtim. Lapsai

gan briesmīgi sāpēja, bet viņa cieta zobus sakodusi. Dārča lapsu

pazina un noprata tūlīt, ka tai atkal kādi stiķi galvā. Viņa tāpēc

sabāra otru vārnu: „Tai tikai vajadzēja to ačku izknābt, tad viņa
vairs neredzētu citu laupīt!" un gāja nu pati knābt tai acis ārā.

Abar tiklīdz šī uzlēca lapsai virsū, lapsa to tūdaliņ sagrāba cieti un

skrēja ar visu projām. Dārča nu vaimanāja un brēca: „Vai Die-

viņ, vai — nu jau man ies tāpat, kā manai mātes māsai!"

Lapsa prasīja: „Ka tad gāja tavai matēs masai?"

Darča atteica: „lebaza riteņa rumba un laida no kalna zeme

— tur viņas kauliņus sabrikšķināja."

Lapsa nu aiznesa viņu pie kādām mājām uz spalu gubas,
iebāza riteņa rumbā un laida no spalu gubas zemē. Dārča izlīda

pa otru rumbas galu ārā, uzskrēja gaisā un sāka pilnā kaklā brēkt:

„Krapu, krāpu!"

4. A. 56A. E. Žubeckaja Rīgā, A. Bērzkalnes krājuma.

Strazdiņš bija ietaisījis kada veca ozola ligzdiņu un izperējis
četrus bērniņus.

Kadu dienu atnāk pie ozola lapsa un prasa: „Strazdiņ, ka tu tik

smuki dziedi!"

Strazdiņš atbild: „Kā nu nedziedāšu, man ir četri bērniņi!"
Te lapsa iet ap ozolu, vīcina asti, kā taisītos ozolu nocirst, un

saka: „Es cirtīšu ozolu, es cirtīšu ozolu."

Strazdiņam nu paliek bailes un tas saka: „Necert nu vis, lap-

siņ, ozolu, kur paliks mani bērniņi?"

„Ja tu man vienu dosi, tad gan necirtīšu."



173

Strazdiņš nolaiž vienu bērniņu un lapsa aizskrien ar to uz

mežu. Nākošu dienu atskrien lapsa, grasās atkal cirst ozolu un

Strazdiņš ir jau gandrīz ar mieru dot atkal vienu bērniņu, lai ne-

cērt ozolu, ka atlaižas vārna un saka: „Ko nu tu, Strazdiņ, lapsai
tici? Ne viņa cirtīs ozolu, nekā." Strazdiņš nu arī vairs bērniņu
nedod.

Lapsa nu redz, ka viltus neizdevies, aizskrien pie kāda cita

koka un guļ. Vārna domā, ka lapsa nosprāgusi, un aizskrien tai

izknābt acis. Bet lapsa saķer vārnu un apēd to, par to, ka Straz-

diņam teikusi, lai tas nedod viņai bērniņu.

5. A. 56 A. E. Hiibšm a n i s Zalini c ko s, Jkr., V, 11, 14.

LP, VII, 11, 40, 1, l. AŠ, 11, 7f.

Netālu no Dūņu ezera atrodas jauka birzīte. No visām pusēm

aprobežo birzīti labības lauki un pār augstajiem rudziem un kvie-

šiem maz vien ir redzamas tuvējās Mežiņu mājas. Taisni šīm

mājām pretim ir birzes malā augsts un kupls bērzs, kuru bija izre-

dzējies par mājokli kāds čakls strazdu pārītis.

Tikko bija Strazdiņi atnākuši pavasarī un uzņēmuši savu dzī-

ves vietu, tā arī atskanēja visa birzīte no viņu skaņās svilpšanas.
Drīz bija iedējusi mātīte ligzdā pieci oliņas. Pēc pāris nedēļām

skraidīja laimīgais strazdu pārītis pa birzīti, nolasīdams tārpus un

kukaiņus.
Mazie ātri auga un drīz bija apakšā redzamas mazas galviņas,

kuras, lēni čiepdamas, lūkojās caur bērza lapiņām uz leju. Mazie

jau bija nedēļu veci, kad savilkās pār ligzdiņu biezi negaisa mā-

koņi un draudēja iznīcināt laimīgo mājokli.

Kādā jaukā rītā, saulītei uzlēcot, kur mazie sāka kustēties,

zem mātes spārniem gulēdami, izdzird strazdu pārītis lejā lēnu

čabēšanu, ko neatstāj neievērotu. Apakšā japsa aplūko bērzu.
_

Ko tu, kūm', tik nopietni aplūko mūsu mājokli?" jautāja

strazds.

„Es skatos, ka no šī berza man iznāks labi lietas koki un tadel

domāju to šodien nocirst."

Strazdi nu bija lielās bēdās un lūdzās lapsu, lai tā izmeklētu

kādu citu koku, vai nogaidītu kādu mazu laiciņu, kamēr pieaug to

bērniņi. Bet lapsa negribēja no tā neko dzirdēt; te neesot ne-

viena derīga koka un tagad ikurāt iekrītot viņai labi vaļas izstrā-

dāt vajadzīgus lietas kokus. Beigās tā ka atstāšot berzu

vēl kādu laiku, ja strazdi viņai atdošot vienu bērnu.

Nabaga Strazdiņiem neatlika nekas_ pārak, ka izpildīt lapsas

vēlēšanos. Lapsa bija šoreiz apmierināta; bet tavu postuļ otru

dien' tā jau atkal klāt un grib bērzu nocirst. Tikai ar otra bērniņa

ziedošanu izdevās lapsu atturēt no viņas cietas apņemšanas.
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Te laidās pār augsto bērzu melnā vārna, strazdu pāra laba

paziņa. Viņa redz noskumušos strazdus un, tos apsveicinājusi,

apjautājās pēc skumju cēloņa. Kad strazdi bija smalki izstāstījuši

savu likstu, tad melnā vārna iesmējās skaņi un sacīja: „Ak, jūs
muļķīši! Rīt', ja lapsa solās nocirst bērzu, tad tik sakait: cērt!

cērt! Ar ko tad cirtīsi, ka cirvja nav!"

Strazdi pateicās laipnajai viešņai un smiedamies gaidīja lapsu,

kura arī nelikās ilgi uz sevi gaidīt un sāka atkal runāt par bērza

nociršanu; bet Strazdiņi sauca priecīgi: „Cērt! cērt kūmiņ! Ar

ko tad cirtīsi, ka nav cirvja?"

Lapsa loti saskaitās, šo dzirdēdama, un projām iedama iz-

sauca: „Pagaidi tik tu, sterva, melnā vārna!" Nu bija atkal prieki
un līgsmība strazdu mājoklī; bet viņu labvēlei, melnajai vārnai,

klājās slikti. Lapsa zināja, ka vārna devusi strazdiem gudro pa-

domu, un tādēļ apņēmās tai atriebties. Viņa nogulās kādā siltā

dienā mežmalā, un likās it kā nosprāgusi. Ap šo pašu laiku laidās

pār to vietu melnā vārna, un ieraudzījusi lapsu, kura nerādīja ne

vismazākās dzīvības zīmes, nolaidās pie tās, un sāka viņu tuvāki

aplūkot, no kuras puses tā būtu iesākama knābt. Lapsa mācēja
labi izlikties par nosprāgušu un vārna, viņu aplūkojusi, uzsāka to

knābt pie galvas.
Te izšāvās lapsa un sakampa vārnu, zobodamās: „A\ a', put-

niņ, nu man vairs nekad nenāksi ceļā! Nebūsi vairs tik pār-

gudra!"
Bet vārnai vēl negribējās atstāt šo bēdām un grūtumiem pilno

pasauli; viņa iesāka nevainīgā balsī: „Ko tu nu, kaimiņ, mani tādu

ēdīsi? Vai tad nu tev, tādam smalkam, būs mani jāēd ar visām

spalvām? Es zinu, Mežiņu mājās ir pieslieta pie sētas kāda veca

riteņa rumba; ja tu mani šās mūlī pa vienu galu iebāztu, tad es

plika izlīstu pa otru galu."

Lapsai patika šis padoms un viņa, neviena nepamanīta, aiz-

līda uz Mežiņiem. Dabūjusi veco riteņa rumbu, lapsa iebāza vārnu

pa vienu galu iekšā. Bet tavu sūru dieniņ'! Vārna bija špukts! pa

otru galu ārā, uzsauca lapsai, kas muti atplētusi palika brīnoties

stāvot: „Ar Dievu, kūm!" pacēlās gaisā un aizlaidās.

No šī laika melnas vārnas neēd maitas, baidīdamas tikt pie-
viltas.

Piezīme. Šī pasaka ir uzrakstītajā izpušķota, bet saturs tomēr ne-

liekas būt grozīts. P. Š.

18. Lapsa un vārna.

A. 56 A. Draugs „M yu s v t. teikas un pasokas" 11, 5.

Vuorna beja izperējuse bārnus un prīcuojās par jīm, tupēdama
uz perēkļa molas. Viņu īraudzeja lopsa, kas olkona veras, kur

īsadzeivuot kaidā gordā kumuosā.
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„Vasala, vuorna!" teicja lopsa. „Atguoju pi tevis darīšo-

nuos. Tev juodūd man vacuokais bārns muocībā."

„Vacuokais barns juodud tev muocība? Tu jau, lopsiņ, ap-

ēssi munu bārnu."

„Tei muna darīšona. Tev juodud man vacuokais barns!"

„Par kū tad juodūd?"
„Par tu, ka es asmu lopsa un tu vuorna. Vai tod nazini, ka

lopsas vinaiž vuornas ād?"

„Ad gon, bet tod, kod nugyun. Palyukoj nugyut munus bar-

nus, tod varēsi jūs muocīt."

Lopsa radz, ka ar lobu nikuo. Jei palyka napacītīga un borgi

uzsaucja vuornai: „Ja tu, duraka vuorna, tyulen naizpildīsi munu

pavēli, tod nuciersšu kūku un apēsšu reizē vysus tovus bārnus."

Kū darīt? Vuorna radz, ka jūki nav. Kai na — var nūcierst

kūku un apēst vysus bārnus. Lobuok jau tod atdūt vīnu. Jēmja
vuorna vacuokū bārnu un numetja lopsai. Lopsa sagyva vuorna-

lānu un aizguoja pusdīnu nūturēt. Palyka vuorna rauduodama.

Kai narauduosi! Žāl bārna. Tym laikam gar vuornas pērkli laid-

jās žogota. Radz, vuorna žēli raud.

„Par ku raudi, kūmiņ?" viņa vaicoj.

„Kai narauduot?" atsoka vuorna: „Lopsa aiznesja munu va-

cuokū bārnu."

„Mulke! Kuopec devi lopsai barnu?"

„Kai nadusi? Ja na ar lobu, sulejuos kuku nūcierst un vysus

munus bārniņus reizē apēst."

„Kūku nūcierst? Ar kū viņa var kūku nūcierst? Ar asti?

Lopsai jau nava cierva."

Nyule tik vuorna saprota lopsas viltību. Patīsi, kaida lopsa

ciertēja bez cierva? Utrā dīnā lopsa otkon pi vuornas kluot.

„Atdūd man muocībā ūtru bārnu!" jei sauc jau par gobolu.

„Par kū lai tev dūdu sovu bārnu?"

„Ja nadūsi ar lobu, nūciersšu kūku un bez žālastības apēsšu

vysus tovus bārnus."

„Cērt, cērt!" vuorna drūsi atsoka. „Kur tev ciervs?"

Lopsa saceļ kuplu asti un zvel par kūku, cik spāka. Bet kaida

nu ar asti cieršona? Vuorna radz, ka skaidas nalac un kūks ni

drimēt nadrim. Bārnu lopsai atdūt viņai nyu ni pruotā nanuok.

Lopsa mona, ka viltība naleidz. Nulaiž asti un īt prūjām. Sirds

dusmuos ādas. Golvā viņai na vīna vīn viltība. Gabaliņu paguo-

juši, lopsa suoc žēli, žēli vaidēt.

„Nyu pat bodā nūmieršu! Nyu pat bodā nūmieršu!"

Un patīsi! Mežmolā nūkreit zemē, atšaun asti un guļ, kai nū-

spruogusi. Vuorna nu lelas prīcas nazyn, kū darīt. Bārnim un

bārnu bārnim nabyus juosabeist nu lopsas un nyu varēs acis iz-

knābt nūspruogušai lopsai. Vīns, divi... vuorna pi lopsas kluotu
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un nūsalaiž uz pašas golvas. Bet te, ak brīsmas! Capss! Lopsa

sagvuva vuornu, sagruobja osajūs nogūs un teicja: „Nadevi bārnu,
tod apēsšu pašu."

Vuorna radz, ka ir puorsasteigusja. Vīglprātība jāaizmoksoj

ar dzeivību. Nu lopsas nogim jau naaizsprukt. Žogota, uz krvuma

sādādama, radz vuornas nalaimi un žadzvnoj putnu volūdā: „Ko
navar ar spāku, tū var ar pruotu! Ko navar ar spāku, tū var ar

pruotu."
Un vuorna suocja dūmuot, kai lopsu pīkruopt. Na par ilgu jai

īnuocja lobs podūms pruotā. „Lopsiņ, mīļā, tei teicja: „kod jau
gribi mani apēst, tod dori tū dreiž un namūki manis tai, kai tovs

tāvs munu muoti mūcīja."
Bet lopsa pašulaik dumuoja, kai vuornu lobuok pamucīt. „Nu,

kai tod jis tovu muoti mūcīja?" viņa vaicuoja.

„Kai mucīja? Ibuozja vāca rumba un laidja nu kolna leja.
Vvsus kauliņus kai maltin samola."

„Nu, tod es tovus kauliņus ar samolšu!" lopsa borgi nūteicja
īdūmuodama, ka zemnīks uz kolna ir pametis vācu rumbu. Jei pī-

skrēja pī rumbas, īgrvudja tajā vuornu un vēla nu kolna lejā. Bet,
kas tys? Vuorna spulgt! nu rumbas laukā, pasacēla gaisā un lī-

līgi klīdzja: „Kruopu! Kruopu!"

Lopsa tik nusalaizīja un kauna aizvvlka prujom.
Nu tuo laika vuorna vīnaiž mīloj pasalīlīt: „Kruopu! Kruopu!"

19. Lapsa un lakstīgala.

1. A. 56. 122. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava,

LP, V, 157. AŠ, 11, 7c.

Lapsa grib lakstīgalu noķert un tādēļ saka: „Uja! kur tu va-

reni dziedi, tīri sirds sāk kūsāt. Nāc, lai tevi par tādu varenu balsi

apkampju un skūpstu."

Nabadzīte, lapsas viltību nepazīdama, iet arī; bet šī, lakstīgalu

nagos dabūjusi, saka: „Nu man gards kumoss. Esmu ēdusi gan vi-

sādas gaļas, bet tavu galu ēdīšu pirmo reizi savā mūžā."

Lakstīgala nu paredz nāvi priekš acim un tādēļ tā ātri apķer,
sacīdama: „Vai nu tik garda būšu, nezinu; tik teikšu to, ko esmu

piedzīvojusi un pati savām acim redzējusi. Skat, kūmiņ, pērn vilks,
tavs krusttēvs, noķēra manu māsas dēlu, un ko viņš atrada? Gaļa
tik liesa un negaršīga, ka nekur likt. Ko teikt, mēs ar to mūžīgo
dziedāšanu nodziedamies, ka kauli un āda vien. Tādēļ, ja gribi

patiesi labu kumosu dabūt, pabaro mani līdz rītam rata rumbā, jo
darva mūsu mīļākā barība no laika gala."

Lapsa ļaujas ieteikties un dara, ka mācīts. Bet lakstīgala,
kamēr lapsa vienā rumbas galā gaida, spurr! otrā rumbas galā un
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apdzied pievilto tik zobgalīgi, ka šī no dusmām drīz vienā galā, drīz

otrā. Bet ker nu čigānu krūmos! Spurr! atkal un lakstīgala

jau eglē.

2. A. 56. 122. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšķilē.

Reiz lapsa noķērusi lakstīgalu un priecājusies, ka nu būšot

gards kumoss. Lakstīgala abtildējusi, ka viņas gala neesot ēdama,
bet ja to kādu dienu pabarojot rata rumbā, tad viņas gala paliekot

garšīga. Lapsa arī tam noticējusi un iebāzusi lakstīgalu rata

rumbā, bet lakstīgala izskrējusi pa otru rumbas galu ārā un vēl

izsmējusi lapsu. Lapsa nu sašutusi aizgājusi projām.

20. Lapsa, cīrulis un suns.

A. 568. P. Kalniņš Franka Seseves Lielkavužos,

A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina „Tie r -

mārchen", 13. LP, VI, 56, 1. AŠ, 11, 7a.

Cīrulis perēja uz jumta. Atnāca lapsa: viņa būšot viņas bēr-

nus izskolot. Cīrulis domāja: „Tas tīri labi, bērnus izskolot", un

atdeva perēkli. Bet lapsa cīrulēnus apēda. Nu cīrulis sadusmojies

paaicināja suni palīgā un sacīja tā: „Ja lapsa atnāks un man prasīs,
vai suns mājā, tad es tam atteikšu: viņš guļ meža malā muti at-

plētis, nosprādzis; bet tu tad sataisies un nogrābj viņu!"
Labi! Tikko nu cīrulis bij atkal lizdā, lapsa klāt. Bet suns

sagrāba blēdi un pārvilka nokostu mājā. Nu cīrulis prieka pilns

tencināja sunim un abi palika labi draugi.

21. Vārna, cīrulis un suns.

A. 568. Ķerkliņš Ūzinniekos, Brīvzemnieka „Musu tau-

tas pasa ka s" 11, 4. LP, VII, 11, 40, 1, 3. AŠ, 11, 83.

Cīrulītis lidinājās par rijas jumtu un dziedāja jauki. Vārna

vaicā: „Cīrulīti, cīrulīti, kas tev par jautrību uzgājusi?"

„Ka nebušu jautrs, bērniņi perēklī!"

„Ai, cīrulīti, paradi arī man savus bērniņus."

Parāda — vārna atkal: „Ai, cīrulīti, cīrulīti, es ņemšu tavus

bērniņus mācībā!"

„Ņem, ņem — mācība laba lieta!"

Vārna sakampa cīrulīša bērniņus, stiepa uz mājam mācība

ņemt; bet nedabūja mācīt ne druskas: aprija visus.

Nu cīrulītis dziedāja bēdīgi,_ skumīgi bērniņu labad. Atskrēja

sunītis Poģītis, ļukušām austiņām, vaicāja cīrulītim: „Ko dziedi

skumīgi? Vakar, aizvakar dziedāji citādi."
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„Ka nedziedat skumīgi? Vārna vakar bērniņus apēda."

„Ai, cīrulīt, tad iešu gulšos pie salmu stirpas, tur atnāks

vārna man acis izknābt, bet dziedi tīšām jautri, līksmi, lai vārna

domā, ka vēl tev kur bērniņi."

Suns gulēja, cīrulis dziedāja — vārna klat: „Ko dziedi, cīruli,

atkal tik jautri?"

„Kā nedziedāt jautri: nokrita Poģītis ļukušām austiņām."

„Kur tad viņš ira? lešu tam acis knābt laukā."

„Redz, kur tas atstiepies pie salmu stirpas!"
Vārna uzlaidās Poģītim uz muguras un pirmais vārds tūliņ:

„Klangs, klangs! kur citas vārnas?"

Bet Poģītis sunīts — ak tavu grabēju! — paņēma vārnu bez

labdienām.

22. Krauklis un lapsa.

1. A. 57. K. Janso n s P1 ao o s

Dārza kaltēts siers, bet krauklis tur izmaknījies vienu ga-
balu un aizlaidies pa visiem ezeriem. Te vārnas, žagatas un lapsa
— kur bijušas, kur ne? — tikmēr ar šo lakstojušās viteņu viteņiem,

kamēr sieru noņēmušas.

2. A. 57. Ontons Sīt i ņ š Kolupa, B. Spula krājuma.

Reizi krauklis, skrīdams car ustobu, īraudzīja pakuortu sīru

un, pajēmis tū, aizskrējis uz mežu. Atsasēdis kūkā, suoka tū

kņuobt. Kur bejuse, nabejuse? — daīt pi tuo kūka lopsa un soka

uz kraukļa: „Kaids tu skaists, kaidas tavas acis, gūrni, spuorni!
Dūmuoju, ka tova volūdiņa ari tik pat skaista."

Tū dzierdādams krauklis suoka krēkt, bet pa tū laiku pasa-

plētja juo kņuobis un sīrs nūkrita zemē. Lopsa, paķēruse sīru, aiz-

skrēja pa ceļu.

Piezīme. Pasaka par kraukli un lapsu var but izplatīta arī ar Sten-

dera pasaku (25) un P. E. Šaca lasāmas grāmatas (11) palīdzību. P. Š.

23. Starks sērš pie lapsas un lapsa pie starka.

A. 60. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Lapsa reiz aicināsi stārku pie sevis sērstu un devusi šķīstu
ēdienu uz lēznim telēķim. Bet lapsa vie visu apēdusi, stārka ar

savu garo knāpi nekā nedabūsi. Tad akar stārka aicināsi lapsu un
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devusi ēdienu garas pudeles. Stārka pati gan varēsi no pudeles
visu izņemt, bet nu lapsai nekas neticis.

Piezīme. Populāra šī pasaka neliekas būt, un ne ar ko sevišķi arī

neizšķiras no pazīstamās Stendera pasaciņas (9), kura ir sastopama arī J. Ban-

kina grāmatā „Šis un tas" (I, 8).

24. Lapsa sludina mieru.

1. A. 62. Z. Jankovskis Jelgavas apkaime, A. Bīlen-

šteina kr., H. Bīlenšteina „T iermārchen" 3.

LP, VI, 46, 2. AŠ, 11, 10a.

Lapsa ienāca vienās mājās, uzkāpa istabas augšā un sacīja
gailim: „Labrīt, kaimiņ, kāpi nu zemē, saderēsim mieru, jo tagad
visi draudzību saderējuši." Bet gailis, kaklu pastiepis, skatās un

skatās. „Ko tu tur skaties?" lapsa vaicāja. „Es redzu vienu suni

nākam, skatos to." Tad lapsa mudīgi mudīgi pa logu ārā un prom

uz mežu.

Piezīme. Šo pasaciņu vispirms tulkojis G. F. Stenders latviešu valodā

(71) un vēlāku izplatījis P. E. Šacs ar savu lasāmu grāmatu (7). Viņa izliekas
tikai kā Stendera un Šaca pasaciņas saīsinājums, vismaz tur nav nekādu pie-
likumu, kas to atšķirtu no pēdējās. P. Š.

2. A. 62. J. Resnais Staļģenes Ķenkās, A. Bīlenšteina kr.,

H. Bīlenšteina „T iermārc h c n" 2. LP, VI, 46, 1. AŠ, 11, 7b.

Vienreiz lapsa skrēja pa mežu un ieraudzīja rubeni, kas tu-

pēja kokā. Lapsa teica, ka esot bijusi pilsētā un tādu pavēli da-

būjusi, ka rubeņiem vairs nav brīv kokos tupēt, tikai pa zaļām

Pļavām jāstaigājot.
Te piepeži lapsa padzirdēja notālēm pakavus žvakstam un

prasīja: „Kas tur brauc?"

„Zemnieks brauc!" rubenis atbildēja.

„Un kas tad viņam skrien nopakaļ?"

„Kumelš skrien — bet kas viņam par varen līku asti vel!"

[Domāts ir suns].
„Ai, tad man jāsteidzas maja, — dzīvo sveiks!"

3. A. 62. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšk i 1 ē.

Lapsa ieraudzījusi koka vienu teteri un tulin uzsākusi drau-

dzīgu valodu: „Teterīt, vai tu zini, ka es biju pilsētā?"

„Teteris saka: „Biji, biji!"

Lapsa stāsta tālāk: „Kādas es jaunas ziņas dzirdēju!"
Teteris atbild: „Dzirdēji, dzirdēji!"

Lapsa saka: „Visi zvēri ir noderējuši mieru un teteriem nu arī

būs jānāk zemē apakš kokiem gulēt."
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Te tāluma dzird mazu troksni un teteris skatās, kaklu iz-

stiepis. „Teterit, ko tu tur redzi?"

Teteris atbild: „Nāk viens garš ar divām kājām un kārti par

muguru (mednieks), otrs mazs ar četrām kājām un rats uz mu-

guras (suns)."
Lapsa saka: „Tad nu man gan šoreiz nebūs vaļas, izrunāsi-

mies citu reiz."

To teikusi, lapsa iebēg krūmos.

Piezīme. Šis variants stāv loti tuvu krievu pasakai (Afanasjevs 11).
P. Š.

4. A. 62. E. Kozlovska„L o b v o s ā k 1 a" 11. Rēzeknē 1921.

Rubvns sēdēja bārza zorā. Kluot daguoja lopsa un soka:

„Lobs reits, rubiniņ, kai stvprs, vasals? Es kai tik izdzierdu tovu

jaukū balsinu, tai tvulen i atguoju tevis apraudzītu."

„Paldīs, paldīs, lapsiņ, par lobu vuordu!" atteicja rubvns.

Lopsa apsametja par kurslū un soka: „Kū tu runoj, rubiniņ?

Es pi vacuma nadadzieržu. Tu lobuok nūlāktu zemē un pasaru-

nuotu ar mani, pastaiguotu pa zuolīti."

„Es beistūs lēkt zemē," atbildēja rubvns. „Mums putnim nav

juostaigoj pa zemi, kur mvusus var saķērt un apēst kaids plēsīgs

zvērs, bet bārzā man nikuo nav juosabeist."

„Vai tad tu manis beistīs?" ar laipnu mēlīti runuoja lopsa.

„Es tak tova draudzine un manis tev nav juosabeist."

„Es tevis nasabeistu," sacīja otkon rubvns. „Var gadītīs i

kaids cvts zvērs, kurs mani var saķērt."

„Ari cytu zvēru, rubiniņ, nasabeist; tagad nu zvēru valdības

ir izdūts jauns lykums, kurs aizlīdz vvsaidus uzbrukumus. Tagad

jau vysi dzeivoj labi un sadarīgi. Zvēri jau vairs natikai ar putnim,
bet ari sovā storpā dzeivoj mīrīgi: vīns ūtra naaiztīk."

„Ja? Tys gon ir labi!" sacīja rubyns. „Tagad pat ekur skrīn

suņi. Juo tys byutu pa vācam lykumam, tad tev byutu juobāg

kryumūs, bet tagad ari tev suņu nav kuo beitīs."

Lopsa kai tik padzierda par suņim, tai tyulen saslēja ausis un

suoka viertīs, uz kuru pusi bēgt. Tū radzādams, rubyns suoka

voicuot:

„Tu varbvut gribi begt? Kuodel? Tagad tok jauns lykums;

suņi voirs naaiztiks."

„A kas jus zyna?" atbildēja lopsa. „Vysaidi suņi goduos.
Varbvut jī lykuma nav dzierdējuši." Un aizšmaucja prūjuom.

25. Lapsa ar krūzi.

I. P. Š. no P. Zel tiņas Ikšķilē.

Plaveji nolikuši piena krūzi aiz krūma. Pienākusi lapsa, iebā-

zusi krūzē galvu un izdzērusi pienu. Bet nu nevarējusi vairs galvu
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no krūzes ārā dabūt._ Mocījusies visuvisādi, kamēr sākusi krūzi

lūgties. Bet kad ar lūgšanos nekā nevarējusi izdarīt, tad saskai-

tusies un sacījusi: „Pagaidi, pagaidi, es tev parādīšu." Tad aiz-

skrējusi uz upi un gribējusi krūzi noslīcināt. Bet krūze piesmē-
lusies ar ūdeni un ievilkusi arī pašu lapsu dibenā.

2. A. Lerchis-Puškaitis DžūksteunPienava. LP, I, 158.

AŠ, 11, 16a.

Lapsa, ieraudzīdama krūzi uz akas malas, gribējusi labprāt
to baudīt, kas tur iekšā. Krūze, to manīdama, teikusi: „Kūmiņ,
neaiztieci mani, jo tas, kas man iekšā, nav tevim likts, bet saim-

niecei."

„Negribu nemaz to aiztikt, kas man nav likts; gribēju tikai

paskatīties, ko tādas saimnieces laba bauda."

Lapsa tā gan teica, bet sirdī domājusi putru izēst un tad krūzi

akā noslīcināt. Viņa iebāzusi galvu krūzē un lakusi. Bet, putru
ēdot, aizsainis aizbīdījies aiz ausim tā, ka krūzi slīcinot pati ievilkta

akā līdz. Slīkdama nabadzīte lūgusies: „Krūziņ, krūziņ, sirdsmīļā

krūziņ! es domāju pa jokiem un tu no tiesas!"

Bet krūze atbildējusi: „Kumiņ, kūmiņ, sirdsmīļo kūmiņ! es jau
arī tāpat par jokiem padarbojos, bet tu bļauji no tiesas!"

3. R. Vulfs Uzinos. LP, V, 56 AŠ, 11, 16b.

Bija karsts laiks. Strādnieki strādāja laukā un ļoti noslāpa.
Saimniece iznesa krūzē dzērienu. Pusdienā strādnieki pārgāja
mājā, bet krūzi bija aizmirsuši pārnest. Sacēlās vējš, tas pūta

krūzes dobumā un rūca tik dobji kā nezvērs. Te izlīda lapsa no

meža, ieraudzīja krūzi un dzirdēja dūcienu. Viņa domāja, ka krūzē

esot lauva, kas rūkdams atnācis to saplēst. Jau gribēja mukt at-

pakaļ, te apskatījās labi: ne, būs krūze vien, nebūs vis lauva. Nu

piktojās uz krūzi, ka tā varot pie jokot viņu un meklēja atriebties:

uzmauca krūzes saiti sev kaklā un aiznesa upē slīcināt. Bet krūze

piesmēlās pilna, palika smaga, nogrima dibenā un ievilka lapsu
dzelmē līdz. Gan lapsa labināja: „Krūzīte, krūzīte, vai tad jokus

neproti?" Bet nieki nelīdzēja, bija jānoslīkst.

4. RuntuluVilisVilcē. Jkr., V, 11, 9. LP, VII, 11, 41, 1, 1. AŠ, 11, 16c.

Reiz ganījies uz lauka liels bars zosu. Lapsa to savā ceļā

ieraudzījusi un tūlīt viņai iekārojies zosu cepeša. Klusiņām tā

pielīduši pie zosu tēviņa klāt un taisījusies patlaban uz grābienu,

te — kad tu izčibētu! — sāk kāds svilpot. Lapsa apskatījusies,

kas tas tāds par muzikantu, ieraudzījusi krūzīti, kurā vējš iekšā

skriedams svilpojis. „Tā tad šis tas lielais muzikants," iesauku-

sies lapsa, „nu pagaidi tik, pagāns, tu savu mūžu vairs nesvilposi!"
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Lapsa pieskrējusi pie krūzītes, uzmaukusi osiņu sev kaklā

un nu tik projām uz upi slīcināt! Pie upes pienākusi, lapsa uz-

kāpusi uz laipas un laidusi krūzīti upē. Krūzīte piesmeldamās sā-

kusi vilkt lapsu no laipas upē. Nu lapsa nomanījusi, ka nebūs vairs

labi, sākusi krūzīti lūgties: „Krūzīt, krūzīt, es pa jokiem, tu no

tiesas! Krūzīt, krūzīt, es pa jokiem, tu no tiesas!" Bet nelīdzējusi
vairs nekāda lūgšana: krūzīte piesmēlusies pilna un lapsa no-

grimusi.
Vel tagad medz teikt uz dusmīgiem cilvēkiem: „Kruzīt, krū-

zīt, es pa jokiem, tu no tiesas."

Piezīme. Gluži tāpat A. Klaustiņš Rūjiena, Brīvzemnieka krājuma,
tur tikai krūzes vietā ir pods. A. L. P.

26. Lapsa cepj vaboli.

Audzes Jērkulē, Etn. I, 1891. LP, VII, 47, 1. AŠ, 11, 17.

Lapsa, gudriniece, sadzirdējusi, ka cepta gaļa esot daudz gar-

dāka nekā jēla, gribējusi izmēģināt. Reiz noķērusi vaboli, gājusi
uz pieguļnieku ugunskuru otrpus upes, pļavmalā.

Lapsa nosēdusies šaipus upes pļavmalā uz krasta, turējusi
vaboli ar abām ķepām uz ugunskura pusi, lai cepot. Tad nu ēdusi.

Vabole ēdot čaukstējusi. Lapsa noteikusi: „Laba gan, tikai sa-

gruzdējusi."

27. Lapsa ar pīpi.

1. K. Ansons Dobeles V'ītras Bičuļos, A. Bīlenšteina kr.,

H. B ī 1 c n š te i n a „T i c r m ā r c h c n" Nr. 17. LP, VI, 58, 1. AŠ, 11, 12c.

Lapsai iegribējās laužu kārtā dzīvot: viņa sāka savā bedrē

pīpi mutē ņemt un tabaku smēķēt. lesmēķēja gan, bet nemaz

nenokopa, tā kā uguns salmos (čužās) bij iekritusi, un svelme šo

jau apņēmusi. Beidzot, kad liesmas taisni virsū šāvās, lapsa uz-

trūkās, nezinādama, kur sprukt, ko darīt. Neko darīt, lēca taisni

caur uguni un apsvilināja bārdu, kājas un asti. Tā nu viņai klibai

un vēl ar pliku asti bij jāstaigā citiem par apsmieklu.

Piezīme. Šī pasaciņa gandrīz vārdu pa vārdam ir norakstīta no

Stendera (39), bet no sekošā varianta var tomēr redzēt, ka vioa arī tautas

mutē ir ieviesusies. P. Š.

2. Jānis Bisenieks Krona Vircavas Vidus Zīģelos,

A. Bīlenšte i n a kr. LP, VI, 582. AŠ, 11, 12a.

Lapsa redzēja, ka cilvēki smēķēja; viņai arī iegribējās pa-

smēķēt. Un neko vairāk — nogāja vienu dienu uz klātāko pilsētu
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un nopirka pīpi. Mājās nākdama, iegāja lauka šķūnī un tūliņ iesāka

smēķēt. Bet neviļot dzirkstele izkrita no pīpes, sausie salmi aiz-

degās un nu lapsa bailēs ar to pašu asti dzēsa, ka dzēsa. Bet aste

nosvila un nu bija jāaiziet ar nosvilušu asti.

28. Lapsas bērni.

K. Jurģis Jaun-Rozē. LP, V, 81. AŠ, 11, 15.

Lapsas bērni, no matēs šķirdamies, bēdājušies: „Diezin, kad

un kā mēs plašajā pasaulē vairs satiksimies?"

„Nesakiet neko," mate atteikusi, „gan jau reizi tiksimies!"

Ja citādi ne, pie kažoku skrodeļa droši vien saredzēsimies."

29. Lapsa ar parazītiem.

LP, V, 77, 1. AŠ, 11, 14.

Lapsa reiz cēlusies pār upi. Bet plostā, caurumā, iesprūduši

kāja. Dažas nedējas nabadzīte savārgusi uz plosta: nemācējusi
kāju izpestīt laukā. Beidzot nīkulei ādā ieviesušies ložņātāji un

knosējuši šo tīri bez jēgas. Te par laimi gadījies vīrs; tas izpe-

stījis lapsu no cauruma un vaicājis: „Kamdēļ ļāvi ložņātājiem
ieviesties?"

„Tamdēļ ka šitie bij paēduši; bet būtu es apkodusi paēdušos,
tad mani apstātu izmērdēti un tādi neknosētu ādu vien, asinis vēl

izzīstu, ko tad?" lapsa gudri atteikusi aiziedama.

30. Kas bailīgāks par zaķi.

1. A. 70. J. Balodis Lizuma, Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 11, 50, 1, Bb.

Zaķis žēlojies pie Dieva par to, ka viņš tāds bailīgs esot ra-

dīts. Dievs atteicis: „Par to tev atkal garas ausis, ka vari smalki

dzirdēt savu uzbrucēju, un vieglas kājas tam izmukt."

Zaķis ar to nav tomēr bijis apmierināts un gājis uz strautu

slīcināties. Bet varde, redzēdama, ka viņai skrien zaķis taisni

virsū, sabijusies un iesprukusi strautā.

Nu zaķis redzējis, ka ir taču viens zvērs, kas no viņa bīstas,
sācis pilnā kaklā smieties, no kā viņam pārplīsusi virslūpa.
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2. A. 70. Keviešu Andrejs Koknese, Brīvzemnieka kr.,

LP, VII, 11, 50, 1, Ba. Alfreds, Pa s ak a s 4.

Kad Dievs visus zvērus, putnus un citus dzīvniekus gan ze-

mes virsū, gan ūdenī bija radījis, tad izrādījās, ka par visiem bai-

līgākais bija zaķis. No viņa neviens nebijās, bet viņš pat no ma-

zākā troksnīša saslēja ausis, lapās iekšā.

Zaķis par to gauži saskaitās un apņēmās savai posta dzīvei

galu darīt. Viņš lēkšus vien aizlēca uz upmalu un gribēja patla-
ban no krasta lēkt ūdenī. Te varde, no trokšņa sabijusies, pļunkt!
ūdenī iekšā.

Zaķis redzēdams, ka taču kāds no viņa bīstas, atmeta domas

slīcināties un lielā priekā tikmēr smējās, kamēr acu plakstiņi pierē
ierāvās un lūpas pārplīsa.

3. A. 70. A. Bīlenšteins, LP, VI, 44. AŠ, 11, 57a.

Zaķītis esot bīš tas vienīgais radījums, no kā neviens neesot

bēdzis. Viņam vien esot bīš no visiem jābēg; un par to viņš gauži

noskaities un gribēš sevim galu darīt. Tā viņš nu esot gāš pie
ezera un gribēš slīcināties. Bet tur esot vardes bīšas, tās esot

bēgušas; un tad zaķītis esot smējies, kamēr viņam lūpas pārplī-
sušas.

Tadel zaķi ir ar pārplīsušam lupām.

4. A. 70. P. Š. no sava teva-teva Raunā.

Zaķis žēlojies, ka viņam uzbrūkot visādi zvēri un putni, bet

neviens pats no viņa nebīstoties. Tā nu viņš skrēš uz ezeru un

gribēš slīcināties. Ezera malā sēdēšas vardes un redzēšas, ka

viņām skrien taisni virsū viens zvērs ar lielām garām ausim. Var-

des sabijušās un plunks, pļunks, plunks! salēkušas ūdenī. Kad

nu zaķis redzēš, ka tik daudz kustoņu no viņa sabijušies, tad viņš
sācis smieties un tikmēr smēš, kamēr tam pārplīsusi lūpa.

5. A. 70. J. Rubenis E r g 1 o s.

No zaķa nebijies neviens kustonis, tāpēc tas apņēmies slīci-

nāties. Pašu laiku, kad zaķis gājis dīķa malā, tā ielēkusi varde

ūdenī, ka plaukšķējis vien. Zaķis redzēdams, ka ir kāds kustonis,

kas no viņa bīstas, par to tik lieliski un gardi smējies, ka lūpas
otrādi pārplīsušas, kā tas šo baltu dienu redzams.

6. A. 70. L. Ozole Rīga, A. Bērzkalnes krājuma.

Agrāk mežos bija daudz zaķu, bet viņi arvien tika stipri va-

jāti. Reiz viņi sapulcējušies nosprieduši, ka iešot slīcināties, jo no

visiem viņiem jābaidoties un visi tos vajājot.
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Tadviņi salasījušies liela pulī un visi gājuši uz vienu dīķi.
Kad nonākuši līdz dīķim, tur no krasta zālēm izlekusi viena varde

un ielēkusi ūdenī.

Zaķi nu redzēja, ka tomēr viens taču ir, kas no tiem baidās.

Par to viņi pārlieki priecājās un norunāja, ka vēl nevajagot slīcinā-

ties, jo esot taču kāds zvērs, kas arī no viņiem baidoties. Par

bailīgo vardi zaķi nu sāka smieties un smējās tik ilgi, kamēr viņiem
lūpas pārplīsa.

7. A. 70. Latgales pasaka no „Z alta vuorpo m".

Guoja reizi začīts pa stidziņu, jis beja lūti nūskumis un nūsa-

rauduojīs. Lelas žālobas jū apjemja par taidu grvutu sovu dzeivi.

Nikaida Dīva radība juo nasabeist, bet jam vvsu vajag beitīs. At-

guojis uz upi, jis dūmoj: „Nūsasleicynuošu un vvsom munom

bādom byus gols. Bez nūstuošonas mani karoj cvlvāks, suņs,

vylks, vonogs, palāda. Nūsasleicynuošu un g015!.." Un laidjas
začīts uz yudins.

Bet vardes, kuras uz krastmales sildījās saulītē, nūsabeida

garauša un spruka lēkt yudini. Pasasmēja vīn začīts, jo jam beja

lūti lela prīca, kad īraudzīja, ka ir taida radība, kura juo beistās.

Nagribēja vairs sleicynuotīs un prīcīgs aizlēcja uz mežu.

8. A. 70. Draugs „Myusu t. teikas un pasokas" 11, 9.

Reiz začam apnika dzeive, un kai ar neapniks, kod vysi jū
vajoj? Pa dīnu ju dzanoj medinīks ar suņim, pa nakti jam juosa-

globoj nu vylka, lopsas un cytim zvārim. Ari ērglis un vonogs

nu augšas pec juo veras. Pat nīka kačs gotovs klupt začam viersn.

„Gryuta, puoruok gryuta muna dzeive," dūmuoja začs. „Nava

dzeivnīka, kas byutu vairuok vojuots un nicynuots par mani. Par

kū man taidam dzeivuot uz pasaula. īšu lobuok uz azaru sleicy-

nuotīs."

Un začs, dzeives apnicis, cylpuoja uz azaru, lai padarītu sev

golu. Bet azara malā beja pulka vardvvu. Juos, na mozuok kai

začs, bailīgi veras apleik, vai naīs kaids vojuotuojs. Zači pama-

nījušas, juos cīši nusabeidja, juo nūturēja tū par pašu nazvāru, un

vīna pēc ūtras — plunč! — vudenī. Začs pamanīja, ka vardvves

nu juo bāg, un nalecja yudenī.

„Oho, puis! jis nu prīcas īsaklīdzjas: „Juos vysas nu manis

vīna aizbāga. Kū es bāduoju? Var redzēt, ka vardyvem vēl slyk-

tuoka dzeive, kai man. Vasals bors nusabeidja nu vīna zača."

Un začs nu lelas prīcas suocja tai smīt, ka jam puorpleisja

lyupa.
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Nu tuo laika začam puorpleisusi lvupa, bet jis nikod vairs nav

dūmuojis par dzeives apnvkumu un gola darīšonu.

Piezīme. Varētu but, ka arī G. F. Stendera fabula (23) šās pasakas

izplatīšanās gaitā nebūs palikusi bez sava iespaida. Skat. ievada devītā no-

daļā. P. Š.

9. A. 70. P. Lielupi s Vec-Piebalgā, Etn. I, 1891.

LP, VII, 11, 50, 1, Bc. AŠ, 11, 57c.

Zaķis bēdājies, ka viņam no visiem bailes un no viņa neviens

nebīstoties. Savās bailēs tas skrējis uz upi slīcināties. Skrējis

caur aitu pūli. Aitas izbijušās, aizskrējušas uz abām pusēm. Nu

zaķis redzēdams, ka tāds pūlis aitu no viņa bēg, neskrējis vairs

uz upi slīcināties, bet sācis tā smieties, ka lūpas pārplīsušas.
Vel tagad saka, kad kads ļoti smejas: „Kad tikai netiek četras

lūpas kā zaķim?"

Piezīme. Pēdējais variants tomēr rada, ka vecā Stendera fabula nevar

būt vienīgais avots, no kura šī pasaka būtu pie latviešiem ieviesusies. P. Š.

31. Sala derības ar zaķi.

i. A. 71. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Zaķis lielījies, ka salna viņam nekā nevarot padarīt, salna

akar sacīsi, ka viņa šo nosaldēšot. Tā nu abi noderēši un sākuši

spēkoties. Salna nākusi ar briesmīgu aukstumu, bet zaķis tik vār-

tījies pa ledus virsu un kliedzis: „Vai, cik karsti! vai, cik karsti!"

Zaķis gan jau bīš tūļu savam galam, bet salna ar vair nevarēsi

dot lielāku aukstumu. Tā nu zaķis paturēš virsroku par salu.

2. A. 71. F. KleinhofsNaudītē. Jkr., V, 11, 13. LP, VII, 11. AŠ, 11, 56a.

Zaķis salīdzis reiz ar salu, kurš ātrāki teikšot, ka diezgan:

kurš ilgāki varēšot izturēt? Salis loti dikti, bet zaķis tikai aiz-

vien teicis, ka esot dikti, karsts. Beigās sācis tik stipri salt, ka

sētas mieti sprāguši un krakšķējši. Nu ari zaķis nevarējis vairs

ilgāki izturēt, bet teikt to neteicis; palēkdams uz augšu izsaucies:

„Vu, cik karsts!" Te sala nevarējusi vairs stiprāki salt un atlai-

dusies. Zaķis vinnējis.

3. A. 71. .1. Zalkalns Rāmuļos, Etn. 111, 1893. LP, VII, 11. AŠ, 11, 56b.

Kādreiz zaķis teicis aukstumam, ka tas šim nekā nevarot pa-

darīt. Aukstums par to sadusmojies un palicis tik stiprs,_ka pat

cilvēki nosaluši. Zaķis nodomājis skrejot sasildīties un tādēļ skrē-

jis, cik vien jaudājis; bet aukstums palicis vēl arvien stiprāks, tā

ka pēdīgi zaķis, par siekstu lecot, palicis stīvs un turpat guļam.
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Bet zaķis mirstot atteicis aukstumam, ka šis no liela karstuma

vairs nevarot paskriet.

Piezīme. O. Denharts (Natursagen 111, 23 un 491) ir šadu pasaku at-

radis tikai pie igauņiem un somiem. P. Š.

32. Nelaimīgais zaķis.

J. Kuršinskis Mežumuiža, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina

~Tiermārchen" Nr. 10. LP, VI, 53.

Vienreiz bija zaķis. Tas bija viens pats pasaulē. Viņš arvienu

mežos dzīvoja un nekad negāja uz laukiem. Šim zaķim bija zelta

kājas un sudraba ādiņa.

Reiz zaķis satika vecu sieviņu. Ta teica uz zaķīti: „Nac man

līdz, tur būs zaļa zālīte, brangas ēciņas."
Šī sieva bija ragana. Un viņa ielika zaķi barot. Kad bija no-

barojies, tad lika to uz pannu un gribēja cept. Bet zaķis iekoda

rokā un izlēca pa logu.

Bēgot tas nu satika ceļa gājējus. Tie runāja, lai nākot viņiem
līdz. Labi! Nu ceļa gājēji aizgāja ar zaķi vienās mājās, tur bija
klēts durvīs liels caurums. Tagad ceļa gājēji sacīja zaķim: „lelien

pa caurumu un pasniedz mums visu ārā, ko iekšpusē atroni!"

Bet klētij otrā galā arī bija caurums. Pa to caurumu zaķis
izlīda laukā un aizskrēja pie saimnieka, tas bija zaķītim tēvs. Saim-

nieks atnāca pie klēts, saņēma ceļa gājējus un iemeta cietumā.

Bet saimnieks, zaķīša tēvs, pats nu aizgāja uz citu zemi un tur

nomira.

Tad zaķis palika bēdīgs un staigāja atkal tālāk. Staigāja, stai-

gāja — satika lauvu un tā viņu aprija. Un, lūk, nu lauva rādījās

(nāca) pasaulē.

Piezīme. Šī pasaka ir uzrakstīta stipri sabojātā veidā. Tā kā šo

pasaku ir uzņēmis nevien Lerchis-Puškaitis, bet arī H. Bīlenšteins, tad tomēr

neturēju par vajadzīgu viņu atmest. P. Š.

33. Vilks un dzērve.

A. 73* P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Vilks nokodis jēru un, ātri ēzdams viņa galu, aizrijies. Viņš

nu apsolīs tam lielu maksu, kas šim to kaulu no kakla izraušot.

Dzērve to dabūsi dzirdēt un apņēmusies vilku glābt. Vilks atplētis

savu kaklu un dzērve ar savu garo knāpi izvilkusi kaulu._ Kad

nu dzērve prasīsi apsolītās maksas, tad vilks tik to izsmēš un

sacīš: „Vai tev vēl ar to nepietiek, ka tu no vilka rīkles esi vesalu

kaklu laukā dabūjusi?"

Piezīme. Šo Aisopa pasaku vispirms ir tulkojis vecais Stenders (26)

un izplatījis P. E. Šacs (8). Visai populāra viņa tomēr neliekas but. P. Š.
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34. Lacis un pele.

A. 75. P. Š. no sava teva-tēva Rauna

Lācis, savā migā gulēdams, reiz saķēris vienu nebēdīgu peli.
Pele nu sākusi dikti lūgties, lai palaižot šo vaļā, nelaimes gadī-
jumā šī arī viņam palīdzēšot. Par tādu palīdzību lācis pasmējies
un palaidis peli vaļā.

Reiz lācis iekritis ķērāju cilpās un nekā vairs neticis vaļā,
lai rāvies, kā raudamies. Pēdīgi atskrēsi arī atlaistā pele, pār-

grauzusi kādu cilpu un tā palīdzēsi lāčam tikt vaļā.

Piezīme. Šī fābula, ka jau ievadā ir aizrādīts, ir cēlusies laikam sena

Ēģiptē. Vecais Stenders ir to vispirms tulkojis (35) un P. E. Šacs izpla-
tījis (9). P. Š.

35. Zaķis un lauva.

Z. Grosbergs Kolupa, B. Spula krājuma.

Kaidu reizi lauva satvka zaķi un gribēja tū apēst. „Pagaidi,
dedka [kr. AHAbKaJ, „soka zaķis", kas tev par lobumu mani, taidu

mozu, ēst! Es tev īruodīšu zvēri, kam gala leluoka; tik tev ar jū

naīsapruovīt!"

„Kas? Vai es naīsapruovīšu? Vai ta jis stvpruoks par mani?

Paruod tvuliņ man jū!"

„Ak, dedinka, tu nazvni, kaids šis brīsmīgs zvērs. Dzeivoj
jis okā."

„Ved mani tur da jam!"

Aizvedja zaķis lauvu da okai. Suoka lauva viertīs oka un,

yudinī īsavieris sovu muti, gribēja lēkt vvdā.

Zaķis soka: „Redzi, cik lels zvērs! Tu pagaid', dedka, un

yudinī nalēc, juo jis tevi saplēss."

„Kas? Tu dumoj, ka es juo beistus? Ot tyuliņ lekšu!"

„Oi, nalec, dedīt!" Napaspeja zaķis šu pasacīt, kai lauva jau
īlēcja okā un tur palvka.

Sēd lauva okā, jo nikai izlēkt navar. Bet sātā lauvine gaida
un navar sagaidīt sova veira. Izīt nu olas, pasaver vysapleik —

nikuo naredz. Atsaver atpakaļ un īrauga nazkur izleidušu zaķi.

„Vasala, cjocīt [kr. Te™]! Es tev nu veira paklonus atnešu. Jis

pats ir navasals un gul. Pasastreidējuši, mēs suokam kautīs. To-

vam veiram nu manis tai datvka, tai datvka."

Nūsasirdījuse, lauvine gribēja saķert līleibnīku, bet zaķis nu

juos izbāga, juo zvnuoja taidu vītu nu akmenim, kur īeja plota, bet

izeja šaura. Taišņi uz šū vītu jis skrēja, bet lauvine dzynuos pēc

tuo pakal. Daskrējis da šai vītai, zaķis īlēcja vydā. Lauvine, ilgi



189

nadumuodama, skrēja pakaļ, bet akmiņu storpa jei aizaspridja un

tur palvka, juo navarēja tikt ni uz prīšku ni atpakaļ.

36. Vilku māte māca bērnus.

P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšķilē.

Vilku māte mācījusi dēlu, lai skaitot pātarus. Dēls atbildējis,
ka nemākot. Vilku māte prasījusi, ko tad šis mākot? Jaunais vilks

atbildējis: „Jēruli, kazuļi, tie mani pātari."

Piezīme. Šī pasaka mums atgādina pazīstamo tautas dziesmu:

Skaiti, vilks, pātarus!
— Es, tēvs, nemāku.

Kazuji. jeruli,
Tie mani pātari. LD, 23SS.

37. Vilku tēvs ar bērniem

J. Kriķis Startos, Etn. 11, 1892., 58.

Vilks, izvedis savus bērnus mežmala, runājot ša: „Jus esat

mani bērni, es esmu jūsu tēvs!" Bērni atbildot: „Tā, tā, tētīt! tā,

tā, tētīt!"

38. Cauna ar vāveri.

1. Tautasdziesma, LD, 2412. 0. Dāhnhardt,Natursagen

111, 339. >Kußa« CrapHna, 5, 437.

Caune silu pārdevusi
Vaverīte atpirkuši;
I šodien caunes bērni

Ar vāveri ienaida.

Tautas dziesma, LD, 2406.

Caune mežu pārdevusi,
Vaverīte nopirkusi;
Izdzirdusi lūšu māte,

Sit plaukstiņu plaukstioa.

39. Sesks ar krupi.

Tautas dziesma, LD, 2329.

Sesks dara miežu alu,

Cauri zemi dūmi kūp;

Krupis nesa ūdentiņu

Sakumpušu muguriņu.

Krupis prasa: „Vai diezgan?"

Sesks saka: „Vēl vajag."
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B. Meža zvēri ar mājas lopiem.

100. Vilks, pie suņa sērsdams, dzied. Vilks ir par

daudz dzēris un sāk dziedāt, lai gan suns viņu brīdina. Viņš
beidzot tiek nosists. Afanasjevs 24.

101. Vecais suns par bērna (arī aitas) glābēju.

Vecais suns sarunājas ar vilku, vilks aiznes bērnu un ļaujas

suņam to bērnu noņemt. Suns par to dabūj žēlastības maizi.

Grimm 48. Afanasjevs 24.

102. Suns par vilka kurpnieku. Suns apēd vilka atne-

stos dzīvniekus (govi, cūku v. t. pr.), no kuru ādām būtu

jātaisa zābaki.

103. Meža zvēri slēpjas no neredzētā zvēra.

Meža zvēri sabīstas no kaķa, papriekšu noslēpjas un pēdīgi

aizbēg. Lācis lec no koka un sadauzās. Grimm 48. Afanas-

jevs 18.

104. Mājas lopu un meža zvēru karš. Kaķis pacel

asti, meža zvēri to tura par plinti un bēg. Grimm 48.

105» Kaķa vienīgā māksla. Kaķis uzskrien kokā un iz-

glābjas, bet lapsa ar savām simtu mākslām tiek saķerta.

Grimm 48.

110. Kaķim kaklā karamais pulkstens. Peles no-

pērk pulkstenīti, bet neviena nedrīkst to kaķim kaklā pakārt.
G. F. Stenders 62.

111. Kaķa saruna ar peli. Pele stāsta kaķim kādu pasa-

ciņu, bet kaķis saka: „Un tomēr es tevi apēdīšu!"

112. Lauku pele sērš pie mājas peles. Lauku pele
atnāk pie mājas peles un priecājas par šās gardiem ēdieniem.

Bet te ienāk suns (kaķis) un lauku pele tikko izglābj savu

dzīvību. Šī Aisopa pasaciņa ir ari pie G. F. Stendera 28.

115. Lapsa gaida, ka zirgam nokritīs lūpa, bet

nevar sagaidīt.
116. Lācis uz siena vezuma (uz zirga). Viņš tiek

turēts par mācītāju.

117. Lācis sit ar ķepu. Viņš sasit zirgam gūžu.
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118. Lauva sabīstas no zirga. Zirgs sit zibeņus no ak-

meņa ar saviem pakaviem, bet vilks (lācis) nebaidās un

draudē zirgu apēst. Lauva grib vilkam rādīt zirgu, ceļ viņu
augšā, bet celdama saspriež to un nožņaudz.

120. Kas pirmais ieraudzīs sauli uzlecam. Lapsa

uzkāpj kādā kalnā, cūka citā augstā vietā, bet saule apspīd

vispirms koku galotnes.
121. Vilki kāpj cits citam uz muguras, lai tiktu

tam klāt, kas koka galā paslēpies. Cūka, bēg-
dama no vilkiem, ir uzskrējusi kokā. Vilki kāpj viens otram

virsū, lai dabūtu cūku rokā, bet apakšējais vilks sabīstas, bēg
projām un nu jāgāžas visiem vilkiem zemē.

122. Vilks (lapsa) meklē sev maltīti. Vilks draudē

norīt dažādus zvērus (cūku, aitu, zirgu v. t. pr.), bet tie lū-

dzās pagaidīt, kamēr pase tiek uzrādīta, bērni tiek nokristīti

v. t. pr. Beidzot vilks nedabū nekā. Sal. 227.

123. Vilks ar jauniem kazlēniem. Kazai (stirnai)
prom esot, vilks norij jaunos kazlēnus (stirnēnus). Pēdīgi
māte uzgriež vilkam vēderu un izlaiž bērnus atkal laukā.

Sal. 333. Grimm 5. Afanasjevs 23.

125. Vilks beg no vilka galvas. Aitas atradušas maisu

un vilka galvu. Afanasjevs 19.

130. Zvēri naktsmaja. Zvēri aizdzen to, kas buda grib
ielauzties.

A. Zvēri cel paši sev eku.

B. Zvēri beg, sevišķi tadel, ka viņus taisās kaut. Grimm 27.

C. Zvēri kopa ar cilvēku.

40. Vilks kāzās.

1. A. 100. P. Ozoliņš Krustpilī.

Vienam saimniekam bijis vecs suns, kurš pa mežu skraidī-

dams, bieži saticies ar vienu vilku un pēdīgi ar to iedraudzējies.
Kad nu reiz suņa saimnieka mājā bijušas kāzas, tad suns, kaulus

grauzdams, iedomājies arī savu draugu mežā, atvedis to mājā un

paslēpis paklētē, kur tam nonesis atlikumus no saviem gardumiem.

Viņiem izdevies pielavīties arī pie kāda alus trauka, kur vilks

krietni vien piesūcies.

Būdams jautra duša, vilks teicis sunim: „Bet nu, bral, es

ziņģēšu!"
Suns tam uzsaucis: „Ciet klusu, bus slikti!" Tikai ar pulem

sunim izdevies vilku apmierināt.
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Bet kad vilks dzirdējis muzikantus spēlējam, tad suns vairs

nevarējis piedzērušo draugu novaldīt. Tas nu sācis visā kaklā

pūst vaļā.
Kāzinieki arī tūliņ pamanījuši savādo ziņģētāju, saskrējuši ar

rungām un dakšām un sākuši to slānīt, gribēdami viņa siltā ka-

žoka.

Vilkam tikai ar lielam mokām vel izdevies paturēt savu ka-

žoku mugurā.

2. A. 100. No N. Rancana -krājuma.

Vecis it iz kuozom un, īdams pa mežu, satīk ceļa vvlku.

Vvlks vaicoj: „Iz kurini īsi?"

Vecis atbild: „Tev nav badās, kur es īšu."

Vylks prosa: „Pasoki, cvtaidi es tevi apēsšu."
Vecis soka: „Tod īsim kūpā!"

It obēji, daīt da kuozu sātas un vvlks vaicoj: „Kuo lai es īēju
ustoba?"

Vecis soka: „Ej pa munas padvs par slīksni i ustoba zam

golda!"
Vecis īīt ustobā, i vylks līn pa veča pādys, palīn zam golda

un sēd. Atbrauc kuozinīki, aizasāst aiz golda un suoc ēst. Vvlks

syt ar depi [ķepu] pi zemes un soka večam: „Dūd man arī ēst!"

Vecis arī pasvīž šam galis gobolu. Pēc suoka visi dzīduot,

bet i vylks dzīd: au, au, au! Kuozinīki nūsabeida un suoka vylku
sist. Vylks nabogs spryuc nu ustobas uorā, aizskrīn iz mežu un

gaida iz tuo ceļa, kur vecis guoja iz kuozom. Vecis, dūmuodams,
ka vylks jū tur var gaidīt, aizguoja pa cytu ceļu uz muoju.

Vylks gaida, gaida — navar sagaidīt un aizīt uz veča sātu.

Jis īīt klāvā dūt zyrgam ēst. Vylks, tū pamanējis, gryb līst pa

lūdzeņu klāvā un ībuož tur asti paprīkšu. Vecis pajām asti un

dasyt ar noglom. Vylks nabogs rauj ar vysu spāku, izrauj asti

un kaukdams aizskrej iz mežu.

41. Vecais suns par bērna glābēju.

1. A. 101. 100. P. PaulītisStraupē. Jkr., V. LP, VII, 11, 32, 1, 2.

Kādam saimniekam bija vecs suns, kuram deva ēst tikai sa-

kaltušas garozas. Reiz suns satikās ar vilku, sūdzēja tam savas

bēdas. Vilks sacīja: „Klausies, es tev došu labu padomu; bet

kad tev labi klājas, neaizmirsti manis! Redzi, rītdien saimniece

ar savu vienīgo meitiņu nesīs siena pļāvējiem pusdienu; es no-

laupīšu viņai meitiņu, tu dzenies man pakal un puinī mani, ka

vilna vien put!"



193Latviešu pasakas un teikas. I. sej. — 13.

Kā teikts, tā notika. Otrā dienā saimniece patiesi nesa pļā-

vējiem pusdienu un viņai līdzi tecēja meitiņa. Nolikusi pļavas
malā ēdienu, pati gāja pie pļāvējiem aicināt ēst. Pa tām starpām
vilks sagrāba meiteni un nesa uz mežu. To redzēdams, suns dzinās

vilkam pakal un to tikmēr plucināja, kamēr neizlaida meiteni no

zobiem. Nu pieskrēja arī saimniece ar pļāvējiem un nezināja aiz

priekiem ko darīt ar suni.

Neilgi pēc tam dzēra tanīs pašās mājās kāzas, uz kurām suns

uzaicināja arī vilku. Vedēju naktī suns sagaidīja savu viesi, pie
žoga stāvēdams. Kad vilks bija atnācis, viņš to ieveda rijā un

lika ielīst krāsnī. Tur nu suns atnesa gaļu, maizi un brandvīnu, lai

vilks ēd, dzer un līksmojas. Bet negausnieks drīzi vien piedzērās
un iesāka bļaustīties: „Man gribas ziņģēt, man gribas ziņģēti"
un rāva vaļā, ka visa rija atskanēja: „Ramtad, ramtad, ram-

tad —tā!"

Izdzirdējuši svešādo dziesmu, kāzinieki saskrēja rijā ar run-

gām un vilku tā notaukšķēja, ka tas tikko jaudāja pa rijas logu
izmukt ārā. No tā laika vilks nevar suņa ieraudzīt ne acu galā.

2. A. 101. 102. Kreicbergis Dzirciemā. LP, VI, 36. 10.AŠ, 11, 25d.

Skopai saimniecei neviens nevarējis pa prātam izbēdāt: vi-

sus tā sunīja, lamāja un labprāt nevienam nedeva, ko tas bija pel-

nījis. Savam uzticamam sunim Krancim, kas sīkstules mantu dienu

un nakti sargāja, arī loti reti deva ēst, bet toties vairāk ar ža-

garu mieloja pa muguru.

Suns tad badā tekāja pa krūmiem, meklēdams kādu kauliņu,
ar ko sirdi piesiet. Tā tekādams vienu dienu sastapa vilku. Vilks

vaicāja: „Kā tu, draudziņ, šodien tāds noskumis, vai tev sieva

mirusi?"

Krancis atbildēja: „Ko nu izteikt! Man jau saimniece mājās
nemaz nedod ēst, tādēļ nācu uz mežu, vai kādu kauliņu neatradīšu.

Zināms, drīzumā mūsu mājās dzers kāzas, tad gan saglabāšu
kādam laikam iztiku!"

„Ak kāzas jums dzers!" vilks priekā iesaucās, „vai zini? Ja

tu mani pa kāzām labi pacienātu, tad es padaru, ka saimniece tevi

mīlēs un dos tev ēst, cik vien gribēsi."

Labi! Krancis apsolījās cienāt šo un nu vilks stāstīja: „Kad
saimniece ies uz pļavu un paņems bērnu līdz, tad tu mājās nepa-

lieci; es paņemšu bērnu, tu dzenies pakal un atņēmi man bērnu,
tad tu redzēsi: saimniece tevi sauks par bērna glābēju un dos

ikreizes pilnu vēderu ēst."

Krancim tas patika. Un tikdrīz ka nu saimniece bija pļavā

un bērnu atzvēlusi pret tupezi, te vilks paķēra bērnu un projām;

bet Krancis kā saukts vilkam pakal un atņēma bērnu. Saimniece
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tagad nezināja, ko būtu darījusi, tā vien labinājās: „Ak tu manu

Krancīti, ak tu manu Krancīti!" Un Krancis nu dabūja ikreizes

pilnu vēderu.

Kad kāzas nāca un sāka lopus kaut, tad Krancis nolasīja vi-

sas kājas, aizstiepdams uz mežu vilkam. Meitas gan viņam rājās —

sūdzēja saimniecei, bet tā tikai pasmējās, sacīdama: „Manam
Krancim jau kājas smeķ, lai jau viņam notiek!"

Atnāca kāzu diena, kāzinieki saradās, arī Kranča drauga vilka

netrūka: tas nokrēslā bij palīdis apakš galda un gardi grauza

kaulus. Krancis viņam noteica, lai tikai no galda apakšas ārā

nelīžot, gan ēdienu pagādāšot. Un kad meita nesa maizi un galu,
Krancis tīšām nokūlās pa kājām — meita klupa — visi ēdieni no

rokām ārā. Citi gan gribēja salasīt izbārstīto, bet saimniece sacīja:

tas jau esot Krancim vēlēts! Krancis savāca visu gūrumu apakš

galda un abi ar vilku nolika labus vēderus.

Pec tādam vakariņām vilks Krancim saka prasīt dzert. Nu

Krancis tāpat atkal sagaidīja alus puisi: izgāza slauceni no rokām.

Visi smējās alus puisim, bet Krancim neviens nekā nedarīja,
Abi draugi krietni sadzērās. Vilkam jau bija it laba dūša. Krancis,
to manīdams, vēdinājās vilku labāk projām, bet vilks negāja, sacī-

dams, ka gribot vēl dancot. Gan Krancis nokodināja, lai neejot
dancot — klāšoties nelāgi; bet muzikanti sāka pūst un vilks — vai

teic, vai neteic — sāka kaukt līdzi. Ļaudis apmānīja pelēķi pagaldē
un miešķēja pa durvim ārā. Bet vilks nemaz nevarēja pamukt,
cik dikti bij pieēdis. Sētā to nosita. Mirdams tas teica: „Mulkim
labas dienas neder!"

3. A. 101. 102. J. Poga Bramberga, Brīvzemnieka krājuma,

LP, VI, 35, 10. AŠ, 11, 25c.

[lesākums tads pats ka iepriekšējam variantam].

Krancis, krēslai metoties, kāzu dienā ievedis vilku namā, teik-

dams: „Palieni te aiz malkas, te tu vari droši gulēt, jo tagad
man klājas loti labi, gandrīz visa vajā rokā, tādēļ ēdienu tev ap-

gādāšu kā ja."

Un nu Krancis apgulās taisni aiz sliekšņa. Ka sieva ar gaļas

podu nākusi no kāzu istabas ārā, tā klūpot pār Kranci, pods sa-

šķīst un gala pa plānu. Šī gan lādas: „Ak tu maitas suns, vai ne-

varētu pie malas gulēt!" bet saimniece atsaka: lai liekot suni

mierā! lai izgāzto galu sāņus paslaukot!

Tāpat noticis arī ar alus puisi. Bet nu vilks piedzēris un tikko

muzikanti sākuši spēlēt, vilks tūliņ: „Kranci, es pūtīšu līdz!"
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Pūtis arī. Kāzinieki vilku ar rungām pasituši un iemetuši

tukša šķunelī. Pēc kāda laika vilks atkal atdzījās un aizkliboja uz

mežu.

Piezīme. Bramanis_ Brīvzemnieka krājumā no Rīgas apkārtnes raksta,
ka suns pec kazām nosistā vilka labad tikmēr raudājis, kamēr žēlabās no-

miris.

4. A. 101. 100 P. štaue ris lecavā. LP, 11, 7. AŠ, 11, 25c.

Kādam saimniekam bija šādi gājēji: vilks Mežēns, govju gans;
suns Kampējs, priekšpuisis; kaķis Incis, rijkuris; gailis Putniņš,
māju pieraugs.

Reiz gadījās, ka saimnieks kādā dienā uz visiem četriem gā-

jējiem sadusmojās. Gailīti Putniņu tas uzdzen uz istabas augšieni,
kaķi Inci uz krāsns augšieni, Kampējam sunītim vairs nedod ēst

un vilku Mežēnu ietriec kūtī. Bet Mežēnam netrūka dūšas: kad

saimnieks tāds, tad lai aizmaksājot viņam izpelnīto loni. Saim-

nieks nodedzina akmeni karstu un sviež Mežēnam mutē, sacī-

dams: „Še tev lone! Še tev lone!"

Mežēnam nodega no karstā akmeņa visa bārda, un purns tam

vēl šodien izskatās rūsens, apsvilis. Par tādu netaisnību Mežēns

ļoti saskaitās: viņš atstāja saimnieku un apmetās mežā uz savu

roku dzīvot.

Pēc kādām dienām Kampējs apmeklē savu veco biedru un

izsūdz tam, ka saimnieks sēnalu putru vien tik dodot lakt. Me-

žēns saka: „Vai zini ko? Pārej mājā un rej tā: „Kā suni baro,
tā suns rej!" Varbūt ka tas līdzēs."

Kampējs pārtek maja un rej: „Ka suni baro, ta suns rej! Ka

suni baro, tā suns rej!"

Saimnieks, to dzirdēdams, vēl vairāk sadusmojas; viņš saka

tā: ~.Ja Kampējs pie sēnalu putras tik daudz jau velti lekst, ko tad

nu vēl, ja labāku putru baudītu? No šīs dienas brokasta nemaz

vairs nedošu."

Savās bēdās Kampējs atkal noiet pie vilka Mežēna. Tagad
Mežēnam labāks padoms; viņš saka tā: „Klausies, kaimiņ, rītu

saimnieka meita ganīs tepat mežmalā avis. Es izlīdīšu no meža

un nočiebšu vienu avi. Meita, zināms, dzīs tevi man pakal; bet

tad esi gudrs: skrej tā, itkā tevim dzīvība zobu galā karātos; vari

arī kādu reiz paklupt. Ja saimnieks tevim prasa, kādēļ nenoķēri,
tad atbildi: „Mežēns spēku dabūjis no barības, es no sēnalām, kā

lai panāku." Gan tad tu redzēsi, kas tur iznāks.

Kampējs tā dara un patiesi Mežēnam bija taisnība. Līdz ko

meita iesakās, ka jērs noņemts, tad saimnieks tūlīt: „Kāpēc ne-

laidi Kampēju pakaļ?"

„Ka nu nelaidu, tet; bet ko nu nodiedejis sēnalu strēbējs spe-

kotam vīram padarīs? Kamēr šim viens solis, tam jau pieci!"
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„Tev taisnība, meitiņ! Kampej, nac šurpu un saēdies labi tauku

putras. No šā laika turēšu tevi labi."

No rīta Kampējs projām uz mežu pie Mežēna: „Vai dzirdi,

brālīt, tu mani iz vedi uz ceļu. Kā lai tev atmaksāju? Bet paklau-

sies, kas man prātā: šo svētdienu mūsu mājās būs kāzas; kamēr

kāzinieki baznīcā, atnāc pie manis, ielien cūku kūtī, lai neviens

neredzētu, gan tad tevi pacienāšu. Ja cita nekā nedabūšu, tad

ēdīsim raušus vien."

Labi! svētdienā Mežēns klāt un paslēpjas cūku kūtenī. Kam-

pējs, kā jau priekšpuisis, palicis mājā par māju pieraugu un pie-

runājis kaķi Inci un gaili Putniņu, lai šodien vienu acu aizmiegot.
Viņš būšot savu veco draugu Mežēnu mazuliet pacienāt; bet tā

kā saimnieks Mežēnu no tās reizes nevarot ieredzēt, tad lai tas

viss kluss paliktu.

Kampējs nu izcel vienu podu gaļas, izcel otru podu gaļas, pie-

lej vienu kausu alus, pielej otru kausu: viss Mežēna rīklē. Kāzi-

niekiem drīzi jābrauc mājā: lai dodot vēl vienu. Izdzer to: lai do-

dot vēl vienu. Izdzer to: vadzi, mans Mežēns jau ieskurbis un nu

tik kājas vien cilā. Kampējs gan piebiksta, lai izturoties rāmi, va-

rot kāznieki pārbraukt; bet Mežēns tev nu vairs klausīs: viņš
būšot vēl dziedāt. Kampējs draud, lūdz, lai jel esot mierīgs; bet

šis tam tīšam sāk vilkt vajā: „Avavau! avavau!"

Kāzinieki pārbrauc, izdzird troksni un ņem Meženu slānīt, ka-

mēr pusdzīvs tikai lielām mokām paspruka.

42. Suns par vilka skroderi.

A. 102. J. Rozentals Zemgaies Oglaine, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 41, 3. AŠ, 11, 27.

Vilks reiz prasīja kaķim, vai nezinot kādu skroderi, kas māk

labus kažokus šūt? „Gribu likt šūt ziemai kažoku."

Kaķis aizveda vilku pie suņa un sacīja: „Šis ir loti labs kažoku

skroderis."

Vilks prasa sunim: „Cik adu kažoka iziet?"

Suns atri atsaka: „Deviņas kažoka, desmit apkakle."
Labi! Vilks atnesa deviņi jeri kažokam, desmit apkaklei;

bet suns tos visus apēda un nemaz kažoku nešuva.

Pēc kāda pusgada vilks klāt un prasa savu kažoku. Suns, to

dzirdēdams, loti izbijās un kasīja aiz ausim; bet vilks saskaities sa-

kampa suni ar ķetnām un aprija.

Piezīme. Suns izdodas arī par vilka kurpnieku. Skat. talaku 45, 12.,

13. un 14. var. P. Š.
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43. Lapsa par vilka skroderi.

1. A. 102. 47. J. Utvnovs Preiļos, N. Rancāna krājumā.

Vīnu reizi vvlks, īdams pa mežu, īraudzēja kūkā dzeni, kurs

vvlku £>asveicynuoja šaidim vuordim: „Lobu dīnu, vušku ēdējs!"
Vvlks taipat meiļi atjēma: „Lobu dīnu, kūku grauzējs!"
Suokuos storp viņim streidi un golā dzenis soka: „Kaut gan tu

vuškas gyun, bet pats na loba kažūka sev naturi."

Vylkam patīši beja spolvas nūguojušas un viņam nabeja kuo

atbildēt. Viņš bēdeigs un dūmeigs īt pa mežu tuoļuok. īdams pa

mežu, sateik lopsu, kura īsavāruse, ka vylks bēdeigs, soka: „Kuo

tu, kyumiņ, taids bēdeigs?"

Vylks lopsai atbild: „Kaita man nabyut bēdeigam, ka taids

mozs putns mani tai izlomuojis un nūsaucis par vušku zagli, un ka

pats sev loba kažūka naturi."

Lopsa syt ar depi [ķepu] par vylka mugoru un soka: „Patīši,

kyumeņ, tev pavysam slykts kažūks."

Gola lopsa gudrineica soka: „Baroj munus barnus, kamēr viņi

izaugs, un es par tū laiku sašyušu tev skaistu syltu zīmas kažūku."

Vylks ar tū palīk mīrā un baroj lopsas bārnus, bet lopsa sme-

juos vīn, ka naboga vylks baroj juos bārnus, grybādams sylta un

skaista kažūka. Vylks kaidu laiku atbaruojis lopsas bārnus, vai-

coj nū lopsas: „Voi dreiži byus man gotavs apsūleitais kažūks par
baruošonu?"

Viņa atbild: „Vel nav gotavs, tryukst pīduorkņu un apokles.

Naboga vylks vel baroj lopsas barnus lobu laiku un tod vaicoj
ūtru reizi: „Voi dreiži byus gotavs man kažūks?"

Lopsa atbild: „Vel vīna pīduorkne un apokle nav dašyuta."

Vylks vēl baroj lobu laiku lopsas bārnus, kuri jau dīzgon leli

izauguši, bet nagryb poši īt medeibās, juo ir kos viņim pīnas gota-

vas bareibas — naboga vylks. Tad vēl par nāzcik laika vylks

vaicoj: „Nu jau dreiži byus kažūks gotavs?"

Lopsa atbild: „Gribi loba kažuka, un ka tik dreiži jis byutu

gotavs!"

Lopsai tagad nava kū teikt, jo vylks paprasēja, lai paruodūt,
kaids jis byušūt. Bet lopsa gudrineica tūmār izgudruoja, kas pa-

teik, un soka: „Voi gribi kažūkam syltu apokli?"

Vylks tam pīkryta. Tad lopsa suoka stuosteit: „Vakar skrai-

deidama pa mežmolu, es redzēju vīnu skaistu mainu zyrgu, viervē

pīsītu. Tu pamazeņēm izlīn nū kryumu, tik lūti uzmaneigi, lai jis
tevis naradzātu, pīlīn pi vierves mīteņa, saņem jū ar zūbim uorā,

apmet ar cylpu ap kokļu, tad varēsi pasacelt un vilkt uz šejeni. Te

mēs viņam nūplēssim uodu, un tev byus nū viņa uodas smuka

apokle." I
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Naboga vvlks paklausēja lopsas viltineicas un nūguoja. Nū-

guojis uz mežmolu, patīši īraudzēja kluot uz plovas gonūtīs viervē

pīsītu brangu zvrgu. Izleida palēnītēm nū mežmolas, kai lopsa

beja muocējusi, pīleida kluotu pi vierves mīteņa, izruove tū ar zū-

bim un, iztaisījis cylpu, aplyka sev ap kokļu un tod pasacēle. Zyrgs,

īraudzējis sovā tyvumā vylku, laide skrīt nū vysa spāka uz muo-

juom un ruove ari leidzja koklā aizžņaugtu vylku. Zyrgs dažu reizi

nūstuoja, dūmuoja, ka vylka vairs nav tyvumā, bet īraudzējis na-

boga vylku vierves golā, vēl stypruok suoka skrīt pa calmim, pa

kryumim. Golu golā viņš īruove nūmūceitu vylku sātvydā.

Sētinīki, īraudzējuši vylku cylpā, nūsabreinuoja, dasyta vēl

ar mītu un noplēse vēl tū pošu vacū kažūku. Bet lopsa un viņas
bārni izabaruoja nū vylka medījumim. ku viņš nese, gribādams sev

jauna skaista kažūka.

2. A. 102. 47. T. Beča Preiļu Byndarines novada,

B. Spuļa krājuma.

Vvlks dadumuoja sašyut sev kažuku. Jis īt un sateik lopsu.

Lopsa vaicoj:

„Kuo tu, kyumeņ, meklej?"

„Mekleju šiveja, lai maņ kažuku sašyutu."

„Es jau ari muoku kažūku šyut."

„Tad sašyuņ maņ!"

„Labi, sašyušu, nes tik vuškas! Ku vairuok uodu, tu syltuoks

byus kažūks."

Vylks nesja, nesja vuškas uz lopsas olu un jau pīkusa.

„Vai kažūks jau gotovs?" vaicuoja jis nu lopsas.
Lopsa kažūku šyut i nadūmuojuse pavysam. Jei tik lykuse

vuškas sova ola.

„Gotovs, gotovs, kyumeņ," lopsa atsoka, tikai apakles nav.

„Es jau zynu, kur dabuot apakli. Saiminīks kula kuļ, bet juo
kumeļš gonuos plovā, tur byus loba apakle."

Aizīt obi pec kumeļa. Lopsa soka vylkam: „Tu apmet viervi

ap kokļu un ved, es nu pakaļas ar reiksti dadzeišu."

„Labi!"

Lopsa kai syta kumeļam ar reiksti, kumeļš tryukuos, skrēja
uz vylka un jū nūsyta. Lopsa aizguoja uz sovu olu. Jei ād vylka
atstuotuos vuškas un dzeivoj vēl šūdīņ.

44. Zvēri slēpjas no kaķa.

I. A. 103. J. Ciru 1 i s, „S ko! a s maize" 11, 3.

Oeģerim bija suņa vieta kaķis, kas viņam ikdienas uz jakti
līdz gāja. Daudzreiz viņam gan bija bez kāda medījuma mājā jā-
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pārnāk, bet vienreiz viņam laimējās nošaut loti lielu briedi. Par

to gauži priecādamies, ģēģeris tūliņ devās pēc zirga, lai nošauto

briedi varētu uz māju aizvest. Kaķis par to laiku palika pie brieža

par sargu, laizīja tik viņa asinis un negāja nekur projām.
Kaķim sargājot, gadījās četriem zvēriem tai vietai garēm iet,

kur briedis gulēja. Papriekšu nāca lācis, tad vilks, tad lapsa un

vispēdīgi zaķis. Lācis pirmais ierauga lielo briedi zemē guļam un

mazo kaķi viņa asinis laizām. Viņš domā pats pie sevis: „Tik

mazs nokodis tik lielu! Tas gan laikam ir ļoti stiprs!"

Radīdams arī saviem draugiem tadu brīnumu, viņš saka: „Vai
mēs šo zvēru nevarētu dabūt savā biedrībā?"

Lapsai gudriniecei ir padoms tūliņ pie rokas. Viņa saka: „Tas
ir viegli un ātri izdarāms! Es iešu pēc zoss. Lāci, tu ej pēc me-

dus! Vilks, tu ej uz nāburgu pēc katla! Un tu, zaķīt, paliec tepat

un kurini brangu uguni!"

Viss notika pēc gudrinieces pavēles un katrs gāja steigšus pie

sava noliktā darba. Zaķis izmeklēja ugunskuram tādu vietu, no

kuras vējš vislabāki kaķim smaku virsū nes.

Nebija ilgi jāgaida, kad arī tie trīs, katrs ar savu gabalu, bija
klāt. Vilks lika katlu ar gudru ziņu uz ugunskura, lācis tecināja

medu no tropa katlā iekšā, un lapsa meta zosi katlā iekš medus,
vēl kādas reizes savu laupījumu nolaizījusi.

Kad nu to visu bija padarījuši, tad katrs meklēja savu vietu, kur

paslēpties, lai varētu labi noskatīties, ko kaķis darīs. Lācis uzkāpa

priedē, lapsa ar zaķi paslēpās krūmos, bet vilks ielīda turpat pie

ugunskura žagaru gubā, tik aste vien palika ārā.

Jau kaķim drusku uziet cepeša smaka, un viņš tūliņ arī dodas

uz to pusi, no kuras smaku saodis, bet pusceļā viņš tomēr griežas

atpakaļ pie brieža. Smaka nāk no jauna virsū, un tik liela un garda,
ka kaķis nemaz vairs nevar izciest. Nu viņš arī atstāj briedi, do-

das pa smakai uz cepeti un, klāt pienācis, sāk to tūliņ ēst.

Vilks, to ieraudzījis, aiz priekiem nezin, ko darīt. Viņš sit ar

asti uz zemes, ka paukš vien. Kaķis domā, ka peles pa žagaru gubu

dauzās, un redzēdams vilka astes galu, klūp tam ar visiem nagiem
virsū. Vilku pārņem nāves briesmas. Viņš lec kā zibens augšā

un dodas par galvu, par kaklu projām, ko vien tik jaudā.

Kaķim arī nav mazāk baiļu. Viņš šaujas priedē augšā, ka miza

vien brīkš, un — taisni lācim virsū. Nu arī lāci saņem nāves brie-

smas. Viņš lec no priedes zemē, un, kaklu nolauzis, paliek guļot.

Lapsa ar zaķi, to redzēdami, smejas ka smejas. Bet zaķim

par nelaimi, tā smejoties, pārplīsa lūpa.

Piezīme. Tā kā „Skolas maizē ' ši pasaka ir ievietota starp vietējām
teikām un loti maz līdzinās atbilstošai Grimmu pasaciņai (48), tad liekas, ka

šī ir pašu latviešu pasaka. Viņa ir publicēta jau 1877. gadā un tā tad izradās

par visagrāki uzrakstīto variantu. Sekošais variants gan būs celies no šās

pasakas. P. Š.
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2. A. 103. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, 111, 59. AŠ, 11, 63.

Reiz kaķis atnācis pie nespēcīga medinieka un lūdzis, lai do-

dot viņam pajumti; viņš būšot par to labumu palīdzēt medījumus

apgādāt. Labi. Medinieks bijis ar mieru. Nu gājuši katru dienu

kopā medīt, bet kā par spīti, neķēries nekā. Bet reizi tomēr lai-

mējies: nogāzuši briedi. Vecais medinieks tūliņ gājis uz mājām pēc

zirga, bet kaķis palicis mežā brieža galu apsargāt. Viņš izlaidies

garšļaukus un laizījis brieža asinis. Te patlaban gājuši garām lā-

cis, vilks, lapsa un zaķis. Tie, ieraudzījuši briedi nogāztu, kaķi

garšlauku asinis laizām, nejauki satrūkušies. Beidzot zaķis atžil-

bis pirmais. Viņš pačukstējis lācim: „Vai zini ko, brāl'? Tam

vajaga briesmīgam zvēram būt, kas tur tās asinis laiza. Kurš katrs

nenogāzīs tādu lopu. Mums jārauga viņš pielabināt ar kādiem

gardumiem."
Labi. Lapsa tūlīt aizskrējusi pēc zoss, lācis pēc medus, vilks

pēc katliņa un zaķis palicis uguni kurdams. Drīz visi bijuši atpakaļ.
Nu aptraipījuši zosi ar medu un uzlikuši vārīt. Līdz ko sākuši gar-

šīgie garaiņi celties, tad katrs noridējis pie malas: lācis uzlīdis

priedē, vilks ielīdis žagaru čupā un lapsa ar zaķi aizlīduši turpat

uguns malā aiz krūma. Vējš dzinis garšīgo viruma smaku taisni

kaķim degunā. Kaķis nevarējis ciest: palecis jau vienu soli, otru.

trešu, kamēr beidzot brīc! bijis pie katliņa klāt. Vilks, to redzē-

dams, sitis žagaru čupā ar asti pie zemes, kā paukšķējis vien, un

nezinājis aiz prieka ko darīt. Kaķis, vilka astes galiņu ieraudzī-

dams, domājis, ka tā ir pele un tādēļ kritis virsū. Vilks pārbijies.
Tas lēcis no žagaru čupas taisni pār katliņu, bet lēcot aizķērušies
aiz katliņa viena kāja, tam bijis jākrīt un jānositas. Kaķis noturējis
vilku par milža peli. Viņš domājis, ka milža pele nodomājusi viņu

aprīt, tādēļ sprucis, ko vien jaudājis, turpat priedē augšā. Bet lā-

cis, to redzēdams, domājis: „Nuja, vilku jau nosita, nu nāk man

pakal, labāk lēkšu zemē, kamēr vēl laiks."

Lēcis arī. Bet kā jau tāds lācis: nolauzis kaklu. Zaķis, to visu

redzēdams, nevarējis aiz smiekliem vairs turēties. Tas smējies un

smējies, bet atkal nelaime: no smiekliem pārplīsusi lūpa krustiņi

pušu. Tik lapsa nesacījusi nekā; tā nopurinājusi galvu un aizlaidu-

sies lapās.

45. Zvēru karš suņa dēļ.

L A. 103. K. Blau's Erglos, Brivzemnieka „C6opHHK-b" 32

LP, VII, 11, 32, 2, 1.

Reiz viens saimnieks izdzinis no mājas nespēcīgu suni, kas tam

uzticami līdz pašam vecumam bija kalpojis. Suns aizgājis. Ga-
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balinu pagājis, ierauga: nak izsalcis vilks. Vilks aizstājies ceļā,
solās suni apēst. Vājais, panīkušais suns ne domāt nevarējis iedo-
māties ar vilku cīnīties, tādēļ izgājis uz viltu, teikdams vilkam:

„Diezin, vai es tev būšu pēc garšas, pats taču redzi, cik novārdzis,
nonīcis esmu. Daudz gudrāki būtu, ja mani kādu laiku pabarotu;
tad tu varētu visus savus bērnus saaicināt un katram atlēktu pa

gardam kumosam."

Suņa padoms vilkam iepaticies gan.- Viņš ielicis to apses do-

bumā un barojis ikdienas ar galu. Pēc kāda laika vilkam šķitis,
suns diezgan jau trekns. Nu saaicinājis savus bērnus, izlaidis suni

no dobuma, prātodams: „Redzi, te nu būs mīksts kumoss gan!"

Tomēr suns pie labās barības nebija tikai nobarojies vien, bija
arī spēkā pieņēmies. Tādēļ, līdz ko paticis vaļā, iesaucies: „Ja
mani neēdi vāju, nespēcīgu, tad tagad gan vairs neapēdīsi atspir-

gušu un spēkotu. Ja vēlies, mēs varam karot!"

„Vilks redz, nagos ir — teiks sunim: „Klausies, norunāsim tā:

karosim tūliņ ritu pie šās pašas apses, tu ar saviem palīgiem, es ar

saviem, un kas paliks uzvarētājs, tas lai otru apēd." Suns mierā —

abi divi izšķīrušies.

Rītā agri jo agri vilks ar saviem palīgiem atnākuši pie apses un

nu nostājušies tā: lācis uzrāpies apsē, lapsa žagaru čupā, vilks pa-

slēpies krūmos. Lācis, kokā vērodams, piepēži ierauga: pretinieks
nāk. Vilks vaicā: „Saki, kādi palīgi sunim ir?"

Lācis skatās, skatās, beidzot teiks: „Sunim trīs palīgi: pa-

priekšu nāk viens kungs pelēkā uzvalkā, nesdams līku zobenu pa

pleciem (runcis). Viņam pakaļ nāk liela, liela sieva, lielas dakšas

pa plecu (kaza). Pats beidzamais ir brašs zēns, tas laikam nežēlīgs

laupītājs, jo svārki notraipīti asinim un aiz jostas liels cirvis

(gailis)."

Lācis, vilks un lapsa aplam baidīdamies no tādiem suņa palī-

giem, ne kustēt vairs nekustējušies... Atnākuši pie apses — ne-

viens pretinieka neredz. Suns savus palīgus gan tur mudinājis, bet

šiem tikai prāts ēst meklēt. Kaķis pieiet pie žagaru čupas — lūkos:

vai nav kāda pele? Te neviļus pamanīs lapsai astes galiņu, šim

šķiet, tā pele, un metas virsū. Lapsa bailēs domā: suns ar palī-

giem jau viņu apcēlis, tādēļ paslēpusies vēl dziļāki žagaros.

Pa tām starpām kaza bija piegājusi pie apses, pacēlusi galvu

uz augšu, taisījusies zarus grauzt. Te lācim kokā iešausies prātā:

nu pretinieks apsē būs augšā, viņam mugurā, labāki leks zemē,

taisni uz žagaru čupas lapsai virsū. Pa zariem brāzdamies, lācis

nevien pats nāvīgi sasities, bet lapsu lai nositis līdz. yilks redzē-

dams, ka palīgi pagalam, nenocietis vairs, ieskrējis mežā. Bet suns

ar saviem palīgiem pārgājis priecīgs mājā.
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2. A. 103. J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz suns ar lapsu sastrīdējās, kuram stiprāki draugi. Pēdīgi

nosprieda izprovēt draugu spēku ar karu. Katrs var ņemt līdz divi

karavīrus, bet kas tiks uzvarēts, tam jāmirst arī pašam. Karalauks

tika apzīmēts mežā, ne tālu no tās mājas, kur suns dzīvoja.
Noteiktā laikā drīz vien ieradās karalaukā lapsa ar mežacūku

un lāci, bet suns nokavējās, nevarēdams tik īsā laikā dabūt savus

biedrus. Viņš aicinājis vispirms ērzeli, bet tas aizbildinājies, ka

saimnieks viņu esot nostrādinājis un viņš nevarot iet. Tad suns

gājis pie vērša, bet tas arī atsacījies teikdams, ka vakar, cinīti

ārdot, esot samaitājis vienu ragu, tā ka tagad visa galva sāpot.

Laiks jau klāt, un kas neieradīsies, tas būs karu pazaudējis.

Ko nu sunim darīt? Stiprāku draugu nedabūjis, viņš aicina kaki ar

gaili, kuri ir arī ar mieru iet sunim palīgā. Tā nu steidzas visi trīs

uz mežu, lai nenokavētos par daudz.

Lapsa, nevarēdama savus pretiniekus sagaidīt, paskubināja

lāci, lai uzkāpjot eglē palūkot, vai viņi jau nenākot. Lācis arī uz-

kāpj, apskatās un tūliņ pastāsta, ka nākot gan. Lapsa prasa: „Vai
vēl tālu?"

Lacis atbild: „Drīz jau bus klat."

Lapsa prasa: „Vai ienaidnieki nav apbruņoti?"
Lācis stāsta: „Viens velk lielu bomi sev pakal, un otrs ir pa-

cēlis divus līkus zobenus gaisā. Tas tik vien kliedz: padod man,

padod man!"

Mežacūka, to dzirdēdama, sāk rakties sūnās, bet lapsa uzsauc

lācim, lai kāpjot zemē un taisoties uz cīņu. Lācis atbild, ka viņš ne-

kāpšot vis zemē, jo eglē ienaidnieki viņa nevarot saredzēt. Lap-
sai paliek bailes un tā tik laiž mežā iekšā, bet mežacūka jau ir tā

ierakusies sūnās, ka tik vairs astes galiņš palicis ārā.

Atnāk nu suns ar saviem karavīriem, bet ienaidnieku ne jutin
nejūt. Suns stāsta, ka tiem laikam ceļā būšot kāda klizma gadīju-

sies, varēšot tepat pagaidīt un atpūsties. Gailis sasit spārnus un

stiprā balsī uzdzied savu dziesmu. Cūkai no bailēm sāk aste dre-

bēt, un kaķis domā, ka tur ir pele, tūliņ caps! virsū. Cūka uztrūk-

stas un aizmūk mežā, bet nu arī kaķim uznāk nāves bailes un tas

uzskrien eglē augšā. Lācis domādams, ka nu šim brūk virsū, no-

krīt no egles kā pelavu maiss un laiž ļekas vajā mežā iekšā. Ar

to tad nu arī karš bija beidzies.

3. A. 100. 103. M. Cena Vidzemes Saleniekos. Jkr., 11, 9, 10.

LP, VII, 11, 32, 1, 3. AŠ, 11, 25k.

Lustiņš, iedams ganos, bija iedraudzējies ar vilku. Reiz Lu-

stiņš saka: „Mums mājās būs kāzas."

„Es ar iešu", vilks saka.
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„Kaulu graušana jau bus!" Lustinš atbild.

Pienāk kazas. Vilks ar Lustiņu jau pagalde un grauž kaulus,
ka visa istaba dimd. Sāk spēlēt.

„Es arī pūtīšu!" vilks iesaucas.

„Neput, dabūsi pērienu!" Lustiņš saka.

„Es pūtīšu!" vilks iesaucas un laiž vaļa: „Au, v, v!"

Kāzinieki, dzirdēdami vilku istaba, ķer katrs, ko var, un sak

nabadziņu zolēt, kamēr gandrīz nosit.

Vilks otrā dienā, saticis Lustinu, teic, ka šim jāejot pie tiesas

par piekrāpšanu. Uz liela laukuma, zem veca ozola būšot tiesneši:

lācis un mežacūka.

Lustiņš no rīta taisījās uz tiesu. Ka biedrus viņš sev līdzi

ņēma kaimiņa Kranci, Inci un gaili.
Lācis, mežacūka un vilks jau agri bija sapulcējušies zem ozola

un gaidīja tiesājamo. Uz vienu lāgu lācis, parāpies kokā, redz, ka

vainīgais nāk, bet ne viens pats. Viņš saka apakšā esošiem: „Lu-

stiņš nāk pa priekšu, viņam pakaļ viens ar lielu bomi pār pleciem
un aiz tā viens ņem vien lodes un bāž kulē. Bez tam viens ar lielu

spieķu bunti mugurā. Darāt ko gribat, bet es te nepalikšu, man

bail."

To sacīdams, lacis uzrāpās koka un tur paslēpās. Mežacūka

ielīda žagaros un vilks aizšmauca mežā.

Lustiņš, Krancis, Incis un gailis, atnākuši pie ozola, neredz ne-

viena tiesneša; gaida, gaida, kamēr pēdīgi paliek garlaicīgi. Incis

iet žagaru čupā nosnausties, bet pamana koku lapās kautko čabam.

Domādams, ka tā ir pele, viņš to saķer, bet tajā pašā laikā meža-

cūka kviekdama dodas augšā, jo kaķis sakniebis viņas asti zobos.

Skriedama, kviekdama mežacūka uzskrien gailim virsū, kurš tur-

pat stāvēja. Gailis kliegdams dodas ozolā. Lācis redzēdams, kā

mežācūkai izgājis, no bailēm nokrīt no koka un nositas.

4. A. 100. 103. J. Juka Stūreniekos. LP, IV, 62. AŠ, 11, 25f.

Kadu reizi gājis suns Poģis uz mežu pastaigāties un saticis

vilku. Vilks teicis:

„Poģi, es tevi nokodīšu!"

„Cik tad tev no manis bus? Atnāc labāk svētvakaru pie ma-

nis — mums būs kāzas, tad pacienāšu tevi."

Svētvakaru vilks atnācis pie suņa. Suns ievedis vilku pa lo-

dziņu pagrabā. Tur bijuši rauši, gaļa un brandvīns.

Vilks atri piedzēris un teicis sunim:

„Poģi, brāl, es aurēšu."

„Neaure!" suns biedinājis.
Vilks tomēr neklausījis un aurējis, cik spēka. Kāzinieki izdzir-

dējuši vilku pagraba un nosituši viņu.
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Otra diena Poģis atkal gājis meža pastaigāties un saticis vilku

māti. Tā prasījusi Poģim, kur esot licis viņas vīru.

