
LATVIEŠU

PASAKAS
UN TEIKAS

II.

VALTERAUNRAPAS

AKC. SAB. IZDEVUMS









Latviešu

pasakas un

teikas
Pec Anša Xereha-Puškaiša un citiem avotiem

sakopojis un rediģējis

prof. P. Šmits (Schmidt)

11.

Rīgā,l926

Valtera un Rapas akc. sab. izdevums



Valtera un Rapas

akc. sab. grāmatspiestuve

Rīgā, Brīvības ielā 129/133



Otra daļa.

Īstās pasakas.

I.





5

Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Burvību pasakas.

Pardabīgais pretinieks.

300—359. Briesmonis (milzis, pūķis, velns, nave, mi-

rons v. c. līdzīgi) tiek uzvārēts.

300. Pūķa kāvējs. Varonis nokauj briesmoni un izglābj ķē-

niņa meitu. Glābšana notiek dažādos apstākļos, par pie-

mēru ar brīnišķu suņu palīdzību. Visvairāk šī pasaka sa-

vienojas ar sekošiem pieciem tipiem, bet neretis sarnaisas

arī ar citu numuru pasakām, kā: 466, 502, 530, 532, 553. Šeit

var pieskaitīt arī tās latviešu pasakas, kur stiprinieks kauj

velnus pie kāda tilta un pēc tam vēl cīnās ar raganām. Šīs

mūsu pasakas visvairāk līdzinās krievu pasakām, kā jau ir

aizrādīts arī mūsu ievadā (94.—96. Ē p.).
301. Trīs nolaupītās princeses.

A. Trīs vīri iet parasti meklēt zudušās ķēniņa meitas. Katrs

no viņiem pēc kārtas paliek mājā ēdienu vārīt, kamēr abi

pārējie aiziet medīt. Abus pirmos sadauza kāds mazs vīriņš,
bet pēdējais, īstais stiprinieks, uzvār vīriņu. Vīriņš nobēg
kādā dzijā alā. Stiprinieks nolaižas pa virvi alas dibenā,
atrod tur zudušās ķēniņa meitas un izglābj tās no briesmoņa.
Biedri izvelk gan princeses no alas, bet atstāj stiprinieku

alas dibenā. Šis tomēr izglābjas un nonāk atkal virszemē.

Parasti stiprinieku iznes kāds liels putns (Grimm 91).
B. Šis variants ir pēc satura tāds pats kā iepriekšējais. Tikai

no iesākuma lielais stiprinieks še sabiedrojas arī ar citiem

stipriniekiem (Kokurāvēju, Kalnugāzēju). Šis stiprinieks
bieži savienojas ar stipro Ansi (650). (Grimm 166).

Plašākus pētījumus par šo pasaku ir sarakstījuši R. Ko -

lers (Reinhold Kohler, Kleinere Schriften zur Mārchenfor-

schung, 292—296), F. Pancers (Friedrich Panzer, Unter-

suchungen zur deutschen Heldensage I) un Bolte un G. Po-

līvka (J. Bolte und G. Polīvka, Anmerkungen zu den Kinder-
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und Hausmlārchen der Brūder Grimm, 11, 297—318). Lat-

viski šo pasaku esmu jau apcerējis Zinību Kommisijas 14.

Rakstu krājumā (Kurbads jeb Lāčplēsis 113—133) un ari

tagad mūsu ievadā (32. 35. 96).

302. Velna dvēsele olā. Varonis iemanto iespēju pārvēr-
sties par dažādiem zvēriem un kustoņiem un tādā ziņā tiek

klāt pie velna paslēptās dvēseles (Grimm 197). Šo pasaku
ir apcerējuši J. Bolte un G. Polīvka (Anmerkungen 111,

un arī jau R. Kolers ir par to rakstījis (Kleinere
Schriften 57, 158—161, 348. 404). Pats motīvs ir apskatīts
ari mūsu ievadā (41. 73. 74. 82).

303. Dvīņu jeb asinsb r ā 1 i. No zivs baudīšanas (sal.

705) jeb citā pārdabīgā kārtā piedzimst divi puikas, divi

zirgi un dažreiz arī divi suņi. Viens brālis izglābj ķēniņa
meitas no pūķa jeb velna (sal. 300). Kāda ragana pārvērš
šo par akmeni, bet otrs brālis to dabū zināt un izglābj viņu

no burvības lāsta (Grimm 60, 85). Šī vecā Eiropas pasaka
ir jau mūsu ievadā apskatīta (72). Plašāki to ir apcerējuši
J. Bolte un G. Polīvka (Anmerkungen I, 528—556). Daudz

lietišķus aizrādījumus ir devis ari R. Kolers (Kleinere Schrif-

ten, 67, 68, 178, 303, 387, 409).

304. Mednieks. Vienam vīram ir burvju plinte, ar ko viņš
var milžus nošaut, kuri taisās nolaupīt vienu ķēniņa meitu.

Šis šāvējs nu ieiet kādā pilī, kur visi guļ, paņem no turienes

vairāk lietas, ar kurām viņš pierāda padzītai princesei, ka

viņš bijis šās glābējs. Augstmanis, kas viltīgi izdevies par

milžu kavēju, dabū savu sodu (Grimm 111, Bolte und Po-

līvka, Anmerkungen I, 503—506).

305. Pūķa sirds asinis ķēniņam par dziedinā-

mām zālēm. Jauns varonis, gribēdams glābt slimo ķē-

niņu, nokauj pūķi un atnes viņa sirdi. Kāds kungs piesavi-
nās šo sirdi ar viltu, izdziedē ķēniņu un dabū par algu ķēniņa
meitu. Pēdīgi patiesība nāk gaismā, blēdīgais kungs tiek

nosodīts un pūķa kāvējs apprecē ķēniņa meitu. Pie latvie-

šiem šī pasaka ir pārnākusi stipri sagrozītā veidā un ir uz-

rakstīta tikai divos variantos.

306. Sadancotās kurpes. Ķēniņa meita katru nakti no-

zūd, aiziet slepeni pie velna un tur danco ar viņu. Ķēniņš
brīnās katru rītu par noplēstām kurpēm un liek meitu no-

vaktēt. Jauneklis, kas var palikt neredzams, princesei sle-

peni sekodams, novaktē viņu un pēdīgi dabū viņas roku.
(Sal. 507. Grimm 133. Bolte und Polīvka, Anmerkun-

gen 111, 78—84). Šī plaši pazīstamā pasaka ir cēlusies no
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vecajām teikām par garu dejām un raganu sapulcēm par

naktim. To ievērojot, pie šīs pasakas ir pievienotas arī

mūsu teikas par novaktētām raganām.
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1. Pūķa kavējs ar suņiem.

1. A. 300. Rkr. 111, 100. 1. p. LP, VII, 11, 22, 2. 3. AŠ, 96k.

Vecam zaldātam gadījās reiz, ar draugiem satiekoties, stipri

iedzerties, ka vairs tanī vakarā nespēja uz kazarmu aiziet, bet

palika ceļmalā guļot. Par to nu nekāda liela nelaime nebūtu bi-

jusi, jo bija silts vasaras laiks, ja rītā agri nebūtu uz smatru jāiet.

Nabaga zaldātiņš, rītā agri pamodies, steidzās uz māju, bet atrada,

ka citi biedri pie darba aizgājuši, un nu zināja gan, kāda pirts gai-
dāma. Nelaimīgais savās bēdās staigāja gar jūrmalu un nezināja,
ko darīt: Vai jūrā nāvi meklēt, jeb pie palkavnieka iet un savu

sodu saņemt. Pēdīgi viņš apņēmās pie palkavnieka iet, lai tur

ietu kā iedams.

Pa ceļu ejot, tas satika zemnieku, kas veda govi uz tirgu.

„Cik maksā tā govs?" zaldāts vaicāja.

„Desmit rubļu!" zemnieks atbildēja.

Zaldāts, turīgs vīrs būdams, nopirka šo govi ar to nodomu

saviem biedriem atdot, lai tie no tās sev labu magariču sataisa

un par savu nelaimīgo biedru Dievu lūdz. Tā nu zaldāts, govi

pie rokas vezdams, devās uz kazarmu. Bet netālu no tā ierau-

dzīja vecu vīriņu ar divi suņiem pretim nākam. Tas vecais vī-

riņš sacīja: „Pārdod man to govi!" %

Zaldāts atbildēja: „Ne par kādu naudu govs tev nedodu. Es

viņu pirku, lai mani biedri no tās sev magariču sataisa un par

mani, kas esmu nelaimīgs, Dievu lūdz."

Uz to vecais vīriņš atbildēja: „Par to, ka Dievu neesi aiz-

mirsis. Dievs arī tevi nav aizmirsis. Dod man to govi un es tev

došu šos suņus. Šie suņi ir loti gudri un paklausīgi, viņi tevi da-

rīs laimīgu, ja tik tu viņus uzticīgi mīlēsi un kopsi. Šos suņus sauc

vienu par Turi, otru par Velci. Tev jāguļ ar Turi un Velci vienā

gultā kopā, no viena trauka jāēd un jādzer, un neviena acumirkļa

no tiem nav jāšķiras. Un ja tev dažreiz vairāk pie rokas nav, kā

tikai viens vienīgs zirņu graudiņš, tad arī tas tev būs ar viņiem
kopā jādala. Ja tu to darīsi, tad būsi vislaimīgākais pasaulē."

Zaldāts, nekā daudz nedomādams, salīga ar vecīti; vecītis

saņēma govi, zaldāts suņus. Pēc salīgšanas vecītis sacīja uz zal-
dātu: „Ej gar jūrmalu vien, arvienu uz priekšu, kamēr ieraudzīsi

pilsētu ar augstiem torņiem, no kuras netālu turpat jūrmalā, kur

tev garām jāiet, ir traktieris. Šinī traktierī ej iekšā un klausies,
ko ļaudis tur runā. Trīs laimes tev būs priekšā, no šām nevienas

nepieņem, bet ceturtās nepalaid! Ar Dievu, staigā laimīgs!"
Zaldāts no vecīša šķīrās un gāja ar saviem suņiem Turi un

Velci, kā vecītis bija pavēlējis, arvienu gar jūrmalu uz priekšu,
kamēr sasniedza to traktieri, kurā vecītis bija pavēlējis iekšā iet.
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Še iegājis, pastellēja maltīti par rubli, sevim, Turim un Velcim

kopā. Kamēr taisīja maltīti, zaldāts apskatīja traktieri. Bet kāds

brīnums tam bija, ieraugot visus ļaudis, tiklab tos, kas traktierī,
kā arī tos, kas pa lielceļu garām gāja, trūvju drēbēs un ļoti bē-

dīgus. Zaldāts, piegājis kādam traktiera sulainim, vaicāja: „Kas

tad jums šodien par bēdām, ka visi trūvē un bēdājas?"
Traktiera sulainis atbildēja: „Mūsu zemes galvas pilsētai

katrā gadā jādod viena meita ļaunajam garam, citādi viņš visu

pilsētu ievilktu zemes dibenā. Šo dāvanu, ko paģēr ļaunais gars,
izmeklē lozēdami, un izmeklējot nedrīkst nevienas — tiklab ķē-

niņa, kā arī pirtnieka — meitas trūkt. Šogad nelaimīgais numurs

gadījās mūsu ķēniņa meitai, kura šim ir vienīgs bērns. Tādēļ visi

tā bēdājas, jo mūsu kroņa mantiniece ir gauži dievbijīga, godīga,

žēlsirdīga, kas savus pavalstniekus sirsnīgi mīļo. Šodien viņu
vedīs ar karīti, kurai astoņi zirgi būs priekšā, uz ļaunā mājokli
un tam nodos."

Zaldāts tā noskuma par tādu nelaimīgās princeses likteni, ka

iesākumā ne no vietas nevarēja kustēties; bet drīzi nāca trak-

tiera sulainis un to sauca pie maltītes. Zaldāts apēda maltīti kopā
ar suņiem, tā kā vecītis to bija pavēlējis, un nu apņēmās prin-
cesi glābt, jeb līdz ar viņu mirt. Tā domādams, viņš steidzās ar

saviem suņiem uz galvas pilsētu. Kādas trīs verstis no galvas

pilsētas atrada zaldāts lielceļu ar sudraba rubļiem nobruģētu.

„Ak, kas par laimi!" izsaucās zaldāts un sāka rubļus no ze-

mes uzgrābt, bet suņi iesāka uz viņu skatīties un smilkstēt, it kā

gribēdami sacīt, lai neņem. Zaldāts iedomājās par tām trim lai-

mēm, ko vecītis tam bija pasludinājis, un aizliedzis saņemt, izmeta

visu naudu, ko sagrābis, zemē un gāja uz priekšu.

Versti nogājis, viņš atrada lielceļu ar dukātiem bruģētu, bet

gāja šiem tāpat pāri'kā rubļiem. Trešā verste bija ar dimantiem

bruģēta; pēc šiem gan zaldāta sirds gauži pukstēja, bet piemi-
nēdams vecīša vārdus, viņš nesaņēma neviena graudiņa. Tā nu

viņš ar abiem suņiem iegāja pilsētā.
Pašu laiku brauca ķēniņa meita, paša ķēniņa un pilsētas iedzī-

votāju pavadīta, uz savu nāves vietu.

Brauca lēni, solos vien un visi raudāja un vaimanāja. Šiem pa-

vadoņiem pievienojās arī zaldāts ar suņiem. Netālu no ļaunā gara

mājas apstājās karīte un laužu pulks. Ķēniņa meitu noveda ar

apsietām acim divi augstmaņi uz Jaunā māju; bet zaldāts steidzās

papriekšu, iegāja ar saviem suņiem ļaunā gara mājā un paslēpās
aizkrāsnē. Pavadoņi iegrūda princesi pa durvim un, pavadoņiem

aizejot, durvis ar lielu troksni aizkrita cieti. Nelaimīgai, kurai

bija aizsietas acis, izdevās uziet krēslu istabas vidū. Tur tā no-

sēdās, gaidīdama savu nāvi. Zaldāts, no aizkrāsnes iznācis, tai
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piegāja klāt un sveicināja. Dzirdēdama zābakus klaudzam un

zaldātu sveicinām, nabadzīte domāja, ka pats ļaunais gars jau
klātu un tādēļ sacīja: „Rij jau nu vien drīzi nost, ko tik ilgi vēl

laizies!"

Zaldāts tai atbildēja: „Es neesmu vis ļaunais gars, bet tāds

pats kristīts cilvēks kā tu; esmu nācis tev palīdzēt un tevi glābt.

Tādēļ Jauj man tavas acis atraisīt un uzskati mani bez bailēm."

Tikko zaldāts šos vārdus bija izrunājis, atvērās griestos lūka

un ļaunais nolaidās istabā. Ļaunais, zaldātu ieraudzījis, teica:

„Es domāju, ka man tikai vienu maltīti vien dos, bet viens vecs

krupis arī vēl zakuskai klāt pievests."

Uz to zaldāts atbildēja: „Pieluko, ka tu man par zakusku ne-

paliec, ne es tev."

Ļaunais, to dzirdēdams, atvēra žaunas un gribēja zaldātu

tūliņ norīt, bet zaldāts uzsauca saviem suņiem: „Turi, Velci, nākat

palīgā!"

Acumirklī bija Turis un Veicis no aizkrāsnes laukā un ļau-

najam biksēs. Turis turēja un Veicis vilka, tā kā ļaunajam nupat

plāni gāja. Ļaunais, nevarēdams vairs izturēt, sāka lūgties un

apsolījās, ka nekad vairs nekā no tās pilsētas, kurā princese dzīvo,

neprasīšot. Zaldāts paģērēja, lai princesei ļauj iziet papriekšu,
tad pats izgāja, un tad pavēlēja ļaunajam, lai ar suņiem nāk ārā.

Kad tas bija noticis, tad zaldāts to palaida un ar izglābto prin-

cesi devās uz galvas pilsētu. Bet netālu no pilsētas vārtiem ļau-
nais gars uz staba bija uzrakstījis: „Tiklīdz, kā princese ar savu

glābēju pilsētā ieies, es visu pilsētu zemes dibinā ieraušu."

Nu bija gan ko domāt un darbīties, ka caur zaldāta vainu

visa pilsēta, un arī ķēniņš un princese neiekristu samaitāšanā.

Pēdīgi zaldāts apņēmās iet ļauno garu meklēt un pavēlēja prin-

cesei vienai pašai uz pilsētu iet; bet priekš šķiršanās zaldāts pie-
kodināja princesei neviena vārda nerunāt, pirms viņš nebūs pār-

nācis. Tā nu viņi šķīrās. Priecīga, Dievam pateikdama par iz-

glābšanu un bēdīga, Dievu lūgdama, princese gāja uz pilsētu. Pie

pilsētas vārtiem to satika kāds ūdens vedējs. Šis princesi pa-

zina un zinādams, ka tā bez glābēja no ļaunā gara nagiem nebūtu

sprukuši, paģērēja no tās, lai šo uzdod par savu glābēju. Kad
princese nekā neatbildēja, tad šis bendes maiss iemeta princesi
ūdenī, draudēdams to noslīcināt.

Kad princese peldēja uz malu, tad šis to atkal grūda ar bomi
ūdenī atpakaļ, kamēr princesei vajadzēja apsolīt, ko ūdens

vedējs paģērēja. Ūdens vedējs, princesi pie rokas ņēmis, iegāja
pilsēta taisni pie ķēniņa, uzdevās par princeses glābēju. Nu ķē-
niņš tam apsolīja princesi par sievu. Bet kad ķēniņš tam prasīja,
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ka to glābšanu izdarījis, tad šis neka laga nezināja stāstīt. Prin-

cese arī nekā nestāstīja, kā tā izglābta no Jaunā gara.

Pēc tam ķēniņš palika domīgs un nezināja, ko iesākt. Pēdīgi

ķēniņam labs padoms ienāca prātā; tas nosprieda meitu tikmēr

neapprecināt, kamēr tā nebūs izstāstījusi, kā tai izdevies no ļaunā

gara tikt vaļā. Zaldāts, no princeses šķīries, gāja pa pasauli ap-

kārt no vienas vietas uz otru, ļauno garu meklēdams. Pagāja
seši gadi, ļaunā pēdas neuzgāja. Septītā gadā, pēc princeses iz-

glābšanas, zaldāts gāja gar nabaga būdiņu, no kuras iznāca na-

baga meitiņa un zaldātu gauži lūdza, lai ieejot pie viņas, sacī-

dama: „Mīlais karavīrs! esmu loti nabaga bārenīte, man vienai

pašai šai mājā jādzīvo, nāc jel mani aplūkot!"

Zaldāts, žēlsirdīgs cilvēks būdams, iegāja pie meitiņas. Bet

tikko bija iegājis, te pazuda meitiņa, nabaga būdiņa pārvērtās

par lielu, stipru mūra ēku ar trīskārtīgām dzelzs durvim un grie-
stos lūka atvērās, pa kuru ielaidās ļaunais gars un, zaldātam

priekšā nostājies, uzbļāva dzelzs zobu rādīdams: „Es tevi tūlīt

rīšu nost!"

Zaldāts pārbijies skatījās atpakaļ, bet ieraudzīja, ka suņi ārā

palikuši. Nu nabaga zaldātiņam pārgāja drebuli pār visiem kau-

liem, jo viņš domāja, ka pēdējā stundiņa būs klāt. Te nu nejauši

nelaimīgais uzmeta acis uz savām rokām un ieraudzīja, ka tās loti
melnas. Tūlīt tam gudrs padoms nāca prātā. Tiklīdz ļaunais

gars atplēta rīkli, un gribēja viņu pašā laikā rīt, te zaldāts tam

uzbļauj: „To ho, negala! Vai tik netīru rīsi? Laid tak drusku

nomazgāties, tad pazīsi labāk garšu."

Ļaunajam šis padoms patika, viņš lika zaldātam ūdeni sildīt,
deva ziepes krietni nomazgāties. Pa tam ļaunais gars aizgāja

projām un zaldāts pūlējās ūdeni sildīdams. Pa to laiku suņi Turis

ar Velci plosīja durvis kā traki. Zaldāts manīdams, ka durvis

nevarēs suņu zobiem pretim turēties, kūra un atkal dzēsa uguni,

lai laiks vilcinātos, kamēr suņi durvis atplēstu, jo durvis bija loti
stipras. Jau ļaunais gars no augšas kliedza: „Vai būsi gatavs?"
Zaldātam jau sāka cerība zust, te mazs putniņš, pie loga pienā-

cis, dziedāja: „Zaldātiņ, zaldātiņ, kurini un dzēs, kurini un dzēs,
līdz glābšana nāk, līdz glābšana nāk!"

Zaldāts šo putniņu turēja par Dieva vēstnesi, kas sūtīts vi-

ņam par padoma devēju, un tādēļ kūra un dzēsa uguni, nebēdā-

dams par Jaunā gara dusmām. Suņi jau bija saplēsuši divējas
dzelžu durvis, te ļaunais gars uzsauca: „Mazgājies drīz, lai ir

ūdens kāds būdams!"

Nekā ko darīt — zaldātam bija jākāpj vannā un jāmazgājas.
Te nu nabaga zaldātiņš mazgājās un kavējās nezinādams, vai vēl

savu mīļāko princesi dabūs redzēt, jeb ne. Bet pašā laikā suņi arī
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trešās durvis atplēsa un ienākuši ielīda aizkrāsnē. Nu zaldāts

kāpa drīz vien no vannas ārā, slaucījās un ģērbās, lai drīzāki ar

ļauno garu ragos tiktu. Prieka pilnā garā zaldātiņš bija drīz vien

apģērbies, kad ļaunais gars trešo reizi uzbļāva: „Vai esi gatavs?"

Zaldāts atbildēja: „Es jau sen tevi gaidu!"

Nu ļaunais nolaidās zemē, atplēta savu lielo rīkli kā elles

vārtus, un izlaida dzelzs zobus kā dakšu zarus, gribēdams savu

upuri aprīt. Te zaldāts tam uzsauca: „Dod jel sauju adatu aiz-

nagus iztīrīt!"

Ļaunais tam tas pasniedza.

„Tak vēl pēdīgi vienu pīpi ar dosi!" zaldāts teica. Te ļau-
nais tam pasniedza savu dimanta tabakas dozi, sacīdams: „Ņem.

veco krupi, sapiparojies krietni, lai man gardāka magariča tiek!"

„Es tava magariča!" zaldāts atbļava, „tagad tu esi mana

rokā un esi mana magariča. Turi, Velci!"

Nu salēca Turis ar Velci ļaunajam biksēs un tā sāka plūkāt,

ka lupatas vien lēkāja. Ļaunais gan lūdzās, bet jo viņš lūdzās, jo

suņi niknāki plēsa. Ļaunais zvērēja, ka mūžam vairs nebūšot tai

zemei ne arī pilsētai ko ļauna darīt, bet tas nekā nepalīdzēja, suņi
plēsa jo niknāki. Pēdīgi ļaunais gars nokrita bez spēka gar zemi

un ļoti gaudošā balsī lūdza: „Lūdzams atlaid mani šoreiz! Prasi,
ko gribēdams, bet tikai taupi manu dzīvību!"

Zaldāts atbildēja: „Dod ar savām asinim parakstītu kon-

traktu, ka tu mūžam vairs pasaulei nekāda ļaunuma nedarīsi, ne

arī atļausi kādam no saviem biedriem, lai tie pasaulē kādam ra-

dījumam ļauna dara."

Ļaunais nevarēdams nekā glābties, paņēma spalvu no ķešas,
iedūra ar to rokā, lai asinis tek, un nu sarakstīja zīmi ar šiem vār-

diem: „Es velnu virsnieks, Lūcifers, caur šo ar savām asinim sa-

rakstītu zīmi apliecināju, ka nedz es, nedz mani pavalstnieki mū-

žam nedarīsim ļauna virszemē nevienam radījumam. Lūcifers."

Nu zaldāts šo zīmi parādīja suņiem. Suņi redzēdami, ka

ļaunā vārdi patiesīgi no sirds nāk, to palaida vaļā. Ļaunais acu-

mirklī pazuda un zaldāts ar suņiem palika viens pats.

Zaldātam bija drīzi vesela gada gājiens līdz galvas pilsētai,

tādēļ viņš steidzās acumirklī projām. Par ļaunā gara dimanta ta-

bakas dozi viņš dabūja ļoti daudz naudas un tā tad viņš varēja

zirgus un karīti iegādāt un kā lielskungs ātri vien uz priekšu tikt.

Akurāt septiņi gadi bija pagājuši no tā laika, kamēr ķēniņa meita

bija izglābta no jaunā gara rīkles, kad zaldāts ienāca taī pašā trak-

tierī, kur priekš septiņiem gadiem ar saviem suņiem bija maltīti

turējs. Še daudz kungi bija sapulcējušies, kas ballēja un līksmo-

jas, jo šodien bija princeses izglābšanas diena. Te kāds kungs
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velējas: „Kas man dotu no ta mielasta, ko ķēniņš šodien pusdienā
ēdīs?"

Zaldāts uz to sacīja: „Es to jums varu sagādāt."

Kungs to netic un solās ar zaldātu derēt, ka zaldāts to neva-

rot dabūt. Zaldāts gatavs pretī derēt un nu noder uz četrisimti

sudraba rubļiem. Pēc derēšanas zaldāts sarakstīja zīmi princesei,

lūgdams, lai viņam dodot divas porcijas no ķēniņa pusdienas, un

iedeva šo zīmi Turim, pavēlēdams, lai Veicis arī Turim līdzi ejot.
Tikko princese Turi un Velci ieraudzīja, skrēja pie tēva, lūdza di-

vas porcijas ēdiena, ko ķēniņš pusdienā ēdis. Ķēniņš paklausīja

un nu princese ātrumā sataisīja un iedeva tās porcijas ēdiena su-

ņiem, un tie tās aiznesa zaldātam. Ķēniņš īsti domāja, cits ne-

viens neesot bijis viņa meitas glābējs, kā tik vien tas ūdens ve-

dējs, tādēļ apņēmās drīzumā savu meitu ar ūdens vedēju salau-

lāt. Acumirklī saaicināja viesus, sūtīja pēc mācītāja un nu turēja
visi kopā pusdienas maltīti, ka varētu pēc pusdienas brūtes pāri
salaulāt un vakarā priecīgas kāzas svinēt.

Pa tam zaldāts bija paēdis savu pusdienu un nu, saņēmis vin-

nēto naudu, gāja uz ķēniņa pili. Tur dabūja dzirdēt, ka princese
šodien tikšot ar savu glābēju salaulāta. Zaldāts nu steidzās uz

pili, bet netika ielaists, jo vaktszaldāts ar lādētu plinti stāvēja kā

stabs priekšā un draudēja nošaut, ja ar varu provēšot ieiet. Te

nu zaldāts nevarēja vairs dusmas valdīt. Viņš blāva pilnā kaklā:

„Sasodits kaķis! vai tu paša ķēniņa znotam giibi aizliegt pilī ieiet?"

To sacījis viņš sagrāba vaktszaldātu un ar vienu roku no-

svieda to kā spalvu zemē un tad devās pilī taisni pašā ķēniņa
ēdamā istabā. Bet tavi brīnumi! Princese sēd pie galda un tai

līdzās smalki apģērbies kundziņš, kas ar to mīlinājās. Zibeņa
ātrumā zaldāts šāvās tam klāt, cirta tam tādu pliķi pa ausi, ka tas

kā pelavu maiss nogāzās gar zemi. Nu zaldāts sēdās savai mīļā-
kai līdzās pie galda un šī to apkampusi, iesāka no prieka raudāt.

Bet ķēniņš, to redzēdams, loti iztrūkās, viņš nevarēja saprast, kas

še notiek. Drīzi ķēniņu pārņēma dusmas, viņš pavēlēja zaldātu

grābt un cietumā mest; bet princese krita ķēniņam pie kājām, lūg-
dama, lai dusmas valda, jo šis esot viņas īstenais glābējs. Ķēniņš

nu klausījās, ko princese un zaldāts tam stāstīja, tad pavēlēja taī

pašā acumirklī zaldātu un princesi salaulāt. Zaldātu iecēla par

pirmo ministri, bet ūdens vedēju iebāza mucā, kas no ārpuses uz

iekšu piesista ar asām naglām, kā linu suseklis. Mucu palaida no

augsta kalna, lai tā veldamās ūdens vedēju viscaur sabakstītu. Tā

beidzās šis bendes maiss; bet zaldāts pēc ķēniņa nāves palika par

ķēniņu.

Piezīme. Vai pasakā minētais Lucifers būtu bijis tauta pazīstams, ir

jāšaubās, tomēr Licepurs jeb Liceporis nav tautas mutei sveši vārdi. P. S.
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2. A. 304. 305. Nameitu Juris no ŽanaSprudes Diž-Drogas

Pile niekos. Jkr. V, 11, 64.
LP, VII, 11, 20, 11, 1.

Zaldāti dzēra krogā. Labi sadzērušies tie gāja mājā, bet

viens no viņiem pakrita ceļmalā un palika tur guļot. No rīta pa-

modies, viņš drīzi apķērās, ka nu vairs nebūs labi, un bargs sods

viņu gaida. Saplakušu dūšu viņš velkas uz māju. Ceļā satiek

viņš zemnieku, kas ved govi pārdot uz pilsētu. Zaldātam šaujas

prātā: „Kā būtu, ja es govi pirktu un saviem virsniekiem pārve-

stu? Vai sods nenāktu vieglāks?"

Šas domas vel pilni neizdomājis, viņš prasa zemniekam: „Cik

gribi par govi?"

Zemnieks atteic: „15 rubļu!"

„Labi", zaldāts saka un samaksā 15 rubļu, tad paņem govi un

iet savu celu. Viņš satiek vīru, kas ar divi suņiem tam nāk pre-

tim.

„A! kas tie par suņiem?"

Viņš tos apbrīno un doma, ka viņa palkavnieks par tiem prie-
cātos. Prasa vīram: „Cik gribi par suņiem?"

Vīrs atbild: „Mītu savus suņus uz tavu govi, tie loti gudri!"
Labi. Izmainījuši un vīrs pateicis suņu vārdus, Turi un Velci.

Tad viņi šķiras, viens iet uz vienu, otrs uz otru pusi.

Ejot zaldāts aizmirst savu pulku un nonāk kada pilsēta, tas

iedzīvotāji ir loti noskumuši. Viņš prasa, kādēļ tie tā noskumuši?

Viņam atteic: „Kā nu nebūs noskumt? Mūsu ķēniņam jādod

velnam katru gadu viena no savām meitām, jo ja to nedarītu, tad

velns ķēniņu ar visu pili ierautu ellē."

Zaldāts noiet pie ķēniņa un solās princesi no velna nagiem iz-

glābt; tad viņš dodas jau iepriekš uz zināmo vietu, uz kurieni

princese jānoved. Ne ilgi — princesi iestumj iekšā ar aizsietām

acim. Velns arī negaida, ienākdams iesaucas: „A, man viens

vecs krupis vēl uz magaričām."
Zaldāts sauc tam pretim: „Tu būsi manas magaričas, ne es

tavas" un rīda savus suņus, Turi un Velci, uz velnu. Tie arī

tūlīt klāt velnam un sāk viņu ģērēt. Velns, nevarēdams karstuma

izciest, laida lekas vaļām un zaldāts pavadīja princesi uz pili. Bet

pilī vēl neiegājis, viņš redz, ka velns uz pils vārtiem uzrakstījis:

„Ja ķēniņš savas meitas nedos, tad pili ieraušu ellē."

Zaldāts uz vietas atvadās no princeses, teikdams: „To ga-

baliņu varēsit vieni paši noiet; bet nesakait ne vārda, ka jūs iz-

glābu," un iet velnu meklēt.

Pa celu iedams, zaldāts nonāk pie vecas būdiņas, kur iznāk

vecene, un viņu par dēliņu uzrunādama, uzaicina ienākt apsēsties.
Tikko zaldāts kāju pār slieksni pārcēlis, te būdiņa paliek par cietu
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mura maju ar biezam sienam, trim dzelzs durvim un velns arī klat,

kas saka: „Nu es tevi ēdīšu!"

Zaldāts saka: „Vai tu tadu melnu ēdīsi? Dod labāk ūdeni,

lai es to uzsildu un nomazgājos."
Labi. Kads putniņš pieskrien pie loga un saka: „Kurini un

dzēs, vilcini, cik vari."

Zaldāts kurina un dzēš. Pa tam suņi, kas ārā palikuši, izlauž

durvis, ienāk pie viņa; bet velns arī klāt un saka: „Vai nu būsi

reizi gatavs man par cepeti?"

Zaldāts atteic: „Jau sen uz tevi gaidu, bet lūdzu vel dod man

adatu un savu dimanta tabakas dozi!"

Nu zaldāts uzsauc: „Turi, Velci!"

Šie nu netaupa vis velna, bet plēš viņu, ko nagi nes. Velns,

gandrīz tik pusdzīvs, beigas apsolās nekad vairs neprasīt upuru

no ķēniņa.
Bet princesei, nabadzītei, bija par šo laiku daudz jācieš. At-

vadījusies no zaldāta, viņa satiek ķēniņa ūdens sargu, kas saka:

„Es iešu tev līdzi un tu saki ķēniņam, ka es tas, kas tevi iz-

glābis."
Princese gan negrib no tam ne dzirdēt, bet ūdens sargs teic,

ka viņa dzīva pilī neieies un viņš to noslīcinās, ja nezvērēs ķē-

niņam teikt, ka viņš viņas glābējs. Princesei bija tas jāapzvēr.

Ķēniņš ieraudzīdams savu meitu vēl dzīvu un veselu, loti priecā-

jas, dod to viņas glābējam par sievu un izrīko viņiem lieliskas

kāzas.

Pašā kāzu dienā pārnāk zaldāts, dzird un redz, kas noticis

iet kāzu namā un tur krauj brūtgānam par ausi, ka tas augšpēdu

atvelas un vairs neceļas. Tad atsaucas uz princesi kā liecinieci,

ka viņš viņas glābējs, ko princese arī priecīgi apstiprina un, izvil-

cis velna dimanta tabakas dozi, uzrāda, ka viņš velnu pārvārējis,
un tas atsacījies no visiem upuriem. Ķēniņš un viesi ir visi prie-

cīgi un apspriež kāzas turpināt.

Kad ķēniņš mira, zaldāts palika viņa vieta par ķēniņu.

3. A. 952. 300. J. Ezers no Baužu Jarja Kalētu Ozolos, Jkr.,

V, 11, 134. L P. LP, VII, 11, 20, 11, 3. AŠ, 11, 96g.

Kādam tēvam bija trīs dēli — divi krietni, trešais tāds Diev-

dotais. Dievadotais pavadīja savu laiku, pa mežu ganīdams un tur

ar meža radījumiem apdraudzēdamies, ar viņiem cik dažu labu

reizi savu maizes kuli dalīdams. Brāļi viņu muļķoja, kur vien sa-

tikdami. Tēvs bīdamies, ka brāļi kādreiz Dievdoto nenomāc, saka

uz viņu: „Nem, dēls, savas trīs avitiņas un ej pats uz savu roku

strādāt! Man tevis vairs nevajaga."
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Dievdotais, avitiņas dzīdams, satiekas ar kadu sirmgalvi, kas

ved saitē trīs suņus.

~Mainīsim!" vecis uzruna.

Dievdotajam suni aplam patīk. „Lai iet!" viņš atbild.

Viņi pārmaina un iet katrs savu celu. Gabaliņu pagājis, Diev-

dotais atminas, ka vecis nav pateicis suņu vārdus.

„Veco tēv!" viņš sauc tam pakal, „aizmirsu prasīt, ka suņus

sauc."

Vecis atbild: „Ja tev, dels, klajas grūti, tad saki: „Stiprs ka

mūris, Ātrs kā domas, Ciets kā tērauds!" un tev bus līdzēts.'

Saulei norietot, Dievdotais ar saviem trim suņiem apmaldās

mežā. let, iet līdz vēlai naktij, bet kā nevar, tā nevar pajumta
uziet. Beidzot viņš redz tālumā uguntiņu spīdam.

_

let turp —

saburbējusi būda, iekšā veca vecene. „Vai, dels, ka tu še atku-

lies? Man ir divpadsmit dēlu, tie ir visi slepkavas; kad viņi pār-

nāks, viņi tevi nokaus."

„Radi tik guļas vietu; iekam tie bus domājuši mani nokaut,
būs paši jau izputējuši."

Dievdotais apgulstas pie krāsns. Tikko viņš iemidzis, pār-
brauc seši dēli, ka nožvadz vien. „Kas tas tāds?" viņi prasa

ienākdami.

Vecene atteic: „Nomaldījies ceļinieks."

Viens izrāvis kumpi (līku zobenu) — Dievdotajam klat. Šis

atmostas. „Ludzami," viņš saka, „laujiet man vel priekš nāves

trīs vārdus izrunāt."

„Runā."

„Stiprs kā mūris, Ātrs kā domas, Ciets ka tērauds!"

Suņi no pagultas ārā, saplēš slepkavas. Pēc brīža pārbrauc

otri seši. Dievdotais ar saviem suņiem viņiem pretī — miesas

gabali vien nošķīst.

Rītu atprasa Dievdotais no vecenes atslēgas. „Tev nenotiks

nekas," viņš saka, „tu mani uzņēmi — es ņemšu kādas drānas,

dalu no zelta un sudraba un zirgu."

Vecene gan vilcinās dot, bet nekas nelīdz. Apģērbies labākās

drānās, piebēris kabatas ar zeltu un sudrabu, paņēmis biklāko

zirgu, viņš aizjāj kā ķēniņš pa mežu. Bet tavu nelaimi! nevar un

nevar atrast ceļu, kas izvestu no meža. Viņam atkal jāmaldās.
Naktī viņš ierauga tālumā spīguļojam pulka uguņu. Aizjāj, kur

ugunis, un atrod krāšņu pili. Še saņem to laipni stalts kungs, kas

ierāda zirgam stalli, pašam guļas vietu un suņus ieslēdz dzelzs

būdā. No rīta svešais kungs vadā Dievdoto pa visām malām, rā-

dīdams savu bagātību, stāstīdams, ka viņam esot septiņdesmit

vīru, kas visi izsūtīti pie darba. Drīz tie būšot mājā.
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Beidzot ieiet abi ģērbkambarī. Laipnais kungs uzvedina drē-

bes mainīt. Dievdotais mierā. Tiklīdz šis izģērbies, kungs ārā un

krāpts! Durvis cieti! Dievdotais, slazdos būdams, redz savu

dzīvību jau pīķa galā. Pēc kāda laika atver vina cietuma durvis.

„Nāc ārā," laipnais kungs sauc.

Dievdotais redz: abpus durvim ir nostājušies garās rindās

kunga kalpi milnām rokās, rindu galā dzija bedre un bedres vidū

karātavu stabs. Dievdotajam jāiet turp.

Dievdotais lūdzas: „lekam mani nomaitājat, atļaujiet man iz-

runāt trīs vārdus."

„Manis dcl runa desmit, bet pakārts jau tiksi!" laipnais kungs
atbild.

„Stiprs kā mūris, Atrs kā domas, Ciets kā tērauds!" sauc

Dievdotais — un suni klāt, saplēš slepkavas, ka lupatas vien

nokust.

Dievdotais, redzējis kādi briesmu darbi še strādāti, aizjāj, sa-

grābis daudz naudas. Jāj vienā jāšanā, kamēr nokļūst jūrmalā.
Tur uziet savādu būdu ar vienu gultu, vienu galdu, uz kā deg

svece. Dievdotais apmetas te pārgulēt. Gultā atlicies, dzird

braucēju pie durvim pieturam. lenāk daiļa sieviete. Abi skatās

un brīnās. Dievdotajam sirds vien pukst. Pēdīgi viņš uzsāk va-

lodu: „Kur tu, dailenīt, tik vēlu?"

„Esmu šās zemes ķēniņa meita. Velni spaida par daudz mana

tēva valsti. Lai varētu no tiem glābties, atveda mani viņiem par

upuri."

«Nebīsties, mīļa, ar tiem iztiksim," ta Dievdotais saka.

Abi gul. Pienāk pusnakts. Velns ar sešām galvām iekša.

„Stiprs kā mūris, Atrs kā domas, Ciets kā tērauds!" Dievdo-

tais sauc. Velnam kauli vien nogrāb.

„Vel neesam glābti," princese saka, „drīz naks velns ar div-

padsmit galvām mūs raudzīt un savu brāli mājā vest."

Nebija ilgi arī — jau nāca otrs: jūra šņāca un krāca, viļņi ver-

stīm augstu cēlās gaisā, bet Dievdotais gulēdams sauca: „Stiprs
kā mūris, Atrs kā domas, Ciets kā tērauds!" un velns bija beigts.

Rītā atbrauc raudzīt ķēniņa meitas vedējs. Abi iziet ārā,
bet suņi paliek istabā guļot. Redzēdams princesi dzīvu un zinā-

dams Dievdoto viņas glābēju, vedējs tam ar rungu pauks! pa pieri
un šis izstiepjas vien.

Vedējs saka uz princesi: „Ja neteiksi tēvam, ka es tevi izglā-

bis, tad arī tevi nositīšu."

Princese saka „Taupi tikai manu dzīvību, darīšu visu."

Suņi atmodušies, redz, kas noticis.

„Mūsu kungs beigts!" saka Stiprs kā mūris Atrājam kā do-

mas — „skrej pa trim ķēniņu valstim, atnes avota ūdeni un zāles!"
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„Labi!" šis atteic. Drīzi jo drīzi ir atnests avota ūdens, atne-

stas zāles. Avota ūdeni iepilina mutē un ar zālēm ierīvē vātis.

Dievdotais ceļas kājās. Visi tagad iet pa pedam uz ķēniņa

pili. Te jau taisās princesei kāzas turēt. Bet viņa, ieraudzījusi

Dievdoto, nevar vairs valdīties un atklāj visu tēvam.

Vedējs dabūn to sodu, ko agrāk devis Dievdotajam un Diev-

dotais dabū ķēniņa meitu. Pēc sievas tēva nāves paliek Dievdo-

tai par ķēniņu un valda līdz ar savu sievu.

4. A. 300. Zumbergs Liepājas apg., Brīvzemnieka kr.

LP, VII, 11, 20, 11, 6.

Milzu čūska nākusi no ezera ārā, bet muļķītis ar saviem su-

ņiem to pārvārējis. Bet kamēr muļķītis pagulējies, te ķēniņa su-

lainis nokāvis muļķīti un aizvedis meitu. Suņi ar dzīvības ūdeni

atdzīvina muļķīti. Patiesība nāk gaismā, tad sulaini-nosoda un

meitu dabū muļķītis par sievu.

5. A. 300. E. Ķauķis Litenas Ozoliņos. LP, VIII, 11, 20, 11, 5.

Nolaupītā ķēniņa meita sēdējusi velnam klēpī un liela čūska

sargājusi durvis. Bet kamēr čūska gulējusi, ķēniņa meitas glā-

bējs iespraudies iekšā, atņēmis velnam meitu, uzsēdies lapsai, sa-

vai palīdzētājai, mugurā, meitu iesēdinājis lapsai astē un tā skrē-

jis mājā. Bet aiz robežas velna zemes lapsa nokususi, arī glā-

bējs bijis nokusis — atgulušies. Tamēr — kur gadījies, kur ne —

viens ķēniņa zaldāts — pakampis meitu un teicies mājā, ka viņš
tās glābējs.

[Kad īstais glābējs pamostas, viņš pierāda zaldāta blēdību.

Glābējs nu apprecē savu izglābto ķēniņa meitu, bet zaldāts dabū

pelnīto sodu.]

6. A. 300. 304. V. Vīdneris Skrunda, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 125, 4. AŠ, 11, 96i.

Vecos laikos vienā pilsētā dzīvojis miesnieks un tam bijis uz-

ticams zellis. Reiz miesnieks iedevis zellim trīssimti naudas ga-

balu un raidījis uz zemēm lopus uzpirkt. Labi! — zellis gājis. Bet

viņam gadījies pa lielu mežu iet un tur saticis vecu vīriņu; tas

stāvējis ar melnu suni uz ceļa un vaicājis zellim, kur viņš ejot?

„Lopus pirkt!" šis atteicis.

„Ej, niekus, ko tu lopus pirksi? Pērc labāk manu melno suni!

Tam ir loti labs tikums: ja tu kādreiz nāvē kristu, viņš tevi no

nāves modinās; ja tev kādreiz galvu nocirstu, viņš tev galvu pie-
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liks; un ka piedevas šim sunim vel domu līdz šo plāksteri, tas pie-
velk visu un savelk visu."

„Labi!" zellis atteica, „manis dcl — pirkšu arī jusu suni; bet

cik prasāt par vinu?"

«Trīssimti naudas gabalus!"
Nu zellis kaulās, kaulās — nevar nokaulēt — dos arī un sa-

līgst. Salīgst, aizmaskā un iet uz mājām atpakaļ. Pāriet, mei-

stars prasa: „Vai daudz lopu sapirki?"

„Kur nu daudz! Vairāk ne, ka vienu lopiņu, melnu suni."

Meistars sarāj zelli par tik aplamu pircienu, un iedevis citus

trīssimti naudas gabalus, raida otrreiz lopus pirkt.
Zellis aiziet; bet mežā tai pašā vietā satiek to pašu vevīti ar

citu melnu suni, lai pērkot to lai. Šis suns esot tāds: „Ja tu būtu

cietumā, vai pat aiz dzelzs durvim un šo stabulīti tikai pastabulēsi
tulin viņš pestīs ara."

Zellis doma: „Lai iet ka iedams, ja suns tads — pirkšu arī!"

un nopircis.
Pariet nu maja, meistars prasa: „Vai daudz lopu nopirki?"

„Kur nu daudz! Vairāk ne, ka vienu lopiņu, šo melno suni."

Meistars, to dzirdēdams paliek dusmīgs un dauza savu zelli

bez gala: vai gluži neprātīgs esot, suņus vien pirkdams, vai vi-

ņam nauda no debesim krītot tikdaudz un kā nekā. Bet labi izsu-

nījis iedeva atkal citus trīssimti naudas gabalus un raidīja vēl treš-

reiz lopus pirkt; tikai to noteicis, ja vēl šoreiz naudu izšķērdīšot,
tad lai savas acis te mājā nerādot.

Labi! — zellis aiziet, apņemdamies nekādā ziņā vairs suņus

nepirkt. Bet iet, iet —kā ieiet mežā — satiek to pašu vecīti, lai

pērkot vēl to trešo suni, tas tikai esot suns. Kad tikai uzsaucot:

pi! — tad kaut tur būtu cik šim apkārt — visi pagalam.
Zellis negrib, negrib pirkt — pēdīgi sasperas un nopērk arī.

Bet nu vecais saka: „Še piedevām vēl šis zobins līdz! Un nu

ievēro labi, kur suņi tek, tur ej pakal; kur viņi ierejas, tur ej
raudzīt!"

To teicis, vecis iegriezās mežā; bet suņi sāka tecēt uz priek-

šu un zellis tiem steidzās pakal. Gāja, gāja — piepēži ieklausās:

suņi labā attālumā jau ierejas vienreiz. Piesteidzas klāt — šie

lielā biezumā izkārpījuši zemi brangā dziļumā un tur apakšā dur-

vis redzamas. Tā viņš pavēl durvis uzlauzt. Kā uzlauž, ierauga

garu gaņģi un gaņģa galā durvis uz visām pusēm. Nu pavēl tās

atkal uzlauzt — ierauga istabas un istabās daudz mantas un dārgu

lietu; bet pašā dibins istabā atrada trīs jaunus sievišķus. Tās, šo

ieraudzīdamas, iekliedzas pavisam balsā: „Kur tu esi te gadījies,

cilvēks? Bēdz pie laika projām! — Pārnāks mūsu kungi — tie

tevi nonāvēs."
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Tad zellis vaicāja, kas viņas tādas, un kas tie par kungiem?

Meitas atteica: „Mēs esam lielkunga meitas un šie kungi, kas

te pārnāks, ir trīs brāli, kas zog, laupa un slepkavo."

Zellis sacīja: „Nu ja viņi zog, laupa, slepkavo, tad teitan ne-

kāda dzīve nava. Vai nevēlaties, lai es jus aizvācu labāk pie

jūsu tēva?"

Tad šīs par to nezin ka pateicas un lugšus lūdza, ja varot, lai

to darot — tēvs pūliņus bagātīgi aizmaksāšot.

Labi. Un turpat kādā sānu alā atradis trīs labus zirgus un

stiprus ratus, sakrāva lielus vezumus ar labāko mantu un aiz-

brauca ar tām trim meitām projām.
Bet tiklīdz izbrauca no apakšzemes alas ara, satika vienu cil-

vēku, tas noprasīja, kur šis braucot?

„Kur braucu? — Pa celu braucu!" zellis atbildēja.

Tomēr svešajam tādi joki nepatika — ieklupa zellim krūtis

un būtu vēlējies to miltos saberzt; bet zellis uzsauca savam tre-

šajam sunim: „Pi!" un tā tas aiz apkakles grābdams, nogāza

svešo gar zemi un pārkoda rīkli.

Nu brauca bez bēdām atkal tālāk. Pabrauca gabalu, te otrs

vīrs, vēl bargāks, atkal krūtīs; bet zellis uzsauca: „Pi!" un suns

to lai norēja.

Brauca atkal. Gabalu braukuši, trešais vīrs, tiem diviem brā-

lis un pēc izskata jo varens, uzkrīt šim tik nejauši kā negaiss un

aizspiež rīkli, ka nevar sunim ne vārda pateikt, ne pi! izsaukt. Un

zellis nedabūja ne apskatīties labi — stiprinieks to bija aizrāvis
alā atpakaļ un ieslodzījis cietumā.

Nu, likās, zellim būs gan nāve; bet nekā. Viņš atminas ve-

cīša stabulīti un pastabulē to. Kā pastabulē, tā otrs suns tūliņ
klāt, izlauž cietuma durvis un palaiž zelli Dieva pasaulē. Zellis

paticis sāk iet uz turieni, kur mantas vezumi ar meitām palikuši;
bet mazu gabaliņu pagājis, ierauga: lielais stiprinieks brauc ar

mantu un meitām uz savu alu atpakaļ. Bet nu zellis uzsauca sa-

vam trešam sunim: „Pi!" un suns tad norēja to tāpat kā tos divus

brāļus.
Pēc tam viņš grieza mantas vezumu zirgus atpakaļ un aiz-

veda meitas pie lielkunga. Lielskungs, savus zudušos bērnus ie-

raudzīdams, nezināja pārliecīgā priekā, ko būtu izdarījis ar zelli:

piesolīja bezgalīgu mantu, atdeva vienu meitu par sievu, ko neko.

Bet zellis aizbildinājās: „Ko es ar naudu apkraušos? Man pašam
trīs vezumi mantas, un precības domas man vēl jāliek pie malas.

— Es ta puslaicīgi nosapņoju, ka mani vel lielāks darbs gaida, un

tad varbūt, ja Dievs dos veselību, kas zin, neapprecēšos."

„Neko darīt — kad nu ne, ne!" lielskungs atteica un noskumis

izvadīja ar savām meitām zelli pa vārtiem.



21

Zellis pārbrauca pie meistara, meistars to sagaidīja ar pla-
tām acim, kur to mantu esot grābis?

„Ta un ta!" zellis izstāstīja, „lopus nepirku, pirku suņus -

ieguvu mantu par tavu naudu. Še nu un dzīvo bez bēdām!"

Meistars, to dzirdēdams, gribēja zellim vai kājas bučot — tik

daudz mantas! Un no tās dienas meistars nelika zellim itin nekā

darīt: lai tikai ēd un pastaigājas.
Labi! Kas zellim par vajadzību strādāt? — Staigā arī kā

muižkungs, rokas sānos iespiedis. Staigāja, staigāja, bet drīzi vi-

ņam tādi labumi apnika, ka nekur šauties. Katru vakaru sāka

dusmoties pats uz sevi, ka tik gara diena un, ka suņi nemaz neved

viņu tālāk; jo pēc vecīša noteikuma citur negribējis nekur iet, kā

tikai pa tām pēdām, kur suņi aiztecējuši viņam pa priekšu.

Te vienu dienu suņi itkā apdomājušies negriezās vis vairs uz

mājām atpakaļ, sāka mudīgi vien uz priekšu tecēt un zellis, zi-

nāms, tiem pakal. Tecēja vienu dienu, otru, trešu — vēl neap-

stājās; beidzot ietecēja svešā ķēniņa pilsētā un tur tad apstājās
nokusuši. Bet viss šis pilsēts bija ļoti skumīgs. Tad zellis vaicā

savam māju saimniekam: „Kas te jums par skumjām?"

Tas atbild: „Mums, visam pilsētām lielas bēdas: mūsu ķē-

niņam viena vienīga meita, tai reiz būs jāsēž ķēniņa goda krēslā

un nu šodien viņai, nabadzītei, nāve acu priekšā. To vedīs viņā
kalnā pūķim atdot; tas mīt lejā, dobjā ozolā un kā no dobuma

nāks ārā, tā meitu aprīs. Ķēniņš —ko tur teikt — priekš gadiem

pats arī gandrīz tīšām iegrūda savu bērnu pūķa rīklē; bet kad

apdomā, citādi nebija līdzams. Viņam toreiz bija liels karš un

karā mūsējus tik briesmīgi spaidīja, ka gribot, negribot bija jā-
meklē palīdzība. Tad šis pats pūķis apsolīja mūsu ienaidnieku

saārdīt un saārdīja ari, bet ķēniņam bija jāapņemas katru gadu

par to pūķim vienu meitu ozolā atdot. Nu, un šimbrīžam pūķis visas

citas meitas jau ir apslānījis, nu tikai vienīgā ķēniņa meita atli-

kusi un tā nu šodien vedama."

To dzirdot, zellis cēlās un klusiņām aizgāja ar saviem suņiem
kalnā pie ozola. Noiet — pūķis vēl guļ dobumā itin mierīgi un ne-

maz šo ne manīt nepamana. Nu zellis ņēma vecīša plāksteri, ap-

traipīja ozola stumbri visapkārt, ka līp vien, un tad ar suņiem pa-

kāpās dažus soļus atpakaļ kalna malā nogaidīdams, kas te labs iz-

juks.

Ja, ne visai ilgi — pilsētā iesāka zvanīt un ķēniņa kučieris

patlaban ved ķēniņa meitu., Atved, noliek pie ozola kalna galā
un pats aizmūk, lai pūķis ēd, kas viņam daļas! Bet ķēniņa meita

paģība aiz bailēm. Un tūliņ arī ozols sāka kustēties un drebēt,

pūķis līda no dobuma ārā ar divpadsmit galvām laizīdamies. Bet

tiklīdz izlīda, plāksteris viņu pierāva tik cieti pie ozola, kā ne pa-
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kustēt. Nu zellis lēca ar vecīša zobiņu pūķim klāt un apšķaidīja
visas divpadsmit galvas. Bet ķēniņa meita to neredzēja, tā ar-

vien vēl gulēja paģībusi. Tad zellis atžirdzināja nabadzīti, sacī-

dams: „Celies! — tas, kas tavu nāvi meklēja, tas pats nāvē

kritis!"

Meita, pie pilnas jēgas tikusi, tad krita savam glābējam gar

kaklu, noskūpstīja to, iedeva savu zelta gredzenu par mīlestības

zīmi un tad abi šķīrās. Meita iekāpa ratos mājā braukt un šis pa-

gāja nokalnā atpūsties pēc tik briesmīgi smagiem cirtieniem. Pūķa

galvas bijušas tik sīkstas, ka sviedri aumaļām lijūši, kamēr apcir-
tis visas.

Un, nolicies garšļauku, viņš tūdalin aizmidzis ar suņiem. Bet

kučieris, to manīdams, teicis: „Man vajaga nocirstās pūķa galvas
savākt."

Ķēniņa meita gan brīnījusies: „Ja tas nevāca, kas viņas no-

cirtis, ko tad tu vāksi?"

Bet šis ne un ne, kāpj no ratiem ārā un vāc galvas ratos vienu

pēc otras. Un savācis galvas, viņš aiziet otrpus kalna pie aizmi-

gušā glābēja, ka meita to neredz, un nocērt ar to pašu pūķa zo-

biņu gulētājam galvu. Nu, atnācis pie ratiem, tas saka tā: „Ja
neteiksi ķēniņam, ka es tevi izglābu, un pūķi nomaitāju, tad tev

lai nāve uz vietas."

Ķēniņa meita redz: izlocīties nevar — apsola ari melot.

Nu pārbrauc mājā — ķēniņš bez gala priecīgs, ka meita at-

pakaļ un — padzirdējis, ka kučieris tās glābējs, nemaz tālāk vairs

netirda, tūliņ saderina kučieri ar savu meitu.

Tas nu bij tas. Bet nokautais zellis nepalika vis nāves miegā

ilgi. Viņa pirmāk pirktais suns tikko atmodās un kungu nedzīvu

pamanījis, knaši izvilka viņam no kabatas vecīša plāksteri, ap-
traipīja pārcirtumu ar to, salika kaklu ar galvu kopā un tūliņ pu-
šums sarāvās, ka ne rēta nepalika — zellis bija dzīvs.

Nu viņš pārģērbās lepnākās drānās un steidzās uz ķēniņa pili.

Aizgāja tur — ķēniņš jau kāzas kučierim sarīkojis un to vien vi-

siem stāsta, pūķa galvas rādīdams, cik brīnišķīgi labais kučieris

viņa meitu izpestījis no nāves. Bet kad ķēniņš arī zellim pūķa
galvas rādīja, tas sāka brīnīties, kas tās par galvām bez nevie-

nām mēlēm?

Ķēniņš apskatās — jā: nav vis mēju. Nu, kur tās varētu būt?

„Kur var būt? — Manā kulē!" zellis pasmejas un parāda visas

pūķa mēles. Todien, pūķi kaudāms, viņš bija izgriezis mēles. Nu

ķēniņš apmānīja, kas kučieris par viltnieku, un taisījās viņu sodīt;
bet kučieris pats priekšlaiku jau pasteidzās pakārties.

Un zellis nu apņēma ķēniņa meitu un dzīvoja ka jau ķēniņš.
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7. A. 300. J. Simenovs Dolē. LP, VI, 126, 4. piez. AŠ, 96f. piez.

Māte sūtījusi savu dēlu trīs govis pārdot, un viņš par šīm go-

vim iemijis trīs suņus. [Dēls ar saviem suņiem iet pasaulē, no-

nāk svešā pilsētā, kur visi ļaudis ir bēdīgi. Tās zemes ķēniņam
ir jāatdod sava vienīgā meita velniem.] Kādā kalnā tur dzīvojuši
trīs velni: viens ar trim, otrs ar sešām un trešais ar deviņām gal-

vām, un dēls tos triju dienu laikā pārvarējis.

[Kučērs, kas vedis ķēniņa meitu pūķim, izdevies par glābēju
un ķēniņš viņam jau gribējis atdot izglābto meitu par sievu. Bei-

dzamā brīdī ieradies īstais glābējs, kas nu apprecē ķēniņa meitu,

kamēr blēdīgais kučērs tiek nosodīts.]

Pēc kāzām tie trīs vecīša suņi pavēlējuši dēlam, lai viņus taī

pašā velna kalnā ar savu zobiņu nodur. Šis tad paklājis baltu pa-

lagu un nodūris, ietīdams visus trīs palagā. Nu gājis pēc šķipe-
les un gribējis suņus aprakt; bet kamēr atnācis, suņi palagā bija

jau pārvērtušies par pelniem.

8. A. 725. 300. A. Treimanis 1862. Leišos, A. Bllešteina kr.

LP, VI, 125, 1. AŠ, 11, 96i.

Vienam kungam bijis dēls. Un tas sapņojis, ka saule un mē-

ness vienas zvaigznes priekšā paklanījušies. Rītā stāstījis savu

sapni tēvam un mātei; tēvs teicis: „Ko tas lai nozīmē? Liekas,
ka man ar māti vēl būs jāklanās tavā priekšā!"

Un dusmās par tādu nepiedodamu augstprātību, nezinājis ko

darīt — gribējis dēlu vai nokaut. Bet māte divi dienas paslēpusi
šo rijā. Trešā dienā izcepusi karašas, iedevusi raibu govi līdz

un pamācījusi, lai labāk ejot projām no tēva vaiga.

Dēls ar karašām un govi aizgājis pa mežiem, pa pļavām rau-

dādams. Gājis, gājis — sastapis vecu vīriņu ar trim suņiem. Ve-

cais prasījis:
„

Mans dēls, kāpēc tu raudi?"

Ta un ta — šis izstāstījis visu notikumu.

Tad vecītis teicis: „Dod man savu raibo govi un ņem tu ma-

nus trīs suņus! Suņi visu darīs, visu tev pienesīs, ko vien tu vē-

lēsies."

Labi. Izmainījuši un nu aizgājis ar vecīša suņiem pa meža

ceļu. Pagājis labu gabalu, atradis pilsētu ar mūriem un dzelzs

vārtiem. Gribējis vārtus atvērt, bet bijuši aizslēgti cieti jo cieti.

Nu licis suņiem viņus uzlauzt. Tie uzlauzuši. legājis pilsētā, sa-

stapis vecu sieviņu. Tā teikusi: „Mans dēls, kur tu esi ienācis?

Jo še dzīvo slepkavi."

„Lai nu lai!" šis atteicis. „vai tad Dievs nu nelīdzēs iztikt?'
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Un tā nu iegājis namā, apsēdies — sieviņa devusi ēst viņam

pašam un suņiem. Bet suņi neēduši, tie zinājuši, ka ēdienam nā-

ves zāles klāt. Dēls redzēdams, ka suņi neēd, arī neēdis.

Pa tām starpām pārnākuši slepkavi, divpadsmit gabali; tie

prasījuši dēlam, vai nevarot par 30 dālderiem savus suņus viņiem
pārdot? Šis domājis: „Ko es varu tiepties?" — atsacījis:
„Kāpēc nē?"

„Labi!" slepkavas teikuši, „tad nac mums līdz, lai mes aiz-

maksājam."

Slepkavi nopirktos suņus pametuši istabā un dēlu ieveduši

pirmā naudas istabā — tur bijusi vara nauda vien; tad veduši otrā

naudas istabā — tur bijusi sudraba nauda; beidzot ieveduši trešā

naudas istabā — tur bijusi zelta nauda, aiz naudas klucis ar plat-

cirvi, aiz kluča daudz cilvēku pa zemi, daudz dzīvu cilvēku pie
sienas pieklēptu (pieslēgtu?). Tad slepkavi arī dēlam teikuši:

„Redzi, arī tavs gals te nu ir!"

Bet viņš lūdzies, lai vēlot priekš nāves taču vēl trīsreiz tēv-

reizi noskaitīt. Šie iesmējušies: „To tu vari, ja patīk, simtreiz

skaitīt, tas visu vienlīdz daudz!"

Nu viņš izskaitījis vienreiz — iesvilpies; izskaitījis otrreiz —

iesvilpies. Suņi, svilpienus padzirdējuši, jau izcēluši ausis istabā;
bet slepkavi teikuši: „Ko te svilpo? Nu ir diezgan skaitīts."

Viņš atsacījis: «Trīsreiz man vēlējāt un trīsreiz katram cil-

vēkam brīv savu Dievu pielūgt, ko ved pazudināt."
Šie atteikuši: „Nu, tad skaiti arī!"

Viņš skaitījis un iesvilpies trešo reizi. Kā iesvilpies trešo

reizi, tā suņi ar joni mūriem cauri — mūri sagāzušies un slepka-
vām nu klājies plāni, saplosījuši visus divpadsmit.

Tad dels vaicājis tiem, kas pie sienas bijuši pieklepti: „Kapec
jūs tā esit pieklepti?'

4

Viņi atbildējuši: „Tai vecai sieviņai ir tāda veca tabakas doze,

ar ko mūs pieklēpa; jo kad viņa uz kādu cilvēku caur dozi pūš,
tad tas cilvēks tūliņ pie zemes pielīp."

Dēls apžēlojies par pieklēptiem, licis suņiem visus no sienas

atraut nost, palaidis vaļā. Bet turpat iepretim vēl bijušas vienas

durvis aizslēgtas; licis tās suņiem uzlauzt — tur bijis iekšā jauns
sievišķis ar it nobālējušu vaigu. Vaicājis tai: „Kāpēc tu te esi

ieslēgta?"

Viņa atbildējusi: „Ja, slepkavi mani gulīšu mātei nozaguši
un te ieslēguši sevim par brūti."

Nu palaidis arī meitu vaļā un tad ar suņiem iegājis pie vecās

sieviņas, lai atdodot to un to tabakas dozi! Vecene devusi gan

dozi, bet tā nebijusi īstā, tādēļ teicis: „Dod to otru!"
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Viņa sacījusi; „Ja, kad es jums to otru došu, tad jus mani pie-

pūtīsiet pie sienas."

Dels atteicis: „Tad neputišu ne!"

Nu viņa izvilkusi dozi un iedevusi. Viņš paņēmis dozi un

sacījis: „Nu es gribu redzēt, vai tā būs tiesa, vai nē!" un pūtis
dozei cauri uz veceni — vecene tūliņ pielipusi pie sienas.

Veceni atstājis, iegājis naudas kambaros, paņēmies savu tiesu

naudas un steidzies projām. ledams nogājis pie jūras — tur dzir-

dējis, ka jūrā viens kliedzis, lai apžēlojoties par viņu, viņš slīk-

stot. Kliedzējs bijis viens ķēniņš. Izkliedzies labu brīdi — ne-

viens nerādies palīgā. — Kas tad skries ūdenī, ja nava laivas, vai

kas pie rokas? Beidzot kliedzējs izsamisis iesaucies: „No Dieva

nevaru žēlastību sagaidīt. — Kaut jele pats velns par mani tad

apžēlotos!"
Un tiklīdz kliedzējs to izteicis, tūliņ gadījies smalks kungs zīda

drēbēs, ka čabējis viens, un steidzies, pa ūdens virsu iedams, slī-

cējam klāt. Aizgājis, bet tūdaļ neglābis vis — teicis: „Ja tu man

savu jaunāko meitu gribi dot, tad tevi izglābšu."

Gan negribējis nemaz, nemaz apsolīt; bet ko nedienā taču

iesāksi? Apsolījis arī rītu pulksten septiņos savu jaunāko meitu

pārvest pār jūru velnam. Tas tas glābējs bijis. Velns tad glābis

ķēniņu, bet glābdams vēl prasījis, lai dodot viņam kādu

zīmi, ka rītu meitas pārvedējam parādīt, ja negribētu varbūt ticēt,
ka viņš tas īstais, kam meita atdodama. Ķēniņš norakstījis zīmi,
atdevis velnam. Velns zīmi pielipinājis pie plaukstas un aizgājis.

Bet kunga dēls noskatījies, ka velns aiz liela, liela akmeņa pa-

zudis. Ko viņš darījis? Tūliņ pie akmeņa projām, sakūris brie-

smīgu uguni un sildījies cauru nakti. Velns sutis, sutis apakšā —

no rīta nevarējis ciest — izskrējis laukā, atslējies pie akmeņa,

smagi nopūties un prasījis: „Ko tu te dari?"

Atteicis velnam; «Nerājies, brālīti, nerājies! Tāds tu ceļa

vīrs, tāds es — atpūtīsimies, apsildīsimies! Še arī, vai nevēlies

tabaku nošņaukties?"
Velns paņēmis tabakas dozi un piebāzis abas nāsis tabakas

pilnas. Bet kamēr velns tur šņaucis, dēls izrāvis otru vecenes

dozi, pūtis labi pastipri tai cauri un piepūtis velnu pie akmeņa, ka

ne pakustēt. Velns gan saucis: „Laid mani vaļā, laid mani vajā!'
Bet dels smejies: „Vai, brālīti, vai es tevi turu?"

Vēl otrreiz velns saucis: „Laid mani vaļā!" Bet dēls licis

saviem suņiem atplēst ķēniņa zīmi velnam no plaukstas un lielo

akmeni izkustināt no zemes, lai tad skrienot ar visu akmeni, ja

spējot. Un patiesi, velns pacēlies ar visu akmeni un skrējis, galu

ņemdams. Skrējis, skrējis — ieskrējis elles dibinā un no smagā
kritiena visus citus velnus apsitis; tikai viens vienīgs kaktiņā lai-
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mīgi paglābies. Tas smējies par to velnu, kam lielais akmens

bijis mugurā, sacīdams: „Kad es ietu, es ķēniņa meitu pārvestu

bez nevienas akmeņa klizmas!"

Šis saskaities: „Tad ej un pārved viņu, ja tik manīgs teicies!"

Labi — gājis.
Bet kunga dēls atkal bija sakūris uguni pie lielas egles. Otrs

velns, ātri steigdamies, nemaz labi neapskatījies, uzskrējis eglei

virsū un brīnījies: „Ko tu te dari?"

Dēls mierinājis: «Nerājies, brālīti, nerājies! Tāds tu ceļa vīrs,

tāds es — atpūtīsimies, apsildīsimies! Še arī, vai nevēlies tabaku

nošņaukties?"
Šis paņēmis tabakas dozi un piebāzis abas nāsis tabakas pil-

nas. Bet kamēr velns tur šņaucis, dēls izrāvis otru vecenes dozi,

pūtis labi pastipri tai cauri un piepūtis otru velnu pie egles. Velns

gan saucis: „Laid mani vaļā, laid vaļā!"
Bet dels smejies: „Vai, brālīti, vai es tevi turu?"

Vēl otrreiz šis saucis, lai laižot vaļā; tad dēls pavēlējis sa-

viem suņiem egli ar visām saknēm izraut, lai nu skrienot, ja
varot!

Velns pacēlies ar egli un skrējis kā erms uz elli; bet elles

vārti bijuši par šauru: egle iekārušies ar visu velnu, ka ne vairs

uz priekšu, ne atpakaļ.
Bet dēls nu tūliņ steidzies uz jūru. „Vai nevedīs drīzi ķēniņa

meitu?" viņš domājis. Aizgājis malā, ja, patlaban vecs kapteinis
ved meitu velnam atdot. Nu dēls gājis meitai pretim, atdevis tēva

zīmi un izstāstijis, ko ar velniem darījis: esot atpestījis šo no

velna — varot uz mājām atpakaļ iet. Meita, to dzirdēdama, no-

kritusi viņam pie kājām un raudājusi prieka asaras. Bet dēls

meitu pacēlis uz kājām un bildinājis par līgavu. Norunājuši rītu

pulksten divos ķēniņa pils baznīcā salaulāties. Labi. Ķēniņa
meita tad noņēmusi savu zīda drānu no kakla, pārplēsusi pa vidu

un vienu pusi iedevusi dēlam, otru paturējusi pati; arī gredzenus
viens ar otru pārmainījuši un tad līdz rītam šķīrušies.

Bet kapteinis, laivā stāvēdams, visu noklausījies, ko šie abi

norunājuši. Un kā meita iekāpusi laivā, braukuši mājā — kaptei-
nis palicis citādāks — teicis: „Ja neteiksi tēvam, ka es tevi no

velna izpestījis esmu un nesolies ar mani laulāties, tad tūliņ tevi

noslīcināšu."

Meita domājusi: «Dzīvība dārga!" un apsolījusies melot. Labi.

Rītā ķēniņš licis pašūt savai meitai dārgu laulājamo apģērbu

un pulksten divos nospriedis kapteini ar izpestīto likt salaulāt. Bet

meita tīšā prātā novilcinājusi laiku, zinādama, ka divos viņas īstais

pestītājs būs klāt. Viņa teikusi tēvam, ka jaunais apģērbs augu-

mam nederot, lai šujot citu. Nu šuvuši citu, pa kaklu, pa galvu
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steigdami, bet te arī bijis laiks pāri — īstais pestītājs, kunga dēls,
ienācis sētā. Kā ienācis sētā, tā meita gavilēdama iztecējusi pre-

tim, apkampusi šo un rādījusi tēvam samainītos gredzenus, pusi
no savas zīda kakla drānas, ko vakar jūrmalā viņam devusi. Nu

tēvs ticējis un atdevis meitu kunga dēlam; bet kapteini saraustī-

jis seši melniem zirgiem un sadedzinājis uz malkas asim, ka pelni
vien atlikuši.

Pēc laba laika ķēniņa znots ar sievu, ar saviem trim suņiem,
braucis savus vecākus apsērst. lebraucis, saticis veco vīriņu ar

raibo govi; tas teicis: „Mans dēls, nu tu esi ceļā ticis. Atdodi ma-

nus trīs suņus, tie ir mani trīs sulaiņi, un ņem savu raibo govi at-

pakaļ."

Labi. Atdevis, paņēmis raibo govi un lepnā jo lepnā aizjūgā
iebraucis ar savu sievu tēva sētā. Tēvs un māte, ieraudzījuši

ķēniņa aizjūgu, ķēniņa spožumus, pazemīgi iztecējuši laukā un

paklanījušies godbijībā. Tad dēls atminējies savu sapni un teicis:

„Tēvs un māte, kam jūs manā priekšā klanāties? Es esmu jūsu
dēls! Te vēl, ja neticiet, jūsu pašu raibā govs, ko māte todien

man ceļā līdz deva."

Piezīme: Tādu pašu pasaku uzrakstijis Jūrmalietis Gulbene.

2. Stiprinieks kauj velnus un raganas.

1. A. 300. J. Brunovs Grauzdē. LP, VI, 115, 20.

Vienam tēvam bijis dels vārdā Stiprais. Kad Stiprais bija iz-

audzis, tas sacījis tēvam: „Tēt, parādi jele, cik lieli ir mūsu lauki."

Tēvs vedis rādīt. Bet lauka vidū augusi liela, liela egle. Sti-

prais vaicājis:
;
,Kas tā par puķīti?" un izrāvis egli, pie galotnes

ņemdams, ar visām saknēm. Tēvs brīnījies; bet Stiprais ar vienu

roku turējis egli gaisā, ar otru nobraucījis zarus, teikdams: „Te
man būs laba nūja, kad iešu pastaigāties."

Tas nu tas. Pārgājuši mājā — Stiprais izstaigājies prasījis
mātei ēst. Māte gājusi paraudzīt ātrumā ko uzkost; bet tēvs

sacījis:

„No nieka viņam neka nav ko iesākt. Izvāri labāk biezputru
mūsu piecu nēšu katlā."

Māte izvārījusi un patlaban gribējusi biezputru ēdamā podā

likt; bet Stiprais sacījis: „Ko tad jūs te vēl smalstīsit? — Paēdīšu

tāpat no katla."

Un ta licies klat un izēdis visu. Bet tevs, to redzēdams, sa-

raucis pieri: „Nē, dēls, ja tā gribi ēst, tad nespēju tevi vairs tu-
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ret. Tev jāiet pie ķēniņa; tur tu varēsi pec sava prata izstrādā-

ties un izēsties."

„Ja, ja, tet, tas viss varētu notikt; bet ta jau gan neiešu, kad

tikai man liks. Lai ķēniņš man nāk pakal, tad iešu."

Labi. Ķēniņš nu atsūtījis vienreiz, otrreiz — Stiprais kā ne-

iet, tā neiet. Sūtījis seši zaldātus pakal — vēl negājis. Nu, ja tā

ar labu nē—zaldāti domājuši ar varu aizdabūt; bet Stiprais pasmē-
jies: „Ko es te ar jums, seskiem, ilgāki niekošos

—
še! Un tā krā-

vis katram zaldātam ar vienu pirkstu un nositis. Bet ķēniņš vēl

otrreiz atsūtījis divpadsmit zaldātus. Stiprais ir šos nositis, bet

tad apdomājies: „Tas taču neies — ķēniņam tik daudz apskaust

ļaudis! Jāiet jau būs."

Labi. Aizgājis pie ķēniņa, sniedzis roku un vaicājis: „Nu, ķē-

niņ, ko laba teiksi man?"

«Paliec pie manis, man pulka darba!"

„Ja, ja — manis deļ!" šis atņurdējis un palicis arī.

Bet pec kada laika Stiprais sācis ķēniņam runāt, ka esot no-

domājis viņa meitu precēt.

Ķēniņš atplētis acis: „Ai, dēls, ja tu manu meitu gribi, tad pa-

priekšu tev jāiet pasaulē un jāpārved man zelta zirgs, zelta suns

un zelta gailis — ātrāki meitu nedošu, lai tur kas."

„Labi!" Stiprais atteicis un tulin aizsteidzies pie kalēja, lai no-

kaļot viņam labi stipru ceļa nūju, kas ne locās, ne lūzt.

Kalējs nokalis vienu birkavu smagu — tādu nūju; bet Sti-

prais cirtis nūju sev ap pirkstu — nūja pārlūzusi. Nu pielicis vēl

birkavu un tad bijusi gan laba.

Bet projām iedams, Stiprais vēl iegājis pie ķēniņa meitas at-

vadīties un noteicis, ka lai viņu gaidot atpakaļ — pie cita lai no

Dieva puses neejot.

Ķēniņa meita tad nosolījusies ari un iedevusi šim savu zelta

gredzenu pirkstā.

Stiprais gājis, gājis — saticis lielu vīru, vaicājis, kas viņš
tāds?

„Esmu Udeņudzinejs. Ja ar savu rungu ūdenī lieku, tad tulin

ūdens atšķiras, ka var sausām kājām pāriet."

„Tad nāc līdz, tu esi labs!"

Šis bijis ar to mierā. Gājuši abi divi un satikuši tādu vīru,

kas stūmis kalnus lejā. Stiprais vaicājis: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu Kalnustūmējš!"

„Tad nāci līdz, tu esi labs!"

Nu gājuši visi trīs un satikuši atkal lielu vīru. Stiprais ap-

vaicājies: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu Simtu-judžu-redzetajs un dzirdētājs. Es simtu jūdžu
tālumā visu saredzu, visu nodzirdu."
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„Tad nac līdz, tu esi labs!"

Nu gājuši visi četri un nogājuši līdz velna pilij; bet velna pilij

visapkārt bijusi liela upe — neka parkļut.

Tad Ūdeņudzinējs sitis ar savu rungu upei — uz reizi palicis

sauss. legājuši velna pilī — tur sēdējusi veca vecene istabā. Tā

bijusi velna māte; bet velns pats ar saviem dēliem, nezin, kur bi-

jis aizkūlies.

Bet tur bijis viens tilts, pa ko velni arvienu mājā jājuši. Šo

tiltu Stiprais pavēlējis Simtu-jūdžu-redzētājam un dzirdētājam tū-

liņ apsargāt, lai velni slepeni neuzbruktu; bet tos divus raidījis

gulēt un pats arī nolicies pasnaust. Snaudis, snaudis — nekāds

labs miegs nenācis. Beidzot izburzījis acis, klupis augšā un gājis
labāk pārlūkot, kā pie tilta klājas. Aizgājis — še nu tev! Simtu-

jūdžu-redzētājs un dzirdētājs gulējis aizmidzis.

Ujā! tās dusmas Stiprajam; bet apdomājies — neteicis nekā,
lai arī izguļas miega pūznis! Un tā nu pats pagājis apakš tilta un

sācis vērot, vai nāks šie, vai nenāks šonakt?

Vērojis, vērojis — ja, ap pusnakti nāks gan pats jaunākais
velna dēls melnā zirgā un melns suns ar melnu gaili vēl līdz. Atjās

pie tilta — zirgs neiet pāri.

„Kas tur ir?" velna dels vaicājis. Zirgs, suns un gailis atbil-

dējuši: „Apakš tilta stiprs vīrs, tas mūs nositīs."

„Lai tad viņš nak ar mani spēkoties, ja viņš tik stiprais ir!"

Stiprais gājis un, ka krāvis velna dēlam ar savu dzelzeni pa

pieri, tā bijis uz vietas nost.

Nu paņēmis zirgu, suni un gaili, aizvedis velna pilī un ievie-

tojis velna stallī.

Rītā vaicājis redzētājam, vai naktī esot ko redzējis? Neesot

neko redzējis, šis atbildējis. Labi, kad nu ne, ne — sūtījis otrā

naktī Kalnustūmēju. Bet ar Kalnustūmēju tāpat noticis kā ar to

pirmo. Stiprajam gulētāja vietā bijis jānokauj viduvējā velna

dēls un viņa zirgs, suns un gailis jāpārved velna stallī. Trešo

nakti sargājis Ūdeņudzinējs —ar to tāpat. Stiprais nokāvis viņa

vietā vecāko velna dēlu, bet zirgu, suni un gaili pārvedis velna

stallī.

Ceturtā naktī pats Stiprais rīkojies tiltu sargāt. Bet viņš

priekšlaik nolicis uz galda trīs šķīvjus, uz šķīvjiem glāzes un glā-
zēs ūdeni, piesacīdams saviem biedriem: „Te jūs palieciet pie
šīm glāzēm skatīdamies. Ja viņās ūdens paliek par asinim, tad

maisiet un maisiet ūdeni, cik tikai varat, lai man, uz tilta cīno-

ties, spēks nāktu klāt."

Labi. Nogājis apakš tilta un sargājis. Ja — naks pusnakts,

jās pats velns zelta zirgā, lai visa zeme rīb un zelta suns un zelta
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gailis vel līdz. Atjāj pie tilta — zelta zirgs zviedz, zelta suns rej,

zelta gailis dzied un neiet pāri.

„Kas tur ir par nelaimi?" velns iesaucies.

Zelta zirgs, zelta suns un zelta gailis atbildējuši: „Apakš tilta

ir pats Stiprais, tas mūs nositīs."

„Lāi tad tas daudzinātais Stiprais nak ar mani izspēkoties!"
Labi. Stiprais gājis arī un nu briesmīgi sīvi sākuši spaloties.

Velns krāvis Stiprajam, Stiprais līdz pus lieliem sastidzis zemē.

Tad krāvis Stiprais velnam, velns līdz krumšļiem sastidzis zemē.

Nu velns otrreiz gāzis Stiprajam, Stiprais jau pāri pa ceļiem sa-

stidzis. Tad gāzis velnam pretim, velns līdz pus lieliem iestidzis.

Velns vēl trešreiz spēris Stiprajam, un nu Stiprais līdz gūžām

zemē iekšā. Tad Stiprais iesaucies: „Vai ir brīv vīram darbā at-

pūsties?"

„Ir!" velns atteicis, „zinama lieta, ka ir!'

Bet par to laiku pilī ūdens jau bijis pārvērties glāzēs par asi-

nim un kūsājis malām pāri un šie, miegā izbadējušies pagāni, gu-

lējuši.

Stiprais to manīdams, norāvis īsā atpūtas brītiņā savu cepuri

un drāzis pils sienā, bet biedri neuzmodušies. Tad norāvis apa-

vas un drāzis pils sienā — šie vēl neuzmodušies. Beidzot norāvis

savu kakla drānu un drāzis pils sienā. Kakla drāna par laimi iz-

cirtusies sienai cauri, ķerdama šiem gultu kājas un tad, tad mie-

gainie uztraukušies vienreiz un, zināms, tūliņ, nelaimi juzdami,

maisījuši arī, ko jaudājuši.

Bet ik šie asinis diktāki kūluši, ik Stiprajam, acim redzot, pie-
rādies spēks un nu ņēmies ar velnu pa otram lāgam. Velns tagad

sitis, sitis šo, bet brīnumi, tavi brīnumi! Stiprais nemaz vairs ne-

placis zemē — pavisam otrādi vēl: ik uz sitiena cēlies no iesti-

guma ārā. Turpretim Stiprais velnu iedzinis pavisam zemē un

tad gavilēdams iesaucies: „Lai nu velns velnu rauj!"
To padarījis, Stiprais paņēmis velna zelta zirgu, zelta suni un

zelta gaili, aizvedis pilī un tad, biedrus pieaicinādams tuvāk, iz-

pļaukājis šos labi, ka nebijuši modri. Bet rītā Stiprais katram ie-

devis vienu zirgu, vienu suni un vienu gaili, tos, ko velna dēliem

bij atņēmis. Pats paturējis zelta zirgu, zelta suni un zelta gaili, un

tad sēzdamies zirgiem mugurā, griezušies mājā.
Bet gabalu pajājušiem, Stiprais piepēži atminējies: „Kur tad

mans zelta gredzens, ko ķēniņa meita pirkstā mauca? — Tas aiz-

mirsies velna pilī."

Neka darīt — biedrus sūtījis uz priekšu un pats pajājis to ga-

balu atpakaļ pēc gredzena. Aizjājis — bet kas ir? — Velna pils

durvis aizslēgtas —ne domāt iekšā tikt vairs. Izdomājies, ko nu

darīt? Te zelta zirgs, suns un gailis pamācījuši šo par mušu pār-
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vērsties un pa atslēgas caurumu ielīst gredzenam pakal. Labi.
Palicis par mušu, ielīdis pa atslēgas caurumu un patlaban gribējis
savu gredzenu ņemt. Te paskatījies: otrā istabā nosēdušās trīs

velna meitas ar velna māti un spriež.
„Pag!" viņam iešāvies prātā, Jādzird taču, kas šīm te īsti

spriežams?"
Un ta uzlaidies krāsns augšā un klausījies. Velna māte tei-

kusi: „Mums tam Stiprajam jāatriebjas. Rīt palikšu, kur viņi jāj.
par baltu krogu, tad tie ieies iekšā un paliks."

~Tas nav nekas!" pirmā meita atteikusi, „bet es palikšu par
karstu sauli viņus slapināt; un tad tur gadīsies dzestra upīte; pie
tas viņi tieksies dzert un tad paliks."

„Tas nav nekas!" otra meita atteikusi, „bet es palikšu par
skaistu bumbieri ar bumbieriem galā; tos viņi tīkos ēst un paliks."

„Tas nav nekasļ" trešā meita atteikusi, „bet es palikšu par

zālainu pļavu un uzsūtīšu tiem saldu miegu. Tad viņi palaidīs zir-

gus ganīties, bet paši apgulsies un paliks."
Stiprais, to padzirdējis, ātri paķēris gredzenu, izlīdis pa at-

slēgas caurumu, pārvērties par cilvēku, lēcis zelta zirgam mu-

gura, un ko vien mācējis, ar zelta suni un ar zelta gaili pūtis bie-
driem pakal.

Pieskrējis klat un neteicis ne vārda. Jājuši, jājuši — ja, uz

vienu reizi gadīsies balts krogs priekšā. Biedri tūliņ kā sadzelti,
— iet tik iekša un iekšā; bet Stiprais nelaiž ne par ko. Pajāj at-
kal — sakta dedzināt, tā dedzināt karsta saule — jādomā, vai iz-

ceps! Un tik dzidra, dzestra upīte turpat kā pasūtīta. Ko tad
nu? — Tas biedriem Dieva dots — tūliņ dzert; bet Stiprais neļauj
ne par ko. Pajāj atkal. Stiprais liek apskatīties, vai ir vēl upīte.
Paskatās, — nav un dzert arī vairs negribas. Bet nu gadās bum-
biere ar skaistiem bumbieriem. Šiem atkal kārums tos ēst; bet
Stiprais neļauj. Pajāj atkal — gadās pļava, ka zied vien no ābula.

un šiem tads salds miegs, ka nevar ne zirgā vairs nosēdēt. Bet
Stiprais skubina ar varu: „Te gulēt ne, jāsim tālāk!"

Aizjāj pie krusta ceļa, šiem miegs nezin, kur palicis, kur ne.

Bet te pie krusta ceļa Stiprais šķīrās no biedriem, sacīdams: „Ņe-
miet katrs savu zirgu, suni un gaili un jājiet tagad, kur paši gri-
bat, es arī jāšu savu celu."

Labi.

Un tad Stiprais pārjājis pie ķēniņa ar zelta zirgu, zelta suni,
zelta gaili un dabūjis ķēniņa meitu par sievu.

Piezīme: Nogalniekos teikts, ka kāds tēva dēls esot atradis tādu avotu»
kur uguns degusi, bet nekas nesadedzis:_ tur vārijušās stipruma zāles un pašu
avotu saukuši par „stiprības avotu". Dels stipribas avota zāles 3 malkus no-

dzeries un palicis vareni stiprs. Gājis pasaulē un saticis Ozolustādītāju un

Kalnuvēlēju. Cits viss lidzīgs citiem variantiem.
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2. A. 300. Saukā. LP, VI, 115, 2. piez.

[Vienam tēvam bijis stiprs dēls, kas gājis pasaulē darbu me-

klēt. Saticis ceļā divus stipriniekus un paņēmis tos līdz. Nogā-

juši visi trīs pie velna pils.]
Pie pils bijusi liela upe un pār upi tilts. Šim tiltam velns nā-

cis pāri un liels karstums, īsta versme, nākusi pa priekšu. Stiprais

iesvaidījies ar zālēm un vēcinājis ērgļa spalvu, tad varējis versmi

paciest, tikai mati vien drusku apsviluši.

[Stiprais nogalina velnu un izglābj arī abus biedrus no velna

meitām,]

3. A. 300. 303. P. P. Vll oli n š 1889. Mēdzulē, Brīvzemniekakr.

LP, VI, 115, 7.

Kāds ķēniņš uztaisījis jaunu namu un solījies viņu pārdot

katram, kas vien tikai grib pirkt. Tad tur sanākuši šādi, tādi.

Bet ķēniņiene sacījusi savai istabas meitia Annužai, lai šī arī ejot

namu solīt. Labi. Šī gājusi. Un nams kritis Annužai. Tad An-

nuža sataisījusi dzīres, kā to namu var iedzert, un ienaicinājusi ari

ķēniņieni. Ķēniņiene, izdzīrojusies, gājusi dienvidū un sapņojusi:
no ezera jāizzvejojot zivs un kura to ēdīšot, tā tapšot grūta.

Nu ķēniņiene sasaukusi zvejniekus un likusi tai ezera, kas ķē-

niņa dārzā, zvejot. Šinī ezerā bijušas visādas zivis.

Zvejnieki izvelk vienu reizi, otru reizi — nav. Bet īstenais

saka: „Liksim vēl reizi!"

Liek trešo reizi — izvelk vienu zivi. Tūliņ nesuši augšā ķē-

niņienei. Ķēniņiene iedevusi Annužai zivi izvārīt, bet noteikusi,
lai vārīdama virumu nebaudot. Annuža izšķērdusi zivi; ķidas,
iekšas iemetusi saskalu balvā durvju priekšā, un sākusi vārīt. Ka-

mēr tur vārījusi, ķēve atkūlusies pie samazgu balvas un nodzē-

rusies; bet Annuža atkal, zivs virumu laizīdama, pāris reižu pa-

vārnīcu piegrūdusi pie lūpām un drusku pasmeķējusi.
Bet kas par brīnumiem! Pēc pusgada no tās zivs Annužai

piedzima dēls, stundu vēlāk ķēniņienei piedzima dēls un atkal

stundu vēlāk ķēvei piedzima divi kumeļi. Un viņi visi auga die-

nām, nevis gadiem, tā kā par kādiem mēnešiem jau bija izauguši
lieli, tā zirgi, kā puikas. Bet tad vēl viņiem bija kas sevišķs: tiem

dēliem bija viens mats zelta, otrs sidraba, un tiem kumeļiem atkal

viena spalva zelta, otra sidraba.

Kad nu bija izauguši, tad Annužas dels — tas bijis gudrāks un

pārāks par ķēniņienes dēlu — teicis: „Jāsim pasaulē!"

„Labi! jāsim!" ķēniņienes dēls atteicis un abi aizgājuši pie

ķēniņa zirgu gana jājamos zirgus izraudzīt Nogājuši, izmeklēju-

šies, bet nekā. Kuram zirgam Annužas dēls roku uzlika, tas sa-
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plaka. Nu zirgu gans sacījis: te šiem zirgu neesot, lai ejot uz pili,

tur esot šiem zirgi stallī; tie zirgi esot dzimuši tai paša diena, kad

viņi paši.
Labi! noiet stallī, uzliek roku tiem zirgiem: tie_ nemaz nepa-

kust. Nu ved laukā un sāk jāt; bet zobiņus arī paņēmuši līdz aiz-

jādami.
Tikām nu jāj, jāj — iejāj kādā vietā, kur zīda zāle aug. An-

nužas dēls saka: „Te laidīsim zirgus, lai paēd, bet tu kurini uguni

un es iešu ko samedīt."

Necik ilgi medinieks ar putniem pie uguns atpakaļ. Nu sa-

cep, paēd pilnīgas vakariņas un tad ķēniņienes dēls pošas atdu-

sēties; bet Annužas dēls saka: „Guli, guli! es gan negulēšu. Me-

dīdams atradu vienu tiltu — jāiet skatīties, kas tam tiltam nāks

pāri šonakt."

Labi! aiziet, palien zem tilta un gaida. Uz reizi viens jāj ar

trim galvām; bet ko tiek uz tilta — jājams zirgs vairs neiet. Nu

šis kliedz: „Kas te ir zem tilta, ka zirgs neiet pāri? Mums gan

viens ienaidnieks ir, bet putns nav ne viņa mata galiņa te at-

nesis."

To padzirdējis, Annušas dēls no tilta apakšas laukā: „Ja,

putns gan viņa mata galiņa nav atnesis, bet cilvēks var lustes pēc

iet, kur grib!"
Un ta vārda pēc trijgalvju velns tulin no zirga zeme: „lesim

karot!"

„lesim, iesim! pūt placī!"

„Pūtīšu gan, bet apzeltī tu malas!"

„Ja! es apzeltīšu, par to nebēdā."

Velns nu pūta un izpūta vienu versti garu, vienu versti platu,
bet Annužas dēls apzeltīja malas. Kā nu tas padarīts, tā abi iet

viducī iekšā un sāk kauties. Tikām kaunas, tikām kaunas (kau-

jas), kamēr velnu sabeidz, sacērt gabalu gabalos. Tagad Annužas

dēls aiziet atpakaļ uz brāli (ķēniņienes dēlu), bet tas gul, ka krāc

vien.

Rīta ķēniņienes dels vaicā: „Nu, kas tur bija uz tilta?"

„Neka nebija."

Bet otrā vakarā Annužas dēls saka ķēniņienes dēlam: „Ej nu

tu, brāl, palied zem tilta un apskaties, kas tur pāri nāk."

Ķēniņienes dēls aiziet gan zem tilta, bet drīzi gul, ka krāc

vien.

Annužas dēls labi zin, ka šis tads miegulīgs, aiziet drusku vē-

lāk un arī palied zem tilta, bet šo nemodina: lai jau izguļas cilvēks.

Uz reizi ap pusnakti jāj atkal viens velns sešām galvām un

kliedz: „Kas te ir zem tilta, kad zirgs neiet pāri? Mums gan

viens ienaidnieks ir, bet putns nav viņa mata galiņa te atnesis."
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Annužas dēls nu atkal no tilta apakšas laukā: „Ja, ja — putns

gan viņa mata galiņa nav atnesis, bet cilvēks var lustes pēc iet,

kur grib!"

Un ta vārda pec sešgalvju velns no zirga zeme: „lesim

karot!"

„lesim, iesim! put placī!"

„Putīšu gan, bet apzeltī tu malas!"

„Ja, es apzeltīšu, par to nebēdā!"

Velns nu izpūš placi trīs versti garu vienādi un otrādi, bet An-

nužas dēls atkal appūš zeltītas malas. Sāk abi pa viduci atkal

karot. Un tikām karo, tikām karo, kamēr gandrīz velns sāk An-

nužas dēlu ņemt zemē. Viņš lūdz 5 minūtes atpūsties. Kā 5 mi-

nūtes pagalam, sāk pa jaunam strādāt un itin ātri sabeidz sešgalvi.

sakapā smalkiem gabaliņiem un tad aiziet uz 'guni.
Gaismiņa Annužas dels, iedams putnu pašaut brokastim, vai

cās ķēniņienes dēlam: „Kas nu, brāl, bija? Vai ko redzēji ari tiz

tilta?"

Ne, neko neesot redzējis.

„Labi! kad neesi, neesi redzējis!" Annužas dēls nosmejas un

sāk taisīties uz trešo vakaru. Viņš pakar šņūdauku kārts galā un

paliek telēķa apkašā. Vakarā, uz tiltu iedams, viņš pasaka ķēni-

ņienes dēlam: „Tu, brāl ,šonakt gulēt neej, skaties telēķī! Ja te-

lēķī pil vienādi ūdens, tad tu uz mani neej, bet kad sāk pilēt asinis,

tad tu ej uz manim!"

Un tā nu aiziet uz tiltu, palied zem tilta un sēd da pusnaktij.
Te uz reiz jāj viens ar divpadsmit galvām, bet zirgs neiet tālāk.

Nu šis dusmās sauc atkal tāpat kā tie divi; bet Annužas dēls iz-

lec laukā sacīdams: „Pūt placī!"

Velns izpūš četras verstis vienādi un otrādi, bet šis appūš
zeltītas malas. Abi sāk atkal pa viduci strādāt. Jau velns sa-

dzen šo zemē līdz ceļgaliem, beidzot iedzen da pleciem. Nekā

darīt — jālūdz desmit minūtes atpūsties. Velns dod arī un aiziet

par to laiku uz tiltu atpakaļ. Nu Annužas dēls tikām sāk kasin ar

nagiem zemes, lai izkļūtu laukā un kliedz brāļa, ko māk; bet šis,
diedelnieks, aizmidzis. Nu kliedz vēl skaņāki. Uzdzirst viņa
zirgs. Zirgs klāt un tagad ņemsies abi divi: pats ar rokām, zirgs

ar kājām. Necik ilgi, izkašās gan laukā no bedres. Bet te ari

velns klāt un karo atkal. Tomēr tagad veicās labāki Annužas dē-

iam: zirgs koda un spēra velnu, pats cirta ar zobiņu — velns no-

beidzās. Nu aiziet uz 'guni — ķēniņienes dēls gul, ka krāc vien,
bet visa būda no šņūdauka bija apšķīdusi ar asinim. Ņēmis notī-

rījis asinis un nokopis būdu glīši.

Rīta brālis piecelsies — tulin pirmais vārds: „Kas tur bija

uz tilta?"
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„Lai nu bija, kas būdams! Bet šodien tu jasi putnu šaut, es

atkal sāls meklēt," Annužas dēls saka.

Labi. Katrs aizjāj uz savu pusi. Bet Annužas dēls jāj, jāj —

ierauga vienu ērbēģi. leiet ērbēģī — atron: ēdieni gan uz galda,

bet nav neviena cilvēka. Ko viņš darīs? Aizlied aiz krāsns no-

skatīties, kas to ēdienu ēdīs. Pēc laba brīža ieskrien četras dū-

das, nometas zemē, paliek par meitiešiem, piesēžas ēst un sāk

runāt.

Viena saka: „Ko tu darīsi tam ienaidneikam, kas tavu brāli

nokāva?"

Šī pametīšoties par avotu ar jauku krūzīti klāt un palaidīšot
tādu sausumu, ka viņš nekur ūdeni nevarēšot dabūt. Tad ko da-

iešot dzert — būšot beigts. (Tās četras bijušas raganas.)

Tā otra saka: viņa pataisīšot badu un pametīšoties par jauku

ābelnīcu ar jaukiem āboliem. Tad ko viņš daiešus un raušus ābo -

lus, to būšot beigts.

Trešā saka: šī pametīšoties par muižiņu un pataisīšot tādu

saltumu, ka nekur glābties. Tad viņš nosalis kā iešus pa vārtiem

iekšā, to būšot beigts.

Ceturtā, pati vecene, saka: šī palikšot par lielu zvēru: viena

puse mutei būšot pie debesim, otra pie zemes — un tad viņu dzīvu

norīšot.

Tā izrunājušās, visas atkal paliek par dūdām un aizskrien; bet

Annužas dēls paņem sāli un dodas uz brāli. Abi ar brāli paēd

medījumu un sāk jāt. Annužas dēls jāj pa priekšu, lai šis jāj pakal!

Jāj, jāj — uz reizi tāds sausums pametas, ka slāpst bez gala un

ūdens nekur dabūt. Te ieraudzījis avotiņu ar skaidru ūdeni un

krūzīte klāt.

Ķēniņienes dels aši, aši grib skriet pie avotiņa; bet Annužas

dēls uzsauc: „Neej tu pa priekšu — pats iešu!"

Pieiet, uzcērt avotam škersu ar zobiņu — asins vien apjūk

un nu var dzert, cik gribi.

Jāj atkal — nu pametas tāds bads, ka nekur nevar ēst dabūt.

Te ierauga skaistu ābelnīcu ar skaistiem āboliem. Ķēniņienes
dēls aši, aši nolec no zirga un grib ābolus raut, bet Annužas dēls

uzsauc: „Neej tu pa priekšu — pats iešu!"

Daiet, velk ar zobiņu par zariem, — asinis vien pamana —

ābelnīca kur bijusi, kur palikusi. Un taī vietā nu gadās maizes,
lai ēd, cik gribi.

Jāj atkal. Bet nu atmetas tik salts, ka nekur vairs pajāt. Te

ieraudzīs vienu muižiņu. Dajāj pie vārtiem, ķēniņienes dēls grib
šmaukt pa vārtiem iekšā istabā sildīties; bet Annužas dēls apsauc:

„Neej tu pa priekšu — pats iešu pirmais!"
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Un ka nu iet pie vārtiem un vilks ar zobiņu — visa muižiņa

sabrūk un tūliņ saltums pagalam.

Jāj atkal. Bet nu ierauga lielu lielu zvēru: mutei ir viena puse

pie debesim, otra pie zemes. Annužas dēls saka: „Nu vajaga pa-

griezties sāņus!"
Līdz ko šie pagriezušies, zvērs kampj ar lielo muti, bet no-

kampa tikai ķēniņienes dēlu, Annužas dēls izvairīdamies iebēga
vienā smēdē, kur četri kalēji kala. Kalēji tīri sabijās, ko šis klup-

dams, krizdams smēdē skrējis, bet Annužas dēls neattop ne izstā-

stīt — tūliņ iemet četrus stieņus ēzē un karsē un karsē, cik ātri

vien varēdams. Nav labi beidzis, te zvērs pie smēdes durvim

klāt, lai kalēji atdodot to, kas tur pie viņiem ieskrējis!

Kalēji atsaka: „Ja vari smēdes durvis ar meli sadeldet, tad

atdosim."

Zvērs velk trīs reizes ar mēli skrapš, skrapš! un durvis cauri.

Nu kalēji saka: „lekar pa durvim mēli, tad uzliksim mēlei to, ko

tu meklēji."

Zvērs tūliņ iekar mēli pa smēdes durvim un gaida; bet Annu-

žas dēls tagad, paķēris nokarsētos dzelžus, piedūra mēli pie ze-

mes, ka ne pakustēt. Pats tad izlēca pa smēdes logu un sāka

zvēru slānīt sacīdams: „Vai laidīsi manu brāli vaļā, kas tev vē-

derā? Vai laidīsi vaļā, kas tev vēderā?"

Zvērs gan ciešas, gan ciešas; bet Annužas dēls tikām sita,

tikām sita, kamēr lielais zvērs sabruka smēdes lielumā un tad iz-

laida gan ķēniņienes dēlu no vēdera.

Nu Annužas dēls ieveda ķēniņienes dēlu smēdē un palaida
zvēram mēli vājām. Bet līdz mēle svabada, zvērs atkal plijas ka-

lējiem virsū, lai atdodot tos, kas smēdē iegājuši. Kalēji atsaka:

„Ja tu apskreji visai pasaulei riņķī, kamēr mēs izskaitām sauju

linu, tad atdosim."

Labi. Zvērs sak skriet un šie sak skaitīt; bet Annužas dels

tikai silda atkal savus dzelžus.

Vel linu sauja nebij izskaitīta ne labi puse, zvērs jau apskrejis

pasaulei riņķī un klāt atkal, lai nu atdodot apsolītos brāļus!

Kalēji s ika: Izkar meli te smēde, tad uzliksim uz meli.,

Zvērs iešauj mēli smēdē; bet Annužas dēls ar karstiem dzel-
žiem piedūra mēli pie zemes, ka ne pakustināt. Nu izlēca abi ar

ķēniņienes dēlu pa smēdes logu un slānīja zvēru tikām, kamēr no-

sita. Tad Annužas dēls teica: „Tie darbinu visi izdarīti, jāsim tālāk!..

Jāj, jāj — uzjāj trīs ceļus. Pirmā ceļa galā ir stabs, uz kā

rakstīts: „Pats paēdis — zirgs neēdis". Otra ceļa galā ir stabs,
kur rakstīts: „Zirgs paēdis — pats neēdis". Trešā ceļa galā ir

stabs, kur rakstīts: „Pats paēdis, zirgs paēdis, ir vēl meitas blakus
dabū."
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Annužas dels saka: „Te mums jāšķiras. Jaj nu, pa kuru celu

pats gribi, es jāšu pa to, kur zirgs paēdis, pats neēdis."

Labi. Annužas dels aizjāj pa savu celu, bet ķēniņienes dēls

pa to, kur ir meitas blakus dabū.

Nu jāj, nu jāj Annužas dēls lielu gabalu, bet beidzot nevar

vairs ciest, kā ēst gribas. Neko darīt — cik ilgi badā mirsi? Jās

atpakaļ un meklēs ķēniņienes dēlu, kur tas palicis. Trīs dienas

sameklēja ķēniņienes dēlu, vēl nedabūja. Trešās dienas vakarā

uzjāja vienu muižu. Tur iznāca viens meitietis pretim, padod lab-

dienu, sāk runāt un aicina iekšā. Bet Annužas dēls dzird, ka ķēni-

ņienes dēla zirgs stallī nozviedzas, bet paša nekur nemana. Ko

nu darīs? Atvēl arī savu zirgu stallī vest un ies istabā. leiet —

ak tu manu dieniņu! Nu cienā, nu dzirdina uz labāko. (Tas mei-

tietis bijis ragana.) Nav beidzis mieloties — lai ejot gulēt mīkstā

gultā! Bet Annužas dēls atsaka: „Man tas tā nav parasts. — Pie

mums katrreiz meitas papriekš aiziet gulēt, tad tikai puiši. Tādēļ

ej tu pirmā un guli iekšmalā, es gulēšu ārmalā."

Šī aiziet arī. Bet līdz nu Annužas dels ies pie gultas, viņš

apskatās — kas tas? Apakš gultas tā kā paminas.

„Kas tas par paminam?" viņš doma, Jāpamin!"

Un kā nu pamina paminas, tā meitietis no gultas ārā un pa

galvu, pa kaklu dziļā bedrē iekšā. (Šī bedre bijusi 12 asis dzija,
Visi, kas tur atjājuši un gultā iegulušies, tie iesviesti šinī bedrē,

jo meitietis, blakus guldamies, katrreiz paminis paminas.)

Un kā nu ragana(meitietis) tur bedrē pie tiem citiem un ari pie
ķēniņienes dēla iekritusi, tā tie visi sagrābuši raganu un slānījuši
un slānījuši, lai teicot, kur bedres durvju atslēga. Negribējusi ne-

maz lēti teikt, bet kad kāvuši arvienu stiprāki, tad kliegusi Annu-

žas dēlam, lai ieiet otrā istabā, tur atslēga būšot uz galda. Annu-

žas dēls ieiet otrā istabā un ierauga atslēgu; bet viņš sargās pirk-
stus piedurt, papriekšu piedūra zobiņa asmini atslēgai un tā bij

laime, jo zobins taī pašā brīdī sabira un izšķīda. Nu sauca tiem

tur apakšā,_lai slānī vēl raganu, kamēr nav pateikusi, kur īstā at-

slēga meklējama. Tie, zināms, netaupīja arī, kamēr tad pastā-

stīja, ka bedres atslēga turpat pie gultas. Annužas dēls izlūkojās
arī to atslēgu: vai nav tāda pati, kā tā pirmā, — bet tā bija īstā gan.

Nu paņēma atslēgu, uzmeklēja bedres durvis, atslēdza vār-

tus un izlaida visus laukā, kas tur jau gadiem bija smakuši; bet

raganu notiesāja.

Beidzot visi salēca zirgos un katrs aizjāja uz savu vidu...

Piezīme: Šo pasaku stāstīja Fricis Kalnupis Mēdzulē. Līdz šai vietai
esot tikai puse

— otras puses nezinot. Kādus 25 gadus atpakaļ Kalnupis esot

dzirdējis viņu no kada jaunpiebaldzenaun tas teicies ari: otras puses nezinot vairs.
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4. A. 300. F. Fišers Krūtē. LP, VII, 11, 19, IV, 12,

Vienam mežsargam trīs dēli: Mārtiņš, Juris, Ansis. Vienu

ritu tēvs, iedamis mežu aplūkot, paņem Mārtiņu līdz. Tad atpakaļ

nākot, Mārtiņš noskatās uz lielu priedi. Tēvs vaicā, ko ska-

toties?

„Te iznāktu labi dēli!" Mārtiņš atsaka.

„Ā! dēls Mārtiņ, tu būsi labs amatnieks!"

Otrā dienā ar Juri tāpat. Trešā dienā tēvs paņem Ansi līdz

mežā. Tas noskatās uz lielu ozolu. Tēvs vaicā: „Ko skaties?"

„No tā man būtu branga nūja!" Ansis atteic.

„Kur tu, mans dēls, tādu nūju liksi? To jau nevarēsi pacelt?"

Tad Ansis sagrāba ozolu, izrāva to ar visām saknēm, lika

pār pleciem un nesa mājā. Tēvs, to redzēdams, nobijās un tā

tūliņ projām pie paša ķēniņa, lai sūtot karavīrus viņa dēlu ievai-

du, tas raustot jau ozolus vīra resnumā ar saknēm laukā, taisot

briesmīgu nūju, gāzīšot laikam pasauli apkārt. Ķēniņš aizsūta

piecpadsmit karavīrus, lai tie Ansi savalda, bet Ansis vienam kara-

vīram saķēra aiz kājām un apsita ar šā miesām četrpadsmit bie-

drus, ka nebija ko apskatīties.

Tēvs gāja otrreiz pie ķēniņa, lai sūtot lielāku karaspēku, tos

Ansis esot apsitis ar dzīva cilvēka miesām bez neviena ieroča.

Tad ķēniņš aizsūtīja sešdesmit karavīrus. Bet Ansis ar savu

ozolu apsita tos vēl vieglāki, nekā tos pirmos.
Tad ķēniņš noģida: „Tādi vīri retumis dabūjami." Vai Ansis

negribot viņam palīgā nākt? Esot jākarojot ar tādu un tādu ie-

naidnieku un tur viņam vajagot spēkota vīra. Labi. Ansis mierā.

Viņš liek nokalt tādu vāli no trīs birkaviem dzelzs un tādu zo-

benu no diviem birkaviem tērauda, aiziet karā un apkauj viens

pats ienaidnieka karaspēku. Nu pārnāk mājā, ķēniņš atdod Ansim

savu meitu par sievu. Bet Ansis atbild, ka tagad vēl nevarot pre-

cēties, un paņēma tikai ķēniņa meitas gredzenu par zīmi.

Pēc tam Ansis aizgāja ar saviem ieročiem pasaulē un ierau-

dzīja vienu, kas ar rokas dūri dzenēja eglei zarus. Viņš paņēma

to līdz. Gabaliņu pagājuši, redzēja atkal citu, kas ar dūri ozolam

zarus dzenēja. Paņēma to arī līdz. Gāja, gāja visi trīs — nonāca

velna mājā, kur tikai saimniece ar savām divi meitām bija mājā:
saimnieks ar divi puišiem bija izgājis. Kad vakars atnāca, Ansis

gāja apakš tilta gulēt un gaidīt vellu ar abiem puišiem pārnākam.

Gaidīja — redz, viens puisis jāja mājā misiņa zirgā. Jādams tas

teica: „Kad arī pats Ansis būtu man priekšā, tad arī vajaga cauri

iet!"

Ansis saka: „Še es esmu!"

Nu tie sāka cīkstīties un Ansis vellu pārplēsa. Otrā vakarā

notika tāpat ar otru puisi. Trešo vakaru Ansis gaidīja pašu saim-
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nieku. Bet iekams tilta apakšā aizgāja, viņš iegrieza mazā pirk-

stā, ietecināja asinis traukā, nolika uz galda un piesacīja saviem

divi biedriem, lai neaizmiegot un visu to laiku, kamēr tilta apakšā
vellu saimnieku gaidīšot, šie asiņu trauciņu kustinot, tad asinis kā-

sēšot un viņam spēks arī kustēšot, tas cīniņā nenoguršot.
Nu sāka ar vellu cīnīties, jau sadzina to līdz pleciem zemē, te

spēki gurst. Neko darīt — norunāja abi atpūsties. Tai pastarpā
Ansis norāva apavas un laida pret pils jumtu tik spēcīgi, ka tie

atmodās un tūliņ asiņu trauciņu atkal sāka kustināt. Ansim radās

jauni spēki, viņš pārplēsa vellu, paņēma tā zirgu un gribēja jāt

projām; te viņš atminējās: „Jārauga izzināt, ko saimniece ar abām

meitām laba runā."

Tad Ansis par mušu ielīda saimnieces istabā un dzirdēja, ka

viena meita teica: „Es palikšu par aku, un kad tie jās, tad es tos

aprišu!"
Otra meita teica: „Es atkal palikšu par avotu un, kad tie jas,

tad es tos aprišu!"
Mate teica: „Es palikšu par čūsku un, kad tie jas, tad es tos

aprišu!"
Ansis, to dzirdējis, izgāja laukā, nopirka trīs birkavi sāls un

tad ar saviem abiem biedriem aizgāja no tejienes, nokauto vellu

zirgos lepni jo ļepni sēdēdami. Nojājuši pie akas, Ansis paņēma
vienu birkavu sals un to aizbēra. Tāpat tas darīja ar avotu. Vēlāk

nāca čūska virsū — Ansis iebēra trešo birkavu sāls tai rīklē. Nu

negantniece sāka briesmīgi ūdeni lakt un tamēr laka, kamēr pār-

pārsprāga.

Tagad viņš atlaida biedrus un jāja pie ķēniņa atpakaļ, lai svi-
nētu norunātas kāzas ar viņa meitu. Bet atpakaļ jājot, uznāca no-

gurums vīram, gribējās drusku pagulēt. Kamēr meklēja guļamo
vietu ■— paskatās: nikna čūska krīt klāt un saka, ka siena kaudze

degot, tur esot viņas bērni iekšā, lai tos glābjot. Ansis nojāja un

izglabā čūskas bērnus. Bet viens zirgu gans, visu to noskatīda-

smalki bija izdibinājis, kas Ansis par tādu vīru ir, un kurp
tas jādams. Tiklīdz Ansis nu apgūlās, zirgu gans nokāva viņu
un projām pie ķēniņa, lai dabūtu ķēniņam meitu izvilt par sievu.

Bet čūska, iedama barību meklēt, uziet nokauto Ansi, kas viņas
bērnus glābis, un tūliņ atdzīvina to, vēl izteikdama, kas viņu kāvis

un uz kurieni zirgu gans aizjājis.
Ansis tad pārģērbjas par nabagu, noiet uz ķēniņa pili un

gaida, kamēr ķēniņa meitu kautkur ieraudzīs. Bet ķēniņa meitai

— tas briesmas! — ar to viltnieku, zirgu ganu, tai dienā kāzas.

Ansis stāv pie durvim, kā jau nabags. Te brūte ņems šķīvi
no galda un nesīs ar nabagam tiesiņu atmest. Kā šī atnes ēdiem;
— Ansis atri norauj toreizējo ķēniņa meitas gredzenu no pirksta
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un uzmet uz šķīvja. Nu brūte atjēdzas, nu saka ķēniņam, nu no-

tiesā zirgu ganu un atdod meitu Ansim.

5. A. 300. L. P. no P. Grosberga Lestenē. LP 111, s.

Kādiem vecākiem bijis vareni liels un stiprs dēls. Ļaudis ie-

saukuši viņu par Lielo. Kad Lielais bijis astoņpadsmit gadu vecs,

tad tam ienācis prātā pasauli apstaigāt. Viņš nokalis divdesmit

podu smagu nūju un sācis katru dienu vecākiem virsū plīties, lai

laižot pasaulē. Tēvs tūlīt bijis mierā, bet māte teikusi: „Atrāk
tevi nelaidīšu, kamēr izrauj resno ozolu un iestādi logu priekšā

par piemiņu!"
Par tādu darbu vien Lielais tik pasmējies; otrā rītā vēl ne-

bijis ne brokasta laiks — ozols jau līgojies logu priekšā. Nu māte

iedevusi labu maišeli barības līdz un tad palaidusi dēlu ar visu

nūju pasaulē.

Vispirms Lielais gājis pa celu, bet kad redzējis, ka visi ļaudis
no viņa mukuši, tad labāk iegriezies pa kādu teku mežā. Tomēr,
mežam cauri iziedams, saticis atkal vienu cilvēku, kas sviedrus

slaucīdams, aris. Bet arājs bijis prātīgāks, tas nemucis. To re-

dzēdams, Lielais priecājies par arāju un uzprasījis: „Nu draugs,
vai tik smagi iet arot?"

„Ka nu ne? Pats redzi, ka man sviedri līst un ka zirgs vie-

nās putās."

„Vadzi, brāl," Lielais iesaucies, „man liekas, tavs zirgs nebūs

ēdis; jūdz viņu nost un palaid lāmā paēst; es tamēr viņa vietā

pavilkšu arklu."

Arājs nojūdzis zirgu, palaidis lāmā un sācis ar Lielo art; bet

atkal nelaime — nevarējis Lielajam sekot; bijis teciņus jātek
arklam pakal, caur ko, zināms, īsā laikā nopūlējies līdz beigām.

„Tas neiet!" Lielais iesaucies. „Ej labāk iznest pusdienu —

aršu viens pats."
Un kamēr arājs pēc barības gājis, Lielais jau uzaris visu

lauku. Nu abi ņēmušies labi ēst. Pēc maltītes arājs laipni patei-
cies Lielajam par palīdzību un tad taisījies arklu uz māju nest.

Bet Lielais neļāvis, sacīdams: „Brāl, kā nu ar tādu mazu lauciņu

pārtikt. Te jau tev maize neizaug, kur nu vēl sievai un bērniem.

Dod tik arklu šurp, es uzplēsīšu lauku tev līdz ķēniņa pilij."

„Vai traks! aizkaitināsi ķēniņu!"

„Ja viņam tik maz prata ir par niekiem dusmoties, lai dusmo-

jas; bet es aršu."

Lielais plēsis vienu dienu plēsumu — ķēniņš jau skatījies pa

logu; Lielais plēsis otru dienu — ķēniņš jau dusmojies; Lielais

plēsis trešo dienu — ķēniņš klāt, noprasīdams: „Kas tev vēlēja

te plēst?"
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„Kas vēlēja? Pats vēlēja. Un ko tad būs darīt? Tur ar tik

mazu lauka gabaliņu arājs var badā nomirt, ne iztikt. Un šis lie-

lais notārs tikpat bešā stāv; ne tu pats plēs, ne citam atdod."

„Tur tev nav daļas!" ķēniņš atbildējis, „ja neatstāsi arklu

ar labu, tad aizdzīšu tevi ar karaspēku."

„It kā man būtu bail no taviem sapuvušiem karavīriem!"
Lielais atcirtis un nelicies vairāk ne dzirdot. Tagad ķēniņam pie-
ticis. Viņš_ pasaucis trīssimti karavīru un nācis Lielo dzīt; bet

Lielais paķēris savu nūju un nositis visus trīssimti vīrus. Nu ķē-

niņš pasaucis sešsimti karavīru; bet Lielais paķēris savu nūju
un nositis visus. Beidzot ķēniņš pasaucis deviņsimti karavīru;
bet Lielais paķēris nūju un nositis visus; ari pašu ķēniņu gribējis

pa nagam ņemt. Bet ķēniņš sācis lūgties, lai taupot viņu, būšot

savu meitu par sievu atdot.

„Labi, ta esmu ar mieru!" Lielais priecājies. „Līdz vakaram

pabeigšu te uzplēst un tad atsūti man braukšus pakal!"

Vakarā ķēniņš licis stiprākos zirgus labākajos ratos iejūgt
un braucis pats Lielajam pakal. Bet līdz ko Lielais ar savu smago

nūju ratos iesēdies, tā briukt! asis pārlūzušas. Gājis pēc citiem

ratiem, bet ar tiem tas pats. Nu iejūdzis visstiprākajos ratos,

kādi vien bijuši, un tad ari ar tiem tik tā kauna dēl pārkūlušies.
Pils vārtos sagaidījusi pati ķēniņa meita. Lielais izlēcis no

ratiem, piegājis meitai klāt un prasījis: „Nu, zelta meitiņ, vai pie-

ņemsi mani par savu vīru?"

„Ka nu tadu varoni nepieņemt; tomēr man jau kas jāsaka:

priekš kāzām tev jāapsolās vēl kautko izdarīt."

„Labprat, visu ko apņemos!"

„Klausies, aiz deviņām valstim ir varena pils. Tanī pilī dzīvo

tas ķēniņš, kas apprecēja manu vecāko māsu. Ilgu laiku mana

māsa ar ķēniņu dzīvoja laimīgi, bet tad uz reizi uznāca nedienas:

velns apsēda pili, uzvarēja un tad lika tādai tumsībai pār pili nākt.

ka ne mūžam dienas gaismas ne redzēt, ne iedomāties. Ja vari

nelaimīgos no velna nagiem atpestīt, tad tūlīt kāzas."

„Labi, tas man jāizdara!" Lielais iesaucies. „Bet ta ka pils

loti tālu, tad labāki būtu, ja ķēniņš, tavs tēvs, dotu zirgu ko aiz-

jāt."

Ķēniņš labprāt izpildījis to un iedevis labāko zirgu, kas visā

valstī bijis atrodams. Tā nu Lielais aizjājis. Bet pusceļā zirgs
vairs nejaudājis Lielo nest. Neko darīt, Lielais saplēsis lūkus, no-

vijis virvi, uzmeklējis zālainu meža līci, piesējis tur zirgu, lai ēd,
un tad, nūju pakampdams, sācis kājām iet. Bet turpat netālu no

meža līča tas atkal apstājies, jo otrā meža līcī izdzirdis savādu

troksni. Izklausījies abām ausim — nekā saprast. Gājis klāt, ie-

gājis meža līcī, un izskaidrojies — mazs mazs vīriņš cīnījies ar
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briesmīgu čūsku. Un līdz ko Lielo ieraudzījis, tas lūdzis, lai pa-
līdzot čūsku nonāvēt.

„Tulīt!" Lielais iesaucies, un ka metis ar nūju, ta čūska izšķī-
dusi gabalu gabalos.

„Paldies par palīdzību!" vīriņš teicis. „Mantas man nav tev

ko maksāt, bet ja tev palīdzības kaut kur vajadzēs, tad būšu klāt."

Nu Lielais gājis, gājis ilgu laiku, kamēr tad reiz uzmeklējis i&

valsti, to pili, kur velna apsēstais ķēniņš mūžīgā tumsībā vārdzis.

Bet tūlīt Lielais negājis vis velnam uzbrukt; viņš papriekšu atlai-

dies meža malā, lai labi atpūstos, labi sataisītos. Tomēr no atpū-
tas nebijis ne runas. Līdz ko labi domājis atsēsties, te izlīdis

briesmīgs milzis no meža un uzbrucis kā zvērs. Bet Lielais vēl

laikā paspējis nūju saķert un ietriecis milzi līdz krūtim zemē. Mil-

zis sācis lūgties, lai nenobendējot viņu pavisam, viņš būšot ar

viņu sadraudzēties.

„Ja no draudzības sac runāt, tad saki jele, kāda nelaime

spieda tevi man uzbrukt?"

„Ko tur teikt?" milzis atvainojies, „es jau stāvu šī apgabala
velnu kalpība._ Viņi pārvarēja mani un uzspieda, lai katru sve-

šinieku nonāvēju. Labprāt no viņiem atkratītos, ja tik kādu uz-

ietu, kas palīdzētu viņus pārvarēt."

„Tas labi, tu mazākais zināsi pateikt, cik viņu te ir, un kur lai

ar tiem satiekos, jo man ar velniem darīšanas. Tādēļ vien esmu

nācis, lai velnus uzvarētu un ķēniņa pili atpestītu."

„Vadzi, bral," milzis atteicis, „tik viegli tā lieta ar' neiet. Tos

trīs velnus, to ticu, tu gan pārvarēsi, bet ko iesāksi ar velnu māti,
lielo raganu? Tomēr es tev teikšu: pils tuvumā ar velniem ne-

iesāc, tur varētu ragana sadzirdēt un palīgā izskriet. Paslēpies
cauru dienu šinī alā. Vakarā velns jās mājā, es viņu piesaukšu te

klat, izdaries tepat ar to! Ja pārspēsi viņu, tad atradīsi tam klāt

raganas ābolu. Tam ābolam tāds spēks: ja vienreiz iekož, tad

var palikt par ko grib; ja otrreiz iekož, tad paliek atkal par cil-
vēku. lekod šim ābolam un paliec par odu; tad varēsi pie raga-
nas ieklut un noklausīties, ko tā runā."

Labi. Vakara velns jājis maja taisni uz pili; bet milzis pa-
metis ar roku, lai nākot pie viņa. Velns atjājis, prasīdams: „Ko
gribi?"

„Redzi, te ala ir tads atnācis, ko nevaru pārvarēt. Izdaries

pats ar viņu!" milzis atteicis.

„Ta, lai nak ara!" velns dusmīgi iesaucies.
Lielais iznācis. Nu sācies cīniņš, nu karojuši ilgu laiku. Bet

beidzot, kad Lielais metis velnam ar savu nūju, tad smadzenes
vien izšļakstejušas, velns nostirinājies un bijis pagalam. Lielais

iekodis ābola, palicis par odu un aizlaidies pie raganas. lelīdis pa
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spraudziņu iekšā. Ragana ne oda manījusi, ne saodusi, tik citādi

bijusi loti nemierīga, pukodamās: „Dari, ko zini, vīru būs pārva-

rējuši, nokāvuši, ka vēl nepārnāk!"

Bet mazie velnēni atbildējuši: „Ko nu bēdājies, tētis bus aiz-

kavējies!"

„Nekā, nekā, kur nu aizkavējās? Vinu būs nokāvuši. Ak,
kad es viņa pārvarētāju dabūtu redzēt: rīšus norītu!" Pēc kāda

laika ods atlaidies atpakaļ pie milža, iekodis ābolā, palicis par
Lielo un tad izstāstījis, ko pie raganas dzirdējis.

„Tas labi!" milzis atteicis, „tagad tik vajaga vel tos divus

velnus rītu, parītu pārvarēt, tad ņemsim raganu piekrāpt."

Otra vakara otrs velns jājis maja taisni uz pili; bet milzis pa-

metis ar roku, lai nākot pie viņa. Velns atjājis, prāsīdams: „Ko

gribi?"

„Redzi, te ala ir tads atnācis, ko nevaru pārvarēt. Izdaries

pats ar viņu!"

„Kur ir? Lai nak ara!" velns dusmīgi iesaucies.

Lielais iznācis. Nu sācies cīniņš, nu karojuši ilgu laiku. Bet

beidzot, kad Lielais metis velnam ar savu nūju, tad smadzenes

vien izšlakstējušas, velns nostirinājies un bijis pagalam.

Treša vakara trešais velns jājis maja taisni uz pili; bet mil-

zis pametis ar roku, lai nākot pie viņa. Velns atjājis, prasīdams:

„Ko gribi?"

„Redzi, te ala ir tads atnācis, ko nevaru pārvarēt. Izdaries

pats ar viņu."
„Kur ir? Lai nak ara!" velns dusmīgi iesaucies.

Lielais iznācis. Nu sācies cīniņš, nu karojuši ilgu laiku. Bet

beidzot, kad Lielais metis velnam ar savu nūju, tad smadzenes

vien izšlakstējušas, velns nostirinājies un bijis pagalam.

„Tas labi!" milzis iesaucies, „bet nu mana reize strādāt. Vis-

pirms pagādāšu labas lūškas un naglas. Tu paslēpies arvienu alā;

es turpretim iešu pie raganas, jo man viņa, kā savam kalpam, visu

tic — un teikšu, ka visi trīs velni pagalam, ka atnācis kāds stipri-

nieks, ko ne cits kāds, ne arī viņa pati iespēj pārvarēt. Viņa tad

prasīs padoma un es tūlīt mācīšu tā, lai viņa rauga klusītiņām pie-
līst alai no sāniem un nemanot alas klintij caurumu izlaizīt tik lielu,

kā viņas mēle cauri tiek. Stiprinieks ķersies mēlei plikām rokām

klāt, lai mazākais paraudzītu, kas tā tāda par lipsniņu, bet līdz ko

pieķersies, tad varēsi stiprinieku norit. Tā es teikšu un viņa man

ticēs. Bet neķeries tu plikām rokām mēlei klāt. Es ieskriešu tev

palīgā. Tu saķersi mēli lūškām, pieturēsi un es, knauks! knauks!

pienaglošu mēli pie klints. Tad būs raganai jādzīvo un jāsmok

mūžīgi te un tumsība novelsies no pils tai pašā acumirklī, atnāk-
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dama par šo alu. Mazos velnēnus, tos nabagus, iedzīsim ari te

alā."

Viss, kā milzis teicis, tā noticis. Līdz ko ragana mēli izbā-

zusi, tā Lielais nokniebis to lūškām un milzis pienaglojis pie klints.

Un kad nu vēl beidzot mazos velnēnus ietriekuši alā, tad pils pa-

likusi tik gaiša kā zelts.

Ķēniņš nezinājis no prieka, ko Lielajam darīt, ko maksāt, bet

Lielais atteicies: „Radinieki maksas neņem. Es jau tādēļ tik tevi

pestīju, lai dabūtu tavu sievas māsu par sievu."

To dzirdēdami, ķēniņš un ķēniņiene vēl vairāk priecājušies,

jo tādu varenu vīru par radinieku dabūt, neesot vis viegla lieta.

Otrā, trešā dienā visa pils pavadījusi Lielo uz mājām pie līgavas

un nosolījušies kāzu dienā itin visi būt.

Uz ceļa Lielajam vēl piesities milzis klāt, sacīdams: „Paldies,

ka atnāci man palīgā no velniem, no raganām atpestīties. Tagad

esmu brīvs. Bet par to labumu, ka palīdzēju tev raganu pievarēt,
tev jāatdod man raganas ābols!"

„Ja, jele ja!" Lielais atteicis, „bet vai dzirdi, man nemaz vairs

netīk kājām iet. Ja vari tādus ratus pagādāt, kas pa gaisu aiz-

nestu mani līdz līgavai, tad atdošu ābolu."

„Kalab ne, pagaidi, bus drīzi klat." Milzis atnesis ratus un

Lielais atkal atdevis ābolu.

Nu Lielais aizlaidies viens divi līdz tam meža līcim, kur to-

dien piesējis savu zirgu. Zirgs ēdis, kā nolikts. Bet Lielais do-

mājis: „Pag, pag, noguris diezgan esmu. Te varu labi nogulēties

un tad jau ari vēl diezgan ātri pārtikšu."

Viņš apgulies. Bet kamēr dusējis, milzis iežēlojies, ka atde-

vis ratus Lielajam. Tas steidzies pakal, atradis Lielo guļam, no-

kāvis to un paņēmis ratus.

Tā Lielais sagulējis veselu dienu un nakti. Bet otrā dienā at-

nācis tas mazais vīriņš, kuru Lielais todien no čūskas izglābis, ap-

traipījis vainu savādām zālēm un atdzīvinājis Lielo, izteikdams

visu, kas ar viņu noticis guļot. Lielais pateicies vīriņam simt-

kārtīgi un tad lēcis zirgam mugurā, lai pārsteigtos mājā pie lī-

gavas.

Drīzi Lielais ar ķēniņa meitu svinējuši kāzas. Uz kāzām at-

nākuši ir visi no atpestītās pils, ir arī Lielā vecāki. Sadzīvojuši

deviņas dienas, deviņas naktis.

Velak, kad vecais ķēniņš miris, tad Lielais palicis viņa vietā

par ķēniņu.

6. A. 303. 300. A. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 22. turp.

Bagātam kungam nebijis neviena bērna. Bet viņa dārza stā-

vējis pastāvīgi viens nabags; tam kungs katru rītu atmetis dāva-
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nas. Un par to nabags pamācījis, lai zvejojot tai un tai dīķī, tad

izzvejošot tādu un tādu zivi. To lai cienīgā apēdot, tad būšot

dēls.

Labi. Bet kad zvejoto zivi cepuši, arī spīzmane pasmeķejusi
drusku. Rītā bijis cienīgai dēls un arī spīzmanei.

Vēlāk abi dēli gājuši daiļu, daiļu ķēniņa meitu meklēt, kas tē-

vam pazudusi. Ceļā satikuši vecu vīriņu, tas iedevis stibiņu un

pamācījis cienīgās dēlu: „Ej līdz ledus kalnam, aiz ledus kalna

būs liels ezers, pie ezera būs plosts, ceļaties abi pāri, jo viņpus
ezera būs balta ķēve, kas nejauki sper un briesmīgi svaida. To-

mēr nevajaga baidīties. Kas to ķēvi izjās, tas to meitu atradīs."

Labi. Šie gājuši un visu tā atraduši. Bet spīzmanes dēls

nevarējis ķēvei nemaz mugurā uztikt; tikai cienīgās dēls bijis

gudrāks: piesitis ķēvei ar stibiņu un tā šī tūliņ rāma, lai jāj, kur

grib. Baltā ķēve gājusi, gājusi, kamēr nonākusi ar cienīgās dēlu

jūrmalā un peldējusi pāri. Otrā malā cienīgās dēls atradis staltu

pili. legājis iekšā, atradis meklēto meitu. Tā teikusi: „Vai, kur

tu ienāci? — Pusnaktī velns nāks no jūras ārā un tevi saplēsīs.
Bet ja tu vari viņa zelta zobiņu cilāt, tad ar to varbūt gan nokausi

velnu."

Labi. Raudzījis zobiņu — varējis cilāt. Pusnaktī jūra brie-

smīgi iekrākusies — velns iznācis. Bet kā spēris pirmo kāju pār

slieksni, tā nocirtis to, kā spēris otru kāju, tā nocirtis to. Beidzot

ar zelta zobiņu nogalinājis velnu pavisam. Tad paņēmis meitu,

uzsēdinājis sev blakus baltās ķēves mugurā, un peldējis atpakaļ.
Bet tagad meitai gadījies zelta vaiņags galvā, visa jūra atspīdē-
jusi no vaiņaga. Pārjājis mājā un apprecējis meitu.

7. A. 300. 530. Māturu Atis Grenčos. LP, VI, 115. 36-

Vienam tēvam bijuši trīs dēli, un māte sen jau bijusi aizvesta

uz augstiem glāžu kalniem. Kad dēli lieli izauguši, viņi gribējuši
māti redzēt. (Divi no tiem bijuši gudri, viens muļķis.)

Visi trīs jājuši un nonākuši pie velna tilta, kur velns ar trim

galvām iznācis. Nu vecākajam ar velnu bija jākaujas. Labi. Bet

kā velns triecis, vecākais bijis līdz ceļiem zemē. Tad vecākais

iesilis un kā devis velnam, tā visas trīs galvas nost kā rāceņi; bet

velnam bijis zirgs ar divi spārniem, ar to velns aizskrējis pa gaisu,

kā nozibējis vien.

Nu brāli jājuši tālāk. Un tur bijis vēl lielāks tilts, kur velns

ar sešām galvām iznācis. Tagad gājis otrs brālis kauties. Velns

ietriecis šo atkal līdz ceļiem zemē; bet tad brālis sadusmojies,

devis velnam tādu belzienu, ka visas galvas nosprāgušas. Tam

velnam bijis zirgs ar četriem spārniem, ar to tad aizskrējis pa

gaisu, ka nozibējis vien.
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Tālāk jādami, nonākuši pie vislielākā tilta, kur velns ar div-

padsmit galvām izlīdis. Nu muļķim bija jākaujas. Velns uz pirmā
sitiena ietrieca vinu līdz ceļiem zemē; tad sita muļķis un nosita

velnam sešas galvas. Velns lika otrreiz un iesita muļķi līdz bikšu

bantei zemē; tad sita muļķis un nosita velnam otras seši galvas.

Tam velnam bijis zirgs ar astoņiem spārniem, ar to tad sakautais

aizskrējis pa gaisu, ka nozibējis vien.

Tad brāli ar lielām pūlēm nonākuši pie glāžu kalna, kur māte

dzīvojusi. Abi gudrie mēģinājuši uzjāt, nevarējuši. Bet muļķīša

zirgs teicis: „Dodi man ar to rungu, cik vari, tad uziešu uz kalna!"

Šis devis ar rungu un jājis; uzjājis līdz pusei, vairāk nevarē-

jis. Nu devis atkal zirgam ar rungu un tad uzjājis gan.

Tur glāžu kalna bijušas trīs pilis: sudraba, zelta, dimanta.

Zirgs teicis: „Ikkatrā pilī palieci tikai pusstundu, vairāk nē!"

Muļķītis papriekšu iegājis sudraba pilī; tur bijusi jauna mei-

tene un tā nu šim devusi ēst, visādi cienājusi, lai tikai paliktu ilgāki

par pusstundu; bet šis ēdis, ēdis un nepalicis ilgāki ne par ko.

Tad iegājis zelta pilī; tur atkal bijusi cita jauna meitene; ta

arī devusi ēst, lai paliktu ilgāki, bet šis nepalicis ne par ko.

Beidzot iegājis dimanta pilī — tur atradis savu māti. Nu ve-

dis māti ārā un aurējis brāļus; bet brāļi tur vairs nebija, nevarēja

ne sasaukt, ne atrast. Ko nu? Nu pačinčinājis_— atskrējis viņa

zirgs. Tūdaļ sēdies ar māti zirgam mugurā, pārjājis majā un dzīvo

vēl šodien.

8. A. 300. V. Krakope Rēzeknē, „Zīdūni s", 192a, No 3.

Aiz trejdeviņim mežim, aiz trejdeviņom jvurem, tuolejā ze-

mītē, boguotā valstiņā dzeivuoja ķēniņš, kuram beja treis lūti skai-

stas meitas. Kaidu reizi pi ķēniņa ībrauca skaisti ģārbts kungs,

kas Ivudzja ķēniņu, atdūt viņam juo vacuokū meitu. Ķēniņš pa-

matīgi apskatījis kungu, ar vysleluokuo prīcu atdevja viņam sovu

meitu. Bet breinums — kai vad, tai nikaidas ziņas par jū. It ga-

diņš pēc gadiņa, bet vēsts vvs nav un nav.

Pēc vairuokim godi: i albrauc taids pat precinīks ari ūtrai

vidējai meitai. Tū kai vad — leidz kai iudinī. Atīt laiks ari jau-

nuokajai. Ķēniņš ari šū atdūd taidam pat boguotam kungam. Bet

kai vad, tai otkon kai gunī. Tak gadiņš pēc gadiņa, bet ni nu vī-

nas meitas nikaidas ziņas. Vacais ķēniņš ļūti nūskumst par sovu

meitu liktini, sludvnuoj vvsom molom, bet ziņas vvs nav un nav.

Kaidu reizi pi ķēniņa atnuoc vīns cvlvāks, kas pastuosta, ka

viņš zvnūt treis bruolus stiprinīkus, kuri vvsaidā ziņā atrasšūt

ķēniņa meitas. Ķēniņš svuta sovu sulaini pi stiprinīkim un līk vi-

ņim īsarast pi sevis. Sulainis nūguojis, naatrūn stiprinīku muo-

juos. Ustabā sēd vecīte, kura īstuosta, ka stiprinīki asūt kulā
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[piedarbā] uti kuļūt. Sulainis īt uz kuļu un tur, atradis stiprinīkus

kulūt, padevis viņim dīvpaleigu, pīsoka, lai tī tvulin ejūt uz ķē-

niņu. Stiprinīkim šaida ķēniņa pavēle ļūti napatvka, un vacuo-

kais kai metja sulaiņam ar spriguļu, tai slapņums vīn paškeida.

Ķēniņš gaida, pagaida, bet nesagaidījis sulaiņa atejam', svuta

ūtru sulaini, pīsacīdams šam tū pašu, kū pyrmajam.

Sulainis nūguojis atrūn stiprinīkus kulūt un ar dusmi pīsoka
vvsdreizuok īt uz ķēniņu. Vidējais stiprinīks aizzadusmuojs, trauc

jam meitas. Stiprinīki apsajam tū izdarīt, bet pīsoka salasīt vvsas

bet nasagaidījis svuta trešū sulaini un līk lyugt stiprinīkus ar laip-
nim vuordim.

Trešais sulainis nūīt un, atradis stiprinīkus kulūt, lvudz ar

laipnim vuordim, lai viņi ejūt uz ķēniņu. Ķēniņš, īraudzījis viņus,

lūti nūsaprīcuoj un vvslobuok viņus izgastījis, lyudz lai tī atrūnūt

jam meitas. Stiprinīki apsajam tu izdarīt, bet pīsoka salasīt vvsas

valsts zvrgus. Kad vvsi zvrgi beja salasīti, stiprinīki izguoja iz-

lasīt sev juojamūs. Divi vacuokī izlasīja, bet trešais jaunuokais

nikai navarēja: kai līk rūku uz mugoras, tai zyrgs i pi zemes.

Vvsu dīnu atstaiguoja, bet taida zvrga, kas spātu izturēt juo rūku,

gon naatroda. Jau tvmsam tymstūt, viņš pīguoja pi poša nabran-

guo, bet kad šam uzlyka rūku, zyrgs aizsprausloja un treiskuort

nūsazvīdja. Stiprinīks šū kleperīti pajēmja sev.

Nūbejuši pi ķēniņa treis dinas, stiprinīki laidjās ceļā. Juoja,

juoja vīnu godu, juoja, juoja ūtru godu un, tik trešam beidzūtīs,

pījuoja pi plotas upes. Par upi tylts un ūtrā upes krostā stuov

augsta breinišķīgi skaista pils. Stiprinīki pījuoja pi tylta un veras,

ka tev kaut vīna slīde, kaut vīns pēdiņš.

Stiprinīki sajēmja dūšu, drūsim sūlim laidās tyltam puori.

Puorjuojuši tyltu, ījuoja breinišķīgā pilī, kur pi skaista golda sē-

dēja vacuokuo ķēniņa meita. Tei īraudzījusi, lūti uzatraucja un

teicja: „Kai jyus te tykāt? Steidzitīs dreizuok prūjom, jo desmit

stundēs vokorā atskrīs valns ar sešom golvom un apreis jyusus

un mani!"

Bet stiprinīki teicja: „Nasabeist! Atsaturesim!"

Atguoja vokors. Vacuokais bruols aizguoja pi tylta sorguotu,

kad valns skrīs puori tam. Nūguojis paleida zam tylta un stipri

aizmyga. Jaunuokais bruols beja lelā namīrā, jo viņš jyuta, ka

vacuokais aizmidzis. Jis dreiži aizskrēja uz tyltu, īdyura ar nazi

gulūšam bruolam kuojā un atskrēja atpakaļ. Vacuokais bruols

izzamūdīs, satyna kuoju ar lupotu un mīrīgi gaidīja vaina. Par na-

lelu breidi jis izdzierda brīsmīgu trūKsni — zeme vīn reibēja zam

brīsmīguo vaina kuojom. Par mozu breidīti valns jau beja pi tylta.
„Tfu! kur te kristīta cvlvāka smoka! Te tak nivīns cvlvāks na-
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var tikt. Laikam, treis bruoli stiprinīki bvus šur atjuojuši. Pag',

es jīm gon dūšu!"

Stiprinīks, izdzierdis vainu runuojam, izleida nu zam tvlta un

teicja: „Es asu pots vacuokais nu tīm trejim. Soki, vai atdusi

maņ ķēniņa meitu?"

„Tfu!" aizzabluovja valns, „īsim kautūs!"

Isuocja kautīs. Valns brīsmīgi turējās, bet stiprinīks saberzja

ju druponuos un saplastuo vaina gobolus izsvaidīja kur kuru.

Par breidīti atbraucja pa upi valnāns, salasīja vvsus leluo

vaina kaulus, salvka laivā un nūbraucja. Stiprinīks smīdamīs guoja
uz pili, pajēmja ķēniņa meitu, traucja ar dyuri par pils sīnom, un

tej palvka par vvstas ūlu. Ilicis kabatā, laidjās maklātu ūtras,
videjuos.

Juoja, juoja vīnu godu, juoja ūtru godu un pījuoja

pi lelas upes, aiz kuruos redzējās lūti skaista pils, vēl graznuoka
kai pyrmuo. Puorjuojuši tyltu, ījuoja pilī. Veras, aiz lela golda
sēd videjuo ķēniņa meita. Viņa īraudzījusi stiprinīkus, suoka

klīgt: „Kas te jyusus atnesja? — Bēdzīt dreizuok prūjom, cy-

taidi vīnpadsmit stundēs vokorā atskrīs valns ar deviņom golvom

un apreis vysus."

Stiprinīki teicja: „Nikuo, mes puorspesim!"

Tagad beja kuorta īt tylta sorguotu vidējam bruolam. Vidē-

jais nūguoja un mīrīgi aizmyga. Jaunuokais atkon beja namīrīgs,

ka laikam vidējais nagulātu, un tuopēc guoja uz tyltu. Atradis

bruoli guļam, īdyura jam ar nazi kuojā un nūbāga. Bruols izza-

mūda, apsēja kuoju un mīrīgi gaidīja vaina atnuokšonas. Urnai

Ipiepēži] jis īzdzierda brīsmīgu trūksni, un tymā pat breidī valns

kai zibins jau beja uz tylta. „Tfu! kur te kristīga cylvāka smoka?

Kas viņu te varēja atnest? Ir tikai treis bruoli pasaulē, kas dreikst

pret mani rūku celt."

Stiprinīks, izleidis nu tylta apakšas, teicja: „Es asu vidējais,
vai atdūsi maņ labpruot ķēniņa meitu, vai īsim kautūs?"

Valns bluovja: „Kausimīs!"

Stiprinīks otkon uzvarēja vainu, nūcierta viņam vysas devi-

ņas golvas un pašu sakopuoja gobolim. Par šaltiņu [brītiņu] at-

braucja valnāns, salasīja vysas golvas un cytus mīsas gobolus,
salyka laivā un dreizi nūbāga prūjom.

Stiprinīks nūguoja uz pili, pajēmja ķēniņa meitu, traucja ar

dyuri par sīnu, pils palyka par vvstas ūlu, kurū īlicis kabatā

devjas maklatu trešuos ķēniņa meitas. Un otkon juoja ilgu laiku,
koleidz pījuoja pi trešuos vaina piļs. ījuojuši pilī, atroda trešu

ķēniņa meitu aiz golda, kuruo klīdzja: „Bēdzīt dreizuok, jo div-

padsmit stundēs nakts atskrīs valns ar divpadsmit golvom un

vvsus apreis!"
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Stiprinīki atbildēja: „Nikas, atsaturesim!"

Niu beja juoīt pašam jaunuokajam tvlta sorguotu. Viņš pa-

jēmja iudiņa gluozi, uzlvka uz golda un sacīja sovim bruolim:

„Jo maņ byus slikti, tad šamā gluozē nu grīstim īpilēs ašņa pilīte,
tod steidzītīs maņ paleigā!"

Nūguojis pi tvlta, atsasāda un vvsu laiku vaktēja. Divpad-
smit stundēs suoka reibēt vvsa zeme un šalkt vvsi meži. Kai

zibiņs atskrēja valns un nūstuoja uz tvlta. „Tfu! 4 kur te kristīta

cvlvāka smoka?"

Stiprinīks izleida nu tvlta zamaškas [apakšas] un teicja: „Vai
atdūsi ķēniņa meitu, vai kausimīs?"

„Kausimīs!" aizbjovja valns tik bailīga bolsa, ka vvsa ap-

kuortne nudrebēja.
Suoka kautīs. Kuovās, kuovās — obeji saleida zemē leidz

krvutem. Tad stiprinīks teicja: „Vysi zemes ķēniņi un kungi ka-

ruoj, bet ari atsapvuš, — vajag ari mums atsapyust."

Valns tam pīkrita. Stiprinīks nūjēmja sovu capuri un svidja

uz jumta, kur bija juo bruoli. Capure izlauzja jumtu, bet bruoli

gulēja kai nūmyruši un nikuo nadzierdēja, lai gon ašņa pītecēja

pylna gluoze. Tad nūuova zuoboku, svīd ja uz pils. Zuoboks

īlauzja grīstus un ar lelu trūksni kryta uz golda, bet bruoli nadzier-

dēja. Tad nūuova ūtru zuoboku un svīdja uz zyrgu stalla. Zvrgi

sasatryuka, izlauzja durovas un aizskrējuši sameidēja vainu smol-

kom druponom. Možais valnāns otkon atbraucja un rūpīgi salasīja

vysas druponas un nūvedja. Stiprinīks aizguoja uz pili, pajēmja

ķēniņa meitu un laidjās braukt uz ķēniņa pili.

Ceļā juojūt, jaunuokais stiprinīks īguoduoja, ka viņš vaina

pilī aizmirsis cymdus. Cikom stiprinīks juoja pēc cymdim, valns

pajēmis pādejūs, puorsavērtja par jaunuokū stiprinīku un skrēja

pakal ķēniņa meitom. Panuocis viņas, jis kūpā nubraucja uz ķē-

niņu.

Bet ar stiprinīku, kas nūjuoja pēc cymdim, nūtyka kas sovaids:

tikkū viņš īguoja vaina pilī, suoka apkuort viņam augt myurs, kurs

izauga tik augsts, ka stiprinīks navarēja tikt uorā. Kur bejs, na-

bejs — atskrēja krauklis un atsasēdis uz myura sacīja stiprinī-

kam, lai tys ejūt kaidā pogrobā, kur gulūt pats vacuokais valns.

Tur atrasšūt vairuokus īmavus; lai pajamūt tūs, kuri byušūt ar

zeimi, bet lai najamūt tūs, kurus dūšūt pats valns. Kad īmovus

pajemšūt, tad lai stipri aizsvelpūt un zyrgs tu breidi byušūt kluotu.

Tad lai sāstūt zyrgam mugorā un byušūt iznasts uorā, tik lai na-

aizmierstūt pajemt šū pazusē.

Kad stiprinīks īguoja pi vacuo vaina un gribēja pajemt zei-

maiņūs īmovus, valns tam stipri pretuojās. Tad stiprinīks nūsyta

vainu, pajēmja īmovus un aizsveļpja. Tū breidi zyrgs beja kluotu.
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Stiprinīks šādās zvrgam mugorā, pastīpja povodas un rovīnī pa-

sacēļa gaisā puori piļs sīnom. Skrīdams garum krauklam, tū pa-

jēmja sev pazusē un laidjās uz ķēniņa pili. Nūjuojis uz ķēniņu,

viņš palvka pi kaida kalēja par paleigu. Krauklis, skrīdams prū-

jom, pamet ja stiprinīkam treis spolvas un teicja: „Jo byus kaidi

gryutumi, īmet vīnu spolvu gunī un es byušu kluotu."

Nu šuo laika stiprinīks struoduoja pi kalēja. Atnuocja laiks,

vacuokajai ķēniņa meitai otkon beja kuozas. Ķēniņš aizsacīja kal-

vam izkalt sovai meitai vaiņagu nu vara un apsūlēja par dorbu

pyuru zalta. Stiprinīks īmetja vīnu spolvu gunī un krauklis tyulin

beja kluotu ar taidu vara vainagu, ka smēdja vīn laist;jās
Kad atguoja vīdejai ķēniņa meitai kuozas, otkon ķēniņš aiz-

sacīja kalvam kalt vainagu. Stiprinīks īmetja ūtru spolvu guni

un otkon krauklis beja kluotu ar skaistu vara vainagu.
Dreiži vīn atguoja kuozu laiks pašai jaunuokajai. Šai mei-

tai ķēniņš aizsacīja izkalt vainagu nu teira zalta. Stiprinīks īmetja
trešū spolvu gunī, un tū breidi krauklis beja kluotu ar taidu

beja kluotu ar taidu vara vainagu, ka smēdja vīn laistījās.
Utrā reitā ķēniņa meitai beja juobrauc lauluotūs. Stiprinīks

pakratīja īmautiņus, aizsvelpja un tyulin zyrgs beja kluotu. Sti-

prinīks šādās zyrgam mugorā un par mozu breidīti jau beja uz

ceja, pa kuru beja juobrauc valnānam ar ķēniņa meitu lauluotūs.

Stiprinīks gula valnānam mugorā, salauzīja iū gobolim un pats

apsaprecēja ar ķēniņa meitu. Treis dīnas, treis nakts vysa valsts

dzēra kuozas.

Pats tur beju, olu dzeru, madu ežu, par lyupam tecēja, svuor-

kus salēja, bet mutē natyka.

9. A. 300. 513 A. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiado-

mosci do antropologii krajowej. T. 18.

Krakavā. 1895., 393. '. p.

Sjeņuok laikim bjeja kjēniņš. Nūbraucja jis iz mjedjeibys iz

lylu mježu i atroda ti bārnu, puiškiņeņu, zjamjā guleit. Vot jis lyka

pajemt jū, vjest iz sovu sātu i globuot. Nūkristjēja jū: Juons

Palnuruška. Puorguoja cik godu, izauga tys puiškins lyls, šmuks,

kjēniņš žāluoja juo cīši.

Vīnu dīnu padevja ziņi kjēniņam, ka cytā kjēnistī atsarada

treis ragaņi, kur ādja laud's, jiudini vysu dzjēra — i ka jī cīši mudri

īt, tiuleņ itū malu atīškūt's. A ko kjēniņš grib puorsorguotu nu

jūs sovu kjēnisti, lai syuta kaidu karavjeiru, kab ar jīm kautūs,

a može [polu un baltkrievu može, varbūt] jam nūzadūs nūkaut jūs.

Padzierda Palnuruška, atīt iz kjeniņu i soka tai: „Kjeniņš,

palaid mani, es juošu kautīs ar ragaņim."
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Kjēniņš pazasmjejas i soka: „Ej tu aiz cepļa, ar prusakim

kaunīs, na ar ragaņim!"
Juons nūguoja nūskumjeigs. A par cik dīnu padevja ziņi, ka

ragaņi jau na tuol ira, iz poša rūbježa, i brīsmjeigi daudzi slvk-

tumu dora. Atīt Palnuruška otkait iz kjēniņu i prosa: „Kjēniņš,

palaid mani kautūs ar ragaņim!"
A kjēniņš jam atsoka taipat: „Ej aiz cjepla prusaku dzanuot!"

Nūguoja Juons, ac's nūlaid's kai suns, a par šalti atskrāja cvl-

vāks pascjeit kjēniņam, ka jau ragaņi juo kjēnistī saguojuši, vajag

tiuleņ svutjēt karavjeiru, nazakavjeitīs. A tja nava nivīna tivi

kuo nūsvutjēt. I soka iz kjēniņu, ka Palnuruška lvls styprynīks

ir, daudzi spāka tur, kai pajēmja ar vīnu rūku patmalu akmini dzier-

novu, kai laidja, to treis viersti nūskrāja.

Dūmuoj sjev kjēniņš: „Kas ta zvna? Može jis jūs i nu vai-

djās?"

A Palnuruška atguojis i prosuos: „Palaid mani, kjēniņš!"

Kjēniņš soka: „Nu, ka gribi, pajem nu stalla lubnū [baltkr.

lubnv, kaut kurš, kas patīkas] zvrgu, pajem div saldāti par pa-

leigu sjev i juoj!"
Nūskrāja Palnuruška iz stallim izlasjēt zvrgu. Iz kura tik

rūku izlvka, tys tiuleņ puorleiga i apsagrīzja augšpjedjeņ, ka

bjeja djel zyrga cīš griuts. Cik, cik atroda vīnu, kur naleika, vjal

aizzazvīdzja i ar kuojuom suoka mjeidjētīs. Palnuruška izsāda

viersum, pajēmja div saldāti par paleigu i izbraucja cjelā. Atjuoja

da kjēneņa rūbježa, vieras — upja lela, iz tuos upis zalta tylts da

ūtrys puses, a iz upis molys krūgs.

Ragaņim ti vīn cjejš i bjeja. Dūmuoj tys Juoņeits: ~Jus tja

juogaida!"

Aizjuoja iz krūga, saldāts šovus ti pamjatja, lyka jīm nagu-

lāt, može pasauškys paleigūs; a pats nūguoja, zam tuo tylta atsa-

šāda i sjād. Ka jau bjeja vīnpadsmyta stundja, dzierd jis, ka

zjamja reib, mježs šņuoc, jiudins ryuc it radz, ka skrīņ ragaņs ar

sješys golvys. Izjuoj iz zalta tylta ir zyrgs jam pakreit iz objeju

cjeju. Jis aizklīdz: „Vylka maita, kuo tu bjeistīs?"

Atsoka zyrgs: „Maņ ir bais Juoņa Palnuruškvs!"

Ragaņs soka :„Maluoj! I vuornys juo kaulu nadaņass iz tja-
nini!"

A Palnuruška izlīn nu patilts i soka: „Tu maluoj, naškjeists

gors! Es asmu tja i kaušūs ar tjēvim!"

Nu, i suoka kautīs i kovās cik stundis. Palnuruška pīvjeicja

jū, nūcierta jam vvsvs sješys golvvs, _mjālis izgrīzja, īlyka kješā,

zyrgu juo sakopuoja i sasvīdja upja. It kruga, vieras, ka juo sal-

dāti gul par augstu, kruoc papyrzdami. Jis jūs pīcjel i soka:
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„Voi jius tai gaidjējāt mana, kab man paleidzjāt? Labi, ka jiusu

navaidzjēja, a kab es jiusu sauktu, to kas tulaik byutu?"

Jī puorprasjāja jū, ka bjeja cīši nūmūcjeiti i apsajēmja, ka

vairuok tai nadareis.

A Palnuruška naīt i gulatu. Jis taids i bjeja, ka naguleja, to

nagulēja; aka atsagula, to gulēja mīgā treis naktis i treis dīnvs.

Iz ūtrvs nakts līk otkon sovim saldātim, kab jī nagulātu; a

pats nūīt, līņ zam tylta i sjād gaidjeidams ūtra ragaņa, ka juos.

Vīnpadsmvtā stundjā klausās, ka jau zjamja dudz, mježs šņuoc,

jiudins leiguojas i atskrīn ragaņs ar astoņis galvys. Izjuoj iz tylta,

a juo zyrgs tiuleņ i pakreit iz objeju cjelu. Jis vaicuoj: „Vylka

maita, kuo tu bjeistīs?"

„A maņ bais Juoņa Palnuruškys, jis tja iraida."

Ragaņs suok smītīs: „Ku tu maluoj, vilka maita? I vuornys

kaulu juo nadaņass iz tjanini!"
A Palnuruška izlīņ i soka: „Tu maluoj, naškjeists gors! Es

tja asmu i kaušūs ar tjevim!"
Suoka kautīs, kovās, kovās — Palnuruška i tū ragani pl-

vjeicja, vysys ostoņis golvys nūruovja, mjālis izgrīzja i lyka kješā:

zyrgu juo sakopuova ir sasvīdja upjā.
It kruga, a saldāti gul — jis jus i napacjela. Gul, to guļ, koč

reizja lai izagul labi!

Iz trešys nakts losās Juons otkon it pjet trešū ragani i soka

iz sovim saldātim: „Itys byus vysubaileiguoks ragaņs, byus ar

jū griutuoks kai ar citim. Kab jius maņ nagulātu šūdīņ, byusit

maņ vajadzeigi!"

Pīlēja jiudiņa gluozjā, īdevja ručņiku [baltkr. dvielis] i soka

tai: „Ka tys jiudins paliks par ašni, a nu ručņiku suoks jiudins

tjecjāt, tūlaik mudri skrīnīt iz manim paleigūs!"

Nūguoja Juons, paleida zam tylta i gaida. Ka jau bjeja puš-

nakts, dzierd, ka zjamja dudz vjal cīšuok un mježs vjal cīšuok

šņuoc i skrīn ragaņs ar divpadsmit golvu. Izjuoj iz tylta, a juo

zyrgs i pakreit iz objēju cjelu. Jis aizzakklīdz sirdjeigi: „Vylka

maita, kuo tu bjeistīs?"

„Bjeistus Juoņa Palnuruškys, jis tja iraida!"

„Ku tu maluoj, vylka maita? I vuornys kaulu juo tja nada-

ņass!"
A Palnuruška, izleidams nu patiltis, soka tai: „Tu maluoj, na-

škeists gors! Es tja kaušūs ar tjevim!"
Suoka kautīs, Palnuruška jau sješys golvys jam nūruovja, i

suoka tys ragaņs juo prasjēt, kab jis dūtu jam atsapyust. Soka

tai: „Voi muotja tjevi dzymdynuoja?"

Palnuruška atsoka: „Dzymdynuoja!"

„Atsapyustjas?"
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„Atsapyustjas!"

„To dud i man atsapvust!"
Palnuruška i nūzalīcjās, par šalti vieras, a tuos golvys, kur

atcierta, dajauga jam. Jis atkon ar divpadsmit golvu! Vot slikti

padarēja, ka djevja atsapyust. Suoka otkon kautīs. Palnuruška

cīši jau nūzamūcjēja, cikuom jam sješys golvys nūruovja, i ra-

gaņs sasyta jū leidz cjelim zjamjās. Vieras jis, voi naīt juo sal-

dāti paleigūs, a jūs naradz. Jī aizmyga i gulēja par augstu. Nū-

maucja jis zuoboku nu lobuos kuojis, izsvīdja iz krūga, krūgam

pus jumta nūruovja, atī vys gulēja. Salasjēja, cik spāka, vial div

golvys nūruovja ragaņom, a ragaņs sasyta jūda jūstys vītys

zjamjās. I vjal div golvys nūruovja, a ragaņs jūda pazušu sa-

syta zjamjās. Vot jis nūmaucja zuoboku nu kairuos kuojis, laidja
iz krūgu, ka krūgu rozjaucja i vīnam saldātam pīri rozsyta. Jī

triukās kuojuos i vieras, ka pylna gluozja ašņa i nu ručņika jiudins
tak kiusādams. Soka tai: „I.ai nu ragaņs nūsyt ti!"

I nazasteidzjās vys īt paleigūs. A Palnuruška nu pādjejuo

spāka vjal ragaņam tuos divjējos pādjējos golvys nūruovja, mjālis

izgrīza, kuldā iebuoza, zyrgu juo sakopuova i upjā sasvīdja. Nuit

iz krūgu, atī kustynuojas jau īt paleigūs. Jis izlomuoja jūs, kam

jī naklausjēja, kai jis jīm pīscjēja i lyka ladjātīs juot iz sātu.

Juoja, juoja i aizguoja jīm vakars, tymss, i radz guns nu tuolinis.

Soka saldāti: „Var radzjāt guni, vajaga ti puorgulāt."

„Vajaga paprīšku apzynuot, kaidi ti lauds byus, može kaidi

razboinīki," atsoka Palnuruška.

Nujuoja paprīšku da tuos ustobjeņis, stuojas zam lūga i klau-

sās. Ati runuoja tai: „Apsyta myusu vjeir's, voi mjes jam dara-

vuosim? Na, nadaravuosim!"

Ti dzeivuoja tūs ragaņu sīvys, i vīna soka tai: „Es palikšu

par uobjelnīcu ar smordjeigim uobjelim. Jis kai juos, ka nūraus

uobjeli — apjēss i nūmiers."

Utra soka: „Es palikšu par azaru, pataisješu, kab jis dzjart

aizgribātu — jis kai pazadziers, tai i nūmiers."

Trešuo soka: „Es apjikši iz ivo mīgu i byušu par mjeikstu
vītu—jis nūjuos, atsaguls i nūmiers."

A muotja juos atsasauc tai: „A ka jius napadareisit jam ni-

kuo, to es palikšu par cyuku, skrīšu pakal i nūreišu jū."
Vot jis izzaklausjeja ti vysu i soka: „Tja navar guļat. Juo-

sim tuoluok!"

Juoja, juoja vysu nakti — izausa gaisma, a jis vys juoj. I sa-

ūda cīši lobu smoku — vieras, nu kurmis taids lobs smords, i

radz, ka stuov uobjeļnīca cjela molā ar šmukim uobjeļim. Tī sal-

dāti soka: „Niu pajēškuš uobjelu!"
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A Palnuruška atsoka: „Tys pyrmu uobjeli apješkys, kas

pirms dajuoškys!"
Palaida sovu zyrgu i paprīšku dajuoja. Izvylka zūbynu, kai

nūcierta uobjelnīcu, tai uobjeļnīca izgaisa, a tamā vītā gul buoba

nūsysta. Nūjuoja tuoļuok, smjertjeņa gribis dzjart. Radz azari,

a tymā azarā plavuoj [baltkr. plawac', peldēt] spaneits zalta iz

sudobra važeņu. Saldāti soka: „Dzarti gribis! Vot šmuks jiu-

dins, pazadzierškuš labi!"

A Palnuruška atsoka: „Kas paprīšku dajuos, tys pyrmyjs i

pazadzierškys."
Aizskraja prīška — kai cierta ar zubynu azaram, vieras — ni

azara, ni spaņeiša, tik buoba gul nūsysta.

Nūjuoja tuoluok, apjēmja mīgs jū cīši, ka nu zyrgu krcit

zjamjā — vieras: stuov vīta apkluota. Ti saldāti soka: „Vot mjeik-
sta vīta! Atsaguleiškuš, paguleiškuš koč drusku."

A Palnuruška atsoka otkon: „Tys guļas, kas dajuos pa-

prīšku!"

Palaidja zyrgu, dajuoja paprīšku — kai cierta ar zūbynu par

vītu, tai vīta izgaisa, a iz tuos vītys gul buoba nūsysta. 1 dzierd

jau, ka par divpadsmit vjerstu atskrīņ cyuka. Pajem Palnuruška

kukuli maizis i nūsvīž — tjei maizja nūskrāja par sješi vjersti.
Cyuka grīzjās pjēc maizis, a jis daskrāja pi smjēdis, klabvnuoj pi

durovu, prosa, kab īlaistu, ka cyuka jau skrīn pakaļ. Kaļvs īlaidja

jū i mudri sataisēja dzjelža dūrs. A cyuka kai daskrāja, kai giva

ar muti, iz raizis pus durovu izruovja. Giva ūtru reizi, izruovja

vysys dūrs, īkrita smjādjā. A kalvs turēja jau rūkā kneipstak's,

pītvjeicātus sorkonus, giva jū, svīdja iz loktys i suoka oba div ar

Palnurušku kalt ar vasarim. Kola, kola, cikuom nu tuos cyukys
izkola sudobra zyrgu ar zalta nogim, ar zalta krāpjām i zalta

asti. Tūlaik dūd kalvs Juoņam djesmit pudu dzjelža vāzu i soka:

„Sjēst' iz tuo zvrga, nazabjeist! Jis tjevi ņass pa gaisu, atu sit

ar vāzu, cik vīn tur spāka, sit, cikuom nūzalaiss iz zjamja. Ka jau
iz zjamja nūzalaiss, tūlaik jis byus lobs i varjeisi juot, kur vīn

gribjeisi."
Juons atsasāda i izzacjēla gaisā, syta ar vāzu, cik vīn leida.

Tys zyrgs skrāja kai troks, a jis syuta, cik vīn spjāja. Suoka jau

laistīs, a jis vys syta. Kai pazastatjēja iz zjamis ar kuojuom, tū-

laik jis nūsvīdja vāzu i nūjuoja mīreigi, zynuoja, ka nu juo jau

izguoja naškjeists gors uorā.

Juoj i vieras, ati taišņi iz juo skrīn viersum div akmini, liii

kai kolni, to vīnu vītu saīt, to razaškjeras, brīsmjeigi mudri skriņ.
Jis tiuleņ dazaguoduoja, ka jī djeļ tuo, kab jū nūsist. Vot jis da-

juoja tivi, sadrūsynuoja zyrgu i puorlācja, tik zyrgam astis go-

baleņu atruovja.
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Juoj tuoluok, radz: div ūzūli skrīņ taisni iz juo — to sazaīt,

to rozaškjer; to sazaīt, to rozaškjer. Tai i skrīņ iz juo. Jis da-

laidja jūs tivi, sadrūsvnuoja zvrgu i puorlācja, tik zyrgam pus

astis atruovja.
Tagad jau juoja mīreigai i atjuoja iz cvtu kjēnisti — vieras:

stuov kjēneņa pila, a pjet jū smuka plova, jam cīši aizagribjāja gu-

lāt, ka sjeņ nagulēja. Nūkuopja nu zvrga palaidja jū plovā, a pats

atsagula i aizmvga stvprā mīgā.

Vieras kjēniņš pa lūgu, ka sviešnis kaids gul iz zuolis, svuta.

kab jū pīcjelt, a navar nikai jū izmūdvnuot. Lvka pajemt zvrgu i

gaidjēt, cikuom jis pīzacjels. Jis gulēja treis dīnvs i treis naktis.

Caturtā dīnā atsamūdās, vieras: zvrga nava. Nūīt uz pili, vai-

cuoj, voi naredzjēja juo zvrga? Soka, ka kjēniņš lvka pajemt

vot jis īt taišņi iz kjēniņu, soka: „Kjēniņš, atdūd munu zyrgu!"

Kjēniņš soka: „Djel kam na? Atdušu, tik paprīkšu dabuoj
tu maņ nu cvtvs kjēnists kjēniņeiti par sīvu!"

Ti bjeja cīši skaista kjēniņa meita, jis jau sjeņ gribjēja žeņētis

[kr. >KeHHTbCH, precēties] ar jū, a tāvs juos nadjevja juos jam.
Vot Juons atsoka, ka īškvs i dabuoškys ju. I nūguoja.

It, īt par lelu mježu i satjeik napazjeistamu cvlvāku; tys na-

pazjeistamyjs sazavasaluoja [apsveicinājās] ar jū i vaicuoj: „Kur
tu eji?"

Juons soka: „Svuotus".
Jis soka: „Es asu Soltums, īšu ar tjevi, može tjev gadjēšūs

[noderēšu]."

„Labi, ej ar manim!"

Poīt tuoluok, satjeik otkon napazjeistamu, tys jus aiztur i

vaicuoj: „Kur jius ejat?"

Soka Juons: „Svuotus iz kjēniņeiti."

„Es esmu Bods, īšu leidza, može jiusim gaidješus."
Juons soka: „Ej, kū vairuok, to lobuok."

Guoja, guoja — satyka vjal šauci [baltkr. šawiec, kurpnieks]
i skrauci [baltkr. un polu krawiec, skroderis]. Jī taipat nūguoja

leidza, jūs i daudz tagad, jau četri. Atguoja iz kjēniņu i vaicuoj

kjēniņš iz Juoni: „Kū pascjeisi, bruoleit?"

„A vot es tu pascjeišu, ka es atguoju svotūs iz kjēniņa meitu

nu tuo a nu tuo kjēniņa."
„Nu labi, reit ap tū runuosim, a šūdīn pazagost [pasērsiesļ

pi maņa! Likšu pierti izkurinuot, izzapiersīs nu cjela, byus mjeik-
sti kauli."

Lyka dzelža pierti izkurinuot, cikuom sorkona, i nūvjast ti

jūs. Dūmuoja, ka jīm ti smierts [nāve] padareis. A

īskrāja, aizpyutja, aizsaldjēja sīnys i pierts solta palyka. Jī atī f

nu pierts, kjēniņš breinīs, vaicuoj: „Nu, kas? Izzapjārīt jau?'*



56

Juons soka: „Nu, pierts tjei i bjeja, taida solta, ka mjes iz-

zapjārt navarējām."

Kjēniņš pagrūzjāja golvu i prosa jūs iz vakareņām. A bjeja

jam maizis i galis pīgatavjēts djel sjeptiņu godu. Jis lyka vysu

iz golda salikt i soka tai: „Kad apjessit tū vysu, kas ira salykts,

to dūšu mjeitu; a naapjēssit, to golvys nūcieršu jiusim."

Jī aizzasāda aiz golda, a Bods kai dazalasjēja pi vakarenu,

vyss jēdjeņš izjēdja i djel tūs cytu vjal nalyka;, jī klīdz, ka asti

gribis, a kjēniņš djevja jīm taidys slyktys vakareņis, ka nabjeja

kuo apāst. Radz kjēniņš, ka navar ar jīm nikuo padarēt, i soka iz

Palnurušku: „Klausīs, ka sašyusi mjeitai kurpis, najimdams māra,

kab byutu kai reizja pa kuojai, ni lyluokys, ni mozuokys, tūlaik

mjeitu atdūšu, a ka nasašyusi, to golvys nūjimšu."

Soka šaucs iz Juoni: ~Par tu moza bada, es sašyušu kurpis,

byus lobys."
Iz reita atnas Juons kurpis kjēniņam, kjēniņš sauc mjeitys, lai

pamjērej, kai reizja pa kuojai. Vot i Juoņa vierss. Soka kjē-

niņš: „Vial reizi raudzjēsim. Sašyuņ mjeitai drābis, najimdams

māra, kab byutu pa juos augumam, ni eisys, ni garis, ni platys, ni

šaurys. Kai tu padarēsi, to mjeitu jau atdūšu."

Iz reita Juons atnas drābis i tai kai nūmjērājs iz juo. Kjēniņš

golvu kosa, bet mjeitu juodūd. Vuordu pascjēja, jau atmjeit na-

var, vajag turātīs aiz vīna. Idevja mjeitai lylu pyuru i pīscjēja

Juoņam pajemt jū i braukt pa cjelu.

Vot Juons i nūbraucja i nūvjadja jū iz tū kjēniņu. Kjēniņš
rods [priecīgs], taisjās jau kuozys, a Juons prosa, lai jam tagad
ka jī īgriuda kjēniņu otuorī ragaņs apsyta, aka napascjeis, to jī jū
[atvaru] pa šauruom laipuom."

Juons dazaguoduoja. ka jis grib juo īgriust, i soka tai: „Tu

ej pa prīšku, cjelu maņ paruod', to es nu pakaļis īšu."