„Tā un tā noticis!" suns izstāstījis. Bet vilku māte teikusi, ka

Poģim jānākot uz karu. Nosprieduši apakš viena koka karot. Suns

dabūjis kaki un gaili par palīgiem, bet vilku māte lāci un meža-

cūku.

Lācis un mežacūka sanākuši, bet suņa draugu vēl nebijis klāt.

Mežacūka palīdusi apakš žagaru čupas un lācis uzkāpis kokā. Pēc

brītiņa mežacūka lācim prasījusi: vai nenākot? Lācis atteicis:

„Nak, nak: mazs, mazs vīriņš, runga par pleciem un otrs ta lie-

lās: pag, pag, blēdi, zagli!"
Necik ilgi kaķis atnācis un ieraudzījis mežacūkas asti no žaga-

riem ārā, viņš domājis: tā pele, un klupis virsū.

Mežacūka bailēs aizskrējusi ar visu žagaru čupu projām. Ka-

ķis atkal pārbaidījies, skrējis vienā kokā augšā un tai kokā bijis
lācis. Lācis redzējis, ka cūka uzvarēta, domājis: nu arī viņam klā-

šoties nelabi, tādēļ lēcis zemē un aplam sasities. Gailis, kurš bijis
uzlaidies tā paša koka galotnē, sasitis no brīnumiem spārnus un

nodziedājis: ķiķerikū!
Lacis saticis mežacūku un prasījis, ka viņai klājies?

„Vai dieniņu!" ta atteikusi, „tas zvērs tik tik asti nenorāva!"

„Es atkal sasitu uz celma nejauki gūžu," lācis sūdzējies, „to-

mēr laime vēl diezgan, ka tiku projām, jo tas zvērs, kam abos sā-

nos cērtamais, no pakaļas kliegtin kliedz: „Ak, kad tevi būtu da-

būjis!'

5. A. 101. 103. LP. Džūkstē, LP, IV, 40, AŠ, 11, 25b.

Viņos laikos suņi ar vilkiem dzīvojuši draudzībā. Tai pašā

laikā vienam sunim bijis jākalpo tādam saimniekam, kas bezgalīgi

skops un nejauks bijis.
Vienu dienu šis pats suns satiekas ar vilku. Vilks prasa:

„Draugs, kas tev kaiš, kadel tads nolaidies?"

„Ja, kā lai esmu priecīgs? Saimnieks mani dienu mūžu lamā,
ar kāju spārda un tad vēl nedod ne paēst: sēnalu putra vien jārij.
Un pie tam jau nemaz brīvē nestāvu: katru dienu eimu ganos, bet

nelīdz. Tādēļ labāki darīšos sev galu, ne vēl ilgāki to ciest."

„Tas nu nav vis jauki no saimnieka; bet tev pašam vajaga būt

gudram — būs labi. Klausies, gribu tev, savam draugam, palīdzēt,
lai tev nieka dēļ nebūtu jākaras. Redzi, rītu saimniekam būs atkal

linu talks: saimniece paņems savu gadu vecu meitiņu līdz un noliks

meža malā padzīvoties. Es tiekšos meiteni notvert un pa jokiem

projām nest, bet tu, pie lopiem būdams, laidi man pakal un ņemnost

meiteni. Es labprāt atdošu, bet saimnieks ar saimnieci domās, ka

tu bērnu izglābis un gan tu redzēsi, ka viņi tad tevi labi turēs."

„Paldies par padomu! Ta bus gan jārauga!"
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Un kā šie bija norunājuši, tā arī bija. Talcinieki iznāk linus

plūkt, saimniece ar savu bērnu arī ieronas. Beidzot saimniecei

nezin kas jāpalīdz; viņa uztaisa no plūktām linu pēdām būdiņu,
ieliek tur bērnu un pati aiziet pie plūcējām.

Te —
kur gadījies, kur ne? — vilks no meža ārā un, pakampis

bērnu, projām. Saimniece sauc vaimanas: lai glābjot, lai glābjot,
lai palīdzot pakal skriet. Saskrien visi plūcēji: kurš vilku panāks?

Nezin, kur tai pašā brīdī suns gadījies.
„Sunīti, amīti, tec tu, tec tu, tev labākas kājas!" tā saimniece

pilnā kaklā. Sunītis tek arī un noķer vilku. Vilks tūdaļ nosviež

bērnu zemē, lai nu ņemtu; bet sunītis karstumā piemirsis, ka vakar

norunājuši, tas klūp vilkam virsū un itin labi saecē ādu.

Saimniece ar saimnieku nu paši nezināja bērna labad, ka sunim

pateikties.
„Mans zelta kučiņš tāds! pavisam labiņš, pavisam! Es jau sen

to teicu, ka labāku barību esi pelnījis, bet nu dabūsi arī: no šīs die-

nas, citu neēdīsi, kā sviestamaizi ar pienu."
Tas nu bija tas: suns bija laimīgs, bet vilkam sūrstēja ada.

No rīta suns, labi paēdis, iziet atkal ganos. Te vilks klāt:

„Tu bezgodi, tu! Es tevim izlīdzu un tu man ieklupi ada —

tūliņ tevi kodīšu!"

„Ej, muļķi, ej! Ko nu kodīsi, kas tad no manis viena bus? Tu-

rēsim labāk tur kalna galā karu, kam tad kritīs, kritīs!"

Labi! noruna karu turēt. Katrs saņem palīgus: vilks laci, meža-

cūku, zaķi un lapsu, suns kaķi, zostēviņu un gaili.
Otrā dienā vilks ar saviem biedriem sen jau kalna galā gaida,

bet nevar nemaz pretiniekus sagaidīt. Zaķis, kā jau tāds viegls

vīrs, arvienu skrien kalna galā skatīties, vai nāk arī. Uz vienu

reizi zaķis noskrien no kalna:

„Jūs nezināt, kādi tur nāk; mēs viņus neuzvārēsim; viens [zos-
tēviņš] iet: kam sitīs, tas kritīs! otrs nes lielu zobiņu uz pleciem

[kaķis]; trešais [gailis] sauc: padodi tik! Vai zināt ko? Labāki

būtu, ja noslēptumies, kur katrs zin un māk."

Un ta tūliņ lacis priede augša, vilks un mežacūka žagaru čupa

iekšā; bet zaķis ar lapsu turpat paslēpjas aiz krūma.

Pienāk nu šie tuvāk — suns ierunājas:

„Diezin, biedri, kā mums šodien klāsies? Kad tik varētu vien

pārspēt!"
Gailis atbild:

„Kad tik būtu, kad tik būtu!"

Zostēviņš apstiprina:

„Būs gan, būs gan!"
Bet kaķis, tas lodā, lodā: „kurr ir, kurr nav?" un tik meklē.

Uz vienu reizi pamanīs tādu spalvu kušķīti; piedur degunu: va-

dzi pele! pēc viņa domām. Un tā krāpt! virsū. Bet nebija pele:
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vilka astes galiņš. Tomēr vilks pamanījis, ka viņam vispirms
virsū klūp, tas kā zibins no žagaru čupas ārā un prom. Mežacūka

— ko tā gaidīs? — lobj pakal. Bet kaķis tik lielas peles savu mūžu

nebija ķēris; viņš skaidri pārbīstas no tik lieliem zvēriem un domā,

kad tik pašu vēl nesaplēš, jāsprūk labāk pie laika kaut kādā kokā!

Un tā tūliņ arī priedē augšā, tur, kur lācis paslēpies. Tai pašā brīdī

plaukt! lācis nonāk no priedes, kaklu lauzdams; jo bij domājis, ka

kaķis tos divus pārvārējis un nu nāk viņam priedē pakal. Zaķis ar

lapsu — ko nabadziņi tie vieni paši iesāks? — sprūk arī lapās.

īsa laika karš bija beidzies: suns ar saviem biedriem bij uz-

vārējuši.

Bet no ta laika visi suņi ar vilkiem mūžīga ienaida.

6. A. 101. 103. Frīdermanis Volgunte, A. Bīlenšteina krā-

juma, H. Bīlenšteina „T iermārc h c n" 25. LP, VI,

36, 11. AŠ, 11, 25a.

Vienam saimniekam bija liels suns Balčus. Vienreiz meža

malā rudzus pļaujot, Balčus bija saimniekam līdz, skraidīja tur. Te

atkūlās vilks, sacīdams: „Balču, brāl, es tevi ēdīšu!"
Šis atsacīja: „Ko tu nu ēdīsi, tu redzi, ka esmu dikti vajš!"
Vilks vaicāja: „Nu, vai tu varbūt negribi: es padarīšu tevi

treknu?"

Balčus atteica: „Dari tad, lai es tieku trekns!"

Nu vilks pamācīja Balču: „Are, kur saimnieces bērns! Es viņu

ienesīšu mežā; bet tu dzenies man pakal, atņēmi bērnu, tad saim-

niece tev dos to labāko ēst, tu vēl nobarosies."
Labi! ta notika: Balčus izglabā bērnu un saimniece nu deva to

labāko ēst, viņš vēl nobarojās.
Otru gadu pļāva turpat rudzus, un Balčus atkal skraidīja gar

meža malu. Te viņš satika to pašu vilku, kurš teica: „Balču, brāl,
nu es tevi ēdīšu, nu tu esi trekns!"

Bet Balčus atbildēja: „Tagad sargi labāk savas ciskas, ka tev

neiziet greizi!"
Vilks nedrīkstēja nekā darīt, jo redzēja, ka Balčus tiešām ir

stiprs; bet pārspēt viņam tomēr gribējās, tādēļ uzbildināja suni uz

karu.
Labi! Un vilks tad saaicināja palīgā zaķus, lapsas, stirnas,

briežus un lāci; bet Balčus vairāk ne, kā pieci simti kaķu un vienu

āzi.

Vilks ar saviem biedriem bija aizsteidzies jau priekšā pie viena

ozola un sacīja uz lāci: „Miška, kāpi ozolā, skaties, vai suns jau
nenāk!"

Lacis uzrāpās: ne, vel nenākot! Te pa laiciņu vilks atkal:

„Miška, kāpi ozolā, skaties, vai nāk, vai ne?"
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Lacis uzrāpās: ne, vel nenākot! Te pa laiciņu vilks trešo reiz:

„Miška, kāpi ozolā, skaties, vai nu nenāk?"

Lacis uzrāpās un it izbijies iesaucās: „Vai, brāl, nu nāk, nu

nāk! Pieci simti pīķu ar lielo gabalu nāk papriekšu un pats ķē-
niņš no pakaļas!"

Vilks, to padzirdējis, neattapa neka — aizmuka. Bet zaķis ar

lapsu paslēpās krūmos un lācis palika ozolā. Atnāca suns, skatās,
skatās — nav neviena vilka. Bet kaķi bij jau pamanījuši zaķi ar

lapsu krūmos, lāci ozolā. Neko darīt zaķim ar lapsu — aizbēga ari;
bet lācis kā lēca no ozola ārā, tā nolauza kaklu.

7. A. 101. 100. 103. M. Kronis McžmuižasVilcē, A. Bīlenšteina

krājumā. LP, VI, 36, 12. AŠ, 11, 25g.

Viena saimniece negodīja savu Kranču, tapec viņš bija dikti

vājš: kauli un āda vien, ka tikai kauna dēl kustēt varēja.

Te kadu reizi Krančus, pa lauku staigādams, satiek vilku.

Vilks, rīkli atplētis, skrej Krančum virsū: „Es tevi apēdīšu!"

„Ko tu no manis, tada vaja, ēdīsi?" Krančus brīnās.

Vilks apskatās labi: ir gan vajš! Un nu vaicās: „Bet kapec
tu esi tik vājš?"

„Ka es nebušu vajš, kad man est nedod?"

„Nu paklausi manam padomam, tad tu, Kranču, atbarošies.

Tagad ir pavasaris, rītu tava saimniece dzīs lopus ganos un es no-

laupīšu viņai labāko jēru; bet tu izlikdamies dzenies man pakal, es

tev atdošu jēru un saimniece tev neliegs vairs paēdiena. Tikai

biksās vien man neieplēsi!"

Labi' tā arī notika. Rītā dzen lopus laukā un Krančus velkas

līdz. Bet saimniece baras: „Se, mājās, maita, tā tu visur man

velcies pakal, tīkodams no manis atkal ko dabūt grauzt, sē!"

Krančus, nelikdamies ne dzirdēt, lien un lien. Te uz reizi vilks

no meža ārā un labākais jērs rokā. Nu saimniece nezin, ko darīt :

„Puc, puc, Krančiņ, puc!" to vien sauc.

Krančiņš, nabadziņš, laiž arī kājas vaļa, bet negrib nemaz

sekties: kā diktāki būtu skrējis, krīt uz degunā.

To redzot, saimniece saņems gan rokas: „Mana vaina, mana

vaina! sunītim, Krančiņam, vajadzēja dot ēst!"

Bet kamēr šī tur lauzās, Krančiņš ir visā nespēkā noķēris
taču vilku un nes jēru atpakaļ. Ak tu žēlīgais! un saimniece nezin,
ko sunim darīt: cienā, labina, ēdina, jāsaka, kā brāli. Bet tas tikai

bija kādu laiku; drīzi skopule aizmirsa atkal, ka Krančus jēru glā-
bis un kā nedeva, tā nedeva ēst.

Krančus palika vajš un kadu dienu satika atkal to pašu vilku.

Nu viņi sarunājās atkal tāpat kā pirmo reizi un vilks dod šādu pa-
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domu: „Rītu sāksies rudzu laiks, tava saimniece nāks rudzus

siet un noliks savu bērnu meža malā. Es tad pakampšu bērnu, tu

dzenies pakaļ, atņēmi un dabūsi atkal ēst. Bet biksas tu man

taupi!"

Labi! tā arī notika. Saimniece nāk ar bērnu, Krančus velkas

līdz, bet šī baras: „Se, mājās, maita, se! Es iedošu bērnam ku-

mosu maizes, šis viņam nāks, varbūt, to izkampt, se!"

Bet Krančus, nelikdamies ne dzirdēt, nāk un nāk. Te, līdz labi

bērnu nolikuse, vilks no meža ārā, bērnam virsū un mežā iekšā.

Ak tu žēlīgais! saimniece kā ārprātā: „Puc, puc, zelta Krančiņ,

puc! Mans bērns, mans bērns!"

Krančus lobj gan pakaļ, bet nevar necik paskriet, kad nav

ēdis! Nu saimniece asarās žēlojas: „Vai es nevarēju suni barot,
vai nevarēju suni barot!"

Bet kāmēr šī tur izblaujas, Krančum bērns rokā. Tikai tā tā

nelaime: Krančus šoreiz, aiz lieliem priekiem, pārskatīdamies —

kā jādomā — bija iekodis brangi vien vilkam biksās.

Ja, un ta nu saimniece no ta brīža baroja Kranču, ka nevarēja

ne visu patērēt, ko sadeva.

Bet nezin pēc kāda laika, vilks satiekas ar Kranču un tik du-

smīgs, tik dusmīgs: „Tu Kranci, tu, tu man kodīsi biksās! Nu tu

tauks esi diezgan — es tevi ēdīšu!"

„Ej, ej, trakais vilks, ej, ko tu nu blēņu dēļ buldurē? Es tev

pateikšu ko labāku. Nākamu svētdienu būs mūsu puisim kāzas,
atnāci tu tad, kad vakars meties, pie manis, es ievedīšu tevi kāzu

istabā, pagaldē un saēdies druskas, kaulus, cik tikai jaudi!"

Labi! Vilks noteiktā dienā bij klāt un ielīda pagaldē. Tur šis

nu ēda, ēda, beidzot sacīs uz Kranču: „Vai nevaram pie muzi-

kantiem tuvāk tikt?"

„Aja!" Krančus atteica un noveda vilku pa beņku apakšām

pie muzikantu galda. Vilks tikām, tikām klausās apakš muzikantu

galda — uz vienu reizi: „Vai! kur viņi jauki pūš! Es pūtīšu
līdz."

„Vai tu traks!" Krančus iesaucas, „ja tev ada mīļa, tad ne-

pūti, klāsies plāni."

Bet vilks, labi saēdies, tevi klausīs: puš un puš: „Au, au!"

Kāzinieki klausās, klausās — kas tad tas? — vilks istabā,
un tā grābj pēc zuteņiem un sāk jauno muzikantu mielot, kamēr

āda jēlumu jēla.

Vēlāk vilks atkal satiek Kranču un nu tik nikns, tik nikns,

ka āda jēla — būšot_ tūliņ viņu ēst. Krančus atsaka: „Tu pats
esi vainīgs, kam tu pūti!"
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Bet vilks atblauj pretim: „Vai vainīgs, vai nevainīgs, iesim

karot! Ņemsim katrs vēl divi biedri līdz! Es ņemšu lāci un meža-

cūku, ņemi tu kaķi un zostēviņu!"

[Beigas tādas pašas ka iepriekšējā varianta.ļ

Piez i m c. Jānis Vītols Zemgales Titelminde uzrakstījis tādu pašu vari-

antu, bet tur tikai ir teikts, ka „saiminece gājusi linu plūkt un tad ņēmusi

bērnu līdz." LP, VI, 36, 12. var.

8. A. 101. 100. 103. Grenčos, Tukuma apkaimē. LP, VI, 36, 12 var.

AŠ, 11, 25h.

[lesākums tads pats ka abiem iepriekšējiem variantiemļ.

Vilkam bijuši trīs palīgi: lauva, lācis un meža-cūka; sunim

atkal klibs buks, kaķis un gailis. Lācis, priedē uzrāpies, skatījies,
vai suns ar savējiem nākot, un teicis: „Viņam trīs palīgi: viens

cik sper soli, tik met lodi azotē, otrs nes bomi pa pleciem un

trešais nāk lielīdamies."

Kad šie nu atnākuši, tad kaķis lēcis ozolā skatīties, bet tur

bijis lācis priekšā. Tas sabijies nokritis no ozola žagaru čupā un

nolauzis kaklu. Meža-cūka arī sabijusies no lāča kritiena, lēkusi

no žagaru čupas ārā un izdūrusi acis. Tad arī lauva aizbēdzis.

Tikai vilks palicis turpat un turējies sunim pretim, bet suns tomēr

uzvārējis vilku.

9. A. 101. 100. 103. K. CorbiksnoM. Saulevicas Bukaišu pag.

Kādās mājās bijis loti vecs suns Skarītis vārdā. Tas nespējis

vairs māju sargāt, tādēļ nedevuši tam vairs ēst. Viņš aizgājis
nobēdājies uz mežu. Mežā suni satiek vilks un prasa: „Ko tad

tu te meklē?"

„Ka ta nemeklēšu? man nedod vairs est," suns atsaka.

Vilks saka: „Nebēdājies vis! Tavam saimniekam mežā sa-

pļauts siens. Rītu nāks to žāvēt. Atnāks arī saimniece ar savu

mazo bērnu. Viņa noliks to mežmalē. Es ātri pakampšu to un

skriešu prom, tu dodies man pakal, atņemsi bērnu un atnesīsi

tai atpakaļ. Par to tevi saimniece labi godās."
Otru dienu nāk žāvēt sienu. Nāk arī saimniece ar mazo bērnu,

viņa noliek to mežmalē. Vilks ātri pieskrien, pakampj bērnu un

mežā iekšā. Saimniece sauc: ~Skarīt, puc, vilks ņem bērnu! Ska-

rīt, puc!"
Skarītis liek lekas vilkam pakaļ, atņem tam bērnu un atnes

atpakaļ. Saimniece ļoti priecīga. Tā ved Skarīti uz mājām, dod

tam baltu maizi, galu, pienu un nezin, kā godēt.
Skarītim nu klājas labi. Kādreiz tas satiek vilku. Šis prasa:

„Ka nu klajas?"

„Man klājas loti labi. Saimniece mani nezin, ka godet."
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„Ka tu man to atlīdzināsi?"

„Vai zini ko? Svētdienu puisim bus kazas. Atnāc uz rijas

šķūni, tad es tev visu ko atnesīšu."

Atnāk svētdiena. Vilks ielien rijas šķūnī, Skarītis tam nes

galu, bulkas un arī pudeli brandvīna. Vilks, labi saēdies un sadzē-

ries, saka, ka gribot dzirdēt muzikantus. Skarītis negrib tam at-

ļaut iet uz istabu, ka neiziet vilkam slikti, bet vilks nav apmie-
rināms. Skarītis beidzot ieved vilku namā un liek, lai tas gul pa-

dzirnē, bet vilks grib pie muzikantiem. Skarītis to ieved arī istabā.

Bet kā sāk muzikanti spēlēt, vilks sāk kaukt. Kāzenieki pakampj
cits rungu, cits slotu, cits dakšas un nu tik vilkam virsū. Šis pa

logu laukā un prom uz mežu.

Otru dienu Skarītis iet uz mežu lūkot, kā vilkam klājas. Vilks

nikns uz Skarīti un saka, ka gribot karu celt. Neko darīt. Ska-

rītis saaicina uz karu: runci, zostēviņu un gaili. Vilks no savas

puses: meža-cūku, lāci un lapsu.
Lācis iekāpa ozolā, lai redzētu, kas nāks. Uz vienu reiz šis

iesaucas: „Vai brāli, kas tur nāk, aplam liels kara spēks! Viens nes

lielu rungu pār plecu, otram šķennēta cepure galvā, vienam

iezveņģeris rokā (zostēviņam līks kakls). Meža-cūka no bailēm

ieritinās lapās, tikai astes galiņš paliek laukā. Lapsa aiztupjas
aiz krūma, vilks nostājas pretī karaspēkam.

Runcis atnācis skatās visapkārt, kur nu ir vilka karotāji. Te

tas ierauga meža cūkas pelēko astes galu, kas redzams starp la-

pām. Runcis domā, ka pele, šņabac! virsū un sakampj cūkas astes

galu. Meža-cūka pārbīstas un liek krūmos iekšā, taisni lapsai virsū.

Šī no bailēm liek ļekas vaļā. Kaķis atkal savukārt pārbīstas un

skrien pa koku uz augšu. Lācis domā, nu vairs nav labi, lec no

koka zemē. Lekdams tas nolauzis sev kaklu. Skarītis nu aizgājis
uz mājām un atvedis šurp saimnieku. Saimnieks norāvis lācim

ādu, izģērējis to un pašuvis no tās savam mazajam zēnam ka-

žociņu. Skarītim deva žēlastības maizi, kamēr tas vien dzīvoja.

10. A. 10t. 100. 103. E. Abe 1 s Garl c nē. LP, VII, 11, 32, 1, 1.

Vienam saimniekam bija ļoti sīksta, badīga saimniece: nede-

vusi ne sunim ēst. Suns tad palicis tik nespēcīgs, ka tik tik spējis

paša kaulus nēsāt. Reiz suns saticis vilku, sūdzējis tam savas

raizes. Vilks atteicis: „Es tev palīdzēšu! — Kad tava saimniece,
rītu sienu grābdama, atkal būs nolikusi savu bērnu zemē, meža

malā, tad pakampšu to, nesīšu projām; tu dzenies man pakal, bet

skriedams izliecies, itkā aiz nespēka tev jāklūp, jākrīt. Atņēmi

man bērnu — to saimniece neaizmirsīs!"

Labi! tā noticis. Vilks bērnu nolaupījis, suns klupdams, kriz-

dams atņēmis un saimniece to vien teikusi: „Mans sunītis, mans

kuciņš! tu manu lolojumu izglābi, pankokus nu ēdīsi!"
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Eda arī, par daudz labi tagad sunim klājies: muižnieka dienas.

Bet suns par tik prātīgu padomu gribējis arī vilkam cik necik

atlīdzināt.

Tanīs mājās iegadījusās toruden kāzas. Suns ieaicinājis arī

vilku kāzās, ievedis ap vakara laiku aizkrāsni, paslēpis pagultē.
Sacienājis krietni vilku, sīvo lai devis. Bet vilkam drīzi apreibusi

galviņa un nu_šis1
trakais, aizmirsis, ka ienācis godīgā namā, do-

mājis kā mežā, sācis aurēt, cik vien jaudas. Kāznieki, apceldami
šo putnu pagultē, paķēruši rungas, saklupuši vilkam mugurā. Tā

puslaicīgi gan aizsprucis ar dzīvību, bet āda bijusi salāpīta, lai

Dievs nogriež!
Tas nu vilkam — kad reibumu izgulējis — aplam ēdies pa

sirdi. Suns laikam būšot ievedis viņu tīšām tādu negantnieku,

pērēju, pulkā. Sacirties tad vilks, gājis pie citiem zvēriem, ap-

sūdzējis suni smalki, pavisam melnu pataisījis. Zvēri vēl tīšām

saskubinājuši mēlnesi, lai tikai piesakot sunim karu. Labi! tas

vilkam atkal itin nekas. Tūliņ sunim ziņa klāt: „Karš!"
Tai un tai dienā vilks ar saviem kara biedriem gaida suni.

Gaida, gaida — nieki nebūs, sagudros slepeni sunim uzbrukt. Lā-

cis, lielais vīrs, tad uzrāpies priedē augstu, augstu apskatīties, kādi

sunim palīgi būs? Nebijis godīgi uzrāpies — vai traks! — suns

nākot ar divi biedriem: viens nākdams lasot akmeņus, otrs vel-

kot lielu svirti nopakaļus. Vilka biedri iztrūkušies tūliņ uz pēdām

un, droši ir droši, noslēpušies, gudrenieki.
Atnāk suns, atnāk kaķis un gailis, suņa biedri, meklē preti-

nieku — pretinieka nekā. Bet vilks turpat žagaru čupā ilgi nevar

nostāt — sāks kuplo asti mētāt. Kaķim atkal kur jau vien kas

pakustēsies, žurkas tūdaļ prātā, tas astei mugurā, lai vilna šķīst.

To nu vilks nebija vis cerējis, karā asti pazaudēt — un tā projām,
ko nagi nesa, kamēr vēl laika. Bet kaķis arī pārbijies: „Tāda

žurka, puskumela!" un sprucis turpat priedē augšā.
Lācis redz: apakšā vienu jau aizdzinis, nu drāzīs viņam virsū,

lēks labāk zemē, kas tur jūk, jūk. Par nelaimi lēciens neizdevies

īsti lāgi, aizķērušies ķetna aiz zara, nokritis tantariski un nolauzis

kaklu.

Citi zvēri, redzēdami savu stiprāko biedru pagalam, laidušies

lapās. Tad gailis no pakaļas uzsaucis: „Urrā! uz vārējām." No

tā laika vilks ar suni mūžīgā naidā.

11. A. 101. 100. 103. J. Enkmanis Smiltene, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 36, 10. AŠ, 11, 25i. H. Bīlenšteina „T i c r-

marchen" 24. 0. D āh n h a rd t, ~N at v r s a ge n"

IV, 215.

Toreiz, kad lāčiem vel bijuši gari kakli ka aitām un stirnām,
kad kaķam bijusi tik īsa astīte kā zaķam un lapsai aste tik gara
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un gluma kā kvekšķim, un kad gailis vēl gluži tāpat izskatījies kā

vista; tad zvēri un lopi savā starpā draudzīgi runājušies, cits citam

grūtās dienās palīdzējušies. Bet ja kāds pret citiem apgrēkojies,
tad tādu tūliņ aicinājuši zvēru tiesas priekšā un nosodījuši.

Nu, un ap to laiku Teļu silā dzīvojis vecs vilks, vārdā Jēpis,
ar savu mātīti Mašu. Netālu no sila Pavāra mājā atkal dzīvojis
raibs suns Kristaps.

Bet Kristaps vecumā bija palicis nevarīgs: ne nu vairs jau-

dāja mājas apsargāt, ne arī ganam lopus riet. Tādēļ saimnieks

nogriezis tam maizes riku un izdzinis no mājas, lai iet, kur kā-

jas nes.

Vecais Kristaps, maizes riku apēdis, gājis, asti nolaidis, gar

sila malu gudrodams, ko iesākt, ko darīt?

Jepis, šo pamanījis un veco draugu tadu bēdīgu redzēdams,

prasījis: kas tam vainas?

Kristaps izsūdzējis bēdas raudādams un teicis, ka nu tiešām

vairs nezinot, ko lai iesākot un kā lai vecumā maizi pelnot. Jēpi;;.
ša raudu dziesmu dzirdējis, pakratījis domīgi galvu un teicis: „Ja
mani klausīsi un sava saimnieka dēla kāzās dosi labi paēst, padzert,
tad — es galvoju — tev maizes netrūks."

Kristaps, to dzirdēdams, apņemies visu darīt, ko tikai Jepis
vien teikšot.

Labi! Nu šis ņēmies Kristapu izmācīt, lai Pavāra ganiem
iznākot līdz. Kad tie šepat tuvumā lopus ganīšot, tad šis ganiem
nolaupīšot labāko aitu un laidīšot silā iekšā; bet tad lai Kristaps
dodoties šim pakal un ņemot nolaupīto aitu nost, ko šis arī bez

kāda strīda atdošot. „Tad redzēsim gan, vai saimnieks vēl maizi

tev liegs!"

Sacīts — darīts. Jēpis sagrābis aitu aiz kakla (kaustuves) un

devies mežā. Gani klieguši, ko jaudājuši; Kristaps laidies, cik spē-

dams, pakal un izpestījis aitu no vilka zobiem. Gani, mājā pār-

nākuši, godājuši vecā Kristapa drošību un veikni, jauno suni no-

smādēdami, Saimnieks, to dzirdēdams, pavēlējis Kristapam maizi

un putru dot, kamēr vien tas ēd.

Drīz arī saimnieka vecākais dēls ņēmis sievu. Kāzu vakarā

Jēpis atnācis pie Kristapa un prasījis, kas apsolīts. Kristaps tūliņ

ievedis to pagrabā pie alus un gaļas; pēdīgi atraduši kaktā ir

brandavīna muciņu, no kuras Jēpis labu malku ierāvis. Bet nu

sācis kaukt un gaudot sacīdams, ka tagad šim varen patīkot lūlāt.

Gan Kristaps izliedzies, bet tas vairs neko nelīdzējis: Jēpis lūlājis

jo diktāki. Pēdīgi Kristaps, bīdamies, ka saimnieks dzirdēs, laidis

pekas vaļā; bet skriedams aizrāvis pagraba durvis cieti. Kāzu

jaudis, no vilka kaukšanas iztraucēti, gājuši ar rungām, nūjām, cir-
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viem, cecumiem lūkot, kas tur par lērumu? Gan vilks, par to laiku

atskaidrojies, turējies dūšīgi pretī, bet pēdīgi tak bijusi jāaizmaksā
liela pārgalvība un pārdrošība ar dzīvību.

Mašai, jau ilgi sava tēviņa gaidot, palicis gluži nelabi ap sirdi,
jo šai jau dažādas ērmotas domas prātā nākušas.

Gar sila malu iedama, satikusi Kristapu un prasījusi raudā-

dama, vaimanādama: „Kristap, kur Jēpis?"

Kristaps liedzies, ka Jēp(j)a ne pa acu galam neesot redzējis;
bet Maša uztiepusi, ka šie abi kāzu vakarā uz pagrabu aizgājuši,
un no tā laika Jēpis esot pazudis. Bet Kristaps — ko viņš bij teicis,
to viņš teicis — pie tā izsacījuma arī palika.

Neko darīt, Maša tad apsūdzēja Kristapu pie tiesas.

Un Mašai un Kristapam bijis jāizvēl katram divi aizstāvji un,

ja vajadzīgs, arī sprieduma izpildītāji. Maša izvēlējusi no meža

zvēriem lāci un lapsu; Kristaps no māju lopiem kaki un gaili.
Tiesas sēdei bijis jāsākas mazā gaismiņā, sila vidū, pie lielās

priedes.

Maša, lācis, lapsa jau vakarā atnākuši pie priedes. Lācis uz-

kāpis priedes zaros; bet lapsa ielīdusi žagaru blāķī un sapņojusi,
ka kaķis, gailis, suns notiesāti uz nāvi un ka šī, gaili noēduši, ap-

gulušies suņa ribās. Arī lācis priedes galā sapņojis: tam esot suņa

gaļas gabals zobos, ko gulēdams ēdis; bet par nelaimi ātri rīdams

aizrijies.

Kamēr šie sapņojuši, kaķis jau nācis ar lielu bomi par pleciem
un gailis ar žagaru bunti, lai var vainīgo uz vietas nopērt.

Nonākuši pie priedes, apskatījušies visapkārt — neviena nere-

dzējuši, domājuši, ka vēl par agru atnākuši. Kaķis tad nosēdies

pie žagaru blāķa un gailis staigājis galvu izcēlis: vai Maša ar

biedriem nāks, vai ne?

Te uz reizi kaķis pamanījis lapsas astes galiņu no žagariem,

domājis, ka pele, un lēcis ar nagiem un zobiem virsū. Lapsa sabi-

jusies, devusies no žagariem laukā; bet ātri skriedama, uzskrējusi

gailim virsū. Tas atkal briesmās lēcis kliegdams, brēkdams priedē

augšā un sabaidījis tā lāci, ka šis, tāds apmiegojies, nezinājis, kur

šauties: devies pa kaklu, pa galvu no priedes zemē. Gluži gan

krizdams nenosities, tomēr savu tievo, garo kaklu tā satriecis, ka

gluži resns un īss palicis no tā laika, kā vēl šodien tas lāčiem

redzams.

Ar tādu atgadījumu tiesa gan beigusies, bet suns ar vilku no

tās dienas palikuši lieli ienaidnieki. Gaiļam atkal jānēsā tāpat kā

toreiz žagaru bunte un kaķam bomis. Bet lapsai nu uzaugušas
astes galā garas spalvas, tā kā tagad aste drīzāk žagaru saujai

līdzinājās — no ka kaķam bikses trīc — nekā pelei. Un no ta

laika kaķis arī nekad vairs nav ķēris lapsas astes galu par peli.
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12. A. 102. 103. R. K. Porietis Sērpils Aizupēs, Zin. Kom. kr.

LP, VI, 41, 1. AŠ, 11, 26a.

Kādam saimniekam suns bija kalpojis ilgus gadus; bet kad

vairs nevarēja kalpot, tad saimnieks viņu padzina. Nu viņš gāja

pa laukiem, pa mežiem ēst meklēdams, bet nevarēja nekur dabūt.

Te satika vilku. Vilks prasa; „Kur tu, brāl, iesi?"

„lešu darbu meklēt."

„Kadu amatu tad tu strada?"

„Esmu kurpnieks."
„Ai kurpnieka kungs!" vilks saka lūgties, „vai nevari man

zābakus izšūt?"

„Kapec ne?"

„Bet cik tev vajadzēs par zābakiem? Nolīgsim!"

„Man vajadzēs mazākais vienu kumeļu, vienu teļu, vienu

avinu."

Labi! Otra diena vilks klat ar kumeļu, ar teļu, ar avinu. Nu,
bet par cik ilgu laiku zābaki būšot gatavi?

Suns apdomāja, apdomāja, cik ilgi viņam pietiks ko est, un

atbildēja; „Pa divi mēneši vari nākt pakal."

Pagāja divi mēneši, vilks klat: lai atdodot viņa zābakus. Suns

iedod vilkam jēra nagus un saka: „Te ir tavi zābaki!"

Vilks izmaucas zābakus vienādi, otrādi, nelīda kaja. Kapec tik

mazus esot taisījis?

Suns atbild: adas par maz esot bijis. „Atvedi tu man lielākus

lopus, tad iztaisīšu lielākus zābakus!"

Nu. kādus lopus tad vajagot?

„Kadus vajaga? Atvedi vienu krietnu ērzeli, vienu vērsi, tad

būs zābaki!"

Labi! Vilks atveda krietnu ērzeli un lielu vērsi.

Nu, uz kuru laiku nu būšot zābaki gatavi?

„Pa divi mēneši!"

Pagāja divi mēneši, vilks klāt: lai atdodot viņa zābakus!

Suns iedod vilkam ērzeļa nagus: „Še, tie ir tavi zābaki!"

Vilks apvelk jaunos zābakus, grib staigāt, nevar: stilbi par

īsiem. Nu viņš dikti saskaistas: tik daudz ādu, tik daudz lopu sa-

ķēzījis, nekas gudrs tomēr neesot izjucis — viņš viņu par to sū-

dzēšot. Un tur netālu no viņiem bija liels ozols; pie šā ozola

vilks aicināja suni uz tiesu. Vilks paņēma par tiesas spriedējiem
līdz meža cūku un lāci no savas puses; suns atkal no savas puses

sadomāja ņemt kaķi un gaili.
Bet kamēr suns vēl pāriet mājā, vilks ar saviem jau priekšā

un gaidīt gaida, bet nevar lēti sagaidīt. Tad lācis uzkāpa ozolā

skatīties, vai šie drīzi nenāks? Apskatās — ja, nākot gan; bet tam

vienam tiesas kungam esot bomis pār pleciem un tas otrs tikai

sakot: „Pa, pa, padod!"
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Un tur pie tā ozola vēl bija siena čupa. Meža cūka padzirdē-

jusi, kas sunim līdz nāk, no bailēm labāk tūliņ ielīda tai pašā sienā,

ka tikai astes gals vien laukā. Atnāk suns, redz: vilks viens pats

bez tiesnešiem. Bet nejauši kaķis ierauga meža cūkas astes galu
un domā: „Tā ir pele!" Neko vairs, gulst virsū ķert rokā. Meža

cūka atkal no bailēm, kad ne astes vairs netaupa, domā: „Labi
nav!" un sprūk projām. Kaķis, no meža cūkas satrūcies, atkal tik,
tik attapa ozolā uzskriet. Bet lācis domā: „Nu kaķis skrējis viņu

ķert rokā?" un tā pa kaklu, pa galvu no ozola zemē; bet krītot

nabags pārplīsa pušu. Vilks, redzēdams, ka viens pats paliek, do-

das arī lapās un tā suns bij attaisnots.

No ta laika vilks vairs nekad nav devis suņam zābakus šūt.

13. A. 102. 103. Pogu Jānis Brambergā. LP, V, 82, 1. AŠ, IL 26c.

Reiz saimnieks vecu suni Poģi aizdzinis mežā, tādēļ ka ne-

spējis vairs kalpot. Poģis iekampis žogmalā vecu auna cenkli,
aizvilcies itin bēdīgs mežā un grauzis to pašu. Te piestājies vilks

prasīdams:

„Ko tu dari?"

„Ko daru? Šuju vecuma gala kurpes."

„Ai Pogīt, pašuj man arī kurpes; tagad pliksala nemaz paiet

ar mātes dotām kurpītēm."

„Labi, labi! Bet atnesi man aunu; kurpēm vajadzīgs adas, vai

saproti?"

„Saprotu, saprotu!" vilks atteicis un aizsteidzies pēc auna.

No rīta atnesis aunu. Poģis skatījies, skatījies, varbūt, ka iznākšot

gan! Par trim nedēļām domājot kurpes pabeigt, lai tad nākot pa-

kaļ. Poģis nu mielojies veselas trīs nedējas ar auna gaļu un nešā-

vis nemaz. Atnāk vilks:

„Vai kurpes gatavas?"

„Sen jau!" Poģis atteicis un rādījis auna nagus, lai velkot

kājā, vai derēšot? Vilks izmocās visādi, neder un neder: par

mazām.

„Ai, vilciņ, tā jau domāju, no nieka auna ādas neiznāks ne-

kādas teicamas kurpes un tev jau brangi liela ķepa: tur vajadzēs,

pēc manām domām, vērsi, tad varbūt."

Kas vajadzīgs, tas vajadzīgs!" vilks atteicis un aizgājis pec

vērša. No rīta atstiepis lielu vērsi] nu taču pietikšot ?_
„Jādomā gan! Pēc sešām nedēļām nāci tikai kurpēm pakaļ!"

Poģis nu mielojies sešas nedējas ar vērša gaļu un nešuvis

nemaz.

Atnāk vilks: „Vai kurpes gatavas?"

„Sen jau! Kur tas laiks jau! Še nu še, raugi uzvilktļ" Vilks

izvelkas vienā kājā, otrā: vērsim šķelti nagi, kur nu derēs.
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~Ai, vilciņ, tā jau domāju: tu jau nesot — varbūt arī gar zemi

velkot — biji saplosījis tik neģēlīgi vērša ādu, ka nemaz lielāku

gabalu izgriest: griezi kur gribi, tādas skrandu slejas vien; un

tev jau brangi liela ķepa: tur vajadzēs, pēc manām domām, labu

kumeļu, tad gan."

„Kas vajadzīgs, tas vajadzīgs!" vilks atsacījis un aizskrējis

pēc kumeļa. No rīta atstiepis gada vecu kumeļu: nu taču pie-
tikšot?

„Droši vien! Naci tikai pec deviņām nedēļām kurpēm pakaļ!"

Poģis nu mielojies deviņas nedēļas ar kumeļa galu un nešuvis

nemaz.

Atnāk vilks: „Vai kurpes gatavas?"

„Droši vien!" Poģis atteicis un iedevis kumeļa pēdu. Vilks

uzmaucis kājā, nu derējušas gan. Bet kas vilkam par nelaimi

prātā? Tūliņ jaunās kurpes jaievalkājot uz slidena ledus. Uzgājis

uz slidena ledus — ak tu manu dieniņ! — nekur noturēties, nekur

grozīties un kā griezies atpakaļ, tā klupis, kritis, kaklu lauzdams.

Poģis nevarējis vairs no smiekliem valdīties; bet, ače, vilks ne-

smiesies vis — dusmīgs pagāns: kā varot viņu ar tādām kurpēm

piejokot un tad vēl izsmiet? Lai nākot tūliņ kauties!

„Ko es ar tevi kaušos?" Poģis atteicis, „celsim tad labāk pil-

nīgu karu: sadabū tu savus palīgus, es sadabūšu savus un rītu

tur pie meža šķūņa, kur tās slaikās priedes, satiksimies tā itin

nopietni."

„Labi! Esmu miera! Bet tad tu nu sargies!" vilks nolielījies,

kurpes nost vilkdams.

Poģis nu pārsteidzies mājā, sadabūjis par to nakti gaili, zos-

tēviņu un runci sev talkā un gājis pie šķūņa. Bet vilks arī nesnau-

dis; tas sadabūjis meža cūku, zaķi, lāci un jau gaidījis.

Zaķis atkal, kā jau tāds lunkans, uzkāpis šķūņa jumtā un vēro-

jis, vērojis. Uz vienu reizi iesaucies: „Viņi nāk! viņi nāk! Bet

mums ies kā ies, jo vienam redzu pīķi, otrs lasa akmeņus, trešais

sauc: „Kur ir, kur ir?"

„Vai traks!" vilks nobijies, „slēpsimies, meža cūka, mēs divi

žagaru čupā, lai zaķis, drošības labad, paliek jumtā un tu, lācīt, tu

nu izdaries ar tiem."

„Ne, ko es viens?" lacis atteicis, „es skriešu priede, kas tad

ir, ir."

Labi! Atnācis Poģis ar savu kara spēku: neviena vairs. Jau

gribējis atpakaļ iet; te runcis pamanījis žagaru čupā meža cūkas

astes galiņu; noturējis par peli un klupis virsū. Bet meža cūka,

sāpes manīdama, no čupas ārā, taisni vilkam pār muguru. Vilks

domājis: „Ja jau viņš bēg, ko tad es?" un klupis pakal, taisni

gandrīz zostēviņam virsū. Zostēviņš sasities sāņus un pagrūdis

gaili. Gailis domājis: „Nu labi vairs nav!" un uzlaidies priedē
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paslēpties. Bet tur lācis tikai iesaucies vien, lai glābj no tā, kam
sitamie katrā pusē, un klupis no priedes gandrīz kaklu lauzdams.

Tikai zaķis šķūņa galā noskatījies: „Kas jau nu būs, būs!" un ne-

bēdzis vis tūliņ.
Velak visi meža atkal salasījušies un nu brīnojušies: „Ak ta-

vus kara vīrus, kādi tam Poģim!"
Meža cuka teikusi: „Man sadura asti ar pīķi!"
Vilks iesaucies: „Man jau arī gribēja ar pīķi grūst, bet es

izbēgu!"
Lācis teicis: „Bet vistrakāki man klājās: tas, kam tie sitamie

katrā pusē, uzskrēja priedē un kliedza: „Kur ir, kur ir? Padodi

man arī!" Es tad klupu no priedes zemē un par laimi uzkritu

celmam, citādi vai nosities būtu."

Bet zaķis atteicis, smiedamies: „Kamer jus mukat, es nogai-

dīju un mana āda vesela."

14. A. 102. 103. Zaļeniekos. Jkr., IV. LP, VII, 11, 32. 3. 1. AŠ. 11. 26b.

„Kad vēl Ikvildās ganos dzinu," stāstīja vecītis, „Ikvildam

bija suns Krancis, kuru vecuma dēl saimnieks atlaida. Suns ne-

zinādams, kur palikt, apmetās mežā. Reiz vilks, gar viņa mitekli

garām iedams, iegriezās pie viņa un apvaicājās: ~Ko, kūm, laba

strādā?"

~Strādāju kurpnieka darbu!" Krancis atbild.

„Vadzi, vai nevari man kurpes uztaisīt?" vilks vaicā, ~ziema

jau pie durvim un ziemu basām kājām sals."

„Kadeļ ne!" atbild Krancis, „pagada tikai kadu jēriņu, gan

pēc kādas nedēļas kurpes būs gatavas."

~Labi!" vilks noteica un pēc kādas nedēļas atvāc jēru. Nu

Krancis ņemas jēru ēst un pēc kādas nedēļas ir no jēra tikai na-

dziņi vien oalikušies. Vilks arī klāt un prasa: „vai kurpes ga-

tavas?"

~Gatavas!" Krnacis atbild un sniedz vilkam jēra nadziņus: bet

nadziņi vilkam par maziem, tas apstellē citas kurpes. „Lielākām

kurpēm ir kazas vajadzīgs!" Krancis noteic.

„Labi!" saka vilks un pēc kāda laika atvāc kazu. Krancis

ņemas ēst, tā ka pēc pāris nedēļām no kazas tikai nadziņi vien ir

palikušies. Vilks pēc divām nedēļām ir atkal klāt un prasa: „Vai

kurpes gatavas?"

„Gatavas!" Krancis atbild un dod vilkam kazas nadziņus; bet

kazas nadziņi ir vilkam atkal par maziem un tas apstellē citas

kurpes. „Lielākām kurpēm vajaga govs!" noteic Krancis.

„Labi!" atbild vilks un pēc kāda laika atvāc govi. Nu Krancis

ņemas ēst govi un pēc nedējām trim no govs tikai nagi vien ir

atlikušies. Vilks arī klāt un prasa: „Vai kurpes gatavas?"
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„Gatavas!" atbild Krancis un sniedz vilkam govs nagus. Kur-

pes nu gan bija drusku neērtas, bet Krancis pamāca vilku, lai tikai

ejot uz pirmā ledus paslidināties, viņas jau izplātīšoties.

Vilks aiziet uz Ikvildu dīki, labi pakrastā paskrējies, laižas uz

glumā ledus. Bet tavu postu! Vilks neguva ne apskatīties, ka

jau gulēja garšļaukus uz ledus un kurpes bij pa ledu tālu aizskrē-

jušas.

Viņš apskaities par Kranča nelāgo darbu, uzaicina šo uz karu.
Norunā dienu un vietu, kad un kur kauties, un ka katram vaļa di-

vus palīgus līdzi ņemt. Krancis izredzas par tādiem runci un klibu

āzi, vilks lāci, meža cūku. Noliktā dienā ierodas Ikvildu lauka

galā, pie siena kaudzēm, papriekšu vilks ar saviem biedriem.

Lācis, uz pakalķetnām atsēdies, ir pirmais, kas pretiniekus

ierauga nākam. „Redz, redz! 4 ' viņš izsaucas, uz kaka asti rādī-

dams, „kādu pīķi viens nes. Arī velns ir Krancim palīgā, tas nāk

akmeņus lādēdams."

Abi vilka biedri sabijās: lācis iekāp pirmā kokā, meža cūka

ielien siena kaudzē. Runcis pa paradumam apstaigā siena kaudzi,

pēc kādas peles tīkodams. Te piepēži ierauga meža cūkas asti, kas

bija ārpus kaudzes palikusi, un sakampj to. Meža cūka izbijusies,

kā skrēja kaudzei cauri, tā to apgāza. Nu bija laiks runcim bīties,
tas asti sacēlis uzskrej kokā, kur lācis atradās. Lācis sabijies
lec no koka zemē un karš bija beigts.

Vēlāk meža cūka, satikusies ar lāci, stāstīja: „Ak, tu žē!

manu asti sakampa tas nešķīstais kā ar knīpstangām; es no tā

velna nagiem tikko izglābos dzīva."

„Arī man neklājās labāki," lācis teica, „tas pīķa nesējs devās

ar joni kokā augšām un lūkoja mani nodurt, bet es lēcu no koka

zemē, un būtu nosities, ja nebūtu laimīgi trāpījis celmu tur apakšā
— uz tā tad uzlēcu."

46. Zvēru kaŗš lapsas dēļ.

1. A. 103. Kriigers Jelgavā, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlen-

šteina „T iermārc h c n" 23. LP, VI, 36, 15. AŠ, 11, 22b.

Vienam saimniekam bija pelēks runcis. Tas arvienu gulēja
siltā krāsnī. Reiz kalpone Lība bija sabāzusi malku krāsnū kā

rītā maizi cept, un runcis bija palicis krāsns dibenā. Kad nu krāsns

pilnā spēkā kurējās, runcis izspruka no krāsns laukā un taisni uz

mežu prom.

Mežā viņš satika lapsu, kura teica: „Es tevi ēdīšu!"

„Needi vis mani, lapsiņa, bušu tavs mīļais vīriņš!"
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„LabH" lapsa miera. Te vienu dienu lapsa satiks vilku un

sacīs: „Ta tu arvienu mani piejokoji, bet nu vairs nevarēsi vis:

nu man ir vīrs, tas tevi nositīs."

Vilks domāja, diezin, kāds gan lapsas vīrs esot. Un tā satiek

tais pašas jutīs lāci un stāsta tam, lapsai esot vīrs gadījies! Lācis

atbild, viņš arī esot tā dzirdējis. Beidzot abi norunā aiziet lapsas
jauno vīru apskatīties, tad īsti zināšot. Labi, norunā — pie žagaru
čupas rītu būšot saieties.

Rīta noiet tur. Lacis uzrāpjas augstā kokā, vilks atkal ap-
guļas zeme. Drīzi atnāk lapsa, ar savu vīru saķērušies, un nu

runcis pamana vilka asti žagaros pakustamies. Šis domā: „Tā

pele!" un sāk plēst. Vilks sabijies aizskrēja; bet runcis, no vilka

tāpat sabijies, atkal uzmuka kokā; lācis atkal sabīstās no runča

un krīt no koka, pagalam. Re, tā lapsas vīrs lāci nogalināja un

vilku saplosīja.

2. A. 103. P. Talažs Vidzemes Liepupes (Mekes) pagastā,

Br ī v zem n ieka k r., „M v s v t. pa s ak a s" 9. LP, VI, 36, 14.

AŠ, 11, 22a.

Lapsa reiz sastapa vecu runci saimnieka kāpostu dārzā. Lapsa

vaicā, ko šis te darot? Runcis atbild, ka vecuma dēl saimnieks

tam vairs nedodot maizes. Lapsa teic, lai nāk šai līdz uz bedri.

Labi! Runcis arī aizgāja un dzīvoja lapsas bedrē.

Reiz vilks, gar lapsas durvim staigādams, to meklēja. Lapsa,
vilku ieraudzījusi, tam uzsauca jau no tālienes, lai iet klusāki,
citādi iztraucēšot viņas jauno vīru. Nu vilks grib redzēt, kāds gan

šis jaunais vīrs esot. Bet lapsa, liela gudriniece, atbild, ka tā neesot

vis tik viegla lieta redzēt vioas jauno vīru. Nu vilks paliek vēl

domīgāks un aiziet. Ceļā viņš sastop lāci un meža cūku un pa-

stāsta šiem, kādi brīnumi notikuši ar lapsu. Visi trīs loti kāro re-

dzēt lapsas jauno vīru un iet taisni uz viņas mājokli. Pie bedres

atnākuši, tie visi prasa lapsai, lai jele rāda savu vīru. Bet lapsa,
liela gudreniece, atbild: „Sagādājat labu maltīti, tad viņš iznāks."

Aiziet vilks ar lāci uz ganiem. Vilks, labs miesnieks, un lācis,
labs vedējs, nokampj labāko vērsi, nones pie lapsas nama dur-

vim, kur meža cūka jau sataisījusi vietu goda mielastam. Visu

sagatavojuši, tie aicina kārotos viesus pie maltītes. Lapsa arī iz-

nāk un saka: „Eita tik tāļāk un paslēpjaties; man bail, ka mans

vīrs iznācis, jūs nesaplosa gabalu gabalos." Lapsas ciemiņi arī

paklausa: meža cūka ierokas sūnās, vilks ielien kārklu krūmā un

lācis uzkāpj kokā. Nu lapsa aicina savu vīru pie maltītes. Vīrs

arī nāk — garu baltu bārdu, liels bomis pār muguru — pie vērša

klāt un sāk ēstj „Ņurā, ņurā, ņurā!" Vilks, to redzēdams, sāk

jau čukstēt: „Uja velns, viens pats apēdīs visu vērsi!" Meža
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cūka, izdzirdusi vilku čukstam, arī grib redzēt un pacel sūnās

savu degunu. Runcis domādams, ka sūnās pele, saķer cūkai de-

gunu. Cūka nevarēdama vairs sūnās izturēt, dod kājām zinu. Run-
cis no bailēm nezin, kur sprukt — tiešām kārklu krūmā iekšā,
vilkam virsū. Vilks redzēdams, ka cūka mūk, ko māk, laiž tai

pakal, ko kājas nes. Runcis, vēl vairāk pārbijies, dodas kokā

taisni pie lāča klāt. Lācis tādās briesmās lec no koka zemē un,
kauču stipri sasities, laiž visā sparā saviem biedriem pakaļ.

Pa tam starpām lapsa gudriniece palika viena pati pie vērša

cepeša.

3. A. 103. E. Kozlovskis, ~L ob v o sakla" I. d.

Vīnu reizi lopsa satvka kaču uz teiruma un vaicoj nu tuo, kū

šis te dors? Kačs atsoka, ka saiminīks šū izdzinis nu sātas, ka

šis aiz vacuma navars vaira peļu gyut. Lopsa soka, lai kačs īt

jai leidza uz mežu.

Kačs aizguoja ar lopsu uz lopsas olu un suoka tī dzeivuot.

Gadejuos reizi vylkam īt garum lopsas olai. Lopsa, pamanē-

juse vvlku, soka uz jū, lai īt klusuok, ka naiztraucātu šuos veira.

Vvlks grib redzēt, kas tur ir lopsai par veiru. Lopsa atbild, ka

nav vys tik vīgla līta redzēt šuos veiru. Vylks aizadūmoj un aizīt

prūjom.

Ceļā jis soteik luoci un meža vepri, kurim ari pastuosta, kaidi

breinumi nūtykuši ar lopsu. Vysim trejim lūti īsagribēja redzēt

lopsas veiru un jī aizīt taisni uz lopsas olu. Daguojuši pi olas,
suoka lyugt lopsu, lai tei paruoda sovu veiru. Lopsa atsoka:

~Sataisuot lobu malteiti, tad jis izīs nu olas." Vylks ar luoci aizīt

uz gonim, sagyun lobuokū vērsi un nūnas uz lopsas olu.

Lopsa, izguojuse nu olas soka: Ejit tuoļuok un nūsaglobuojit;

maņ bailes, ka muns dzeives draugs jyusu nasaplāstu gobolgo-
bolim.

Lopsas gosti paklauseja un nusaglobuoja: meža vepris īsa-

roka syunuos, vylks īleida zoru gubā un luocis īkuopja kūkā.

Nyu lopsa aicynoj kaču pi maļteites. Kačs daīt pi vērša un

suoc ēst: „ņurrr, ņurrr, ņurrr!" -- Tū radzādams vylks dūmoj:

„Vīns pats apēss vysu, mums ni druskas napamess."

Meža vepris grib pasavērt un pacel nu syunom sovu smeceri.

Kačs, dūmuodams, ka syunuos pele, kerās vepram aiz daguna.

Vepris puorsabeist un sacel kuojas uz mežu. Kačs ari nūsabeida

vepra un nu bailēm īskrēja zoru gubā, kur gulēja vylks. Vylks,
radzādams vepri bāgūt un, dūmuodams, ka kačs nyu kersīs aiz

juo, laižās vepram pakal, cik kuojas nas. Vēļ vairuok puorsa-

beidis, kačs skrīn kūkā, taisni pi luoča. Luocis, radzādams taidas

brīsmas un, dūmuodams, ka nyu kačs skrīn pēc juo, lāc nu kūka
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zeme un lai sev i sasasyt, bet laiž begt nu vysa spaka sovim

draugim pakal. Lopsa ar kaču palīk pi vērša cepeča vīni paši.

4. A. 103. J. Utynovs Preiļos, N. Rancana krājumā.

Vīnreiz vīnai saiminīcai kaķis beja nūēdis krējumu nu pūda
viersa. Viņa, par tū nūsadusmuojuse, kaķi lūti atsyta un izsvīde

laukā pi piertis, kur kaķis pēc daža laika otkon atspierga. Te

kaidreiz skrēja cauri lopsa, kura pasveicvnuoja kaķi: „Lobu dīnu,

kyumeņ! Kuo tu guli?"

Kaķis atbildēja: „Lobu dīnu, lopsa gudrinīca! Kuopēc es

guļu? Šūreit es saiminīcai nūēžu krējumu nu vīna pūdiņa, un

viņa par tū mani brīsmīgi atsyta, tikkū pusdzeivu izsvīde uorā nu

ustobas."

Tad lopsa soka kaķam: „Isim ar mani leidzja un sasapre-
cēsim!"

Kaķis atbild: „Navaru vel pait."

Lopsa soka: „Es nunesšu!"

Tad viņa pajēme kaķi, lyka uz mugoras un nūnese uz sovu

olu. Kad kaķis vysa atspierga, atlyka nūturēt kuozas. Lopsa to-

gad guoja tikai sameklēt kuozom vīsu. Īdama viņa vysupyrms

satyka vylku un soka: ~Lobdīn, kyumen! Lyudzu, atejat uz mu-

nom kuozom!"

Vylks prosa: „Bet ar ku tev byus kuozas?"

Lopsa atbild: „Taids mozs zvēriņš, bet lūti sirdīgs. Tikai

ka īsi, pasapyulējīs kū vairs atnest! Bet juo moz kū atnessi, jis

lūti sasadusmuos un tevi apēss.

Vylks tyulit nuskreja uz gonuomu pulku, saķere vīnu viersi,

lyka uz mugoras un nūnese uz lopsas kuozom.

Luopsa, skrīdama tuoļuok, satyka pynkaiņu luoci, un taipat pa-

sveicynuojuse, aicynuoja viņu uz kuozom un pīteice, lai kaut kū

atnas, juo šuos veirs asūt ļūti sirdīgs. Juo nikuo noatnaškūt, jis

saplēškūt jū gobol-gobolim.

Kad vīsi beja jau pīlyugti, lopsa guoja uz muojom. Luocis

nūguojis dabūja mada pūdu un arī atnuoca uz lopsas kuozom.

Vylks turpat natuoli nu lopsas olas īsaroka lopuos, tikai astes gols

palyka uorā un drusku golva, lai varātu redzēt, kaids byus tys

sirdīgais lopsas bryuguons. Luocis izkuopa kūkā.

Par nagaru laiku nu olas izleida kaķis un, pīstuojis pi vierša,

suoka murminuot: „Malo, malo" [kr. Majio maz]. Vylks ar luoci

breinuojās, ka taids mozs zvēriņš, pīstuojis pi taida lela lūpa, un

vys soka, ka asūt par moz. Paēdis gaļas un mada, kaķis gribēja

pasastaiguot. Staiguodams pa mežu, natuolu nu lopsas olas īsavēra

vylka astes golu un nūdūmuoja, ka tur lopuos ir pele, un ķēres ar

nogim īškā.
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Vvlks nu lelas bailes kai trvucuos nu zam lopu un suoka bēgt,
cik vīn spāka. Kaķis ari nūsabeidis, ka nu lopom izskrēja taids

lels zvērs, skrēja tuvējā kūkā īškā, un kai reiz tymā, kurā beja
luocis. Luocis nūdūmuoja, ka kaķis ir sasadusmuojis, ka jam
atnese moz gaļas un mads, tagad grib jūs apēst, lece nu kūka zemē

un ļūti atsasvta, bet nasaverūtīs uz vvsu suopi, skrēja kai na

dreizuok prūjom.

Kaķis, vēl vairuok nūsabeidis, lece ari nu kūka zemē un

skrēja taipat dreiži kai ari luocis ar vvlku prūjom. Lopsai gudri-
nīcai palvka vasols viersis un mada pūds.

5. A. 103. N. Rancana krājums, Rēzekne.

Beja vīnam saiminīkam kaķis. Koleidz beja jaunuoks, tad

labi vīn gvustīja peles, bet ka palvka vacuoks, nagribēja vairs

nikuo dareit, tikai gulēja uz cepļa un zoga nu saimineicas pīnu.
Golā atbuoda saimineicai un jei padzvna kaķi prūjom.

Bēdeigs kaķis suoka staiguot pa teirumu un mežu, maklādams

sev ar kū puorsabaruot. īdams satvka lopsu. Lopsa suoka sū-

leitīs, lai kaķis jū pajem par sīvu. Kaķeits padūmuoja un aizguoja
uz lopsas ustobiņu, kura natuoli beja. Lopsa pījēme kaķeiti kai na-

lobuok, izvuorēja gordu azaidu un pabaruoja kaķi. Tai suoka

dzeivuot kaķis ar lopsu.
Vīnu reizi atskrēja zaķis un klaudzynuoj pi lopsas durovu.

„Kas te?" vaicoj lopsa.
„Kyumeņ, voi varēs puorgulet?" lyudz zaķeits.

„Voi, na! Tagad man ir veirs ļuti dusmeigs un styprs. Bedz

pa celi, cytaiž jis tevi apēs", atbild lopsa.

Zaķeits nūsabeidis tyulen nūbāga un pastuostīja cytim zvē-

rim, kaids veirs ir lopsai. Tad sadūmuoja vysi zvēri, gribādami

īpasazeitīs ar lopsas veiru, sataiseit lobu azaidu un aicynuot uz

azaidu lopsu un juos veiru.

Tai sasarunuojuši, kotrs nu jū atnese, kū varēja. Luocs atnese

zyrgu, vylks teli, zaķeitis dabuoja kuopūsteņu un vuovereite

daudzi rykstu, tai ka vakarenas beja lūti boguotas. Kad vvss

beja gotovs, tad nūsyutēja zaķeiti uz lopsu. Lopsa nūsaprīcuoja
taidam gūdam un lyka zaķam pīsaceit cytim zvērim, ka jī byutu

ļūti laipni ar juos veiru, juo cytaiž var nūtikt nalaime.

Zaķeits, zynuoms, atguojis labi vīn pībaidēja. Tad luocs, moz

dūmuodams, īkuope kūkā, vylks īsakase zorūs, zaķeits un vuo-

vereite leida kryumūs. Par nazcik laika atguoja lopsa ar sovu

veiru. Kaķeits tyulen lykuos pī gaļas un, pacēlis ūsas, sprausluo-
dams un ņurdēdams, suoka ēst. Tam laikam vylks, gulādams za-

rus, pakustynuoja ar asti. Kaķeits īraudzējis padūmuoja, ka pele,

un kryta uz astes. Vylks tryukuos un suoka bēgt naatsavārdamīs.
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Kaķis ari nūsabeidis nu vylka, izskrēja kuka, kura beja luocs.

Luocs ari, radzādams tryukšanūs, kryta nu kūka nusasyta.
Un toi vysi izbagaleja, palyka tik lopsa ar kaķi prīcuodamīs,

ka tiks gaļas par vysu zīmu.

47. Zvēru kaŗš ar mājas lopiem aiz dažādiem

iemesliem.

f! A. 103. J. Sproģi s Koknese, Brīvzemnieka kr., C6ophhkt>
31. „Mūsu t. pasakas" S. LP, VI, 36, 13. AŠ, 11, 28.

Reiz lācis ar vilku nodomājuši iet karā. Tie gāja, gāja un

meklēt meklēja savus pretiniekus. Vilks sacīja lācim: Vadzi, es

līdīšu zem sārta, bet tu kāp kokā un palūko, no kurienes nāks pre-

tinieki!" Labi! Vilks palien zem sārta un nogulas-, lācis uzkāpj
kokā un skatās.

Ap to pašu laiku kaķis ar gaili arīdzan bija sadomājuši iet

karā. Tie arī gāja meklēt savus pretiniekus... Gadījās tā, ka

kaķis ar gaili gāja pa ceļu taisni turp, kur bija apmetuši lēģeri vilks

ar lāci. Lācis, kokā tupēdams, piepēži ierauga, ka uz tiem nākot

kaķis ar gaili, un sauca vilkam: „Pretinieki nāk, pretinieki nāk!"

Vilks zem sārta prasa, kādi tie esot? Lācis kokā atbild:

„Vienam šķēps uz pleciem un otram divi sacelti zobeni; viens

saukšus sauc: ~Dod šurp, dod šurp" un otrs nikni rūc: „Nav,
nav!"

Abiem tā sarunājoties, ienaidnieki arī jau klāt. Vilkam no

bailēm jau drebēt dreb astīte, kuras galiņu nabadziņš par nelaimi

bija aizmirsis sārta ārpusē. Te kaķis, nejauši pamanījis vilka astes

galiņu drebam, un domādams, ka tur pele, čaps! tam virsū. Vilks,
lielu lielās bailēs, no sārta ārā, palēca kādu gabaliņu un turpat

izstiepās un bija no bailēm nost.

Kaķis ar gaili, no tāda trokšņa paši vareni pārbijušies, viens

spraukšlodams, šķaudīdams un otrs kladzinādams un spārniem

sizdams, devās kokā, akurāt tanī pašā kokā, kur tupēja lācis.

Ko nu darīt šim nabadziņam? Tas tak nupat redzēja, ka vilks da-

būjis savu galu tikai no viena paša pretinieka: kas tad nu būs ar

šo, kad nu šim krīt virsū abi divi. Neko darīt: no bailēm tas brāc!

no koka zemē un nositās uz vietas.

Ta kaķis ar gaili bēgdami it nejauši palikuši par lieliem uz-

varētājiem.

2. A. 103. N. Rancans Rēzekne.

īdams nu kruga zaķis satyka luoci. Luocis, saticis zaķi, vai-

coj: „Leikais, greizais, tur tu īsi?"
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Zaķeits atbild, ka jis īt uz sovim karaveirim, un ka reitu cels

karu pret vvsim zvērim. Luocis salosa vvlku, lopsu. Lopsu
izsvuta ūzūlā, lai veras, ar cik lelu spāku zaķis atīs karūtu.

Lopsa īkuop kuka un soka: „Atīt zaķis ar lelu spaku: vīns

ar dzelža kuorti, ūtrs ar divim zūbinim, a cvtu vēl redzēt navar."

Kaķis, kurs ari jēma daleibu šimā karā, tam laikam apskrēja
ar leikumu ap vylku un saķēre vylkam aiz astes. Vylks nūsabeida

un bļaudams aizskrēja prūjom. Tad kaķis sprausluodams izskrīn

kūkā un nūbaida lopsu, kura, krizdama nū kūka, nūbaida luoci.

Un tai vysi treis izbāg kurs kur. •

Zaķam nu lelas prīcas un smīkla puorpleist lyupa, un nu tuo

laika vysi zaķi ar puorpleisušom lyupom.

3. A. 103. Maksims ar skolotāju Pelēku Araišos.

LP, VII, 11, 32, 5, 1.

Zemnieks gāja uz mežu un atrada pie priedes naudas podu.
Tikko gribēja ņemt — velns klāt: pods piederot viņam. Viņi ap-

ņēmās pēc tā poda ar zvēriem karot: kurs uzvārēs, tam pods pie-

derēs.

Velns atnāca ar lāci un mežacūku, bet zemnieks vēl nebija at-

nācis. Tad velns pavēlēja, lai lācis kāpjot kokā lūkot, vai zem-

nieks jau nākot. Lācis uzkāpa — nenākot nekā. Pēc brīža velns

atkal sūtījis lāci kokā. Uzkāpa —ne nākot nekā.

Pēc tam sūtīja trešo reizi — lācis saka: „Nu nāk un nāk zem-

nieks ar svirtēm un ar vienu tādu, kam divi galvas!" (Zemnieks

bija paņēmis līdz klibu āzi un kaķi, kaķa aste tā svirte).
Lācis palika kokā, mežacūka ielīda lapu čupā un velns paegļu

cerā. Atnāk zemnieks ar biedriem, kaķis ierauga mežacūkas asti,

domā: „Tā ir pele," un klūp virsū. Kā klūp virsū, mežacūka bai-

lēs projām. Bet kaķis pārbijies mūk priedē augšā. Lācis domā:

~Tas zvērs cūku jau apēda, nu ēdīs mani!" un kā lec no koka —

nolauž kaklu. Velns redz: karu ir pazaudējis, atdod zemniekam

naudas podu.

48. Kaķis un pele.

1. A. 111. 15. N. Kancans no D. Bluces jkdzes Ludzas Bolvos.

Senos laikos kaķis ar peli dzīvojuši kopā kā vīrs ar sievu

vienā mājā. Kaķis gājis uz lauku medīt un pelīte taisījusi ēdienu:

cepusi galu un vārījusi putru. Pelīte bijusi laba un taupīga saim-

niece, un kaķis bijis ar viņu ļoti mierā. Reiz viņi abi kopā noru-

nājuši iekrāt kaut ko arī bada dienām. Bet ko nu krāt? Pelīte

sadomājusi, ka vislabāki būtu taukus krāt. Labi! Nu pelīte sā-
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kusi pa drusciņai vien lasīt taukus un krāt podiņā. Pēdīgi viņa
piekrājusi pilnu podiņu, apsējusi ar platu kļava lapu un abi ar ka-

ķīti aiznesuši uz mežu un paglabājuši biezos krūmos.

Atnākusi ziema, kaķis vairs nekā nevarējis laukā samedīt un

mājas krājumi arī beigušies. Palikuši tikai vairs miežu plāceņi,
kuri gan patikuši pelītei, bet kaķim gribējies gaļas un tauku. Do-

mājis, domājis — pēdīgi teicis pelītei: „Vai zini ko? ledod man

vienu plāceni, šodien man jāiet kristībās!"

Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas atkal ar līkumu aizlingoja
uz tauku podiņu. Garšīgi saēdies, pārnāk ap pusnakti mājā. Pe-

līte jautā: „Kas tad ir tavs krusta bērns, dēls vai meita, un kādā

vārdā viņu nokristīja?" Kaķis atbild, ka esot dēls un esot no-

kristījuši par lesācīti.

Paiet pāra dienas un kaķim atkal gribas tauku. Pārnācis no

lauka, viņš saka: „Man atkal otram kaimiņam ir piedzimis dēls

un mani lūdz kūmās. ledod man, pelīt, vēl vienu plāceni!"

Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas atkal ar līkumu aizlingoja
uz mežu, kur atradās tauku podiņš. Kad nu viņš, labi paēdis,

pārnāk mājā, pelīte atkal prasa: „Kāds nu šoreiz krustdēlam

vārds?" „Pustukšītis", atņurd kaķis it kā iedzēries, uzkāpj uz

krāsns un gul.
Paiet vēl kāds laiciņš, un kaķim jau atkal iegribas tauku. Viņš

pieiet pie pelītes un saka: „Man trešajam kaimiņam piedzimis dēls

un mani lūdz kūmās. ledod man vienu plāceni!"

Pelīte iedeva kaķim plāceni, un tas nu atkal met savu līkumu

uz tauku podiņu. Šoreiz viņš izēd visus taukus, nolaizās un

iet lēnām uz māju. Pelīte atkal prasa: „Nu kā tad tavu krustdēlu

sauc?" — ~Iztukšītis", īsi atņurd kaķis un kāpj uz krāsns sildī-

ties. Šoreiz ārā bija drusku aukstāks un viņam ķepas bija nosa-

lušas. Aukstums nu arī vairs neatlaidās.

Mazie kustonīši bija sabēguši savās alās, un lielie nebija pa

kaķa spēkam. Pagāja vēl kādas dienas, un kaķa klētī nebija vairs

ne gaļas ne plāceņu. Ēst gan gribas, bet kur ņemt? Bēdājās viens,

bēdājās otrs, bet pēdīgi pelīte iesaucās: „Ko tur bēdāties? Mums

taču mežā ir tauku podiņš. lesim turp, ēdīsim taukus un kadu

laiku būsim paēduši!"

Nu iet abi uz mežu, skatās — podiņš tukšs. Pelīte iztrūku-

sies jautā: „Kur tad tauki palikuši?" Nu tik viņa sāk pārdomāt arī

par kristībām, uz kurām kaķis gājis ar plāceņiem. Žēlodamies

viņa pārmet kaķim: „Ai, kaķīt, kā tu mani manīji! Nevis uz kri-

stībām tu gāji, bet tauku ēstu!"

„Kas tev par dalu, kur es gāju?" kaķis uzkliedza. „Apēdu

taukus, apēdīšu arī tevi!" Kaķis jau gribēja sagrābt pelīti, bet

viņai izdevās ātri paslēpties zem koku saknēm.
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No ta laika pele arvien beg no kaķa, kamēr kaķis no savas

puses gūsta peli.

Piezīme. Šī pasaka ir pārrakstīta rakstu valodā, jo vina liekās no

rietuma puses pārgājusi uz Latgali. Hērvāgens šo Grimmu pasaciņu (2) ir

ievietojis savā „Skolas maizē" (I, 10), no kurienes vina laikam būs pārgājusi arī

tautas mutē. Turpretī īsta mutes vārdu tradicija rādās būt sestais numurs,

kur kaķa un peles vietā ir lapsa ar vilku. P. Š.

2. A. 111. J. Gusts Ķen ziņu Šikajos, A. Bīlenšteina krājuma

H. B ī 1 c n š te i n a „T i c r m ā r c h c n" 21. LP, V, 61, AŠ, 11, 64.

Kaķis apprecēja žurku un abi sadzīvoja dažus gadus itin lai-

mīgi. Te vienu reizi kaķim iegribējās tauku. Un žurkai jau no

senākām dienām bija iekrājušies tauki, brangi podi; tādēļ kaķis
iesāka gudrot, kā šos tauku podus rokā dabūt. Gudroja, gudroja
— aizgāja pie žurkas tēva un iztriecās ilgi jo ilgi.

Bet pārnācis mājā, nu iemelsa žurkai, ka viņas māte mirstot

nost. Žurka, zināms, tūliņ prom māti raudzīt, vai taisnība, ko

kaķis tur sateicis.

Bet kāmēr žurka pie vecākiem, kaķis ēd taukus ārā. Patla-

ban jau rija beidzamo podu, te pārnāks žurka, ierauga: šis pie
tauku podiem! Un nu sāk lieliski lamāties. Kaķis saka, lai viņu
tā nelamājot. Bet kas tev klausīs? žurka lamā un lamā atspē-

rušies. Tā kaķis vēl otrreiz saka: „Vai paliksi klusu, vai ne?"

Šī nemaz nedzird. Ka nedzird, ta kaķis klupis žurkai mugurā

un apēdis.
Bet nu kaķis arī bijis pieēdis pulka par daudz: spiedējs spieda

nost un nospieda kaķi.
Un, re, nu abi divi gulēja pie tukšiem tauku podiem.

49. Mājas pele un lauku pele.

A. 112. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā. LP, I, 160.

AŠ, 11, 65a.

Kada silta diena mājas pele izlien no grīdas apakšas un aiz-

tek uz Sildruvu pie savas radinieces, lauku peles.

„Nu labdien! Vai pazīsti arī vēl savu radinieci?"

„Labdien, labdien! Kā tad nu māsas nepazīšu? Ak tavus

priekus, ka pie manis atnāci! Bet vai ceļu labi zināji, vai neap-

maldījies?"

„Kur nu maldīsies? Bet saki, masiņ, kas ta tur par tadu spur-

gulainu gubu?"

„Tie jau sadīguši graudi, mana vienīga barība, mana vienīga
maizīte!" lauku pele bēdīgi atbild.
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„Ak Dievs,_tāda maize!" mājas pele lepni brīnās; „man pie
tādas maizes būtu jānomirst badā. Māsiņ, cik man pavisam ci-

tādāka pārtika: no rīta gala, pusdienā tauki, vakariņās kreims.

Un to visu es, tik no alas iznākdama, kukņā atronu. Mana dzīve

zelts pret tavu. Nāc tādēļ uz manu māju un dzīvosim kopā."

„Labi, iešu!"

Nakti abas masas, radinieces, izlien no pagrīdes un jauta cir-

cenim: „Ķirķi, ķirķi! vai kaķēdamis mājā?"

„Ne, azibrauca ar pelu adam uz Rīgu!" circenis atbild.

„Nu, tad laiks!" mājas peles priecājas. „Palieci tu, masiņ, te-

pat pie cauruma; es nesīšu tev klāt un tu nesīsi alā."

Bet līdz ko mājas pele soļus divus parikšoja, te kaķis brāc!

virsū. Par laimi, ka šoreiz vēl izdevās alā iesprukt; citādi būtu

zelta dzīve pagalam.

„Nu nekas!" mājas pele mierina radinieci, „kad nu te neizde-

vās, neizdevās — iesim pa pamata caurumu uz klēti speķi ēst.

„Noiet uz klēti, bet te atkal klizma: saimnieks atver durvis un

viņa āpšelis radiniecēm kā sadedzis virsū. To redzēdama lauku

pele tūlīt griežas uz savu māju sacīdama: „Man labāk sadīgu-
šie graudi drošumā, nekā tavi gardumi mūžīgās bailēs. Es sa-

vus graudus pati sakrāju, bet tu gribi tik no otra labuma vien

pārtikt. Ar Dievu!"

Piezīme. Šī pasaciņa, kā jau arī A. Lerchis-Puškaitis ir novērojis,

neatšķiras sevišķi no vecā Stendera pasakas (28), kādēļ var būt cēlusies arī

no rakstiem. P. Š.

50. Kaķis, žurka un sermuliņš.

P. LinitisLiel-Sesevcs Štažulos, A. Bīlenšteina krājuma.

LP, VI, 102d.

Reiz rijās sermuliņš noķēra žurku un, zināms, apēda bez sāls,
bez itin nekā. Bet kaķis pa to starpu arī bij tīkojis žurku tiesāt;

tomēr kad nu sermuliņš bij aizsteidzies priekšā, tad viņš domāja

citādi darīt: viņš ķeršot sermuliņu un, sermuliņu ēzdams, apēdī-
šot ir to žurku līdz.

Un ta klupis sermuliņam čupra. Bet nu mums butu jāiet ska-

tīties, vai noēdīs abus uz reizi, vai nenoēdīs?

51. Lācis par mācītāju.

A. 116. J. Bankins „Š i s un tas I, 1872, 55.

Leitis dabraucis pie kroga, piesien zirgu pie margām un pats

ieiet krogā. Kamēr viņš krogā, tamēr lācis, kas dīdītajiem atspru -
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cis, ierausās kamanās. Zirgs, mežoņa smaku saozdams, atraujas

vaļā un sāk briesmīgi skriet pa lauku laukiem un mežu mežiem,
taisni prom uz mājām; bet lācis sabijies, skrienot par kapsētu,
bija paķēris vienu krustu un, šo turēdams ķepās, sēdēja kamanās.

Vīrs, iznācis no kroga, tur vairs neatrod zirgu, nezina nekā

cita darīt, kā iet, meklējot un taujājot, uz mājām, un lūkāt, vai

zirgs tur nebūs noskrējis. Ceļā viņš satiek divus žīdus, un tiem

prasa, vai neesot redzējuši zirgu skrienot ar tukšām kamanām.

Tie atbild: „Tur gan viens braucējs ātri aizskrēja, bet mēs lāga

nevarējām manīt, izlikās kā kāds baznīckungs sēdēja kamanās."

Leitis aiziet mājā un uziet, kāds lērums noticis. Zirgs, pa

vaļējām durīm ātri ieskriedams vāgūzī, pret sienu bija nosities

un gulēja nost, bet lācis aiz lielām izbailēm sēdēja kaktā, krustu

cieši iekļāvis ķepās.

Protams, laci gan nosita un tam adu novilka, bet saimnieks ar

to vien savu skādi nedabūja atlīdzinātu.

52. Lauva, zirgs un vilks.

1. A. 118. M. Stārķis Lielvārde, Ausekļa atl. raksti.

LP, V, 61. AŠ, 11, 42a.

Citreiz lauva saticis zirgu un sācis lielīties, ka šis esot sti-

prāks. Zirgs zobodamies atteicis: „Kaķis kāds! mani niecinās;

ja es speršu akmenim, ugunis šķīdīs!"

„Viss var būt!" lauva atņurdējis, „bet ja es sitīšu akmenim,

slapjš paliks." Un tūliņ arī krāvis akmenim ar ķetnu tik dikti,
ka tiešām slapjš palicis. Bet līdz ko zirgs spēris slapjajā vietā,
dzirksteles šķīdušas, un lauvam piešķīdušas pilnas acis ar ugunim.

„Vai aklis! tam ir gan speķa!" lauva nobrīnojies aiziedams.

Bet ceļā saticis vilku, tam prasījis: „Vadzi, no kā tev visvairāk

bail?"

„No cilvēka!"

„Re nu, man atkal no zirga."

„Tadi joki!" vilks smejies, „man atkal no ta čurmula nemaz

nav bailes!"

„A! putniņ, tad tu zirga laikam nemaz neesi redzējis; naci

kalnā, es tev viņu parādīšu!"

Nogājuši kalnā. Lauva sagrābis vilku pa vidu, pacēlis gaisā

un rādījis notālēm, kur zirgs ēdis. Bet celdams saspiedis vilku

tik dikti, ka nabadziņš tūliņ galvu nolaidis un bijis .pagalam, ne-

dabūjis ne mēli izkārt.
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2. A. 118. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I,

162. AŠ, 11, 42b. O. Dāhnhardt, „Natursagen" 111, 42.

>Kußa« crapHHa 5, 429.

_

Zirgs cd pakalna un padikti pats pie sevis nopūšas: „Ne, to

ilgāki vairs necietīšu! Ja Jēcis man vēl rītu tik smagu vezumu

uzkraus, tad iešu pie sava ķēniņa, lauvas, žēlastību lūgties."
Bet tikko bērais šos vārdus izteicis, te lauva izlēc no krūma

un saka: „Tavas nopūtas dzirdēju. Bet tagad gribu redzēt, vai

patiesi tik nespēcīgs esi. Eimu jau trīs nedēļas apkārt un visus

gļēvuļus nomaitāju: turpretim stipros, dūšīgos, uzteicu. Esmu

pats stiprs, tādēļ gribu, ka mani pavalstnieki arī stipri."
Lauva nu paņem akmeni un izspiež ūdeni no tā. Zirgs, to

redzēdams, grib ķēniņam iztapt un sper akmenim tā, ka tūliņ
dzirksteles sprāgst.

„Tu esi mans pavalstnieks!" lauva priecājās un grib aiziet. Bet

zirgs viņu tūlīt vēl nelaiž, sacīdams: „Cienīgs ķēniņ! man vēl

kas uz sirds. Vilks vakar, tepat uz ganībām, nokoda manu dēlu,

spirgtu kumeliņu."

Lauva, to dzirdēdams, apsolās vilku pārmācīt. Netālu, tur-

pat purvmalā, vilks patlaban saulgozī gorās. Lauva viņam uz-

sauc: „Ko te gories, nāc, parādīšu labāk, kur viņpus kalna labs

kumoss ganās." Vilks stiepj, stiepj kaklu, bet nevar ieraudzīt, jo
kalns priekšā.

„Nu, ja nevari ta ieraudzīt, tad nac — pacelšu!"
Lauva nu saņem vilku pa vidu un cel tik stipri, ka viss mu-

guras kauls nobrakšķ un pats vilks noģībst.

„Ak tavu gļēvuli, zirgu ieraugot vien jau noģībst!" lauva

smiedamās nosviež vilku un aiziet.

No ta laika vilkam muguras kauls palicis stīvs.

53. Auns ar vilku.

1. A. 122. J. Bank i n s Aizkrauklē, „Š i s un tas" I, 1872, 21.

Vilks ar aunu, abi nejauši danāca pie upītes nodzertos; vilks

dzēra augšpusē, auns vairāk uz leju. Aunu ieraudzīdams, tas

gāja pie šā un sacīja: „Kādēl, tu man ūdeni sajauc, ka es nevaru

dzert?"

„Ka lai es tev ūdeni sajaucot?" auns brīnodamies atbildēja;

„tu dzer augšgalā un es apakšā."
Vilks sacīja: „Vai tu vel spities par to? Es tevi par strapi

apēdīšu."
Auns tam atbildēja: „Ja nu tev nav par mani nekada_ žē-

luma, tad es tev vēl pie tam gribu palīdzēt. Nostājies tu lejā un
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gaidi tur mani; es uzkāpšu kalna un tad, leja skriedams, iešaušos

tev pašā rīklē."

Vilks bija ar mieru kā norunāts. Viņš nostājās lejā un gai-
dīja, muti atplētis. Auns ātri šāvās zemē un deva ar saviem

lielajiem ragiem vilkam tā pierē, ka šis noģība un dakrita gar

zemi.

Pēc kāda brīža atžirbies, ērmodamies sacīja pie sevis: „Ne-

maz nevar zināt, kur auns palicis! Vai tas man ieskrējis vēderā,
vai garām aizšāvies?"

Piezīme. Pasakas sākums var būt nācis no Stendera (2), bet otra

puse jau ir pavisam citāda. Arī visi sekošie varianti līdzinās šai pasakai vai-

rāk nekā Stendera fābulai. P. Š.

2. A. 122. P. Graudiņš Vērenē. Etn. IV, 1894. LP, VII, 11, 38, 1, 1.

Reiz vilks saticis aveņu meža mala un sacījis uz to: „Es
tevi apēdīšu!"

Avens atbildējis: „Kam tev vajaga pulēties est? Nostājies
labāk lejā, atplēt muti; es uzkāpšu kalnā un ieskriešu tev dzīvs

rīklē!"

Vilks arī bijis mierā ar tādu avena padomu. Avens uzkāpis
kalnā un tad devies ar visiem ragiem vilkam pa atplēstu muti

virsū, tā ka vilks bijis uz reizi gar zemi un pats avens licies

projām, cik tikai jaudājis.
Kad vilks uzcēlies, tad teicis: „Diezin, vai iekša palika, jeb

vai cauri izskrēja?"

3. A. 122. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Reiz viens auns nomaldījies no gana un iegāš krūmos. No

otras puses nāk viņam liels vilks pretī. Auns sabīstas un grib

bēgt, bet vilks uzsauc: „Kur nu, draugs, steidzies, parunāsimies!
Man dikti ēst gribis."

Auns atbild: „Man ari ir apnicis dzīvat. Atplet tik platu muti

es pats tev ieskriešu vēdarā."

Vilks būdams izsalcis, ir priecīgs par tādu laimi, atplēš muti

un gaida. Auns nu labi atsperas un dod visā spēkā ar ragiem
vilkam par galvu, tā kā šis tūliņ paliek guļam. Auns nu arī bēg

prom, ko nagi nes.

No reibuma pamodies, vilks sak gudret: „Kur nu auns palicis?

Vēdarā gan tā nav!"

4. A. 122. LP, V, 58. AŠ, 11, 30a.

Avens lieliem ragiem bij atšķīries no aitu pulka; blēdams

nabadziņš skraidīja, citas aitas meklēdams. Te — kad tevi no-

lāpāmais! — saskrējās krūtīs ar pašu vilku. Vilks uzkliedza: „Pie-

turi! man kas runājams, es tevi ēdīšu!"
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„Tā tad labi!" avens iesmējās, „es atkal cauru dienu noskrai

dījos, navi meklēdams, nu lielām mokām reiz satiku. Bet tad nu

nostājies tur lejā un atplēti rīkli labi platu; es uzskriešu kalnā

un dzīvs likšos tev vēdarā iekšā, esmu dzirdējis, ka tad mana

gala esot desmitkārt gardāka."

Vilks tūliņ aplaizījās vien, nostājas leja un atpleta rīkli, cik

jau nu jaudāja.
Bet avens, labi attecējies, deva ar ragiem tādu drāzienu vil-

kam pa galvu, ka vilks turpat uz vietas palika guļam.
Avens smiedamies aizgāja. Vēlāk vilks, no belziena atžilbis,

uzcēlās brīnīdamies: „Skrien tavu skrējienu, uguns vien gar acim

nostiepās; un nu īsti nemaz nezinu, vai viņš man izskrēja cauri,

vai aizskrēja garām, bet vēdarā, liekas, nebūs palicis."

5. A. 122. P. Miļuns Lietavas Žeime. Jkr., V, 11, 10a.

LP, VII, 11, 38, 1, 2M AŠ, 11, 30c.

Izsalcis vilks, sirodams pa leju, ierauga aunu kalna galā un

sāk kāpt kalnā, lai to aprītu. Šis iesaucas: „Pag, brālīti, ko

kāpsi tik augstu, ko pūlēsies? Notupies turpat apakšā, izplēt muti

un gaidi — es lekšu no kalna un ielekšu tev taisni rīklē."

Vilks ar to mierā, jo jūtas pārāk nespēcīgs uzrāpties pie

auna, un dara, kā auns vēlējies. Auns skrien nu no kalna un

gāž ar saviem cietajiem ragiem no visa spēka vilkam pa krūtim.

Vilks apveļas un auns aizskrien, no redzamas nāves izglābies.
Pēc laba brīža atmostas vilks no paģībes un stiprā trieciena

un prāto: „Vai auns ieskrēja man vēderā, vai paskrēja garām?
Est gan vēl gribas, bet vēders tāds apaļš."

6. A. 122. V. Runtulis, Vilcē. Jkr. V, 11, 10b. LP, VII, 11, 38, 1, 3.

AŠ, 11, 30b.

Reiz atklīda auniņš no ganāma pulka un nomaldījās mežā,

skrēja bļaudams. Te uz reizi to satiek vilks. Rīkli atplētis, viņš
taisās norīt aunu.

Šis izbailēs sāk vilku lūgties: „Nerij mani vēl tagad, es ma-

ziņš un vājš, pagaidi, kamēr izaugšu liels, tad tev būšu treknāks

kumoss!"

„Labi!" atteica vilks, „tev būs laikam taisnība, es tevi iznesīšu

no meža pie citām aitām, kur tad tu varēsi baroties un liels

augt, bet turi vārdu!"

„Turešu!" atteic auniņš un vilks iznes to no biezumiem arā.

Pēc laba laika satiekas vilks ar aunu. „Nu, vai turēsi vārdu?"

iesaucas vilks.

„Turēšu!" atteic auns, „bet, kas tev bus no manis, kad tu

mani plēsīsi? Zobi vien pieķersies; es zinu labu padomu: redzi,
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tur krūmos ir kalns; es uzkāpšu uz kalna, tu stāvi lejā ieplētis

rīkli; tad es skriešu ar joni no kalna zemē un tev taisni pa rīkli

vēderā iekšā. Tā man un tev būs vieglāki."
Vilks ir mierā, auns to noved pie kalna. Auns uzkāpj augšā,

vilks paliek apakšā gaidīdams. Auns, kalnā uzkāpis, iesaucas:

„Nu, atplēt rīkli labi platu, lai man būtu vieglāka nāve!"

Vilks atplēš žaunas līdz ausim. Auns dodas kā vējš no kalna

zemē, iecirzdams vilkam ar ragiem tā pa pieri, ka tas paliek pus-
dulls guļot. Auns, pārlēcis vilkam pāri, pa krūmiem projām.

Vilks uzceļas pec laiciņa, nopurinājās un teica: „Labs bija

gan; bet tikai drusciņ par labu."

54. Jaunais vilks ar aunu.

LP, V, 53. AŠ, 11, 30d.

Pavasarī auns ēdis uz rudzu zelmeņa. Jauns vilks, kas līdz

šim tikai smaulas aitas bij redzējis, iznācis no meža un prātojis:

„Diezin, vai tā būtu aita, vai ne? Ne, nebūs vis."

Gājis klatak; bet auns pēkšņi apgriezies ar visiem ragiem

un sabolējis acis.

Vilks jau sabijies. Beidzot ievaicājies itin žēlīgi, ko viņš ar

tādiem sirpiem galvas galā darot?

„Ko daru? Gurnus pakasu, ja ieniezas."

Vai! lai pakasot viņam arī drusku, brīnum niezot

„Labi, labi! Tad panāci te pie ežas."

Šis lien arī, kā tāds izgurušais. Auns nu pakāpies uz ežas,

kas bijusi loti stāva, un tad licis ragus ar tādu sparu vilkam sānos,

ka palicis uz vietas.

55. Vilks medī zirgu.

1. A. 122. A. Bungšis Ķevelniekos, Vec-Auces tuvuma.

LP, V, 67. AŠ, H, 39b.

Reiz vilks dikti nogribejies est. Saticis kevi.

„Ķēve, es tevi ēdīšu!"

„Ko tu mani ēdīsi? Man jau nagla pakaļkāja!"

„Es tev izraušu!"

„Rauji, rauji, ja vari."

„Vilks līdis klat naglu raut; bet ķeve spērusi: ī! ī! nevarējis

piekļūt. Gājis tālāk un saticis kazu.

„Kaza, es tevi ēdīšu!"_
„Neēdi vis; tad man jānoskaita papriekšu pātari."
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Bet kaza skaitījusi pilnā kaklā pātarus. Māju ļaudis teikuši:

„Ko ta kaza tik aplam bļauj, skriesim glābt."
Ļaudis saskrējuši un vilkam bijis jāaizmūk

.
Gājis tālāk, sa-

ticis cuku ar sivēniem.

„Cuka, es tevi ēdīšu ar visiem sivēniem!"

„Vai, ciemiņ, neēdi vis! mani bērni "

Labi! Bet līdz ko cuka pārskrējusi, saimniece aurējusi mei-

tas: „Cuka bez sivēniem, cūka bez sivēniem — skriesim mežā
sivēnus sameklēt!"

Saimniece ar meitām aiztek mežā, vilks satupis glūn laizī-
damies. Nu pārdzen sivēnus sētā, vilks brīnās, —

Bet saimniece teica: „Saimnieks, saimnieks! sargā jele sētma-

las: redzējām atkal vilku vazājamies!" Saimnieks paķer šau-

jamo un ies vilku medīt. Satiek vilku, vilks prasa: „Saimnieks,
saimnieks! vai tu nezini, kas tas par kalēju bija, kas ķēvei naglu
kajā iedzina?"

„Es, es tas biju, vilciņ!"

„Es, es mācīju — vilciņ!"

„Ače! šis," saimnieks izcēlis šaujamo un nošāvis vilku.

2. A. 122. Draugs ~Mūsu t. teikas un pasakas" 11, 1.

Reiz vvlks beja cīši bādīgs. Mežmolā īguojis redz — uz

lauka ād zyrgs un kumeļš. Vvlks dreiž vīn pi zvrgim kluotu un

soka uz vācu zvrgu:

„Ak, kai es zvrgus mīļuoju. Laid, lai es tovu skaistu kumeļu

nūgluosu un nūbučuoju!

„Par kū na!" zyrgs atsoka: „Par kū na, cīnējams vylka

kungs! Bet pyrmuok apraugi munu kuoju. Dīz! kas tai kaiš?

Navaru ni paskrīt, ni paīt. Klybuoju jau sen."

Vylkam par tū lela prīca. „Cik dreiži zyrgu var pīrunuot,"

jis nūdūmuoja. „Labi, apēsšu pyrmuok pašu zyrgu un pēčuok

kumeļu."

Bet kūleidz jis gribēja zyrgu aiz pakalkuojas sagyut, zyrgs

jam tai īspērja, ka guns vīn ap acim apjuka. Nū spērīna vylks

apžilba. Tik ar leluom mūkuom jis pīsacēla un aizavylka uz mežu.

56. Cūka ar vilku.

(A. 275.) E. Abe 1 s Garl c nē. LP, V, 59, 3. AŠ, 11, 70.

Cūka reiz satika vilku un vedināja viņu skrieties. „Labi,

skriesimies arī tad, bet labi tālu; vai tu redzi to mazo mežiņu?

Skriesim tur uz to mežiņu pa ceļu vien un vēl gabalu mežiņa
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iekša, kamēr es bļaušu. Bet kas skrējienu pazaudēs, tam jāļau-
jas viens zobs izraut."

Labi. Un nu sāka skriet: cūka aizelsusies, ko tikai māk, bet

vilkam soli slaiki, tas palēkdams, lēni jo lēni. Vilks mežā sen

jau — cūka pēc laba laika tikai ieronas un grib garām skriet;

bet vilks iesaucas: „Nu ir diezgan! Dodi nu zobu raut!" Cūka

deva arī; bet vilks nokoda cūvai galvu.

Piezīme. Šī pasaka gan noderētu H nodala, kur mazais kustonītis no-

skrien lielu zvēru, oet šeit tomēr ir citāds iznākums. P. Š.

57. Vilks medī trusi.

A. 122. P. Š. no P. Zel tiņas Ikšķilē.

Vilks noķēris trusi un gribējis to norīt. Trusis teicis, ka vina

gala neesot garda, bet lai šis papriekšu noskaitot lūgšanu, tad

gāja labāki smēķēšot. Vilks nu prasījis, kā lai šis lūdzot. Trusis

pamācījis lai sakot : „Lai mana pusdiena man nāk par labu, lai

es neaizrijos, lai mani ienaidnieki..." Tālāku vairs trusis neticis,

jo tam izdevies no vilka mutes atsvabināties un viņš laimīgi aiz-

bēdzis.

58. Vilks medībās.

A. 122. 56A. 227. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste.

LP, V, 60. AŠ, 11, 39a.

Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga
oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels: „Nosviedi man vienu

bērnu; ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus!"

Strazds, muļķis, izbailes nosviež arī. Otra rīta vilks, ieēdies,
klāt atkal: vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot koku!

Te lapsa — kur gadījusies, kur ne? — piebiksta strazdam:

„Mulķi, ko apskaudi bērnus? Atsaki vilkam: parādi ķirveli, ķek-
seli!"