Kjēniņš nūguoja, a Juons pajēmja, īgriuda jū — kjēniņš nūza-

syta. Tūlaik prosas kjēniņeitja, lai Juons nūvad jū iz tāvu atpa-

kaļ, ka jai nabjeja jau kuo ti darēt. Vot jis i nūvad jū, i cjelā nū-

zarunuoj jī, ka Juons prasjeis kjēniņa, lai jam atdūd jū par sīvu, a

jei pajem, paškiņkuoj jam gradzyna, ka jei jau pi cyta naīs. A

Juons jau bjeja cīši nūzamūcjējīs, sjeņ nagulēja i soka iz kjēniņeiti:

„Es tagan guleišu treis dīnys i treis nakts."

Jei soka: „Labi, es tjevi gaidjeišu tipat."
Jis atsagula i aizmyga, atī saldāti, kuri bjeja jam paleigūs,

daguoja pi kjēniņeitis i soka, lai jei pīzvjērēj, ka jei pascjeis tāvam,

zyrgu atdūd. Jis atsoka: „Labi, atdūšu, ka tu puorīsi par otuoru

nūsiss. Navarēja jei atsalīgtīs, jei i pīzvjērēja, a jī pajēmja, at-

cierta Palnuruškam kuojis leidz cjelim i nūbraucja ar kjēniņeiti.



57

Pjēc treju dīnu pazamūda Juons — vieras: kjēniņeitis na-

vaida i kuojis jam atcierstys gul zjamjā. Tjei vial laimja juo bjeja,
ka jī kuojis pi juo pamjatja. Vot jis tuos kuojis pajēmja, palvka
zam pazušu i nūguoja iz cjelu. Vvlkās, vvlkās — dazavylkās da

ustabjeņis iz vvstvs kuojenis, īīt vvdā, ati vjecs, pats leidz spreidi
ar buordu leidz aukiuni — soka iz jū: „Ej tu, vjecs, atņas jiudiņa

dzjeivuo, sadzīdjēj manvs kuojis!"

Vjecs pajēmja spāni, nūguoja pjec jiudiņa, atnas i grib jam
kuojis mozguot, a Juons soka: „Paga, paga!"

Pajēmja vazu, salauzja, īlvka jiudinī, a tjei vaza pamjelņeja
kai ūgļa. Juons soka: „To tu mani tai gribjēji ļečeit [dziedēt]!"

Pajēmja vāzu, svta jū, syta — sasyta kai skuobu uobjeli i

lyka otkon īt pjēc dzjeivuo jiudiņa. Nūguoja vjecs i atņazja.
Juons otkon īlyka vāzu, a jei zaļa palyka Vot jis pazyna, ka ta-

gad lobs jiudins, apmozguoja cjelš, dalyka kuojis, tuos kuojis i

dajauga. Djevja pīrā vječam i nūguoja.

It i vieras: vjal ustabjeņa iz vystys kuojeņis — īt vydā, ati

vjacja dzjeivuoj. Jis sazavasaluoja i vaicuoj: „Kas pi jiusu lobs?

Može kū jaunuokū dzierdjat?"
A tys bjeja jau cytā kjēnistī, kur tjai kjēniņeitai tāvs dzjei-

vuoja par kjēniņu. Vot tjei vjacja soka: „Pi myusu byus kuozys,

kjēniņa mjeita īt pi veira."

Juons palyka cīši bjēdjeigs, ka jei juo nadagaidjeja i pi cyta

īt, suok stuostjēt vjacjai vysys sovys nalaimis i prosa, lai jei pa-

vuicāj [pamāca], kai jam daīt iz kjēniņa sātu. A jei īdūd jam kūklis

i soka tai: „Ej i spjālāj, daīškys vysur!"
Jis soka: „Es namuoku spialēt."

„Tys nikuo, ka tu nomuoki, tja taidys kuklis, ka patruopjesi
taipat."

Jis paklausjēja, nūguoja iz pogulmu kjēniņa pila, kai aizspjā-

lāja, cik bjeja šmuki, ka vysi suoka doncuot, i vāci i jauni, i mozi

i liii. Nūskrāja tiuleņ pascjētu kjēniņam, ka atsarads taids spjēi-

nīks, ka vjal taida nava kuozuos. Kjēniņš lyka juo pasaukt i

prosa, kab jis aizspālātu. Jis pazastatjēja pi kjēniņeitis i rūku iz-

lyka iz kūkju, kab jei īraudzjētu sovu gradzynu. Jei tiuleņ īraudz-

jēja i pazyna jū — sauc kjēniņu iz ūtru pokoju [istabu] i soka:

„Vot tjāt, tys ir Juons Palnuruška, pi kuru es pazajēmu izīt par

sīvu. Es tīm saldātim nu bailis pīzvjērēju, bet es tagad pazynu

Juoņa pa gradzynu, kur es jam īdjevu."

Kjēniņš līk jūs pasaukt vysus, i saldātus i Palnurušku, kab jī

izstuostjētu vysu, kai bjeja. Tī saldāti soka, ka jī ragaņ's nūsyta,

a Juons vaicuoj: „Kaidu zjeimi jius turat, ka jius nūsytāt?"
Jī natūra nikuo. A Juons valk nu kješys mjalis tus ragaņu i

soka tai: „A maņ zjeimis iraida. Vot sješys mjālis nu pyrmuo ra-
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gana, kur bjeja ar sjeszvs golvvs. Vot ostoņis mjālis nu ūtra ra-

gaņa, kur bjeja ar ostoois golvvs. A vot divpadsmit nu trešuo.

kur bjeja ar divpadsmit golvvs."
Jī navarēja nikuo atsacjēt. Kjēniņš lvka jūs izvast iar zirgim

rozraustjāt smolkuom druponuom, a Palnuruškai atdjevja mjeitu

sovu par sīvu.

I es kuozuos bjeju, jēžu un dzjēru, guluoju [priecājos] labi.

Ati suovja nu blisis, vīns duraks saldāts luodjāja blisi i mani

īluodjēja, kai suovja, tai es tiapat i atsarodu.

3. Pūķa kavējs dažādos apstākļos.

1. A. 300. G. Dandenis Gatartā. LP., V, 46, 4. AŠ, 11, 86 n.

Kādam ķēniņam bijusi daiļa princese un šo princesi velni sa-

runājuši nozagt. Vienu nakti itin rāmā laikā ķēniņš gulēdams sa-

dzird: tāds troksnis, tāds troksnis laukā — kā rūc, kā gaud —

nevar saprast.

les skatīties. Velni izrāvuši viņa paša meitu no gultas un nes

prom. Tūliņ, zināms, sasaucis visu valsti palīgā, lai skrien pakaļ,
lai meklē! Un kas pārvedīs princesi veselu, tam atdošot to par

sievu.

Skrējuši arī tad no malu maļam un izklīduši, jāsaka, uz vi-

sām pusēm; tomēr nekā un nekā.

Bet mežā, pie kāda stāva stāva kalna dzīvojuši trīs brāļi:
divi gudri, viens muļķis. Gudrie brāļi — jau tā kā vakar — aiz-

steigušies princesi diezin kur meklēt; bet muļķītis vēl grozījies pa

māju, prātodams, vai iet, vai neiet princesi meklēt. Te nezin kā

pacēlis acis — ierauga: princese turpat kalna galā saliekusies uz

apaļa akmeņa un raud un vaida; bet akmens griežas riņķī un skur-

bina šo bez jēgas. Tūliņ izrāvis āzi no kūts, uzlēcis mugurā un

jājis kalnā. Divreiz āzis kāpdams gan vēlies atpakaļ, bet trešo

reizi saņēmies labi un tad, tad izdevies uzkļūt. Nu gribējis trako

akmeni apturēt, bet nekā. legājies tādā vilcienā, ka zib vien.

Ko vairāk gaidīt? Lēcis uz labu laimi akmenim čuprā pie prin-

ceses. Izdevies gan; bet taī pašā brīdī žvākt! akmens nogrimis
ellē un šie abi līdz.

Tur apakšā velni tūliņ kā mežs princesei ņigu ņegu apkārt un

nu skaidri redz: izrauj tiešām no rokām un ieslēdz aiz stiprām
durvim. Bet laime vēl tā, ka ellē ieraudzījis lielu dzelzs gabalu,
mazākais savas birkavas četras smagu. Dusmās pakampis to

pašu un sadauzījis durvis drostalās, vēl uzsaukdams: „Velni, sā-

tāni, ja neatdosit princesi, es jūs visus apslānīšu!"
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Velni tūliņ palikuši rāmāki: lai ejot tur viņā istabā pie paša
lielākā velna izdarīties, viņi no savas galvas nevarot atdot! Labi.

legājis pie paša lielā un atkal par laimi turpat zemē ieraudzījis
lielu bumbu, droši četras birkavas smagu. Pakampis to un uz-

saucis: „Ja neatdosi princesi, es tevi kā mušu notriekšu!"

Lielais velns domājis: „Re, re, kadi kaisli gazeji tai virszemē

arī nav! Ko te jokosies? Lai ņem!"

Tūdaļ pavēlējis muļķīti ar princesi uz apaļā akmeņa sēdināt

un ārā vilkt. Akmenis bijis iesiets virvē. Nu likušies trīssimti

velnu virves galā un uzvilkuši šos kalna galā.

Muļķītis palaidis princesi uz māju un pats palicis savā būdiņā.

Bet prom ejot, princese novilkusi gredzenu un uzmaukusi muļķī-
tim pirkstā. Ķēniņš bijis par daudz priecīgs, ieraudzīdams savu

meitu sveiku pagalmā un to vien uzstājis, lai teicot, kas esot glā-
bis? Šī atsacījusi „Mans brūtgāns, kam savu gredzenu atdevu."

Ķēniņš sasaucis visu valsti un pavēlējis brūtgānu — tādu,
kam meitas gredzens pirkstā — atvest pilī. Beidzot atraduši arī

šo (muļķīti) krāsns priekšā pelnus grābjam. Tūliņ aicinājuši pie

ķēniņa. Un nu bijušas muļķītim ar princesi brašas kāzas.

2. A. 300. Vītols Stukmaņos. R. Aunina „U eb c r den Iet-

tischen Dachen-Mythu s." 137. LP, VI, 3, 6.

Vecos laikos dzīvojis viens vīrs un sieva-mazā mājiņā. Vīrs

drīz nomiris, atstādams atraitni ar diviem maziem bērniņiem,
vienu dēlu un meitu. Dēlu, Miķieli vārdā, un meitu, ar vārdu Tekla,
māte rūpīgi kopusi un audzinājusi. Tā viņi dzīvojuši visi trīs

kopā ilgus gadus laimīgi un bez bēdām.

Miķielis jau bijis pieaudzis brangs jauneklis, pašos spēka ga-
dos un viņa māsa skaista jaunekle, pašos ziedu gados, te viņiem

negaidot uznākušas lielas bēdas. —

Loti jaukā pavasaras dienā, jūnija mēnesī, Tekla iegāja savā

puķu dārziņā puķes aplaistīt. Te uz reiz — kur cēlies kur ne —

briesmīgs pūķis, ar dedzīgām, ugunīgām acim, sagrābis viņu ar

saviem zvēra nagiem un aiznesis uz vareni augsta klinšu krasta,
kur vēl neviena dzīva dvēsele nav bijusi.

Viņas brālis Miķielis pa to starpu bijis aizbraucis uz pilsētu
mātei ko pārvest. Kad mājā atbraucis, saulīte taisījusies patlaban
noiet. Istabiņā iegājis, viņš atrod māti sēžam.

„Kur ir mana masa, Tekla?"

„Viņas nav, viņas nav!"

„Māt\ ko tu domā, kur viņa var būt palikusi?"
„Kas to, dēls, zjna? Veci ļaudis daudzina, ka esot dzirdējuši,

ka tie briesmīgie pūķi nozogot bērnus, pat lielus cilvēkus, un tad

aiznesot augstos klinšu krastos."
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Rīta dels saka uz mati: „Es iešu masas meklēt."

Miķielis nu taisījis trepes, lai varētu uzkāpt stāvos klinšu kal-

nos, un tad gājis māsas meklēt. —

Kalna uzkāpis, viņš gājis un gājis, kamēr pienācis pie vienas

mazas mājiņas. lekšā iegājis, viņš atradis vecu raganu sēžam.

„Dels, ko tu te meklē?"

Miķielis teicis: „Savu masu, Teklu."

Viņas te nav. Taisies, ka tieci projām! Kad mans virs at-

nāks mājās un tevi še atradīs, tad viņš tavu dzīvību vis netaupīs."

Miķielis apdomājies, kas darāms, un tad steidzies projām.
Labu gabalu nogājis, Miķielis ieraudzījis smuku, smuku pili. Viņš
ieiet iekšā un redz raganu ar trim galvām sēžam.

„Ko tu te meklē?" ragana viņam vaicājusi.
„Savu māsu, Teklu," Miķielis atbildējis.

„Taisies, ka tieci projām!"

Miķielis jautājis: „Kas šai pilī dzīvo?"

Ragana tam atteikusi: „Mans vīrs un dels. Viņi ir aizgājuši

pie saviem strādniekiem."

Miķielis izvilcis zobenu un nocirtis raganai visas trīs galvas.
Nu viņš staigājis pa visiem kambariem, raudzīt, kas tur ir. Vienas

durvis atvēris, viņš ieraudzījis savu māsu sēžam.

„Saki man, mas\ ka tu šinī pilī tiki?"

Māsa nu stāstījusi, ka puķu dārziņā šo tas niknais elles zvērs

sagrābis ar saviem briesmīgiem nagiem un atnesis uz savu pili

un ka tas neļaižot šās ne dienu, ne nakti vaļā. Brālis prasījis

Teklai: „Kas tā par sievu, kas tur priekšā sēdēja? Es viņai no-

cirtu visas trīs galvas."

„Tā bija pūķu māte," māsa atbildēja. „Vai, Miķiel! Tu esi

slikti darījis. Kad viņas dēls un vīrs atnāks, tad tie mūs dzīvus

aprīs. Viņi ir pie strādniekiem, bet pusdienā viņi būs klāt. Bēgt

arīdzan nekur nevaram, jo viņi mūs tikpat noķertu."

Neko darīt, Miķielis paslēpies turpat pilī un gaidījis pūķi pār-
nākam. Pulksten 11-os ieskrējis pūķis. Māti redzēdams pagalam,

prasījis: „Kas manu māti nokāvis?"

Tekla sacījusi: „Te neviena sveša cilvēka nav bijis."

„Ko tu melo! Es saožu svešu smaku."

Pūķis skrējis no viena kakta uz otru. Miķieli atradis, viņš
to sagrābis tūlīt ar saviem briesmīgiem nagiem. Bet Miķielis sa-

kapājis pūķi ar savu zobenu gabalu gabalos. Pulksten 12-os at-

skrējis pats velns ar sešām galvām.

„Kas manu sievu un dēlu nokāvis?"

Tekla saka, ka šī nezinot. Velns teicis: „Te ir viens bijis: es

saožu svešu smaku."
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Tiklīdz, ka to izteicis, viņš pamanījis Miķieli. Nu tas gāzies

Mikielim virsū un sācis lauzties. Minušies un minušies, kamēr

Miķielis nolauzis velnam lielo pirkstu. Velns palaidis Miķieli tūlīt

vaļā un teicis: „Nem savu māsu un eij no manas pils projām, tikai

atdod manu pirkstu!"

Miķielis ņēmis savu māsu Teklu, un gājis uz savu mājiņu pa

to pašu celu, kur atnācis; bet velna lielo pirkstu satinis papīrā

un iebāzis vestes kabatā. Pie krasta malas nonākuši, grib kāpt

zemē, bet še tev — trepu vairs nebijis.

Ko nu darīt? Miķielis staigājis šurp un turp, gudrodams, ka

tikt zemē. Te viņš iegādājies velna lielo pirkstu, to izvilcis, sā-

cis mētāt no vienas rokas otrā. Uz reiz atskrējis niknais pūķis un

prasījis: „Ko tu gribi, ko tu mana tēva pirkstu svaidi?"

„Es gribu savas trepes, lai varu tikt lejā," Miķielis pūķim at-

bildējis. Tūlīt saskrējuši daudz anķipku (velnu sulaiņu), atnesuši

trepes un nolaiduši Miķieli un Teklu zemē. Tā viņi atkal nokļu-

vuši laimīgi mājās pie mātes.

Miķielis bijis mācīts mālderis un tā labi pārticis vīrs. Bet

reiz bijis vienā pilsētā briesmīgi augsts tornis jānomālē. Izsolī-

juši lielu maksu, kas to darbu padarīšot. Neviens neuzdrīkstējis

tik augsta torņa mālēt. Miķielis apņēmies par lielu, lielu maksu

nomālēt. Viņš izvilcis atkal velna pirkstu un pasvaidījis no vie-

nas rokas otrā. Uz reiz saskrējuši pulka anķipku; katram bijis

podiņš rokā un pindzele aiz jostām. Nebijis viens divi trīs, tornis

gatavs. Kad Miķielim bijis kāds darbs, ko pastrādāt, tad vajadzē-

jis tik velna pirkstu pasvaidīt un tūlīt velni sanākuši un darbu

padarījuši. Tā viņš palicis par loti bagātu vīru; bet velnam pirk-
sta nekad vairs neatdevis.

3. A. 650 B, 300. J. Johansone, Rīga. A. Bērzkalnes

krājuma.

Vienam tēvam bijis loti stiprs dēls, kādēļ visi to saukuši par

stipro Jāni, bet viņš bijis loti slinks un turklāt drusku dumjš. Kad

tēvs viņam vairs nevarēja maizi nopelnīt, tad sūtīja Jāni, lai pats
pelnās.

Jānis gājis pa celu un saticis vienu svešu vīru. Jānis tam pra-

sījis, vai nezinot kādu, ar ko tas varētu lauzties? Vīrs teicis, lai

ejot vien uz priekšu, tur būšot liela pils, un kad viņš ieiešot tai pilī,

kuru satiekot, lai tik sākot lauzties.

Jānis ari gājis un pie pils durvim saticis sulaini. Viņš ne

vārda neteicis, metis to zemē, saskrējuši daudz sulaiņu un teikuši,

ja gribot lauzties, lai ejot pie kunga. Tas bijis velns. Kad Jānis

iegājis, velns uz jēlas vērša ādas, ar govs kāju darvā mērcēdams,
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rakstījis dvēseles, kas no šīs pasaules uz elli jāraida. Jānis prasī-

jis, vai negribot lauzties un velns bijis ar mieru kaut tūlīt. Šai

pilī arī dzīvojusi velna nolaupīta ķēniņa meita un Jānis, staigā-
dams pa visu pili, iegājis arī ķēniņa meitas istabā.

Jānis teicis, ka viņš iešot ar velnu lauzties un viņu atsvabi-

nāšot. Ķēniņa meita teikusi, ka priekš laušanās velns tam došot

zāles ieņemt. Uz galda būšot divi trauki: viens ar virsrakstu:

„Stipruma zāles" un otrs: „Vājuma zāles". Lai dzerot tik vājuma

zāles, tad velnu uzvārēšot.

Jānis nu gājis lauzties un velns tam tūliņ piedāvājis savas zā-

les. Jānis ieņēmis vājuma zāles, ko tam ieteikusi ķēniņa meita.

Viņš nu bijis par velnu stiprāks un žņaudzis to, ko tik mācējis.
Velns iesaucies: „Jukum, nāc palīgā!"

leskrējis mazais velnēns, bet Jānis tam iespēris tik stipri ar

kāju, ka Jukums tuteniski izvēlies no istabas. Velns, to redzē-

dams, lūdzies, lai atlaižot vismaz elpu atņemt, bet Jānis ne —

iekāms neapsola atdot viņam ķēniņa meitu. Velns visādi sprauslā

un šķaudās, un mēģina tikt no Jāņa vajā, bet tas tura viņu tikpat
kā stangās. Beidzot velns piekāpjas un izdod ķēniņa meitu.

Jānis ar ķēniņa meitu brauc uz viņas teva valstību un salau-

lājas. Arī Jāņa tēvs atnāk uz pili dzīvot un visi dzīvo laimīgi.

4. A. 300. A. Štur m i s ar J. Grin f c 11 v Līvbērzē. LP, V, 3. 6.

Velna dēls bija iedomājies ķēniņa meitu precēt, ķēniņš nede-

vis. Bet velna māte par to briesmīgi atriebusies ķēniņam, uzsū-

tījusi tādu nelaimi, ka nemaz vajā tikt. Pašu ķēniņu nobūrusi par

briedi, pavalstnieki palikuši traki un visa valsts degusi zilās ugu-

nīs, bet nesadeguši. Tikai divas stundas par dienu ķēniņš va-

rējis par cilvēku būt. Citi ķēniņi, to padzirdējuši, kāda liksta te

uzsūtīta, nākuši palīgā, bet nespējuši ar savu gudrību nekā līdzēt.

Beidzot tai pulkā gadījies taču varens ķēniņa dēls, kas ar savu

lielo zobiņu apņēmies brieža ķēniņu pestīt un velna dēlu nomākt.

Brieža ķēniņš loti priecājies par stipro ķēniņa dēlu un apso-

lījis par to labumu savu meitu atdot; bet piekodinājis, lai caur

viņa valsti jādams, vairoties no uguns un sargoties ar viņa laudirn

satikties, jo tie visi esot traki. Ķēniņa dēls izjājis gan brieža ķē-

niņa valstij cauri, nemaz neapsvilis un nemaz nesaticis trakos.

Aiz šīs valsts ietapis velna valstī. Velna valstī uguns nede-

gusi un ļaudis arī nebijuši traki, bet tur bijis jājāj biezam mežam

cauri. Tanī mežā saticis velna meitas; tās lamājušas ķēniņa dēlu:

„Tu varmāka! Kam nāci mūsu brāli kaut?"

Viņš neka neatbildējis un jājis tikai talak. Otra meža mala

saticis sieviņu: tā raudājusi rūgtas asaras.
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„Kalab raudi?" jajejs vaicājis.

„Ka neraudat? Velna pūķis paņēma manu delu aste, manu

vīru mutē un aizskrēja te, te, uz to pusi."

„Uz kuru pusi?"

„Te, te uz velna mājokļa pusi!"

„Neraudi! Es tavus piederīgos izpestīšu."

Un tūliņ ķēniņa dēls steigšus aizaulekšojis uz velna mājokļa

pusi; bet jau pusceļā panācis pūķi un tūliņ pārcirtis nezvēru pa
vidu pušu. Tas viņam tā vedies, ka to nemaz izteikt. Nu at-

devis sieviņai vīru un dēlu un tad jājis pašu velna mājokli meklēe.

Bet tur vēl gadījusies liela upe priekšā. Pār upi bijis tilts no skai-

driem izkapšu asmiņiem.

Ko nu? Nav vis joki pār tādiem asumiem jāt. Izdomājies

vienādi, otrādi, beidzot apkalis kumeļu ar labiem pakaviem un lai-

dis — kas tur jūk, jūk — tiltam pāri. Izkaptis nodzinkstējušas

vien, bet asmini no pakavu cirtieniem atliekušies, un re, pārkūlies
itin laimīgi, tā ka ne naga gabaliņa kumeļam nesagraizījis. Aiz

tilta vēl bijis jāizjāj otram mežam un tad ieraudzījis velna mājokli
ar lieliem, augstiem dzelzs vārtiem.

Pie vārtiem bijis daudz velna sulaiņu, kas nelaiduši vis kuru
katru iekšā. Bet ķēniņa dēls labi lūdzies un tad ielaiduši gan;
tikai kumeļu, to piesējuši turpat pie vārtu staba. Nu iegājis velna

mājoklī, bet neviena cilvēka neredzējis. Izskatījies vienā istabā,
otrā, trešā, beidzot ievērojis mazu lodziņu; paskatījies pa to —

ja, dibena istabā velna dēls gulējis izstiepies. Tūliņ rokas vien ci-

lājušās, gribējis neģēli mākt; bet patlaban ienākusi velna māte,

izrāvusi viņam zobiņu itin negaidot un iecirtuši plecā. Vēl cēlusi

otrreiz zobiņu un diezin, kā tagad būtu klājies, kad nav, jāsaka,
neviena ieroča ko pretim atgaiņāties; bet par laimi tai pašā acu-

mirklī ieskrējušas velna meitas, saukdamas: „Mcm, mcm! ko tu

to cilvēku aiztiec? Tas jau nokāva pūķi, kas nu mums mežā ne-

dzīvot!"

To dzirdēdama, velna māte tā kā sarāvusies un tūliņ atde-

vusi zobiņu, pieteikdama, lai jājot atpakaļ. Labi. Jājis arī. Bet

aiz dzelzs vārtiem velna dēls dzinies pakal un sviedis ķēniņa dē-

lam ar lielu vāli. Tomēr ķēniņa dēls manīgs diezgan, sacirtis ku-

meļu sānus un izvairījies no sviediena. Vāle iemējusies dziļi zemē.

Velna dēls pieskrējis vāli otrreiz kampt: bet kamēr cīties no cie-

tās zemes izraut, ķēniņa dēls piešāvis kumeļam, izcēlis lielo zo-

biņu un metis šim pa kaklu. Velna dēls bijis nost kā muša.

Nu jājis dziedādams mājā. lejājis brieža ķēniņa valstī, un

redz — ne vairs uguns deg, ne ļaudis trako, ne ari vecais ķēniņš

par briedi skraida — viss, viss kārtībā, kā vajaga būt. Tūliņ ve-
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cais ķēniņš tencinādams atdevis izglābējam savu meitu un dari-

nājis lielas lielas dziras.

Piezīme, Liekas, ka stāstītājs bijis šo pasaku drusku piemirsis, un šo

to pēc savas fantāzijas papildinājis. P. Š.

5. A. 302. 300. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 115, 23.

Reiz malkas cirtējs mežā cērt malku un ierauga: cauna

skrien. Tā tūliņ ar visu cirvi pakal. Bet kur nu muļķis? Izskrai-

dījās muļķis palikdams, tikpat nenoķēra un vēl apmaldījās — to

dabūja. Maldījās, maldījās — sāka aptumst un nu, gribot negri-
bot, bija jāuzlien kokā, tādā kuplā kokā, un jāpaliek par nakti.

Are, zemē nedrīkstējis gulēt — gandrīz kāds nokož.

Bet tas varēja būt tā īsi priekš gaismas — šis dzird: apakšā

nejauki ķildojas. Kad tevi jupis! kas tad tos tur ēd? Paskatās:

ače, lauva, kurts, kaķis, ērglis, skudre, gailis, zvirbulis un muša

nodabūjuši kritušu briedi un viens par otru diktāki: „Es apdzie-
dāšu viņu!" „Nē, es apdziedāšu viņu!"

Nu visi tādi radi briedim, ka tur jāpabrīnās. Muša cauru

mūžu esot stāvējusi nelaiķim aiz auss, kurts šad un tad esot gājis
skrieties, skudre ar ērgli esot dzīvojuši tuvu kaimiņos, kaķim at-

kal sieva ar briedēni bijusi laba paziņa un gailis, tas tikai brīnās

un sauc pa pulku: „Lai radi, kur radi, bet man tā labākā balss'"

Malkas cirtējs egles galā klausās, klausās, kas tur labs iz-

juks. Te vai viens, vai otrs, kas tur ieraudzījis —
sauks šo zeme:

„Nāc, iztiesā mūs! Kas lai dzied un, kas lai nedzied?"

Malkas cirtējs nolien, apdomā tādu brīdi — uz vienu reizi:

„Ko es jums tur varu teikt? Man pašam jādzied, citādi jau briedi

nepaglabāsim."

„Tas ir pareizi! tas ir kā likts!" šie tūliņ visi vienā mutē. Un

par tik gudru spriedumu katrs vēl ņemsies šim labi samaksāt, viņi
atdošot katrs no sava spēka. Tiklīdz viņam kas ievajagas, lai ti-

kai pieminot vienu, vai otru — tūdaļ spēšot palikt vai nu par

lauvu, vai par mušu, vai arī par kurtu jeb gaili.

Labi! Malkas cirtējs apdziedāja briedi, ka viss mežs noklim-

stēja, un tad, palikdams par lauvu, ātri vien izkūlās no meža.

Bet meža mala satiek cūkganu, tas, nabadziņš, raud un raud.

„Kas tev, puisīti?"

Ja, ko viņš būšot iesākt, ko neiesākt? Velns vai drīzumā vi-

sas cūkas apēdīšot.

„Ače, Dieviņ! ka tad virjš tevi ta apcēlis?"
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„Ja, tur es neesmu vainīgs, tur pats ķēniņš vainīgs. Viņš

bija priekš kādām dienām apmaldījies te mežā, nezinājis nekā

laukā izkļūt. Te — kur gadījies, kur ne — esot piestājies svešs

jaunskungs un ātrāk nevedis no meža ārā, kamēr apsolījies katru

dienu vienu cūku dot, un kad cūkas aptrūkšot, tad ķēniņa meitu,

pats savu bērnu. Are, nu viņš apēdīs cūkas un tad vēl paliks par

znotu. Bet ķēniņš jau gan tādu velnu negribot ne acu galā par

znotu; esot solījies kuram katram meitu atdot par sievu, kas tikai

negantnieku nokaušot."

„Ta, ta! tad jau skaidri bus jārauga man tas cūku edejs rokā

dabūt; es jau atkal par ķēniņa znotu, jāsaka, kā radīts, tur nav ne

bēdas."

Aiziet pie ķēniņa — izsaka; ķēniņš: ja, ja! lai tad ganot zena

vietā tās cūkas.

Labi!, Gana pirmo dienu, nāks pret vakaru, velns klāt, pa-

ņem vienu cūku un mežā iekšā. Tā mans malkas cirtējs ātri, ātri

pārurrina citas cūkas mājā, paliek parkurtu un poš ar līkumu vel-

nam pretim. Satiekas — velns: „Labvakar! kurtiņ —ta tad man

smags nesamais!"

„Vai smags, vai nesmags, par to nav vaļas runāt; bet aiz

septiņiem mežiem, astotajā, patlaban viens vagārs drib kārties un

nevar pakārties, trūkst dūšas. Skrej labāk to kampt, ko tu te ar

nieka cūkām nodauzies?"

„Ko, kurtiņ, vai patiesi? Vai, brālīt, tad man jāsteidz. Še

paturi to cūku drusku, tūliņ būšu atpakaļ. Un ja man labi izdo-

sies, tu dabūsi pusi no cūkas."

Velns aizskrēja. Bet kurts palika par malkas cirtēju un pār-

veda savu cūku veselu mājā.

Otrā dienā pret vakaru velns itin saīdzis atskrien un pakampj

atkal cūku. Bet malkas cirtējs paliek par ērgli, aizsteidzas ar lī-

kumu šim pretim un brīnās: „Kā jūs, jaunskungs, šodien cūku

galu ēdat?"

„Ko darīt, ko darīt, erglu papiņ? Dažreiz bada mes pat pi-

nekļus kodalājam un krampjus rijam."

„Ej, muļķi, ej, otrā pasaulē tagadin viens bērns brēkāja, viena

neģēle noslīcinājusi mazo. Skrej tad labāk to rīt."

„Ko? vai patiesi?"

Un tā velns ātri, ātri pārplēsa ozolu vidū pušu, iegrūda tur

cūku kā spīlēs un prom uz otru pasauli aizelsies. Bet malkas cir-

tējs izņēma cūku no ozola un pārgāja smiedamies.

Trešā dienā malkas cirtējs gana, gana — velns nerādās un

vakars jau laukā. Pārdzen cūkas kūtenē, viņš iedomā: „Kad tikai

nebēdnis nenāk naktī? Man jāpaliek par gaili laktā un jāgaida."
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Un patiesi, it kā viens teicis būtu. Pusnaktī velns, badā iz-

miris, klāt un grabināsies gar kūtenes durvim. Bet tā mans gailis

laiž dziesmu vaļā un velns, ne iesaukties nedabūjis, prom.

Tomēr — vai tev tāds negantnieks gan skraidīs tukšā? Nekā.

Kā skrējis gar ķēniņa pili, tā izrāvis ķēniņa meitu taisni no gultas,
un nu bija vēl lielāka skāde.

„Ak tu izčibējis!" ķēniņš rīta spļaudās; bet malkas cirtējs

mierina: „Nekas, nekas, papiņ, atļaujiet tikai man!"

Un tā malkas cirtējs aiziet kalnā — tur velns bija ieskrējis ar

meitu — atron mazu, mazu caurumu, paliek par skudri, uzsēžas

vienam smilšu graudiņam jāteniski virsū un brauc lejā kā bezdi-

benī. Nonāk apakšā — liels klajums. Neko darīt — paliek par

mušu un laižas taisnu celu uz viņu malu. Aizlaižas, ierauga glāžu

pili un zagto ķēniņa meitu logā raudam. Šis paliek par malkas

cirtēju un dodas pazīstams; bet meita baiļojas: „Vai dieniņ, vai

dieniņ! kur tu esi ienācis? Pārnāks mans kungs, tas tevi sa-

plēsīs!"

Un patiesi — drīzi arī nāk pats velns. Bet malkas cirtējs pa-

liek par lauvu un velnam virsū. Uja! kā viņi abi nu kāvās: ādas

un gaļas gabali pa gaisu vien gāja; bet lauva apēda velnu kā

nabagu.
Nu ķēniņa meita bija priecīga un malkas cirtējs, zināms, arī:

tikai tās bažas vēl atlika, kā augšzemē uzklāt? Domāja, domāja
— te ķēniņa meitai iešausies prātā: viņa esot atradusi, pa velna

grāmatām šķirstīdama, ka tai un tai kokā esot dimanta oliņa. Ja

to uznestu augšzemē, tad visa šī glāžu pils paceltos kalnā.

Labi! Tā mans malkas cirtējs tūliņ paliek par zvirbuli, uz-

laižas kokā, izņem no ligzdas dimanta olu un nones zemē. Atkal

labi — bet kā nu ar olu no bezdibeņa izklāt?

„Pag!" meita atkal atminas, „te velnam ir durvju sargs un

tas šinī pasaulē kaķus nevar ieredzēt: kuru pamana, to izsviež

augšzemē; raugi tā!"

Labi. Malkas cirtējs paliek par kaķi, ieņem olu mutē un lien

durvju sargam pa kājām. Durvju sargs nav labi ieraudzījis — tū-

liņ: „Skic, maita! skic ,maita!" un sagrābis aiz astes, nes pa lie-

lām, garām trepēm uz augšu. Nes, nes ilgu laiku — gadās vara

vārti, lieli, lieli vārti, un tā, atslēdzis vārtus, iesper vēl kaķim ar

kāju un izsviež laukā, taisni taī pašā kalnā, kur šis, labi aizvakar,

par skudri ielīdis.

Tas nu tas. Bet līdz kaķis palicis par malkas cirtēju un olu

nolicis zemē — tā glāžu pils ar visu ķēniņa meitu ceļas augšā un

iznāk kalna galā.
Nu malkas cirtējs apņem ķēniņa meitu un nodzīvo sava glāžu

pilī laimīgas dienas.
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6. A. 300. Stārķis no Ausekļa atl. rakstiem Lielvārde.

LP, V, 135.

Reiz koklētājs, pa celu iedams, saticis velnu. Velns vaicāja:

„Kur iesi?"

„Pats nezinu! Viņi mani padzina, esot stīvi pirksti."

„Vai, bral! iesim reize — mums vienāds liktenis. Mani ari

padzina citi velni."

Gājuši, gājuši — satikuši laci. Lacis vaicā: „Kur jus divati

iesit?"

„Paši vel nezinām, — mūs padzina."

„Vai, brāli! iesim reize — mums vienāds liktenis. Mani arī

padzina citi lāči."

Gājuši, gājuši — iedomājušies māju celt. Labi. Uzcēluši

māju un darinājuši alu, pilnu mucu. Bet piepēži pamanījuši, ka alus

mucā dikti zūd. Ko nu? Norunājuši mucu sargāt.

Lācis sargājis pirmais, notupdamies mucai blakus. Ja —

necik ilgi — redz bābu nākam ar lielu platcirvi rokā. Lācis no-

lauzis koku un metis bābai, bet par nelaimi, zari vien ķēruši. Bāba

nopurinājusies un tūliņ ar platcirvi lācim mugurā. Nejauki saka-

pājusi lāci, nabadziņš tikai ar lielām mokām paspējis istabā iebēgt.
Otrā naktī gājis velns mucu sargāt. Te bāba klāt. Velns

gan metis akmeņus, ko nebūt acīs, bet bāba ar platcirvi dod, kā

dod velnam. Nejauki sakapājusi; velns ar lielām mokām iebēdzis

istabā. Trešā naktī gājis koklētājs mucu sargāt, nosēdies

mucai blakus un koklējis, lai plīst. Bāba atnākusi, pielīduši itin tuvu

un klausījusies abām ausim; bet šis tikai koklējis. Piepēži bāba

sākusi priecāties par skaņām un priekos platcirvis izšlucis no ro-

kām. Koklētājs ātri paķēris platcirvi, sakapājis bābu, pabāzis

apakš sliekšņa un licies gulēt. Bet no rīta celdamies, ieraudzījis:
bābas asinis iztecējušas par upi.

Koklētājs bridis pa upi un aizbridis pie kādas mājas, kur ār-

pusē jauna meita gauži bēdājusies. Meita sacījusi: „Kam tu bridi?

Te dzīvo liels slepkava. Bet ja tu spētu šo bumbu un šo zobiņu

cilāt, tad slepkavu nomāktu!"

Koklētājs celis, celis — nevarējis pacelt.

„Nekas!" meita mierinājusi, „te aiz mājas pakša bus stipruma
zāles — iedzer tās!"

Koklētājs iedzēris un nu varējis bumbu kā nieku pacelt; zo-

bins viņam bijis tik viegls kā skals. Tūliņ pacēlis bumbu un me-

tis mājas durvīs — durvis iegāzušās. Nu ķēris zobiņu, nonāvē-

jis slepkavu un pārvedis meitu pie velna un lāča.

Otra diena dzēruši kazas. Bet kāzas koklētājs izjokojis velnu

ar lāci, paskatījies pa logu un iesaucies: „Draugi! bāba nāk! bāba

nāk!"
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Velns ar lāci domājuši: „Ak tu bāba tāda — nu nāk atkal mūs

slānīt!" un tā aizbēguši. Koklētājs tagad dzīvojis ar jauno sievu

viens pats mājā.

7. A. 300. Gotards un Akermanis Kr. Vircavā. LP, 111, 29.

Reiz kādam tēva dēlam, caur pasauli staigājot, iegadījies pa

lielu mežu iet. Mežā tas atradis skaistu pili. Viņš gājis iekšā.

Izstaigājies pa vienu istabu, otru, bet neatradis nevienas dzīvas

dvēselītes priekšā; tik redzējis vienu galdiņu un krēslu. Tēva

dēls apsēdies, lai atpūstos. Te pēc brītiņa gadījusies viņam kāda

ēna priekšā; tā sākusi runāt sacīdama: „Esmu ķēniņa meita, bet

velns mani nozaga, atvezdams šurp. Ja apņemies mani no velna

nagiem atpestīt, tad gribu tev mūžam piederēt."

„Labprat gribu, ja tik man iespējams."

„Būs gan iespējams. Še tev šī grāmata. Turi to cieši rokā.

Ap pusnakti atnāks velns tevi spīdzināt, viņš vedīs tevi karstā

krāsnī; bet neizlaid tik grāmatu no rokām, tad tev ne mata ga-

liņš nenosvils."

Labi. Ap pusnakti bijis velns klāt. Viņš tūliņ sagrābis tēva

dēlu un grūdis to kvēlošā krāsnī. Bet tēva dēlam bijusi grāmata
rokā — nenoticis ļaunuma nemaz.

Otrā dienā ēna pārvērtusies citādāka, puse vēl bijusi ēna,

puse jau miesa. Viņa pateikusies tēva dēlam: „Paldies jau par

tikdaudz! Bet nu šonakt velns tevi raus pār kvēlošām adatām;

tik nebaidies, turi grāmatu cieti rokās — būs labi."

Ap pusnakti velns bijis klāt. Viņš tūliņ sagrābis tēva dēlu

un vilcis to pār kvēlošām adatām. Bet tēva dēlam bijusi grā-
mata rokā — nenoticis ļaunuma nemaz.

Trešā dienā ēna pārvērtusies par daiļu, daiļu ķēniņa meitu

un teikusi: „Nu šonakt tu turi grāmatu labi cieti un sēdi kā miets.

Velns tev nāks galvu raut, bet nebaidies, es tev uzlikšu sietiņu

galvā un pārsiešu ar lakatu; velns pievilsies, raudams noraus

sietiņu un domās, ka tev galvu norāvis."

Ap pusnakti velns ar deviņām galvām ienācis un kampis
aiz galvas tēva dēlam, bet norāvis tikai sietiņu. Tēva dēls pa-

licis sveiks, viņš sācis smieties no priekiem; bet ķēniņa meita

teikusi: „Vēl nesmejies, kamēr neesi viņu pilnīgi uzvarējis. Redzi,
rītu mums jābēg, te palikt nevaram. Tepat aiz meža ir jūra, jū-

ras malā stāv kuģis. Es citurīt agri atrādīšos kuģī; tu steidzies

man pakal, ka varam bēgt pie tēva. Kopā iet nevaram, citādi

mūs pamanīs. Tad vēl ko: še tev no manis par pateicību šis

naudas zutnis. To tik pakrati vien, tūliņ birs zelta gabali vai cik

ārā."
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No rīta tēva dēls, līdz ko pamodies, tūliņ steidzies uz jūr-
malu pie kuģa. Ķēniņa meita, velnam nemaz nemanot, jau bijusi

uz kuģa, bet neba tēva dēlam tik laimīgi izgājis. Velns sācis šo

pamanīt un laidis nabadziņam tādu karstumu virsū, ka negribot

bijis jāpaģībst.

Kuģis aizbraucis ar ķēniņa meitu laimīgi, bet tēva dēls gu-

lējis un gulējis savā ģībonī. Par laimi otrā dienā tas atžilbis.

Viņš skatījies pēc kuģa; kuģa nekā — tik ieraudzījis netālu mazu

laiviņu. Tēva dēls metis laiviniekam ar roku. Laivinieks pie-
braucis malā un prasījis: „Ko vēlies?"

„Vai tu nevari mani pie ta ķēniņa parvizinat, «kam es meitu

no velna nagiem izpestīju?"

„Kalab ne, bet ko ziedosi man par to?"

„Ziedošu pilnu laivu zelta."

Labi. Tēva dēls nu izvilcis naudas zutni un piekratījis laivu

pilnu ar zelta gabaliem. Laivenieks apgāzis laivu, izbēris zeltu

jūrā un tad teicis: „Sēdi iekšā! Par trim dienām būsim klāt; tur-

pretim ķēniņa meita ar kuģi dabūs trīs gadus braukt, kamēr pār-

tiks pie tēva. Ātrāk arī viņa nedrīkst pārbraukt. Tev jāpār-
var papriekšu velns pilnīgi, tad tik viņa var pie tēva mieru at-

rast. Ja ātrāk pārbrauktu, tad velns sagrābtu nabaga meitu no

jauna, un ko tad?"

Trešā dienā laivinieks palaidis dēlu malā un parādījis celu,

uz kurieni staigāt. Tēva dēls gājis knašiem soliem. Pēc tāda

laiciņa tas pacēlis acis un ieraudzījis varenu pili sev priekšā.

Gājis klāt. Pils bijusi kā izmirusi — neviena cilvēka. Izskatī-

jies, izrēgojies — gribējis iet projām. Te uz reizi izdzirdējis kaut

kur kungstam. Nu klausījies, klausījies, kamēr pamanījis kung-
stienus aiz lielām dzelzs durvim. Tūliņ slēdzis durvis vaļām.
Atslēdzis dzelzs durvis; nekā vēl redzēt; bijušas atkal sudraba

durvis priekšā. Atslēdzis sudraba durvis; nekā redzēt, bijušas
atkal zelta durvis priekšā. Atslēdzis zelta durvis; nu ieraudzī-

jis brīnumus. Trīs vīri, pie beigām nodēdējuši, sēdējuši pie lielas

mucas un turējuši pavadā varenu zirgu. Vīri, tēva dēlu ierau-

dzīdami, iesaukušies priecīgā balsī: „Tad nu reizi atnāca mūsu

atpestītājs! Te mēs dēdam saules mūžu un nevaram nomirt."

„Kas tad jūs te ieslēdza?" tēva dēls jautājis.

„Velns, velns ieslēdza. Viņš mums iedeva tādas zāles, ka

nevaram nekad nomirt. Mums jātura viņa zirgs un jāsargā šī

muca."

Kas tas tads par zirgu ir, un kas tanī muca?"

„Tas ir velna jājamais zirgs un taī mucā atronas viņa stip-
ruma zāles. Bet klausies, dēliņ, ja tu iedzertu no tāmi stipruma

zālēm vienu malku un uzkāptu šim zirgam mugurā, tad tu nu-
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dien pašu velnu nokautu; bet par to, ka mes tev zirgu atdodam,
tev mums ari kāds labums jāpadara."

„Kalab ne, ja tik iespēšu vien."

„Tu iespēsi gan. Aizej tur viņā mežmalā pie kalēja un no-

kal mums trīs dzelzs zārkus. Mēs iegulsimies zārkā un tad

varēsim nomirt. Tu aiztaisi zārkiem vākus labi ciet, lai velns

nespētu mūs nekad vairs traucēt saldā dusā."

„Tas viss nekas, to varu izdarīt. Bet zirgu ņemt un ar

velnu iesākt tikpat nevarēšu: viņš man laiž tādu karstumu

virsū, ka man acumirklī jāpaģībst."

„Tur atkal varam līdzēt. Redzi, tur viņā kaktiņā atradīsi

mazu stobriņu, paņem to. Ja velns tev laistu karstumu virsū,
tad tik ieņem stobriņu mutē un velci gaisu iekšā, tas tevi atspir-

dzinās un nejaus paģībt."

To dzirdēdams, tēva dēls nekavējies; viņš steidzies pie kalēja
un nokalis tādus dzelzs zārkus, ka bijis desmit vīriem ko nest.

Cietumnieki sagaidījuši zārkus kā lielāko laimi. Vieglu sirdi tie

likušies iekšā un bijuši pagalam. Tēva dēls aiztaisījis zārkiem

vākus labi cieti un tad paglabājis nelaimīgos vieglās smiltīs. Tie

dusējuši; bet tēva dēls ievilcis no stipruma zālēm labu malku,

paņēmis stobriņu, uzlēcis zirgam mugurā un aizjājis.

Laiciņu jājis, tas netālu ieraudzījis citu pili vēl jo staltāku.

Aizgājis tur: neviena vīrieša nav mājā, tik ir kā sievietes. Sācis

apjautāties. Te nu par brīnumiem tas izdabūjis, ka šī pils pieder
tam ķēniņam, kam viņš meitu no velna nagiem izpestījis. Bet

ķēniņa paša neesot mājā, esot aizgājis ar visiem vīriešiem, cik

tik valstī bijuši, uz karu pret velnu, kas viņam meitu nozadzis.

To dzirdēdams, tēva dēls ne acumirkļa nekavējies, viņš stei-

dzies uz kara lauku ķēniņam palīgā. Aizgājis tur, ak tu manu

dieniņu! Visiem dūša saplakusi uz beidzamo postu. Esot izmo-

cījušies gan šā, gan tā ar velnu, bet neko darīt. Kā laižot velns

savu karstumu virsū, tā jāģībstot, lai kas.

„Pag, pag!" teva dels izsaucies, „nocepiet tik man labu au-

neli ko uzkost, lai spēki turētos, gan tad neģēlim rādīšu."

Nocepuši auneli. Tēva dēls to apēdis kā nieku, un tad klupis

zirgam mugurā. Citi noskatījušies vien, kā aizgājis velnam virsū.

Velns laidis karstumu virsū, tēva dēls ieņēmis mutē stobriņu un

nebēdājis nekā.

Velns atgaiņājies ar zobiņu; tēva dēls mācies virsū ar vāli

un zobiņu. Velns skrējis kā vētra; tēva dēls uz sava zirga mā-

cies pakal kā viesulis, kamēr to ietriecis purvā. Taī dienā bijis

jānobeidz.
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Otrā dienā tēva dēls licis nocept divus aunelus un tos apēdis

kā niekus. Tad klupis zirgam mugurā un devies velnam virsū.

Velns laidis karstumu virsū; tēva dēls ieņēmis mutē stobriņu

un nebēdājis nekā. Velns atgaiņājies ar zobiņu; tēva dēls mā-

cies virsū ar vāli un zobiņu. Velns skrējis kā vētra; tēva dēls

devies pakaļ kā viesulis un ietriecis velnu purvā. Tai dienā bijis

jānobeidz.
Trešā dienā tēva dēls licis nocept trīs aunelus un tos noēdis

kā niekus. Nu klupis zirgam mugurā un devies velnam virsū.

Velns sūtījis tādu karstumu kā briesmas; bet tēva dēls ieņēmis

stobriņu mutē un nebēdājis nekā. To redzēdams, velns pārgājis

uz viltu, viņš raudzījis dēlam no muguras puses uzbrukt. Bet kā

šis ar sparu griezies riņķī, tā spēris velnam ar zobiņu tik stipri

pa pauri, ka galva aizgājusi riteniski projām. Velns bijis paga-

lam. Ķēniņš, to redzēdams, apķēris glābēju un nezinājis, ko da-

rīt. Viņš uzaicinājis tēva dēlu, lai nākot līdz viņa meitu uzmeklēt;
velns tagad esot pagalam, nu izdošoties to atrast. Bet tēva dēls

tik pasmējies, izteikdams visu smalki, ko viņš jau ar meitu un

ar velnu izdarījis. Lai tik gaidot mājā, gan jau drīzi vien pār-

braukšot ar kuģi. Ķēniņš iesākumā negribējis ne ticēt, kā pasaka

izklausījusies; bet kad meita tomēr pārbraukusi, tad vairs vecā

vīra prieki nebijuši izteicami. Viņš raudājis, viņš smējies, viņš pats

nezinājis, ko teikt, ko darīt. Beidzot tas tomēr apķēris, kas da-

rāms, paņēmis meitu pie rokas, pievedis tēva dēlam klāt un tei-

cis: „Še, ņem viņu par līgavu un esi mans pēcnācējs!"

8. A. 300. V. Zacharskaja no 52 %. veca P. Vrublevska

Daugavpils Kapiņu pagasta, V. Podis krājumā.

Senējus laikūs pi vīna bēdeiga [nabaga] zemnīka beja vīns

dāls, kurijis beja ļūti skaistais, jam vuords beja Uodums. Bet

jis beja pats cīši gudrs puika, jū tai vysi, kuri jū zvnuoja, skai-

tēja par lelu gudrinīku. Tāvs juo beja cīši bēdeigs [nabags] un

navarēja sovu dālu saturēt, par tū dāls Uodums staiguoja gonūs.

Vīnu reizi pavasaras laikā Uodums izdzvna lūpus gonūs mežā.

Lūpi staiguoj, a jis ar taipat staiguoj un veras. Kai reizja tymā

mežā guoja upe. Daīt Uodums pi tuos upis un īraudzēja ti upis
molā lelu dūbi, un pi tuos dūbis sēd vīna cīši skaista meita.

Uodumam īguoja pruotā pavaicuot nu ituos skaistys meitvs, nu

kurenis jei, un dēļ kuo jei tja sjād. Uodums ilgi nadūmuodams,
daīt tyvuok pi tuos dūbis, un suoka vaicuot nu meitys. Meita

rozstuostēja Uodumam sovu nalaimi. Kod beja senēji vaidi, tū-

laik jū nu tāva dvorcajkr. ABOpen> piis ] nūzoga čorts [baltkr.
Meprb, velns] un jei vēl tagan dzeivuoj pi čorta. Juos tāvs vēl

tagan par ķēneņi. Tai meita stuostēja Uodumam.
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Uodums vvs klausēja meitys vuordus un golu-golā pascēja:

„Tu tagan staiguoj brīva un vari īt pi sova tāva, tevi čorts na-

redzeis, kai tu nūbēgsi uz sovu sātu."

„Na," runuoj meita, „es navaru nikur nūskrīt. Mani čorts

dadzeis un tūlaik nūsiss!
...

Es varu tikai tūlaik nu šanīnis nū-

bēgt, kod kas nebejs itvmā upī atrass stabuleiti un treis reizvs uz

tuos stabuleitis aizspēlēs. Itei kara stabuleitja gul upī nu tuo

laika, kad mani satvēra čorts."

Itūs vuordus pasceidama, skaistā ķēneņa meita uz vītys iz-

nyka. Ikryta Uodumam golvā, kai dabuot nu upis tū kara sta-

buleiti un ratavuot [baltkr. ratawac\ glābt] tū skaistū ķē-

neņa meitu."

Vot suoka īt korstys dīnys vosorā. Uodums atdzeis lūpus

uz mežu, a pats vys pa upi brodynuoj un meklēj tū stabuleiti.

Ilgi Uodums meklēja, bet golu-golā iztyka un atroda tū stabu-

leiti. Uodums pajāmja tū stabuleiti, daguoja pi tuos pat dūbis,
kur jis redzēja skaistū ķēneņa meitu, un suoka uz tuos stabu-

leitis spēlēt. Pyrmū reiz] kai aizspēlēja, vysi putni apklusa, a

mežs vyss aizrauduoja. Utru reizi kai aizspēlēja, vysa zeme aiz-

treisēja un rauduošonys beja moz dzierdams. Trešū reizi kai

aizspēlēja, vyss mežs suoka smītīs un taipat putneņi suoka dzī-

duot, un tymā stracī [reizā] izguoja nu tuos dūbis skaista ķē-

neņa meita, kura beja cīši priecīga, un ar tū pat lelu prīcu jei
daguoja pi Uoduma, aptvēra jū un cīši bučuoja, runuodama: „Tu,

ratavoji mani un munu dvēseli nu čorta alnis [elles]. Tagan, ka

gribi, es varu byut par tovu sīvu."

Uodums beja cīši prīceigs, ka skaista ķēneņa meita īdevja

jam vuordu byut par juo sīvu._ Jī abadiveji sazalasējās īt meklēt

juos tāvu ķēneni, kab juos tāvs jū bogoslaveitu [6;iaroc;ioßHTb,
svētīt] uz prīceigys dzeivis. Na ilgi jī meklēja juos tāvu ķē-

neņu, par tū, ka ķēneņa meita labi zynuoja celi. Kod jī pa-

tyka pi juos tāva, kai īraudzēja ķēneņš sovu meitu, ka jei dzeiva,
nu prīcys nazynuoja kū dareit. Meita rozstuostēja tāvam,
ka jū ratavuoja gons Uodums, kuru jei atvedja ar sevim un

deve jam sovu vuordu byut jam par sīvu.

Prīceigs ķēneņš bogoslovēja meitu un Uodumu un tyulen

nusyuteja kolpu ar sudobra zyrgim un zalta karētu pēc Uoduma

tāva. Kai īraudzēja bēdeigs zemnīks Uoduma tāvs, ka jū vad

uz zalta karētys un sudobra zvrgu, jis brīsmeigi nūzabeida un

kod patyka ķēniņa dvorcā, kur īraudzēja, ka juo dāls Uodums

precējās uz ķēneņa meitys, ti pat bēdeigs zemnīks nu lelys pri-

cys pakryta un nūmyra: jam raztryuka sirds.

Ķēneņš ar ilgi nadzeivuoja, beja jau vacs un dreizi pec kuozu

nūmyra. Pēc nuovis ķēneņa palyka ar vysu ķēnesti provēt [kr.
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npaßHTb, valdīt] Uodums ar sovu skaistu sīvu. Ļauds nu tuo

laika tū ķēnesti puorsaucja par gudruo Uoduma ķēnesti.

9. A. 300. Skolniece A. Zeila Kapiņos. R. Tabines kr.

Dzeivuoja ļūti slovons ķēniņš, jam beja skaista pils un vīna

vīnīga ļūti skaista meita. Juos acis beja kai divas zvaigznes,

juos moti beja kai pazeltīti, a vīnu vuordu — jei beja skaista un

slovona.

Bet ķēniņš nalaida sovu meitu nikur, nikur pastaiguot, kai

tik ustobuos. Vīnu reizi ķēniņa meita tūmār izguoja pastaiguot,

jei nūguoja da azara molai, skatējuos uz vudiņa, kai tas mirdz

un spūguļuoj nū saules spaitim. Bet te naradzūt nazkas da-

braucja ar laivu, apķēra meitu, īsādvnuoja laivā un dreiži aiz-

vedja. Juos kolpvuņa gaida, kad princese atīs nū staiguošanas,
bet juos kai navā, tai navā.

Kolpvuņa nūguoja pi ķēniņa un pasacēja, ka princese pa-

zudusi. Ķēniņš devja par tū ziņi vvsā valstī, sasalasēja vysi ļau-

dis, cik tur beja. Ķēniņš soka jīm: „Kas atrass munu meitu, tam

atdūšu pus ķēnestis."
Tai vīns jauneklis daguojis soka jam: „Kad atdūsi man sovu

meitu par sīvu, tad es braukšu meklēt."

Ķēniņš beja ar tū mīrā un īdevja jaunēklam vēstuli leidza

uz ceļa sacīdams: „Kad tu atrassi munu meitu, tad īdūsi jai šitū

vēstuli, lai jei tev tic, ka tu tāva svutīts."

Braucja jis, braucja par skaistim mežim, par augstim kol-

nim, tai jis braucja nazcik mēnešu. Jis jau beja ļūti nūvuordzis,
ka vairuok vair navarēja ceļūt, bet tja aiz kaida meža īraudzēja

skaistu pili: vysapkuort jai tecēja upe, ap upes molu auga skaisti

kūki un paša pils stuovēja duorzā, kai meitiņa rūzēs. Jaune-

klis nūsabreinuoja nu tik lela jaukuma un dūmuoja: „Varbyut,

ka šite ari ir ķēniņa meita."

Tad jis nustuodeja zyrgus un īguoja pils pogolma. Izīt pilis

kungs uorā, prosa nu jaunekļa: „Kuo tev šite vajaga?"

Jauneklis izstuosta, ka jis meklē zudušu ķēniņa meitu. Pilis

kungs sasadusmuoja, pajēmja sovu zūbynu un cierta ar tū jau-

nēklam. Jis uotri pagrīzuos, izruovja ari sovu zūbynu un kai

cierta, tai nūcierta jam golvu. Jaunēklis, īguojis vydā, staiguoja

pa vysuom istobuom, bet nikur nikuo naredzēja. Pēdīgi vīnā

mozā kambarī jis tūmār atroda ķēniņa meitu un īdevja jai la-

sīt tāva papeiru. Princese tyuleņ puorlasēja un lūti nūsaprī-

cuoja, ka tāvs jai atsyutēja taidu vēstuli.

Keniņa meita mudri sasataiseja un laides ceļa kupa ar sovu

gluobēju. Jī braucja, braucja tik ilgi, cik jauneklis beja braucis
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da meitai. Kad tyka golā pi tāva pilis un vacais ķēniņš īraudzēja

sovu meitu, tad jis nū prīcas nazvnuoja, ku dareit. Nyu jis soka

jaunēklam: „Par tū, ka tu atrodi munu zudušū meitu, es tagad

tev atdūšu jū par sīvu."

Ķēniņš sataisēja kuozas tik jaukas, ka vysim tyka paēst un

padzert, übogim un boguotim. Un es ari tur beju, ēžu, dzēru,

bet nu lela jaukuma mutī nikuo natyka. Daguoja sātā ēst pa-

ļāvu maizi un tai man nikuo laba nadatyka, nyu es ari nikod

vairuok naīšu uz taiduomi kuozuom.

4. Varonis izglābj trīs nolaupītas princeses.

1. 301 A. A, Aliņš ar Teodoru Kārkluvalku Rikterē.

LP, VII, 11, 19. IV, 6.

Vienam ķēniņam velns nozadzis trīs meitas. Tad divi ķē-

niņa dēli dabū no ķēniņa 2 mucas naudas un apsolās meitas uz-

meklēt. Meklēja — neatrada. Nu ķēniņš sūta izmanīgu kara-
vīru ķēniņa dēliem par vadoni un tas nu tas darītājs, šie tikai bie-

dros staigā līdz. let, iet — atron lielu mežu un mežā lielu pili,
kur mūžīgi pulka vēršu bijuši.

Tie aiziet medīt, viens mājā vāra ēst, ienāk svešnieks, lai

pārceļot pār slieksni. Labi — pārcel. Lai aizceļot aiz galda!

Aizcel. Lai dodot ēst. Labi. Ed — apēd visu to vērsi. Lai

vēl dodot. Neesot. Kā nav — sasitis pirmo ķēniņa dēlu krietni

un aizgājis. Pārnāk tie — sasistajam sāp galva. Kādēļ? Esot

dvingaina istaba bijusi... Bet izmanīgais karavīrs svešinieku

pašu sasitis asiņainu, tas aizvilcies pusdzīvs.

Pa šīm asinspēdām meklētāji iet pakaļ un atron alu. Kara-
vīrs nopin grozu, novij valgu, paņem maizi un galu līdz, piesien

valgam augšgalā zvārguli, lai dzird, kad apakšā raustīs, un do-

das lejup. Apakšā ierauga pili, kur pie vārtiem katrā pusē iz-

salkusi lauva. Karavīrs pārgriež vienu kukuli maizes pa vidu,

pasviež katram lauvam puskukuli un nu tie ielaiž šo pa vārtiem.

leiet pagalmā — tur 3 mājas. leiet pirmā mājā, atron jaunāko

ķēniņa meitu pie galda šujam. Karavīrs dod labdienu ■— šī nesa-

ņem, bet brīnās: „Kāds velns tevi te nesa?"

„Tads pats ka tevi!" šis atbild.

Nu viņa parāda pie sienas zizli, deviņi podi smagu, un spēka

un nespēka ūdeni. Karavīrs dzer no spēka ūdens vienu malku —

var jau pakustināt zizli, dzer otru malku — jau cilā, dzer trešo —

nu var kauties. Viņš pārmaina traukus un gaida velnu pārnā-

kam.
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Meita piesaka: „Velnam bus sešas galvas un viena cirtiena

tev galvas jānocērt, otrreiz cirst ne, citādi velns atdzīvosies!"

Tā notiek. Otrā mājā divpadsmitgalvju velns un trešā mājā

pats velnu ķēniņš, čūskas izskatā, stāv pieslēgts. Čūskai tāda

svilpīte, tiklīdz pasvilpo — tūliņ pulka velna puišu klāt, kas prasa,

ko likšot darīt! Karavīrs aiziet pie čūskas un saka: „Dodi man

savu svilpīti, es tevi par to palaidīšu vaļā!"
Čūska dod. Bet nu karavīrs saka čūskai: „Ko tu darīsi,

vaļā tikusi bez vajadzības? Tevi taču neviens neslēdza."

Čūska nesaka, ko tad darīšot, vaļā patikusi. Nu, ja nesaka,

karavīrs tad arī nelaiž vaļā, un tā palika pieslēgta. Nu karavīrs
aizved meitas pie alas un liek uzvilkt augšā. Tie meitas uz-

velk — pašu atstāj dibinā. Tad karavīrs otrā dienā pasvilpo

svilpīti, atskrien pulks velna puišu un iznes viņu virszemē. Kara-

vīrs pārnāk mājā.
Bet nu nāk kazas vecākam ķēniņa dēlam ar jaunāko ķēniņa

meitu. Tomēr jaunākā meita, nedrīkstēdama teikt — tāpēc ka

viltniekam zvērējusi — ka šis nava īstais glābējs, rauga citādi

atkratīties. Viņa saka uzmācīgajam brūtgānam: „Atrāki kāzas

nesvinēšu, iekams nebūsi apgādājis tādas kurpes, kas pašas mau-

cas kājā, un tādus lindrakus, kas paši velkas mugurā."
Vecākais ķēniņa dēls izskraidās — nevar nekur sadabūt. Bet

šīs ziņas nāca ausīs arī karavīram. Tas tūliņ sasvilpo ar svil-

pīti velna puišus un liek uztaisīt kurpes, kas pašas kājā maucas,

un lindrakus, kas paši mugurā velkas. Rīta agrumā karavīrs
aizsūta kurpes ar lindrakiem ķēniņa meitai — pats nenes — tā

par to aplam priecīga un to vien domā: „Cits nebūs sūtījis, kā

mans īstais glābējs."

Tomēr kad nu atnesējs nedrīkst teikt, ne arī saka, kas tas

sūtītājs, tad ķēniņa jaunākā meita atsaka itin gudri tā: „Kurpes

un lindraki būtu nu gan, bet vēl uz kāzām vajaga uztaisīt di-

manta tiltu pār mūsu upi līdz pašām pils durvim."

Labi. Tas pāriet mājā, pasaka visu karavīram. Tad naktī

karavīrs pasvilpo svilpīti, atsauc velna puišus un liek dimanta

tiltu pār upi celt. Rītā tilts laistās kā saule, un vecākais ķēniņa
dēls manīgs pie ķēniņa šurp, viņš šonakt, visiem guļot, esot uz-

cēlis skaisto dimanta tiltu. Lai nu tūliņ jūdzot zirgus — viņš
braukšot pār savu tiltu ar jaunāko meitu uz karstām pēdām lau-

lāties, citādi tā izgudrošot atkal kautko jaunu, lai kāzas novil-

cinātu. Ķēniņš ļaujas arī ierunāties. Nu sajūdz zirgus un kāzi-

nieki brauc, ka viz vien, pār vareno dimanta tiltu. Bet karavīrs
gudrībā bija pārāks. Pašā tilta galā viņš aizsvilpojis velna

puišus, tos citus pārlaidis atpakaļ, vienu vienīgu paturējis un tam

pieteicis tā: „Ņem slotu, labi vecu slotu, un slauki upes malā,
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tilta galā, tīšām dūņas no niedrēm uz sausuma. Izslaucījis dū-

ņas, gaidi kāziniekus braucam un drāz tad dubļaino slotu ar dū-

ņām pašam brūtgānam acīs!"

Velna puisis arī tā dara. Kā brauks brūtgāna rati patlaban
no tilta nost, tā slota ar dūņām šim taisni acīs un nu lepnais jaun-

kundziņš tāds, kā nekur likt; bet brūtei pašai ne dūņu pilītes ne-

bij uzsprādzis.
Kāzinieki apstājas: „Kas tas?"

Nu brūtgāns kauna to vien mak izsaukt: „Kas tev to lika

darīt?"

„Nabaga karavīrs man lika to darīt!"

„Kur viņš ir? Lai tulin nak uz pili!"
Labi. Šie visi griež zirgus atpakaļ uz pili un velna puisis

atkal steidzas ar ziņu pie karavīra. Atnāk karavīrs uz pili —

brūte to ierauga un tā pilnā kaklā: „Tas ir mans glābējs!"

Keniņš nu izprasa: „Ka? kas? kapec tulin man neteici?"

„Ka es varēju teikt? Man jau šiem viltniekiem, ķēniņa dē-

liem, uz plikiem ceļa galiem bija jāzvērē, lai saku, ka šie tie glā-

bēji."

Tagad viss naca gaisma. Abus ķēniņa dēlus tad lika noso-

dīt, bet karavīru salaulāt ar jaunāko ķēniņa meitu.

2. A. 301 A. Ābele Valkā, Magzin der Lett. lit. G. XVII,

1885, 1. p.

Vienam ķēniņam bīši trīs velli, kamēr jau no tēvu-tēvu lai-

kim ieslēgti mūra pagrabos, priekš kurim dzelzs dūris ar sti-

prām atslēgām bīšas priekšā. Kēnīns nevienam nav sacīš, kas

tur iekšā ir. Viņa trīs meitas gauži gribēšas zināt, kas tanīs pa-

grabos ir. Vie[n]reiz ķēnīns nav mājā. Viņas dabūšas tās at-

slēgas rokā, iet un atslēdz katra savas dūris vaļā. Tā velli tūlīt

no pagraba ārā, katrs savu meitu, cie[t] un pa caurumu ellē iekšā.

Ķēnīns nāk mājā, dabū zināt, kas noticis, liek tūlīt vienu

virsnieku ar veselu rotu zaldātu, lai vaktē pie cauruma. Tas iz-

vaktēš divpadsmit mēnešus, bet no meitām un no vellim ne sma-

kas nejūt. Otrs un trešais virsnieks ar' izvaktēš, katrs divpad-
smit mēnešus, bet nekā nedabū.

Tad viens vecs dzērājs vīrs, vārdā Plēša, iet pie ķēnīna

un saka, ka viņš gribot lūkāt, vai nedabū meitas rokā. Ķēnīns

par to loti priecājies un licis ātrumā visu sagādāt, kas pie tam

ir vajadzīgs, lai veco Plēšu varētu ellē laist. Ķēnīns nu devis

trīs visuzticamākos virsniekus un divpadsmit zaldātus. Tie no-

laiduši Plēšu vienā vannī ar garu vindu pa drīzuliem ellē. PlēŠa

to vie[n] piesaciš, ja viņš pa trim dienām vindu nekustinājot,
ta[d] viņš būšot no[st] būt.
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Plēsa tūlīt atrada pirmo meitu, kura sidraba kambarī dzī-

vāja, un viņai skaists kronis bij galvā. Plēsa deva labu dienu.

Šī atbildēja: „Labdien, Vec-Plēša! Kas tevi te nesa? Mans vīrs

i stiprs, tevi nokaus."

Pieša atbildeš: „Na, na! es jau naču tev pakala."

Tur istabā uz loga bīšas divi glāzītes ar zālēm. Vienā tādas

zāles: ja iedzer, ta[d] paliek gauži stiprs, un otrā atkal tādas:

jā iedzer, ta[d] paliek gluži ulens. Tā meita nu devusi Plēšam

iedzert tās stiprās zāles, un to vietā ielēsi tās ulenās zāles. Nu

aizgāš Plēša gultā gulēt.
Uz pusdienu nāk velis mājā. Viņam bīšas trīs galvas un dzelzs

nagi. Viņš sācis osties un sacīt: „Te ir tīri kā kristītu cilvēku

smaka."

Sieva atbildēsi: „Man te viens radnieks no teva atnācis."

Velis prasīš: „Kur viņš ir?"

Sieva teikusi: „Tur gulta gul."
Velis gāš aptaustītu. Ar saviem dzelzs nagiem taustīdams,

iespiedis velis Plēšam degunu pavisam galvā iekšā, un nu sē-

dies pie galda, sācis ēst un ar' dzert no tām ulenām zālēm, do-

mādams, ka tās tās stiprās esot.

Plēša gultā noglāstīš vie[n] savu degunu, ta[d] lēcis augšā,
ķēris vella zobiņu un ar to nocirtis vellam vis's trīs galvas kā

leitenes no[st].
To dienu un nākušo nakti viņš palicis pie tās pirmās mei-

tas; otrā dienā gāš pie otras meitas, kura zelta istabā dzīvāsi,

un to sveicināš. Tā atbildēsi tāpat kā pirmā: „Labdien Vec-

Plēša! Kas tevi te nesa? Mans vīrs ir stiprs, tevi nokaus."

Pieša atbildeš: „Na, na! es jau naču tev pakala."

Tā otra meita ar zālēm tāpat darīsi kā pirmā. Uz pusdienu

nācis velis mājā, tam bīšas sešas galvas un ar' dzelzs nagi. Ar'

sācis ostīties un sacīt: „Te ir kristītu cilvēku smaka."

Sieva atteikusi: „Man te viens radnieks no tēva atnācis un

tagad gultā gul." Velis gāš taustītu un iespiedis divas ribas. Nu

sēdies pie galda, sācis ēst un dzert no tām ulenām zālēm.

Pieša noglāstīš vieļn] savas ribas, lecis augša un nocirtis

vellam vis's sešas galvas.

Trešo dienu Plēša gāš pie trešās meitas. Tā dzīvāsi dimanta

kambarī, un to viņš ar' sveicināš. Tā akai atteikusi tāpat kā tās

divas: „Labdien, Vec-Plēša! Kas tevi te nesa? Mans vīrs stiprs,
tevi nokaus."

Pieša atbildeš: „Es jau naču tev pakala."

Trešai meitai bīš Kristīna vārdā. Ta iedevusi Plēšam tās

stiprās zāles, un to vietā ielēsi tās nestiprās zāles.
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Uz pusdienu nak velis maja ar deviņi galvām un dzelzs na-

gim. Tas velis ar' akai saka: „Te ir kristītu cilvēku smaka."

Kristīna atbild: „Man te viens radnieks no teva atnācis un

tur gultā gul."
Šis nav gāš Plēšu taustītu, viņš sēdies vie[n] pie galda un

sācis ēst. Jā šis ar' ietu Plēšu taustītu, tad viņu pagalam no-

spiestu.

Nu Plēša uzlēcis no gultas, saķēris vella zobiņu un nocirtis

astoņas galvas, bet devīto nav spēš; ar to sācis velis pretī ņem-

ties. Plēša uzsaucis: „Kristī, svied vellam pirkstis acīs!"

Kristīna iesviedusi vellam pirkstis acīs, un Pieša vareš no-

cirst devīto galvu ar.

Plēša nu gāš pie vindas un kustināš, lai šie augšā zin, ka

viņš vēl ifr] dzīvs. Meitām nav vis bīš labs prāts no elles iziet;

viņām žēl bīš atstāt savus kamburus. Plēša teicis: „Tā i[r] maza

lieta. Tos es varu līdz ņemt."

Plēša sacīš: „Par kamburiem bīš, par vistas poutim lai pa-

liek!" un ielicis vis's trīs kalītē. Meitas gribēšas, lai Plēšu pa-

priekš uzvelk, bet Plēša teicis: „Nē! es jūs papriekš uzvadīšu

un smuki vannī iesēdināšu."

Meitas sāka žēloties: viena, ka skaisto kroni, otra, ka bren-

gās kurpes, un trešā, ka smukuos kleitus būšot saburnīt pie augšā
vilkšanas.

Pieša teicis: „Par kroni bīš, par puķīt' lai paliek!" un uz-

spraudis uz cepuri.

„Par kurpēm bīš, par siksnim lai paliek!" un iebāzis kale.

„Par kleitim bīš, par lupatim lai paliek!" un ielicis kalē. Nu

ielicis vis's trīs meitas, smuki vannī un devis zīmi, lai velk.

Virsnieki uzvilkuši meitas un nav vai[rs] gribēši Plēšu

vilkt; bet meitas teikušas: „Viņam ir dārgas lietas klā[t], mēs

bez tām nevaram būt."

Nu ticis Plēša ar' uzvilkts gandrīz līdz cauruma galam; bet

kad virsnieki pamanīja, ka Plēšam nekādu lietu nav klā[t], tad

ielaida akai ellē iekšā, ka drīzuli vie[n] norūca, un paši gāja ar

meitām pie ķēnīna un sacīja, ka viņi esot meitas izglābuši, bet

nezinot, kur vecais Plēša esot palicis.
Nabags Plēša nu staigāja gluži bēdīgs un badā nonīcis pa

elli, kamēr uz vieļnļreiz uzgāja vella ābeļu dārzu, un pie vienas

ābeles bīš viens radzīns piesiets. Plēša sāka pūst pie tā radzīna.

Ta[d] atskrēš viens vella kalps un prasīš: „Cienīgs ķēniņš, kas

tev trūkst?"

Pieša atbildeš: „Dodat man žigli est!"

Tūlīt tika visādi ēdieni un dzērieni salikti uz galdu. Pieša nu

ēdis un dzēris, ko vieļn] spēš, tad gāš pie radzīna un pūtis akai
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Ta[d] vella kalps atskreš un prasīs: „Cienīgs ķenīns, kas tev

trūkst?"

Pieša teica: „Oadajat man zirgu, ko uz Vidzemi sērstu jat!"
Plēšam tika iedota liela vārna, ar to viņš izjāja no elles ārā.

Nu dabūja dzirdēt, kas virsnieki paši par glābējim uzdevu-

šies, un katrs būšot vienu ķēniņa meitu precēt. Pirmā meita ne-

iet, kamēr viņai tādu kroni do[d], kā velis ellē devis. Otra meita

neiet, kamēr viņai tādas kurpes do[d], kā velis ellē devis. Un trešā

ar' neiet, kamēr viņai tādus kleitus pagādā, kā ellē bīši. Nu tiek

izsludināts pa visu ķēnīna valsti, ka tas, kas minētās lietas

var taisīt, dabūs lielu maksu. Plēša do[d] ziņu, ka viņš tādu

kroni gan varot taisīt, jā viņam sieku sidraba naudas maksās

un vienu zaldātu par vakti dos, ka viņš nepiedzer un neapgu-

ļās; tad līdz rītam būs gatavs.

Plēšam tiek apsolīts sieks naudas un arī zaldāts par vakti

dots. Viņš padzer pats, piedzirda zaldātu un gul abi divi līdz

rītam. Rītā agri virsnieka sulainis ar sieku naudas klā[t], lai

do[d] kroni. Plēša citim neredzot noņem puķīti no cepures un

saka: „Par puķīti bīš, par kroni lai paliek!" Plēšam kronis ga-

tavs.

Otra meita neiet, kamēr viņai tādas kurpes gādā, kā viņai
velis ellē devis. Tās Plēša pataisa tāpat kā kroni par divi sieki

sidraba naudas. Un trešai meitai Plēša kleitus pataisa par trīs

sieki sidraba naudas.

Nu visām trim tiek vienā svētdienā kāzas taisītas, un ar lep-
nām karītēm tiek uz baznīcu vestas. Vecais Plēša iet pa celu
priekšā, ņem savus trīs poutus no kules ārā, sviež zemē un saka:

„Par poutiem bīš, par istabām lai paliek!" Tūlīt stāv ceļmalā
viena sidraba, otra zelta, trešā dimanta istaba, tik skaistas, kā

pasaulē vēl nekad nav redzētas. Ķēnīna meitas tur garēm

braukdamas ierauga savas istabas, tūlīt no vāģiem ārā, istabās

iekšā un par lielu brīnumu atrod tur veco Plēšu priekšā. Nu tik

zināms, ka Plēša ir tas izglābēš un ne tie virsnieki. Tie tika vis'

trīs pakārti. To vecāko meitu ieņēma Plēša, un tās divas tāpat

neprecēšās savu mūžu nodzīvoja. Kad vecais ķēnīns nomira;

tad Plēša tika par ķēnīnu uzcelts.

3. A. 301. A. Alfrēds, „Pasakas" 1893, 11.

Dzīvoja kāds ķēniņš. Tam bija trīs gauži skaistas meitas.

Ķēniņš loti mīlēja ar kuģiem braukt. Viņam bija liels pulks da-

žādu kuģu. Reiz viņš lika uzbūvēt kuģi no tīra zelta. Kad kuģis

jau bija gandrīz gatavs, tad pie ķēniņa pieskrēja balodis un sa-

cīja: „Ķēniņ, ja tev tavas meitas mīlas, tad nelaid viņas nekad

uz šī kuģa, citādi tās aizbēgs."
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Ķēniņš arī apņēmās baloža vārdiem paklausīt un lai viņa

meitas kā lūgdamās lūdzās, viņš tām taču neatjāva ar jauno kuģi

pabraukties. Reiz tās tomēr, tēvam mājā neesot, aizgāja uz jūr-
malu un uzkāpa uz skaistā kuģa. Bet tikko tās bija sākušas to

apskatīt, kad sacēlās liela vētra, ūdens ap kuģi sāka vārīties kā

katlā, kuģis tapa atrauts no enkuriem un aizskrēja šņākdams

un krākdams zilajā jūrā.
Tēvs mājās pārnācis un meitas neatradis, steidzās tūlīt uz

jūrmalu, un kad arī kuģa tur neatrada, tad viņš noprata, kas bija

noticis. Gauži noskumis, viņš atgriezās savā pilī un izsolīja lielu

zumu naudas un vienu meitu tam par sievu, kas zudušās prin-
ceses atkal atvedīšot pie viņa. Atradās arī vīrs, kara virsnieks

Drošulis, kas apņēmās princeses uzmeklēt. Viņš lika sarīkot lielu

kuģi, ielikt tur iekšā barību uz astoņiem gadiem, izraudzīja sev

divus drošus kareivjus par pavadoņiem un tad devās ceļā. Pro-

jām braucot, tiem vēl ķēniņš no malas sauca pakal: „Ja jūs manu

meitu neatvedīsit, tad tas būs jūsu gals, tiklīdz jūs pārnāksit

mājā."
Trīs gadi bija Drošulis ar saviem biedriem pa jūru apkārt

maldījies, kad viņš beidzot piebrauca pie kādas svešas jūrmalas,
kur zelta kuģis stāvēja noenkurots. Drošulis lika savu kuģi klāt

piebraukt un uzkāpa tad uz zelta kuģa. Tur viņš nevienas dzīvas

dvēseles neatrada. Kuģis bija gluži tukšs. Taču viņš domāja,
ka princeses nevarot tālu no kuģa būt un tāpēc apņēmās šo ap-

gabalu izmeklēt.

Kuģi noenkurojuši, tie gāja jūrmalā. Netālu no krastmalas

viņi uztaisīja telti, viens kareivis palika tajā ēdienu taisīdams, ka-

mēr Drošulis ar otru kareivi devās princeses meklēt.

Ap pusdienas laiku pie telts pienāca milzīgs vīrs un prasīja,
lai viņam dodot ēst. Kad kareivis nekā par to negribēja dzir-

dēt, tad milzis to nežēlīgi sasita, izēda visu ēdienu un tad aizgāja
projām.

Vakara, kad biedri nāca maja, sētnieks tiem ar stīviem lo-

cekļiem nāca pretī un stāstīja, kas viņam bija gadījies.

Otra diena Drošulis atstāja otru kareivi maja par pavāru.

Arī šim negāja labāk ar svešo nekaunīgo milzi.

Trešā dienā palika pats Drošulis mājā, lai redzētu, kas tur

īsteni notiek. Ap pusdienas laiku arī atnāca tas pats milzis un

prasīja, lai dodot ēst.

„Labprat," Drošulis atteica, „nac tik un sēsties man pretī!"
Milzis arī nelikās sev divreiz sacīt, bet sēdās tik klāt un ēda

dūšīgi. Kad bija paēduši, tad Drošulis stāstīja milzim, ka viņš

meklējot trīs zudušas princeses, vai viņš, kas zin, nezinot, kur

tās varot atrast? Milzis to dabūjis zināt teica: „Zinu gan, kur
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tas princeses atrodas. Paradīt ar tev viņas varu, bet projām

vest tu viņas nedrīksti."

„Labi, labi," Drošulis atbildēja, „tik aizved vien mani pie

viņām."

Milzis bija ar to mierā un abi taisījās ceļā. Bet milzis ar

pāra soļiem aizskrēja tik tālu, ka Drošulis tā ir saredzēt vairs

nevarēja. Viņš sāka tam kliegt pakal, un nu milzis atnāca atpa-

kaļ. „Ha, zēn," viņš smējās, „tu man vis līdzi neiziesi. Sēdies

uz maniem kamiešiem, rau tā! tad es tevi nesīšu."

Drošulis paklausīja un uzsēdās milzim uz kamiešiem. Milzis

nu ar maz soliem aizskrēja bez gala tālu un uzkāpa kādā loti

augstā kalnā, kura galā bija skaista pils.

Šinī pilī milzis Drošuli ienesa un to no kamiešiem nocēlis,
iekrita pats kādā gultā un cieti aizmiga.

Drošulim, milzi gulošu redzot, uznāca domas to nokaut. Viņš
izvilka zobenu un ar vienu cirtienu nocirta milzim galvu. No tā

nu izšāvās liela asiņu strāva un plūda pār gultas malām kam-

barī.

Drošulis, milzi nokāvis, gāja tālāk pilī iekšā. Kādā gauži
skaistā istabā viņš ieraudzīja meklētās princeses pie galda sē-

dam un šujam. Princeses taisīja dārgu brūtes uzvalku, jo uz

rītdienu bija noliktas vecākajai māsai kāzas ar briesmīgo milzi.

Drošuli ieraudzījušas, princeses loti iztrūkās. Vecākā tam uz-

sauca: „Vai Drošulīt, kā tu esi iedrošinājies še ienākt? Bēdz

labāk čakli projām, jo kad mans brūtgāns pārnāks, tad viņš tevi

uz vietas nožņaugs."

~Esiet tik mierīgas!" Drošulis atteica, „viņš jau ir pagalam
un nevar nekā vairs darīt. Bet jūs esiet vispirms sirsnīgi svei-

cinātas no jūsu tēva un taisāties tūlīt man līdz uz dzimteni."

Princeses salasīja visus savus dārgumus un rotas lietas, un

gāja Drošulim pakal. Kad tie priekšistabā nonāca, tad tikko va-

rēja izbrist caur asinim, kas no milža iztecēja.
No pils ara tikuši, tie čakli steidzas no augsta kalna leja uz

jūrmalas pusi. Bet viņiem ceļa gabals, ko milzis ar divi soliem

bija nogājis, bija jāiet četri gadi. Beidzot tie nonāca jūrmalā,
kur abi zaldāti arvien vēl dzīvoja un gaidīja savu vadoni pārnā-

kam. Kareivji apsveicināja Drošuli ar lielu prieku. Šis tiem pa-

vēlēja, lai uz rītdienu visu sataisot, kā varot agri projām braukt.

Tad viņš apgulās, un no ceļošanas noguris būdams, cieti aizmiga.
Tikko tas bija noticis, tad viņa blēdīgie biedri gāja pie prince-

sēm, un apdraudēdami tās ar nāvi, piespieda apzvērēt, ka viņas

mājā sacīšot, ka šie esot viņas izglābuši. Drošuli tie gribēja no-

kaut, bet uz princešu gaužu lūgumu, viņi atlaidās no šā nodoma
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un nosprieda ielikt viņu koka kuģī un palaist jura. Ka sacīts,

tā darīts.

Viņi Drošuli viegli saņēma, lai tas neuzmostos, un aiznesa

uz koka kuģi. Vecākā prince.se vēl aizgāja Drošulim vietu uz-

taisīt, un to darīdama, viņa ielika tam pagalvī savu brūtes uz-

valku, ko bija līdzi paņēmusi. Tad kareivji nolika tur savu virs-

nieku un paši līdz ar princesēm uzkāpa uz zelta kuģa un aiz-

brauca. Bet briesmīgas vētras tos dzenāja šurp un turp, tā kā

tie nekādi nevarēja tikt malā.

Turpretī Drošuļa kuģis peldēja, laba ceļa vēja dzīts, taisni

uz dzimteni un drīz apstājās pie tās pašas vietas, kur viņš priekš
gandrīz astoņiem gadiem bija izbraucis. Nu tik vēl Drošulis at-

modās. Apskatīdamies, kur viņš atrodas, un sevi vienu atraz-

dams, viņš saprata, kas bija noticis. Drošulis bija neganti pie-

krāpts. Viņš nu pārdomāja, kas darāms. Pie ķēniņa iet viņš

nedrīkstēja. Tāpēc viņš apņēmās uzturēties kādu laiku dzim-

tenē par svešnieku, lai noskatītos, ko viņa biedri dara un vai

tie jau ir pārnākuši.

Apģērbies citās drēbēs un arī princeses brūtes rotu līdz paņē-

mis, viņš apslēpa kuģi biezā niedrājā un tad gāja uz pilsētu. Tur

viņš dabūja dzirdēt, ka viņa biedri ar abām jaunākajām prince-
sēm šodien kāzas dzerot, bet vecākā princese esot teikusi, ka

tikai pie tā iešot, kas viņai atnesīšot tādu brūtes uzvalku, kāds

tai bijis tālu aiz jūras.

Drošulis to izzinājis, aizgāja uz pili un lika sevi pieteikt ve-

cākajai princesei. Tikko šī Drošuli ieraudzīja, tad viņa krita

tam ap kaklu, veda to pie ķēniņa un izstāstīja, ka šis esot īstais

glābējs, bet viņa biedri tik viltnieki un blēži. Par pierādījumu
Drošulis parādīja paģērēto brūtes uzvalku.

Ķēniņš nu vairs nešaubījās, ka Drošulis esot viņa meitas

glābējs. Viņš tam deva vecāko princesi par sievu, bet abus blē-

dīgos kareivjus pavēlēja nokaut.

4. A. 301. A. R. Zīverts Gravendalē, A. Bīlenšteina kr.,

LP, 11, 115, 32. AŠ, 11, 86 d.

Vienam ķēniņam bija trīs meitas; tās gulēja vienā kambari

un visas trīs vienā naktī izzuda. Tad ķēniņš sūtīja savu sulaini,

kučieri un kambarjunkuru meitas meklēt, teikdams: „Ja jūs vi-

ņas nedaboniet, tad galvas nost!"

Šie nu gājuši, gājuši — trīs gadi sagājuši un beidzot iegājuši
biezā mežā, kur atraduši māju bez neviena cilvēka. — Bet kūtī

bijuši pulka tītaru un stallī 6 ķēves. Tad šie atstājuši kučieri, lai

izceptu vienu tītaru un paši aizgāja tālāk izmeklēt, pameklēt.
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Tītars patlaban bijis gatavs, te iznācis no meža liels vīrs —

katrā rokā auzu maiss, siena kaudze mugurā — padevis ķēvēm
ēst un ienācis istabā. Bet kad lielais redzējis cepto tītaru, tad

aizķīlējis un aizbāzis kučierim ar tītaru muti ciet un aizgājis.
Kučieris mocījies nejauki. Pārnākuši šie abi, izkārnījuši kučie-

rim muti un pametuši sulaini citu tītaru cept. Bet sulainim tāpat

izgāja. Nu palika kambarjunkurs mājā tītaru cept. Cepis, cepis —

atkal lielais vīrs klāt. Bet kambarjunkurs ar lielu vāli rokā uz-

saucis lielajam: „lesim bārdām mēroties!"

Un tur stallim bijis mazs lodziņš. Nu nostājušies abi: viens

vienpus lodziņa, otrs otrpus un tad kambarjunkurs uzsaucis šim:

„Bāz savu bārdu papriekšu lodziņam cauri!"

Šis bāzis arī; bet nu kambarjunkurs aptinis šā bārdu ap

vienu roku un ar otru tikām velējis lielo ar savu vāli, kamēr iz-

rāvis bārdu un iebēdzis alā. Kambarjunkurs dzinies alā pakal
(tā bijusi dikti dziļa) un atradis vienas durvis. Atrāvis tās —

iekļuvis lielā istabā, kur vecākā ķēniņa meita sēdējusi saslēgta un

vaicājusi: „Kur jūs, kambarkungs, te ienācāt?"

Šis atteicis: „Es meklēju to tēviņu ar garo bardu, kas te

ieskrēja."

„Vai!" šī teikusi, „tas ir musu kungs, viņš ir slims tagad."

Kambarjunkurs gājis vēl tālāk un atradis ir vidējo ķēniņa
meitu saslēgtu. Tā tāpat teikusi; gājis vēl tālāk — atradis ir

jaunāko ķēniņa meitu. Tā tāpat teikusi. Gājis vēl tālāk — at-

radis garbārdas tēviņu guļam. Un tur bijis liels zobins. Paķēris
to un nocirtis tēviņam galvu.

Tad kambarjunkurs paņēmis visas trīs meitas, iznācis ārā,

iejūdzis 2 ķēves un nu visi seši pārbraukuši pie ķēniņa.

5. A. 301 A. Māturu Atis Grāvendālē, LP, VI, 116, 32. piez. AŠ.

H, 86 c. piez.

Vienam ķēniņam bijušas deviņas meitas, tās visas velns no-

zadzis. Otram ķēniņam bijuši deviņi dēli, tie gājuši meklēt. Bet

jaunākais no visiem dēliem bijis tas manīgākais un stiprākais,
tas nolaidies apakšzemē un izsūtījis ar kurvi meitas ārā; bet brāļi

viņu atstāju.ši apakšā.
[Jaunākam brālim tomēr izdevies tikt no apakšzemes laukā

un pierādīt, ka. viņš tas glābējs. Nu katrs dabūjis savu pelnītu

algu.]

6. A. 301 A. Grāvendālē. LP, VI, 115, 32 piez.

[Vienam ķēniņam bijušas deviņas meitas, un visas viņas pa-

zudušas. Otram ķēniņam bijuši deviņi dēli, kas uzņēmušies zu-

dušās ķēniņa meitas uzmeklēt. Viņi nonāk kādā tukšā mājā,
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kur vecākos brāļus kāds vīrs nopēris. Bet kad jaunākais palicis

mājā, tad tam izdevies nopērt šo vīru, kas pēc tam aizbēdzis.

Nu dzinušies pa pēdām bēglim pakal un atraduši, ka tas ielīdis

lielā dziļā alā. Tad ielaiduši jaunāko brāli ar garām virvēm

tai alā. Ejot pa alas dibenu, jaunākais brālis tūliņ ieraudzījis

zudušās ķēniņa meitas, un viena no viņām parādījusi šim velna

stipruma zāles un viņa lielo zobenu.]
Velns gulējis pašulaik aizkrāsni, kad jaunākais brālis iegā-

jis pie zudušām meitām. Tad viņš iedzēris stipruma zāles un uz-

licis jau vienreiz velnam smago zobenu uz krūtim. Velns tikai

iesaucies: „Kas nu? Vai nu jau odi kājās?" Un vēl neko.

Licis otrreiz zobenu, velns iesaucies: „Kas nu? Vai nu jau

mušas kājās?"
Licis trešo reiz, velns iesaucies: „Kas nu? Vai nu jau dun-

duri kājās?"

Un sākuši kauties. [Tikmēr kāvušies, kamēr jaunākais brālis

nocirtis velnam galvu. Ķēniņa meitas nu bijušas izglābtas un

brāli visas viņas uzvilkuši ar visām virvēm augšā, bet jau-
nāko brāli atstājuši alas dibenā. Tas pa apakšzemi staigādams,

uzgājis lielu ērgli, kas apsolījies iznest viņu virszemē.]
Kad ērglis iznesa jaunāko brāli no zemes apakšas ārā, un

viņš pārgājis mājā, tad brāli jau vilkuši lozes, kam piekrīt jau-
nākā ķēniņa meita. Bet viņš atņēmis jaunāko un apprecējis to

pats.

Tad pēc kāzām izcēlusies nikna slimība. Visi astoņi brāli

ar savām sievām apmiruši, tikai jaunākais brālis ar savu palicis
dzīvs.

7. A. 301 A. J, Kungs Liel-Ezere, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 21. AŠ, 11, 86 c.

Vienam ķēniņam bijusi viena vienīga meita. Tā sapņojusi
trīs naktis no vietas, ka astoņpadsmit gadu vecu viņu velns no-

zagšot. Ķēniņš nu drošības labad licis celt tādu istabu no dzelzs

vien, un saturējis savu meitu līdz astoņpadsmitajam gadam. Pēc

astoņpadsmitā dzīvības gada tad izlaidis gan meitu ārā; bet kur

vien gājusi, devis trīs virsniekus un vienu zaldātu par sargiem

līdz.

Bet vienu dienu šī staigājusi gar jūrmalu un ieraudzījusi laivu,
ko nekad nebija redzējusi. Vaicājusi saviem sargiem, kas tā par

lietu?

„Ta ir laiva, ar to brauc pa ūdeni."

Nu šī par varu grib laivā kāpt un arī iekāpusi; bet līdz arī

labi iekāpusi, tā laiva sākusi iet un iet un aizgājusi pa jūru ar visu

meitu, lai sauc, lai dara, ko grib.
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Ko nu? Šie četri palikuši malā un domājuši: nelabi ir, jāiet

pie ķēniņa izteikt, kā noticis. Ķēniņš sacījis: „Neko darīt — brau-

ciet pa jūru meitu meklēt, un kas atradīs, tam atdošu viņu par

sievu."

Šie visi četri sēdušies laivā un izbraukājuši jūru krustiem,

šķērsām; beidzot atraduši vienu salu, ar biezu mežu apaugušu,
Domājuši: „Kad tikai te nebūs?" un apstājušies malā.

Otrā dienā viens virsnieks palicis pie laivas ēdienu vārīt;

tie divi virsnieki ar zaldātu izklīduši pa mežu, meitu meklēdami.

Bet ēdiena vārītājam ievajadzējies malkas. legājis mežā un sā-

cis kokus cirst malkai. Te piestājies svešs cilvēks un nejauki sa-

sukājis šo par to, ka jaunus kokus apkapājis, vai nevarējis pa

zemi lūzušus palasīties.

Tā visi trīs virsnieki, pa kārtai vien, katrs savā dienā dabū-

juši sukas; tiekai ceturtā dienā zaldāts nedabūjis: tas lasījis sau-

sumus pa zemi.

Pēc tam visi četri šķīrušies, un katrs uz savu roku meklējis
meitu mežā. Un neviļot zaldātam laimējies vienu caurumu at-

rast. lelīdis caurumā — atradis istabas; staigājis pa istabām —

atradis meklējamo ķēniņa meitu. Bet tur tais istabās bijušas trīs

glāzes pielietas. Ķēniņa meita ieteikusi, lai tās izdzerot. Šis iz-

dzēris un tūdaļ palicis aplam stiprs. Tad tur vēl bijis zobins baļķa
lielumā. Meita teikusi: „lekams šo zobiņu nejaudi kā spalvu vi-

cināt, tu velnu nenomāksi, jo drīzi tas pārnāks gulēt un guļot viņa

gulta skraidīs drīzi uz priekšu, drīzi atpakaļ. Ja velns vilks dvašu

uz iekšu, tad paskries uz priekšu, ja pūtīs uz āru, tad skries at-

pakaļ; bet tad ievēro labi: tiklīdz gulta trešo reizi paskrien at-

pakaļ, cērt velnam ar lielo zobiņu."

Labi. Šis tā darījis un patiesi nokāvis velnu. Nu sasējuši
velna mantas nastās un gājuši pie laivas, kur atraduši trīs virsnie-

kus jau priekšā. Bet nezin kā zaldāts pie laivas atminējies: viens

mantas sainis esot aizmirsies velna mājoklī, viņam jāaizskrienot
vēl tam pakal, lai pagaidot!

Šis aizskrējis; bet virsnieki negaidījuši vis. Aizbraukuši ar

meitu pie ķēniņa, piekodinādami pie nāves, lai meita sakot tē-

vam, ka viņi tie atradēji.

Zaldāts, nabadziņš, nu bijis lielās sprukās. Viņš staigājis,

staigājis pa salu un beidzot turpat velna mājoklī pamanījis mazu

stabulīti. Sācis stabulēt no gara laika. Bet tā tūliņ gadījušies
visuvisādi mazie putniņi, vaicādami, kas darāms?

„Darāms, darāms! Ko es zinu, kas darāms? Ja jums nekā

nav ko darīt, savijiet man no smilgām tādu striķi, kas nav pār-

raujams."
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Šie vijuši, vijuši, nevarējuši tadu novīt, jo zaldāts, pec tā

dzēriena bijis aplam stiprs.
Otra diena atkal stabulējis. Nu sagadījušies lielākie putni,

visuvisādi, vaicādami, kas darāms?

„Darams, darāms! Sapleviniet spārnus un izvejojiet ar spār-

niem man šo jūru sausu, lai varu tēvu zemē pārklūt!"

Putni vējojuši, vējojuši, nevarējuši juru sausu izvejot.
Treša diena atkal stabulējis. Nu atlaidies liels, liels putns,

vaicādams, kas darāms?

„Aiznes mani tevu zeme!" zaldāts atteicis.

Ja, tūliņ! Lai tikai kāpjot mugurā. Zaldāts nu paņēmis lielo

zobiņu, mantas saini un pārlaidies putna mugurā tēvu zemē, da-

būjis ķēniņa meitu par sievu un dzīvojis laimīgi; bet šos trīs mel-

kuļus ķēniņš notiesājis.

Pi ezī m c. Ūziņniekos teikts, ka velnam (apakšzeme) maja nākot, liela

auka sacēlusies un pils ātri griezusies uz vistas kājas riņķī.

8. A. 301 A. M. Stārķis Lielvārde, Ausekļa atl. r.

LP, VI, 115, 15 d. AŠ, 11, 86 g.

Vienam ķēniņam reiz nozudušas trīs meitas. Izmeklējis 4 vī-

rus: trīs jaunus, vienu vecu, un sūtījis meitas meklēt. Tie jājuši,

jājuši — atraduši lielu, lielu pili pilnu ar vēršiem. Rītā vecais

ar divi jauniem aizgājis pilsētā, meitas meklēdams. Viens jau-
nais turpretim palicis pilī un vārījis vērsi vakariņām. Kamēr tur

vārījis, ienācis Misiņbārdis un izrijis katlu. Otrā un trešā dienā

tiem jaunajiem izdevies tāpat. Ceturtā dienā vecais pats

vārījis vērsi un nedevis Misiņbārdim katlu izrīt. Misiņbārdis par

to sācis spēkoties: bet vecais Misiņbārža bārdu iespīlējis bluķī —

tas pazudis.

Rītā atraduši vienā pils istabā lielu, dziļu caurumu. Vecais

ielaidies pa caurumu un dibinā atradis zudušās ķēniņa meitas. Bet

meitas bažījušās: „Kā mēs izkļūsim laukā, jo esam otrā pasaulē."
Tomēr vecais atradis turpat stabulīti. Ka to pastabulējis —

atskrējuši mazi velnēni kā skudras: ko pavēlot?

„Pieslieniet dzelzs trepes līdz augšai, ka varam ara izklut!"
vecais velnēniem pavēlējis.

Velnēni pieslējuši garas, garas trepes un nu vecais ar meitām

uzkāpuši šinī pasaulē.

94 A. 301 A. A. Māturs Grāvendālē. LP, VI, 115, 15 d. piez.

AŠ, 11, 86 f.

Zaldāts ar divi ķēniņa sulaiņiem gājis ķēniņa zudušas meitas

meklēt.

Galu varot, ienācis Spicbarzdis un iesviedis riekužu pelnu

katlā abiem sulaiņiem; bet kad trešā dienā arī zaldātam iesviedis
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pelnus, tas saķēris Spicbārzdi aiz svārku stūra un pēris ar siksnu.

Spicbārzdis lūdzies: viņš došot mazu svilpīti, kad to pasvelpjot,
tad atnākot 13 mazi vīriņi un padarot, ko vien liekot. Bet lai viņu
vairāk neperot.

Zaldāts paņēmis svilpīti un tomēr pēris, kamēr Spicbārzdis

pateicis, ka zudušās ķēniņa meitas esot zemes apakšā. Lai laižo-

ties pa to un to caurumu lejup, tad atradīšot.

Labi. Aizgājis pie lielā cauruma, bet tur bijis liels, liels

akmens virsū. Nu pasvilpis svilpīti. Atskrējuši 13 vīriņi un no-

vēluši lielo akmeni. Lejā atradis 3 pilis un katrā pilī vienu zu-

dušo meitu. Atpakaļ nākot, katra meita iedevusi mazu balviņu;
tiklīdz šīs trīs balviņas pagrozījis — visas trīs pilis pašas nāku-

šas līdz. Pie cauruma sulaiņi meitas uzvilkuši, zaldātu atstājuši
apakšā. Nu zaldāts bēdās atkal atminējies svilpīti. Tūliņ saskrē-

juši mazie spicbārzdīši un apgādājuši lielu pinkainu runci. Zal-

dāts sēdies runcim mugurā un izkļuvis laukā. Pārgājis pie ķē-

niņa — trīs meitas nākušas pretim un bučojušas šim roku par to,

ka nebijies viņām pakal līst un izpestīt. Sulaiņus, kas ķēniņam

bija melojuši, ka viņi tie izglābējii, nu notiesājuši, bet zaldāts ticis

ķēniņam par znotu.

10. A. 301 A. P. Lielupis V c c-Pi ebal g ā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 16. AŠ, 11, 86 h.

Reiz viens loti stiprs un skaists jauneklis apmaldījies biezā

mežā. Pret vakaru saticis vecu vīriņu un vaicājis tam: vai jele
nezinot kaut kādu mājiņu, kur nakti pārgulēt? Vīriņš parādījis

lielu, lepnu pili, bet piebildis: diezin, vai tur varēšot gulēt, tur ne-

liekot gulētājus mierā.

„Nekas!" jauneklis atteicis, ~esmu stiprs un man tadi trau-

cētāji ne nieka nepadarīs."
Labi.. legājis pilī, apskatījies: nav neviena paša cilvēka;

galdi, gultas gan būtu, bet ne gultas ir uztaisītas, ne galdi apklāti,

ne šis, ne tas.

„Ē!" viņš nočukstējis, „kaut nu butu kaut kas ieēst, ta esmu

izsalcis!"

Tikko to izteicis, te dzirdējis tupelītes šurp, turp šļūcam, un

skrējām un traukus šķindam un klabam. Un viens, divi — galds

apklājies ar labākajiem ēdieniem. Paēdis, Dievam tencinādams,

un domājis tā: „Nu tikai trūkst gulta, tad viss."

Tikko to izčukstējis, te atkal dzirdējis tupelītes šurp, turp

šļūcam un skrējām un gultas drānas čakstam un čabam. Un viens,

divi — gulta bijusi uzčubināta; bet kas čubinājis, to neredzējis.

Licies gulēt. Gulējis, gulējis — uz reizi dzirdējis lielu troksni,

itkā skārdes gabalu gar zemi vilktu, tādu. Atvēris acis — kas ir?
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Redzējis: mazs, mazs vīrelis ar tik garu misiņa bārzdu, kā pa

kājām pašam vazājusies, pielīdis pie gultas un ne par šo, ne par

to, sagrābis jaunekli un nosviedis pagultā. Jauneklis izlīdis un

brīnīdamies vaicājis, par ko viņš viņu mētājot, neļaudams gulēt?
Vīrelis atteicis: „lekams tu man nepārvedīsi to keniņa meitu,

ko velns man atņēma, miera šeitan nedabūsi."

„Kur tad tava keniņa meita atronama?" šis vaicājis.
Misiņbārzdainis nu paņēmis jaunekli pie rokas, aizvedis aug-

stā kalnā, parādījis dadžiem apaugušu pekli un licis, lai kāpjot
grozā, viņš tad ar virvi nolaidīšot dibinā pie ķēniņa meitas.

Jauneklis nolaidies apakšā un atradis velnam loti labu mā-

jokli. Bet pats velns ar deviņām galvām bijis atlaidies birzes

paēnā un licis meklējamai ķēniņa meitai galvu kasīt. Šī kasījusi,

kasījusi, kamēr iemidzinājusi velnu. Nu jauneklis piegājis tuvāk

un izstāstījis, kā īsti nācis. Meita teikusi: „Tas viss dikti labi, ka

vēlies mani izglābt, bet, vai tu, nabaga cilvēka bērns, to spēsi?"'
Šis nolielījies, ka spēšot.

„Labi!" meita priecājusies, ,„tad ej vispirms tur palejā un

pielūko lielo akmeni cilāt. Ja nespēj tūdaļ, tad steidzies kalna

malā mazajā avotiņā tikmēr rokas mazgāt, kamēr spēki radušies."

Jauneklis nokāpj pie akmeņa, cel, cel — nevar pacelt. Nu

lobj pie avotiņa, nomazgā rokas un cels atkal. Cel, cel — var

jau drusku pakustināt. Lobj atkal pie avotiņa. Nomazgā otrreiz

— var jau pacilāt. les vēl trešo reizi mazgāt. Kā nomazgā trešo

reizi, nu paņem akmeni ar mazo pirkstiņu un aizsviež, kur vien

gribi, jāsaka. Bet meita saka: „Ja tagad spēj akmeni mētāt, tad

droši vien spēsi arī velnam deviņas galvas nocirst."

Un jaunēklis paķēris zobiņu un vienā cirtienā itin viegli no-

ņēmis velnam galvas. Tad paņēmis meitu un vedis pie pekles cau-

ruma, lai Misiņbārzdainis grozā rautu augšā abus divus. Bet ie-

kāms virvi raustījis Misiņbārzdainim par ziņu, viņš attapies: „Pag,

ko vari zināt? Ja es- kāpju pirmais grozā, Misiņbārzdainis var

mani nosist. Ja sūtu meitu pirmo, Misiņbārzdainis var meitu man

atņemt un mani apakšā atstāt. Tādēļ ielikšu akmeni pirmāk grozā,

lai velk to augšā, gan tad redzēs, kas viņam nodomā."

Labi. lelicis akmeni. Un kas par jokiem! Akmens tiešām

nācis ar visu grozu atpakaļ, jo Misiņbārzdainis cerējis šo tur

iekšā esam un domājis: „Nu viņš beigts ir; bet otrā grozā sēdēs

ķēniņa meita, tā velkama ar prātu."
Bet otrā grozā jauneklis tīšām nelaidis vis meitu, iesēdies

pats. Un kā nu Misiņbārzdainis uzvilcis šo augšā, tā muti vien

atplētis: kur tā meita esot?

„Kur nu meita?" šis atteicis. „Velns meitu pataisījis par dze-

guzi laudim nelaimi sludināt, nedabūju."
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Ak tu žēlīgais! par to vārdu Misiņbārzdainis skaidri traks: un

lai tūliņ ejot mežā malku cirst, vai ko citu darīt, un lai nedomājot

no viņa jele kad vairs vaļā tikt. Par ko tikai neesot meitu viņam

pārvedis?

Labi. Jauneklis lēnā garā iegājis mežā, ieplēsis resnam ozolam

platu spraugu un tad kā sadedzis aicinājis Misiņbārzdaini: „Nāc.

nāc, paturi man to plīsumu drusku vaļā, kamēr ķīli iesitīšu!"

Misiņbārzdainis mudīgi, mudīgi klāt un tura atspēries, bet

turot garā bārzda bija iekļuvusi spraugā un jauneklis pieķīlēja

bārzdu, ka ne mūžam vairs ārā dabūt.

Nu smiedamies aiztecējis pie pekles cauruma, ielaidis grozu,

uzvilcis meitu, apprecējis un dzīvojis pilī bez bēdām.

11. A. 301 A. A. Kreicberss Dzirciemā. LP, VI, 115, 18 b. AŠ, 86 i.

Reiz viens ceļa vīrs iekūlās tādā pilsētā, kur visi nami bija

apklāti ar melnu zīdu. Apvaicājies, viņš dabūja zināt, ka iedzīvo-

tāji sērojoties pēc ķēniņa trim princesēm, kuras liels ērglis aiz-

nesis augstā kalnā un tur pazudis.

Ceļa vīrs domāja: kas tur jūk, jūk — viņš ies uz laimi un me-

klēs zudušās. Aizgāja, uzrāpās kalnā un redzēja dziļu caurumu.

Neko darīt — atgriezās atpakaļ pie ķēniņa, pagādāja kurvi un

virvi, paņem trīs vīrus līdz par ielaidējiem un tad, kurvī iesēdies,

nolaidās pa caurumu dibenā, kur atrada lielu klajumu, ar kokiem

un zāli apaugušu, un drusku tālāk glāžu pili. Tanī iegājis, ierau-

dzīja skaistu sievieti; tā, nabadzīte, sabijusies taujāja, kā viņš te

iekļuvis?

„Ta un ta — nacu ķēniņa meitām pakal."

„Ak ķēniņa meitām! Es esmu ķēniņa meita, pati vecākā un

mana otra māsa ir te blakus kambarī; bet kur mana jaunākā māsa.

to nezinu."

Un ceļa vīrs nu iegāja blakus kambarī, kur sastapa vidējo

māsu. Tā tāpat sabijās un pastāstīja, ka jaunākā māsa esot gala

kambarī, kur divi briesmīgi suņi to apsargājot. Tadel viņa iedo-

šot divus speķraušus, katram sunim nomest vienu, lai neplosot

viņu.

Ceļa vīrs iegāja gala kambarī un atrada jaunāko ķēniņa

meitu gauži raudam. Nu viņš steigšus pameta suņiem speķrau-

šus, tie palika rāmi — un tad izstāstīja, ko nācis.

Jaunākā ķēniņa meita atteica: „Viss labi; bet paslēpies tagad,

jo drīzumā ērglis pārradīsies un paliks par cilvēku. Bet tad nu tu

pielūko. Tiklīdz viņš aizmieg, noķer to pie knabla. lai nevar vairs

par ērgli palikt, un nokauj viņu."



90

Labi. Ceļa vīrs tūdaļ ielīda aizkrāsni, gaidīdams ērgli pār-
nākam. Ne visai ilgi — šis arī mājā, taujādams, kas tā te par

svešu smaku tikai esot?

„Kas nu par smaku?" meita apmierināja, „pats, pa pasauli

skriedams, saodies, te pārnāk brīnīties.
'

Šis palika mierā un likās gulēt. Pa brītiņu ceļa vīrs jau dzird

velnu krācam. Tā tūliņ no aizkrāsnes ārā, noķer velnam degunu

un nu tura un kauj, tura un kauj, kamēr nokāva.

Ķēniņa meita brīnum priecājās par to, tīri prieka asaras rau-

dāja, un iedeva glābējam ābolu. Ja šo ābolu gaisā svieda, tad

glāžu pils pazuda. Ja nometa zemē, tad glāžu pils atradās tur,

kur ābols kritis.

Ceļa vīrs pasvieda ābolu gaisā, paņēma visas trīs ķēniņa mei-

tas, aizveda pie augšā velkamā cauruma, sasēdināja visas trīs

kurvī. Pats gan palika atpakaļ, jo kurvī četri cilvēki neietilpa,
un tad deva zīmi vilkt augšā. Kurvi tūliņ uzvilka, bet otrreiz

vairs nenolaida. Šis palika apakšā un nodomājies staigāja pa

dārzu šurpu, turpu, gudrodams, kā nu augšā tikt?

Ta staigājot, ieraudzīja par laimi divus putniņus krātiņa, arī

noskumušus. Ceļa vīrs apvaicājās: kas viņiem par bēdām?

„Jā, kā nebēdāties? Neviens nav, kas mums krātiņa durvis

attaisa; ja tu atvērtu, varbūt mēs pa diviem tevi uznestum virs-

zemē."

Labi. Tūliņ! Un tā atvēra durvis, uzsēdās putniem mugurā

un uzkļuva virszemē, kalna galā. Bet putni lūdzās, lai apžēlojo-

ties un nocērtot viņiem kaklus. Šis cirta arī un kas nu notika?

No putniem gadījās divi stalti ķēniņa dēli. Viņi esot bijuši apburti.

Bet ceļa vīrs kalna gala nosvieda ābolu zeme, tur gadījās

tūdaļ tāda paša glāžu pils, kā apakšzemē bijusi.

Vecais ķēniņš, pilsētā ieraudzījis lepno glāžu pili kalna galā,
sūtīja vaicāt, kas tur esot? Un dabūjis visu zināt, ķēniņš atdeva

ceļa vīram jaunāko meitu par sievu un tiem diviem ķēniņa dēliem

tās vecākās meitas. Ceļa vīrs palika dzīvot savā glāžu pilī; bet tie

divi aizgāja katrs uz savu valsti atpakaļ.

12. A. 301 A. D. Ozoliņš Jaun-Roze, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115,5 b. AŠ, 11, 86 k.

Vienam ķēniņam bija trīs meitas. Bet tur pie pils no laika gala

bijusi ala, kur daudz cilvēki nozuduši. Vienreiz arī paša ķēniņa
meitas gājušas alai garām un tā itin piepēži no alas izskrējuši
trīs vīri ar uguns acim un ierāvuši meitas pie sevis. Tur alā ka-

trai meitai bijis jādara savs darbs: vienai jāvērpj, otrai jāada, tre-

šai jāšuj.
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Ķēniņš gaužām bēdājies pēc meitām. Viņš izsolījis pusvalsti

tam, kas viņas izpestītu no alas, bet nevienam neizdevies. Kurš
alā iegājis, tas dzīvs vairs neizkļuvis.

Bet nu gadījies reiz ļoti stiprs un aplam drošs zaldāts. Tas

salielījies meitas izdabūt, lai kas. Labi. Viņš nu sagriezis tūkstoš

vēršu ādas strēmelēs, pagatavojis garu, garu siksnu, piesējis
siksnas vienu galu pie labi stipra celma un tad, otru galu rokā pa-

ņēmis, pamazām laidies ar zobiņu lejup. Laidies, laidies ilgu laiku,
beidzot pašā dibenā, atradis dzelzs vārtus, kas, drusciņ pieklau-

vējot, paši atdarījušies un nu ieticis tumšā gaņģī. Nu gājis, nu

gājis pa tumšo gaņģi apnikdams, kamēr sasniedzis galu un tur bi-

jusi loti grezna pils. legājis pilī — visas trīs ķēniņa meitas sēdē-

jušas itin bēdīgas, savu darbu strādādamas.

Viņš apvaicājies, kas tā par pili esot? Šīs atteikušas: velnu

pils! Nelabi gari te dzīvojot, lai tādēļ paslēpjoties apakš galda,
ka nelabie neieraudzītu,

Labi, zaldāts paslēpies. Te, necik ilgi — velni maja un nu

okšķerē un prašina, kas te tikai par svešu cilvēka smaku esot?

Meitas atteikušas: „Kas nu par cilvēku smaku? Paši pa pa-

sauli staigādami, smaku līdzatnesuši."

Velni apmierinājušies un tūliņ noguruši likušies gulēt: trij-

galvis pirmā istabā, deviņgalvis otrā, divpadsmitgalvis trešā. Bet

tagad zaldāts izlīdis no galda apakšas un iesācis ar pirmo velnu

kauties. Trīs cirtienus katrai galvai kā smēlis, tad bijis arī nost,

un nu jau vecākā ķēniņa meita bijusi atpestīta.

To padarījis, gājis otrā istabā ar deviņgalvi iesākt. Pa-

priekšu izcirtis septiņus cirtienus un velns jau palicis slābanāks:

tad pa otram lāgam cirtis divreiz septiņus cirtienus un deviņgalvis
nobeidzies. Tagad bijusi atpestīta arī vidējā ķēniņa meita.

Beidzot taisījies trešā istabā. Bet te drošības labad paņēmis
labi resnu ozola bluķi līdz, kam iecirtis mazu krustiņu. legājis —

tas velns kā traks nācis pretim un ar zobiņu vien nekā nebūtu da-

rījis; bet kad metis arī ar ozola bluķi, kam krustiņš bijis virsū,
tad divpadsmitgalvis saklupis gan, un nu jaunākā ķēniņa meita

bijusi atpestīta.

Tulin vedis meitas augša, paņēmis ķēniņa pusvalsti, appre-

cējis jaunāko ķēniņa meitu un dzīvojis laimīgu mūžu.

13. A. 301 A. R. Vulfs Ūzinos. LP, VI, 115, 5a piez.

[Mežsarga dēls ar divu biedru palīdzību nolaižas apakšzemē,

nokauj trīs velnus un atsvabina trīs ķēniņa meitas. Biedri uzvelk

ķēniņa meitas, bet pašu ne. Viņš nu izglābj ērglēnus un ērgliene

par to solās viņu iznest virszemē].
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Mežsarga dēlam apakšzemē bijusi jānomedī meža cūka ar

divpadsmit sivēniem. Ik nu ērgliene, viņu nesdama, paslīgusi uz

zemi, ik tad iemetis tai pa sivēnam. Kad tie aptrūkuši, metis pašu
meža cūku, un kad ar meža cūku nepieticis, tad izgriezis kājai
ikrus.

[Ikri top piedziedeti, Mežsarga dels apprecē izglābto skaistuli,

biedri dabū sodu].

14. A. 301 A. LP, VI, 115, 17. AŠ, 11, 86. L

Vienam ķēniņam bijusi loti skaista meita un tik maza kā pirk-

stiņš. Darba viņa nekāda neesot strādājusi, tikai dzīvojusi un

ēdusi; arī laukā nekad nerādījusies viena, arvienu kalpone gājusi
līdz. Bet vienreiz mazā ķēniņa meita viena pati izgājusi dārzā

un uzsēdusies uz magones pašūpoties.
Te par nelaimi krauklis laidies garām; tas pakampis mazo no

magones, aiznesis vienā kāpostu dārzā un uzsēdinājis uz kāpostu

galviņas. Šī sēdējusi, sēdējusi — piegadījies velns ar deviņām

galvām, norāvis no kāpostu galviņas un aiznesis lielā mežā, dziļā

alā, skaistā pilī, zemes apakšā.
Nu ķēniņš bēdādamies gājis ar sulaini zudušo meklēt un at-

raduši to alu. Tūdaļ saplūkuši puķu kātus, nopinuši grozu un su-

lainis nolaidies, grozā sēdēdams, lejup. Apakšā atradis lepnu pili

un pilī skaisto ķēniņa meitiņu pie galda sēžam. Kamēr šis tur

aprunājies, ienācis velns ar deviņām galvām; bet sulainis izvilcis

zobiņu un nokāvis velnu. Drīz pēc tā vēl otrs velns ienācis ar

divpadsmit galvām. Sulainis nokāvis arī to un tad pārvedis mei-

tiņu pie tēva. Tēvs brīnījies: kur viņa meita par to laiku tik liela

bij izaugusi?
Meita atteikusi: „Reizi bija arī laiks lielākai pastiepties."
Beidzot ķēniņš atdevis meitu sulainim par sievu, tadel ka bija

to glābis no apakšzemes.

15. A. 301 A. M. Arons, Bērzaune, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 4. AŠ, 11, 86 n.

Reiz velns bija apgulies meža malā. Zemnieks tai brīdī gāja

garām un redzēja, ka gulētājs bija aptinis bārdu trīsreiz sev ap-

kārt un tad vēl labs gabals atlicis. Un ko viņš darīja? leplēsa
bērzam spraigu, iebakstīja tanī velna bārdu un vēl piedzina ar

vadzi; bet pats paslēpās.
Necik ilgi — velns uztrūkās no miega un sāka raustīt bērzu,

itkā tas tas vainīgais. Beidzot izvilka bērzu ar visām saknēm

un ar bārdu vien aizvilka šlūteniski projām. Zeme, kur bērzs vil-

cies, kā ar ecēšām bija izraustīta. Bet zemnieks pa pēdām gāja
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raudzīt, kur šis palicis. Gāja, gāja lielu gabalu — redz: bērzs

šķērsu iespraudies alas caurumā un velns pazudis; tikai pusbārda
vēl palikusi spraigā.

Zemnieks saņēmās un gāja alā velnu meklēt. lelīda dibinā,

ierauga: velns gul aizmidzis un jauna sieviete atlikušā bārdā kauj
utis. Šis par to pasmejas, bet meita sabijusies māj, kur esot ienā-

cis? Lai nerunājot dikti, citādi velns atmodīšoties un viņu ap-

ēdīšot.

„Nu labi!" zemnieks atbild, „bet vai nevaru velnu varbūt

nokaut?"

„Varēsi gan! Bet tad panāc man līdz!"

Un nu meita ieved otra istaba. Tur bija liels, liels zobins: lai

ar to ieroci kaujot!
Tūliņ zemnieks ķērās zobiņam klāt, bet kas ir? Nejaudāja

vis cilāt? Ko nu? Bet meita tam pasniedza spanni ar stipruma
ūdeni, lai iedzerot to, tad spēšot. Zemnieks iedzēra vienu malku

— un jaudāja jau zobiņu kustināt, iedzēra otru — spēja jau paci-

lāt, iedzēra trešo — nu vicina lielo zobiņu kā spalvu.

Tūliņ gāja ar velnu kauties, un tas bija īss brīdis — velns pa-

galam. Tie nu bija prieki gan meitai, ka patikusi no velna na-

giem ; viņa izrādīja par to labumu zemniekam visas istabas, kur

velna zelts glabājās. Zemnieks par tādu bagātību tīri saplaka un

tūliņ aizsteidzās pēc kalna racējiem, lai nāktu talkā zeltu savākt.

Sanāca ar. Bet talcinieki līdz ko zeltu bija sanesuši augšā, noru-

nāja paši paturēt lielo bagātību. Klusiņām viņi izkrāpa meitu

laukā un tad aizvēla lielu, lielu akmeni alas caurumam priekšā,
lai zemnieks vairs netiktu ārā.

Par laimi alai grieztos bijis mazs lodziņš. Pie tā zemnieks

sāka vaimanāt. Vaimanas sadzirdēja liels ērglis un apņēmās ne-

laimīgo iznest laukā, lai tikai kāpjot viņam uz spārniem! Zem-

nieks uzkāpa gan, bet ērglis tik smagu nespēja vis panest. Ko

nu? Te zemniekam iešāvās labs padoms prātā: viņš labi sa-

dzirdīja ērgli ar stiprumā ūdeni un, skat, nu ērglis iznesa viņu

viegli jo viegli laukā.

Tagad zemnieks atņēma viltīgiem talciniekiem savu zeltu,
kas turējās pretim, to nogalināja ar lielo zobiņu, un tad apņēma

izpestīto meitu par sievu. No tā laika viņš dzīvoja kā pats

ķēniņš.

16. A. 301 A. Paegļu Mārtiņš Lielvārde, Zi n. Ko m. kr.

LP, VI, 115, 28. AŠ, 11, 86 o.

Reiz bijuši trīs brāli: divi gudri, trešais muļķis. Un viņiem
vienmēr zagtas no lauka auzu gubas. Abi gudrie brāli gan iz-
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sargājušies gubas katrs savu nakti, bet nenosargājuši. Uznācis

stiprs miegs, aizmiguši un nekā neredzējuši. Trešo nakti sargājis

muļķis. Tam arī ap pusnakti nācis miegs, bet viņš nocieties, kā

varēdams, un sagaidījis baltu lāci. Lācis salicis trīs gubas citu

uz citas, pacēlis lielu plakanu akmeni lauka vidū un tur palīdis ar

visām auzām.

Rītā muļķis ar lielām mokām novēlis akmeni un atradis dziļu

caurumu. Nu uztaisījis grozāmās tītavas, apmetis garus, garus

valgus un nolaidies lejup. Apakšā atradis tādu pašu pasauli kā

augšā un vienā mājiņā skaistu princesi pie loga šujam. Uz galda

gulējusi čūska. Nu muļķis jautājis princesi visādi; bet kad tā ne-

atbildējusi, tad saskaities un nocirtis ar zobiņu čūskai galvu. Ta-

gad princese runājusi: viņa esot varena ķēniņa meita. Vēl di-

vas māsas esot citās mājiņās tepat. Bet arī tām velns esot no-

licis čūskas par vaktniecēm.

Muļķis, to padzirdējis, tūliņ devies pie otras māsas — tur bi-

jusi uz galda divgalvju čūska. Nocirtis abas galvas ar zobiņu,

atsvabinājis ir to māsu un tad steidzies uz trešo mājiņu pie jau-
nākās princeses. Te bijusi uz galda trijgalvju čūska; nocirtis ir

tai visas galvas. Bet jaunākā princese teikusi: „Ja tu gribi mūs

trīs pavisam atsvabināt, tad tev jānošauj pats ķēniņš. Ezerā,

kārklos, viņš peld. Bet šauj ķēniņam vienu vienīgu reizi pašā

kreisajā ausī."

Muļķis aizgājis ezera malā, kur ķēniņš peldējis un trāpījis
tam taisni kreisajā ausī. Ķēniņš gan iekliedzies: „Kad tāds med-

nieks esi, šauj vēl reizi!" bet šis nešāvis vis.

Nu muļķis paņēmis ķēniņa zelta cepuri ar divpadsmit zelta

tornīšiem, devies uz princesēm un uzvilcis ar kurvi augšā visas

trīs. Beidzot iesēdies arī pats kurvī un princeses vilkušas atkal

šo augšā. Bet par nelaimi uzlicis velna ķēniņa cepuri. Tikko

princeses cepuri ieraudzījušas, domājušas, ka velns dzīvs, un iz-

bailēs palaidušas valgu vaļā. Krītot muļķis vēl pārrāvis striķi
un nu nekā vairs augšā tikt.

Nodomājies staigājis apakšā pa lauku. Te sacēlies pērkoņa

negaiss [un viņš iegājis vienā mežā. Tur viņš redzējis lielu ērgļu
lizdu ar jauniem ērglēniem. Viņš pār tiem pārsedzis savus svār-

kus un tā] viņus izglābis no negaisa. Ērgliene solījusies iznest

viņu šinī pasaulē, lai tikai sašaujot zvirbuļus, ko ceļā ēdināt, un

tā pārticis mājā pie gudriem brāļiem, kur izglābtās princeses jau

priekšā bijušas. Nu muļķis apņēmis jaunāko princesi un vecākās

atdevis brāļiem. Bet kad muļķa sievas tēvs (ķēniņš) nomiris,

tad muļķis vēl ticis par ķēniņu sievas tēva vietā.
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17. A 301 A. M. Stārķis Lielvārde, Ausekļa a11. r.

LP, VI, 115, 15c. AŠ, 86 p.

Citām reizēm bija vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais

muļķis. Un tēvam sāka rudzi zust no klēts — nemaz nezināja,
kur paliek, kur ne. Viņš sūtīja gudros dēlus rudzus sargāt. Bet

tie, palaidņi, aizsnaudās un nenosargāja; trešo nakti gāja muļķī-

tis, tas nosargāja un redzēja, ka balts lācis ielien klētī, saņem

divi rudzu maisi pa muguru, aizskrien līdz vienam lielam, lielam

akmenim un nozūd apakš tā akmeņa.

Rītā tēvs aizgāja raudzīt un atrada zem tā akmeņa dziļu cau-

rumu. Tūliņ uztaisīja šūpuli un ielaida ar šūpuli muļķīti dibinā.

Muļķītis nolaidās ellē un atrada daudz, daudz istabu, bet nevienas

dzīvas dvēselītes.

Nu staigāja pa istabām šurpu, turpu; beidzot ieraudzīs velna

cepuri pie sienas karināmies un liks galvā, vai derēs arī viņam,

bet savu paša cepuri noliks velna cepures vietā. Kas ir? Ap-
čamda — velna cepure brīnum der.

Tas nu viss labi. Bet pa kādam brītiņam gudrie brāļi vilks

muļķīti atkal augšā. Velk, velk —uz reizi muļķītis jau pabāzis

galvu no akmeņa apakšas; bet gudrie brāļi, ieraudzīdami velna

cepuri, domājuši: „Tas ir pats velns!" un tā palaiduši šūpuli

vaļā, lai krīt, un uzvēluši akmeni caurumam virsū.

Muļķītis apakšā bēdājies loti un staigājis šurpu, turpu. Bet

uz vienu reizi ieraudzījis, vai saticis velna meitu, kas velnu ne

acu galā neieraudzījusi. Meita teikusi: „Nokaun to velnu! Bet

cērt tikai divreiz ar zobiņu, trīsreiz ne!"

Muļķītis ieiet pie velna un cērt pirmo reizi, velns lūdzās,
lai cērtot vēl pāris reižu. Bet muļķītis tikai vienu reizi vēl cērt

un velns vairs nepīkst.
Nu iet atkal tālāk un atron vienu mājiņu, kur dzīvo cita

meita. Tā meita saka: „Man te uz galda stāv čūska, kam man

dienu mūžu jāšuj šujamais; ieej pie čūskas un cērt ar zo-

biņu vienu reizi, tad tā būs beigta."
Labi. Muļķītis cērt vienu reizi un nokauj čūsku. let atkal

tālāk un ierauga otru mājiņu, kur dzīvo atkal cita meita. Tā

saka: „Man te uz galda stāv divgalvju čūska, kam man dienu

mūžu jāšuj šujamais; ieej un cērt ar zobiņu tikai divi reizes,

tad viņa būs beigta."
Labi. Muļķītis cērt divi reizes un nokauj čūsku. let atka!

tālāk un ierauga trešu mājiņu, kur dzīvo atkal cita meita. Tā

saka: „Man te uz galda stāv trijgalvju čūska, kam man dienu

mūžu jāšuj šujamais; ieej un cērt ar zobiņu trīs reizes, tad

čūska būs beigta."
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Muļķītis tā padara un iet atkal tālāk. Gabalu gājis, ierauga

karātavās kādu pakārto, vēl pusdzīvu. Cirtis pakārtajam arī

vienreiz un nonāvējis. Pakārtais bijis tas velns, kas rudzus

zadzis.

Beigums, kā muļķīti ērgliene aiznesusi, līdzīgs citiem vari-

antiem. Tikai te sacīts, ka muļķītis 5 maisi zvirbuļu gaļas sa-

šāvis, ar ko ērglieni ceļā pabarot. Bet ceļā esot pietrūkusi

zvirbuļu gala un nu ērgliene nespēkā palaidusi muļķīti vaļā,

viņš kritis un nosities.

18. A. 301 A. Rūjienā A. Bīlenš te ina kr. LP, VI, 115. 33 AŠ. 11, 86 s.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli. Tiem bija vienā meža malā

zirgi jāgana. Bet pa diensviduča laiku ik no dienas liela, liela

čūska nāca no meža un katru reiz aiznesa vienu zirgu. Šī čūska

tikai no jaunākā brāļa vien vēl bīstījās.

Reiz atkal viena diensviducī visi trīs brāli norunāja čūsku

mācīt. Labi.

Par mazu brītiņu čūska vilkās ārā no meža un šoreiz sa-

grāba smukāko zirgu. Nu brāli skrēja tai virsū; bet šī nelaida

vis zirga vaļā: ieskrēja ratu ratiskam mežā iekšā un pazuda

apakš lielas, lielas kritalas. Atskrēja ķēniņa dēli, jaunākais brālis

apņēmās tai alā apakš kritalas iekšā laisties. Viņš iesēdās krēslā

un citi brāli ielaida to ar virvēm alā.

Nolaidās dibinā, gāja, gāja — nonāca pie vienas kapara mui-

žiņas. Muižiņā sēdēja skaista princese. Kad ķēniņa dēls bija

izstāstījis, ko viņš meklējot, princese sacīja: „Mans kungs ir aiz-

gājis uz jūru kuģes gāzt, un kad viņš pārnāks — tev gals būs!

Bet ja tu šo zobiņi vari kustināt, kas tur pie griestiem karājas,

tad tu varbūt uzvarēsi.44

Ķēniņa dēls piegāja pie zobiņa, raudzīja kustināt, bet kā ne-

varēja, tā nevarēja. Tad princese to veda pie loga, tur bija di-

vas muciņas ar zālēm: vienā muciņā bija tādas zāles, kas lielu

spēku deva, otrā, kas visu spēku atņēma. Un princese deva tās

zāles dzert, kas stiprināja. Labu drusku nodzēris, gāja raudzīt,
vai nu varēs zobiņi kustināt? Jā — un nu labi vien varēja. Un

kad nu vēl otru, trešo reizi nodzērās, tad lielais zobins izlikās

kā spalva. Nu princese pārmija zāļu muciņas un nobēdzināja

ķēniņa dēlu. Te ari tūlīt velns bija klāt, visa muižiņa trīcēja,

kad tas nāca. Muižiņā iegājis, viņš princesei prasīja: „Kas te

ir iekšā? Man nāk cilvēku smaka degunā! 44

Princese atbildēja: „Viens svešs cilvēks te ienāca! 4 '

„Kur viņš ir? Lai nak šurp!"
Nu ķēniņa dēls lēca ārā no krāsns pakaļas un sacīja: „Še

esmu! Ja patīk, tad provesim, kurš tas stiprākais!
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Velns bija zils un melns vien no dusmām, ka tāds nieka puika

iedrošinājies tā ar viņu runāt. „Es tevi miltos samalšu!" tas

iebrēcās un skrēja pie lielā zobiņa. Bet nekā! Zobins ne kustēt

nepakustējās. Nu skrēja pie muciņas sadzerties. Līdz pusei iz-

dzēris, atkal kustināja zobiņi, bet kā nevarēja, tā nevarēja; jo
velns bija sadzēries tās zāles, kas spēku atņēma.

Tad ķēniņa dēls ķēra zobiņu no vadža un nocirta velnam

galvu. Princese, to redzēdama, bija kā spārnos. Prieka pilna

izstāstīja glābējam, ka esot viena ķēniņa meita un ka velns to

priekš sen gadiem jau te esot novedis. Beidzot iedeva ķēniņa
dēlam kapara olu sacīdama: „Ja tu šo olu rokā ņemdams sacīsi:

„Maz\ maz' oliņ',
Vēl mazāka muižiņ'
Posies, taisies,

Oliņā ielaidies!"

tad kapara muižiņa ar visu dārzu, ar visu, visu ieies oliņa.
Labi. Keniņa dels ta darīja un muižiņa un dārzs bija acu-

mirklī olā.

Tad princese un ķēniņa dels saka iet talak. Gāja, gāja -

nonāca pie sidraba muižiņas.
Šī muižiņa spīdēja un mirdzēja vien saulītē: viss bija no

tīra sidraba. legāja iekšā, pie galda sēdēja skaista princese
šūdama, rakstīdama un bija dikti bēdīga. Bet kad dzirdēja, ka

velns ir nokauts, tad palika ļoti priecīga un lūgšus lūdzās ķē-

niņa dēlam, lai viņu arī līdzi ņemot. Labi. Pēc tam sidraba

princese iedeva ķēniņa dēlam sidraba olu sacīdama: „Ja tu šo

olu rokā ņemdams sacīsi:

„Maz\ maz' oliņ',
Vēl mazāka muižiņ';
Posies, taisies,
Oliņā ielaidies!"

tad sidraba muižiņa un sidraba dārzs ieies ola. Labi. Keniņa
dēls saņēma olu un sacīja:

„Maz', maz' oliņ',
Vēl mazāka muižiņ';

Posies, taisies,

Oliņā ielaidies!"

un muižiņa ar dārzu bija ola.

Nu visi trīs gāja tālāk un par gabalu ieraudzīja trešu mui-

žiņu. Tā bija no tīra zelta un mirdzēja un laistījās vien. Ap

muižiņu bija visapkārt gauži jauks dārzs: koki bija pilni ar zelta

augļiem vien. Ķēniņa dēls ar abām princesēm iegāja dārzā, tur
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tecēja upīte un upītes malā ieraudzīja gauži skaistu princesi. Viņa

jau pazina, ka ķēniņa dēls ir viņas glābējs. Mazs zelta putniņš
esot atnesis to ziņu — un tādēļ lūgšus lūdzās ķēniņa dēlam, lai

ņemot viņu pašu līdz, lai ņemot arī zelta olu un sakot tos vārdus:

~Maz', maz' oliņ',
Vēl mazāka muižiņ';

Posies, taisies.

Oliņā ielaidies!"

Ķēniņa dēls paņēma zelta olu un sacīja tā. Tūliņ zelta mui-

žiņa, zelta dārzs nozuda olā un šie visi četri gāja atpakaļ pie tā

paša cauruma, pa ko ķēniņa dēls bija ielaidies. Aizgāja tur, ķē-

niņa dēls papūta ragu un abi vecākie brāļi nolaida virvē krēslu.

Princeses iesēdās krēslā un tās uzvilka augšā. Nu bija jāsēžas

pašam ķēniņa dēlam; bet šim iešāvās prātā: „Nezin, vai viņi
mani vilks augšā?"

Un viņš uzlika akmeni uz krēslu, lai redz, kas tur notiks. Un

patiesi — brāļi pavilka akmeni līdz kādai pusei — te uz reizi nāks

krēsls ar visu akmeni atpakaļ, ka rīb vien. Abi vecākie brāļi

bija sarunājušies jaunāko nogalināt, jo viņiem bija žēli, ka jau-
nākam tik laimīgi bija izdevies un šie nekā nebija izdarījuši. Lūk,

tādēļ viņi pārgrieza virvi, lai jaunākais, atpakaļ krizdams no-

sistos. To padarījuši, viņi uzspieda princesēm zvērēt: nekad ne-

vienam nesacīt, ka jaunākais brālis tās izglābis un ka tas alā pa-

licis. Neko darīt — princeses, nabadzītes, zvērēja arī un nu bez-

kaunīgie brāli gāja ar visām princesēm uz pili pie tēva.

Jaunākam brālam gauži sirds sāpēja par tādu bezdievību

un tas gudrodams gudroja, kā nu ārā tikt no alas? Gudroja, gu-

droja — pēdīgi sāka iet pa lielo klajumu uz priekšu un nonāca

pie liela, liela koka. Kalna galā bija pūķim bērni. Vecais tēvs

patlaban dudināja un pūķa bērni neganti brēca. Viņiem bries-

mīgi bija bailes no zibiņa un pērkoņa un vecā pūķa nebija mājā,

bija aizgājis bērniem barību meklēt. Tāpēc nebija neviena paša,
kas mazos pūķus apsegtu, lai zibina neredz, pērkoņa nedzird

Tad ķēniņa dēlam sirds par tiem apžēlojās: viņš noplēsa saviem

svārkiem vienus sānus un uzmeta tos pūķīšiem virsū, tie tūlīt

apklusa.

Bet kad lietus un pērkons bija pārgājis, vecais atnāca majā,
prasīdams bērniem: „Kas tad jūs šodien tik smuki apsedzis un

no zibiņa izglābis?"

Bērni sacīja: „Viens ķēniņa dels! Tas noplēsa svārkiem

sānus un uzklāja mums virsū."

Nu pūķis tūlīt gāja ķēniņa delu meklēt un atradis, prasīja ta:

„Vai tu tas esi, kas manus bērnus izglābis?"

„Ja!" šis atbildēja un izstāstīja savu klizmu galu no gala.
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„Labi, kad tev tā nu klājas un maniem bērniem sirdi esi rā-

dījis, tad es tevi aiznesīšu uz māju. Bet mums jāpeld lielai jūrai

pāri. Sašauj kādu dalu putnu un zvēru, lai mums tiek pa celu
ko ēst. Kad būšu izsalcis, tad kārīšu galvu atpakaļ un tev ikkatru

reizi jāiesviež viens kumoss manā rīklē. Ja to nedarīsi, tad ap-

rišu tevi pašu."

Ķēniņa dēls gāja pa laukiem un mežiem un šāva, ko tik(ai)
vien dabūja. Tad uzkrāva pūkām visus sašautos zvērus un put-

nus, uzsēdās pats virsū un nu pūķis aizgāja pa gaisu.

Saskrēja ilgu, ilgu laiku, jau barība sāka beigties; bet vēl

cita nekā neredzēja, kā jūru un zilo debesi. Pūķis kāra galvu

atpakaļ un ķēniņa dēls iemeta pēdīgo putnu rīklē. Ko nu? Labi

zin — gals būs. Neko darīt — nogrieza sev pašam kājas ikru

un iemeta to rīklē. Ir otru ikru vēl nogrieza un tad par laimi

redzēja zemi. Malā pūķis sacīja tā: „Nu tu esi sava tēva val-

stībā! Bet kur tu tos pēdīgos kumosus ņēmi? Tie bija gauži

gardi."
Šis izstāstīja — ta un ta: savus ikrus esot nogriezis. Par

to pūķa sirds iežēlojās, viņš izvēma abus ikrus, pielika pie stil-

biem un sacīja:

„Pielīpat, sadzīstat —

veseli paliekat!"

Ikri uz reizi sadzija, tā kā nemaz nevarēja pazīt, vai ir bi-

juši nogriezti, vai ne. Nu pūķis skrēja atpakaļ pa jūru un ķēniņa
dēls gāja uz sava tēva pili. Nonāca tur — dzirdēja: diviem ķē-

niņa dēliem būšot būt kāzas. Priekš viena gada abi ķēniņa dēli

esot atveduši trīs princeses, izglābuši no velna nagiem, un gri-
bējuši tūlīt kāzas; bet princeses lūgušas, lai vēl vienu gadu stā-

vot. Tagad gads esot riņķī un rītā dzeršot precības.
Kamēr jaunākais ķēniņa dēls tur klausījās, te piegadījās

viens ķēniņa sulainis; tas teica: princeses pirms nelaulāšoties,
iekāms abi ķēniņa dēli nebūšot sagādājuši tādas pašas muižiņas,
kādas viņām pie velna bijušas. Un lūk, tādēļ ķēniņa dēli nu sa

saukuši visādus zelta, sidraba un kapara kalējus un citus amat-

niekus, lai tie visnotaļ līdz rītam lielajā ķēniņa dārzā tādas un

tādas muižiņas būtu uzcēluši.

Jaunākais ķēniņa dēls, to dzirdēdams, tūlīt gāja uz pili un uz-

devās par dārznieku. Labi. Vakarā visi amatnieki sāka strā-

dāt; bet jaunais dārznieks nedarīja nekā. Šie strādāja, strā-

dāja — nekas gudrs neizjuka. Pēdīgi dārznieks vēl pierunāja

visus, lai labāk pasnaužot — „darbs jau nekur neaizbēdzīs!"

Labi. Visi likās gulēt un sagulēja līdz lielai dienai.

Saulīte varēja but gabala, te abi ķēniņa deli ar princesēm
nāca muižiņas lūkot, bet neatrada nevienas — amatnieki gulēja.
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Tad dārznieks, ķēniņa jaunākais dels, ņema kapara olu no

ķešas un sacīja:

„Maz', maz
1

oliņ',
Vēl mazāka muižiņ';

Posies, taisies,
Atkal ara rausies!"

Un tulin kapara muižiņa ar visu dārzu bij lauka. Nu ņema

ir sidraba olu un sacīja:

„Maz\ maz' oliņ',
Vēl mazāka muižiņ';
Posies, taisies,
Atkal ārā rausies!"

Tūlīt ir sidraba muižiņa ar visu dārzu bija laukā. To re-

dzēdami, ķēniņš pats un visi citi palika ar platām mutēm; bet

abas princeses gavilēja: „Tās ir tās pašas muižiņas, kas mums

tur bija!"

Bet skaistāka, jaunāka princese, bēdājas: „Kur tad mana

muižiņa?"
Tad jaunākais ķēniņa dels iznāca no pulka pie paša ķēniņa

un sacīja:

„Maz\ maz muižiņ'.
Vēl mazāka oliņ';

Posies, taisies.
Atkal ārā rausies!"

Tūlīt no zelta olas izraušas zelta muižiņa un jaunāka prin-
cese priekā iesaucās: „Tā ir mana muižiņa, tas ir velna kāvējs!"

Un ķēniņš nu arī pazina savu jaunāko delu.

Bet jaunākais brālis piedeva saviem viltīgiem brāļiem un ne-

teica tēvam nekā.

Drīzi pēc tam jaunākais ķēniņa dēls apņēma jaunāko prin-
cesi un dzīvoja zelta pilī; abi vecākie brāli apņēma vecākās prin-
ceses un dzīvoja viens sidraba, otrs kapara pilī.

19. A. 301 A. Vasīlnieks, Nogalē. LP, VI, 115, 13. AŠ, 11, 86 t.

Vienreiz bija viens ķēniņš, un tam bija trīs deli: divi gudri,

trešais pamuļķis.
Šim pašam ķēniņam vienmēr zaga pieguļā zirgus, un ne-

viens nevarēja zagli pienākt. Neko darīt — ķēniņš sāka pats sa-

vus dēlus pieguļā raidīt. Papriekšu gāja vecākais dēls savu nakti,
bet tas nenosargāja zirgus — atkal nozaga vienu. Tad gāja otrs

dēls — tam tāpat. Trešo nakti pamulķīgais saposās uz pieguļu.
Bet viņš tā tukšām rokām nejāja vis, papriekšu kala lielu bung-
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vāli, divdesmit birkavu grūtu, un meta gaisos (gaisā), vai cietīs

arī. Bet bungvāle no pirmā kaluma necieta, atpakaļ krītot, ie-

mējās zemē un nolūza kāts. Tad pamuļķīgais vēl pielika dažas

birkavas un nu bija laba.

Nu redz, ka der — un ar tādu ieroci nu pieguļnieks aizjāja
pie zirgiem. Labi. Kas ir? Te ap pusnakti redz turpat: liels

akmens paceļas, un no akmeņa apakšas izlien balts lācis, tiek-

damies pie zirgiem.

„A, tēviņ!" pamuļķis domā, „es tevi mācīšu zirgus zagt!" un

met ar bungvāli šim pa ribām. Tā šis kūleņu kūleņiem pie

akmeņa atpakaļ un nozuda tik ātri, ka nedabūja ne labi noredzēt,
kur ieskrēja, kur nē.

„Bet nieki nebūs!" pamuļķis doma, „apakš ta akmena vi-

ņam vajaga būt."

Ja, pavels lielo akmeni — kā tad — apakš akmeņa dziļš cau-

rums un tur viņš iesprucis ir, to var skaidri noprast; bet tiec nu

tiec klāt.

Nu prāto šā, prāto tā; beidzot iedomāsies: „Bet ja es pagā-

dāju labu garu ķēdi un palīgus, tad tie mani itin jauki nolaiž di-

binā un es izdaros, kā man pašam patīkas. Dabūju balto — ir

labi, nedabūju — lai velk atpakaļ."
Un neko vairāk. Tūliņ uzlēca zirgā, pārjāja mājā, pagādāja

vairāk simtu asu garu ķēdi, parunāja abus vecākos brāļus pa-

līgā un nu laidīsies ar bungvāli lejup, kas tur jūk, jūk.

Laidās, laidās, jau var ar bungvāli dibinu kacēt, te ķēde iz-

beidzās un kādu desmit asu apmēram no garuma pietrūkst. „Ko
nu?" pamuļķis prāto. „Zemē lēkt? Ne, to nē! labāk lai velk

atpakaļ — jāpiemetina."

Un nu sāka sist ar bungvāli pa to ķēdi, ka rībēja vien. Šie

augšā apmāna un velk atpakaļ. Uzvelk: lai piemetinot vēl des-

mit asu klāt tai ķēdei, citādi nesniedzot.

Piemetina un nu dodas otrreiz lejup. Tagad pašu laiku snie-

dza dibinu. Pamuļķis izkāpa no ķēdes un sāka ar bungvāli izbak-

stīt vienu stūri, otru stūri, kamēr beidzot uzdabūja vienas dur-

vis, aizslēgtas durvis. Tās, zināms, tūliņ ar bungvāli izgāza no

eņģēm un nu bija ceļš vajā, tāds brangi paplats ceļš vēl, tā kā

droši četrām orēm varēja blakus braukt.

Nu, ko nu? Sāka tikai iet pa šo celu arvienu uz priekšu. let,
iet — uz vienu reizi — jau stipri pret vakaru — ierauga vara pili

un pils priekšā vienu meitu.

Vai viņš, piekusis ceļa gajejs, nevarot nakts maju dabūt?

šis ievaicāsies meitai.

Varot gan; bet ko tad viņš, staigādams ar tadu nūju, te

meklējot?
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~Ko nu meklēju? Taisnību sakot, meklēju sava tēva zagtos

zirgus. Kas zin, vai tu pati nezinātu pateikt, kur tas zaglis at-

ronams?"

„Ne. es nezināšu vis; bet rītā celdamies varēsi aiziet, tur

turpmāk labu gabalu, pie manas otras māsas sudraba pilī — tā

varbūt pateiks."

Labi. Rītā, kā cēlies, pamuļķis gāja pa to pašu celu tālāk

un pret vakaru sasniedza sudraba pili, kur sastapa vienu meitu,

kas sudrabā ģērbusies.
Vai nevarot nakts maju dabūt?

Kālab ne? Bet ko viņš ar tadu nūju te meklējot?

„Ko nu meklēju? Meklēju sava teva zagtos zirgus. Vai tu

pati nezini varbūt pateikt, kur zaglis atrodams?"

„Ne, es itin skaidri nezināšu vis; bet rīta celdamies aizej tur

zelta pilī pie manas jaunākās māsas, tā zinās skaidri pateikt."
Labi. Rītā, kā cēlies, pamuļķis gāja pa to pašu celu tālāk un

pret vakaru sasniedzis zelta pili, kur sastapa vienu daiļu, daiļu

meitu, kas zeltā ģērbusies.
Vai viņš, piekusis ceļa gajejs, nevarot nakts maju dabūt?

Labprāt, labprāt! Bet ko tad viņš ar tadu nūju te meklējot?

„Ko nu meklēju? Meklēju sava teva pazudušos zirgus un

nevaru nekur zagli sataujāt. Vai tu varbūt nezini tādu?"

„Ak žēlīgais! Kā tad es nezināšu? Tas jau mūsu lielais,
baltais lācis, tas zaglis. Are, kur viņš pils dibinā gul kā sniega

kupene, ēkas lielumā. Bet sargies viņu tūliņ aiztikt! Nogaidi
nakti un skaties pēc ugunim. Ja uguns spīd balta, spoža, tad

vēl daudz laika, ja spīdēs spīdoši, tad ilgi vairs neies; bet ja ap-
dziest pavisam, tad baltais aizmidzis un tu steidzies pilī, uzrā-

pies lācim, pa vilnu līzdams, galvas augšā, ielien kreisajā ausī

un pameklē tur atslēgu virkni. Atslēgas dabūjis, nolien atkal

pa vilnu zemē, atslēdz lielās pagraba durvis un skaties, pa labi

roki turēdamies, pēc vienas vērpeles. Tai vērpelē ir stipruma

zāles, bet pa kreisi roki, tai vērpelē, ir nestipruma zāles, izdzer
tās stipruma zāles, noliec vietā nestipruma zāļu vērpeli un sāc

tad ar lielo balto, ko esi nodomājis."
Labi. Vakarā, tikko lāča acīs sāka balta uguns spīdēt, pa-

muļķis sagrāba savu bungvāli un piegāja jau tuvāk; pēc laba

laika balta uguns apslāpa, sāka tikai spīguļot un nu šis piegāja
itin tuvu; vēl pēc tāda brītiņa acis aizdarījās, uguns apdzisa un

baltais lācis krāca, nu krāca kā negudrs, cieši aizmidzis. Bet

pamuļķis redzēja: „Nu ir laiks!" un kāpa, ar vienu roku vilnā

ķerdamies, otrā bungvāli turēdams, lielajam lācim uz rumpi. Uz-

kāpa augšā kā labā kalnā, ielīda kreisajā ausī, izņēma atslēgas,
nolīda atkal zemē, atslēdza pagraba durvis, izdzēra stipruma
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vērpeli, nolikdams taī vietā nestipruma vērpeli, uzkāpa otrreiz

lācim mugurā un tad no vienas tiesas sāka ar bungvāli balta-

jam pauri bungāt tik stipri, ka uz reizi uzlēca stāvus, visu miegu
aizmirzdams. Bet, vai lec, vai nelec, pamuļķis iespīrējās vilnā

un tikai dod, lai āda izput. Beigu beigās baltais mana: labi ne-

būs un sāks pamulķi vēdināties pagrabā drusku uzdzert vīna, ko

ne — esot jāatpūšas, tad varēšot atkal pa jaunam ņemties.

Labi. Pamuļķis mierā. leiet nu pagrabā: lai pamuļķis no-

dzeroties tur pa kreisi roki no tās vērpeles, viņš dzeršot te pa

labi roki.

„Ja, ja!" pamuļķis nosmīn, „dzer vesels! tas man taisni ta

patīk."
Baltais lācis iztempj pārmainīto vērpeli un nu brīnās, ka ne-

maz vēl spēki nepieronas klāt. Bet pamuļķis tikai smej vien, tā

spēki jau no pirmītējā dzēruma tādi pieauguši, jāsaka, lai nāk,

kas nākdams — ne par vienu vairs nerēķina.

Nu, un ta nu lacis izgaidas, izgaidas speķus — nevar sagai-

dīt — sāks atkal no jauna spēkoties.

Sitas, sitas — kur tu Dieviņ! Nebija nemaz ilgi, lācim ribas

jau ielauztas un nu sāk tecēt aseņu, aseņu tā kā katra upe.

Un skaidri var teikt: asinīs viņš arī notecēja un tad nobei-

dzās.

Bet lai nedomā vis, ka nosistais lācis bija patiesi lācis. Viņš

nebija vis lācis, viņš bija pats velns. Un nu tās trīs meitas zelta,

sudraba, vara pilīs taī pašā stundā bija vaļīgas: varēja iet, kur

grib.
Bet visas trīs māsas novilka savas kurpes: viena vara, otra

sudraba, trešā zelta — un atdeva pamuļķim. Tad pamuļķis;
kurpes ņemdams, uzaicināja māsas nākt līdz pie ieejas cauruma,

būšot viņas uzsūtīt viņā pasaulē.

Labi. Māsas aizgāja līdz, pamuļķis paraustīja ķēdi un brāļi

pa kārtai vien uzvilka māsas augšā. Bet kad ceturto reizi ķēdi

nolaida, pamuļķis tīšām iesēja akmeni, lai pārbaudītu brāļus, ko

viņi nodomājuši. Kad nepalaiž ķēdi vaļā, kas var uzticēties

tādiem?

Un skat, patiesi viņš briesmas bija paredzējis. Līdz akmens

varbūt labi pusē bija uzvilkts, šie piebikstās viens otram: gai-
dīsim ķēdi vaļā, lai labāk nositas mūsu pamulķīgais brālis, nekā

mums sudraba un zelta meitas atņem!"

Tulin akmens ar visu ķēdi rūkdams nokrita atpakaļ un šie

augšā nosmējās: „Pagalam viņš ir!"

Bet pamuļķis bēdīgs nodomāja: „Are, kāda pasaule! Vai tie

ir brāli? Bet nekas, iešu pa to pašu celu atpakaļ, vai tad itin pa-

doms neradīsies?"
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Gāja, gāja tālu talu; un jo tālāk gāja, jo cita nekā neredzēja,

kā mūžīgu klajumu. Bet beidzot klajumā ieraudzīja lielu lielu

ozolu, mazākais piecdesmit tūkstošu gadu vecu, un ozola tuvumā

būdiņu. Pamuļķis tūliņ paklauvēja pje durvim, lai laiž iekšā: „Ko
tu mūsu mājiņu biksti un putini? Ātrāk tikpat neielaidīsim, ka-

mēr mūsu māte nebūs pārlidojusi."

„Tie laikam bērni, kas tā runā!" pamuļķis nodomāja un pa-

griezās atpakaļ. Bet tikko bija pagriezies, turpat aiz papēžiem

ieraudzīja briesmīgu milzu čūsku. Ko nu? Tūliņ zvēla ar bung-
vāli čūskai taisni pa galvu, lai atstiepjas; bet čūska mirdama ap-
cirtās riņķī un ar asti vien nogāza pamulķi gar zemi, tā kā uz rā-

viena apskurba. Tomēr drīzi pamuļķis atkal atžilba un nu pret

sauli ieraudzīja kā mākoni nākam. Tas nebija vis mākonis, bet

bija liels pūķis, un tie tur istabā bija pūķa bērni, jo tiklīdz pūķiene

pārlidoja, šie izskrēja pretim sūdzēt: „Māt, māt, tas lielais vīrs

ar to garo vāli gribēja mūsu būdiņu izputināt."

Bet pūķiene paskatījās uz zemi, ieraudzījusi milzu čūsku no-

kautu, priecināja bērnus: „Jūs muļķi! tas jau jūs no čūskas rīkles

izglābis, ne mājiņu putinājis. Kā lai nu viņam atmaksājam par

to?"

Bet pamuļķis atbildēja puķienei: „Nevienu citu maksu neka-

roju: kaut tikai savā tēvu zemē pārklātu atpakaļ."

„Tēvu zemē! ā, tava tēvu zeme tur augšā. Pag, pag —es

tevi uz turieni aiznestu gan, ja tu viņā pilsētā, kas te vairs nav

tālu, nopirktu pieci, sešdesmit vēršu, kā arī septiņ- astoņdesmit

mucu vīna un atvestu vēršus pie šī ozola nokaut."

„Tas nav nekā, to varu gan!" pamuļķis atteica un aizsteidzās

uz pilsētu. Bet ceļā viņam iesitās prātā: „Ar ko tad es pirkšu?

Man jau nav ne graša naudas līdz. Atkal šķērslis — kad tu iz-

putējis! Bet pag, pag! vēl nieks taču nekaitēs, es jau varu naudu

iepelnīties. Lai tad arī kādas dienas ilgāki aizkavējos, aizkavējos,
bet ceļā es tikšu un, kaut tur piķis zemē lītu."

Labi. Aizgāja pilsētā un salīga pie viena zvejnieka par puisi.

Zvejnieks tūliņ tai pašā dienā arī gāja zvejot, aicinādams pamulķi

līdz, lai palīdzot viņam laivu jūrā ievilkt. Bet pamuļķis itin jauki

saņēma laivu padusē un ienesa kā vieglu vezi (grozu) viens pats

jūrā. Sāka zvejot un brīnum laimējās tai dienā. Zvejnieks prie-

cājās; „Tev ir sava laime. Ved nu tikai zivju vezumu pilsētā rītu

pārdot!"

Pamuļķis aizbrauc, pilsētnieki pērk zivis kā negudri, bet

vienā gabalā daudzina: „Līrum, lērum! līrum, lērum!"

Pamuļķis doma: „Tas viņiem laikam tads ieraudums," un

neko neprašina arī.
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Bet aizbrauc otrā dienā atkal, šie vēl tāpat daudzina to lirunv

lērum. „E!" viņš domā, „jāapvaicājas taču, kas tas viņiem par

tādu līrumu-lērumu ir?"

Sāks ierunāties — ače Dieviņ! pilsētnieki saņem rokas: ~Kas
tad tu te par tādu svešnieku esi? Tu vēl taujāsi mūsu līrumus,

lērumus? Vai nezini, ka ritu ķēniņa meitu vedīs velna kalnā vel-

nam atdot, ja negadīsies neviena glābēja tur pie rokas."

„Ak tā tā lieta! Tad jau nu gan briesmīgs līrums-lērums

jums uzbrucis; bet man liekas, vēl tik traki nav, kā izbļaujat. Ar

velniem jau arī var galā tikt."

To teicis, pamuļķis lēnā garā apgrieza zirgu, pārbrauca mājā,
paķēra savu bungvāli un aizsteidzās jau laiku jo laiku velnu kalnā

gaidīt, kas nu notiks. Gaida, gaida — uz vienu reizi dzird notā-

lēm sēru trumentes un redz: ķēniņa meitu patlaban ved. Atved

kalnā, velns izskrien pretim un gāzīsies šij virsū; bet pamuļķis ar

bungvāli izjauc velnam skrējienu, uzsaukdams: „Nē, nē! nāču!"

Un tā velns ar visām sešām galvām nošņācās vien par tādu

un izspīrījies klups pamulķim arī matos; bet pamuļķis kur deva,
tur otrreiz vairs nebij jādod — nosita velnu. Un līdz to bija pa-

darījis, tā ātri, ātri izgrieza no visām galvām mēles, pagrūda

apakš liela akmeņa un nolikās turpat akmeņa paēnā drusku atpū-

sties pēc tik liela cīniņa. Bet kamēr viņš aizmidzis gulēja, ķēniņa

vīri, kas meitu bija atveduši, pienāca pie akmeņa un izbrīnījās par

tik lielu bungvāli, ko velna kāvējs pasmiedamies cilājot. Viņi

turpretim tikai par četriem varot tā tā kauna dēl kustināt un ratos

ievelt, varbūt par astoņiem, varbūt arī ne.

Kamēr šie tur gar bungvāli čalodami ķirinajas, pamuļķis at-

modās vaicādams: „Ko jūs gribējāt ar manu ieroci darīt?"

Viņi cita nekā negribot, gribot tikai ratos iedabūt un ķēniņam
aizvest. Arī viņam pašam jānākot līdz un jāsaņemot atmaksa par

to, ka velnu nokāvis, meitu izglābis, jo šis ķēniņš nekad nemēdzot

citus par velti izstaidzināt un izdarbināt, arvienu bagātīgi atlī-

dzinot.
"

„Labi. Lai tad notiek!" pamuļķis atsaka, likdams savu bung-

vāli ratos. Bet rati necieta, salūza, bungvāle bija par smagu.

Neko darīt bij jāatved dižgabalu rati un tie tad cieta gan.

Aizbrauca pie ķēniņa, ķēniņš prasa: „Cik tu gribi par savu

darbu? Tu nositi velnu, izglābi manu mieitu, cik tu gribi par to?"

„Ko es varu gribēt? Dod man piecdesmit vēršu, piecdesmit

mucu vīna — pietiks šoreiz."

„Labprāt!" ķēniņš atsacīja, „un še tev piedevām piecsimti

rubļu arī, tas nemaz nav daudz par tādu darbu."
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Un tā pamuļķis pie ozola nokāva vēršus, sakrāva galu ar

vīnu pūķim mugurā, uzsēdās pats arī ar bungvāli vēl un tad pie-

skubināja, lai nu pūķis lido. Pūķis smagi, smagi pacēlās gaisā.

Are, nesamais bija smags, kur tad bungvāle vien? Un aizlidoja,
ka ne atpakaļ nepaskatījās.

Lidoja, lidoja ilgi pa jūru vien un pamuļķis beidzot jau varēja
tēvu zemi saredzēt, te — kas ir — apskatās: gala un vīns paga-

lam, patērēts. Un kā gaļas nav, pūķis nespēj nest. Nu cīnās, nu

mocās — par varu gribētu sasteigt malu; bet nieki nelīdzēja, kādu

versti no malas spēki nesējam piebeidzās un bija jāiekrīt jūrā. Bet

pūķis apmierināja pamulķi, sacīdams: „Nekas! es zinu, tu izpel-
dēsi malā arī bez manis. Bet tad steidzies vēl vērša galu sagā-
dāt, ka spēju pārtikt mājā atpakaļ. Kamēr to izdarīsi, es turēšos

kā nebūt ūdens virsū un gaidīšu no tevis jaunus spēkus."

Labi! Pamuļķis izpeldēja malā, nopirka par saviem piecsimti
rubļiem vēršus jūrmalas pilsētā, aizbrauca ar laivu pie pūķa, pa-

ēdināja labi un palaida, lai lido atpakaļ uz savu zemi pie bērniem.

Tik tālu nu viss labi; bet kas pamuļķim vēl par gājienu, ka-

mēr tēva pilsētu sasniedza. Bet tikko bija iegājis tēva pilsētā, viņš

padzird: jaunāko meitu, kas no apakšzemes izglābta, par varu

gribot viņa vecākais brālis precēt; bet šī turoties pretim: lai ap-

gādājot tās kurpes, ko viņa apakšzemē valkājusi, tad iešot, ci-

tādi ne, un lai tur gabalos kapātu. Vecākais brālis gan esot iz-

skrējies pie viena kurpnieka, pie otra, bet tie nejēdzot tādas

uzšūt.

Ko nu pamuļķis darīs? Viņš domā: „Pag, pag, došu vienam

kurpniekam īstās kurpes aiznest, kas man no apakšzemes līdz,

redzēs, ko tad šī teiks."

Labi! Kurpnieks ienes īstās kurpes, parāda —ak tu žēlīgais!
Šī tūliņ: „Tās ir manas kurpes! Tās ir manas kurpes! Cits vi-

ņas nav sūtījis, kā mans brūtgāns. Kur viņš ir?"

„Tur un tur!" kurpnieks atbild, lai nākot līdz, ja patīkot.
Un ta jaunāka pa durvim ara un pie pamulķa prom.

Un tēvs nu, zināms, arī dabūja visu zināt un tad nosvinēja pa-

muļķis ar jaunāko meitu tādas kāzas, lai Dievs pasargā. Bet abi

vecākie brāļi pa kāzām noložņāja vien, paši nezinādami no kauna,
kur slapstījušies.

Are, ta iet, kad grib tīšam brāli pazudināt!

Piezīme: Saukas variantā teikts, ka pirmā māsa apakšzemē iedevusi

mulkitim vel ābolu; tas ritējis papriekšu un aizvedis pie otras māsas, [Kad nu

muļķitis nogalinājis lielo lāci un licis izvilkt trīs ķēniņa meitas, tad brāli viņu
atstājuši apakšzemē._ Tur viuš atradis lielu ērgli, kas apņēmies 'viņu iznest šai
pasaule.] Viņš uzkrāvis galu, vīnu un sešas ogles lielam ērglim mugurā un tad

aizjājis pa juru. Ik nu metis galu ērglim mutē, ik ari pa oglei iemetis.
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20. A. 301 A. M. Novads Oktē pie Talsiem. LP, VII, 11, 19, IV, 9.

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Un ķēni-

ņam ik naktis izzaga vienu zirgu. Viņš sūtīja gudros dēlus zirgus

sargāt, bet tikpat — kā nozaga, tā nozaga.

Trešo nakti gāja muļķis sargāt. Labi — viņš apsēžas kaktā

un gaida. Gaida, gaida — sāks tikai šim mēness skaidrums (gai-
šums) spīdēt acīs un tūliņ tik salds miegs, tik salds miegs, ka ne-

maz atkauties. Cits nekas neatliekas — jāceļas augšā un bijis

jāapsēžas citā vietā. Līdz tad labi arī apsēdies, te taisās staļļa
durvis vaļā un liels, liels, balts lācis čāpo iekšā, paņem vislabāko

zirgu aizved projām un pazūd liela akmeņa apakšā.

Rītā muļķis to pasaka tēvam un liek akmeni aizvelt. Aizvel

akmeni, atrod dziļu alu. Nu muļķis kaldina simtpiecdesmit asu ga-

ras važas, divpadsmit podu smagu vāli, iesienas šinīs važās un

laižas pa caurumu dibinā, pieteikdams, ja važas apakšā kustinā-

šot, tad lai tēva darbinieki velkot viņu augšup. lelaidās dibinā,
vēl divas asis pietrūka važām no garuma. Neko darīt — nolēca

to trūkumu tiesu tāpat zemē. Nu, un tā nu viņš iet, iet — atron

trīs krusta ceļus. Sadomā — staigās pa to, kas tiešām aiziet.

Labi. let atkal puscēlienu, atrod sudraba pili un pilī simtu istabu.

Izstaigājas pa istabām, atron beidzamā jaunu meitu. Tā tūliņ:

„Mulķi, Muļķi, ko tu te meklē?"

„Sava teva zirgus meklēju?' šis atbild.

„Viss labi, viss labi! bet ar balto lāci tu neiesāc. Es gan

neko tuvāki nevaru par viņu tev izstāstīt. Ej pie manas jaunākās

māsas, tā tev izstāstīs."

„Cik talu tad tas ir no šejienes!"

„Bus veršķu desmit, bet iekams aizej, še tev šis sudraba

ābols no manis."

Muļķis paņēma sudraba ābolu un aizgāja pie jaunākās māsas

zelta pilī. Tai pilij bija divisimti istabu. Izstaigāja istabas, atrada

beidzamajā jaunāko meitu. Tā saka: „Tu, Muļķi! Ko tu te

meklē?"

„Sava tēva zirgus meklēju!"

„Viss labi, viss labi! bet ar balto lāci tu neiesāc. Es gan

neko tuvāki nevaru par viņu tev izstāstīt. Ej pie manas visjau-
nākās māsas, tā tev izstāstīs."

„Cik talu tas ir no šejienes?"

„Būs jūdžu piecdesmit; bet iekams aizej, še tev šis zelta

ābols no manis!"

Muļķis paņēma zelta ābolu un aizgāja pie visjaunākās māsas

dimanta pilī. Tai pilij bija trīssimti istabu un tūliņ pa pirmās ista-

bas durvim iznāca visjaunākā pretim sacīdama: „Mulķi, Muļķi!

Ko tu te meklē?"
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„Sava teva zirgus meklēju!"

„Viss labi, viss labi! bet ar balto lāci neiesāc. Viņš ir seš-

desmit asu garumā, piecedsmit asu augstumā, viņa vilna ir tik

bieza un liela, ka tu tur vari paslēpties. Bet ja tu domā ar viņu
tomēr cīnīties, tad gaidi to apgulamies. Gulošam lien pa balto

galvu uz augšu vien, uz augšu vien līdz labai ausij. Ausī tas pa-

glabājis pagraba atslēgu. Paņem atslēgu, lien zemē, noej uz pa-

grabu, atslēdz durvis — tur būs divas kublas: pa labi roki taī

kublā ir stipruma dzēriens, pa kreisi nestipruma. Pārmaini tās ku-

blas un nodzēries no stipruma dzēriena trīs reizes, ne vairāk, ne

mazāk! Ja dzersi mazāk, neradīsies spēki, cik cīņā vajadzīgs;

ja dzersi vairāk, zudīs tie paši spēki, kas tev jau bija. Visu to

padarījis, atliec atslēgu atpakaļ ausī. Nu, un tagad posies pie

darba, bet iekāms aizej, še tev šis dimanta ābols no manis!"

Tās ziņas savācis, Muļķis negozējās vairs, uzmanīgi vēroja

balto lāci pārnākam un gaidīja to apgulstamies. Pārnāca, apgu-

lās — kas tas par lāci! Kalns, kas kalns! Ar sniegu apsnidzis
kalns! Drīzāk, nudien, pēc tāda tas izskatījās, ne pēc redzēta

zvēra. Kad bija nogulies, aizmidzis, Muļķis uzkāpa pa balto lāča

galvu līdz ausij, izņēma atslēgu, atslēdza pagrabu, nodzērās trīs

malkus, pārmainīja kublas, atlika atslēgu ausī apakal un tad savē-

cināja savu divpadsmit podu smago vāli, lai gāztu jau vienreiz

lācim pa pieri. Savēcinādams pats tagad manīja, ka no dzēruma

spēki gadījušies milzīgums klāt. Smagā vāle likās kā paija, tik

viegla. Ja, un tā nu gāza lācim pa pieri, bet lācis, par tādu zvē-

lienu vien, drusku, drusku tikai pakustējās, iesaukadmies: „Tiš,

dunduri, ko tu man kod!"

Muļķis redzēja: paure tam' par cietu! palīda tālabad zemāk

un sāka velēt pa sāniem milža lāci. Velēja, velēja — jau iesita

vienu ribu. Kā iesita ribu — lācis briesmīgi piktumā ierūcas un

uzlec stāvus. Uzlec stāvus, pagriež galvu atpakaļ — ierauga

Muļķi ar vāli. Tā mans lācis pilnā kaklā: „Čurmuli, ko iesāc ar

mani? Nu labi tev neklāsies!"

Muļķis atsaka droši: „Lai klajas, ka klādamies, kaut tikai da-

būtu nodzerties!"