Strazds atmožas ka no miega un tūliņ osī augša: „Paradi

ķirveli, parādi ķekseli, ar ko krimtīsi?"

Vilks nokaunas: „Lapsa, skauģis, tevi mācījusi!" un aiziet.

let, iet — satiek lauka galā gaili.

„Es tevi ēdīšu, gailīti!"

„Needi, neēdi, vilciņ, vel nenoskaitīju pātarus!"

„Skaiti tad drīzi!"

Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžas grāvmali pagaidīt; bet gai-
lis tomēr no muguras puses pieliek knābli vilkam pie auss un dzied,

cik jaudas: „Kikerikū!"
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Vilks apreibis un atkritis kā peka augšpēdu; bet gailis tamēr

gabala. Pa brītiņam atžirgst gan šis un nu ies tālāk. Satiek zos-

tēviņu:

„Es tevi ēdīšu, tēviņ!"

„Vai, vilciņ, esmu taču radu rads — neēdi vis!"

„Kas par radnieku man esi?"

„Re, ka neatmini: teva brālis, teva brālis! (rupji izrunāts,

zoss kliedzienam līdzīgi).
„Ko? Teva brālis!" vilks nobrīnās un aiziet beša maja.

59. Aklais vilks.

R. Vul f s Uziņ o s. LP, V, 55. AŠ, 11, 32

Reiz vērsis gājis meža ganīties un saticis pulka vilku. Vilki

vaicājuši: „Vēršeli, vēršeli, vai tev nav bail no mums?"

„Ko no tādiem kaķiem izbaidīšos?"

Tā vārda pēc vilki briesmīgi saskaitās: tūliņ apstāja vērsi,
nogāza gar zemi, sasēja kājas un lika kādam aklam vilkam sa-

sieto turēt, kamēr paši atnesīšot dunčus un tad kaušot.

Bet tikko citi vilki aizgājuši, vērsis lūdzies: „Mīlo, aklo vil-

ciņ, kaut tu zinātu, kā man saite šo priekškāju grauž; atraisi

drusku to kāju, lai attirpst."
Aklais vilks tāds žēlīgāks bijis, atraisījis arī. Bet vērsis nu

iedevis vilkam puļķi kājas vietā un teicis: ~Tā, tā, nu stipra gan.

Še, turi nu atkal manu kāju!"

Vilks turējis puļķi. Pa brītiņam vērsis atkal lūdzies: „Mīļo,
aklo vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite otru priekškāju grauž;
atraisi drusku, lai attirpst."

Aklais vilks atraisījis arī. Bet vērsis nu iedevis vilkam puļķi

kājas vietā un teicis: „Tā, tā, attirpa gan. Še turi nu atkal manu

kāju!"

Vilks turējis. Pa brītiņam vērsis atkal lūdzies: „Mīlo, aklo

vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite vienu pakalškāju grauž; at-

raisi drusku, lai attirpst."
Aklais vilks atraisījis. Bet vērsis nu iedevis vilkam trešo

puļķi kājas vietā un teicis: „Tā, tā, attirpa gan. Še turi nu atkal

manu kāju!"

Vilks turējis. Pa brītiņam vērsis atkal lūdzies: „Mīlo, aklo

vilciņ, kaut tu zinātu, kā man saite otru pakaļškāju grauž; atraisi

drusku, lai attirpst."
Aklais vilks atraisījis. Bet vērsis nu iedevis vilkam ceturto

puļķi kājas vietā un teicis: „Tā, tā, attirpa gan. Še turi nu atkal

manu kāju!"
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Vilks turējis visus četrus pulkus, bet vērsis aizgājis mājā.
Atnākuši citi vilki ar dunčiem, vaicājuši aklajam: „Kādēl ne-

turēji vērsi?"

„Ā, te jau es turu!"

„Ak ta! Tu esi apēdis vērsi un nu mus vel krāpsi; sitīsim to

aklo nost!"

Un citi situši, situši, kamēr nosituši neredzīgo.

60. Āzis baidās no vilka.

Lielupe Vec-Piebalgā. Etn., I, 1891. LP, VII, 11, 47, 3. AŠ, 11, 38

Azis dzēris pie upes. Padzēries, sitis kaju pie zemes un sa-

cījis: „Ne par pašu vilku nebēdāšu!"

Vilks, krūmos stāvēdams, to dzirdējis un uzsaucis: „Andriev,
ko tu tur nu atkal runāji?"

„Ak, cienīgs meža lielkungs, dzērājam dzērāja vīra valoda!"

61. Vilks nes āzi.

J. Sime no v s Dol ē. LP, V, 73. AŠ, 11, 71.

Vilks satvēra azi, pārsvieda uz muguras un stiepa uz mežu.

Kazas prasīja: „Mikiņ, Mikiņ! nu tu aizjāji, bet kad nāksi at-

pakaļ?"

„Redzes gan, ka vedīsies; kas arī var zināt, vai maz jele
vairs pārnāku."

62. Vilks un teļi.

J. Simeno v s Dolē. LP, V, 74.

Vilks, gar teju aploku ložņādams, kari glūn uz teļiem. Saim-

nieks uzsauc: „Neglūni uz maniem teļiem!"

„Ka? vai man tavu teļu nebūs brīv aploka skatīties.'

Piezīme. Vilka atbilde ir pazīstams latviešu sakāms vārds. P. Š.

63. Stirna un vilks.

A. 123. Nie dre Vec-S ē r ē. LP, V, 68. AŠ, 11, 29a.

Stirna reiz paslēpa bērnus šķūnī, piesacīdama: „Bērni mīļie!

nelaidiet neviena iekšā, kamēr es jūs saukšu šādiem vārdiem: bēr-

niņi mīļie, laidiet mani iekšā: pilni ragi siena, pilni ciči piena!"
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Labi! Bet stirna nav gabalu aizgājusi, te vilks klāt ar savu

rupjo balsu: „Bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā: pilni ragi siena,

pilni ciči piena!"
Stirneni tomēr noprot, ka ta nav matēs balss un nelaiž vis.

Vēlāk pārnāk māte, pabada pie durvim un saka:

„Bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā: pilni ragi siena, pilni ciči

piena!" Šie tūliņ pazīst un ielaiž. Stirna pazīdina un drīzi atkal

aiziet; bet šoreiz aizmirst piesacīt, ka sveša nav brīv iekšā laist.

Stirna nav gabalu gājusi, te vilks atkal klāt, balsu labi smalku

spiezdams: „Bērniņi mīļie, laidiet mani iekšā: pilni ragi siena,

pilni ciči piena!"
Stirnēni domā: „Māte jau atpakaļ!" un ielaiž. Vilks aprij

stirnēnus un prom. Pārnāk stirna, tā sauc vaimanas un bēdās

aiztek kalniņā lapsai sūdzēt. Lapsa kalniņā kūra uguni un vārīja

putru. Bet stirna ne pie uguns sildījās, ne arī izvārīto putru strēba,
brēca tikai pēc saviem bērniem. Lapsa saka: „NebrēcL vis, es

tev bērnus gādāšu, paslēpies tikai te aiz krūma!" Un, re, ne visai

ilgi, vilks ari atlīdīs pie lapsas un nosēdīsies pie uguns kura zo-

bus sildīt. Lapsa saka: „Ciemiņ, vai negribi manu izvārīto putru

pabaudīt?"

„Ja, ja, labprāt!"

„Nu, tad atgulies augšpēdu, lai varu putru mutē ieliet!"

Vilks atgulās augšpēdu. Lapsa piesmēla pilnu kausu ar vā-

rošu putru, kā kūpēja vien, un ielēja vilkam rīklē, sacīdama: „Met'

baltu, met' melnu, met' dzīvus kazlēnus!"

Vilks izmeta dzīvus stirnēnus un aizskrēja, briesmīgi sāpes

kaukdams, kā traks projām.

Piezīme. Šai pasakai ir piesprausta vēl šāda piezīme: „Pēc cita at-

stāstītāja meža kaza un nevis stirna." Loti līdzīgu pasaku ir uzrakstījusi ari

A. Miglava Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā. P. Š.

64. Kaza un vilks.

A. 123. L. Ivanovskis Daugavpils apriņķa Kapiņos,

N. Rancāna krājumā.

Mežā mazā istabiņā dzīvoja viena kaza ar diviem kazlēniem.

Katrureiz, kad viņa izgāja laukā zāli ēst, viņa piekodināja bēr-

niem, lai aiztaisa labi durvis, un lai cita neviena nelaiž iekša, ka

tik viņu pašu. Pārnākusi viņa sacīšot smalkā balsī: „Mīlie bēr-

niņi, laidiet mani iekšā! Pilni ciči, pilni ragi balta piena."

Paēdusi zāles, viņa griezās atkal atpakaļ, sacīja augša mi-

nētos vārdus un kazlēni viņu ielaida iekšā. Tad viņa paēdināja

savus bērnus un izgāja atkal zālē.

Reiz par nelaimi visu to bija noklausījies vilks. Kad veca

kaza aizgāja, viņš pienāca pie istabiņas un sauca sava rupja
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balsi: „Berniņi, laidiet mani iekša! Pilni ciči, pilni ragi balta

piena."
No rupjās vilka balss kazlēni pazina, ka tā nav viņu māte

un atbildēja vilkam: „Mūsu māte runā smalkākā balsī, mēs tevis

nelaidīsim iekšā." Vilks nu aizgāja uz kalēju, lai izkalot viņam
plānāku mēli, tad pārnāca atkal uz kazas istabiņu noklausīties,
kādā balsī kaza runā.

Nu atnāca kaza, nostājās priekš durvim un sacīja smalkā

balsī: „Bērniņi, laidiet mani iekšā! Pilni ciči, pilni ragi balta

piena." Bērni ielaida savu māti, kura tos labi paēdināja. Tad

visi aizgāja gulēt, un kad no rīta piecēlās, tad kaza atkal aizgāja

ganībā.
Pēc kāda brīža pielīda vilks pie istabiņas un teica jau smal-

kākā balsī: „Bērniņi, laidiet mani iekšā! Pilni ciči, pilni ragi balta

piena."
Kazlēni atkal pazina svešo balsi un atbildēja: „Mēs nelai-

dīsim, mūsu māte runā smalkākā balsī." Vilks nu atkal aizgāja
uz kalēju, lai izkaļot viņam vēl plānāku mēli. Tad pievilkās sle-

peni pie istabiņas durvim, paslēpās krūmos un noklausījās, kā

kaza runā.

Drīzi vien atnāca kaza, bārdu kratīdama, un sauca: „Bēr-

niņi, laidiet mani iekšā! Pilni ciči, pilni ragi balta piena." Tad

bērni attaisīja durvis un ielaida savu māti. Šoreiz kaza bija ļoti

priecīga, ka bērni nebija laiduši neviena svešinieka iekšā. No

rīta viņa atkal itin droši aizgāja ganīties.

To bija noskatījies arī vilks, kurš pēc neilga laika bija atkal

klāt pie durvim un sauca smalkā balsī: Bērniņi, laidiet mani

iekšā! Pilni ciči, pilni ragi, balta piena."

Dzirdēdami tādu smalku balsi, kazlēni domāja, ka māte at-

nākusi, un attaisīja durvis. Vilks tūliņ ieskrēja istabiņā, nokoda

kazlēnus un norija viņu galu, bet kauliņus salika skapītī, tad aiz-

taisīja atkal durvis un aizbēga projām.
Pēc kāda brīža atnāk arī kaza un sauc: „Bērniņi, laidiet mani

iekšā! Pilni ciči, pilni ragi balta piena." Bet neviens netaisīja

durvju vaļā. Tad viņa atgrūda pati durvis un tik vairs bērnu kau-

liņus atrada skapītī. Tad viņa palika ļoti bēdīga un sāka domāt

par bērnu bērēm.

No rīta kaza jau sāka cept bēru plāceņus, kad atnāca arī

vilks, lai apēstu vēl pašu kazu. Bet sajutis plāceņu patīkamo

smaršu, viņš sāka kazu mīļi lūgt: „Kūmiņ, dod man arī kādu

plāceni, man ļoti gribas ēst." Kaza arī iedod vienu plāceni, kuru

vilks tūliņ apēd.
Vilks atkal lūdz: „Kūmiņ, dod man plāceni!" Kaza, labi

zinādama, ka vilks apēdis viņas bērnus, negrib vairs dot, bet

pēdīgi tomēr iedod. To apēdis, vilks lūdzas atkal.
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Kaza atbild: „Es tev vairs nedošu, tadel ka tu manus bēr-

nus apēdi."
Vilks saka: „Ja nedosi plāceņa, tad apēdīšu tevi pašu, ka

jau apēdu tavus bērnus."

Kaza atbild: „Pagaidi! kad izcepšu, tad došu." Ar šiem

vārdiem viņa ieliek krāsnī tukšu pannu. Kad panna bija jau no-

degusi sarkana, viņa uzsauc vilkam: „Plācenis gatavs, izkar labi

garu mēli!"

Kad nu vilks atplēš muti un izkar mēli, tad kaza iesviež tam

nodegušo pannu kaklā. Vilks no lielām sāpēm bēg mežā iekšā,
bet kaza ar skruķi dzenas tam no pakaļas un tikmēr sit, kamēr

nosit.

Mājā pārnākusi, kaza pataisa mazu šķirstiņu, ieliek tur savu

bērnu kauliņus un aprok tos savas mājiņas tuvumā. Tad viņa
sataisa bagātu bēru maltīti un sasauc arī savas kaimiņienes uz

bērēm.

Kazai nu gan bija vieglaķa dzīve, bet pati viņa bija daudz

bēdīgāka.

Piezīme. Šī pasaka ir valodas ziņa pārlabota un tadel arī tulkota

rakstu valodā.

Lai mes redzētu, kas šajos pasaku variantos varētu but no Stendera pa-

saciņas (40) nācis, tad uzrakstīsim še arī to:

„Kaza, pļavā aiziedama, savu kazlēnu stallī pamet un tam

cieti piekodina, tam nebūs priekš vakara durvis atvērt un ne-

kādu svešu ielaist, bet durvis cieši aiztaisīt. Kad jau aizgājusi
bija, nāk vilks pie durvim un klauvē. Kazlēns vaicā: „Kas te

ir?" Vilks atbild: „Es esmu, ielaid mani!" Kazlēns, mātes

vārdu pieminēdams, saka: „Māte man aizliegusi svešu ielaist." —

„Es neesmu kāds svešais," atbildēja tas vilks, „jo es esmu tavs

rads un znots." Bet kazlēns atkal sacīja: „Tev neva bārzdas,

es tev nevaru ielaist." Tad bij vilkam ar kaunu atkal aiziet, kur

tas nācis. Būtu kazlēns mātes vārdu nicinājis un vilku ielaidis,
tad būtu tas vilka zobus gan manījis."

65. Mājas lopi ceļ ēku.

1. A. 130A. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienavā.

LP, I, 159. AŠ, 11, 51k.

Reiz āzis, auns, zostēviņš, gailis un kaķis kopā gājuši pa-

stagāties; bet mežā tiem uzbrukuse nakts. Nu visi nosprieduši

būdiņu celt. Azis apņēmies saviem ragiem baļķus lauzt, auns ar

savu pieri zarus nošķibīt, kaķis saviem nagiem sūnas sakasīt, ar

ko baļķu šķirbas aizsūnot, gailis upmalē jumtam meldrus lauzi

un zostēviņš saviem platajiem spārniem jumiķa amatu izpildīt.
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Tā nu būdiņa bijusi viens, divi gatava. Pēc vakariņām gā-

juši visi gulēt: auns krāsns priekšā, kaķis uz krāsni, zostēviņš

plāna vidū, āzis galda galā un gailis luktā. Saticīgie ceļa biedri

drīzi krākuši savā būdiņā.

Ap pusnakti vilka mate vedusi savus divus dēlēnus amata

mācīt un nevilšu uznākusi uz jauncelto būdiņu.

„Nu brīnumi!" viņa tudal iesaukusies, „šorīt nacam pa to

pašu vietu un neredzējām nekā. Skaidri, kā no zemes izburta."

„Mamiņ, iesim iekša, redzēsim, kas būdiņa majo!" vilcēni

lauzušies.

„Ne, ne, bērniņi! Visur, bet tikai te ne, ja negribam briesmas

tikt!"

Vilka māte, to teikdama, aizsteigusies gar upmali vien līdz

kādam pakalniņam, kur nolikusies uz kreiso ausi un aizmigusi.
Bet viens no vilcēniem pa to laiku aizsteidzies līdz būdiņai at-

pakaļ un iegājis iekšā. Azis, laipns, vīrs būdams, tūdaļ apkampis

ienācēju tik mīļi saviem ragiem, ka visi logi nobrikšķējuši. Citi

biedri arī atmodušies un tūdaļ steigušies viesi saņemt: auns ar

pieri glaudījis sānus, zostēviņš izklapējis kažoku, kaķis no prie-
kiem šķaudījis vien un paijājis nagiem ģīmi un gailis, nevarēdams

naktī redzēt, saucis: „Kur, kur? dod man ar'!"

No rīta vilka mate prasījusi dēliņam, kapec mati izplūkāti,
kur tādi zilumi gadījušies.

„Ja, māmiņ, kamēr tu gulēji, gāju raudzīt, kas būdiņā labs

dabūjams. Bet durvis atverot, mani viens dzelzs dakšām tūdaļ

piespieda pie sienas, otrs sita ar bomi pa ribām, trešais knāba

kaustuvē un pēra divām plenicām, ceturtais spļāva acīs un cirta

pliķus un piektais sauca: _„Kur_ ir, kur ir? — dod man ar
1

!"

Laime, ka no piektā tiku vēl vaļā!"

„Nekas, dēliņ, kāpēc tu gāji. Vai neteicu, lai neiet!"

2. A. 130A. Kalniņš Cenas muižā, A. Bīlenšteinakrājumā»

H. Bīlenšteina Jiermārchen" 27. LP, VI, 36, 9.

AŠ. 11, 51i.

Reiz saimniece sacīja saimniekam: „Pardosim cavu ziigu; tu

redzi, mums nav ēdamā vairs!"

Gailis, krāsns cauruma to dzirdēdams, aizgāja pie zirga un

sacīja: „Bēdz uz mežu, tevi rītu pārdos!"

Labi! Saimnieks rītā aiziet uz stalli, neatron zirga vairs.

Tad saimniece sacīja atkal: „Nokausim savu bulli (vērsi), mums

nav vairs ēdamā." Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, aizgāja

pie buļļa un sacīja: „Bēdzi uz mežu, tevi rītu kaus nost!"
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Labi! Saimnieks rītu aiziet uz kuti, neatron buļļa vairs. Tad

saimniece_ sacīja atkal: „Pardosim savu pīli; tu redzi, mums nav

vairs ko est dot."

Gailis, krāsns cauruma to dzirdēdams, aiztecēja pie pīles un

sacīja: „Bedz uz mežu, tevi rītu pārdos!"
Labi! Rīta saimnieks aiziet uz kuti, neatron pīles vairs.

Tad_ saimniece sacīja atkal: „Noka_usim mūsu gaili, mums

nav ko est dot!" Gailis, krāsns caurumā to dzirdēdams, uzkāpa
jumta un dziedāja: „Ķiķerigī! nedabūsi vis mani!" un aizlaidās

uz mežu. Tur nu pa visiem uzcēla māju un mājoja kopā, katrs

savu darbu darīdams:_ zirgs nesa malku, bullis klāja galdu, pīle
kura uguni un gailis vārīja.

3. A. 130A. J. Bechmanis (Pogu Jānis) Brambergā, Brīv-

zemnieka kr., „M ūsu t. pasakas" I, 3. LP,VI, 36, 6.

AŠ, 11,511. Vāciski atstāstīts Jiermārchen"

Nr. 26. Anm. 2, 1.

Senos vecos_ laikos visi māju lopi draudzīgi dzīvojuši kopā.
Tiem bijusi mežā būdiņa, sūnām taisīta. Bet ir še tiem nebijis
ilgi miers, jo būdiņu uzgājis vilks un tīkojis pēc taukā sivēna.

Kadu dienu, kad sivēns sildījās būdiņā pie uguns, vilks to no-

kampis un rāvis laukā. Bet sivēns, no pirmām bailēm atjēdzies,
neganti saucis: „Kur vīri, kur vīri?"

Tūliņ pieskrējis klāt vērsis un piespiedis vilku ar saviem

asiem ragiem pie sienas un auns nu tikai devis ka devis vilkam

pa muguru, kamēr šim stīvam, greizam ar kaunu bijis jāšmauc
projām.

Bezkaunīgais vilks, gribēdams atriebties, uzsūtījis lopiem uz

kakla dažādus zvērus, bet lopi vienis prātis katru reizi pratuši

uzmācējiem atturēties pretī.

Vilks, to redzēdams, nogājis pie Ziemeļa, niknākā Vēja mātes

dēla, un lūdzis šim palīdzēt izdzīt lopus no būdiņas. Ziemelis, kam

patīk tādi darbi, nogājis uz mežu un pūtis tik briesmīgi, ka ūdeņi

sasaluši un sniegs nācis aumaļām no gaisa zemē.

Vērsis, nevarēdams vairs paciest niknā vēja un salnas, līdis

arī būdiņā; bet nevilšus aizķērušies viņam ragi un — būdņia sa

gāzusies. Lopi redzēdami, ka nu citādi nevar glābties no posta,

gājuši dzīvot pie cilvēkiem, kur tie palikuši vēl līdz šo(ai) baltu(ai)

dienu(ai).

Ziemelim no ta laika ta paticies nikni pūst, ka tas katru gadu

lielajā mežā, šņākdams krākdams, laiž savu vēju vaļā. Tada laika
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arī pats vilks, sasalis un novārdzis, bēgšus beg no meža ara, ne-

varēdams paciest salto Ziemeļa vēju.

Piezīme. Vēja matēs dels līdz šim nav konstatēts drošās tautas tra-

dicijās. Citādi šī pasaka tomēr nav apšaubāma. P. Š.

4. A. 130A. A. Tērauds Erglos, 1863., A. Bīlenšteina krājumā.

LP, VI, 36, 2. AŠ, 11, 51g.

Viens saimnieka dēls gribēja kāzas taisīt un ielika vērsi, vepri,
avinu un gaili barot. Kādreiz avins sacīja: „Mīļi brālīši! mūs jau

laikam kaus, tādēļ bēgsim labāk uz mežu!" Un visi aizbēga mežā.

Tur vērsis un avins sacīja: „Taisisim kadu maju, kur varam

dzīvot!"

Bet vepris un gailis teica: „Mes kautkur pa to laiku padzī-
vosim!"

Labi! Vērsis un avins uztaisīja māju. Kad ziema pienāca,
šie arī vepri un gaili pieņēma. Bet kādreiz gar to māju vilki gāja

garām un viens vilks iegāja iekšā. Tikko bija iegājis, tad skrēja
vērsis un dagrūda vilku pie sienas; vepris kur ņēma, tur lampa;
avins atkal strādāja durdams un gailis laktā kladzināja.

Vilks, uz citiem vilkiem aizskrējis, sacīja: „Mīlie brālīši!

kad es iegāju, tad daskrēja lielais krievs un dagrūda pie sienas;

sprancūzis, kur ņēma, tur lampa un uzāris sita ar kulakām; bet

viens paaugsti stāvēja un sacīja: „Padai tudi! padai tudi!" [kr.
ry;xbi, dod šurp!]. Būtu tas nācis zemē, tad es dzīvs ne-

būtu palicis."

5. A. 130A. A. Jaunzeme Lizuma, A. Bērzkalnes krājuma.

Kādu reizi āzis, gailis un zosu tēviņš izgājuši no mājām lai-

mes meklēt. Te pienācis vakars un viņi uzgājuši mežā mājiņu,
kur apmetušies par nakti. Azis uzkāpis uz lāvas, gailis laktā un

zosu tēviņš aizdurvē.

Turpat mežā dzīvojusi vilku māte ar saviem diviem dēliem,

kura gājusi pastaigāties un uzgājusi mājiņu. Jaunākais vilku mā-

tes dēls gribējis iet mājiņā paskatīties, bet vecākais teicis, lai

neejot. Jaunais tomēr nepaklausījis un iegājis mājiņā.
Te uzreiz zosu tēviņš ieraudzījis un sācis ar saviem platajiem

spārniem sist, izdzirdis arī āzis, kurš gulējis uz lāvas, un devies

tūliņ jaunajam vilcēnam virsū ar asajiem ragiem. Šis nabadziņš

nezinājis, kur sprukt, domājis, kas tie par dūčiem, kuri durstot

sānus, bet gailis laidis savu skalo balsi vaļā:

„Nes šurp, nes šurp, dod man ar!"

Jaunais vilciņš aizgājis pie savas mātes un vecākā brāļa tīri

stīvs un apsolījies nu svēti klausīt vecāku vārdus.
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66. Vērsis ceļ ēku.

1. A. 130A. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka krājumā,

„M ū s v t. pasakas"! LP, VI, 36, 3. AŠ, 11, 51a. Vāciski

atstāstīta H. Bīlenšteina „T iermārc h c n" 26.

A n m. 2, 2.

Reiz vērsis visus mājas kustoņus saaicināja kūti būvēt. Visi

arī sanāca. Be,t kad sāka būvēt, tad cits pēc cita aizgāja, jo darbs

bija grūts. Nu vērsis viens pats kūti būvējis: ar ragiem dzinis

baļķus augšā un lielām pūlēm to taisījis gatavu.
Kad uzbūvējis, tad vērsis nav neviena cita kustoņa gribējis

laist iekšā. Bet zoss teikusi: „Es visas sūnas izvilkšu no sienām

un tev būs vēl aukstāki nekā ārā."

Gailis un vistas sacījuši: „Mes jumtu nokasīsim, tad sniegs
snigs iekšā! ..."

Tā nu ikkatrs mājas kustonis stāstījis savu sliktumu, ko darī-

šot, ja nelaidīšot iekšā. Vērsim bijuši jālaiž visi iekšā.

Kādu laiku tur kūtī mierīgi dzīvojušiem, pie tiem atnācis

vilks. Bija tumšs un vilks neredzēja nekā. Bet tikko mājas ku-

stoņi saoda vilka smaku, tie visi skrēja tam virsā. Vērsis ar ra-

giem visupirmais iegrūda tam sānos, suns ar zobiem metās tam

klāt, pīle ar knābi bakstīja to un gailis no lakts kliegšus kliedza:

„Nāk, nāk dīkā! Nāk, nāk dīkā! Dodat man ar'! dodat man ar'!"

Vilku sagrāba briesmīgas sāpes un bailes. Tas muka pa kūts

durvim laukā, mežā iekšā. Tur tas satika draugu, kas arī patlaban

taisījās iet uz vērša māju .

„Tur tu neej!" teica vilks vilkam, „mani tur nupat tikko neno-

galināja. Vispapriekš man krita virsū viens ar divzaru dakšām,
otrs ņēmās plēst manu pavēderi, itkā gribētu noplēst visu ādu,

trešais ar īlenu man varen dūra, vai_ sānus pušu gribēja pārdurt,

un tad vēl viens cits pašā augšā brēca: „Dodat man ar', dodat

man ar'!"

Tas tur pašā augšā bija laikam tas visustiprakais, ar garu

sarkanu bārdu, cik tumsā varēju redzēt. Tas pilna kakla kliedza:

„Nāk, nāk, dodat man vienam pašam!" Bail man bija, ka nezi-

nāju, kur sprukt, labi ka tiku ārā, savā paša ādā. Neej labāk turp,

citādi tev tāpat ies."

No tas reizes neviens vilks vairs nedrīkstēja iet maju kūtī.

2. A. 130A. S. Kaševa Baltinava, R. Tabines krājumā.

īt viersis par mežu, sateik vucvnu un vaicoj: „Kur, vucvn,

īsi?"

„Nu zīmas uz vosoru īsu", atsoka vucvns.

„Isim kūpā un dzeivuosim!"
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It jī tuoļuok, sateik cyuku. „Cyaka, kur īsi?" vaicoj vierss

ar vucynu.

„Nu zīmas uz vosoru īsu," atbild cyuka.

„Ej ar mums reizē! Tūlaik dzeivuosim kūpā!"

Nyu prīškā jīm aizīt zūss. „Zūss, kur īsi?" tī vaicoj.
„Nū zīmas uz vosoru," atsoka zūss.

~Ej ar mums reizē! Tūlaik dzeivuosim kūpā!"

It, īt jī un sateik gaili. „Gaili, kur īsi?" vaicoj.
„Nu zīmas uz vosoru", atsoka gails.

„Ej ar mums reize!"

Vot īt jī visi un īdami runoj, kai byus dzeivuot. Un vierss

soka: „Bruoļi, suoksim ustobu taisīt!"

Bet vucyns soka: „Es nasabeistu soltuma, man ir sylts kažuks

un sveita [kr. cbhtB, svārki], es i tai puordzeivuošu."

Cyuka otkon runoj: „Es nasabeistu soltuma. Es īsarausšu

zemē, i bez ustobas puordzeivuošu!"
Zūss ar gaili soka: „A mēs sēdēsim zam bīzu egles zoru: vīns

spuorns zam suonim, ar ūtru apsasegsim, i taipat puordzeivuo-
sim."

Vierss redz, ka ir slikti, ka patim daīs ustobu taisīt. Jis soka:

„Es taisīšu ustobu, bet juo jyus īsit, nalaisšu."

Vierss stuoj pi dorba, dreiži pataisa ustobu, lem pats vydā
un dzeivoj. Atīt soltais zīmas laiks. Vucyns īt uz vierša ustobu

un teic: „Viersi, laid ustobā!"

„Nalaisšu, tev ir syltais kažuks un sveita, tev ir sylts."

Vucyns soka: „Juo nalaissi, tod es kai skrīšu, tai izlausšu

durovas, un tu pats salsi."
Vierss īlaiž vucynu sova ustoba. Par nagaru laiku atīt cyuka

un soka: „Viersi, laid ustobā!"

„Nalaisšu!" atsoka vierss, „Tu vari īsarakt zeme un tev byus

sylts."
„Juo nalaissi, es izrakšu pamatus (pavaļes) i tu pats saļsi."
Vierss īlaiž cyuku. Par nalelu laiciņu atīt zuss ar gaili un

soka: „Viersi, laid ustobā!"

„Nalaisšu! Kam napaleidzējāt taisīt?" atsoka vierss.

Zūss soka: „Es izvolkuošu torfu nu bolkom."

Gails soka: „Es lekšu uz ustobas, nūrausšu smilktis i tu pats

salsi."
Un vierss īlaiž obejus. Tai jī vysi puordzeivuoja zīmu un sa-

gaidīja vosoras.

3. A. 1308. R. Tabine Rēzeknes Birz galos.

Tys beja tajūs laikūs, kod vysi lūpi paši nūteicja sovu liktini,

paši beja sovas dzeives kungi. Vysi jī dzeivuoja mīrīgi, baruojās

ar zaļu zuolīti, dzēra strauta yudisniņu.
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Reizi vierss, dzardams yudini, padzierda, ka zeme duu. Un

lūpu gudrības gruomotā beja rakstīts, ka zeme dunēs tod, kod ty-
vuosīs zīma, lai iznycynuot dzeivu radību. Vierss to zynuoja un,

gluobdams sovu dzeivi, laidjās bēgt. Skrīn, skrīn — pīsalīc, pīlīk
ausi pi zemes, pasaklausa — dun, un skrīn tuoļuok.

Tai skrīdams, jis satyka vucvnu. Vucyns prosa: „Viersi,

bruol, kur tai skrīdams?"

„Nav labi", atteic vierss, „zīma tyvuojas, juobag."

„Jem mani leidza!" soka vucyns.

„Labi, skrīsim!"

Nyu jī skrīn divotā. Paskrīn gabaliņu, pīlīk ausi pi zemes, pa-
saklausa — duņ, un otkon bāg. Tai divotā bāgdami jī sateik

vepri.

„Kur tai skrīdami?" vaicoj vepris.

„Slikti, zīma tyvuojas", atteic bēgli.
„Pajemit mani leidza!" soka vepris.

„Labi, skrīsim!"

Nyu jī skrīn trejotā. Paskrīn, paskrīn — pīlīk ausi pi zemes

— duņ, un otkon tuoļuok skrīn. Tai skrīdami, jī sateik gaili un

zūsi. Tī prosa: „Kur tik dreiži skrīdami?"

Un bēgļi atsoka: „Slikti, zīma tvvuojas, juobag."

„Pajemit myusus leidza!" lyudzās putni.

„Labi, skrīsim!"

Nyu jī skrīn pīcotā. Paskrīn, paskrīn — pīlīk ausi pi zemes —

duņ, un otkon bāg. Bet tovu nalaimi! Tai skrīdami i namanēja,

ka cels beidzās un jīm prīškā stuov lels mežs. Kur nyu skrīt? Kū

darīt? Bet zeme vys cīšuok duņ. Daīs nūsaļt! Dūmoj. dūmoj,
kū darīt, kū nā; golā vierss soka: „Bruoli, tikpat nu zīmas nanū-

bēgsim, juo ceļa nazynom. Celsim ustobu, tad vysim byus sylts."
Dorbs gon lūpim na pa pruotam. Un vepris soka: „Ka tev

baist zīmas, cel vīns ustobu; es īsarakšu syunuos, un man byus

sylts." Un vepris aizīt krukšinuodams.

Un vucvns ari soka: „Man ir sylts kažuks; es paleisšu zam

egles zorim un nanūsolšu."

Un gailis ar zūsi ari runoj: „Mums ir syltas spolvas. Mes

īleksim kūkā, vīnu spuornu liksim zam suona, ar ūtru apsasegsim
un mums byus sylts. Cel tu vīns ustobu, ka tev solts."

Un vvsi leidzbēdzēji izkleida pa mežu, palyka vierss vīns.

Ni tam sylta kažūka, ni ari smeceres ar kū syunuos īsarakt, ni ari

spuornu — nav kū darīt, juostuoj pi dorba. Un vierss pīlauž ar

rogim kūku, ar kuojom pīplēš syunu un stuoj pi dorba. Par laiku

ustoba gotova. It vierss ustobā, aiztaisa durovas un dzeivoj.

Pašulaik i zīma kluot. Apsedzja zemi ar boltu pologu, ap-

sedzja kūkus un suoka meklēt, kū varātu sasaldīt. Vierss tup sovā

ustobā un smejas, bet vucyns ar vvsu kažūku suok treisēt. Cik
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namīdzās pi kūka, cik naslēpās zam egles zorim, bet zīma vys

tvvuok tam glaužas un kažūkā lem. Gudroj vucyns, kū darīt?

Itu uz viersi, bet kauns. Golā mat kaunu molā, īt uz vierša usta-

biņu, syt pi duru un lyudzās: „viers, bruoļ, īlaid mani apsasildīt!"

Bet vierss atsoka: „Nalaisšu! Kam napaleidzeji ustobu tai-

sīt? Ej tinīs sovā kažūkā!"

Redz vucyns, ka ar lobu natiks īkšā, suok pīdraudēt: „Juo
nalaissi ar lobu, īsu ar slyktu: ar rogim apdauzīšu ustobas pakšu
un tova ustoba sakriss. Tad salšu es., salsi i tu."

Redz vierss, ka nabyus labi, īlaiž vucynu ustobā. Tai kaidu

laicņiu jī dzeivoj divotā. Bet zīma ar vīnu vairuok sajem spāku
un lem syunuos pi vepra. Tys redz, ka byus slikti, lem nu syunu

uorā un čāpoj uz vierša ustabiņu. Pīguojsi kluot, syt durovās un

lyudzās: ~Viersi, bruol, laid apsasildīt!"
Bet vierss atsoka: „Nalaisšu! Kam napaleidzeji ustobu

celt?"

Un vepris soka: „Juo nalaissi ar lobu, īšu ar slyktu: izrakšu

ustobas pamatu, ustoba sakriss. Salšu es, bet salsi i tu."

Vierss redz, ka nabyus labi, īt, laiž vepri ustobā un nyu jī
dzeivoj trejotā. Paīt vēl kaids laiciņš, atskrīn gails ar zūsi, sytas

durvuos un lyudz, lai laiž īškā. Vierss nalaiž: kam dze [kr. Ae, tā]

napaleidzējuši ustobu celt.

Nyu gails ar zūsi soka: „Juo nalaissi ar lobu, īsim ar slyktu.
Es ar sovu plotu knuobi izvolkuošu syunas nu sīnom un zīma

leiss ustobā."

„Un es," soka gails, „lekšu augši, nukasšu spalus nu grīstu —

salsim mes, bet salsi i tu."

Vierss redz, ka nabvus labi, īt, laiž zūsi ar gaili ustobā un

nyu jī dzeivoja pīcotā. Žīma dusmīga skraida pa mežu un nevīna

navar nūsaldēt. Nadabuojose lūpu, ķērās pi zvēru, bet tī nanū-

sabeida.

Luocs īleida olā, lykuos uz suona un kruoc vīn gulādams,

gaida, kod saulīte grīssīs uz vosoru, un zīmas soltumu nabādoj.

Mīgs ari jam taids lels, ka ir par ēdīni līk aizmirst. Kod saulīte grī-

žās uz vosoru, luocs apsagrīza uz ūtra suona, pazeida lelu depi
[ķepu] un otkon aizmyga. Cyti zvēri šitaipat: kurs īleida olā un

aizmyga leidz pavasaram, a cyts par zīmu nabādoj.

Vysgryutuok kluojuos naboga vylkam. Vēl tū zīmas soltumu

varātu pacīst, bet olkonums, tys par daudzi mūka. Un te nikur

nikuo navar nūķert, vvsi izbāguši: kurs olā, kurs kūka dūbumā.

Staigoj nabogs dīnu, staigoj ūtru, golā tai staiguodams īsadur uz

lūpu ustabas.

„A, te nazkas naradzāts, vajag pasaklausīt!" dūmoj vylks. Tai

jis tup, klausuos un dzierd, ka lūpi sovā storpā sarunuojās. Vylks

nūsaklausa, īt pi durovu, sytuos un soka: „Ilaidit īškā apsasildīt!"
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Vierss dzierd, ka na taida voluda un soka: „Tu naesi nu

mvusu saimes, ej prūjam!
44

Bet vvlks naīt, dūdas uz gudrim: Jlaidit" soka, „pasildīt kot

[kr. xoTb, kaut] vīnu kuojinu!'
4

„Nu kuodel kuojas nalaist? 44 dumoj vierss.

Īlaiž vīnu kuoju, bet vvlks soka: „Ka īlaidi vīnu kuoju, īlaid i

ūtru!
44

Vierss īlaiž i utru kuoju, un nyu vvlks otkon runoj: „Ka maņ
īlaidi utru kuoju, īlaid i trešu i caturtu!

44

Vierss īlaiž un vvlks soka: „Kur munas kuojas, tur nu es pats!
Nyu es tevi apēsšu, man gribis ēst.

44

Vierss redz, ka byus slikti, sauc vepri un vucynu paleiga. Tī

atskrīn un klīdz: „Kas te? Vvlks! Nu, bruoļi, kūpā pi dorba! 44

Nu suok vylku badīt: vierss dur ar rogim, sper ar kuojom, vu-

cyns ar rogim, vepris ar zūbim, tai knaibīja un syta siermū gostu,
ka tys nu suopēm suoka kaukt. Te vēl zūss ar gaili kluot: zūss

skrīn un knīb, bet gails lac augši un klīdz: „Kai jemšu zūbynu,
tai golva nūst, tai golva nūst, un pats ar pīšim viersā! 44

Vylks redz, ka slikti un tai tik monuos, ka uorā tikt. Golā

laimējuos tam pusdzeivam izskrīt nu lūpu ustobas. Bāg vvlks par
mežu un kuru vylku sateik, tam soka: „Vai, bruol, nav labi! Na-

staigoj uz tū pusi, kur lūpu ustoba! 44

Un vylks ar leikumu guoja car [gar] lūpu ustobu un lāpi ilgi

mīrīgi tur dzeivuoja un vēl šūdīn dzeivuotu, juo lauds nabvutu jūs

pajēmuši sovā apguodībā.

4. A. 20C. 130A. J. Buorbals Preiļos. B. Spula krājuma.

Pi vīna saiminīka beja lels viersis. Par vosoru saiminīks tū

dzyna gonūs, bet kad atguoja rudiņs, jis īspīdja viersi klāvā. Nu

kļāva pyune beja patuoli; jis, nagribādams nuosuot vieršam ba-

rūkles, apsēja tam ap kokļu saitu un, aizvedis uz pyuņi, dasēja tū

pi vysa sīna.

Par zīmu viersis pīstuovēja lelu gubu māslu. Kad atguoja pa-

vasars, saulīte suoka cīši sildīt. Nu māslim suoka īt garaiņi.
Viersis, padūmuojis, ka zeme jau dagūt(e), atsaruovja nu saitas,

izlauzja durovas un izskrēja nu pyuņes uorā. Skrīdams par tei-

rumu, jis sateik vepri. Vepris vaicoj nu vierša: „Uz kurini skrīsi.

bruolīt? 44

Tys atbild: „Kur es dzeivoju, tur zeme dagut(e), 44

un oba divi

skrīn tuoļuok.
Skrīdami uz teiruma, jī sateik vucynu. Tys vaicoj nu jim:

„Kur jyus skrīsit, bruolīši?
44
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Tī atbild: „Tur tuoļuok zeme dagūt(e) — skrīsim reizē, cy-
taidi sadegsim!

4 '

Un vysi, skrīdami tuoļuok, uz teiruma sateik

gaili.

Tys_nu jim vaicoj: „Uz kurini skrīsit, bruolīši?"

Skrējēji atbiļd: „Tur tuoļuok zeme degūt(e), bēgsim reizē,
cytaidi sadegsim!" Un vysi četrus skrēja tuoļuok.

Tai skrīdami jī tyka_lelā mežā. Par vosoru jim beja labi

dzeivuot mežā, juo beja lūti sylts. Kad atguoja rudios un suoka

salt zeme, viersis atguoja da vepram un sacīja: „Taisīsim ustobu,
cytaidi mes sasalsim par zīmu!"

„Vepris uz tu atbildēja: „Es par zīmu varu īsarakt syunuos,
un tur maņ byus svlts."

Tad viersis, aizguoja da vucynam, sacīja: „Taisīsim ustobu,
cytaidi mes sasalsim par zīmu!"

„Vucyns atbildēja: „Tais, ka gribi, bet es, atsaskrīdams, pa-
sisšu ar rogim prīdē, maņ i sylts byus."

Tad viersis aizguoja da gailam un sacīja tam: „Taisīsim
ustobu, jo tai par garū zīmu varam sasalt."

Gails tam atbildēja: „Tais, ka gribi, sev ustobu, bet es īskrīšu

eglē, pasisšu ar spuornim un maņ byus sylts."

Tai, nasagaidijis ni nu vīna paleiga, viersis vīns pats stuojas pi

dorba un iztaisīja sev ustobu.

Kad īstuoja cīši leli soltumi, tad atguoja da vieršam vepris

prasītūs, lai tys īlaiž jū ustobā. Bet viersis sacīja uz vepra: „Es
tevis vydā nalaisšu, tamdēļ ka tu napaleidzēji maņ taisīt ustobas."

Vepris pidraudadams uz tu atbildēja: „Juo tu manis nalaissi

ustobā, tad es tev parakšu pasīņi — tev byus solts i maņ."
Viersis nusabeida un īlaidja vepri ustoba. Tad atguojis vu-

cyns suoka lyugtīs, lai viersis īlaiž jū ustobā.

Viersis sacīja vucynam: „Es tevi vyda nalaisšu, tamdel ka

tu napaleidzēji maņ taisīt ustobas."

Vucyns pīdraudādams sacīja: „Juo tu manis nalaissi vydā,

es atsaskrējis kai dūšu ar rogim sīnā, tai izskrīs sīnai bolkas —

tev byus solts i maņ."
Viersis nūsabeida un īlaidja vucynu ustobā.

_

Tad atguoja da

vieršam gails. Jis suoka lyugtīs, lai viersis laiž jū ustobā.

Viersis atbiļd: „Tamdēl ka tu maņ napaleidzēji ustobas taisīt,

es tevis vydā nalaisšu."

Gaiļs pīdraudādams sacīja: „Ka tu manis nalaissi ustobā, es

izskrīšu uz jumta, paplēsšu jumtu un viersejū greidu — tev byus

solts i maņ."
Viersis nūsabeida un īlaidja gaili ustobā. Par nakti aptyka jus

vylki ustobā. Tī syutās vīns ūtru, lai līn ustobā. Vīns nu tīni

atsasaucja: „Es leisšu ustobā, bet maņ par tū byus leluoka dala

gaļas." Tū pasacījis, īleida pa lūgu ustobā.
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Viersis, nūskrējis nu cepļa, damīdzja vvlku pi šinas. Vepris
ar zubim kūdīja vvlkam suonus. Vucvns ar rogim badīja. Gails,

uz_ cepļa bvudams, klīdzja: „Palaidīt mani, es jū uz reizes sa-

plēsšu!"

Vvlks izskrējis sacīja: „Es tus, kur mani syta zeme, nasa-

beidu, bet tuo — kur uz cepļa." Tai vvlks aizguoja pa ceļu.

67. Cūka ceļēku.

1. A. 130A. A Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava.

LP, I, 161. AŠ, 11, 51e.

Kuilītis bija nodomājis mājas celt. Viņš lūdza vērsi, tekuli,

laci, zostēviņu un gaili talkā. Bet visi atteicās un aizbildinājās ar

šādiem tādiem steidzamiem vasaras darbiem: vērsim jābeidzot

pļava pļaut, tekulimjamācot jēriņi lēkāt un badīties, lācim jāpār-
lukojot dravas, zostēviņam jāsargājot zoslēni un gailim iktrītiņus
jāmodinot puiši un meitas. Kuilis nu raka viens pats pamatu mā-

jiņai un līdz rudenim bij ziemas miteklis gatavs.

Drīz arī uzkrita pirmais sniegs, bet kuilītis par to tikai pa-

smējās. Te kādu dienu kuilīša mājiņās ienāk vērsis, tekulis, lācis,

zostēviņš, gailis un lūdzās sasildīties. Bet kuilītis atbild: „Vērsim
mana mājiņa par mazu, tekulim trūkst aizgaldas, lācim par siltu,

zostēviņam nav ūdens peļķes un gailim trūkst laktas."

Nu ņēmās vecie draugi kuilīti lūgties, kamēr beidzot taču pie-
lūdzās. Bet otrā rītā, vēl visiem guļot, kāds atkal bungoja pie
durvim.

„Kas tur?" kuilītis jautajā.

„Tavs radinieks vilks! Palaid iekša, esmu nejauki nosalis."

„Mana mājiņa vairāk nav rūmes", kuilītis atbildēja.

Bet vilks bezkauņa, kad tā ne, ielēcis pa lodziņu. Tomēr tāda

pārdrošība rada gabalam dārgi maksāja. Visi acumirklī saklupa
tam virsū un kūla tik ilgi, kamēr atkal izlēca pa lodziņu ārā.

Lapsa, to redzēdama, izlikās loti nožēlojam vilku. Tā grib vilku

piejokot un tādēļ saka: „Krusttēv, tāda netaisnība nudien vēl nav

redzēta. Bet, krusttēv, kas mums ar šiem pintiķiem? Kāp man

mugurā, es aiznesīšu tevi, sasisto, uz kādu vietu, kur gula tik silta,

kā pirtī."

Vilks paklausījis. Bet tikko vilks kūmiņam mugurā, te kū-

miņš bļauj pilnā kaklā: „Nākat,_nākat skatīties, kā nekultais iz-

kulto nes!" Vilks no kauna aizbēdzis.
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2. A. 130A. J. Bechmanis Bramberga, Brīvzemnieka krā-

juma, „M us v t. pasakas" 5. LP, VI, 36, 4. AŠ, 11, 51b.

Vāciski atstāstīta li. Bīlenšteina „T ierm ār-

che n" 26. Anm. 2. 3.

Citu reiz bijis kādam saimniekam vepris. Saimnieks kopa

vepri ļoti maz, un maz par to bēdāja. Vepris redzēdams, ka pus-

badā un aukstumā jādzīvo, atstāja savu saimnieku un aizgāja pro-

jām lielā biezā mežā. Še viņš būvēja sev māju un palika pats par

saimnieku. Kādu dienu satika viņš mežā lielu bulli un prasīja:

„Kur tu, tāds ķēms, iesi?"

„Mekleju sev saimnieku", teica bullis.

„Nu, tad labi, līgsti pie manis par kalpu!"
Bullis ari salīga, un nu gāja abi divi tālāk, kamēr satika tekuli,

zosu tēviņu un gaili. Visi šie salīga pie vepra par kalpiem un

palīdzēja tam taisīt mājas. Bija jau stipra ziema, kalpi strādāja

laukā, bet vepris, kā jau saimnieks, kurināja krāsni un mīcīja maizi

cepšanai.
Te ienāca lapsa un lūdza, lai ļaujot apsildīties. Vepris atvē-

lēja, bet pieteica, ka lai nekā neaiztiekot, citādi saukšot tūliņ vīrus.

Lapsa, gaili redzēdama, laizījās vien, bet nedrīkstēja viena nekā

iesākt. Labi sasiluši, tā gāja projām un ceļā satika vilku. Šis bija
it nosalis un prasīja kūmiņam, kur viņš gan dabūjis tik labi sa-

sildīties. Lapsa stāstīja, ka pie vepra loti silta istaba, bet lai tik

neaiztiekot kalpus, tad klāšoties slikti.

Vilks nu iegāja pie vepra un lūdza, lai ļaujot apsildīties. Vep-

ris atvēlēja pieteikdams, lai nekā neaiztiekot. Vilks sasila it ātri,
un nu tam sāka jau siekalas tecēt, uz vepra skatoties. Tas nespēja
noturēties un —uz reizi bij veprim pie rīkles. Vepris nabadziņš

kliedza, ko spēja: „Kur vīri? kur vīri?"

To izdzirda vepra kalpi. Pirmais ieskrēja bullis un piespieda

vilku ar ragiem pie sienmala, ieskrēja tekulis un deva vilkam pa

muguru, ka paukšķēja vien, ieskrēja zosu tēviņš un nošķērēja vil-

kam ausis, un gailis, istabas augšā stāvēdams, saukšus sauca:

„Dod šurp to rakari velnam saspārdīt."

Vilks izspruka tikai lielām mokām un, lapsu saticis, stāstīja,
cik viņam slikti gājis. Šis gribējis tikai drusciņ ar saimnieku pa-

jokoties, te vīri tūliņ klāt: viens piespiedis viņu dzelzs dakšām pie

sienmala, otrs sadauzījis ar āmaru muguru zilu, melnu; trešais lie-

lām šķērēm ausis nogriezis un ceturtais vēl saucis, lai tikai pado-

dot šim — velnam saspārdīt!
Vilks un lapsa nu nogāja pie meža tēva brieža un apsūdzēja

tam bezkaunīgo saimnieku. Briedis atnāca un saviem lieliem,

stipriem ragiem apgāza vepra mājas. Te nu saimniekam ar visiem

saviem kalpiem bij jāmūk atpakaļ pie cilvēkiem. Bet vepris līdz
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šai baltai dienai nevar vēl aizmirst savas saiminieka dienas, jo
tikko tam ķeras klāt, viņš tūliņ saukšus sauc: „Kur vīri? kur
vīri?"

3. A. 130A. J. Enkmanis Smiltene, A. Bīlenšteina krājumā

LP, VI, 36, 5. AŠ, 11, 51c. H. Bīlenšteina „Tie r -

mārchen" 26.

Vērsis, dzestra rītā no kuts izlaists, pamanījis aiz muguras dīķi
kūpam (miglojam). Tūliņ skrējis no mājas ārā, maurodams: „Bē-

dziet, bēdziet! zeme deg."

Sivēns, auns, zosins un gailis, to dzirdēdami, skrējuši arī vēr-

šam pakal. Tā skriedami, visi pieci nonākuši mežā pie viena

ezera un paskatījušies atpakaļ, vai tad patiesi zeme deg? Nema-

nījuši ne uguni, ne dūmus vairs. Nu sarunājuši tepat apmesties uz

dzīvi, jo — ja arī zeme degšot — tad te ūdens malā briesmas ne-

būšot tik lielas.

Un tā nu saulgoznī dzīvojuši vēl katrs par sevi; bet rudenī, kad

miroņi jau sākuši ledu zāģēt, kad skaidas no debesim kritušas un

visu zemi, kā ar baltu segu apklājušas, tad sivēns paskubinājis
savus biedrus: ~Būvēsim riju, lai mums ziemu nav jānosalst!"

Bet šie cits par citu aizbildinājušies. Vērsis teicis: „Es esmu

stiprs stalla puisis, ja man auksti metīsies, saplēsīšu ar saviem ce-

cumiem sūnas."

Auns sacījis: „Es esmu brangs kalējs un man arī ir par jums

visiem biezāki svārki mugurā; ja nu tomēr arī tiem aukstums cauri

spiestos, tad kalšu ap priedēm, ka mizas vien putēs."

„Zosins gaginajis: „Ja man auksti bus, tīšos savos baltajos

palagos un šūšu, kā jau skroderis, ka šmurkšķēs vien."

Gailis teicis: „Ja man auksti metīsies, lēkāšu no zara uz zaru,

un dziedāšu, ka trīc vien, bet rijas gan nebūvēšu!"

Gan sivēns kviecis, gan ņurdējis (urkšķējis), bet tikpat nelī-

dzējis, neviens nekopojies ar to. Pēdīgi sācis grunti jpamatu)
iegrozīt un laiku tak uzbūvējis viens pats brangu riju. Arā salis,
ka spraukšējis vien, bet sivēns dzīvojis zaļi savā siltā rijā.

Te par laiciņu kāds klauvējis pie durvim. Attaisījis, ierauga

gaili lūdzamies, lai jele laižot iekšā, jo dzīvība no aukstuma drīz,
drīz iešot ārā. Sivēns paklausījis un ielaidis gaili, uz ārdiem rumi

ierādīdams.

Par brītiņu vērsis arī atnācis un draudējis, ja tikai iekša vien

nelaidīšot, tad ar saviem cecumiem visu riju noārdīšot. Sivēns

ielaidis.

Otrā rītā nācis arī auns un kliedzis: „Ja tu mani iekša_ nelai-

dīsi, tad es izdauzīšu tavai rijai pakšus un pavijas." Sivēns arī

ielaidis.
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Pēdīgi nācis zosins un solījis visas sūnas no pakšiem un šķir-
bām ar savu adatu izurķēt, ja sivēns šā iekšā nelaidīšot. Ko da-

rīs? Bijis jāielaiž..
Par laiciņu arī nosalusi lapsa, garām iedama, pieklabinājusi pie

rijas durvim. Sivēns kā saimnieks atvēris un ielaidis sasildīties.

Lapsa sasildījusies, gājusi pateikdama savu ceļu tālāk. Bet uz

krusta ceļiem satikusi vilku. Tas pavisam trīcējis. Šī vaicājusi:
„Kaimiņ, kāpēc tu tā trīci? Vai tevi varbūt bisenieks trencis?"

„Ka tad nu, kūmiņ, netrīcēšu?" Plāni svārciņi vien mugurā

un vāveres danco pa vēderu. Man ir tik nelabi ap sirdi, kā liekas,
laikam būs jāmirst."

„A! ne, kūlainīti, mirtin vis vēl nemirsi! Došu labu padomu.

Noej — tur ezera malā ir sivēnam silta rija — sasildīties! Gan tad

tās nāves bailes pāries; bet to es tev piekodinu: vecas tiesas

(tiesības) tu nepiemini!"
Vilks domājis šā, domājis tā, bet nekā labāka nezinādams,

gājis uz sivēna riju. Sivēns to labprāt ielaidis, lai sasildās. Vilks

atsēdies krāsns priekšā un gozējies pret kvēlošām oglēm. Sivēns

gulējis, asti atmetis, gar krāsni izlaidies.

Trīcēt še gan vilks vairs netrīcējis, bet ēst vēl jo diktāki nu

gribējies, tā ka tam, uz sivēnu lūkojoties, jau sliekas sākušas pār

lūpām tecēt un, pašam nemanot, slepkavas domas prātā vien šā-

vušās. Un pie krāsns stūra pieglaudies, patlaban jau taisījies si-

vēnam virsū krist. Bet, ko tu tam darīsi, kam draugu daudz?

Vērsis, vilka nodomu manījis, piespiedis to ar ragiem pie sie-

nas; auns, to redzēdams, sācis badīt, ko tik jaudājis; ari zosins

netaupījis: — knāpis vien, knāpis vien, kur tikai pieklūdams; gai-
lis, no šā lēruma sabijies, sācis uz ārdiem kliegt un brēkt, cik tikai

jaudājis. Vilks tikko ticis dzīvs laukā.

Otrā rītā tas saticis lapsu un stāstījis tai, cik silkti šim izde-

vies: aiz ēstgribām nevarēdams nociesties, esot gudrojis saim-

niekam, pie krāsns gulošam, uzbrukt; bet staļļa puisis, šā nodomu

nomanījis, piespiedis šo ar cecumiem pie sienas un turējis, kamēr

kalējs ar āmuru šim tā devis, ka ribas vien skanējušas; un skro-

deris kā trakais šuvis vien šim pakalu ar uzvīli cieti.

Lapsa, to dzirdēdama, atteikusi:

„Vai es tev nesacīju, lai tu vecas tiesas nepiemini? Ta iet ne-

klausīgiem!"

4. A. 130A. F. Putniņš Sesevē, A. Bīlenšteinakr. LP, VI, 36, 8.

AŠ, 11, 51d. Vāciski atstāstīts „Tiermārchen" 26.

Anm. 1.

Vienai saimniecei bij tads sivēns: kurš vien viņu ieraudzīja,

tas spēra to ar kāju un dēvēja par Kverkli. Tad sivēns vienreiz
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sasirdījas un gāja labāk uz mežu prom. Aizgāja — redz vienu mā-

jiņu. leiet, atron ēdienus visvisādus. Ko nu vairāk? Apmetas un

dzīvo kā muižkungs.
Bet otra vakara atnāk arī vista ar gaili: lai dod nakts māju!

Kverklis saka: „Kad māja bij jātaisa, neviens nerādīja acis — nu

māk nakts māju lūgties!"
„Lai, lai!" gailis atsaka, „mes tev palīdzēsim dienas."

Nu labi! Lai tad eimot abi divi krāsns augša un izguloties
arī!

Bet nieki nebūs. Otru vakaru ir zostēviņš atnāk: lai nelie-

dzot nakts māju — viņš dienās palīdzēšot!
Labi! Te trešo vakaru teķis lai klat: lai neliedzot nakts maju

— viņš dienās palīdzēšot!
Labi! Bet ceturto vakaru vel lielais vērsis lai atnāk: lai

Kverklītis dodot nakts māju — viņš nedienās būšot palīdzēt!
Labi! Te piekto vakaru — šie visi pie miera — nāks trīs

vilki Kverklīša mājiņai garām un sacīs tā: „Lai eimam apraudzīt,
kas tur iekšā! Bet kas ies papriekšu?"

Nospriež: pirmajam vilkam jāiet papriekšu. leiet iekšā —

tā vērsis ar ragiem sānos, auns ar naunu [?] ribās, zostēviņš ar

knābli dzīvo gar ausim un vista ar gaili tikai vēl uzbļauj.
Vilks klupdams izspruka laukā un stāstīja abiem biedriem:

„Ujā! kas tam Kverklīthn par lielu saimi: vīrs ar dzelzs sekumiem

man muguru dīrāja, bāba ar vāli ribas lauzīja, skroderis ar šķērēm
ausis graizīja un māte ar lielkungu krāsns augšā to vien dziedāja:

„Kad mēs iesim, abas acis pagalam!"

5. A. 130A. Ste inerts Mūrmuižā. LP, Vī, 36, 8, 2. AŠ, Ik 51h.

Saimnieks vedis jēru un sivēnu pa ceļu. Te sivēns iedomā-

jies, ka miesnieks viņam pakaļ skrienot, jo kādēļ gan citādi saim-

nieks tik ātri brauktu, steigtos? Un nu sācis kviegt: „Kvī!
kvī! kvī!"

Saimnieks pukojies: „Ak tu sasodīts kverplis, ko tu blauji, ka

tad jērs nebļauj?"
Sivēns atteicis: „Ko tad viņš bļaus? Ja miesnieks viņu no-

ķers — daudz ja vilnu nocirps, bet ko tad es iesākšu ar savu galu?

Laizīdamies apēdīs — kvī! kvī! — apēdīs, apēdīs!"

Sivēns iesācis raudāt un tā no bailēm no ratiem ārā un mežā

iekšā
.

(Beigums līdzīgs citiem.)

6. A. 130A. P. Š. no P. Zelt i nas Ikšķilē.

Reiz sadraudzējušies kopā vērpis, āzis, gailis, pīle un no-

sprieduši pie cilvēkiem vairs nedzīvot, bet doties meža un uz-

meklēt pašiem savu dzīves vietu. Tā viņi arī iegājuši liela meža,
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nometušies pie kādas upītes un dzīvojuši kadu laiku itin priecīgi
bez rupem.

Drīz vien uznācis vess rudens un vepris jau sācis runāt, ka

vajadzēšot kādu ēku celt, kur par ziemu patverties.

Azis sacījis: „Man nu gan nekādas ēkas nevajaga. Ja ziema

paliks auksti, es tikai badīšos ap kokiem un man būs atkal silti."

Gailis teicis: „Es uzmeklēšu visbiezāko egli ar vissmalkakiem

zariem, ielīdīšu tur, un nekāds aukstums man netiks klāt."

Tāpat atrunājusies arī pīle: „Man arī nevajaga nekādas mā-

jas. Šepat mežā es zinu tādus avotus, kuri par ziemu neaizsals,
un tur es patveršos no sala."

Tā nu vepris palicis viens pats un sācis celt sev māju. Vis-

pirms viņš izracis dziļu bedri, pārlicis tur kokus pāri, uz kokiem

sanesis sūnas un zemes, iemūrējis vēl krāsni iekšā un māja bijusi

gatava. Kad nu ziemā laiks palicis loti auksts, tad viņš gluži

mierīgi dzīvojis savā siltā mājā.

Vienu nakti vepris dzird, ka viens pie viņa mājas durvim

dauzās. Viņš iet skatīties un redz: aiz durvim stāv āzis un dreb

no aukstuma. Azis lūdzas: „Mīļo veprīt, laid nu mani iekšā drusku

apsildīties! Gan izskrējos un izbadījos, bet salst arvienu vairāk."

Vepris apskatījies, ka maja rūmes diezgan, un būdams žē-

līgs, teicis: „Nāc tad ar' iekšā!"

Azis nu sasildījies, bet projām vairs negribējis iet, un vepris
arī nekā neteicis savam agrākam draugam.

Pēc neilga laika viņi atkal dzird, ka kāds pie durvim dauzās,

un vepris sūtījis āzi, lai apskatās, kas tur ir. Aiz durvim nu stā-

vējis gailis un lūdzies: „Laidiet mani iekšā sasildīties! Gan līdu

visbiezākā eglē, bet kā velk, tā velk."

Azis prasa veprim: „Vai var laist iekša?"

Vepris apskatās, redz, ka augša ir rūmes diezgan, un saka:

„Lai tad ar' nāk!"

Gailis ienācis un sasildījies, bet ari vairs nav gājis projām.
Kādu nakti visiem trim mierīgi guļot, kāds atkal dauzās pie dur-

vim. Vepris saka atkal āzim, lai iet ārā apskatīties. Kad nu āzis

atver durvis, viņš ierauga nosalušo pīli, kura žēlīgi lūdzas: „Lai-
diet mani iekšā sasildīties! Gan izpeldējos pa siltiem avotiem, bet

tikko neiesalu."

Vepris teicis azim: „Lai tad ar' nak!"

Pīle ienākusi, nometusies apakšā pie krāsns, un sacījusi, ka

viņai rūmes esot diezgan, un projām arī vairs nav gājusi.
Vienu nakti atkal izcēlies troksnis pie durvim, un kad āzis

tās atvēris, tad aiz durvim stāvējis vilks, pielaidiet tikai drusku

apsildīties, esmu pagalam nosalis!"

Azis prasa veprim: „Vai vilku drīkst laist iekša?"
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Vepris atbild: „Tas nu gan mūsu draugs nav, bet pasildīties
jau var."

Vilks priecīgs ienāk iekšā un uzlec uz mūra sildīties. Sildī-

damies viņš aizmieg, bet citi mājenieki runā, ka nu vajadzētu
dzīt vilku atkal laukā. Vepris tomēr apžēlojas un nosaka: „Klai-
donis vien jau viņš ir, kur tad nu viņu nakts laikā dzīs?"

Kad visi atkal aizmiguši, tad pamodies vilks, sācis apskatīt
gulētājus, un redzot trekno vepri, viņam saskrējušas mutē sie-

kalas. Nevarēdams vairs savaldīties, viņš kritis veprim sānos.

Vepris no lielām sāpēm sācis kliegt, bet nu sacēlušies visi mā-

jinieki un brukuši nepateicīgajam vilkam virsū, tā ka tas tikko vēl

dzīvs izmucis.

No ta laika vepris atkal pilnīgi sadraudzējies ar saviem agrā-
kiem biedriem.

7. A. 130A. J. Jekabsons Emburgas Liel-Dalužu Malas,

A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina' „T iermā r -

chen" 28. LP, VI, 36, 7. AŠ, 11, 51f.

Vienai saimniecei bija sivēns. Un tas vairs negribēja ilgāki

pie viņas dzīvot, jo dodot par daudz maz ēst. Tad sivēns ņēmās,

aizbēga uz mežu, uzcēla tur mājiņu un vienu vakaru, tumsai me-

toties, aizkūra krāsni, kur sasildīties.

Sildījās, sildījās — te atvērās piepēži durvis, ienāca zaķis

istabā, nakts māju lūgdamies. Sivēns atteica: „Māju celt neviens

nenāca palīgā, nakti gulēt, tad zin nākt tūliņ!" Un sivēns nepie-

ņēma zaķi, izdzina pa durvim ārā.

Bet tiklīdz sivēns bij apgulies, zaķis klusītiņām iezagās istabā

uz krāsni. Ap pusnakti, kad visur klusu palika, zaķis lēca no

krāsns zemē un gribēja sivēnu nosist; bet sivēns iebļāvās tik dikti,
ka kaimiņi skriešus saskrēja.

Par to starpu, kalēt tie saskrēja, zaķis atkal bij jau krāsns

augšā. Šie nu meklēja, meklēja — nekā neatrada un gāja atpakaļ

mājā. Bet tikko visur bij miers — zaķis nolēca atkal no krāsns,
nosita sivēnu un izvieda pa durvim laukā. Rītā citi sivēni, atraduši

šo nosistu, sagāja sivēna mājā, jo zaķis nu bij aizbēdzis, baidī-

damies, ka viņu nenoķer un nenosit.

Bet sivēna mājiņu nu mantoja sivēna brālis un dzīvoja laimīgi

jo laimīgi tanī.

68. Lopi noņem laupītāju māju.

1. A. 1308. A. BriedisĒrgļos, Zin. Kom. krājumā. LP,V1,36,1.

AŠ, 11, 50a.

Vienam saimniekam bijis vecs zirgs. Tas vairs nespējis kal-

pot; saimnieks tādēļ to izdzinis no mājas. Nu zirgs ļoti bēdājies
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un gauži raudājis: kā lai uzturu nopeln? Te, par laimi, ienācis

labs padoms prātā: iet uz Rīgu par muzikantu. Labi! Un tā nu

zirgs ņem kājas pār pleciem un iet uz Rīgu.

let, iet — satiek suni. Tas tāpat raud un žēlojas, ka saim-

nieks vecuma labad aizdzinis — nespējot vairs kalpot. Zirgs at-

saka: „Ko tu raudi? lesim uz Rīgu par muzikantiem, tur būs

dzīve kā pa kāzām."

Labi! Aiziet abi divi. let, iet — satiek gaili. Un tam tādas

pašas nedienas ar saimnieku. Bet zirgs saka: „lesim labāk uz

Rīgu par muzikantiem!"

Labi! aiziet visi trīs. let, iet — satiek kaķi. Tam arī tāda

pati nelaime. Neko darīt — ņem kaķi arī līdz uz Rīgu par mu-

zikantu.

Nu gāja visi četri, ko kājas nesa. Bet ceļš iegriezās mežā, un

tur uzbruka vakars; palika tik tumšs, ka nevarēja redzēt ne acī

dur(d)ams. Cits neatlika — bij jāpaliek par nakti tepat mežā. Bet

bīdamies no uzbrucējiem, viņi pārsprieda: „Labāki būtu, ja at-

rastu kādu ciematu." Zirgs atteica: vienam vajagot kāpt kokā

un lūkot ieraudzīt kautkur uguni.
Un kaķis, kā lielāks kāpējs, tūliņ bija eglei galā. Tur viņš

vēroja, vēroja un patiesi ieraudzīja vakara pusē uguni spīdam. Ko

nu? Nu tikai visi doties projām uz turieni. Gāja, gāja labu brīdi

— atrada kādā laukumā ciemu. Šie trīs tūliņ grib iekšā iet, bet

zirgs ne: tas papriekšu pieiet pie loga apskatīties un ierauga div-

padsmit burlakus ap galdu sēdam, vakariņas ēdam.

Nu muzikantiem palika gan tā ērmoti ap sirdi. Bet drīzi tiem

iešāvās labs padoms prātā: laupītājus ar savu muziķu iepriecināt,
tad tie vairs ļauna nedarīšot, to viņi norunāja.

Labi! Un tā zirgs, pakaļkājās izceldamies, pieslējās pie sie-

nas, uz zirga priekškājām uzkāpa suns, uz suņa kaķis, uz kaķa

gailis un tad sāka taisīt, ko kurš māk. Laupītāji, izdzird(ēj)uši tādu

ērmotu troksni, domāja, ka nupat gals klātu un nu tik(ai) laist

projām.
Bet pa vārtiem izskrējuši, tie apdomājās, ka vajagot vienam

iet atpakaļ paskatīties, kas īsti tur bijis. Tomēr ne viens, ne otrs

negribēja labprāt iet — visi baidījās. Ilgi viņi tur ķildojās. Bei-

dzot viens, drošāks izlikdamies, aizgāja gan.

Bet muzikanti par to laiku jau bija iekortēlējušies katrs pa-

tīkamākā vietā: kaķis istabā — (r)ierē, zirgs mēslainē, gailis uz

jumta un suns, mājas sargs, vārtos.

Laupītājs kā nu nāca, tūliņ iegāja istabā; bet nekā nevarēja

redzēt, vajadzēja špicku. Te viņš piegāja pie (r)ieres un redzēja

kaķa acis spīdam. Tas domāja, ka spīdums ir špicku sērs un tūliņ
tvēra ar roku. Bet kaķis nabadziņš, sabijies, metās laupītājam
acīs un skrāpēja, cik jaudāja.
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Nu laupītājs pārbijies skrēja laukā. Bet pie stūra zirgs tam

spēra pa muguru un pie vārtiem suns ieķērās stilbā; gailis atkal

jumta, visu to lērumu redzēdams, kliedza; „Ka, ka, ka, ka!"

Un atnācis pie biedriem, laupītājs, rokas saņemdams, stāstīja:

„Lai_ Dievs nedod! legāju istabā, tur gribēja man dzīvam ādu

noplēst — izskrēju laukā, tur viens ar bomiem pa muguru deva,
steidzos pie vārtiem, tur tik tik ar stangām man kāju nesaspieda;
bet ceturtais varmāka gaisā kliedza, lai mani vēl karot.

To dzirdēdami, laupītāji norunāja: citādi neesot, laikam pats
nelabais viņu mājā ieklupis un tādēļ dzīvot tur vairs neesot iespē-
jams, jāejot projām.

Laupītāji aizgāja, bet muzikanti nu bij valdinieki par laupī-
tāju māju.

1. A. 1308. M. Zaube Rīga, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz vienam saimniekam bijis slinks ērzelis, un saimnieks

viņu arvien sitis.

Vienā dienā ērzelis nodomājis aizbēgt no saimnieka, un tā

arī izdarījis. Ejot pa ceļu, tas saticis vecu āzi, kuru saimnieks

izdzinis no mājas. Nu abi satikušies, sākuši pa draugam runāt

un iet uz priekšu.
Tālāk ejot, tie satikuši vecu kaki, kuru saimnieks izdzinis

no mājas, jo tas vairs pelu nekērot. Un tā visi trīs gājuši tālāk

runādami un sprieduši, kur nu palikt.

Ejot tālāk, tie izdzirda vienā mājā zosutēviņu loti žēli brē-

cot, un sākuši klausīties. Pēc kāda laika uz ceļa izskrējis arī zosu-

tēviņš, un sācis žēloties, ka viņu saimniece situsi par to, ka viņš

sasitis mazo saimnieka dēlu ar saviem spārniem.
Šie tik saka, lai nākot viņiem līdz apskatīt pasauli. Zosu-

tēviņš bija arī ar mieru un tā nu visi gāja pa ceļu prom uz

meža pusi.

Te — kur gadījies, kur ne? — no krūma izskrien gailis_ un

grib bēgt prom, bet šie pielabina, un gailis, palikdams drošāks,

sāk stāstīt, ka viņu bērni aiznesuši uz mežu krūmos un gribējuši

nogalināt, tāpēc ka viņš agri no rītiem dziedot un esot jāceloties

augšā.
Nu visi pieci, iegājuši mežā, sāka spriest, ka esot jāceļ mā-

jiņa, jo citādi varot meža zvēri viņus saplosīt. Un tā visi tūliņ

pie darba — līdz ar saules norietēšanu_būdiņa_bijus[gatava.

Pārgulējuši par nakti, otrā dienā sāk gribēties ēst. Visi no-

sprieda iet meklēt barību tagad un arī ziemai. Ejot pa ceļu, tie

nonāca pie vienas mājas, paskatījušies pie loga, tie redzēja galdu

klātu ar visādiem ēdieniem un pie galda divus vīrus sēdam, kuri

bija burlakas un dalīja savā starpa nozagto naudu.
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Ērzelis, lai bijis pie saimnieka slinks, tomēr izrādījies liels

gudrinieks. Tas nu devis citiem kustoņiem padomu uzkāpt vienam

otra mugurā un sākt dziedāt katram savā balsī, un tā izbiedēt bur-

lakas. Visi citi bija ar mieru.

Pirmais nostājās ērzelis, uz tā āzis, uz āža kaķis, uz kaķa

zosutēviņš un pašā galā gailis, un nu sākuši visi dziedāt. Tikko

burlaki to izdzirduši, viņi sabijušies, pametuši naudu, un aizbē-

guši.
Nu šie laimīgi iegājuši iekšā, paēduši un nolikušies gulēt, kur

nu katrs varēdams: gailis uz krāsns, kaķis uz mūrīša, zosutēviņš

aizdurvē, ērzelis ārā sētmalī un āzis uz sliekšņa par sargu.

Pēc kāda laika burlaki nākuši atpakaļ pēc naudas. Vienam

ejot istabā, zosutēviņš uzbrucis, un sasitis, bet tas ieraudzījis uz

mūrīša ogles un ķēris pēc tām, lai redzētu, kas tas ir par radī-

jumu. Bet kur tev? Ogļu vietā saķēris kaķa acis, un kaķis nu

devis vēl savu tiesu virsū. Šo troksni izdzirdis, gailis uz krāsni
sācis kliegt. Burlaka, bēgot ārā, uzskrējis virsū āzim, un no tā

arī dabūjis pa ribām. Domājis nu skriet pāri par sētu, bet skrie-

not uz mēslu čupu, uzskrējis ērzelim virsū, kurš nu sadevis tā ar

saviem pakaviem, ka burlaka tikko vēl dzīvs aizvilcies prom.

Mežā viņš saticis otru burlaku un sācis stāstīt, kas pa brī-

numu. Citi viņu draugi arī atnākuši, bet tie neviens vairs ne-

gājis uz māju. Un tā ērzelis, āzis, kaķis, zosutēviņš un gailis
dzīvojuši laimīgi.

3. A. 1308. A. Miezīte Ropažos, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādam saimniekam bija uzticams suns. Visu mūžu tas bija

viņam uzticīgi kalpojis, bet nu vecumdienās, kad tas nespēja vai-

rāk kalpot, saimnieks to padzen.
Suns loti bēdīgs, izdzīts no mājas, iet pa ceļu, nezin pats,

kur iedams. Labu gabalu nogājis, tas satiek ceļā ēzeli, kurš arī ir

padzīts.
Nu abi divi iet tālāk un satiek kaķi. Nu iet visi trīs, bet

beidzot tie nonāk pie kādas muižas un redz gaili, kurš loti no-

bēdājies. Šie nu prasa, kas tad tam par vainu? Gailis ņemas

stāstīt, ka saimniece likusi šo vakarā nokaut. Suns, ēzelis un ka-

ķis saka: „Nāc mums līdz, mēs arī esam no mājas izdzīti."

Gailis par šādu uzaicinājumu loti priecīgs un iet līdz. Tā nu

vis četri iet, beidzot uznāk tumsa. Bet ko nu, kur nu palikt? No-

spriež tepat mežā palikt. Gailis uzlaižas kokā, kaķis arī tur uz-

kāpj, bet suns ar ēzeli paliek apakšā.
Tā ap pusnakti tie tuvumā pamana uguni. Visi četri nospriež

iet turpu raudzīt. Nonākuši tie redz laupītājus, kuri mielojas.

Ēzelis, būdams lielākais par visiem, pieslienas pie loga, suns tam uz



259

muguras, kaķis uz suņa un gailis kaķim virsu. Nu visi četri kliedz,
ko kārts mak kliegt.

Laupītāji pārbijušies metas bēgt. Pa to laiku četri muzikanti
sež ap galdu un mielojas. Paēduši vakariņas, tie izdzēš uguni un

liekas pie miera. Suns pie durvim, kaķis pelnos, kur tikko izdzisis

uguns, gailis uzlaižas uz plaukta un ēzelis paliek turpat zemē.

Pēc laba laika, kad viss nomierinājies, viens no laupītājiem
nāk raudzīt, kas ar māju noticis. lenācis tas dzird, ka viss ir klusu

un grib iedegt uguni pie pavarda, bet tiklīdz tas sāk pa pelniem
rakāties, kaķis tam acīs iekšā. Nu laupītājs grib skriet projām.
Kā nonāk pie durvim, suns tam kājās iekšā un gailis, dzirdēdams

troksni, sāk kliegt.

Laupītājs pārbijies aizskrien pie citiem un nu stāsta, cik tam

slikti izgājis. Viens tam esot acis skrāpējis, otrs sitis ar bomi un

trešais kliedzis: „Kur ir, kur ir, dod man ar!"

4. A. 1308. A. Zeile Rēzekne, R. Tabines krājuma.

Pi vīna saiminīka dzeivuoja kaķīts, kurs palyka vacs un na-

spēja vairs peles ķert. Saiminīks nadevja jam ēst un kaķīts aiz-

guoja prūjom. Jis guoja, guoja un pīguoja pi sātmala, kur sēdēja

gailīts un skumīgi dzīduoja.

Kaķis pavaicuoja: „Gailīt, kuodeļ tu tik skumīgi dzīdi?"

Gailīts atsacīja: „Saiminīka sata pībraucja daudz vīsu un sai-

minīca grib mani nūkaut."

Kaķīts aicynoj gailīti sev leidza un ti obi aizīt. It jī, īt un

sateik sunīti. Kaķīts ar gailīti soka: „Kuo tu tik žēlīgi kauc?"

Sunīts atsoka: „Es jau palyku vacs un naspecīgs, un saiminīks

izdzyna mani nu sātas. Nyu nazynu, kur īt, kur sev barības

meklēt."

Kaķīts ar gailīti aicvnuoja suni sev leidza un jī vysi treis aiz-

guoja. Ceļā jī satyka zyrgu, kurs otkon pavaicuoja: „Draugi, kur

jyus īsit?"

Ceļuotuoji atbildēja: „Isim par muzykantim!"

„Pajemit nu mani leidza!" lyudzās zyrgs.
Un jī pajēmja zyrgu. Cikom jī tak guoja, tikom i saulīte nū-

rītēja. Ceļuotuoji apstuoja un suoka pruotuot, kur byus puorgulēt.
Te car meža kūkim paspeida ustabiņa, kur dzeivuoja slapkovas.

Ceļuotuoji suoka dūmuot, kai tikt tamā ustabiņā, un zyrgs pyrrnais

teicja: „Tu, sunīt, sēst man mugurā, uz tevis lai sāst kaķīts un uz

kaķīša gailīts. Nūstuosim pret ustabiņu un sadzīduosim!"

Tai jī i padarīja. Kai tik slapkavas izdzierda sovaidu rnu-

zvku, nūsabeida un izbāga un lūpiņi saguoja īškā. Te jī paedja,

padzēra un tad apsagula: kaķīts uz povorda, suns uz slīkšņa,

zvrgs pi durovu un gailīts uz loktas.
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Nakti atguoja vīns slapkava un gribēja aizpeipēt. Uz povorda

speidēja divi guntiņas, tuos beja kaķa acis. Slapkava tuo na-

zvnuoja un gribēja tur aizdegt peipi, bet kaķis aizsprausluoja un

saplēsja jam vaigu. Suns, padzierdis pi povorda trūksni, aiz-

svurkšja un īkūdja bāgūšam slapkovai kuojā; zyrgs īspēra un gai-
līts pakal nūdzīduoja.

Slapkova tik dzeivs nu bailēm skrēja prūjom uz sovim bīdrirn

un pastuostīja, kaidas brīsmas jū ustobā. Vīns dze [kr. fle, tā]
šam īplēsis, ūtrs īkūdis, trešs īsitis par kuoju un caturts aizdzīduo-

jis: „Kukureku, es tevi pakuoršu!"

Slapkovas nūsabeida un naguoja uz sovu ustobiņu, bet sa-

ticīgi lūpiņi mīrīgi tur beidzja sovu dzeivi.

69. Cilvēks kopa ar lopiem noņem laupītājiem māju.

1. A. 130C. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pien a va.

LP, I, 86. AŠ, 11, 50c.

Kāds kungs atraida savu veco sulaini, tādēļ ka nespēj vairs

kalpot. Sulainis iet bēdīgs caur lielu mežu, kur satiek vecu zirgu,
kurš tāpat vecuma dēļ no saimnieka atraidīts. Abi nu iet tālāk un

satiek suni.

„Ko tu te vazājies?" sulainis prasa.

„Ja, saimnieks mani atraidīja, jo nespēju vairs lopus ganīt,

mājas sargāt."
Nu iet visi trīs, kamēr satiek kaķi.

„Ko tu te ložņa?" visi uzprasa.

„Nespeju vairs peles ķert, saimnieks atraidīja." Nu iet visi

četri, kamēr satiek govi.

„Kur tad tu, raibaļa?"šie uzprasa.

„Tesmenis sarucis, piena nav, saimnieks atraidīja." Govs

vēl nebija izteikusi savas bēdas, te krūmos zostiņa; ga, ga, ga!

un pīlīte: pēks, pēks, pēks! ari klāt. Šīs tāpat saimnieka atraidī-

tas, jo nevarējušas vairs olas dēt, zoslēnus un pīlēnus perināt.

Tā nu sagadījās visi vecie kopā: visiem viens pats ceļš. Laiks

nu aiztecēja īsi, bet diena vēl jo ātrāki, atstādama_ visus tumsa.

Te nejauši paspīd maza uguntiņa. Kas gan tur varēja but? Ka-

ķim naigām kājām jātek raudzīt. Kaķītis, Incītis, aiztek diku deku,

iecērt nadziņus sienā skrīpu skrāpu, uzkāpj pie lodziņa liku ļeku

un ierauga istabā zaglīšus naudiņas skaitām.

Visi nu noiet lēnām pie zagļu mājām, apstāj mājas no visam

pusēm un sāk tik katrs savā valodā bļaut, ko spēdami. Ta bija

valoda, tas bija bļāviens! Visi pakšķi notrīcēja, visi zagli aiz-
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bedza; sulainis ar saviem biedriem vien neizbijās, viens neaiz-

bēdza.

Sulainis paglabāja zagļu naudu pagrabā un tad katrs nometās

savā vietā: kaķis pagrabā pie naudas, zirgs priekšnamā, govs pie

istabas durvim, suns pie lauka durvim, zoss uz mūra (mūra sols pie
krāsns) un pīle baļļā.

Te pa kādam brītiņam viens no padzītajiem zagļiem saņem
dūšu un iet skatīties, kas tie tādi trokšņotāji taču bijuši. Bet līdz

ko drošinieks atver durvis, te kaķis izskrāpē nelūgtajam viesim

acis, govs izbada pieri, zirgs iesper mugurā, suns iekož lielos, zoss

sazilina galvu, pīle pārkšķina nelabā balsī un sulainis tik smejas;
zaglis, nabadziņš, aizlepo galvu saķēris.

Citi zagli, to dzirdēdami, nospriež ne mūžam vairs uz mājiņām

atpakaļ negriezties. Caur to atraidītiem biedriem tik labums ce-

ļas, jo nu tie dzīvoja netraucēti un laimīgi savā atrastajā būdiņā.

2. A. 130C. R. Vulfs Ūzinos. LP, IV, 35. AŠ, 11, 50b.

Citreiz dzīvojis vecs muzikants pie viena saimnieka. Bet

vienu dienu saimnieks muzikantu padzinis tādēļ, ka nav spējis
vairs strādāt. Nekā darīt, vecais muzikants paņēmis savu basi

un gājis pa ceļu vien uz priekšu. Saticis vecu suni:

„Labrīt! bral, ka nu klajas?"

Suns atbildējis:

„Labrīt, labrīt! Mari klajas nelabi: esmu vecs, zobu nav —

rītu saimnieks solās mani šaut nost."

„Nebeda neko, nac man līdz!"

Suns aizgājis muzikantam līdz. Gājuši, gājuši —uz vienu

reizi satikuši vecu runci.

„Labrīt! bral, ka nu klajas?"
Runcis atbildējis:

„Labrīt, labrīt! Man klajas nelabi: esmu vecs, zobu nav —

ritu saimniece solās mani noslīcināt."

„Nebeda neko, nac mums līdz!"

Runcis aizgājis sunim un muzikantam līdz. Gājuši, gājuši —

uz vienu reizi satikuši vecu gaili.

„Labrīt! brāl, kā nu klājas?"

Gailis atbildējis:

„Labrīt, labrīt! Man klajas nelabi: esmu vecs, nevaru vairs

laikā pamosties — saimniece solās rītu kaut mani nost."

„Nebeda neko, nac mums līdz!"

Labi! Visi četri: muzikants, suns, runcis un gailis, nu gājuši

taisni mežā iekšā. Gājuši, gājuši — pienācis vakars un uz reizi

palicis tik tumšs, lai acī dur-
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„Tavu postu! Kur lai nu piestāj?" tā viņi domājuši. Bet par
laimi drīzi ieraudzījuši mazu uguntiņu. Gājuši turp. Aiziet: viss

labi — branga būda, iekšā liekas silta istaba, bet — ko darīt?

Skaidri redz: tie, kas tur iekšā grozās, nav labi cilvēki — slepka-
vas. Nu, ko nu?

„Pag!" muzikants pēc tāda laiciņa ieteicas, „raudzīsim viņus

aizdzīt; nostāsimies pie loga, un rausim katrs vālam, ko māk: es

ar basi spēlēšu, tu kauksi, tu ņaudēsi, tu dziedāsi!"

Labi! sākuši plēst vālam. Ak tu žē\ to nedzirdēto troksni!

Slepkavām tūliņ iešāvies prātā: nu labi vairs nav! Un tā, kur

katrs paticis, ārā un projām!
Šiem tas nu bijis brīnum pa prātam: tūliņ iegājuši būdiņā, labi

paēduši, padzēruši un tad likušies pie miera: muzikants priekš-
namā uz salmu kūja, suns pie sliekšņa, kaķis pie ugunskura, gai-
lis luktā.

Bet pirmā nomigā viens slepkava bija atlīdis klusītiņām at-

pakaļ paskatīties, kas tur pirmīt viņus īsteni baidījis. Slepkava iz-

skatījies pa lauku: nav neviena; nu vēris lēnītiņām durvis vajā un

žūrējis, vai kāds iekšā: tumšs — nekā ieraudzīt. Beidzot pama-

nījis uguns kurā dzirkstelīti; paņēmis skalu un domājis pie dzirk-

steles aizdedzināt. Bet tā nebijusi dzirkstele, bijusi kaķa acs. Un

kā nu licis skalu klāt, iegrūdis kaķim acī. Tā kaķis — skrapt!

skrapt! slepkavām ģīmī iekšā. Slepkava, kā šautuve atlēcis at-

pakaļ, bet par nelaimi uzklupis sunim. Suns ciskās iekšā un uz-

triecis muzikantam virsū. Muzikants paķēris metamo un devis

slepkavām pa muguru. Bet gailis luktā iesaucies:

„Kur ir, kur ir? Dod man ar, es pakāršu!"
To dzirdēdams, slepkava aizmucis, ka nedabūjis ne nospļau-

ties. Bet muzikants, suns, runcis un gailis dzīvojuši no tā laika

laimīgi būdiņā.



263

C. Cilvēks ar meža zvēriem.

150. Lapsas padomi. Vīrs atlaiž saķerto lapsu, kad tā dod

viņam trīs padomus, to starpā arī: „Ja tu saķer lapsu, tad

nelaid viņu vaļā!"
151. Cilvēks māca lācim vijoles spēlēt. Cilvēks

liek lācim iebāzt ķepas koka plaisā un pats izņem no

plaisas vadzi. Līdzīgi viņš piemāna arī citus zvērus. Zvēri,

vaļā tikuši, gan grib atriebties, bet tas viņiem neizdodas.

Sal. 38. un 1159. Grimm 8. Stenders 77.

152. Cilvēks nokrāso lāci. Cilvēks dedzina lāci ar baltu

dzelzi. Arī zaķis un dundurs dabū savu sodu.

153. Lāča rūnīš a n a. Vīrs sūta savu sievu, lācis sviež zāles

pret koku.

154. Lāča barība. Lācis grib saplēst cilvēku, bet tam palīdz

lapsa. Lācis tiek uzsiets uz ragavām un nogalināts. Lapsa

grib dabūt vistas par algu, bet tiek aizdzīta ar suņiem. Afa-

nasjevs 7.

155. Nepateicība pasaules alga. Cilvēks atsvabina

čūsku, lāci jeb vilku, bet atsvabinātais zvērs grib nokost

pašu cilvēku. Nu griežas pie šķīrēju tiesnešiem. Divi pirmie

saka, ka nepateicība esot pasaules alga. Pēdējais tiesnesis

ir lapsa, kas beidzot atsvabina cilvēku, ievilinādama zvēru

agrākā stāvoklī. Stenders 52.

156. Skabarga lāča (lauvas) ķepā. Cilvēks izvelk

skabargu un dabūj govs šķiņķi par algu.
157. No cilvēka jābīstās. Lauva (vilks) negrib bīties no

cilvēka, lapsa grib rādīt cilvēku. Puika tikai būšot, vecītis

esot biijs cilvēks, zaldāts ar zobenu esot īstais cilvēks.

Grimm 12.

158. Kamanas uzņemtie meža zvēri apēd vil-

cēju lopu. Kamanas salūzt un zvēri iet mežā pēc ko-

kiem, ko kamanas lāpīt.

159. Saķertie meža zvēri izpērkas sev dzīvību.

Zvēri atnes cilvēkam par algu zirgus, govis un citus_ lopus.

170* Lapsa pārgul vienā mājā kopā ar gaili. Viņa. pati apēd gaili

un sūdzās, ka aita esot gaili apēdusi. Otrā mājā viņa žēlojas,
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ka vērsis esot apēdis aitu v. t. pr. Katrreiz vina dabūj lie-

lāku lopu mazākā vietā. Šo pasaku A. Arne ir atzīmējis tikai

pie igauņiem.

No citām nodalām še vēl varētu minēt pirmo pasaku par

zivju iegūšanu, 9. un 1030., par ražas dalīšanu, un 130 C. par zvēru

naktsmāju.

70. Cilvēks māca zvērus amatā.

1. A. 151. M. Bau manis Nīcā, LP, V, 47. AŠ, 11, 53a.

Vienreiz vecs vīriņš gāja pa mežu. Viņam uzkrita lapsa, sa-

cīdama: „Vīrs, es tevi nokodīšu!"

„Nekod vis mani, es tevi izmācīšu par muzikantu."

„Ja, tas man patīk! tad tikai māci tūliņ!"

„Zināms tūliņ! Nogriezīšu tikai pidelbomu." Un vīriņš no-

grieza klūgu, pieklūgoja lapsu pie egles un tad aizmuka. Muka,
muka — satika vilku. Vilks uzsauca: „Vīrs, es tevi ēdīšu!"

„Neēd vis mani! es tevi izmācīšu par žīdu, tad varēsi citus

vilkus piekrāpt."

„Ja, tas man patīk! tad tikai māci tūliņ!"

„Zināms tūliņ! Atnesīšu tikai žīda paunu."
Un vīriņš piebēra maisu ar olām, uzvēla vilkam virsū un tad

aizmuka. „Muka, muka — satika lāci. Lācis uzsauca: „Vīrs, es

tevi ēdīšu!"

„Neēd vis mani! es tevi izmācīšu par čigānu, tad varēsi medu

zagt."
„Ja, tas man patīk! tad tikai maci tūliņ!"

„Zināms tūliņ! atnesīšu tikai medus mentni." Un vīriņš pa-

gādāja ķīli, ieķīlēja lāča ķetnu ozola dobumā un tad aizmuka.

Bet par to laiku lapsa bija pārgrauzusi klūgu un dzinās vīri-

ņam pakal. Atskrēja pie vilka: vilks lūdzās: „Palīdzi žīda paunu

novelt, nejauki spiež, un dzīsimies vīriņam pakal." Lapsa atpe-

stīja vilku un nu abi dzinās vīriņam pakal. Atskrēja pie lāča; lā-

cis lūdzās: „Izvelciet to mentni, nejauki spiež, un dzīsimies vī-

riņam pakal." Lapsa ar vilku izvilka ķīli un nu visi trīs dzinās

vīriņam pakal. Dzinās, dzinās, bet nepanāca vairs — bija jāiet
mežā atpakaļ.

2. A. 151. K. Untioš no Dārtes Vērmeles. Etn., 111, 1893., 110.

LP, VII, 11, 34, 1. AŠ, 11, 53b.

Are, tas bijis tanīs laikos, kad cilvēki, lopi un zvēri varējuši
sarunāties. Toreiz nogājis kāds vīrs uz mežu malku cirst, uz-

meklējis sausu koku un sācis strādāt. Te tam pienākusi lapsa
un uzsaukusi: „Vīrs, es tevi ēdīšu!"



265

Vīrs gan nebijies, bet ātri apdomājies teicis: „Mīļo kūmiņ,
labāk jau neēd, atstāj mani dzīvu, es par to tevi izmācīšu stabuli

pūst, tad tu varēsi iet par muzikantu un tev maize būs visam

mūžam."

„Labi!" lapsa iesaukusies it priecīga, „izmaci mani stabuli

pūst, un es tevi neēdīšu."

Vīrs ātrumā nocirtis kādu triju pēdu garu puļķi un licis lapsai
ieņemt pulķa vienu galu mutē, šis atkal notaisīšot otru galu un pa-

rādīšot, kā pūst. Lapsa, saprotams, vīram paklausījusi un saņēmusi

puļķa galu mutē; vīrs ilgi negaidījis, bet devis ar cirvi puļķam

pa otru galu, tā ka tas viss salīdis lapsas rīklē. Lapsa nabadzīte

sarāvusies tīri līka un pakritusi gar zemi.

Vīrs neskatījies vairs i atpakaļ, bet devies vien projām un

klusām priecājies par savu gudro darbu. Bet prieki nebijuši diezin

cik ilgie, jo vēl nebijis pagājis necik tālu, kad saticies ar vilku,

kas rādījies būt pavisam izbadojies. Vilks, tīri acim redzot, tapis
priecīgāks un uzsaucis drebošam vīram: „Ko tu trīci! Sataisies,
ka varu tevi noēst un apmierināt savu tukšo vēderu!"

Te vīram iešāvies galvā atkal kāds niķis, tas uzrunājis vilku

šā: „Ko nu, kundziņ, no manis ēdīsi? Būs tikai vienai reizei; bet

es tevi izmācīšu vijoli spēlēt, tad varēsi iet par muzikantu un maize

būs labu labā visam mūžam."

„Ja!" vilks iesaucies, „ja tu izmāci mani par muzikantu, tad est

tevis neēdīšu, bet atstāšu pavisam dzīvu."

Nu devušies abi uzmeklēt vijoli. Gājuši, gājuši, līdz atraduši

labu resnu kluci. Vīrs uztaisījis ķīli, ieplēsis klucī šķirbu un iedzi-

nis tanī ķīli, tad teicis uz vilku: „leliec šinī šķirbā priekšķetas, es

atkal sarīkošu stīgas un tad sāksim spēlēt."
Bet līdz vilks iebāzis ķetas klucī, tā vīrs izsitis ķīli un šķirba

aizvērusies, iespiezdama vilka ķetas kā knīpstangās. Vilks sācis

smilkstēt, kaukt un lūgt vīru, lai palīdzoMzņemt ķepas no kluča.

Vīrs atteicis, lai paciešoties, lai! — jo stīvāki stīgas, jo labāki ska-

nēšot, un devies projām.
Bet tīri kā par nelaimi vīrs saticis drīz vien atkal laci, kurš

uzsaucis tam rupjā, pavēlošā balsī, lai apstājoties, šim japaturot

pusdiena; un kad nu cita labāka pļe rokas neesot tagad, tad ēdīšot

viņu. Vīrs nu gan gandrīz zaudējis dušu, jo ar laci nedrīkstējis

daudz neko iesākt; bet tomēr iešāvies padoms prata — pateicis:

„Ko nu, meža tētīt, no manis ēdīsit, cik tad jums tur bus: drebēs

un kauli vien ir. labāk es izmācīšu jus par melderi, bus mūžam

maizes bez bēdas!"

„Nu, labi, labi!" atrūcis lacis, „kad jau nu tu mani izmācīsi

par melderi, tad ļaušu arī tev vel dzīvot."