Līdz šis iebildis to vārdu „nodzerties", tūliņ lācim, vadzi, sie-

kalas vien tek pēc stipruma dzēriena tur pagrabā. Nu sader pa-

mieru un ies abi tempt. leiet pagrabā — lācis kā nesātis pie tās

kublas klāt, kur pirmīt stipruma dzēriens bijis, bet tagad nesti-

pruma. Lācis dzer, dzer — trīs briesmīgus kluncienus vienu pakaļ

otra; bet Muļķītis izliekas dzeram — viņš sadzēries savus trīs

malkus, ko viņš vairāk ies dzert? Un kā tad arī baltais nodzē-

ries, tūliņ acim redzot palicis vājāks, mazākais par pusi, var teikt,

vājāks.
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Sākuši nu kauties. Muļķim viens paņēmiens. Kā deva ar

vāli pa priekškājām — kāju dilbi krustim pušu, lācis saklupa un nu

to nogalināja viegli. Nu, ko nu vairs bēdāt? Tūliņ paņem visas

trīs meitas un ved pie cauruma, lai velk augšā. Uzvelk meitas,

nu būtu jāsēžas Muļķim važās, bet viņam itin piepēži iešaujas

prātā: „Kas var zināt, tādi pārgalvnieka vilcēji, varbūt mani pa-

velk pa pusei un tad laiž atpakaļ, lai krizdams nositos? Siešu

tādēļ akmeni važās, tad pieredzēšu, kas viņiem prātā."

lesēja akmeni — un patiesi! — akmens pa pusei uzvilkts,

griezdamies vēlās atpakaļ. Ak tavi cilvēki! par varu izsalkuši

pēc Muļķīša dzīvības! — bet nu par laimi neizdevās.

Ja, un ta nu Muļķis, apakša pamests, prātoja: „Ko nu darīt?

Augšup tikt vairs nevar, jārauga tepat apskatīties."

Viņš iet atpakaļ pa tām pašām pēdām līdz krusta ceļiem. No-

iet tur — sadomā — griezīsies pa kreisi roki, pa to ceļu. Bet nu

nav cēlienu gājis — gadās mežs, meža vidū klajums, klajumā
milzu ozols, milzu ozolā lizds, lizdā ērglēni. Domā, kur nu tālāki

ies? Drīzi aptumsis — pārgulēs tā paša ozola kuplos zaros. Labi.

Guļ, guļ — varēja tā ap pusnakti būt — dzird šņācam. Paskatī-

sies labi — redz: liela čūska rāpjas ozolā un galvu vien kārsta

pēc ērglēniem. Tā viņš paķers savu divpadsmit podu smago vāli

un kā knābs čūskai pa purnu — gatava bija. Un to viņai arī pa-

tiesi vajadzēja, ko šī tur meklē, tāda putnu rijēja! Gaismā pār-

skries nu ērgliene — tā tūliņ taujāt taujā bērniem: „Kas te par

svešu smaku? Kas to milzu čūsku patērējis?"

Bērni atbild: „Te ozola zaros guļ Muļķis, tas to čūsku ar vali

vien patērēja."

„Lai tad viņš izguļas, lai!"

Neilgi pec erglienes pārskrien ērglis pats: „Kas te par svešu

smaku? Kas to čūsku kāvis?"

„Ozola zaros gul Muļķis, tas ar savu vali čūsku nokāva!"

To dzirdēdams, ērglis priekā aicināja Muļķi : „Nāc šurp.

Muļķi! Kādu labumu vēlies no manis par to, ka izglābi manus

bērnus no čūskas?"

„Cita labuma neveļos — iznes mani no šejienes virszeme, ja
esi varbūt tik spēkots."

„Esmu gan, to labprāt darīšu; es tevi nesīšu par talo juru uz

tavu zemi!"

„Labi, labi!" Muļķis atteica, „bet ļauj man tevi drusku pār-

baudīt, tad redzēšu, vai cietīsi, jeb necietīsi mani pār jūru nest."

To teicis, tas zvēla reiz ar divpadsmit podu smago vāli ēr-

glim tiešām pa ribām, ka nokrakšķēja vien, bet vāle atlēca no

ērgļa miesām ar tādu sparu, ka jādomā, akmenim sitis, ne putnam.

Ērglis, kā likās, maz juta sitienu, tomēr iepīkt iepīka gan, atšņāk-
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dams: „Ar mani tu neiesāc! Neesmu baltais lacis, deri labāk

mieru!"

Saderēja mieru. Nu ērglis sacīja: „Ja tu man apgādā div-

padsmit vātis vīna un divpadsmit labi barotus vēršus, tad spēšu
tevi aiznest pār tālo jūru."

Neko darīt — bija jāiet vīns un vērši saraudzīt. Gāja, aiz-

gāja jūras malā pie zvejnieka. Zvejnieks sacīja: „Līgsti pie manis

par puisi; ja kalposi krietni, izkalposi gan vīnu, gan vēršus."

Labi. Salīga. Un vienu dienu Muļķim bija jābrauc ar zvej-

nieka reņģēm uz pilsētu. Aizbrauc pilsētā — visi ļaudis sauc:

„Nelāgi, nelāgi!"

„Kas par nelagumli?" Muļķis vaicāja.

Tie atbild: „Ka nebūs nelāgi? Rītu ķēniņa vecāko meitu

atdos velnam!"

Muļķis nosaka: „To tikai ne — meitu velnam atdot!" un aiz-

iet naktī velnu gaidīt. Tur bijis viens tilts; apakš tā Muļķis pa-

lien, velnu gaidīdams. Gaida, gaida — te ap pusnakti nāks velns

ar trijām galvām un suņi tam skrien pa priekšu. Atskrien suņi

pie tilta, apstājas — neiet pāri, bet velns tūdalin pilnā kaklā:

„Mulķi, lien ārā no patilta! Ja ne — labi neklāsies."

Muļķis iznāk no tilta apakšas un kā deva ar vāli vienreiz

suņiem — suņi beigti, kā deva otrreiz velnam — velns arī beigts.
Tā nu ķēniņa meita glābta un Muļķis smaidīdams iet uz māju.

Cita diena Muļķis atkal brauc uz to pašu pilsētu un dzird —

visi ļaudis sauc: „Nelāgi, nelāgi!"

„Kas par nelagumu?"

„Ja, rītu vidējo ķēniņa meitu atdos velnam!"

„To tikai ne!" Muļķis atbild un nosit pie tilta arī otru velnu

ar sešām galvām.
Ne cik ilgi pec tam Muļķis atkal brauca ar reņģēm uz to pašu

pilsētu un dzird, visi ļaudis sauc: „Nelāgi, nelāgi! Pavisam ne-

lāgi!"

„Kas par nelagumu?"

„Ja, rītu mums jāatdod ķēniņa jaunāka meita velnam!"

„To tikai ne — meitu velnam atdot!" un aiziet naktī velnu

gaidīt. Ap pusnakti nāks velns ar divpasdmit galvām un uguns
skrien tam pa priekšu. Uguns atnāk pie tilta — neiet pāri un

velns sauc pilnā kaklā: „Muļķi, lien ārā no patilta! Ja ne — labi

neklāsies."

Muļķis iznāk gan no patilta, bet velnam nekā klāt tikt, uguns

priekšā. Neko darīt — norāva Muļķis sev visas drēbes, pārklāja

uguni un bradāja, mīņāja ar kājām tik ilgi, kamēr nodzēsa to. Ap-
dzēsa uguni, nu pacēla vāli un gāza velnam tā, lai visas div-

padsmit galvas uz reizi izput. Nogalinājis velnu, viņš smaidīdams
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iet pilsēta atpakaļ un saka ķēniņam: „Nu tavas meitas visas

glābtas!"

Ķēniņš — to tikai var saprast — priecīgs bez gala un solās

Muļķim dot, ko tikai vēlas, pat arī visu pilsētu un jaunāko meitu

par sievu; bet Muļķis cita nekā negrib, kā tikai divpadsmit vātis

ar vīnu, divpadsmit barotus vēršus. Labi — dabūja vēršus, da-

būja vīnu un iet pie ērgļa apgādāts. Ērglis liek uzkraut galu sev

mugurā pa kreisi, vīnu pa labi, Muļķim liek nosēsties vidū un tad

piesaka tā: „Ja es galvu pagriezīšu uz kreiso pusi, tad iemet man

gaļas gabalu knāblī, ja uz labo pusi, tad sniedz man vīnu nodzer-

ties'"

Labi. Un nu ērglis pacēlās gaisā un skrēja pār jūru vien,

pār jūru vien, dienām un naktim. Tikmēr skrien — aptrūkst

gaļa, aptrūkst vīns; šis griež galvu uz vienu pusi — nav ko dot,

griež uz otru pusi — nav ko dot un nu paliek arvien nespēcīgāks,
kamēr turpat jau slīkst gandrīz jūrā. Muļķis redz, labi neies —

griež sev pašam kājai ikrus ārā un met ērglim mutē. Tas aprijis

kumosu, tūliņ paceļas augstāku gaisā un nu var malu kautcik jau
blenst. Tagad Muļķim itin priecīgi jau metas ap sirdi:

„Nu izmocīsies mala!"

Bet nekā, kādu versti no malas ērglis krīt jūrā iekšā. Par

laimi tai vietā nebija dziļš ūdens vairs, abi izbrida malā sveiki,

veseli. Izbrien malā, ērglis vaicā: „Kāpēc tu klibo?"

„Ta un ta — kājai nav ikru vairs — izgriezu tev par esmu."

To padzirdējis, ērglis appūš kājai pušumu, jēlums sadzīst, viss

atkal labi. Nu Muļķis sarauga ērglim atkal vēršus jūrmalas

mežā, paēdina to krietni un tad abi šķiras: ērglis skrien atpakaļ

uz apakšzemi. Muļķis steidz pie sava tēva. Pāriet pie tēva,

neviens to vairs nepazīst, tāpēc ka par apakšzemi kuldamies, ar

divpadsmitgalvju velnu cīnīdamies, savas drēbes bija sadedzi-

nājis, uguni slāpēdams. Ko viņš nu darīs? Sadomā: „Kad nu

nepazīst, nepazīst mani neviens vairs — apmetīšos tēva mež-

malā, vientuļa būdiņā par kurpnieku un dzīvošu klusumā, ka-

mēr iešausies cits kāds labāks darbs prātā."
Un tā nu šis dzīvo, dzīvo, te vienu dienu jaunākā māsa, no

izglābtām meitām apakšzemē, raud un ilgojas pēc savām di-

manta kurpēm, ko apakšzemē valkājusi. (Izglābtās meitas, vi-

sas trīs, bij pārvestas Muļķa tēva pilī.) Ķēniņš vaicā saviem divi

gudriem dēliem: „Vai tad pasaulē neviens nemāk tādas dimanta

kurpes pataisīt?"
Gudrie atbild: „Diezin, kas to lai mak!"

Bet tur bija prātīgs sulainis, tas saka: „Es gan zinu vienu

gudru prātīgu kurpnieku tepat mūsu mežmalā, kas zin, vai tas

nemācēs?"
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Jaunākā meita, to padzirdējusi, šauj tūliņ projām uz mež-

malu pie ieteiktā kurpnieka. Aiziet, sāks runāt — tas jau Muļķis,

viņas glābējs. Šie pazīstas un tā tūliņ viens otram gar kaklu.

Abi tur sasveicinās — uz reizi Muļķis ieteiksies: „Tu gribēji sa-

vas dimanta kurpes? Te viņas ir, es viņas tā glabāju, tā gla-
bāju, no apakšzemes līdz šai būdiņai tās sanēsāju klāt vien, lai

kur iedams, lai ko darīdams."

Un nu Muļķis ar jaunāko meitu pāriet pie tēva un tēvs sa-

rīko abiem kāzas. Kāzu rītā Muļķis visus izved dārzā pastaigā-
ties. Kā šie nu staigā — Muļķis piepēži izvelk sudraba ābolu —

ko apakšzemē dabūjis — no kabatas un met pa kreiso roku —

no sudraba ābola gadās skaista sudraba pils. Tad izņem zelta

ābolu, met pa labo roku — gadās zelta pils. Izņem dimanta

ābolu, met pašā dārza vidā — gadās dimanta pils. Nu vecākais

brālis apņem tai pašā dienā vecāko māsu no izglābtām meitām

un dzīvo sudraba pilī; otrs brālis apņem vidējo māsu un dzīvo

zelta pilī; bet Muļķis ar savu līgavu, jaunāko māsu, dzīvo dārza

vidū — dimanta pilī.

21. A. 301 A. Fr. Sitmanis Oktē. LP, VII, 11, 19, IV, 10.

[Šai variantā teikts, ka] sargājamie zirgi bijuši meža zirgi,
kas aplokā ganījušies. Apakšzemē trešā meita teikusi par balto

lāci: „Viņš katru dienu apēd vienu cilvēku un kad visi būs no-

ēsti, tad arī mani ēdīs."

Kad lielais, baltais lācis, kas bijis augstāks par koku galo-

tnēm, nācis, tad zeme rībējusi, un kad tas mucis — zeme drebē-

jusi. Vēlāk, kad ar lāci cīnījies — tas nenositis vis kājas tam

ar vāli, bet ar zobiņu nocirtis (lācim) ausi, tūdaļ tam lielais spēks
pazudis — Muļķis to pārvarējis.

22. A. 301 A. J. Siraenovs Dole, Brīvzemnieka

„C6ophhkV' 56,. LP, VII, 11, 19, 4, 18.

Reiz dzīvoja tēvs; tam bija trīs dēli: divi gudri, bet trešais

muļķis. Gudrie brāļi ganīja tēva lopus, bet muļķis gulēja krāsns

augšā. Bet velns bija uzņēmies ganāmam pulkam uzbrukt un

ikdienas kādu lopu aiznest. Tad rīkojās muļķis lopus ganīt un

laupītāju pārspēt, bet gudrie viņu izsmēja: „Ja mēs, gudrie, jau

nejaudājam lopus noganīt no velna, kur tad tu, muļķi, to jau-

dāsi? Mēs taču katru dienu ganām lopus, un droši vien ar šo

darbu esam apraduši; bet tu, krāsns augšā gulēdams, gan ne-

būsi iemanījies par mums labāki."

Bet gan muļķis zin, kas darāms. Viņš aiziet pie kalēja, no-

kaļ dzelzs vadzi, veseri un otrā dienā ies tēva lopus ganīt. Izgana
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lopus vienā pļavā, otrā, trešā — viss labi. Bet pret vakaru viņš

aizdzina savus lopus uz velna purva malu, labi zinādams, ka

te ir ko uzmanīties. Ja, un tā nu gana, te piepeži izkāpj no tu-

rienes sprīdi liels vīrs ar olekts garu bardu un tulin kamps vienu

vērsi. Bet muļķis nepalaižas vis — uzsauc: „Nu raugi tikai!"

un vairāk neko.

Tā viņi tur ķildojas, tiepjas, kamēr gara barda sapinas

cērpā. Muļķis nu mudīgi vadzi bārdai virsū un ar veseri klauks!

pievadžoja. Bārda notrūka un pats velns par kaklu, par galvu

aizspruka uz elli atpakaļ. Muļķis pārdzen savus lopus majā un

pastāsta brāļiem visu, ko piedzīvojis. Sarunājas brāļi iet velnu

uzmeklēt. Pasauca suņus un aizgāja. Suņi aizveda viņus pa

velna pēdām līdz tumšai, dzijai alai. Nu brāļi saraudzīja vaigus

sasēja tos vienu otram galā un sarunāja, ka vienam no viņiem

jādodas lejup. Tad muļķis sacīja: „Jums, gudrajiem, klātos le-

jup laisties!"

Bet gudrie aizbildinājās, neko darīt — bija muļķim jālai-

žas alā; bet viņš piesacīja: „Ja trīs reizes valgu paraustu, tad

velkat mani no alas ārā!"

Labi. Brāļi nolaida muļķi ar visu vadzi un veseri dziļajā

alā. Papriekšu viņš izlaidās cauri lielai tumsībai, tad gaismai:

pēc tam atkal tumsībai un atkal gaismai un tā, kamēr trim pa-

saulēm iztika cauri. Beidzot nokļuva apakšzeme un nostājas uz

cietas zemes. Te viņš nu atstāja valgu un aizgāja pašu velnu

uzmeklēt. Gāja, gāja pa apakšzemi — uzgāja vara mājiņu. legāja

mājiņā — ierauga: skaista meita sež istaba.

Viņš apvaicājas: „Kur te dzīvo velns?"

Meita pikti atbild: „Tu manam tēvam jau bardu norāvi, un

nu vēl nāksi viņu rokā meklēt!"

Muļķis sāka laipni runāt ar meitu; tad šī palika jautrāka un

izstāstīja viņam, ka esot vecākā māsa, bet tur sudraba mājiņā
mītot vidējā māsa un vēl tālāki, zelta mājiņā, esot jaunāka masa;

aiz zelta mājiņas tad būšot salmu mājiņa, rija, un tur tad mītot

pats vecais velns.

Muļķis ietīstīja un aizpogāja vara mājiņu, iebāza to kabatā,

paņēma līdz skaisto velna meita un aizgāja tālāk. Gāja, gāja.

beidzot nogāja līdz sudraba mājiņai. legāja mājiņā, atrada tur

skaistu meitu un vaicāja tai, kur dzīvojot velns?

Vidējā velna meita iesākumā pikti, vēlāku laipnāki atteica

tā: „Tur tālāki ir zelta mājiņa un aiz zelta mājiņas salmu mā-

jiņa, rija, tur dzīvo mans tēvs."

Arī šo mājiņu muļķis iebāza kabata, paņēma skaisto velna

meitu līdz un aizgāja tālāki. Beidzot nonāca pie zelta mājiņas.
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iegāja mājiņa, atrada jaunāko masu, skaistu zelteni, un vaicāja
tai: „Kur te dzīvo pats velns?"

Zeltene atbildēja iesākuma papikti, pecak laipnāki: „Mans
tēvs tur tālāki dzīvo salmu mājiņā, rijā!"

Muļķis iebāza arī zelta mājiņu kabatā, paņēma ir jaunāko
velnu meitu līdz, aizgāja pie valga atpakaļ, iesēja valgā divas

pirmās mājiņas ar abām zeltenēm, paraustīja valgu un

valgs ar iesietām mantām pacēlās augšup. Pēc tam gudrie

brāli nolaida otrreiz valgu atpakaļ un muļķis iesēja zelta mājiņu
ar trešo zelteni. Arī pats viņš labprāt būtu iekabinājies valgā,

bet izrādījās, ka tad par smagu — pašam bija jāpaliek apakšā. Nu

viņš gaidīja, gaidīja, lai brāli trešreiz valgu nolaistu; bet gudrie

bija iekārojuši zelta mājiņu, it īpaši vēl jaunāko zelteni, un, lai

muļķim tādas mantas atrautu, tie nolaida abus galus valgam

apakšzemē. Ko lai nu muļķis dara? Tomēr nezin cik ilgi arī

viņš nebēdājās, gāja labāk veco velnu rokā meklēt. Gāja, gāja
uz vienu pusi, uz otru, beidzot atrada veco salmu mājiņā. legāja

rijā un salīga pie velna-par ganu. Otrā dienā velns vedis viņu
ierādīt robežas, kamēr brīv ganīt lopus. Aizveda līdz tādai ie-

dzeltānai meža pļaviņai un nosacīja: „Te tu lopus neielaid! Tur

dzīvo sešgalvju velns."

Tad aizveda atkal pie tādas rūsainas pļaviņas un nosacīja:

„Te tu lopus nelaidi! Te dzīvo deviņgalvju velns."

Beidzot velns aizveda muļķi pie sarkanās pļaviņas un pie-
teica: „Te tu lopus iekšā nelaid! Te dzīvo divpadsmitgalvju

velns."

Bet muļķis tūliņ pirmo dienu dzina lopus taisni dzeltānajā

pļaviņā. Tiklīdz iegāja ar lopiem dzeltānajā pļaviņā, te sešgal-

vju velns klāt. Bet kā muļķis grāba savu vadzi ar veseri, uz

rāvienu atskaldīja velnam jau četras galvas, pēc tam atlikušās

divas. Sabāza galvas maisā un stiepa uz māju. Pārdzen lopus,
uzsvieda maisu uz rijas augšu. Saimnieks vaicās: „Ko tu te mētā

pa rijas augšu?"

„Es ganības nopinu vīzes, tas uzmetu," atsaka muļķis.
Otrā dienā muļķis laida lopus rūsainā pļaviņā — deviņgalvju

velns klāt. Bet muļķis grāba savu vadzi ar veseri un tā trieca,

ka velnam sešas galvas uz reizi nosprāga. Vēl atskaldījis ir

atlikušās galvas, tas visas sabāza maisā un stiepa uz māju. Pār-

stiepa mājā, uzmeta rijas augšā, rija tik tik nesagruva no lielā

smaguma. Velna saimnieks rājās, ka gans ne par šo, ne par to,

visu viņa māju saārdīšot; bet muļķis atvainojās: „Vīzes, ko šoreiz

rijas augšā metu, bija slapjas, tāpēc tas smagums."
Trešo dienu muļķis laida lopus sarkana pļaviņa, iznāca div-

padsmitgalvju velns. Tad muļķis atkal paķēra savus divi iero-
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čus un kā trieca velnam pa galvām — astoņas uz reizi aizsprāga.
Vēl atskaldīja ir atlikušās četras, sabāza maisā un stiepa uz

māju. Mājā viņš kā drāza maisu uz rijas augšu, tā jumts drupu

drupās un saimniekam uz galvas. Un nu tikai velnu saimnieks

apskatījās un ieraudzīja, kas tās par galvām ir rijas augšā.
Nabags iekaucas: „Tu esi nositis manus bralus!"

Viņš parādīja savus ieročus, vadzi un veseri, ar ko viņam

pašam bārdu bija norāvis, un sacīja: „Ciet klusu tikai un labāk

aiznes mani uz virszemi! Bet ja tu to nedarīsi, galu dabūsi!"

Neko darīt — velnam bija jāapsolās viņu aiznest uz virs-

zemi. Tad velns iztecināja deviņi tecinājumi alus, izcepa sep-

tiņi cepļi maizes, nokāva divpadsmit vēršu un visu to sakrāvis

sev virsū, uzsēdināja beidzot ir muļķi pašu lai virsū un tad pa-

cēlās gaisā.

Skrēja, skrēja pār dziļām jūrām, pār plašiem mežiem,
kamēr pārskrēja pār trim valstim un beidzot sasniedza virs-

zemi. Skriedams, velns šad un tad iemeta rīklē pa vērša ce-

turksnim, pa maizes kukulim, pa alus mucai un tā pats sevi ēdi-

nājās, kamēr vien krājums turējās.

Beidzot viss krājums nobeidzās un velns gandrīz, gandrīz vairs

nejaudāja paskriet, jau taisījās jūrā slīkt. Te muļķis biedināja

viņu ar savu vadzi, veseri un iebiedēja tā velnu, ka šis, saņēmis
beidzamos spēkus, iznesa gan viņu virszemē, bet tad arī pusbei-
dzies nolaidās uz apakšzemi, pekli.

Nu muļķis gāja meklēt savus gudros brāļus un beidzot pār-
radās mājā. Te brāļi pašu laiku dzēra kāzas ar velnu zeltenēm

un nelikās šo ne zinām. Bet kāzās atnācis, viņš noprasīja zel-

tenēm: „Vai gan tāpēc jūs no pekles izvedu, lai jūs mani vairs

ne pazīt nepazītu?"

Tad viņi visi sāka muļķi nolūgties; bet viņš tikai jaunākai
zeltenei piedeva un apprecēja to. Un ja viņu velns nava rāvis,

tad viņš ir šodien vēl dzīvo. Bet vai tas būtu bijis prātīgi, ja
velns to rautu, kas pats tik daudz velnu parāvis?

23. A. 301 A. J. Saulīte ar Teodoru Kārkiuvalku Riktere.

LP, VII, 11, 19, IV, 7.

Reiz dzīvoja trīs medinieki — brāli tie bija — Jānis, Jēkābs

un Andrejs. Jānis bija pārākais. Vienu dienu Jānis ar Jēkabu

aiziet medīt, Andreju atstāj mājā azaidu vārīt. Kad azaids bija

gatavs — atnāca vecītis naga lielumā ar bārdu olekti garumā:
lai dodot ēst. ledeva. Bet tā ēdiena tiesa šim nepietika, viens

divi aprija, nagus laizīdams: lai dodot vēl; Andrejs nedeva. Ve-

cītis tad sagrāba nedevēju, iznesa ārā, pabāza apakš pakša, un
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kamēr nu, nabadziņš, no sprosta izķeparājās, vecītis jau bija ap-

ēdis visu galu un visu maizi. Ar Jēkābu tāpat notiek.

Bet Jānis bija gudrāks, tas sacīja vecītim: „Dotu gan tev

ēst, bet tad tev jāpakāpjas uz šo augsto rezgali, nevaru tik zemu

pieliekties, cik tu esi mazs."

Vecītis pakāpās. Nu Jānis ātrumā paķēra lielo āmaru un

ar dzelzs vadzi pievadžoja olekts bārdu rezgaļa spraigā. Kā sa-

dzelts vecītis aizspruka ar visu rezgali un pie liela, liela akmeņa

nu nozuda alā.

Tagad brāļi saraudzīja daudz ādu, no ādām iztaisīja garu sik-

snu un tad Jānis ar smagu dzelzs zizli un sieku dzelzs smelkņu

ielaidās alā. Tur apakšā atrada mājiņu un mājiņā skaistu meitu

sēžam un adam. Viņš vaicāja meitai: „Vai neredzēji vecīti, kas

pats naga lielumā, bet bārda olekts garumā?"
Meita atbildēja: „Tas ir mans tevs! Viņš tagad ir Rīga."

Viņš gāja talak, atrada otru mājiņu ar vel skaistāku meitu.

Tur tāpat runā.

Tad gāja tālāk, uzgāja trešu mājiņu un vēl jo skaistāku meitu

sēžam un adam. Tā atbildēja, ka tēvs tūliņ būšot mājā. Jānis

nu ietupējās pie durvim kaktā. Kā nu nāca vecītis iekšā, tā visu

sieku dzelzs smelkņu iebēra vecītim acīs; tas palika akls, un nu

Jānis nocirta tam galvu. Tad viņš paņēma visas trīs meitas un

aizgāja no alas. Skaistāko meitu paturēja pats sev un divas citas

atdeva saviem brāļiem par sievām.

24. A. 301 A. J. Kungs, Skrundas Budni c ko s, Bri v z. kr.

LP, VI, 115, 24 turp. AŠ, 11, 86 r.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Bet tē-

vam bijusi zelta ābele ar zelta āboliem. Katru nakti liels putns

zadzis šos ābolus. Raidījis dēlus sargāt. Gudrie izsargājušies sa-

vas naktis, nenosargājuši. Muļķītis paņēmis loku, iegājis dārzā,

uzrāpies ābelē, loku uzlicis sev virsū un aizmidzis. Tiklīdz putns

nu naktī atlaidies ābelē ābolu raut, muļķīša loks pakustējies un

atmodinājis viņu. Nu kampis putnu, bet attapis tikai vienu spalvu
izraut — putns pasprucis un iemeties zemē. Muļķītis tai vietā

iedūris savu zobiņu un nesis putna spalvu tēvam rādīt. Spalva

spīdējusi kā uguns.

Bet rītā brāli gājuši to vietu, kur zobins bijis iedurts, aplūkot

un atraduši dziļu caurumu. Muļķītis nolaidies pa caurumu di-

binā un atradis sudraba pili. Durvīs stāvējusi jauna meita, sauk-

dama: ~Jāni, Jāni, kur tu iesi? Tu esi mana tēva slepkava."

Viņš paklausījies un gājis talak. Atradis atkal zelta pili —

tur tāpat saukts. Gājis tālāk, atradis dimanta pili.
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Te gājis iekšā un atradis skaistu meitu. Tā iedevusi bunduļu

pilnu ar galu un sieru, pakulām aptītu. Nu gājis atkal laukā un

saticis suni, tam pasviedis sieru. Bet kamēr suns sieru pa paku-

lām meklējis, muļķītis attapis šo nokaut. Otrā un trešā pilī tāpat

izgājis.
[Brāļi izvilkuši gan izglābto ķēniņa meitu, bet muļķīti at-

stājuši alas dibenā. Staigādams viņš tur atradis ērglēni, kas ap-

ņēmusies viņu iznest no alas.] Ar to gaļu, kas atradusies dāvātā

bundulā, viņš ēdinājis ērglēni, kad nests pa jūru virszemē.

[Tad muļķītis aizgājis pie ķēniņa un pierādījis, ka viņš iz-

glābis viņa meitu no apakšzemes. Blēdīgie brāļi nu dabū savu

sodu, bet muļķītis apprecē izglābto ķēniņa meitu.]

25. A. 301 A. Anna Pālī te Misā. LP, VII, 11, 19, IV, 11.

Viens puisis, ķēniņa meitas meklēdams, nolaidies alā, atra-

dis sudraba pili un pilī vecāko māsu. Tā biedinājusi puisi: „Kur
tu ienāci! Pārnāks mans stiprais vīrs, tas tevi saēdīs. Viņš saož

svešu smaku pa trim verstim. Kad šī puķe sāks ziedēt, tad viņš
nāks mājā."

Tad puisis aizgājis pie trim ozoliem — ozoli bijuši trīs velna

kalpi — un gaidiījs velnu. Velns atlaidies ozolu zaros un teicis

uz saviem kalpiem: „Man viens pats pretinieks viņā pasaulē tikai

ira, tāds puisis, bet tas te nevar atnākt."

Puisis apakš ozoliem atbildējis: „Kur tad man vel janak? Te

jau esmu atnācis!"

Nu sākuši kauties. Velnam izaugušas trīs galvas un tas sa-

dzinis puisi līdz pēdām zemē, puisis velnu līdz ceļiem. Kā šis

līdz ceļiem, velns līdz gurniem. Kā velns līdz gurniem, puisis
velnu līdz kaklam un tad nobeidzies. Tāpat arī noticis zelta un

dimanta pilīs ar sešgalvju un divpadsmitgalvju velniem.

To padarījis, puisis ievēlis pilis olās (trijās) un paņēmis tās

līdz. Ar putnu tas izlaižas ārā no apakšzemes. Pāriet mājā,

brāli jau sarīkojuši kāzas un tiecas pēc jaunākās meitas. Bet

viņš nepazīstams ieiet kāzu namā par pasaku stāstītāju un pasa-
kas stāstīdams izstāsta, ko brāli tam nodarījuši. Nu jaunākā (iz-

glābtā) meita krīt gar kaklu šim un abus salaulā. Brāļiem liels

kauns.

26. A. 301 A. K. Žiema Svitenē. LP, IV, 1, 2v. AŠ, 11, 86 v.

Kādam vīram bijis loti stiprs dēls. Reiz dēls iedomājies pa-

sauli apskatīties. Tēvs iedevis viņam tādu nūju: pieci podi no

dzelzs, pieci no tērauda. Bet dēls paņēmis nūju rokā un teicis,
ka vēl par vieglu. Nu nokalis 8 podus no tērauda un 8 no dzelzs
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un tad aizgājis, nūju pār plecu nesdams. Pie viena ķēniņa ap-

prasījies pēc darba. Ķēniņš atteicis: „Ja apņemies manas trīs

zudušās meitas pārvest, tad jaunāko dabūsi par sievu!"

Dēls apņēmies. Ķēniņš vēl iedevis biedros divus kara vīrus

un nu visi trīs sākuši meitas meklēt. Sameklējuši ilgi. Beidzot

dēls pamanījis meža malā savādu celmu. Kā licis ar nūju par

celmu, tā celms aizsprādzis lielu gabalu. Apakš celma bijusi ala.

To vajadzējis izmeklēt. Dēls kara vīriem licis no lūkiem nopīt
kurvi un novīt virvi un tad nolaidies lejup. Apakšā ieraudzījis
lielu māju. Mājā atradis pirmā istabā vecāko meitu. Tā teikusi:

„Vai, kur tu iekūlies! Nāks mans vīrs ar trim galvām, tas tevi

pabāzīs zem grīdas."
Dels ielīdis aizkrāsni. Pārnācis trijgalvis un tulin prasījis

meitai: „Kas te par smaku?"

Meita atteikusi, ka nezinot. Nu trijgalvis meklējis visas pa-

kaktes un atradis šo tur aizkrāsni. Tūliņ pacēlis grīdu un licis

dēlam apakšā līst. Dēls teicis, ka nemākot līst, lai parādot. Trij-

galvis rādījis, noliekdamies. Bet dēls licis velnam ar nūju pa

muguru un padzinis pašu apakš grīdas.

Tagad iegājis otrā istabā. Tur bijusi vidējā meita. Tā atkal

teikusi: „Vai, kur tu nāci! Pārnāks mans vīrs ar sešām galvām,
tas tevi pabāzīs zem grīdas."

Dēls ielīdis aizkrāsni. Pārnācis sešgalvis un tūliņ taujājis,
kas par smaku? Meita atteikusi, ka nezinot. Nu meklējis visas

pakaktes un atradis šo aizkrāsni pagultē. Tūliņ vedis dēlu pie
darvas katla un licis lēkt iekšā. Bet dēls atteicis, ka nemākot

lēkt. Sešgalvis rādījis; bet dēls kā licis ar nūju, tā sešgalvis katlā

iekšā un nu vārījies griezdamies.

Tagad gājis trešajā istabā. Tur bijusi jaunākā meita. Tā tei-

kusi: „Kāpēc tu te nāci? Nāks mans vīrs ar deviņām galvām,
tas tevi stāvus sadzīs zemē."

Līdz ko tos vārdus izteikusi — deviņgalvis pārradies un tā

tūliņ spēris ar bluķi dēlam par plecu un iedzinis līdz ceļiem zemē.

Dēls devis ar nūju pretim un iedzinis deviņgalvi līdz vēderam

zemē. Deviņgalvis spēris otrreiz ar baļķi un iedzinis dēlu līdz

vēderam. Dēls sitis ar nūju un iedzinis šo līdz padusēm. Deviņ-

galvis spēris trešo reizi un iedzinis dēlu līdz padusēm; bet dēls

sitis ar nūju labi no tiesas un iedzinis pretinieku pavisam zemē.

Nu paņēmis meitas un devis zīmi, lai velk augša. Meitas uz-

vilktas; bet dēlu tīši atstājuši apakšā.
Dēls noskumis atgājis atpakaļ un atradis tai istabā, kur jau-

nākā meita bijusi, velna svārkus un vienu stabulīti. Apvilcis svār-

kus un sācis pūst. Sanākuši daudz velnēnu prasīdami: „Ko pa-

vēli, ko pavēli?"
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„Gribu virs zemes, apakš debess tikt."

Tūliņ velnēni dēlu uznesuši, ka nemaz nemanījis. Bet virs-

zemē nozudis ceļš — nekur mājas atrast. Beidzot saticis baltu

vīriņu. Tas iedevis zelta ābolu, pārgrieztu uz tim dalām, un pa-

mācījis: „Drīzi tev gadīsies jūra priekšā. Tad tik ņemies peldēt,
jo viegls diezgan esi, tādēļ ka velni tev atņēmuši nezdami visu

spēku. Tomēr nekas — peldi vien! Un ja sāc piekust, tad iemet

vienu dalu no ābola jūrā. Tūliņ gadīsies no ābola šķēles sala un

uz salas pilsēta. Pilsētā būs pakarināts liels zobins. To drusku

pakustini, tūliņ viena dala no spēka būs atpakaļ. Tā dari pa trim

lāgām."
To teicis, baltais vīriņš nozudis kā ūdenī. Dēls peldējis —

peldējis. Beidzot nokusis. Bet līdz ko iemetis ābola šķēli jūrā,
tūliņ gadījies viss tas, ko vīriņš teicis. Sācis zobiņu kustināt, bet

tik lielām mokām paspējis iekustināt.

Peldējis atkal. Beidzot nokusis. Tūdaļ iemetis otru ābola

šķēli jūrā. Acumirklī gadījusies sala un uz salas pilsēta. Pilsētā

atradis vēl lielāku zobiņu par pirmo. To zobiņu varējis itin labi

pakustināt.

Peldējis atkal. Beidzot nokusis. Tūdaļ iemetis trešo ābola

šķēli jūrā. Acumirklī gadījusies sala un uz salas pilsēta. Pilsētā

atradis vēl lielāku zobiņu nekā to otru. To zobiņu kā kustinājis,
tā aizsviedis pa gaisu projām. Nu izpeldējis uz malu un manījis,
ka brīnum lieli spēki gadījušies.

Trešā dienā pārradies pie ķēniņa un prasījis, lai nu dodot jau-

nāko meitu. Ķēniņš teicis, ka viņu nemaz nepazīstot un nav de-

vis. Dēls dusmās paņēmis ķēniņa pili un apgriezis augšpēdu.

Ķēniņam palicis bail un tūliņ devis jaunāko meitu dēlam par

sievu.

27. A. 310. 810—4. 301 A. 665. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes

krājumā.

Vienam ķēniņam bijusi viena pati meita, ko viņš nodomājis
tā audzināt, kā nevienu citu bērnu pasaulē. Ķēniņš sasaucis vi-

sus savus padoma devējus un prasījis: „Kā lai es audzinu savu

bērnu, lai viņš būtu par visiem pārāks?"

Nu sākuši visi spriest: viens teicis, ka vajagot daudz lasīt,

otrs teicis, ka vajagot visu labi apskatīt un cits atkal teicis ko

citu. Ķēniņš sadusmojies, ka šiem nav nekādas vienprātības un

nolēmis pats par sevi, kā meitu mācīt. Viņš izdomājis savu vie-

nīgo meitu audzināt kā cietumnieci, pavisam tumšā istabā, lai viņa

neredzētu nekāda pasaules ļaunuma. Tā arī izdarījis. Viņš no-

vedis to kādā tornī, kur nekādi ļaudis netikuši klāt.
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Tur nu ķēniņa meita tikusi audzināta līdz astoņpadsmitam

gadam, kur pasaules nemaz nedabūjusi redzēt. Tad ķēniņš sarī-

kojis lielas dzīres meitas astoņpadsmitai dzimšanas dienai par

godu. Sargi nu izveduši princesi ārā. Visi bijuši bez gala prie-

cīgi, jo ķēniņa meita bijusi loti skaista. Viņa nemaz neievērojusi

viesus, bet priecājusies par gaismu, par puķēm un visvairāk par

to, ka nu viņa var iet, kur pati grib. Citu ķēniņu dēliem princese

loti patikusi un pats ķēniņš bijis loti lepns par savu meitu. Vie-

nās dzīrēs viņš teicis: „Arī pats velns nevarēs manu meitu

dabūt!"

Bet to dzirdējis pats velns un tik pasmējies par to.

Vienu dienu ķēniņa meita ar divām pavadonēm izgājusi pils
dārzā pastaigāties. Tur viņa ieraudzījusi vienu ezeru, ezera malā

stāvējusi laiviņa. Princese prasījusi, ko darot ar tādu silīti, kas

ūdenī stāvot. Pavadones izskaidrojušas, kas darāms ar laiviņu.

Ķēniņa meita nu lūgusi, lai ļaujot ari viņai pabraukāties. Pava-

dones pašas palīdzējušas viņai iekāpt laiviņā, tad pasēdušās zālē

un gaidījušas, ka ķēniņa meita brauks atpakaļ. Bet princese tū-

liņ pazudusi, nebijusi nekur vairs uz ezera redzama. Nu sanākuši

gan meklētāji, bet neatraduši nekādas pēdas.

Nu bija visai valstij lielas bēdas. Visa pils tikusi nokrāsota

melnā krāsā. Ļaudis visās malās lūguši par princesi Dievu. Ķē-

niņš atkal sasaucis savus padoma devējus un apspriedies ar tiem.

Šiem padomniekiem ķēniņš žēlojies:

„Es gribēju savu meitu izsargāt no visa ļaunuma, bet nu esmu

viņu iegrūdis tikai nelaimē. Pasaule viņai bija sveša, un no ne-

zināšanas viņa ir aizgājusi bojā."

Kāds no padoma devējiem lūdzis atļaujas, vai viņš varētu ko

teikt, kas ķēniņam nepatikšot, bet kas viņam izliekoties būt

taisnība. Ķēniņš citās reizēs gan bijis ļoti bargs pret saviem apakš-

niekiem, bet tagad viņš atļāvis, lai runājot visu, ko tik domājot

par viņa meitas pazušanu.
Tad šis padomnieks stāstījis: „Ķēniņ, tad kad tu savu meitu

izvedi no torņa un sarīkoji dzīrās viņas astoņpadmitam gadam

par godu, tad tu teici itin lepni, ka tava meita nu esot tik gudra,
ka pats velns viņai nekā nevarēšot darīt. Man, ķēniņ, tad izli-

kās, it kā es dzirdētu kādu smejamies un sakām: „Pag, pag, lielī-

gais, gan velns dabūs tavu meitu."

Ķēniņš nelāva tam vairs tālāk runāt un sāka raudāt. Viņš nu

arī pats atminēja savus vārdus. Vēl šo to pārrunājuši, padoma

devēji beigās nosprieda, ka jāatrod kāds drošs ģenerālis, kas ar

zaldātiem varētu sākt ķēniņa meitu meklēt.

Viens ģenerālis arī pats piedāvājas. Nu bija atkal visa valsts

kā spārnos. Ģenerālim nodeva kuģi, zaldātus, pārtiku, visu, visu,
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kas tikai garākā ceļā būtu vajadzīgs. Ģenerālis teica, ka būšot

pēc mēneša atpakaļ. Tanī dienā, kad kuģis atstāja pilsētu, visās

baznīcās tika zvanīts, visi ļaudis lūdza Dievu. Uz krasta bija sa-

pulcējusies visa pilsēta un katrs vēlējās, lai reiz atrastu zudušo

princesi. Nāk jau mēnesis uz beigām, bet kā nav, tā nav nekādu

ziņu. Pēc mēneša atbrauc arī ģenerālis, bet ķēniņa meitas nav.

Izbraukušies gan visur, kur vien iedomājušies, bet nekā neatra-

duši. Bijušas bailes no ķēniņa, ka nenokavētu laika un tāpēc
braukuši taisni nosacītā laikā atpakaļ.

Ķēniņš par to sadusmojies, licis ģenerāli iemest cietumā un

uzaicinājis vēl reizi, vai kas vēl varētu uzņemties princesi meklēt.

Kā algu viņš došot tam pusi no savas valsts. Šoreiz to ceļojumu

uzņēmies vislielākais ķēniņa karaspēka virsnieks. Ķēniņš nu

noteicis, lai braucot, cik ilgi vien turot par vajadzīgu un kur tik

fribot, bet lai nedomājot aizbildināties, kā iepriekšējais ģenerālis,
oreiz arī došot vairāk visu, ko vajaga, uz ceļa līdz. Ilgāku laiku

gan ķēniņš neatļāva, kā trīs mēnešus.

Nu notika atkal Dieva lūgšanas un zvanīšanas. Noliktā dienā

kuģis aizbrauca. Pagāja viens mēnesis, pagāja otrs, bet vēl ne-

kādas ziņas! Pagāja arī tā diena, kad palika trīs mēneši, bet vēl

kā nav, tā nav nekādas vēsts! Visa pilsēta atkal svin sēru dienu.

Ķēniņš pats žēlojas, ka nu viņam ir meita pagalam' un vēl labākais

karaspēka vadītājs. Visi ļaudis ir ļoti noskumuši. Trešā dienā

pēc trīs mēnešiem uz jūras parādās kuģis, un nu pēc bēdām pil-
sētai atkal ir prieks. Uz vakara pusi jau var pazīt, ka tas ir ķē-

niņa kuģis, ar kuru aizbrauca ķēniņa meitu meklēt. Piebrauca

kuģis: visi kuģa ļaudis ir novārguši, saslimuši, kuģim masti no-

lauzti. Bijusi liela vētra uz jūras un visi slimojuši. Braukuši gan

ar visu slimību, gan pie salām, gan pie lielām pilsētām, bet par pa-

zudušo ķēniņa meitu nekā neesot dabūjuši zināt. Ķēniņš ar ķēni-

ņieni nobēdājušies un noraudājušies, bet neko darīt. Nu ķēniņš
vairs nedomāja par to, ka viņa meita varētu būt vēl dzīva. Bet

tomēr katru nakti viņš redz tādus savādus sapņus, vienmēr tādus,
kas norāda, ka viņa meita būtu vēl kādā paslēptā vietā dzīva.

Ķēniņš sasauca atkal sapulci, un liek sanākt visam karaspē-

kam, tad noprasa katram zaldātam par sevi, vai viņš neuzņemtos

braukt meklēt princesi. Kā algu atradējs dabūšot ķēniņa meitu

par sievu un pēc nāves vēl visu valsti. Visiem vecākiem zaldā-

tiem jau ir noprasīts, bet neviens pats neuzņemas. Ķēniņam jau
uznāk i dusmas par neizdošanos, i raudas par nelaimīgo meitu.

Nu vēl tik atliek noprasīt jaunākiem zaldātiem.

Viens jauns jauns zaldātiņš pasaka otram, ka viņš varētu gan

apņemties meklēt ķēniņa meitu, jo viņam teikusi kāda veca mā-

miņa, ka ķēniņa meita esot dzīva. Viņa zinot arī ceļu uz turieni.
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Drīz to dabū ari ķēniņš dzirdēt, liek atsaukt zaldātu pie sevis un

noprasa, vai viņš uzņemoties meklēt? To zaldātu saukuši Jāni

vārdā. Jānis nemaz nebīstās un saka, ka varēšot gan uzņemties,
bet pie tā būšot arī lieli izdevumi. Jāni tūlīt atlaida no karaspēka,

lai tas steigtos taisīties tālajā ceļā. Jānis gan domā, ja neatradīs

princesi, tad būs nāve; bet ko nu tur tik daudz bēdāties, uz kara-
lauka tāpat var drīz mirt.

Jānim nu iedeva daudz naudas, uzģērba par ģenerāli un ie-

deva vēl visādas grāmatas līdz. Ķēniņš noprasa, kad viņš domā-

jot izbraukt? Kuģis būšot jau rītu pat braukšanai gatavs. Jānis

nosaka, ka tie ērkšķi neesot jau nemaz tik dzēlīgi, nevajagot tā

steigties, viņš domājot pēc vienas nedēļas braukt. Ķēniņš gan
būtu gribējis, kaut vai tanī pašā dienā izbrauc, bet negrib arī Jā-

nim pretī runāt.

Jānis tagad uzdzīvo zaļi un nemaz vairs nedomā par brauk-

šanu. Pagājusi jau nedēla un Jānim tā kā rītu pat jāiet ķēniņa

priekšā un jābrauc projām. Jānis nodomā, ko nu vēl ritu gaidīs,

tā kā tā gals klāt. Labāk nemaz nebraukšot un iešot tūlīt pie ķē-
niņa atzīties. Viņš iet pa mežu un raud, ka piekrāpis ķēniņu.

Viņu satiek kāda vecenīte un prasa, ko viņš nakts laikā pa mežu

staigājot un raudot? Jānis tai izstāstīja visu nelaimi, bet šī tik

pasmejas un saka: „Ja nu tik vien tās vainas, tad jau nekas."
Šai lietā jau viņa varot palīdzēt, bet tikai lai apsoloties visu tā

darīt, kā viņa sakot, nekāds grūtums jau nebūšot. Lai no rīta tik

ejot pie ķēniņa un sakot, ka braukt viņš braukšot, bet kuru stundu,
to vēl nevarot pateikt. Viņa māmiņa vēl gribot atnākt kuģi ap-

skatīt. Vecenīte jau bija pieteikusi Jānim, lai viņu dēvē par savu

māti. Viņa arī solījās pašā malā nostāties, un kad būšot laiks

braukt, tad viņa pametīšot trīs reizes ar roku. Lai tik neko ne-

bēdājot — laiva pati tur aiziešot, kur būšot ķēniņa meita. Viņa
tā nolemšot un uz kuģa arī būšot, kas viņas gribu izpildīšot.

Tā vecenīte izskatījusies kā ragana. Viņa stāstījusi, ka jauna

būdama, tā daudz grūtākas lietas izvedusi galā. Vecenīte bijusi

loti tuvredzīga un līka. Tā bija piektdiena, kad Jānis domāja iz-

braukt, un vecenīte ar to tā vēlējās, jo piektdienā iesākts darbs

viņai arvien labāki veicoties.

Ap pulksten deviņiem rītā atnāk malā arī vecenīte. Viss jau

sarīkots braukšanai. Ķēniņš arī neko nedrīkst Jānim teikt, jo Jā-

nis bija noteicis, ka ātrāki viņš nebraukšot, kamēr atnākšot viņa
māte. Jānis ieraudzījis malā vecenīti, to tūlīt uzved uz kuģa.

Viņa nu aptausta visas malas un aprunā ar nesaprotamiem vār-

diem. Nu jau visi nepacietīgi gaida, lai kuģis atstātu pilsētu. Bet

nekā. Vecenīti atkal Jānis izved uz krasta uti kā dēls sirsnīgi

no tās atvadās. Nu jau ir visi aizlūgumi beigti un visi laimes vē-
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lējumi izteikti, atliek tik Jānim teikt vārdu saviem kuģa laudim un

kuģis ietu ceļā, bet Jānis skatās mierīgi uz krastu un nemaz ne-

domā vēl braukt. Viņš gaida zīmi no vecenītes. Vecenīte trīs

reizes ātri ātri savīcina roku un griežas prom uz aiziešanu.

Jānis lielā steigā uzkliedza matrožiem, lai tik nu steigšus atraisa

kuģi.

Kuģis sāk braukt un šaujas bultas ātrumā. Matroži savā

starpā norunā: „Ir gan tas mūsu ģenerālis labs jūrnieks. Veci

ļaudis jau saka, ja iesākot labā, laimīgā brīdī braukt, tad viss ce-

ļojums esot mierīgs, bez vētrām vai citiem šķēršļiem."

Pēc pāris nedēļām matroži jau apnikuši braukt, bet pretoties

Jānim arī nedrīkst, jo visi bija zvērējuši ķēniņam, ka būšot pa-

klausīgi. Kuģis tik brauc pa jūru un nekur nevar ieraudzīt kādu

sauszemes krastu. Paiet jau vesels mēnesis, bet zeme vēl nekur

nav redzama.

Piektā dienā ierauga saki un nu ir visi laimīgi. Nu jau ir

pienākusi sestā diena pēc mēneša un tā atkal ir piektiedna. Ap to

pašu laiku, ka viņi bija izbraukuši, tie sasniedz vienu salu. Sala

bijusi apaugusi ar loti skaistiem kokiem un puķēm, bet nebijis ne-

viens cilvēks ieraugāms. Jānis pavēl piesiet kuģi un atlaiž ta-

gad savus ļaudis atpūtā, bet pats iet apskatīt salu. Drīz viņš at-

griežas atpakaļ un uzaicina divus no spēcīgākiem zaldātiem sev

līdz, gribot šo to pamedīt. Zaldāti nu paņem līdz dzērienus un

sakaltēto maizi, galu jau samedīšot mežā, un tad turēšot īsto mal-

tīti. let, iet Jānis ar saviem pavadoņiem arvienu dziļāki mežā.

Jo dziļāki iet, jo savādāki putni paliek un arvien mežs paliek re-

tāks. Tālāk jau tik vairs sils ir redzams. Aiziet viņi līdz silam,
kur ir visādi celiņi. Uziet vienā vietā malku un te vienam zal-

dātam jāpaliek un jāvāra pusdiena. Jānis ar otru zaldātu iešot

medīt.

Palikušais zaldāts nu ar steidzas vārīt pusdienu. Drīz jau

viņam viss gatavs. Sataisa no malkas galdiņu, uzliek uz tā trau-

kus un gaida, kad nu šie abi nāks atpakaļ, sacīdams: „Gatavs ir,
var nākt!" Kā to pasaka, tā nāk arī no meža puses liels, resns

vīrs, pienāk pie zaldāta un prasa: „Vai ēdiens gatavs? Vai dosi

man ar ēst?"

„Nedošu vis, man jau kungam jāglabā!"

„Es jau arī esmu kungs."

Un svešais jau iet pie galdiņa. Zaldāts gan turās pretim, bet

nekā! Resnais nu apēd visu ēdienu un vēl sasit pašu zaldātu.

Nu zaldāts domā, ko nu darīt? Izvārīt vairs citu tai vietā nevar.

Visa miesa arī sāp, ka ne pakustēties. Bet nedrīkst arī citiem
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teikt, ka bijis tāds vīrs un viņu piekāvis. Teikšu labāk, ka palicis
slims un nevarējis izvārīt, lai taču šie ari ko cieš. „Vai nu man

vienam jācieš?"

Drīz atnāk arī šie un prasa :„Vai pusdiena gatava?" „Nav
gatava. Paliku slims un nevarēju izvārīt." Jānis gan nodomāja,
savā prātā, ka kaut kam jau nu gan vajaga būt. Zaldāts no rīta

bijis pavisam vesels, un nu uzreiz tik slims. Jānis arī viņam
neko vairāk neprasa, paēd, kas ir, un aiziet visi uz kuģi.

Otru dienu iet atkal medībās, un nu paliek otrs zaldāts ēdienu

vārīt. Atkal tāpat visu sarīko, un kā tik pasaka: „Qatavs ir, var

nākt!" tā nāk atkal tas pats resnais vīrs. Zaldāts gan turās pre-

tim, bet nekā. Resnais sadauza ari viņu, izēd visu ēdienu un aiz-

iet. Un ko nu darīt? Vakar jau ģenerālis palicis bez pusdienas,
šodien atkal. Zaldāts nospriež, ka taisnību teikt nedrīkst. At-

nāk Jānis ar zaldātu. „Vai pusdiena ir?" — „Nav!" Esot tik loti

galva sākusi sāpēt, ka nevarējis ne pakustināt. Nu Jānis vairs

nemaz tam netic un saka, lai atzīstoties, ka esot piedzēries. Zal-

dāts gan nu negrib vairs melot, bet saka ar, ka bijis piedzēries.

Jānis nu nodomāja, lai nākošā dienā ietu abi zaldāti medīt.

Vakarā abi zaldāti viens otram izstāsta, ka nav vis ne bijis
kāds slims, ne arī piedzēris, bet ka resnais vīrs abus piekāvis.
Abi nopriecājušies, ka nu savu reizi dabūšot arī ģenerālis ciest.

Tas jau nu pavisam būšot aizmirsis, kā zaldātam klājas, kad nav

pavēles izpildījis.

Trešā dienā aiziet abi zaldāti medīt un Jānis paliek par pa-

vāru. Izvāra ēdienu, uzliek jau uz galdiņa un nu Jānis iedzer tādu

ūdeni, no kā paliek stiprs. Viņa zobens bija trīs birkavi smags

un ja iedzer vienu glāzi stiprā ūdens, tad var viegli vien vicināt

divpadsmit birkavi. Kā tik Jānis pasaka: „Gatavs jau ir, kad tik

nu šie nāktu!" Ja, kā tad! Nāk arī atkal tas pats lielais, resnais

vīrs. Jānis jau pa gabalu šo sveicina, bet šis tik uzprasa: „Kas

būs, vai dosi ēst?"

„Kā nu tādam kungam nedosi? Man nu gan nāks vēl divi

viesi, bet tie jau var paši par sevi gādāt. Tevi, kā retu viesi,
gribu visādā ziņā pamielot!"

Tāda valoda resnam vīram patika un nu abi sēdās pie galda

un ēda. Jānis ēdot bieži vien dzēra un resnais ar sāka prasīt,

lai viņam dodot. Jānis deva ar, bet no otras pudeles, jo jūrnie-

kiem esot paradums dzert katram no sava trauka. Resnais vīrs

nu dzēra, dzēra un Jānis, cik varēdams, ari līdz. Svešais jau bija

noreibis, bet vēl tik sauc, lai dodot dzert un Jānis ari nežēlo. Jā-

nis no stiprā ūdens palicis daudz stiprāks. Netālu stāv liels ozola

baļķis, kuru Jānis jau viegli vien pacilā. Svešais resnais vīrs
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bijis pats nelabais. Jānis grib no viņa ar labu izzināt, kur ir prin-

cese, bet šis nesaka. Nu Jānis vaicā, vai gribot karot? Velns ir

ar mieru, bet nevar vairs nekā izdarīt, ir jau gluži noreibis un vēl

arvienu prasa dzert. Jānis piedzirda to pavisam. Nu Jānis var

to viegli pārvarēt, nocērt viņam galvu un izgriež mēli, lai varētu

pārvest un parādīt ķēniņam, ar ko viņš cīnījies.
Pēc cīņas Jānis gāja meklēt velna dzīves vietu. Tāds šaurs

celiņš iet dziļāki mežā, un vienā vietā it kā nobeidzas. Jānis iz-

meklē visu zemi un atrod it kā durvis zem sūnām. Durvīs ir liela

liela atslēga no spoža vara. Jānis nu ir priecīgs un slēdz tik dur-

vis vaļā. Tur ir liela liela istaba, viss, kas tur atrodas, viss ir no

vara, bet princeses tur tomēr nav. No tās istabas redzamas atkal

it kā durvis, kurās stāv sudraba'atslēga. Jānis atslēdz, ieiet iekšā,
tur visa istaba spīd vien no sudraba, bet princeses atkal nav. Nu

Jānis sāk meklēt, vai vēl nav kādas durvis? Atrada arī vēl tre-

šās durvis, kur bija zelta atslēga priekšā. Atslēdz durvis, ieiet.

Viss tur laistās vienā zeltā, un vienā kaktiņā sēž arī princese!
Viņa krīt Jānim ap kaklu un lūdz, lai ejot prom, citādi viņu sa-

plēsīšot tas velns, kas viņu te turot. Bet ģenerālis ir drošs vīrs,
neiet vis prom un izstāsta visu ķēniņa meitai, ka viņš braucis viņu
glābt. Princese nu bija loti laimīga un nomauca savu gredzenu
no pirksta un iedeva to Jānim, kā savam glābējam. Abi ir loti

priecīgi, paņem no velna krātuvēm daudz zelta lietu līdza un tad

steidzas projām.

Kad matroži ierauga, ka Jānis nāk ar princesi, visi sāka

līksmot, kliegt un spēlēt. Bet Jānis novēro, ka kuģa kapteinis neko

neruna ar citiem un ir vienmēr tāds domīgs un dusmīgs. Aha!

Jānis jau nu gan nomana, kas šim par vainu. Tāpēc viņš ātri uz-

meklē princesi, kura jau bij kuģa apakšā nogājusi, un tai pateica,

ka ķēniņš viņam ir solījis dot savu meitu par sievu, ja to atradīs.

Lai nu tagad viņa atzīstoties, vai viņa gribēšot pie šā nākt. Ķē-

niņa meita sāk raudāt un saka, ka ne pie viena viņa neiešot, kā

vien tik pie viņa.

Nu Jānis tagad sāk stāstīt, kā viņai jāizturās uz kuģa. Viņš
pieteic arī, lai nesakot nevienam, kurā vietā Jānis to atradis. Viņš
esot novērojis, ka kapteins neturot uz viņu labu prātu. Viņš gri-

bēšot dabūt visu smalki zināt, un gan jau tad viņš mācēšot ķēni-

ņam samelot, ka viņš esot izglābis princesi. Ķēniņa meita apsolās

nevienam neko neteikt, kā un kur Jānis to izglābis. Jānis nu at-

vadās no viņas un iet atkal pie citiem kuģa laudim.
Atnāk arī tie divi zaldāti, kas bija aizgājuši medībās. Viņi bij

dzirdējuši tauri pūšam un nodomājuši, ka kaut kas būšot noticis.

Citi izstāsta, ka ģenerālis atvedis princesi, tāpēc visi, kā tik va-

rēdami, izrādījuši prieku. Šie abi katrs par sevi gan nodomāja.
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ka cita rokas princese nav bijusi, ka tik ta liela, resna vira zina,
bet cieta klusu un nekā nestāstīja citiem laudim.

Jānis ieraudzījis, ka abi zaldāti arī atnākuši, lika klāt galdu

četriem savā istabā. Kapteins gaidīja, ka nu viņu arī sauks va-

kariņās un tad viņš dabūs varbūt vairāk ko zināt, bet nekā! Pie

vakariņu galda sēdēja jau ķēniņa meita ar Jāni un tas pavēlēja,
lai atsaucot arī abus tos zaldātus, kas viņam gājuši līdz medībās.

Zaldāti sabijās un domāja, ka nu jau beigas klāt. Katrs tagad no-

žēloja, ka bija melojuši, bet nu jau neka nevarēja vairs darīt. Viss

par vēlu. Jānis aicina abus zaldātus pie galda. Zaldāti iet arī,

bet loti baidās, ka viņus nenosoda, bet viss notika citādi. Ķēniņa
meita ar viņiem runāja loti laipni un ģenerālis tāpat. Jānis sāka

runāt par medībām, bet zaldāti tik vien domā, kaut nu varētu la-

bāk tikt kur ārā. Jānis visādi izmēģina, lai viņi saprastu, ka viņš

gaida, lai šie atzīstas, bet šie ir stūrgalvji, ka nesaka ne vārda.

Jānim beigās zuda pacietība un viņš prasīja, kāpēc viņi esot me-

lojuši: viens par saslimšanu un otrs par piedzeršanos. Viņš tīri

labi zinot, ka tas neesot taisnība. Nu zaldāti vairs nedomāja lieg-

ties vai melot, un atzinās arī. Jānis gan viņus norāja, bet vēlāk

atkal tiem pateicās, jo viņi jau arī bij līdzdalībnieki pie ķēniņa mei-

tas atrašanas. Nu Jānis tiem izstāstīja, ka ķēniņa meita bijusi tā

lielā vīra nagos, kas viņiem pusdienu apēdis. Jānis viņiem parā-

dīja arī līdzpaņemtās zelta lietas un iecēla tos par ķēniņa meitas

sargiem uz kuģa. Tad piekodināja, lai vairs nekad nemelojot, ko

zaldāti arī apsolīja.

Nākošā dienā Jānis ar princesi piecēlās loti agri un gribēja
iet apskatīt vēl salu. Pa to laiku atkal citi rīkojas uz ceļu. Pēc

pusdienas viņi atnāca, viss jau bij gatavs uz aizbraukšanu, bet Jā-

nis vēl teica, lai nebraucot, viņam esot paradums, ja no kādas

svešas zemes projām braucot, tad vienmēr vajagot nomazgāties,
citādi varot svešās zemes netīrumus aizvest savā dzimtenē. Jā-

nis mazgājoties bija nomaucis ķēniņa meitas doto gredzenu un

aizmirsis. Visi nu ir laimīgi, aizmirst visu un domā tik par to, kā

nu viņus visa pilsēta saņems?

Pabrauc jau labu gabalu, te Jānis atceras, ka viņš gredzenu
aizmirsis. Viņš pavēl tūliņ kuģi apturēt un liek nolaist laivu. Jā-

nis pieteic kapteinim, lai projām nebraucot, bet lai gaidot. Viņš
viens pats braukšot pēc gredzena. Bet ko nu kapteins? Nu jau

viņam rudzi zied! Viņš piekukuļo visus kuģa ļaudis ar dāvanām

un piekodina lai ķēniņam sakot, ka viņš izglābis princesi. Kas to

nedarīs, to viņš tūlīt liks iemest jūrā. Visi nozvēr to darīt, nav

neviena, kas teiktu ko kapteinam pretī. Abi Jāņa princeses iecel-

tie sargi arī nozvēr. Kapteins pavēl arī ķēniņa meitai to pašu
teikt savam tēvam, citādi viņš to nogalināšot. Ķēniņa meita ap-
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solās arī to darīt, jo viņa grib vēl redzēt savus vecākus. Bet

kad viņa būs pie sava tēva, tad gan viņa cieši apņēmās visu iz-

stāstīt un par sievu pie kapteiņa neiet.

Kapteins nu ir laimīgs par saviem panākumiem un laiž tik,
ko māk, uz mājām. Jānis nabadziņš pabraucis gabaliņu, atska-

tās: kuģa vairs nemaz nevar saredzēt. Viņš tūliņ noprot, ka

viss tas ir kapteiņa darbs. Neko vairs darīt. Panākt kuģi jau
vairs nevar, labāk brauks turpat uz salu, paņems gredzenu un

meklēs, varbūt, ka atradīs kādu cilvēku. Jānis brauc, brauc, bet

salu nemaz nevar sasniegt. Tikai pašā vakarā viņš nonāk līdz

salai, un no liela noguruma liekas tūliņ krūmos gulēt.
Otrā dienā Jānis uzmodās vēlu, varēja jau būt pēcpusdiena.

Viņš gāja meklēt cilvēkus, gāja, gāja, bet kā netika no salas ārā,

lā netika. Est ar nav nekā un vakars atkal klāt. Jānis liekas at-

kal silā zem klajas debess un gul līdz gaismai.

Trešā dienā iet atkal, bet nekur nevar iziet. Tā Jānis gāja

un gāja dienu no dienas. Devītā dienā Jānis jau sāka domāt par

miršanu. Jānis nu iet atkal, lai nu kur, bet viņam izliekas, ka tā-

lumā būtu klajums redzams. Varbūt ka tur tomēr kāds cilvēks ir.

kas viņam palīdz. let, iet, ierauga skaistu pili, pie kuras vārtiem

stāv sargs. Jāni viņš saņem ciet un ved pie kunga, tās pils pār-

valdnieka. Jānis, pa salu staigādams, bij pārgājis nelabā valsts

robežas un bij iegājis tai valstī, kurā ir visiem jāstrādā, katram

pēc sava amata.

Pils pārvaldnieks nu Jāni iztaujāja, kas šis tāds esot un no

kurienes nākot? Jānis visu arī izstāsta, jo domāja, ka viņu sūtīs

atpakaļ uz dzimteni. Visi nu loti brīnījās, ka viņš varējis tik ātri

te atklūt. Šī sala jau atrodoties no viņa dzimtenes gadiem tālu

ceļa gabalu.

Pils pārvaldnieks viņu uzņēma savā pārziņā, jo pats ķēniņš

bijis saslimis, un viņa vietu izpildījis pārvaldnieks. Jānim loti gri-

bējās ēst, bet viņam atnesa tikai vienu kliņģeri.
_

Jānis jau nodo-

māja, ka šī būs īsta bada zeme, kur cilvēkam ēst nedod. Otrā

dienā jau atnesa divus kliņģerus, un tā katru dienu pa vienam

vien vairāk. Devītā dienā jau atnesa daudz un teica, lai ēdot cik

gribot. Jānis nodusmojās, ka ar viņu, kā ar kādu bērnu var tādus

jokus taisīt, bet pils pārvaldnieks Jānim izskaidroja: „Tu pats

man teici, kad atnāci, ka neesot ēdis deviņas dienas. Tu no barī-

bas biji atradinājies, un ja tev būtu dots no sākuma, cik tu gribi,

tad tu jau pašā pirmā dienā būtu bijis pagalam."

Pils pārvaldnieks vēl stāstīja, ka pie viņiem esot tāds likums:

„Kādas drēbes tev labi stāv, tādu amatu tu vari izpildīt." Un tā

kā viņiem esot maz iedzīvotāju, tad viņu ar vedīšot noliktavā un

meklēšot viņam drēbes. Jānis nu jau ir labi apradis. Viņš grib
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arī kautko darīt, bet pats nemaz nezin, kādu amatu viņš būtu

spējīgs izpildīt. Uzģērbj Jānim strādnieka drēbes — neder, par

daudz šauras. Uzģērbj oficiera drēbes — nav vairs tik šauras,
bet tomēr vēl neder. Velk ģenerāla drēbes, un tās stāv tik labi,

kā viņam šūtas. Nu Jānis ir tās salas valsts ģenerālis. Viņam
liek tik apstaigāt ceļus, un ja kur kāds brauc, tad tas jāved uz pili,

jo svešinieki nedrīkst tai valstī būt.

Jānim ceļus apstaigājot, būšot jāejot divi šķūņiem garām,

viens būšot ar kociņu aizbāzts un otrs ar īsu aukliņu aizsiets; bet

tos lai neatverot, tad būšot visai valstij posts. Jānis izpilda savu

amatu labi un visi viņam dod godu. Viņš pārvalda visu kara-

spēku, ir ar visu mierā un nemaz vairs nedomā par ķēniņa meitu,
jo nav vairs cerības viņu vēl kādreiz redzēt.

Kādu rītu Jānis, iedams šķūņiem garām, nevar paiet tālāk,

grib zināt, kas tad tas var valstij būt par tik briesmīgu postu?
Un kāpēc šķūņi aiztaisīti tik ar aukliņu un puļķīti? Viņš atsien

pirmo šķūni. Uz reizi sāk tik stipri muziķa spēlēt, ka visi torņi

gāžas un ēkas brūk. Saskrien ļaudis, šā tā vēl paspēj saķert mu-

ziķu, ieliek šķūnī un atkal aizsien ciet. Norāj nu gan Jāni, tomēr,

atkal piedod. Bet otru šķūni nu gan lai netaisot vaļā, tad būšot

vēl lielākas briesmas.

Jānim nu gan gribētos zināt, kas atrodas otrā šķūnī, bet ne-

drīkst. Paiet trīs nedēļas un nu Jānis nevar vairs paiet šķūnim

garām. Kādu dienu, tā ap pulksten trim pēc pusdienas, viņš iz-

rauj puļķīti un atver šķūņa durvis. Nu tūliņ nāca ārā bargs pēr-

kons, rūkdams un zibeņus mezdams. Saskrien atkal visi ļaudis,

bet kur nu pērkonu saķert. Pats ķēniņš sasauca sapulci un no-

sprieda, ka Jānis jāved uz viņa dzimteni. Viņš tik daudz zaudēju-
mus izdarījis, ka tādu vairs teit turēt nevarot. Bet neviens negrib
Jāni tādu garu ceļu vest. Tad ķēniņš pavēlēja atvest balto zirgu,
tas viņu aiznesīšot līdz jūrai. Jūrmalā būšot noliktas trīs lapiņas:

zaļa, zila un balta, tās lai viņš paņemot. Ja viņam ūdens priekšā,
tad lai viņš mutē ieņemot zilo lapiņu un viņš palikšot par līdaku,

kas viņu aiznesīšot līdz sauszemei. Ja esot mežs priekšā, lai ie-

ņemot mutē zaļo lapiņu, tad viņš kļūšot par putnu un tad putns

aizlidošot līdz laukiem. Tad jāņem mutē baltā lapiņa, un viņš pa-

likšot, par zaķi. Tad aizlēkšot līdz dzimtenes pilsētai. Tur no-

nācis viņš palikšot par cilvēku ar tām pašām drēbēm, kas viņam

bijušas mugurā.

Nu atved balto zirgu, un kā tik Jānis uzkāpj tā mugurā, tā

vienā laidienā pie jūras klāt! Baltais zirgs tik nobubina un aiz-

skrien atkal prom. Jūrmalā Jānis atrod tās trīs lapiņas un turpat

uz akmeņa stāv uzlikts, ķēniņa meitas dotais gredzens. Viņš

steigšus uzmauc gredzenu pirkstā un ieņem mutē zilo lapiņu.
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Piepeži viņš klust par līdaku, kas skrien ka lode pa ūdeni. Pec

neilga laika jau redzams krasts.

Jānis malā izspļauj zilo lapiņu un pārvēršas atkal par cilvēku.

Viņš nu sāk domāt par ķēniņa meitu, sāk rēķināt laiku. Vienu

mēnesi un sešas dienas bija ceļā, trīs dienas bija salā, deviņas
dienas bija badā un sešas nedēļas bija par ģenerāli. Vēl nevar

būt ķēniņa meita mājā.

Nu Jānis atkal ieņēma zaļo lapiņu, jo bija jālaižas pāri lie-

lam mežam. Jānis nedabūja ne labi apskatīties, kad jau bij re-

dzami lauki. Jānis saprata, ka nu jau tālu vairs nevar būt viņa

pilsēta. Viņš izspļāva zaļo lapiņu un pārvērtās atkal par cilvēku.

Bet drīz atkal ieņēma balto lapiņu mutē un palika par zaķi. Nu

tik bija skriešana. Nebija ilgi, kad jau varēja redzēt ķēniņa pils

torņus. Nu Jānis izspļāva beidzamo balto lapiņu un palika par

cilvēku. Bet bija atkal jauna nelaime. Kur lai viņš iet, viņam

jau nebija naudas! Viņš sāka pārmeklēt kabatas, un atrada naudu

ar zīmīti: „Šī nauda no nabaga bērniem par to, ka izlaidi pērkonu,
zibeni un muziķu." Jānis nu sāka skaitīt naudu un saskaitīja tik

daudz, cik viņam vēl nekad nebija bijis. Viņš nopērk zirgus un

karieti un braukā pa pilsētu, lai izzinātu, vai kuģis ir piebraucis
vai ne? Kuģa vēl nebija.

Nu Jānis sāka meklēt veco vecenīti, bet nekur viņas nevarēja
atrast. Tikai to Jānis dabūjis zināt, ka viņa nav vis bijusi ragana,

bet gan pati Laimes māmiņa.

Drīz izplatījās ziņas pa visu pilsētu, ka esot iebraucis kāds

svešas zemes kungs un katru dienu tas gaidot ķēniņa kuģi, uz

kura esot arī ķēniņa meita. Tādas valodas nonāca arī pie ķēniņa.

Ķēniņiene nu tūlīt gribēja braukt uz viesnīcu pie svešā kunga un

apprasīties par viņu meitiņas likteni. Jānis katru dienu saņēma

viesus. Kādu dienu viņš dabūja zināt, ka pie viņa braukšot pats

ķēniņš ar ķēniņieni viesos. Jānis uz to dienu liek taisīt pusdienu

par pieci simti rubļiem. Ķēniņš nobrīnās vien! No kādas zemes

tas varētu būt? Viņš neizdod ne uz vienām dzīrām tik daudz, kā

šis par vienu pusdienu. Abi aizbrauca pie Jāņa un šis tūliņ sāka

runāt par princesi, un izstāstīja visu salas dzīvi. Viņš arī esot tur

bijis un drīzi viņiem vajagot būt klāt. Ķēniņiene viņu ar uzlūdza

uz pusdienām, un tā viņi satikās katru dienu.

Kādu dienu Jānis ieraudzīja uz jūras itkā kuģi, pēc pāris stun-

dām jau varēja izšķirt pat karogu. Pilsēta bija izpušķota, baznī-

cās zvanīja, visi ļaudis sapulcējās pie krasta- Jānis arī nostājās

krastmalā un taisni tur, kur princesei jāiet garām. Kapteins noved

viņu no kuģa.
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Visi nu steidzas uz pili, tur notiek lielas viesības. Jāni gan

arī lūdza, bet tas negāja. Princesei bij visiem jāstāsta, kā viua

tikusi izglābta. Viņa arī visu tā izstāstīja, kā kapteins bija pavē-

lējis, bet ilgi viņa pie viesiem nepalika, jo grūti viņai bija visus

krāpt, jo vairāk savus vecākus. Bet viņa cerēja, ka Jānis kaut kā

tiks šurp un izstāstīs visu ķēniņam.

Otrā dienā princese braukāja pa pilsētu, un netālu no krast-

malas viņa ieraudzīja svešo ģenerāli, kas gan nelikās viņu pazī-

stam, bet princese nu bija pārliecinājusies, ka tas nu ir Jānis. Viņa
sāka apprasīties pie saviem vecākiem, kas tas tāds svešnieks

esot, un tie nu arī izstāstīja visu, ko zināja. Princese nu vēl saru-

nājās trešā dienā ar to kalponi, kas kalpoja pie svešā kunga, lai

atļauj viņai tikai kaut minūti viņā noskatīties, kad tas guļ. Kal-

pone bija ar mieru un princese nu ieraudzīja svešā kunga pirkstā

savu gredzenu. Nu viņa steidzās pie saviem vecākiem un rau-

dādama izstāstīja visu patiesību. Visi trīs norunāja neko iepriekš
nevienam par to neteikt, kā tikai kāzu dienā.

Kapteins katru dienu stājās virsū, ka vajagot gatavoties uz

kāzām, bet princese vēl arvien vilcinās. Viņa gaida, ka nāks

Jānis pie ķēniņa un nodos kapteiņu, bet Jānis nenāca! Beidzot

princese arī padevās kapteiņa gribai un lūdza vecākus, lai rīko arī

kāzas. Tika ielūgts arī svešais kungs. Priekš izbraukšanas uz

baznīcu, princese dod visiem viesiem vīnu no ķēniņa biķera. Viņa

pati visus apkalpo. Kā nāk pie Jāņa, viņa sāk raudāt no prieka

un paliek pie viņa. Jānis nu arī viņai izrādās pazīstams un abi

ir loti laimīgi. Viesi nesaprot, ko tas nozīmē? Kapteins dusmās

acis nenolaiž no savas nākamās sievas un ar nesaprot.

Ķēniņš saka: „Tas būs manā vietā ķēniņš, kas izspriedīs

taisnīgu tiesu. Kādam nabaga bāriņam bija viena pati tēva ce-

pure, tas to glabāja un nevalkāja, bet kādam bagātnieku bērnam

bij gadā četras cepures, un tas atņēma arī tam nabagam to vienu.

Ko lai dara ar šo bagātnieku?"

Kapteins atbildēja: „Kas otram tādu ļaunumu dara, tas pelna
nāvi." Ķēniņš teica: „Pareizi atbildēts! Tā arī Jānis izglāba

princesi, bet tu to viņam atņēmi." Kapteins nu grib no kauna un

dusmām vai plīst! Viņš prasa: „Kur tad Jānis ir? Tas jau pali-
cis salā piedzēris guļot." Jānis nu nostājās viņa priekšā, kapteins

gan grib izbēgt, bet vairs nevar.

Viņu iemeta lauvu bedrē, kur tas tika saplosīts. Tos divus

zaldātus melu dēl ielika cietumā, bet vēlāku atkal izlaida, kad tie

bija atzinušies un labojušies. Bet Jānis ar princesi apprecējās un

dzīvo vēl tagad, ja nav miruši.



131

28. A. 301 A. J. Dīc manis Liegos (Lejas Kurzeme),

„P asaku vācelīte" 1891, 1.

Kādureiz gāja skroderis pa mežu un uzgāja kādā mazā kal-

niņā caurumu, alu, kas dziļu, dziļu gāja zemē. Skroderis gribēja
līst pa caurumu iekšā, bet nekādā ziņā nevarēja. Nu viņš nogāja

pilsētā, nopirka garu un resnu virvi un tagad gāja atkal atpakaļ
uz mežu. Tur viņš pagādāja labu resnu sklandu, tad pārlika to

krustis pāri par alas caurumu, piesēja vienu virves galu cieti pie

sklandas, otru galu turēja rokās — un tad laidās pa alas caurumu

iekšā. Tā uz leju laizdamies, skroderis ielaidās kādā lielā plašā
istabā. Tālāk pagājis, viņš atrada daudz istabu un kambaru.
Skroderis gāja no vienas istabas otrā, bet visas bija tukšas; ne-

vienā nekā neatrada. Taču beidzot viņš atrada kādā kambarī

vecu, vecu vīriņu uz liela, augsta krēsla sēdam. Šis vecais vīriņš

bijis pats velns.

Vecais vīriņš ieraudzījis skroderi, briesmīgi uzbļāva: „Ko tu

te meklē? Kas tev te vēlēja nākt?"

Vecais vīriņš uzceļas no sava liela krēsla un skroderim pie-

gājis sacīja: „Nāc, nāc man līdz, es tev ko labu rādīšu!"

Vecais vīriņš veda skroderi pa kambaru kambariem un na-

baga skroderim jau sāka bail palikt. Pēdīgi viņi iegāja kādā lielā

kambarī, kur atradās liels, liels ēvelbeņķis. Vecais vīriņš pieveda
skroderi pie ēvelbeņķa un teica :„Draugs mīļais! bāz savus rokas

pirkstus šinīs skrūvās, tad tu redzēsi, cik smuki izskatīsies!"

„Ja, es nezinu un nemāku, kā to var izdarīt; bāz tu papriekšu,
tad es redzēšu, kā jādara," skroderis sacīja, nomanīdams, ka velns

viņu grib piekrāpt. Vecais tūliņ pielēca pie ēvelbeņka un itin

laipnīgi sacīja: „Redzi, redzi! tā ir jābāž!"

To teicis vecais iebāza savus pirkstus skrūvās. Skroderis

ātri vien piesteidzās un saskrūvēja viņa pirkstus tik cieti, ka tas

nekādā ziņā vairs nevarēja tos izvilkt no skrūvām. Tad skro-

deris paņēma lielu, resnu nūju un nu tik ņēma velēt vecajam pa

pleciem. Vecītis gan lūdza skroderi, lai nesitot, bet lai laižot viņu

vaļām; skroderis to nemaz nelikās dzirdot un tik vēl arvien jo

stiprāki sita. Vecais nevarēdams vairs_ izturēt sitienus, sāka jo
vairāk lūgt skroderi, lai laiž vaļām. „Atrāki es tevi vaļām ne-

laidīšu, līdz tu šo lielo namu uzcel uz zemes virsu!" skroderis

auksti atteica un tik vēl vienmēr sukāja veco. Vecītis solīja arī

to darīt, lai tik skroderis viņu vairs nesit. Pēc tam skroderis ma-

nīja, ka nams ceļas uz augšu. Viņš vēl vienmēr to sukāja, līdz

nams pavisam izcēlās uz zemes virsu. Lielais nams tapa par loti
skaistu un greznu pili, skroderis loti priecājās un jutās varen

laimīgs.
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Skroderis pili visapkārt labi apskatījis, sacīja uz veco vīriņu:
„Šī staltā pils nepieder vairs tev, bet tā nu ir mana!"

„Un kur tad es iešu bez pils?" velns domīgs prasīja.

Skroderis viņam radīja uz kadu, netālu atrodošos puru. „Tur
tai dziļajā purā, tur vari iet un dzīvot — pilī tev vairs nav telpas!"

„Lai, lai! kad man nu pilī nav, nav telpas; es ar iešu tur dzī-

vot; bet tik sargies, ka tu nekad savu kāju manā purā neiecel, jo
tad tev var prasti iet. Es bez tevis jau gan iztikšu!" velns itin

vienaldzīgi atteica.

Pēc tam skroderis pārgāja mājās pie savas sievas un pateica

viņai, ka atradis lielu laimi, dabūjis no veca vīriņa kādu loti staltu

un greznu pili. Bet sieva viņam neticēja, ka mantojis tādu pili.

Tad viņš noveda savu sievu uz lepno pili, un viņi nu palika tur

pilī dzīvot.

Tagad skroderim un viņa sievai bija plaša dzīve. Bija daudz

skaistu istabu un skaistu kambaru, bet viņam tomēr nelaimējās,
tur dzīvojot. Viņi palika drīz nabagi un pavisam nabagi, ka nebija
vairs nekā ko ēst, nedz arī ko ģērbties.

Kādu dienu skroderis izgāja pa mežu pastaigāties. Gadījās,
ka viņš šurp un turp pa mežu staigādams, nonāca līdz dziļajam pū-

ram, kur viņš veco vīriņu, velnu, bija iedzinis.

Tiklīdz ka vecais redzēja skroderi purā ienākam, viņš tūliņ

skrēja šim pretim un briesmīgi uzbļāva: „Kā tu uzdrīkstējies te

pie manim nākt? Vai tev nav savas greznas pils? Tur jau tu vari

mierā un laimē dzīvot! Ko tu man nedod miera? Nu tev būs mirt!"

velns dusmīgi iesaucās, tā kā skroderim visi kauli notrīcēja.
Skroderis redzēja, ka nu gals klāt, un loti nobijies lūdza ve-

cīti, lai jel pārlaižot viņu vēl mājās no sievas atvadīties, bet vecī-

tis nemaz neklausījās uz viņa lūgšanu, sagrāba nabaga skroderīti

un nožņaudza to.

Citu mantu ar varu laupīdams, skroderis nu atrada sev brie-

smīgu un ļaunu galu.

29. A, 301 A. N. Rancans Rēzeknē.

Ķēniņam beja treis meitas un kupčam treis dāli. Vīnu reizi

rogona nūzūg ķēniņa meitas, bet nikas nazvna, kur juos palyka.

Tad ķēniņš syuta pa sovu ķēnesti ziņi, kad kas atrass juo meitas,

tad tim atdūs juos par sīvom. Kupča dāli sasarunuoj un vysi treis

pajām pa lelai dzelža vāzai un laižas ceļā. Īdami pa jvuras krost-

mali sateik cylvāku un tys soka uz jūs: „Metītīs celūs pret mani!"

„Kas tu taids esi, ka mes messimīs ceļus?" vaicuoj bruoli.
Svešnīks atbild, ka jis ir stypruoks par vysu pasauli. Tamā

vītā, kur jī sasatyka, beja brīsmeigi lels akmins. Kupča dāli soka:

„Ka tu esi taids styprs, atvel šitū akmeni!"
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Svešinīks parauga velt, bet navarēja akmiņa i pakustynuot.
Tad paraudzēja velt vacuokais kupča dāls — drusku pakusty-

nuoja. Vyduskais varēja labi vīn pakustynuot. Jaunuokais Veļu
Juons — tai sauce jaunuokū kupča dālu — ar vīnu rūku atvēle

akmini. Zam tuo akmina beja lela ola.

Svešinīks, kurs skaitēja sevi par ļūti stypru, radzādams, ka

ir vēl daudz stypruoki par jū — a jis styprus jūti cīnēja — nagri-

bēja vairs ar jīm šķiertīs un palyka par draugu. Kupča dāli gri-
bēja kai navīn tikt olā dūmuodami, ka ķēniņa meitas kas navīn pa-

ruove zam zemes. Tad jī dabuoja vierša uodas, pīveja viervu ua

pīsēja pi vierša uodas. Taidā šyupelī jī dūmuoja laistīs olā; bet

tys tū syuta, un nivīns nagrib laistīs zam zemes. Golā Veļu
Juons sāst šyupelī un pīsoka jīm, ka gaideitu pi olas, kad jis pa-

kustynuos šyupeli un ar šū dūs zeimi, ka tūlaik raut uz augšu.

Nusalaidīs olā, Veļu Juons veras, ka tuoli pa lobai rūkai naz-

kas bolts speid. Jis laižas īt uz tū pusi, īt, īt un daīt pi pilsātas,
kurā vysas muojas tārauda. īdams pa īlu radz caur lūgu, ka aiz

golda sēd vacuokuo ķēniņa meita un šyun. Jis īīt tymā muojā.
Keniņa meita jū īrauga un vaicuoj: „Kai tu te tyki?"

Jis izstuosta, ar kaidu nūdūmu atguoja. Tad ķēniņa meita

gryuši nūsapyuš un soka: „Nazynu, vai tu varēsi moni izgluobt?
Muns veirs ar trejom golvom un ļūti styprs."

Bet Veļu Juons nimoz nanusabeist un soka: „Kas byus, lai ir,

bet raudzeišu gon ar jū spākuotīs!"

Ķēniņa meita nūsaprīcuoj, padzyrda ar veinu un nūglobuoj

jū zam gultas. Par laiku atskrīn juos veirs, zeme vīn nūreib un

soka: „Kur te kristeita cvlvāka smoka?"

„Pa pasauli skraideidams pīsalasēji vysaidas smokas, tuodēl
tai runuoj. Kas te deve cylvāku?" atbild ķēniņa meita. Jei jam
padūd vakareņas, pēc vakarēņu suoc īskuot golvu. Koleidz īskuoj

golvu, jis aizmīgst. Veļu Juons radz, tagad pats izdeveigais brei-

dis, tryukstās nū zam gultas un apcārt jam vysas golvas. Tad ķē-

niņa meita soka jam: „Ej tuoluok un izgluob munu vyduskū

muosu!"

It jis tuoļuok un īlt pilsātā, kurā vvsas muojas sudobra, radz,

ka vīnā muojā sēd vyduskuo muosa. Jis tyuļeņ īlt tvmā muojā
un izstuosta ķēniņa meitai, ka atguoja jū izgluobt. Jei ari taipat
suoe bāduot: „Vai varēsi mani izgluobt? Muns veirs ar sešom

golvom un ļūti styprs."

Bet Veļu Juons palvudz veina, palīn zam gultas un soka: „Tik

aizmidzej, tad redzēsi!"

Zam vokora atskrīn juos veirs — muojas vīn nūtric. Jei jū

pabaruoj un suoc īskuot golvu, jis nūsaskraidējis dreiži vīn aiz-
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mīgst. Veļu Juons tvuleņ trvukstas nu zam gultas un apcart jam

vysas golvas.
Tad jei pasvuta Veļu Juoni tuoluok uz jaunuokū muosu. It,

īt jis un īīt pilsātā, kurā vysas muojas zalta, pašā skaistajā muojā

īrauga jaunuokū ķēniņa meitu. Tyuleņ īīt tymā muojā un pa-

stuosta, kuodēl jis atguoja. Bet dzierd otkon tū pošu nū jaunuo-

kuos meitas, ka juos veirs lūti styprs un ar deviņom golvom. Veļu

Juons, jau nūsitis divējus, nimoz nanūsabeist. Tad jaunuokuo
meita soka: „Munu veiru nikaids zybyns najam, tik juo patis, bet

jis jū vysuod [vienādi] tur pi sevis; tuodēl kad jis aizmigs, tev

daīs izraut jam nū rūku."

Veļu Juons taipat palyudz veina un līn zam gultas. Par naz-

cik laika atskrīn juos veirs — lūgi vīn nūreib. Jei tyuleņ jū pa-

baruoj, padzyrda ar lobim un styprim dzērīnim, tad suoc īskuot

jam golvu. Kai tik jis aizmīgst, tai Veļu Juons tyulen izraun nū

juo zūbynu un apcārt jam vysas deviņas golvas.

Jaunuokuo meita lūti nūsaprīcuoj, ka jau tagad byus breiva,

un lyudz Veļu Juoni nūvest jū uz tāvu. Tad laižas jī īt, bet ķēniņa
meita radz, ka Veļu Juons vys veras atpakaļ. Jei vaicuoj: „Tev

varbyut gribīs zalta? Juo gribi, jem kaidu gobolu!"

Veļu Juons tik parauga jemt, kai vyss mīsts sasalej par ūlu,
tad jis pajām ūlu un īlīk kuldā [kabatā]. īdami car sudobra pil-

sātu, pajām vyduskū ķēniņa meitu. Otkon Veļu Juons it un veras

atpakaļ. Tad ķēniņa meita, kura dzeivuoja sudobra pilsātā, vai-

cuoj: „Tev varbyut sudobra žāl, jem juo gribi kaidu gobolu!"

Kai tik jems Veļu Juons, tai ari vyss sasalej ūlā, tad jis līk

kuldā un nūīt uz vacuokuo ķēniņa meitu. Ari pajām tū pilsātu
ūlas veidā un tagad nūīt vysi uz tū vītu, kur Veļu Juons pamete
vierša uodu.

Tad pyrmuo sāst vierša uodā vacuokuo meita. Veļu Juons

pakustynuoj vierves un bruoli ar draugu, kuri palyka uz zemes,
izvalk ķēniņa meitu. Izvvlkuši suoc ap jū streidētīs. Jei soka

uz jīm: „Velcit, byus vēl!"

Valk jī vēl, izvalk vyduskū ķēniņa meitu un otkon streiduos.

Tad ķēniņa meitas līk jīm vēl vilkt, un jī izvalk tagad jaunuokū
meitu. Nūlaiž otkon vierša uodu pēc Veļu Juoņa, sāduos jis, bet

ūlas, kuruos beja sasalējušas pilsātas, lūti beja gryutas un nū-

tryuka vierves. Tai bruolu rūkuos palyka tik vierves goli.
Bruoli nu dūmuoja, ka Veļu Juons jau ir nadzeivs, lai gon ķēniņa
meitas runuoja cytaiž; bet jī nasaklausēja un laidēs prūjuom ar

ķēniņa meitom uz ķēniņa pili.
Veļu Juons nūgaidējis lobu laiku pī olas, bet nikuo nasagai-

dējis, laidīs īt jau tagad pa kraisai rūkai un sateik tur rogonu. Tad

līk jis rogonai, lai jei jū iznas nū zam zemes uz bolta pasauļa. Ro-
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gona gon nagribēja klauseit Veļu Juoņa, bet jis, moz dūmuodams,
sāduos tik rogonai mugurā un suoka ar dzelža vāzu glaudeit. Ro-

gona, ka tik dreižuok atsakrateit nu taida loba drauga, laidās

skrit kai zibins un jau par mozu breidi Veļu Juons tvka uz bolta

pasauļa. Palaide tad rogonu ar mīru un pats nūguoja uz prīkšu;

paguojis kaidu gobolu, jis .īraudzēja nalelu ustobenu. Iguojis
ustobeņā Veļu Juons tur atroda vīnu vācu veceli, kurs vīns pats

dzeivuoja šūnā ustobeņā, un pi šuo vecela tad ari Veļu Juons

palvka dzeivuot.

Ķēniņš, dagaidējis sovu meitu, palīk ļūti prīceigs un tyuleņ
grib izpildeit sovu sūlējuinu: sataiseit kuozas. Bet ķēniņa meitas

nalīk taiseit kuozu leidz tam laikam, kuoleidz juom kas sašvus

taidas kurpes, kaidas beja zam zemes. Ķēniņš tvuleņ paslūdynuoj
šitū vvsai ķēnestei. Izdzierst Veļu Juons, tad ap pušnakti pastota

zalta pilsātu, pajām kurpes un reitā līk vecam nūnest kurpes uz

ķēniņu. Tad ķēniņa meitas otkon līk sašvut taidas drēbes, kaidas

beja juom zam zemes. Ķēniņš otkon paslūdvnuoj par itū vvsim,

Ap pušnakti Veļu Juons otkon pastota zalta pilsātu, pajām drēbes

un reitā nūsyuta veceli ar drēbes uz ķēniņa pili.

Tagad jau ķēniņa meitas puorsalīcynuoja, ka Veļu Juons,
jū gluobējs, ir uz šuo pasaula, jū nikas vairs navarātu taidas drē-

bes sašyut. Vysu vairuok nū tuo prīcuojuos jaunuokuo ķēniņa
meita un ari juos beja padūms, ka nataiseit kuozu, koleidz na-

byus taidu kūrpu un drēbu, kaidas beja zam zemes. Jaunuokuo

ķēniņa meita līk tvuleņ aizjyugt zyrgus, sāst ar veci, kurs atnese

drēbes, un līk jam vest uz sovu sātu. Nūvad vecs ķēniņa meitu

uz sovu ustobiņu, kur jei pajām Veļu Juoni un atbrauc uz ķēniņa

pili. Tagad jau ķēniņš sataisa jaukas kuozas un meitas ari, da-

gaidējušas eistuo sova gluobēja, vairs nasapretuoj. Tad Veļu
Juons apprecēj jaunuokū ķēniņa meitu, vvduskais kupča dāls

vyduskū meitu un vacuokais vacuokū meitu.

30. A. 301 A. Anna Svenča Daugavpils Līksnas pagastā.

J. R v p j a k r.

Nazkod dzeivuova treis bruoli i treis muosas. Tāvs ar muoti

beja sen nūmjyruši. Vacuokuo muosa beja par vysuom slavnuoka

i gudruoka, bet bruols toža pats vacuokais beja slavns, bet glups.

Glupais ļūbēja vacuokū muosu.

Vīnu raizi atbrauca pi muosu svuoti [precinieki], kungi, vī-

nam beja treis zirgi, ūtram seši, trešam deviņi. Sabraukuši jī soka:

„Mes gribom ženītīs [precēties] ar jyusu muosuom."

„Labi," soka bruoli, „tikai pa prīkšu lai nūbrauc apsavārtu
jyusu boguoteibas."
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Tys kungs, kuram beja treis zirgi, pajēma pošu jaunuokū, ku-

ram seši, vidējū, kuram deviņi, pošu vacuokū. Sasāda lineikuos

tā i nūskrēja, ka zems vīn nūreibēja. Brauc jī, brauc par kolnim,

lejuom, pūrirri, ībrauc vīnā olā.

Bruoli palvka sātā. Vīnu dīnu, ūtru gaida, gaida, nikuo na-

var sagaidīt. Paguoja nedēla, divi, i cāls [vesels] mēness, muosu

kuo navā, tuo navā. Bruoli skraida kuo glupi. Vīnu reit jī visi

treis aizguoja pi bazneickunga i soka: „Mēness tam atpakaļ pī

mvusu muosu beja atbraukuši svuoti, kuo nubrauca apsavārtu jū

bogoteibas, tuo vēl šūboldīn navā."

Glupais soka: „Zvalcjīt [kr. no3BOjwTb, atļaut] ženītīs man ar

vacuokū muosu, es vvsvs muosys atrasšu."

Bazneickungs soka: „Ka atrassi, ženejīs!"

Kad jī atguoja da sātai, sajyudza puori zyrgu, īlyka rotūs

luopstas, cīrus, garu viervi, lelu kerzi [kr. korzina, grozs] un

laidēs ceļā. Brauc jī pa kolnim, lejuom, dabrauca pi vīna augsta,

augsta kolna. Glupais soka: „Nūturīt zyrgus!"

Nutureja zyrgus, izjema nu vazuma vysu, ku beja īlykuši.
Paēda pušdienu, glupais soka: „Jemit luopstas, raksim kolnam

golu!"

Ruk, ruk, daruk vīnu olu, glupais pajām, dasīn pi kerzes

striķi, soka iz brolu: „Laidīt mani olā!"

Ileidis olā, jis radz vīnu garu kalidoru: kas tī vysuodu lītu,
ēšonas! Glupais īt tik iz prīšku. Daguoja jis vīnas durovas, at-

darēja durovas i radz vīnu sovu muosu. Muosa suoka rauduot.

jei soka: „Bruoleit, kur tu te patiki, atīs muns veirs, valns ar treis

golvys, tevi apēss."

„Nikuo," glupais soka, „tik tu mani nugloboj kur nabejs!"

Muosa ju ībuoza paceple. Tik glupais īleida paceple, dzierd,
zems tuo i reib, muosa soka: „Tu tik nasaruod!"

Te īskrīn valns ar treis golvys, uda, uda gaisu, soka: „Pi tevi

ir cylvāks."

Jei soka: „Pats trokuodams pa pasauli pīkersteji cvlvaka

duku, vēl runuoj."
Valns soka: „Dud est i dzart!"

Tik valns īsoka ēst, glupais nu paceples orā i nūcierta ar vīnu

ruovīni vysas treis golvas. Glupais soka: „Tu te sēd, es īšu

tuoluok!"

It tuoluok, atdarējis durovas i radz vidējū muosu, jei suok

rauduot: „Broleit, kur tu te patiki, atīs muns veirs, valns ar sešas

golvys, tevi apēss."

„Nikuo," glupais soka, „tik tu mani kur nabejs nuglobuoj!"
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Muosa jū ībuož paceplē. Tik glupais jleida paceplē, zems

tuo i atreib, atskrīn valns ar sešas golvvs. Uda, ūda gaisu, soka:

„Te ir cvlvāks."

Jei soka: „Pats trokuodams pa pasauli pīkersteji cvlvaka

duka, vēl runuoj, ka smird."

Valns dasāda pi golda, suoks ēst. Glupais nu paceples uorā.

vainu nūcierta ar vīnu ruovīni. Glupais soka: „Tu te sēd, es īšu

tuoluok."

It, 'radz vēl durovas, atdora i radz vacuokū muosu, muosa

suok rauduot: „Bruoleit, kur tu te patiki, atīs muns veirs, valns

deviņas golvvs, tevi apēss."
Vacuokojai muosai beja zalta bumbeņa, jei atdeva bruolam,

dūdama jei sācēja: „Kū tu grib, tū varēsi padareit ar šitū bum-

beņu."

Jīm runuojūt, zems suoka reibēt. Glupais tvuleņ īskrēja pa-

ceplē un sēd kuo īmauts. Te īskrīn valns ar deviņas golvvs, jis
soka: „Pi tevi ir cvlvāks."

Vaina sīva soka: „Pats pa pasauli skraidedams pīkersteji cvl-

vāka duka, vēl runuoj."

„Labi, labi, ka pi tevi nikuo nava vvda, dud dreižuok est."

Jei salvka jam vvsakū iz golda, valns suoka ēst. Te izskrīn

glupais nu paceples, kuo ruova ar zūbynu pa golvuom, tuo i nū-

skrēja vvsas deviņas golvas. Glupais soka muosai: „Isim, mvus

izcels nū olas, jau visi valni ir gotavi!"

Daguojuši pi tuos vītas, kur glupais īleida vydā, īsādynuova

pošu vacuokū muosu, pakustvnuova striķi, tuo i izruova uorā nu

olas. Ilaida vēl kerzi, glupais īsadynuova vidējū muosu, tū tuopat
izruova. Izruovuši jī runuoj: „Glupuo mes navilksim uorā, davilk-

sim da pusei, i svīssim atpakaļ, jis nūsasiss, mes tūraiz nūbrauk-

sim, tik vajaga izvilkt jaunuokū muosu."

Vacuokuo muosu šitū dzierdēdama nuruova sev nu kuojas tu-

pelīti, pīrakstēja, tuo ka bruoli naradzātu, glupajam: „Tevi uorā

navilks, tik grib daviļkt da pusei olai, i tūraiz svīst atpakaļ."
Tū tupelīti jei īlaida olā. Jai rokstūt, izvvlka jaunuokū muosu,

nu tagad vilks glupū uorā. Ilaiž kerzi olā, bet glupais nakuop pats

kerzē, a īlīk lelu akmini, pats nūstuoja molā, veras, kas te byus.
Pacēla druscēt, kuo laida atpakaļ, kerza tai sabyrza smol-

kuom druponuom.

Bruoli ar muosuom nūbrauca da sātai, glupais palyka olā. It.
īt jis, radz kraukli, krauklis soka: „Kuo tu staiguoj tuods bēdeigs?"

Glupais pastuostēja, kuo jim beja. Krauklis soka: „Nabāduoj,
es tev atsyutēšu zyrgu, kurs tevi izvilks nu olas."

Krauklis izgaisa, juo vīta stuoveja zyrgs. Zyrgs soka: „Pa-
jem vysa kuo, tuo ka maņ pītyktu ēst i dzert!"
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Glupais pīlīk pvlnus rotus, jī brauc. Nadabrauca da pus olai,

vvsu kū apēda, atkrita atpakaļ. Tūraiz zyrgs soka: „Pīlīc daudz

par tū, ka es tevi vilkšu tik da treis reizis."

Glupais pīlīk vēl vairuok, skrīn vēl jī, tik tik par pus olas, pī-

trvuka ēšonas, zvrgs vēl atpakaļ. Trešū reiz glupais pīlvka pyl-

nus rotus, i vēl pats nas iz rūku. Tik moža bišķeņa palīk naiz-

skrīta, vvss apāsts. Tyuļeņ glupais atgrīž kuojai ikris, padūd zyr-

gam, tuo izskrēja uorā. Zyrgs īleida atpakaļ olā. Glupais nūguojs
da sātai, radz ka bruolim byus dreiž kuozas. Vacuokuo muosa

soka: „Kuo tik es prasēšu, tu pagrīz ar bumbeņi vyss byus."
Vacuokū muosa soka iz to bruola, ar kuru gribēja žēnētīs:

„Ka man byus tuodys sūknis [kr. cvkho, svārki], kuo beja, tū-

raiz, es pī tevi īšu."

Jis skrīn pi vysuodu skrauču [polu krawiec, skroderis], ni-

kas navar sašyut. Glupais kuo pagrīž ar bumbenu, sūknis tuo-

dys, ko beja. Tūraiz muosa soka: „Kas man sašyus todys kūrpis,
kuo beja, tūreiz, pi tuo īšu."

Bruols skrīn pi vysuodu šauču [baltkr. šaviec, kurpnieks],
bet nikas navar sašyut. Glupais kuo pagrīž ar bumbeņu, to iz-

skrīn kūrpis, kuo beja. Tūraiz muosa soka: „Kas man iztaisēs

tuodu sātu, kuo beja, pi tuo es īšu."

Bruoļi skrīn pi myurinīku, bet nikas navar izmyurēt. Glupais
ko pagrīž, to sāta ko stuovējuse. Tūraiz glupais ar vacuokū muosu

iztaisēja kuozas, es tī beju, ēžu, dzēru, par buorzdu tecēja, mutē

naleida.

31. A. 301 A. J. Brunoviska Līksna, J. Rupja kr.

Tys beja sanūs laikūs. Vīnam saimnīkam beja treis dāli. Divi

beja gudri, vīns jaunuokais glups. Tamā zemē ķēneņam beja nū-

gramdātas vīnā olā treis paluodātas meitas ar vysuom sovuom

pilim.

Sadūmuoj vysi treis saimnīka dāli īt i izvilkt juos. Nu, labi.

Jī pajām, nūkaun daudz vieršu i izšyun syksnas. Aizīt da tai olai

i soka tys uz tuo: „Nu, kurs tagad leiss tī?"

Vacuokī nivīns nagryb, soka lai īt jaunuokais, glupais. Tys ar

mīru. Nu labi. Jī jū pīsīn pī syksnas i nūlaiž ar tū nūrunu, kad

jis syksnu pakustvnuos, lai jī valk uorā.

Labi. jū nūlaiž. Nūlaidīs glupais radz treis pilis, vīna vara,

ūtra sudobra, a trešā zalta. Aizīt glupais da vara pilei. Tamā pilē

dzeivuoj īslūdzēta pi vaina ar lelu golvu vacuokuo ķēniņa meita.

Iraudzējusi glupū, jei nūsabeistuos i soka: „Kur ta tu, glupais,

īguoji? Ite dzeivuoj valns, muns veirs, ar lelu golvu, jis atskrīs

dreiz i apēss tevi."
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Nu, bet jei jū pabaruoj i tūraiz nūglobuoj. Te atskrīn valns.

Usta, ūsta, gaisu, bet nikuo nasoka. Kēneņa meita jū pabaruoj,

tūraiz valns soka: „Iskuoj man golvu ar tū susekli!"

Ko jis apgulstuos, glupais pajām zūbynu i ar vīnu ruovīni nū-

cārt golvu. Kēneņa meita lūti prīceiga svuta jūda vydyškai
muosai.

Aizīt glupais da ūtrai ķēneņa meitai, kurai veirs ar divuom

golvuom. Ko īīt, to tei i nūsabeistuos i soka: „Kur tu īgoji, glu-

pais? Atīs dreiž muns veirs, valns, i saplēss tevi."

Jis jai izstuosta par vacuokū muosu, nu jei jū tūraiz paglobuoj,

paādvnuovusje. Te atskrīn valns ar divuom golvuom. Ušņuoj,

ūšņuoj gaisu, apsavieruos vysapkuort, bet nikuo nasoka. Paba-

ruoj jū kēneņa meita i soka valns: „Na tev suseklis, paīskuoj man

golvvs."

Labi. Ko jei suoks īskuot, izlem glupais i ar vīnu ruovīnu

nūcārt obys golvys ar zūbynu. Kēneņa meita smagi prīceiga i

syuta glupū da jaunuokai muosai.

Labi. Glupais aizīt da jaunuokai, kurai veirs ar treis golvys.
Kai īrauga jaunuokuo ķēneņa meita glupū, tai nūsabeistuos i soka:

„Glupais, kur tu esi īguojis? Skrīn lobuok dreižuok prūjam, tvu-

leņ atskrīs muns veirs, valns ar trim golvuom."

Glupais izstuosta par juos muosuom, nu jei palīk prīceiga, jū

paglobuoj, īdūdama zūbynu soka: „Bet kai vilksi, par raizi nūcērt

vysys golvys."

Te atskrīn šņuokdams valns ar treis golvys. Ušņuoj, ušņuoj

gaisu i soka: „Žubeit, kas te pi tevi par tuodu svešu duku?"

Keneņa meita soka: „Kas ta te par duku byus? Pots tu, skrai-

dēdams pa pasauli, esi pījēms svešu duku."

Nu labi. Valns nasoka vairs nikuo, paad i soka uz sīvu: „Na

suseklis, paīskuoj maņ, kolš es aizsnauzšu, golvys."

Labi. Ko jis aizmīg, i izlem glupais uorā i ar vīnu ruovīnu

nūcārt vysys treis golvys. Nu glupais pajām vysys treis mei-

tys, a pots palīk apakšā, cykuom bruoli tuos izvalk ar vysuom

pilim. Bruoli meitys ar pilim izvalk, a glupū navalk. Kustynuova,

kustynuova glupais syksnu, radz, ka nu jir slikti. Te ūmai [piepēžij
sasacēlēs lela auka ar krusu. Atskrīn pi glupuo lels vyrblis
[ērglis] i soka: „Pagluob meijais nu krusys munus bārnus, tūraiz

padarēšu vysu, kū tu tik gribēsi."

Labi. Glupais pagluobj. Krusa paīt, nu glupais i soka: „lzcel
mani nu olas."

Labi. Vyrblis soka: „Na tev treis vierši i treis bučas ols.

Kai es tev golvu pagrīzšu, ta tu man mutē i svīd vīnu viersi i vīnu

buču ols, a tagad sēstīs man viersā!"



140

Glupais īsasēdēs, i vvrblis suoka jū celt uz augšu. Ko tik

vvrblis atgrīž golvu, tai glupais jam imat mutē vīnu viersi i vīnu

buču ols. Jau vvsu kū glupais vvrblim atdeva, jau pi pošas olas

molas, te vvrblis otkon atgrīž golvu. Glupajam nikuo vairs nav

kū dūt. Te jis jam nazi i atgrīž sev kuojuom ikrus i īgrvuž mjutē.

Vot jī jau uorā nu olvs. Tūraiz vvrblis soka: „Nabāduoj, vot es

tev tvuleņ, izvemšu ikrus, tu palīc tik kluot i tev tyuleņ uz vītas

jī pīaugs."

Taisnēiba, ko palvka, to pīauga. Tūraiz glupais aizīt da bruo-

ļim, atjam tīm jaunuokū meitu ar pili, apsaženēja [apprecējās] ar

tū i dzeivuo laimeigi. Bruolim abim pīdeva.
Tai i es beju uz tuom kuozuom, ežu, dzeru, tik mute napapa-

dēja [netika].

32. A. 301 A. R. Tabinc Kapiņos.

Vīnam tāvam beja treis lūti skaistas, bet taidas paslynkas
meitas. Pi meitu slynkuma vainīgs beja pats tāvs, jo puoruok vi-

ņas lutenuoja, bet pi dorba naspīdja, ni ari izmuocēja struoduot.

Augūt meitiņas tik vīn i zynuoja, kai skrīt pa apkuortējim mežim,
plyukt puķes, peit vaiņagus un puškuotīs.

Bet baguotība nav pastuovīga. Baguotais kungs pazaudēja

vysu sovu montu un izlutynuotuom meituom vajadzēja stuot kol-

py_uņu vītā pi gryuta dorba. Viņas naprota struoduot, tāvs dus-

mūjuos un reizi, zaudējis pacītību, nūluodēja sovas meitas, tuos

vīnā acumirklī kai gunī sadaga. Gon tāvs rauduoja, gon bāduo-

juos, bet nikas naleidzēja.

Kaimiņūs ar tū kungu dzeivuoja kaids zemnīks. Tam' beja
treis dāli medinīki. Jaunēkji pazyna dailuos kunga meitas un na-

vīnu reizi vīn nūrunuoja sevī, ka tuos byutu jīm lobos sīvas, bet

snēgtīs pēc tuom nadreikstēja.

Reizi laiku kavēdami, jaunekli devjuos uz mežu medībās. Juo-

dami par mežu, jī namanūt aizsamaldēja un pībraucja pi kaidas

pavysam svešas ustabiņas. Ustabiņa beja tukša un bruoli, apsa-
vāruši tū vysapkuort, pīsēja zyrgus, atstuoja vacuokū bruoli par

sorgi, bet obi jaunuokī devjās tuoluok mežā.

Te — kur gadējuos, kur na — nu aiz ustobas pakša izleida

sierms vecels, atpēra vacuokū bruoli un pabuozja zam pakša. Kad

jaunuokī grīzjās ar medējumu, atroda bruoli tik dzeivu. Izvvlkuši

tū atspierdzynuoja, pabaruoja un vysi treis guluos uz atpyutas.
Nuokūšu reitu pi zyrgim palyka vidējais bruolis, bet vacuo-

kais ar jaunuokū guoja medībuos. Un otkon atguoja tys pat ve-

cels, atpēra vidējū bruoli un pabuozja zam pakša. Kad pi vokora

bruoli grīzjuos nu medībuom, atroda tū tik dzeivu. Izvylka, at-

spierdzynuoja, pabaruoja un otkon vysi treis atsagula.
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Trešā reitā pi zyrgu palvka vvsjaunuokais bruolis, bet tī

divi guoja medībuos. Un otkon atguoja siermais vecels un suoka

spākuotīs ar visjaunuokū bruoli; bet nyu siermajam izguoja pluoni:

jaunuokais bruolis atpēra veceli, pabuozja zam pakša un pūdu

gryutū veča vāzu pajēmja sev. Vokorā mednīki ar baili guoja

uz muojuom, jo dūmuoja, ka jaunuokais bruolis byus beigts. Na

tai gon beja; vecels nadzeivs gulēja zam pakša.

Nyu bruoli, apkrauti ar medējumu, gavilēdami braucja uz

muojuom. Ceļā jī atroda dziļu dūbi. Carādami tur atrast kaidu

nūslāptu montu, syutēja jaunuokū kai vysstypruokū dūbī. Jau-

nuokais pajēmja sovu gryutū vāzu un nūsalaidja dūbī. Tuos dy-

bynā jis atroda garu zamzemes ceļu un guoja pa tū. Ceļš vyzu-

luoja kai ar zaltu. Ceļa molā jis atroda mozu ustabiņu un īguoja

tamā. Iguojis nūsabreinuoja: ustabiuā sēdēja vvsvacuokuo kai-

miņu kunga meita un gauži rauduoja. Pamanējuse jaunekli, jei
nimoz nasaprīcuoja, bet vēl vairuok skuma. Pabarojuse jaunēkli,

jei skumīgi teicja: „Bruolīt, slēpis šymā skapī! Dreiži atskrīs ro-

gona ar sešuom golvuom, un īraudzējuse tevi, nūsiss. Asu atdūta

juos varā, un nivīns cvlvāks nadreikst te īīt."

Tik jauneklis īleida skapī, kad sadunēja_ zeme, un meitiņas
ustobā īskrēja rogona ar sešuom golvuom. Iskrējusi tyulīt suoka

ūst gaisu un bļaut: Kur te kristīta cvlvāka smoka tykuse? Dūd

jū šur, lai apreju!"
Bet nūluodātuo meitiņa mīrīgi teicja: „Tu skraidīdama pa

pasauli pīūdi tuo gaisa un dūmuoj, ka ari te taids pat. Labuok pa-

ēd un ej atsapyust!"
Bet rogona ti bluovja un ūšņuoja gaisu un arvīnu tai greizi

vieras uz skapa pusi. Jau pašulaik jei taisējās skrīt pi skapa, te

jauneklis ātri izlēcja nu tuo, un nūstuojīs pret rogonu, drūši teicja:

„Nu, a kas ta, ka i kristīta cvlvāka smoka? Vai tu dūmuoj mani

apēst? Paraugi, īsim spākuotīs!"

Rogona aizzadusmuoja vēl stypruok, aizkaucja sešim bolsim

un saucja jaunekļa uz klajuma spākuotīs. Jauneklis pajēmja
sovu vāzu un izguoja. Rogona tik pacēla lelu rūku, lai sagruobtu

jaunēkli aiz kakla un nūžņaugtu, bet jauneklis uotri pacēla sovu

pūda vāzu, ar vīnu ciertīni nūruovja vysas sešas rogonas golvas,

un savēris tuos striķī, nesja paruodīt meitiņai.

Nyu jis īguoja otkon cytā ustabiņā, tur atroda ūtru kunga
meitu un smīdamīs ruodēja tai sešas rogonas golvas. Meitiņa na-

zynuoja, vai prīcuotīs, vai rauduot. Jei prīcuojuos, ka vacuokuo

muosa jau izgluobta, bet skuma tuopēc, ka paša beja zam stypruo-

kas rogonas varas. Tai rogonai beja deviņas golvas un meita bei-

duos, ka jei naopreitu jaunekļa, tuopēc pabaruojuse jū, īslēdzja

skapī. Par šaltiņu atskrēja deviņu golvu rogona un bluovja dc-
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viņim bolsim: „Kur te kristīta cvlvāka smoka? Dud, lai es ju ap-

reju!"

Meitiņa pīroduse pi rogonas, mīrīgi atblideja: „Skraidīdama

pa pasauli, pīūdi un nyu tev tei smoka deviņus daguņus stuov."

Bet rogona tik bļuovja un greizi vieruos uz skapi. Te uotri

atlēcja skapa durovas un nu tuo izskrēja jauneklis. Nustuojīs pret

rogonu, jis sacīja: „Nu, a kas tad, ka i kristīta?"

Rogona palvka vel nvknuoka un bluovja: „Es apreišu tevi."

Jauneklis drūši atbildēja: „Nu, tik gīidēgai sīvai napīdar bez

ceiņas krist un apreit cvlvāku. Paprīšku īsim spākuotīs. Juo

paveiksi mani, tad varēsi apreit."

Rogona pasavēra uz jaunekļa un saucja viņu uz klajumiņa. Kai

rogona cārt, tai jaunēklis sakreit zemē leidz celim, bet kaut jis ari

tai sakritis, cel sovu vāzu un ar vīnu ciertīni nūlauž rogonai se-

šas golvas. Cikom tei sajem spāku, lai cierst ūtru reizi, jauneklis

pacel vāzu un nūraun palvkušuos treis golvas. Savēris tuos

striķī, nas meitiņai ruodīt.

Iguojis otkon cvtā ustobā, jis te atrūn vvsjaunuokū kunga

meitu. Meitiņa brīsmīgi nūsabeist un rauduodama lvudz jaunekli,
lai slēpās, jo viņu apsorguoj vysnyknuokuo divpadsmit golvu

rogona. Jaunēklis jau beja pīkusis un varbyut gryuts jam byutu

paveikt vystypruokū rogonu. Tuopēc jis labpruot īleida aizruodī-

tajā skapī uz atpyutas. Par šaltiņu sadunēja zeme un ustobiņā

īskrēja brīsmīguo rogona. Juos varā beja vysdailuokuo un la-

buokuo kunga meita un tūjai vajadzēja stypri sorguot un žāikuot,

ka meitiņa naizlītu nivīnas osoras, juo rauduošana maituoj skai-

stuos acis. Pamanējuse meitiņas ocu volgonumu, jei namīrīgi

suoka ūšņuot gaisu un urnai [piepēži] nykni aizzabluov ja: „Kur

te kristīta cvlvāka smoka 9 Kam laidi ustobā? Dūd jū šur, lai

apreju!"

Meita atsacēja: „Pīsaskreidēji pa pasauli, pīūdi kristītas

smokas un nyu dūmuoj, ka te ūž. Kai tad lai šite teik kristīts

cvlvāks?"

Bet rogona vys ūdja gaisu, bluovja divpadsmit bolsim un na-

mīrīgi vieruos uz skapi. Jaunekjam apnyka klausētīs tuo bluo-

viņa. Izlēcis nu skapa, jis nūstuoja pret rogonu un drūši teicja:

„Nu, a kas tad, ka i kristīta?"

Rogona aizzasvyla. Nu divpadsmit puoru acu suoka mest

dusmes guni un bļaut divpadsmit bolsim: „Kai dreikstēji še īt?

Es tevi apreišu!"

Bet jauneklis otkon teicja: „Papnkšu īsim spākuotīs; kurs

kuru paveiks, tys tū apreis."
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Rogona tam pīkryta un saucja jaunekli uz klajumi ņa
L

_

Meita,

rogonai namonūt, pīskrēja pi jaunekļa un ībuozjatam rūkā spaka

zuolīti teikdama: „Kad pagursi, bruolīt, apēd situ! '*

Jaunēklis pajēmja sovu pūda grvutū vāzu un guoja uz kla-

jumiņa. Rogona pīskrējuse kai cierta jaunēklam, tai sadzvna jū

leidz celim zemē. Jauneklis nanūskuma, samīdzis vazu kai

ruovja, tai nūcierta rogonai sešas golvas. Rogona aizsaucja se-

šim brīsmīgim bolsim un kai cierta, tai sadzvna jaunekli leidz pa-

sei zemē. Jis uotri īmetja mutī meitiņas dūtū spaka zuolīti un

tvulīt kai celtin izzacēla nu zemes un ar vīnu ciertinu nūruovja

rogonai palvkušuos sešas golvas. Grvuts byutu _nest vysas ro-

gonas golvas, tuopēc jis tikai izvilka divpadsmit mēļu, savēra tuos

strikitī un guoja pi meitiņas. īguoja ustobiņā, atroda meitiņu ce-

ļus. Viņa juta, ka rogona nūsysta un prīcuojuos un lyudzjuos par

sovu gluobēju.

Jauneklis pajēmja meitiņi leidza un devjuos uz cytuom usto-

biņuom pēc vacuokū muosu. Vysas juos lūti prīcuojuos un su-

lējuos jaunēklam kolpuot. Tad jis sacīji: „Na, jyus byusit brei-

vas, varēsit īt pi veira, kaids jums patiks."
Jaunukuo muosa lyudzja, lai jis napamat juos, lai nadud cy-

tam, un rogonu uzvarātuojs ar prīcu sūlējuos jemt meitiņi sev par

sīvu.

Tai nūrunuojuši vysi četri pajēmja pa nostai vysaida monta

un laidjuos uz olas izeju, kur palyka vacuokī bruoli. Rogonu uz-

varātuojs devja bruoļim zeimi, lai izvalk jus nu olas. Bruoli treis

reizes nūlaidja lelu skaliņi, izvylka vysas meitiņas ar ju montu,

bet jaunuokū bruoli atstuoja olā. Bruolis saucja, saucja, bet ni-

kas naleidzēja.

Vacuokī pajēmja meitiņas un braucja uz muojuom, lai tur

sataisīt boguotas kuozas. Vacuokais bruolis gribēja pajemt sev

vvsjaunuokū muosu, bet tei ni par kūpi juo naguoja. Tad jis

spīdja meitiņi pi dorba un dūmuoja vuordzynuot tik ilgi, cikom jei

napīkriss palikt jam par sīvu. Bet jei, uzticīga dūtam vuordam,

lobuok cītja vysus vuorgus un napalyka vacuokajam bruolam par

sīvu. Tys radzādams, ka vuordzynuošana naleidz, gribēja ar

varu vest meiteni uz baznīcu lauluotīs. bet īdams par ustobas

slīksni, nūsabeida. Pret jū stuovēja olā atstuotais jaunuokais

bruolis un vaicuoja par sovu bryuti.

Meitiņa īraudzjējuse sovu gluobēju, skrēja pi juo kluot un

lyudzjuos, lai jū gluob nu napateikama precinīka._ Jaunēklis pa-

jēmja sovu leigovu, sasalauluoja un dzeivuoj vēl šudīn laimīgi.

Bet kai jis tyka nū olas uorā? Kad vacuokī bruoli aizbraucja

prūjuom, jis ilgi kleida pa apakšzemi un meklēja cytas izejas. Tai

maklādams, atroda luoča uolu. īguojis tamā, suoka mucet luocā-
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ņus. Luocāni spīdzja, ryucja, luoču muotes dusmuojuos, bet sty-

prinīka naaiztyka. Golā luocines suoka lyugtīs, lai namūka juos

bārnu. Tad styprais jaunēklis teicja: „Izceļit mani nu šuos olas,
tad namūcēšu."

Luocines sokuopja tei uz tuos un pa jus mugoruom kai pa

trepēm jaunēklis izkuopja nu olas.

33. A. 301 A. 665. 571. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wi a-

domosci do antropologii krajowej.

T. 18. Krakavā 1895, 437. !. p.

Kjēniņam izgaisa mjeita, mjeklēja vysur, navarēja atrast. I

atguoja jauns karavjeirs, soka iz kjēniņu, jis atraškys, tik lai

jam īdūd daudz naudys. Kjēniņš īdevja jam pīci simti rubļu —

jis meklēja vīnu dīnu, naatroda. Iz ūtrys dīnys otkon djevja jam

pīci simti, jis mjeklēja, mjeklēja, naatroda.

Iz trešys dīnys soka, lai kjēniņš īdūd jam laivu, jis nūīs mjek-
lāt iz jiuru. Idevja jam kjēniņš laivu i vjal divi lyluokus palei-

gam, polkovnīku i kapitanu, i lyka, kab i lyluokī klausjētu tuo

karavjeira. Puorzadzyna iz ūtru pusi, izkuopja, pakuora kotiu

i suoka vuorēt vakareiņis. Kapitans palyka pi kotla, atī divi

nūguoja mjeklāt kjēniņeitis. Cikuom jī ti mjeklēja, atīt brīsmjeigi

gars cvlvāks, gars kai mježs, ar golvu kai pūds, i soka iz tū ka-

pitanu: „Dūd maņ āst!"

Jis atsoka jam: „Nust nu maņis!"

Tys garīs kai griuda jū, tai jis pīcis reizis kiuleni puormjatja,

a jis tai šaltjai izjēdja vysys nu kotla i nūguoja pa cjelu. Atīt tī

divi izdzeibuši, vakareiņis nava, vajag cytys vakareiņis vuorēt.

Iz reita otkon mjeklēja vysu dīnu, vokorā palkovnīks palyka

pi kotla, atī divi nūguoja pjēc kjēniņeitis. Atīt garīs otkon i soka

iz polkovnīku: „Dūd maņ āst!"

Jis atsoka iz ju: „Nūst! Es pats ast gribu."
Garīs kai griudja jū, tai jis pīcis reizis kiuleni puormjatja, a

jis tai šaltjai apjēdja vysu, kas kotlā bjeja izvuoreits, i nūguoja.

Atīt tī divi, syrdās, ka gribis āst, a vakareņu vajaga vjal vuorēt.
Iz trešys dīnys mjeklēj jau tī divi, kapteins i polkovnīks, a

karavjeirs palīk pi kotla, vieras, atīt tys garīs i soka: „Dūd maņ

paāst!"
Jis atsoka: „Prošom, prošom, adi, cik gribi!"
Pabaruoja jū, pjēc tuo vaicuoj: „Može [varbūt] gribi dzjart."

Jis atsoka: „Es pazadzartu."

Karavjeirs pajēmja pīci garči [mērs] spirta i djevja jam. Jis

kai izdzjēra vysu, pakrita pi zjamis i aizmyga, a karavjeirs pa-

jēmja zūbynu i atcierta jam golvu nūst, pjēc tuo suoka ūtru kotlu

vuorēt.
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Atīt tī divi, soka: „Vot tu bjeji gudruoks nu mvusu, ka pa-

truopjēji, kū padarēt ar tū bīdaklu."

Pajēdja i atsagula — iz reita nūguoja otkon mjeklāt. Kara-

vjeirs nūguoja taišņi iz tuo garuo pili, jis jau dazvnuova, ka jis

bjeja nūzadzs tū kjēniņa mjeitu i atroda jūti. Jei cīši nūzaprī-

cuojās, ka pazagrīžkūtja iz tāva atpakaļ, i djevja jam sovu gra-
dzvnu nu piersta.

Pjēc tuo nūguoja da laivys, kab puorīt iz ūtru pusi. Atguoja
i tī divi paleigus — jis radz, ka gradzvna jam nava — jis kai nū-

lyka jū iz lūga, tai iz lūga i aizmiersa. Skrīn mudri pjēc gra-

dzvnu, a jīm līk pagaidjēt.

Jis grīžas atpakaļ, atīt da jiuru molys — vieras: laivys jau
nava i jūs nava, ni kapitana, ni polkovnīka. Jī pajēmja kjēniueiti
i puorzacjēla puori par jiuruom.

Staiguoj jis pa molu cīši morkotnys [baltkr. markotny, bē-

dīgs] —i kū jam tagad darēt? Staiguoja, staiguoja, daīt pi sātys
— vieras: nu tuos satys izskraja puisjeits i soka iz ju: „Ej par

kolpu pi muna tāva!"

Nūguoja tys karavjeirs i sadarēja par kolpu pi tuo kunga,
kur dzeivuoja tamā sātā: a tys kungs bjeja jenerāls. Jis īdevja

jam šmukys drābis i pazvalēja [atļāva] staiguot vysur pa vysuom

moluom, tik lyka naīt pogrobā. Jis cik laika naguoja, pjēc tuo

napacītja, attaisēja dūrs, pazavjēra, ati bjeja brīsmjeigs lyls kārs

[karaspēks]. Tys kārs suoka kautīs i vīns vīnu apsasytās.

Atskrāja jenerāls i soka: „Nu kū tu padarēji? Kam tu mani

naklausjēji? Tu izgubjēji maņ pus kara muna! Nu vierīs, stai-

guoj tagad pa vysuom pokojuom [istabām], tik munā pokojā kab

tu nikod naītib!"

Jis ilgi naguoja, pjēc tuo napacītja, īguoja tymā pokojā, ati

jenerāls gulēja ar sovu sīvu. Soka jenerāls: „Tu otkon maņa

napaklausjēji. I kuo tu mjeklēj? Voi tu mjeklēj, kab tikt pi

sovys kjēniņeitis? Es tjevja vaira naturēšu i paleidzjēšu paza-

grīst atpakaļ."
Deva jam zyrgu i vācu zūbynu aizriusjējušu i pascjēja tai:

„Juoj vasals! Tys zyrgs puorņess tjevi par jiuruom, ar itū zū-

bynu nūvaldjēsi pošu lyluokū karu. Tik pīmini, kai apsažeņēsi
[apprecēsies], kab tu nikod nascjētib sīvai sovai taisņeibys ap

itū zūbynu; a ka pascjēsi, ta propulsi [iesi bojā]."

Tys jauns karavjeirs padzjakovuoja [baltkr. dziakawac\ pa-

teikties] i nūjuoja, puorskrāja par jiuruom, pats naredzjēja kai.

Atjuoja iz tū mīstu, kur dzjeivuoja kjēniņš ar kjēniņeiti, kuru jis

ratavuoja [baltkr. ratawac', glābt], nūpierka ti sātu i apjovjēja

[izsludināja] iz stolpa [staba], kas aizmoksuos miljonu, tys da-

buos tymā sātā kjēniņa maltjeitis. Jis zinuoja, ka naatsarod's
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taids cvlvāks, kas jam miljonu aizmoksuos par maltjeiti, i ka pats

kjēniņš atīs iz jū.
Nu i kjēniņeite īraudzjēja tū stolpu ar tīm rokstim i tiuleņ

paprasjēja tāva, kab ti nūītu. Kad atguoja, ka jei īraudzjēja tū

karavjeiru, soka jei iz tāvu: „Tjāt, tys ir tys, kas mani atroda

i nu gara ratavuoja."

Kjēniņš soka: „Kam-že tu pascjeji, ka tī tjevi ratavuoja?"

„A vot es par tū pascjēju, ka jī jēmjās, ka mana nūsiss i jiu-

ruos īsvīss, to maņ bais tyka. Vot jam ira iz piersta tys gradzvns,

kū es jam īdevju djel zjeimis."

Kjēniņš pasaucja ju i soka: „Es tagad dazvnuoju vvsu, es

tjevi salauluošu ar sovu mjeitu!"

Kjēniņš pataisjēja lylys kuozys. A bjeja ti cytā kjēnistī kjē-

niņš, kur seņuok svotuoja kjēniņeiti, jis cīši aizasirdjēja, ka juos

jam nedevja, i izsyutjēja karu [karaspēku]. Nūguoja vysi kautūs,

nūjuoja ir tys jauničs, pajēmja sovu zūbynu, kai palaidja jū pa

vydu, tai vys's apkuova. Vjal ūtru reizi palaidja, i vjal vairuok

kara izgubjēja [iznīcināja].
Pjēc tuo vaicuoj kjēniņeitja, juo sīva, kū jis dora, ka cik [tik]

laimjeigi kaunas? A jis atsoka, ka jam ira stallī taids vucvns,

ka palaiss jū, tai jis vys's saldāt's kaun.

Jei pajēmja nūsyutjēja tū vucynu kjēniņam. Suoka vaid's

taisjēt, jis palaidja vucynu, nikuo napaleidz, puorspjēlāja vaidu.

Vaicuoj jei otkon iz vjeiru: „Kas tjev ira, ka tu vys's pīvjeici?"

Jis soka, ka jam ira taids uoz's stallī, kur jam paleidz. Jei

pajēmja, nūsyutjēja uozi tam kjēniņam. Otkon kaunas, juos

vjeirs pīvjeicja otkon. Vot jei suoka cīši prasjēt, lai jis pasoka

taisņeibu. Jis navarēja nikai izzamaluotīs i pasacjēja, ka jam
taids zūbyns ira dzjeivs.

Jei tiuleņ pajēmja itū zūbvnu nūzoga nu jū, iz tuos vītys pa-

kuora cytu, taipat izriusjējušu kai itys, a itū nūsyutjēja kjēniņam.

Nūguoja iz kaušonys, juos vjeirs laidja sovu zūbynu i radz, ka jau
naīt tai, kai guoja — ka ir puormjeits.

A kjēniņš kai palaidja tū dzjeivū zūbynu iz jū viersum, jis

skraida apleik ap jū, a nadazaduras pi juo, zyna, ka juo saiminīks.

Nu kūta darēt? Daguoja jam pazadūt. Tys kjēniņš pajēmja jū.

pīsjēja pi astis juo zyrgam i palaidja. A tys zyrgs bjeja gudris.

zvnuova, kū darēt. Jis tiuleņ izsvīdja jū ar asti iz mugorys sjev
i nūskrāja par jiuruom iz tū jenerālu. A tys jenerāls nagrib pī-

jimt juo tagad i soka tai iz jū: „Tu mani naklausjēji, izarunuoji

pjet sīvu, es nagribu tjev vairuok paleidzjāt."
Jis atguoja ūtru reizi i prosa ratunkys [baltkr. ratunak, glāb-

šana], kab zūbvnu dabuot atpakaļ. Jenerāls i ūtru reizi nada-

laidja juo pi sjeva. Jis guoja trešu reizi, vys nadalaidja.
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Ka jis jau caturtu reizi atguoja, tūlaik jis apsažāluojās iz juo i

djevja jam treis ūgys: vīnu boltu, ūtru zaļu, trešu dzaltuonu, i

davuicļēja [pamācīja], kū darēt. Jis sažaprovjējās [sataisījās] iz

cjela. Kai tik izguoja, tiuleņ brīsmjeigi čyuskys, škierzloti, tuorpi

apstuoja ap jū i gribjēja apāst jū. Jis nūreja boltū ūgu, pazatais-

jēja pats par škierzlotu i puorguoja pa vydu jūs.

It tuoluok, ati brīsmjeigys jiurys, nikai puormaut jam. Nū-

rēja zajū ūgu, pazataisjēja pats par zivi i puormuovja par jiu-
ruom.

Ka jau bjeja iz ūtris pusis, apjedja trešū ūgu, dzaltuonū, i pa-

zataisjēja par cīši šmuku zyrgu, ar zalta krāpjām i zalta asti, ar

sudobra nogim. Tskrāja dzereuņā [sādžā], stalls bjeja vaļā pi

saiminīka, jis īskrāja vvdū, nūstuoja i stuov.

Saiminīks īraudzjēja jū i cīši nūzabreiņēja, sauc sīvys, lai

atīt pazavārtu, kaidu laimi Dīvs djevja stallī, i soka: „Kū mjes
darēsim ar jū? Škuoda braukt ar taidu zyrgu."

A tys zyrgs atsasauc: „Nuvjad mani mīsta i puordud kjēni-

ņam, dabuosi lobu naudu!"

Jis paklausjēja, nūvjadja jū iz mīstu, ti vysi tiuleņ dazynuova,
ka ira djel puordūšonys brīsmjeigi šmuks zyrgs. Pascjēja kjē-

niņam, a tys bjeja tys kjēniņš, kurs pajēmja zūbynu nu tuo kara-

vjeiru i sīvu. Jis atguoja pazavārtu zyrga, vaicuoja iz saimi-

nīku: „Cik gribi par jū?"

Jis soka: „Ostoņis tyukstušys!"

Kjēniņš izjēmja naudu i aizmoksuoja jam, nazatargovuoja
[nekaulējas] vys, ka jam cīši tys jērzels patyka. Lyka tiuleņ

pajemt jū i nūvjast iz stalli sovu. Atguoja pats i soka iz kjēni-

ņeiti: „Vierīs, kaidu es šmuku zyrgu nūpierku!"
Jei pazavjera pa lugu i soka: „Tys nava zyrgs, tys tova

smierts [nāve]!"
Jis nuzabjeida, vaicuoj: „Kūta padaret ar ju?"
Jei soka: „Līc ju nukaut, sadadzynuot i paln's juo izkaisjet

pa tjeirumu!"

A bjeja ti pokojā jauna mjeitiņa, služanka [kalpone] — jei
padzierdjēja itū runu i tyka jai žāl tuo kumeļa — nūguoja iz jū i

soka tai: „Ok, kumjeleņ, kumjeleņ, na gara jau tova dzjeivja!
Lyka kjēniņeitja tjevi nūkaut, sadadzynuot i paln's tov's pa tjei-
rumu izkaisjēt."

A jis atsoka: „Tys nākas! Ka tu gribi mani ratavuot [baltkr.
ratawac', glābt], to maņ nabyus nikuo. Vierīs, kab tu byutu tja,
ka mani kaus. Pastīpsi sovu prīškasautjeņu, tjev īkriss muns

zubs
1

Tu itū zūbu pa jem, īstot* zjamjās zam kjēniņa lūga, tūlaik
redzēsi, kas byus nu ituo!"
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Jei padarēja tai, zūbu dabuoja, īstatjēja zam kjēniņa iūga.
Par nakti izauga ti smuka uobjeļnīca ar sudobra lapjeņuom, ar

zalta uobjelim. īraudzjēja kjēniņš i nūzaprīcuojās, soka iz kjē-

niņeiti: „Vierīs, kaida maņ uobjeļnīca izauga zam lūga, kaidi

šmuki uobjeli!"
Jei pazavjēra pa lūgu i soka: „Tjei nava uobjeļnīca, tjei

smierts tova! Līc nūcierst jū, sadadzvnuot, i paln's izkaisjēt pa

tjeirumu!"
A tjei mjeitiņa otkon padzierdjēja, nūskrāja i soka: „Ok.

uobjelnīcjeņ mīluo! Lyka tjevi kjēniņeitja nūcierst, sadadzvnuot

i paln's tov's pa tjeirumu izkaisjēt."
A uobjeļnīca atsoka jei tai: „To nākas! Ka pataisjēškūtja.

kū es sacjēšu, to mani ratavuoškūtja. Ka mani cierss, pastip prīš-
kas autjeņu, tjev īkriškūtja skaidjeņa. Tu itū skaidjeņu svīd azarā

pi kjēniņa pilis, to vyss byus labi!"

Jei tai i pataisjēja. Ka jai skaidjeņa īkrita klēpī, jei īsvīdja
azarī i tjei skaidjeņa pazataisjēja par cīši šmuku pjeilānu ar zalta

spalvjeņuom. Damuovja tys zalta pjeilāns pi pošis molys, kjē-

niņš jū īraudzēja, atskrāja i grib jū sagiut. Kai izstīpj rūku, pjei-

lāns tuoluok, kjēniņš pjēc jū, a jis vys tuoluok. Kjēniņš pajēmja

atraisjēja zūbynu, drābis nūvylka, īleida jiudinī, a tys pjeilāns to

tyvuok, to tuoluok, a vys nadalaižas, kab sagiut jū, i tai izvjedja
jū iz vyds azara.

Tūlaik pazacjēla iz augši i nūlacja iz molu, pazataisjēja par

cylvāku, kai sjenuok bjeja, giva zūbynu, kai daskrāja pi kjēniņa,

pajēmja sakopuoja jū iz divjējim gobulim. Pjēc tuo nūguoja iz

pili, sovu sīvu taipat sakopuoja gobulim ir ar tū mjeitini apsa-

žēņēja.

Bjeja lylys kuozys sataisjētys, i es ti bjeju, madu i brandi-

vinu dzjēru, ar ogurčim aizkūžu, pa lyupuom tjecjēja, mutjā ni

lasjeitis nabjeja.

34. A. 301 A. F. Pudžs Eglunas Niedru muižas sādža.

N. Rancana krājuma.

Dzeivuoja kaids vecīts, kurs, staiguodams pa pasauli, me-

klēja laimes. Viņš guoja, guoja un īguoja vīnā meža muojiņā, kur

dzeivuoja vīna vecīte. Viņa lyudza vecīti, lai izsorguojūt jū nu

laupītuojim. Vecīts ari apjēmās itū izdarīt.

Pajēmis ciervi, viņš sēdēja pi lūga, kurs beja vaļā. Ap pus-

nakts atguoja divpadsmit laupītuoju, kurus vysus vecīts nūcierta

ar sovu ciervi. Par tū izsorguojumu vecīte deve jam vēzdiņu,

par kuru nikuo napaskaidruoja.
Vecīts guoja otkon tuoluok, un atroda kaidu ustobeņu, kurā

dzeivuoja vīns cylvāks ar zaķi. Vecīts palyka pi viņu par kolpu.
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Viņam vajadzēja sorguot šķyuni, kurā beja vvsaidi zvāri un tuorpi.
Vecīts atsorguojis godu bez divejom dīnom, īdūmuoja pasaviert,
kas tur ir īškā. Attaisējis durovos, vecīts īraudzēja lelu dau-

dzumu zvāru un tuorpu, kuri viņu plēsa. Pa tū laiku muojuos

beja palicis tikai zaķis, kurs izskrējis un itū iraudzējs, lūti nūsa-

beida. Sajēmis vecīti aiz padusēm, zaķis izsvīda jū uz jumta, tad

sadzvna vysus svārus škyunī un aizslēdza.

Kad atguoja cylvāks, tad vecīts prasējuos otkon, lai pījam

jū par kolpu, un cvlvāks ar zaķi jū ari pījēma. Dadzeivuojis bez

vīnas dīnas da godam, vecīts otkon pasavēra šķyunī, kur otkoii

vyss nūtyka, kai pyrmū reizi. Bet pēc tuo cvlvāks viņu padzyna

pa ceļu.

•Vecīts, īdams pa ceļu, īdūmuoja, ka viņam byutu zyrgs, tad

viņš byutu laimīgs. Tyuleņ nu tuos vēzdiņas, kuru jam beja da-

vuse vecīte, pasataisējās zyrgs. Izsēdis uz zyrga, vecīts aiz-

brauca uz tuos zemes ķēniņu. Ķēniņam beja izgaisuse meita,

un viņš izsludynuoja, kas atrasšūt juo meitu, tam dūšūt pusi nu

sovas muižas. Vecīts apjēmās īt meklēt zudušū meitu, un ķēniņš
tam pīkryta.

Vecīts prasēja nu ķēniņa, lai dūdūt viņam vīnu kuģi un puor-

tyku, kai varātu braukt pa jyuru un meklēt, kū ķēniņš ari vysu

īdeva. Vecīts, pajēmis nazcik cvlvāku, brauca pa jyuru un me-

dīja peiles. Reizi beja nūmedējuši treis peiles, un vecīts syutēja
vīnu nu kuģa apkolpuotuojim, lai izvardūt vīnu peili.

Apkolpuotuojs, nunesis peili, suoka vuorīt, kad pi viņa pī-

guoja kaids gars cvlvāks un teica: „Sveiki, draugs!"

Apkolpuotoujs atbild: „Sveiki, sveiki!"

Garais cylvāks soka: „Ēssim peili!"

Apkolpuotuojs atbild: „Essim, tik na visi!"

Tad garais cylvaks atjam nu apkolpuotuoja peili un aizīt. Tys
aizīt pi vecīša un soka, ka mozguojūt peile īkrituse jyurā.

Tad vecīts syuta ūtru apkolpuotuoju ar ūtru peili. Kad tys

nūguojis suoka vuoreit, tad otkon atguoja garais cylvāks un soka:

„Ēssim peili!"

„Essim gon, tik na visi!"

Tad garais cvlvāks sasadusmuoja un, atjēmis peili, aizguoja.
Utrs apkolpuotuojs atguojis sācēja uz vecīti, ka mozguojūt peile

īkryta azarā.

Vecīts teica: „Jyus namuokat peilu vuoreit; es īšu pats vuo-

reitu."

Viņš pajām trešū peili un aizīt; bet vuorūt otkon atīt garais

cvlvāks un soka: „Essim peili!"
Vecīts atbild: „Essim gon!"
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Kad vecīts beja peili izvuorējis, šādās abi pi golda. Bet ko-

leidz vecīts pajēma vīnu liziku [poliski un baltkr. lyžka, karotcj,

garais cylvāks jau beja peili apēdis. Vecīts sasadusmuojis pa-

jēma pagali un nūsvta garū cylvāku. Tad vecīts nūguoja uz

garuo cvlvāka muojuom un tur atroda ķēniņa meitu. Pajēmis

ķēniņa meitu, vecīts atbrauca uz pili, un ķēniņš atdeva viņam

pusi nu sovas muižas. Tad vecīts dzeivuoja kai kungs.

35. A. 301A. No Marijas Romaņenko dzim. 1794. g. Ludzas

apriņķa Stiglovas draudze. W. Weryho,

Podania Lotewskie, 1893, 7.

Dzīvoja trīs brāli, karaļa dēli: divi bija gudri un viens muļķis.

Kādu reizi viņu māte bija aizgājusi uz tīrumu pēc zālēm, bef at-

pakaļ vairs nepārnāca. Abi vecākie brāli, izprasījuši no tēva

naudu un zirgus ceļam, devās pasaulē, māti meklēt. Muļķis arī

lūdza tēvu, lai atļaujot viņam ceļot brāļiem līdza, bet tēvs neat-

ļāva. Pēc dažām dienām viņš atkal lūdz atļauju, bet par velti.

Trešo reizi viņš saka tēvam: „Ja, tēt, tu man nejausi, tad es aiz-

bēgšu."

Tēvs arī tā neievēroja un vienā naktī trešais dēls pazuda.

Viņš, iedams ilgāku laiku pa mežu, ieraudzīja tur uguni un pienāca

pie kādas istabiņas, kurā redzēja milzīgi lielu un resnu sievieti.

„Kur tu ej, karaļa dels?" jauta sieviete.

„Rītā agri to pateikšu."

Rīta paēdis brokasti, viņš sacīja: „Eju meklēt savu mati, vai

nezini kur viņa atrodas?"

„Es to nezinu, bet to varēsi izzināt no manas vecākas

māsas. Skrej tik pa šo celiņu, tad vakarā tiksi pie viņas."

Ilgu laiku viņš skrēja nosvīdis pa mežu un beigās atkal ierau-

dzīja uguni. legājis istabā, viņš sveicina ar šādiem vārdiem:

„Lai Jēzus ir godināts."

~,Mūžīgi mūžam", atbild vel lielāka un resnāka sieviete

nekā pirmā.

„Kurp iedams?" viņa jauta.

„To pateikšu tev agri no rīta, bet tagad ļauj man apgulties!"

Rītā paēdis un padzēris viņš stāstīja: „Eju meklēt savu māti.

vai nezini, kur viņa atrodas?"

„Es nezinu, bet mana vecāka masa to gan zinas; skrej tik pa

šo stidziņu!"

Muļķītis ilgu laiku skrēja un beigas naktī pieskrēja pie trešās

istabiņas.

Te viņš atrada vel resnāku sievieti neka iepriekšējas. Pār-

gulējis par nakti, viņš rītā uz šās jautājumu, atkal atbild:
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„Eju meklēt savu mati, vai nezini kur viņa atrodas?"

„Es nezinu, bet mana vecākā māsa par to gan zinās;

ej pie viņas; tikai neaizmirsti vienu, ja viņa tev negribētu stāstīt,

tad šeit tev būs runga. Pateic, ka ar to viņai galvu sadauzīsi."

Muļķis aizskrēja pie ceturtās sievietes, kura bija vēl resnāka

par iepriekšējām. Te viņš atkal pārgulēja par nakti. Rītā agri
sieviete viņam jautā: „Kurp iedams?"

„Eju mati meklēt; pastāsti man, kur viņa ir?"

„Nezinu", atbild baba.

„Stasti, jo citādi ar dzelzs rungu tev galvu sadauzīšu!"

„Ja esi tāds dusmīgs, tad ej uz kūti, kas atrodas aiz manas

istabiņas, un ir neglīti apklāta ar zemēm un sūnām; tās durvis

aizslēgtas ar atslēgām; iekšā atrodas ar mēsliem un sūnām ap-

bērts zirgs, tikai ausis tam redzamas. Ja nedabūsi tā zirga no tu-

rienes, tad māti arī neatradīsi."

Viņš nu aizgāja. Ar lāpstu, spieķi un rokam atraka durvis,

kuras bija aizslēgtas ar septiņām atslēgām.
Ar dzelzs rungu viņš nu sāka lauzt atslēgas un taisīt durvis

vajā. legājis kūtī, viņš ieraudzīja zirga ausis. Atkal sāk ar lāpstu,
dzelzs rungu un rokām atrakt zirgu un beigās arī atrok to.

Zirgs nozviedzas un saka: „Par to, ka mani esi izglābis, es

nu esmu tavs kalps."

Noglaudījis, noglāstījis un noskūpstījis zirgu, viņš tam teica:

„Mīļo, zirdziņ, brauksim māti meklēt."

Kad nu viņš atveda zirgu pie istabas, tad sieviete sacīja:

„Zirgu izdabūt bija grūti, bet māti atrast būs grūtāki, tomēr arī

to izdarīsi!"

ledevusi viņam seglus, iemauktus, pātagu un zobenu, viņa
saka: „Jādams pa šo stidziņu, sastapsi savus brāļus. Nelaid vi-

ņus uz māju, bet uzaicini tos līdza jāt, jo tu zini, kur māte atrodas.

Šinī pļaviņā ir loti liela aka, viņai apkārt ganās trīssimti vēršu.

Visus tos nokaujiet, nodīrājiet ādas, sagrieziet tās jostās, pa ku-

rām varēsi caur aku nolaisties apakšzemē, kur staigāsi trīs gadi.
trīs pusgadi, trīs mēneši un trīs dienas."

Muļķis iejāj pļava, sastop savus brajus un aptur tos stāstī-

dams, ka viņš zinot, kur māte atrodoties.

Brāli paklausa, piejāj pie akas un redz trīssimti vēršu ganā-

mies. Visus tos viņi nokauj un ādas sagriež jostās. Tad muļķis
saka uz brāļiem: „Nolaidiet mani akā, jo šeit čūska ir nonesusi

mūsu māti apakšzemē."

Muļķis sēdās zirgam mugurā un brāļi viņu nolaida akas di-

benā, bet paši palika virszemē un ēda galu. Muļķis, jādams pa

apakšzemes celū, tuvojās vara pilsētai. Piejājis pilij, viņš redz

tur karalieni sēžam, un jautā tai, kur esot karalis?
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„Vara tiltu būve", atbild karaliene, „uzgaidi viņu tur un līīko

viņu nogalināt, tad tu mani atsvabināsi un varēsi ņemt sevim

līdza."

Muļķis uzjāj uz tilta un redz tur čūsku ar trim galvām.

„Ā, Jānis, karaļa dels, mērīsimies ar speķiem!"

Viņi pārmainīja savas vietas un iesāka cīņu.

Jānis ar vienu ņēmienu nocirta čūskai divas galvas.

No otra cirtiena nolēca arī trešā galva. Čūska, kaut arī bez

galvas, tomēr vēl stipri pretojās, bet Jānis uzvārēja, saka-

pāja gabalos un iemeta upē zem vara tilta.

Atkal brauca garam karalienei, kura viņam teica: „Ja mani

nepaņemsi sev līdza, tad māti gan atradīsi, bet pats iesi bojā!"

Jānis devās tālāk un piejāja pie sudraba pilsētas. Viņu te pār-

steidza neredzēts spožums, pat acis viņam vērās cieti. Piejājis

karaļa pilij, atkal redz logā sēžam vienu karalieni, kura viņam
jautājot atbild, ka karalis būvējot sudraba tiltu: „To tev grūtāki

nāksies pārspēt, bet ja tev tas izdotos, tad neaizmirsti paņemt arī

mani līdza!"

Jānis uzjāj uz sudraba tilta un redz tur čūsku ar sešām gal-
vām. Atkal abi atkāpdamies iesāka cīņu. Jānis ar vienu ņē-
mienu čūskai nocērt trīs galvas. Nokritušās galvas, rakdamās

zemi, saceļ uz tilta lielus putekļus.

Tad atkal atkāpdamies dodas cīņā, un Jānis nocērt arī pārē-

jās trīs galvas. Čūska, kaut gan bez galvām, tomēr vēl iesaucas:

„Par to, ka tu nocirti man galvas, tu arī pats nepaliksi dzīvs, es

tevi aprišu!"

Jānis sakapāja čūsku gabalos un iemeta upe zem tilta.

Braucot karalienei garām, viņš dzird šādus vārdus: „Tagad

jāj uz zelta pilsētu! Bet kad izglābsi māti, tad neaizmirsti arī

mani paņemt sev līdza!"

Jānis piejāj pie Zelta pilsētas. Visa pilsētas apkārtne spīd
zelta spožumā. legājis pilī, viņš tur atrod karalieni, kura teica:

„Izdzer šo vīna krūzi, tad tev būs vairāk spēka!"
Jānis izdzer vīna krūzi un jūtas stiprāks. Tad karaliene vi-

ņam parāda trīsdesmit pudu smagu kūju, bet Jānis to vēl nevar

kustināt. Izdzer otru krūzi stiprāka vīna un jūt, ka jau var kūju

pacilāt. Izdzēris trešo krūzi vēl stiprāka vīna, viņš sajūt tādu

spēku, ka tā kūja viņam izliekas tik pat viegla, kā niecīgs spie-

ķītis. Tad vēl karaliene viņam saka: „Ej uz vīna pagrabu, la-

bajā pusē atradīsi stiprā vīna mucas, apklātas ar sarkanu drēbi,

bet kreisajā pusē būs nestiprais vīns, apsegts ar melnu drēbi.

Stipro vīnu tu apsedz ar melno drēbi, bet nestipro ar sarkano!
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Čūska dzers to vīnu, kas apklāts ar sarkano drēbi, bet tu dzer

stipro vīnu, tad čūskas spēks ies mazumā, bet tavs vēl pavairo-
sies. Kad čūska izies no vīna pagraba, meties viņai virsū un sit

ar kūju!"
Tai pašā brīdī Jānis dzird briesmīgu čūskas rūkšanu, no kā

varēja manīt, ka tā ir izsalkusi. Sulainis ar pusverstes garu dak-

šu pasniedz 'ai pusvīrsi. Čūska to r.prij un, sajuzdama slāpes,
dodas uz vīna pagrabu. Viņa nu dzer nestipro vīnu, bet Jānis

stipro. ledzēris vīnu, Jānis svaida rokās trīsdesmit pudu smago

kūju, kā vieglu salmiņu. Čūska izskrien no vīna pagraba, bet

Jānis metas tai virsū un sāk viņu sist ar savu kūju. Čūska nes

viņu pāri kalniem, mežiem un mēģina viņu nomest zemē, bet par

velti. Atgriežoties mājā, čūska ir ļoti vāja, tikko vēl dzīva. Jā-

nis nokāpj no tās zemē, sakapā trīs gabalos un atnāk pie kara-

lienes.

Tā viņam pastāsta: „Tava māte dzīvo aiz trīsdesmit devi-

ņām zemēm, ir iemūrēta un atrodas aiz deviņām durvim. Kad

atrodi savu māti, tad neaizmirsti mani paņemt līdza, jo citādi tu

pats iesi bojā un arī mani iegāzīsi postā."
Jānis aizgāja, sagāza mūrus, salauza durvis, sadauzīja atslē-

gas un atrada māti. Māte krita viņam ap kaklu, pateikdamās par

to, ka šo izglābis. Piejājuši pie zelta pilsētas, viņi ņem līdza tu-

rienes karalieni. Karaliene bija paņēmusi līdza kādu zelta pude-

līti, kuru Jānis paglabāja kabatā. Tālāk jādami viņi pienāca pie
Sudraba pilsētas. No turienes viņi atkal lūdz, karalieni nākt vi-

ņiem līdza; tā paņem kādu sudraba pudelīti, kuru Jānis atkal pa-

glabāja kabatā. Beigās viņi nokļuva vara pilsētā. Jānis tāpat

paņēma arī turienes karalieni un viņas vara pudelīti noglabāja
savā kabatā.

Tā viņi jau bija tikuši pie izejas, pa kuru Jānis bija tur no-

kļuvis. Uzsēdinājis zirgam mugurā zelta un sudraba pilsētas ka-

ralienes, Jānis pavilka pie ādu jostas, ar kuru brāli bija viņu no-

laiduši apakšzemē. Brāli uzvilka viņas augšā, priecājās par to,

ka Jānis viņiem sievas sameklējis un runāja savā starpā: „Tagad
uzvilksim vēl māti, bet Jāni atstāsim turpat apakšā!"

Tad viņi atkal nolaida zirgu apakšzemes alā, un šoreiz Jānis

uzsēdināja māti zirgam mugurā un līdz ar viņu vara pilsētas ka-

ralieni, bet pats palika apakšā. Brāli, uzvilkuši māti un karalieni,
sacīja: „Tagad iesim uz māju! Tikai nesakait nekā tēvam, kur

palicis Jānis-mulķītis! Viens no mums apprecēs vara pilsētas
karalieni, otrs — sudraba, bet zelta pilsētas karaliene lai paliek
bez vīra!"

Jānis gan izgaidījas, ka arī viņam sutīs zirgu, bet drīz vien

noprata brāļu nodevību un sāka gauži raudāt.
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Šai brīdī atnāk pie viņa kāds vecītis un saka: „Ko tu man par

to dosi, ja tevi uzcelšu no apakšzemes augša un sameklēšu arī

tavu zirgu?"

„Man ir trīs pudelītes", atbild Jānis, „tas tev atdošu."

Vecītis paņem pudelītes un saka Jānim, lai tas sēstoties vi-

ņam kaklā, un acumirklī viņi bija tikuši no apakšzemes ārā, kur

Jānis arī tūliņ atrada savu zirgu. Piejājot tēva pilij līdz trim ver-

stēm, vecītis apstājās piekalnā, nocēla no zirga Jani un pats no-

zuda. Jānis aplūkoja savas kabatas un atrada tur atkal visas trīs

pudelītes. Nobrīnījies viņš attaisīja vara pudelīti un uzreiz tur

radās visa vara pilsēta.

Kad brāli ar māti bija nokļuvuši pilī, tēvs loti priecājās par

viņu pārnākšanu un apjautājās arī par_ Jāni. Brāli atbildēja, ka

nezinot, kas ar viņu noticis. Te ieradās kāds kalps un teica ka-

ralim, ka trīs veršķu attālumā esot redzama vara pilsēta, un lūdza

karali, lai viņš izietu un to apskatītu. Brāli pierunāja tēvu, ka

tas esot izdomāts.

Pilī nu saka taisīties uz kazām. Vecais karalis gribēja ap-

precināt vienu no saviem dēliem ar vara pilsētas karalieni.

Sūtīja pec kurpniekiem un skroderiem, bet neviens amat-

nieks neprata jaunai karalienei iztapt pa prātam.

Pie Jāņa atnāk atkal tas pats vecītis un saka: „Paņeml no

vara puedlītes svārkus un kurpes un aiznes uz pili! Ņem arī

pretī to maksu, kādu tev dos'
'

Jānis arī aiznesa svārkus un kurpes, kas bija karalienei taisni

laikā. Pilī neviens viņu nepazina un brāli tam samaksāja piec-

padsmit rubļu. Jānis, pārnācis uz vara pilsētu, saritināja to un

ielika vara pudelītē. Tad viņš attaisīja sudraba pudelīti un nu pa-

skatot sudraba pilsētu, kas esot turpat tuvumā.

Pie karaļa atnāk sulainis un ludz to, lai viņš izejot un ap-

skatot sudraba pilsētu, kas esot turpat tuvumā.

Gudrie deli centas pārliecināt tevu, ka tie esot tikai meli.

Tad taisījās akai uz otrām kāzām. Karalis grib apprecināt
savu otru dēlu ar sudraba pilsētas karalieni. Sūta atkal meklēt

kurpniekus un skroderus, bet neviens no tiem nevar karalienei iz-

tapt.

Pie Jāņa atkal ierodas vecītis, liek viņam attaisīt sudraba pu-

delīti un aiznest uz pili pārdošanai tos svārkus un kurpes, kas tur

atrodas.

Jānis aiznes un saņem no brāļa divdesmit pieci rubli. Pēc

tam Jānis pārnāk mājā, ieliek sudraba pilsētu pudelītē, bet attaisa

zelta pudelīti, no kuras parādās zelta pilsēta.
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Sulainis atkal vēsta vecajam karalim, ka tuvumā esot re-

dzama zelta pilsēta, kura apspīdot visu tīrumu. Gudrie dēli arī

šoreiz lūkoja pārliecināt tēvu, ka tas neesot taisnība.

Pie Jāņa atnāk vecītis un saka: „Ej uz pili, paņem zelta pil-
sētas karalieni, brauc ar to uz baznīcu un lūko salaulāties agrāki

par brāļiem!"

Jānis arī paklausa, slepeni paņem karalieni un aizbrauc uz

baznīcu zelta karietē. Baznīca bija laužu pārpildīta un arī koris

iesāka dziedāt. Jāni laulājot, ierodas brāļi un brīnās, ka tiem

kāds aizsteidzies priekšā.

Brāļi nu arī salaulājas un brauc uz māju. Vecais karalis do-

māja, kas gan būtu noticis ar Jāni, un tai pašā brīdī atnāk sulainis

un saka: „Pie mums ir bagātas kāzas, bet piekalnē vēl bagā-
tākas."

Karalis arī grib to redzēt un aiziet turp kopa ar karalieni.

Pa to laiku vecītis paziņo Jānim: „Tevs ar mati nak šurp, iz-

ejiet viņiem pretī un lūdziet vinu svētību!"

Abi jaunie arī iziet un krīt vecāku priekša ceļos.

„Ak, mans mīļais dēliņ!" iesaucas karalis, „es vairs necerēju

vēl šai saulē tevi redzēt."

Jānis saka: „Dodiet mums savu svētību, tet; es esmu Jusu

dēls, tā ir mana sieva, un tur ir arī tas zirgs, uz kura es izglābu
māti."

„Mana sieva man teica, ka tavi brāli esot viņu izglābuši."

To dzirdot māte iesaucās: „Es tev tikai sameloju un jūtu

grēku uz sevis." Tad viņa izstāstīja, ka vecākie brāļi to tikai

pārrunājuši, bet viņu esot izglābis Jānis.

Jānis ieveda vecākus zelta pilsētā, kur visas mājas lietas un

trauki bija no zelta. Tad viņš pamieloja māti un tēvu ar visā-

diem smalkiem ēdieniem un dzērieniem.

Pec ta tevs teica Jānim un viņa sievai: „Paņemiet savu pil-

sētu, un iesim apraudzīt, ko brāli dara."

Brāļi pa to laiku pilī eda un dzēri, bet tevu bija aizmirsuši.

Tēvs pārnākdams saaicina dēlus un jautā: „Kas no jums izglābis
māti?"

„Mes viņu izglābām."

„Nav taisnība! Paklausaities ko mate stāsta!"

Māte nu izstāstīja visu patiesību. Tad vecais karalis atai-

cināja Jāni un sacīja viņam: ~Šis ir tas, kurš izglāba māti. Par

to tad atdodu viņam savu pili un valsti, bet jums būs pilī tikai pa

vienai istabiņai."
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36. A. 301A. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē. W, Weryho,

Podania Lotewskie, Warszawa 1892, 16.

Tas bija senos laikos, kad dzīvoja vecītis ar vecenīti, kam

bija trīs dēli. Reiz viņu māte aizgāja uz tīrumu pēc zaļumiem un

pazuda. Visi trīs dēli devās viņu meklēt. Ilgāku laiku staigā-

dami, viņi mežmalā sastapa vienu vecīti, kas viņiem jautāja: „Ko

jūs, bērni, meklējat?"

„Meklejam mati, kas mums pazudusi."

Vecītis aizveda viņus uz augstu kalnu, paradīja viņiem dziļu

bedri, sacīdams: „Tur ir jūsu māte."

Brāļi nosēdās ap šo bedri un iesāka vīt valgus, katrs savīja
trīs asis garu valgu. Papriekšu viņi nolaida ar valgiem jaunāko

brāli, bet tas pārbijās un brāli viņu atkal izvilka ārā. Tad nolaida

bedrē vidējo brāli un vēl dziļāki, kā pirmo, bet arī viņš iesāka rau-

stīt valgu, kādēļ brāļi bija spiesti celt to augšā. Beigās bedres

dibenā nolaidās vecākais. Tur viņš ieraudzīja vara pili. No šīs

pils iznāk jauna meitene, jautā:

„Jani Vetrovič! kur iedams?"

„Eju māti meklēt, kas nozudusi.'
1

„Ej vel talak, tur ieraudzīsi sudraba pili un tur labāki izzināsi

kur viņa atrodas. Atpakaļ iedams, neaizmirsti mani paņemt
līdza!"

Jānis aizgāja talak uz sudraba pili, bet no tas atkal iznāca

meitene un jautāja: „Kurp ej, Jāni Vetrovič?"

„Mati meklēju!"

„Ej talak uz zelta pili, bet, mati atradis, neaizmirsti mani pa-

ņemt līdza!"

Jānis aizgāja talak. No trešās, zelta pils, iznāca meitene, jau-
tādama: „Kur iedams, Jāni Vetrovič?"

Kad viņš atbildēja, ka meklējot māti, viņa teica: „Ej tālāk;
tava māte ir ieslēgta būrītī pie velna. Tad dodies turp un kad sa-

stapsi velnu, viņš tev parādīs, cik tava māte ir novārgusi un no-

skumusi. Redzot viņu, tevi aizņems lielas žēlabas. Velns mēģi-
nās tev par māti dāvināt naudu un visu, kas pie viņa atradīsies.

No viņa neņem nekā, bet tikai prasi, lai viņš tev atdod māti. Tad

viņš tevi aizvedīs pie būrīša, atslēgs to ar savu atslēgu un sa-

cīs: „lebāz galvu iekšā!" Neklausi viņam, bet atbildi: „Parādi,
kā lai to izdaru?" Viņš tev iedos atslēgu un kad viņš iebāzīs

galvu iekšā, pagriez atslēgu uz kreiso pusi un viņš no turienes

vairs netiks vaļā. Tad izlaid māti no būrīša, un ņem visu, ko
atradīsi par labāku! Ejot projām, neaizmirsti paņemt mani līdz

augšā!"
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Jānis izpildīja visu to, kā viņam meitene bija ieteikusi. Pa-

ņēmis māti un visādas mantas, aizgāja uz zelta pili. Meitene

jau nāca viņam pretī, ielika pili olas čaumalā, pašu olu iebāza ka-

batā un kopā ar Jāni aizgāja uz sudraba pili.

Sudraba pils meitene arī bij pili ielikusi olas čaumala, kopa
ar Jāņi aizgāja uz vara pili.

Vara pils valdniece tāpat bija ielikusi savu pili olas čau-

malā, un pievienojās citiem gājējiem. Kad viņi tuvojās izejai,

vara un sudraba pils meitenes aizķērās aiz valga un to parāva.

Jāņa Vetroviča brāli uzvilka viņas augšā. Jānis Vetrovičs, kopā

ar zelta pils meiteni un māti, palicis apakšā, pats mēģināja tikt

ārā no bedres. Viņš pūlējās nedēlu un pat vairāk, beidzot, ti-

cis no bedres ārā, izvilka no tās arī māti un jaunavu. Nostāju-

šies uz kalna, viņi ieraudzīja brāļus kaujamies par sudraba pils

valdīšanu. Jānis Vetrovičs teica brāļiem: „Kā jums nebija
kauna atstāt mani bedres dibenā un tādos grūtumos?"

„Nedusmojies uz mums, mes tevi klausīsim!"

Jānis Vetrovičs nu atdeva vara pili jaunākajam brālim, su-

draba pili vidējam, bet pats paturēja zelta pili. Viņi uzcēla sa-

vas pilis uz kalna un apprecējušies dzīvoja laimīgi.

5. Zemgales ķēniņa meita Skaistīte.

1. A. 301A. A. Kurzemnieks, „Skolas maize" 11, 12.

Priekš daudz gadu simteņiem Daugavmalā stāvēja it grezni
būvēta pils. Šinī pilī dzīvoja varens ķēniņš, kam piederēja liela

valstība. Viņš bija saviem pavalstniekiem nevien varens apsargā-

tājs, bet arī labs un mīlīgs apgādnieks. Par savu apakšnieku lab-

klājību viņš rūpējās kā tēvs par saviem bērniem. Pavalstnieki

arī viņam tādēļ bija paklausīgi un uzticīgi.

Šim pašam ķēniņam bija viena vienīga meita, ko viņas smu-

kuma dēļ sauca par Skaistīti. Ķēniņš loti mīlēja šo savu lielāko

greznumu un sargāja to kā savu dārgāko mantu.

Skaistītei dažu labu reiz gribējās apmeklēt pils apkārtni un

apbrīnot viņas jaukumu un greznumu, arī paklausīties jaukās put-

niņu dziesmās. Bet viņas tēvs, varenais ķēniņš, ne uz kādu vīzi

viņai neatļāva baudīt šā prieka, gan ne no cietsirdības, bet no

lielas mīlestības, jo viņš gauži bijās, ka viņa bērnam nenotiek

kāda nelaime. Skaistītei tomēr sava tēva pavēle bija jāklausa,
kaut gan ar žēlabām. Tā apsargāta, viņa bija izaugusi par

lielu un daiļu princesi.



158

Bija jauka vasaras diena. Saulīte it gaiši spīdēja un laipni

sildīja. Puķes pašā lielākā greznumā aptērpušās, piepildīja visu

gaisu ar savu patīkamo smaržu. Skaistīte gan daudz maz dabūja

sajust arī caur atvērtu logu šo dabas greznumu, bet viņas sir-

sniņa par to vēl netika apmierināta. Viņa lūdza tēvam, lai vi-

ņai tak pilsdārzā ļaujot pastaigāties, ja arī ne tālāk. Tēvs no

iesākuma gan negribēja atļaut, bet pēcāk tak paļāva.
Skaistīte par to nevarēja vien tēvam diezgan pateikties,

juzdamās ļoti laimīga. legājusi dārzā ar savām pavadonēm, viņa

apsēdās uz skaista velēnu beņķa. Skaistīte, gribēdama labāki

redzēt jaukos, mazos putniņus, kas upmalā aiz dārza sētas skan-

dināja savas dziesmiņas, sacīja uz savām pavadonēm: palie-
ciet jūs te! Es iešu uz kādu brītiņu tur lejā jauko dziedātāju ap-

skatīt."

Pavadones viņai arī to labprāt atļāva. Skaistīte viegliem

soļiem devās pa mazajiem dārza vārtiņiem uz upmalu, cerēdama

tur panākt savu mērķi.

Upmalā tikusi, viņa bez kādas apdomāšanās devās uz priek-
šu. Nogājusi īsā laikā tik tālu, ka vairs pils nevarēja redzēt.

Skaistīte gan atjēdzās, ka nu būtu laiks uz māju doties; bet na-

badzīte, nezinādama, uz kuru pusi pils atrodas, maldīdamās aiz-

gāja pavisam uz citu pusi un arvien tālāk no pils.
Princeses pavadones, nevarēdamas savas luteklītes sagai-

dīt, gāja viņas meklēt. Bet ak! cik gauži viņas izbijās, kad Skai-

stītes pie upmalas neatrada! Gan kliedza, gan sauca, bet uz

viņu saukumiem atbildēja tik smagais vējš, kokus locīdams. Pēc

ilgas meklēšanas pavadones, aizgājušas uz pili, pastāstīja šo

bēdu vēsti arī ķēniņam.

Ķēniņš, to sadzirdējis, gribēja no žēlabām un bailēm vai no-

mirt. Acumirklī visi ļaudis tika izsūtīti uz meklēšanu.

Pa tām starpām tālu, tālu no pils aizgājusi, Skaistīte jau
bija lielās izbailēs, ka pils nevarēja atrast; bet viņas izbailes pa-
lika jo lielākas, ieraugot briesmīgu mākoni, kas ar lielu ātrumu,
kokus lauzdams un ēku jumtus postīdams, viņai tuvojās. Gribē-

dama paglābties no aukas, viņa iegāja kādā būrītī, kas bija
taisīts no egles mizām. Bet aukai uznākot, Skaistīte tika aiz-

nesta ar visu būrīti uz svešu, nepazīstamu vidu.

Pilsļaudis ar princeses meklēšanu velti vien nodarbojās; jo
nevienam nelaimējās Skaistītes atrast.

Ķēniņš, būdams tādas lielās bēdās, izsolīja atradējam lielu

maksu un arī pašu Skaistīti par sievu. Šo sludinājumu dzirdē-
dami, visi Zemgales jaunekli gribēja iet uz meklēšanu; jo katrs gri-
bēja iemantot ķēniņa goda maksu, bet par visiem vairāk to vē-

lējas sev skaistais ķēniņa kambarjunkurs. Pie ķēniņa nogājis,
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virjš lūdza, lai ar para pavadoņiem ļaujot tam princesi meklēt,
dabūt jau dabūšot gan. Ķēniņš arī to labprāt paļāva.

Kambarjunkurs devās ar trim ceļa biedriem uz meklēšanu.

Dažas jūdzes gājuši, viņi apmetās meža vidū tukšā mājiņā, jo
kambarjunkurs gribēja it īpaši šo apgabalu pārmeklēt. Viņi ie-

gāja mājiņā, saulītei noejot.