Nu devušies abi uzmeklēt dzirnavas. Nonākuši pie akmeņu

čupas un apstājušies. Vīrs teicis, ka pirms jaizmacotics izkalt
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dzirnu akmeņi. Lācim tas_ izlicies gan par garlaicīgu, bet kad

vīrs apgalvojis, ka ilgi nebūšot un lācim nevajadzēšot neko strā-

dāt, varēšot tikai gulēt, skatīties, tad lācis apmierinājies. Vīrs

licis lācim nogulties blakus akmeņu čupai un izstiept visus locekļus

taisnus; tad lai guļot tik ilgi, kamēr šis teikšot celties. Lācis, neko

ļaunu neparedzēdams, paklausījis un gulējis gluži mierīgi, kamēr

vīrs apkrāvis to visapkārt ar akmeņiem un beigās vēl uzvēlis lielu

akmeni lācim taisni virsū. Nu lācis bijis ieslodzīts, ka nevarējis
ne pakustēties, bet vīrs gājis gluži mierīgs un priecīgs uz māju.

Pa to laiku, kamēr vīrs darījies ar vilku un lāci, lapsa bijusi
izvilkusi sprunguļu no rīkles un devusies uz to pusi, kur vīrs aiz-

gājis, lai varētu tam atriebties. Tā nebijusi necik tālu gājusi, kad

atradusi vilku. Vilks lūdzis lapsu palīgā. Lapsa paklausījusi un

tā vienotiem spēkiem atsvabinājuši ķepas no spīlēm. Pēc tam,

kad bijuši izstāstījuši viens otram savas nelaimes, apņēmušies abi

dzīties vīram pakal un atriebties. ledami tie uzgājuši arī iespo-
stīto lāci un atsvabinājuši arī to no akmeņiem — pēc tam tad de-

vušies visi trīs vīram pakal.

Vīrs nebijis vairs tālu no mājām, kad ieraudzījis, ka lapsa, vilks

un lācis dzenas pakal. Neko darīt, izbēgt nebijis vairs iespējams
— gals tā kā tā! — nespējis vairs ir lāgā Dievu pielūgt — jau

vajātāji bijuši klāt. Te vīram radies padoms pēdējā acumirklī.

Viņš nolaidis bikses, saliecies uz priekšu un pagriezis zvēriem

pakalu [šo vietu K. Untiņš uzrakstījis angliski: lowered his trow-

sers, bowed himself forward and turned the back to the beasts],
domādams: „Kamēr viņi mani sāks ēst no viena gala, tikmēr ar

otru varēšu pielūgt Dievu." Bet tikko saliecies, tā lapsa apstā-

jusies un teikusi saviem biedriem: „Ls viņa neaiztieku — re-

dziet: viņam ir stabule klāt, viņš to var iedzīt atkal manā rīklē."

Arī vilks apstājies un teicis: „Ir es negribu vairs otrreiz bāzt

savu ķepu šķirbā."
Tikai lācis tā kā gribējis uzņemties cīniņu, bet, kad apska-

tījies pēc saviem biedriem, tad tie bijuši jau tālu no briesmīgā
vīra — tādēļ arī tas norūcis: „Nebūtu tevim tas dzirnu akmenis

līdzi, tad tu nu gan redzētu; bet lai šoreiz vēl paliek!" un aizčā-

pojis projām. Vīrs nosmējies par gudrajiem zvēriem un nogājis
sveiks un vesels mājās.

3. Juris Bērzaune, A. Bīlenšteina krājuma. LP, V, 42.

AŠ, 11, 53c.

Krepelu muižā bija loti liels ābeļu dārzs un pulka ābolu; bet

nevienu gadu agrāki nevarēja ābolus noņemt, kamēr papriekšu
nāca Ummur-kummuris pārlūkot. Bet brīnumi! Katrreiz, kad rītā

vajadzēja ābolus pārlūkot, tai naktī iepriekš visi āboļi bija pa-
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zuduši. Gan muižas kungs lika par naktim vaktis, bet neko nelī-

dzēja: visi vaktis par nakti bija nost.

Bet nu vienreiz muižas lielskungs izsolīja lielu maksu tam,

kas āboļus novaktētu: trīs simti rubļu naudas, trīs pūri rudzu

solīja.
Tad pienāca viens vecis un gribēja par vakti pieņemties.

Lielskungs gan negribēja šim to ļaut: vai tad šim savu sirmo matu

nemaz žēl neesot? Daudz jaunāki, stiprāki vīri neesot nosargā-

juši, ko tad šis? Bet vecis atbildēja: viņš jau diezgan pasaulē
esot dzīvojis un vienreiz tāpat jāmirstot.

Labi! Lielskungs nesacīja arī vairs neka.

Un nu vecis par dienu savāca dārzā lielus bluķus, vadžus,

cirvi, valgus un vembeles. Vakarā aizgāja dārzā, uzkurināja uguni,
sildījās un spēlēja uz savām fijolēm. — Viņš bij liels muzikants. —

Spēlēja, spēlēja — uz pusnakti ienāk dārzā vilks un viržas tuvāki

pie āboļiem. Bet uz reizi apklausās — dzird gluži jauki spēlē-

jam un prasa vecim: vai nevarot viņam arī iemācīt tā spēlēt?
Bet vecis arvienu spēlējot locīja savu muguru un sacīja uz vilku:

„Ja, es tev gan labprāt iemācītu, bet tur vajaga loti lokās mugu-

ras, tā kā man; tev ir stīva mugura, tu citādi nevari iemācīties:

tev vajaga papriekšu muguru loku padarīt."

Nu vilks veci lūgdams lūdza, lai gādājot viņam loku muguru.

Vecis atbildēja: „Ja, to varu gan darīt; bet tu esi zvēra vīrs un

ņemsi to par ļaunu!" Vilks apsolījās: ne, ne, neņemšot neko par

ļaunu, lai tikai iemācot smuki spēlēt. Labi! Vecis tad paņēma valgu,

apmeta vilkam gar kaklu un nu ar vembelēm tik ilgām kūla pa

muguru, kamēr visa mugura bij jēla bez ādas. Bet vilks neko par

ļaunu neņēma, bija tik kluss, kamēr pagalam pusdzīvu to atlaida.

Vilku ķēniņš, nevarēdams vilka sagaidīt ar āboliem, sūtīja

a(t)kal lapsu āboliem pakal. Bet ar lapsu notika tāpat. Šī, dārza

ienākusi, dzirdēja tik jauki spēlējam un redzēja veco vīru, kas

spēlēdams arvienu kaklu locīja. Nu šī sacīja uz veci: „Ak, kas ta

par smuku muziķu! Kaut tu man arī varētu iemācīt tik smuki

spēlēt!"

„Kāpēc ne! Bet tur vajaga gluži loka kakla, ta ka man."

Lapsa sacīja: „Vai tu man nevarētu loku kaklu gadat?"

Vecis atbildēja: „To es varu gan darīt; bet tu esi zvēra vīrs

un ņemsi to par ļaunu."

Lapsa apsolījās neko par ļaunu neņemt, lai tikai kaklu loku

taisot. Labi! Vecis nu ņēma valgu, apmeta lapsai ap vidu un

kūla tik ilgām ar vembeli, kamēr spalva ar visu adu atlupa kaklam

un tad atstāja lapsu piesietu.

Ķēniņš, a(t)kal nevarēdams lapsu sagaidīt, sūtīja laci pec

āboļiem. Lācis ienāca dārza pie abelem,_dzird gauži smuki spē-

lējam. let lūkot, atron veci uz fijolem spēlējam un pirkstus vien-
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mer lokam. Viņš saka uz veci: „Vai tu nevari man ari iemācīt

tik smuki spēlēt?"

„Kāpēc ne! Bet tur vajaga gauži loku pirkstu, tā kā man, tad

vien var." Lācis saka: „Nu, vai tad tu nevarētu manus pirkstus
arī lokanus padarīt?"

Vecis atbild: „Tādi leteni kā tev ir, tur gan vajaga labi strā-

dāt, kamēr tādus var lokus dabūt; un tu arī esi zvēra vīrs, ņemsi
to par ļaunu." Lācis stipri solīdamies apsolās, lai tikai gādā, ka

leteni loki tiek, ka varētu spēlēt, viņš par ļaunu neņemšot. Labi!

Vecis nu ņēma lielu bluķi, ieplēsa tam ar cirvi šķirbu, iesita va-

džus un lika lācim nagus starpā grūst. Bet tiklīdz lāča nagi bija

šķirbā, vecis izrāva vadzi. Lāča nagi nu bija kā piesieti un vecis

ar vembelēm tik ilgi šo sukāja, kamēr tik tik drusku vēl dzīvs

palika.

Ķēniņš, nevarēdams neviena atpakaļ sagaidīt, palika dusmīgs

un, neko nebēdādams, gāja pats dienas laikā uz ābolu dārzu. Aiz-

gāja — ieraudzīja visus savus kalpus piesietus bez ādas zemē gu-

ļam. Izprasīja, kas tas esot, tas piesējējs?
„Viens vecs vīrs!" šie atbild.

Tad ķēniņš, lauva, attaisīja visus vaļa.
Bet vecis, tikko visus šos bija nogalojis — tad bija arī jau

gaisma — izgāja no dārza, dabūja no lielkunga norunāto maksu un

brauca ar sievu uz māju.
Nu zvēru ķēniņš, lauva, citādi nezinādams veci rokā dabūt,

bija izsūtījis savus kalpus pa visiem ceļiem, lai dzenoties vecim

pakal un ja to panākot, lai lupatām saplēšot.

Bet vecis bija gudrs: kad redzēja, ka vilks nupat no pakaļas

dzenas, tas novilka ar sievu abi divi drēbes, tā kā pavisam pliki

palika un tad metās abi divi uz četri ķepi gar zemi un palika gluži

kā nost. Vilks, tādus ieraudzījis, nemaz vairs negāja klat, bet

steidzās atpakaļ ķēniņam stāstīt, ka vecis ar visu sievu nu pats arī

pliks bez ādas esot un guļot zemē nost.

71. Arājs izraibo lāci.

1. A. 152. P. Š. no P. Danka s Raunā.

Arāš aris mežmalā ar raibu zirgu._ Iznāk lācis no meža, ap-

skatās un viņam iepatīkas zirga raibā spalva. Viņš danak pie

arāja un prasa: „Vai mani ar' nevarētu raibu nopervet?"

„Kādēl ne? Bet pervēšana nav viegla lieta. Vai tik tu va-

rēsi izturēt?"

Gan šis varēšot, lai tik pervejot. Araš ir_ar_ mieru, izņem

savu nazi, un kā griež pāra reizes gar ribām, tā lacis kaukdams
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ieksrien mežā. No sāpēm viņš nogulstas turpat mežmalā pie
vienas egles. Atlaižas žagata, ierauga lāci un prasa: „Kas tev,
lācīt, vainas, kad guli tik skaistā laikā?"

„Luk, tur tas araš mani ta saperveja, ka nespēju vair ne paiet."
„Nesaki nekā! Es par to tam arājam zirgu noknāpšu." Ža-

Gata un uzlaižas zirgam uz galvas un grib knāpt viņam acīs; bet

arāš kā sit ar savu pātagu, tā žagatai abas kājas pušu. Tik ar

mokām viņa vēl var aizlaisties līdz eglei.
Pec maza brītiņa atlaižas dundurs, ierauga abus vajeniekus

un prasa: „Kas jums vainas?"

Lacis atbild: „Araš mani perveja."
Žagata saka: „Viņš man abas kājas pārsita."
Dundurs mierina: ~Nesakait nekā! Es par to arāja zirgam

asinis izsūkšu." Dundurs dalaižas pie zirga un sāk sūkt asinis;

bet arāš to saķer un izdur viņam smilgu caur vēdaru. Dundurs ar

visu smilgu aizlaižas uz egli.
Pēc kāda laika arāja sieva atnes vīram brokastis, un vīrs arī

taisās uz ēšanu. Zvēri akar visu noskatās pie egles. Kā nu vīrs

sniedzas pēc ēdiena, tā lācis iesaucas: „Re, re! viņš nupat pervē

sānus." Kad sieva nosēstas zemē, tā žagata stāsta: „Nu ir sie-

vai abas kājas pušu." Kad arāš ir paēdis un apskaun savu sievu,
tā dundurs kliedz: „Nupat dur smilgu caur vēdaru."

2. A. 152. E. Retliņš Kurzemes Krašeniekos un Bendenie-

šos. LP, V, 72. AŠ, 11, 48.

Vīrs ara ar sarkanu seķi. Iznāk lācis no meža: „Vai, kas ta-

vam zirgam par jauku, raibu spalvu! Vai nevari man arī tadu

noraibot?"

„Kādēl ne? Bet tad tev jāļaujas sasieties, citādi raibojot rau-

stīsies un nekāds labs raibums neiznāks."

Labi ! Lai saistot arī.

Vīrs nu nosaista lāci tā, ka ne pakustēt; tad izrauj nazi un

sāk tikai garniski vien ādu raibot. Viens paņēmiens: lācim rumpis

vispār spangains — sarkanas švītras, ka ne izskaitīt. Kur nu ies

tāds nospogots seķis? Kājas arī gurdenums mac. Ē! sadomā:

liksies tepat garšļaukus mežmalā atpūsties..

Gul, guļ, atskrien žagata: „Vai, lācīt, kads tu šodien gurdens!"

„Ja, es tam blēža vīram grāvmala aiznesu naudas podu, viņš

par to man izraiboja ādu."

„Pag, pag, lācīti apskaustais, tad es viņa raibajam zirgam iz-

knābāšu acis."

Žagata nolaižas seķim uz galvu un liecas knābt, bet vīrs,_kā
cērt ar pātagu, knābējam abas kājas nost. Žagata iežadzinajas

vien un aizgūtnēm iemetās taī egle, kur raibotais lacis raibumus

žāvēja.
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Brītiņu vēlāk atlaižas dunduris: kas kaišot abiem? Lācis at-

rūca: „Es tam blēža vīram aiznesu grāvmalā naudas podu, viņš

par to man izraiboja ādu."

Žagata žadzināja: „Es no ta bieža ta jau vairījos, tomēr at-

lauza un atlauza man abas kājas."

„Pag, pag, lācīti, pag, pag, žagatiņa, tad es viņa raibajam zir-

gam asinis izzīdīšu."

Dunduris aizlaidās asinis zīst. Bet vīrs zīdēju noķēra, izdūra

smilgu rumpim cauri un palaida. Dunduris aizdunduroja eglē, kur

žagata maitātās kājas lāpīja
...

Un brītiņu vēlāk sieva iznesa biezputras podu vīram brokastī.

Bet sieva bija tāda panikna: papriekšu apskatījās labi, cik vīrs

uzaris un tad tikai sprieda, vai galu arī biezputrā dot, jeb pavalga
nemaz? Bet šorīt tiešām paguvis mazumu uzart: arē! puscēlienu
sasodītie dunduri, žagatas, lāči aizkavēja. Sieva apsprieda: „Maz

aris — gaļas nemaz! Tādēļ gaļas kumosiņu nogremdēšu poda
dibinā, apakš biezputras, lai ēzdams neatrastu."

Labi! Vīrs piesēž esi, gaļas neka.

„A!" viņš beidzot apsver gan, kā te līdzams. „Vai dzirdi,

sieviņ, galu gan neiznesi, bet par to labumu aiziesi maniem kam-

zoļiem pakaļ, tur grāvmalā būs!"

Sieva aiziet: vai aklis! apakš kamzoļiem liels naudas pods.
Nu sirds atgriežas ātri vien uz labo pusi, tūliņ vīram gar kaklu:

„Ak zelta, sudraba vīriņ, ko tu šodien saari! Edi nu ēdi! Ače

dibinā galiņa, ače tauciņi!"
Bet lacis pie egles saka: „Žagata, sieva, tu esi augstāku: man

liekas, vai tas blēža vīrs arī sievai neraibo ādu?"

„Liekas gan!" žagata atsaka, „bet dunduri, mazo vīriņ, tu esi

augstāku — apskaties labāki: vai tas blēža vīrs sievai tikai kājas
nelauza?"

„Liekas gan!" dunduris atsaka, „bet ta butu maza nelaime;

man tikai bailes, ka neizdur smilgu rumpim cauri, ko tad?"

72. Kā cilvēks lāci piemānījis.

A. 153. 1091. K. Jansons Smiltene.

Lācis izkāpis saimniekam bites un saimnieks par to lāci iz-

rāmījis. Šis solījies saimniekam savas sāpes atdarīt. Pēc kāda

laika abi atkal salabījšies: lācis saimniekam neatriebsies, ja tad un

tad, tur un tur saimnieks aizjās tādā zirgā, kāda lācis nepazīs.

Labi! Saimnieks uzsēžas saimniecei ačgārniski mugurā,

saimniece izlaiž matus justu kā zirga asti un nu gaida lāci. Lācis

atnāk un brīnās lielos-nemazos brīnumus: „Zirgs ar vienu izte-

cējušu aci."
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Smērēs medu tur iekšā. Ko lācis sācis grābāties ap zirga

aci, to saimniece aiz smiekliem: purkš! Nu lācis izsaucies: „Uja,
vairāk plīst nekā dzīst."

73. Lācis grib plēst cilvēku.

1. A. 154. LP, V, 52, 1. AŠ, 11, 23b.

Saimnieks aris līdumā. Zirgs, nodzīts, lāgā nevilcis. Saim-

nieks par to dusmojies: „Kaut tevi lāči apēduši!" Tūliņ lācis arī

no meža ārā: lai tikai dodot šurp! Saimnieks satrūcies un lūdzies:

lai mazākais vēlot vēl šo līdumu pabeigt, tad, tad.

„Labi, labi!" lacis atteicis, „bet kur es tamer padzīvošos?'

„Are, ieej mežā un padzīvojies turpat. Ko cepsi saulē?

Lacis iegājis. Te lapsa klusu klusu izlīdusi, prasīdama: „Ko
lācis no tevis gribēja?"

Ta un ta.

„Ai, nieki, tu atdosi viņam zirgu blēņu dēt Ja apsoli man

cāļus pusdienai, es tev izlīdzēšu: iešu mežā troksni sacelt un lā-

cis tad prasīs, kas tur trokšņo? Atbildi: medinieki, medinieki!"

Labi! Tūliņ lapsa viens divi meža atpakaļ un nu dauzās gar

kokiem, un trokšņo, lai Dievs pasargā.
Te izlobs lacis, itin tads sabijies, un prasīs saimniekam:

„Vai nezini, kas tur mežā ēdas?"

„A, ka es nezināšu? Tur jau sagāja medinieki tevi kaut!"

„Vai traks! Paslēp mani kautkur!"

„Kadeļ ne? legulies tepat manos ratos, apsegšu ar svārkiem,
nesaodīs ne kirķis."

Paldies, paldies! — Tā būšot labi gan. Nu lācis, nabadziņš,

gul savās bailēs, ka ne īkšķa nepakustina, bet lapsa tikai trokšņo.
Beidzot šī iznāk no biezumiem saimniekam padikti vaicādama:

vai neesot lācis te izsprucis?

Ne, neesot!

Ja, bet, kas tad tas, kas tur ratos guļot?

Tā esot malka, mājā vedama.

Nu, tad lai vedot, lai nestāvot mediniekiem pa kājām!
Saimnieks jūgs arī zirgu ratos un brauks mājā; bet lapsa,

gudreniece, tomēr lobj tikai pa priekšu vien, vērodama ar degunu

gaisā, kur saimnieka vistu kūtis. Brauc, brauc — piepēži saim-

nieks ceļmalā pamana labu vāli, ko_ malkas skaldītājs aizmirsis.

Ko nu gaidīt? Saķer vāli un krauj lācim pa galvas vietu — nost

kā muša. Pārbrauc mājā — lapsa jau vistu kūtī ar visiem bēr-

niem saradusies.

„Ā!" saimnieks doma, „tevi jau gan patērēšu."
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Un ta klaukt! aizcērt kutenes durvis un nu tikai ar vali spale
no vienas vietas: apsita lielo lapsu, apsita mazos lapsēnus.

2. A. 154. A. Brigādere Kalnamuižā. LP, VII, 11, 35-, 1, 1.

Viens vīrs mežā lielā salā uzkūris uguntiņu sasildīties. Ne
cik ilgi — lācis klāt, lai ļaujot šim arī pasildīties. Atjāvis. Tad

lācis itin mierīgi notupies pie uguns sildīties. Te — kur gadī-

jusies, kur ne? — atskrien lapsa; bet nenāks vis tuvu, labu ga-

baliņu no uguns atstatu nostājusies un tikai saucot: „Vai, vai, vai,
kā kājiņas salst! kājiņas salst!"

Virs aicinot: „Nac pie uguns sasildīties!"

„letu gan, bet man bail no tā spalvainā."
Tad lācis skubinājis vīru: „Teic, ka esmu celms!"

Vīrs tūliņ: „Tas jau vecs, apdedzis celms!"

„Ja, kad tas celms, kāpēc tad tā rēgojies?" atteikusi lapsa
un aizskrējusi. Apskrējuši, apskrējuši tadu līkumu — klat atkal:

„Vai, vai, vai, kā kājiņas salst, kājiņas salst!"

Vīrs sakot: „Nac pie uguns sasildīties!"

„letu gan, bet iemet papriekšu to melno celmu ugunī!"
Lacis vīram pačukstot: „Vadzi, teic, ka mani vedīsi maja!"
Vīrs tūliņ: „Tas celms maja vedams, nevar ugunī mest."

„Kad tas maja vedams, kadel nesaisti ar valgu, nevel ratos?"

Vectēvs lacis atkal pačukstot: „Liecies arī mani sienam, ra-

tos veļam!"
Vīram tas, zināms, Dieviņ! — sasien lāci stipri, jo stipri,

ievel ratos. Lācis nu gan mana, ka joki nebūs, bet ko saistīts

padarīsi stipram vīram? Nevarējis nabags, ne pakeparoties —

rūcis vien. Tagad lapsa pienākusi pie ugunskura sasildīties, pra-

sīdama, gudriniece, no lāča arī savu daļu: vīrs lai ņemot cepeti,

šai lai dodot kažoku. Kā tad! vīrs mierā: lai lapsa braucot šim

līdz uz mājām.

Pārbraukuši, vīrs notiesājis laci, bet lapsai neka nedevis:

paturējis ir cepeti, ir kažoku.

Nu lapsa noskaitusies, ielīdusi pa nakti vistu kutī, nokodusi

vīram visas vistas.

3. A. 154. Kreicberģis Dzirciemā, LP, V, 52, 2. AŠ, 11, 23a.

Saimnieks brauca pilsēta un satiek laci. Lacis saka: „Es tevi

nomaitāšu!"

„Nemaita vis mani, došu tev cuku ieesties.'

Labi, lai tad rītu atsūtot.

Rīta saimnieka puisis ved lācim cuku un satiek lapsu. Lapsa

vaicā: „Ko tur vedi?"
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Ta un ta, puisis izstāsta.

„Tu muļķi!" lapsa iesaucas, „atdosi lācim tādu cūku, nezin

pats, par ko. Apsoli man vistu un gaili, es gādāšu, ka lācis cūku

nedabū. Bet tad tikai, ja prasu: kas tev tur vezumā, atbildi: ozola

celms!"

Labi! puisis apsolīja vistu un gaili, un lapsa ieskrēja mežā. Ne-

cik ilgi lācis bija klāt: ielēca ratos un priecājās par trekno cūku.

Te lapsa izskrēja no meža: „Puiš, ko tu tur vedi? Vai tas nava

lācis? A! kaut es viņu rokā dabūtu, man jāved pie tiesas!"

Bet puisis atbild: „Nava lācis, nava
— tas jau ozola celms."

„Ja tas ozola celms, kam vedi tad nepārsietu? Tūliņ pār-

sieni, citādi tādi celmi var vēl no ratiem izkrist un ceļa gājējus

apsist!"

Lācis, to dzirdēdams, trīcēja, drebēja kā apšu lapsa un iečuk-

stēja puisim: „Sien, sien mani, lai dabū no tā mieru." Puisis pie-

sēja lāci.

„Bet lapsa sauca: „Nu, kad tikai labi piesēji! Ņem cirvi un

cērt celmam, redzēs vai sējums arī tura!"

Puisis pagrāba cirvi. Lācis iečukstēja: „Cērt, cērt, bet cērt

izlikdamies, ne visai stipri!" Tomēr puisis tevi klausīs: kā deva

ar cirvi lācim pa pauri, lācis beigts.
Nu sēdās lapsa puisim blakām un pārbrauca mājā pie saim-

nieka. Saimnieks priecājās, ka lapsa cūku izglābusi un labprāt
atdeva vistu ar gaili. Lapsa ēda vistu ar gaili, sacīdama: ,Šī

maltīte ir pirmā, ko godīgi nopelnīju!"

4. A. 154. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienavā. LP, I, 155.

AŠ, 11, 23c.

Vagare brauc pa ceļu un satiek laci. Lacis uzbļauj: „Vīrs,

es tevi ēdīšu!"

„Ko nu mani ēdīsi? Es atvedīšu tev labāk auzu vezumu,

vīru, zirgu un kūmiņu."

Vagāre aiziet vezumu piekraut, panēm darbinieku, uzliek

lapsu-kūmiņu uz vezumu un liek braukt. Kūmiņu tas tik pie-

krāpšanai ņēmis līdz. Kamēr vezums ar riņķi brauc, vagāre iet

taisni pie iāča, iekur uguni un gaida vezumu. Braucot kūmiņš

lēkā pa vezumu un sauc: „Vai, kā man kājas salst! vai, ka man

kājas salst!"

„Ej pie uguns sasildīties!" vīrs pamāca.

„lešu, iešu: bet kas tur tads melns tup? Vai, ka man kājas

salst! vai kā man kājas salst!"

Lācis domā, līdz ko kūmiņš bus pie uguns, ta brāc! virsu;

bet kad kūmiņš tūdalin nenāk, tad lacis iečukst vagarem: „Saki

kūmiņam, ka tupētājs ozola celms!"
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„Kumiņ, nac, nac sasildīties, tas jau ir ozola celms!"
„Nu, ja tas ozola celms, tad vel viņu ratos."

„Vel, tik vel, es jau ļaušos!" lācis atkal iečukst. Vīrs nu no-

mauc riteņus un vel laci ratos.

Bet kūmiņš tik leka pa pļavu un sauc: „Vai, ka man kājas
salst! vai, ka man kājas salst!"

Kad lacis ievelts, tad vagare saka: „Kumiņ, nac nu apsil-
dīties!"

„Vai kluci ar' labi pieklugoji?" kūmiņš prasa.

„Klugo, tik klugo! es jau ļaušos!'' lācis atkal iečukst. Vīrs

nu noklugo laci, cik labi vien mak.

Kad tas padarīts, tad vagare saka: „Kumiņ, nac nu apsil-
dīties!"

Kūmiņš nu arī tūlīt klat, uzlec lācim virsu, spļauj acīs, cert

pliķus un sauc: „Miķītis ratos, Miķītis ratos!"

Lācis gan grib visus ratus saplēst, bet noklūgots, ka ne pa-
kustēt. Nu brauc visi ar vezumu mājā. Mājās kūmiņš ieskrien

pie kunga. Kungs iznāk laukā. Kūmiņš gardiem smiekliem uzlec

atkal uz ratiem, spļauj lācim acīs, cērt pliķus un sauc: „Miķītis

ratos, Miķītis ratos!" Kungs ieliek lāci dzelzs būdā, kur nabadziņš
dažus gadus notupēja.

5. A. 154. M. Stārķis Lielvārde, M. Krogzemja at ļ. raksti,

Brīvzemnieka „Mūsu tautas pasakas" I, 10, LP,

VII, 11, 35, 1, 1.

Kāds lielskungs brauca pa biezu mežu. Te uz reizi — kur

bijis, kur nebijis? — lācis caps! no krūmiem ārā, un grib liel-

kungu apēst tīri dzīvu. Neko darīt, lielskungs sāk lūgties, ko māk,
lai šoreiz vēl laižot vaļā. Pēdīgi, par tik lielu lūgšanos, lācis arī ap-

žēlojas un teic: „Labi! es tevi pametīšu dzīvu, bet tev jāsolās,
ka tu man atsūtīsi vienu labi lielu vīru ar diviem zirgiem, un lai

viņš atved veselu podu medus, pūru auzu, podu gaļas un vistu

ar visiem cāļiem."
Lielskungs apsolījās un lācis to atlaida. Mājā pārbraucis, viņš

pavēlēja kādam vīram solīto mantu vest uz mežu. Vīrs prasīja,

kurp un kam lai mantu vedot?

Lielskungs teica: „Kad iebrauc meža, tad sauc: c, vīr, nac

ārā! Še tev solītā tiesa!"

Labi! Vīrs nobraucis mežā un darīja, kā kungs tam teicis.

Bet tikko šos vārdus bija izsaucis, te arī jau lācis klāt un teic

vīram: „Brauc man pakal!"

Vīrs brauca un lācis to aizveda uz mazu klajumu, kas bija

visapkārt aizaudzis lielu, biezu mežu. Lācis apstājās un teica

vīram: „Kur uguni!"
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Vīrs to darīja un kad viņš uguni bija sakūris, tad lacis sacīja:

„Cep galu!"
Kad gaļa bij izcepta, tad lacis teica vīram: „Ed no ta?

gaļas!"
Vīrs tam prasīja: „Ar ko tad lai es edu?"

Lacis atteica: „Zobiem!" Vīrs ņemas est un arī lacis eca.

Kad gaļa bija apēsta, tad lācis likās gar sieksti gulēt. Bet

pa to laiku lapsa, medus smaku saodusi, tecēja uz uguni. Ne-

tālu no uguns tā apstājās un teica: „Vai, Dieviņ, kā kājas salst!"

Lacis vīram mirkšķināja acim, lai lapsu saucot pie uguns.

Vīrs uz lapsu teica: „Nāc sildīties!"

Lapsa, uz laci radīdama, atteica: „Kas tas?"

Vīrs teica: „Pelavu maiss!" Lapsa saka: „Ja tas būtu pe-
lavu maiss, tad tu viņu aizvestu uz glāžu šķūni," un ieskrēja atpa-

kaļ mežā.

Pec kada brīža ta atkal atskrēja un teica vīram: „Ja tas butu

pelavu maiss, tad tu viņu uzsietu uz vāģiem."

Vīrs lāci uzsēja uz vāģiem, ko šis arī lāvās, uz lapsu tīkodams.

Lapsa saka: „Ja tas būtu pelavu maiss, tad tu to drusku diktāki

pieklapētu." Vīrs nu arī lāci pieklapēja. Te lapsa atkal uzsauc:

„Ja gribi savu dzīvību glābt, tad sit to nost!" Vīrs lāci nosita un,

kopā ar lapsu medu izēdis un cāļus ar vistu apēdis, brauca uz

mājām. Mājās tam lielskungs atdeva pus pili un abi dzīvoja bagāti.

6. A. 154. A. Trofimovičs Eglunas Vyšķu draudze, N. Ran-

c ā n a krājumā.

Kaidu reizi nazinuomā molā ora zemnīks pi meža ar raibu

zvrgu. Te urnai [leit. urnai, piepēži] nu meža izguoja luocs, pīguoja
kluotu un soka: „Es ēsšu tovu zvrgu!"

Zemnīks soka: „Kai tu ēssi, ka muns zyrgs kuds?"

Mežā pasadzierda trūksnis un luocs soka: „Kur man bvus

nūsaglobuot?"

Zemnīks soka: „Ej, nūsagloboj aiz munu rotu!"

Nu meža izskrīn lopsa nu vaicoj: „Kas tev tur aiz rotu?"

Zemnīks atbild: „Sīksta."

„Kam tu naīcel sīkstu rotus?" Tu teikuse, lopsa aizkrīn uz

mežu.

Luocs soka: „Icel mani rotūs!" un zemnīks ari īcel.

Lopsa otkon izskrīn nu meža un vaicoj: „Kas tev tur rotus?"

Zemnīks atbild: „Sīksta".

Lopsa soka: „Kam tu viņu nadasīn?" un aizskrīn uz mežu.

Luocs soka: „Dasīn mani rotūs!"

Kad zemnīks luoci daseja, lopsa vel izskrēja nu meža un vai-

coj: „Kas tev tur rotus?"
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Zemnīks atbild: „Sīksta".

Lopsa soka: „Kam tu sīkstai cira pīrī naīcert?"

Kad lopsa aizskrēja uz mežu, luocis soka: „Icērt man pīrī
ciri!"

Zemnīks īcierta luočam pīrī ciri un luocs beja tyulen pagolam.

Lopsa pīguojuse soka: „Kū tu man aizmaksuosi, ka es tevi iz-

gluobu? Salosi vvsas vvstas nu cīma un atnes man!"

Zemnīks nūguoja uz cīmu, īlvka maisā divi suņi un atnese.

Lopsa palyka lūti prīceiga un abi atsasāda. Tad zemnīks izlaide

nu maisa suņus, lopsa suoka bēgt, suņi pakal, lopsa tikkū iskrēja
olā.

Iskrejusi ola, lopsa vaicoj kuojas: „Vai jyus gribejuot izbēgt?"

Kuojas soka gribējuš.
Nu vaicoj asti: „Vai tu gribēji izbēgt?" Aste soka nagri-

bējus.

Tad viņa izbuozuse asti soka: „Jemit, suņi!"

Suņi aiz astes izvylka ari pašu lopsu un saplēse.

7. A. 154. Ontons Sītiņš Kolupā, B. Spula krājuma,

Reizi saimnīks aizguoja da teiruma golam ortu. Teirums beja

pi meža molas. Suoka art. Daguoja pi juo luocis un soka: „Es
tevi ēsšu." Pa tū laiku vierās, ka izskrīn nu meža lopsa. Luocis

soka: „Es īšu gruovī atsagulšu."

Lopsa daguojuse soka: „Divs paleidz!" — „Paldīs!" atsoka

saiminīks.

Lopsa vaicoj: „Kas pi tevis beja daguojis?" Saiminīks soka:

„Nikuo nabeja."

Lopsa soka uz saiminīka: „Es tevi izgluobšu nu smerts, tikai

īdūd man puori gailu, un tad pasoki, kas tī gruovī gul."

„Bluķis", soka saiminīks.

„Ka byutu bluķis, to byutu pi rotu," soka lopsa. Tu nuru-

nuojuse, lopsa aizskrēja.
Luocis daguojis soka: „Kū tev lopsa sacīja?"

„Lopsa man sacīja, ka byutu bluķis, to byutu i pi rotu."

Atskrīn otkon lopsa. Luocis soka: „Es atsagulšu pi rotu."

Daguojuse lopsa i soka: „Dīvs paleidz!" — „Paldis!" atsoka

saiminīks.

„Kas tipi rotu gul?" — „Bluķis." — _„Ka byutu bluķis, tad

byutu i rotus." Tu pasacījuse lopsa aizskrēja.

Luocis vaicoj: „Kū jei tev sacīja?"

„Lopsa sacīja, ka byutu bluķis, byutu i rotus."

Atskrīn vēl lopsa i soka: „Kas pi tevis beja daguojis?" —

„Nikuo nabeja." „Bet kas tī rotūs gul?" — „Bluķis." „Ka byutu

bluķis, byutu i dasīts." Lopsa aizskrēja.
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Luocis soka: „Dasīn mani!"

Saiminīks daseja luoci. Atskrīn lopsa i soka: „Kas tī dasīts?"

„Bluķis." Lopsa soka: „Ka byutu_ bluķis, byutu i ciervs golā
īciersts," tu pasacījuse lopsa aizskrēja.

Luocis soka: „Dalīc man ciervi pi golvas!" Saimnīks kai
atsavylka, tai luočam golva i pa pusei.

Tulaik saiminīks aizguoja da sātai un, īlicis maisā suni, īt da
mežam. Aizskrēja jam prīškā lopsa. Saiminīks soka, uz jū: „Ej
šur, pajem „gailus". Lopsa soka: „Laid vajā, es nūgyušu." Sai-
minīks laidja suni nu maisa nora; suns pēc lopsas, lopsa mežā.

74. Nepateicība pasaules alga.

t. A. 155. A. Lerchis-PuškaitisDžukste-Pienavā. LP. I, 101.

AŠ, 11, 24b.

Reiz kads saimnieks iet caur lielu mežu un ierauga zalti iesprū-
dušu akmeņu starpa. Zaltis žēli lūdzās saimnieku, lai jel viņu at-

pestot, ko šis arī izdara. Bet par pateicību atpestītais zaltis rauga
saimniekam roka iekost. Tas atrauj savu roku nost un jautā du-

smīga balsi: „Vai tādēļ tevi izpestīju, lai man rokā iekod?"

„Ka tad lai tevim pateicos, jo labdarītajam iekost ir jau pa-

saules alga."
Saimnieks tādai runai netic; bet zaltis apņēmās liecinieku

dabūt, kas to pašu teiks. Viņš aizved neticīgo pie suņa un jautā
sunītim: „Saki, plušķi, kāda ir pasaules alga?"

„Ja man pasaules alga jāpierada, tad stāstīšu pats savu dzī-

ves gājumu." Sunītis, plušķītis, nu iesāk tā:

klēts priekšā kā visi kucēni un lēkāju siltajā sau-

līte tāpat, kā mani citi brālīši. Bet vēl nemācēju ne riet, kad jau
kaimiņa saimnieks mani atšķīra no mātes un pārnesa saviem bēr-

niem par paiju. Nevaru teikt, ka man ar bērniem nelabi gāja: da-

būju piena lakt, cik gribējās. Vēlāk bērni mani apnika un nu saim-

nieks man pavēlēja klētis sargāt, govis ganīt, zagļus riet. Divreiz

esmu aizdzinis veselu zagļu pulku no viņa klētim, vienreiz viņa
dēlu no upes izvilcis, desmit gadu govis sagānījis un piecas reizas

vilku no avim atgaiņājis. Par pateicību saimnieks mani vakar

aizdzen uz mežu, jo vecuma dēļ nespējot vairs viņam kalpot. To-

mēr es tādēļ nekurnu, jo tā jau ir pasaules alga."
_

„Vai nu dzirdēji?" zaltis iesaucās un atkal taisās saimniekam

rokā kost. Bet šis atrauj roku un saka: „Gribu vēl vienu lieci-

nieku dzirdēt."

Nu zaltis to aizved pie zirga un jauta: „Saki, berīti, mums

abiem, kāda ir pasaules alga?"
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„Ja man pasaules alga jāpierada, tad stāstīšu pats savu dzī-

ves gājumu/

Zirdziņš, berītis, nu iesāk ta:

„Augu pie mātes līdz trešajam gadam; bet ceturtajā biju pie-
audzis tik daiļš, slaiks un glums zirgs, ka ceļmalā ļaudis apstājās,

kad priekš karītes aizjūgts rikšoju. Tā tas gāja līdz septītajam
gadam. Te kādā rudenī, savu kungu no slepkavas rokām glāb-

dams, tā pārskrējos, ka palika divas kājas stīvas, klibas. Kungs
nu mani klibiķi nodeva zemnieku zirgu barā, kur ar visām klibājām

kaļam desmit gadu sakalpoju: vilku vezumus, kūlu labību, vazāju

ecēšas, aru laukus. Un nu, kad vecumā nekā vairs nespēju, mani

ņem_ čigānam pārdot par smiekla naudu. Tomēr es tādēļ nekurnu,
jo ta jau pasaules alga."

„Vai nu dzirdi?" zaltis atkal jauta un taisās saimniekam rokā

kost. Bet šis atrauj roku un saka: „Gribu vēl vienu liecinieku

dzirdēt."

Tagad zaltis to aizved pie lapsas un izstāsta strīdiņu; bet

lapsa saka, ka vajagot līdz tai vietai aiziet, kur strīdiņš sācies,
lai taisni spriestu. ledams saimnieks klusu piebiksta lapsai, lai

izspriežot viņam taisnību; bet lapsa tikpat klusu atkal atčukst:

„Vai būs man par to pīlīte, zostiņa, vistiņa, tītariņš?"

„Bus, uz galvošanu bus!"

Ta runādami, tie sasniedza to vietu, kur zaltis iesprūdis.

„Te ir ta vieta; spriedi nu, kada ir pasaules alga!" zaltis uz-

aicina lapsu."

Bet lapsa, viltniece, atsaka, ka nemākot ātrāki taisnību iz-

spriest, kamēr šis neparādot, kā īsti bijis iesprūdis. Zaltis ielien

akmeņu starpā un iesprūst no jauna. Lapsa, to redzēdama, pie-
min akmeni un pārspiež zaltim galvu, teikdama: „Tāda ir pasau-

les alga!"

Saimnieks nu ved lapsu uz mājām, lai aizmaksātu par taisno

spriedumu. Lapsa paliek pagalmā laizoties un saimnieks ieiet pie

saimnieces pēc pīlēm, zosim. Bet saimniece, to dabūjusi zināt,

paliek pikta un uzsauc saimniekam: „Vai tev kādas pjles, zosis,

vistas, tītari pieder? Raugi tik viņas aiztikt, tad redzēsim. Vie-

sul, Piktul, cvi! pi! trieciet to viltnieci, lapsu, no pagalma mežā.

Lapsa, nabadzīte, muka, muka; bet mazuliet tēva dotās bikšeles

suņi tomēr ieskrambāja.

Tada ir pasaules alga!

Piezīme. Jau A. Lerchis-Puškaitis_ iesak_ šo pasaku ar šādiem vār-

diem: „Šī vecā Stendera pasaka tautas mutē pārgājusi šita." No ša un sekošā

varianta mēs tomēr redzam, ka Stendera pasaka (52) nav palikusi bez pār-

grozījumiem. P. Š.
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2. A. 155. Lielupis Vec-Piebalgā. LP, V, 66. AŠ, 11, 24a.

Kādreiz kopmedības aplenkuši vilku. Bet tai pašā lomā

viens vīrs dedzinājis ogles. Vilks skraidījis šurpu turpu, beidzot

lūdzis oglinieku, lai paglābjot viņu no mediniekiem. Oglinieks
iebāzis vilku ogļu maisā un iznesis pa muguru no loma; medi-
nieki domājuši, ka maisā ogles. Otrā meža malā izkratījis vilku

no maisa; bet vilks par to labumu uzbrucis glābējam: „Es tevi

ēdīšu! Mans paradums jau no mazatnes ir labu ar ļaunu at-
maksāt."

Oglinieks atteicis: „Neticu vis, ka pasaule var tads paradums
būt: labu ar Jaunu atmaksāt; iesim, apprasīsimies citiem, vai

tas tā."

Labi. — Gājuši prasīt. Te ieraudzījuši meža vecu zirgu
piesietu.

„Ko tu te diedi?" oglinieks jautājis.

„Ai, brāli, ternani piesēja badā nomērdēt. Esmu vecs, ko

par tadu vairs bēdā; kad biju jauns, saimnieks glaudīt glaudīja,
tagad atstumj pie malas — tā jau ir tā pateicība: labu ar ļaunu
atmaksāt."

„Tu dzirdēji, ka man taisnība!" vilks iesaucies, „nu es ēdīšu

tevi!"

„Ne, ne, jautāsim vel kādam, tad ticēšu," oglinieks tiepies.

Labi. — Gājuši arī un ieraudzījuši suni piesietu.

„Ko tu te diedi?"

„Ai, brāļi, te mani piesēja badā nomērdēt. Esmu vecs, ko

par tādu vairs bēdā; kad biju jauns, saimnieks glaudīt glaudīja,

tagad pastumj pie malas — tā jau ir tā pateicība: labu ar ļaunu
atmaksāt."

„Tu dzirdēji, ka man taisnība!" vilks iesaucies, „nu es ēdīšu

tevi patiesi."

„Ne, ne, jautāsim vel kādam."

Labi. — Gājuši arī un satikuši lapsu. Vilks tūlīņ izstāstījis

lapsai: tā un tā, lai spriežot. Bet lapsa klusu iečukstējusi ogli-

niekam:

„Dodi man cāli, izspriedīšu tev par labu."

Ja, ja, viņš došot gan.

„Klausies, vilks!" lapsa tūlīņ iesaukusies, „kā lai izspriežu:

man taču papriekšu jāredz, kā tu tai maisā biji salīkumojies;

lieni iekšā, parādi!"
Vilks ielīdis maisa; bet lapsa paskubinājusi oglinieku: „Aiz-

sieni nu galu un mizo ar metamo, kamēr vilks atstiepjas!"

Oglinieks nositis vilku un pārgājis sveiks maja.
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3. A. 155. B. Ukins Rašanos, N. Rancana krājuma.

Reizi vvlks bija patīts cylpuos, kuras beja taisītos zvaru

gvušonai, bet nazvnu, kai viņš izaruovīs un laidīs skrīt uz mežu.

Iraudzējuši viņu, medinīki suoka meklēt. Daguojis vvlkam skrīt

puori par ceļu, un tū pošu laiku guojis pa ceļu zemnīks ar maisu

un spriguļu. Vylks. skrīn pi viņa: „Padori mīlestību, zemnīciņ,

izgluobi mani maisā, pēc maņa medinīki dzanas."

Zemnīks tam pīkrita, nuglobuoja vylku maisā, aizsēja un

uzlyka uz placim. It zemnīks tuoļuok, un preti viņam medinīki.

„Vai naredzēji, zemnīciņ, vylka?"

„Ne, naredzeju vys." Medinīki paguoja cauri.

„Vai nūguoja muni īnaidnīki?' vaicuoja vylks.

„Nuguoja."

„Nu tagad laid mani uora!"

Zemnīks atraisīja maisu un izlaida vylku uz breivības. Bet

vylks teice zemnīkam: „Kas nyu, zemnīciņ? Es tevi apēsšu."
„Vai, vylciņ, vylciņ! Es tevi nu taidas nalaimes izgluobu, bet tu

mani apēst gribi!"

„Vacuos lobuos paklausības aizmierstas," atbildēja vylks.

Zemnīks redzādams, ka darīšonas slyktas, runoj: „Ja tai

ir, tad īsim tuoļuok, un ja pyrmais kas satiks, teiks pa tevim, ka

vacuos lobuos paklausības aizmierstas, tad kū lai dors, ēd mani!"

īt zemnīks un vylks, bet viņim pretim vacs zirgs. Zemnīks

pi viņa: „Padori mīlestību, iztīsoj mums. Es vylku nu lelas na-

laimes izgluobu, bet viņš grib mani apēst, un izstuostēja viņam

vysu, kai viņim beja.

Zyrgs padūmuoja, padūmuoja un runuoja: „Es dzeivuoju pi

muna saimnīka divdesmit godu, nu vysa spāka pi viņa struoduoju,
bet kod palyku vacs un man daguoja leidz tam, ka navarēju struo-

duot, viņš paņēma un nūveda mani uz kolnu un īgryuda dūbī, bet

ar zemi naaproka, un otkon laime, ka nadzilā dūbī; kot bez spāka,
tūmār es nu tos izleidu, un tagad staiguoju, kur acs radz. Ja!
Vacuos lobuos paklausības aizmierstas."

„Redzi, muna tīsa!" teice vylks.

Nūsabeidis zemnīks un suoka prasīt vylka, lai pagaidut leidz

ūtrai sasatikšonai. Vylks pīkrita un tai, kai zemnīks teice.

It zemnīks ar vylku, bet preti viņim vacs suns. Nu zemnīks

pi viņa un vaicoj ap tū, kai jam padarīt ar vylku.
Suns padūmuoja, padūmuoja un pateic: „Kolpuoju es saim-

nīkam divdesmit godu, sorguoju viņa muojas un lūpus, bet kad

palyku vacs un puorstuoju viņam kolpūt, viņš padzina mani nu

sātas, un nyula staiguojum es, kur acs munas radz. Ja! Vacuos

lobuos paklausības aizmierstas."
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Nūsabeida zemnīks vēl vairuok un sirsnīgi lvudzēs vylka

pagaidīt leidz trešai sasatikšonai. „A tur dori, kai zini, juo munas

labdarīšonas naatmini!" Pīkryta vylks arī leidz jaunai sasa-

tikšonai.

Satyka viņus lopsa. Zemnīks izstuostēja viņai vysas darī-

šonas, kai viņim beja ar vylku. Suoka streidītīs: „Ja kai itys

varbyut, ka vylks, tik lels kai muokūnis, varēja īleist itaidā mozā

maisiņā?"
Zemnīks un vylks abi dīvuojas, ka tīsa, bet lopsa runuoja:

„Naiticēšu leidz tam, koleidz ar sovom acim naīraudzīšu. Bet

paruodi, zemnīciņ, kai tu viņu ībuozi maisiņā!"
Vvlks ībuoze tur golvu.

„Ja vai tad golvu vīn tu slēpi?" lopsa sacīja. Vvlks īleida

vyss maisā.

„Nu paruodi, zemnīciņ, kai tu viņu aizsēji.

Zemnīks aizsēja.

„Bet paruodi nu zemnīciņ, kai tu sev maizi kul." Zemnīks

suoka kult vylku ar spriguļu un nūsyta.

4. A. 155. Ontons Sītinš Kolupa, B. Spula krājuma.

Reizi zemnīks guoja pa mežu un īraudzīja slonu. Tys beja at-

saspīdis pi kūka un gulēja. Bet kūks, pi kuruo tys gulēja, beja

sapyvis. Slons kai spīdēs, tai kūks atsaguozja un tys pi zemes

i gul. Daguoja zemnīks kluotu. Slons prosa nu juo, lai tys jū pī-

cel. Zemnīks pajēmis sleides un pīcēla slonu. Tūlaik slons soka:

„Cylvāk, es tevi ēsšu."

Zemnīks soka: „Kūta, -ta, ka ēssi, ēd, bet pyrms īsim pa ceļu

un, kū pyrmū sasatiksim, izprasīsim nu tuo — kū tys pasacīs,
tai i byus."

„Labi, īsim!"

Paguoja nacik lelu gabaliņu un sateik lopsu. Tī tyuliņ sauc

lopsas da sevim. Lopsa daguoja. Cvlvāks izstuostīja vysu, kai

jim beja un soka: „Slons sokuos mani ēst."

Lopsa soka: „Es nazynu, kai tī beja, nūved mani un paruod!"

Nūguoja da tai vītai, kur slons gulēja. Lopsa soka uz slona:

„Paruod, kai tī beja." Slons atsagula. Tūlaik lopsa soka uz

cvlvāku: ~Tu ej da sātai, jis lai gul."

75. Vilks un krauklis.

A. 156. J. Bridaks Sodu Seseve, A. Bīlenšteina krājumā,

LP, VI, 39.

Vienreiz vilks meža ka skrējis, uzskrējis uz naglu un sa-

dūris kāju. Sāpēs vilks atgulies garšļaukus, ka jādomā, tūliņ vai
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sprāgs. Krauklis, to redzēdams, pielaidies klāt un sācis jau mirē-

jam acis knabat; bet vilks kā ķēris, noķēris knābiķi un gribējis
jau est. Te krauklis attapies: „Vai, brālīti, es nācu tevi dziedināt,
tu taisies mani noriet: atnesīšu tev dzīvības ūdeni, apmazgāšu,
būsi veselāks par veselu." Labi! Lai tad nesot! Un nu krauklim

bij jātura vārds, bij jāskrien dzīvības ūdenim pakal. Aizskrēja
ari, pārnesa, apmazgāja slimo kāju un nu bij abi laimīgi: viens

izārstējies, otrs dzīvību izglābis.

76. No cilvēka jābaidās.

A. 157. P. S\ no sava teva-teva Rauna.

Elivants dzirdēš, ka visi zvēri baidoties no cilvēka, bet viņš

lielījies, ka viņam nebūtu no cilvēka bailes, lai tik parādot, kur

cilvēks esot. Lapsa uzņēmusies par rādītāju un izvedusi ēlivantu

no meža uz ceļa.
Pa to ceļu gaš viens puika un elivants prasīš lapsai: „Vai tas

ir cilvēks?"

Lapsa atbild: „Tas vel nav cilvēks, bet tik bus/'

Viņi iet pa ceļu tālāku un satiek vienu vecīti. Elivants akar

prasa: „Vai tas nu ir cilvēks?"

Lapsa atbild: „Tas ir bīš cilvēks, bet nu vair nav."

Talaku ejot, lapsa pamana vienu zaldātu nākam un saka:

„Lūk, tas nu ir cilvēks!"

Lapsa tūliņ iebēg mežā, bet ēlivants iet zaldātam virsū. Zal-

dāts paņem pistoli, un kā nu ēlivants nāk tūlāku, tā iešaun viņam

galvā. Kad nu ēlivants vēl mācas viņam virsū, tad zaldāts paņem

zobiņu no sānim un iecērt tam vairāk reiz, kamēr ēlivants aiz-

bēg projām.
Mežā to uzmeklē akar lapsa un prasa: „Kā tev nu klājās?"

Elivants atbild: „Slikti! Papriekšu man cilvēks piespļaudīja acis,

tā kā es vair nekā lāgā nevarēju saredzēt. Tad viņš izņēma sev

vienu ribu no sānim un sāka mani dauzīt. Es tik tikko vēl dzīvs

dabūju izbēgt.
No tā laika elivants vair cilvēka nemekleš.

Piezīme. Nedomāju, ka šī pasaka pie mums butu ieviesusies no grā-

matām. Arī no pazīstamās Grimmu pasaciņas (72) viņa drusku atšķiras.

77. Vienradzis iet skrieties ar cilvēku.

(A. 157. 30). P. Š. no sava teva-tēva Rauna.

Vienradzis nav gribēš ticēt, ka cilvēks esot paraks par visim

zvērim, un uzaicināš cilvēku skrieties. Cilvēks arī bīš ar mieru
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skrieties, izracis ceļā, kur abim jāskrien, dziļu bedri un pārlicis
tur laipu pāri. Kad nu sākuši skrieties, tad cilvēks pārskrēš par

laipu, bet vienradzis iekritis bedrē.

Pēdīgi vienradzis izrāpies no bedres, gribēš cilvēku nobadīt

un skrēš viņam ar lielu ātrumu virsū. Cilvēks stāvēš mierīgi pie
viena koka; un kad vienradzis daskrēš klāt, tad cilvēks ātri aiz-

slēpies aiz koka. Vienradzis iedūris savu aso ragu kokā un ne-

varēš vair tik viegli izvilkt laukā. Nu danācis cilvēks un piesitis

ragam vēl vadžus klāt. Pēdīgi viņš vēl ar koku labi nomizāš vien-

radzi un tad tik palaidis viņu vaļā.

No ta laika vienradzis vair negribeš ar cilvēku spēkoties.

78. Lapsas ragaviņas.

1. A. 158. K. Strods Niedrumuižas draudze, N. Rancana

krājuma.

Meža molā ganēja goni. Izguoja nu meža lopsa un prasa nu

gonim, lai tī atdūd jai vīnu vuciniņu, un goni ari atdevja. Lopsa

pajāmuse vuciniņu, aizskrēja atpakaļ uz mežu. Nūnasuse vucvnu,

jei iztaisēja ragaviņas, un aizjvuguse jū, suoka braukalēt.

Reizi lopsa braukdama satvka vvlku, kurs suocja prasīt, lai

jū pavad kaidu gobolu. Lopsa īsādvnuoja vvlku ragaviņās, bet

tai braucāt, ragaviņas salvuza. Lopsa nūjvudz vucynu un soka

uz vvlku: „Ej tu uz mežu un sataisi ragaviņas!"
Vvlks atbild: „Kai es juos sataisīšu, ka es namuoku?"

Lopsa soka: „Nuguojis saki tai: leiki kuki, taisni kuki, sasa-

taisat ragaviņas!"

Vvlks nuit uz mežu un soka: „Kuks kuka, nava nivma taida,
kai vajaga." Bet ragaviņas nasasataisēja.

Atguojis atpakaļ pi lopsas, vvlks soka, ka navars ragaviņu

sataisīt. Tad lopsa vaicuoja: „Kai tu sācēji?"
Vvlks atbild, ka šis sacējis: „Kūks kūkā, nava nivīna taida,

kai vajaga."

Lopsa soka: „Tu esi muļķis."

Pametuse vvlku pi vucvna, lopsa aizīt poša uz mežu raga-

viņu taisītu. Iguojuse mežā, viņa soka: „Leiki kūki, taisni kuki,

sasataisat ragaviņas!" Un tai sasataisēja ragaviņas.

Lopsa, atvvlkuse ragaviņas, atroda vucvnu vīnu pati gulut.

Viņa gon pīceļ un aizjvudz vucvnu, bet jis jou vairuok naīt.

Tad jei īrauga, ka vucynam_gaļa ir izasta un uoda pibuozts cvsu.

Tad lopsa soka: „Kaids blēdis! Saplesja munu vucynu un pats

nūguoja uz mežu."
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Nuguojuse utru reizi pi gonim, lopsa suoka prasīt, lai īdūd

jai vēl vīnu vucvnu. Goni vaicoj: „Kur liki tū, kuru mēs tev

īdevjām?"

Lopsa atbild: „Tys nūgaisa."
Tad goni īdevja lopsai ūtru vucynu. Lopsa pajāmuse vucynu,

aizguoja atpakaļ. Aizjyuguse jū ragaviņās, braukalēja, kai ogruok.
Vylks gon otkon prasējuos, lai jū pavad, bet lopsa nalaidje jū vai-

ruok ragaviņuos.

2. A. 158. 0. Sītiņš Kolupā, B. Spu 1 a krājuma.

Reizi lopsa aizskrēja da kaidai saiminīcai un soka: „Dud,

saiminīc, es nūnesšu tovim gonim ēst."

Gadījās, ka saimnīca cepja maizi un, izvylkuse nu cepļa vīnu

kukulīti, padevja lopsai. Lopsa, pajāmuse tū kukulīti, aizguoja aiz

pakša un, izāduse vyduci, gorūzuos pībēra palnu un, tuos sa-

mīguse, aznesja gonim. Nūnasuse i soka uz gonim: „Eite vysi
da vīnai vītai un lauzit, bet es īšu vušku grīztu."

Goni kai lauzja kukulīti, tai acis vysim pībyra ar palnim un,

koleidz tī izmozguoja acis, toleidz lopsa paķēra vīnu mozuokū

vuciniņu un aiznesja tū da mežam. Aiznastu vuciniņu tyulīt dasēja

un poša, paguojuse tuoļuok, soka: „Leiki kūki, taisni kūki slīcītēs

nusalīcit, ragaviņas pasataisat!"

Lopsai nūsalīcja slīcītes un pasataisīja ragaviņas. Tad, pa-

jāmuse vuciniņu, ījyudzja tū ragaviņuos, sāda poša vydā un suoka

braukt.

Nacik lelu gabaliņu pabraukuse, sateik vylku. Tys prosās,

lai lopsa pajām ragaviņuos koč vīnu kuojiņu. Lopsa soka: „Līc,
tik nasalauz' ragaviņu!"

Vylks īlyka vīnu kuoju ragaviņuos un, pabraucis nalelu ga-

baliņu, prosa nu lopsas, vai navarātu īlikt ūtru? Lopsa soka: ~Līc,
tik nasalauz' ragaviņu!"

Vvlks īlyka ūtru kuoju un, pabraucis nalelu gabaliņu, otkon

prosa: „Kyumiņ, vai navarātu īlikt trešu kuojiņu?" — „Līc, tik

nasalauz' ragaviņu!" soka lopsa.

Vylks īlyka trešu kuojiņu un, pabraucis gabaliņu, soka:

~Kyumiņ, vajaga īlikt caturtū kuojiņu."
Ilyka ari caturtū kuojiņu un, pabraucis gabaliņu, soka: „Vajaga

īlikt i astīti, redz, ka jei pylna snīga." Lopsa soka: „Līc, tik na-

salauz' ragaviņu!"

Kai tik vylks īlyka asti, tai ragaviņas i salyuza. „Va, es tev

nasacīju, ka salauzsi ragaviņas? Nu, tagad ej da mežam un soki:

„Leiki kūki, taisni kūki nūsalīcīt slīcītēs, ragaviņas pasataisat!"

Vylks nūguojis soka: „Leiki kūki, taisni kūki nūsalīcīt slīcītēs, ra-
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gaviņas pasataisat!" Bet kuki vvlkam nasalīcja slīcītēs un raga-

viņas nasataisīja. Atguojis da lopsai, i soka: „Man nasataisa."

Lopsa soka: „Nu pastuov te, es īsu atvilkšu." Kai tik lopsa

nūguoja, tai vvlks vuciniņu pi zemes, izēdja tam vvduci un, pī-
buozis smvlgu, tū pastatīja uz kuojuom, bet pats aizguoja.

Lopsa, atvvlkuse ragaviņas, vylka vairs naatroda un soka:

„Va,_tuo jau nava!" Jvudzja lopsa vuciniņu ragaviņuos, sāda poša
vydā i soka: „Spiri, spiri, vuciniņ!" bet vuciniņš naīt. Tad vēl

ūtru reizi soka: „Spiri, spiri, vuciniņ, smildziņa ūkstiņā," un kai

paruovja aiz smijdzeņas, tai vuciniņš i pi zemes. Tūlaik lopsa
nūsabeida, īraudzījuse, ka vuciniņam īzāsts vyducīts.

3. A. 158. J. Bergmanis Ūziņos, A. Bīlenšteina krājumā.

LP, VI, 52, 2. AŠ, 11, 20b. Vāciski atstāstīta H. Bīlen-

šteina „Tiermārchen" Nr. 9. Var.

Lapsa bij nozagusi maizes klaipu, izēdusi vidu tukšu, piepildī-

jusi ar šo un to un aizgājusi pie ganiem, lai dodot par klaipu vienu

auniņu! Labi, gani mierā. Lapsa paņēmusi auniņu un teikusi aiz-

iedama: „Kad jūs maizes klaipu laužat, tad laužiet tam vienam

ganam uz pakauša!"
Un tā nu lapsa aizvedusi auniņu uz mežu un sacījusi uz meža

kokiem: „Līki koki, taisni koki, taisāties par kamaniņām!" Tūdaļ
koki iztaisījušies par kamaniņām. Lapsa iejūguši auniņu un brau-

kusi vizināties.

[Lapsa uzņem zaķi, vilku un lāci vizināties, kamaniņas sa-

lūzt un lapsa aiziet pēc jauniem kamaniņu kokiem. Vilks tikmēr

izēd aunam vēderu. Kad lapsa atnāk, auns jau ir pagalam un

zvēri aizbēguši.]

79. Lapsa par nabagu.

A. 170*, 158, 20 A. Kr. Žvingulis Vētras pag., A. Bīlenšteina

krājumā. H. Bīlenšteina „T iermārc h c n"

Nr. 9. LP, VI, 52. AŠ, 11, 20a.

Reiz bija gudra lapsa; tā apģērbās cilvēka drēbēs un gāja

nabagot. Kādu vakaru viņa ienāca vienās mājās un lūdza nakts-

mājas, ko arī dabūn. Bet saimnieki bij vārījuši sausus zirņus un

nu lapsa ari no tiem dabūn. Tomēr lapsa zirņus neēda vis kā

citi cilvēki: paņēma tikai vienu pašu zirni, vairāk ne.

Otrā rītā lapsa ar savu zirni aiziet uz otrām mājām un prasa

saimniekam: „Kur es savu zirni nolikšu?" Saimnieks atbild: No-

lieci uz loga!"
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Lapsa noliek zirni uz loga un apsēžas krēslā. Bet gailis, tur-

pat stāvēdams, paņēma zirni un apēda. Nu lapsa iet pie tiesas,
apsūdz saimnieku un saimniekam jāatdod nabaģei gailis.

Paņēmusi gaili, aiziet uz trešām mājām un prasa saimniekam:

„Kur es savu gaili ievietošu?" Saimnieks atbild: „levieto manā

aitu kūtī!"

Tiklīdz nabaģe savu gaili kuti ielaida, tūlīt tekis viņu nobadīja.
Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jā-

atdod nabaģei tekis.
Paņēmusi teķi, aiziet uz ceturtām mājām un prasa saimnie-

kam: „Kur es savu teķi ievietošu?" Saimnieks atbild: „lelaidi
manā govju kūtī!" lelaida govju kūtī, lielais vērsis nobadīja teķi.

Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jā-
atdod nabaģei vērsis.

Paņēmusi vērsi, aizgāja uz nākamam mājam un prasīja saim-

niekam: „Kur es savu vērsi ievietošu?"

„lelaidi mana zirgu stallī!"

Bet vērsis vel ne labi nebij iegājis stallī, te saimnieka brau-

camais zirgs no stalla ārā un nospēra vērsi, ka tūdaļ bija pagalam.
Nu lapsa iet pie tiesas, apsūdz saimnieku, un saimniekam jā-

atdod nabaģei zirgs.

Paņēmusi zirgu pie rokas, aiziet taisni uz klātāka meža. Un

mežā lapsa sacīja tā: „Taisni koki, greizi koki, taisāties par ka-

manām!" Trīs reiz tā teikusi — nokrita no gaisa jaunas, smukas

kamanas. Nu lapsa iejūdza zirgu jaunajās kamanās un braukāja

pa mežu arvienu tālāk un tālāk.

Brauca, brauca — satika zaķi. Zaķis vaicā: „Kumiņ, kur tu

braukā?"

„Braucu vizināties!"

„Nemi mani līdz!"

„Ņemtu gan; bet tu salauzīsi manas kamanas. Tomēr ja nu

tik dikti esi izkarsis braukt, tad lieci priekškājas vien kamanās."

Zaķis ieliek priekškājas un nu brauz abi. Gabalu pabraukuši,

lapsa saka zaķim: „Ko tu savus zābaciņus tik daudz plēsi, lieci

visas četras kājas iekšā!"

Zaķis ieliek arī un brauc atkal.

Brauc, brauc tādu gabaliņu — satiek vilku. Vilks lūdzas, lai

viņu paved. Lapsa atbild: „Tu esi par daudz liels un smags, sa-

lauzīsi manas kamanas, bet manis dēl divi kājas vari arī ielikt"

Vilks ieliek abi priekškājas kamanās un nu brauc atkal. Pēc

vilks ielika otras divi kājas lai kamanās.

Brauca, brauca tādu gabalu, satika lielu brūnu lāci. Tas lū-

dzas: „Mīlais kūmiņ! kaut tu zinātu, kā esmu piekusis! Vai nevari

mani kādu gabaliņu pavest?" Lapsa atsaka: „lelieci tikai divi
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kājas iekša, tad ja_!"_Lacis atbild: „Ja divi vien, tad nav vērts,
ka pie tevis eju sedet."

„Nu!" lapsa beidzot saka, „tad naci arī un sedi!"

Bet, kas nu notika? Tiklīdz lacis kamanas iesēdas, kamanas
tai paša vieta salūza.

Neko darīt, nu zaķim bij jāiet mežā koki meklēt, ar ko citas
kamanas uztaisīt. Zaķis aizgāja gan, bet iznesa tik tievu žagariņu,
ka lapsai nebij ko pārlauzt.

Nu bij jāiet vilkam savā reizā. Vilks iznesa ganresnāku bērzu,
bet lapsa apskatījās: tas arī neesot nekāds koks un pārlauza.
Tagad lacis gāja un iznesa resnu ozolu; bet arī to lapsa sacirta.

Tad lacis sacīja: „Nu, kūmiņ, tagad ir tava reiza!"

Lapsa atbild: _„Ja, ja, tas viss labi; bet kad es iešu mežā,
jus manu zirgu apēdīsit. Tādēļ tu, zaķi, apskaties: ja šie manu

zirgu estu, tad bļauj! Gan es dzirdēšu."

Kad nu lapsa meža bij iegājusi, vilks sacīja uz zaķi: „Nu
raugi tu tikai bļaut, tad mēs papriekšu tevi apēdīsim un tad tikai

zirgu!"

Zaķis neatsacīja ne pušplēsta vārda un pa visiem trim apēda
zirgu smalki; kauli vien atlika ar ādu. Bet kaulus viņi sabāza

ada, nostādīja zirgu stāvus itkā dzīvu un paši aizbēga.

Lapsa, mežā iegājusi, sacīja tos pašus vārdus, ko pirmo reizi:

„Taisni koki, greizi koki, taisāties par kamanām!" Trīs reiz to

izteikusi — nokrita no gaisa jaunas, jaunas kamanas. Lapsa pa-

ņēma kamanas un velk no meža ārā. Izvelk, brīnās: kur lācis,
vilks un zaķis palikuši? Apskatās vēl, bet neko nemana. Nu

viņa ies pie sava zirga, piesitīs trīs reiz pie sāniem — ak tavu

brīnumu! — zirgs sakrīt. Apskatīsies labi, redz: zirgs pagalam.
Nu viņa neko vairs ilgi nedomā, dzenas bēgļiem pakal, panāk
tos pie šauras upītes un saka: „Jūs blēži! Jūs jau manu zirgu
esat apēduši?" Bet šie tiepjas un tiepjas, ka ne viens, ne otrs

neesot vainīgi.

Tad lapsa ķērās pie gudrības! Viņa saka: „Kas pār šo upi
pārlēks otrā malā, tas nebūs vainīgs." Un zaķim pašam pir-
majam bij jālec, tā lapsa gribēja. Zaķis atbild: „Es esmu jauns
un viegls zēns, māku labi lēkt, es it viegli pārtikšu otrā pusē."

Un labi atkāpies, skries pāri; bet plaukš! iekrīt upē un no-

slīkst. Tāpat ar vilku un lāci notika: tie arī noslīka. Bet nu

lapsai reiza lēkt. Šī domā: „Es jau gan esmu laba lēcēja un ja
tomēr iekritīšu, ir tad liela nelaime nebūs, esmu laba peldētāja."
To sacījusi, lapsa lēca pāri; bet kas bij, kas nebij. — iekrita tā-

pat kā zaķis, vilks, lācis un noslīka.
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80. Zvēri un abru taisītājs.

1. J. Ramanis Bērzaunē 1878. g. LP, V, 63, I. AŠ, 11, 49b.

Viens vīrs mežā taisījis muldu. Patlaban mulda gatava, te

paskatās — vai traks! Turpat necik tālu čāpo lācis. Kur nu

mukt? Vai kokā līst? Lācis uzlīdīs pakal. Nē! Labāk ātrumā

nokrīt gar zemi, uzrauj muldu sev virsū un saritinās muldas

dobumā, kā varēdams. Lācis atnāk, notupas uz muldas un nemaz

nesajēdz, ka vīrs tur apakšā. Tup, tup tādu laiku, iegadās vilkam

garām iet.

„Kur skriesi? Laika diezgan!" lacis iesaucas, „panaci iz-

runāties!" Labi! Ne visai ilgi, gadās zaķim garām lēkt.

„Ko nošaudies?" lacis iesaucas., „naci aprunāsimies!"

Labi! Runā, runā visi trīs; te vilkam iešaujas prātā: „Klau,
ko teikšu: mums vajadzētu ieēst! Es aiziešu saimnieka kūtī

aunu nočiept; ko tu, lāci, varētu?"

„Es atstiepšu bišu stropu ar medu; bet, ko tu, zaķi, varētu?"

„Es atkal pagādāšu kāpostu galviņu."
Labi! Vilks aiziet aunu medīt, lācis medu, zaķis kāpostu gal-

viņu. Bet saimnieks tamēr mudīgi vien izlien no muldas, aiz-

steidzas, līkumu mezdams, vilkam priekšā, liek saimniecei vārošu

ūdeni pagādāt un tad nostājas aiz kūts pakšķa gaidīdams. Ne

cik ilgi, vilks klāt un tūliņ lien kūtī aunu nokopt. Bet līdz labi

iegājis, saimnieks aizcērt durvis un sauc pilnā kaklā: „Saimniece,

vārošu ūdeni, vārošu ūdeni!"

Šī tūliņ ar veselu spanni klāt. Saimnieks paver durvis, un kā

vilks sprūk ārā, tā ar šalti uzgāž vārošo ūdeni virsū un noplucina
vilku tik briesmīgi, ka gandrīz jāpaliek turpat. Un nu par to

laiku, kamēr noplukušais lēnītēm rāpo pārtiešus, saimnieks atkal

ar līkumu aizskrējis zem muldas paslēpties. Bij arī laiks, jo mazu

lietiņu vēlāk jau lācis atstiep bišu stropu, zaķis kāpostu galviņu;
tikai vilka vēl ne redzēt neredz. Beidzot pamana gan notālēm

vilku, lēni, lēni velkamies.

Lācis saka: „Re, re, kas vilkam par nesamo, ne paiet ne-

sekas.". Bet atlien tuvāk: nav neviena nesamā, pašam tikai kājas
neklausa. Šie divi brīnās; bet vilkam tūliņ pirmais vārds: „AI,

draugi, cik tur var ātri dzīvību zaudēt — tik, tik izmuku. It

īpaši jāsargās, ja padzird tos vārdus: „Saimniece, vārošu ūdeni!"

Es saku: ja to dzirdat, tad nelokaities vairs, bēdziet, ko māk!"

Un līdz vilks to izstāstījis, saimnieks zem muldas tīšam ie-

saucas pilnā kaklā: „Saimniece, vārošu ūdeni!"

Tas vārds vilkam, lācim, zaķim bij tikpat, kā uguns pie pa-

kulām: visi aizspruka lapās. Bet saimnieks lēnā garā paņem

medu, kāpostu galviņu, muldu un daiņādams aiziet mājā.
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2. E. Zubeckaja Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādreiz dzīvojis viens loti nabags vīriņš, tas uztaisījis abriņu
un nesis to uz pilsētu pārdot. Tam bijis jāiet caur mežu, mežā

drīz satumsis un tam bijis tur jāpārguļ pa nakti. Vīriņš arī no-

licies zemē, apsedzies ar abriņu un gulējis.
Te iet garām lācis un saka: „Vai kāds smuks galdiņš, tikai

nekā nav virsū!" Un lācis aizskrien uz mājām kur tam bijis

paglabāts bišu strops ar medu.

let garam vilks un saka: „Vai kāds smuks galdiņš, tikai

neka nav virsū!" un aizskrien uz ganāmu pulku lai nolaupītu
kādu jēru.

Arī zaķis iet vīriņam garām un saka: „Vai kāds smuks gal-
diņš, tikai nekā nav virsū!" un aizskrien uz saimnieka sakņu
dārzu pēc kādas galviņas kāpostu.

Pirmais atnāk lacis, tas atstiepis bišu stropu, uzliek to uz

abriņas un ēd medu.

Tad atnāk vilks, tas arī uzliek savu jeru uz abriņas un sak to

ēst aiz vienas kājas.

Pēdējais atskrien zaķis ar divām galviņām kāpostu. Tas ari

uzliek galviņas uz abriņu un ēd, tā ka ausis vien kust.

Te vīriņš drusku pagrozās, tā ka abriņa sakustas. Zaķis, kā

jau bailīgs vīrs, saka: „Kas to abriņu kustina?" Bet abriņa no-

stājas mierā un tie ēd tālāk.

Vīriņš pakustas atkal, un vilks saka: „Kas to abriņu kustina?"

Bet abriņa nostājas mierā un tie ēd tālāk.

Kad abriņa trešo reizi pakustas, viņiem paliek bailes un tie

aizskrien prom.

Vīriņš nu izceļas, paņem medu, jeru un kāpostu galviņas un

dzīvo laimīgi.

3. A. Miglava Rūjiena. A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzīvoja viens abru taisītājs, kuram pietrūka maizes. Arī

kaimiņš tam par velti negribēja dot, bet lika uztaisīt abru. Abra

bija gatava un vīriņš to gribēja aiznest nāburgam. Laiks bija loti
karsts, vecais nespēja panest, kādēļ nolikās ozolu mežā zem abras

gulēt.

Pēc maza laiciņa atkrēja zaķis, izbrīnījās par skaisto gal-

diņu, kuram nekā nebija virsū. Atskrēja lapsa, kura nosēdās uz

abras zaķim blakus un brīnījās par skaisto galdiņu, kam nekā

nebija virsū. Atskrēja arī vilks, nosēdās lapsai blakus un brīnījās

par skaisto galdiņu, kam nekā virsū nebija. Beidzot atnāca lācis,
nosēdās vilkam blakus un brīnījās par skaisto galdiņu, kam nekā

virsū nebija.
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Visi sēdēja kādu laicuu, kāmēr beidzot lācis sacīja, ka mežā

zinot bišu stropu, vilks sacīja, ka zinot kūtī aunu, lapsa sacīja, ka

zinot zosutēviņu un zaķis sacīja, ka zinot kāpostu galviņu. Nu visi

solījās atnest savu laupījumu un arī atnesa.

Te abrinieks apgriezās uz otriem sāniem, abra pakustējās.
Visi sabīstās, bet ēd tālāk, kamēr abrinieks pakustina stiprāki.
Nu visi aizbēg, un vecajam abriniekam paliek daudz ko ēst. Par

abru arī dabūja maizi un nu palika par iztikušu vīru.

4. Fr. Sitmanis Okte, pie Talsiem. LP, V, 63, 2. AŠ, 11, 49a.

Reiz dzīvoja viens vecs vīriņš, abru taisītājs. Viņam pietrūka

maizes, kā jau daždien veciem, kas pelnīt daudz nespēj. Bet kai-

miņa saimnieks sacīja: „Uztaisi man jaunu abru, tad maizi iedošu!"

Labi! Vīriņš uztaisīja prāvu, prāvu abru, un nesa uz kaimiņiem.
Bet tai dienā bij briesmīgi karsts laiks un nesamais smags, spēka

maz, nabadziņš, jāsaka, piepūlējies galā. Par laimi gadījās ozolu

mežs, kur dzestrā ēnā varēja atšauties. Tā nu viņš apsēžas, no-

slauka sviedrus un iesāk domāt: ~Vai nebūtu gudrāki tepat brī-

tiņu pagulēt?" Ja, būs gan! Un tūliņ nolikās garšlauku; bet

abru drošības dēļ uzvilka sev virsū par apsegu.

Te, pec maza laiciņa, atskries zaķis, nosedīsies uz abras un

brīnīsies: „Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū!"

Pa brītiņam vel atteces ir lapsa, nosēdas uz abras, zaķim

blakus, un brīnījās: „Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū!"

Pa brītiņam atskrēja arī vilks, nosēdas uz abras, lapsai bla-

kus, un brīnījās: „Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū!"

Pa brītiņam atnāca vel lacis, notupas uz abras, vilkam blakus,
un brīnījās: „Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū!"

Nu sēdēja, sēdēja visi, beidzot sāka pārrunāt: „Ko tā velti

sēdēsim, paraudzīsim maltīti." Lācis sacīja: „Zinu mežā brangu

biškoku, to es atnesīšu!"

Vilks sacīja:
is

Zinu kaimiņa kūtī treknu aunu, to es atnesīšu!"

Lapsa sacīja: „Zinu brangu zostēviņu, to es atnesīšu!"

Zaķis iesaucās: „Zinu kaimiņa dārzā brangu kāpostu gal-

viņu, to es atnesīšu!"

Visi aizgāja, katrs pēc sava medījuma. Ne visai ilgi, jau lācis

atstiepa stropu un nosvieda uz abru, ka nobraukšķēja vien; tad

nāca vilks ar aunu, lapsa ar zostēviņu un beidzot zaķis ar kāpostu

galviņu.

Nu draugi mielojās. Bet vecais abru taisītājs apakš abras

pašu laiku pagriezās uz otriem sāniem, abra pakustējās un lācis

tūliņ iesaucās: „A! kas to galdu kustina?" Bet vairāk neko un

tā ēda atkal.
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Pa brītiņam vecais atkal pakustināja abru; vilks iesaucās:

,A! kas to galdu kustina?" bet vairāk neko un tā ēda atkal.

Pa brītiņam vecais atkal pakustināja abru; lapsa iesaucās:
„A! kas to galdu kustina?" bet vairāk neko un tā ēda atkal.

Pa brītiņam vecais labi dikti pakustināja abru; zaķis iesaucas:
„A! kas to galdu kustina?" — „Te vairs nav labi, bēgsim!"

Un ta aizbēga arī visi, katrs uz savu pusi; bet vecajam abru

taisītajam palika medus, gala, kāposti. Par abru tas vēl dabūja
no kaimiņa maizi un nu bij pārtikas vecam vīram pa pilnam.

81. Vilks par aunu.

J. Bankins. „Šis un tas" 11, 1875, 11.

Gudrs vilks izdomāja viltu, kā varētu bez pūliņa aitas sabūt

ēšanai. Viņš papriekšu gan izmēģinājās šā gan tā, bet arvien

nekā neizdevās, tikai pa reizām kādu noķēra. Bet vienreiz tam

labi izdevās, viņš bija noķēris ganam vislielāko un visbrangāko
aunu, kas tikpat liels bija kā vilks pats. Vilkam ātri labs padoms
šāvās prātā, viņš nomauca ādu no galvas līdz kājām, galu apēdis,
pats tad ielīda auna ādā un devās uz to pašu aitupulku, kur auns

senāki piederēja, pievilkās pie tām, un ēda zāli līdz vakaram.

Kad gans vakarā sāka dzīt aitas uz māju, tad arī šis steidzās jau

iepriekš citiem auniem uz māju, un ikkatru nakti apēda vienu

aitu. Bet cik ilgi tas tā gāja?

Gans drīz apķērās, ka tam ik nakts pazūd viena aita. Viņš
gāja vaktētu, lai manītu, kas tas vainīgais, un redzēja, ka šā paša
mīļākais auns tas blēdis.

Viņš to nemaz negribēja ticēt, tādēļ gāja lūkāt, kas tam

ticis. Rokas ieķerot villā, tā skrien no ādas nost, un kad to jo
cieši sakampa un saturēja, tad auns izspruka no ādas. Gans nu

gan nomana, kas tas par aunu, tik ar lielām mokām tam izdevās

to nosist. Viņš nu gan novilka pelēkajam viesām ādu, bet tā tie-

šām nebija visas skādes vērtē.

Gana dels, to redzēdams, izbrīnījās un teica: „Kas gan to

būtu domājis, ka vilks var būt aitas ādā!"

Tēvs viņam atbildēja: „Dēliņ! No šā viltus tu gan vari no-

jēgt, ka arī cilvēki nav vis uzskatāmi pēc viņu glumiem ģīmiem
un skaistiem vārdiem, bet pēc viņu darbiem."

Piezīme. Šī pasaka ar pamācību liekas gan būt grāmatu fābula, bet ļa
J. Bankins ir to ievietojis starp īstām tautas pasakām, tad viņš ir to varbūt

tomēr tautā dzirdējis un tikai pats to mazliet izpušķojis. P. Š.
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82. Ērzelis glābj kumeļu no vilka.

J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz pienāk vilks pie zirgiem un grib dabūt kumeliņu savos

nagos. No vienas puses kumeļu aizstāv ķēve, no otras puses

ērzelis. Vilks tikai staigā apkārt un glūn, kā tikt klāt. Te uz

reiz vilks taisa lecienu un tāpat arī ērzelis. Ērzelim izdodas ar

kaju pineklu uzlekt vilkam uz muguras un piespiest to pie zemes.

Tā nu ērzelis stāv nosvīdis līdz pašam rītam, un vilks guļ
zem pinekļa, mēli izkāris, tikko vairs dzīvs. No rīta atnāk saim-

nieks, dod vilkam pēdējo sitienu un atpin ērzeli vaļā. Ērzelis vēl

reiz greizi noskatās uz nosisto vilku un tad tikai iet saimniekam
līdza uz maju.

83. Vilki saplēš novēlēto cilvēku.

1. LP, V, 83, 1. AŠ, 11, 41c.

Vecos laikos vilkus saukuši par Dieva suņiem, jo toreiz pats

Dievs viņus labi esot ieredzējis. Vilki par to tad ik rītu skaitījuši
zināmā vietā pātarus un gaudodami dziedājuši dziesmas tā ap
brokasta laiku.

Reiz kāds jauns medinieks par varu vēlējies redzēt, kā vilki

šos pātarus skaita. Viņš nogājis noriņā, kur visapkārt biezs mežs

bijis, uzlīdis resnā eglē un gaidījis. Ja, ap brokasta laiku sa-

radušies milzumis vilku un viens vecs, sirms, pavisam klibs vilks

atvilcies drusku vēlāk. Beidzot citi vilki nostājušies riņķī, bet

klibo ieņēmuši vidū un nu izceltām galvām sākuši gaudot: tie

bijuši tie pātari.

Mediniekam nākuši smiekli; viņš joku dēļ, vilkus mēdīdams,

gaudojis līdz. Bet taī pašā brīdī vilki apklusuši un nekustējuši ne

no pēdas, it kā vēl ko gaidīdami. Un tiešām sagaidījuši arī: pašu

laiku, biezumus šķirstīdams, iznācis mazs, vecs vīriņš ar sirmu

bārzdu sniega baltumā, un pasniedzis katram vilkam maizes rie-

centiņu; tikai klibajam pietrūcis, tas nedabūjis. Nu klibais gauži

lūdzis vecīti; lai dodot, kam dodams, viņam lai dodot: esot taču

klibs. Vecītis atteicis: „man vairāk nav —ēd to zaimotāju, tur

eglē!"
To sacījis, vecītis pazudis kā ūdenī; bet vilki, viss bars, sā-

kuši to egli grauzt, kur medinieks uzlīdis. Drīzi egle jau līgo-

jusies; mediniekam šalkas vien kauliem pārgājušas; te laikā vel

satvēris otras egles zaru un pārlēcis otrā eglē. Nu, zināms, klie-

dzis palīgus. Saskrējuši ļaudis un izklīdinājuši vilkus. Tā palicis.

Tomēr klibais vilks arvienu glūnējis medinieku kur notvert*

tas viņam esot atdots un tad jau neēstu nepametīšot. Zināms,



293

tik viegli nepiekluvis vis: medinieks visur ar ieročiem staigājis.
Bet reiz pirtī taču nogrābis. Medinieks, labi sapēries, iznācis dze-

sēties un tai brīdī klibais pamanījies uzklupt; esot ierāvis turpat
krūmos un apēdis, zīmi vien atstādams.

Vilkiem esot tads ieradums: lai ēdot, ko ēzdami — zīmi at-

stājot, ka varot zināt, vilks to ēdis.

2. V. Grīnlaubs Vārve, A. Bīlenšteina krājuma. LP, VI, 66, 6.

AŠ, 11, 41b.

Senākos gados daudz vilku esot bijuši. Un tur netālu no

Skrundas muižas ir kalns, ne dižs. Šinī kalnā vilki katru ziemu

kaucamā laikā sanākuši kaukt.

Reiz.darbinieki, rijā kuldami, iesākuši runāt par vilku ierašām

un apgalvojuši tā: kad vilki nokaucot, tad izvēlot no vecajiem
vienu pavēlētāju, un tas tad katram vilkam pasakot, uz kuru pusī
jaejot ēst meklēt, kas tai dienā vai naktī jādarot un visu citu vēl.

Bet viens kūlējs, tā kā neticēdams, pakampis cirvi, aizgājis
uz to kalnu, uzrāpies eglē un par varu gribējis redzēt, vai tas

tiesa, ko citi kūlēji par vilkiem runājuši.
Patlaban krēsla metusies. Te sākot tikai rasties vilki kopā.

Sanākuši, nostabulējuši savu gaudu dziesmu un tā vienu no ve-

cākiem izvēlējuši, lai tas katram izgādina, ko būs darīt un kur

ko dabūt. Bet pulka vidū bijis viens klibs vilks, tam izvēlētais

teicis: „Tev, klibiķi, tas, kas tai kokā sēž!"

Kulejs, to dzirdēdams, gauži nosabijies, bet domājis: „Man
cirvis ir, ko viņš man var darīt."

Un nu klibais tupējis un tupējis apakš tā koka ilgu laiku, kū-

lējs nevarējis zemē kļūt. Iztupējies, izgaidījies — uz vienreiz ies

gan projām. Nu tikai kūlējs mudīgi no koka zemē un prom uz

riju. Izstāstījis citiem kūlējiem, ko piedzīvojis un kā izglābies.
Tie teikuši: „Ja tu patiesi klibajam esi atdots, tev labi neklāsies,
tevi saēdīs kādreiz, gan tu redzēsi!"

Kulejs atteicis: „Ko tads mums var darīt? — Te esam div-

desmit kūlēju un tad no ķēma baidīties — nositīsim, nodursim!"

Labi, labi, tā palicis. Otrā vakarā, kad gājuši gulēt, dro-

šības labad aiztaisījuši visas durvis labi cieti un šo atdoto kūlēju
vēl ieņēmuši pašā vidū. Bet — kas ir? — no rīta skatās, skatās

— atdotais kūlējs trūkst kā trūkst, lai meklē, kur grib. Pēdīgi

meklējuši vilku kalnā — atraduši tikai kājas un gāļu (galvu) vien,
vilki noplēsuši.

3. Aronu Matī s s Bērza v nē. LP, V, 83, 2. AŠ, 11, 41a.

Pie vienam mājam tīruma bijusi ābele; pie šīs ābeles vilki

ik vakaru gaudojuši. Bet reiz māju puisis gribējis noskatīties,
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ko vilki īsti pie ābeles dara. Viņš laiku jau uzlīdis ābelē, pa-

slēpies zaros un gaidījis. Ja, vakarā sanāk vilki, izcel purnus

gaisā un gaudo un gaudo. Kad pabeiguši gaudot, tad no augšas
(no debesīm) nokritusi tāda ērmīga lieta, it kā ecēšas, un spēcīga

balss saukusi: „Ja ar to nepietiek, tad ēdiet to, kas tai ābelē!"

Puisis nejauki sabijies; bet vilki tūdaļ saklupuši ap nosviesto

lietu, viens divi noēduši un tad sākuši ābeli krimst. Puisis redzējis:
labi nebūs! Sācis kliegt palīgus. Saskrējuši māju ļaudis un aiztren-

kuši vilkus. Bet vilki tomēr neaizmirsuši, ka puisis viņiem atdots.

Puisis tādēļ nedrīkstējis nekad naktīs viens pats laukā iet, jo

zinājis, ka vilki katrreiz izpilda smalki, ko apņēmušies.

Bet otrā gadā gadījušās citā sētā kāzas, kurās arī puisi ieaici-

nājuši. Naktī šķiroties puisis gan lūdzis, lai pavadot viņu kāds

mājā, bet negadījies neviena. Viņš domājis: „Vai tad itin šo-

nakt kāds ļaunums notiks," un gājis viens. Bet kā par brīnumiem

turpat aiz vārtiem vilku pulks uzbrucis puisim un noplēsis. Rītā

kaulus vien atraduši.

4. Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 83, 3. AŠ, 11, 41d.

Kādās mājās bijušas kristības. Daži kristībnieki sasēduši uz

sliekšņa un šo to pārrunājuši. Te piepēži ieraudzījuši kalniņā, ne-

tālu no mājām, vilku, kas drusciņ iegaudojies. Viens kristībnieks

pasmējies un teicis: „Platgalvīt, platgalvīt, platgalvīt, ko nu tur

buldurē?"

Bet līdz to izteicis, vilks pazudis.

Tā palicis. Bet — kas ir? — vakarā (tumsā) šis pats kri-

stībnieks, kas to vilku par platgalvi lamājis, ies mājā un satiek

lielu vilku ganību. Vilki tikai lien arvienu tuvāk, arvienu tuvāk

un zobus vien ņirdz. Laime vēl, ka mācējis atraidīt: sitis at-

šūbenu ar dūri vilkiem pa pieri un teicis: „Vai neiesiet purva

gulēt, vai neiesiet purvā gulēt!"
Vilki aizgājuši gan, bet nu tikai vīrs atģidis, ka tad vilkus

nevar vis lamāt, ja tie gaudo.

5. P. Porietis Odzienā, Etn. 11, 1892. LP, VII, 11. AŠ, 11, 41e

Vilki esot Dieva sunīši, viņus nevarot vis aplam medīt. Kad

vilki gaudojot, tad Dievs viņus barojot.

Braukuši ceļa vīri, gaudojuši vilki; viens nu sācis mēdīt,
tam bijis labs zirgs. Bet kas noticis? Citi aizbraukuši un šim

zirgs piekusis un tikai vairs lēnītēm vilcies. Pēdīgi braucējs

ieraudzījis meža malā guni un gājis klāt, lai varētu nakti pār-
vadīt. Visapkārt gunij tupējuši vilki, ļipas atgriezuši pret uguni.

Kā ceļavīrs piegājis, tā uzreiz visi galvas saslējuši un ļipas situši
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uz zemes. Tūlīt vecs tēvainis uzkliedzis: „Miera!" Vilki arī
tūlīt galvas nolaiduši un palikuši mierā.

Vecītis teicis: „Nu tevi ēdīs par to, ka mēdīji manus suņus."
Ceļa vīrs lūdzis, šim mājās esot divas barojamas cūkas, šis

tas atdošot, lai šā neēdot. Vecītis arī palicis ar mieru.

Rītā ceļavīrs pamodies: neatradies vis meža malā, bet pļavas
vidū. Pārbraucis mājā, atradis, ka cūkas jau bijušas vilku ap-

ēstas.

84. Novēlētais cilvēks atsvabinās no vilkiem.

I. (A. 121). Dāvus Kr. Vircavā. LP, IV, 34, 1. AŠ, 11, 31c.

Citreiz vilkiem vienreiz bijis jāiet pie Dieva apprasīties, ko

Dievs viņiem vēlējis ēst. Bet viens vilks, slinks būdams, ap-

meties par slimu un nav gājis, teikdams:

„Redzes gan, ka Dievs man atsūtīs labu cepeti, ja dabūs

dzirdēt, ka esmu slims!"

Bet citi vilki apsūdzējuši, ka sliņķis tīšam maja palicis.
„Labi!" Dievs teicis, „gan viņu dabūšu!"

Slinkais vilks vienu dienu, otru dienu izgaidījies cepešus;
bet velti. Nevarējis vairs ciest, kā gribējies ēst. Nekā darīt,
bijis jāceļas augšām un jāiet Dievam ēst prasīt. Dievs jautājis:

„Vadzi, kur tad tu biji viņdien, kad citi vilki te sanāca?"

„Slims biju!"

„Ja slimību būsi redzējis, tad tiksi vesels, bet ja nebūsi

redzējis, tad dabūsi redzēt!"

Bet vilks to nemaz neklausījies; viņš tik kunkstējis:

„Vai, kā gribas ēst; vai, kā gribas ēst!"

„Nekunksti!" Dievs uzsaucis, „eji uz mājam! Uz ceļa satiksi

vīru, to vari ēst!"

Labi! Nu gājis, gājis —uz vienu reizi ieraudzījis lielu vīru.

Vilks aizstājies vīram priekšā, sacīdams:

„Virs, es tevi ēdīšu!"

„Labi!" vīrs atbildējis, „bet tad man drusku tepat grāvī jā-

nomazgājas, tu redzi, cik melns esmu, kā tādu ēdīsi."

Tas vilkam paticis: lai mazgājoties!
Vīrs mazgājies, mazgājies; bet to darīdams nezin, ka attapis

grāvmala labu ērkšķu stibu nogriezt.

„Vadzi, edej, nu esmu balts, bet lauji man sava aste noslau-

cīties!"

Ja, ja, lai slaukoties.

Bet nu vīrs saķēris vilku pie astes un sācis ar ērkšķu stibu

nežēlīgi mietēt: atvēlējis vilnu ar visu ādu no sāniem. Vilks

briesmīgi kaucis pēc palīga. Saskrējuši citi vilki vīram atmaksāt;
bet vīrs uzsprucis kokā. Vilki sākuši koku krimst, lai dabūtu
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vīru roka. Tomēr vīrs bijis gudrs; viņš, labi paredzēdams, ka

sasistajam vilkam drīzi jo drīzi jāsprāgst — saucis:

„Lai būs, kam būs, plikajam jau būs; pēc tiem citiem arī būs!"

Kamēr tur saucis, sasistais vilks patiesi pagrīlojies sāņus un

nosprādzis. Citi vilki, to redzēdami, sabijušies un iebēguši mežā.

2. (A. 121). J. Gusts Ķenčos, A. Bīlenšteina krājuma

LP, VI, 66, la. AŠ, 11, 31b.

Necik tālu no viena kroga bija vienam saimniekam mājas.
Vienu svētdienas vakaru tanī krogā ir balle, visi ļaudis noiet

projām uz krogu; bet tik viens vīrs palicis mājās. Viņš sēž un

domā, vai viņam ar' būtu vērts uz krogu iet. Labi ilgi domājis:
ies gan. Ejot pa to ceļu, kas uz krogu aizved, satiek vienu vilku.

Tas vilks saka: „Es tev(i) ēdīšu."

Vīrs apdomājis atbild: „Laid man uz mežu muti nomazgāt."

Vilks saka: „Ej un nomazgā atri!"

Vīrs nogājis nemazgā vis muti, bet griež rīkstes. Laba pulka

rīkstes aiz jostas sabāzis, iet atpakaļ, satiek to pašu vilku. Vilks

prasa: „Vai nomazgāji muti?"

Vīrs atbild: ja; kur lai viņš muti noslauka?

Vilks saka: „Slauki manā astē!" Vīrs neslauka vis muti,
bet tin roku ap asti. Kad nu vīrs stipri aiz astes noņēmis, sāk nu

sukāt ar tām rīkstēm un nosukā tīri pliku un tad nu palaiž vajā.

Vilks sāk kaukt, pasūrējis labu gabaliņu. Un nu vīrs redz,

ka nāk vilki kā dulli no meža ārā. Šis (vīrs) iekāpis vienā kokā.

Un nu tie vilki saskrējuši ap to koku. Plikais vilks izceļas stāvu

un citi vilki sāk kāpt viens uz otru. Trīs vilki trūka, ka(d) būtu

pie vīra tikuši augšā. Un nu vīram paliek bail un sauc: „Lai

būs, kam būs — plikajam būs; lai būs, kam būs — plikajam būs!"

Mans plikais no apakšas ārā un projām uz mežu. Citi sāk

kauties, citi nositas krizdami, kamēr reti tik savu dzīvību glāba.
Kad nu vilki pulka nosisti, pagalam, vīrs kāp no koka zemē un

tad nu iet uz krogu un dzīvo lustīgi; bet bailes ar' diezgan ir bijis.

3. (A. 121). A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā, LP, I,

153. AŠ, 11, 31d. 0. Dānhardt, Natursagen 111, 43,

>Kußasi CTapnHa. 5, 430.

Vecs vīriņš mežā saticis vilku tēvu. Vilks loti bijis izsalcis

un uzbļāvis vīram: „Sataisies, tev jāmirst! Šorīt tu neatļāvi man

kadiķī gulēt! Vēl tagad mana galva sāp no tavas aurēšanas."

„Mīlo kuplasti! es jau tik degunu nošņaucos."
„Lai nu ka, tev jāmirst, sataisies!"
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„Kas stiprāks, tam mūžam taisnība!" vīrs noņurdējis un tad

ņemies vilku lūgt lai atvēlot priekš miršanas pie viņa astes mir-

stamo sveci nomērot. Vilks atvēlējis. Nu vīrs sveces mērošanai

nogriezis labu mērkoku, īstu metamo, un tad, vilka asti gar roku

aptīdams, sācis tik mietēt, saukdams: „Kas stiprs, tam taisnība;
kas gudrs, tam padoms."

Beidzot aste notrūkusi un pussisto vilku vīrs smiedamies

iesviedis krūmos. Vilks drīzi atžilbis un sācis kaukt. Uz viņa
kaukšanu saskrējuši tik daudz vilku, ka vīrs tik mokām vēl iespējis
eglē uzsprukt. Nu vilki ilgi prātojuši, ko darīt. Beidzot no-

sprieduši cits citam mugurā kāpt un tā līdz egles galotnei pacelties.
Sasistajam vilkam tas bijis loti pa prātam. Viņš tūdaļ no-

stājies pie egles un licis tik citiem viņam uz muguru kāpt. Drīz

vilku čupa pacēlusies līdz egles galotnei. Patlaban rāpies vēl

beidzamais vilks augšup un gribējis vīru kampt; bet vīrs iečuk-

stējis šim ausī: „Vai dzirdi brāl! kamēr tie citi manu miesu apēd,
ēd labāk te augšā viens pats. Es pieturēšos pie zara un tad tik

kodi. Bet iekams iesāci, atvēli uz ātru roku pie tavas astes mir-

stamo sveci nomērot."

Vilks atvēlējis. Nu vīrs izvilcis naželi, nogriezis vilkam asti

un nosviedis zemē, iesaukdamies: „Pliksāni! še tava aste!" Plik-

sānis, sasistais vilks, knaši ķēris asti, jo domājis, ka tā viņa aste;

bet visa vilku čupa, pliksānim no apakšas izlēcot, nu klupuši, kri-

tusi. Kaklus lauzdami, tie aizgājuši, kā tauriņi projām. Un no

tā laika vilkiem visiem kakli stīvi.

4. (A. 121). A. Trofimovičs Eglunas Višķu draudze,

N. Rancana krājuma.

Sen-senejūs laikūs kaidā nazinuomā molā dzeivoja vīns skrū-

ders, kurs staiguoja nu cīma uz cīmu, laudim apvalku šyudams.

Kaidu laiku viņš guoja vīns pats par mežu, kur_ urnai [leit urnai,

piepēži] viņam pasaruodīja vvlks. Viņš ļuti nusabejīs, nustuoja
uz vītas, kad vylks, pīguojis kluotu, sacīja: „Gulstīs pī zemes, es

tevi ēsšu!"

Skruders atbild: „Kai tu mani essi, juo es tava vadara na-

izatikšu? Dūdi lobuok, es pamērīšu, vai izatikšu, vai ne?"

Vylks atteic: „Mērij dreižuok!"

Tūlaik skrūders, pajēmis vylka asti, apteiņa ap rūku un suoka

sist ar prasu [poļu un baltkr. prasa, drēbju gludināmā dzelzs]

viņam pa mugoru. Tad vylks suoka praseitīs, lai laižūt viņu vaļā,

viņš vairs jam naaiztikšūt. Skrūders ari palaiž vylku teikdams:

„Skrīn uz vysom četrom pusēm!"

Vylks aizbēga khgdams un gauduodams, bet skrūders napa-

spēja vēl izīt nu meža, kai vylki suoka skrīt nu vysom molom.
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Skrūders, sasatrvucīs nu lelom bailēm, izkuope kūka viersvunī,
bet yylku bars saskrēja vysapkuort ap tū kūku. Tad vylki pa-

statēja zamuškā tū vylku, kuru skrūders syta ar prasu, un nu tī

suoka kuopt vīns uz ūtra, kamār tikai vairs divēju vajadzēja leidz

skruderam.

Skrūders suoka runuot: „Kam, kam patiks, bet kai zamejam
patiks par vysim vairuok!"

Zamejais nūsabeida, ka viņam patiks par vysim vairuok,
laida bēgt prūjom. Tad sakryta ari vysi cyti vvlki zemē, lūti
sasadusmuoja un saplūsīja sasystū vylku gobol-gobolim. Bet

skrūders nūkuope nu kūka un aizguoja laimīgi uz muojam.

5. (A. 121.) J. Holanderis Madliena, Zin. Kom. krājumā.

LP, VI, 66, lb. AŠ, 11, 31a.

Vienam saimniekam bijis daudz aitu; bet katrā rītā aitas

bijušas nosvīdušas gluži slapjas. Nevarējis saprast, kas viņas pa
nakti trenkājot. Bet māju puisis bijis liels drosenieks: apņēmies
aitas'vaktēt.

Labi! Vakarā paņēmis krietnu rungu un aizgājis uz kūti.

Te uz reizi naktī dzirdot: vilks pienākot, iebāžot ļipu pa lodziņu
un sākot aitas plītēt: „Siks, ārā, siks! siks, ārā, siks!"

Nu tik puisis vilkam aiz astes cieti un velē ar rungu pa mu-

guru, ko jaudā. Tikmēr sitis, kamēr mugura pavisam jēla, tad

palaidis.

Bet, kas nu noticis? Puišam vienu dienu gadījies caur mežu

iet un —■ ko tu domā? — saticis lielu baru vilku; pūlī bijis arī tas

vilks ar jēlo muguru. Ko nu? Ar tām bailēm tik tikko varējis

eglē uzrausties.

Bet vilki kā zaldāti riņķī ap egli un, atņirguši zobus, skatoties

vien tikai augšā, kur meskis. Pēdīgi tas plikais vilks notupšoties

pirmais zemē, tā otrs tūliņ tam mugurā, trešais atkal otram mu-

gurā un tā krāvušies cits uz cita, ka tik pie puiša tikt. Bet puisis
bijis gudrs: nogriezis eglei zaru, pataisījis rungu un tikai vicinā-

jis, kliegdams: „Lai kam būs, bet plikajam gan būs; lai kas dabūs,

bet plikais dabūs!"

Plikais, to padzirdis, no apakšas — vadzi — laukā un viss

vilku stabs, zināms, sabrucis. Citi, ieraudzījuši pliko bēgam, arī

laiduši pekas vaļā. Puisis mierīgi kāpis zemē un smiedamies

gājis mājā.

6. (A. 121). lecavā. LP, IV, 34, 2.

Viens vīrs gājis uz mežu sēņot. Sācis dikti līt. Vīrs ielīdis

ozola dobumā, no lietus glābdamies. Atnācis arī vilks pie dobuma

un piespiedis asti, lai tā nesālītu. Vīrs saķēris vilku pie astes
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un sācis sukāt, kamēr sani līdz kaulam bijuši jeli. Beidzot vilks

pasprucis vaļām un sakaucis citus vilkus.

Sēņotājs, to manīdams, pametis sēnes un uzbēdzis uz siena

škuņa. Vilki sanākuši gan, bet kā aiztikt: šķūnis augsts. Beidzot

sagudrojuši viens otram virsū kāpt un tā līdz vīram pacelties.
Labi! Pliksānis tūliņ pats pirmais nostājies un citi nu kāpuši
arvienu augstāk, arvienu augstāk. Bet jo šie kāpuši, jo vīrs

saucis:

„Būs, kam bus — pliksanim jau bus!"

Pliksānis (sasistais vilks) domājis:

„Diezin, kas tad tur bus? Pag, pag — drusku jāpaskatās!"

Pliksānis izlēcis no apakšas skatīties; bet ta tūliņ visa vilku

čupa gāzusies, kaklus lauzdami, un sēņotājs caur to izglābies.

7. (A. 121). P. Š. no P. Zeltiņas Rīgā.

Viens vīrs, bēgdams no vilkiem, uzkāpis siena kaudzē. Pie-

nākuši vilki, bet netikuši viņam klāt. Tad sākuši cits citam kāpt

uz muguras, lai tiktu vīram klāt. Daudz vairs netrūcis, kad vilki

jau būtu viņu sasnieguši. Vīrs redzējis, ka pašā apakšā nostājies
klibs vilks. Tā nu viņš iesaucies: ~Lai nu kam es kritīšu, bet tam

klibajam es būšu."

Klibais, to dzirdēdams, izrāvies no apakšas ārā, lai varētu

pirmais vīram klāt tikt. Bet nu nogāzusies visa rinda zemē un

vilki vairs otrreiz negribējuši kāpt uz siena kaudzes un tā vīrs

laimīgi izglābies.

85. Pieguļnieks atsvabinās no vilka.

J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz vilks sūdzējies Dievam, ka trīs dienas neesot ēdis. Dievs

apžēlodamies teicis, te netālu esot zirgi, lai ejot un apēdot to ķēvi
ar lauko pieri.

To sarunu noklausījies pieguļnieks, aizskrējis atri pie ķēves
un nosmērējis ķēvei balto laukumu uz pieres ar dūņām.

Vilks izmeklējies lauko ķēvi, bet neatradis. Viņš nu iet otr-

reiz pie Dieva un saka, ka tādas ķēves tur nemaz neesot. Dievs

nu sacījis: „Nu tad apēd pašu pieguļnieku ķēves vietā!"

To dzirdēdams, pieguļnieks dikti sabijies, aizskrējis uz ķēvi
un nomazgājis tai atkal tīru pieri. Pats nu laidies uz māju, jo

pieguļā gulēt vairs neiedrošinājies.

No rīta nu atraduši lauko ķevi ganības saplēstu.
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86. Vilki un bērns.

P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Rīga.

Viens tēvs vedis savu bērnu līdz ar krustmāti no kristībām

baznīcā. Caur mežu braucot, viņiem sācis dzīties liels vilku bars

pakal. Tēvs teicis, lai sviežot to bērnu ārā, varbūt, ka vēl paši
varēšot izglābties. Bet krustmāte nav klausījusi. Tad tēvs no

bailēm izgrūdis krustmāti ar visu bērnu laukā; bet tā ievēlusies

ar bērnu grāvī sniegā un palikusi tur guļot. Vilki noskrējuši viņai

gajam, panākuši braucēju un apēduši to ar visu zirgu; bet krust-

māte ar bērnu pārnākusi sveika vesela mājā.

87. Vilks nolīgst ar cilvēku.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 83, 4. AŠ, 11, 40.

Senāk, kad vilki pulku bijuši, varējuši dažreiz avis dabūt no

tiem uz pusēm. Tā reiz viens saimnieks aris un ieraudzījis vilku

ar avi mutē. Saimnieks teicis: „Draugs, uz kurien iedams? vai

neatdosi man aitu uz pusēm?"
Vilks tūdaļ izlaidis aitu no mutes. Saimnieks pārnesis aitu

mājā un kopis, pabarojis. Vēlāk apdomājies: „Nē, paturēšu labāk

vilka aitu pa ziemu."

Labi! paturējis. Pavasarī šī pati aita atnesusi divus jērus.
Un līdz ko pirmo reizi ganos izlaiduši, vilks arī bijis klāt: paņēmis
to vienu jēru (savu pusi) un aiznesis, bet otru jēru neaizticis cauru

vasaru.

Rudenī saimnieks nokāvis to jēru un veco aitu arī; bet no

vecās aitas vilkam otru pusi negribējis dot. Citi teikuši: „Nebūs
labi! Vilki turas cieši pie līguma."

Neko darīt, pārcirtis aitu uz pusi un aiznesis vilkam. Vilks

paņēmis savu pusi un neteicis nekā. Saimnieks domājis: „Nu ir

viss kārtībā!"

Bet nekā: naktī vilks atnācis sētā un meklējis vēl pusi no

aitas ādas, ko saimnieks nebija atdevis vilkam, bet ielicis pie
citām ādām ādu traukā raudzēt. Vilks izvilcis aitas ādu no rau-

dzējamā trauka, pārplēsis pa vidu, to vienu pusi atlicis atpakaļ,
to otru aiznesis un tad vairs nerādījies.

Rau, tadi esot vilki: ko nolīguši, to smalki arī izpilda.

88. Zemnieks aizbaida vilku.

L. Ozole Serpilī, A. Bērzkalnes krājuma.

Zemnieks bija izgājis uz lauku mežmala un pļava sienu. Vilks,

tepat mežmalā dzīvodams, glūnēja uz zemnieku un gribēja tam
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uzbrukt. Viņu tikai atbaidīja izkapts, kura bija zemniekam rokās.

Tomēr, gribēdams to sabaidīt, viņš aizgāja tālāk un sāka kaukt.

Zemnieks to izdzirda un tik pasmīnēja.

Vilks atkal atnācis atpakaļ un glūnēja uz zemnieku. Tas

apstājās pļaut un sacīja uz vilku: „Panāc, draudziņ, šurp, uz-

pīposim!"
Vilks, redzēdams izkapti noliktu zemē, pienāca tuvāk. Bet

zemnieks jau redzēja, ka viņam acis zib un spalva uz muguras

ceļas stāvu. Tā bija zīme, ka zvērs ir saniknots. Zemnieks iz-

ņēma šķiltavas un pielicis vilkam pie paša purna, šķīla uguni.
Dzirksteles ielēca vilkam acīs, tas sabijās, ieskrēja mežā un sāka

kaukt. No tā laika arī vilkam acis pa nakti spīd.

89. Vilks un gans.

1. K. Ansons Zemgales Vetriniekos. LP, Vī, 36, 10. AŠ, 11, 33a.

Reiz viens vilks pirmo reizi ganam nolaupījis vienu avi, otr-

reiz vairāk; trešo reizi vilks sadzinis itin visas avis mežā un

apēdis. Ganu zēns gājis avis meklēt, bet vilks viņu arīdzan ap-

ēdis. Tomēr tik daudz ēzdams, vilks pārēdies un nosprādzis,

kājas gaisā izstiepdams.

2. J. Plaudis Jaundubultos, Zin. Kom. kr. LP, VI, 66, 3.

AŠ, 11, 33b.

Reiz vilks ganam noplēsis divas aitas un tūliņ arī noēdis.

Vēlāk gans atradis vilku mežā kā nosprāgušu guļam — pārēdies.
Nu gans sagudrojis atriebties: nogriezis labu stibu, paņēmis vēl

arī akmeni, uzkāpis vilkam mugurā un tikai sācis mietēt.

Vilks atmodies un bailēs sācis ar ganu mugurā tik dikti skriet,
ka itin drīzi pārskrējies un uz vietas bijis beigts. Ganam akmeņa

nemaz vairs nevajadzējis.

3. J. Holanderis Madlienā, Zin. Kom. kr. LP, VI, 66, 2.

AŠ, 11, 33c.

Reiz gans ganījs ceļmalā un nemaz nemanījis, ka vilks uz

aitām glūn. Bet kāds garāmgājējs ganam to parādījis. Gans ar

suni aizrīdījis vilku. Bet vilks uz parādītāju tā noskaities, ka

tūliņ atriebies: aiznesis tam visulabāko aitu.

90. Vilks baida vecīti.

R. Tabine Rēzekne.

Dzeivoja dads [kr. vecītis] ar savu buobu. Jīm beja

moza istabiņa, un vvsa monta, kūtī veči turēja, beja klvbs kaķīts,
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pusakls sunīts, vuškiņa, gutiņa un gailīts, nu miga celejs. Veči

dzeivuoja laimīgi un vīns ūtru mīļuoja.
Reizi vvlks saūdja, ka večam ir lupini, atguoja uz veča usta-

biņu, stuoja pī lūga un soka: „Veci, veci, atdūd man sovu buobu!

Juo nadūsi, apēsšu tevi i buobu."

Vecītis nūsabeida, bet sovas vecines nadevja vvlkam. Jis
pajēmja klvbū kaķīti un pasvīdja vvlkam. Vylks tū apēdja un

par nagaru laiku otkon īt uz veča ustabiņu, sāst pī lūga un otkon

soka: „Veci, veci, atdūd mon sovu buobu! Juo nadūsi, apēsšu
tevi un jū."

Vecīts nūsabeida, bet sīvas nadevja. Pasvīdja vvlkam pus-

aklū sunīti. Vylks apēdja tū un par laiku otkon īt uz dāda usta-

biņu, sāst pī lūga un soka: „Veci, veci, dūd man sovu buobu!

Juo nadūsi, apēsšu obejus."

Vecīts otkon nadevja buobas, bet pasvīdja vylkam vuškinu.

Vylks apēdja tū un par laiku otkon īt uz dāda ustabiņu, syt pi

lūga un runoj: „Veci, veci, dūd man sovu buobu! Juo nadūsi,

apēsšu obejus."

Vecīts nūsabeist, bet buobas nadūd; pasvīž vylkam gailīti
cēlēju. Vylks apād tū, bet vys vēl nav mīrā. It uz dāda ustabiņu,

syt lūgā un runoj: „Veci, veci, dūd man sovu buobu! Juo nadūsi,

apēsšu obejus."

Dāds nyu aizadusmoj uz naseitus vylka, satver mītu un nūsit

tū, nūmauc vylkam uodu, vad uz tiergu, puordūd kungam. Kungs
īdūd večam tik daudzi naudas, ka viņš nūpierk sev jaunu gūtiņu,
tuklu meikstu vuškiņu, redzīgu gudru sunīti, dreizu kaķīti un mu-

dīgu gailīti. Un dāds ar suovu buobu aizdzeivuoja vēl lobuok un

vēl nyu dzeivoj, juo nav myruši.

91. Darbinieks, lācis un vilki.

1. Butulsons Smiltenes Bikseja, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 65. AŠ, 11, 43.

Darbinieks, mājā braukdams, brīnījies, ka pie vienām rijām
visa malka izspēlēta (izmētāta). Te uz reizi viņš mana pa tumsu:

viens ielec ar lielu bomi viņam ratu pakaļā un ir brīnum liels vil-

nainis. Apskatās labi: lācis vēzājas ar bomi, cīnīdamies pret

vilkiem. Nu darbinieks brauc, ko māk, un drīzi jo drīzi pārskrien

sētā, vilki aizbēg projām.

Rīta darbinieks iznāk ara, atron bišu tropu, ko lacis šim duru

priekšā par pateicību nolicis, ka šis šo no vilkiem glābis.

Piezīme. Gluži tadu pašu pasaku arī es esmu dzirdējis Rauna. P. Š.
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2. Skolnieks Petersons Limbažos.

Netālu no Igates kroga atrodas kāds kalniņš, kuru sauc par

Jāņu kalniņu. Šis kalniņš ir dabūjis savu nosaukumu no tā, ka

katru gadu tur Jāņi turēti, līgoti. Turpat senos laikos bijusi kāda

sila, kuru apdzīvojuši vilki, kādēļ to nosaukuši par vilku silu.

Vecie ļaudis stāsta, ka šai silai nevarējis neviens braucējs tikt

cauri. Reiz viens braucis sestdienas vakarā no muižas darbiem

mājā, un braucot nonācis tādā vietā, kur vilki bijuši aplenkuši
lāci. Lācis neesot varējis vairs izbēgt un uzlēcis uz braucēja

ragavām, paņēmis spriguli un nosēdies ragavām pakaļā, lai aiz-

sargātu braucēju. Kad braucējs bijis nobraucis līdz mājai, lācis

vēl sitis vīram ar ķepu uz pleca, lai braucot. No tā nu arī šī sila

nes nosaukumu Vilku sila.

92. Lācis un stiprinieks.

1. V. Kuzis Vidzemes Jaunpilī. Etn. 111, 1893, 142. AŠ, 11, 4b.

Kādreiz kungi izrīkojuši lielas lāču medības. Citu medinieku

starpā bijis arī kāds vecs mežsargs ar saviem divi dēliem. Mež-

sargs gan bijis apbruņojies ar plinti, bet puikas tikai ar rungām.

Gadījies, ka visiem trim kopā esot, nācis lācis taisni pretim.
Vecais mežsargs šāvis uz to, bet netrāpījis nāvīgi, un nu sanik-

notais ķepainis devies taisni uz nelaimīgajiem.

Mežsargam iekritis labs padoms prātā: viņš līdz ar abiem

dēliem aizstājies aiz koka. Lācis, kad pienācis pie koka, negājis
vis tam apkārt, lai uzbruktu laupījumam, bet uzcēlies uz pakaļ-

kājām un ņēmis ar ķēpām apkārt, gribēdams tamlīdz saņemt arī

aiz koka stāvošos cilvēkus.

Acumirklī mežsargs sagrābis ap koku apliktās ķepas un satu-

rējis viņas tā, ka lācis i pakustēties nevarējis. Pa tam dēli, lācim

pa galvu sizdami, to nogalinājuši.

2. P, Š. no sava teva-teva Rauna.

Vecos laikos mežos bīš daudz lāču un ļaudis dabūši bieži ar

viņim satikties. Bīši arī stipri cilvēki, kas no lāčim nekā daudz

nebijušies.
Reiz viens stiprenieks iegāš mežā un, nemaz negaidot, uzgaš

lāčam virsū. Lācis tūliņ uzkritis stipreniekam, bet šim nebīš

nekādu ieroču klāt. Viņš steigšis aizslēpies aiz viena resna koka,
un lācis to gribēš sagrābt ar savām ķepām. Stiprajam vīram iz-

devies saķert vienu lāča ķepu ar vienu roku, otru ķepu ar otru

roku un pievilkt lāci pie koka pavisam klāt. Nu sācis lācis rūkt

un stiprenieks saukt pēc palīga. Par laimi tuvumā bīši ļaudis,
kas tūliņ atskrēši šurpu un nosituši lāci.
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93. Lacis un čigāns.

V. Kuzis Vidzemes Jaunpilī. Etn. 111, 1893, 143. AŠ, 11, 44.

Kādam saimniekam lacis padarījis lielu skādi, auzu gubas
izezdams. Nekā viņš nevarējis nelūgto viesi dabūt prom.

Reiz ienācis mājā čigāns. Saimnieks viņam iestāstījis, ka

šim katru vakaru nākot svešs zirgs un izēdot auzu gubas. Viņš
atdošot zirgu čigānam, ja tik tas viņu noķerot. Saprotams, ka

lielāku laimi čigāns nevarēja ne iedomāties, kā dabūt zirgu par
velti.

Vakarā viņš gājis vaktēt: paslēpies krūmos un gaidījis. Te

arī gaidītais zirgs klāt: pieslējies pie auzu gubas un sācis ēst.

Čigāns nekavējies, piegājis lāčam klusu no pakaļas un ar vienu

lēcienu bijis tam mugurā. Pa galvu, pa kaklu lācis devies krūmos

iekšā. Čigāns turējies, cieši vilnā ieķēries, un negribējis tik lēti

sava laupījuma paspēlēt. Beidzot zari to norāvuši no lāča

muguras.

Mājas pārnācis viņš stāstījis: „Bija gan zirgs, mazs, bet ta

ņiprs; skāde, ka paspruka!"

94. Lācis izglābj medinieku.

V. Kuzis Vidzemes Jaunpilī. Etn. 111, 1893, 143. AŠ, 11, 45.

Pa mežu staigādams, mednieks ieraudzījis vecu koka stum-

buru. Pie stumbura piegājis celiņš, ka varējis pazīt, ka tas esot

kāda zvēra iemīdīts. Medinieks nopratis, ka šinī stumburā laikam

kādam zvēram mājoklis, jo stumbura ārpuse, pa kuru zvērs rāpies

augšā, bijusi noskrāpēta.

Aiz ziņkārības arī viņš uzrāpies diezgan augstajā stumbura

gala, un nejauši iekritis stumbura caurumā. Dibenā bijusi miga.

Izrāpties no cauruma nebijis iespējams, un medinieks gaidījis

pēdējo stundiņu.

Ap vakaru viņš izdzirdis kādu zvēru pa stumburu rāpjamies.
Augšā ticis, zvērs apgriezies un laidis pakalu pa priekšu caurumā,

lai nolaistos migā.

Medinieks domājis, ka gals jau nu tā vai tā būšot, jo zvērs,

kuru nu viņš pazinis par lāci, šo saspiedīšot. Tādēļ neko nebē-

dādams, grābis tam aiz astes. Izbailēs, kā zibeņa trāpīts, lācis

bijis no cauruma ārā, zemē un bez apskatīšanās mežā iekšā.

Skriedams tas arī izrāvis mednieku no cauruma, kurš tagad prie-

cīgs devies mājās.



95. Lācis un puika.

D. Ozoliņš J aun -Rozē. LP, V, 70. AŠ, 11, 47.

Reiz lacis dzinies puikam pakaļ. Puika raudādams mucis,
bet nevarējis izmukt: lacis gandrīz turpat uz papēžiem. Par laimi
saticis vecu vīriņu; tas pamācījis, lai skrienot pār upes tiltu.

Puika skrējis par tiltu; bet lācis lēcis upē un pārlauzis kāju.
Nu pārpeldējis ar trim kajam vien upei un klibodams vēl dzinies
puikam pakal._ Bet puika nu vairs neskrējis, jo redzējis, ka lācis

panākt nevarēs.

Beidzot lacis_ lugšus lūdzies, lai puika sasienot viņa klibo
kaju. Puika sasējis. Bet nu lācis smējies: „Tagad man atkal
četras kājas — es tevi noķeršu un noķeršu."

Sācis ķert. Tomēr puika pamanījies par to pašu tiltu atpakaļ.
Lacis ielecis upe un pārlauzis otru kaju. Nu ievilcies pusdzīvs
meža un nobeidzies, bet puika pārgājis vesels mājā.

96. Lācis auzās.

1. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Liela-meža tālumā lāči nākuši bieži uz auzu tīrumu un ēduši
tur auzas. Reiz viens saimnieks nopļāvis savu auzu lauku, kur
lacis nācis ēst, salicis gubas tālāku no meža un par nakti sakūris

gar mežmalu uguni, lai lācis nenāktu pie auzu gubām.

Kad nu no rīta gāši skatīties, vai lācis būs nācis pie auzām,
tad neredzēši vair nevienas gubas tīrumā. Turpat tūlumā esot
bīš viens linu mārks. Lācis iesviedis visas auzu gubas mārkā

un uzmetis vēl akminus virsū.

2. No kada L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

No sava tēva esmu noklausījies nostāstus par lāčiem. Lāči
bieži nopostījuši veselas auzu druvas. Kad auzas bijušas no-

pļautas un sakrautas gubās, tad lāči nākuši pie gubām, sakampuši
ar priekšējām ķetnām auzu klēpi un nesuši mežā. Tad pa mežu
lacis gājis tik ilgi, kamēr visas auzas bijušas izbirušas. Tad viņš
nācis atkal pie auzu gubām.

Lai varētu lāčus aizbaidīt, tad auzu tīrumā kūruši uguni. Pie

ugunskura uztaisījuši biedēkli cilvēka veidā. Otrā rītā ugunskurs
un biedēklis bijuši sasvaidīti ar kokiem un akmeņiem, bet trešā
rīta ugunskurs bijis pavisam izjaukts, bet biedēklis saplēsts.

305Latviešu pasakas un teikas. I. sej. — 20.
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97. Lapsa un zaķis.

M. Zaube Rīga, Bērzkalnes krājuma.

Reiz lapsa satikās mežā ar zaķi, un abi divi bija izsalkuši.

Te zaķis ierauga, ka iet viens vīrs pa ceļu un nes lielu gabalu
gaļas. Zaķis liek lapsai iet gar malu un gaidīt, kad viņš sauks,
bet pats iet vecīšam klāt un sāk ar to runāt, un abi iet uz priekšu.

Kad bija nogājuši kadu gabalu, zaķītis sak šķaudīt. Vecis

prasa: „Kas tev kait, laikam esi kur saaukstējies!"

Zaķītis pilns niķu saka: „Nezinu, kas te par smaku, nevar

ne izturēt, kā lien degunā!"

Abi pabrīnās un iet tālāk. Te atkal zaķītis šķauda un tā

atkārtojas vairākas reizes, līdz kamēr arī vecītis sāk šķaudīt un

nospriež, ka gaļai nelaba smaka. Bet ko lai nu dara? Viņš

mājā nedrīkstot tādu nest, vai šis nezinot līdzekļu, kā to smaku

dabūt prom? Zaķītis pasaka, ka vajagot piesiet valga galā un

vilkt līdz mājai pa zemi, tad būšot laba. Bet vecīšam nav nekāda

valga klāt.

Te zaķītis ielec krūmā un pavēl, lai lapsa labi ātri palīdz

no stādu vītnēm novīt valgu. Pēc kāda laika iznāk zaķītis no

krūmiem ar lielu garu valgu. Nu piesien galu pie valga un velk,
bet zaķītis pie gaļas klāt un solās, iešot nopakaļ, lai kāds neno-

griežot un mušas dzenāšot prom. Labi, vecītis ar mieru un tā

iet tālāk.

Pa to laiku zaķītis piesien kādu akmeni gaļas vietā un ar

galu aiziet mežā pie lapsas. Nogājuši kādu gabalu no ceļa, ap-

sēžas un sāk ēst, bet zaķītis iekodis saka, ka esot pilna mute

smilšu, jāejot un jāpadzeroties, tad varēšot labāki ēst un aiziet,

bet pārskrējis pāri kalnam, tūliņ atpakaļ un stāsta, ka esot pa-

dzēris. Nu lapsa arī prasa, lai parādot ceļu uz avotu, šī arī iešot.

Zaķītis sāk stāstīt, lai tik iet, un rādīt. Lapsa iet un meklē, bet

nekur nevar atrast. Zaķītis pa to laiku norok galu, nolauž garu

rīksti un, sisdams un kliegdams, iet pretī lapsai, bet ieraugot lapsu,
nosviež rīksti un, piegājis aizelsies klāt, stāsta, ka jābēg. Vecis

atņēmis galu un vēl dzenoties pakal.

Abi biedri nu skrien prom, ko tik kājas nes. Vēlāk nospriež

šķirties un griežas katrs uz savu pusi un aiziet, bet zaķītis iet

ar riņķi uz savu gaļas gabalu un paēdis norok pāri palikušo un

aiziet, bet lapsa nekā nedabūja, jo zaķītis visu izdarīja ar viltību.

Vecītis pa to laiku arī nokļuvis līdz mājām, bet paskatās —

kas tas? — gaļas vietā akmens un nu tik viņš noprot, ka ir pie-

vilts, bet nu ir par vēlu.
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98. Zaķis par medinieku.

K. Žvingulis Vētras Mežapuikas, A. Bīlenšteina krājumā,
H. Bīlenšteina „T iermārc h c n" Nr. 16. LP, VI, 57. AŠ, 11, 54.

Kāds zaķis, cilvēka drēbēs apģērbies, aizgāja uz pilsētu un

nopirka plinti. Mājā nākdams, iegriezās krogā savu ieroci pie-
lādēt. Lādēdams viņš skatās pa logu un ierauga savu draugu
otru zaķi garām skrējām. Nu viņš skrien ārā un sauc: „Jancīt,

pagaidi!" un, piegājis klāt, saka tā: „Mllais draugs! vai tev ne-

patiktos ar mani kaimiņa mežā pamedīt?"

~Kapec ne? Bet man papriekšu drusku jāpārskrien maja,
tāda maza vajadzība, pusstundas laikā būšu atpakaļ un tad iesim!"

To teicis, otrs zaķis aizgāja.
Bet jaunais medinieks atkal devās taisni mežā iekšā; tikai

mazliet vēl gan atskatījās atpakaļ: pateikt savam draugam, ka

tur un tur pie resnā ozola gaidīšot viņu.
Un tā nu mežā iegājis apsēdās pie resnā ozola, draugu gai-

dīdams. Bet nebija labi apsēdies un plinti no pleciem noņēmis,
te par nelaimi skrien kwekšķis garām. Nu jaunais medinieks

paliek kā ārprātā un nezin: uz kuru pusi skriet, uz kuru pusi

glābties? Par laimi iešāvās labs padoms prātā: nosvieda plinti
un prom uz mājām pie sava drauga. Bet suņi soli pa solim

pakal. Tik tik dabūja pa durvīm ieskriet, suņi jau arī turpat;
bet par vēlu, durvis bija jau cieti.

Nu nelaimīgais medinieks, pie nāves nokusis, saka tā savam

draugam: ~Ne mūžam nevēlos vairs par medinieku būt. Lai

iet kā iedams pasaulē, bet par medinieku tiešām grūta lieta."

99. Zaķis, medinieks un vilks.

J. Jekabsons Emburgas Liel-Dālūžos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 41, 2, AŠ, 11, 55.

Zaķis, ar vilku pa mežu staigādams, prasīja: „Diezin, kā es

varētu cilvēka kājas dabūt?"

Vilks atteica: „Izej mežam cauri, tur tu redzēsi vienas mājas;

mājās iegājis, prasi mediniekam, tas tev iedos."

Labi. Zaķis aizgāja, iegāja istabā un prasīja: „Mīlo mediniek!

dod man cilvēka kājas!"

Medinieks iedeva zaķim apavas. Zaķis apāva apavas, aiz-

steidzās pie vilka un priecājās: „Nu man ir cilvēka kājas!"
Vilks atteica: „Ties, kas tiesa! Nu esi gan skaists zēns!"

Bet zaķis vēl prasīja, „Diezin, kur vēl dabūšu cilvēka drānas?"

Vilks pamācīja: „Aizej pie skrodera, lai noņem mēru, es

aizmaksāšu."
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Zaķis aizsteidzās pie skrodera, par divi dieni svārki bija
gatavi. Zaķis apvilka svārkus mugurā, aizgāja pie vilka lielīda-

mies: „Nu man ir cilvēka drānas!"

Vilks atteica: „Tiesa, kas tiesa! Nu tu būtu skaists puika,

ja tikai vēl cepures vien netrūktu. Še tev divdesmit kapeikas,

aizej un nopērcies cepuri!"

Zaķis azigāja augšlēkām un nopirka cepuri. Atnāca atpakaļ,
vilks teica tā: „Nu es tavu gribu esmu izpildījis, bet izpildi nu

manu gribu: aizej un pameklē mums abiem ko paēst!"

Zaķis aizgāja uz vienam mājam ēdienam pakal un domāja pa-

ņemt, kas jau gadīsies; bet mājinieki ņēmēju noķēra un nosita.

100. Suns un zaķis.

J. Rozentals Oglaines, A. Bīlenšteina krājuma, H. Bīlen-

šte i n a „T iermār c h c n" Nr. 18. LP, VI, 59. AŠ, 11, 60.

Vienreiz zaķis skrēja caur mājām. Suns, pie loga tupēdams,

ieraudzīja zaķi, nolēca no loga, noķēra zaķi un ienesa saimniekam,
lai izcepot pusdienai. Saimnieks cepa zaķi, suns saoda cepeša
smaku un gribēja arī kādu tiesiņu. Bet saimnieks nedeva.

Par to suns palika dusmīgs un aizskrēja projām. Un, kas

nu notika? — Nākamu nakti zagli uzlauza stalli un izņēma visus

zirgus. Rītā saimnieks ies zirgus ēdināt — neatrada nekā.

Nu viņš pārdomāja gan: „Man zirgus izzaga tapec, ka sunim

nedevu ne skrapatas no cepeša!"
Un saimnieks no sirdsestiem nomira.
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D. Mājas lopi.

200. Suņa pase. Kaķis nozog suņa brīvgrāmatu un no ta laika

suns ar kaķi ir ienaidā.

203. Aita ar zirgu iet uz derību ēsties. Zirgs
uzvār.

204. Aita, pile un gailis ir uz juras briesmas.

Pīle peld, bet gailis uzlaižas uz kuģa mastu.

206. Salmus pārkul otru reizi. Bada laikā govis sa-

runājas, ka salmos esot vēl daudz graudu. Saimnieks to

dzird un salmi tiek otrreiz pārkulti, bet govim nu jānomirst
badā.

210. Gailis, vista, pīle, kniepe un adata ceļo. No

rīta adatas sadur saimnieku, pie kura ceļotāji ņēmuši nakts-

māju. Grimm 10. un 41.

101. Suns un kaķis (zaķis).

1. A. 200. Arnes Stukmaņos, Etn. I, 1891, 86. LP, VII, 11, 49, 1, 3a.

Vecos laikos kaķim bijis ganos jāiet, suns dzīvojis brīva pa

maju, jo Dievs viņam bijis devis brīvgrāmatu.

Kādā karstā vasaras dienā pārnācis kaķis, gluži nokusis, no-

guris, no ganiem mājā un atradis suni mierīgi pakrēslā, dārzā

kaņepēs guļam. Suņam guļot, ķeša bijusi atvērusies un no tās

izkāries brīvgrāmatas gals laukā. Kaķis paslepen pievilcies, iz-

rāvis suņam no ķešas brīvgrāmatu, uzskrējis ar to uz māju un

tur jumta paspārnē noglabājjis dārgo laupījumu.
No tas dienas suns savu brīvību zaudējis un tam nu jaejot

kaķa vietā ganos, kamēr kaķis var brīvi dzīvot mājā.
Tādēļ suns vēl vienmēr, līdz ko kaķi pamana, dodas tam

pilnās dusmās rūkdams virsū, gribēdams savu brīvgrāmatu at-

ņemt; bet līdz šim tas vēl nav izdevies, jo kaķis, no suņa bēg-
dams, uzskrien ātri vien pa pakšķi jumta paspārnē brīvgrāmatu

apsargāt.

2. (A. 200). L. N. 1885. gada „Balsī". LP, VII, 11, 49, 1, 3b.

Reiz suņi bija padarījuši īstus suņu nedarbus: nokoduši za-

ķus. Par tādu slepkavību meža kustoņi apsūdzēja suņus Dievam.
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Bet tiesas priekšā suņi aizbildināja savu nedarbu ar to, ka teicās

bijuši badā. Lietu izklaušināja un atrada suņu ierunu par dibinātu,
bet tomēr nedarbs palika nedarbs, ko nevarēja attaisnot.

Lai šādas lietas vairs nenotiktu uz priekšu, tad Dievs nosa-

cīja, ka suņam brīv ņemt tikai tos kustoņus pārtikai, kas krituši.

Suņi gudrinieki noprata, ka šo nosacījumu var saprast divējādi,

tādēļ lūdza, lai to iedodot viņiem uzrakstītu.

Labi! Šo svarīgo rakstu tad suņu sabiedrība iedeva Kran-

cim glabāt. Bet drīzi vien Krancim bija jāatzīst, ka dārgo rakstu

nespēj pienācīgi izglabāt: viņam bija jāiet ikdienas ganos un lie-

tainā laikā raksts varēja tapt mitrs, izputēt. Raizēs viņam labais

draugs runcis iešāvās prātā. Tas vienmēr dzīvoja sausā istabā,

gulēja krāsns augšā. Tāpēc lūdza runci, lai ņem rakstu pie se-

vis. Runcis arī apņēmās, draudzībā saraukdams muguru kumpu

un ar garo asti Krancim sānus paglāstīdams. Krancis iedeva

rakstu runcim, runcis tūliņ uznesa to uz krāsns augšu, kur bija

vissausākā, visdrošākā glabājamā vieta.

Reiz suņi ieraudzīja zirgu arumos vārtāmies, nokoda un apēda
to. Par tādu slepkavību zirgi apsūdzēja suņus Dievam. Dievs vareni

apskaitās par suņu jauno nedarbu un apņēmās tos bargi sodīt:

ar nāves sodu. Suņi aizbildinājās, ka viņiem esot brīv kritušus

lopus ēst un zirgs esot bijis nokritis gar zemi. Dievs turpretim

atcerējās tikai to nosacījis, ka suņiem brīv ņemt pārtikai tikai kri-

tušus kustoņus. Suņi nu atsaucās uz izsniegto rakstu. Tiesa gri-
bēja pārliecināties par raksta saturu, bet kad tas suņiem nebija

līdzi, tad Krancis, asti gaisā sacēlis, skrēja uz māju pakal. Viņa

labprātīgais draugs runcis uzlēca krāsns augšienē pēc raksta.

Bet tavu nelaimi! — tas vairs nebija atrodams: peles bija sa-

ēdušas rakstu smalkās drupatās.

No tās reizes kaķis palicis pelēm uz visiem laikiem par nā-

vīgu ienaidnieku. Arī suņu draudzība pret kaķi beidzās ar to

reizi. Krancis, neatradis rakstu, vairs neuzdrošinājās iet atpakaļ
tiesas priekšā. Citi suņi, izcietuši sodu, gāja meklēt Kranci un

meklē vēl šo baltu dienu velti.

Tāpēc tad arī suņi sastapdamies sabāž degunus kopā, vaicā-

dami viens otram, vai nava atradis Dieva rakstu? Pie tam daž-

reiz viens otru nolamā par zaudētāju, par Kranča pēcnācēju, un

tad izceļas sirdīga plūkšanās.

3. A. 200. A. Burkins Valmierā, 1889. g. „Balsi"

LP, VII, 11, 49, 1, 3c.

Agrākos laikos kaķis bijis suņa vieta: tas ganījis lopus, sar-

gājis māju, turpretim suņam nebijis nekas darāms: cilvēks to
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uzturējis, dzīvojis ka lielskungs. Suns bijis dabūjis no Dieva lie-

cības rakstu, ka viņam brīvība dota; bet kaķim tas skaudis.

Reiz kaķis nācis no ganiem mājā loti piekusis un tāpēc gri-
bējis jet kaņepēs nogulēties. Bijis jau nolicies garšļaukus, te iz-

dzirdējis kaut ko krācam. Līdis turpu, ieraudzījis suni cieši aiz-

migušu un liecības rakstu turpat zemē. Pakampis rakstu — uz

kūts augšu projām!

Suns gan skrējis pakaļ — nepanācis. Kaķis aizbāzis rakstu

kūtī aiz spāres. Peles, nevarēdamas panest skauģa prātā kaķa
laimi, brīvību, sagrauzušas rakstu. Tā cēlies ienaids šo triju ku-

stoņu starpā.

4. A. 200. A. Jaunzeme Lizuma, A. Bērzkalnes krājuma.

No sākuma kaķis gājis ganos un suns dzīvojis mājā. Kādā

pusdienas laikā suns gulējis kaņepēs. Kad kaķis sadzinis lopus

mājā, tas pielavījies pie suņa un nozadzis tam brīvgrāmatu. No

tā laika suņam jāiet ganos un viņš ar kaķi ienaidā.

5. A. 200. K. Jansons Trikātas Plauos.

Agrākī kaķis esot strādājis, bet sunim bijusi brīvgrāmata un

tas gulējis mierīgi mājā. Bet reiz kaķis nozadzis sunim brīv-

grāmatu un no tā laika nu sunim ir jāstrādā. Tādēļ arī suņi ne-

varot kaķu ieraudzīt. Suņi arī gribot saostīt to suni, kas viņu

brīvgrāmatu glabājis un pametis, tādēļ viņi cits citu vienādi ap-

ostoties.

6. A. 200. R. Tabine Ludzas Bolvos.

Senejūs laikus suns dzeivuojis par lelu kungu: vosoru gu-

lējis kaņepēs pakrēslī, un zīmu uz cepļa; bet naboga kakīts da-

rējis vysus tagadējus suņu dorbus: vosoru guojis gonūs, nakti

zīmā un vosorā, sorguojis muoju, dzanuojis zagļus, Navīnu reizi

jū sagruobuse skaudība par breivu, vīglu suņa dzeivi, bet na-

zvnuojis, kai pi taidas dzeives tikt. Gon runuojis ar suni, lvu-

dzis, lai šam paleidzūt, vai lai pastuostūt, kur taidu breivību jemt,
bet nā i nā!

Reizi kaķīts, sadzinis lūpus dīnasvydā, skrēja uz suni pa-

stuostīt tam, kā draugam, šovus šuos dīnas pīdzeivuojumus. Iz-

meklējis vysur un naatradis suņa, jau gribējis īt uz atpyutas.

Urnai [leit. urnai, piepēžiļ, īdams car kaņepēm, padzierdis, ka

nazkas kruoc. Skotuos — suns — un tam zam golvas gruomata.

Kaķīšam gribējuos zynuot, kas tei par gruomotu. Klusu pīīt viņš
kluot un izvalk tū. Vieruos, vieruos — uzrakstīts: breivības
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gruomota. „0, o!" dumoj kaķīts, „tuopec jam tik vigla dzeive!

Labi! lai nu saķer mani," un kaķis prūjuom.
Te pasamūda suns, skotuos, gruomota kaķa depēs [ķepās].

Suns pakal, kaķis bēgt! Jau suns gribēja ķert kaķi aiz astes, bet

tys pa ustobas pakšu izskrējis augši un paslēpe tur gruomotu. Gan

suns lyudzjās, gan gauduoja, bet nikuo. Kaķis gruomotas na-

atdevja un suņam daguoja darīt vysus kaķa dorbus.

Kaķis sagadīja vīglu dī.iu. Syltas putriņas paēdis, gul sau-

lītē uz lūga, un kad atīt zīmas soltums, lac uz cepļa un gul; bet

naboga sunīts solst uorā. Bīži vīn īskrīn jam pruotā mīgā pa-
zaudētuo breivības gruomota, un tuodēļ paslējis purni uz augšu,

viņš žēlīgi kauc. Bet kad pamona kaķi, tyulen vurkšdams viersā

skrīn un bāda kaķīšam, kad teik suņa nogūs. Un kaķis ari, kai

tik pamona suni, sariž spolvu, izlaiž nogus, aizsprausloj un, cik

spāka, skrīn pa pakši uz augšu, kur gul breivības gruomota.

102. Kaķis suņa parādnieks.

Fr. KalniņšLiepupē. Etn. I, 1891. LP, VII, 11, 49, 4.

Kaķis no suņa aizņēmies trīs vērdiņus, kurus nosacītā laikā

apņēmies atdot. Bet kad tas nebijis atdevis, tad suņam neatli-

cies nekas cits, ka atprasīt savu naudu.

Un ta ka kaķis vel šobrīd savu paradu neesot atmaksājis,

tad arī suns to arvienu vēl atprasot, kur tikai kaķi sastapdams.

Tadel arī parasts par cilvēkiem, kuri nieka dcl plūcas, teikt:

„Plēšas kā suns ar kaķi nieka vērdiņa dēļ."

103. Suns pazaudējis piparus.

P. P. Vito 1 i ņ § Lube jā, Zi n. Ko m. kr. LP, VII, 11, 49, 1, 3d.

Suņi rīkojuši kāzas, bet pietrūcis piparu. Aizsūtījuši vienu

suni pakaļ. Tam ceļā pipari izkrituši, tādēļ nemaz nenācis vairs

atpakaļ, baidījies rādīties. Tādēļ visi suņi vienmēr lūkojot to suni

dabūt rokā, kas piparus pazaudējis, ostīdami katrs zem astes:

vai neesot piparu?

104. Kā govis sarunājas.

1. A. 206. Zariņu Jānis no 70 gadu veca M. Lezdiņa.

Etn. 11, 1892, 80.

Reiz dzīvojis viens lielskungs, kurš bijis loti nikns, par ma-

zāko vainu kūlis savus darbiniekus ar spieķiem, un pats vienmēr

stāvējis klāt pie darbiniekiem.
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Reiz vēlā vakarā no darbiniekiem uz māju ejot, kungam iz-

nācis iet gar kūti, kurā viņš dzirdējis savādu skaņu. Viņš nu ap-

stājies, sācis klausīties un dzirdējis tur runājam. Viens tur sa-

cījis: „Šo ziemu mums būs laba barība, jo salmos palicis desmit

pūru labības."

Kā to lielskungs dzirdējis, viņš tūliņ gājis atpakaļ pie darbi-

niekiem un dzinis visus uz riju kult salmus pa otru reizi. Kad sal-

mus izkūluši un iztīrījuši, tad tur patiešām atradušies vēl desmit

pūru graudu.

Lopi, kas ēduši otru reizi kultos salmus, visi nobeigušies.

2. A. 206. J. Rubenis Ērgļos.

Reiz bada laika vērsis sacījis uz govs: „Saimnieks bažījas,
kur maizi ņemšot. Mūsu dala gan vēl ir uz rijas augšas."

Saimnieks to noklausījies un licis visus salmus no rijas aug-

šas nogrūst un otrreiz pārkult. Tā nu viņš dabūjis vēl dažus

pūrus labības. Kad nu govim devuši otrreiz kultos salmus, tad

viņas visas nosprāgušas.

105. Zvēri un dažādas lietas ceļo.

1. A. 210. J. Lācis Okteniekos. LP, VII, 11, 33, 3, 1.

Gailītis ar vistiņu gribēja kopā ceļā doties. Gailītis taisīja
skaistus ratus sarkaniem riteņiem, aizjūdza četras peles priekšā.

Vistiņa ar gaili iesēdās ratos — aizbrauca. Brauca, brauca, satika

kaķi. Kaķis vaicā: „Kurp braukdami?"

Gailis atbild: „Uz leišiem — slepkavu bedri!"

„Ņemat mani līdz!"

„Labprāt! — sēdies vien virsū. Bet pakaļā tev jāsēž, priekšā
vari nokrist. Tikai sargies, ka manus skaistos riteņus vien ne-

notaisi!"

Nu laida, ka putēja vien. Gabalu pabraukuši, satika dzirnu

akmeni, to arī ieņēma ratos. Tad satika olu, to arī ieņēma. Tad

pīli, to arī ieņēma. Tad kniepadatu, to arī ieņēma. Beidzot šu-

jamu adatu, to arī ieņēma. Nu brauca, un brauca.

Aizbrauca slepkavu bedrē, pats slepkava nebija maja. Tad

pelītes ievilka ratus vāgūzī, vista ar gaili uzlaidās laktā, kaķis
ielīda krāsnī, pīle iemocījās namiņā, ūdens kublā, ola ietinās dvielī,

kniepadata iespraudās krēslā, šujamā adata spilveni, gultā, dzirnu

akmens veldamies uzvēlās nama augšā.

Pārnāca slepkava, tas gāja, ka arvienu paradis, krāsns

priekšā uguni pameklēt, bet kaķis, trakulis, pelnus, sprukstus, sa-
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bārstīja slepkavām acīs. Nabadziņš klupdams, krizdams izskrēja
namā acis mazgāt, bet pīle applūdināja to ar ūdeni. Nu steidzās

dvielī mazuliet noslaucīties, bet ola slaukoties iespraudās acī,

ka vaimanas vien bija jāsauc un sāpēs jāatkrīt krēslā. Atkrita

krēslā, tur atkal kniepadata dūra. Nu iemetās sadurtais gultā, bet

te nebija labāki: adata sabakstīja galvu, Tagad slepkavām aiz-

degās dusmas — kā šautuve izspruka pa durvim laukā glābties
kur citur; bet līdz pavēra durvis — plaukt! uzvēlās dzirnu ak-

mens kaklā — nosita nabagu.

Piezīme. Šī Grimmu pasaciņa (41) ir ar „Skolas maizi" (I, 3) izplatīta

tautā. Otru Grimmu variantu (10) ir vēl agrāki tulkojis J. Zvaigznīte (Pasa-

ciņas priekš bērniem, 11, 1861, 6). P. Š.

2. A. 210. F. Rozentāle Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

Viens zaķis bija apnicis dzīvot meža biezumos, viņš uztai-

sījis sev sarkanus ratus, aizjūdzies pats priekšā un braucis pa-
saulē draugus meklēt. Pirmo viņš saticis ceļā lāpāmo adatu.

„Kurp iedama?" zaķītis uzprasa, „Nac labāk sēdies manos

ratos, brauksim kopā!" /

„Labi!" lapama adata atbild, iekāpj ratos un nu viņi brauc

tālāk.

Kādu gabaliņu pabraukuši, viņi satiek kniepadatu, kurai zaķis

uzprasa: „Kurp iedama? Nāc, labāk sēdies manos ratos, brauk-

sim kopā!" Kniepadata paklausa un visi trīs turpina ceļu. Tā-

pat viņi vēl satiek šujamo adatu, ogli un vispēdīgi pīli.

Tā nu visi ceļa biedri brauc, brauc, kamēr piebrauc mežmalā

pie kādas mājiņas. legājuši mājiņā, viņi tur neatraduši neviena

cilvēka, un katrs nu ieņēmis savu vietu pēc patikšanas. Pīle ielē-

kusi ūdens ballā, kas stāvējusi pie durvim, lāpāmā adata iedūru-

sies gultā, šujamā adata spilvenā, kniepadata dvielī un ogle uz-

lēkusi uz krēsla.

Pēc kāda laika pārnācis mājas saimnieks, kas bijis slepkava,

un gājis pie baļļas rokas nomazgāt. Pīle tūliņ situsi ar spārniem

un pieslacinājusi slepkavām pilnas acis ar ūdeni. Šis nu iet pie

dvieļa slaucīties, bet kniepadata viņam sadur ģīmi. Viņš apsēstas
uz krēsla, bet tur viņu dedzina ogle. No sāpēm mocīts, viņš grib

atgulties gultā, bet tur to sāk durt lāpāmā adata. No bailēm viņš

nu dodas ar visu varu pa durvim ārā, bet no jumta uzkrīt viņam

kāds akmens uz galvas un nosit šo.

Ta nu slepkava ir izdzīts no savas mājas, kur tad apmetas za-

ķītis ar saviem biedriem un dzīvo laimīgi.
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106. Lopi krogā.

A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, I, 156.

AŠ, 11, 52.

Visi ļoti līksmi svētījuši Janu vakaru; tik zostēviņš, pīluteviņš
un kuilis stāvējuši nodurtām galvām dīka malā.

„Ko nu ta stāvam. Visi līksmi, tikai mes vien ta sūrojamies.

lesim krogū uzdzīvot!" zostēviņš uzmudinājis draugus.

„Ja, bet kurš lai papriekšu iet?" pīlutēviņš prasījis. Beidzot

nosprieduši, ka tam papriekšu jāiet, kas augstāki var redzēt. Zos-

tēviņš izstiepis kaklu un redzējis par abiem augstāki. Nu zos-

tēviņš gājis papriekšu un pīlutēviņš ar kuili nopakaļus. Krogu

zostēviņš izstiepis kaklu un kliedzis: „Pei, pei!" [nefi, dzerj
Pīlutēviņš atkal piebildis: „Zaplaķī, zaplaķī" [3anviaTH, samaksā).
Bet kuilis apstiprinājis: „Rekt, rekt!" [recht, pareizi]. Bet kad

nu nevienam no trim nebijis ko krodziniekam maksāt, tad krodzi-

nieks draugus izdzinis pa durvim laukā.

Jēpis ar Krišu to redzēdami, apsmējuši izdzītos. Šie tādu

kaunu nevarējuši panest, un tādēļ nosprieduši nekad vairs krogu
neiet. Bet beidzot Jēpim ar Krišu nebijis .ko maksāt; krodzinieks

ir šos izdzinis. Jēpis ar Krišu nu vairs par zostēviņu, pīlutēviņu
un kuili nemaz nesmējušies, bet arī apņēmušies nekad vairs krogu
neiet. Pirmie trīs tura vēl šodien vārdu; bet Jēpis ar Krišu pār-
kāpa vārdu jau otrā, trešā dienā.

107. Lopu saruna pirmo reiz ganos.

1. P. Š. no sava teva-tēva Raunā.

Kad lopus pirmo reiz ganos dzenot, tad viņi runājot par jauno
zāli. Jēri smalkā balsī žēlojoties: „Maza, maza zālīte!" Vecās

aitas atbildot rupjā balsī: „Laba gan, laba gan!" Vērsis baurojot:

„Man vie, man vie!" Teli sakot: „Visim. visim!" Visvairāk

jauno zāli nopeļot cūkas un gari nokviecot: „Tīrā nīkšana!"

2. L. Čapa Rīga, A. Bērzkalnes krājuma.

Vienam saimniekam bijis loti daudz aitu, bet barības pamaz.

Tāpēc katru pavasari, tiklīdz maza maza zālīte parādījusies, jau

aitas laiduši laukā. Lielās aitas jau zinājušas, ka pavasarī nekāda

prieka vēl nav; bet mazie jēriņi domājuši, ka nu būšot liela mīksta

un sulīga zāle. Tiklīdz kā pavasarī pavēruši kūts durvis, mazie

jēriņi bijuši jau klupdami krizdami laukā. Bet viņu cerības nepie-

pildījušās. Visur tik ieraudzījuši mazu zālīti, skrējuši pie vecām
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aitām un bļāvuši: „Maza, maza zālīte!" Lielās aitas, kā jau prā-

tīgākas, tos apsaukušas: „Lab', lab\ lab'!" No tās reizes arī citu

kaimiņu jēri sākuši tā brēkt, un vēl tagad aitas tāpat runājot.

3. Alvīne Adamoviča Dundaga Jkr. 11, IV, 33.

Kad pousar lop iziet ganēs, tad dižēs bulls mauj: „Man vien,
man vien!" tas vidvēs: „Man ar, man ar!" un tas mazēs: „Visem,
visem!"

Kad puten saskrējš mežē kopēs, tad žagat iet: „Cik i, tik i!

Cik i, tik i!" Zīl akai: „Dzīms (pulks), dzīms!" Un kraukels

akai: „Ka rants (rantīs = pārcirtis), ta redzs! Ka rants, ta

redzs!"

108. Lopu saruna ziemas svētkos

I. Etn. IV, 1894, 13.

Gailis saka: „Kristus dzima!"

Vista prasa: „Kad, kad?"

Pīle atbild: „Pēr(n), pēr(n)!"
Tītars prasa: „Kur, kur?"

Teļš atbild: „Betlēmē!"

P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Rīga.2.

Ziemas svētku naktī gailis dzied: „Kristus ir dzīīmis!"

To dzirdot, vista prasa: „Kad, kad, kad?"

Zoss, kas jau daudz ko saprot aplam, atbild: „Pēr, pēr pēr!"

109. Zirgs, lapsa un lācis.

No N. Rancana krājuma.

Pi vīna saiminīka kalpuova vacs zyrgs, jis aiz sava vacuma

naspēja vairs struoduot. Saiminīks nagribēja viņa barūt un pa-

dzyna viņu nu sātas. Viņu dzeidams, saiminīks pateicis, kad at-

neškvs uz sātu dzeivu luoci, tad baruoškvs da smertei [kr. civiepTb,

nāve].

Zyrgs, nūkuoris golvu, staigoj pa teirumu, sateik lopsu, un

lopsa vaicoj, ka šis tai nūskumis staigoj? Tad zyrgs jēme stuo-

stīt, ka saiminīks izdzinis viņu nu sātas, lai šis atvadāt dzeivu

luoci. Lopsa teic: Labi, un īt leidza ar šū. Viņi aizīt pi meža un
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tur lopsa soka uz zvrgu: „Tev šite gultīs uz zemes un gulēt par

nadzeivu, a es īsu pēc luoča."

Nūīt jei uz luoci un soka, ka šei atroduse nadzeivu zvrgu,
īškūt viņa astu. Luocis teic: labi — īškūt. Aizīt viņi pi zyrga,

un luocis teic: vajagūt raudzīt ēst. Lopsa teic: šite navarūt ēst,

varūt kas īsavērt, vajagūt vilkt viņa dzijuok mežā. Luocis prosa,

kai tad viņu vilkšūt? Lopsa teic: „Luoci, tev gultīs pi zemes,

tad es dasīšu tavu asti pi zvrga astes, tad varēsi raut uz mežu."

Lopsa sasēja obejas astes kupa, daguoja zvrgam pi auses un

paklusi pateice: „Tagad celies un raun!"

Zyrgs tyulīt tryukās un ruove luoci, tai ka jis aizaklīdze vysā

bolsā, ka visi meža putneņi nūsabeida. Izīt saiminīks pi vuortim,

veras, ka zyrgs atraun luoci, ka zeme vīn tric. Saiminīks nūplēš
luočam uodu un baroj zyrgu leidz smertei.

Tai lopsa izgluobe vācu zyrgu nu smertes.

110. Par kazu.

Teodors Dumpis, Zin. Kom. kr. LP, VI, 31.

Vienam tēvam trīs meitas. Reiz tēvs sūta jaunāko meitu

kazu ganīt. Meita paņem maizi līdz un ganos visu maizi atdod

kazai.

Vakarā tēvs vaicā kazai: „Ko tev laba deva ēst?"

„Ko nu deva? Deva ūdeni dzert, deva dūņas ēst."

Tad tēvs sadusmojās par meitu un nocirta tai galvu.

Otrā dienā sūta vidējo meitu ganos. Tā arī paņem maizi līdz

un visu atdod kazai apēst.

Vakarā tēvs vaicā kazai: „Ko nu tev laba deva est?"

„Ko nu deva? Deva ūdeni dzert, deva dūņas ēst."

Tēvs sadusmojās ir par trešo meitu un tai arī nocērt galvu.
Trešā dienā sūta vecāko meitu ganos. Tā paņem maizi līdz

un arī atdod kazai.

Vakarā tēvs vaicā kazai: „Ko nu tev laba deva ēst?"

„Ko nu deva? Deva ūdeni dzert, deva dūņas ēst."

Tēvs sadusmojas ir par trešo meitu un tai arī nocērt galvu.

Ceturtā dienā tēvs sūta māti ganos; bet pats aiziet slepus no-

skatīties, vai tas tiešam tiesa, ko kaza vakar, aizvakar teikusi.

Skatās, skatās — redz: nav vis tiesa, ka dūņas dod ēst —

maizi mate dod. Labi.

Vakara pārnāks kaza no ganiem, tevs vaicā: „Ko nu tev

laba deva ēst?"

„Ko nu deva? Deva ūdeni dzert, deva dūņas est."
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Nu tevs par tādiem meliem sagrāba kazu un dzīvu dīrās; bet

tutiņš, par nelaimi, nebija ass — bij jātek iztrīt.

Bet ko kaza? Ta par to laiku uz mežu prom un lapsas ala

iekšā.

Parnak lapsa, paskatās ala — kas tas? Viens priekša un ta

izbailēs kājas vien notrīc un prom, ko māk.

Skrien, skrien — satiek vilku: kas kaišot kūmiņam, kad tik

nobijies?

Ta un ta, viens ielīdis ala, neiet ara.

„Nieki! Es viņu izdzīšu!"

Aiziet lapsa ar vilku par abiem, paskatās alā — nekā. Abi

nobīstas un prom, ko māk. Skrien, skrien — satiek lāci: kas

kaišot šiem abiem, kad tik nobijušies?
Ta un ta, viens ielīdis lapsas ala, neiet ara.

Nieki! Es viņu izdzīšu!"

Aiziet trijati, paskatās ala, neka. Visi trīs nobīstas un prom,
ko māk.

Skrien, skrien — satiek biti: kas kaišot šiem, kad tik nobi-

jušies?

Ta un ta, viens ielīdis lapsas ala, neiet ara.

„Nieki! Es viņu izdzīšu!"

Un nu bite ielaidās ala, iedzēla kazai; kaza izlēca no alas un

lapsa ielīda alā.

111. Suns par kunga pavāru.

Mārtiņš Stārķis Lielvārde, Ausekļa atl. r. LP, V, 62.

AŠ, 11, 61.

Reiz kungs gāja medīt. Pie mazas mājiņas nošāva zaķi un

atdeva savam sunim, pieteikdams: „Pārnes un izvāri man

azaidu!" Labi. Mājā suns sāka zaķim kājas grauzt. Sulainis

prasa: „Ko tur dari?"

„Kajas laizu — laizi tu arī!"

Sulainis laiza, laiza, bet nekraukšķ ta, ka sunim.

„Vai sunīti, kā tev tā kraukšķ?"

„Are! es jau laizu ar zobiem, tu ar zobu smaganām."

Nu sulainis arī pielicis zobus. lekrakšķējies gan; bet kauls

nejauki sadurstījis smaganas: mute gadījusies pilna ar asinim.

Suns aizdzinis sulaini: noķērnājot kunga azaidu ar sarkanumu.

Nu suns iekūris uguni un licis zaķi vārīt. Pārnāk kungs, ēd ten-

cinādams: „Ak tavu mīkstu cepeti: ne kauliņa, ne cīpsliņas."

„Are! ka tad nebūs mīksts: es jau visus kaulus ar zobiem

izlasīju!"
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112. Suns, kaķis un vilks.

L. P. Džūkstē. LP, VI, 102b.

Vienai saimniecei bij sunītis un kaķītis. Reiz saimniece gāja

uz otrām mājām un sunītis ar kaķīti vazājās līdz. Saimniece gan

biedināja: „Nenākat līdz, vilks jūs nokodīs!" bet kas tad nu katr-

reiz klausa.

Un tā nu sunītis ar kaķīti skrēja, skrēja, ieskrēja mežā, sa-

tika vilku. Vilks, zvēra vīrs, klupa abiem mugurā un nost! Saim-

niece pārnāk atpakaļ, dzird no mājiniekiem: sunīša, kaķīša nav.

Nu ies visi mājinieki, ar bērniem, ar visiem mežā zudušos meklēt.

Izmeklējās muļķi palikdami, kur atradīsi, kad vilkam vēderā.

Bet nu saimniece par tādu nelaimi iesāka tik dikti raudāt, ka

ne mežā, ne mājā nevarēja vairs apklausīties. Un nabadzīte sa-

raudāja deviņi dieni, deviņi nakti; bet vai desmito dienu arī varēs

pāraudāt, tas jānogaida.

113. Suns ar kaķi.

J. Bridaks Sodu Seseve, A. Bīlenšteina krājumā.

LP, VI, 102f.

Reiz suns nozaga gaļas gabalu un stiepa prom, ko nagi nesa.

Kaķis, to paredzējis, poš pakaļ sunim atņemt. Skrēja, skrēja abi

divi, uzskrēja kalnā un iesāka plūkties. Un kā viņi plūcās! Drīzi

viens apakšā, drīzi otrs; un kas tur asiņu iztecēja abiem: kā no

avota lija pa kalnu zemē. Bet redzēsim gan, cik īsti asiņu sa-

tecēs?

114. Suns ar gaļas gabalu.

P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Suns gāš par laipu ar lielu gaļas kumasu mute. Ūdenī viņš
redzēš savu pakrēsli un domāš, ka tas ir cits_ suns ar vel lielāku

gaļas gabalu. Viņš tūliņ gribēš to ķert, lēcis ūdenī un nu pametis
ar' vēl savu galu.

Piezīme. Šī pasaka bus nākusi no grāmatām. Skat. ievada 10. nodaļā

102. un 107 1. p.

115. Pieci kaķi.

Jānis Gusts Ķenzinu Šikalos, A. Bīlenšteina krājumā.

LP, VI, 102c. M. Boehm, Lettisch-litauischeMārchen, 32.

Pieci kaķi brauca mežā malku cirst. Cirta, cirta pulka, ne-

sacirta nekā. Visi astes sacēluši, pārbrauca mājā. Pārbrauca

mājā, apskatās labi — malkas nekā.
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Nu brauca otrreiz, pārveda katrs pa pagalei: viena pagale
īsa, otra strupa, trešā ne īsti strupa, ne īsti īsa. Beidzot visi pieci

iekūra uguni, iekūra uguni,_ vārīja putru, izvārīja putru, ēda kā

negauši. Saēdās labi, nespēja paiet, nolikās gulēt. lesim tad lū-

kot, vai negul ir šobrīd?

116. Suns ar aitu.

P. Š. no sava tēva-teva Rauna.

Aita ēdusi sienu ar gardu muti; bet suņam, to redzot, radusies

skaudība. Viņš saktījies, skatījies, uzlēcis uz siena un aizdzinis

aitu projām. No tā nu esot cēlies sakāms vārds par skaudīgu cil-

vēku: „Sēd kā suns uz siena: ne pats ēd, ne aitai dod."

117. Suns ar āzi.

P. Š. no sava tēva-tēva Raunā.

Azis gribēš līst caur sētu dārzā, bet iespiedies sētas cau-

rumā. Daskrēš suns un sācis āzi plēst. Azis nu sācis žēlīgā balsī

lūgties: „Neplēs drēbu!"

118. Suns ar kazu.

K. Bērziņš Jelgavas ap r., A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 102e.

M. Boehm, Lettisch-litauische Volksmārchen, 31.

Sunim bij ienācis prātā pašūpoties: lai kaza nāķot līdz pie

šūpolēm! Kazai tas Dieva dots. Suns nu iekāpa šūpolēs un kaza

ar ragiem šūpoja, ka vējš vien gar acim skrēja. Bet tikām, ti-

kām — pārtrūka striķis un par nelaimi suns pakārās. Nu kaza

aizskrēja pie citām kazām, lai nākot sunīša bērēs! Sanāca kazas,

paņēma nelaiķi uz ragiem, uznesa augstā kalnā,_ apraka un tad

visas kazas iesāka pa kaziski apdziedāt: „Mē, mē, mē!" Bet nu

mums jāgaida, lai viņas labi izdziedās.

119. Gailītis un vistiņa.

1. J. AdinšNogalniekos. LP, V, 84. AŠ, 11, 75.

Gailītis ar vistiņu bija aizgājuši riekstot. Gailītis uzkāpa

legzdā, pašā galotnē; vistiņa palika apakšā gaidīt. Gailītis no-
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rauj vienu riekstu — nosviež zeme, norauj otru — nosviež zeme;
kā sviedis trešo — vistiņai acī iekšā.

„Kad tevi nolāpāmais!" gailītis sabīstas, „tik aplami man sen

nav nogājis."
Bet vistiņa to nemaz nedzird: kliegdama uz mājam prom.

Satiek kungu. Kungs prasa:

„Ko tad nu bļauj?"
Ta un ta: „Ka svieda riekstu — iedrāza aci."

„Kas svieda?"

„Gailītis svieda, gailītis!"
„Nu tu debess brīnumi! Kur viņš palika? Lai nak uz muižu!"

Gailītis atnāk muižā, kungs pretim:

„Ko tu tur svaidies? Kālab izgāzi vistiņai aci?"

„Es jau negāzu! Uzkāpu legzda riekstot, legzda uz reizi sa-

kustējās un tā rieksts acī iekšā."

„Vai ta bija? Nu, labi! lai tad nak legzda uz muižu!"

Legzda atnāk, kungs pretim:

„Kapec kustējies un ietrieci vistiņai riekstu acī?"

„Es jau nebūtu kustējusies, bet ače, kaimiņa kaza grauza man

mizu, ko tad darīšu."

„Nu, labi! lai tad nak kaza uz muižu!"

Kaza atnāk, kungs pretim:

„Saki man, kālab grauzi legzdai mizu?"

„Vai es butu grauzusi? Bet gans jau neganīja mani nemaz,
ko tad darīšu?"

„Sauc tad to ganu uz muižu!"

Atsauc ganu, kungs pretim:

„Vadzi, saki man, kālab nenoganīji kazu? Luk, kada ta

legzda izskatās!"

„Are! es jau butu noganījis ari, bet saimniece piekrāpa: ap-

solīja raušus līdz dot, bet Dievs pieņēma, paliku neēdis."

„Labi! Kur ta saimniece? lai nak uz muižu!"

Saimniece atnāk, kungs pretim:

„Pateici man, kālab nedevi ganam raušus līdz?"

„Nedevu! ka tad nu nebūtu devusi, bet, kungs mīļais, man

jau nošāvās greizi: cūka, maita, izēda raugu — palika necepti."

„Nu, lai tad cuka zin par to aci!" kungs atteica un ar to bij

diezgan.

2. L. Johansone Rīga, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādreiz gailītis teicis vistiņai: „lesim riekstot, uz kalniņa ir

pilna lazda ar riekstiem."

Vistiņa atteikusi:
~
lesim!"
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Un abi aizgājuši. Gailītis uzkāpis lazdā un vistiņa apakšā

gaidījusi. Te rieksts, krizdams zemē, ieskrējis taisni vistiņai acī

un acs ārā.

Ko nu? Vistiņa nu iet pie kunga sudzet. Kungs sauc gailīti,

kādēļ vistiņai aci izsitis. Gailītis saka:

„Es jau neesmu vainīgs, kapec lazda kustējās?"
let pie lazdas, tā saka: „Kāpēc kaza manu mizu grauza?"
let pie kazas, tā saka: „Kāpēc gans mani neganīja?"
let pie gana, tas saka: „Es jau būtu ganījis, bet saimniece ap-

solīja dot raušus līdzi, bet nedeva!"

Saimniece saka: „Es jau raušus butu izcepusi, bet pagana

cūka izēda mīklu!"

Atnāk cūka un sāk stāstīt savas vainas. Kungs vairs nevar

noklausīties un kliedz: „Ejta ratā ar visām savām vainām! Cūka

beidzamā, lai samaksā par aci!"

3. St. Uļanovska no Rēzeknes apkārtnes. Lotysze

Inflant Polskich, Krakov/ 1891, 15.

Gails ar vystu nkstus guoja. Vysta soka: „Gaileits, bruo-

leits, kuop tu lozdā!"

Gaileits soka: „Vystjeņ, muosjeņ, kuop tu lozda!"

Vystieņa soka: „Na, gaileit, bruoleit, kuop tu lozda!"

Gails īkuopja lozdā i škiņ rīkstus. Vysta prosa: „Gaileit,

bruoleit, nusvīd maņ!"
Gaileits nūsvīdja, tyka jei par actjeņu i izsyta jei actjeņu.

Nu skrieja vystjeņa iz saiminīku žāluotūs: „Gails maņ actjeņu

izsyta!"
Atīt saiminīks: „Gaileit, kam tu munai vystai_aci izsiti?"

A gails soka: „Kam ta lozda munys biksis plēsja?"

Saiminīks soka: „Lozda, lozda, kam tu gaiļam biksis plēsi?"
Lozda soka: „Kam ta koza munu myzu grauzja?"
Saiminīks soka: „Koza, koza, kam tu lozdai myzu grauzi?"
Koza soka: „Kam ta vylks munu bārnu ēdja?"

Saiminīks soka: „Vylk, vylk, kam tu kožas bārnu ēdi?"

Vylks soka: „Vai ta muns čūksts [mute] ar maulam aizmau-

leits? Ēžu, i ēsšu!"

4. J. Stupons Preiļos, B. Spula krājuma.

Gailīts ar vistiņu nūguoja uz mežu rīkstūs. Gailīts īkuopja

augš lozdā, a vistiņa palyka zemē. Gailīts nūruovja lelu čeči rīk-

stu un svīdja zemē, taišņi vistiņai uz galviņas. Vistiņa suoka

klīgt: „Ka-ka-ka! Ka-ka-ka!"

Gailīts soka: „Kas tev vistiņ? Kas?"
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„Kaķīts galviņu pasvta", soka vistiņa.

„Kakīt, kaķīt, kam tu galviņu pasiti?"

Kaķīts soka: „Kam ta lozda yuzas [uzas] puorplesja?"

„Lozda, lozda, kam tu yuzas puorplēsi?"

Lozda soka: „Kam ta kožas apgrauzja?"

Gailīts soka: „Kozas, kožas, kam jyus apgrauzet?"

Kožas soka: „Kam ta goni naganēja?"

Goni soka: „Kam ta muote kukulīša nacepja?"

Gailīts soka: „Muot, muot, kam ta kukulīša nacepi?"

Muote soka: „Kam ta cyukas meikli apēdja."

Gailīts soka: „Cyuk, cyuk, kam tu meikli apēdi?"

Cyuka soka: „Kam ta vylks syvānus apēdja?"

Gailīts soka: „Vylk, vylk, kam tu bārnus apēdi?"

Vvlks soka: „Var byut muna golva ar mauli maulota, ūksts

ar eilynu durts, ka es tovus bārnus ēžu."

5. R. Tabine Rēzekne.

Reizi gailīts ar vistiņu guoja uz lozdu rīkstu šķeitu. Nūguo-
juši suoka streidētīs, kuram kuopt lozdā. Golā gailīts īkuopja
un suoka šķeit rīkstus. Šķin, ād un soka: „Cik gordi rīkstiņi, cik

gordi rīkstiņi!"

Kūda rīkstus, kūdūliņus apād, bet čauliņu svīž zemē. A vi-

stiņa stuov zam lazdas, slīkas rej un lyudzās: „Gailīt mīlu, nūsvīd

man kod vīnu rīkstu!"

Un vistiņa, pacāluse golvu, skotuos un gaida, kod gailīts svīss

rīkstu. Golā gailīts ari nūsvīdja. Bet rīkstiņš krizdams izsvta

vistiņai aci. Nvu vistiņa skrīn pi saiminīka un žālūjās, ka gailīts
izsyta aci.

Saiminīks sauc gaili pi tīšas un vaicoj: ~Par ku tu izsyti vi-

stiņai aci?"

Bet gailīts atsoka: „A par ku lozda plesja munas bikses?"

Saiminīks sauc lozdu pi tīšas un prosa: „Par ku tu piesi gai-
lam bikses?"

Bet lozda atsoka: „A par ku koza grauzja munu myzu?"

Saiminīks sauc kozu pi tīšas un vaicoj: „Par kū tu grauzi loz-

dai myzu?"
Bet koza atsoka: „Par kū mon sīna nadevi?"

Redz saiminīks, ka pats vainīgs, palaiž aptīsuotūs vaļa, bet

nu tuo laika suok barūt kozu ar sīnu, gaili ar gryudim, lai tīm

navajadzātu ni myzas grauzt ni rīkstus šķeit.
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120. Gaiļa saruna ar vistu ziemā.

1. A. Jaunzeme Lizuma. A. Bērzkalnes krājuma.

Kad uzsnieg pirmais sniegs, tad vistas nak no kuts bēdāda-

mas: „Visu ziemu kailam kajam! Visu ziemu kailam kajam!"

Gailis dusmīgi atbild: „Kur es ņemšu pastalas? Kur es

ņemšu pastalas?"

2. Etn. 11, 1892, 58.

Vista, no perēkļa lēkdama, kliedz: „Man jāiet viscaur ziemu

plikām, basām kājām! Man jāiet viscaur ziemu plikām, basām

kājām!"

Gailis, vistu izbārdams, saka: „Nu, kādas tad man tas pasta-
las! Nu, kādas tad man tās pastalas!"

3. Oškalnu Andrejs Lindiešos. Etn. 111, 1893, 8.

Vista, olas izdējusi, kladzina: „Kam man bija olas det, basam

kājām staigāt?"

Gailis atbild: „Es tev butu kurpes šuvis, nav man tada liesta."

121. Lapsa ar gaili.

1. K. Bankers no L. Aboles Kursīšos. Brīvzemnieka

„Mūsu t. pasakas", 11, 13. LP, VII, 11, 46, 1, 1.

Lapsa, noķērusi gaili, nes mute. Meita kliedz: „Arē, lapsa

nes gaili, nes gaili!"

Gailis saka lapsai: „Mulķe, atsaki meitai: vai tev kada dala,

ka lapsa nes gaili!"

Lapsai prāts rūgst vien uz meitu, ta tūliņ: „Vai tev kada

dala?"
Bet kamēr mute ar meitu edas, tikām gailis spulgts! no zo-

biem ārā, kokā augšā.

Ej nu tukša!

2. No N. Rancana krājuma.

Reizi lopsa nugvva gaili un nas par teirumu. Meita īsava-

ruse klīdz: „Lukur lopsa nas gaili!"

Gails soka lopsai: „Soki, kas tev badis, ka lopsa nas gaili!"

Lopsai tys pa pruotam un jei ari soka: „A kas tev badis, ka

lopsa nas gaili?"
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Lopsai runuojut, gails teik uora nu zubu, izskrīn veitula, bet

lopsa palīk bešā.

3. J. Ber gma ni s Uzin o s, A. Bīlenšteina krājumā, H. Bī-

lenšteina „T iermār c h c n" Nr. 1. LP, VI, 45. AŠ, 11, 13.

Meitas dzina govis mājā un dzirdināja pie upes. Redz: lapsa
nes zobos gaili. Meitas kliedza: „Meti gaili zemē!" Lapsa no-

meta gaili un aizskrēja iesaukdamās: „Pasūkā, pasūkā, pasūkā!"

122. Gailis kauj lapsēnus.

P. Neimanis ar Žiemu Mežotnē. LP, V, 71. AŠ, 11, 18.

Gailis dzīvoja ar savām vistām būdā. Te atnāca lapsa, sa-

cīdama: „Re, kas par jauku laiku šodien, iesim pastaigāties!" Gai-

lis domāja: „Kas tur liela lieta, var arī iet!" un aizgāja ar visām

vistām. Bet meža malā lapsa atņēma gailim vistas un vēl piezo-

boja klāt, lai nu tēvainis raugot kādu laiku viens pats padzīvot.
Gailis bēdādamies pārgāja un gudroja un gudroja: kā vistas da-

būt. Beidzot sagudroja tā: aizgāja ar stabuli un āmaru pie lapsas
alas cauruma tādā brīdī, kad vecās lapsas nebija mājā un sāka

stabulēt. Mazie lapsēni, stabuli padzirdējuši, tūliņ līda pa vienam

vien laukā; bet kurš degunu pabāza, to gailis ar āmaru nosita.

Tā viņš īsā laikā visus apslānīja. Nu paņēma savas vistas un

aizgāja dziedādams mājā.

123. Kaķis kauj lapsēnus.

1. A. Foege Jelgava, A. Bīlenšteina krājuma, H. Bīlen-

šteina Jiermārchen" 8. LP, VI, 51. AŠ, 11, 19a.

Kāda vistiņa dzīvoja ar runci kopā, uz lauka, un bija lieli

draugi. Te vienreiz atnāk lapsa pie vistiņas, lai dodot sveci, jo

viņas bērns esot dikti slims. Vistiņa iedeva. Bet lapsa vēl lū-

dza, vai nevarot viņu pavadīt? Labi! Vistiņa pavadīja. Bet nu

pārnāks runcis, atron durvis aizslēgtas. Viņam tūliņ prātā: „Ci-
tādi nav, lapsa vistiņu paņēmusi!" Neko vairāk — tūliņ aizstei-

dzās uz lapsas dzīvokli un pārveda atkal vistiņu atpakaļ.
Otrā dienā runcis atkal aiziet pa lauku medīt. Pārnāk mājā,

durvis ciet kā ciet. Ko nu? Nu aizgāja uz klātāko pilsētu, no-

pirka fijoli, mazu cirvīti, paņēma līdz ir savu beņķīti, nosēdās lap-

sas dzīvokļa priekšā uz beņķīša un sāka spēlēt. Spēlēja, spēlēja
— mazais lapsēns jau iekšā padzirdēja un lūgšus lūdzās māti,
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lai izlaižot muziķi paklausīties. Labi! Bet lapsēns vairs atpakaļ

neatnāca, jo runcis bija nocirtis ar cirvīti šim galvu.
Nu gāja otrs lapsēns pirmajam pakaļ: bet tam tā pati liksta.

Un ta runcis visas lapsas apslānīja. Beidzot tad iegāja alā, pa-
ņēma vistiņu un pārveda mājā.

2. Gotards un Dāvus Kroņa Vircavā. LP, 111, 60. AŠ, 11, 19b.

Reiz kaķis ar gaili nopirkuši pirti par dzimtu. Netālu no

pirts arī lapsai-kūmiņam bijusi ala. Kādu dienu kaķis izgājis uz

medībām, gailis palicis mājā. Lapsa kūmiņš to noskatījies, viņš
atlīdis pie pirts un sācis lēkāt, sācis vaimanāt: „Vai, kā kājiņas
salst! Vai, kā kājiņas salst! Cik tur silts iekšā!"

Gailim palicis žel; tas ielaidis kūmiņu iekša sasildīties. Kū-

miņš tīšu drebinājies un prasījis gailim: „Kaimiņ, ko tu viens pats
te dari?"

„Varu kapostiņus!"

„Vai nevari man arī iedot iestrebties? Tu nezini, cik man

auksti drebuli skraida."

„Kālab ne?" gailis atteicis un taisījies kāpostiņus iesmelt.

Bet lapsa kūmiņš, gudrinieks, tik to gribējis. Kā gailis pagriezis

muguru virsū, tā kūmiņš krāpt! mugurā. Nu stiepis nabadziņu uz

savu alu. Bet kaķis, kā par laimi, patlaban nācis no medībām

mājās. Tas saticis kūmiņu un atņēmis gailīti. Gailītis nopurinā-

jies, brīnīdamies: „Diezin, kur viņš mani būtu nesis?"

„Ej, pavieglais, ej! Kur viņš tevi butu nesis? Dīrāt butu

nesis. Kā tu man rītu vairs nelaid nevienu iekšā!"

No rīta kaķis atkal aizgājis uz medībām, gailis palicis majā.
Te kūmiņš klāt no jauna.

„Vai, ka man kājas salst! Vai, kā man kājas salst! Cik tur

silts iekšā!"

Gailim palicis žēl; ielaidis atkal iekšā. Kūmiņš tīši drebinā-

jies un prasījis gailim: „Kaimiņ, ko tu viens pats te dari?"

„Varu kapostiņus."

„Vai nevari man ar iedot iestrebties? Tu nezini, cik man

auksti drebuli skraida."

„Kālab ne?" gailis atteicis un taisījies kāpostiņus iesmelt.

Bet kūmiņš to tik gaidījis. Kā gailis atgriezis muguru, tā krāpt!

kūmiņš bijis mugurā. Nu stiepis nabadziņu uz savu alu. Gandrīz

jau bijis pie alas, te gadījies kaķis. Tas atņēmis kūmiņam gaili.

Mājā ejot gailis teicis: „Diezin, kur viņš mani būtu nesis?"

„Ej lops, ej! Ko tu vēl vāries? To tev saku, ja vēl rītu lai-

dīsi kādu iekšā, tad nudien, tevi sukāšu!"

No rīta kaķis atkal aizgājis uz medībām; gailis palicis maja.
Te kūmiņš klāt.
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„Vai
L
ka man kājiņas salst, vai, ka man kājiņas salst! Cik tur

silts iekšā!"

Gailim palicis žēl; ielaidis tomēr kūmiņu iekšā. Kūmiņš tīši

trīcējis, drebējis, kā apšu lapa un prasījis gailim: „Ko tu te viens

pats dari?"

„Varu kapostiņus."

„Gailīti, kaimiņ, iedod man ar kapostiņus!"
Gailītis gājis pec podiņa, kur iesmelt; bet kūmiņš sagrābis to

aiz muguras un aizstiepis uz savu alu.

Kaķis pārnācis, kāpostiņi vārījušies, gailīša nekā. Viņš labi

nojēdzis, kas nu ar gailīti noticis. Izdomājies ilgi, ilgi, kā vēl gai-
līti izpestīt no kūmiņa nagiem. Beidzot tam iešāvies labs padoms
prātā. Viņš aizsteidzies uz pilsētu un nopircis kokli ar zobiņu.

Nu nogājis pie kūmiņa alas un sācis tik jauki koklēt, ka asarām bi-

jis jābirst.

Kūmiņa meitas: Darija, Pārija, Marija, tūliņ līdušas ārā jaukās

skaņas klausīties. Bet kura no alas izlīdusi, tai kaķis šņākt! ar

zobiņu nocirtis galvu. Koklējis atkal. Pēc brīža izlīdusi lapsu
māte. Šņākt! kaķis nocirtis ir tai galvu. Koklējis atkal. Pēc

brīža izlīdis pats lapsa kūmiņš. Nu savicinājis zobiņu un nocirtis

tam arī galvu. Šie nu gulējuši, kā līdums; bet kaķis ilgi neka-

vējies; viņš steidzies alā. Ak tavas briesmas! Gailītis gulējis
sasietām kājām atmuguriski un patlaban kā būtu kauts. Ja ka-

ķis vienu brītiņu vēlāk būtu atnācis, tad gailītis būtu bijis jau viņā
pasaulē.

Bet no tas dienas kaķim ar gailīti bijušas divas mājas: pa
ziemu tie dzīvojuši pirtī un pa vasaru lapsu alā.

Piezīme. Pēdējais variants liekas but drusku izpušķots. Pec satura

šī pasaka ir ļoti līdzīga pazīstamai krievu fabulai (Afanasjevs 17). P. Š.

3. J. T. J. Šablovska Pasakas ar bildēm, 1893, 39.

Mazā pirtiņā reiz dzīvoja kaķītis un gailītis. Viens gādāja,
ka tiek gala ko ēst, otrs strādāja mājas darbus. Vienu dļenu
kaķītis, kā jau pa laikam, bija izgājis medīt, gailītis butkiņā vārīja

kāpostiņus, gaidīdams medinieku pārnesām pavalgu. Te —kur ga-

dījies, kur ne? —kāds piegrabinājas pie durvim. Gailītis manot, ka

nav vis gaidītais, bet ir cits kāds. Prasot, kas viņš ir? Un tā bijusi

gudriniece lapsiņa. Sākot žēli un mīli lūgties un gausties: „Manu

zelta radiņ, neesmu jau nekāds ienaidnieks, salst kājiņas, salst

rociņas, atveri, ļauj sasildīties! Salst, loti salst!"

Gailītis atbild: „Kaķītis aiziedams man allaž piesaka, ka es

neviena nelaistu iekšā. Nevaru ielaist."

Bet viltniece miera nelikusies un pratusi ta izlikties un iz-

teikties, ka beidzot taču durvis tikušas atdarītas. Veikli tā nu
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šmaukusi iekšā, lēkājusi, sildījusies un mājnieku nezin kā uztei-

kuši par gudru, žēlīgu, slavējamu nama turētāju, kuram glaumais
ciemiņš pa vari iepatiecies un tik nevarējis izprast, kādēļ kaķītis
tura uršekļa prātu pret svešiem, kas taču jo ietīkami, bez ma-

zākās vainas. Krietni sasildījusies, gudriniece šo to apvaicājo-
ties; tā arī: „Ko tu, kūmiņ, laba tur vāri?"

„Varu kapostiņus."

„Vai nedosi pasmeket?'
Dodot arī. „Vai cik gardi!" lapsiņa glaimojot.
Vel otreiz smēķējusi, tad piepeži sakampusi nabaga gailīti

un posusies ar medījumu zobos uz savu mitekli prom.

Kaķītis pārnācis. Pirtiņas durvis vaļā un gailīša vairs nav.

Ko nu? Pavisam nobēdājies, sācis pēdas ost. Notecējis līdz pat

lapsiņas alai. Nu saprot, kas noticis. Prātojot šā, domājot tā.

Gribētos visādā vīzē draudziņu glābt; jo varbūt tas alā vēl dzīvs.

Tad steidzies tūliņ uz pilsētu, kur nopircies vijoles. Nu devies

atpakaļ pie alas cauruma un sācis spēlēt žēli, jūsmīgi.

Alā mitušas trīs lapsiņas, pati vecene ar savām divi īstām

meitām. Jauko muziķu izdzirdot, viena no jaunajām skrienot pa-

lūkot, kas tas tāds par muzikantu. Bet kotik pabāzusi galvu no

cauruma ārā, kaķītis nokampis, izvilcis un nokodis. Spēlējot at-

kal. Otra jaunā nevarot alā vairs nociesties, nākot arī tā skatī-

ties, kas tur tā jauki spēlē, varbūt — kas zin — nevarēs slaiki

izdancoties? Šito manīgais kaķītis atkal nočiepis.

Vecā nu palikusi viena pati. Krāsns kuroties, baltmaizei mīkla

samīcīta, rūgstot pāri trauka malām, gailītis sasietām kājiņām
plezdinoties pabeņķē. Vecene gaidot, gaidot, bet nieki vien būs;
meitas jau pašas atpakaļ tik drīz vis nenāks. Sākusi pukāties:

„Tās sliņķes, palaidnes! Es zinu, viņas sākušas dancot un nelie-

kas vairs ne zinis, ka krāsns jāslauka, baltmaize jācep, gailītis

jānokauj un jānoplūc cepetim. Pag, pag, tās sliņķes ar pažagu
trenkšu pie darba, un tas velna muzikants ar' dabūs savu tiesu!

Nāks tāds man te darbu kavēt!"

Lampačojot nu pati laukā, pažagu nopakaļ līdzi velkot. Tik-

līdz galvu izbāzusi no cauruma capts! muzikants nokampis un

noveicis ir šo, lai, gan no iesākuma vēl sirdījusies, ka palaidnes

iedrīkstoties viņu vēl piejokot tādā neģēlīgā vīzē.

Tad spēlējis vēl labu brīdi, bet kad nekā vairs nesagaidījis,

šļūcis pats alā iekšā. Tur nu atradis labo draudziņu nāves bailes

ķeparojamies. Atraisījis saites, labi dūšīgi iepēris par nepaklau-
sību un krietni sarājis. Tad slaucījuši krāsni, cepuši baltmaizi

smiedamies un ēduši kā pa dzīrām. Daudz raušu stiepuši prom

uz savu pirtiņu. Bet gailītis no šās reizes vairs neviena cita ne-

laidis pie sevis iekšā, kā vienīgi kaķīti.
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4. L. Ivanovskis Daugavpils Kapiņos, N. Rancāna

k r a ju m a.

Vīnai lopsai beja četras meitas: vīna Marija, ūtra Darija,
trešā Lemesnīca, caturtā Kolps. Vīnu reitu, kad lopsa ar sovom

meitom cepe blinus un gaļu, atguoja kačs un nūsāduos pi lopsas
ustobas uz akmiņa. Kačis, saūdis taidu lobu smordu, ari īgribēja
ēst. Svsdams ar vasarīti uz akmiņa, jis suoka dzīduot dzīsmi:

„Lopsai beja četras meitas: vīna Marija, ūtra Darija, treša Le-

mesnica, caturta Kolps."
Šei dzīsme lopsai ļuti patyka un viņa saceja uz sovom mei-

tom: „Kas tur tik šmuki dzīd?"

Meitas ari breinuojuos par tū, ka vysur zina viņu vuordus.

Lopsa svuta sovu meitu Mariju, lai izīt un pasaver, kas tur dzīd.

Viņa ari izguoja. bet kačis, paķēris vasarīti, syta meitai par pīri.
Viņa pakryta uz zemes un nūmyra, bet kačis pajēme viņu, aiz-

vylka aiz ustobas un suoka otkon dzīduot sovu dzīsmi: ~Lopsai

beja četras meitas: vīna Marija, ūtra Darija, treša Lemesnīca,

caturtā Kolps."
Lopsa nu syuta utru meitu Dariju: „Ej, meit, pasaskot, kas

tur dzīd, un pasouc Mariju!"
Darija izguoja, bet kačis, saķēris vasarīti, tyulin nusyta viņu,

tad sāduos uz akmiņa un dzīduoja tuoļuok sovu dzīsmi.

Tagad lopsa syuta sovu trešu meitu Lemesnīcu, socīdama:

„Ej, pasaskot, kas tur tik šmuki dzīd, un pasauc ari Mariju ar

Dariju!"

Kad Lemesnīca izguoja klausītās, kačis ari šū nūsyta un tur-

pynoj sovu dzīsmi: „Lopsai beja četras meitas: vīna Marija,
ūtra Darija, treša Lemesnīca, caturta Kolps."

Nu lopsa syuta ar dusmem sovu caturtū meitu Kolpu un soka:

„Ej, pasaskot, kas tur dzīd, un posauc tuos treis rogonas, kas

varbvut, izplātušas mutis, klausuos, bet nadūmoj vairs īt uz

ustobu!"

Kačis nūsyta ari Kolpu, kas taipat izguoja dzīsmi klausītās,
tad pīguojis vēl tyvuok pi ustobas, suoka vel skaistuok dzīduot.

Nyu lopsa, salykuse blinus ar galu uz golda, guoja paša sovu

meitu saukt. Tikkū viņa izbuoza golvu par durovu, kai kačis ar

vasarīti paukš! viņai pīrē. Tad kačis savylka lopsu un viņas mei-

tas vīnā gubā un īguoja pots ustobā. Atrodis uz jrolda salvktus

bļinus ar galu, viņš stypri paēde un pījēme vēl leidz uz muojom.

5. T. Beča Preiļu Bvndarines novadā, B. Spūla krājumā.

Aizguoja kačeits un gaileits uz mežu. Jī tur atroda ustubeņu

un suoka dzeivuot. Kačeits aizīt mežā medeibuos. Gaileits izlāc

uz lūga. Verās, ka lopsa zalta ragaveņuos vyzynuojās. Jam gn-
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bls pasavužinuot. Jis izlāc uz klindža [kliņķa], attaisa durovas

un aizīt da lopsai. Lopsa soka: „Sēst vydā, gaileit, es pavu-

žinuošu."

Gaileits īsāst. Lopsa pavalk nu kolna uz leju un valk uz sovu

olu. Gaileits klīdz, klīdz. Izdzierst kačeits i atskrīn. Lopsa pa-

laiž gaileiti un jī obi aizīt uz ustubeņu. Kačeits vēl taisās medei-

buos un soka gaileišam: „Nyu es īsu uz mežu lūti tuoli, bet tu

naej vairs uorā. Lopsa tevi var sagyut un es nadzierdēšu, lopsa
tevi apēss."

Kačeits aizguoja, izgrīzja stabuleiti un lelu vāzu un medēja.

Gaileits, vīns palicis, izlēcja uz lūga. Lopsa otkon atbraucja ar

zalta kamanenom un sauc gaileiša:

„Ej šur, bruoleit, gaileit!"
Gaileits izlāc uz klindža, durovas atsataisa un jis aizskrīn da

lopsai. Lopsa, vēl taipat, nūvalk reizi nu kolna un valk uz sovu

olu. Kačeits atīt ar stabuleiti un vāzu, vērās, ka gaileiša nav

Jis dreiži aizīt uz lopsas olu un stabulej. Lopsa syuta sovu meitu

īt pasaviertīs, kaidi tur svuoti sabraukuši.

Lopsas meita kai izīt, tyuleit kačeits ar vāzu jū nūsyt un

otkoņ stabulej. Lopsa gaida, gaida navar sagaideit. Syuta ūtru

meitu — īt pasaviert(īs), kaidi svuoti tur atbraukuši. Tei izīt.

Kačeits nūsyt ari ūtru meitu. Lopsa gaida, gaida navar sagaideit.

Jei īt poša. Kačeits nūsyt ari pošu lopsu. Tūlaik īīt olā un vērās,

ka atnasta skovuorda [krievu panna] iz [uz] kuo gai-
leiti izcept un iztreits nazis, ar kū nūkaut. Kačeits ar gaileiti mī-

nas nūsystuos lopsas uz sovu ustubeņu un jī dzeivoj vēl šūdīņ.