Otrā dienā vienu biedru mājā atstājis ēdienu vārīt un mantu

apsargāt, kambarjunkurs ar saviem diviem biedriem devās uz

meklēšanu. Mājā palikušam pavadonim ap pusdienas laiku

ēdienu vārot, ienāk nabags ar sirmu bārdu, lūgdamies gauži pēc

kāda maizes kumosiņa. Vecais nabags, atspiedies uz resna, za-

raina spieķa, likās būt gauži nespēcīgs. Pavārs par to apžēlojās
un pasniedza viņam gabaliņu maizes un gaļas. Bet nabags, šķel-

mis, pavāram nemanot, nomezdams maizes gabaliņu zemē, žēlo-

jās, ka esot izkritis un ka pats nespējot pieliekties un saņemt. Pa-

vārs noliecās un gribēja tam atkal pasniegt maizi. Bet tikko bija
rokas pie maizes gabaliņa pielicis, te nespēcīgais nabags sāk

viņu mizot ar savu zaraino spieķi. Pavārs, nāvīgi sakauts, pa-

lika zemē guļot, bet übags pa to laiku bija jau pazudis. Kad pa-

vārs atjēdzās, tad viņš ieraudzīja savus biedrus, kas no meklē-

šanas jau bija atnākuši. Pavārs nu sūdzējās, kas esot vājš pa-

licis, slēpdams, ka to nabags sakāvis.

Otrā dienā atstāja mājā otru biedru par pavāru, un tam ar

bārdaino nabagu negāja nebūt labāk kā pirmajam. Bet arī šis

nesacīja vis biedriem, ka to nabags sakāvis, tik atkal sūdzējās,

ka esot vājš.
Trešā dienā trešais biedrs palika par pavāru mazajā mājiņā.

Bet arī tam neklājās labāk; jo dabūja vēl vairāk iepazīties ar za-

raino spieķi, kā abi pirmie.

Kambarjunkurs, mājā pārnācis, nevarēja nekā izgudrot, kas

tā ir par lietu, ka viņa pavadoņi, mājā atstāti, paliek slimi. Ce-

turtā dienā apņemdamies pats mājā palikt, sūtīja tik savus sli-

mos biedrus Skaistītes meklēt.

Kambarjunkurs ap pusdienas laiku sāka it nopietni vārīt

ēdienu. Sirmais nabags arī šodien ievilkās mazajā mājiņā, do-

mādams, ka ar vadoni pašu vēl labāk izdosies, nekā ar viņa pa-

līgiem. No iesākuma viss gāja pa vecam. Arī šodien nabags da-

būja gabaliņu maizes un gaļas. Bet tiklīdz ko nabags meta maizi

zemē, kambarjunkurs, nabaga niķus nomanījis, sāka tam dot labu

mācību. Gan vecis gauži lūdzās, bet kambarjunkurs nelikās vis

pielūgties. Izmaksājis nabagam pelnīto algu, atstāja to tikko

vairs dzīvu.

Viņš negribēja nabagu agrāk projām laist, kamēr biedri būs

atnākuši. Bet kā lai to tikām savalda? Pašam klāt stāvēt ne-
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bija vaļas, jo ēdienu vārot, daudzreiz vajadzēja iet ara un iekša,

un par nelaimi nebija ari nekāda valga, ar ko nabagu varētu pie-
siet. Beidzot tam labs padoms nāca prātā. Pataisījis lielu vadzi,

viņš nabagam gribot, negribot, iedzina bārdu tai bluķī, uz kā pat-

laban bija galu kapājis. Nabagu piestiprinājis, nu arī pats va-

rēja pēc patikšanas iet ārā. Kādu brīdi ārā pakavējies, nāk iekšā,

bet no nabaga vairs ne ziņas, tik viņa garā, sirmā bārda bija pa-

likusi bluķī. Kambarjunkurs, paglabājis nabaga bārdu rūpīgi

savā ceļa somā, cieta par visu savu piedzīvojumu klusu, tāpat

kā viņa biedri.

Negribēdams šinī apgabalā vairs ilgāk palikt, viņš otrā rītā

aizgāja ar saviem pavadoņiem uz citu vietu, un sāka to pārmeklēt.
Tur nu liela meža vidū viņi uzgāja dziļu, dziļu alu. Kārodami

zināt, kas atrodas alas dibinā. un neilgi gudrodami, viņi noru-

nāja ielaisties tai alā un to sīki apskatīt.

Nopinuši no lūkiem garu virvi, un no kārkla rīkstītēm lielu

grozu, viņi nu piesēja virvi pie groza. Viens pavadonis nu iesē-

dās grozā un citi viņu laida alā iekšā. Vēl neticis līdz pusei, tas

jau kliedza, lai velkot drīz ārā; jo alā ilgāku laiku nevarot izturēt.

Tāpat klājās arī citiem pavadoņiem, kad tos nolaida alā.

Pēdīgi kambarjunkurs pats ielaidās alā, un viņam laimējās no-

nākt gluži veselam alas dibenā. Pa tumsu grābstīdams, viņš iz-

gāja durvju kliņķi. To atspiežot, viņam piepēži iespīdēja acīs die-

nas gaisma, jo durvis bija atvērušās un viņš redzēja smuki iztai-

sītu kambari. Par to viņš gauži brīnījās; bet jo lielāks brīnums

un prieka izbailes viņam uzgāja, kad ieraudzīja meklējamo Skai-

stīti, pie loga sēžam. Kambarjunkuru ieraudzījusi, viņa gluži bāla

palikdama, sacīja: „Ak, mīļais kambarjunkur, bēdz jel drīz prom!
Kad mans apsargātājs nāks, tad tas tevi acumirklī nogalinās." Bet

viņš, zobenu izvilcis, sacīja: „Lai tik nāk! Es ar to tēviņu lab-

prāt gribu iepazīties."

Nebija arī ilgi, kad parādījās varens milzis, ar divām galvām,
vairāk zvēram, nekā cilvēkam līdzinājams. Acumirklī kambar-

junkuram virsū krizdams, to gribēja vai aprīt; bet kambarjunkurs
deva ar savu vareno zobenu tik stipru cirtienu, ka tam nokrita

abas galvas kā pogas. Pirmais varoņa darbs bija brangi izde-

vies, un tā viņš bija dabūjis drošu sirdi. Izgriezis abām galvām
mēles, viņš tās paglabāja savā ceļa somā.

Skaistīte nu lūdza kambarjunkuram, lai ejot prom, sacīdama:

„Nu nāks tēviņš ar piecām galvām. No tā tu tiešām vaļā netiksi.

Viņš tevi nežēlīgi saplosīs."
Bet kambarjunkurs nelāvās vis izbaidīties. Nebija ari ilgi jā-

gaida, kad jau minētais piecgalvis ienāca, uguni spļaudams. Kam-

barjunkurs tūliņ iesāka karu, pārspēja arī šoreiz briesmīgo piec-
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galvi, un visam piecām galvām izgriezis meles, paglabāja tas rū-

pīgi somā.

Bet nu Skaistīte sāka, raudādama un rokas žņaugdama, kam-

barjunkuru lūgtin lūgt, lai bēgot, jo nu nākšot varens milzis ar

divpadsmit galvām. Kambarjunkurs atbildēja: „Lai tik nāk! ris

esmu gatavs viņu apsveicināt."

Tikko viņš šos vārdus bija izsacījis, tad galvainis klupa pa

durvim iekšā. Šoreiz kaušanās bija daudz spēcīgāka un kambar-

junkurs briesmīgo milzi tikko pārspēja. Skaistīte, to redzēdama,

no liela prieka izsaucās: „Nu es esmu glābta! Nu mums vairs

nav ne no kā ko bīties!"

Kambarjunkurs arī šim galvainim izgrieza meles un pagla-

bāja visas par piemiņu.

Viņš nu bez kavēšanās iecēla princesi grozā un deva, virvi

pavelkot, biedriem zīmi, lai velk uz augšu. Skaistīte arī laimīgi
tika uzvilkta. Nu vajadzēja pašam kambarjunkuram sēsties grozā,

bet viņš tā tūliņ nedarīja. Gribēdams savus pavadoņus izpro-

vēt, vai tie nav iedomājušies viņu nonāvēt un tad paši izdoties

par Skaistītes glābējiem, viņš savā vietā ielika grozā akmeni.

Un redzi! nebija maldījies, jo grozs tik līdz pusei uzvilkts, tūliņ

nokrita zemē. Ja nu pats būtu grozā sēdējis, tad būtu nosities:
bet nu viņš bija sveiks un vesels.

Kambarjunkuru sagrāba neizsakāmas izbailes, iedomājoties,

ka nu viņam šai cietumā būs briesmīgā nāvē jāmirst. Vēl jo lie-

lākas izbailes un žēlabas viņam uznāca redzot, ka sirsnīgi mīlētā

princese viņam nu atkal bija atrauta.

Pavadoņi, pilnīgi ticēdami, ka kambarjunkurs alas dibenā sa-

sities pabeigšot ari savas dienas, devās gavilēdami uz priekšu,

kaut gan Skaistīte raudādama lūdzās, lai viņas glābēju tur neat-

stājot.

Bet pavadoņiem ar to vien vēl nebija diezgan. Viņi cits par

citu domāja viens pats ķēniņa goda maksu dabūt, lai gan neviens

no viņiem tās nebija pelnījis. Kādu gabalu gājuši, viņi apmetās

par nakti pārgulēt. Katrs no viņiem, gulēt iedams, domāja nakti

uzcelties un aizvadīt savus biedrus no šās pasaules. Viens no

viņiem to tiešām arī izdarīja. Šis nu, viens pats ar Skaistīti pa-

licis, devās knaši vien uz priekšu, lai drīzumā varētu sasniegt ķē-

niņa pili.

Ak prieks! ak līksmība! ķēniņa pilī un visā valstībā, kad tā

ziņa izpaudās, ka Skaistīte atkal esot mājā. Viņas glābēju visi

augstu cienīja un godāja, lai gan Skaistīte vaimanādama stāstīja,
ka viņš esot tik blēdis un tīrais slepkava. Kad viņam prasīja, kur

biedri palikuši, tad zināja dot atbildes, dažādi grozīdamies. Par
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kambarjunkuru viņš stāstīja, ka tas plītēdams un zagdams apkārt

blandoties.

Ķēniņš, lielu balli izrīkodams, jau to dienu bija nospriedis, kad

Skaistītei ar savu glābēju vajadzēja savienoties. Skaistīte par

šo ziņu palika tik bēdīga, ka labāk gribēja mirt, neka savas goda-

dienas piedzīvot.

Kambarjunkurs, īstais Skaistītes glābējs, turpat alā no izmi-

suma it kā atmodies, iegāja tai pašā kambarī, kur bija atradis

Skaistīti. Te labi apskatījies, viņš ieraudzīja slepenas sānu dur-

vis. Tās atvēris, viņš redzēja vecu vīru uz krēsla sēdam. Labi

aplūkojis, viņš veci pazina par to pašu nabagu, kas tai mājiņā bija

iegājis, kur bārdu atstājot, bija aizbēdzis. Zobenu izvilcis, kam-

barjunkurs veci biedināja, lai laižot viņu laukā. Vecis to apņē-

mies, solīja viņam vēl pulka naudas, ja tik viņu dzīvu atstājot.
Viņš deva gan zelta, gan sudraba naudu, tā ka kambarjunkurs to

tikko spēja panest. bīdamies no spožā zobena, izlaida viņu
laukā.

Kambarjunkurs atnāca ķēniņa pilī tai pašā brīdī, kad iesākās

Skaistītes kāzas. Bet pilī cits neviens viņa vairs nepazina, kā tik

Skaistīte. Ar bēdām nonīcis, viņš tik drīz par Skiastītes glābēju

nevarēja izrādīties. Beidzot ķēniņš viņu gan pazina, bet pēc vil-

tīgā pavadoņa vārdiem turēja viņu par vazaņķi un blēdi.

Bet Skaistīte nelikās mierā, un tēvam pie kājām krizdama,

lūgtin lūdza, lai prasot no abiem glābējiem kādas zīmes, no kā

varētu pārliecināties, kurš esot īstais glābējs. Ķēniņš, viņas do-

mām piekrizdams, nu arī prasīja pēc pierādījumiem. Viltnieks,

to dzirdēdams, palika bāls, jo viņam nebija nekādu zīmju. Ķē-

niņš to redzēja un sāka jau šaubīties.

Nu vajadzēja kambarjunkuram rādīt kādas zīmes. Ķēniņam

un visiem pilslaudim priekšā stājies, viņš izstāstīja visu notikumu

ar skaidriem, vientiesīgiem vārdiem; bet lai savu stāstu varētu

apstiprināt un pierādīt, ka runājis tik dzīvu patiesību, viņš izvilka

no savas celakules sirmo bārdu, deviņpadsmit mēles un arī zelta

un sudraba naudu, ko beidzot vēl no sirmā tēviņa bija izdabūjis.

Skaistīte arī to visu jau smalki jo smalki bija stāstījusi. Un

kad nu kambarjunkura izteikums ar Skaistītes stāstu bija vie-

nāds, tad ķēniņš, vairs nešaubīdamies, atzina kambarjunkuru

par īsto glābēju. Skaistīte, to redzēdama, ķērās savam glābē-

jam ap kaklu, jo līdz šim viņa tā nebija drīkstējusi darīt. Ķēniņš

raudāja prieka asaras, jaunajam pāram savu svētību dodams un

visu labu novēlēdams.

Viltīgo glābēju savas blēdības un slepkavības dēļ ķēniņš no-

tiesāja uz nāvi, bet uz Skaistītes lūgšanu viņam atlaida nāves

sodu un iemeta to uz visu mūžu cietumā.
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Ķēniņš, juzdamies pavisam laimīgs, izrīkoja meitas kazas vel

jo lieliskāki, par ko arī visi viņa apakšnieki priecājās.

Tā kā nu Zemgales ķēniņam nebija neviena cita bērna, kā tik

šī viena vienīgā meita, tad kambarjunkurs beidzot palika par va-

renās Zemgales valdnieku. Pavalstnieki daudzināja to vēl pēc

viņa nāves, un raudādami stāstīja saviem bērniem to notikumu

par Skaistītes pazušanu un izglābšanu.

Piezīme. Šī pasaka ir tīšam par vietu teiku pārvērsta un uzņemta
šeit sevišķi tādēļ, ka viņa ir visagrāki (no 1874. g.) uzrakstītais variants. Tau-

tas tradicijās mēs nesastopam zemgaļus, kādēļ nevaram gaidīt ari nekādas

Zemgales. Svešāds še izklausās ari kambārijūņkurs varoņa lomā, kas cīnās ar

milžiem parasto velnu vietā. Nevis milžiem kā šeit, bet gan velniem un pūķiem
mēdz būt vairāk galvas. īstas pasakas arī nekā nestāsta par paša varoņa

nāvi ka šis mūsu variants. Nevaram arī uzticēties Skaistītes vārdam, par ko

jau ir rakstīts mūsu ievada 32. lap. p. Citādi šī pasaka neliekas būt grozīta,
kādēļ var tomēr tikt izlietota pasaku pētīšanai. P. Š.

2. 301A. J. Ezers Kalētos, Jkr. IV, 43. LP, VII, 11, 19, IV, 14. AŠ, 11, 86c.

Sen-senos laikos pārvaldīja Zemgali slavens ķēniņš, kam bija
tik viens vienīgs bērns, meita, vecāku lutekle. Reiz krāšņā pa-

vasara dienā viņa ar savām pavadonēm iziet pils dārzā pastai-
gāties. Nejauši dzidrā debess malā paceļas tumšs mjākulītis un

neredzētā ātrumā tuvojas dārzam. Auka loka un lauž kokus, no

kuriem ziedi birst it kā sniegs ziemas negaisā. Ķēniņa meitu aiz-

nes mākulis prom, kā uz putna spārniem. Pēc tam paliek viss

rāms, saulīte atkal spīd. Tikai koki pils dārzā, itkā līdzi sēro-

damies ķēniņam un visai pilsgalma saimei par zudušo skaistuli,
ir nometuši svētku uzvalku un dažlabs no viņiem lauztu serdi

gul zemē:

„Savu ķēniņa vārdu un savu meitu domu tam vīram, kas

princesi uzmeklē un atved," ķēniņš saka un liek to izsludināt pa

visu valsti.

Labs laiks paiet, bet kā nerodas, tā nerodas neviens, kas

ķēniņa godu kārotu. Beidzot viņa uzticīgākais sulainis, savācis

pulciņu pavadoņu, dodas princesi uzmeklēt. Pēc dažu dienu gā-
juma tie uziet jūrmalā neapdzīvotu mājiņu ar saimniecības rī-

kiem un vecu galdu istabas vidū. Te nu meklētāji apmetas, ce-

rēdami tuvējā dižmežā atrast princesi. Tikko sulainis ar bie-

driem iziet pirmo dienu medībās, te pieklauvē pie durvim. Pa-

vārs, kas mājā atstāts, atdara durvis.

„Pārcel mani pār slieksni!" dažus sprīžus garš vīrelis ar pieci
pēdu garu_ bārdu kliedz tam preti. Pavārs, par tādu ermu brīnī-

damies, pārcel.
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„Gabalu maizes, gabalu gaļas!" maziņais prasa istabā. Vie-

sis, it kā netīši tos zemē nometis lūdzas: „Pakaci, labiņo, esmu

par vecu, nevaru liekties."

Pavārs paklausa un sniedzas pēc maizes, bet te vīrelis

slauks! dod ar milnu pa galvas kausu — un jaunais mājas saim-

nieks gul bez samaņas. Vīrelis pabāž pavāru apakš pakša un

nozūd.

Skan taures, šķind pieši — biedri no medībām mājā. Un

rau! Kāds brīnums šiem! — atrod savu pavāru zem pakša ste-

nam. Viņu atsvabina, bet šis nesaka ne vārdiņa, kā šādā stā-

voklī ticis.

Otrā dienā paliek cits mājā, tam tāpat klājās. Tā katrs pēc

kārtas izcieš savu dalu. Pienāk sulaiņa reize. Biedri nozūd

mežā, taures noskan. Pie durvim kas pieklauvē, sulainis viņas

atver.

„Parcel mani par slieksni!" mazais vīrelis kliedz.

„Necelšu, rāpies pats! Ja ne — iekša netiksi!" sulainis at-

cērt.

„Gabalu maizes un gabalu gaļas!" vīrelis, istabā iesvempies,
lūdzas. Sulainis padod, bet vecais tos, it kā netīši nomet zemē

un lūdzas: „Pakaci, labiņo, esmu par vecu, nespēju locīties!"

„Ka varēji nosviest, ta zini uzņemt! Un ja ne, tad ar rungu

tevi mācīšu!" sulainis atteica un ķērās pie milnas.

Vecis liecas pēc gaļas un maizes. Sliuks! slauks! dod su-

lainis ar milnu pa krusta kaulu. Vīrelis kājeles vien stirina.

„Šo ķēmu parādīšu biedriem," sulainis domā un meklē vir-

ves, ar ko varētu vīreli piesiet pie gultas stakles. „Kad tu iz-

čibētu! neviena virves galiņa! Pag, ieķīlēšu tam bārdu gaļas
bluķī."

Domāts — darīts. Taures skan, pieši šķind — biedri mājā.

Kur vīrelis? Garā, baltā bārda viņu atlaidusi un viena pati zvī-

lojas bluķī. Sulainis to saritina un iebāž savā somā. Nākošā

rītā, gaismai austot, sulainis cel savus biedrus un saka: „Dosi-
mies tālāk! Te sava ķēniņa meitas neatradīsim."

Viņi iet uz priekšu, neapstādamies pa kalniem, pa gravām,

pa mežiem, klajumiem, dienām, naktim. Princeses kā nav, tā

nav. Sulainis, neparadis bez darba stāvēt, nopin viču ķoci, kur

ielikt savas pudas. Beidzot viņi nonāk meža klajumā, kur vidū

liels apaļš caurums. Sulainis, kā jau pa laikam nemierīgs gars,

grib zināt, kas tur iekšā. Savu pīto ķoci piestiprinājis pie resnas

virves, laiž ar viņu vienu biedru caurumā. Bet ielaistais saug,

vaimanā, lai velk ārā. Tā iet ar visiem biedriem. Tagad sulai-

nis pats kāp ķocī un nolaižas pa caurumu lejā. leraudzījis koka
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durvis ar dzelzs apkalumiem, viņš iet iekša. Princese sež pie

loga un ada cimdus.

„Sulaini, ka tu iekluvi?" princese prasa, prieka asaras rau-

dādama.

„Nacu tevi meklēdams; tagad atradu un gribu tevi izpestīt,"
sulainis saka, priecādamies par savu atradumu.

„Ne, mīļo," princese bēdīgi saka, „tu nevari mJūsu lielajam

tēviņam atturēties, viņam sešas galvas, runādams viņš uguni
spļauj. Tu viņam esi nieks, viņš tevi saplosīs gabalu gabalos."

„Rasi ar dievu palīgu es viņu pārspēšu un sakaušu gabalu
gabalos," sulainis atsaka.

Durvis stirkšķ. Lielais tēviņš iekšā un gāžas sulainim virsū.

Milna klaudz, asins plūst, lielais tēviņš gul nedzīvs gar zemi. Su-

lainis viņam izgriež mēles un ieliek tās savā somā.

„Tagad naks viens ar divpadsmit galvām; diezin, vai tu to

pārspēsi?" princese bailīgi saka.

„Rasi, ar dievu palīgu izdosies," sulainis atteic.

Divpadsmitgalvis parādās. Sulainim tirpuļi vien noskrien gar

kauliem;. Tomēr dūšu saņēmis, gāžas sulainis viņam virsū. Cī-

niņš šaušalains. Milnas lūzt, asinis plūst, cīnītājies žņaudzas. Su-

lainis paklūp, dzirdama smaga stenēšana. Dūcis nozib un div-

padsmitgalvis noveļas kā bluķis gar zemi.

„Tagad esam glābti!" princese priecīgi izsaucas. Sulainis

izgriež divpadsmitgalvim mēles; tad iesēdinājis princesi grozā,

viņš dod zīmi, lai velk augšā. Ķoci nolaiž pa otrai reizei lejā.

Sulainis, mēģinādams savus biedrus, ieveļ grozā lielu akmeni.

Tikko grozs pa pusei pavilkts, te nāk dārdēdams ar akmeni at-

pakaļ. Sulainis redzēdams, ka biedri tam gribējuši dzīvību lau-

pīt, noģībst. Atžilbis, viņš atradās tumšā cietumā. let izeju me-

klēt, bet velti. Ilgi taustīdamies atron slepenas durvis, atver —

ierauga savu veco pazīstamo, dažus sprīžus garo vīreli, bet bez

bārdas.

„Veci!" sulainis kliedz, „ko te guli, ka baba? Radi man žigli

izeju, ja ne — baudīsi, redz, šito!" pie tam asu dunci rādīdams.

Vīrelis, bīdamies skaudra duča, izlaida sulaini ara. Sulainis

gribēdams biedriem atriebties, zvērēdams dodas uz Zemgales pili.

Sulaiņa pavadoņi gribēja katrs uzmesties par princeses glā-
bēju, iegūt ķēniņa godu un princesi par sievu. Tādēļ viņi no-

runāja kādā vietā par nakti palikt un katrs domāja pie sevis

naktī, kamēr citi gulēja, uzcelties, citus apkaut. Klusa, tumša

nakts. Melns, liels stāvs no gulētāju vidus paceļas pusstāvu un

klausās — visi krāc, kā nāves miegā. Tad taustīdams viņš liecas

uz vienu, otru vietu — dzirdami it kā puskauti teļi krācam, tad

čabināmies, spārdāmies. Pēc maza laiciņa ir vis apklusis.
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Gaisma aust. Princesi modina. Viņas priekša atrodas vis-

apkārt asiņu peļķes, kur gul nedzīvi viņas sargi. Viņai nak prāta

lielais tēviņš, kas laikam šo velnišķu darbu pastrādājis. Viņa krīt

ģībonī.

„Zvēri man, mīlā!" slepkava lūdzas tikko atžilbušo princesi,

„ka sacīsi savam tēvam, ka es tavs glābējs, bet ja nezvērēsi!"

viņš kliedza dūci cilādams, „tad šis tevi aizvedīs miroņu valstī."

Princese zvērēja un abi devās uz ķēniņa pili. Zemgales pils

greznojās karogiem, skan taures un priecīgi gavilē malu malās.

Ķēniņš ar viesiem svin krāšņi rotātā pils zālē princeses kāzas

ar slepkavu. Kāds sulainis pieteic ķēniņam vecu nabagu.

„Ne viņš, bet es, augsto ķēniņ, esmu tavas meitas glābējs,"

nabags sauc, nomezdams svētku zālē astoņpadsmit mēles un

mazā vīreļa bārdu. Prencese krīt viņam ap kaklu un kāzinieki

brīnīdamies skatās cits citam acīs.

Slepkavu vējš svaida gar karātavu stabu. Sulainis, prin-
ceses glābējs, dabūja princesi par sievu un valdīja pēc ķēniņa mir-

šanas ilgi jo ilgi pār Zemgali.

Piezīme. Šī pasaka izliekas tikai iepriekšējās sagrozījums. īstās tra-

dicijās nekur nav runa par „dieviem". Tā kā šī pasaka jau ir uzņemta trīs

krājumos, tad nebūtu pareizi, ka to gluži vienkārši noklusētu. P. Š.

3. A. 301A. Priednieku Andrejs, Vidzeme. LP, VI, 115, 17 piez.

Vienam ķēniņam bijusi meita Skaistīte vārdā. Ķēniņš viņu
nekad vienu nelaidis laukā. Bet vienreiz Skaistīte izdzirdējusi

jauku putniņu jauki dziedam. Gājusi līdz upei putniņam pakal.
Bet kamēr šī šipus upes vēl klausījusies, putniņš jau viņpus upes.

Bridusi upei pāri. Te piepēži sacēlies liels vējš un nezin kur aiz-

nesis Skaistīti, kur ne. Bēdās ķēniņš apsolījis Skaistīti tam par

sievu, kas to atradīšot un pārvedīšot. Drīzumā gadījies stiprs
vīrs un tas to atradis apakšzemē, [izglābis un dabūjis par algu
Skaistīti par sievu].

Piezīme. Arī šī pasaka liekas bus cēlusies no augša minēta „Skolas

maizes" varianta. P. Š.

4. A. 301A. L. Ābele, Vec-Kārķos. LP, VI, 115, 34. AŠ, 11, 36a.

Vienam ķēniņam bija viena meita. Tā bija tik skaista, ka

viņu iesauca par Skaistīti. Tēvs Skaistīti nekur nelaida vienu.

Bet kādu dienu bija aplam jauks laiks un Skaistīte lūdzās, lai pa-

laižot pie kalponēm — pastaigāties gribot. Tēvs neko — lai ejot.

Aizgāja pie kalponēm, Skaistīte vēl gribēja tālāk — līdz vienam

dīķim, kur putniņi jauki dziedot. Kalpones sacīja: „Ej, ej, bet

nāc drīzi atpakaļ!"
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Labi. Aizgāja pie dīķa — vēl šai kāroja tālāk. Pagāja tā-

lāk, te savilkās biezi, biezi mākoņi, lietus gāzās un Skaistīte tik

tik attapa caurā kokā iesprukt, kur cerēja paglābties. Bet te ne-

bija no glābiena ne jausmas. Pats velns no tejienes ierāva Skai-

stīti savā alā un nu bija nelāgi pavisam.

Ķēniņš otrā dienā izsūtīja kalpus Skaistīti meklēt. Tie iz-

gāja kur nebūt — neatrada ne pēdas. Nu sūtīja savu nama uz-

raugu. Tas paņēma divi biedrus līdz un aizgāja. Gāja, gāja —

nogāja vienā vietā, tur sarunāja atpūsties un paēst. Viens biedrs

vārīšot ēdienu, tie divi tamēr vēl pameklēšot. Labi. Šis vāra.

vāra — te — kur gadījies, kur ne — ienāk tāds vecītis: lai dodot

galu, lai arī maizi! Vārītājs iedod galu, iedod ir maizi; bet vecī-

tis neredzot nometa galu zemē. Lai vārītājs padodot, viņš neva-

rot pieliekties! Vārītājs domā: „Tas nekas!" un jau sniedzas;
bet nu vecītis tā iekrāva ar žuburaino kūju vārītājam par muguru,

ka nezināja ne, cik tālu vakars.

Pārradās nama uzraugs ar otru biedru — vārītājs slims, nav

nekā izvārījis. Nu pameta otru biedru vārīt. Bet tam tāpat no-

tika. Arī vecītis samizoja.

Beidzot palika nama uzraugs ēdienu vārīt. Vāra, vāra — ie-

nāk tas pats vecītis: lai dodot galu, lai neliedzot maizi! Ja, ja —

šis dod. Kā iedod, atkal nometīs zemē — lai nama uzraugs pa-

sniedzot, viņš nevarot pieliekties Nama uzraugs atsaka: „Un kā

tu tūliņ būtu uzņēmis! Tu man svaidīsi ēdamas lietas pa zemi!"

Šis neņem. Kā neņēmi, tā nama uzraugs sagrābj vecīti pie
bārdas un iespīlē bārdu bluķī. Tagad vecītis aizrāvās kā nelabais

un pazuda alā. Bet nama uzraugs — kad pārnāca tie abi — ne-

devās mierā, nopina no liepu lūkiem valgu un kurvi, iesēdināja

vienu biedru iekšā un laida dibinā, lai skatās, kur vecis palicis.
Bet gabalu ielaidies, šis sauc uzsaukadms, lai velkot atpakaļ, esot

bail! Nu laida otru, bet tam tāpat. Beidzot pats nama uzraugs

sēdīsies kurvī un laidīsies dibinā. Nolaidās, ieraudzīja vienas dur-

vis. legāja iekšā —ko domāt — Skaistīte sēž pie loga. Nu bija

atrasta. Bet viņa biedināja nama uzraugu: „Bēdz, bēdz! Ja

mans vīrs pārkulsies ar piecām galvām, tev labi neklāsies!"

Kamēr šī beidza izteikt — velns arī klāt. Bet nama uzraugs

nocirta velnam galvas, ielika kulītē un sacīja tā: „Nāc nu, Skai-

stīte, man līdz! Tavs varmāka pagalam!"

Skaistīte atbildēja: „Nevaru, nevaru iet, vel naks mans otrs

vīrs ar desmit galvām."

Kamēr šī beidza to izteikt — desmitgalvis klāt. Bet nama

uzraugs nocirta tam galvas, ielika kulītē un sacīja tā: „Nāc nu,

Skaistīte, man līdz! Tavs varmāka pagalam!"
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Skaistīte atbildēja: „Nevaru, nevaru iet, vel nāks mans tre-

šais vīrs ar divdesmit galvām!"

Kamēr šī beidza to izteikt — divdesmitgalvis klāt. Bet

nama uzraugs nocirta tam galvas, ielika kulītē un sacīja tā: „Nāc

nu, Skaistīte, man līdz! Tavi varmākas pagalam!"

Tad Skaistīte gāja viņam līdz. Un nama uzraugs iesēdināja

Skaistīti kurvī un ziņoja biedriem, lai nu velk augšā. Uzvilka.

Nolaida otrreiz kurvi. Bet viņš ielika akmeni kurvī, lai pārbau-
dītu biedrus, ko viņi nodomājuši darīt. Un patiesi! biedri bija

nosprieduši nama uzraugu nosist, jo akmins rūkdams ar kurvi

atkrita atpakaļ. Būtu bijis uzraugs tur iekšā — nost kā nabags!

Nu, ko nu? Nu uzraugs, palicis apakšā, gāja uz laimi pa

vienu istabu, pa otru. Tikām tur ložņāja — ierauga to vecīti,

kam bārdu bija spīlējis bluķī. Tā šis tūliņ uzsauc: „Laid, veci,
mani no tejienes ārā! Vēl tev bārda klāt — kas zin, kā tad būs,

ja palieku te?"

Vecītis sabijās loti un aizvadīja nama uzraugu augšup, vēl

sadeva līdz gan zeltu, gan sudrabu, un bija laimīgs, ka ticis tik

viegli no uzrauga vaļā.
Un tad nu nama uzraugs gāja taisni uz ķēniņa pili. Aizgāja

tur — patlaban Skaistīti grib salaulāt ar vienu nama uzrauga bie-

dru, kas samelojis ķēniņam, ka viņš Skaistīti esot atradis. Bet

līdz Skaistīte ierauga īsto atradēju, tā klūp tēvam pie rokas, un

izteic visu, kā noticis. Ķēniņš gandrīz ne ticēt; bet nama uzraugs

parāda nocirstās galvas — nu jātic.

Tagad salaulāja nama uzraugu ar Skaistīti un nu viņi valdīja
tēva vietā.

Piezīme. Arī šis variants nav šķirams no augšā minētās Skolas

maizes oriģināla. P. Š.

5. A. 301A. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 24.

turp. AŠ, 11, 86 b.

Senus gadus atpakaļ Augškurzemē dzīvojis bagāts ķēniņš un

tam bijusi daiļa meita, Dailīte vārdā. Ķēniņš Dailīti sargāja kā

acu raugu; bet vienreiz Dailīte gājusi gar upi pastaigāties, sacē-

lies nejauks pērkoņa negaiss ar vētru. Viņa iemukuši kameņu

būdā, bet negaiss aiznesis kameņu būdu ar visu Dailīti, nemaz

nezin uz kurieni.

Nu ķēniņš izlaidis visa valstī ziņu: kas Dailīti atradīšot, tam

atdošot viņu par sievu.

Trīs tēva dēli tūliņ ņēmušies meklēt un atraduši mazu mā-

jiņu. Otrā dienā viens mājiņā palicis pusdienu vārīt, ienācis ve-

cītis ar zarainu kūju, lūgdamies maizes gabaliņu; bet tikko vārī-
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tājs maizi sniedzis, vecītis nometis maizi zemē, teikdams, ka ne-

varot pieliekties, lai padodot. Šis liecies; bet vecītis sazvīrojis
ar zaraino kūju, ka zils un zaļš gar ausim škīdis. Otrā dienā tam

otram tāpat.

Trešo dienu palicis tas stiprākais vārīt un tas vecītim bārzdu

iespīlējis bluķī; bet vecītis izrāvies, bārzdu atstādams. Šie gā-

juši pa pēdām pakal un atraduši caurumu zemē. Stiprākais iesē-

dies čočī un nolaidies lejup. Tur atradis lielas dzelzs durvis un

otrā istabā Dailīti raudam. Dailīte teikusi, ka drīzumā pamāk-
šot viņas kungs, lai sataisoties. Un pārnācis arī vīrs ar trim gal-

vām; tad ar sešām, vēlāk ar divpadsmit; bet šis nonāvējis visus

trīs, izņēmis mēles un uzsūtījis ar čoči Dailīti augšā. Tie divi, kas

augšā palikuši, uzvilkuši Dailīti, bet šo nevilkuši un steigušies

mājā. Ceļā tas viens to otru nokāvis, lai Dailīti viens pats iegūtu.
Bet šis apakšzemē ilgi izstaigājies; beidzot atradis to vecīti,

kam bārzdu bija spīlējis, viņš sēdēja aizkrāsni bez bārzdas un

vaidējis. Šis gribējis vecīti tur mācīt; bet vecītis solījis zeltu,

sudrabu, arī virszemē būšot palīdzēt aizkļūt, lai tikai dzīvu vien

atstājot. Atstājis arī, piebēris visas kabatas ar zeltu un sudrabu,

pārkluvis laimīgi mājā pie ķēniņa.

Bet tur šis viltnieks bijis ar Dailīti jau priekšā un ķēniņš vilt-

niekam vairāk ticējis, nekā īstam glābējam. Tad glābējs izvilcis

tās mēles un rādījis ķēniņam. Viltniekam mēles nebijušas. Nu

ķēniņš īstam glābējam ticējis un atdevis Dailīti; bet viltnieku no-

tiesājis.

Piezīme. Šis variants atkal liekas būt tikai tīši pārgrozīta Skolas
maizes pasaka par Zemgales ķēniņa meitu. P. Š.

6. Stiprinieks ar saviem biedriem.

1. A. 3018. A. Ģeģeris V c c-P ieba 1 g a, Brīvzemnieka

C6opHHKi> 99. LP, VII, 11, 19, IV, 4.

Sen, vecos laikos pie saviem vecākiem dzīvoja viens dēls

vārdā Iliņš. Viņš bija veselīgs un stiprs. Bet reiz viņš uzlīda rijas
krāsns augšā un palika no tā brīža tik nespēcīgs un gaudens, ka

nevarēja ne no vietas pakustēties, un sagulēja krāsns augšā vairāk

gadu.
Reiz jaukā vasaras dienā, kad visi mājinieki bija aizgājuši

pie siena un Iliņš viens pats sēdēja_ krāsns augšā, ienāca vecs

nabags, sacīdams: „Dievs palīdz! Iliņ! Atmet no Dieva puses

kautko nabadziņam!"

„Es tev, nabadziņ, labprāt dotu, kas tikai vien man ir; bet

nespēju no krāsns augšas nokāpt; ej tādēļ pats kambarī, tur atra-
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dīsi gan raušus, gan gaļu, gan pienu, gan alu. Dzer un cd, cik

sirds vēlās!"

Nabags iegāja kambarī un labi noēdās; pēc tam ienāca at-

pakaļ rijā un sacīja Iliņam: „Pateicos, dēliņ, par tavu labo sirdi,

ka paēdināji mani izsalkušu, ar ko Dievs bija svētījis. Paldies,

paldies tev! Bet saki, dēliņ, kādēļ nekāpi no krāsns augšas zemē?"

„Ai, vectēv, sengadiem te jau sēžu — nejaudu nokāpt un ne-

viens pats nespēj man palīdzēt."

„Nu mēģini jele! varbūt nokāpsi arī."

„Ja tu liec, mēģināšu arī!"

Pamēģināja vienreiz, jau pacēlās uz ceļiem. Pamēģināja otr-

reiz, jau izcēlās kājup. Kā mēģināja trešreiz, tā no krāsns zemē

un staigāja... Izgāja abi laukā, nabags sacīja: „Klausies, mans

dēliņ, ko tev pateikšu. Uzcelsim te pagalmā.lielu akmeņu stabu!"

„Kam gan mums tāds akmeņu stabs?" Iliņš vaicāja.

Vecais atteica; „Cel tikai, gan velak nojēgsi, kadel!"
Tad abi ņēmās un ātri jo ātri uzcēla stabu. Nu nabags sacīja

īliņam: „Saņem stabu un apgriez to riņķī!"
Iliņš kampa stabu, saņēma spēkus un apgrieza visu pasauli

riņķī.

„Ne, manu dēliņ, tas ir par daudz!" vecais ieteicās, „tikai
tādu spēku vien tev došu, ka pasaulē neviens tevi nepārspētu —

vairāk nē."

„Pateicos tev, vectēv, par tik lielu labdarību!" sacīja Iliņš.
„Ne par ko nav jāpateic, mans dēliņ! Tas par to, ka na-

bagus neatstum. Lai gan par nabagu izlikos, tomēr neesmu na-

bags — Dievs mani sūtīja tev palīdzēt." To sacījis, vecais tādai

pazuda.

Nu Iliņš gāja pasauli apskatīties. Un kam atkal gan netik-

sies ieelpot tīru gaisu, ja tik ilgu laiku mājā nosēdējis?

„Bet pag!" Iliņš iedomājās, „tukšām rokām pa pasauli staigāt

butu kauns. Paldies Dievam, ka varu atkal staigāt un strādāt,

tadēl aiznesīšu siena pļāvējiem azaidu."

Domāts — darīts. Viņš saņēma vienā rokā alus mucu, otrā

gaļu un pienu, apakš rokas atkal maizi, raušus un aizgāja pie siena

pļāvējiem. Strādnieki ieraudzījuši Īliņu ar azaidu, tecēja viņam
pretim un gavilēdami priecājās, ka Iliņš nu staigā un vēl tik smagu

nesamo panes.

_

_„Saki, jele, Iliņ, ka tu izveseļojies?" viens par otru apvai-
cājas.

Iliņš arī izstāstīja galu no gala, kā noticis; pēc tam sacīja:
„Jūs tagad ēdat, bet es iešu apskatīties pa pasauli."

Viņš iet, iet nepiekusis — aiziet pie viena liela tēviņa. Šis
milzis rava priedes ar visām saknēm no zemes laukā. Zvērošām
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acim milzis paskatījās uz viņu un sacīja: „Ko tu te meklē, kas

tava vajadzība un kā iedrošinies lielcilvēkiem tuvoties?"

„Es esmu Iliņš, nācu pasauli aplūkot un tīru gaisu ieelpot."

„Nu labi, ka esi atnācis. Bet vai zini ko? Sviedīsim šo manu

dzelzs zizli gaisā; kurš no mums augstāki uzsviedīs, tas būs saim-

nieks, otrs būs atkal viņa kalps. Pats metīšu pirmais."

„Labi — metīsim!" sacīja Iliņš," man vienalga, kas pirmais
met."

Milzis svieda savu zizli gaisā — pēc pusstundas tas nokrita

atpakaļ zemē un bija tikai saliecies; bet kad īliņš savēcinājis

drāza augšā — zizlis tikai pēc veselas stundas nokrita atpakaļ

un pārlūza pa vidu pušu, bet abi gali iemējās zemē. Milzis nu su-

kājās pēc zižļa: „Kur lai ņemu kalēju, kas lai sakal man zizli?

Te jau tuvumā nav neviena paša kalēja!"

„Kaim mums kalēja vajaga!" Iliņš ieteicās. „Dod tikai podi

pieci dzelzs, ar ko sametināt. Tev jāzin arī, ka pēc mūsu līguma
tu tagad esi mans kalps un tavs zizlis pieder man. Tad arī es

pats to sakalšu."

Milzis pasniedza pieci podi dzelzs; bet Iliņš desmit birkavi

smago zizli uzlika ar pieci podi dzelzs uz savu celi un sakala abus

galus (metekla vietā) tāpat aukstus ar dūri kopā — bez āmara.

Pēc tam teica milzim: „Tu esi mans kalps — iesim tālāk!"

Abi aizgāja. Gāja, gāja — nonāca pie cita milža, kas ar krū-

tim kalnus gāza. Šis gan briesmīgi skatījās uz īliņu; bet īliņš

par to neko — tikai uzsauca: „Klausies! Man kalps tu tikpat
esi — iesim!"

„Ka ta? Es lai butu tādam diedelniekam par kalpu? Pie-

raugi, ka neieej manos nagos!"

„Lēnāki, lēnāki! Neuzpūties vis! Ar mani tiepties nesāc! Še

mans dzelzs zizlis, met viņu gaisā. — Ja tev uzies augstāku, tad

zini, tu būsi par saimnieku, es būšu tev par kalpu; bet ja man uz-

skries augstāku, tad es būšu saimnieks, tu atkal kalps."
Milzis paķēra dzelzs zizli un drāza gaisā. Pagāja pusotras

stundas un tad tikai dzelzs zizlis nokrita zemē un saliecās. Pēc

tam meta īliņš. Tam palika veselas divi stundas gaisā un kad no-

krita zemē — pārlūza pa vidu pušu. Nu atkal pielika pieci podi

dzelzs, nolika uz celi un tāpat aukstu sametināja ar dūri vien.

„Nu tu esi mans kalps — iesim talak!"

Gāja, gāja visi trīs — beidzot nonāca jūras malā. Aiziet

jūras malā, redz—tur gul briesmīgs milzis. Viņš viscaur bija ūdenī,
tikai galva vien uz sausuma, bet bārda bija sešdesmit asu garumā.

Briesmas bija redzēt tādu milzi; bet īliņš, atminēdamies veča

vārdus, apņēmās taču viņu modināt. Viņš piegāja milzim klāt,

satvēra aiz bārdas un sauca: „E! milzi, ko tu guli! celies jele!"
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Milzis atmožas, redz — tāds krupis viņu modinājis, viņš iz-

berzēja acis un tad ierūcās kā lauva, līdzīgi pērkonam: „Kā tu,

knisli, iedrošinājies pie manas bārdas ķerties un par manu miegu
smieties? Es tevi, nelieti, mācīšu! Saberzīšu tavus kaulus mil-

tos un vējā izkaisīšu!"

„Lēnāki, lēnāki, stiprinieks!" Iliņš ieteicās. „Papriekšu mē-

ģini šo manu dzelzs zizli gaisā sviest, tad redzēsim, arīg tu stiprāks
būsi par mani."

Milzis meta — un zizlis nokrita atpakaļ pēc divām stundām;
bet Iliņš drāza gaisā, tad nonāca tikai pēc trim stundām ziemē, un

divos gabalos. Bet šoreiz viņš — lai atkal sametinātu — pa-

ņēma desmit podu dzelzs, nolika abus galus uz celi un sakala tā-

pat aj aukstu dūri. Nu Iliņam bija trīs kalpi —ko lai tagad ie-

sāk? les atkal tālāk un tālāk. Gāja, gāja — nonāca tādā vecā

pilī. Te bija daudz vēršu pilī, un neviena paša cilvēka. Tad

Iliņš lika savam kalpam azaidu paraudzīt.

„Tu," viņš teica," kas tās priedes tur raustīja, paliec mājā, no-

kauj vienu vērsi un izvāri mums azaidu, kamēr mēs būsim pa
lauku. Milzis Priežurāvējs palika, nokāva vērsi, izvārīja to, sa-

rīkoja, apklāja galdu un gaidīja... Bet te izlien no zemes tāds

vecītis ar garu, sirmu bārdu*, saper Priežurāvēju un apēd visu

azaidu. Pārnāk saimnieks ar kalpiem, vaicā: „Kas ir, vai azaids

gaiavs?"

Neka! lai saimnieks nevainojot, ka nevarējis pavēli izpildīt —

esot briesmīgi galva sāpējusi, nejaudis ne augšu pacelt, vēl tagad
bakstot.

Otra diena palika Kalnugazejs maja. Tam Iliņš pieteica: „Ka
tu azaidu būtu izvārījis!"

Un padarīja arī šis visu, kā pienākas; bet tikko bija padarīts,
atkal izlīda no zemes vecais ar sirmo bārdu, sapēra Kalngāzēju

un apēda azaidu.

Trešā dienā palika Jūrmalas gulētājs mājā azaidu sarīkot. Tas

sēdus vien strādāja, sēdus nogāza vērsi, sēdus gāja pēc ūdens

itin visu sēdus vien padarīja, nemaz kājās nepaceldamies. Bet

tiklīdz viss bija gatavs — izliien tas pats vecis ar sirmo bārdu,

sapēra Jūrmalas gulētāju, apēda azaidu un aizgāja. Pārnāk saim-

nieks — doma: „Nu reiz taču būs pusdiena!"

leies — vaicās: „Kur ir pusdiena?"

„Neka! labo saimniek, arī man briesmīgi galva sapeja — ir

palocīties aiz sāpēm nejaudāju."

„Ta tad brīnumi! Visiem trim viena pati klizma. Nekā,
lai tur ir kas, bet tā nav!" Iliņš prātoja, un ceturtā dienā palika

pats mājā. Viņš nokāva vērsi, izvārīja to un apklāja galdu. Bet
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līdz ko viss, ka piederas, bija padarīts —te vecis klat. lienak —

grib saimnieku kult.

„Ak tā!" Iliņš uzsauca, „tu, vecais ķēms gan laikam esi tas

kauslis, kas manus kalpus sakāvis un azaidus aprijis! Pagaidi,

putniņ, tu mani pieminēsi!"

Un viņš paņēma veci, sadunckāja tam sānus, iznesa laukā»

pacēla pili pie viena pakšķa uz augšu, ieslodzīja tam pakšķa apakšā

bārdu un tad gaidīja savus kalpus pārnākam, lai parādītu veco

kausli arī tiem. Pātrnāca kalpi, atrada azaidu sarīkotu. Nu paēda
visi un tad saimnieks piecēlās, veda tos pagalmā rādīt, ko izdarī-

jis. Iziet — redz, ka apakš viena pils pakšķa stāv bārda iespīlēta,
bet veča nekā — viņš iespīlēto bārdu bija norāvis. Un nu tikai

kalpi izstāstīja, kā viņiem par mājpieraugiem bija gājis. Pēc tam

viņi paņēma nokauto vēršu ādas un gāja tālāk. Gāja, gāja nonāca

pie vienas alas. Tai alai bija dzelzs durvis priekšā.

„Atverat, vīri, durvis!" sacīja Iliņš, „gribu redzēt, kas tur

iekšā."

Kalpi mocījās, mocījās, bet atvērt nevarēja. Iliņš redz — ne-

kas jau nebūs, jāņemas pašami gar durvim, un atvēra tas uz rā-

viena. Bet atkal nelaime — nekādā ziņā iekšā tikt — nav re-

deļu. Beidzot atminēsies — vēršu ādas taču esot paņemtas līdz.

„Ņemat, vīri, vēršu ādas," tā Iliņš ieteicas, „sagriežat tās

siksnās un sašujat no tām labi garu siksnu, ka varu alā no-

laisties!"

Kalpi ņēmās strādāt, kā saimnieks bija pavēlējis. Kalnugā-

zējs ar Jūrmalas milzi grieza ādas siknās, Priežurāvējs atkal šū-

stīja kopā, tāpēc ka tas bija pēc amata kurpnieks. Viens paņē-

miens — gara isksna gatava. Tiklīdz siksna gatava — saimnieks

nolaidās ar viņu alā, pieteikdams kalpiem: „Nolaidīšos dibinā ap-

skatīties, kas tur ir
;

Apskatījies, nākšu pie siksnas atpakaļ un tik-

līdz siksnu kustināšu — velkat mani augšup."

Iliņš nolaidās alā, sāk staigāt, apskatīties. Te nomana, ka

viņš apakšzemes valstī. Nu ies, ies — nonāk pie vienas mājas.
leiet mājā — atron loti skaistu meitu. Tā paskatās uz svešnieku

un viņai žēl metas par viņu.

~Ai, nožēlojamais cilvēks, kā tu teitan atkūliies? Šodien tev

gals! Man loti žēl tavas dzīvības! Mans tēvs aplam stiprs, tik-

līdz pārnāks, tevi nositīs. Bet klausi manam padomam,, mīļo
svešinieki Pārcilā tās divas mucas, kas tur pagalmā stāv, no-

liec labās puses mucu pa kreisi un kreisās —pa labi. Labās pu-

ses mucā ir stipruma ūdens, kreisās — nestipruma. Mans tēvs

katrreiz dzer no tās mucas pa labi roki. Tikko tēvs pieies pie

mucas pa labi roki dzert, tad ej tu atkal nodzerties no mucas pa
kreisi roki. Varbūt, tā savu dzīvību izglābsi."
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Tiklīdz Iliņš bija attapis mucas pārmainīt, te pārnāca vecais,
tas pats, kas viņa kalpus bija pēris un kuram viņš bārdu bija iespī-

lējis. Kā pārnāk, tā tūliņ vecis mucai pa labi roki klāt un dzer:

bet Iliņš pa kreisi arī dzers. Sadzērās abi — tūliņ iesāka kauties.

Bet īliņš bija stiprāks par viņu un nosita to uz cirtiena. Pēc tam

paņēma visas dārgās lietas, arī veča skaisto meitu un gāja uz alas

izeju. Aizgāja, iesēja dārgās lietas, siksnā un nu uzvilka augšā.
Tad iesēja veča meitu, to arī uzvilka. Bet pašu saimnieku pameta
alā. Gan īliņš izgaidijās siksnu — nevarēja sagaidīt. Neko da-

rīt — gāja atpakaļ pēc palīdzības apskatīties. Izmeklējās — sa-

dabūja vienu baltu zosi un parunāja tai: „Vai nevari, mīlā zoss,

man palīdzēt izkļūt no šīs alas?"

~Labprāt!" zoss atteica, ~sēdies man mugura!"

īliņš uzsēdās zosij mugurā. Zoss pacēlās spārnos un iznesa

īliņu no alas. Bet Iliņš ierauga —

ne vairs dārgo lietu, ne veča

meitas. Kalpi paņēmuši visu līdz un aizmukuši. Neko darīt

steidzās, ko mācēdams, tiem pakal. Tikmēr steidzās — panāca

tos. Nu Iliņš visus trīs kalpus nosita un ar visiem dārgumiem,
ar skaisto meitu nometās tai veča pilī, kur vēršus bija kāvuši.

Tur viņš vēl šodien dzīvo, ja nav miris.

2. A. 3018. Aizpute, Brīvzemnieka CāopHHKT, 99. pie z.

LP, VII, 11, 19, IV, 4 piez.

[Vecākiem bijis dēls, vārdā īliņš, kas] septiņi gadi gulējis uz

krāsnsaugšas. [Reiz tur ienācis nabags, kad tikai slimais dēls bijis

mājā, un licis tam celties augšā. Iliņš uzcēlies.]

Tad vecais nabags esot devis īliņam, kas nokāpis no krāsns-

augšas, vienu spaini pateku izdzert, un Iliņš pēc tam ar vienu

pirkstu pacēlis visu tēva māju gaisā. Lai šo pārmēra spēku

mazinātu, Iliņš — pēc vecā nabaga pavēles — izdzēris vēl pus-

spaini pateku.

Vecais nabags, iekāms pazudis, esot devis īliņam šādu pa-
domu: „Nem zirgu un jāj klajā pasaulē; bet cits zirgs gan tevi

nepanesīs, ka vienīgi mācītāja zirgs. Šis zirgs septiņi gadi bij

kraupains. Nopērc to un nomazgā upē. Tas vien tevi jaudās
nest."

[Iliņš visu tā izdarījis un jājis pasaulē laimes meklēt. Jādams

viņš saticis divus stipriniekus un paņēmis tos līdz. Tad Iliņš
nokāvis apakšzemē velnu un atsvabinājis no tā skaisto ķēniņa
meitu. Stiprinieki gribējuši princesi sev piesavināties, bet Iliņš
ticis ar putna palīdzību no alas laukā un pats apprecējis izglābto

ķēniņa meitu.]
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3. A. 3018. J. Ozols Secē, Brīvzemnieka CCophhki.,99 pie z.

LP, VII, 11, 18, 6.

Reiz dzīvoja mācītājs un tam nebija neviena bērna. Viņa
sieva katru dienu mēdza iet tuvējā mežā pastaigāties. Te uz

vienu reizi tai mežā piedzima dēls un tā to nosauca par Niedrīti.

Un kā nu Niedrīte tur bija piedzimis, atnāk lācis un grib māti ar

dēlu plosīt. Bet jaunpiedzimušais sagrāba lāci aiz ausim un iz-

rāva viņu no ādas laukā, bet ādu pasvieda uz kārklu krūma, lai

žūst. Kad zēns paauga, viņš lika nokalt dzelzs zizli pieci bir-

kavi smagumā. Tad paņēma zizli, atvadījās no vecākiem un aiz-

gāja klajā pasaulē. Vispirms nogāja līdz kārklu krūmam, kur

lāču āda no viņa dzimstamā laika žāvējās. No šejienes gāja
tālāk un tālāk, kamēr tādu cilvēku sastapa, kas, no meža iznāk-

dams, tūliņ lielam ozolam klāt un izrauj ar visām saknēm laukā.

Niedrīte saka Kokurāvējam:

„Nāc līdz!"

Kokurāvējs iet arī. Gāja abi, ieraudzīja sējēju uz lauka. Tam

bija tāda sētuve kaklā, kur mazākais simts pūru labības ietilpa.
Niedrīte teica sējējam:

„Nāc līdz!"

Sējējs gāja. Gāja, gāja visi trīs, te piepēži ierauga: turpat

iepretim vesels kalns nolīgojās. Pieiet tuvāki, redz: viens cil-

vēks grūsta to kalnu. Niedrīte sacīja Kalnugrūdējam:

„Nāc līdzi!"

Viņš gāja. Pret vakaru viņi visi četri nonāca liela dzelzs

muižā. legāja iekšā, atrada ēdamā istabā apklātus galdus un uz

galdiem visdārgākos ēdienus; bet cilvēka nebija neviena paša.
Nu šie paēd vakariņas un liekas gulēt, bet Kokurāvēju atstāja par

sargu. Tas sargā, sargā, te pusnaktī atkuļas piepēži mazs ve-

cītis ar garu, garu bārzdu un vaicā: „Ko tu te dari?"

„Kas tev par dalu?" atsaka Kokurāvējs. Bet viecītis_ sa-

grāba viņu, iznesa no muižas un iesvieda purvā. Otrā rītā tie

trīs pieceļas, nosēžas atkal aiz galdiem, bet ceturtā biedra nekā.

Gāja meklēt viņu. Meklēja, meklēja, beidzot atrada tik tik vel

dzīvu. Otrā naktī Sējējs bija par sargu un treša Kalnugrūdējs,

bet tiem klājās tāpat. Ceturtā naktī sargāja pats Niedrīte. Pus-

naktī vecītis atkal atkūlās ar garo bārzdu, uzsaukdams :

„Vēl tu neesi aizvilcies?" un gribēja jau pie rokām ķerties.

Bet Niedrīte sagrāba vecīti aiz bārzdas un sāka to mietēt ar

savu pieci birkavi smago zizli. Beidzot viņš pārplēsa lielu, lielu

ozolu, kas stāvēja pie vārtiem, iespīlēja vecīša bārzdu spraiga

un novadžoja ar vadzi. Tagad Niedrīte ņēmās vēl vairāk slok-

snēt. Pērtais vecītis tamēr raustījās, raustījās, kamēr izrāva

visu ozolu ar saknēm un pazuda. Rītā piecelsies visi trīs biedri,
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atron, ka Niedrīte dzīvs un neaizkārts. Nu viņi pa pēdām gāja

vecīti rokā meklēt un nonāca pie viena cauruma. Tur viņi sa-

gādāja valgu (virvi) un nolaida Niedrīti lejup, apsolīdamies tūliņ

viņu vilkt no alas ārā, tiklīdz valgu pakustināšot. lelaidās alā

līdz dibenam, ieraudzīja citu pasauli un nogāja līdz skaistai, skai-

stai pilij, kas bija no zelta, sudraba un dārgakmeņiem. legāja

pilī, atrada trīs daiļas meitas. Tās sacīja:

„Mūc atri, nelaimīgais, no šejienes projām! Pārnāks kalpi,
nositīs tevi."

Bet Niedrīte atbildēja:

„Ne es mukt maku, nedz arī veļos, palikšu tepat."

Kamēr drusku tur pakavējās, pārnāca kalpi un tūliņ gribēja

ar viņu izdarīties. Bet vecītis, kas turpat kaktā pie ozola piesē-

jies, gulēja, teica kalpiem:

„Neaiztieciet to, jus ar viņu netiksit gala, es viņu pazīstu.
Labāki pacienājiet to!"

Labi! Sāks Niedrīti cienāt. Bet papriekšu tie aizveda viņu
uz pirti un rādīja vannu, kur nomazgāties. Un kā nu šis iekāpa
vannā, tā palika gluži nespēcīgs, tikai mokām vēl izkāpa no van-

nas un aizvilkās līdz otrai vannai, kas pie otras sienas stāvēja.
Tiklīdz šīs vannas ūdeni aizkāra, tūliņ dabūja agrākos spēkus

atpakaļ. Nu sāka mazgāties tanī vannā un tad ieguva daudz

vairāk spēka, nekā senāk tam bija. Tagad viņš vannas pārcilāja
vienu otras vietā. Atnāca kalpi jeb vellēni (tie bija vecītim par

kalpiem_un vecītis bija pats velns), tie ļoti izbrīnījās, ka Niedrīte

vēl dzīvs. Nu šie tūliņ visi metās vannā un palika nespēkoti.
Tikai daži no tiem vēl izlīda no vannas; tomēr Niedrīte viņus

satvēra aiz kājām un svieda vannā atpakaļ, kur tad nobeidzās.

Pēc tam viņš aizgāja uz pili, paņēma tās trīs daiļās zeltenes un

devās pie cauruma. Tur iesēja trīs zeltenes pa kārtai vien valgā

un biedri uzvilka tās augšā. Bet tad Niedrītēm iešāvās prātā:

„Arīg mani pašu tie vilks jeb nevilks augšā? Viņi taču trijatā
taisni ir." Tad viņš iesēja akmeni un atkal valgu pakustināja.

Biedri līdz pusei uzvilka gan, tad izlaida valgu no rokām un ak-

mens sparīgi nokrita atpakaļ. Tagad Niedrītei zināja, ka biedri

neuzticami palikuši un tādēļ gāja pa alu projām arvienu tālāk

un tālāk, kamēr nonāca jūras malā, kur liels mežs auga. Šai

mežā bija pulka briežu, stirnu, lāču un citu kustoņu. legāja,

atrada tik briesmīgi lielu koku, ka apakš viņa pat dienas gaisina

pazuda, itkā debess būtu apmākusies. Viņš paskatījās uz augšu,

ieraudzīja kokā lielu, lielu ligzdu un tās ligzdas paēnai viņš bij

pagājis apakšā. Nu uzlīda kokā, atrada lielajā ligzdā aplam lie-

lus putnus. Putni teica:

„Ja mūsu veceņi pārnāks, tie tevi tulin noknābs."
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Niedrīte palūdza putniem, lai viņu paslēpjot. Trešā dienā

putni pateica saviem veceņiem, ka pie viņiem esot ciemiņš, kuru

tikai tad rādīšot, ja šie apsoloties tam nekā ļauna nedarīt. Putnu

veceņi apsolījās. Atveda Niedrīti, tas sāka putnu tēviņam prasīt,
lai aiznesot šo virszemē. Tēviņš apsolījās gan, ja tikai Niedrīte

apsoloties triju dienu laikā pilnu ligzdu ar pārtiku pienest. Nie-

drīte tad ņēmās ķert biežus, lāčus un sastiepa ligzdā vairāk par

simts briežiem, lāčiem un citiem kustoņim. Lielais putns saņēma

ligzdu ar visu pārtiku pa muguru un sacīja:

„Cik es galvu pagriezīšu atpakaļ, tik iemeti man krietnu

gabalu gaļas rīklē, citādi man ligzda iešļūks jūrā, tur, kur mēs

pāri laidīsimies."

Un nu laidās, laidās, jau krasta mala vairs nebija tālu, te

aptrūka gaļas. Ko nu darīt? Ņēma, izgrieza Niedrīte pats sev

no ciskas tādu kumosu, un iemeta putnam rīklē. Aizskrēja līdz

krastam, putns apvaicājās:
„Kur tu beidzamo gaļas kumosu ņēmi?"
„No savas ciskas."

„Bija man to zināt, ka tev tik garda gala, tad es, nudien,

tevi butu aprijis; bet tagad man vairs nav vajadzības tevi no-

mākt."

Un putns izspļāva norīto ciskas gabalu, iespieda vecā vietā -

gabals atkal pieauga klāt. Nu Niedrīte iegāja tanī mežā, kur

putns vi"v bija palaidis un ieraudzīja: turpat stāv kārklu krūms

un uz kārklu krūma balē tā lāču āda, kuru bija uzkarinājis īsi pēc
tam, kad piedzima. Pēc šīs ādas viņš atjēdzās, kas tas par ap-

gabalu, kur ceļš meklējams un steigšus steidzās uz dzelzs pili.
Aiziet pilī, redz: — viņa biedri dzīvo zaļi. Tad viņš sapēra vil-

tīgos biedrus krietni un aizdzina projām. Pēc tam apprecēja

jaunāko zelteni, bet abas vecākās pieņēma par kalponēm. Ilgi
un laimīgi viņš sadzīvoja šai dzelzs pilī.

4. A. 301 B. (650 A.) J. Bcrgmanis Bārtā, Magazin der Let-

Lit. Gesellschaft, XVIII, 1887, 17.

Diži vecos milzonu laikos bija vienam nabagam tēvam trīs

lieli un stipri dēli. Tas viens varēja septiņus cepļus ogļu nest,

otrs kalnus nostumt un lejās iegāzt, trešais it viegli nest septiņus
birkavus. Tēvs ar ties visis trīs kopā vienis prātis norunāja un

nospriede, ka tiemis tādamis varenamis pie viņa nekā neesu darīt,

lai tālab ejoši platā pasaulē katrs savu darbu un stēdes vietu

(Standort) meklēt

Septiņu birkavu nesējš lika kalējam nokalt tādu nūju, kas

svere septiņus birkavus, un nu visi trīs gāja platā pasaulē. Viņa-
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mis citu vardu nebija, ka aba (eben) šie: Oglunesējš, Kalnustumejš

un septiņu birkavu nūjas nesējš ader Uluvirpuniķis.

Pa zemju zemēm tāļu jo tālu viņi staigāja; bet nevārē nekur

tik drīz uziet sev darbu un stēdes vietu. Tik jau vienu reižu tie

uzgāja lielā, lielā mežā lielu pili, un salīga ar tās piles kungu tur

būt pa kalpis. Viņu lone bija pa gadu katram trīs šķupeles zelta

naudas. Bet viņamis vaidzēja dziievāt ar savu maizi. Tā tad

vienam vaidzēja katru dienu palikt mājās ēdienu pataisīt.

Pirmo dienu palika Oglunesējš mājās un vārēja kuknī

(Kiiche) galu. Pret vakaru viņa kuknī ienāce mač, mač vīrelis

ar tik garu bārzdu, ko ejot vārē gandrīz ar kājām piemīt, un pra-

sīja, lai tam vēlis sasildīties, jo tas bija tā nosalis, ka trīcēja un

drebēja, ka zobi vien klabēja. Kad jau bija daudz maģ atsilis, tad

prasīja Oglunesējam, lai tam dodus kādu gabalu gaļas, jo esu

dikti izsalcis. Oglunesējš tam deve vienu gabalu; bet šis to biškīt

aplūkojis, iesviede pelnos un prasīja, lai tam vēl dodus. Bet

Oglunesējš vair nedeve un sarāja to, ka tas tā pirmā gabala ne-

saēdis, bet to tik aplūkājis un iesviedis pelnos. Bet maģaiš, savu

bārzdu apstinies gar vēderu, jēme un apgāze visu to gaļas katlu

ugunī. Nu Oglunesējš sapīka un sāka maģo pērt. Šis radās arī

stiprs un turējās pretim. Bet tik jau Oglunesējš viņu uzvinnēja,
izsviede pa durim laukā, ka tas murmēdams vien nogāja projām.
Kad nu vakarā tie dvi pārnāce un Oglunesējš tiemis to atgadī-

jumu pateice, tad tie par to dikti vien skūtījās (wunderten).

Otru dienu Kalnustūmējš palika mājās un tam it tāpat gāja
ar to maģo bārzdaineli kā Oglunesējam. Trešo dienu palika Ulu-

virpuniķis mājās. Šim arī, kā abiem pirmējiem, tas ienāce pret

vakaru un sāka it tāpat darīties, kā vakar un āzvakar bija runājis
un darījis. Bet Uluvirpuniķis jau bija apsgādājies septiņu bir-

kavu ozola kluci un labu ķīli, tas sagrābe tik bārzdainela bārzdu.

aptina to gar savu roku un sāka nu tik to pērt ar savu dzelzini.

Kad jau it mīkstu bija sasitis un maģaiš viņa dikti lūdzēs, lai vair

nesitus, viņč tam varus turpmāk sugadu (nūtzlich) rasties. Bet

Uluvirpuniķis pajēme cirvi, iecirta tai lielā ozola klucī un ar to

ķīli piedzina tai klucī maģinā bārzdu, lai stāvus pie tā kluča kā

suns pie ķēdes.

Tie dvi, vakarā pārnākuši, atrada to tādu, labi iszobāva, tad

paēde un likās gulēt. Bet no rīta piescēlušies tie tā bārzdainela
vairs neatrada, tas knēts (Nichtswūrdiger, Schuft) pa nakti ar

visu to lielo kluci bija nosavilcies projām. Bet nu ari viņamis

no tā bija miers.

Kad ziema pienāca, tad kungs tiemis deve citādus darbus.

Oglunesējam vaidzēja ogles dedzināt, un Kalnustūmējam tā malku
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palīdzēt nocirst un pienest. Uluvirpuniķi pielika pie lopu kop-

šanas.

Tam kungam bija viena liela, liela balta ķēve, tā ēde vezumu

siena vienā reizā, un dzēre ballu ūdeņa. Tās stalli un steliņģi

vaidzēja Uluvirpunikim tik skaidru turēt kā danču zāli. Bet kā

lai tādas bezsa'ņķes (Unsāttige) stalli uztur skaidru, kas tik daudz

ēde un dzēre? Vinč to reižu reizēm ar savu lielo dzelža nūju ari

pērc; bet tas viss neko nelīdzēja: bezsaņķe plūtīja un mīza tik

daudz, ka bail bija redzēt un neiespējams atpucēt. Reižu rei-

zām to pērdams piekodināja, lai sargoties tā vēl ķērnāties, un ja

viņa nestāšoties, tad viņš viņu mācīšot uz savādu vīzi plūtīt un

mīzt. To teicis, viņč gāja uz mežu, pārnese egli ar visām saknēm.

Un kad stalli akai pillu atrada, tad sapīcis grūde to egli ar visu

ķēri tai pakaļā. Nu tā stājās gan tā ķērnāties; bet tūliņ sasirga
un nei ēde, nei dzēre vair. Kungs to tūliņ zināja, jo viņč bija

pats velis, un tā ķēve bija viņa māte. Velis nu stallī atnācis

lādēja, rājās un plosījās, kā jau pats velis, un būtu Uluvirpuniķi

saplosījis lupu lupās, ja tam nebūtu bišķīt bail bijis no Uluvir-

puniķa lielās dzelzineis. Bet ķēve, nevarēdama ne vienādi ne

otrādi, jau trešā dienā nosprāga, ka kājas vien nostirināja. Un

to dienu bija tāds negaiss, vējš, krusa, un sniegs ar lietu plosījās,
ka no tās dienas ir tas sakāms vārds ir cēlies, kad ir tagad reizām

nepatīkams gaiss gadās: „Nu ir gan pati vella māte nosprāgusi!'"

Kungs nu atdzina Uluvirpuniķi un ir viņa brāļus un noraidīja

pie visu vellu uz elli. Un kad tie prasīja viņam to noderētu loni.

tad viņč tiem atteice: „Tur jau dabuisit savu maksu, eit tik.

badstaņķi (Nimmersatt) projām!"

Neko darīt, jāiet vien jau tik bija. Kad jau kādu labu gabalu

bija gaiši, tad ierauga ievilktu slūžu (Zugspur), kur tas maģaiš
bārzdainelis bija gājis to ozola kluci līdz vilciņš. Nu viņi tiga
(nur) pa tām pēdām vien gāja, un riktīgi pret vakaru ierauga ma-

ģino ar klucī iedzītu bārzdu pie viena liela akimiņa stāvim. Tos

trīs milzonus jau notāru redzēdams klāt nākam, maģinaiš jau sāka

no baiļu drebēt. Uluvirpuniķis piegājis tam vēl labi pikti uz-

sauc: „Ko tu, knēts, te stāvi? Ismaksā tūliņ mūs loni, kungs
mūs pie tevis sūtīja."

Un tā teikdams, jau vēcināja savu lielo dzelzini uz sišanu.

Maģinaiš dikti lūdzās, lai nesitus; lai palīdzoši viņam atvelt to

akmeni no tās naudas-pasaules, tad viņč tiemis viņu loni ismak-

sāšus. Kalnustūmējš to tūliņ viens pats padarīja. Bet bārzdai-

nelis, kā jau velis uz niķis: kā tik Kalnustūmējš bija atstūmis to

akmini, šis bija tūliņ tai caurumā steigšus iekšā un noslaidēs ar

visu to kluci dubenā. Ko nu lai šiemis bija iesākt? Gaidīja un

gaidīja, vai maģinaiš šiemis, kā solījās, loni neatnesīšus un neis-
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maksašus; bet vai gaidīja, vai negaidīja: maģinaiš bija pazudis
kā žīds pa Miķelis, ka ne čibu, ne grabu no tā nezināja.

Saspriede visi trīs, ka vienam no viņu jālaižās tiga tai cau-

rumā iekšā tam maģajam bārzdai.nelim pakal. Bet kurš lai to

darus? Uluvirpuniķis apsjēmēs to darīt. Tie apsgādājās lādi.,

kur var iesasēsties un iebērt to vaidzīgo naudu; un ari dikti garu

striķi, ar tādu norunu: kad viņč to striķi sakustināšus, tad lai

tūliņ steigšus viņu velkoši augšām.

Tā nu arī darīja. Uluvirpuniķis iesasēdās tai lādē un savu

septiņbirkavini nūju pajēmēs līdza; un tā brāli viņu ar to striķi

pamaģītēm nolaide dubenā. Viņč nu galā atsradās lielu lielā

klajumā. Viņš ierauga atkal to slūžu, kur bārzdainelis ar savu

kluci bija gājis. Nu tiga pa tām pēdām viņč gāja un gāja.
kamēr ierauga vienu brašu pili, bet āzkūpušu kā āzkurtu

pirti. Piegājis pie tās piles, viņš pirmo ierauga to maģo
bārzdaineli ar visu kluci stāvim. Savu vēzdu pēc sišanas pa-

cēlis un piegājis, tas uzsauce tam: „Ko tu, knēts, te dari? Kālab

tu mūs loni mumis negribi ismaksāt?'

Gan šis raudzīja šā un tā āzsabildināties, bet Uluvirpuniķis
nebūt uz tam neklausījās, līdz tas tam lika to naudu no savu

sulaiņu atnest un iebērt lai lādē. Bet vienas šķupeles tiem pie-
trūka; un kaleis [kamēr | tie to saraudzēja, Uluvirpuniķis jau sa-

kustināja to striķi, un viņa brāli, kas lielu-lielā gaidīšanā to bija

gaidīsi, tūliņ to naudu uzvilka augšām.

Nebija ne cik ilgu, kad ir tā trūkstošā šķupele ar kopu kopām

piebērta tapa atnesta. Nu viņš gaidīja un gaidīja, ka nu brāli nolai-

dīs to lādi ari viņa iesasēšanai. Bet kad jau ilgu velti bija gaidījis,

viņam šāvēs prātā, ka viņa brāli būšoši blēdīgi palikuši un to

gan nekad nevilkšoši no tās posta vietas augšām. Viņč gā [gājaj

tiga pie tā bārzdainela un teice tam, lai gādājus par to, ka viņč

augšām tiekus. Un ja viņč to negribēšus ar labu darīt, tad viņč

sašķaidīšus to un visus viņa zeļļus kā utes un sasitīšus ir viņu

pili drupu drupās. Maģinaiš skūtījās, skūtījās, bet neko darīt,

bija jāapsola issūtīt to uz pasauli. Tūliņ bija liels, liels, ēkas

dižumu liels, ērglis klāt. Tas paģērēja, lai pagādājus viņam sep-

tiņas mucas gaļas, jo esu to jāpārnes pār bezgala platu jūru. Un

kad viņš atgāzīšus galvu, tad lai iemetus tam tūliņ gabalu mutē:

un ja to nedarītu ader tam pietrūktu gaļas, tad iesviedīšus to tūliņ

jūrā.

Uluvirpuniķis sagādāja it drīz tās septiņas mucas gaļas un

krāve tās tam ērglim uz muguru virsū. Pajēme savu šķupeli
zelta naudas un savu septiņu birkavu nūju, sēdās nu uz ērgļa

muguru. Ērglis nu cēlēs spārnos un lēce pār to jūru veselu gadu.
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Nebija ilgu, ka jau atgāzē galvu, un Uluvirpuniķis iemiete tam

gabalu gaļas mutē. Tā tas gāja cauru gadu. Uz vienu reižu

rādījās, ka jau zeme būtu redzima; bet gaļas jau ari vair it necik

nebija. Vīram jau palika bail, kad tiga gaļas nepietrūktu. Uz

vienu reižu, jau ir beidzamo gabalu iemete tam mutē. Ko nu

darīt, jo ērglis vēl atgāž galvu? Zeme jau vēl nebija. Un rik-

tīgi! ērglis vēl atgāzē galvu. Nu vīrs steigšus vien nogrieze

tiga gabalu no savu ikru un iemete to putnam mutē. Tā tad nu

iznāce uz zemi.

Kad nu Uluvirpuniķis, iznācis no ērgļa muguras uz zemi, sāka

staigāt, tad viņam tas izgriezums dikti sāpēja, un tas staigādams

klibāja. Ērglis tam prasīja, kālab viņš klibājus? Tad šis, gan

bišķīt bailīgs, tam pateice, ka gaļas aptrūcis, un tālab viņč izgrie-
zis gabalu no savu ikru un iemetis tam mutē. Ērglis atteice:

„Man jau pasarādījās, ka tas beidzamais kumoss vajagus būt ci-

tāda gala, jo tas bija dikti gārds."

Ērglis atrija to gabalu un pielika un pieplikšķināja to Ulu-

virpuniķim tai izgrieztā vietā, tad tam nebūt vair nesāpēja un

viņč bija vesels. Ērglis nu nolēce projām.
Uluvirpuniķis no te netālu ierauga zvejus (Fischer). Viņč

gāja piie to, un ar ties iesmnājies dzirdēja, ka viņu ķēniņģis nu-

pat nesen esu nomiris, un ķēniņģine meklējoti dabuit precēt lielu

stiprinieku un naudinieku. Uluvirpuniķim tūliņ iešāvēs prātā iet

pie ķēniņģines solīties tai par brūtgānu. Viņč āzmaksāja vie-

nam zvejām, lai tas tam pūrmani apgādājus. Zvejš to ari drīz

vien izdarīja.

Nu viņč sakrāve savas mucas pūnmaņa ratos, sēdēs pats
iekšā, jēmies vēl līdza savu lielo dzelzsini, un lika braukt uz ķē-

niņģines_ pilsātu. Tad lika apstāties priekš ķēniņģines logu, un

gāja pilē iekšā pie pašas ķēniņģines, tai rādīties un darīt zināmu

savu neapzināmo naudu. Denkastes padevis (untertānigst ge-

griisst), teicēs tagad pat svešas zemes ķēniņģim novedis pata-

pināt septiņas mucas zelta naudas. Kēniņģini naudas notīgi bija

vajadzīgs, tālab tā viņu tūliņ uzbildināja, lai tas paliekus pie

viņas par ķēniņģi, ko šis jau gaidīt gaidīja, un tūliņ bija gatavs

palikt.

Nu, ka varim domāt, tam klājās īsti labi. Viņč apsklauši-
nājās, kā ejus viņa brālamis, un kur tie tagad esu?

Tie bija nosapirkušies zemi, uzsataisīši piles un dzievā kā

pusķēniņģi. Bet viņč tos gribēja pārmācīt par viņu blēdību, lika

tos nodot zaldānos [zaldātos] un iedalīt tādās vietās, kur bija
labi grūta dienaste.

Ilgu viņč tiemis nedevēs pazīties; tikai pa kadis desmit gadis
viņč tos lika priekšā vesties un tiemis pasteicēs, ka viņč esu
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vinii brālis, ko tie pametuši elles tuksnesī un nevilkuši vioa vair

augšām, kā tiemis gan taču vaidzējis darīt. Viņč tos labi par to

pārrāja un issunīja, un tad atlaide no zaldānu dienastes akai uz

mājām. Zināms, ka tiemis nu kauns kā balks bija jāvelk līdza

uz mājām.

5. A. 3018. No Veronikas Rauša nes dzim. 1829. g. Ludzas

apr. Stiglovas draudze. W. Weryho, Podania

Lotew s k i c, 1892, 3.

Tas bija loti sen atpakaļ Dzīvoja viens vecītis ar vecenīti.

Viņiem bija dēls, ko sauca par Jāni Karaļdēlu.

Jānis jauta savam vectēvam: „Vai velni tev ir maksājuši

galvas naudu?"

Vectēvs atbild: „Ne, nav maksājuši."

~Es viņus visus sadzīšu un piespiedīšu aizmaksāt."

Jānis iztaisīja lielu istabu naudas uzglabāšanai. Aizgājis uz

ezera malu, izrāva ar saknēm ozolu un iemeta to ezerā. Ūdens,

izlija laukā un pārplūdināja ezera krastus.

leradās velni un jauta: „Ko tu izdarīji? Kadeļ ozolu iz-

rāvi?"

„Samaksājiet manam vectēvam galvas naudu un saberiet to

tajā istabiņā!" Velni nesa naudu un bēra to 'pa durvim, pēc tam

caur griestiem.

Tad Jānis izvilka no ezera ozolu, ūdens atkal ieradās kra-

stos, un velni nozuda ezerā.

Jānis aizgāja pie kalēja un lika izkalt sev trīs pudi smagu

rungu. „Iznes šo rungu!" viņš teica kalējam, bet kalējam pašam

nebija tāda spēka. Tad Jānis ar vienu roku to uzsvieda augšā,

apakšā turēja mazo pirkstiņu un runga krita uz tā, pārlūza uz

pusēm. Jānis pavēlēja uzkalt seši pudi smagu rungu. Atkal lika

kalējam iznest, bet arī šoreiz kalējam nebija tāda spēka. Jānis

uzsvieda šo rungu vēl augstāki; tā atkal uzkrita viņam uz mazā

pirkstiņa un salīka.

Tad viņš pavēlēja kalējam izkalt desmit pudi smagu rungu

un sacīja: „Iznes to ārā!" Kalējs nespēja rungu ne no vietas pa-

kustināt. Jānis pats iznesa to, uzsvieda augšā un turēja apakšā

mazo pirkstiņu, bet šoreiz runga krītot nesalīka. Jānis atzina

to par labu. Tad sacīja vectēvam: „Es dabūšu tev tādu ābolu,

no kā pusi apēdis, paliksi kuprains, bet apēdis otru pusi, tapsi

jaunāks."

Tēvs ar māti raudādami deva viņam savu svētību, un Jānis,

paņēmis savu rungu, aizgāja pasaulē. Nonācis pie kāda kalna,

viņš ieraudzīja Ķalnarausi, tādu cilvēku, kas gribēja izlīdzināt
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kalnu ar ieleju. „Dievs palīdz!" Jānis viņam teica, „droši vien

esi loti stiprs, ka gribi kalnu ar ieleju izlīdzināt. lesim abi kopā!"

Kalnarausis bija ar mieru un abi aizgāja. Ilgāku laiku iedami,

viņi nonāca pie kādas upes, kur ieraudzīja guļam Upesūsu, tādu

cilvēku, no kura ūsām iztecēja upe. „Dievs palīdz tev, Upesūsa!
Tu laikam gan esi stiprs, ka vari ar ūsām tādu upi kustināt."

Upesusa atbild: „Jānis ir vel stiprāks, kad iztukšoja ūdeni

no ezera."

„Vai iesi kopā ar manim?" jautā Jānis. Tas bija atkal ar mieru

un aizgāja visi trijatā. Ilgāku laiku iedami, viņi beigās pienāca

pie kāda meža. Te viņi sastapa Mežulīdzinātāju. Jānis viņam

teica: „Laikam gan esi stiprs, ka vari tādus lielus kokus no-

līdzināt."

„Janis vel stiprāks, kad ūdeni no ezera iztukšoja."

„Vai iesi ar manim?" jauta Jānis.

„lešu." Un aizgāja visi četri. Pec kada brītiņa viņi nonāca

pie vienas pilsētas, kas bija apmūrēta ar mūra valni visapkārt.

Viņi apgāja visapkārt ap pilsētu, bet nevarēja atrast nekādu

ieeju. Beigās Jānis ieraudzījis kaut ko durvim līdzīgu, un teicis

Kalnarausim: „Pagrūd ar ceļiem durvis, varbūt atvērsies."

Viņš nu arī grūda, bet durvis neatvērās. Mēģināja Upesūsa,
arī tam neizdevās. Tāpat arī Mežulīdzinātājs neatvēra. Beidzot

Jānis iegrūda ar ceļiem un tūliņ atvēra durvis.

legājuši pilsētā, viņi ieraudzīja būdiņu, kur bija neizskaitāmi

daudz vēršu. Trīs no viņiem aizgāja valgus vīt, bet Kalnarausim

pieteica nokaut vērsi, izvārīt galu un izcept maizi. Kalnarau-

sis arī izpildīja pavēli: nokāva vērsi, izvārīja to un izcepa maizi.

Visu sataisījis, viņš izgāja ārā apskatīties, vai jau nenāk viņa
biedri. Izgājis, viņš ieraudzīja tuvojamies ūdens mucu un siena

kaudzi; uz siena redz sēžam cilvēciņu pirksta lielumā, ar veselu

olekti garu bārdu, bet rokās tas turēja trīs asis garu pātagu.
Ka tik vīrs apgriež pātagu, tā siena kaudze stumjas uz priekšu
un tāpat veļas arī ūdens muca.

Atnācējs, ko sauca par īkstīti, iesāka barot vēršus un drīz

vien pamanīja, ka viena no tiem trūkst. leraudzījis Kalnarausi,
saka viņam, lai tas uznesot viņu uz sliekšņa un pēc tam priekš-
namā. Kalnarausis arī ienesa viņu priekšnamā. īkstītis lūdz,
lai to ienesot istabā un Kalnarausis ienesa viņu istabā. Tad

īkstītis lūdz Kalnarausi, lai viņš nosēdinot to krēslā, ko arī Kalna-

rausis izdara.

„Ko tur vāri?" jautā īkstītis.

..Vērsi vāru," atbild Kalnarausis.
„Dod man aknas!"
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Kalnarausis atnes tam pasmeķet aknas, bet Ikšķītis apēd
visas.

„Nesatis, kāpēc visas apēdi?" saka viņam Kalnarausis.

īkstītis sadusmojies stipri vien sasita Kalnarausi un, apēdis

visu, ko bija atradis, atkal aizgāja.
Kad Kalnarausis atkal atspirga, viņš nokāva otru vērsi un

izcepa maizi. Gala vēl nebija ievārījusies, kad jau pārnāca viua

biedri mājā.

„Ko tu darīji, ka līdz; šim nieesi izvārījis vērsi?" jautajā Jānis.

„Nepaspēju tik atri, jo daudz laika pagāja vērsi kaujot un

vārot."

Otrā rītā citi biedri atkal aizgāja uz mežu valgus vīt, un at-

stāja mājā Upesūsu. Jānis viņam pavēlēja nokaut vērsi un izcept
maizi. Ikšķītīs atkal atbrauca uz siena kaudzes un viņam pakal
vēlās ūdens muca. Pabarojis un izskaitījis vēršus, viņš ieraudzīja,
ka viena no tiem trūkst. Sastapis Upesūsu uz lieveņa, viņš lūdz,
lai tas pārceļot viņu pār slieksni, ienesot priekšnamā un lai no-

sēdinot krēslā. Upesūsa visu to izpildīja. īkstītim pavēlot, viņš

padeva tam arī vērša aknas pasmekēt, bet tas atkal apēda visas.

„Tads nesatis!"

īkstītis sadusmojies krietni vien sasita Upesūsu, un tas pat

izlikās par nosistu, lai tikai glābtu savu dzīvību. īkstītis, apēdis

vērsi un maizi, atkal izgāja savu ceļu.
Tad Upesūsa pieceļas un sataisīja otrreiz visu to, ko Jānis

bija pavēlējis.
Vel gala nebija izvārījusies, kad jau parnak maja viņa biedri.

„Ko tad tu esi darījis, ka par tik garu laiku nepaspēji galu
izvārīt?"

Pēc tam, kad gala bija izvārījusies, biedri noturēja pusdie-

nas maltīti. Trešā dienā biedri atkal aiziet uz mežu, bet mājā

atstāj Mežulīdzinātāju. Ar viņu notika gluži tāpat, kā ar Upesūsu.
Arī viņam jākauj otrs vērsis un jāsāk no jauna vārīt, kas viss

līdz biedru pārnākšanai tomēr nebija izdarāms.