6. K. Kozuļ-Kaža Preiļos, B. Spula krājuma.

Dzeivuoja kačīts un gailīts. Kačīts soka uz gailīti: „Tu palīc

ustobā, es īšu pelu giut, bet tu nikuo nalaid ustobā."

Kačīts nūīt uz mežu un gailīts palīk ustobā. Na par garu laiku

atīt lopsa un prosuos: „Gailīt, bruolīt, īlaid mani ustobiņā pasa-

sildīt; es drēbes mozguoju, man rūciņas un kuojiņas atsola."

Gailīts lopsu īlaidja ustobiņā. Lopsa pabēra uz greidas mīžu;

gailīts suoka lasīt pa zemi gryudus. Lopsa tam laikam giva gai-
līšam aiz kokla un nas uz mežu. Gailīts klīdz: „Kačīt bruolīt,

ratavoj mani nu lopsas zūbim."

Kačīts izdzierst, mudri atskrīn un pajām gailīti nu lopsas.

„Tagatiņ, gailīt, es īšu tuoli, tu nalaid nikuo."

Nūit kačīts un lopsa vēl īsamuona da gailīšam un sagiun

gailīti un nas uz mežu. Gailīts klīdz, klīdz, un kai kačīts tuoli tai

i naizdzierst. Apād lopsa gailīti.
Atīt kačīts raudj, raudj, iztaisa stabulīti un vel vasarīti. Ar

stabulīti pastabulēj --puors lopsu i kluot: tuom kai dūd ar va-
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sarīti pīrī un nadzeivas. Atskrīn paša muote: tai kai dūd pīrī i

tei ari nadzeiva. Nu uodom sašyun zuobokus un gali sasuolēj
kubulā un ād leidz šam laikam.

7. R. Tabine Rēzekne.

Svla molā mozā ustabiņā dzeivuoja kaķīts ar gailīti. Kaķīts

guoja medībās un izīdams pīsacīja gailīšam stvpri aizraut durovas,
nalaist nivīna ustobā un pa lūgu nūsaviert. Tai pamuocējis gailīti,
kaķīts aizguoja.

Par nagaru laiku atskrēja lopsa viltinīca, sāduos pī lūga un

meikstu balsinu runuoja: „Gailīti, gailīti, zalta gnēzīti, atver lu-

dziņu, paknuob grvudiņu!"

Gailīts aizmiersa kaķa pīsacējumu, skrēja pi lūga, attaisīja —

te lopsa krita jam mugorā un nas prūjom. Gailīts nūsabeida un

suoka klīgt: „Kaķīt, bruolīt, gluob mani; kaķīt bruolīt, gluob
mani!"

Labi, ka kaķīts nabeja tuoli aizguojis. Kai tik jis padzierda

gailīša bolsu, tvulin skrēja uz tū pusi, dadzvna lopsu, atjēmja

gailīti, atnesja tū uz ustabiņu un stvngri pīsacēja sēdēt ustobā un

pi lūga naīt.

Utrā dīnā kaķīts otkon aizguoja medībā un gailīts palvka
sātā. Te — kur bejuse, kur nā? — lopsa viltinīca otkon kluot

un tupot pi lūga un mīlu bolsu runoj: „Gailīti, gailīti, zalta gnē-

zīti, atver lūdziņu, paknuob grvudiņu!"

Šu reizi gailīts atlac tuoļuok nu luga un soka: „Navajag man

tovu grvudu; kaķīts bruolīts atnas man lobuokus."

Bet lopsa vel mīliguok soka:
L
,Gailīti, gailīti, zalta gnezīti,

atver lūdziņu, paknuob grvudiņu. Tūs bruolīts tev svutīja."

Gailīts dūmuoja, ka patīsai kaķīts svutīja jam grvudus, nulecja

nu loktas, atvēra lūgu, bet lopsa otkon saķēra nabogu un nesja
uz mežu sovim bārnim. Gailīts suoka klīgt, saukt kaķīti paleigā,
bet kaķīts beja puoruok tuoli nūguojis, nadzierdēja gaiļa klīgšo-

nas. Lopsa nūnesSja gailīti uz sovu olu, atdevja barnim. Tī pa-

spēlēja, paspēlēja un apēdja.

Vokorā kaķīts īt uz sātu, redz — lugs vaļa. Nu, dumoj, slikti.

Skrīn ustobā ,meklej gailīša — tuo nikur nav. Aizskrēja kaķīts,

guoja uz mežu, klausījuos, vai nadzierdēs gaiļa bolsa, bet nikuo.

Vyss klusu, tikai palāda vaid: „U—v, v—v,u—v, v—v!"u—v!"

Napatyka kaķīšam syla molā, atstuoja jis sovu ustabiņu un

guoja laudim kolpot. Te gon beja cyti gaili, bet ar tīm jis drau-

dzībā naguoja.
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8. K. Mačulansno vecmātes Dārtas Miezītes, Gulbenē.

LP, VII, 11, 33, 5, 1.

Vienā pirtī dzīvoja gailis ar kaķi. Kaķis gāja katru dienu

medīt, gailis palika mājās. Te vienu dienu, tikko kaķis aizgājis,
klauvē pie durvim. Gailis atver, ienāk ragana istabā. Gan šis

steidz durvis laikā vēl aizcirst, bet ragana vienā lēcienā iespruka

istabā, ķerstīja, ķerstīja gaili — noķēra, bet gailis stipri brēca.

To sadzirdēja kaķis — tas nebija vēl tālu aizgājis — un izglāba

gaili no raganas nagiem.

Rītā aiziedams, kaķis stipri piekodināja gailim neviena istabā

nelaist, jo šis tagad iešot tālu, tālu un nedzirdēšot brēcienu. Gai-

lis apņēmās paklausīt. Bet līdz kaķis gabalā — ragana mīkstu

mēli tik žēlīgi lūdzās, ka gailim palika žēl un viņš, muļķis, atvēra

durvis.

Atvēra durvis, noķēra gaili, aiznesa uz savam mājam. Gan

brēca gailis, gan aicināja biedru, bet tas bija tālumā, nedzirdēja.
Atnāca vakars, kaķis pārnāca no medības — gaiļa nekā. Rītā

kaķis piecēlies, paņēma savu kokli, aizgāja uz raganas māju —

koklēja ārpus durvim drīzi līksmi, drīzi sēri. Ragana, to izdzir-

dējusi, pasauca savu vecāko meitu, iedeva tai rausi, lai iznesot

koklētājam. Iznesa — klausījās jaukās skaņās, iesāka diet. Tad

kaķis paķēra āmuru un iesita raganas meitai tik stipri pa pieri,
ka bija uz vietas pagalam. Uzsēdies raganas meitai virsū, koklēja
atkal. Ragana, nevarēdama sagaidīt savu meitu, pasauca otru

meitu, iedeva divi raušus, lai iznesot koklētājam. Iznesa—klausījās,

klausījās jaukās skaņās, iesāka diet. Tad kaķis paķēra āmuru, no-

bendēja ir otru raganas meitu. Ragana gaidīja meitas, dzirdēja
tik jauki koklējam, gāja raudzīt pati. Izgāja, meitas neredzēja,

kaķis ar āmuru uzsēdies abām meitām virsū. Klausījās, klausījās

jaukās skaņās — iesāka diet. Bet kaķis paķēra āmuru, iesita

dējējai tik stipri pa pieri, ka bija uz vietas pagalam. Nu kaķis

iegāja raganas istabā, atrada savu gaili jau izceptu podā, uz galda.

Kaķis, izkoklējies labi, sēdās pie galda un apēda savu gaili visu,

itin visu. Visu gan apēda, bet kauliņus salika pa kārtai uz galda
citu pie cita, kā klājas, un nu pūta, pūta tik ilgi, kamēr gailis

atdzīvojās.

124. Par brīnum lielo gaili.

1. J. Bergmanis Bārta, A. Bīlenšteina krājumā, „Magazin

d. lett. lit. Ges. XVII, 1885, 61. 1. p. LP, VI, 50, 1.

Diži vecos laikos vienam saimniekam auga gailis, tas paauga

tik liels, kā pirte. Nu to var domāt, ko tas līdz paaugt būs apēdis
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un ko tas paaudzis varēja apēst. Saimnieks caur viņu tīri nabags

palika. Nevarēdams tā vairs izturēt, solīja to žīdam, lai to pirkot:
būšot visiem Skodas žīdiem pa Miķelis gaļas. Žīds, zināms, bija
gatavs gaili pirkt, bet kad saimnieks tam to parādīja, tad žīds

stebēdamies [leišu stebētis, brīnīties] teica: „0i tave gugane!
Tāde vēl nebije redzējes! Saimniek mīle! ko es ar tāde lai

iesāke?"
Žīds vēl vairāk būtu runājis, bet gailis pašu laiku iedziedājās,

ka žīds no bailēm uz augšu izlēce: „Kukurugū! Manā kuzā [guzā]
ir rūmes priekš tādiem piecdesmit žīdiem ar visām viņu paunām."

Žīds to dzirdējis iekliedzas: „0i mīle saimniek, tas jau ir pats

velne!" un nu tik muka projām.

Un nu izdzirdis, ka gailis runā, ir saimnieks sabijās un nezi-

nāja, ko nu iesākt. Apdrošinājies tas teica: „Gailīt, nepīksties,
kad tevi žīdam solīju; ko.lai daru, ka nev vairs tev ko dot ēst?"

Gailis atkal dziedāja: „Kukurugu! saimniek, iešu muiža pie

kunga maltītes ēst." Un tā dziedādams vien gāja projām.

Ceļš uz muižu gāja caur lielu lielu mežu. Mežā iegājis sata-

pās ar vienu lapsi. Lapse tūliņ, gailim smalki jo smalki labdienu

padevusi, tam prasīja: „Kur tad tu nu, gailīt, cierāsi?"

Gailis, it lepni galvu pacēlis, atteice: „lešu, kūmiņ, muiža

maltītes ēst."

Lapse nu ludze: „Nem mani arī līdza!"

Gailis atteice: „lelien pakaļa!" Un lapse tam ielīde pakala.

Gailis dzied un savu ceļu taļak iet. Pagājis kadu gabalu,

satikās vienu vilku.

Vilks to tūliņ uzrunā: „Kur tu, gail], iesi?"

Gailis atbild: „lešu muižā maltītes ēst."

Vilks prasās: „Nem mani arī līdza!"

Gailis atteice: „lelien pakala!" Vilks ielien un gailis iet, ar-

vienu dziedādams, uz priekšu.
Vel gabalu pagājis, satiekas laci. Lacis atkal prasī: „Kur tu,

gaili, iesi?"

Gailis atbild: „lešu muiža maltītes est."

Lācis prasās: „Nem mani līdza!"

Gailis atkal atteic: „lelien pakala!" Lacis arī ielien un gailis
iet arvien dziedādams savu ceļu talak.

Atkal gabalu pagājis un no dziedāšanas apstājies, satikās ar

lauvu. Lauva tūliņ to prasa: „Kur tad tu, gaili, iesi?"

Gailis atkal īsi atteic: „lešu muiža maltītes est."

Lauva prasās, lai to arī ņemot līdza.

Gailis atkal atbild: „lelien pakala!" Lauva arī ielien, un gai-

lis iet dziedādams vien arvien talak.
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Pēdīgi tas nogāja muižā un uzlēce uz muižas jumtu, sasite

savus spārnus un tik dziedāja vienā iesākumā: „Kukurugū! Tas

nev kunga muižā, kas man manā kuzā!"

Kungs tāda ķēma nebij vēl redzējis un, viņa kliegšanas un

lielīšanās nevarēdams ilgi ciest, lika to no jumta nourdīt un pro-

jām padzīt. Bet gailis padzīts griezēs atpakaļ un tik dziedāja,
tā ka logi, cik tik vien tur muižā bija, no viņa dziedāšanas kling,
kling, kling! izkrita.

Kungs tik drīz nevarēja apdomāt, ko lai ar tādu neredzētu

ķēmu iesāk, lika to iedzīt savā lielā putnu stallī, lai to tur tie

pulks_ pikti jo pikti gaili, tēvaiņi, tītaru un pīļu tēviņi viņu no-

knābājot un norejot.

Bet lielais gailis nakti izlaide lapsi, un tā norēja visus putnus.

Kad no rīta kungs gāja skatīt un izsmieties par noknābāto lielo

gaili, tad atrade visu citādi, nekā tas bij domājis. Lapse pa durim

izmuka un uz mežu projām aizskrēja. Gailis tāpat rāmi izgāja
un atkal uz muižas jumtu uzlēcis dziedāja, ka kungs nevarēja ne

apklausīties: „Manā kuzā ir vairāk, nekā kunga muižā!"

Kungs to lika atkal no jumta nodzīt un avju stallī iedzīt, lai

to avis un lieli tekuli un auni nobadot. Bet gailis atkal vilku iz-

laide, kas visas avis, tekulus, un aunus norēja. Kad no rīta kungs
atkal gāja skatīties, kā lielajam gailim esot gājis, un dūris atda-

rīja, tad vilks ātri pa durim izmuka un uz mežu aizskrēja, bet

avis izrietas, asinaines pie zemes gulēja. Lielais gailis arī no

stalla izgāja dziedādams, uzlēca atkal uz muižas jumtu un tik

dziedāja: „Tas nev kunga muižā, kas man manā kuzā!"

Kungs, nu jau pavisam nikns palicis, lika to iedzīt vēršu stallī,
lai to tur tie daudz bļaurie vērši un buļļi nodurot. Bet gailis iz-

laide lāci un tas to nakti visus vēršus un buļļus norēja. Kad nu

no rīta kungs gāja raudzīt, kā tam ķēma gailim ejot, tad pa durim

lācis atkal laukā un uz mežu projām. Gailis arī dziedādams iz-

gāja un uz muižas jumta uzlēcis kā jau arvien' dziedāja: „Manā

kuzā ir vairāk, nekā kunga muižā!" ■

Ko nu kungam bij darīt? Vērši visi bij izrieti un lai nu vēl

tādu nejauku bļaušanos klausās! Nu kungs jo vairāk iepīcies lika

to nolādimu gaili vakarā zirgu stallī iedzīt, kur lieli un bļauri jo

bļauri zirgi un ērzeļi bija, lai tie tam viņa desas izminot. Bet gailis
nu izlaide lauvu un tā to nakti visus zirgus izrēja.

Kad kungs no rīta gāja redzēt, kā gailis būšot sadragāts, tad

dūris atdarot, lauva izmuka un uz mežu aizskrēja. Gailis arī pa

durim izgāja dziedādams: „Manā kuzā vairāk, nekā kunga
muižā!" un uzlēca atkal uz muižas jumtu un tik dziedāja savu

parastu dziesmu.

Nu kungs, jo vairāk sapīcis, lika lielu un dziļu aku rakt un tur

to gaili iegrūde, lai tas noslīkstot. Bet gailis visu ūdeni sadzēre,
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ka aka sausa palika, un nenoslīka vis, izpluzdinajās no akas, uz-

lēce uz muižas jumtu un tik dziedāja savu parastu dziesmu.

Nu jau kungs bēdīgs palika redzēdams, ka no tā joda gaiļa

ne uz kuru vīzi nevarot atpestīties. Lika uzmūrīt drīz jo drīz lielu,
lielu krāsni un to ar ozola malku izkurināja un tai to sasodītu gaili

iegrūde iekšā, lai sadegot. Bet gailis izlaide ūdeni un to krāsni

atdzisināja un nesadega vis. Izlīdis no krāsnes, uzlēcis uz mui-

žas jumtu, dziedāja tikai arvien' savu parastu dziesmu.

Nu kungs, no rūpām un dusmām tīri kā ārprātā palicis, lika

to nolādēto gaili kādā pagrabā ar naudu apbērt, lai to nauda no-

spiežot. Bet kad no rīta kungs gāja raudzīt, kas nu ar to joda gaili

noticis, tad tas visu naudu bija savā kuzā sarijis un tik grūts

palicis, ka tam, pa durim izejot, slieksnis ielūza un pa muižas placi

ejot, tam biškīt striga. Tā viņš gāja dziedādams vien uz mājām:

„Manā kuzā vairāk, nekā kungam muižā!"

Un kungs tai ātrumā nevarēja apdomāt, kas nu ar to ērmu

esot darāms. Gailis pārgāja pie sava saimnieka, dziedāja vienādi

vien: „Manā kuzā vairāk, nekā kungam muižā!" un sauce: Saim-

niek', saimniek', turi klēpi! es tev pārnešu naudas."

Saimnieks turēja klēpi un, kad klēpis pils bija, tad saimnieks

sauce saimniecei, lai drīz atnesot maisu. Un gailis ir lielu lielu

maisu piebēra ar naudu un bērdams tik dziedāja: „Manā kuzā

ir vairāk, nekā kungam muižā!"

No šī laika saimnieks gaiļa nesolīja vairs žīdam, bet deve

tam ēst miežus un zirņus, cik tas gribēja.

Ciemiņš, no šī saimnieka laimes dabūjis zināt, audzēja arī

gaili, bet tas, gan labi barots, neizauga vis pirtes lielumu, bet tikai

kā dažs labi paliels gailis. Kad nu šo viņa saimnieks arī izraidīja

pasaulē viņam naudas pārnest, tad tas arī gāja. Un līdz saimnieka

rudzu laukam nogājis, sasēdēs labi rudzu zelmines un nāce atpa-

kaļ pie saimnieka mājās.

Pārgājis nemācēja vis runāt, nei ari tā dziedat, ka ciemiņa

lielais gailis. Grozījās un grozījās pa sētas vidu, itkā tam arī

pillā kuza naudas būtu. Saimnieks domādams, ka tam nu gan

arī naudu gailis gribot klēpī bērt, turēja it priecīgs klēpi._ Bet ko

tam viņa gailis klēpī iebēre, nebija vis nauda, bet pilis klēpis zaļu

Plūtku, kas gailim bij cēlusies no pārliecīgas zelmines sasēšanas.

Ko nu šis saimnieks ar savu zaļu plūtku gaili darīja, to es līdz šim

nezinu pateikt.

2. K. Lazdiņš Jelgavas apkaime, A. Bīlenšteina krājuma,

H. Bīlenš te i n a Jiermārchen" 4. LP, VI, 50, 3.

Tala zemē reiz dzīvoja vienas mājas veca sieviņa. Un tai

bija gailītis; to iesaukuse par Papu. Vienreiz viņa pasauca Papu
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istaba un iedeva est. Kamēr Papus eda, pati aizgāja govi slaukt.

Bet gailis, miežus apēdis, ieiet kukiņā, apgāž piena podu un

saplēš vēl dažus citus traukus. Sieviņa ienāk iekšā, ierauga, ko

gailis padarījis un sāk viņu sukāt, izdzīdama pa vārtiem ārā.

Gailis nu iet, iet — satiek lapsu. Lapsa saka: ~Es tevi ēdīšu!"

Gailis drebēdams lūdzas: „Needi vis mani, es tevi aizvedīšu

pie ķēniņā zosim!" Labi.

let, iet abi divi — satiek vilku. Vilks saka: „Gailīti, es tevi

ēdīšu!"

„Needi vis mani, es tevi aizvedīšu pie ķēniņa aitām!" Labi.

let, iet visi trīs — satiek laci. Lacis saka: „Gailīti, es tevi

ēdīšu!"

„Needi vis mani, es tevi aizvedīšu pie ķēniņa govim!" Labi.

let, iet visi četri — nonāk pie ķēniņa pils vārtiem un sāk

gudrot: kā iekšā tiks? Te lācis iesauksies: „Vai ziniet ko, brāli?
iesim pie amatnieka, lai tas mums pa zemes apakšu izurķē ceļu,
ka tiekam kūtīs."

Labi! Kad ceļš bija gatavs, tad katrs gāja pa zemes apakšu

savu ceļu; bet gailis uzlaidās ķēniņa pils jumtā un dziedāja: „Ki-

kerigī! es to muižu izpostīšu!"

Ķēniņš lika gaili noķert un iemest pie zosim. Bet brītiņu

pabijis, gailis attaisīja lūku vajā un pasauca lapsu, lai zosis apēstu.

No rīta zosu gans nāks zosis ēdināt, neatron nevienas vairs.

Bet gailis atkal uzlaidies jumta un tāpat dzied, ka dziedājis:

„Kikerigī! es to muižu izpostīšu!"
Nu ķēniņš lika_ gaili sasietu iemest stallī. Tad gailis pasauca

vilku, sacīdams: „Ēdi nu zirgus, kumeļus, cik gribi!" Vilks apēda
arī. Kučieris rītā atnāk zirgus ēdināt, gailis izskrien jumtā un

dzied kā dziedājis: „Kikerigī! es to muižu izpostīšu!"
Nu ķēniņš liek gaili govju kūtī iemest, lai viņu sabadītu. Bet

gailis pasauc lāci, sacīdams: „Edi nu gaļas, cik gribi!" Kad lācis

govis bij apēdis, gailis teica: „Eji nu projām uz mežu! Nu es atkal

darīšos viens pats."

Rītā govju gans grib lopus laukā dzīt, atron: nav nevienas

govs vairs. Nu noskumis steidzas pie ķēniņa, sacīdams: „To gaili

vajaga nokaut!"

Ķēniņš atsaka: „Ne, kaut gan ne, viņš ir velna pilns, bet slī-

cināt tādu vajaga."
Un ķēniņš pavēlēja gaili aka iemest. Labi.

Bet rīta sievas smels ūdeni, atron: aka tukša, gailis bij izdzē-

ris visu ūdeni.

Tad ķēniņš pavēlēja gaili ugunī mest. lemeta ugunī, gailis
laida visu ūdeni no mutes ārā, krāsns palika auksta un šis atkal

aizskrēja jumtā dziedādams: „Kikerigī! es to muižu izpostīšu."

Nu ķēniņš lika gaili naudas pagrabā iemest, jo domāja: naudu
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ēzdams paliks tik smagais, ka nespēs nekur vairs paskriet. Bet

gailis, naudas saēdies, pārlaidās pie sieviņas un dziedāja: „Kike-
rigī! iznesi man pūriņu!" Iznesa pūru, gailis iedeva naudu vece-

nītei. Nu bij keniņš nabags, sieviņa kā ķēniņiene.

3. Fr. Mūrnieks Kroņa Lejas Kurmos. LP, V, 79, 1.

Gailis satiek lāci un vaicā: „Kur iedams?'

„Eimu_ galu meklēt."

„Ai, lācīti, labāk tevi dzīvu norišu."

„Rij!"
Un gailis norija laci. Velak satiek vilku un vaicā: „Kur

iedams?"

„Eimu galu meklēt."

„Ai, vilciņ, labāk tevi dzīvu norišu.'

„Rij!"

Un gailis norija vilku. Velak satiek vanagu un vaicā: „Kur
iedams?"

„Eimu galu meklēt."

„Ai, vanadziņ, labāk tevi dzīvu norišu.

„Rij!"
Gailis norija vanagu, aizgāja muiža, notupas uz vārtiem un

dziedāja: „Ķikerikū! es šo muižu izpostīšu."
Kungs sadusmojās par tik nekrietnu dziesmu un iemet gaili

putnu kūtī. Bet naktī gailis atrij vanagu, izspļauj pie putniem:

vanags saplosa visus kunga putnus. Gaismā kungs nāk gaili ska-

tīties, gailis aprij atkal vanagu, izlaižas pa durvim un dzied vārtu

galā: „Kikerikū! es šo muižu izpostīšu!"
Kungs sadusmojas par tik nekrietnu dziesmu un iemet gaili

lopu kūtī.

Bet naktī gailis atrij vilku, izspļauj pie lopiem: vilks saplosa
visus lopus. Gaismā kungs nāk gaiH skatīties, gailis apri;i atkal

vilku, izlaižas pa durvim un dzied kā dziedājis vārtu galā: „Ki-
kerikū! es šo muižu izpostīšu!"

Kungs sadusmojas par tik nekrietnu dziesmu un iemet gaili
zirgu stallī.

Bet naktī gailis atrij lāci, izspļauj pie zirgiem: lācis saplosa

visus zirgus. Gaismā kungs nāk gaili skatīties, gailis aprij atkal

laci, izlaižas pa durvim un dzied, kā dziedājis vārtu galā: „Kike-
rikū! es šo muižu izpostīšu."

Kungs sadusmojas par tik nekrietnu dziesmu un liek muižas

saimei gaili nokaut. Saime gūstā gūstīdama nekrietnogaili; bet

gailis_atrij lāci, atrij vilku, atrij vanagu un izspļauj saimē. Vanags

nu ķēra, vilks gūstīja, lācis plosīja visu saimi; kungs vien atlika.

Bet gailis noprasīja kungam:
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„Vai gribi mirt, jeb gribi dzivot? Ja gribi dzīvot, būsi mans

cūku un mans suņu puisis."
Kungs atsacīja: „Labak tavs cuku un suņu puisis, neka tada

nāvē mirt."

Un gailis nu palika muiža par kungu un kungs atkal par viņa
cūku un suņu puisi.

4. A. Lerchis-Puškaitis lecava. LP, IV, 15, 2.

Viens pirknieks tura gaili, bet nemaz nedod viņam ēst. Reiz

gailis saņemas un iet pats ēst meklēt. Uz ceļa gailis satiek lāci.

Lācis prasa:

„Gailīti, kur tu iesi?"

„Ko tu gribi? esmu izsalcis, naci, es tevi aprišu!" Un gailis

aprijis lāci. Pēc brīža satiek vilku. Vilks prasa:

„Gailīti, kur tu iesi?"

„Ko tu gribi? esmu izsalcis, naci, es tevi aprišu!" Un gailis

aprijis vilku. Pēc brīža satiek lapsu. Lapsa prasa:

„Gailīti, kur tu iesi?"

„Ko tu gribi? esmu izsalcis, nāci, es tevi aprišu!" Un gailis

aprijis lapsu. Nu gailis noiet uz muižu, uzlaižas kunga jumta galā

un dzied:

„Es to kungu izpostīšu; es to kungu izpostīšu!" Kungs dusmās

liek gaili pie zirgiem ievest, lai samītu. Bet zirgu stallī gailis
iedziedas:

„Ķikeriku! laci, nu tev laiks!"

Tūliņ lācis izsprāgst no gaiļa un apēd visus zirgus. Kungs

sadusmojās un liek gaili pie vēršiem iesviest, lai nobadītu. Bet

vēršu kūtī gailis iedziedas:

„Ķiķeriku! vilciņ, nu tev laiks."

Tūliņ vilks izsprāgst no gaiļa un apēd visus vēršus

Kungs sadusmojas un liek gaili pie zosim iesviest, lai zos-

tēviņi noknābtu. Bet zosu kūtenē gailis iedziedās:

„Kiķeriku! lapsiņa, nu tev laiks!"

Tūliņ lapsa izsprāgst no gaiļa un apēd visas zosis. Kungs
dusmās liek gaili akā iesviest, lai noslīktu. Bet gailis izdzer visu

ūdeni un nenoslīkst vis.

Kungs dusmas liek gaili cept. Bet gailis iedziedas:

„Kikerikū! ūdentiņ, nu tev laiks!"

Tūliņ ūdens no gaiļa ara un apdzēš visu uguni, ka nekur cept.

Kungs dusmas liek gaili iesviest naudas kaste. Bet gailis

aprij visu naudu, aizlaižas pie pirtnieka un dzied:

„Kiķerikū! naudiņ, nu tev laiks!" Tūliņ visa nauda izbirst

no gaiļa un sabirst pirtnieka istabiņā. Pirtnieks nu bij bagāts

vīrs un kopa gaili labi jo labi.
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5. J. Eiķe Līvbērze, A. Bīlenšteina krājuma. LP, VI, 50, 2.

Vāciski atstāstīta H. Bīlenšteina „Tiermārc h c n"

Nr. 4. p i c z.

Vienam kungam bijis gailis, kas skraidījis apkārt un nemaz

pie vistām nestāvējis. Tad kungs viņu padzinis. Nu viņš gājis

pa lielu mežu un saticies vilku. Vilks vaicājis: „Kūmiņ, kur tad

tu iesi?"

„lešu pie aitām!"

Vai nepaņemsi mani arī līdz?"

„Kapec ne? lepletīšu šnabli, ielieni rīkle!" Labi.

Pagājis atkal gabalu, saticies lāci. Lācis tāpat vaicājis. Gai-

lis atbild: „lešu pie medus stropa!" Lai ņemot viņu arī līdz.

„Kāpēc ne? leplētīšu šnābli, ielieni rīklē!"

Pagājis atkal gabalu, saticis lapsu; tai teicis, ka iešot pie

zosim. Paņēmis lapsu lai līdz, aizgājis uz vienu ķēniņa

pili un dziedājis: „Mana pakala gudrāka, nekā ķēniņa galva!"
(Beigums līdzīgs citiem variantiem.)

Piezīme. Visas iepriekšējās pasaciņas ir tikai varianti, kas tālāku at-

šķīrušies no citas pasakas, kur kungs noņem nabaga vīram brīnuma dzirna-

viņas, kuras gailis atkal atdabūj atpakaļ (A. 565). P. Š.

125. Zelta oliņa.

1. Z. Grosberga Kolupa, B. Spuļa krājuma.

Dzeivuoja vecis i buoba. Jim beja raiba vistiņa. Tei nū-

dēja zalta ūliņu. Vecis syta, syta šū ūliņu, bet nasasvta; buoba

syta, syta — nasasyta. Srēja pelīte un astīti dasadyura pi ūliņas.
Tej nūkrita zemē un saduza. Vecis i buoba suoka rauduot. Vi-

stiņa klukstādama soka: „Naraud\ vecit, naraud' buoba: Es jums
nūdēšu ūtru [cytu] ūliņu, tik na zalta!"

126. Pīle ar gaili.

1. J. Bank i n s „Š i s vn tas" 11, 1875, 12.

Gailis, uz sētas tupēdams, redzēja pīli gāzelēdamies ejam uz

dīķi. Viņš, gribēdams pīli izzobot, lēca no sētas zemē, gāja tai

lepni blakām un uzpūties sacīja: „Ak tu nožēlojamā pīlīte! Kā

liekas, tad gan tu nekad neesi bijusi par dancmeistaru!"

Pīle, ne vārdu nesacīdama, gāja tālākuun iekapā dīķī. Gailis

nemācēja peldēt, un tādēļ palika dīķa malā, pīli vel ša un tā iz-

smiedams. Piepēži šāviens sprāga vaļā, gailis pārbijies leca gaisa
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un iekrita ūdenī. Tas nu slīkstot sāka pūlēties un mēģināja glāb-

ties. Viņš kaklu izstiepis spārdījās ar kājām un sita ar spārniem,
ka žēl bija to uzskatot.

Pīle nu it viegli un veikli peldēja apkārt slīkstošam gailam
un sacīja: ; ,Klausies, mīļais gailīt'! Kā liekas, tad ta vis neesi

viegls peldētājs! Es tev domu šo padomu: Nenicini un nezākā

nekad citu, pirms tu labi nezini, ka tu visās lietās esi pārāks par

viņiem!"

Piezīme. Šī pasaka ar savu morālisko pamācību liekas būt grāmatu

fābula; bet tā kā J. Bankins ir to ievietojis starp tautas pasakām, tad var arī

būt, ka viņš pats to ir mākslīgi apstrādājis. P. Š.

2. P. Ozoliņš Krustpilī.

Gailis noskatījies, ka pīle lēni un smagi čāpojusi uz ezermalu.

Par to nu viņš pīli piezobojis sacīdams: „Tu nu gan, kā redzams,
dancot nemaz neesi mācījusies."

Drīz pēc tam turpat ezermalā gaiļa tuvumā kāds šāvis ar

plinti. Gailis no bailēm pacēlies spārnos un laizdamies iekritis

ezerā. Ūdenī gailim klājies loti slikti: viņš tik tikko varējis ku-

stēties uz krasta pusi. Pīle nu, veikli peldēdama, pienākusi gailim
klāt un sacījusi: „Tu nu gan, kā redzams, peldēt nemaz neesi

mācījies."
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E. Putni.

220. Putnu sapulce. Ērglis ka tiesnesis noteic katram

putnam savu darbu.

221. Putni vēlē sev karali. Putni nospriež celt to par

karali, kas visaugstāku var laisties. Visaugstāku gan uz-

laižas ērglis, bet ceplītis paslēpjas ērgļa spalvās un paceļas
vel augstāku par ērgli. Citi putni ar to nav mierā un grib
to vēlēt, kas visdzilāki zemē var ierakties. Ceplītis nu ielien

peles alā un ir atkal pirmais. Citi putni grib viņu tur no-

mērdēt un noliek pūci par sargu, bet ceplītis tomēr izmūk.

Grimm 171.

222. Zvēru un putnu karš. Lācis apvaino ceplīša bēr-

nus, un ceplītis prasa no lāča atbildības. lesākas zvēru un

putnu karš. Lapsa ir zvēriem par vadoni, un rāda ar paceltu

asti, ka labi iet. Bet lapsas astē iedzeļ'lapsene, un viņa no

sāpēm nolaiž asti un zvēri domā, ka nu ir jābēg. Tā putni

paliek par uzvārētājiem. Grimm 102.

225. Dzērve māca lapsai laisties. Dzērve (stārks)

pacel lapsu gaisā, un lapsa nu grib jau pati laisties, bet no-

krīt zemē.

226. Zoss maca lapsai peldēt. Kad zoss sak purināt
savas spalvas, lapsa iekrīt ūdenī.

227. Lapsa un zosis. Zosis lūdz lapsu, lai viņām vēl_atļauj

lūgšanu noskaitīt priekš nāves. Viņas nu iesāk klaigāt, bet

vairs nebeidz. Sal. 122. Grimm 86.

228. Zīle un lācis. Zīle sabož savas spalvas un grib sa-

sniegt lāča lielumu. Tad viņa ieskrien lāča ausī un lācis no

bailēm nobeidzas.

229. Vanags sabīstas no slokas knābja. Izradās,

ka slokai knābis ir gan garš, bet ne stiprs.

230. Tiek barots putns ar lielu galvu un lielam

acim. Kad barotājs dabuj zināt, cik vecs ir barojamais

putns, tad viņš to nogalina.

232. Mednis un gāju putni. Mednis negrib iet projām

līdz ar gāju putniem.
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235. Sīlis aizņemas dzeguzes drebēs. Viņš vairs

neatdod aizņemtās drēbes.

236. Strazds maca balodim lizdu darīt. Strazdam

ir ļoti mākslīgi taisīts lizds, bet balodim mazs un rets.

238. Balodis labi redz un varde labi dzird. Ba-

lodis redz graudu uz lauka, bet varde dzird graudu krītam.

240. Balodis maina olas. Maina septiņas olas pret di-

vām.

242. Varde tiek izvilināta no slēptuves. Vārna

jeb kāds cits putns zvērē, ka neaiztikšot vardei, bet lauž

savu zvērastu.

245. Majasputns un mežaputns. Majasputns dod pa-

domu mežaputnam apskatīties; mežaputns tiek šauts.

Sal. 112.

246. Medinieks uzvelk stopu. Divi putni sarunājas
savā starpā. Viens paliek uz vietas un tiek nošauts.

248. Suns un zvirbulis. Vīrs sabrauc suni, kas ir zvirbuļa

draugs, bet zvirbulis atriebjas. Vīrs beidzot pazaudē visu

savu mantu un pat savu dzīvību. Grimm 58. Afanasjevs 32.

127. Dzērve māca lapsai laisties.

1. A. 225. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Rīgas Zin. Kom. kr.

LP, VI, 35. AŠ, 11, 11a.

Lapsa nogājusi pie dzērves, lai iemācot lidot. Dzērve saņē-

musi lapsu, uznesusi augstu, augstu un tad laidusi zemē, teik-

dama:

„Kruķi kvasti! kruķi kvasti!" [No krievu: kpvth XBOcrb].

Lapsa gan kruķījusi kvasti, bet tas neko nelīdzējis; ka nākusi

zemē — nositusies.

2. A. 225. J. Voitkans Rēzeknes Birzgala pagasta, R. Ta -

bines krājumā.

Lopsai patvka vērtīs, ka putni skrīn pa gaisu. Jai ari īsa-

gribēja tai paskrīt un jej guoja uz dzērvi un lyudzja, lai pamuoca

jū laistīs. Dzērve pajēmja lopsu aiz pakauša un pacēļa augši

gaisā.

Te lopsa teicja: „Nyu palaid mani, lai es paša skrīnu!"

Dzērve palaidja lopsu un tei tvulin laidjās uz leju, bet ceļā jai

beja celms. Lopsa klīdza uz celmu: „Sorgīs, nūsisšu tevi!" Bet

celms napakustēja.
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Lopsa kai krita uz celma, tai i nusasvta, asti vīn atrīzja. Un

nu tuo laika lopsa staigoj ar atrīztu asti.

128. Starks māca lapsai laisties.

A. 225. J. Simenovs Dol ē. LP, V, 75. AŠ, 11, 11b.

Lapsa visas gudrības mācēja, tikai pa gaisu laisties vēl ne.

Nogājusi pie svēteļa to gudrību arī izmācīties. Svētelis paņēmis
lapsu aiz pakauša un nesis gaisā. Tur augšā lapsai iešāvies prātā:

„Diezgan būs, nu jau mācēšu!" — lai laižot vaļā. Svētelis pa-

laidis arī un šī nu nākusi rūkdama zemē, taisni celmam virsū. Gan

uzsaukusi celmam: „Vai bēgsi, pagāns!" bet celms nemaz nejauš.
Un tad uzkritusi ar tik nelāgi, ka palikusi guļam ar atšautu asti.

No tā laika nevienai lapsai vairs nenācis prātā pa gaisu laisties;
bet visas vēl šodien staigā ar atšautām astēm.

129. Vanags māca lapsai laisties.

A. 225. E. Kozlovska „Lobuo sākla", I. Rēzekne 1918.

Lopsa vvsas gudrības zvnuoja, tik pa gaisu skrīt vel namuo-

cēja. Nūguojuse pi vonoga, lvudzās ari šitai gudrībai jū izmuocīt.

Vonogs pajemja lopsu aiz pakauša un paceļa gaisa. Tur

augšā lopsa atsasaucja: „Dīzgon, jau muocēšu, laid vīn mani

vaļā!"

Vonogs palaidja. Lopsa žvurgdama kreit zeme, taišņi uz

calma. Lopsa klīdz caimam: „Voi bēgsi, poguons, nūst!"

Bet calms ni dzierd, ni redz, ni klausuos. Un lopsa krita

caimam viersā tik nažēlīgi, ka palvka guļūt uz vītas ar atstīptu

asti.

Nu tuo laika nivīnai lopsai nalīn vairs pruota pa gaisu skrīt,

un tuodēļ juos vvsas staiguoj ar atstīptu asti.

130. Lapsa un zosis.

1. A. 227. LP, VI, 102, i I.

Reiz lapsa gāja gar mājām un ieraudzīja zosu baru seta tu-

pam. Lapsa priecājās: „Nu esmu nākusi izdevīgā brīdī!" un saka

zosis jau tramdīt. Bet zosis iesāka vaimanāt un tik žēlīgi lūdzās,

ka lapsai droši asaras birtu, ja būtu sapratusi, ko viņas tur lv-
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dzas; bet ta ta nelaime: zosis nerunāja ne pa prusiski, ne pa lat-

viski, runāja tikai pa zosiski un lapsa to nesaprata.

Beidzot par laimi pulkā gadījās vecāks tēviņš, tas mācēja

skaidri latviski un tas tad ņēmās izstāstīt, ka zosim tāda ieraša: ja
taisoties mirt, tad visnotaļ jānodziedot dziesma.

Labi, lapsa atteica, lai dziedot ātri. Bet zosim nevedās nebūt

atrL viena iesaucās: „Ga!" otra: „Ga!" un kamēr tas „ga" nav

apgājis apkārt, lapsai jāgaida un, zināms, mums arī jāgaida, nevar

jau zināt, kas tur vēl notiks.

2. A. 227. Zarnu els Jankovskis Jelgavas apg., A. Bielen-

šte i n a kr. LP, VI, 102, i 11.

Vienreiz pulka zosu pa pļavu lasījās. Tad iznāca lācis no

meža zosis nokost; bet zosis pamanījās, iebēga kūtī. Lācis no-

kaunējās vien, iegāja mežā atpakaļ. Zosis gāja otrreiz lasīties —

iznāca vilks. Kā iznāca vilks, zosis atkal kūtī atpakaļ. Nu zosis

trešreiz gāja lasīties — iznāca lapsa no meža un, ak tu zvērs! kur

tā bija lunkana, aizlavījās zosim priekšā un nelaida kūtī atpakaļ.
Kā nelaida atpakaļ, zosis ar lūdzamo talkā: „Mīlo kūmiņ, zelta kū-

miņ! kod mūs kā kozdams, bet atvēli mirstamos pātarus no-

skaitīt!"

Labi, lai skaitot. Un tad nu vecākais tēviņš iesāka skaitīt:

„Ga, ga, ga, ga, ga, ga!" Citas zosis krīt arī barā: „Ga, ga, ga,

ga, ga, ga!" Un, kad nu viņas pātarus beigs dziedāt, tad stāstīšu

pasaku tālāk.

131. Strazds māca balodim lizdu darīt.

1. A. 236. 240. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Balodis esot agrāki zemē taisīš perkli un deš daudz olu;
bet nu reiz lapsa izēdusi viņa olas. Vēl tagad balodis lieloties un

žēlojoties: „Puspūru pautu piedēju, tukšs!"

Dievs ari to dzirdēš un devis baložam padomu, lai taisot savu

pērkli kokā. Balodis atbildēš, ka viņš nemākot kokā pērkli taisīt.

Dievs sacīš, lai saucot pelēko stradu palīgā. Strads arī bīš ar

mieru un sācis likt pērkļam kokus krustām un šķērsām. Balodis

tikai sēdēš līdzās uz zara un skatījies. Kad pērklis bīš jau ietaisīts,

balodis sācis akar lielīties: „Protu, protu, protu." Strads par to

saskaities un uzsaucis baložam: „Dar' pats, dar' pats, dar' pats!"

un aizlaidies spurkt projām. Nu balodis pats gribēš darīt savu

namu tālāku, bet nemācēš. Bīš jāpaliek vie mierā ar strada ietai-

sīto pērkli, un tur balodene varēsi iedēt tikai vair div olas.
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Piezīme. Visvairāk gan esmu dzirdējis epizodes par daudz olām un

lizda darīšanu atsevišķi, bet abas_dalas_ stāv tik tuvu viena otrai, ka vairs ne-

varam droši apgalvot, ka tikai vēlāku būtu abas daļas savienojušās. P. Š.

2. A. 236. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Rīgas Zin. Kom. kr.

LP, VI, 32. AŠ, 11, 76a. 0. Dānhnhardt, Natursagen

111, 197.

lesākumā balodis olas dējis zemē. Bet lapsa vienreiz izēdusi

olas. Par to balodis briesmīgi sūdzējies (sūkājies): „Puspūru
pautu piedēju! puspūru pautu piedēju — tukš!" Un tā viņš vēl

šodien daudzinot. Bet nu lai turpmāk nelaimi novērstu, balodis

saaicinājis citus putnus un apņēmies izmācīties pērkli taisīt.

Tomēr, kas noticis? Citi putni, tikko sākuši zarus vīt kopa
— balodis jau saucis: „Protu, protu!"

Labi, šie aizlaidušies: kad prot, ko tur vairāk darīt! Bet

vēlāk balodis atjēdzies: neprot vis. Nu aicinājis otrreiz putnus

talkā. Šie sanākuši, ievijuši atkal dažus zarus, gandrīz jau pusē

būtu bijis gatavs, te balodis pulkā atkal: „Protu, protu!" Labi,
kad prot, ko tur darīt — aizlaidušies. Bet, kur nu nejēga —ne

pratis, nekā. Nu aicinājis vēl trešreiz palīgā; bet putni vairs ne-

nākuši. Un tā baloža pērklis palicis tāds rets: kā tikko olas cauri

nekrīt.

3. A. 236. K. Bļaus Ergios, Brīvzemnieka „C6opHHKi>" 38.

Kad Dievs bija visus kustoņus radījis, tad katrs kustonis tai-

sīja sev migu un katrs putns darīja lizdu. Tikai balodis un vista

neprata perēkli taisīt. Viņi norunāja ņemt par lizdu taisītāju to

putnu, kurš vislabāki māk lizdu darīt, un gāja aplūkot, kuram ir

vislabākais perēklis. Tā viņi apskatīja visu putnu lizdus un at-

rada, ka pelēkais strazds ir to vislabāki iztaisījis. Viņi nu no-

sprieda pieņemt strazdu par lizda darītāju.
Strazds aizgāja papriekšu pie baloža, sāka vākt visādus ža-

garus kopā un kraut tos kādā eglē. Balodis pastāv kādu laiku uz

ceļamā lizda malas, noskatās, kā strazds strādā, un saka: „Tagad
es arī māku lizdu darīt."

Strazds, izdzirdis no baloža tādu lielīšanos, saskaistas un aiz-

laižas prom. Aizlaizdamies viņš gribēja sacīt: „Taisi, ka tu

māki!" — bet dusmās viņam iznācis tik: „Ter, ter, ter!"

Šādām dusmām par sodu Dievs atņēmis strazdam valodu, tā

kā viņš vēl līdz šim dzied tikai: „Ter, ter, ter!"

Kad nu strazda vairs nebija, tad_ balodis pats sāka taisīt savu

lizdu: nesa žagarus un lika tos rindā. Bet lai nu viņš pūlējās kā

pūlēdamies, nekas neiznāca. Bija jāpaliek mierā ar to, ko strazds

bija uzcēlis. Vēl tagad balodim redz strazda pustaisīto perēkli.
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Saskaities ar balodi, strazds negāja arī vairs pie vistas lizdu

celt, tā kā tai bija pašai sev zemē jāizkaš bedrīte, kur olas dēt.

Balodis toreiz dēja veselu puspūru olu, bet vista tikai div

trīs. Vistai bija skaudība uz balodi, ka tam tik daudz olu, un gri-
bēja mīties ar baloža olām (t. i. ar baloža dēšanas spēju). Vista

sacīja: „Tev lizds ir mazs, kam tev vajaga tik daudz olu! Es dēju

zemē, man tas būtu taisni pa prātam."

Bet balodis negribēja ne dzirdēt par mainīšanu. Vista viņam
tomēr nelika tikmēr miera, kamēr balodis neatbildēja ar savu lī-

gumu: „Labi, es mīšu, bet iesim vēl skrieties: kurš varēs ātrāki

paskriet, tā griba tiks piepildīta."

Vista bija ar mieru. Sāka skrieties un vista noskrēja balodi.

Tā nu balodim bija jāmainās ar vistas olu skaitu. No tā laika

nu balodis dēj tikai div jeb trīs olas, bet vista puspūru.

Balodis vel tomēr nav aizmirsis savu puspūru olu un pastā-
vīgi rūc: „Izdēju puspūru olu."

4. A. 236. Alfrēds, Pasakas, 1893, 13.

Reiz balodis nogāja pie strazda mācīties lizdu taisīt. Strazds

bija šinī lietā liels meistars. Viņš sāka taisīt smuku lizdu.

Balodis sekoja viņa darbam ar lielu uzmanību. Kad jau di-

bens bija gatavs un arī malas drusciņ iesāktas mūrēt, tad balodim

palika garš laiks tur stāvēt. Viņš domāja, ka nu jau visa māksla

rokā; tāpēc sāka pilnā kaklā kliegt: „Protu, protu, protu!" Tad

spārnos pacēlies, viņš aizskrēja, ir paldies nepasacījis.

Otrā dienā balodis mēģināja pats lizdu taisīt. Tik tālu, kā

strazds tam bija ierādījis, gāja gluži labi, bet tālāku arī vairs ne-

tika, lai pūlējās, cik patika. Balodis nu skrēja pie strazda un lū-

dza, lai vēl reizi parādot, kā būvēt, bet šis tik atteica: „Tu jau reiz

izlielījies protam un apsmādēji manu pamācību, tad lūko nu, ka

tiec galā!"
Baloža lizds ir vel līdz šai pašai dienai tads pats pusgatavs,

bet tomēr viņš nereti vēl rūc: „Protu, protu."

5. A. 236. J. Rubenis Erglos.

Balodis nemācējis pērkli taisīt, bet pelēkais strazds gribējis

viņu pamācīt. Kad nu strazds bijis salicis vajadzīgos žagariņus

pērkla iegrozīšanai, tad pieskrējis arī balodis un teicis: „Protu,

protu!" Strazdam tas nav paticis, ka balodis lielās, un viņš aiz-

skrējis projām sacīdams: „Dar', dar\ dar'!"

Tadel tagad balodim nav nekāda laga perkla, kamēr strazdam

tas ir smalki izmūrēts.
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6. A. 236. Jaun-Roze. LP, V, 28 piezīme.

Pelēkais strazds esot mācījis balodim pērkli taisīt, teikdams:

„Papriekšu lieci kociņus krustim un tad smalkus žagarus virsū!"

Bet balodis bijis nepacietīgs — saucis: „Protu, protu!" Pelēkais

strazds sadusmojies un aizlaidies saukdams: „Dari, kā tu proti,
dari, dar, dar, dar, dar kā proti!" Un vēl šodien pelēkais strazds

šos vārdus daudzinot.

7. A. 236. M. Aro n s Bērzaunē. LP, V, 28 AŠ, 11, 76b. O. Dāh n -

hardt, Natursagen 111, 127.

Balodis gribējis iemācīties lizdu taisīt. Nolaidies pie žagatas
un lūdzies, lai pamācot. Žagata rādījusi, rādījusi, bet nebijis lizds

ne labi pusē — šis iesaucies: „Protu, protu, redzu, redzu!" Ža-

gata sadusmojusies un aizlaidusies, teikdama: „Ja tu proti un

redzi, tad taisi pats, ko prasi man!" Tādēļ arī baloža lizds esot

tikai tāds, cik tālu žagata ierādījusi: itin lēzens, kā jau nepabeigts.

132. Notiesātā starku mātīte.

1. P. Š. no P. Ze 11 m a s Ikšķ i 1 c.

Lielvārdes pagastā reiz dzīvojis viens stārku pāris. Pie

stārka mātītes dažreiz atlaidies kāds svešs stārks. Bet vecais

stārks kādreiz sasaucis citus stārkus, kuri visi pēc rindas sākuši

to stārka mātīti knābt, kamēr ta bijusi pagalam.

Piezīme. Šai līdzīga pasaka jau sastopama Gesta Romanorum pasaku

grāmatā. G. F. Stenders to ir tulkojis arī latviešu valodā (17).

2. P. Š. no sava tēva-teva Rauna.

Vienā mājā kādā augstā kokā bīš uzvilkts starkas pērklis.
Pavasarī tai pērklī nometušās divas starkas. Mājas puisis reiz

uzkāpis tai kokā, izņēmis vienu starkas olu un ielicis zoss olu

tai vietā. Kad starkas savas olas izperēšas, tad zosulēns ticis

nogrūsts zemē.

Rudenī priekš projām laišanās tai mājā salaidies loti daudz

stārku. Veselas trīs dienas viņas lielā pulkā staigāšas pa lau-

kiem apkārt, laidušās šurp un turp un plarkšināšas ar savim

knāpim.

Kad nu starkas akar aizlaidušas projām, tad atraduši vienu

stārku ar zirga astes spalvām vienā kokā pakārtu.
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3. K. Jansons Plānās.

Stārka pērklī kāds ielicis svešu putnu olu, ko stārka mātīte

nezinīt izperējusi. Tad salaidušies daudz apkārtējo stārku, kuri

perētāju mātīti iespīlējuši koka staklē, kur tā nobeigusies.

4. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, 111, 62. AŠ, 11, 77b.

Melnais svētelis no laika gala esot baltajiem svēteļiem par

tiesnesi.

Reiz baltajiem svēteļiem bijis saimnieka sētsvidū lizds. Mā-

tīte izdējusi piecas olas. Bet kamēr vienu dienu abi svēteli pur-

malā lasījušies, nebēdnieki zēni uzlīduši ozolā, noņēmuši no liz-

da vienu svēteļa olu un uzlikuši tai vietā zoss olu. Mātīte peri-

nājusi un izperinājusi trīs svētelēnus un vienu zosulēnu. Svēteļu

tēviņš tūlīt uzprasījis mātītei, lai teicot bez liegšanās, no kura
putna tādu ērmu ņēmusi. Bet mātīte nodievojusies, ka nekā Jauna

neapzinoties, nevarot arī nemaz iedomāties, kur tāds gadījies,
kur ne.

Tomēr atgadījums nācis citiem svēteļiem ausīs. Nu sanācis

liels bars balto svēteļu un tirdījuši, tirdījuši, bet kad nekā nevarē-

juši izdabūt, tad aizsūtījuši pēc viena melnā svēteļa, lai spriestu
tiesu.

Melnais atnācis un nospriedis: ērma bērns nosviežams no

lizda un mātīte pakarama. Bērnu nosvieduši drīzi, bet kāršana

vilcinājusies, jo nebijis nevienas virves. Beigu beigās sagudro-

juši tā darīt: vairāk svēteļu salaidīšoties uz viena ozola zara un

liekšot tikmēr, kamēr zars kādu tiesiņu no stumbra atplīsīšot;

ieplīsumā mātītei jāiebāžot kakls un tad zars palaižams vaļā, lai

kaklu sažņaugtu. Jau sākuši uz zara laisties, bet saimnieks, to

redzēdams, ātri uzlīdis ozolā un izglābis mātīti.

Nu melnajam svētelim bijis jāspriež otrreiz. Viņš nospriedis:

kas izglābts, tam piedots. Tik lai nu sargoties otrreiz ar citiem

putniem ielaisties.

Tā tas palicis. Rudenī svēteli aizgājuši un saimniekam viss

notikums vairs ne prātā nebijis. Bet otrā pavasarī, kad svēteli
atkal atgriezušies, izglābtā mātīte pārstiepusi lielu zelta gabalu
un nolikusi pie saimnieka nama durvim.

5. A. Oškalns Lindiešos. Etn. 111, 1893, 9.

Reiz viens puisis pārmainījis stārka perēklī zoss olas pret
stārka olām. Kad nu stārka mātīte izperējusi zosulēnus, tad sa-

nācis tik daudz stārku, ka ne izskaitīt nevarējuši. Starp tiem bi-

juši arī divpadsmit melno stārku. Trīs dienas un naktis no vietas

visi stārki skaitījuši pātarus vienā skaitīšanā. Pēc tam viņi iz-
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svieduši zosulēnus no perēkļa laukā, aiznesuši stārka mātīti uz

mežu un tur pakāruši, ievilkdami galvu žuburainā kokā. Tas

puisis, kas olas pārmainījis, palicis mēms.

133. Stārks precē dzērvi.

L. Ērģelniece Švarcenieku pagastā pie Rīgas, A. Bērzkal-

nes krājumā.

Vienā purvā dzīvojis stārks un dzērve. Viņiem bijusi katram

sava būdiņa. Vienreiz stārks iedomājies precēties un čāpojis pa

purvu uz otru malu pie dzērves. Aizgājis viņš stāsta dzērvei, ka

gribot šo precēt, bet dzērve viņu atraidījusi sacīdama, ka viņš ne-

esot smuks un arī nespēšot šo uzturēt.

Kad stārks bijis aizgājis, dzērve sākusi pārdomāt, ka nebi-

jusi vis labi darījusi, vienai dzīvot esot garš laiks. Viņa noiet pie
stārka un stāsta, ka gribot gan šo precēt, bet stārks atbild, ka viņš
esot nodomājis vairs neprecēties. Dzērve apkaunota gājusi rau-

dādama uz mājām.

Kad dzērve bijusi aizgājusi, stārkam palicis viņas žēl un tas

gājis atkal viņu precēt, bet dzērve atbild, ka viņa jūtoties apvai-

nota un neiešot vairs pie viņa. Bet tiklīdz stārks aizgājis, dzērve

atkal viņu nožēlojusi un gājusi viņu precēt, bet stārks viņas nav

ņēmis.

Ta viņi staigājot visu mūžu, bet nekad nevarot apprecēties.

134. Gulbis precē pīli.

R. Tabine Bolvu Krasnogorkas ciemā

Gulbis dzeivuoja vīnā dīka molā un peile ūtrā. Guļbjam pa-
lvka garlaicīgi un tys sagudruoja īt uz peili svuotūs [kr. cßai-b,

precinieks]. Puormuovis dīki, soka: „Peilīt, peilīt, palīc man par

sīvu!"

Bet peile lepnīgi atcārt: „Es tev, taidam garkakļam, lai pa-
līku par sīvu? Ni par kū, meklēj cytas!" Aizkaunēts gulbis aiz-

muova prūjom.
Te peiīei tyka žāl, ka atraidīja guļbi. Dūmuoja, dūmuoja, ku

darīt, un sadūmuoja maut uz guļbi, lyugt tū sev par veiru. Puor-

muovuse dīķi, soka: „Gulbīt, bruolīt, nasmuodēj manis, palīc man

par veiru!"

Bet gulbis lepnīgi pacel golvu un atcārt: „Es tev, taidai strup-

kaklei, lai palīku par veiru? Ej prūjom, meklēj cyta!" Un peile
aizkaunēta aizpeldēja uz sovu dīķa pusi.
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Par laiciņu gulbis dūmuoja, dūmuoja un suoka žālot, ka at-

raidīja peili. Otkon sadūmuoja maut uz peili svuotūs. Puorpel-

dēja dīķi, stuoja pret peili un lvudzās: ~Peilīt, nasmuodēj manis,
nuoc man par sīvu!"

Bet peile otkon lepnīgi atbild: „Es tev, taidam garkaklam, lai

eju par sīvu? Brouc tuoļuok, meklēj cytas!" Un otkon gulbis

dūdās prūjom.

Te peile pārdūmoj un jai palīk žāl, ka atraidēja gulbi. Jei ot-

kon maun par dīķi un lyudz gulbi par veiru; bet tvs padzan peili

prūjom. Tad pats puordūmoj un otkon maun uz peili svuotūs; bet

peile tai pat atraida.

Un juo stuostītu vysu, tad posokai nabyutu gola, jo gulbis bez

gola svuotoj peili un peile gulbi, bet vēl līdz šam nav precējušīs.

135. Vārna un gulbis.

P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšķilē.

Vārna noskatījusies, cik gulbis balts un skaists, un palikusi

skaudīga. Kad nu gulbis aizmidzis, tad vārna tam pielaidusies

klāt un apmētājusi to ar dubļiem gluži melnu. Kad gulbis atkal

pamodies un redzējis sev netīrus svārkus, tad vioš palīdis zem

ūdens, noskalojies un pacēlies atkal tikpat tīrs un balts kā agrāk.
Vārna nu arī gribējusi nomazgāties balta un sākusi pa ūdeni

lieliski pērties, bet palikusi tāda pati melna un pelēka. Tādēļ arī

ļaudis saka: „Tāda vārna pērta, tāda nepērta."

Piezīme. Šī pasaka līdzinās J. Bankina grāmata „Šis un tas" (1872. g.

I, 18) ievietotai pasakai, kas ir tulkota no vācu valodas. P. Š.

136. Vanags saplēš smējēju zvirbuli.

K. Ansons Dobeles Vētras Bičuļos, A. Bīlenšteinakrājumā,

H. Bīlenšteina Jiermārchen" 14. LP, VI, 54. AŠ, 11, 58b.

Ērglis sagrāba zaķi un nejauki plosīja. Zvirbulis gaisā to re-

dzēdams kā traks zaķi smej un mēdī, sacīdams: „Redz, Antiņ,
kur nu stabulīte? Vai tu nevarēji pretī turēties? Vai tev nebija
kājas ko bēgt? Tā nelgām jācieš, kas negrib ne kauties, ne bēgt,

ne izsargāties."

Zaķis vaidēdams atbildēja: „Ko es tev esmu darījis, kad tu

vēl izsmiedams manu sirdi žņaudzi?"

Bet patlaban vanags, no augšienes šaudamies, sakampa zvir-

buli pašu un saknābāja.
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Nu zaķis mirdams sacīja uz zvirbuli: „Tagad man nave vie-

glāka, tāpēc ka Dievs tev, smējēj, ir atriebis."

Piezīme. Šo pasaciņu ir izplatījuši vispirms Stenders ar savu pasaku

grāmatu (11) un velaku Šacs ar savu lasāmu grāmatu, bet tautas mutē viņa,
kā liekas, nav iesakņojusies. Šis pats vienīgais piemērs ir gandrīz vārdu pa

vārdam norakstīts no Stendera. P. Š.

137. Rāpuļi un vanags.

}. K. Bērziņš Jelgavas apkaime, A. Bīlenšteina krājuma.

LP, VI, 56, 5. AŠ, 11, 80d.

Vienreiz krupis brauca pa mežu ar baltas maizes vezumu, un

satika vēzi. Vēzis lūdzās krupim vienu baltu maizi un krupis
iedeva arī, lai ēd. Kamēr šis ēda, pieradās kurmis, varde, sisenis

un gribēja baltu maizi atņemt. Šis nedeva un nu izcēlās ķilda. Bet

vanags, ķildniekus ieraudzījis, nolaidās zemē, aprija visus četrus

un taisījās atkal patlaban aizlaisties. Bet tai pašā brīdī medinieks

— kur gadījies, kur ne — nošāva vanagu un atdeva sunim, lai

apēd. Medinieka suns apēda vanagu un palika tik trekns, ka ne-

spēja ne godīgi vairs paskriet.

2. K. Ansons Dobeles Vētras Bičulos, A. Bīlenšteina kr.,

H. Bīlenšteina Jiermārchen" 6. LP, VI, 48. AŠ, 11, 80c.

Vanags gaisā lidinādamies ieraudzīja zalti zemē. Viņš — pēc

gaļas kārs — nolidinājās un aprija zalti. Zaltis, briesmas ciesdams,
iedzēla vanagam sirdī, ka šis tūliņ apvēlās. Bet nu zaltis izkodās

ārā un apēda pašu vanagu.

138. Plēsīgais vanags pats tiek saplēsts.

J. Bridaks Sodu Seseve, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina

„T iermār c h c n" 15. LP, VI, 56, 3. AŠ, 11, 80a.

Jauka vasaras diena lakstīgala pogāja. Te atnāca vanags,

sacīdams: „Izmāci mani arī tā pogāt!"

„Labi, labi! bet tad tev jānāk katru dienu no vietas."

Tā notika. Te vienu dienu vanags atnāk un lakstīgalas pašu

laiku nav mājā. Tā vanags pakampj vienu lakstīgalas bērnu un

aprij. Pārnāk lakstīgala — vanags pretim: „Es tavu bērniņu

izmācīšu par kalēju un, ja gribi, vel tos citus lai."

Bet lakstīgala nedeva tos citus bērnus. Ka nedeva, vanags

sakampa bērnus ar visu māti un aprija. Bet velak meža mala

lapsa atkal saplēsa pašu vanagu.
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139. Gulbis un vanags.

J. Kreicmanis Garozes Glužos, A. Bilenšteina krājumā.

LP, VI, 56, 4. AŠ, 11, 80b.

Vienreiz gailītis gāja pa ceļu un ieraudzīja vistiņu braucam.

Gailītis vaicāja: „Ko tu vedi?" Vistiņa atteica: „Zirņus!"

„Vai!" gailītis sukājas, „ka gribas est; es vakar ka no rīta

ēdu, tā neesmu ēdis."

Vistiņa atteica: „Tad naci, saēdies manus zirņus!"
Gailītis aizgāja un paēda labi.

Bet līdz bija paēdis, te atskrēja liels vanags, pakampa gailīti

ar vistiņu, ieskrēja mežā un apēda. Un turpat tuvumā gulēja

lapsa. Tā gulēja, gulēja un tīšu izlikās par nosprāgušu. Vanags,

apēdis gailīti un vistiņu, nu gāja ir nosprāgušo lapsu tiesāt. Pie-

gāja klāt un knābāja acis ārā. Bet lapsai viens kampiens: no-

koda vanagu. Kamēr lapsa vanagu ēda, pielīda medinieks, no-

šāva pašu, nodīrāja ādu un pārnesa mājā.

140. Pūce un vanags.

1. LP, V, 49. AŠ, 11, 79a.

Vanags briesmīgi bij izsalcis. Un, kā par spīti vēl, nekur un

nekur iedomāties kumosu saķert. Ozolā, tur nu būtu bijuši pū-

culēni ligzdā: bet vecā pūce tup klāt, kā piesieta — eji nu eji!
Beidzot gudrinieks pielēks klāt un klidzinās itin tā laipni:

„Vai! kas tev par skaistiem bērniņiem! — tīri vai acis mie-

lojas."

„Tadi paši, ka mate, tadi paši, ka mate!" pūce lepni atbild un

neatkust ne pēdu.

„Diezin, vai tādi mazi balodīši daudz ēd par dienu? Tu jau

gan nemaz neesi ēdinājuse šodien?" vanags vēl ierunāsies; bet

pūce atcērt: „Ko vīrišķi zin, kā bērni ēdināmi: mani bērni var

daudz ēst, bet daudz arī bada paciest."
Neka darīt: bij jāatkāpjas ar kaunu viltniekam.

2. P. Lielups Vec-Piebalgā, Etn. I, 1891. LP, VII, 11, 50, 11a.

AŠ, 11, 79b.

Vanags bija iedomājies pūcei bērnus nolaupīt un nogājis pie

šās lišķēdamies: „Vai, māsiņ, kas tev par smukiem bērniņiem!"

Pūce lepodamās taisījusi acis cieti un sacījusi: „Kur smuka

māte, tur smuki bērni!" Tikām vanags ar bērniem prom. Ta

vēl tagad pūce taisot acis cieti un saucot: „Kur smuka mate —
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smuki bernij" (Pec citu nostāstiem pūce kliegdama aicinot savus

bērnus maja.)

3. J. AuziņaJaun-Sesevē Etn. 11, 1892. LP, VII, 11, 50, 11b.

Ja sakot:
;
,Ak, pūcīt, taviem smukiem bērniņiem!" pūce at-

bildot: „Tīri kā māte, tīri kā māte!" Kad sakot: „Tavi bērni

platām acīm, līku degunu!" tad atbildot: „Tēvā vellā, tēvā

vellā!"

Piezīme. Šī_ teika jeb manis noder abiem iepriekšējiem pasakas va-

riantiem par papildinājumu. P. Š.

4. Tautas dziesmiņa 2579.

Vanadziņš brīnījās,
Pūcei auga skaisti bērni.

„Kas tev bēdas, vistu zagli,
Kada mate, tadi bērni."

Piezīme. Arī šī tautas dziesma attiecas uz to pašu pasaciņu. P. Š.

141. Sīlis un žagata.

1. Fr. Upīte Gatartā. Etn. I, 1891, 53. LP, VII, 11, 43. AŠ, 11, 81a.

Sīlim, putnam, resna galva; teic, ka tam esot daudz prāta.

Šis resngalvis vienreiz aizceļojis uz Vāczemi, kur saticies ar ža-

gatu, un abi palikuši lielu lielie draugi. — Žagatas agrāki Vidzemē

nebijis, tā esot dzimta vāczemniece. — Sīlis salielījies, cik Vid-

zemē esot jauki un labi; tikmēr lielījies, kamēr iepriecinājis ža-

gatu nākt uz Vidzemi līdzi. Atnākuši Vidzemē pašā jaukā ziedu

laikā. Žagata priecājusies un pateikusies sīlim, ka šo atvedis uz

tādu jauku zemi, kur esot tik daudz jauku tīrumu, pļavu un mežu.

Nu šī varēšot līksmi dzīvot.

Bet kad sākuši labību pļaut, žagata jau satrūkusies prasī-

jusi: „Sīl, to labību jau nopļauj!
4 '

_

Sīlis_ teicis: „Nekas par to,

viņu saliks gubās un mums būs vēl labāki."

Kad strādnieki sākuši kult un gubas aizvest, žagata atkal brē-

kusi: „Sfl, tās gubas jau ved projām!" Sīlis gluži_mierīgi atbil-

dējis: „Lai ved vien, mums jau paliekas atstāj zemē!"

Bet te nu saskrējušas cūkas un apēdušas arī šīs paliekas.
Nu vāczemniece saukusi aiz bailēm: „Sīl, cūkas jau apēd tās

pašas paliekas!" Sīlis mierīgi atbildējis: „Lai nu ēd, gan vēlāk

atkal izmetīs un mēslos atradīsim barību."

Nu žagata redzējusi, ka ir pievilta. Tādai Vaczemes preile-
nītei Vidzemes cūku mēslos jākašņājas. Vēl uzkritusi baita ziema,
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kundzītei stāvu bads klat. Tad viņa gājusi pie citiem putniem

sūdzēt, ka sīlis šo pievīlis, no Vāczemes ievedis tādā badā.

Citi putni iecēluši tiesu, ko tiesa par to sīlim spriedīs. Mazais

Strazdiņš tiesā bijis par priekšnieku, krauklis ar vārnu piesē-
dētāji, teteris rakstvedis un pelēkais strazds par sulaini.

Tiesa nospriedusi sīli karātavās nokārt; bet tiesas priekš-
nieka nebijis klāt, kad sīlim sodu sprieduši. Pie tiesāšanas vārna

sacījusi: „Kārt vajaga!" Krauklis gribējis lai tikai cietumā bāztu,

un pēdīgi nosprieduši nokārt.

2. J. Upīte Gatartā. LP, V, 28. 0. Dāhnhar d t, Natursagen

111, 362.

Žagata, mēlnese, bij apsūdzējusi sīli. Veduši uz karātavām

nabadziņu. Ceplītis gājis sīlim pakal un vienā gabalā žēlojies:

„Sīli kārs, sīli kārs!"

Te piegadījies tiesas vīrs; tas teicis: „Ko tu, ceplīti, velti

žēlojies? Ne sīli kārs, nekā! Vai nu traki! vienas bābas žagatas
dēl gudru vīru kārs! Kas nu žagatu nepazīst? Tā jau tik tāda

netikle ir: skraida Vidzemes puišiem līdz. Dzīsim to raganu Vid-

zemē atpakaļ, bet sīli laidīsim lai izbraucas pa Vāczemi!" Un

tā sīlis paticis vaļām un visu ziemu izsērsies Vāczemē, bet žagata
netikusi. Ceplītis vēl šodiem stāsta, kā toreiz atgadījies, dziedā-

dams: „Sīli kārs, sīli kārs!"

3. Fr.UpīteGatartā,„Mūs v t a v t a is pa s ak a s" 11, 18. AŠ, 11, 81b.

[lesākums gluži tāds pats kā pirmā variantā.]

Vārna tūliņ sacījusi: „Kārt vainīgo!" Krauklis gan gribējis

tikai cietumā bāzt, bet tā kā tiesas priekšnieka tai brīdī nebijis

klāt, nosprieduši sīli kārt tur, kur ar sadraudzējušies — Vāc-

zemē.

Kad nu veduši projām, ceplītis gājis sīlim pakaļ un viena ga-

balā žēlojies: „Sīli kārs, sīli kārs!"

Te piegadījies tiesas priekšnieks un sacījis: „Ne sīli kars

nekā! Vai nu traki! vienas bābas žagatas dēl gudru Vidzemes

vīru kārs! Kas nu žagatu nepazīst? Tā jau tik tāda skraidule
ir. Dzīsim to uz Vidzemi atpakaļ, bet sīli laidīsim, lai izbraucas

pa Vāczemi." Tā sīlis paticis vaļām un visu ziemu izsērsies Vāc-

zemē, bet žagatai bij jāapron ar Vidzemes ziemu.

Piezīme. Pēdējais variants ir salikums no abiem pirmajiem, kuri ari

agrāk bija iespiesti rakstos. Visi šie varianti tomēr nāk no viena apgabala un

liekas saderam kopā. P. Š.
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142. Sīlis slēpj vārpu.

P. P. Vitoliņš Bērzaunē. Etn. 11, 176.

Reiz sīlis, ar miežiem krietnu dūšu saturējis, paņēmis miežu

vārpu, gribēdams to citai reizei paglabāt. Viņš aiznesis to uz

pļavu un nolicis uz cinatiņas zem padebess. Tad labi noskatījies

un novērojies, kā padebess toreiz stāvējusi, aizskrējis projām.

Kad otrreiz atskrējis uz pļavu, tad nekā vairs nevarējis at-

rast sava agrākā nolikuma. No padebess nebija ne vēsts, un citādi

arī nevarēja zināt, uz kuras cinatas miežu vārpa bija paglabāta.
Nu viņš apņemas sava laika vairs nekrāt priekšdienām, ta

tik velti vien varot nopūlēties.

143. Sīlis nopeļ ēdienu.

1. P. P. Vīto 1 i n š Bērza v nē. Et n. 11, 176.

Rudeni sīlis, uz labības gubas uzmeties un vārpu mutē pa-

ņēmis, vēkšot: „Eč, ēč!" [kas bērnu valodā nozīmē netīrumus].
Ziemu, kad bads jāmirst, uz ceļa sasalušu zirga strunkulu knābī

saņēmis, viņš sakot: „Kukulītis, kukulītis!"

2. J. Rubenis Erglos.

Sīlis rudenī, uz zirņu stirtas uztupies, saka: „Strunkuliņš,

strunkuliņš!" bet pavasarī, uz mēslu gubas stāvēdams, saka:

«Kukulītis, kukulītis!"

3. J. 11 ste r s. Et n. I, 149.

Kad sīlis rudenī graudus paēdis, tad tas, izpaurējies uz labī-

bas gubām tupēdams, brēc: „Akots, akots!"

Pavasarī, kad neka vairs nav uz laukiem ko knabat, tas, vēl

uz mēslu gubas uzmeties, priecīgi palielas: „Pankoks, pankoks!"

144. Vārnas.

A. Bilenšteins no J. Grīnfelta Jaun-Aucē, 1862. LP, VI. 40.

Viens baznīckungs turējis muiželi. Apsējis zirņus. Bet vār-

nas lasījušas un ēdušas tos zirņus. Tad viņš licis darbiniekiem

izrakt dīķīti lauka vidū un ielējis tur brandavīna. Vārnas dzēru-

šas; un kad dzērušas — palikušas pie dīķīša. Tad kungs apjozies
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divi jostas: vienu zemāku, otru augstāku, un vārnas sabāzis aiz

jostas sev apkārt un gājis cierēt.

Gājis, gājis — uzreizi vārnas sākušas viņu celt uz augšu, sā-

kušas skriet. Un kā skrējušas pā(r) mežu, tā sācis kratīt laukā.

Izkratījis un iekritis tādā lielā mežā.

Gājis pa mežu — uzgājis mazu mājiņu. Tur bijuši divi vecīši:

sieva un vīrs. Prasījis, lai dod pa nakti pagulēt un paēst. Labi!

Izgulējies — prasījis, lai vecītis viņam izdod vecu ķēvīti ar visiem

rīkiem.

Labi! Ķēvīti dabūjis, iegulies ratos un lūdzies, lai vecītis

viņam pā(r)sien striķi pāri, lai viņš neizkrīt. Labi! Vecītis pār-

sējis un izdzinis ķēvīti pa vārtiem. Ķēvīte gāj(u)se pa ceļu, sati-

cies lācis, sācis ķēvīti ēst un apēdis pavisam. Ka(d) beidzis ēst,

uzkrituši ķēvītes rīki lācim uz kakla. Lācis sācis skriet, uzskrējis
kokā un kungs pa ratu pakalu izkritis.

Uzmodies, gājis pa mežu, uzgājis mājas. Tais mājās prasījis,
lai parāda ceju uz viņa muižu. Parādīj(u)ši. Pārgājis uz savu

muižu, teicis saviem laudim: kau(t) vārnas apēstu visus laukus,
ta(d) arī vairs nebāztu tās garām gar jostu.

145. Vārna un žagata.

Bērzaune. Et n. I, 71.

Visi putni rudenī gājuši uz siltām zemēm, un vārna ar žagatu
arī. Bet vārna, aizskrējusi vienu gabalu, iedomājusies, ka saim-

nieks vēl neesot savus kaujamos lopus notīrījis, vēl palikušas ne-

tīrītas zarnas. Viņa nu griezusies atpakaļ, un kā uzticama kalpone

palikusi tepat.

Žagata skrējusi, skrējusi, bet nav varējusi nociesties neiz-

zinājusi, cik tālu īsti aizskrējusi, nākusi atpakaļ lūkot, cik tālu

jau ir, un tā nu arī palikusi tepat.

146. Vārna un starks.

P. Bērziņš Nītaurē. Etn. 11, 80.

Reiz vārna taisījusi sev kāzas un tādēļ lūgusi no citiem

putniem spalvas, ar ko izrotāties. Visi putni arī devuši. Bet

kāzās vārna sākusi lepoties ar saviem svārkiem un citus putnus
izsmiet. Citi putni par to saskaitušies, sākuši vārnu plūkāt.

Stārks par to, galvu atpakaļ atzvēlis, loti smējies. Tur par

nelaimi gadījies darvas pods, stārks tanī iekritis un nosmērējis
sev spārnus. No tā laika stārkam ir melni spārni.
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147. Vārna svešās spalvās.

P. Š. no sava teva-tēva Raunā.

Reiz bīsi viena vārna, kas gribēsi būt skaistāka par citim

putnim. Viņa nu pērusies ūdenī, bet palikusi tāda pati mella un

pelēka kā bīsi. Tad viņa sameklēsi citu putnīnu raibās spalvas,

piespraudusi tās sev un sākusi priekš citim putnim lielīties. Citi

putni par to saskaitušies, izrāvuši tai savas spalvas un aizdzinuši

viņu pašu ar kaunu projām.

Piezīme. Šo pazīstamo Aisopa pasaku ir tulkojis vispirms G. F. Sten-

ders (22) un izplatījis P. E. Šacs (2). P. Š.

148. Lapsa ar strazdu.

1. A. 20. 56. 248. L. Ivanovskis Daugavpils Kapiņos, N. Ran-

cana krājumā.

Lapsa bija iekritusi dzijā bedrē un netika vairs laukā. Bedres

malā vienā kokā bija strazda perēklis. Lapsa, ieraudzījusi strazdu,
saka: „Es apēdīšu tavus bērnus."

Strazds ļoti sabīstas un lūdzas, lai jel atstājot viņa perēkli
mierā.

Lapsa atbild: „Pienes man še bedrē tik daudz žagaru, ka

es tieku laukā, tad es tavam perēklim neaiztikšu."

Strazds nu arī pienes tik daudz žagariņu, ka lapsa var izlekt

no bedres ārā; bet šī vēl nav mierā un prasa strazdam, lai viņa

arī paēdinot. Strazds jautā: „Kur lai es ņemu tavu barību?"

Lapsa pamāca: „Lūk, kur iet sieviete ar pīrāgiem un sieru

uz kāzām! Ja tu viņai skraidīsi ap galvu, tad tevi ķerdama, viņa
nometīs savu mārsniņu zemē."

Strazds arī visu izdarīja, kā lapsa bija mācījusi. Viņš laidās

sievietei ap galvu apkārt, un viņa, šo gaiņādama, nometa pīrāgus

ar sieru zemē. Tūliņ arī lapsa bija klāt, ienesa pīrāgus un sieru

krūmos un apēda.
Paēdusi lapsa atkal atnāk pie strazda un prasa, lai viņu vel

padzirdinot. Strazds brīnīdamies jautā: „Kur lai es ņemu ūdeni?"

Lapsa pamāca: „Lūk, kur piedzēris vīrs ved kāzu alu! Ej,

laidies ap viņa mucas tapu, tad viņš tev gribēs sist ar pātagas

kātu, bet izsitīs tikai tapu un es varēšu alus padzerties."

Strazds atkal visu izpildīja, kā lapsa bija stāstījusi. Vīrs,

strazdu sizdams, izsita tikai savai mucai tapu, ta ka alus saka

ārā tecēt. Nu arī lapsa dabūja padzerties no izlijušā alus.

Strazds nu atkal prasīja no lapsas kuplās astes drusku pe-

rēkļa spalvu. Lapsa gan iedeva, bet loti maz. Kad starzds pra-
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sīja vel vairāk, tad lapsa no dusmām sagrāba un apēda pašu
strazdu.

Piezīme. Šis piemērs ir drusku saīsināts un pārrakstīts rakstu va-

lodā. P. Š.

2 A. 20. 56. 248. N. Rancāna krājuma, Rēzekne.

Vīnu reizi lopsa, skrīdama par mežu, īkreit dūbē. Dūbe beja

dziļa un lopsa navarēja nikai tikt uorā. Dūbes molā auga egle,

kurā beja stroda perēklis. Lopsa īrauga perēklī strodu un soka

uz jū: „Pīsvīd dūbi žogoru; juo napīsvīssi, apēsšu tovas ūlas."

Strods nūsabeist lopsas un pīsvīž dūbi žogoru. Lopsa izlac

nu dūbes un līk strodam jū pabarūt. Strods soka lopsai: „Skrīn

pēc manis pakal!"
„Labi!" atbild lopsa un laižas ceļā. Par laiku sateik uz ceļa

buobu, kura guoja ar pluocini uz kristobom. Strods mātas zemē

pi buobas kuoju. Buoba nūlīk veikši zemē un suoc gyut strodu.

Strods paskrīn tuoļuok, buoba pēc jū. Tam laikam lopsa pajem

veikši ar pluocini un īskrīn krvumūs. Strods ari aizskrīn pēc

lopsas. Buoba, nasagivuse stroda un pagaisynuoju.se pluociņu

veikši, aizīt dusmeiga.

Strods, daskrejis pī lopsas, vaicuoj: „Vai tagad byusi mīra

un naaiztiksi muna perēkļa?"
Bet lopsa otkon līk strodam padzierdeit jū. Strods skrīn uz

ceļa, lopsa pakal. Par nazcik laika sateik cvlvāku, kurs vede ols

buču. Strods mātas uz ols bučas un suoc kņuopt. Cvlvāks aizaver

uz stroda un ībrauc gruovī. Buča izavel nū rotu, topa izkreit un

ols izalej.

Lopsa daskrīn, pīdzer ols un tagad īdzārusi stuoj otkon pī

stroda, lai jis jū īsmīdynuoj. Strods skrīn tuoļuok pa celu,_ lopsa

pakal. Brauc tam laikam pūdnīks ar (pūdu vazumu. Pūdnīka

zyrgs beja jauns un lūti baileigs. Strods atsasāda zyrgam uz pīres.

Zyrgs nūsabeida, suoka skrīt, cik vīn var, un skrīdams sadauzēja

pūdus. Pūdnīks izkrita nu ratu un suoka lomuot strodu, kam jis

nūbaidēja zyrgu.

Lopsai viltineicai pūdnīka nalaime lūti patyka, a tam vairs

[totiesu jo vairāk], ka nazkod tys pats pūdnīks, labi vīn sadeve

lopsai par vystu zagšonu. Un tagad atrībusi pūdnīkam, lyka stro-

dam mīru, un aizskrēja prīceiga uz mežu. Strods ari laidēs uz

sovu perēkli.

149. Putnu kāzas.

Tautas dzies m.a. LD, 2686,

Sīki putni kāzas dzēra,

Strazdiņš tek raudādams,
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Strazdiņš tek raudādams

Ko būs ņemt vedējos.
Zaķītim līkas kājas
Tas celiņa taisītājs;

Lūsītim asi nagi,
Tas kamanu turētājs;
Cielaviņa žigla sieva,

Tā viesīšu saņēmēja;
Žagatiņa garastīte,
Tā istabas slaucītāja;
Vārnas bērni puspelēki,
Tie būs gaļas kapātāji.

Piezīme. „Latvju Dainas" šai dziesmai ir daudz variantu. P. Š.

150. Pūce ar zvirbuli.

Tautas dziesma. LD, 2546.

Ai, ai, zvirbuli, kad ņemsi sievu?

„Rudeni, rudeni ap miežu laiku."

Visus putniņus kāzās aicina,

Pūcīte palika neaicināta.

Pūcīte aizgāja neaicināta,
Pūcīte apsēdās galdiņa galā.
Zvirbulis paņēma pūcīti dancot;
Pūcīte nomina zvirbulim kāju,
Zvirbulis izknāba pūcītei acis.

Pūcīte aizgāja pie kunga sūdzēt.

To sprieda kundziņš, to gaspažiņa:
„Pūcītei vajaga pēriena dabūt."

Piezīme. Šas dziesmas varianti ir atrodami „Latvju Dainas". P. Š.

151. Ūpis.

1. Auziņu Jānis Jaun-Seseve. Etn. 11, 1892, 13.

Reiz puiši, pieguļā būdami, izņēmuši ūpim bērnus, un ūpis, pa

nakti apkārt skriedams, saucis: „Upim bērnus atdodiet, ūpim

bērnus atdodiet!"

Bet puiši par šādu ūpja valodu tik smējušies un likušies gulēt.

Uguns vēl kurējusies un pie uguns sārta bijis cirvis. Upis cirvja
kātu iegriezis ugunī un tad saucis: „Ciris deg, ciris deg!" un

tad smējies: „Uk, lik, lik, lik!"
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2. Rīmanu Jānis Bilstinā, Etn. 11, 1892, 16.

Reiz kādscilvēks piegājis pie ūpja lizda un gribējis izņemt
viņa bērnus. Ūpis, apkārt lidinādamies, teicis, lai neaizkarot, jo
citādi slikti klāšoties. Bet cilvēks nepaklausījis un izņēmis, par
ko ūpis, itkā draudēdams, kliedzis: „Nem, ņem ūpja bērnus, ūpja
bērni gardi! Cep, cep ūpja bērnus, ūpja bērni gardi!"

Pec neilga laika upis nodedzinājis ta cilvēka maju.

3. Etn. 111, 1893, 10.

Viens vīrs cirtis mežā malku un nosēdies pie ugunskura pus-
dienu ēst. Ēzdams gan dzirdējis, ka tuvējā krūmā ūpis kliedzis:

„Vīrs, vīrs, spala deg, spala deg!" Bet viņš par to neko neievē-

rojis. Paēdis, sācis apskatīties pēc cirvja un pēdīgi atradis to

pie ugunskura ar nodegušu kātu.

152. Balodis un zvirbulis.

No N. Rancana krājuma.

Balūdis ar zvirbuli sasarunuoja, kūpā padareiškus olu. Pa-

darēja olu un suoka dzert. Izdzēre jī pa vīnam māram, izdzēre pa

ūtram un pa trešam. Bolūdis, kai leluoks putns, naapreiba tik

mudri, bet zvierbulis, kai mozuoks, uz reizes apreiba un nūkrvta

turpat zuolē.

Boludis, uzsēdis uz mīta, soka: ~Slykti bvus, slvkti bvus!"

Zvierbulis, zuole guladams, leni atbild: „Nikas, nikas!"

Kur bejis, nebejis, kaķis uzkreit zvierbuļam viersā. Balūdis,

radzādams zvierbula nalaimi, atkon soka: „Slykti byus, slykti

byus!"

Zvierbulis soka uz kaķi: „Kai tad tu, kristītu ļaužu kaķis,

napuormetis krysta, mani ēssi?"

Kaķis nūlyka zvierbuli zemē un gribēja mest krystu. Tam

laikam zvierbulis tryukstas nu zuoles, uzsāst uz mīti un soka:

„Nikas, nikas, nikas!"

Un tai zvierbulis izsagluoba nu kaķa nogim.

153. Vālodze.

Tautas dziesma. LD, 2127.

Citi putni savus bērnus

Pa zemīti brēcināja;
Vālodzīte gudra sieva,

Tā pakāra šūpulīti.
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154. Putni kaķa un suņa bērēs.

1. K. Bērziņš Jelgavas apkaime, A. Bīlenšteina krājumā.

LP, VI, 61, 2. AŠ, 11, 74a.

Saimniece aiznesa kaki uz klēti, lai žurkas medītu. Pa brī-

tiņam ierauga: skrien viena žurka. Tā tūliņ tai mugurā un ēd

nost. Apēd, nu gribas dzert, ka nekur šauties. Kas ir? Atron

kaktā tādu podiņu, podiņā šķidrumu un sāk to pašu lakt. Bet

tur par nelaimi bija nāves zāles un kaķis nosprāga, labi salacies.

Un tad nu nelaiķim dzenis kala zārku, krauklis teica sprediķi un

sīkie putniņi apdziedāja.

2. L. Keicmanis Garozas Glūžas, A.Bīlenšteina krājuma.

LP, VI, 61, 3. AŠ, 11, 74b.

Vienreiz bija suns, Lerkši to sauca. Viņš katru nakti gāja
uz istabas augšieni seskus ēst. Un tā viņš ēda, ēda — te vienreiz

iegribējās dzert. Sāka apskatīties, ieraudzīja bļodiņu un izdzēra

to. Bet tur bij jipte iekšā, suns nosprāga. Tad sanāca putni
suni paglabāt: dzilna kala zārku, dzeguze zvanīja, cūka raka kapu,
citi raudāja.

155. Pele un zvirbulis.

E. Lindemanis Audravā, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina

„T iermār c h c n" 22. LP, VI, 62. AŠ, 11, 69.

Vienreiz pele ar zvirbuli kopā krāja ziemai barību. Atnāca

rudens, sāk šie savā starpā dalīt vasaras krājumu pus uz pusi.

Dalīja, dalīja, nevarēja satikt — saplūcās abi._ Tik_ ilgām plūcās,
kamēr pie beigām abi nokusa. Un tad viņi skrēja vēl katrs savam

kungam sūdzēt: pele sūdzēja žurkai, zvirbulis ērglim. Atnāca

žurka abi ar ērgli — tik ilgi, tik ilgi — iesāka tie lai savā starpā

plūkties. Bet žurka pārvarēja ērgli, ērglim bij jāaizlaižas. Nu

žurka izsprieda tā: pārcirta graudus uz pusi un atdeva vienu dalu

pelei, otru zvirbulim.

156. Ceplītis un lācis.

I. P. Š. no sava teva-teva Raunā.

Reiz lācis gāš nejauši garēm gar ceplīša pērkli, kur atradu-

šies tikai mazie ceplēni. Kad nu vecais ceplīts pārnacis,_ tad šie

ar bailēm stāstīši, cik lielu un briesmīgu zvēru viņi redzēši. Ve-
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cais ceplīts un ielaidies maza krūmiņa un lecis arvien augstāku
un augstāku prasīdams: „Vai tik liels bija? Vai tik liels bija?"

Pēdīgi nu bērni arī sacīsi, ka tik liels tas zvērs esot bīš.

Tad vecais sacīš: „Ja tik es būtu mājā bīš, tad viņš pie mana

nama duru gulētu."

2. Raudaviete Bērzaunē. Etn. 11, 1892, 13.

Ceplīša bērni [redzējuši lāci gar lizdu ejam, un] stāstījuši
mātei, kad tā daskrējusi: „Te gar mūsu mājas durvim aizgāja
liels, liels garām!"

Mate, pa zariņiem uz augšu lēkdama, prasījusi: „Vai šitik

liels? Vai šitik liels?"

Bērni tikai atbildējuši: „Vel lielāks! Vel lielāks!"

Nu mate tīri pikta izsaukusies: „Ko tur? Bernām bērna

prāts! Kas nu par mani var lielāks būt?"

Piezīme. Šī pasaciņa, kā jau no iekavām ir redzams, ir drusku pār-
labota. P. Š.
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F. Putni mācās dziedāt.

A. Arnes pasaku rādītājā gan nav nodaļas par putnu dzie-

dāšanu, jo šādas tradīcijas drīzāk pieder pie teikām. Tomēr

latviešu nostāsti par to, kā putni mācījušies dziedāt, ir neretis

tīras pasakas, kādēļ stingri ņemot, šie materiāli būtu jāšķiro, vie-

nus ievietojot pirmā daļā pie zvēru pasakām, citus ceturtā daļā
pie teikām. Bet kopā saderīgu pasaku un teiku dalīšanai ir arī

savas ļaunās puses. Turklāt pirmā daļa mums iznāk samērā ļoti

maza, kamēr ceturtā būs pārāk plaša un ar ļoti dažādu saturu.

Aiz šādiem iemesliem visi stāstiņi par putnu dziedāšanu ir ievie-

toti pirmā daļā pie zvēru pasakām.

157. Lēlis un lakstīgala.

1. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Zin. Kom. kr. LP, VI, 35.

Visi putni bij izmeklējušies dziesmas; tikai lēlim ar lakstīgalu
trūcis. Nu šie norunājuši: ko rītā celdamies pirmāk dzirdēšot,
to par dziesmu paturēšot. Labi! Lēlis uzcēlies itin agri — gani
patlaban lopus slaukuši: „Rīrū, rīrū!" un govs tai brīdī laidusi:

„Čurr, čurr, plaks, plaks! "Tas lēlim izklausījies loti jauki — aiz-

skrējis mežā un tūliņ dziedājis: „Rīrū, rīrū, čurr!" un sasitis spār-

nus: „Plaks, plaks!"
Bet lakstīgala tikai tad uzcēlusies, kad gani lopus jau ganī-

juši un jauki jo jauki dziedājuši. Lakstīgala nu dabūjusi noklau-

sīties ganu dziesmas smalki un, lūk, tādēļ tā arī tik jauki māk

upmalās pogāt.

2. Aronu Matīss Bērzaunē, LP, V, 28. 0. Dāhnhar d t, Na-

t v r s a g c n, 111, 359.

Kad putni bij radīti, tad Dievs teicis: „Eitat nu paši pie cil-

vēkiem dziedāt mācīties!"

Tulin visi izklīduši. Arī lakstīgala ar leli (nakts bezdelīgu)

sarunājušies pasteigties: lakstīgala laidīšoties pie arāja, lēlis pie
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malējām maltuvē. Labi! Un nedabūja ne apskatīties — lakstī-

gala jau pie arāja prom, kurš patlaban kli, kli! vērstuvei zemi

noklabināja. „A! kli, kli! — tas itin jauki!" lakstīgala iesaukusies

un sākusi tūliņ mēli pakal izlocīt.

Bet, ače, lēlis, sliņķis, domājis: „Vel jau vakars gabala; kam

tik karsti ķert, gan jau, gan jau!"

Pienācis vakars — nu taisīsies, nu skries saklupis. Aizlaižas

maltuvē — nekā: malējas jau vakariņās.

Ko nu? Cits nekas pārāk: laidīsies turpat lopu laidarā pie

govim mācībā. Patlaban arī viena govs darījusi savu darbu un

lēlis, nabadziņš, tūliņ, vadzi, pakal dziedāt: „Plaks, plaks, žlirrks!"

3. Potrimps Vidzemes Saleniekos. Jkr., V, 11, ld.

Dievs reiz saaicināja visus putnus, teikdams, ka rīt izdalīšot

viņiem dziesmas. Kurš agrāki piecelšoties, tas dabūšot visskai-

stāko. Agri, jo agri, jau bija visi putni klāt, bet lakstīgala vis-

pirmā. Dievs nodeva katram savu dziesmu. Tikai lēlis nebija
atnācis. Dievs aizgāja ar visiem putniem projām, lēli atstādams

bez dziesmas. Lēlis pamodies labi vēlu, kad saule jau gabalā,

redz, ka visi jau dabūjuši dziesmas, paliek loti dusmīgs, un dzir-

dēdams, ka pašulaik viņa tuvumā govs slacina, iebļāvās to mē-

dīdams: „Plirrrks!" un bļauj tā vēl šodien.

4. M. Krogzemis no sava skolnieka M. Stārka Lielvārde,

Brīvzemnieka kr., „Musu tautas pasakas", I, 1. LP, VII,

11. AŠ, 11, 82. 0. Dāhnhardt, Natursagen, 111, 364.

Citām reizēm lakstīgala un lēlis sastrīdējās balss dēl. Lēlis

teica: „Mana balss daudz jaukāka nekā tava." Lakstīgala atbil-

dēja: „Nē, mana balss jaukāka." Tā viņi strīdējās no rīta līdz

pat vakaram, kamēr lakstīgalai iešāvās prātā labs padoms un

viņa teica uz lēli: „Vai māki jauki dziedāt, par to nestrīdēsimies,

bet es došu šādu padomu: kas rīt agrāki piecelsies, tas uzvārējis
un tam lai paliek skaistā balss!" Lēlis teica: „Labi, tas man pa-
tīk!" Lēlis gāja gulēt, bet lakstīgala vis ne. Viņa dziedāja, pogoja,
trekšķināja līdz pusnaktij. Pusnaktī, drusku nosnaudusies dziedāja
atkal — dziedāja, kamēr arājs nāca tīrumā art un apdziedāja
to — dziedāja, kamēr gani dzina ganos un apdziedāja arī tos.

Lēlis, rītā uzmodies, redzēdams, ka jau par vēlu, sapīcis dziedāja
tikai: „Tarr!"

Piezīme. Pēdējais variants gan pēc satura, gan arī pec valodas, stipri

atšķiras no iepriekšējiem, kādēļ šis liekas būt brīvi pārstrādāts. P. Š.
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158. Vālodze un lakstīgala.

R. Tabine Latgale.

Vuolvudzei gadījās skrīt car karalauku, kur vuocīši beja sa-

kuovuši krīvus. Vīns krīvs gulēja zam sīkstas. Nūvāruojuse vysu,

jei dzīduoja:

„Nukuovu krīvu,
Palvku zam sīksta,
Trei godi trupynuoju,

Atdevu barnim, barni apēdja,

Sacīja: va!"

Tepat kluotu beja lakstīgola. Tai napatyka vuolyudzes
dzīsme Pīskrējuse pi strautiņa, nūsametuse lozdas zariņā, žēli

pūguoja:

„Kas tys par breinumu

Kas tys par breinumu!

Vīns putns, vīns putns,

Ļut gleits, lut gleits,
Nav seits, nav seits [kr. cbirb, paēdis],
Bet gleits, gleits, gleits!"

159. Vārna, krauklis un žagata.

1. Skāba i s Edo 1 ē. Etn. I, 150.

Vārna gribējusi darīt alu, un nolaidusies tādēļ uz miežu ru-

gāju. Tur uzgājusi miežu vārpu, nonesusi to pie peļķes un sā-

kusi to tanī mērcēt. Kad pēc viņas gudrā prāta alus bijis gatavs,

tad tā saukusi citus putnus, lai tie nāktu baudīt viņas darītu alu,
un brēkusi pilnā kaklā: „Nāk, nāk!"

Uz šo saukšanu atskrējis krauklis. Šis iebāzis savu resno

knābi peļķē un, gribēdams savu radinieci uzslavēt, prom laizda-

mies, brēcis: „Brangs alus, brangs alus!"

Pēc tam atlaidusies žagata, kura laikam no krievu zemes at-

nākuši še ciemā; šī viegla sieva ievilkusi knābī malku darītā alus,

prom laizdamās slavēdama, teikusi: „Karašo pivo, karašo pivo!"

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, V, 28.

Cīrulis izbrūvējis kumeļa pēda alu un aicinājis citus putnus

nosmēķēt. Vārna atlaidusies, teikdama: „Labaks, ka ūdens, la-

bāks, kā ūdens!" Krauklis teicis: „Brangs, brangs — brangs,

brangs!" Žagata: „Karaša pivo, karaša pivo!" [xopomo nußo].
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160. Vārna.

J. Upīts Gatartiešos, LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursagen,

s a g c n, 111, 361.

Vārna redzējusi sētā, ka bērns nolaiza maizes riecienam biez-

pienu, bet maizi nemaz nekož. Māte rājusies: „Tu esi kārs, kārs,

kod maizi ari klāt!"

„Kārs, kārs! kārs, kārs!" vārna ķērkusi pakal un aizlaidusies

rāceņu laukā; kur neviļot satikusi balodi. Balodis tā kā vakar bij

apgājis apsētu miežu lauku un brīnum pielasījies; bet šodien rā-

ceņu laukā nemaz nevedies, tādēļ iesaucies dusmīgi: „Kas, velns,
tā par sēklu! Ko arājs sēj, to var dabūt, bet šo sēklu, ko arājs
nav sējis, izmeklējies cauru dienu, muļķis palikdams — nav un

nav; skaidri acis izspulgo te skatīdamies!"

Bet vārna atteikusi: „Tu esi kārs, kārs! kas tevi, jēlknābi,

nepazīst: no tā gribi pārtikt, ko arājs izsējis. Tā tu lielies: puspūr
pauts piedēj, puspūr pauts piedēj! un, ja apskatās: vairāk nav

kā divi."

2. A. Jaunzeme Lizumā, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādu dienu māte iedevusi dēlēnam maizīti, apsmērētu ar krē-

jumu. Puika palaidnis nolaizījis no virsas krējumu, bet maizi at-

stājis. Māte nu ņēmusi puiku kaunināt, sacīdama: „kārs, kārs!"

Tanī brīdī gadījies arī vārnai būt pagalmā un tā to uzdzirdējusi
sākusi ķērkt pakal. No tā laika vārna ķērc: „kār! kār!"

3. R. Tabine Latgale.

Vuorna, skrīnūt car dryvu, redzēja, kai zemnīks, aizjūdzis
orklā nūlīsuojušu vācu zvrgu, dzan tā uz prīkšu, suoka klīgt:

„Še kvarts, še kvarts!" Bet ūtra vuorna brēcja: „Pardaudz,

pardaudz!"

4. A. Krastiņa Rīga, A. Bērzkalnes krājumā.

Kada saimniece gāja pari pagalmam un sacīja savam dēlam.

„Kārl, Kāri, padod man sāli!"

Vārna laidās pašlaik pari un dzirdēja to, tadel viņa arī saka:

„Kārl, Kāri, padod vārnai sāli."

R. Tabine Latgale.

Kaidam zemnīkam dzvma puisits, un tavs nazvnuoja, kaidu

tom vuordu likt. Saguoja kūmi, suoka streidētīs. Te — kur bijuse,
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kur na? — vuorna skrēja cauri. Padzierduse, ka cvlvaki strei-

duos, kaidu bārnom vuordu likt, aizbrēcja: „Kārls, Kāris, Kāris!"

Veči dūmuoja, ka te Laime vuordu stuosta, nūsaucja puisīti par
Kārli.

Piezīme. Arī Rauna esmu dzirdējis, ka vārna saucot Kārli. P. Š.

161. Bezdelīga.

1. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos, Zin. Kom. kr. LP, VI, 34.

O. Dāhnhardt, Natursagen, 111, 360.

Visi putni jau mācējuši dziedāt; tikai bezdelīga ar dzeni ne.

Nu bezdelīga sadomājusi aizskriet vienās mājās kaut ko noklau-

sīties, kas dziesmai derīgs. Labi! Aizskrējusi — vīri patlaban
bijuši pirtī; bet sievas namā, galu cepdamas, dziedājušas:

„Kamer vīri pirtī peras,

lamēr sievas galu cep;
Iztek tauki uz uguni,
Nezin vairs ko darīt:

Uzsviež vilnain' lakatiņu

Lai nesmird gaļas smak'."

Šo dziesmu bezdelīga paturējusi un dzied vēl šodien.

2. R. Tabine Latgalē.

Puiši aizguoja pērtīs un pa tū laiku meitas cepja gali. Izca-

pušas suoka streidētīs, kurai leluoks gobols. Bezdelīga tū nūvā-

ruoja un guoja puišim sūdzēt:

„Cikom puiši piertī pērās,

Tikom meitas gali cap.

Cvtai lels, cvtai mozs;

Kura moza nagribēja,
Tu pī kuka pītrikš!"

3. P. Š. no P. Zelt i ņas Ikšķilē.

Viena māte izgājusi viesus vadīt, bet bērni par to laiku ce-

puši galu uz iesma un tauki pilējuši ugunī. Bezdelīga to ierau-

dzījusi, sākusi visiem stāstīt:

Kamēr mate viesus vada,

Tikmēr bērni gaļu cep,

Iztek tauki ugunī,

Vidžu, vidžu čirks!

Piezīme. Tāpat F. Trasuna „Školas dorzā". P. š.
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4. Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhar d t, Nat v r-

s a g c n, 111, 360.

Ari bezdelīga bij posusies pēc dziesmām. Un tūliņ, kā skrē-

jusi, ieskrējusi namā, kur bērni pašu laiku — kamēr māte viešņas
vadījusi — uzdūruši galu iesmā un cepuši, ka tauki vien čurkstē-

juši. Māte pārnākusi un bezdelīga manīgi izlaidusies caur palodi

pretim, stāstīdama bērnu nedarbus šitā: „lekam māte viešņas

vada, tikām bērni galu griež, ja netici — nogriezi man galviņu
čirrks!"

5. J. Frei manis Kr. Beržos. Jkr., V, 11, 5.

Kad vēl nami bija istabām, tad iešāvās bezdelīga pa ģēveli
un piemetināja lizdu pie kārts. Viņa noskatījās sievu noslēpu-
mus, un izpauda tos apmetusies jumta galā: „Kamēr vīri pirtī

peras, tamēr sievas galu cep, tauki cepot gunī tek čurrr!"

Par tādu izpļāpāšanu sievas loti sabozās un nosprieda bezde-

līgu nogalināt. Viņu arī saķēra, un viena sieva ar nazi rokā tai-

sījās patlaban bezdelīgai kaklu nogriezt. Te kaķis, no suņa bēg-
dams, ielēca sievas rokās, no kurām tai izslīdēja nazis, izspruka

bezdelīga. Sieva vēl nebija dziļi iegriezusi, asinis gan drusku

šjirēja, bet vaina pati sadzija. Tādēļ bezdelīgai sarkana pakakle.

6. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšķ i 1 c.

Vienā mājā puiši kāvuši baložus, bezdelīga šurpu turpu

laizdamās, to ieraudzījusi un lielās bailēs sākusi visiem stāstīt:

„Ja netici paskaties, nogriež galvu čirks!" Tā nu arī esot cē-

lusies bezdelīgas dziesma.

162. Dzērve.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhar d t, Natur s a-

gen, 111, 361.

Dzērve zinājusi, ka muižas rijās meitas, kuldamas, arvienu

dziedot. Aizlaidusies turp: bet, par nelaimi, bijusi sestdienas die-

na: meitas visu nedēlu nokūlušās gurdenas, šoreiz nedziedājušas;
tikai rijnieki (darbinieki) patlaban braukuši serā un rati par to ne-

dēlu bijuši izkaltuši: čīkstējuši, dverkstējuši, kā traki. Dzērve,

nabadzīte, noklausījusies to pašu ratu troksni un kliegusi pakaļ.
Tā viņa vēl šodien klaigā.
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163. Tutiņš.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28.

Tutiņš (griezu sugas) aiztecējis pie ganiem. Bet ganiem pašā
tai brīdī bij maza nelaime: lopi noēduši labību un saimnieks, ar

rīksti rokā, jau notvēris pirmo ganu puiku, bārdamies: „Nelieti,
tu man atkal noganīji sējumu!"

Bet ganu puika radījis ar pirkstu otram ganu puikam: „Tu,

tu, noganīji, tu!"

Tutiņam manīga zena valoda patikusi, tūliņ vilcis pakal: „Tu,
tu, noganīji, tu!"

Saimnieks saķēris otru puiku un teicis: „Nu es ticu, ka tu

esi vainīgais, pat tutiņš to apgalvo." Un tā nopēris arī to otru.

Tutiņu senāk turējuši par nelaimes putnu. Ja viņš kādu dar-

binieku tukšā sirdī aizdziedājis, tad jau taī dienā muižā bez pēriena

nepalicis.

164. Mednis.

J. Upīts Gatartiešos, LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursagen,

111, 361.

Mednis plijies teterim virsū, lai atdodot jele viņam savu

dziesmu: neesot iemācījies un bešā arī netiktu palikt.
Teteris lielījies: „Mana dziesma varena dziesma; ja es jau

tads mazs putns savu dziesmu tik vareni izdziedu, ko tad nu tu

vel tāds liels; tādēļ atdošu tev tikai tādu mazu iesākumiņu."
Mednis paņēmis tetera iesākumu, uzlaidies priedē un čīksti-

nājis kā ragavu ilksi; bet teteris, turpat sūnās, kad laidis vālam,
tūliņ mutuļojis palēkdams un rūcis un čūkstējis vien.

165. Dumpis (Botaurus stellaris).

1. P. Š. no sava tēva -teva Raunā.

Dumpis izmācījies loti dikti kliegt un lielījies, ka viņš kliegšot,
tad zeme plīsīšot. Dievs tad atjāvis dumpam tik tad dūkt, ka

viņš knāpi iebāzis dūņās. Dumpis nu ar tik tā vair kliedzot, bet

tomēr viņa balsi varot dzirdēt par septiņām verstēm.

2. A. Lerchis-Puškaitis no V. Ozoliņa Vestienā. LP, VI, 18.

0. Dāhnhardt, Natursagen, 111, 524.

Ūpis esot lielījies, kad viņš kliegšot, tad kalni plīsīšot. Tada

lielība Dievam nepatikusi, viņš aizliedzis ūpim virs zemes kliegt;
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ja gribot, lai tad iebāžot galvu dūnās un tad varot izkliegties.

Lūk, tādēļ vēl šodien ūpis galvu grūžot dūņās, kad nodomājis

vaidēt, tā vecie saka un tic.

Piezīme. Arī pēdējā varianta laikam bus domāts dumpis, kadu no-

zīmi varam meklēt arī ūpja nosaukumā, kas fonētiski saskan ar krievu Buiib

(dumpis). Pi S.

166. Ūpis.

1. Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natur-

s a g c n, 111, 361.

Ūpis gribējis laisties uz istabas augšu, lai pa griestu caurumu

noklausītos, kā meitas šūdamas, adīdamas dziedāšot. Bet, par

nelaimi, iemaldījies ābeļu dārzā, kur kāds vecītis mocījies ar ne-

labu sirdi un vaidējis. Upis noklausījies un vaidējis arī tā: „U! ū!

vai! vai!"

2. P. S. no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Ūpis žēlojies Dievam, ka viņš nekā nevarot iemācīties dzie-

dāt. Dievs to sūtījis, lai ejot noklausīties dziedāšanu no cilvē-

kiem. Upis tad arī aizlaidies un saticis ceļā vienu nabagu, kas

gājis vaidēdams. No tā tad nu arī ūpis iemācījies savu vai-

dēšanu.

167. Pūce.

1. Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dānhardt, Natur-

s a g c n, 111, 362.

Pūce arī ieskrējusi mājās no cilvēkiem dziesmas mācīties.

Bet — kā gadījies, kā ne? — uzkūlusies uz istabas augšu pie vi-

stām. Tūliņ vienu vistu noēduši; bet tad arī palikusi tik slinka,

ka nemaz vairs neticies mācīties, gulēt vien gribējusi. Tādēļ lai-

dusies uz mežu atpakaļ izgulēties un labāk palikusi bez dziesmām.

2. A. Miglava Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz pūce ielaidās istabas augšā pie vistām un sāka tās plo-

sīt. Vēlāk saimniece skaita vistas un vienas trūkst un prasa:

„Kur vista?"

Pūce, to dzirdēdama, saka saimnieci medīt un ta vel šo dienu

saka: „Ku-ū vist, ku-ū vist!"
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168. Žagata.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Žagata nometusies uz sētas mieta. Pārradies kuilis no ga-

niem, atplēsis kūts durvis un ielauzies pie ērzeļa. Ērzelis spār-

dījis nelūgto un rēcis; bet kuilis draudzībā atrukškējis: „Urkš,
urkš! urkš, urkš!" Beidzot saimnieks, istabā padzirdējis troksni,

skrējis abus saglābt. Žagata, mēlnese, gribējusi saimniekam jau

iepriekš pastāstīt kuiļa nedarbus, bet ātrumā valoda aizķērušies,

nevarējusi vairāk izžadzināt, ka tikai samaisītu kuiļa un ērzeļa
valodu.

169. Pēlēkā cielava.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Pelēkā cielava veselu cēlienu nostaigājusi vecam arājam pa-

kal, gaidīdama, vai nedziedās? Bet tik veci jau labprāt nedzied

gandrīz nekad, tādēļ nabadzīte izgaidījusies velti un palikusi bez

dziesmām. Tikai to paguvusi noskatīties, kā vecais, tiklīdz zirgs

piepēži arklu ātrāk sarāvis, nespēcībā arvien uz priekšu palīgojies

un arkls iečirkstējies gar akmeņiem trīdamies. To cielava pa-

turējusi un tādēļ vēl šo baltu dienu tekādama šūpojas, šad, tad

iečirkstēdamās: „Čivi, čivi!" „Ciliks, ciliks! gludgalviņ, glud-

galviņ!" (Auseklis Lielvārdē).

170. Žubīte.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Žubīte lēkājusi pa ozolu zariem un ap ganu meitu; bet ta ne-

dziedājusi un nedziedājusi. Te pienācis puisis, tas apkeris meitu

un noskūpstījis. Ko nu gaidīt? Tūliņ čaukstējusi pakal, ka tiem

tur skūpstoties atskanējis un projām skrienot apsolījusies. „Līdz,

līdz, līdz pat rudenim Dievu teikšu!"

171. Irbe.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Irbe jau pašā agrumā ielaidušies darzā,_ meitas meklēdama.

Bet kas tik agri dziedās? It īpaši tanīs mājās nekad dziesmas
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nedziedājuši, jo saimniece bijusi barga, barga un, zināms, tad jau

meitas nedzied. Tā ari torīt — maza maza gaismiņa, jau saim-

niece izdzinusi meitas dārzā kāpostus noņemt. Ņēmušas itin

klusu, neviena nerunājusi; tikai nažu griezieni šņirkšķējuši un tās

skaņas irbe tad pieņēmusi par savu dziesmu. „Šņirks, čirks,

šņirks, čirks!" tā viņa vēl šodien dzied.

172. Sniedze.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Sniedze gājusi taisni kāzās dziesmas mācīties. Un tur jau
dziesmu tiešām pa pilnam. Bet, par nelaimi, taī dienā briesmīgs

vēja putenis sacēlies un tādēļ laukā pie logiem nevarējusi nekā

sadzirdēt. Vēlāk tikai puisis iznācis svilpodams zirgus kopt. Tik

tad arī sniedze saķērusi un aizlaidusies svilpodama. Vēl šodien

nabadzīte svelp puteņu laikā.

173. Krauklis.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

g c n, 111, 364.

Krauklis aizlaidies pie nama durvim, nosēdies uz celma un

klausījies, klausījies, vai neiedziedāsies kāds istabā. Taī brīdī

saimniece namā kapājusi kaulainu galu: „Kram, kram!" Krauklis

jokojies pakal: „Kram, kram!" Beidzot saimniece izcirtusi no

kakla gala kakla krimstalīti (rīkles gals) un izsviedusi pa durvim,
sacīdama: „Še, še, krauklīt, kumoss uz kārā zoba, ko nu tik

daudz te krimšķini!" Tādēļ vēl tagad kakla krimstalu nosauc

par „kraukļa kumosu". Krauklis apēdis krimstalu ar gardu muti

un pavisam piemirsis, kā īsti nācis; tādēļ arī tikai to kram,

kram, māk.

174. Dzeguze.

1. Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt. Natur-

s a g c n, 111, 362.

Dzeguze pieskrējusi pie veca veca arāja, kas stipri bijis kurls

un prasījusi: kur govju meitas esot? Arājs klausījies: „Ko, ko?"

Prasījusi vēl reiz; bet šis atkal: „Ko,_ko?" Nu dzeguze dusmās

nospļāvusies, mēdīdama: „Kū, kū! kū, kū!" Tādēļ vēl šodien
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projām skriedama spļaujot jeb kūkojot. (D. L. etn. p. 1892.). Dze-

guzes tēviņš skubinot mātīti: „Tiš perēt, tiš perēt!" bet šī izmē-

dot: „Tiš perēt, tiš perēt! — Kas kūkos?"

2. A. Miglavaßīgā, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz dzeguze prasīja kurlam arājam pec govju meitām, bet

vecis nedzirdēja un prasīja: „Ko, ko?" un nospļāvās.
Dzeguze aizskrēja teikdama: „Ku! ku!" un arī nospļāvās,

tādēļ vēl šo baltu dienu viņa tā kūko un spļaudās.

3. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ik§ķ i 1 ē.

Dzeguze bijusi loti slinka, un kad viņa sūtīta dziedāt mācī-

ties, tad nav klausījusi. Tādēļ viņa arī cita nekā nemāk, kā tik

savu „kukū".

4. P. Š. no P. Ze 11 iņ a s Ikšķ i 1 c.

Dzeguze agrāk bijusi meitene, kas gājusi skolā. Bet viņai
nemaz nepaticies mācīties. Viņas māte par to saskaitusies un

dusmās uzklieguši: „Tad tu arī visu mūžu tā kūkosi!"

Pec šiem vārdiem meita tulin palikusi par dzeguzi un kuko

vēl šodien.

175. Pupute.

R. Tabine Latgalē.

Pupute atskrēja pi cvlvakim tad, kad tī cītja maizes trvu-

kumu un baruojuos ar pupom. Padzierduse, ka cvlvaku bārni

streiduos ap vīnu lelu pupu un klīdz: „Muna pupa, dūd man pupu!"
suoka ari paša skandvnuot: „Pu—pu, pu—pu, pu—pu!"

Un nyu pavasarī, kad snīgs nukust, pupute skandvnoj sovu

pu—pu!

176. Pelēkais strazds.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 362.

Pelēkais strazds redzējis, ka nikna saimniece rudeņa_ laikā

izdzinusi gana puiku basām kājām ganos. Puika, kājas cilādams

brēcis: „Kājas salst! kājas salst! Saimniece, vīžu!" Tādēļ pe-

lēkais strazds vēl šodien rudeņos uz salnām brēc, kā toreiz puika:
„Kājas salst! kājas salst! Saimniece, vīžu!"
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177. Melnais strazds.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28.

Melnais strazds laidies pirtij garām, kur tobrīd meitas pē-
rušās. Paskatījies mazu nieciņu un tad aizlaidies puišiem stā-

stīt: „Es tupēju, es tupēju pirts paspārnē, pirts paspārnē; es re-

dzēju, es redzēju — meitas pērās — pliks pliks meitām pups!

Sita, sita šķērsām pupiem, garām pupiem pliuks! pliuks!"

178. Strazds.

R. Tabine Latgalē.

Strods, skrīdams car pierti, īraudzīja, ka tur puiši peras. Nū-

sametis kūka zorā pret lūgu, suoka virt: „Puiši piertī pērās, es

pa lūgu verūs, verūs, fiuu—fiu!" Un sapurinuojis spuornus aiz-

skrēja.

179. Grieze.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28.

Grieza notecējusi pie ganiem dziesmas klausīties. Bet tiem

bijuši briesmīgi nikni suņi; tik tik paspējusi vēl iebēgt rudzu laukā.

Te drošumā ņēmušies suņus apdziedāt: „Briest rudzi, briest

mieži, briest visa labībiņa; briest visa labībiņa, lai netika sēnaliņu:
lai tie suņi nebarojas, lai tie manis nenorēja."

180. Ķikuts.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 361.

Ķikuts (pērkoņkaza [Talsu apg.] Ķiku kaza [Jaun-Sesavā]

mērkaza [Nītaurē] berukaza [Džūkstē]) ielaidies vienā mājā, kur

pašu to brīdi saimniecei pagrabā piens izlijis. Saimniece saukusi

kaķi uzlaizīt: „Xi, ķi!" Bet kaķa vietā āzis papriekšu
Šo nu saimniece triekusi projām ar žagaru. Azis sāpēs iebrēcies:

„Mē, mē!" un aizskrējis kūtī. Ķikuts to noklausījies un dziedā-

jis pakal: „Ķi ku, ķi ku — mē, mē!" Un tāda tā dziesma viņam
arī palikusi.

181. Stērsta.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. O. Dāhnhardt, Natursa-

g c n, 111, 361.

Stērsta ielaidušies pašā dienas vidū pagalmā, kur sieva gulē-
dama klusinājusi bērniņu un sniegusi krūti: „Še cicis, še cicis!"

Tas stērstai paticis, tādēļ dziedājusi: „Ci, ci, cics!"
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182. Balodis.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 361.

Balodis nolaidies pie māju durvim, kur saimnieks ragavas tai-

sījis. Pašu laiku arī kaimiņš ienācis pagalmā saimnieku kūmās

aicināt. Kaimiņš padevis dievpalīgu un teicis: „Kūm, kūm, ko tur

strādā?"

„Vai tu neredzi!" saimnieks atteicis.

„Protu, protu — kūmam ragavas taisi."

Balodis, tos vārdus padzirdējis, dziedājis pakal: „Kūm, kurn.

ko tur strādā? — protu, protu."

183. Cīrulis.

L. Zeberga Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Viens puisis gribējis pakārties, cīrulis skrējis garam, redzējis
to un saucis:

„Drīz bus, drīz bus!"

Ta tad arī palikusi cīruļa dziesma.

184. Pelēkais čakstēns.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 362

Pelēkais (mazais) čakstēns ieskrējis mājās, kad patlaban

saimniece dzenājusi vistas no lecekla, saukdama: „Tiš perēt, tiš

perēt!"

Čakstēns domājis, ka uz viņu sacīts, tādēļ steigšus vien pū-
tis atpakaļ savā perēklī. Bet par to laiku dzeguzes mātīte, ne-

kauņa, iegulusies čakstēna perēklī un dējusi, kā savās mājās. Čak-

stēns palicis dusmīgs, uzsaukdams: „Tiš perēt, tiš perēt!"

Dzeguze daudz neko nemodusi, atbildējusi mierīgā prātā:

„Kas kūkos, kas kūkos?" un aizlaidusies, it kā nekas nebūtu no-

ticis.

Tadel vel šo baltu dienu čakstena tēviņš, kamēr mātīte perē,
dzenājot dzeguzi: „Tiš perēt!" lai neiedētu atkal olu viņa perēklī.

185. Melnais teteris.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Melnais rubenis (teteris) ieskrējis namā, kur patlaban gala,

riņķī griezdamās, stipri mutuļodama, vārījusies. Tas šim brīnum

paticis, tādam nemierniekam, tūliņ steidzies purva malā, kur ne-

viens neredz, un smiedamies sācis tikai riņķī griezties, vēl sauk-

dams: „Bur, bur, bur, bur!"
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186. Baltais rubenis.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Baltais rubenis aizlaidies gana puikas stabuli noklausīties;
bet taī dienā puikam tikai terkšķeles bijušas rokā. Rubenis ieklau-

sījies tās pašas un aizlaidies terkšķēdams.

187. Zīle.

1. Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. O. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 363.

Zīle nolaidusies pagalmā, staba galā, un skatījusies, kur mei-

tas, vai nedziedās? Bet pieaugušie visi bijuši pie darba; tikai

divi bērni, saimnieces puika un kalpa puika, tikmēr dzīvojušies,
kamēr sanīdušies. Kalpa puika saķēris mazāko pie matiem un

plūkdams saucis: „Čī, čī!" Pašu laiku arī saimniece pārradusies.
Zīlīte nometusies saimniecei pie kājām, knābusi un stāstījusi:
„Čī, čī!" kā bērni uzvedušies. Tādēļ viņa vēl šodien pārnākdama
pastāstot kādas jaunas ziņas.

2. R. Tabine Latgale.

Zeilīte cikom skraidīja, cikom meklēja, kur bvus muocītīs

dzīduot, i vosora puorguoja. Nabadzīte pamanējuse, ka puorguoja

svltais, jaukais dzīsmu laiks, un cvti spuornuoti bruoli jau prūjom

laidjās, vai nūlvka muzvkas reikus, žēli aizčīpstēja: „Cik vīn,

cik vīn!"

188. Vālodze.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. O. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 362.

Vālodze skrējusi uz Daugavu no laiviniekiem dziesmas mā-

cīties; bet, par nelaimi, tobrīd neviens nedziedājis. Nu laidusies

atpakaļ un ieraudzījusi tādu gabalu tālāk vecīti upmalā guļam.

Pieskrējusi klāt un paknābusi, lai celtos augšām; bet, are, kur nu

celsies: bijis noslīcis. Nu dusmojusies pati uz sevi, ka tādu knā-

bājusi, sacīdama: „lemests ņerms Daugavā — sapuvis, apēdu, vē,
vē!"

189. Vīstiķis.

Aronu Matīss Bērzaune. LP, V, 28. O. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 364.

Vīstiķis (vītītes ķauķis) ieraudzījis jaunu puisi ecējam. lelai-

dies sīkos smalkos krūmos paslēpties un nu tikai klausījies, kā



377

puisis trallinājis, visādi izlocīdams svilpojis. Mēģinājies puisim
pakal un tā no tā laika palicis pie tādas dziesmas, pie tādas iera-

šas: arvienu sīkos krūmos uzturēties un liegi, čukstoši pasvilpot.

190. Grozgalvis.

Aronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 28. 0. Dāhnhardt, Natursa-

gen, 111, 362.

Grozgalvis (griezgalvis, tītiņš) ielaidies mājās, kur patlaban

gani durvju priekšā azaidu ēduši. Bet saimniece, skopule, nemaz

nepielējusi putrai pienu. Ēduši, ēduši, uz vienu reizi sāks tikai

ganu meita aurēt: „Piena, piena! — piena putrai!"
To grozgalvis ielicis cienā, un gribējis jau aizlaisties, te pa-

manījis, ka saimnieks namā alu dara. Kamēr tur skatījies, atnā-

cis kaimiņš, prasīdams saimniekam, kam šodien alu darot?

„Rīf Miķelis!" saimnieks atbildējis. Un, re, nu grozgalvis ari

tos vārdus vēl piemācījies. Tādēļ tam divas dziesmas pavasarī:

„Piena, piena! — piena putrai!" un rudenī: „Rīt' Mikēlis, rīt'

Mikēlis!"

191. Zoss valoda.

A. Lerchis-Puškaitis Džūkste un Pienavā. „Musu tautas

pasaka s", 11, 15.

Zoss saka uz cilvēku bērniem: „Re, re, kur grāmata! Re, re,

kur grāmata!"
Bet kad zosu bars nodomājis paslepen labībā iet, tad tās

runā: „Pa div' pie viena! (labības stiebra). Pa div' pie viena!"

Labībā nonākušas, saka turpretim otrādi: „Katra pie viena, katra

pie viena!"

192. Zeltgalvītis.

R. Tabine Latgale.

Mazais svla zaltgalvīts skrēja car medinīkim, kuri sakruovuši

gunkuri, cepja brīdi. Nūtupīs tyvuokā zorā, pasabreinuoja, pa-

grūzija mozū galviņu un skaisti aizdzīduoja:

„Pīci mani gyva,

Seši manis naapedja.
Treis ass sadaga uzula molkas,
Cikom mani capvnuoja,
Cikom mani svylynuoja."

Un šū dzīsmiņu vēl nyu jis dzīd.
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G. Zivis.

250. Zivis peld uz derībām. Šķaunadzis ieķeras laša

astē un uzvār. Sal. 275.

252. Līdeka ar čūsku peld uz derībām. Līdekas

draudi, ja viņa uzvār.

253. Zivis tīkla. Maza zivs izlien pa pinuma aci, bet liela

paliek iekšā.

193. Salaka ar ķīsi peld uz derībām.

A. 250. K. Bram a n i s Rīgas apkārtnē. LP, V, 59, 2. AŠ, 11, 34.

0. Dāhnhardt, Natursagen, IV, 92. >Knßaa crapnHa 5, 443.

Reiz Burtnieku ezerā salaka ar ķīsi saderējuši skrieties no

Košķeles līdz Burtnieku Lielajam krogam: kurš būšot naigāks,
tas palikšot ezerā dzīvot; kurš ne, tam jāpošas uz citurieni.

Labi. Bet ķīsis gudrinieks, labi redzēdams, ka ar taisnību vien

galā netiks, pamanījies ieķerties salakai astē un lai tikai nu velk.

Ceļa galā salaka, kā jau tāda žigla, ātri apcirtusies riņķī: „Vai

ķīsis vēl tālu?"

Bet še tev nu! Ķīsis lepni jo lepni uzsauc šij aiz muguras:

„Kur tu tik ilgi biji? Ko izgaidījos!"
Salaka nokaunējusies un saīgusi posusies no ezera lauka. No

tā laika salakas vairs Burtnieku ezerā neesot.

194. Sams un ulis.

1. P. P. Vito 1 i ņ š Lube j ā. Et n. 11, 192.

Sams, domādams, ka Daugavā par daudz grūta dzīve, sāka

iet uz augšu un iegriezās Ogrē. Ogrē viņš satika uli. Kā jau daž-

dien ienācējs, viņš, laipni bildinādams, vaicāja: „Kā te labi klā-

jas?"

Ulis, samu apskatīdams, pie sevis nodomājis: „Ja šitāds tē-

viņš sāks Ogrē dzīvot, tad pēc mazie lai vairs klajumā nerādās.
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Jālūko prom dabūt." Tādēļ viņš atbildēja: „Dien' no dienas te

paliek arvien grūtāka dzīve, nav vairs vecie laiki. Vai tu domā,
ka mēs uli šitik mazi vien bijām, kā tagad es? Tu gan esi liels

un brangs, bet mans tēva-tēvs bija citāds tēviņš. Pār pieri vien

viņam jau bija pieci sprīži, un kur tad vēl garumā? Bet redzi,
kāds nu es izskatos, laikam gan mums uliem būs pēdīgi pavisam
jāsadilst, ja šitādi laiki ilgi pastāvēs. Nedomā Ogrē labumu re-

dzēt! Kad kurmet tik vari cauri spiesties, tad dzīvo Daugavā,
tā ir lielāka un nav tik skaudīga kā Ogre."

Sams dzirdēdams, ka Ogre tik plāni klājoties, domāja pie se-

vis: „Kas man nekaiš Daugavā, kad citur nav labākas dzīves?"

Ula meliem sabaidīts, sams aizgāja atkal atpakaļ uz Daugavu.
No tā laika nav neviens sams Ogrē redzēts.

2. J. Rubenis Ērgļos.

Ulis stāstījis par savu likteni tā: „Kad es agrāk dzīvoju kalnu

starpā (t. i. upē), tad man bija pieci sprīži acu starpā, bet kamēr

iegāju ezerā, nu esmu tik maziņš, maziņš." — Še sakāmam vār-

dam taisnība: „Kas daudz grib, tam maz tiek."

195. Puika ar zivi.

Fr. Brīvzemnieka krājuma, CSopmua., 41.

Pie viena ezera reiz dzīvoja skolnieks, viņš bieži gāja uz

ezeru un berza tur zivim maizi. Zivis bija tā pie viņa pieradušas,
ka viņš ar tām varēja rotaļāties: viņas no šā nemaz nebaidījās.
Sevišķi viņš bija iedraudzējies ar vienu lielu zivi. Viņš varēja sē-

sties tai pat mugurā un vizināties pa ezeru. Pēdīgi zivs to nesa

pāri no vienas ezera malas uz otru. Puikam tas ļoti patika, jo viņa

māja bija vienā ezera malā un skola otrā. Katru rītu, kad puikam

bija jāiet uz skolu, viņš uzsēdās savai zivij mugurā un pārcēlās pār

ezeru, un pēc mācībām tāpat atkal atgriezās atpakaļ.

Reiz puika saslima un ilgu laiku nevarēja iet uz ezeru, bet

zivs ezermalā to gaidīja un nevarēja sagaidīt. Tā gaidīdama, viņa
pēdīgi no bēdām nobeidzās. Kad puika atkal palika vesels, viņš
tulin aizgāja uz ezeru, bet savas zivs tur vairs neatrada. Arī viņš
nu sāka zivs dēļ stipri bēdāties, kamēr beidzot arī pats nomira.

Piezīme. Šeit, kā liekas, pazīstamā teika par Arionu (levads 33 un 34)
ir samaisījusies ar pasaku par draudzīgo čūsku (levads 45). P. Š.

196. Lielā zivs.

1. G. Dandenis Gatartā. LP, V, 26.

Reiz jura redzēta tik liela zivs, ka bēdas: spuri vien stāvējuši

gaisā, kā vesels mežs un augums bijis tik liels, ka astes galu ne-
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maz nevarējuši saredzēt. Zivij arī bērns bijis līdz. Un tas jau pa-
bāzis galvu Daugavas grīvē; laime, ka nenācis šurpmāk, citādi

Rīga būtu noslīkusi. Lielā zivs dažas dienas sastāvējusi jūrā.
Beidzot izsūtījuši veselu kara spēku kuģos, lai maitātu nost; bet

kāds vecs karavīrs teicis: „Neaiztiksim! citādi pasitīs asti, sašlun-
cinās ūdeni un noslīcinās vai visu pasauli." Neaiztikuši arī un tas

bijis labi.

Vēlāk zivs, prom iedama, ierijusi zvejnieku ar visu laivu.

Zvejnieks citādi gan palicis vesels; tikai zivs vēderā bijis nejauki
tumšsun ēst arī gribējies. Te atminējies, ka laivā malka līdz un

kabatā šķiltavas. lešķīlis uguni, sakūris un nu tikai griezis zivs

treknumus un cepis un noēdies labi. Zivs tāpat būs manījusi sā-

pes, tādēļ izspļāvusi šo ar visu laivu atkal dienas gaismā.

2. P. $. no sava tēva-tēva Raunā.

Jūrā dzīvojot liela zivs, kuru saucot par Lēvijatānu. Kad šī

zivs par naktim skraidot, tad viņas spuras atspīdot pie debesim.

Tas atspīdums esot kāvi. Reiz šī zivs ienākusi Daugavā un nu

visi ļaudis sabijušies, ka noslīcināšot visu Rīgu. Tad pavēlēts vi-

sās baznīcās Dievu lūgt, un aizliegts ar pulkstenim zvanīt un ar

zirgim braukt, lai nesabaidītu lielās zivs. Trīs dienas viņa tur

gāsi, kamēr a(t)kar lēnām izgāsi no Daugavas. Tā nu Rīga bīsi

izglābta no slīkšanas.

Piezīme. Še, kā redzams, pasaku liela zivs ir samaisīta ar bfbeles

levijātanu (Ijābs, 40 un 41). P. Š.

3. G. Dand c n i s Gata r tā. LP, V, 25.

Jūrā vienā vietā griežoties milzīga vērpute. Pie šīs vērputes
glūnot liela zivs. Ja kāds kuģis vērputē iekļūstot, tad zivs ap-

rijot slīkoņus.

Reiz kāds kuģis ieskrējis taī vērputē. Bet kuģinieki ātrumā

vēl dabūjuši mirušu matrozi virvē iesiet un zivij par ēsmu pa-

sviest; turpretim otru virves galu stipri jo stipri piesējuši kuģī.
Lielā zivs tūliņ norijusi mironi, un peldējusi projām, bet caur to

laimīgi izrāvusi kuģi no vērputes skaidrā jūrā. Nu pārgriezuši
virvi un palaiduši zivi, lai iet, kur grib.

Tie paši kuģinieki ievērojuši vērputes dzelmē daudz daudz

grimušu kuģu ar salauztiem mastiem, ar veseliem mastiem; cits

kuģis bijis sadragāts lupatās, cits vēl riņķojis gluži vesels.

Piezīme. Par tadu lielu bezdibeni jura, kur ietekot juras ūdens, esmu

dzirdējis no vairāk stāstītājiem. P. Š.
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H. Citi kustoņi.

275. Lapsas skriešanās ar vēzi. Vēzis ieķeras lapsas

kuplajā astē un uzvār. Sal. 250. un 238. Grimm 187. Afa-

nasjevs 15.

280. Skudre velk tādu nastu, kas ir tikpat sma-

ga kā viņa pate. Kraukļa derība ar skudri.

285. Bērns ar čūsku. Čūska ar bērnu dzer pienu no viena

trauka. Grimm 105, 1.

197. Vēzis ar lapsu.
1. A. 275. P. Š. no P. Ze 11 m a s Ikšķ i 1 ē.

Lapsa izsmējusi vēzi, ka tas nemaz nemākot skriet, atpakaļis
vien velkoties. Vēzis sacījis, lai šī nemaz nelieloties, šis vēl šo

varēšot noskriet. Lapsa tūliņ gatava derēt un vēzis arī derības

pieņem.

Abi skrējēji nu nostājas līdzās un norunā mērķi, līdz kuram
abiem jāskrien. Lapsa šaujas kā bulta uz priekšu, bet vēzis jau
pie laika pamanījies ar savām spīlēm ieķerties lapsas kuplajā astē.

Mērķi sasniegusi, lapsa ātri sviežas apkārt skatīties, kad nu

vēzis nāks. Bet vēzis jau sauc aiz muguras: „Es jau sen tevi

gaidu. Kur tu tik ilgi kavējies?"

Ta nu izrādījies, ka vēzis noskrējis lapsu.

2. A. 275 J. Gusts, H. Bīlenšteina „T iermār c h c n" 14.

Vēzis izlīdis no upes un gribējis pa pļavu staigāt. Pienāk lapsa
un prasa: „Kur tu nu vari tikt, tu jau ej vairāk atpakaļis kā uz

priekšu."

Vēzis, liels gudrinieks, atbild: „Vai tu gribi ar mani skrie-

ties?"

Tā nu viņi noder, ka tas dabūs 100 mārciņu zelta, kas pirmais
aizskries līdz tālumā redzamam kokam. Kad nu abi sāka skriet,
tad vēzis ar savām spīlēm ieķērās lapsas astē. Pie koka pieskrē-
jusi lapsa griezās apkārt.
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Tai pašā laikā vēzis atlaidās vaļā un paskrēja kādu gabalu uz

priekšu. Kad lapsa apgriezušies meklēja savu pretinieku, vēzis

viņai uzsauca: „Kādēl tu tik lēnām skrej, es jau ilgu laiku tevi

gaidu?"

Lapsa loti nokaunējās, aizmaksāja 100 mārciņu zelta un aiz-

bēga; bet vēzis ielīda ar savām 100 mārciņām upē.

198. Gliemēzis ar lapsu.

A. 275. A1 fre d s, „P asa ka s", 1893, 22.

Lapsas kūmiņš kādudien bija ieradies ūdens malā savas slā-

pes dzisināt. Te viņš ieraudzīja gliemēzi. Tam nu viņš, apzinā-
damies savus spēkus, piesolīja līgumu: kurš no abiem pirmais no-

skrietu līdz pilsētai.

„Līkop!" gliemēzis iesaucas piekrizdams, un taisījās bez ka-

vēšanās uz ceļa, gan drusku lēni, bet tomēr tik ātri, cik tas tam

bija iespējams. Lapsa turpretim nolikās pie zemes, lai nogaidītu

vakaru, un tā iesnaudās. Šo atgadījumu gliemēzis izlietoja savā

labā un ielīda slepeni viņas kuplajā astē.

Pret vakaru lapsa devās ceļā un brīnījās, ka viņa gliemēzi
nekur uz ceļa nesastapa. Beidzot viņš domāja, ka tas būs sev

taisnāku ceļu izraudzījis. Bet kad tā nonāca pie pilsētas vārtiem

un no gliemēža vēl arvien nebija ne vēsts, viņa lepni apgriezās un

nicinādama sauca: „Gliemēzi, vai drīz nāksi?"

„Esmu jau šeit!" lapsa dzirdēja sev aiz muguras. Gliemēzis

bija nemanot no astes izlīdis, un nu nāca jau no pilsētas puses lap-
sai pretim.

Ta nu augstprātīgai lapsai bija jāatzīstas, ka derību pazau-

dējusi.

199. Ezis ar lapsu.

A. 275. S. Cybuls, N. Rancāna krājumā.

Vīnu reizi lopsa staiguoja pa mežu barības maklātu, un stai-

godama izguoja uz desmit verstu garu gruovi. Tur jei sateik ezi

un sveicvna: „Vasals, kurn!"

Ezis atbild: „Vasala, vasaļa, kūmiņ!"

Lopsa prosa jam smīdamīs: „Kurn, vai gribi īt ar mani skrī-

tūs?"

Ezis atbild: „Varu īt skrītūs, kod cik tuoli."

Lopsa prosa: „A iz kuo mēs sadareisim?"

Ezis soka: „Man, kūmiņ, kod iz kuo!"
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Lopsa soka: „Sadareisim uz bārnu! Juo es apskrīšu tevi, tod

tu man dūsi šovus bārnus; juo tu apskrīsi mani, tod es dūšu tev

šovus bārnus."

Ezis ir ar mīru, nu It abi skrītūs pa gruovi desmit verstu tuo-

lumā, un obēji nūstuoj vīnuodā attuolumā. Lopsa prosa: „Kumiņ,
vai jau sazataisējīs?"

Ezis atbild: „Pagaidi vel drusku!"

Lopsa ari gaida, bet par tu laiku ezis īzapynas lopsai aste un

soka: „Jau gan!"

Lopsa kai dūd skrītīs pa gruovi, dyuņa vīn grīžās pa gaisu.
Skrīn, skrīn — nūskrīn da gruova gola, un kai svīžas atpakaļ, tai

ezis izskrīn nu astes un sauc: „0, kūmiņ, es jau sen tevi gaidu."
Lopsa padūmuoja — nikuo dareit — kluot viņš ir. Jei prosa,

lai ezis vēl reizi īt atpakaļ skrītūs. Ezis ir ar mīru un īzatynās

ūtru reizi lopsai astē. Lopsa skrīn atpakaļ un nūskrīn da gola.
Kai jei svīžas atpakaļ, ezis otkon izskrīn nu astes un sauc: „Ku-

miņ, es jau sen tevi gaidu."

Lopsai daguoja atdut sovi barni ežam. Gudram i gudra na-

laime.

200. Ezis ar zaķi.

1. A. 275. R. Vul f s oziņ o s. LP, V, 59, 1. AŠ, 11, 59.

cīapiiHa 5, 442. 0. Dāhnhardt, Natursagen, IV, 71.

Ezis sarunājas ar savu brāli, otru ezi, zaķi piejokot.
Mežmalā bija dziļš grāvis; abi eži nostājās viens vienā grāvja

galā, otrs otrā un tad tas ezis, kas šinī grāvja galā, teica uz zaķi:

„Nu, klausies, zaķi! Tā tu izlielies: liels skrējējs, liels skrējējs;
bet man gandrīz prāts tevi noskriet."

„Ej, ej, ej! Tad lai man ūsas norauj, to neticu."

„Ko tur ticēt, ko neticēt, derēsim: ja tu mani noskrietu, tad

izrauji manam kažokam desmit dzeloņus; ja es tevi noskrietu, tad

izraušu no tavām ūsām desmit spalvas. Ja? Vai tā paliek?"

„Zinams! Bet man tikai žel tavs kažoks."

„Un man atkal tavas ūsas! Bet tad tu nu, zaķi, ka liekas,
skriesi pa grāvja malu, es pa grāvja dibenu."

Labi. Zaķis aizskrēja kā viesulis un karstumā nemaz neap-

skatījās, vai ezis arī skrien, vai ne. Aizskrēja otrā galā, ezis jau
priekšā: „Vai dzirdi! Kur tu tik ilgi? Es gandrīz nosalu tevi gai-
dīdams."

„Ne, ne, ezīti, man šoreiz nokļūdījās, skriesim vel atpakaļ."

. „Labi, skriesim!"

Un zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet otrā galā atkal ezis jau
priekšā: „Vai dzirdi! Ko tu te mani saldē, dodi tās ūsas!"
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„Ne, ne, ne, ezīti, skriesim vel tikai šoreiz, kas tad bus, tas

būs."

Zaķis aizskrēja ka viesulis. Bet otra gala atkal ezis jau

priekšā: „Vai dzirdi, dodi tās ūsas, vairāk ar tevi nespokošos."

Neko darīt, bij jādod. Ezis izrāva zaķim desmit ūsu spalvas
un iebakstīja piecas savam brālim pie lūpām, piecas sev pašam.
No tā laika visiem ežiem tādas zaķa ūsioas pie lūpām.

2. A. 275. Ēdolē. Et n. IV, 1694. LP, VII, 11, 42, 1, 1.

Ezis un zaķis salīguši savā starpā, ka tas, kas ātrāki noskries

līdz norunātai vietai, dabūs no uzvarētā viņa spalvu. Ezis, apzi-
nādamies savu nespēcību tanī ziņā, apņēmies zaķi pievilt. Viņš

nostādījis jau agrāk norunātā vietā savu mātīti. Kad zaķis no-

skrējis norunātā vietā, tad eža sieva tur jau bijusi priekšā — tā

teikusi, ka esot ilgi jau gaidījusi — un izrāvusi zaķim viņa spalvu
un ar to izgreznojusi savu un sava vīra vēderu.

201. Vārna ar vēzi.

1. E. X o z 1 o v s k i s, „L o b ā sāk 1 a" I.

Vuorna sagyva vēzi un, atsasāduse veitulā, gribēja baudeit

brūkasti. Vēzis, radzādams, ka nuove ir kluot, suoka lvugtīs:

„Palaid", soka, „vuorneņ, mani vaļā, es asu lobs skrūders un tev

par tū sašvušu zīmai svltus svuorkus."

Vuorna paticeja vežam un palaidja ju vajā. Vēzis aizruo-

pouja uz upi un vairs vuornai nasaruodeja.
Kad atguoja zīma, tyka solts laiks, vuorna suoka meklēt vēža,

lai dabuot nu tuo apsūleitūs svuorkus. Bet cik jei nameklēja vēža,

krākdama: „Skrauč! skrauč!" — tys vys nāatsasaūcja.
Tai i palvka vuorna bez syltim svuorkim. Un vēl leidz šai

dīnai vuornas vys meklēj vēža, krākdamas: „Skrauč! skrauč!"

Bet vēzis nāatsasauc.

2. R. Tabine Rēzekne.

Vuorna, staiguodama pa azarmali, atroda vēzi. Prīcīga, ka

byus lobs kimūss, saķēra tū un nesja uz perēkli. Vēzis radzādams,

ka nuove tyvojas, suoka pruotuot, kai nū tuos atsapestēt. Te jis

suoka vuornu slavēt, un sūlejuos sašvut tai jaunu skaistu un syltu

apģērbu, juo šis asūt lobs skraucis [jeb kraucis no polu un balt-

krievu „kraviec" skroderis]. Lai tik palaižūt šū azarā zirkles pa-

tacvnuot. . .

Vuornai tei runa patyka. Jei palaidja vezi un tys uotri Iruo-

puoja vudinī. Nu tines vēzis teicja: „Sauc sova skrauča!"
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Vuorna dūmuoja, ka viņai jāsauc vēža, vina suoka liduot viers

yudiņa un klīgt: „Skrauc, skrauc!" Bet vēzis naatsaucja.

I šudīn vuorna, skrīdama par vudini, klīdz: „Skrauc, skrauc!"

bet skraucis kai naīt, tai naīt svuorku švutu.

202. Vēzis un žurkas.

J. Šteinerts Murumuiža, A. Bīlenšteina krājumā. LP, VI, 63.

0. Dāhnhardt, Natursagen, 111, 16.

Žurka aizgāja upē mazgāties, bet vēzis ierāva viņu dzelme.

Tad_ žurka teica: „Laid mani vaļā un nāc labāk līdz uz manām

mājām!"

Vēzis gāja arī līdz. Aizgāja žurkas mājā, sanāca pulka
žurku vēzi skatīties. Bet šī žurka sacīja: „Vēzi vajaga notiesāt

tā, kā viņš visu mūžu ačgārni staigā!"

Un nu žurkas sadabūja melnu šņorīti, iesēja vēzim astē un

vilka ačgārni uz upi atpakaļ. Vilka, vilka, krasta malā šņorīte
pārtrūka un vēzis nomocīts, apreibis ačgārni iekrita upē atpakaļ.

Un, lūk, vēl šo baltu dienu vēzim ļipā ir melnais šņores galiņš un

ačgārni lai viņš vēl rāpo.

203. Gailis un varde.

M. Aro n s B ē rzau ne. Et n. IV, 1894. „Musu tautas pasaka s", 11, 14,

LP, VII, 11, 47, 14.

Varde, satikusi no rīta gaili, dod tam labu rītu: „Labrīt! aug-

stu dziedātājs."
Gailis atbild: „Labrīt, labrīt! augstu lēkātajā."

Varde it priecīga iesaucas: „Redz, prot arī otram godu dot."

204. Sikspārnis zvēru un putnu kaŗā.

Liepsalu Jēkabs Koknesē. Etn. IV, 96.

Agrākos laikos zvēri un putni veduši lielu karu, kurš vilcies

loti ilgi, kādēļ arī dažreiz uzvārējuši putni, dažreiz atkal zvēri.

Sikspārnis, gribēdams izlikties par lielu varoņu skraidījis no_ vie-

nas pulkas pie otras. Kurā dienā putni uzvārējuši, tai dienā tas

piedalījies pie putniem, un kurā dienā zvēri uzvārējuši, tai dienā

pie zvēriem. i

Pēdīgi, kad karš beidzies, tad sikspārni ne katra pulka nav

uzņēmusi pie sevis, viņa nepastāvības un lielības dēl. Tā tad arī
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vel tagad viņš nedrīkst diena rādīties, nei arī nakti droši sev ba-

rību meklēt. Dienā to uzvaktējot zvēri un naktī plēsīgi putni.

Piezīme. Šī Aisopa un Faidra pasaka ir pazīstama arī Ķīnā, kādēļ var

būt, ka viņa ir pārnesta pie mums arī ar mutes vārdiem, lai arī uzrakstīta, cik

mums līdz šim ir zināms, ir viņa tikai reiz. P. Š.

205. Bezdelīga, sikspārnis un ērkšķis.

t. J. P r ie d c no A. Vilc i ņ a Do 1 ē. Et n. IV, 95.

Reiz bezdelīga, sikspārnis un ērkšķis nodomājuši lādēt kuģi
ar zeltu un sūtīt to pār jūru. Bezdelīgai pašai bijis zelta diezgan,
bet ērkšķim un sikspārnim nebijis, tādēļ abi pēdējie aizņēmušies
no citiem. Kuģis ticis nosūtīts uz jūru, bet te tas ceļā noslīcis.

Tagad naudas aizdevēji gājuši un prasījuši ērkšķim un sik-

spārnim, lai tie atdotu aizdoto zeltu. Sikspārnis, manīdams nau-

das aizdevējus nākam, paslēpies, bet ērkšķim, nabadziņam, tie

ņēmuši un apķīlājuši mantu, atņemdami pat drēbes.

Tāpēc vēl tagad sikspārnis nedrīkstot dienu rādīties, bet no

naudas aizdevējiem slēpdamies, tikai pa naktim lienot no savas

alas laukā. Ērkšķis turpretī plēšot garām gājējiem cilvēkiem sa-

vas drēbes, bet bezdelīga skrienot pa ūdens virsu, gaidīdama vēl

tagad savu zeltu no ūdens nākam.

Piezīme. Šī Aisopa fābula varēja izplatīties no J. Bankina tulkotās

pasakas („Šis un tas"' I, 1872, 17), bet ir tomēr izvērtusies citādos va-

riantos. P. Š.

2. Bērzaune. Etn. I, 71.

Dadzis ar sikspārni sataisījuši kuģi un sūtījuši to ar drēbēm

uz svešām zemēm. Kuģis jūrā noslīcis. Ar to žēlumu dadzis ķe-
roties arvien pie drēbēm, arī sikspārnis, kur nakti redzot ko

baltu, tur tūliņ klāt, it kā savas drēbes meklēdams.

206. Skudre un sisenis.

P. Š. no sava teva-tēva Rauna.

Skudre strādāsi visu vasaru, taisīsi savu maju un krasi zie-

mai pārtiku. Sisenis tikai lēkāš, dziedāš un priecājies.

Rudenī uznācis auksts laiks un siseņam nebīš ne mājas, kur

sasildīties, ne barības ko ēst. Badā novārdzis, viņš aizgāš pie
skudres palīdzību lūgties. Skudre prasīsi: „Ko tu par vasaru

darīji?" '

,

Sisenis atbildēš: „Dziedāju un lēkāju."
Skudre sacīsi: ~Kad tu nestrādāji, tad tev bus jāmirst bada!"
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Ta nu laiskajam siseņam bīš no aukstuma un bada jānobei-
dzas.

Pļezīme. Šī Aisopa fabula bus pārnākusi pie mums laikam tikai ar

grāmatām. Tulkojis to ir jau vecais Stenders (19) un izplatījis P. E. Šacs (5).
P. Š.

207. Zelta zivtiņa un zaļā varde.

A. Lakševics Talsos, T. Dzintarkalna krājuma.

Vienā ezerā dzīvoja dzelmes ķēniņš, kuram bija loti skaista

meita, kas reiz piepēži pazuda. Ķēniņš domājis, ka viņa būšot

mežā apmaldījusies, bet cielaviņa viņam izstāstījusi, ka tur vh.ia
nāras neesot. Ķēniņš nu gribējis izsūtīt savas zivis, lai izmeklē

visus ūdeņus, bet no krasta viņš dzirdējis vienu balsi saucam:

„Pagaidi, pagaidi, nesteidzies tik ātri, gan jau iztiksim!"

Runātājs bija kurmis, un keniņš tam uzsauca it ka sadusmo-

jies: „Ko tu gribi?"

Kurmis stāstīja: „Tava meita ir aiz deviņiem kalniem apakš
zemes pie rūķu ķēniņa."

Šo dzirdot, dzelmes ķēniņš tapa bēdīgs, jo rūķu ķēniņš bija

viņa ienaidnieks, kas nu gribēja ar varu viņa meitu par sievu

dabūt. Dzelmes ķēniņš griezās atkal pie savām zivim un vaicāja,
kas gribētu viņa meitu glābt? Neviena zivs neuzdrošinājās to

darīt, tikai beidzot pieteicās viena maza zivtiņa. Ķēniņš bija arī

ar mieru, lai viņa iet.

Tai pašā laikā nāra atradās rūķu ķēniņa pilī un bija loti ne-

laimīga. Viņa apmierinājās tikai tad, kad viens rūķu pareģis ap-

solīja, ka viņa drīzi tikšot mājā. Nu sāka taisīties uz kāzām un

gribēja tīrīt un mazgāt rūķa pili, bet apakšzemes rūķiem jau ne-

bija ūdens. Tai pašā laikā atpeldēja dzelmes ķēniņa zivtiņa ar

ūdeni un rūķu ķēniņš to arī ielaida savā pilī. Nāra, ieraudzījusi

ūdeni, metās tur tūliņ iekšā un aizbēga pie sava tēva. Arī pare-

ģim viņa uzmeta zivs apģērbu un tas peldēja viņai līdz ar dzelmes

zivtiņu pakaļ. Rūķu ķēniņš gan vēl svieda smagus zelta putekļus

zivtiņai pakal, lai aizkavētu un noķertu, bet tas viņam neizdevās.

No tā laika mazai zivtiņai, kura dzīvo arī dīķos, ir zelta zvī-

ņas. Bet pareģis, nonācis virspasaulē, nometa zivs apģērbu, pār-

vērtās par zaļo vardi un zīlē tagad laiku.

Piezīme. „Nāras" un „rūķi" gan vel nav drošās tautas tradicijās kon-

statēti un arī pēc satura pasaka izklausās mākslīga. Tomēr aitioloģiskās bei-

gas atgādina īstu tautas pasaku, kas varētu noderēt arī pasaku pētītājiem. No

pasakas gan ir izmesti daži lieki vārdi un arī veseli teikumi, bet dzejiskās

fantāzijas dēl tomēr bija žēl atmest visu pasaku. P. Š.
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208. Vardes novēlējums.

K. Bika Gaujiena.

Rudeni, jau sniegam nākot, gadījies zemniekam uz lauka at-

rast pusnosalušu vardi. Nabaga vardīte gauži lūdzās, lai zem-

nieks to glābtu no aukstuma nāves un aiznestu savā mājā. Pa-

priekšu zemnieks gan ne par ko negribēja klausīties, bet pēcāk,
kad varde apsolījās viņam par to dārgi atmaksāt, zemnieks arī

paklausīja. Viņš to rūpīgi aiznesa mājā un ielika kaktā samazgu

ballā. Tur nu varde sabija visu ziemu.

Kad jau pavasars atnāca un visi citi kustoņi un tārpi ar pa-

vasara sauli tika modināti, tad arī zemnieks piegāja pie ūdens

ballas un sacīja, ka vardei esot jāiet laukā, lai nu tikai dodot so-

līto atmaksu.

Te nu varde pacēlās uz pakaļas kājām un sacīja: „Līka liepa,

taisns lūks, vīzīte kā kurpīte." Ar to varde novēlējusi, lai no lie-

pām varētu plēst lūkus un taisīt vīzes. Zemnieks vardei patei-
cās par tādu vēlēšanu un izlaida to. pie citām māsām.

Varde pielūgusi Dievu, un Dievs nu arī devis liepai stipru un

mīkstu lūku, kādu var plēst arī no līka koka. No tā laika tad nu

arī ļaudis sākuši plēst lūkus un darīt vīzes.

2. J. Rubenis Erglos.

Dievs vēlējis no kustoņu ādām pastalas darīt. Varde to dzir-

dēdama žēlojusies: „Vai, vai Dieviņ, tad ij manu ādu novilks. Lai

labāk cilvēks iet mežā. Līks liepiņš, taisns lūciņš, lai dara vizītes

kā kurpītes!"
Dievs vardes žēlošanos ievērojis un licis, lai no kokiem luki

plīst. Tā nu arī cilvēki sākuši vairāk darīt vīzes nekā pastalas.

209. Labvēlīgs krupis.

K. Corbiks no 67. g. vecas Līnas Bukevicas, Elejas Zeltiņos.

Reiz gājušas divas meitas pa lauku. Kādā vietā tās ieraudzī-

jušas krupi, kurš bijis ievainots un nevarējis paiet. „To draņķi

vajag nosist" pirmā meita sacījusi: „tāds nevienam pasaulē laba

nedara."

Viņa gājusi pie krupja un gribējusi to ar grābekli nosist. Bet

otra meita nav atļāvusi. Tā paņēmusi krupi rokā un aiznesusi

pie ūdens. Tur viņš sācis runāt: „Manai meitai rīt' būs kāzas,

tad tu atnāc ciemā."

„Ja, bet kur tad lai es tevi atrodu?" meita prasījusi.
_

„Nu atnāc tik vakarā, dārzā pie lielā akmeņa, tur es būšu."
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Meita paklausījusi un otrā vakarā aizgājusi pie akmeņa. Tur

viņa satikusi krupi un gājusi tam līdz alā. Alā bijis grezni ierī-

kots, ticis ests un dzerts, kā jau kāzās. Arī meita uzaicināta mie-

loties, ko tā arī darījusi.

„Noņem tanī grāpim vaku", krupis pavēlējis savai meitai, kad

visi bijuši pilna ēšana: „citādi par daudz savārīsies."

Meita paēdusi, un krupis to izlaidis ara. Kad ta pārgājusi
maja, atradusi savu biedreni — otru meitu — aklu.

210. Ļauns krupis.

St. Ulanowska, Lotvsze Inflant Polskich, 89.

Vienai meitai upē mazgājoties uzlēca krupis uz krūtim un tā

piesūcās klāt, ka nekā vairs viņu nevarēja noraut. Ar pakaļas
kājām viņš tā bija iespiedies miesā it kā zemē, tā ka tikai viņa

galvu varēja redzēt un neviens dakteris nevarēja viņas izārstēt.

Tad kāds zaldāts deva padomu, lai noliekot zemē vienu gabalu
zaļas vadmalas, tur lai uzliekot bļodu ar ūdeni un spoguli, bet

meitai lika nostāties tā, ka lai krupis varētu redzēt sevi spogulī.
Krupis, ieraudzīdams sevi spogulī, domāja, ka tas ir cits kru-

pis, nolēca nost un ielēca ūdenī. Tā nu šo noķēruši un meita pa-

likusi vesela.

211. Čūska.

St. Ulanowska, Lotvsze Inflant Polskich, 90.

Pļavās pie Goļaniem reiz dzīvoja lielas čūskas, resnas un

garas kā desas. Reiz, kad vajadzēja sienu pļaut, puiši bija sabi-

jušies un sāka runāt, ja atrastos tāds drošinieks, kas tās čūskas

iznīcinātu, tad viņi tam labi samaksātu. Atnāca nu arī tāds cil-

vēks, kas apsolījās visas viņas līdz pēdējai iznīcināt. Viņš lika

izrakt grāvi, grāvī salikt sausus zarus, šķērsām pārlikt vienu

baļķi, un tad lika aizdedzināt zarus, bet pats uzstājās uz baļķa

un svilpoja. Tad sāka gāzties uz viņu visādi tārpi, bet nevarēja

viņu aizsniegt, jo viņš stāvēja uz baļķa kā uz tilta. Tā viņi visi

iegāzās grāvī un sadega. Beidzot atlīda arī čūsku karalis un lūdza

viņam: „Laid mani!"

Viņš atbildēja: „Nelaidīšu, jo esmu apsolījis iznīcināt jūs vi-

sus līdz pašam pēdējam."
Karalis sacīja: „Labi, es iešu bojā, bet nobeigsies arī tu."

Kā nu viņš sita ar asti, tā pārlauza baļķi, un tas cilvēks kopā

ar čūsku karali iekrita grāvī un sadega līdz ar visām čūskām.
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212. Zaltis.

1. St. Ulanowska, Lotysze Inflant Polskich, 89.

Zalši senāk dzīvoja kopā ar cilvēkiem mājās, kas atradušās

mežos un purvos, ēduši kopā ar bērniem no vienas bļodas, un

arī gulējuši bērnu šūpuļos.

Reiz viens zaltis pašulaik bijis iedējis savas olas šūpulī, kad

bērna māte sadomājusi tur ielikt jaunus salmus un izmetusi vecos

līdz ar zalša olām. Viņa tās tomēr pamanījusi un gribējusi no-

vērot, kas nu notikšot. Zaltis, neatrazdams savas olas šūpulī,
uzlīdis uz krāsns, kur saimniece glabājusi bērnam piena podiņu,
sācis dzert pienu un izlaidis atkal laukā, saģiftētu ar savu ģifti,
lai tā atriebtos par notikušo netaisnību.

Bērna māte pa to laiku atkal atnesusi olas un nolikusi agrākā

vietā, tā ka zaltis, atgriezies atpakaļ šūpulī, tūliņ ieraudzījis, ka

tās ir vecā vietā. Tad zaltis atkal uzrāpies uz krāsns un tikmēr

grūdis podiņu un tinies ap viņu apkārt, kamēr apgāzis podiņu un

izlējis pienu, acim redzot viņš vairs negribējis, lai bērns dzertu

saģiftēto pienu.

2. St. U1 anow s ka, Lotysze Inflant Polskich, 90.

Vienam zemniekam bijis mājas zaltis, atnācis pie viņa kāds

zaldāts sērst, ieraudzījis zalti un gribējis to nosist. Mājas saim-

nieks tam uzsaucis: „Lai Dievs pasarga! To tu nedari! Citādi

man nobeigsies visi zirgi, govis, aitas, cūkas!"

Zaltim bijušas olas uz plaukta, un zaldāts tās paņēmis un

noslēpis, gribēdams redzēt, kas tad notiks. Zaltis, redzēdams, ka

olu vairs nav, briesmīgi saskaities, sācis šņākt un šķiest savu

ģifti uz visām pusēm, tad uzlīdis uz krāsns un ielaidis ģifti arī

ēdiena podiņos.
Tad zaldāts atkal paņēmis zalša olas un nolicis vecā vietā.

Zaltis, aizgājis no krāsns atpakaļ, drīz vien atkal ieraudzījis savas

olas, tūliņ apmierinājies, līdis pie ēdiena podiņiem, sitis tiem ar

asti, griezies ap tiem apkārt un tikmēr grūstījis, kamēr izlējis

saģiftēto ēdienu. Tad tik viņš apmierinājies un atgriezies atkal,

pie savām olām.

213. Circenis pieviļ peli.

1. P. Š. no sava teva-teva Rauna.

Pele noklausīsies, ka rijā viss klusu, tikai circenis uz krāsns-

augšas dzied, pabāzusi galvu no alas un prasīsi circeņam:
„Skripst, vai kūkums mājā?"

Circenis atbildēš: „Ņetu (H-frrv)!"
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Pele tad nu arī izlīdusi no alas un sākusi pa rijas kuļu dencot.

Kaķis, kūkums, tik vien gaidīs, kad pele izlīdīs no alas, un sagrābis
to tūliņ zobos. Pele gan vēl sodīsi circeni par meliem, bet bīsi

arī tūliņ pagalam.

2. J. Sime nov s Dol ē. LP, V, 76. AŠ, 11, 66a.

Pele uzskrējusi krāsns augšā un prasījusi circenim: „Vai

kaprālis maja?"

„Ne, aizgāja kazas!"

Pele tūliņ izlec plānvidū un dzīvo bez bēdām dziedādama,

lēkdama. Te kaķis — kaprālis — kur gadījies, kur ne? — krāpt!

pelei mugurā.

„Lai tava dvēsele manas asinīs noslīktu!" pele dusmas iesau-

cas un tad izdziest kaķa zobos.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, VI, 38. AŠ, 11, 66b.

Pele izlien no aizkrāsnes spraugas, vaicā circenim: „Vai ka-

ķis maja?"

„Nava maja, aizbrauca ar peļu adam uz Rīgu, naci droši, vari

palēkāt!"
Parnak kaķis, vaicā circenim: „Vai nemanīji peles?"

„Kā tad ne, ače tur, tur ielīda!"

4. K. Bankers no L. Aboles Kursīšos. LP, VII, 11, 43, 1.

Pele skrej pa aizskrāsni — satiek circeni: „Labvakar, ķirķu

pons, vai kaķu dams maja?"

„Nav mājā!"
Bet līdz ko pele skrej ara, plāna, ta kaķu dams krāpts! virsu

— pele pagalam.

214. Bites.

P. Š. no sava teva-teva Raunā.

Vasarā, kad bites laiž bērnus, varot vakaros pie_ tropa dzir-

dēt, kā abi bišu tēvi runājoties._ Jaunās saimes_ tēvs mīlā un

smalkā balsī lūdzoties: „Tētīt, tētīt, tētīt!" Vecās saimes tēvs

atbildot rupākā balsī: „Prom, prom, prom!"

215. Odi un zirgs.

1. P. P. Vītolinš Lubejā. Etn. 111, 1893. LP, VII, 11, 32, 6, 1.

AŠ, 11, 36b.

Liels brūns zirgu lacis bija gauži izsalcis. Pa mežmalu stai-

gādams ieraudzīja arāju aram un apņemas to ar visu zirgu apēst.
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Pamazītēm vien vilkās un vagas gala apakš kupla kļava uz kru-

tim uzgulies, gaidīja arāju piedzenam.
Zem vienas kļavu lapas bija liels ods pieķēries dienvidu gulēt.

Ods, lāci ieraudzīdams, prasa: „Ko tu te gaidi?"

„Es gribu arāju ar visu zirgu apēst!"
Ods saka: „Vai tev prāts pie arāja ķerties? Viņš tevi smal-

kās druskās saberzīs. Tu jau nemaz nezini, cik vioš stiprs. Ska-

ties, es neesmu nekāds mazais tēviņš, bet manam tēva brālam

bija citādi gaņģi, kājas bija kā ecēšu galdi un kur tas pats visādi

lielāks par mani. Reiz viņš nometās uz arāju un gribēja tikai

vienu pilīti no viņa asinim dabūt. Bet arājs pacēla piecas lielas

balkas un kā meta vienu virsū, slapjums vien palika tanī vietā.

Ja tu viņam priekšā stātos un viņš tev ar visām piecām balkām

(pirkstiem) laistu virsū, kaulu savā laikā nesalasītu. Labāk palieci
neēdis un laidi lekas vaļā ar veselu ādu!"

Lācis arī domāja: „Kam tad man stāvu galu meklēt, kad vēl

kurmet varu cerēt garu vilkt?" un aizvilkās projām it gludens,
kā tik neredzētu. Tā ods izglāba arāju no nāves.

2. D. Ozoliņš Jaunroze. Brīvzemnieka „Musu tautas pa-

sakas"!, 7. LP, VI, 37. AŠ, 11, 36a.

Odi satiek vilku, kurš pašu laiku iet uz zirgu, un prasa: „Kurp
tad tu nu, kuplasti, iesi, tā noglaudies un aizslēpies?"

„lešu uz ganībām, tur no zirga sev sataisīt brangu pusdienu.

Es viņu nokodīšu un labi sabarošos."

Odi brīnodamies saka: „Ko, vai tu viens pats gribi uzvārēt

zirgu? Tas jau ne mūžam nav tiesa! Mēs reiz pieci tūkstoši

saķēramies ap vienu un tad tik knapi gar zemi nogāzām un pie
tam viņš pusi no mums nospieda. Tevi jau viņš nosistu uz reizi,

kad tu viens pats ietu."

Vilks, to dzirdējis, pārdomāja visu labi, atstāja zirgu un gāja
labāki citur savu laimi meklēt.

3. Ziemelis Jaun-Brenguļos, Brīvzemnieka krājumā.

LP, VII, 11, 32, 6, 2.

Odi un miģeles bija nodomājuši zirgu nokost. Viņi pieķērās

zirgam un koda, koda. Zirgs sāka vārtīties. Tad odi un miģeles
sita rokas kopā un sauca: „Ak, tik kaut par vienu vīru būtu vai-

rāk bijis, tad tas vairs augšā neceltos!"

216. Gliemēzis.

A. Miglava Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz zvēru ķēniņš sataisīja dzīres un salūdza visus zvērus.

Visi sanāca, tikai gliemēzis nebija.
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Otrā dienā ķēniņš satika gliemēzi un prasīja, kādēļ viņš ne-

bijis dzīrēs? Gliemēzis sacīja, ka mājās esot labāk kā viesos.

Zvēru ķēniņš palika dusmīgs un sacīja, lai gliemēzis vienmēr

nes savu māju sev uz muguras. No tā laika gliemēzis nes savu

māju uz muguras.

217. Muša.

St. Ulanovska, Lotysze Inflant Ploskich, 89, 22. Zbior wi a-

domosci do antropologii krāj ow ej 15, 269, 22. N. Dāhnhar d t,

Natursagen, 111, 11. MmaH crapHHa, 5, 438.

Mušai senāk bija ar spalvām apaugusi āda. Bet lācis viņu

senāk reiz aizvedis uz pirti, noplaucējis tur un novilcis visu ādu.

No tā laika mušas laižās plikas apkārt.
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I. Zvēri kopējā darbā.

Sekošie trīs tautas nostāsti par zvēriem kopējā darbā atkal

nav sastopami A. Arnes pasaku rādītājā (sal. vēl F. nodalu), jo ar

savām aitioloģiskām beigām viņi stāv tuvāku teikām. Tomēr

visu šo tradiciju pārcelšanai uz ceturto dalu stāv daudz svarīgi
šķēršļi ceļā. Pirmkārt daži šo teiku motīvi ir ievietoti arī

A. Ārnes rādītājā (sal. 9un 55.). Otrkārt vairāk A. Arnes zvēru

pasakas (sal. 2. 70. 200. 236. 240.) gluži kārtīgi beidzas ar aitiolo-

ģiskiem izskaidrojumiem. Treškārt arī citās fābulās jau ir runa

par zvēru kopējiem darbiem (104. 130. 222.), kādēļ minētie trīs

tautas nostāsti noder it kā par šo fābulu turpinājumu un noapa-

ļojumu. Ceturtkārt daži šo teiku varianti ir īstas pasakas, kurām

jau tā kā tā būtu vieta starp fābulām. Beidzot, kā jau minēts F.

nodaļā, svārstīgos gadījumos ir praktiskāki dot priekšroku nelielai

pirmai daļai, nekā pārāk plašai ceturtai daļai. Lai nu arī ceturtā

daļā šo teiku dēļ neizceltos kāds robs, tad arī tur tiks pielikti va-

jadzīgie aizrādījumi.

218. Zvēri rok upi.

1. P.Š.no sava teva-teva Rauna.

Kad Dievs jau bīš visus zvērus radīš, tad viņš licis tiem rakt

upi, lei būtu visiem ūdens ko dzert. Zaķis ar lapsu esot dzinuši

pirmo stigu un kurmis ar āpšu rakuši pirmo vagu. Līdz ar zve-

rim esot strādāši arī putni, zivis un citi kustoņi.
Kad upe bīsi izrakta, tad Dievs gāš apskatīties, kā katrs stra-

dāš. Kurmis ar lāci bīši pavisam melli nošķīduši ar dubļim, un

Dievs licis, lai par piemiņu viņim spalva ar' paliktu mella. Vilks

esot daudz racis ar degunu un un kājām, kādēļ viņam purns un

kājas atstāti melli.

Tikai vālodze lekasi pa koku zarim un dziedasi, bet nemaz

nav rakusi. Dievs prasīš: „Kādēļ tu nenāci rakt?"

Vālodze atbildēsi: „Man bi žel savas skaistas drebēs ar

dubļim apšķaidīt. Kā lei es iemu rakt?"
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Dievs atbildes: „Kad tu nenāci upi rakt, tad tev ari nebūs

brīvu upes ūdeni dzert."

No tā laika vālodze varot dzert tikai rasu no koku lapām.

Sausā laikā, kad kokos vair nav nekāda mitruma, viņa brēc pēc

ūdens, un Dievs tad arī sūta lietu, lei vālodzes nenoslāptu.
Bute vēl rakušies pa dūņām, kad Dievs atnācis. Viņu ierau-

dzīdams, Dievs prasīs: „Ko mana butīte dara?" Butei nav paticis,
ka viņa nav agrāki ievērota, tādēļ viņa Dievu izmēdīsi. Par sodu

Dievs viņai devis greizu muti un licis uz galvas staigāt.

Arī vēzis vel stradaš dūņas, kad Dievs prasīs: „Kur tad

mans vēzis palicis?"
Vēzis domas, ka viņu ievēros pirmo, atbildes dikti rupi: „Vai

tev acis pakaļā?"
Dievs atbildes: „Par to tev ar' paliks acis pakaļa."
No tā laika vēzis vair neiet uz priekšu, bet atpakaļis.

2. Milda Upciemu-Skaidrītē Kose, Zin. Kom. kr. LP, VI, 16.

Kad Dievs jau bijis radījis kokus, zvērus, putnus, zivis, tad

Daugavas vēl nebijis. Un zvēri, putni, savā vaļā dzīvodami, jau
sākuši ķildoties. Dievam tas nepaticis; tādēļ sasaucis visus zvē-

rus, putnus, zivis pie darba, licis rakt Daugavu. Sanākuši arī visi,
visi. Un zaķis ar lapsu, veiklākām kājām, tūliņ mērojuši upei
ceļu: zaķis lēcis papriekšu, lapsa atkal pa zaķa pēdām ar kuplo
asti ievilkusi robežas. Kurmis, zemes urķis, pa ievilkto robežu

dzinis pirmo vagu, bet āpsis vagu pakasījis lielāku; lācis atkal, kā

jau stiprinieks, klēpjiem vien grābis zemes un bēris gubās (lūk,

tādēļ arī Daugavas krastos tie kalni gadījušies). Arī citi zvēri,

putni strādājuši, ko nagi nes un tā drīzi vien Daugavas grava

bij izrakta.

Nu Dievs atnācis padarīto darbu apskatīties un vispirms pa-

manījis lāci ar kurmi, kas, kā no darba nākdami, viscaur bijuši

melni, dubļaini. Viņš brīnum uzslavējis abus par čakliem strādnie-

kiem un vēlējis tās pašas drēbes arvienu nesāt kā godājamu pie-

miņu. Ir vilkam, kas daudz bij pūlējies ar purnu un kājām, atstājis
tās melnas uz mūžu.

No putniem visčaklāki esot strādājušas zoss ar pīli; tām Dievs

tad atvēlējis upē mazgāties un peldēt; bet citiem putniem, kas

drusku mazāk pūlējušies, vēlējis tikai upes ūdeni dzert.

Un, kamēr tur ar tiem citiem runājis, Dievs pacēlis acis,

ieraudzījis vienu pa koku zariem lēkājam, svilpojam, tas bijis lietus

putniņš (klijāns, vālodze). Dievs vaicājis: „Nu ko tad tu te lēka?

Vai tu nemaz nestrādāji?"

„Kur tad nu es tik rupju darbu_ strādāšu, man jau smalki

svārki mugurā; iekāpu gan upē, gribēju sakt, bet apskatījos, kur
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tad manas dzeltenas bikses, tas samaitājušas, un ta apdomājos
labāk nekā nedarīt."

„Tā, tā! Tad dzeltenie svārki tev vairāk par ļaunumu, nekā

par labumu. Nu labi, paturi tad savus dzeltenos svārkus un tās

pašas bikses ar visiem dubļiem, cik todien, iekāpjot vien, notaisī-

jušās; bet mūžam tev nebūs brīv dzert skaidra ūdens ne no upes,

ne avota, ne arī dīka, ar rasas lāsēm, kas uz akmeņiem, tu dzisi-

nāsi slāpes."
Un vēl šo baltu dienu lietus putniņam šis sods jānes; kad

negaisam tuvojoties citi putni sen jau apklusuši, tad viņš vien

vēl žēli raud par savu toreizējo lepnību.

Ja, un tā nu Dievs, lietus putniņu nosodījis, pagriezies drusku

sāņus, ieraudzījis buti pa smiltim vārtāmies un žēlodamies ietei-

cies: „Ak tu, butīte, nabadzīte, kā tu arī pa smiltīm vārties."

Bet bute pārgalvība medījusi pakal: „Ak ķu buķīke, nabaģīte,
kā tu pa smilķīm vārkies!"

„Labi!" Dievs teicis, „kad tu mani mēdi, tad lai tava mute

arī paliek tik šķība (greiza), kā tu viņu mēdīdama savilki."

Un re, vel šodien butei mute greiza.

Beidzot Dievs vaicājis: „Bet, kur tad vēzis? Vai tas nemaz

nav redzams?"

„Ka, vai tev acis pakala, ka mani neredzi?" vēzis rupji atbil-

dējis.
Par tadu atbildi vēzis dabūjis lielu sodu: visu mūžu pašam

acis jānēsā pakaļā.
Pēc tam Dievs ar zelta kausu gravā ielējis ūdeni, norādījis

uz kuru pusi būs tecēt un nosaucis jauno upi par Daugavu.

Pēc cita (Rīg. Zin. Kom. kr. no nezināma uzrakstītāja) esot

tā bijis:

Toreiz, kad pasaulē vēl nebijis upju, putni ar knābiem sākuši

tās rakt. Visi uzcītīgi vien rakuši; tikai klija ar vālodzi slinko-

juši. Kad upes izrakuši — putni nosprieduši, ka vālodzei un klijai
nav brīv dzert no upes. Tādēļ šie abi vēl šodien kliedzot, lai lie-

tus lītu, ka varētu no koku lapām padzerties.

3. ŠirninS Bruknā. Etn. I, 1891. LP, VII, 11, 50, la.

Kad Dievs jau bija radījis kokus, mežus, krūmus, zvērus,

putnus un zivis jūrā, tad Daugavas vēl nebijis. Visi zvēri un

putni, bez darba būdami un savā vaļā dzīvodami, sākuši toreiz

savā starpā ķildoties un nīdēties.

Lai šādas ķildas reiz beigtos, tad Dievs nolēma zvēriem un

putniem dot darbu. Viņš sasauca visus zvērus, putnus un zivis.

Tie, viņa balsi dzirdēdami, nāca tūdaļ klausīties viņa pavēles.
Kad visi bija sanākuši, tad Dievs viņiem vēlēja rakt Daugavu.
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Tūdaļ darbs arī sākās, jo visi zvēri, putni un zivis itin naigi

sāka strādāt. Zaķis un lapsa — tiem bija veiklas kājas — mērīja
upei ceļu: zaķis papriekšu lēkdams un lapsa pa zaķa vilkto stigu
ar kuplo asti vilka upei robežas.

Kurmis, zemes urķis būdams, vilka tūdaļ pirmo \agu un

āpsis, to kasīdams paplašināja. Lācis, kā jau liels stiprinieks, nesa

zemes klēpjiem vien un bēra gubās; tādēļ tad arī gar Daugavas
krastiem ir kalni. Tāpat citi zvēri, putni un zivis strādāja, ko

nagi nesa un visas ķildas bija beigtas. Naigi strādājot, darbs

ātri šķīrās un upes grava drīzi bija izrakta.

Nu nāca Dievs apskatīt padarīto darbu un arī lūkoties, vai

visi viņa pavēli izpildījuši un strādājuši. Pirmos tas redzēja kurmi

un lāci, kuri vēl nebija spējuši no darba dubļiem notīrīties. Dievs

tos ļoti slavēja par čakliem strādniekiem un vēlēja tiem par godu
nēsāt tādas drēbes, kādas tie strādādami bija notaisījuši. Vilkam,

kurš daudz bija pūlējies ar purnu un kājām, tas arī atstāja tās

uz mūžu melnas. Zosi un pīli arī Dieviņš slavēja par čaklām

strādniecēm un atvēlēja tām upē peldēt un mazgāties. Citiem

putniem, kas arī strādājuši, bet ne tik čakli, Dieviņš atvēlēja tikai

dzert upes ūdeni. Dieviņš apskatīdamies ieraudzīja lietus putniņu

pa koku zariem lēkājam un svilpojam. Dieviņš viņam prasīja,

kādēļ tas neesot strādājis, kā citi putni?

Lietus putniņš atbildēja itin aši, uz saviem smukajiem, dzel-

tēnajiem svārkiem rādīdams, kā gan lai ar tādām smukām drē-

bēm tādu rupju darbu strādājot? Pat Dieviņam pašam tas nebūtu

paticis, kad tas savus dzeltēnos svārkus būtu nosmērējis ar du-

bļiem. Gan viņš esot gribējis strādāt un pūļēties tāpat kā citi,
bet tiklīdz kā tas iekāpis dubļos — tas samaitājis savas dzeltēnās

bikses un lai visu apģērbu nesamaitātu, viņš labāk nestrādājis

nemaz.

To dzirdēdams, Dieviņš atbildēja: „Kā redzams, tad tavi

skaistie svārki tev vairāk par ļaunu, nekā par labu. Paturi tad

arī savus svārkus un ar dubļiem notaisītās bikses! Bet mūžam

tev nebūs dzert skaidra zemes ūdens, ne no upes, ne avotiņa,
ne dīķa; tikai ar rasu, kas ir uz kokulapām un ar to ūdeni, kas

ir uz akmeņa, tu varēsi slāpes dzesēt un izslāpušo sirdi spir-
dzināt."

Tādēļ vēl šo baltu dienu lietus putniņam jācieš slāpes. Kad

negaisam tūvojoties citi putni apklusuši, tad vēl lietus putniņš

žēli, žēli raud par savu lepnumu. Pēc tam Dieviņš ieraudzīja buti,

kā tā pūlēdamās pa smiltīm vārtās un nožēlodams teica: „Ak tu,

nabaga butīte, kā tā pa smiltīm vārtās!"

Butei šada līdzcietība nepatika, ta Dievu medīdama, sacīja:

„Ak ķu, nabaga buķīte, ka tā pa smilķim vāķas!"
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Bet Dievs teica: „Lai tev mute paliek šķība, kadu tu to, mani

mēdīdama, savilki!"

Tāpēc arī vēl tagad butei mute šķība. Dievs, acis apkārt

mezdams, jautāja: „Kur tad vēzis palicis, ka nemaz nav re-

dzams?"

Bet vēzis, no dubļiem izlīzdams, rupji atbildēja:" Vai tev acis

pakaļā, ka manis neredzi?"

Dievs viņu par šadu atbildi smagi sodīja, noteikdams, lai tam

pašam acis mūžam pakaļā stāvot.

Pec tam Dieviņš ar zelta kausu ieleja izraktajā grava ūdeni

un norādīja, kurp viņam tecēt un ar jūru vienoties.

Plašā straume dažā vietā krākdama putoja, dažā lēni šalk-

dama tecēja un Dieviņš to pēc sava gudra prāta nosauca par

Daugavu.

Piezīme. Ēdolē tā stāsta: Dievs gājis staigāāt gar jūrmalu un ieraudzī-

jis ūdenī uz smiltim pleksti guļam. Viņš gribējis apjautāties, kā viņai klājas
un teicis: „Kā tad tēv, mana mīlā plekstīte, klājas?" Plekste ņēmusi to par

ļaunu, sākusi Dievu mēdīt, atkārtodama jēli jo jēli savu vārdu: „Pleakstīt,

pleakstīt!" pie tam sašķobījusi muti. Dieviņš pleksti nosodījis, viņai šķību
muti atstādams kā viņa mēdīdama to sašķobījusi.

4. J. Ozols Sauka, Brīvzemnieka „M usu tautas pasaka s",

I, 27. LP, VII, 11, 50, lb.

Zvēri, Dieva radīti, ņēmās pēc kāda laika cits citu nīdēt un

pat saplosīt. Gribēdams, lai zvēri dzīvotu mierā, Dievs izgudroja
tiem darbu, jo viņš zināja, ka darbu strādājot nav vaļas nīdē-

ties. Šis darbs, paša Dieva izgudrots, bija:rakt Daugavu. Zemes

rokot bija kalniem sanesamas un ielejas atstājamas.

Nu devās visi pie darba. Zaķis ar lapsu mērīja upei garumu:

zaķis lēca pa priekšu, lapsa tam pakal, apzīmēdama robežas ar

savu asti, kas vilkās pa zemi. Kurmis dzina pirmo vagu, āpsis
rakās zemē, vilks un suns kašņāja kājām, lācis nesa zemes un

taisīja kalnus upes malās... Strādāja visi, ko nagi nesa.

Kad Daugava bija gatava, atnāca pats Dievs apskatīt darbu.

Viņš bija ar visu mierā un slavēja katru strādnieku. Kurmi un

lāci, kas vēl nebija tīrījušies no rupjā zemes darba melnumiem,

Dievs lielīja, kā visčaklākos un lika tiem palikt tādiem, kādi tie

bija, lai viņu godu redzētu vienmēr. Vilkam, kas visvairāk strā-

dājis ar kājām un degunu, lika paturēt melnas kājas un melnu

degunu.

Darbu un strādniekus vērodams, Dievs turpat ieraudzīja lie-

tus putniņu (klieni) zaros lēkājam, saulē sildāmies un tam uzsauca:

„Vai tev cita darba nav, kā tikai lēkāt un sildīties?"
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Lietus putniņš vīzīgi atbildēja: „Vai tad, rupju darbu strā-

dādams, lai es noķērnāju savus košos, raibos svārkus? Tas jau
tev pašam nepatiktu."

Bet Dievs sacīja: „Tev, putniņ, kā redzu, košie, raibie svārki

par ļaunu: tu no šā brīža dabūsi melnas bikses klāt, un nekad

nedzersi ūdeni no upes, ko tu neesi līdzējis izrakt; tikai no rasas

tu pārtiksi un dziedāsi tad vien, kad citi putni, no negaisa glāb-
damies, lien ligzdā!"

Pārgalvi pārmācījis, Dievs stājās pie izraktās upes vietas,
paņēma savu zelta kausu un, upi par Daugavu nosaukdams, ielēja
ūdeni un parādija ar savu pašu roku uz kuru pusi tai tecēt.

5. M. P. Lodziņš Jaun s ē r p i1ī. LP, VII, 11, 50, ld.

Toreiz, tas ir sen sen, visi dzīvnieki sapulcējušies Daugavu
rakt; tikai lietus putns viens nenācis sacīdams, ka šis varot iz-

tikt bez tāda ūdens, kas pa zemes virsu tek, no gaisa vien ūdens

esot diezgan. Tad citi racēji sapiktojušies, nolemdami lietus

putnam bargu sodu: tam pavisam nebūs dzert no zemes ūdens,
lietus piles varot lakt, ja gribot.

Tādēļ lietus putns (vālodze) vēl tagad sausā laikā izslāpis
klaigājot: „Kur līts, kur līts?"

Kad bija pabeiguši spriest, tad visi ķērušies pie darba: zaķis
bijis pirmais, kas tecējis pa priekšu, norādīdams Daugavai vietu;
bet tā kā zaķim paraša līkumu līkumiem skriet, tad arī Daugava

gadījusies tāda palīkumaina. Kurmis atkal tūliņ zaķim pakal,
dzinis pirmo vagu, par ko esot nopelnījis glītos, melnos samta

svārciņus.

6. J. Ozols Sauka, Brīvzemnieka .C'ophhki," 37. LP, VII, 11,

50, lf. O. Dāhnhardt, Natursagen, 111, 314.

Kad Dievs bija radījis zemi, tad zemes virsū vēl vispāri
ūdens bijis. Dievs tad pavēlējis visiem putniem un visiem dzīv-

niekiem Daugavu rakt, arī vēl citas upes un ezerus, lai ūdens

notecētu un nostātos tik tīrs kā var dzert. Visi putni un dzīv-

nieki paklausījuši, tikai klienis (lietus putns, vālodze) vien ne.

Viņš sacījis: „Par ko tik grūti pūlēšos? Man jau pietiek rasā

nodzerties."

Dievs, to dzirdēdams, sacījis: „Lai tad arī ta paliek!"

Tāpēc vēl šo baltu dienuklienis tikai rasu dzer. Bet ja lietus

ilgāku laiku nav lijis, tad viņš pēc rasas žēli brēc: „Pil, pil, pil!"
Cita ūdens viņš dzert nedrīkst, tad nāve klāt.
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7. N. Tabine Latgale vispārīgi.

Kad Dīvs pavēlēja dzeivnīkim upi rakt, tad vysi saskrēja

un stuoja pi dorba, un kad dorbs beja beigts, Dīvs atguoja tuo

apsavārtu un struodnīku atolguotu. Vysi upes racēji beja nūstuo-

juši rindā, uz vysim beja dorba zeimes un tikai vīns putniņš, vuo-

lvudze, lakstēja pa kūku zorim un dzīdoja. Dorba zeimes uz tuos

nabeja.
Dīvs prasīja, kuodel naguojuse ar cvtim struoduot?

Vuolvudze atbildēja: „Man baile beja, ka dyunī nasazīst

skaistu svuorku, kurus tu man, Dīviņ, devi."

Tad Dīvs atbildēja: „Kai radžu, tī skaistī svuorki tev vairuok

uz ļaunu na uz lobu. Paturi šovus svuorkus, bet par struopi tev

nabyus dzert upes yudiņa un vīnīgi ar rosu nū kūku lapiņām tu

remdēsi sluopes."

8. P. Lielup i s Vec-Pi c b a 1 g ā uz r. Et n. I, 1891. LP, VII, 11, 50, le.

lesākumā vēl nebijis ne upju, nedz ezeru, bet visiem vaja-

dzējis iztikt no lietus un rasas. Tad Dievs pavēlējis visiem dzīv-

niekiem iet upes un ezerus rakt. Bet vālodze nav gājuse. Dievs

viņai par sodu pavēlējis no zemes ūdeņiem nedzert, bet iztikt no

rasas un lāsēm. Tādēļ arī vālodze brēcot uz lietu.

9. E. Abole Vijciema, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādreiz Dievs pavēlējis visiem zvēriem un putniem Daugavu
rakt. Visi arī sanākuši rakt, tikai vālodze neatnākusi.

Tad visi putni un zvēri nosprieduši, ka vālodze nedrīkstot

no upes dzert. Tamdēļ arī vālodze vienmēr kliedz lietu, jo pie

upes nedrīkst dzert.

10. P. AbulsTrikātā. Skolas Druvai, 1923, 13.

Visi putni palīdzēja upi rakt. Vālodze vien slinkoja. Vina

tupēja uz koka zara un svilpoja. Putni nosprieda, ka vālodzei

nav brīvu no upes dzert. Viņa drīkstot dzert tikai rasu no koku

lapām. Tādēļ vālodze vēl šodien kliedz, lai lietus lītu.

11. P. Š. Ropažos.
1

Kad Dievs licis visiem putniem upi rakt, tad visi putni arī

paklausījuši, tikai vālodze ar vanagu nav gājuši pie rakšanas.

Apskatot izrakto upi, Dievs dabūjis arī zināt, ka divi putni nemaz

nav rakuši, un uzprasījis šiem: „Kādēl jūs man neesat klausījuši?'*
Vanags ar vālodzi atbildējuši: „Mums upes nemaz nevajaga*

mēs varam arī no rasas padzerties."



Latviešu pasakas un teikas. I. sej. — 26. 401

Dievs atbildējis: „Nu tad dzerat rasu, bet no upes jums ne-

būs brīv dzert!"

No ta laika vālodze ar vanagu varot dzert tikai rasu no koka

lapām.

12. Fr. Mūrnieks Lejas pagasta Kurmjos, Brīvzemnieka

k r. LP, VII, 11, 50, lc.

Kad zvēriem un putniem nebija ko dzert, tad visi sarunājās
rakt upi. Zaķis lēca pa priekšu, upei robežas rādīdams, suns tam

no pakaļas robežu nosprauzdams, lūk tādēļ arī upe tāda līku-

maina, jo zaķis neiet taisni, bet līkumu līkumiem. Cūka nosprau-

stās vietās uzmeta kupicas, lauva uzņēmās par darba rīkotāju.
Tā visi svīda rakdami.

Tikai līja vien nebija pie kopdarba, tā atteica, viņa varot

padzerties no rasas, kas uz apšu lapām. Tad citi biedri, uz līju
skaudību turēdami, pavēlēja apšu lapām drebēt un ja viņas ne-

drebēšot, tad par visiem kopā ņemšot apsi ar visām lapām un

saknēm noplosīt, izraustīt un pavisam no pasaules iznīdēt. Apsei

bija jāpaklausa un tā viņa dreb vēl šodien.

Bet nu līja brēkdama brec uz lietu sausa laika, jo apšu lapas
drebētājas visu rasu nodrebina, nav šai kur padzerties.

13. K. Graudiņš Jaunjelgavas apkaime, „Austruma" 1893.

LP. VII, 11, 50, lg.

Senāk nebijis upju. Te kādreiz Dievs visiem dzīvniekiem

pavēlējis iet upes rakt (vietām saka: Daugavu rakt). Vanags

nepaklausījis tādai pavēlei, paturējis gan tīras, dzeltēnas kājas,
bet ieguvis lielu sodu. Dievs aizliedzis viņam dzert no upēm,
ezeriem un citiem zemes ūdeņiem, bet atjāvis slāpes dzesēt tikai

ar tiem rasas pilieniņiem, kas lietum līstot uz lapām paliek. Tā-

dēļ tad vanags skraida, sausā laikā — augstu gaisā pacēlies —

lūdzas: „PŪ, pil, pil!" lai lietus lītu, pilētu un viņam būtu ko

dzert.

14, St. Ulanowska, Lotvsze InflantPoliskie h, 86. O. Dāhn-

hardt, Natursa gen, 111, 314. >KnßaH crapHHa 5, 439.

Lietus putns [falco milvus] negribēja iet upes rakt, kad visi

citi putni raka. Viņš sacīja, ka viņam pietikšot ar to ūdeni, kas

būšot uz lapām un akmeņiem. Dievs par to saskaitās un aizliedza

viņam dzert ūdeni no upēm. Tadel viņš arī vienādi kliedz:

„Dzert, dzert!" Lai varētu padzerties, viņam nu arvien jāgaida,

kamēr uzlīst lietus.
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15. J. Rubenis Erglos.

Dievs licis reiz putniem aku rakt un visi putni arī gājuši pa-

līdzēt, tikai kūlāns negājis. Tas sacījis: „Es jau varu padzerties

arī uz apses lapas." Dievs par to licis apses lapām trīsēt, lai

kūlāns nevarētu labi padzerties.
Siena laika, kad kulans brec, tad ļaudis runa, ka drīzi būšot

lietus, jo kūlānam griboties dzert.

16. J. Bankins Aizkrauklē, „Š i s un tas" 111, 1879. g. 59. 1. p.

Mazais vēja vanadziņš citādi nedabūjot padzerties, kā tikai

tad, kad lietus līstot; viņš tad pagriežoties augšpēdu, atplēšot savu

knābi vaļā un padzeroties no lietus pilieniem. Tādēļ sausā laikā

šis putns arvien skraida apkārt brēkdams: „Pī, pī!" un gaida
lietu. Un kādēļ viņam tas tā nolikts? Tikai laiskuma dēl. Visi

citi putni gājuši upju raktu, bet vanadziņš ne. Dievs tādēļ viņam
to par strāpi nolicis.

17. J. Avotiņš Krustpil i

Kad visi zvēri gājuši upes un akas rakt, tad kuliks atteicies,

aizbildinādamies, ka viņam maz ūdens vajagot, šis iztikšot no ra-

sas vien. Tā nu arī citi zvēri nosprieduši, ka viņš cita ūdens ne-

drīkstot dzert, kā tik rasu. Kad sauspūtā kādas dienas rasas nav,

tad kuliks stipri brēc: „Kur līts, kur līts?"

18. K. Tarziers Druvienā, Brīvzemnieka ,C6ophhkt>' 37 piez.

LP, VII, 11, 50, li.

Dieva pavēli: upi rakt no visiem putniem vienīgi krauklis ne-

izpildīja: viņš nedarīja nekā. Bet, kad darbs bija pabeigts, kad

vajadzēja padarīto Dievam rādīt, tad krauklis viscaur novārtījās

pa dubļiem.

Klienis, kas visčaklāki bija strādājis, atkal nomazgājās pa-

visam tīrs. Krauklis nu apmeloja klieni, ka tas neesot strādājis,
noteikdams klieņa pastrādāto darbu par savēju. Vecais tēvs par

to aizliedza klienim no upes dzert, bet vēlāk, dabūjis zināt, kurai

pusei taisnība, atvēlēja gan klienim dzert ūdeni no akmeņiem un

koku lapām.
Lūk tādēļ katrreiz, kad klienim gribas dzert, viņš sauc: Ve-

cais tēvsļ nāci jele ar lietu!" Bet kraukli Dievs nosodīja, ka viņam
mūžam jāpaliek melnam.

19. M. N a v c n i c k i s Z a s ā.

Reiz pasaulē bijuši lieli plūdi, ta ka pat putniem nav bijis

vietas, kur atmesties. Putni nu nosprieduši rakt upi, lai ūdens
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notecētu. Visi putni stājušies pie darba un rakuši ar saviem

knābjiem. Tikai krauklis bijis loti slinks un negājis ar citiem

putniem rakt upes. Krauklis toreiz bijis gluži balts, bet lai nu

viņu arī noturētu par racēju, tad viņš nosmērējies gluži melns

ar dubļiem. Līdz ar citiem racējiem viņš nu atkal gribējis iet upē

mazgāties, bet citi putni, zinādami kraukļa viltību, nav viņa ne-

maz laiduši pie ūdens. Krauklis nu gribējis ar visu varu tikt pie
mazgāšanās un sācis nejaukā balsī brēkt, bet viss tas nekā nepa-

līdzējis.
No ta laika nu krauklim palikušas melnas spalvas un nejauka

balss.

20. St. Ulanowska, Lotvsze Inflant Polskich, 89. Zbior

vviadomosci do antropologii krajovvej 15, 269, 23. O.

Dāhnhardt, Nat v r s a g c n, 111, 315. crapHHa 5, 438.

Kad Dievs bija pavēlējis zvēriem upes rakt, tad visi zvēri

bija sanākuši un arī vēzis. Bet Dievs gribējis pajokoties par vēzi,
izlicies ,it kā viņa neredzētu, un sacījis: „Kur tad vēzis palicis?

Kādēļ viņa neredz pie darba?"

Vēzis par to lieliski saskaities izsaucies: „Kas tas? Vai tev

acis pakaļā, ka manis neredzi?"

Par to nekaunību Dievs viņu nosodījis un tadel viņam arī

tagad ir acis pakaļā.

219. Zvēri taisa ceļu.

1. P. P. Vi to li i.i š Lubejā, Etn. 111, 1893. LP, VII, 11, 50, 1, 2b.

Dievs pavēlēja visiem ceļu taisīt, jo neviens pats nevarot

iztikt bez ceļa. Visi strādāja, cik jaudāja, tikai kurmis un čūska

nē. Kurmis nelīda no zemes apakšas laukā un čūska gulēja lielā

krāšņā saritinājusies, nelikdamās ne zinām, ko Dievs pavēlējis.
Kad citi ceļu taisīja, tad kurmis, pa zemes apakšu līzdams,

postīja ceļu laukā, zemes uz augšu celdams. Kad citi strādāja,

tad čūska gulēja; kad citi dienvidu svētīja, tad čūska izlīda sau-

lītē sildīties; un kad citi pie darba gāja, tad čūska līda gulēt.

Dievs nāca ceļu atņemt, uzteica visus, bet par visiem vairāk

cilvēku. Viņš arī prasīja, kur tad kurmis ar čūsku esot? Citi

pastāstīja, ka viņi nemaz neesot strādājuši, bet kurmis vēl ceļu

postījis.

Dievs sauca kurmi un čūsku priekša un prasīja: par ko šie

neesot ceļa taisījuši?

„Mums ceļa nevajaga!" abi atbildēja.

„Par to, ka manas pavēles neesat klausījuši, es jums no-

spriežu sodu: Kurmi, par to, ka man neklausīji un vēl spītēji, tu
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nedrīksti dzīvs pār ceļu pāriet. Un tu,_ čūska, jā tu uz cēla uz-

vilksies, tad nedrīksti ne kustēt pakustēties, kamēr cilvēks tevis

nav redzējis."
Šis nosacījums vēl tagad stāv spēkā. Daudz kurmju un

čūsku var atrast uz ceļa, bet tiklīdz kā cilvēks ierauga — tūliņ

sāk kustēties un virzīties no ceļa nost.

2. J. Bank i n s Aizkrauklē, „Š i s un tas" 111, 1879. g. 59. 1. p.

Ļaudis daudzina, ka ne kurmis ne čūska netiekot par ceļu

pāri, kamēr cilvēks tos nav redzējis, tāpēc ka neesot gājuši iesā-

kumā pie ceļa bruģēšanas. Šī teiksma laikam tādēļ izcēlusies,
ka daudzreiz atrod kurmjus un čūskas sabrauktus uz lielceļiem,

jeb tos arī mana ejot pār ceļiem.

3. P. Lielupis Vec-Piebalgā, Etn. I, 1891. LP, VII, 11, 50, 1, 2c.

Dievs pavēlējis visiem dzīvniekiem iet ceļus taisīt. Bet

čūska un kurmis nav gājuši: — šie dzīvojot apakš zemes un tā-

dēļ arī pa ceļu nestaigājot. Par sodu Dievs viņiem nolicis uz

ceļu nekad neiet. Ja tie uzejot uz ceļu, tad netiekot nost, kamēr

kāds cilvēks redzot.

4. P. b. nn sava teva-teva Raunā.

Kad Dievs licis zvēriem ceļu taisīt, tad kurmis ar čūsku nav

klausījuši. Viņi sacījuši, ka ceļa viņiem nevajagot, viņi mākot

līst arī pa zemes apakšu. Dievs tādēļ aizliedzis kurmjam un

čūskai pa ceļu iet. Ja viņi tur kādreiz uziet, tad vairs netiek nost,

kamēr tur nobeidzas. Tik kad cilvēks viņus uziet uz ceļa, viņiem
ir brīvu bēgt no cilvēka.

5. J. B. „Latv i ja" 1924, Nr. 18.

Čūskas un kurmji nevarot pārlīst pār ceļu, ja pa to neiet cil-

vēks. Tie atlienot ceļmalā un gaidot, līdz kāds pa ceļu iet, un

tad aši pārskrienot. Tas tāpēc, ka senos laikos visiem dzīvnie-

kiem bijis jāpalīdz upes rakt, bet čūska ar kurmi neesot palīdzē-

juši. Dievs par to uzlicis šādu sodu.

6. J. Ozols Sauka, Brīvzemnieka ..CCoprona," 35.

LP, VII, 11, 50, 1, 2a.

Pēc tam, kad Dievs bija radījis zemi, tad zemes virsū nebijis

ne ceļu, ne teku. Dievs pavēlējis pulcēties visiem dzīvniekiem

un taisīt ceļu.
Visi paklausījuši, tikai kurmis vien ne. Viņš domājis: „Par

ko es lai eimu ceļus taisīt, es jau dzīvoju zemes apakšā?"
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Dievs dikti sadusmojies par to un nosodījis kurmi, tiklīdz

viņš pār ceļu tecēšot, tūdaļ tam nāve. Tādēļ, lūk, uz ceļiem tik-

daudz beigtu kurmju ieraugām.

7. .1. Rubenis Erglos.

Kurmis negājis palīdzēt ceļu taisīt, par ko Dievs viņam aiz-

liedzis pa ceļu iet. Ja kādreiz kurmis aizliegumu neievēro un

uziet uz ceļa, tad tam tūliņ jānosprāgst. Tādēļ daudzreiz atrod

uz ceļa nosprāgušus kurmjus.

8. J. Avotiņš Krustpilī.

Reiz visi zvēri gāja ceļa taisīt, bet kurmis atteicās; viņam

ceļa nevajagot, jo viņš negribot staigāt pa virsu, bet apakš zemes.

Tagad nu arī citi zvēri nosprieda, tik līdz viņš uz ceļa iešot, tam

jāmirstot.

9. St. Ulanovvska, Lotysze Inflant Polskich, 85. >Knßa*

CTapnHa 5, 441. Zbior wiadomosci do antropologu kra-

jowej 15, 265, 3. 0. Dāhnhardt, Natursagen 111, 323.

Kad Dievs pavēlēja visiem cilvēkiem sapulcēties un taisīt ce-

ļus, tad viens cilvēks teicis, ka viņam ceļu nevajagot, jo viņš jau

tāpat tikšot uz priekšu. Tad Dievs viņu pārvērta par kurmi un

aizliedza tam pa ceļiem staigāt. Tādēļ kurmis arvien nobeidzas,
kad viņš iet par kādu ceļu.

10. R. Tabine, vispārīgi Latgale.

Kad Dīvs pavēlēja laudim taisīt ceļu, tad vīns cylvāks napa-

klausīja un teica: „Kam man to ceļa vajag? Es varu i pa st\gu

īt, i par kryutim [ciņiem] lekt."

Par struopi Dīvs puormeja jū par kūrmu un teicja: „Kad tev

navajag ceļa, tad tu pa jū ir nastaiguosi. Ruopoj pa stygom un

kryutim! Bet kuru dīn atsadrūsynuosi īt pa ceļu, tū dīn beigsi

sovu dzeivi."

Tuodel nyu, kad kurms puorīt škars par ceļu, tyulen beidzas.

11. P. JansonsDzirciemaDirmās, Jkr. 11, 4, 31. LP, VII, 11, 50, 2g.

Vecos laikos Dievs katram zemes dzīvniekam pavēlējis se-

vim ceļu taisīt kur staigāt. Citi tā darījuši; tikai glodene teikusi,

viņa tāpat varot iztikt.

Tad Dievs palicis dusmīgs, tāpēc ka glodene nav klausījusī

viņu un teicis: „Labi, labi, bet par to, ka tu mani neklausīji, da-

būsi tādu sodu: tu vari iet, kur gribi, bet līdz tu uziesi uz ceļa,
ātrāk netiksi nost, kamēr tevi kāds cilvēks ierauga."
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Tāpēc tad arī vēl tagad redzot arvienu sabrauktas un nosi-

stas glodenes uz ceļa: jo kurš cilvēks viņu ierauga, tas nosit un

tā tikai reto reizi glodenes var veselas no ceļa tikt nost.

220. Zvēri Noāsa šķirstā.

1. P. Š. no P. Dankas Rauna.

Kad ūdens plūdos Noāss ar visim zvērim sagāši šķirstā, tad

ielavījies tur arī Velis, pārvērties par peli un izgrauzis šķirstam
mazu caurumiņu. Kad nu šķirstā sācis ūdens iekšā tecēt, tad cil-

vēki un zvēri sanākuši kopā pārrunāt, kā glābties no slīkšanas.

Kad neatraduši cita padoma, tad čūska apņēmusies ielīst caurumā

un aizturēt ūdeni, ja pēc plūdiem viņai būtu brīvu pārtikt no tāda

dzīvnieka gaļas, kuram visgardākās asinis. Gribot negribot bīš

jāpieņem čūskas padoms un jāapsola viņai paģērētā dzīvnieka

gala. Tā nu arī čūska ielīdusi tai caurumā un šķirsts bīš glābts

no slīkšanas.

Pēc ūdens plūdiem uzdevuši odam izmeklēt to dzīvnieku, kam

esot visgardākās asinis. Ods nu sūcis asinis no visim dzīvniekim

un beidzot atradis, ka cilvēkam esot visgardākās asinis. Prie-

cādamies par atradumu, ods jau laizdamies dziedājis: „Cilvēkam
ir visgardākās asinis."

To dzirdēsi bezdelīga un, žēlodama cilvēku, norāvusi odam

zodu. Ods nu gan atlaidies ar ziņu, bet bez zoda nekā cita ne-

varējis izteikt, kā tik: „Zī, zī, zī!" Pielaidusies arī bezdelīga un

teikusi, ka viņa saprotot oda valodu. Ods stāstot, ka vardei esot

visgardākās asinis.

Lai nu arī čūskas prasījums bīš izpildīts, tomēr viņa drīz

vie(n) manīsi, ka viņa ir pievilta. Tādēļ čūska ēd vardes tikai

tad, kad nevar dabūt pelu, putniņu un citu dzīvnieku. Cilvēki no

tā laika vajā čūsku, bet bezdelīgu labprāt ierauga un ļauj tai mie-

rīgi mūrēt pērkli savā paspārnē.

2. Rkr. 3. 109. I. p. LP, VII, 11, 50, 1 6a.

Noāss, priekš grēku plūdiem savu kuģi būvējot, bija aizmirsis

vienā caurumā puļķi iesist un tādēļ tai vietā kuģis bija caurs

palicis. Kad nu visu zemes dzīvnieku sugas kuģī salasījās un plūdi

nāca, tad skrēja ūdens pa to caurumu kuģī un ja drīzumā glābēja

negadītos, tad kuģis nogrimtu.

Bet glābējs drīzumā gadījās un tā bija čūska. Čūska ar savu

asti to caurumu aizbāza, un tā ūdeni aizturēja, kamēr Noāss nāca

un to caurumu aizsita. Par šo labdarību Dievs čūskai vēlēja, lai

izvēlās kautkuru dzīvnieku par uzturu.
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Kad nu čūska pati nezināja, kuram visgardākā gala, tad Dievs

pavēlēja odam, lai tas to provē. Ods nu provēja katra dzīvnieka

galu un atrada, ka cilvēkam visgardākā gala. Visi dzīvnieki tika

Dieva priekšā sapulcināti, lai katrs pats ar savām ausim dzirdētu,
kādu liecību ods par katra galu dos. Visi drebēja kā apšu lapas;
tikai čūska vien laizījās pēc gardā cepeša un bezdelīga turējās
odam tuvumā, lai, ja ods viņai jeb viņas draugiem sludinātu ne-

laimi, kautkā oda valodu varētu sajaukt un tā sevi un savus mī-

los no nelaimes izglābt. Kad nu visi bija sanākuši, odam pavēlēja,
lai runā. Ods tūliņ sauca: ~Cilvēkam visgardākā gala!" Par

laimi odam mēle pašļupstēja tā kā neviens cits kā tikai bezdelīga
un cilvēks, labi valodnieki būdami, to bija sapratuši.

Čūska prasīja: „Kam, kam?"

Ods atplēta muti, gribēdams otru reizi sacīt, bet tai pašā acu

mirklī bezdelīga, odam mutē skatīdamās, sacīja: „Brālīti, tev ir

liela skabarga mēlē iedūrusies; pagaidi, es to izvilkšu, tad varēsi

skaidrāki izrunāt."

Ods izlaida mēli un bezdelīga taisījās skabargu izvilkt. Odam

nebija vis mēlē skabarga, bet bezdelīga bija melojusi, lai varētu

odam mēli izraut un to mēmu pataisīt.

Viņa uzsauca odam: „Skabarga ir paša meles vidu, izstiep
labi savu mēli, lai varu labi klātu tikt!"

Ods izstiepa, cik vien varēdams mēli, un nu bezdelīga sa-

grāba oda mēli un to izrāva ar visu sakni. Ods nu bija mēms pa-

licis un nevarēja vairs runāt, bet tikai vaidēja: „Vai, vai, vai!"

Čūska gan vēl prasīja: „Kam, kam?" Bet kad no oda nekāda at-

bilde nebija dabūjama, tad bezdelīga čūskai atbildēja: „Vardei,

vardei, vardei visgardākā gala!"

Vardi nu atvēlēja čūskai par barību un cilvēks ar bezdelīgas

gudrību no čūskas tika izglābts.

Par visu šo labdarību, bezdelīga no cilvēka vairāk neprasa,

kā tikai paspārni un ari par velti neprasa, bet bagātīgi aizmaksā,

cilvēku iepriecinādama ar jaukām dziesmām.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienava. LP, I, 166.

M. Boehm, Lettisch-liauische Volksmārchen, 29.

Dāhnhardt, Natursagen I, 281.

Tam šķirstam, uz kura ūdens pludos cilvēki, lopi, zvēri pa-

tvērumu bij atraduši, gadījās nejauši mazs caurumiņš. Visi prā-

toja kopā, kā caurumiņu aizbāzt. Te pielien čūska un saka: „Ja

man pēc ūdens plūdiem dotu to galu est, kam vissaldākās asinis,

tad es aizbāztu caurumiņu ar savu augumu."
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Labi. Pēc ūdens plūdiem ods apņēmās to dzīvnieku atrast,

kam vissaldākās asinis. Izmeklējās cauru dienu: cilvēkam vis-

labākās.

Atpakaļ skrienot bezdelīga satiek odu un prasa: „Nu, kam

bij vissaldākās?"

„Nevienam tik saldas, ka cilvēkam!"

„Vai tu tā teiksi?"

„Ja!" ods atbild un taisās tālāk skriet. Bet bezdelīga, cilvēku

žēlodama, norauj odam pusžokli, lai nevarētu pateikt, kam sal-

dās asinis atradis. Ods nu rauga stāstīt, bet vairāk nevar iz-

teikt, kā: „Dziņ, dziņ!" Visi brīnās, kas tā par valodu. Te gadās

bezdelīga un saka: „Es saprotu, ko viņš grib teikt."

„Nu, ko tad?" čūska ziņkārīgi prasa.

„Viņš grib teikt, ka vardei vassaldakas asinis!"

Čūska, to dzirdēdama, saskaistas un kampj bezdelīgu; bet

kampiens neizdodas: bezdelīgai tik izraujas astes vidus. No tā

laika cilvēki bezdelīgu mīlē un pieņem savā paspārnē; bet čūsku

ienīst un dzenā.

4. J. Ozols Sērenē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, 11, 50, 1, 6b.

Noāss, ūdens plūdu šķirstu taisīdams, aizsūtīja savu kalpu uz

mežu pēc divi kokiem. Kalps, kokus izrāvis, liek pa pleciem un

nes uz mājām. Te Noāss redz: uz viena koka tup velns virsū.

Nu viņš mudīgi liek kalpam to nosviest un otru vienu pašu nest

uz mājām. Pārnesa, nolika uz akmeņa bluķa un sāka apstrādāt
koku. (Toreiz, kad vēl akmenim vārda nezināja, tas bija mīksts).

Viņš taisni no šā koka taisīja šķirstam slēģus un tēsa viņu,

no galotnes sākdams uz rezgali iedams. Bet galotne bija loti za-

raina un viņam cērtot izspruka tas vārds: „Ciets, kā akmens!"

Līdz to izteica, akmens palika ciets, kāds viņš šo baltu dienu

ir. Bet to nezinādams, Noāss cērt tikai tālāk, kamēr neviļot cir-

vim zobi ieskrien akmenī un izlūzt. Cirvim zobi izlūza, slēģi pa-

lika netaisīti. Bet kā nu logu aiztaisīt. Vajā atstāt nevar.

Te čūska iesakās: „Ja pec ūdens plūdiem dosi man tas gar-

dākās asinis dzert, tad es logu aiztaisīšu."

Neko darīt, bija jāapsola. Nu čūska saritinājās logā kā desa

un tā ūdens netika iekšā. Pēc ūdens plūdiem čūskai vajadzēja

saņemt savu maksu. Bet kā nu izzināt, kam ir tās gardākās asi-

nis? Nosprieda, ka odam jāizmeklē.
Kad ods visuvisādas asinis bija dzēris, tas steidzās ar ziņu.

Bet bezdelīga aizšāvās pirmā pretīm: „Nu, kam esot tās gardākās
asinis?"

„Cilvekam!" atteica ods.

„Vai tu patiesi mūsu labdari nodosi?"



409

„Nevaru līdzēt, taisnība jāsaka."
Bet bezdelīga, to dzirdēdama, izrāva odam mēli, lai nedabūtu

cilvēku nodot. Kad nu odam vajadzēja stāstīt, kam ir gardākās
asinis, tas vairāk nevarēja pateikt, kā tik: „Zī, zī, zī!"

Neviens nesaprata, ko bezmēlis īdēja. Bet bezdelīga sacīja:

„Ods_no gardajām asinim apreibis! Šurp skrienot, kamēr kaut-

cik vēl bija skaidrā prātā, viņš man teica, ka vardei esot gardā-
kās asinis."

Labi! palika, kā bezdelīga sacījusi. Bet čūska, labi nopraz-

dama, ka bezdelīga melo, dusmās metās melkulei virsū, lai aprītu.
Tomēr bezdelīga izmanījās: uzšāvās gaisā, tā kā čūska tikai asti

izrāva, divi spalvas vien atlika.

Par šo labumu cilvēks atvele bezdelīgai dzīvot maju pa-

spārnē.

5. J. Treimanis Krona Bērzniekos, JKr. V. LP, VII, 11, 50, 1, 6c.

Lietus gāzās kā ar spaiņiem dienu un nakti, pārplūda koki un

kalni; bet Noāsa šķirsts pludinājās jau nedēļām. Lietus apstā-

jās, saulīte sāka spīdēt un Noāsam dīga cerība: viņš padevās
Dieva žēlastībai.

Visi radījumi uzturējās mierīgi; bet čūska bija kāra un šņāca

vienumēr, lai dodot ēst! Noāss viņu gan mierināja, sacīdams:

„Pagaidi, pagaidi!" aizrādīdams, ka jau nāks arī viņas laiks, to-

mēr tas daudz nelīdzēja.
Čūskas spiests, Noāss izlaida balodi, bet balodis atgriezās at-

pakaļ, rādīdams, ka vēl neatradis sausas vietas, kur nomesties.

Čūska, miera traucētāja, uzbudinājās jo dienas, jo vairāk; solījās

aprīt citus radījumus, ja nedošot ēst.

Noāss izlaida atkal pēc kādām dienām bezdelīgu, bet čūska

kā traka, kampa ar joni pēc viņas,_ tomēr iekampa tikai astē, iz-

rāva robu, ka spalvas vien noputēja. No tā laika ir robs astē

visām bezdelīgām.

6. St. Ulanovvska, Lotysze Inflant Polskich, 89.

Ir tāda čūska, ar zeltainu galvu. Kad Noāss peldēja savā

šķirstā, tad velns tā dibenā izgrauza caurumu, lai cilvēki tur no-

slīktu; bet šī labā čūska, manīdama, ka tur ūdens tek iekšā,
iebāza caurumā savu galvu, lai _tā_ aiztaisītu to cieti. Tā nu viņa

izglāba šķirstu no slīkšanas, kādēļ Dievs tai par algu nozeltīja

galvu.

7. Ziediņš. Etn. I, 118.

Čūska ar bezdelīgu sākušas pārspriest, kādam dzīvniekam

esot gardākā gala. Čūska teikusi, ka cilvēkam, bet bezdelīga, ka
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zirgam. Čūska par tādu pretrunu saskaitusies un gribējusi bez-

delīgu aprīt, bet par laimi tik izrāvusi astei vidus spalvas. No tā

laika cilvēks esot atļāvis bezdelīgai uzturēties sava dzīvokļa tu-

vumā.

8. Kalniņu Reinis Balsī 1889. g. Nr. 14. LP, VII, 11, 50, 5.

Kad Dievs beidzis radīt pasauli ar dzīvniekiem, tad sūtījis

lapsu, lai izmeklējot, kuram dzīvniekam visviltīgākā daba. Pār-

nākusi, lapsa stāstījusi: cilvēkam esot visviltīgākā daba. Bet bez-

delīga, uz zara tupēdama, atteikusi, ka čūskai esot visviltīgākā
daba.

Lapsa saskaitusies, kampusi bezdelīgu un izrāvusi astei lielu

robu. Dievs, klausīdamies bezdelīgu, sācis pats izmeklēt un at-

radis, ka čūskai tiešām visviltīgākā daba.

Cilvēks priecājies, ka bezdelīga viņu Dieva priekšā attaisno-

jusi un aiz pateicības atļāvis tai dzīvot pie saviem dzīvokļiem.

Turpretim čūska lādēdama noteikusi, ka bezdelīgai nu ar dabas

jaukumiem vairs neesot nekādas daļas: lai vairs nekad nemeto-

ties uz zaļiem zariem, nedz taisot no tiem sev perēkļus.

Tamdēļ bezdelīgas uzturoties pie cilvēku dzīvokļiem, bet uz

zaļiem zariem nemetoties. Bet Dievs atvēlēja cilvēkam uzskatit

no tā laika čūsku par visviltīgāko kustoni.
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J. Augi un citi nedzīvi priekšmeti.

Šās pēdējās nodaļas atkal nav A. Arnes rādītājā, bet savā

pārskatā par igauņu pasakām viņš tomēr ir vēl atzīmējis it kā

beidzamo apakšnodaļu, atšķirdams ar zīmi 295* numuru ar virs-

rakstu: „Pupa, salms un ogle ceļas pār upi." Tālāk seko pasa-

kas saturs: „Ogle pārdedzina salmu un iekrīt ūdenī, pupa tikmēr

smej, kamēr pārplīst." Mums ir vairāk tautas stāstiņu par au-

giem un nedzīvām lietām, un šādi stāstiņi nav īsti šķirami no

iepriekšējo nodaļu pasakām. To ievērojot ir še piesprausta atse-

višķa nodaļa ar šādām fābulām.

221. Koki.

1. R. V. Bērziņš Kosē. Etn. I, 71.

Senākos laikos esot visi koki runājuši. Kad cilvēks gribējis
cirst kādu taisnu koku, tad tas sacījis: „Ej cērt to līko koku,
tas ir nesmuks, es tak pušķoju pasauli!"

Kad nu cilvēks gājis pie līka koka, tad tas sacījis: „Kur tu

mani liksi, tādu kroplu nocirtis? Ej cērt taisnos kokus!"

Cilvēks gājis atkal pie taisna koka. Tas viņu atkal atraidījis,
un nu cilvēks gājis noskumis uz māju.

Dievam palicis cilvēka žēl, un viņš aizbāzis visiem kokiem

mutes, tā ka tie vairs nevarējuši runāt. Cilvēks nu varējis cirst,
kuru koku gribēdams.

Piezīme. Tadu pašu pasaku esmu dzirdējis arī Rauna. P. Š.

2. J. Bajaris Kliģen i c šo s. LP, VI, 35. O. Dāhnhardt, Natur-

sagen I, 222.

Vecos laikos koki runājuši. Bet nu bijusi savāda ķibele: tik-

līdz kādu koku vajadzējis cirst, tas lūdzies žēli jo žēli: „Ko nu

mani cirtīsi — ej pie tā līkā labāk!"

Nogājuši pie līkā, tas atkal: „Ko nu mani cirtīsi — ej labāk

pie tā greizā."
Dievs redzējis: cilvēkam koka vajaga, cirst nevar dabūt, ta

tas neiet: atņēmis viņiem valodu.
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3. Fr. Brīvzemnieka krājuma, C6opHHia>, 39.

Vecos laikos koki bija dzīvi tāpat kā cilvēki. Ja kāds gāja
mežā malkas cirst, tad katrs koks lūdzās, lai viņu necērtot. Līkais

koks lūdza cirtēju, lai ejot pie taisnā: „Līks koks jau nekam

neder."

Taisnais atkal lūdza cirtēju, lai cērtot labāk līko koku: „Es

jau vēl varu ilgi dzīvot un izaugt daudz lielāks, bet līkais koks

drīz sapūs."
Tā nu lūdzās katrs koks. Malkas cirtējam vajadzēja būt īsti

cietsirdīgam cilvēkam, lai varētu nocirst kādu koku. Kokiem

toreiz tecēja arī asinis kā visiem dzīviem radījumiem. Uz karu
koki pārliecās par ceļu.

222. Liepa.

(A. 555). St. Ulanowska, Lotvsze Inflant Polskich, 91.

O. Dāhnhardt, Natursagen I, 222 un 111, 452. >KHBaa

CrapHHa 5, 431.

Senāk visi koki mācēja runāt un lūdza cilvēkus, lai viņus ne-

cērtot. Kāds vīrs iegājis mežā un gribējis cirst liepu, bet liepa

sacījusi: „Necērt manis, es tevi pataisīšu, par ko tu gribēsi!"
Vīrs teic: „Labi, tad pataisi mani par kungu!"

Liepa viņu pataisa par kungu. Bet pēc kāda laika viņam

jau apnika būt par kungu, viņš atkal aizgāja uz mežu un gribēja
cirst liepu. Viņa atkal to lūdza sacīdama: „Es tevi pataisīšu par
ko tu gribēsi!"

Vīrs teic: „Pataisi mani par karali!"

Liepa viņu pataisīja par karali. Bet drīz arī tas viņam bija

par maz, viņš atkal aizgāja uz mežu gribēja cirst liepu. Viņa to

lūdza, sacīdama: „Es tevi pataisīšu, par ko tu gribēsi!"
Vīrs atteic: „Pataisi mani par Dievu!"

Liepa saka: „Meties zeme uz visiem četriem, tad es pa-

taisīšu."

Vīrs arī nometas uz visiem četriem, bet tai paša brīdī viņš

apauga ar spalvu un palika par lāci.

No ta laika Dievs nolika ta, lai koki vairs nevarētu runāt.

223. Osis.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienavā. LP, I, 164.

Pavasaris bija jau ceļā. Siltā Saules māmuliņa nosvīdusi

strādāja, aizdzīdama auksto ziemu un bagātīgi apveltīdama vai-

nadziņiem zilo vizbulīti, čākaraino pureni, kā arī citas agrās pu-



413

ķītes. Koki, redzēdami puķītes tā pošamies un rīkojamies, savā

starpā norunāja, drīzi jo drīzi arī kādas veltes no mīļās Saules

māmuliņas izlūgties, lai varētu līdz ar puķītēm drēbēs tērpties.

Saule paklausīja koku lūgšanu un dāvināja ikvienam pa zaļai
drānai, pieteikdama, lai katrs dāvāto drānu, pirms apvilcis, iz-

aužot un izrakstot pēc savas patikšanas.

Liepa, čakla meita būdama, jau otrā dienā apvilka zaļo zīža

deķi, izauzdama savas lapas siržu izskatā. Smuidrais bērzs, re-

dzēdams liepu tik jauki greznotu, arī sāka savas lapas siržu iz-

skatā aust, jo cerēja tādā vīzē naigās meitiņas sirdi iemantot.

Bet kādas bēdas pārņēma bērzu, kad liepa beidzot izstāstīja, ka

nemīlot vis viņu, bet stipro ozolu. Bērzs savās bēdās nezināja
cita nekā darīt, kā tikai žēli raudāt un tā tas raud vēl tagad katru

pavasaru. Cilvēki nosaukuši viņa asaras par sulām.

Drīz bija visi koki zaļos svārkos tērpušies; tik osis vien vēl

stāvēja pliks un kails. Kad citi koki jautāja, kādēļ neapģērbjo-

ties, tad šis it bēdīgs atbildēja: „Esmu neredzīgs! un tādēļ nezi-

nāju, vai ziemelis patiesībā ir projām jeb ne, jo baidos, ka bez-

kauņa nesaplosa dāvinātās svētku drēbes."

Tagad osis, citu pamudināts, gan sāka rosīgi un ātri plaukt,
bet lapas steidzoties palika loti nepilnas un kantotas. Kad citi

koki smējās par viņa ērmīgo apģērbu, tad šis neatteica nekā, bet

nokaunējies apņēmās rudenī pie citiem brāļiem laikāki apvaicā-

ties, lai atkal nepaliktu beidzamais pie svētku drēbju nolikšanas.

Tā arī notika. Tikko ziemelis aukstāki sāka pūst, te osis jau

jautāt jautāja: „Kaimiņ! vai rudenis jau klāt?"

Zināt dabūjis, ka tepat esot jau aiz vārtiem, tas birr! birr!

birr! nobira pirmais. Viņu tādēļ vēl šodien sauc par aklo koku.

Piezīme. Šī pasaka liekas but drusku mākslīgi pārstrādāta. P. Š.

2. Alfrēds, „Pa s ak a s" Rīgā 1893, 10.

Pavasaris jau klat, koki un krūmiņi rotājas ar skaistam la-

piņām un košiem ziediem.

Tikai osis vien vēl stāvēja tāds pats pliks un kails, kā aukstajā
ziemā bija bijis. Dievs tam bija atrāvis acu gaišumu un naba-

dziņš ne jausin nejauša no tā, ka pavasaris bija atnācis visus

aplaimot.
Kad bērzs jau sen bija savas sirdsveidīgas, smalki krokotas

lapiņas izaudis un arī ozols savas košās robainītes izgatavojis,
tad tie vaicāja osi, kāpēc šis sev svētku uzvalka_ negādājot?

Osis brīnīdamies jautāja: „Vai jau pavasaris ir atnācis?"

„Pavasaris jau sen klat," citi koki tam atteica."

Osis nu ar lielu steigšanu ķeras pie svētku uzvalka, lapu izga-
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tavošanas; bet ātri steidzot, lapas netika gludas un skaistas, bet

stūru stūriem, ar lieliem dziļiem ierobiem.

Rudenī,_kad jau ziemelis saka pust, osis vaicāja citus kokus:

„Vai drīz būs rudens?"

„Tas jau ir patlaban klat," kļuva atbildēts.

Osis, to dzirdēdams un negribēdams citiem par apsmieklu
atkal pēdējais palikt, nobirdināja savas lapas uz reizi. Citi koki

vēl bija pilnā zaļumā, bet aklais osis jau stāvēja pliks un kails

un ziemelis pa viņa zariem varēja svabadi trakot un plosīties.

224. Priede.

A 1 fre d s, „P asaka s" Rīgā 1893, 24.

lesākumā bija visi koki bez lapām, bet Dievam tas nepatika.

Viņš apņēmās kokus ar lapām izpušķot un atjāva tiem izvēlēties,
kādas katrs gribēja. Koki nu izvēlējās katrs pēc savas patik-

šanas, cits lielas platas, cits robainas, cits gludenas lapas, kā nu

katram patika.
Beidzot kārta naca pie priedes. „Nu, kādas lapas tu velē-

sies?" Dievs jautāja.

„Varenais Radītaj!" lepna priede lūdza, „dod man zelta lapas."

„Lai notiek tava griba!" Dievs teica un lika priedei uzaugt

zelta lapas.
Priede bija nu par visiem kokiem daiļāka. Ar nicināšanu

vien tā skatījās uz citiem kokiem, bet ilgi tā nelepojās. Spožās
zelta lapas pievilka garām gājējus un pēc maz dienām priede

bija kaila. Visi koki to apsmēja.

Gauži raudādama priede lūdza Dievu, lai tai dāvinātu glāžu

lapas. Un redzi! pirms jauna diena ausa, bija priedei glāžu lapas

rokā. No jauna tā lepni galvu pacēla, bet ne uz ilgu laiku. Sa-

cēlās liela vētra un skaistās glāžu lapas saplīsa drupu drupās.

Citi koki sāka atkal par priedi smieties.

No kauna tā nodūra acis uz zemi un vēlējas, kaut tiktu viņai
dotas tādas pašas lapas, kā citiem kokiem. Viņas vēlēšanās

atkal tika paklausīta. Priede jau sāka asaras žāvēt, bet atkal

jauna nelaime: nejauši piestājās kaza ar vairāk kazlēniem pie

priedes un pēc maza brīža bija priede atkal tikpat kaila kā agrāk.

Tas taču bija par daudz. Visi koki par priedi pilnā kaklā

smējās. Nabadzīte aiz kauna un žēlabām iesāka rūgti raudāt.

Asaras bira kā zirņi gar priedes sāniem uz leju. Raudādama tā

lūdza Dievu, lai šās neatstājot bešā, bet dodot kaut kādas adatas.

Dievs to paklausīja. Priede dabūja asas adatas, skujas. Citi

gan par to smējās, bet ko priede par to bēdāja: tai labas bija ir

skujas.
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Taču pirmējos laikus atminoties, tai vel dažureiz izspiežas
asaru lāses, sveķu piles.

Piezīme. Šī pasaka ir bez šaubām nākusi no P. E. Šaca lasāmas grā-

matas, par ko arī jau ievada devītā nodaļā ir rakstīts. P. Š.

225. Dārza ābele un meža ābele.

J. Bankins Aizkraukle. „Š i s un tas" 11, Jelgava 1875, 13.

Dārzā auga dārznieka potēta, kopta un tīrīta ābele. Tās

zari bija ar āboliem gluži pilli, un tāpēc noliekušies uz zemi, gan-

drīz ikkatram, tos uzskatot, uznāca kārums.

Turpat dārza malā stāvēja kāda meža ābele, kas bija gluži
ar sūnām apaugusi, un uz viņas zariem bija mazi, nesmuki un

niecīgi āboliņi.

„Vai tev kauna nav," kādu reižu meža ābele prasīja dārza

ābelei, „ka tu dārzniekam ļaujies aizkārt un zarus nogriezt? Ska-

ties uz mani! Es paceļu savus zarus uz debesim, un neviens

nedrīkst aizkārt manus ābolus."

„Tava taisnība," dārza ābele atbildēja: ~tapec manus augļus
cilvēki bauda un cienī, bet tavi āboli der tikai cūkām par barību."

Meža ābele no liela kauna nemaz vairs nedrīkstēja paskatī-
ties uz dārza ābeli. Tā gan vēlējas tikt dārzā iekšā un palikt par
dārza ābeli, bet nevarēja neko darīt; tai bija jāpaliek turpat ārpus
sētas un jānoskatās ar žēlabām vēl dažus gadus uz skaisto dārza

ābeli.

Piezīme. Šī pasaka gan izklausās ka grāmatu fabula, bet ir tomēr

ievietota īsto tautas tradiciju starpā. P. Š.

226. Ozols un beka.

1. P. Kunstmanis Līvbērzē. LP, V, 80.

Veca peka auga ozola celma tuvumā. Taisni turpat celmam

izlīda jauna ozoliņa atvasa. Bet peka lepnumā viņu bargi nopa-

ļāja: „Tāds tievs nabadziņš nekaunas man, vecai sievai, gandrīz

galvā sēsties! Nevarēja citur pūt?"

„Audz, audz!" ozoliņš lena gara atbild, „ja tev pietrūks rūmes,

tad jau pavirzīšos tālāk."

Te treša diena veca peka jau kunkst: „Vai ka man galva

gurst, ozoliņ mīļais!"
Bet ozoliņš atbild: „Nekunksti, nekunksti, vēl jau rūmes bija."
Un tai pašā dienā peka nolaida galvu un apvēlās.

„Te nu bija tava lepnība!" ozoliņš nodomāja.
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2. A. Adamoviča Dundagā. Jkr. 11. LP, VII, 11, 47.

Ozols un barvīka lielījušies viens aiz otra: kurš izaugs lie-

lāks? Un, riktīgi, barvīka arī izaugusi tik liela, kā lielā cepure.

Bet te vienu nakti sals uznācis un barvīka nosalusi. Tad tā teikusi

uz ozolu: „Audzi, audzi, ozoliņ, dzīvo simtu gadu — man galviņa
reibst."

227. Ozols un niedres.

P. Š. no sava teva-teva Raunā.

Ozols reiz lielījies, ka viņam neviena vētra nekā nevarot da-

rīt, un apsmēš niedres, ka tās no katra vēja lokoties. Niedres tik

noklausīšās un nekā neatbildēšas. Vēlāku sacēlusies liela vētra,

tā ka visi koki locīšies un niedres noliekušās līdz paši zemi, tik

ozols vēl turējies pretī. Pēdīgi vētra pūtuši vēl stiprāki un iz-

lauzusi ozolu ar visām saknēm. Tā nu ozols bīš pagalam, bet

niedres pēc vētras akar uzcēlušās un augušas pa vecam.

Piezīme. Šī pazīstamā Aisopa pasaka būs laikam nākusi no grāma-
tām (sal. C. R. Girgensons, Stāsti, pasakas, dziesmas un mīklas. Jelgavā 1860,
47. 1. p. Ozols un niedru krūms), lai gan arī tautas dziesmās (LD. 2799) ir teikts,
ka ozols lielījies, kamēr vētra viņu nolauzusi.

Ozoliņš lielījās
Saulei saknes neradīt;
Vētra lauza ozoliņu,
Saule sakni balināja.

228. Osis, kļavs, ozols.

I. Latvju daiņas 30646.

Ošam sieva, kļavām sieva,

Ozolam vien nevaid;

Ozoliņis lūkojas
Gar visam pļavmalām.

2. Latvju dainas 14976.

Osi, osi, kļava, kļava,

Ko jūs divi runājat?

Runājam liepas meitu

Ozoliņa dēliņam.

229. Priede un egle.

1. Latvju dainas 2821.

Visi koki nomu deva,

Priede, egle vien nedeva;

Priede, egle, tā bagāta,
Ta nodeva pavasari.
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2. Latvju dainas 2814.

Lai bagāta, kas bagāta,
Priede egle, tā bagāta:
Lai bij ziema, lai vasara,

Zaļi svārki mugurā.

230. Apinis ar rāceni.

P. Lielupis Vec-Piebalgā. Etn. I, 1891, 54. LP, VII, 11, 47, 30.

Apinis ar rāceni bija sūru sūrā ienaidā un kādreiz saskaitu-

šies sāka lamāties. Apinis sacīja: „Tu laužu slepkava!"
Pēc tam drīzi abi salaba un nu iesāka viens otru uzlielīt.

Apinis sacīja: „Tu nabaga laužu uzturētājs!"
Rācenis sacīja atkal uz apini: „Tu bēdīgo iepriecinātājs!"

Tad abi izšķīrās.

231. Lielā pupa.

Latvju dainas, 34035.

Dabūj' vienu baltu pupu,

Stādīj' kalna galiņā.
Tā izauga liela gara
Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesīs

Pa tiem pupas zariņiem.

Piezīme. Šās dziesmas varianti ir sastopami 34035—34058. Šī dziesmu

pasaka ir mums vajadzīga sevišķi tādēļ, ka minētā garā pupa tiek minēta arī

citās pasakās. P. Š.

232. Brīnuma miezis.

J. Rubenis Erglos.

Reiz pavasari bijis loti karsts laiks. Viena saimniece sa-

cepuši maizi krāsnī un skrējusi uz tīrumu miežus laistīt. Atnā-

kusi mājā, viņa lūko maizi krāsnī un redz, ka viens miezis uz ce-

poša kukuļa izaudzis un nogatavojies.

233. Apse un kārkls.

G. Borozinska Borkovā.

Kad pagani ķēruši Pestītāju, lai sistu krusta, Pestītājs paslē-

pies aiz apses, bet apse to dzinusi nost un solījusies nodot pagā-
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niem. Pestītājs, bēgdams prom, teicis: „Drebi tu visu mūžu,
tā kā es drebēju." No tā laika apse sākusi drebēt un dreb vēl

šodien.

Tad Pestītājs paslēpies aiz kārklu krūma un izglābies no pagā-

niem. ledams prom, Pestītājs novēlējis kārklim augt krūmos,
kaut vai ūdenī, ka tikai sakne zemē. Tā kārklu krūmi sākuši

augt visur, tikai viņu zari nebijuši žuburoti, bet taisni no zemes

auguši uz augšu.

234. Kā usnes cēlušās.

P. Lazdinš Serpilī. Atbalss kalendārs 1894.

Kad vācieši nonākuši latviešu zemē, tad viņi līdz ar citām

lietām atveduši arī puķes. Latvieši tās pirkuši ar lielu prieku.
Puķu pārdevējs reiz loti slavējis kādu skaistu rozi, un to nopircis
viens latvietis. Pārdevējs vēl īpaši pieteicis, ka puķe esot cieši

glabājama, lai nesalūztot un nenovīstot, un pircējs to ielicis savā

tukšā sviesta cibā.

Pircējs pārnesis puķi savā mājā, iestādījis dārzā, un tur tā

sākusi ātri augt un ziedēt sarkanziliem ziediem. Vācu roze ātri

vairojusies un to sākuši dēstīt arī visi kaimiņi. Bet nu svešā

puķe, kā jau roze, bijusi asa un dūrusi rokās. Tad nu latvieši

sākuši to dēstīt gar sētmalām, lai zaķi nenāktu dārzos. Tā nu

vācu puķes, sauktas par usnēm, tikušas ārpus sētas un sākušas

tā vairoties, ka ar tām apauguši visi dārzi un lauki. Zemkopji
tagad šo vācu rozi vairs acu galā neierauga.

235. Rausis.

L. Ērģelniece Zasulaukā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz saimniece ņēma sviestu un sauju miltu un nodomāja

izcept varenu rausi. Liekot uz lizes, rausis izskatījies tik garšīgs,
ka saimnieces septiņiem bērniem un vectēvam siekalas saskrēju-
šas

_

mutē. Rausis to visu redzējis un sācis domāt, kā no tiem

varētu atsvabināties.

Beidzot, kad saimniece rausi izvilkusi drusku apskatīties, tas

nolēcis no lizes un skrējis uz durvju pusi. Durvis bijušas vaļā,

jo bijusi karsta diena. Rausis aizripojis pa tām ārā, tad pa ceļu

projām, pats nezinādams, kur. Saimnieces septiņi bērni ar vec-

tēvu skrējuši rausim pakal, bet nevarējuši to panākt.
Pa ceļam viņš saticies ar gaili, kurš saucis, lai viņu pagai-

dot. „Kad jau saimniece, septiņi bērni un vectēvs, mani ķerdami,

nenoķēra, kur tad vēl tu?" teica rausis un ripoja tālāk.
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Tad viņš saticis pīli, kura saukusi, lai šās pagaidot, bet rau-

sis atteicis: „Kad jau saimniece, septiņi bērni, vectēvs un gailis,
mani ķerdami, nenoķēra, kur nu vēl tu?"

Tad viņš saticis skroderi Jēģergaili, kurš tāpat saucis, lai to

pagaidot, bet rausis atbildējis: „Kad jau saimniece, septiņi bērni,
vectēvs, gailis un pīle, mani ķerdami, nenoķēra, kur nu vēl tu?"

Beidzot viņš saticis cūku, kura piedāvājusies viņu uz sava

deguna aiznest. Rausis bijis tā ar mieru, un kad tas apsēdies
uz cūkas deguna, viņa to tūliņ apēdusi.

236. Rati, ragavas un zirgs.

J. Ruben i s Ergl o s.

Vāģi lielījušies, ka šiem ziemu labāki, ragavas, ka šam vasaru

labāki; bet zirgs teicis, ka šim tas pats posts vasaru kā ziemu.

237. Rati.

St. Ulanowska, Lotysze Inflant Polskich, 91.

Seniem latviešiem nebija nekā, no kā taisīt ratu smērus. Viņi

tos smērējuši ar saspiestām bekām. Tā smērēti rati esot dikti

kaukuši. Izbraucot viņi sacījuši: „Kai byus, kai nabyus! Kai

byus, kai nabvus!" Mājā pārbraucot viņi saukuši: „Kai beja, tai

labi! Kai beja, tai labi!"

238. Stelles.

Krūmiņu Jānis Aulukalna. Etn. IV, 1894, 127.

Kad raunēniešu vēveri žigli auž, tad stelles saka: „Šķiņķi

gaļas, klaipu maizes, — šķiņķi gaļas, klaipu maizes!"

Lēni aužot: „Bads bijis, bads bus, — bads bijis, bads bus!"

239. Pupa, salms un ogle.

A. 295* M. Auzina Rīgā, A. Bērzkalnes krājuma.

Reiz pupa, salms un ogle nosprieduši reizot pa pasauli. Ceļo-

dami tie nonākuši pie upītes. Bet ka nu tikt pari?

Salms tūlīt atradis padomu un, parguldamies pari par_ upi,

teicis, lai nu ogle ejot pari. Ogle arī_ gājusi, bet tikko uzkāpusi

uz salma, tā salms sācis degt un pārlūzis uz pusēm. Ogle iekri-

tusi ūdenī un nočaukstējusi vien.
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Pupa, krastmalā stāvēdama, tā smējusies, ka aiz lieliem

smiekliem pārplīsis viens gals. Par laimi tuvumā jau bijis re-

dzams skroderis nākam. Pupa nu lūgusi, jai šo sašūtu. Bet tā

kā skroderam citāda diega līdz nebijis, kā tikai melns, tad šis

arī ar to pupas pušumu sašuvis. No tā laika pupai vienā galā
melna strīpiņa.

Piezīme. Šī Grimmu pasaciņa (18) varētu but izplatīta ar grāmatām,

jo to jau sastopam J. Zvaigznītes „Pasaciņās" (I, 1859, 12). P. Š.

240. Tāss un sveks.

Fr. Mūrnieks Krona Lejas pag. Kurmos. LP, V, 78.

M. Boehm, Lettisch-litauische Volksmārchen, 30.

Tāsis (berza miza) lielīdamies smēja sviki: „Es esmu čakls

un jautrs, bet tu tikai izkūpi vien!"

„Labi, kaimiņ, labi! Ko ar tevi tiepšos? Noliksimies abi

ceļa malā, tad dzirdēsim, kuru no mums ļaudis vairāk cildinās."

„Pareizi!" tāsis atteica un nu abi vēsā dienā nolikušies ceļa
malā. Pa brītiņam divi nosaluši līduši garām: tēvs un dēls. Dēls

iesaucies: „Tēt! re, kur tāsis! Tas deg ātri, žirgti, iešķilsim

uguni un sasildīsimies!"

„Ne, dels, tepat jau sviķis dabūjams. Tas daudz paraks.
Tāsis ir tāds paviegls: ātri dziest; bet sviķis, liesmu ieņēmis, ilgi

kvēlo."

„Neka, tet! jo atrak, jo labāk!"

„Nu, tad ņem tu tasi, es ņemšu sviķi, redzēsim, kam tai-

snība."

Labi! Dēls iešķīla tāsim pirmais uguni. Tāsis tūliņ prieka

pilns lēca gaisā un smējās par sviķi, ka viņu pārspējis; bet sme-

joties palēca par dikti: sačokurējās vien un uguns izdzisa bez kāda

siltuma. Nu šķīla vecais sviķim uguni. Tas ņēmās lēni, lēni

pakūpēdams; bet kad bija ieņēmies, tad arī dega tik karsti un ilgi,
ka vecajam pilnīgi pietika sasildīties. Tagad dēls netiepās vairs:

aizlīda pie sviķa uguns, teikdams: „Ir gan viegls vīrelis tāds

tāsis!"

241. Ugunis.

t. M. Arons Bērzaunē. LP, V, 19.

Kāda saimniece katru vakaru aprausa uguni ar pelniem, lai

līdz rītam neizdzistu jeb kāda dzirkstele neaiztaptu projām. Bet

otrās mājās, tā saimniece daudzreiz spārdīja uguni ar kāju, ka

dzirksteles vien stiepās un vakaros nekad neaprausa.
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Reiz abu māju ugunis satikās. Pirmā uzteica savu saimnieci,
bet otra piktojas, sacīdama: „Ja vēl mani spārdīs, es aizdedzi-

nāšu savas mājas."
Otrā dienā saimniece atkal spārdījusi un paskat: pret vakaru

mājas deg zilas liesmās.

2. K. Bļaus Ergjos. LP, V, 19. piez.

[Viena saimniece_katru vakaru] apraususi uguni, [bet otra]
spārdījusi uguni ar kājām. Abas ugunis norunājušas nekaunīgo
saimnieci pa abām kopā nodedzināt. Vispirms aizdedzinājušas

riju, bet rijā bijušas labās saimnieces ragavas. Rija nu arī node-

gusi, bet ragavas, kā par brīnumu, palikušas veselas.

3. J. Rubenis Ērgļos.

Reiz sarunājušās divas uguntiņas. Viena sacījusi, ka viņu
saimniece ik vakarus apsedzot ar pelēku sagšiņu (pelniem). Otra

turpretī žēlojusies, ka saimniece šai ik vakarus aizlejot acis ar

ūdeni; bet par to viņa atriebšoties. Pēc tam drīz nodegusi otras

saimnieces māja.
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Alfabētisks priekšmetu rādītājs ievadam.

Pirmie skaitli nozīmē lapas puses. Salīdzināšanai ir dažreiz arī no zvēru

pasakām ņemti piemēri, kuri tad ir apzīmēti ar burtu P., pie kam sekošie skaitļi

nozīmē pasaku numurus.

A.

Aarne, skat. Arne.

Abasidi 87.

A-bao 62.

Ābrahams 60.

Abu Zabars, pacietīgais, 121.

Abuls, P. 55.

Afanasjevs, A. N., 7. 64. 94.-98.

Āfrika 21. 30. 64. 66. 82. 93. 104. 111.

Ahuramazda (Baga) 28. 78.

Aiēts 84.

Aisons 83. 84.

Aisops 6. 10. 20. 27. 30. 88. 101.—103.

107. 108. 115.

Aitioloģiskas pasakas 10. 49. 77. 79.

98.

Akrisijs 84.

Aladins 64. 89.

Alasnams, skat. Zems Alasnams.

Albāņi 78>.

Alberts fon Stāde 104.

Aleksandrs Lielais 33. 56. 57. 85.

Ali, skat. Bagātais Bezars.

Ali Baba 88.

Alksnis-Zundulis, Kristaps 131.

Allahs 66. 75.

Allerleirauh, skat. Visuvisuspalvainī-

te, Tēvs grib precēt savu meitu.

Amazones 57.

Amerika 21. 55. 66. 111.

Amols 23. 64.

Amors 85. 86.

Amūra 43. 47. 48.

Ancis, laimīgais, 113.

Ancītis un Grietiņa 97. 99. 108. 109.

Andersens, H. K. 108.—110.

Andersons, X., 122.

Andersons (Walter Anderson) 77.

101.

Androfagi 39.

Andromeda 35. 84.

Anglijā 34

Angli 18. *20. 34. 38. 39. 56. 57. 72.

74. 78. 103. 105. 110.

Animisms 22.

Ansis, gudrais, 62. 65.

Ansis, stiprais, 62. 65.

Anteja 34.

Antiņš 57.

Antropologu teorija 20. 21. 22. 23. 24.

30.

Anubis (Anupu) 31. 34. 73. 74.

Apakšpasaule, skat. Viņa saule.

Apģērbā ir dvēsele 46.

Apollons 35.

Apulējus, L. 85. 86.

Arabieši 19. 20. 28. 32. 45. 64. 66.

75.-79. 82. 87.-m 96. 107. 119.—

128. 131.

Arabija 81. 82. 92.

Ardaširs 35.

Argonauti 24. 58.

Argosa 84.

Arimans 29. 78.

Arions 33. 118. P. 195.

Armēnija 78.

Artus 56.

Asaru krūzīte 69. 117.

Asinīs ir dvēsele 46.

Aslauga 113.

Ašmedajs 75. 76.

Atlantijas oceans 40.

Atlants 40. 84.

Atraitne atkratās no trim precinie-
kiem 104.

Atrejs 33.

Aufmanis, J., 124.

Austrālija 21. 66.

Austrija 50.

Avari 38.
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A.

Ābels 52.
Ābels (Othenio Abel) 49. 50.
Ādams 77. 104.

Ārieši 28. 60.

Āriešu teorija 18. 20.—26.

Arne, A. (Antti Aarne) 11. 20. 21. 24.

43. 77. 81. 106. 110. 134.

Āzija 21. 30. 33. 51. 53. 55. 64. 66. 81.

82. 93. 96. 103. 104. 111.

B.

Baba 122.

Baba Jaga 95. 96.

Bagātais Bezars un nabags Ali. Skat.
Skauģis un apskaustais.

Bagdada 87.

Balders 23.

Balkānu pussala 77. 79. 93

Balkisa 75: 76.

Balodis neprot lizdu taisīt 49. P. 131.
Balta mātīte 51.

Baltija 78. 101. 102. 106.

Baltkrievi 14. 98.
Bankins, L, 114. 115. 117.
Bata (Bitiu) 31. 34. 41. 73. 74.
Bazile (Giambattista Bazile) 20. 24.

99. 110. 111.

Bazilisks 50.

Bābele 53. 77. 124.
Babilone 57.

Bābilonieši 72. 73.

Bediē (Joseph Bēdier) 21.

Bellerofonts 34.

Benfejs, T. (Theodor Benfev) 19. 20.

22.-24. 27.-29. 31. 80. 81. 100. 104.

113.

Berne 36.

Bertolds 110.
Bezars, skat. Bagātais Bezars.
Bezdelīga, sikspārnis un ērkšku-

krums, 115. P. 205.

Bērni tiek izlikti 54.

Bērns vēl pēc nāves tiepīgs 117.
Bērziņš, Roberts (Upciemu Milda

Skaidrīte) 131.

Bērzkalne, Anna 101.

Bete, E. (Bethe) 32. 33. 35.

Bidpajs (Bidpai) 19.
Bilde ir dvēsele 46.
Bindu Anna 130.

Bingene 36.

Bizantija 19. 78.
Bībele 30. 31. 40. 46. 48. 52. 57. 58.

74.-77. 79.

Bīlenšteins, A. 130.

Blankas ezers 118.

Bogomili 78.

Bogorazs, V. G. 6. 27. 39.

Bokačjo (Giovanni Boccaccio) 20.

58. 104.

Bolte, J. 24. 35. 55. 80. 81. 89. 90. 96.

101. 102. 104. 109.—114. 116. 117.
Bokels (Otto Bockel) 39. 68. 69.

Boms (Max Boehm) 108.

Brahmans 61. 79. 80.

Brālis, turīgais, kuru divi palaidņu
brāli grib noslīcināt, 125.

Brālītis (pārvērsts par stirnu), ar mā-

siņu bēg no pamātes 111.

Brāli pārvērsti par kraukļiem, 111.

Breals, M. 18.

Briedis priecājās par saviem ragiem,
bet nopel kājas 102.

Brīvzemnieks Fr. (Treilands) 15. 16.

22. 97. 100. 127. 130. 131.

Brugšs, H., 27.

Brunhilda 23.

Brusubārda (Broselbart, Drosselbart,

Stradabārda) 58. 90. 109.
Buda 18. 19. 29. 56. 82.

Budisms 19. 28. 29. 51. 58. 79.

Budisti 19. 28. 42. 47. 61. 64. 77. 80.

82. 94.

Bukaiši 10.

Bulbuls (brīnumu putns) 40. 88. 120.

123. 127. 130. 131.

Bulgāri 78.

Burtnieku ezers 118.

Burvis 41. 42. 43. 52. 57. 124.

Burvis (velns) un vina māceklis,
skat. pārvēršanās cīna.

Burvju lietas 80. 81. 116.

Bute, kadel viņai ir viena puse balta,
49.

c.

Ceļotāji, godīgais un ļaunais, 82.

Ceru māte 130.

Cilvēku upuri 54.

Cīrava 130.

Chnums 73.

Chormosda 28.

Christofors (Kristaps) 29. 50.

Corbiks, X., 10.

Cosquin, skat. Koskens.

Cucania, skat. Leiputrija.

č.

Cechi 65. 98.

Čingis chāns 33.
ČiDinš. KasDars. 129.
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Čībene, skat. Ķempe 129.

Čukči 6. 28. 39. 54. 56.

Čūskā ir dvēsele 44. 45. P. 195.
Čūska (arī pūķis) sargā apslēptu

mantu 45.

Čūska izglābta grib dzelt 88. 112.

P. 74.
Čūska netaisa ceļu. Sal. Kurmis.
Čūskai ir dzīvības zāles 45. 81.
Čūskas gala dod iespēju saprast put-

nu valodu 45.
Čūskas gredzens 21. 61.—64. 76. 82.

89.
Čūskas māgā 45.

Čūsku ķēniņš 45.

D.

Dailīte 131.

Dalila 123.

Damaska 87. 124. 136.

Danae 84.

Danka, Pēteris 130.

Dante 71.

Darbs, steidzāms, neiet uz priekšu
40.

Dāčina, skat. Knore 129.

Dāni 65.

Dārejs 33.
Dāvīds 74.

Dāhnhardt, skat. Dēnhardts.

Debesis 41.

Debesstēvs 26.

Deguns izaug garš no augļiem 80.

Dekamerons 20. 58. 104.

Delfi 33. 35.

Delila 58. 74.

Dēmetra 130.

Dēnharts (Otto Dāhnhardt) 28. 64.

78. 98.

Dieva dēli 26.

Dievi 5. 11. 23. 26. 29. 54. 71. 84. 86.

130. 131.
Dievs 9. 26. 29. 47. 53. 60. 69. 74. 75.

77. 98. 113. 117.

Dievs un Velns 9. 10. 62. 64. 77. 78.

130.

Dimna 19.

Divi draudzīgi brāli 72.

Dīterichs 35.

Dornroschen, skat. Erkšķurozīte.
Dostojevskis, F. M. 71.

Drosselbart, skat. Brusubārda.

Drošinieks grib mācīties bīties 111.

Drudzis 43.

Druviena 130.

Duālisms 28. 29. 78.

Dubans 120. 121. 125.

Dundaga 51.

Dundagas zaļā jumprava 118.

Dunsbergs, E., 123. 125.

Dvaša ir dvēsele 45.

Dvēsele 21. 22. 39. 41. 43.-48. 53.

62. 69.

Dvēsele (dzīvība, spēks) olā. 41. 73.

74. 82.

Dvīņu brāli Pēteris un Pāvils 118.

Dzelža Mārtiņš 63.

Dzīvības mūžs 117.

Dzīvības ūdens (zāle) 72. 73. 122.

Dzērve izvelk vilkam kaulu no

kakla 102. 108. P. 33.

Džātakas 29. 80.

Džeilss (H. A. Giles) 39.

Džeks Pudings 57.

Džuang dzy 27.

Džūkste-Pienava 109. 129.

E.

Ebreji 19. 76.

Eda 109.

Eduards I. 34.

Egberts, Lježas 91.

Elefants (sal. lauva, vilks) nebaidās

no cilvēka 64. P. 76.

Elīza 77.

Elle 41. 69. 84.

Elza 47.

Embakas upe 118.

Endimions 18.

Euģeli aizdedzina saimnieka māju
103.

Ermanis, A., 31. 73. 74.

Ernsts, švābu hercogs 57.

Eksimosi 56.

Etruski 38.

Eurīpids 33.

Eustachijs-Placids 29.

Ezeri ceļo pa gaisu 35.—38.

E.

Ēģipte 27. 31. 73. 74. 77. 87. 89.

Ēģiptieši 30. 31. 33. 34. 41. 53. 73. 74.

89. 102.
Ena ir dvēsele 45.

Eni 12. 38. 45.

Erkšķurozīte (Dornroschen) 23. 24.

41. 91. 114.

Ēzelis, vai jājāj tēvam, jeb dēlam?
123.
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F.

Fafnirs 45.

Faidra 34

Faidrs 6. 102.

Fata morgana 38.

Fausts 57. 71.

Fābulas, skat. Zvēru pasakas.

Fātālisms 66. 67.

Filipsons (Ernst Philippson) 91.

Forke, A. 19. 21. 30. 79.—81.

Fra Diavolo 56.

Francija 23. 55. 113.

Franči 17. 18. 20. 24. 41. 78. 81. 87.

91.—93. 103. 110. 113. 116.

Frau Holle 86. 111.

Freids (Sigmund Freud) 59.

Freimane, Minna 130.

Friksus 58.

G.

Gailis, pīle un adata ceļo 111. P. 105.

Gailītis brauc uz slepkavu bedri

116. P. 105,

Galans (Antoine Galland) 87.

Galvas kauss par trauku 54.

Ganems 124.

Gasters, M. 78.

Gellerts, Kr. F. 6. 108.

Godīgais tirgotājs un gars 121. 125.

Genovēva 33.

Georgijs 35.

Geser-chāns 29. 41. 48. 57.

Gesta Romanorum 20. 66. 75. 102.

103. 110.

Giles, skat. Džeilss.

Giljaki 28.

Glauks 45.

Gnostiķi 78.

Gobi tuksnesis 53. 55.

Gobii Junior, J. 116.

Goldi 28. 43. 47. 48.
Goliāts 50. 74.

Gorgona 84.

Gote 71.

Gotingene 19.

Gotings, Heinrichs 112.

Grafs, Ādolfs 27.

Gredzens zivs vēderā 63. 76. 121.

Greifi 57.

Grieķi 24. 25. 33. 38. 49. 50. 52. 55.—

60. 72. 82.-85. 110. 115. 119. 124.

130.

Grieķija 20. 27. 74. 102.

Grimmi, brāli 7. 17.—19. 23. 45. 47.

58. 66. 72. 80.—91. 104. 108.—118.

Grizelda 58.

Gubernatis, Andželo dc, 18.

Gudrūna 29.

Gudrā zemnieka meita 113.

Gudrais gana puika (ķeizars un

abats) 115. 117.

Gudrais kalps 117.

Gudrinieks uzvār stiprinieku 116.

Guļas 42. 64.

Gulbis un vārnas 115. P. 135.

Gulbji ir nolādēti brāli 44.

Gunters 32.

Gutmachers, E. 76.

Gvaltjeris, markgrāfs, 58.

G.

Oafars 125.

Ģermāņi 38. 72. 90. 91. 111. 116. 117.

H.

Hallūcinācijas 5. 12. 38.

Hanss Vursts 57.

Haris 34.

Hartlands, E. S. 72.

Haruns al Rašids 87. 119. 122. 124.

125.

Hasans 119. 122.

Hasans Alhabals 121. 122.

Hāde 44.
Heidelberga 124.

Helle 58.

Herders, J. G., 17.

Hesperides 40. 84.

Hēraklejs 33. 35. 40. 57. 84.

Herodots 33. 74.

Hērvagens, L. K. L. 7. 81. 115.—120.

Hēsione 35.

Himmerland 65.

Himphamp, skat. impampis.

Hipolits 34.

Homērs 34. 44. 50. 57. 71. 83.

Huds (Hood), Robins 51.

Huberts 29.

Hunni 38.

I.

lemūrēti cilvēki 36. 53.

leškavas ķēniņš 86. 109.

leva 104.

Igauni 7. 26. 52. 78. 90. 93. 98. 102.

104. 106. 118.

Ilmun chans 29.

Ilzīte, gudrā, 112.

lija Muromietis 56. 71.

Impampis (Himphamp) 109.
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Indieši 18.—20. 24.-26. 28.—30. 40.

41. 43. 45. 46. 53. 57. 58. 63. 64. 66.

75. 76. 79. 80. 82. 87. 89. 123. 124.

Indija 19.—21. 24.—30. 61. 79. 81. 82.

92. 94. 102. 104. 110.—115. 116. 119.

122. 123.

Indijas teorija 20.—23. 28. 79. 80.

Indoeiropieši 16. 18. 19. 25.-27. 51.

60. 72.

Indulis 119.

Insbruka 49.

Irānieši 28.

Irmun chāns 29.

Iskanders 33.

Islandieši 113.

Islāms 19. 78.

Ispolini 38.

Itālieši 18. 20. 56. 78. 122.

Itālija 19. 36. 55. 81. 99. 110. 113.

Ivans 65.

Ivans Duraks 67.

Ivasis 96. 97.

Izdubars 72.

Izolde 31.

I.

īkšķī tis 52. 99. 110. 112.
Iliade 34.

Ilija 32.
Inoa 58.
Izāks 60.

J.

Jadmons 27.

Jansons, X., 10.
Japāna 111.

Japānieši 30. 33.

Jānis, uzticamais, (der treue Johan-
nes) 25. 81. 111.

Jāsons 35. 83. 84.

Jāzeps 34. 60. 74.

Jefta 74.
Jeruzaleme 75.
Jezidi 52.
Jēkabs 60.

Jēzus 29. 77. 98.

Jochelsons, V. M. 6. 27. 39.

Joels 19.
Joku pasakas 10.
Jolka 83.

Jonāss 52.

Jorinda un Joringelis 113.

Joviniāns 75.
Jozafāts 29.

Jukagiri 6. 28. 39. 54.
Jupis 121. 128. 130.

Jupiters 25.

Jūdi 25. 53. 60. 74.-76. 79.

K.

Kadmus 35.

Kains 52.

Kaira 87.

Kaķis ar peli (lapsa ar lāci) valda

māju 116. P. 48. 6.

Kaķis ķer peles 10. P. 48.

Kaķis ar gaili un lapsa 97. 98. P.

123.

Kalendāri, muhamedāņu mūki, 125.

126.

Kalifornija 51.
Kalila 19.

Kalmuki 19. 82.

Kalni redzāmi no jūras 35.

Kalni cilvēku sanesti 35.

Kandžurs 80.

Kansāde 123.

Kanibāli 39. 83.

Kapteins, J. 83. 87. 124.

Karabas marķīzs 91.

Karismas princis un Georgijas prin-
cese 121. 123.

Kašķis 43.

Kašmira 124.

Katāsaritsāgara 30. 70.

Kaukazs 78. 92. 93.

Kaulos ir dvēsele 46.

Kauls dzied 46.

Kazas badās uz laipas 107.

Kentauri 55.

Kersts (Kaerst) 60.

Kiklopi 50. 83.

Kirke 42.

Kirs 33.

Klibais skolotājs 119.

Knore, Dārta (Dāčina), 129.

Koka zirgs skrien pa gaisu 123. 124.

Kokā ir dvēsele 51.

Koki dzīvi 51. P. 221.

Kolchida 83. 84.

Kolmačevkis 10.

Konfūcijs 28. 56.

Korāns 66.

Korejieši 103.

Koskens, E. (Emmanuel Cosquin) 20.

81.

Kosmogoniskas teikas 10. 77. 79. 98.

Kolers, R. (Reinhold Kohler) 20. 30.

35.

Kolne 34.

Krauklis, kādēļ ir melns 10. P. 218,
18. v. 19.
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Kraukli ir nolādēti brāli 44.

Krēsliņu Jānis 131. 132.

Krievi 7. 16. 34. 36. 38. 46. 52. 56. 57.

64. 65. 71. 74. 77. 78. 90. 93.—

98. 103.

Krievija 19. 55. 78. 82.

Kristaps (Christofors) 29. 50.

Kristus 56. 57.

Krišana no augstas vietas 40.

Krohn, skat. Kions.

KrSnsf K
3-

(Kaarle Krohn) 10. 20. 24.

27. 98.

Krupis (kaupinš), kas cēlies no

cepta gaiļa, ielec cilvēkam ģīmī
117.

Krumine 130.

Krūte 55.

Kungs atsvabina noziedznieku, kas

atzīstas 103.

Kungs (sal. Haruns al Rašids) noliek

dzērāju (sal. Hasans) savā vietā

103. 119. 122.

Kuprainis, kurš vairāk reizes nosists

120. 126.

Kupraini, divi, 105.

Kurbads 32. 35. 62. 63. 96. 120.

Kurmis (burvis) 57.

Kurmis (čūska) netaisa ceļa 78. P.

219.

Kurpe, pēc kuras meklē viņas īpaš-
nieci 30. 31. 46.

Kurzeme 36. 129. 130.

Kurzemnieks, A. 32.

Ķ.

Ķeizars un abats (gudrais ganu pui-
ka) 77. 115i. 117.

Ķempe, Trīna (Čībene) 129.

Ķēdes pasakas 112. 116. P. 119.

Ķēves dels 48.

Kijeva 71.

Ķīna 19. 27. 28. 46. 47. 54. 57. 123.

Ķīnas prinči un vinu māsa 123.

Ķīnieši 27. 30. 31. 33. 39. 40. 42.

44.-47. 51—53. 57—59. 62. 64—67.

75. 81—8a 89.

L.

Labības vārpa suņa tiesa 69.

La Fontens 6.

Laime 69. 105.

Laistners (Ludvig Laistner) 39.

Langs, A. (Andrew Lang) 20. 21. 22.

24.

Lapsa ar kuplu asti 49. P. 45. 11.

Lapsa ar baltu astes galu 10. P. 5, 5.

Lapsa noblēdī zivis 21. P. I—s.

Lapsa ievil āzi bedrē 103. 108. P. 10.

Lapsa novil krauklim sieru 18. 102.

108. P. 22.

Lapsa sludina mūžīgu mieru 103. 108.

P. 24.

Lapsa un dzērve (stārks) savstarpēji
sērš 102. 115. P. 23.

Lapsa apēd brieža sirdi un saka lau-

vam, ka briežam sirds nav 30.

Lapsa pie lauvas bedres 108. P. 16.

Lapsa ar lāci (kaķis ar peli) valda

māju 106. P. 6. 48.

Lapsa un zosis 117. P. 130.

Latgaliešu pasakas 13. 14. 52.

Latvis 131.

Laulāšana, slepena naktī 36.

Laumīte 130.

Ļauts (Lauth) 27.

Lauva nebaidās no cilvēka 64. sal.

P. 76.

Lauva, slimais, saplēš vilku 10. 102.

117. P. 15.

Lācis zvejo ar asti 10. 21. 64. 98. 99.

sal. P. 1.—5.

Lacis, kadel ar īsu asti 10.

Lācis stiprāks par velnu 49.

Lāča-dēls 9. 32. 4a 62. 63. 131. 132.

Lāčausis 63.

Lāčplēsis 32. 35. 62.
Lāču Jānis 63.

Lāmas 54.

Ledusjūra 39. 56.

Leiši 7. 8. 14. 31. 78. 90. 93. 98. 130.

Lejens, Fr. (Friedrich von der

Leyen) 20. 21. 23.-25. 29. 30.

43.-49. 51. 55. 58. 66. 72. 81.—83.

91.

Lejputrija (Schlauraffenland, Cuca-

nia) 117.

Lerchis-Puškaitis, A. 2- 8. 11. 15. 16.

22. 23. 64. 100. 109. 112. 127.

129.—131. 134

Lernaja 35.

Liao džai dzy ji 39. 44. 62. 66. 83.

Lichtvers 6.

Likteņa lēmums piepildās 84. 122.

126.

Lietuvēns 23. 40. 47.

Lindenšmids 56.

Lībieši 94. 102. 103. 105.—107.

Līdieši 33.

Līgājs 130.

Loboga 651
.
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Lohengrīns 77.

Londona 104

Lovis of Menars, A. 94. 102.

Lukulukulociņš (Rumpelstilzchen) 47.

112.

Lutekle 131.

Luteris, Mārtiņš 17.

Lūkiāns 52.

Lūku virves 55.

Lūderss, Heinrichs 28. 29. 82.

M.

Magnēta kalns 57.

Maģiskā bēgšana 42. 46. 63. 82. 84.

112.

Machmuds redz skaistules bildi un

dabūj to no karaļa harēma lauka

123.
Makfersons 38.

Maķedonija 33.

Malajieši 51.

Maliena 131.

Mandeji 78.

Mandžuri 28. 29.

Manicheji 78.

Marko Polo 105.

Marks 31.

Matīss, stiprais, 65.

Matos ir dvēsele (spēks) 46. 74.

Matu biza, pēc kuras meklē viņas

īpašnieci 31. 73. 74.

Mazāzija 33. 55.

Māja uz vistas kājām 55. 95.

Mākslinieku brāli 81. 82. 114 116.

Māņi 5. 21. 22. 36. 43. 45. 46.

Mārija 34. 98.

Marija uzņem bara bērnu 111.

Māra 41.

Māsa piekrāpj brāli 58.

Māsa aiz greizsirdības nokauj otru

māsu 126.

Māsa, turīgā, kuru divas palaidnīgas

māsas grib nogalināt 126.

Māsas, skaudīgās, 85. 86.

Māži 11. 130.
Medūsa 84.

Medveja 34.

Meiteņu pubertāte 55.

Meleagrs 24.

Meli bez gala 116.

Mesopotamija 78.

Metempsichoze 47.

Meža māte 51.

Mežs par robežu 53.

Mēdeja 84.

Mēdieši 33.

Mēnesis 51.

Mēnesī dzīvo zaķis 52.

Mēris 43.

Migla 38.

Milzis 10. 38. 39. 41. 49. 50. 54. 57. 88.
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Mingreli 78.

Mirons pateicīgs 47.

Misiņš, J. 127.

Mīklas 5. 13.

Mongolija 19. 33. 54. 57. 94.

Mongoli 19. 28. 29. 33. 41. 58.

75. 82. 94. 112.

Morics (K. Ph. Moritz) 33.

Mozus 29. 30. 34. 60. 74 77.

Mv vangs 57.

Muhameds 66. 87.

Muļķim padoms neder 118.

Muzikants vilku bedrē 114.

Miilenbachs 129.

Mūllers, Makss, 18. 19.

N.

Nabags un bagātais 113.

Nabags apprecē Kalifa meitu, bet ne-

prot tai izdabāt 126.

Nakts 51. 52.

Naudas teikas 23. 32.

Nāra 132.

Nātru krekli 55.

Nāve 21. 22. 43.

Nāve, krusttēvs, 99.

Nebukadnecars 75.

Nekte 97.

Nepateicība ir pasaules alga 63. P.

74.

Nevaļas māte 130.

Neviens, Odiseja izdomāts vārds 60.

83.

Nēģeri 14. 65.

Nieciņš (Rumpelstilzchen) 47. 90. 112.

Niedrīšu Vidvuds 62.

Nijole 130.

Nīgrodadžataka 29.

Nīla upe 31. 74

Noasa šķirsta zvēri 78. 79. P. 220.

Noāss 78, 79. 130.

Norīšanas motīvs 51. 52. P. 63. 64.

Normani 60.

Nornagests 23.

Nornes 23.

Norvēģi 65.

Noziedznieks nokož mātei degunu 105.

Nuredins un Beredins Šemsudins 121.

126.

Nūbieši 27.
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o.

Oberbrejers (M. Oberbreyer) 33.

Obri 38.

Odins 23.

Odiseja 42. 50. 83.

Odisejs 42. 57. 60. 83. 124.

Odziena 97.

Oksforde 19.

Olči 28.

Olriks, Aksels 113.

Oļegs 34. 74,

Omaijadi 87.

Optimisms 22. 67. 68. 71.

Osians 38.

Ošanas spēja 54. 55.

Ozoliņš, D. 130.

Ozols, J. 131.

p.

Pamāte ragana 58. 59.

Pamāte nobur padēlu par teļu 125,

Pamāte sūta pameitu ziemā pēc ze-

menēm 110.

Pancers, Frindrichs 29. 96.

Pančatantra 19. 30. 88.

Papagailis izstāsta, ko sieva dara 123.

125.

Papagaiļa grāmata 20.

Papardes zieds 51.

Paradīze 40. 65. 74. 77. 110.

Parcifāls 112.

Parids 33.

Parīze 65,

Parnels, dzejnieks, 105.

Parunas 5. 13.

Pasaules radīšana 10. 11. 28.

Pats, gudrinieka izdomāts vārds 83.
Pauliciaņi 78.

Pāns 85.

Pārvēršanās cīņa 80. 81. 118. 123. 126.

Pehlevi 19.

Peipus ezers 118.

Pele izglābj lauvu (lāci) 27. 102. P. 75.

Pele izglābj ķēniņieni 122.

Pele, lauku un mājas, 102. P. 49.

Pele krīt slazdā 107.

Pele ir dvēsele 44.

Pelijs 83. 84.

Pelīte, putniņš un desa 115. 116.

Pelnurušķīte 30. 68. 70. 86. 99. 111. 114.

Pelu tornis 36.

Pentamerons 20. 24. 99. 110. 111.

Pergrūba kalns 131.

Pero, Š. (Charles Perrault) 23. 91. 92.

Persefone 86. 130.

Persejs 35. 72. 84.

Persieši 19. 33. 78. 79. 104. 125. 131.

Persija 78. 82. 120. 124.

Pērkons 26.

Pēteris Lielais 36.

Pēterpils 130.

Pigmaiji 57.

Piktulis 131.

Pils nogrimusi 38.

Pincītis un Kaķīte (Frieder und Kater-

lieschen) 112.

Pirmais pretī nācējs apsolīts glābējam
74. 75.

Polifēms 60. 83. 124.

Poliģeneze, pasaku, 21. 30.
Polikrats 76.

Polids 45.

Polīvka, G., 24. 35. 55. 80. 81. 89. 90.

102, 104. 109.—114. 116. 117.

Poltava 96.

Poli 14. 78. 79, 98.

Pompeji 75.

Potivar s 34. 58i 74.

Praurima 130.

Pravieši 29.

Priams 32.

Priede kāro skaistas lapas 108. P. 224.

Proits 34. 84.

Protejs 42.

Prūsija 129.

Prūši 118.

Psiche 85. 86.

Pu Sung-lings 39. 40.

Pudelē ieslēgtais gars 76. 88. 122. 125.

Pudze, Lavīze, 129.

Puika, slinkais, 99.

Puisēns ielikts grozā un iesviests

ūdenī 30.

Pumpurs, A. 32.

Punduri 39. 93.
Pupa līdz debesim 42. P. 231.

Putni mācās dziedāt 10. P. 157.—192.

Putns ir dvēsele 44. 62.

Putns, lielais, 50. 63. 64.

Putnu valoda 44. 45. 75.

Pūcīšu Ģederts 125. 127.

Pūķis 23. 32. 35. 40. 45. 49. 50. 54. 82.

85.

R.

Radputniņš (Fundevogel) bēg no ve-

cākiem 113

Ragana 23. 40. 46. 49. 52. 72. 95.-97.
1091—114.

Ragnars 113.

Rampsinits 74.

Rašids, skat. Haruns al Rašids.
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Rauna 36. 45. 129.

Re 73.

Remo 33.

Rēgensburga 110.

Ringerike 65.

Rīga 32. 36.

Rolands 56.

Ročestere 34.

Romāņi 30.

Romieši 25. 50. 82. 85. 86. 110. 115.

119.

Romuls 33.

Ruģēns, J. 117.

Rumāņi 78.

Rumpelstilzchen, skat. Lukulukulociņš,

Nieciņš.
Runcis zābakos 91.

Ruteņi 98.

Rukerts, Fr. 108.

s.

Sabiles skaistā jaunava 118.

Salaca 36.

Salacas vārds 118.

Salms, ogle un pupa 110. P. 239.

Saluco 58.

Sama 2*7.

Sanangs Secens 29. 54 112.

Sapņi 5. 12. 21. 33. 38.—41. 53.

Sarkandaris 130.

Sarkanmicīte 52. 91. 111.

Sasanidi 35.

Saule 18. 51. 52.

Sauka 131.

Saules meitas 26.

Sāba 75.

Septiņi malēnieši (sieben Schvvaben)
117.

Serbija 55.

Schwank, skat. joku pasaka.-

Seirēnes 44. 60.

Selēne 18.

Semiti 51. 53.

Seņka Razins 56.

Septiņi gulētāji 41.

Sezam (zēzām), atdaries 88. 127. 130.

Sēss (A. H. Sayce) 18.

Sibirija 41. 42. 55, 56. 130.

Sicilija 50.

Sidi-kūrs 19.

Sieben Schwaben, skat. septiņi malē-

nieši.

Sieva mulķe 104. 110. 112. 118.

Sieva lamā vīru par utubungu 104.

Sieva izpļāpā vīra atradumu 103.

Sieva nobur vīru par akmeni 125.

Sieva nobur vīru par suni 125.

Sieva, augstprātīga, neuzņem par na-

bagu pārģērbušos radinieku 105.—

107.

Sievas neuzticamas 58.

Sigurds 45.

Siķens, J. 131.

Šiliņš, J. 97.

Simplēgades 56. 84.

Simsons 46. 50. 58. 74.

Sindbads 57. 83. 124.

Sirieši 19.

Sirija 78.

Sjogrēn, skat Šogrēns.
Skaidrīte (Roberts Bērziņš) 131.

Skaistīte 32. 121. 128. 131.

Skaistuve 32. 122.

Skandinavieši 34. 45. 46. 105. 109.

Skandināvija 10. 16. 98. 116.

Skauģis un apskaustais (sal. Bagātais
Bezars) 119. 126.

Skolas-maize 7. 32. 81. 115.—119.

Skolnieki pasaku uzrakstītāji 13. 14.

Skots, Valters, 17. 18

Skroderis uzmin princeses slepenās
zīmes 113.

Skudre un sisenis 108. P. 206.

Slāvi 18. 78. 79. 81. 90. 98. 117.

Slimības ļauni gari 43.
Slinkie ķēniņa dēli 110.

Sniega bērns 91.

Sniega-māte 86. 111. 117. 120.

Sniegbaltīte (Schneewittchen) 112.

Sniegbaltīte un Rožusarkanīte
(Schneeweisschen und Rozenrot)
113.

Solons 27.

Sodi, briesmīgi 54.

Somi 16. 24. 52. 64. 65. 98. 105.

Somija 21. 77. 82.

Spāli 38.

Spānieši 20. 81.

Spānija 19. 82.

Spensers, H. (Herbert Spencer) 22.

Splaudakās ir dvēsele 46.

Spogulī ir dvēsele 46.

Spoki, skat. Eni, Māži.

Sprīdītis, skat Ikšķītis.
Spūlis, Br. 14.

Stālbergs, K. 87. 124.—127.

Stenders, A. J. (jaunais) 87. 106. 107.

Stenders, G. F. (vecais) 5.—7.

100.—108. 112.—115. 117.—119.

Stradabārda (sal. Brusubārda) 109.

112.

Straparola, G. F. 122.
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Suahiliji 30.

Sudžou pilsoņiem neesot smadzeņu 30.

Sumana (Persija, pēc varianta Grie-

ķija) 120. 121. 125.

Sumerieši 53.

Sumpurņi 39. 55. 97. 121.

Sun Dzy-ču 62.
Suns ar gaļas gabalu 102. 107. P. 114.

Suns zvirbuļa draugs 112.

Sutasoma 29.

Sūbris 132.

Sū 83.

Svētlaimīgo salas 40. 57. 72. 73.

š.

Šablovskis, J. 127.
Šacs, P. E. 5. 107.—109. 115.
Šakālis apēd ēzeļa sirdi un saka lau-

vam, ka ēzelam sirds nav 30.

Šakāli 19. 30.

Šamans 41. 42. 43. 47.
Šamirs 76.

Šamiso (L. C. A. dc Chamisso) 45.

Šausmīgā medība (wilde Jagd) 38.
Šeherbans 119.
Šehersade 119.

Šemjaka 57. 93. 94.

Šerlands (Shurland), Sers Roberts dc,
34. 74.

Šekspīrs 71.

Šillers 63.

Šķiltavas, kas izdara visas pavēles
109 l

Šlemīls Pēteris, 45.

Šmits, G. 130.

Šogrēns (J. A. Sjogrēn) 102. 103. 105.

107.

Šukasaptati 20.
Švābe, A. 134.

T.

Taivassalo 65.

Tang Mong-lai's 66.

Tarzieris, K. 130. 131.

Tautas dziesmas 5. 6. 13.—17. 26. 42.

54. 55. 63. 68. 129.

Teikas 11. 32.-37.

Teilors, E. B. (Tylor) 20. 22. 24.

Testaments, jaunais 77, 116.

Testaments, vecais 29. 77.

Tēbas 35.

Tēlefs 33.

Tēsējs 34.

Tēvs grib precēt savu meitu (Aller-
leirauh) 43. 112. 113.

Tibeta 19. 54. 94.

Tibetieši 56. 58. 75. 82.

Tirza 107.

Tobijāss 48, 76.

Tolstojs, L. N. 71.

Totemisms 48.

Trauks, neiztukšojams, 77. 116.

Treilands, skat. Brīvzemnieks.
Trikāta 10.

Trimpus 131.

Tristans 31.

Trīs laupītāji cits citu nogalinās 103.

114.

Trīs vēlēšanas 105. 108. 113.

Troja 50. 60.

Tungusi 6. 28.

Turaidas jumprava 36.

Turcija 82.

Turgeņevs, I. S. 71.

Turki 69. 131.

Tuti-nameh 20.

Tūkstoš un viena nakts, 7. 20. 32. 47.

57. 58. 64. 66. 75, 76. 83. 87.-89.

96. 103. 104. 107. 110. 119.—128. 131.

v.

Ulmanis, K. 108.

Upciemu Milda (Roberts Bērziņš) 131.

Urbāns, bruņinieks 131.

Utopijas 40.

L.

Ūdensmāte 102.

Ūdens plūdi 10.

V.

Vadātājs 23. 51.

Vaics, T. (Theodor Waitz) 22.

Valtaiķi 131.

Vaļas mate 130.

Vanags, medību, sargā savu kungu no

čūskas 125.

Vanemunes dziedāšana 118.

Varde ķēniņa dēls 110.

Vardes prasa sev kungu 102.

Varonis uzvār pūķi un atsvabina prin-
cesi 32. 35. 49. 61.—64. 82. 84. 85.

94.-96.

Varoņi 5. 11. 23. 35. 41. 49. 50. 56.

71. 84. 131.

Vasla 130

Vācieši 6." 7. 16.—18. 24. 29. 33. 38. 39..

45. 56. 57. 65. 78. 88.—91. 99. 101.

102. 104.—106. 108.—116. 128.

Vācija 23. 29. 39. 41. 50. 81. 89. 111.

118.

Vaczemes Likteņa bedre 130.

Vālodze nerok upes 61. 78. P. 218.
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Vārdā ir dvēsele 47.

Vārna svešās spalvās 107. P. 147. 146.

Vāsifs 104.

Vecāko bērnu priekšrocības 58u

Veci cilvēki, kas nepazīst brandvīna

104.

Veci cilvēki tiek nogalināti 54.

Vecumnieki 131.

Veile, K. (Kari Weule) 22.

Veils (Gustav VVeil) 123.—127.

Velēna 107.

Velna bārdas spalvas 82.

Velns 9. 10. 36. 39.—41. 45.-49. 52.—

54. 61.—64. 68. 69. 78. 80. 85.

Veli 22. 23. 39.

Venera 86.

Venēcija 104. 105. 122.

Vesantaradžataka 29.

Vēdas 79.

Vēja māte 130.

Vērpēja, slinkā, 90. 105. 111. 112.

Vērsis un ēzelis 121.

Vēzis iet ačgārniski 49. P. 218.

Vicenhauzene 112.

Videvuts 118.

Vidus jura 104.
Vidzeme 129. 130.

Vienacīte, Divacīte un Trīsacīte 114.

Vienradzis 50. P. 77.

Vikingi 38.

Vilkats 23. 42. 43. 49. 64.

Vilks velna radīts 78.

Vilks ar melnu purnu 49. P. 41. 4.

Vilks ar stīvu mugurkaulu 10. P. 52. 2.

Vilks rijējs 52. 109. 110. P. 63. 64.

Vilks zvejo ar asti 5. 6. 10. 64. 98. 99.

102. 108i. P. 1.—5.

Vilks ar jēru dzer ūdeni 102. P. 53.

Vilks nebaidās no cilvēka 64. 115. P.

76.

Viņa saule 15. 41. 47. 56. 73. 86.

Vistiņas bēres 112. 116. P. 119.

Visuvisuspalvainīte (Allerleirauh) 112.

113.

Visziņu dakteris 79. 80. 113.

Vitingtona kaķis, 104.

Vīdols 131.

Vīlands, Kr. M. 17.

Vīrieši izzoboti 126. 127.

Vīrietis atdod mīļākai visu mantu, ka-

mēr pats ir piespiests zagt 126.

Vīrs, nabags, prāto par lieliem ienā-

kumiem, bet nejauši zaudē visu

mantu 127.

Vīrs aiz mantkārības top akls 122.

Vīrs nokauj sievu aiz nedibinātas

greizsirdības 126.

Vīrs ar sievu skābuma ķērnē 116. 117.

122.

Vladimirs 71.

Volfditrichs 33.

Volfs (Heinrich Wolf) 59. 60.

Volga 19.

Vormsa 32.
Vonigs (Fr. Woenig) 27.

z.

Zagli, meistaru, 57. 58. 67. 68. 74. 82.

89, 106.

Zaķis ar pārplīsušu lūpu. 49. 102. P. 30.

47, 2.
Zaķis dzīvo uz mēneša 52,

Zālamans 57. 75, 76. 88.

Zems Alasnams 87. 107.

Zemgale 32.

Zemgales ķēniņa meita 118.

Zemnieks, kas vardēm devis naudu

skaitīt 110. 116.

Zēzāms, skat. Sezam atdaries.

Zilbārde, Ilze, 129.

Zilbārdis 41. 92. 93.

Zilpaušs, T. 32. 87. 119.—123. 125. 126.

131.

Zirgs ar vērsi un Dievs jeb Mārija 98.

Zivs, lielā, 50. 52. P. 196.

Zigfrīds 23. 29. 35.

Zīmju valoda 123.

Zīvers, K. 131.

Zvaigznīte, J. 7. 81. 108.—119.

Zvaigznes 51.

Zvani 36. 38. 48.

Zvēri slēpjas no kaķa 118. P. 44.

Zvēru eposs 62.

Zvēru pasakas 5. 6. 10. 11. 20. 23. 24,

27. 28. 62. 64. 101.—103. 108.—110.

115. 117. 119.

Zviedri 36. 98.

Zvirbulis izsmej ergla plosīto zaķi 102.

108. P. 136.

ž.

Žagata pļāpa ar lapsu 108.

Žīdi 7. 60.

Žīds danco ērkšķukrumā 110.
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levads.

I. Pasaku vākšana un kārtošana 5

2. Pasaku izcelšanas 15

3. Pasakas un teikas 32

4. Pasaku un teiku pamati 38

5. Vēstures liecības teikas un pasakas 53

6. Pasaku un teiku varianti 61

7. Ko pasakas un teikas māca 66

8. Seno tautu pasakas 72

9. Jauno kultūras tautu pasakas 87

10. Citu tautu pasakas latviešu rakstniecība 100

11. Pasaku stāstītāji un uzrakstītāji 129

12. Latviešu pasaku krājumi un viņu nosaukumu saīsinājumi 133

Pirmā daļa. Zvēru pasakas.

A. Meža zvēri.

1. Lapsa zog zivis. 4 v. 140

2. Lapsa māca vilku zvejot. 6 v 142

3. Lapas smadzenes. 2 v 144

4. Lapsa ieved vilku klētī. 1 145

5. Sasistais vilks nes veselo lapsu. 7 v 146

6. Lapsa apēd lāča medu. 5 v 153

7. Zvēri bēgdami iekrīt bedrē. 2 v 159

8. Zvēri iet grēkus sūdzēt un iekrīt bedre. 3 v 160

9. Lapsa vilka manītajā. 1 165

10. Lapsa un azis. 3 v 166

11. Lapea ievil vilku pagraba. 1 167

12. Lapsa un lacis. 1 168

13. Vilks ar lapsu taisa mājas. 1. 168

14. Zirgs velk vilku. 1 169

15. Lapsa dziedē slimo lauvu. 2 v 169

16. Lapsa pie lauvas bedres. 1 170

17. Lapsa un strazds. 5 v 170

18. Lapsa nn vārna. 1 174

19. Lapsa un lakstīgala. 2 v 176

20. Lapsa, cīrulis un suns. 1 177

21. Vārna, cīrulis un suns. 1 177

22. Krauklis un lapsa. 2 v 178

23. Stārks sērš pie lapsas un lapsa pie stārka. 1 178

24. Lapsa sludina mieru. 4 v 179

25. Lapsa ar krūzi. 4 v
180
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26. Lapsa cepj vaboli. 1 182

27. Lapsa ar pīpi. 2 v 182

28. Lapsas bērni. 1 183
29. Lapsa ar parazītiem. 1 183

30. Kas bailīgāks par zaķi. 9 v
, ...

183

31. Sala derības ar zaķi. 3 v
.

.
186

32. Nelaimīgais zaķis. 1 187
33. Vilks un dzērve. 1 187

34. Lacis un pele. 1 188

36. Zaķis un lauva. 1. 188
36. Vilku māte maca bērnus. 1

».-.-»
189

37. Vilku tēvs ar bērniem. 1 189

38. Cauna ar vāveri. 1 189

39. Seskis ar krupi. 1 189

B. Meža zvēri ar mājas lopiem.

40. Vilks kāzās. 1 191

41. Vecais suns par bērna glābēju 4 v 192

42. Suns par vilka skroderi. 1 196

43. Lapsa par vilka skroderi. 2 v 197

44. Zvēri slēpjas no kaķa. 2 v - .
.
- . 198

45. Zvēru karš suna dcl. 14 v 200

46. Zvēru karš lapsas dēl. 5 v 218

47. Zvēru karš ar mājas lopiem aiz dažādiem iemesliem. 3 v 223

48. Kaķis un pele. 2 v 224

49. Mājas pele un lauku pele. 1 226

50. Kaķis, žurka un sermuliņš. 1 227

51. Lacis par mācītāju. 1 227

52. Lauva, zirgs un vilks. 2 v 228

53. Auns ar vilku. 6 v 229

54. Jaunais vilks ar aunu. 1 232

55. Vilks medī zirgu. 1 232

56. Cūka ar vilku. 1 233

57. Vilks mēdī trusi. 1 234

58. Vilks medībās. 1 ....
234

59. Aklais vilks. 1 235

60. Azis baidās no vilka. 1 236

61. Vilks nes azi. 1 236

62. Vilks un teli. 1 236

63. Stirna un vilks. 1 236

64. Kaza un vilks. 1 237

65. Mājas lopi cel eku. 5 v 239

66. Vērsis cel ēku. 4 v 243

67. Cūka cel ēku. 4 v 349

68. Lopi noņem laupītāju māju. 4 v. 255

69. Cilvēks kopa ar lopiem noņem laupītājiem maju. 2 v 260

C. Cilvēks ar meža zvēriem.

70. Cilvēks māca zvērus amata. 3 v 264

71. Arājs izraibo laci. 2 v 268

72. Kā cilvēks lāci piemānījis. 1 270

73. Lācis grib plest cilvēku. 7 v 271

74. Nepateicība pasaules alga. 4 v
,

277

75. Vilks un krauklis. 1 281



76. No cilvēka jābaidās. 1 282
77. Vienradzis iet skrieties ar cilvēku. 1 282
78. Lapsas ragaviņas. 3 v 283

79. Lapsa par nabagu. 1 285

80. Zvēri un abru taisītājs. 4 v 288

81. Vilks par aunu. 1 291

82. Ērzelis glābj kumeļu no vilka. 1
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rām 243 ir ņemtas no A. Lercha-Puškaiša krājuma. No pēdējām ir sastopamas
A. Švābes „Latvju tautas pasakās" 1453 un divas (skat. 93. un 94. num.) no

„D. L. Etnogrāfiskām ziņām par latviešiem", tā tad kopā viņam iznāk 145 pasa-

kas. No jauna šai pirmā sējumā ir nākušas klāt 260 pasakas.
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