Ceturta diena paliek Jānis maja.
īkstītis atkal atbrauc ar vēršu barību, skaita viņus un nesa-

skaita visus. Tad iet uz istabu un lūdz Jāni, lai tas uzceļot viņu
uz sliekšņa. Jānis negrib to darīt. Tad īkstītis pats uzkāpj uz

sliekšņa un lūdz ienest šo priekšnamā. Jānis atkal negrib to

darīt. Tad īkstītis pats ienāk priekšnamā, pēc tam istabā un

uzkāpj krēslā.

„ledod man aknas pasmekēt!" saka īkstītis.

„Tu gribi par daudz; man pašam ir biedri, kam taisu ēdienu."

īkstītis grib Jānim sist, bet tas, paņēmis rungu, sasit pašu
īkstīti, kas nu pārvērtās par nedzīvu žurku. Jānis, pacēlis ista-
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bas slieksni, palika žurku zem tā un noskatījās, vai tā neatdzīvo-

sies. 2urka arī atdzīvojās un aizrāpāja līdz kādam lielam akme-

nim, zem kā tad nozuda. Jānis atnāca uz istabu un, te sastapis

savus biedrus* teica viņiem:

„Es pataisīju pusdienu atraki neka jūs."

Otrā rītā Jānis sacīja: „Tagad iesim meklēt to, kas jūs sita,

un par ko jūs man nekā nestāstījāt; tu Kalnarausi, pacel šo ak-

meni!"

Kalnarausis gan mēģina celt lielo akmeni, bet nespēj. Tad

Jānis saka: „Nu, pamēģini tu, Upesūsa!" Tas arī nevarēja pa-

celt akmeni. Tāpat vēl Mežulīdzinātājam neizdevās to pacelt.

„Meģiniet visi trijatā!" saka Jānis.
Visiem trim arī neizdevās pacelt akmeni. Tad Jānis, viens pats

to pacēlis, iegāja apakšzemes alā. Te viņš ieraudzīja īkstīti, kas

bija pārvērties par čūsku un gulēja tik stipri, ka nemaz, nedzir-

dēja Jāni garām ejot.
Jānis nonāca pie Dzelzs pilsētas un, iegājis iekša, redzēja,

ka tā nav apdzīvota ar laudim. Uzreiz tur atnāk trīs meitenes.

„Kā tu šeit esi nokļuvis, Jāni? Un kā tevi čūska nesadzēla?'*

Čūska_ gulēja, kad nācu šurp," atbild Jānis.
„Šī čūska ir mūsu māte, atgriezies labāk atpakaļ, tev būs

ar viņu jācīnās. Cīņas vietā būs nostādīti divi kubli ar ūdeni:

tavā pusē būs nostādīts kubls ar nespēka ūdeni, bet čūskas pusē

kubls ar spēka ūdeni. Pārcel tu to kublu savā pusē ar spēka
ūdeni!"

Jānis jautā: „Kur šeit varēs dabūt tādu ābolu, no kā pusi
apēdis, mans vectētiņš paliks kuprains, bet apēdis otru pusi, taps
jaunāks?"

„Karalis precēs savu meitu; ej pie viņas!"

„Ka pie viņas lai noklustu?"

„Karalis sutīs savas trīs meitas ar sulaiņiem pastaigāties.
Tu iedod dāvanas sulaiņiem un aizsūti viņus uz krogu!"

Jānis paklausīja, piekukuļoja sulaiņus un aizsūtīja viņus uz

.krogu, bet pats sāka sarunāties ar karaļa meitu. Jānis viņai loti

patika. Otrā rītā Jānis iedod sulaiņiem vairāk naudas, lai tikai

viņi dzīvotu krogā. Sulaiņi dzīvo krogā zaļi. Citas māsas arī

aiziet projām, un nu Jānis lūdz no karaļa meitas zelta gredzen-

tiņu. Trešā dienā Jānis iedod sulaiņiem vēl vairāk naudas. Šai

dienā karaļa meita arī paklausīja Jāņa lūgumu un iedeva viņam

savu gredzentiņu. Jānis uzrakstīja uz kartes sava tēva un mātes

vārdus un nodeva to karaļa meitai. Ceturtā dienā Jānis lūdz_no
karaļa meitas to ābolu, kuru viņš meklēja. Karaļa meita norāva

sava tēva dārzā ābolu un iedeva to Jānim.



186

Jānis, dabūjis ābolu, gribēja tūliņ projām doties: Viņam aiz-

ejot, karaļa meita jautāja: „Vai vēl mani neapciemosi, vai neat-

griezīsies? Lai gan mani tēvs gribētu apprecēt, es tevi gaidīšu."

Jānis parnak Dezlzs pilsēta.
Kad Jānis bija aizgājis, karalis jautāja savai meitai: „Kas

noticies ar gredzentiņu?"

„Pazaudeju," atbild meita.

Karalis grib viņu precēt, bet viņa nav ar mieru, it kā tādēļ,
ka pazaudējusi gredzenu. Tad karalis jautā saviem sulaiņiem:

„Vai nebija kāds atnācis pie manas meitas?"

„Ne, neviens nav bijis," viņi atbild.

Jānis pa to laiku ..atrazdamies Dzelzspilsētā, jautā meitenēm,

vai viņš nevarētu viens pats atgriezties pie saviem vecākiem?

Tās viņam atbild, ka viņam jāpaņemot līdza karaļa meita un tad

viņš varēšot iet pie vecākiem. Jānis nu izdarīja tā, kā viņam bija

pieteikts: devās atpakaļ piie karaļa meitas un, sastapis viņu stai-

gājam, iedeva sulaiņiem naudu un lūdza to, lai viņa ietu viņam

līdza. ~Karalis tev neļaus ņemt mani iegātņos," teica Jānis.

Karaļa mejta tam piekrita un, iziedama otru reizi pastaigāties,

bija ģērbusies visskaistākās drēbēs un satikusi Jāni, aizgāja uz

Dzelzs pilsētu.
Dzelzs pilsētas meitenes teica: „Nem mus arī līdza par to.

ka esam labu padomu devušas."

Jānis bija ar mieru to darīt, bet papriekšu viņam bija jācīnās

ar čūsku. Viņas palika turpat un gaidīja, bet Jānis aizgāja uz

čūsku.

„Es tevi norišu," teica čūska.

„Sargies, ka tevi nenodurtu," atbild Jānis.
Kamēr čūska taisījās uz cīņu, Jānis pa to laiku pārnesa savā

puse kublu ar spēka ūdeni. Tā nu viņi cīnās kādu stundu. Čūska

prasa atpūsties un iet pie sava ūdens kubla, Jānis atkal iet

pie otra kubla. Tādēļ ka ūdens kubli tika pārmainīti, Jānis ieguva

lielāku spēku un cīņā nosita čūsku, iemeta viņu klintī izcirstā alā

un aizslēdza alu cieti. Paņēmis sevim līdjza līgavu un meitenes

no Dzelzs pilsētas, Jānis izgāja no apakšzemes. Ejot redz,
Dizelzs pilsētas meitenes, atpakaļ raudzīdamās, saka: „Mums pa-
liek žēl Dzelzs pilsētas."

Jānis_viņām pavēlēja izplēst lakatiņus un paņemt tajā pilsētu
līdza. Tālāk iedami, sastop Jāņa biedrus. Jānis viņiem dod

katram pa vienai meitenei, bet pats apprecē karaļa meitu. Pār-

nācis majā, Jānis pārgriež ābolu vienu pusi no tā iedod savam

vectētiņam. Vectētiņš paliek sirms un kuprains, bet apēdis otru

pusi, top jauns. Tad Jānis teica saviem vecākiem: „Esmu atve-

dis sev sievu, izlūdzos jūsu svētību!"
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Vecāki arī labprāt deva Jānim ar sievu savu svētību un vitti

dzīvo laimīgi līdz šim.

6. A. 3018. M. Kop i v š ar R. Bērziņu, Slokā. LP, VI, 115, 27,

AŠ, 11, 87 a

Vienam tēvam bijis dēls, Ansis vārdā. Māte Ansi sazīdijusi

septiņi gadi. Pēc septiņiem gadiem tēvs vedis Ansi pie liela

ozola un licis raut ārā ar visām saknēm. Šis nevarējis. Tad

tēvs pārvedis Ansi mājā un teicis sievai: „Še tev tavs dēls!

Viņš vēl par nestipru. Zīdini vēl septiņi gadi." Pēc otriem sep-

tiņiem gadiem tēvs atkaļ vedis Ansi pie tā paša ozola, lai iz-

raujot.
Ansis saķēris ozolu un izrāvis ar visām saknēm. Tagad Ansis

vairs negribējis mājā stāvēt — nokalis milzīgu nūju, ap birkavi

trīs smagumā un aizgājis pasaulē. Ceļā saticis Kalnugāzēju un

Upesgāzēju. Kalnugāzējs stāvējis lielā kalnā un gribējis Ansim

kalnu uzgāzt, Upesgāzējs gulējis upmalā un gribējis upi uzgāzt

virsū. Bet Ansis abus uzaicinājis cīkstoties, nosviedis tos un ņē-

mis sev biedros līdz.

[Nu viņi ceļojuši visi trīs kopā un nonākuši vienā pilī.] Tur

viņi pusdienu vārījuši, ar sprīdīti cīnījušies, kalna galā caurumu

atraduši, Ansi ielaiduši apakšzemē, izglābto ķēniņa meitu uzvil-

kuši ar daudz mantām augšā, bet Ansi atstājuši apakšā.
Nu Ansis apakšzemes pili ņēmies labi izstaigāt un atradis di-

bins istabā pulka velnēnu. Šiem izgriezis visiem mēles un tad

gājis arvienu tālāk un tālāk, kamēr piepēži atradies jūras vidū

uz vienu cinīti. Patlaban cinītim laidies garām liels ērglis; tas

teicis: „Ja dosi paēsties izgrieztas mēles, iznesīšu tevi uz sau-

sumu."

Labi. Ērglis nu nesis un Ansis ērgļa mugurā pametis ērglim
arvienu pa mēlei. Bet mēles sākušas jau aptrūkt un zeme bijusi
vēl labu gabalu, tādēļ Ansis gudrībā devis ērglim tikai pa pus-
mēlei. Ērglis vaicājis: ~Kā tad nu tik mazas?"

„Are, vai tad visiem velnēniem atkal līdz rīklei izgriezu? -

Citiem jau palika pa pusmēlei vēl atpakaļ."
Ērglis apmierinājies un iznesis Ansi uz sausumu. Bet drēbes

Ansim, pa apkašzemi ložņājot* bijušas noplīsušas skrandu skran-

dās, tādēļ gājis no vienas mājas uz otru par nabagu. Gājis, gājis,

te nejauši vienā mājā izdzirdējis, ka vienam stipriniekam ar ķē-

niņa meitu kāzas būšot. Nu Ansis jozis uz ķēniņa pili, lielo nūju

atstājis dārzā un pats par nabagu iegājis kāzu namā. Bet drīzi

kāzinieki uzgājuši lielu rungu dārzā un neviens nevarējis to pa-

celt] arī brūtgāns nevarējis. Brūtgāns bijis tas Kalnugāzējs, kas

iestāstījis melodams ķēniņam, ka viņš viņa meitu izglābis. Nu,
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kad nu neviens rungu nevarējis cilāt, nabags (Ansis) ies raudzīt

celt.

Bet Ansis, rungu pacēlis tīšam smēlis Kalnugazejam (brūt-
gānam) pa galvu, tā kā bijis uz reizi pagalam.

Nu Ansis izstāstījis ķēniņam īsto patiesību un apņēmis skaisto

ķēniņa meitu.

1. A. 3018. J. Egle Gulbenē. LP, VI, 115, 14 tur r>. AŠ, 11. 87b.

Viens tēvs turējis savu stipro dēlu pagrabā, jo tas lauzies pa-
saulē projām; bet dēls tomēr reiz izlauzies no pagraba, nokalis

3 birkavi smagu kūju un aizgājis pasaulē. Ceļā saticis Rīkšu-

griezēju un Kalnulauzēju un paņēmis tos līdz. legājuši vienā tukšā

mājā. Te Rīķšugriezējam, putru vārot, kamēr tie divi medījuši,

piestājies viens mazs vecītis ar olekts garu bārdu, lūgdamies:

~Dēliņ, pārael mani pār slieksni!"

Šis pārcēlis. Ne cik ilgi: „Deliņ, uzcel mani māriņa!"

Šis uzcēlis. Ne cik ilgi: „Deliņ, cel mani krāsns augša!"

Uzcēlis. Ne cik ilgi: „Deliņ, ielej man putru!"

lelējis. Ne cik ilgi: lai vēl lejot un tā vienā gabalā, kamēr

putras vairs nebijis ko dot. Bet ka nebijis ko dot, vecis sācis

pūsties un piepūties taī lielumā, ka istabā vairs rūmes nebijis un

Rīkšugriezējs izspiests laukā. Kalnulauzējam tāpat gājis.

Bet stiprajam dēlam citāds padoms bijis. Ik vecis pūties lie-

lumā, ik šis cirtis ar kūju, kamēr lielo veci sasitis tik mazu, kā

bija, un tad vēl ieslodzījis bārdu ozola celmā.

Rītā vecis bijis nozudis ellē — mazs, bet dziļš caurums vien

atlicis. Rīkšugriezējs nu sagriezis rīkstes, nopinis kurvi; un sti-

prais dēls, kurvī iekāpis, nolaidies ellē, kur atradis 3 meitas su-

draba, zelta, dimanta pilīs. [Stiprais uzvār trīs velnus un atsvabina

nolaupītās ķēniņa meitas. Rīkšugriezējs ar Kalnulauzēju uzvelk gan

izglābtās ķēniņa meitas, bet atstāj stipro apakšzemē. Tur maldī-

damies, Stiprais atrod lielu ērgļa lizdu un izglābj mazos ērglēnus
no krusas. Vecais ērglis par to apsolās iznest Stipro šai pasaulē.]

Kad Stiprais no elles ar ērgli gribējis pa jūru izkļūt, tad viņam

bijis jāgādā 12 mucas gaļas. Viņš nu velna ganiem noņēmis go-

vis, sagrābis tās pa vienai vien un cirtis pret bērzu tā, kā gala
izlēkusi no ādas laukā.

[Stiprais nu tiek uznests šai pasaulē un aiziet pie tā ķēniņa,
kam viņš izglābis meitas. Tur par meitu glābējiem izdodas Rīkšu-

griezējs ar Kalnulauzēju, grib precēt divas ķēniņa meitas un vīkšas

jau uz kāzām. Ķēniņa meitas nu uzrāda savu īsto glābēju, abi

blēži tiek padzīti, bet Stiprais apprecē jaunāko ķēniņa meitu.]
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8. A. 3018. No Gulbenes. LP, VI, 115, 14 pie z.

[Vienam tēvam bijis ļoti stiprs dēls. Viņš licis sev uzkalt

smagu dzelzs kūju un aizgājis pasaulē. Olā viņš saticis citu sti-

prinieku, Kikšugriezēju, un paņēmis to līdz. Tālāku iedami, viņi
satikuši atkal vienu stiprinieku], ko saukuši par Kalnudzinēju, un

vļņš arvienu pretkalnē gozījies saulē.

[Nu gājuši visi trīs tālāku un] iegājuši vienā tukšā mājā, tā

esot velna māja bijusi. [Cits pēc cita nu palikuši mājā ēdienu

vārīt, kamēr divi biedri gājuši uz medībām.] Nu esot ienākusi

veln i vecene un noplēsusi Kalnudzinējam matus no galvas un

Rīķšugriezējam bārdu. Bet Kalnudzinējs izmelojies, ka ar kar-

stiem taukiem noplucinājis matus, un šis [Rīkšugriezējs] atkal smē-

ķējis putru un kā karotei lūzis kāts, tā putra uzlījusi bārdai un

[bārda] noplukuši.
[Stiprais turpretī uzvarējis veceni un tā sasista aizskrējusi

projām. Nu atraduši dziļu caurumu, kur vecene ielīdusi. Stiprais
nolaidies caurumā, kur atradis trīs ķēniņa meitas sudraba, zelta

un dimanta pilīs. Viņš nogalina velnus, atsvabina ķēniņa meitas

un liek tās uzvilkt pa to pašu caurumu augšā. Rīkšugriezējs ar

Kalnudzinēju uzvelk gan ķēniņa meitas, bet atstāj Stipro apakš-
zemē. Šis pa apakšzemi staigādams, izglābj ērgļa bērnus no kru-

sas, par ko lielais ērglis to iznes šai pasaulē. Rīkšugriezējs un

Kalnugāzējs bija izdevušies par glābējiem un grib par atmaksu

precēt divas ķēniņa meitas. Stiprajam pārnākot, blēdība tiek pie-
rādīta un neīstie glābēji padzīti. Stiprais nu apprecē jaunāko ķē-

niņa meitu un dzīvo laimīgi.]

9. A. 3018. I). Ozoliņš, Ja v n-R oz ē, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 2. As, 11, 87 c.

Viens puika bijis lauvu alā vairāk nekā desmit gadi un jēlu

galu vien ēdis. Ar laiku viņam tomēr tur dzīvot apnicis un tādēļ

izgājis no alas. Bet lauva satika viņu, iepliķoja ar ķepām un ie-

dzina atpakaļ alā. Kad nu lauva gāja medīt, tad tās alas priekšā

aizvēla lielu akmeni, laj puika netiek vairs laukā. Bet puika itin

viegli novēla akmeni un atkal izgāja no alas. Tad lauva to atkal

izpļaukāja, iedzina bedrē atpakaļ un aizvēla loti lielu, lielu akmeni

alas priekšā. Bet puika ari to akmeni novēla. Un kad nu atkal

lauva gribēja viņu plaukāt, tad puika dusmās pārplēsa lauvu pa

vidu un aizgāja uz mācītāja muižu.

Mācītājs viņu pieņēma un_ sūtīja skolā. Tā puika kādu ne-

dēlu nodzīvoja, bet otrā nedēlā viņš salasīja citiem puikām visas

cepures, pacēla māju uz augšu un sasvieda cepures tur apakšā.
Kad mācītājs to dzirdēja, tas tūlīt sasauca visus puikas, lai

nedarbi sviež pie zemes un nokul, bet zēns izšķaidīja tos visus uz
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visam pusēm un nolika pašu mācītāju ari zeme. Tad mācītājs lū-

dzās, lai palaižot.

„Labi," puika teica, bet tad lai ņemot viņu līdz reizot.

Labi. Stiprais puika nu lika mācītājam, lai nokalot viņam
vāzu podu grūtu. Mācītājs nokala. Bet puika ieroci svieda gaisa

un kā sita dūri pretim, tā pārsita vāzu pa vidu pušu. Nu mācī-

tājs kala citu vāzu, divi podu grūtu; bet ari to pārsita ar dūri.

Beidzot mācītājs nokala vāzu trīs podi smagumā no visulabāka

tērauda un tā tad bija laba gan.

Tagad puika ar mācītāju gāja reizot un nogāja uz vienu kalnu.

Tur puika uzsita ar savu vāzu un tūlīt Kalnavīrs iekliedzās: „Ne-
sasit kaulus!

44

Bet puika vel iesita kalnam un tad iznāca cilvēks. Šo cilvēku

puika paņēma līdz un aizgāja uz to pusi, kur upe tecēja.

Pār upi ejot, puika atkal sita ar vāzu. Tad Upes vīrs ieklie-

dzās: „Nesasit kaulus!" un iznāca ārā. Tagad viņi bija četri ceļa

gājēji.
Un nu viņi gāja pa vienu ezeru. Tur puika atkal sita ar vāzu.

Tad Ezera vīrs iekliedzās: „Nesasit' kaulus!" un iznāca ārā. Ta-

gad viņi bija pieci oeļa gājēji.

Un nu tie gāja, gāja, kamēr nogāja pie vienas muižas. Tur

viens vecītis nesa brāgas mucu bārdā un sienu vezumu mugurā

muižas vēršiem, Ceļa gājēji sarunāja muižā par nakti palikt.

Labi. Bet tumsā tie aizgāja malkas pameklēt un Kalnavīru

atstāja mājā, lai par to laiku nokauj vienu muižas vērsi vakariņām
ko vārīt. Kalnavīrs palika gan, bet līdz ko vērsi kava — naca

vecītis un pašu Kalnavīru sakāva. Tomēr kad tie četri pārnāca,

Kalnavīrs nestāstīja, kā šim klājies.
Otra vakara palika Upesvīrs vērsi kaut, bet tam arī tāpat

gāja. Trešā vakarā palika Ezeravīrs, bet šim arī tāpat gāja.
Bet ceturtā vakarā palika puika vērsi kaut, un tiklīdz vecītis

sāka arī šo raut, tas nosita vecīti uz vietas. Tad beidzot atnāca

vēl lielāks vecis: „Kādēl to darīji?
44

„Tadel, ka gribēju!
44

Tad lielais vecis veda puiku pie smēdes sacīdams: „Vai tu šo

smēdi vari ar vienu pirkstu pacelt?'
4

Puika lūkoja un patiesi pacēla. Tad lielais vecis nobijās.

Bet puika iegāja istabā un tur atrada divas muciņas: pa labo

roku, tanī bija stipruma zāles iekšā, pa kreiso nestipruma. Puika

iedzēra no stipruma muciņas un nolika, kur nestipruma muciņa

bijusi. Kad nu ienāca lielais vecis, tas sadzērās nezinādams no

nestipruma muciņas un palika nestiprāks. Nu puika to nosita, un

ieraudzījis turpat pijoles. iesāka spēlēt. Un tur bijušas divi ķēniņa

meitas, aizvestas vecim kalpot. Kad tās dzirdēja pijoles, tad no-
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bijušas, jo domājušas, ka vecis atkal nācis viņas mocīt. Bet puika

drošināja, ka vecis pagalam un ka abas vedīšot pie tēva.

Aizvedis pie teva un dzīvojis laimīgi.

10. A. 301 B. 300. K. Ābele 1864. Valkas apkaimē, A. Bllen-

šteina kr. LP, VI, 115, 31, AŠ, 11, 93.

Kādā mācītāja valstī dzīvoja trīs varen stipri vīri, vienu sauca

Kuoasdēlu, otru Suņadēlu, trešo Meitasdēlu. Šie nesmukie vārdi

viņiem tā rieba, ka apņēmās labāk no tās valsts aiziet. Bet mā-

cītājs viņus gauži nožēloja un sacīja: lai kautko lūdzot, būšot vi-

ņiem labprāt dot. Šie lūdza vienu ceļa spieķi. Labi! Lika tūlīt

kalējam kalt, kas pieci birkavi svēra. Bet Kuņasdēls nūju svieda

gaisā un turēja roku apakšā — nūja pārlūza.

Tad mācītājs lika otru kalt, kas desmit birkavi svēra. Šī,
zemē krizdama, drusku gan ielīka, bet par to nekas, tā nūja bija
laba un nu varēja iet pasaulē.

Gāja, gāja visi trīs — atrada vienu vīru pie liela ozola stā-

vam. Kuņas dēls prasīja: „Ko tu še dari?"

„Ko es dani? — Es esmu tik stiprs, ka varu šo ozolu izraut!"

„Labi! — Paradi tad mums!"

Un viņš ņēma ozolu un izrāva ar visām saknēm, ka zeme vien

nolīgojās. Nu Kuņasdēls, kas šiem bija par priekšnieku, lūdza,

lai Ozolrāvējs viņiem līdz ejot. Labi.

Kādas jūdzes tālāk gājuši — ierauga divi kalnus. Viens bija
smilšu kalns, otrs akmiņa, un pie katra kalna stāv viens vīrs. Šie

vīri bija tik stipri, ka katrs savu kalnu varēja apgāzt un ari ap-

gāza. To padarījuši, viņi gāja Kuņasdēlam līdz.

Bet nu visi seši stiprie vīri vairs negāja pa ceļu. legāja meži!

un staigāja tālu, tālu projām, paši nezinādami, kur aiziešot. Gāja.

gāja — sestā dienā uzgāja skaistu pilsētu. Tur, visas malas iz-

meklēdami, atrada daudz mantas un visādas dārgas lietas, kādas

vēl savā mūžā nebija redzējuši; bet cilvēka neviena nemanīja.

Nu viņi norunāja, ka pieciem vīriem jāiet malkas cirstu, bet se-

stajam jāpaliek pilsētā, jānokauj vērsis un jāizvāra; kad ēdiens ga-

tavs, tad jāzvanot: jādodot ziņa, lai nāk nusdienā. Pirmo dienu

palika Ozolrāvējs mājā, tas bija no visiem tas švakākais. Un tā

viņš nokāva vērsi, izvārīja un gribēja iet zvanītu, lai biedri stei-

dzas pie maltītes. Bet te izlīda no cauruma aršīnu garš vī-

riņš ar trīs aršīnu garu bārdu un lūdza, lai viņam ar(i) dodot

virumu pabaudīt. Ozolrāvējs deva. Bet šis uz reiz izēda podu

gluži tukšu un vārītāju gauži sakāva, turklāt vēl piesacīdams: ja

viņš rītu ar(i) še būšot, tad šo pagalam nositīšot.
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Nu Ozolarāvējs ātri steidzās otru vērsi sataisīt; bet gala ti-

kaj pusviru bija, kad biedri atnāca. Šie pavāru gauži pārsmēja,
ka nav varējis laikā izvārīt. Viņš cieta klusu.

Otra diena palika Smilšukalnagazējs maja, tam ari tāpat gāja
kā Ozoirāvējam.

Bet sestā diena palika Kuņasdēls maja par pavaru. Un ka nu

ēdiens bija gatavs, izlien atkal mazais vīriņš un prasa smekēt.

Kuņasdēls tam dod gabaliņu maizes un tīšu nomet zemē. Šis

lieksies pakal; bet Kuņasdēls nu ar savu ceļa spieķi sakauj viņu
tīri plāskanu un iespīlē mēli ar garo bārdu akmeņu starpā,

lai vīriņš neaizbēgtu, un tad pats iet tornī zvanītu.

Malkas cirtēji atnākuši, gauži priecājās, ka ēdiens laikā ga-

tavs un viņu ienaidnieks ar(i) rokā. Nu sāka cits citam stāstīt, kā

viņiem ar vīriņu bija klājies, jo visiem pieciem gluži tāpat bija

gājis kā Ozolarāvējam. Bet kamēr šie savus notikumus stāstīja,
mazais vīriņš izvilcis mēli un bārdu no akmiņu starpas, paņēmis
vēl lielo ceļa spieķi līdz un ievilcies pa caurumu ellē iekšā.

Nu neka cita darīt — pataisīja no lūkiem garu vindu un ie-

laida Kuņasdēlu ellē, lai uzmeklē un nonāvē mazo vīriņu.

Kuņasdēls, tur nonācis, ieraudzīja trīs lielus kublus un vienu

gauži lielu meitu. Tā sēdēja un adīja. Kuņasdēls prasīja: „Kas tie

par kubliem?"

Meita atbildēja: „Tas viens kubls ir tāds, ja viņā ielec un no-

mazgājas, tad paliek tik stiprs kā neviena pasaulē vairs nav. Tas

otrs kubls ir tāds, kas viņā ielec, tas tūlīt noverd. Bet kas tre-

šajā kublā ielec un nomazgājās, tad paliek tik skaists kā neviens

pasaulē."

Kuņasdēls nu ņēma stipruma kublu, ielika noverdamā kubla

vietā un noverdamo stipuma kublu vietā. Tālāku gājis, viņš at-

rada mazo vīriņu, jeb labāk(i) sacīt: veco vel(n)u — mazā kam-

barītī debess gultā gula(m). Šis, pamanījis Kuņasdēlu nākam,
tūlīt steidzās ielēkt stipruma kublā; bet par nelaimi ielēca nover-

damajā kublā un tur dabūja savu galu.

Bet par to laiku Kuņasdēla biedriem bija atsprucis vaļā vindas

gals. Nu viņš nezināja, kā no elles ārā tikt un prasīja lielajai

meitai, lai tā pasakot.
Šī teica, lai liekot vienu kublu uz otru, tad varēšot pa tiem

uzkāpt. Labi. Salika kublus; bet nu atkal nelaime — trūka pa-

kāpeles. Tad viņš izrāva lielajai meitai gurnu, to uzlika kublam

virsū un nu tika ārā.

Bet vecajam vel(n)am bija trīs dēli: viens ar seši, otrs ar

deviņi un trešais ar divpadsmit galvām. Šie nebija par to laiku

mājā, kad Kuņasdēls bija ellē. Mājā atnākuši, viņi atrada ka
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tevs nomiris un masai gurns izrauts. Par to viņi varen izbijās un

apņēmās atriebties.

Un pec kādam dienam krauklis naca pie Kuņasdela ar ziņu,
ka vel(n)s ar sešām galvām pulksten 12tos būšot nākt kauties.

Kuņasdēls nu uzkāra nama vidū autu un piesacīja saviem

biedriem, iai paliek nomodā un lai lūkā: kad no auta asinis pil, tad

lai steidzas viņam palīgā. Atnāca vel(n)s — abi norunāja: kuru

pirmāk līdz kaklam zemē iedzīšot, tam galva nost ar zobiņu! Nu

karoja, karoja — Kuņasdēls uzvārēja un nocirta vel(n)am vis(a)s

siešas galvas.
Te otrā dienā vārna ar ziņu klāt, lai Kuņasdēls sataisoties,

būšot vel(n)s ar deviņām galvām nākt. Atnāca vel(n)s, kāvās

atkal, un šoreiz arī gan Kuņasdēls uzvārēja, bet viņam ievainoja
gauži labo roku. Viņa biedri visi gulēja, tāpēc neredzēja, ka no

auta asinis pilēja.
Trešā dienā (pa)deva ērglis ziņu, nu būšot ar divpadsmit

galvām nākt. Bet tagad Kuņasdēls gauži piesacīja saviem bie-

driem, lai paliekot nomodā un lai lūkojot, vai no auta asinis nepil.

Atnāca vel(n)s, sāka kauties — šoreiz Kuņasdēlam gauži
slikti vieicās: vel(n)s arvienu dziļāki iesita viņu zemē. Gan no

auta asinis pilēja, bet biedri neredzēja — tie bija aizmiguši. Jau

Kuņasdēls bija iesists līdz krūtim zemē, bet vel(n)s līdz celkau-
liem vien. Tad Kuņasdēls norāva labās kājas zābaku un svieda

uz to ēku, kur biedri gulēja. Jumta stūris no sviediena gan ie-

līka, bet biedri vēl neuztnļodās. Tad svieda ar kreisās kājas zā-

baku, ka jumts un griesti uzkrita šiem virsū —

un biedri uzmo-

dās un redzēja, ka no auta asinis ar skādeli tek. Tūliņ katrs

paķēra savu zobiņu un steidzās palīgā. Jau Kuņasdēls bija līdz

padusēm zemē, vel(n)s līdz krūtim, kad šie atskrēja un visi seši

sāka vel(n)am pa galvām dot. Drīz vien vel(n)u iedzina līdz ka-

klam zemē un un nocirta visas 12 galvas.

11. A. 3018. Vīkselē. LP, VI, 115, 31 piez. AŠ, 11, 93 piez.

[Viens stiprs puisis reiz aizgājis pa pasauli staigāt. Tā ie-

dams, viņš vispirms] saticis Ūdensgulētāju, kas gribējis ūdenim

aizgulties priekšā, lai netecētu tālāk un lai augšgalā visi apslīktu.
Tad saticis arī Kokurāvēju un Striķuvijēju. Striķuvijējs vijis tādu

striķi, ka var apmest visiem kalniem un kalnus ieraut lejā.

[Šos visus trīs puisis paņēmis sev līdz. Visi četri nu nonākuši

kādā mājā, kur kūtī gan bijis daudz vēršu, bet cilvēka tur nere-

dzējuši neviena. Nu viņi norunājuši, ka trim jāiet malkas cirstu,

bet ceturtajam jāpaliek mājā, jānokauj vērsis un jāizvāra pus-

diena. Pirmā dienā palicis Udensgulētājs mājā. Tikko gala bijusi

izvārīta, ienācis mazs vīriņš ar garu bārdu, sakāvis vārītāju, iz-
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ēdis visu gaļaspodu un aizgājis. Gluži tāpat izdevies arī Kokurā-

vējam un Strikuvijējam nākošās dienās. Ceturtā dienā palicis

puisis mājā par pavāru. Tas nu pats sakāvis mazo vīriņu un ie-

spīlējis viņa bārdu akmeņu starpā. Vīriņš tomēr izrāvis bārdu,
aizbēdzis un ielīdis kādā alā. Četri ceļotāji dzinušies šim pa pē-

dām pakal un atraduši to alu. Striķuvijējs nu novijis no lūkiem

garu virvi, un ar to virvi ielaiduši puisi alā.]

Stiprais puisis saticis apakšzemes pirmajā mājā meitu, tā

teikusi: „Apžēlojies, ej projām! Mans vīrs ir mežacūka (kuilis),
kad tas pārnāks, saplēsīs tevi gabalos!"

Bet puisis mežacūku nositis. Gājis uz otru māju, tur tā meita

teikusi, ka viņas vīrs esot Lācis. Kad nositis lāci, tad gājis uz trešo

māju, un tās meitas vīrs atkal bijis lauva. [Puisis nositis arī

lauvu.]

[Ūdensgulētājs, Kokurāvējs un Striķuvijējs uzvelk gan trīs

izglābtās ķēniņa meitas augšā, bet atstāj stipro puisi apakšzemē.

Viņi izdodas par glābējiem un taisās par atlīdzību jau precēt tās

ķēniņa meitas. Stiprajam puisim tomēr izdodas izkāpt no alas

laukā un nu katrs dabū savu pelnītu algu.]

12. A. 3018. T. Štaueris lecavā. LP, IV, lv, 5. AŠ, 11, 87e.

Vienam tēvam trīs dēli: Stiprais, Gudrais un Sudmalāzis.

Stiprais citur neguļ kā uz krāsns. Rieiz Stiprais noķer uz krāsns

augšas divpadsmit circeņus un nes uz jūru slīcināt; bet jūrmalā
circeņi lūdzās: „Puisīt, Siprais, neslīcini mūs, mēs nedienās tev

palīdzēsim!"

Stiprais palaiž circeņus vaļām un griežas uz māju. Bet pus-

cēlā pamana lielu riju un pie šīs rijas daudz vēršu bez gana. Sti-

prais apmetas rijā uz dzīvi un sāk vēršus ganīt. Viņam Mājas labi.

Pēc laba laika abi brāli, Gudrais un Sudmalāzis, nāks šo rijā āp-
sērst. Bet brāļiem brīņum ari iepatīkas tur rijā dzīvot. Sarunā

visi trīs kopā dzīvot un proti tā: katru dienu divi ies citur kur

maizi papelnīties, trešais paliks mājā vēršus ganīt un vakariņas iz-

vārīt.

Pirmo dienu palika Sudmalāzis mājā un jau laiku uzlika vaka-

riņas. Bet līdz ko vakariņas gatavas, te, vadzi, līdīs viens vīrs

ar garu, garu bārzdu pa vārtiem iekšā. Siena kaudze vīram uz

muguras un laiva, pildīta ar ūdeni, padusē. Vērši tūliņ apkārt,
noēd siena kaudzi, izdzer laivu un vīrs nu posīs uz iekšu, uzprasī-

dams Sudmaļāzim, lai atvēlot no katliņa iestrēbties.

Kādēļ ne — lai pastreb. Bet še tev! Vīrs izrijis visu katliņu:
ne nu vakariņas pašam, ne brāļiem. Sudmalāzis sāk nekauņu
bārt. Bet vīrs sagrābj ar vienu roku Sudmalāzi, ar otru roku pa-

cel krāsni uz augšu un uzlaiž Sudmaļāzim virsū. Šis kunkst un
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sten apakš krāsns, bet vīrs aiziet zobodamies: „Kuš, kuš, dels,

nevajaga stenēt, tas jau nebija tavs ēdiens!"

Parnak nu brāļi, šis mocās uz posta un ludz, lai pestījot.

Stiprais pacel krāsni un izlaiž brāli.

Otra diena Gudrajam kārta palikt māja vakariņas vārīt. Bet

Gudrajam ar visu savu gudrību izgāja gluži tāpat, kā Sudmaļāzim.
Trešā dienā paliks Stiprais mājā. Viņš uzliek vakariņas un

sāk gaidīt brāļus. Bet līdz gandrīz vakariņas gatavas, te līdīs

vīrs ar siena kaudzi uz muguras, ar laivu padusē pa vārtiem

un kops vēršus. Stiprais tik noskatās, lai nu izkopjas ari. Uz

vienu reizi nāks šis ar visu savu garo bārzdu istabā un prasīs

vakariņas.

„Ja, tulin!" Stiprais atbild, „drusku vel jāpavāra; palīdzi labi

aši man malku paskaldīt, tad ēdiens būs viens divi gatavs!"

Stiprais nu paņem cirvi un iecērt līdz pietam resnā, resnā

ozola klucī, pie kam tīši gorās, it kā nevarēdams vairs cirvi

izvilkt.

„Vadzi, garbarzdi! paskaties plīsuma, kas tur, ka nevar iz-

dabūt!" Stiprais ierunā.

Vīrs skatīsies arī; bet to darot, garā bārzda iekļūst plīsumā,

Stiprais kā zibins, nu izrauj cirvi un bārzda visa iesprūst klucī. Ak

tu manu dieniņu, to vajadzēja redzēt, kā vecis tagad raustīdamies

ar kluci aizgāja, grāvis vien palika pakaļā.
Pārnāk abi brāli brīnīdamies, tur tāds dziļš grāvis gadījies.

Pēc vakariņām Stiprais pierunā brāļus pa grāvi vien iet gar-

bārzdim pakal, redzēt, kur aizvilcies.

liet, iet, atron dziļu caurumu, kur nogrimis ar visu kluci. Ko

nu? Sarunā beidzot laisties pakal. Stiprais uztaisa lielu kurvi,
kur iesēsties, otri atkal sarauga trīs vezumi valgu, kur kurvi ie-

siet. Beidzot Stiprais sēdīsies kurvī, nosacīdams cieti, lai laiž pa-

mazām un lai velk augšā, kad valgu apakšā pakustināšot. Labi.

Stiprais laižas, laižas kā bezdibinī un tik pēc ilga laika notop citā

pasaulē, skaistas pils priekšā. leiet pilī — tur viena meita priekšā.
Tā saka:

„Cik nelaimīgs, kas te iekļuvis, pārnāks mans kungs, tas sa-

šķaidīs tevi ar zobiņu. Bet klausi mani — būs labi. Redz, te

būs divas mucas: vienā ir stipruma, otrā nestipruma zāles. Pa-

vel stipruma zāles pie manas gultas un nestipruma pie durvim, tad

ieņem labu malku no stipruma zālēm un raugi šo zobiņu kustināt.

Stiprais tā izdara un kustina zobiņu —ja — iet tā lieta. Nu

gaidīs meitas kungu, velnu, mājā. Pārnāk tas — Stiprais šo jau
pazīst.

„Ko tu te meklē?"

„Gribu atkal tevi klucī bāzt!" Stiprais atbild un krauj ar zo-

biņu. Velns nopurinās un skrej pie mucas stiprumu iekampt, bet
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pārskatījās: pieskrēja pie nestipruma mucas un sakampās nesti-

pruma zāles.

Stiprais krauj otrreiz ar zobiņu — velns jau pakrīt, krauj
trešo reizi — velns pagalam. Meita priecīga, bet Stiprais saka:

„Pan to, ka izglābu, tev jāapsolās pie manis nākt!"

Meita apsolās un izstāsta, ka citās istabās vēl esot viņai abas

māsas un ka visas trīs esot ķēniņa meitas. Stiprais tūliņ grib
iet iekšā pie māsām, bet meita atsaka:

„Papriekšu ņem no manis šo olu un paglabā labi! Redzi, tai

olā vari, ja pasit ar pirkstu trīs reizes par resno galu, ievelt visu

šo skaisto pili. Bet ja trīs reizes pasit ar pirkstu pa tievo galu,

tad acumirklī izskrien divpadsmit gariņi (tie bijuši tie circeņi, ko

jūrā gribējis toreiz slīcināt) un padara, ko tik vien vēlies."

Stiprais paņem olu, uzmeklē abas māsas un tad steidzas pie

cauruma, lai vilktu augšā. Papriekš uzvelk abas māsas un nu

vilks viņa brūti. Brūte iesēžas kurvī un atgādina: „Kādēļ ne-

atmini, ko mācīju!" Šis atminās un tā tūlīt pasit olai pa resno

galu. Skaistā pils ieveļas olā, ka novārās vien. Nu sēdīsies

Stiprais kurvī, bet brāli, blēži tādi, palaiž valgu vaļām un Stiprais,

klupdams krizdams, atnāk pa caurumu atpakaļ. Ko nu? Nu iet,

nu skatās kā muļķis, bet nav un nav neviena, kas palīdzētu. Bei-

dzot kādā mežmalā ierauga kādu lielu ligzdu ar tik lielām olām,
kā bērnu galvas. Kamēr olas apskatās — nāk briesmīga krusa.

Stiprais pārkrīt ligzdai pāri, nogaidīdams negaisu pārejam. Vēl

negaiss nebij ne mitējies, te pārskrien varens putns, vairāk pēc

ērgļa un sacīs: „Paldies, ka apsedzi manas olas un izglābi no

krusas; savā mūžā to tev neaizmirsīšu, palīdzēšu, kur vien va-

rēdams".

„Ja jau esi palīdzētājs, palīdzi tulin! Man jātiek no tejienes
ārā uz pasauli. Saki, kā lai tieku?"

„Maza lieta, iznesīšu tevi! Tik sašauj paris mucu putnu gaļas,

ar ko mani uz ceļa pabarot."

Stiprais sašauj divas mucas putnu gaļas un nu'kāps putnam

mugurā. Putns laižas trīs dienas no vietas un ēd kā traks. Tre-

šajā dienā gaļas aptrūkst un tā acumirklī abi atkrīt atpakaļ, kur

bijuši. Nu sašauj trīs mucas putnu gaļas un laižas atkal sešas die-

nas. Sestajā dienā var jau šo pasauli saredzēt. Te, par nelaimi,
atkal aptrūkst gaļas. Nekā darīt — Stiprais klusām izgriež sev

kājai ikrus un pabaro ar to pašu kumosu, kamēr tad vienreiz ar

mokām notiks gan šinī pasaulē.

„Vadzi, ka beidzamais gaļas kumoss tik gards gadījās?" putns

ieprasīsies.

„Tie bij manas kājas ikri, jo muca aptrūka gaļas."
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„Vai traks, tas neiet!" putns atsaka un atvemj ikrus atpakaļ.

„Dod kāju šurp, pielikšu klāt un appūtīšu."
Putns pielika ikrus, appūta un bij atkal viss labi; viņš aiz-

laižas un atstāj Stipro vienu pašu.

Nu Stiprais nezin, kur iet, kur palikt. Beidzot iekrīt ola prātā.

Pasit trīs reizes uz tievā gala — divpadsmit gariņi ārā: ko pa-

vēlot?

„Kaut zinātu ceļu turp, kur mana brūte!"

Gariņi parāda ceļu. Stiprais aiziet klusiņām ķēniņa pils tu-

vumā un apmetas vienā būdiņā pārdomādams, ko nu iesākt. Te

otrā rītā nāks gar būdiņu viens cilvēks raudādams.

„Kadel raudat?" Stiprais uzprasa.

„Ja, kā neraudāšu? Viens ķēniņa znots pavēlēja man zelta

kurpes gādāt. Tam ķēniņam pavisam divi znoti uzklīduši un abi

grib jaunāko princesi dabūt. Tad ķēniņš teica uz znotiem, kurš no

abiem varēšot tādas kurpes uzdabūt, tam atdošot jaunāko prin-
cesi par sievu".

„Nekas, es tev gadašu divi pari zelta kurpju. Dod katram

znotam vienu pāri, redzēs, kas tad tur iznāks".

Stiprais pasit trīs reizes olai uz tieva gala un tā tulin gariņi
ārā: ko pavēlot?

„Atnesiet divi pāri zelta kurpju!"

Viens, divi — kurpes klāt. Raudātājs pārnes kurpes abiem

znotiem. Atkal jukumi: kuram nu dot, kuram ne?

Trešā rītā nāks gar būdiņu tas pats cilvēks raudādams.

„Nu kas tev nu ko raudāt?"

„Ja, viens ķēniņa znots pavēlēja man tādu pili uzcelt, kāda

nekur nav redzēta,"
„Ej uz mājām un pasaki, ka pils še šinī vietā būs, lai nāk tik

visi uz kazām".

Stiprais pasit olai pa resno galu un tā tūliņ pils no olas ārā,

tik skaista, kā nekur redzēta. Vecā būdiņa diezin kur palikusi.
Otrā dienā nāks kāzinieki, ka čum un kust, uz zelta pili. Stiprais

nostājas durvīs un klausās. Nevar neko labi nodzirdēt, tik dzird,

ka kāziniekos divi strīdās; viens saka: „Es pili gādāju!" Otrs

atkal: „Ne, es pili gādāju — man pieder jaunākā princese!"
Pienāk nu tuvāk, vadzi, Stiprais nevar vairs noturēties; viņš

skrien pretim un uzkliedz: „Ne, ne, es šito pili gādāju!"
Jaunāka princese ierauga Stipro un ta tulin gar kaklu:

„Tas mans brūtgāns, tam solījos, tas mus izpestīja — tie divi

tik blēži!"

Keniņš to redzēdams, saskaitās uz tiem diviem un grib mai-

tāt nost, bet Stiprais saka:

„Piedod viņiem, viņi mani brāli!"
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Ķēniņš piedod arī. Un nu bija kazas trejejas: Stiprajam ar

jaunāko princesi un abiem brāļiem ar tām otrām princesēm.

13. A. 650 A. 301 B. J. Gobz i n š Durzupē. LP, IV, 1, 4v. AŠ, 11, 87 f.

Viena māte nelaida savu mazo dēlēnu nemaz ārā. Vienu

dienu māte plūc kaņepes. Citi bērni lēkā pa dārzu, bet mazajam

dēlēnam jātup istabā. Uz vienu reizi dēlēns pakāpsies pie loga
un skatīsies, kur māte. Māte aiz kaņepēm to nevar ieraudzīt, bet

citus bērnus gan ierauga, kā tie priecīgi lēkā. Un tā dēlēnam/ie-

šausies prātā arī palēkt ar citiem kopā. Viņš izskrien laukā. Bet

citi bērni tūliņ pilnā kaklā: „Ansi, Ansi, nenāc laukā, māte ie-

raudzīs!"

Bet Ansim viena maksa. Sācis tūliņ dauzīties, sagrābis citus

bērnus un nosviedis pa kārtai vien gar zemi, tādēļ ka bļāvuši vi-

ņam virsū. Šie iesāk visi pinkstēt, māte izdzird lērumu un ie-

dzen Ansi ar negodu istabā. No tās reizes māte nelaidusi ne par

ko Ansi vairs laukā pie citiem bērniem. Ansis audzis viens pats

siltā istabā līdz desmitajam gadam un bijis tik stiprs kā brīnumi.

Desmitajā gada Ansis saka uz mati: „Mcm', dod man jaunas

drānas, iešu amatā!"

Māte iedod drānas un šis aiziet. Uz ceļa satiek baltu vīriņu;
tam Ansis paprasa, kādā amatā vislabāki iet?. Vīriņš atbild; „Ka-
lēja". Labi. Ansis noiet pie kalēja un salīgst par amata puisi.

No rīta kalējs liek Ansim plēšas pūst. Ansis pūš, pūš, bet

sapūš par stipru, plēšas pārplīst. Nu liek priekšā sist ar dižāmaru.

Ansis sit, sit, bet dižāmars sašķīst un lakts iemejas zemē, ka ne iz-

vilkt, nei pabūt. Kalējs, to redzēdams, atraida Ansi uz pēdām,
lai iet, kur grib.

„Kur taču lai eimu?" Ansis uzprasa.

„Ej malku skaldīt!"

„Malku skaldīt! Nu labi, bet kādas amata lietas tur vaja-
dzīgas?

„Cirvis un ķīlis".

„Ciirvis un ķīlis! Nu labi, tad nokal man, kalējs būdams, šos

ieročus! Un vai dzirdi? Kad jau nu vienreiz kal, tad uzkal arī

man ceļa nūju piedevām."

Kalējs nu uzkal birkavu smagu cirvi, birkavu smagu ķīli, bet

Ansis pasmejas: „Neķēmojies, kalēj! Ko es ar tādiem lai iesāku?

Kal taču, ka nav par kaunu!"

Kalējs nu uzkal divi birkavu smagu cirvi un trīs birkavu

smagu ķīli; Ansis paņem, pagroza: jāiztiekot, kādi nu ir — ir.

Beidzot kals nūju veselu divi birkavu smagu; bet Ansim tas

nekas. Kā ņem, tā saloca pasmiedamies. Liks vēl birkavu klāt,
Ansis atsaka: par maz gan esot, bet raudzīšot iztikt.
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Nu iet, iet ar amata lietām ilgu laiku, nekur darba atrast.

Beidzot pie viena kunga atradīs gan. Tūliņ nolīga; bet pavisam
savādi: Ansim jādzīvo pie kunga tik ilgi, kamēr kungs nav attei-

cis, un kungam vajaga būt ar Ansi tik ilgi mierā, kamēr Ansis vi-

ņam nav atteicis. Bet kurš no abiem pirmais atteic, tas dabū ar

plauksti gar ausi tā, lai saprot.

No rīta kungs iedod Ansim savu cirvi, lai ejot ozolu celmus

skaldīt. Ansis paņem kunga cirvi un tāpat pacilās. Bet kunga
cirvis aiz viegluma sprūk no rokām un tā pāri par diviem jumtiem

trešajā ēkā līdz pietam sienā iekšā. Kungs pabrīnās, bet Ansis

paķer savu cirvi ar ķīli un sāk skaldīt. Saskalda visus ozola cel-

mus
— vēl nav ne pusdiena. Kungs brīnās, bet Ansis neko — lai

dodot pusdienu. Kungs uzliek klaipu maizes, spaini alus, bet An-

sim tas tik tā uzkodām.

Pavakarē Ansim jāiet citiem līdz malku cirst. Aiziet mežā,

citi vīri cērt egles nosvīduši, bet Ansis brīnās. Viņa māte tik

resnas kaņepes plūkusi un šie dzīvojot ar cirvjiem. Citi domā, ka

Ansis pa jokam runājis, un tādēļ zobojas pretim, lai raugot mātei

pakal darīt.

~Labi!" Ansis atcērt un tā tūliņ: kuru egli ņem — ārā. Šie

visi kauna dēļ dabū no kājām atridēties, lai nenosit un nedomā
vairs ne vārdiņa iepīkstēties. Bet Ansis, izrautās egles sasējis

kūliņos, nostata dubiņās. Līdz vakaram viss kunga mežs izravēts

un vienās dubiņās sakrauts. Kungs traks par izpostīto mežu un

gudro gudrodams, kā Ansi labi izķircināt par to.

No rīta kungs agri kājās, pavēlēdams Ansim vienam pašam
līdz vakaram mežu pārvest. Ansis paņem zirgu, uzkrauj vienu

dubiņu — zirgs nevar pavilkt. Nekā darīt — dusmās izrauj zirgu
no ilksim, uzsviež uz vezuma un velk pats dubiņu ar zirgu mājā.
Apgāž to vezumu — jau ceturtā dala sētsvidum pilna. Pārvelk

otru vezumu — jau pusē pilns. Pārvelk vēl — jau gandrīz pilns.
Nāk nu beidzamais vezums — nekur vairs likt. Kungs traks un

atraida Ansi uz pēdām. Bet Ansis par velti projām neiet — lai

turot ģīmi gatavu — būšot zvelt ar visu plauksti. Kungs ne par ko,

viņam līgums tik smalki neesot jātura. Ja gribot, lai sitot tad ar

mazo pirkstiņu.

„Vienalga!" Ansis domā un krauj arī ar mazo pirkstiņu. Bet

pietika ir ar to. Kungs izsprāga caur divām sienām un pret trešo

sienu slapjš vien palika.

Ansis paņēma savas lietas un aizgāja.

let, iet, beidzot viena kalna malā domā atpūsties. Nūja pa-
liek uz ceļa un šis tik ilgi gulšņā, kamēr iemieg. Uz vienu reizi

brauks divi dzelzsvedēji garām; bet Anša nūja uz ceļa — nevar

pari tikt.



200

„Pag!" tas viens iedomājas, „kamēr viņš guļ aizmidzis, cel-

sim nūju uz vezumu, būs varens dzelzs gabals. Izceļas viens —

neiet, izcelsies abi — neiet. Ko nu? Ne pacelt, ne garām tikt.

Nekā darīt — modinās šo augšā, lai ridētu nūju no kājām. Ansis

pamožas smiedamies: „Un tad jūs, pieauguši cilvēki, nevariet ne

nūju pacelt; es jau jūsu dzelzs vezumu kalnā uzvilktu, ne vēl nieka

nūju pakustināt"..

Šie netic, ka Ansim iespējams dzelzs vezumu kalnā uzvilkt.

Bet Ansis, kā celsies, tā atrauj zirgus no priekšas, uzliek vēl ir

pašus vedējus uz dzelzs vezuma un sāk vilkt. Tas nebij ne ap-

skatījies — vezums kalnā, un šie nu stāv ar platām mutēm brī-

nīdamies.

Bet Ansis, dienas vidu izgulējies, aizgāja tālāk un satiek di-

vus stiprus vīrus: Kalnugāzēju un Akuracēju. Šos Ansis paņem

līdz un nu tik sukā iet. Otrā rītā ierauga varenu pili. leiet iekšā

— nevienas dvēselītes. Apskatās pa citām ēkām — kūtī vēršu,

govju, aitu papilnam, bet neviena kopēja.

„Nekas", Ansis doma, „lai Akuracejs nokauj vienu vērsi un

izvāra uz pusdienu, mēs ar Kalnugāzēju iesim mežā pamedīt".

Labi. Akuracējs nokauj vērsi, izvāra, uzklāj galdu un gaida
šos mājā. Te — kur gadījies, kur nē — lien mazs vīrelis ar garu

garu bārzdu pa vārtiem uz kūti. Siena kaudze tam uz muguras,

ūdens vāts padusē. lelīdīs kūtī, noliks siena kaudzi lopiem priekšā,

ilies ūdeni silēs un nu nāks uz pili saukdams: „Cel mani pār
slieksni, £cl pār slieksni]"

Akuracējs, nekā ļauna nedomādams, pārcel šo pār pirmo
slieksni; bet nekā bļauj atkal, lai ceļot pār otru slieksni. Pārcel
nu pār otru — vadzi vīrelis sparā: tūliņ pie izvārītā vērša klāt un

nu tik ņemas rīt.

Akuracējs negrib vēlēt, bet še tev: vīrelis pakampj Akura-

cēju, iznes laukā, pacel pils pakšķi, pabāž apakšā un nu laidīs visu

pili virsū. Par laimi Akuracējs vēl laikā izmanās, ieklupdams —

iekams pils vēl nebij nolaista — neredzot pils pagrabā.
Pārnāk nu šie abi no medībām — ne vērša, ne arī Akuracēja

vairs; tik dzird, ka viens apakš grīdas vaimanā. Pacel pagraba

durvis, ak Ju brīnumi! Akuracējs tup sadēdējis un vēl melo, ka

pagrabā, pēc vīna nākdams, esot iedzēries un tādēļ nespējis vērsi

izvārīt.

Nu, nekas. Pienāk rītdiena. Tagad Kalnugāzējam kārta

vērsi vārīt, un šie abi atkal aizies medībās. Bet Kalnugāzējs ne-

bij ne labāks, ne silktāks par Akuracēju: tam gluži tāpat ar vā-

rīšanu.

Nekas. Treša diena ies Kalnugāzējs ar Akuracēju medīt un

Ansis paliks vērsi vārīt. Un lūk, cik tādam vīram veicās! Itin
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ātri vērsis nokauts, izvārīts un uz galda salikts. Bet uz reizi lī-

dīs tas pats garbārzdis an siena kaudzi uz muguras, ar ūdens

vāti padusē, lopus kopt. Ansis tik noskatās. Pa tādam brīti-

ņam vecais blēdis sāks tik saukt: „Cel mani pār slieksni, cel pār
slieksni!"

„Kas? Pats velns, tevi te dzinis, tas lai tevi ceļ pāri, es gan

ne", Ansis atbild. Bet garbārzdis ilgāki negaida, pārkāpj pats pār

slieksni un klāt pie vērša. Ansis grūž nost, bārzdainais turās

pretim. Bet nieki nelīdzēja. Ansis samizoja mazo garbārzdi labi

ar nūju, paķēra savu cirvi ar ķīli un aizstiepa tēviņu pie resnā

ozola. Tur ieplēsa ozolam lielu spraigu, aptina mazajam bārzdu

gar ķīli un iedzina ozolā, cik stipri vien varēdams.

Pārnāk šie no medībām, paēd vērša galu un nesaka ne vār-

diņa; bet Ansim smiekli vien nāk, kā gribās rādīt ko izdarījis.
Beidzot vedīs arī šos pie ozola. Noiet tur, Ansis rāda un smejas,
bet šiem abiem tūliņ atriebties prātā. Paķer velējamos un nu tik

zilina mazajam garbārzdim mugurupar to, ka gribējis viņus ar pils

pakšķi nospiest. Mazais ciešas, ciešas, beidzot saņem spēkus, ap-

ķer ozolu, izrauj ar visām saknēm un prom uz avotu, kurā acu-

mirklī nozūd ar visu ozolu.

„Kad tevi nelabais!" Ansis sukojas, «palaidām ka nieku vaļa.

Pag, pag, tā tas neiet — līdīšu pakal."

Un nu Ansis liek nokaut trīsdesmit vēršu. No_ trīsdesmit

vēršu ādām liek novīt garu tauvu un tad laidīsies avotā iekša, no-

teikdams, lai velk viņu augšā, kad tauvu apakšā pakustināšot.

Nolaižas zemē, vecais garbārzdis gul ar visu ozolu skaistas

pils priekšā un nesaka uz Anša ne vārdiņa, cik dusmīgs, ka nav

spējis bārzdu izraut. Ansis ieiet pilī un atron daiļu ķēniņa meitu

pieķēdētu. Ansis prasa, vai meita negribot vaļām tikt.

Gribot gan, bet neviens nemākot ķēdi atraisīt: tik garbārzdis

to darbu protot.

Ansim meita brīnum patika, viņš saka: „Ja tu man solies par

brūti, tad atlaidīšu tevi!"

Meita ar mieru. Nu Ansis aiziet laukā un saka uz garbārzdi:

„Ja tu man neteiksi, kā pieķēdēto meitu var atlaist, tad es tevi

maitās sasitīšu!"

Garbārzdim paliek bail un viņš pasaka: „Novelc meitai gre-

dzenu, apņem to trīs reizas ap ķēdi, tad ķēdes pašas atraisīsies."

Tā notiek. Ansis beidzot iebāž zelta gredzenu, ko meitai

novilcis, savā kabatā un nu ved atpestīto pie) cauruma, lai velk

augšā. Uzvelk meitu, nāk tauva otrreiz Ansim zeme. Bet Ansim

iekrīt gudrība prātā: viņš grib redzēt, ko tie doma, un tadeļ ie-

sien akmeni tauvā, lai velk to pa priekšu. Un skat! Tik pusē uz-
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vilkts, akmens nak dārdēdams atpakaļ ar visu tauvu. Butu iesē-

dies Ansis — pagalam kā nieks.

„Ak tu blēži tādi!" Ansis nospļaujas un aizlobj pie garbārzda

pēc padoma. Garbārzdis negrib nekā teikt, bet Ansis sola lu-

patās sist, ja neteikšot. Beidzot teiks ari:

„Aizej mežmala, tur bus ērglis, tas tevi pārnesis jūrai pari."

Aiziet pie ērgļa — ja, šis būs gan nesējs; bet Ansim tik jā-

nokaujot trīsdesmit aitu, ar ko uz jūras ērgli pabarot; jo ik reizi

ērglis galvu pagriežot, ik jāiemetot knāblī pusaita.

Labi. Nu laižas pār jūru deviņas dienas, deviņas naktis. Bei-

dzot, gandrīz jau malā, ērglim aptrūkst ko iemest. Ansis nocērt

ar cirvi sev pirkstu un iemet to. Malā ērglis prasīs, kur Ansis to

beidzamo kumosu ņēmis, tas bijis loti gards. Ansis izteic patie-
sību. Nu ērglis atvēmis pirkstu atpakaļ, pidicis pie nocirtuma un

pataisījis atkal veselu.

„Bet ar kadu labumu lai nu tev atmaksāju par nesumu?"

Ansis prasa ērglim.

„Vairāk neka — uzsit man trīs reizes par galvu!"

Ansis gan brīnās, bet tomēr darīja. Un re, līdz ko trešo reizi

uzsit, te ērglis paliek par princi sacīdams:

„Nu tu man atmaksāji, jo biju noburts; esmu ķēniņa dels".

Ķēniņa dels aiziet uz savu pusi, Ansis uz savu.

Trešā dienā Ansim gadās gar ķēniņa pili iet, kur patlaban kā-

zās rīkojas. Ansis ieiet nepazīstams arī kāzās un tīri saplok. Viņa

brūte, ko pats izpestījis, stāv aiz galda, blakus Kalnugāzējam, un

patlaban kā nu laulās. Brūte viņu nepazīst. Priekš laulībām brūte

nes apkājrt dzēriena kausu un pienāk arī pie Anša. Ansis izrauj
novilkto gredzenu un dzerdams iemet kausā. Brūte tulin pamana

savu gredzenu un tā Ansim gar kaklu. Tēvs brīnās, kāzinieki

brīnās, bet brūte izsaka,,visiem dzirdot, pilnīgu patiesību. Ansim

nu apvelk ķēniņa drēbes un tūliņ salaulā ar ķēniņa meitu; bet

abus blēžus Kalnugāzēju ar Akuracēju, tādēļ ka bija piespieduši

princesi klusu ciest un vēl teikt, ka viņi abi to izpestījuši un nevis

Ansis, ķēniņš iemeta cietumā.

14. A. 650 A. 301 B. Taup manis Rudbāržos. LP, IV, 1, 6 v.

AŠ, 11, 87 g.

Vienam 70 gadu vecam saimniekam nav neviena dēla. Vi-

ņam jāiet uz muižu darbos; bet kungs to arvienu nokoko, tādēļ,
ka nespējis nekā padarīt. Vienu dienu vecais saimnieks nāk uz

māju raudādams. Iznāk balts vīriņš no meža un prasa: „Kādēļ
raudi?"



203

„Ja, kā neraudāt? Spēka maz — nevaru necik pastrādāt, un

kungs mani par to koko. Būtu man dēls, cita lieta — sūtītu to

darbos."

„Ej uz maju, dels bus priekša, vel lielāks neka tu."

Pāriet mājā —un skat! pareizi vīriņš noteicis. Dēls tik liels,
ka ne par durvim izlīst, nāk pretim. Vecais priecīgs bez gala.
leiet nu istabā — skaidri smiekli! Dēlam jālien četrrāpus, griesti

par zemu.

Otrā dienā dēls nokal sev trīs amata lietas: birkavu smagu

nūju, birkavu smagu arklu, birkavu smagu lāpstu, un tad nu ies

uz muižu darbos. Noiet muižā — esot jāar taī dienā. Nu jūgs

kunga ķēvi savā lielā arklā, bet ne pakustēt, mc. pavilkt. Kungs,
to redzēdams, iesaucās: „Kas tādam darbu piedos?"

Bet dēlam viena maksa, ja nedodot zirgus, viņš stāvēšot

dīkā. Kungs iedod desmit zirgus arklā jūgt, bet ne pakustēt.

Kungs iedod piecpadsmit zirgus un piecus no saviem vislabākiem

braucamiem zjrgiem — ja, nu pavilks vienriez arklu. Nu ara, lai

put — vaga bija tik dziļa kā grāvis. Pret vakaru kungs iznāk

skatīties — vai Dieviņ, to postu! Visi lauki otrādi apgriezti un

zirgi vienās putās.

„Kas, velns, tādam darbu piedos?" kungs tik iesaucas un

aiziet ar roku atmezdams.

No rīta kungs liek dēlam braukt uz mežu pēc malkas, kur vis-

niknākās lapsas. Kamēr dēls cērt, lapsas noēd zirgu. Dēls saķer

lapsas, iejūdz vezumā un brauc uz māju. Mājā ielaiž lapsas kunga

putnu kūtī. Lapsas apkož visus putnus.

No rīta kungs liek dēlam braukt uz mežu pēc malkas, kur vis-

niknākie vilki. Kāmēr cērt, vilki noēd zirgu. Dēls saķer vilkus,

iejūdz vezumā un brauc uz māju. Mājā, ielaiž vilkus lopu kūtī.

Vilki aprij visus lopus un vēl lapsas putnu kūtī.

No r:
+
a kungs liek dēlam braukt uz mežu pēc malkas, kur vis-

niknākie lāči. Kamēr cērt, lāči noēd zirgu. Dēls saķer lāčus,

iejūdz vezumā un brauc uz māju. Mājā ielaiž lāčus zirgu stallī.

Lāči noēd visus kunga zirgus un vēl vilkus lopu kūtī.

Kungs nagos ar delu, cauru nakti gudro, ka no viņa vālam
tikt.

No rīta kungs liek dēlam aku rakt. Birkavu lāpsta strādā bez

apdoma: viens divi aka jau pāri par galvu izrakta. Kungs nu

mudīgi klāt un vels lielu akmeni dēlam uz galvu; bet dēls kā dos

ar birkavu nūju akmenim, tā akmens iziet dziedādams atoakal un

tik tik neķer vēl pašu kungu.
No rīta kungs liek dēlam uz velna sudmalām iet. Dels aiz-

iet un sāk malt. Te velns ārā: „Kas tev vēlēja malt?"

„Ko tu gribi? Nac uz biksam!"
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Velns sasplaujas un ķersies dēlam klāt; bet dēls saņem velnu

kā spalvu, un laidīs dzirnu akmenī. Velns lūdzas, lai atstājot

dzīvu, jo te vairs nenākšot, kamēr tā pasaule pastāvēs. Dēls pa-

laiž un velns ieskrien ezerā, ka nožvākst.

Vakarā pārnāks nu muižā — kungs brīnās bez gala: „Tur

sudmalās neviens vēl sveikā nav izgājis, kas velns, tādam par

ādu? No tā jārauga tik vaļām tikt pie laika."

Kungs nu atlaiž delu no darba, bet dels uzprasa:

„Vai manam tēvam arī vairs darbiniekos nebūtu janak?"

„Nebus, nebūs, ej tik projām, lai tieku vālam!"

Mājā dēls pasludina tēvam prieka vēsti, ka nu varot vecuma

dienas uzņemt.

Tevs prieka pilns, ka dels to izgādājis.
Otrā dienā dēls saka tēvam: „lešu pasaulē papelnīties".
Tēvs ar mieru. Dēls paķer birkavu nūju un aiziet. let,

iet —uz vienu reizi satiks lielus vīrus: Kalnuracēju un Skaldītāju.

Kalnuracējs spēja sabirdināt kalnus, Skaldītājs saskaldīt akme-

ņus — tai stiprumā abi bija.

Dēls sametās ar abiem stipriniekiem uz vienu roku, un nu ies

ar visu pasauli uzņemties. Vienu dienu tie iekuļas it nezinot vecā

mājelē, kur neviena paša cilvēka; tik vēršu papilnam. Norunā

tā: dēls ar Kalnuracēju ies mežā medīt, Skaldītājs tamēr paliks

mājā vienu vērsi izvārīt.

Labi. Bet līdz ko vērsis labi nokauts, te nāk sprīdi garš vī-

relis ar olekti garu bārzdu savus vēršus kopt. Vīrelim uz katra

kamieša siena kaudze, katrā padusē ūdens vāts. Vērši sastāj ap

vīreli ēzdami, dzerdami, un šis nu skaita, vai visi. Izskaita — nav

visi, viena trūkst. Tā Skaldītājam virsū: „Kas tev vēlēja to vērsi

kaut?"

Skaldītājs nostostās vien. Bet vīrelis sagrābj Skaldītāju un

pabāž apakš sliekšņa. Pārnāk medinieki, vērsis ne vārīts, ne ir,

un šis mocās apakš sliekšņa. Dēls izvelk Skaldītāju no sliekšņa

apakšas un prasa, kā tur paticis? Bet Skaldītājs aiz kauna neteic

ne traks.

Otra diena paliek Kalnuracējs maja vērsi vārīt; bet šim iz-

iet tāpat kā Skaldītājam.
Trešā dienā paliek dēls mājā un tas iekaļ vīreli baļķī. Bet īsā

laikā vīrelis pazudis ar visu baļķi lielā caurumā. Dēls ar Kalnu-

racēja un Skaldītāja palīdzību laižas pa caurumu zemē un satiek

citā pasaulē sprīdi garo vīreli skaistas pils priekšā. Izceļas cī-

niņš. Beidzot dēls ar birkavu nūju nosit vīreli. Pilī tas atron

trīs princeses. Jaunākā viņam patīk. Nu liek vilkt princeses pa

caurumu augšā; beidzot vilks pašu dēlu. Bet vilcējiem, Skaldī-

tājam ar Kalnuracēju, patiek rokas vaļām un virve nokrīt lejup.
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Dēls nu maldās pa apakšpasauli un izglābj beidzot vienus ērgļa
bērnus no krusas. Ērgli, tēviņš un mātīte, apsolās par to viņu iz-

nest uz šo pasauli, ja tik apgādāšot labu maisu aitu gaļas, ko knāb-

los iemest. Dēls apgādā un nu ērgļu tēviņš saņem dēlu ar aitu galu
uz savu muguru; ērgļa mātīte atkal dēla birkavu nūju uz savu

un tad iznes uz šo pasauli. Tik pašā malā dēlam ap.trūkst aitu

gala — viņš iemet tēviņam savas kājas ikrus; bet mātīte, to re-

dzējusi, pavēl ikrus atvemt atpakaļ un sadziedē kāju, kā bijusi.
Dēls panāk Kalnuracēju un Skaldītāju pie tās pašas vecās mā-

jeles ar visām princesēm. Nu iet visi seši pie. princiiešu tēva,

ķēniņa, un apprecās: dēls dabu jaunāko — šie vecākās. Vēlāk

dēls paliek pats par ķēniņu un atdod saviem palīgiem arī katram

gabaliņu no valsts.

15. A. 3018. T. Karkluvalks no Elīzes Gūtmanes Riktere

LP, VII, 11, 19, IV, 8.

Kādam ķēniņam bija pazudusi meita. Tad viens vīrs, Elkšņu

Pēteris, kas spēcīgākais visā pasaulē bija, aizgāja pie ķēniņa un

sacīja: „Ķo dosi man, kad tavu meitu rokā dabūšu?"

„Pus savas valstības došu!"

„Labi — tad iešu!"

Aizgāja. Gāja, gāja — satika vienu cilvēku, kas upi smēla:

„Ko te dari?"

„Smelu upi, esmu Upjusmēlējs!"

„Smel, smel, bet tagad nāc man līdz!"

Ļabi. Gāja — satika tādu, kas kalnus gāza.

„Ko te dari?"

„Gažu kalnus — esmu Kalnugāzējs!"

~Gāz, gāz, bet tagad nāc man līdz!"

Labi. Gāja, gāja — satika tadu, kas pasauli gāza.

„Ko te dari?"

„Gažu pasauli — esmu Pasaulesgazejs."

„Gaz, gaz, bet tagad nac man līdz!"

[No šis vietas vienādi ar citiem variantiem. Viņi iet mājiņā,
tur 4 melni vērši, tos nokauj, viens vāra, citi tamēr medī. lenāk

vecītis ēst prasīt, citi vārītāji dabū no vecīša pēriena, bet Elkšņu
Pēteris vecītim iesloga baļķī bārdu.]

Tūliņ vecītis paliek par kazu un pazūd alā. Elkšņu Pēteris

dodas alā pakaļ — apakšā briesmīgi tumšs. Pagājis tālāk — ie-

ticis piepēži istabā, kas bijusi gaiša kā pati saulie. Istabā aiz galda

sēdējusi ķēniņa meita, rakstīdama kreklus.

[Pēc tam Elkšņu Pēteris apkauj trijgalvju, sešgalvju, divpad-

smitgalvju velnus, izgriež tiem mēles, ieliek somā. Bet ķēniņa
meita novelk savu zelta gredzenu, iedāvina to savam glābējam.]
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Nu biedri uzvelk ķēniņa meitu augšā, bet Elkšņu Pēteri pa-

met alā. Kamēr šis no alas izkuļas —ar velnu puišiem, tos ar

svilpīti atsvilpdams — tamēr biedri ar meitām pie ķēniņa projām
un melo: „Mēs tavu meitu atradām!"

Bet meita iebilst: „Tas mani izglabā, kam mans gredzens

pirkstā un trīsdesmit velnu mēles somā!"

Ne ilgi — parņaks Elkšņu Pēteris, pierada biedru viltību,
dabū ķēniņa meitu par sievu un pusi no valstības.

1(. A. 3018. L. Makevica Nogalē. LP, VI, 115, 24 turp.

AŠ, 11, 87 d.

Gudrs puisis atradis tādu avotu, kas gaiši dedzis. Piegājis
klāt: ne tur kāda paagale bijusi, ne ogles — un tomēr dedzis. Viņš
pamaisījis uguni ar pirkstu — tūdaļ palicis auksts un stīvs, bet

pašam gadījušies tik stipri kauli, ka spējis lielākos kokus izraut.

Nu gājis pasaulē un ceļa malā, grāvī, ieraudzījis tādu akmeni,

kā siena tupēsi. To paņēmis kā mazu oliņu, izmetis uz ceļa un

apsēdies grāvī. Braukuši divpadsmit braucēji garām, tie neva-

rējuši garām tikt akmenim un gribējuši pavelt sāņus, bet nespē-

juši. Tad pacēlies stiprais puisis un viegli jo viegli iemetis lielo

akmeni grāvī atpakaļ. Tie divpadsmit braucēji pabrīnījušies par

tādu stirpinieku un aizbraukuši savu ceļu.

Stiprais puisis gājis talak un saticis Ozolustadītaju un Kalnu-

vēlēju. Vaicājis tiem, cik viņi pelnot par dienu?

„Musu kungs mums atmet tikai melnu putru — tas viss!" šie

atbildējuši.

„Nu tad nāciet man līdz, es jums piesolu baltu putru."

Šie gājuši līdz un visi iegriezušies mežā, kur ieraudzījuši lielu

briedi nākam. Stiprais puisis sviedis briedim ar lielu akmeni un

nositis. Savicojuši briedim kājas, izbāzuši bomi cauri un iene-

suši vienā pilī cept un vārīt briedi. Vārot ielīdis sprīdītis ar olektes

garu bārzdu. [Tas pirmā dienā sakāvis Ozolustādītāju, otrā dienā

Kalnuvēlēju, bet trešā dienā stiprais puisis sagrābis sprīdīti un ie-

dzinis viņa bārzdu ar vadzi kokā. Sprīdītis izrāvis koku un aiz-

bēdzis ar visu koku vienā alā. Ozolustādītājs ar Kalnuvēlēju no-

laiž stipro puisi ar garu virvi tai alā.]
Šis nu atradis apakšzemē vienu ķēniņa meitu velna pilī, un

tai bize bijusi piedzīta pie sienas. Velns nebijis tai brīdī mājā

un meita izmācījusi stipro puisi, lai rauga aizdurvē to akmeni pa-

celt, kas siena kaudzes lielumā; ja spēšot, tad droši vien velnus

nogalināšot. Šis cēlis, cēlis akmeni — nejaudājis pacelt. Nu

teikusi, lai ejot otrā aizdurvē, tur būšot avots, lai nodzeroties pie
šā avota. Nodzēries un nu pacēlis akmeni.
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Tad pārnācis velns ar trim galvām — nositis to. Tad nācis

otrs ar sešām galvām — nositis to. Beidzot nācis velns ar de-

viņām galvām — to arī nositis.

[Kalnuvēlējs ar Ozolstādītāju gan uzvilkuši izglābto ķēniņa

meitu, bet stipro puisi atstāj alas dibenā. Tas ar liela putna pa-

līdzību nonāk virszemē, aiziet pie ķēniņa un apprecē izglābto

meitu. Abi neīstie glābēji dabū savu sodu.]

17. A. 3018. Nogalē. LP, VI, 115, 20 piez.

Viens tēva dēls esot atradis tādu avotu, kur uguns degusi, bet

nekas nesadedzis. Tur vārījušās stipruma zāles un pašu avotu

saukuši par stiprības avotu. Dēls nodzēries trīs malkus stiprības
avota zāļu un palicis varens stiprs. Gājis pasaulē un saticis Ozolu-

stādītāju un Kalnuvēlēju.

{Visi trīs ceļotāji nonāk kādā mājā, kur nav neviena cilvēka,
bet kūts ir pilna ar vēršiem. Ozolustādītāju atstāj ēdienu vārīt,

bet tēva dēls aiziet ar Kalnuvēlēju medīt. Mazs vīriņš sadauza

ēdiena vārītāju. Otru dienu notiek tāpat ar Kalnugāzēju. Trešā

dienā tēva dēls iedzen ar vadzi mazā vīriņa bārdu kokā. Vīriņš

aizbēg ar visu koku. Atrod, ka tas paslēpies kādā alā. Tēva dēls

tiek nolaists ar virvēm alā un atrod tur trīs ķēniņa meitas. Viņš
nokauj trīs velnus, atsvabina ķēniņa meitas un liek tās biedriem

uzvilkt augšā. Biedri uzvilkuši gan ķēniņa meitas, bet atstājuši

glābēju alas dibenā. Tas beidzot atradis lielu putnu, kas to iz-

nesis virszemē. Par to laiku Ozolustādītājs un Kalnugāzējs uz-

devušies par glābējiem un grib jau precēt izglābtās meitas. Te

atnāk īstais glābējs, apprecē jaunāko ķēniņa meitu, bet abi vilt-

nieki dabū savu sodu.]

18. A. 3018. Aizkrauklē. LP, VI, 115, 24 tur p. AŠ, 11, 90k.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli: Kalnarāvējs, Vējagrābējs un

Lāca Jānītis. Viņi visi dzīvojuši mazā mājiņā. Vienreiz tie divi

brāli aizgājuši medīt, bet Kalnarāvējs palicis azaidu vārīt, tad ie-

nācis sprīdi garš vīriņš, [kas Kalnarāvēju sasitis un aizgājis. Tā-

pat izdevies arī Vējagrābējam. Bet trešo reizi Lāča Jānītis sa-

grābis mazo vīriņu un iedzinis viņa bārdu ar vadzi kokā. Vīriņš

izrāvis koku un aizbēdzis nakti ar visu koku.]

Bijis nokritis jauns sniegs un trīs brāli, pa sprīdīša pēdām ie-

dami, nokļuvuši lielā kalnā, kur liels akmens bijis. Kalnarāvējs

iespēris — akmens palēcis uz augšu; bet kad Lāča Jānītis spēris
— akmens aizvēlies. Apakš akmeņa bijusi ala.

[Vejagrabejs ar Kalnagazeju ielaiduši Lāča Janīti alā. Tas

tur nogalinājis trīs velnus un atpestījis no viņiem trīs ķēniņa mci-
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tas. Brāļi uzvelk gan izglābtās kēnina meitas, bet atstāj Lāča

Jānīti alas dibenā, un nu izdodas paši par ķēniņa meitu

glābējiem. Bet Lāča Jānītis ar liela putna palīdzību tiek

atkal virszemē, aiziet pie ķēniņa un pierāda, ka viņš ir mei-

tas izglābis. īstais glābējs nu apprecē jaunāko ķēniņa meitu, bet

blēdīgie brāļi dabū savu sodu.]

19. A. 3018. Skolnieks J. Cvučs Preiļos, N. Rancanakr.

Reiz dzīvojis brālis vārdā Jānis ar divi māsām. Brālis aiz-

braucis uz mežu žagaros, bet kamēr lasījis žagarus, tikmēr lācis

apēdis zirgu. Viņš apskata vezumu, redz, ka nav vairs zirga,

tad paņem lāci, aizjūdz to, aizbrauc uz māju un ieliek šo kūtī.

Lācis tur apēd divi govis.

Masa vaicā: „Kur zirgs?"

„Zirgs kutī."

Viena masa aiziet uz kuti, redz: kūtī ir tikai lacis — nevienas

govs, ne arī zirga.

Nu Jānis dodas ceļa, satiek tur velnu un saka: „Mīsim ar

zābakiem."

Velns atbild, ka nemīšot. Tad Jānis noņem velnam jaunos

zābakus, nosviež viņam savus vecos, uzauj velna zābakus kājā

un iet tālāk. Ejot viņš sastop vīru, kam uz vienas rokas stāv

viens kalns, uz otras otrs kalns.

„Ko tu te gribi izdarīt?"

„Es gribu izzināt, cik kalni ir smagi."

„lesim labāk abi kopā."
let viņi abi tālāk un ierauga vīru, kas ar ūsām aiztura upes

ūdeni. Abi gājēji aicina arī šo līdza un nu ceļo visi trīs kopā.

Viņi nonāk tādā muižā, kur ir pilna kūts vēršu, bet neredz ne-

viena cilvēka.

Pie tās muižas viņi atrod lielu dziļu alu un grib zināt, kas at-

rodas tai alā. Jānis nu aiziet ar Kalnusvērēju pēc liniem, ar ko

virves vīt, bet Udensturētājs paliek mājā brokastis taisīt. Viņš

nokauj vienu vērsi un liek to podā vārīt. Par to laiku atbrauc

velns, piebrauc pie istabas un sauc: „Izcel mani no kamanām!"

Udensturētājs izceļ, velns atkal saka: „lecel mani istaba!"

Udensturētājs ieceļ, velns saka: „Uzcel mani uz krāsns!"

Udensturētājs uzceļ, velns prasa: „Dod man palūkot, vai gala

jau mīksta!"

Kā nu velns tiek pie gaļas, tā šis tūliņ aprij visu. Udenstu-

rētājs saskaistas un norauj velnu no krāsns, bet velns sagrābj šo

cieši, pabāž zem mūra un aizbrauc pats uz savu alu.
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Odenstirrētājs nu nokāva otru vērsi un lika to podā vārīt.

Tai laikā atnāk Jānis ar otru biedru un vaicā: „Vai brokastis

gatavas?"

„Tulin būs gatavas."

Kad gala izvārījusies, tad paēd visi brokastis un iet atkal pie
darba. Jānis ar Ūdensturētāju aiziet virves vīt, bet Kalnusvē-

rējs paliek muižā pusdienu vārīt. Viņš nokauj vērsi, noplēš ādu

un liek galu podā vārīt. Atbrauc atkal velns un liek, lai šo izcel
no kamanām, iecel istabā un uzcel uz krāsns, ko arī Kalnusvērējs
visu izdara.

Tad velns prasa: „Dod man palūkot, vai gala mīksta."

Kā tik nu velnam pasniedz galu, tā viņš aprij tūliņ visu.

Kalnusvērējs nu sagrābj velnu aiz apkakles un nosviež viņu zemē,

bet velns pabāž Kalnusvērēju zem mūra un aizbrauc pats uz

savu alu.

Atsvabinājies no mūra, Kalnusvērējs nokauj atkal otru vērsi

un sāk to vārīt. Atnāk Jānis ar biedru un vaicā: „Vai pusdiena

gatava?"

„Tūlin būs gatava."
Visi trīs biedri paēd pusdienu un iet atkal pie darba. Šoreiz

Jānis paliek vakariņas vārīt, bet Kalnusvērējs ar Udensturētāju
aiziet virves vīt. Jānim galu vārot, piebrauc atkal velns un sauc:

„Izcel mani no kamanām!"

Jānis atbild: „Kas tu man tads par kungu?"
Velns pats izkāpj no kamanām, pats arī ieiet istabā, Jānis

viņam nepalīdz. Kad velns uzkāpa uz krāsns un ķērās pie ga-

ļas, tad Jānis to sagrāba aiz apkakles un nosvieda zemē. Kad

velns nu arī Jāni gribēja pabāzt zem mūra, tad Jānis to piesita
ar garu naglu pie viena ozola. Tur nu velns tikmēr mocījās, ka-

mēr izrāva ozolu ar visām saknēm un aizskrēja uz savu alu ar

v isu koku.

Atnāk abi biedri un prasa: „Vai vakariņas gatavas?"

„Gatavas! Bet vai virves novijat?"

„Novijam."
Tad uzliek galu galdā, sēstas pie galda un ēd. Paēduši iet

pa tā pēdām, kur velns skrējis ar ozolu, un redz, ka tas ielīdis

lielajā alā. Biedri nospriež, ka Jānim jālaižas tai alā. Kad Jānis

nolaižas alas dibenā, viņš redz, ka viena meita tur šūpo velna

bērnu. Meita saka: „Kur tu te esi ieradies? Velns tevi tūliņ

apēdīs. Labāk paslēpies, lai tevis nenorij."

Viņš prasa: „Kur lai es noslēpjos?"

„lelien šē tai skrīnē (šķirstā)!"
Līdz ko Jānis bija ielīdis skrīnē, atskrien velns un saka: „Kas

te par cilvēka smaku?"
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To teicis, viņš paceļ skrīnes vāku un redz, ka skrīnē sēd

cilvēks. Velns rauj Jāni no skrīnes laukā, bet Jānis sasit velnu

un arī vina bērnu gabalu gabaliem. Izglābto meitu viuš pieveda

pie virvēm un lika to uzvilkt augšā.

Jānis pats paliek apakšā, iet tālāku un ierauga otrā istabā

otru māsu šūpojam citu velna bērnu. Meita izbijusies saka: „Kā
tu še tiki? Velns tevi tūliņ apēdīs. Labāk paslēpies kaut kur!

Lien še piestā, lai tevis tūliņ nenorij!"
Kad Jānis bija piesta ielīdis, ieskrien velns un kliedz: „Kas

te par cilvēka smaku?"

Tad viņš paskatās piestā, ierauga tur cilvēku sēdam un rauj

to no piestas laukā. Jānis nu sasit velnu līdz ar viņa bērnu ga-

balu gabaliem. Otru māsu viņš atkal pieved pie virvēm un liek

uzvilkt augšā.
Pats viņš ieiet trešā istabā, ierauga tur trešo māsu, kas šūpo

trešo velna bērnu. Meita izbijusies saka: „Kā tu še tiki? No-

slēpies pie laika, lai velns tevi tūliņ ātrumā nenorij! leej tur tam

kaktā!"

Jānis noslēpjas kakta, bet tulin ari ieskrien velns un prasa:

„Kas te par cilvēka smaku?"

Velns paskatās kaktā, redz, ka tur stāv cilvēks un rauj to

no kakta ārā. Jānis nu atkal sasit trešo velnu līdz ar viņa bērnu

gabalu gabaliem.
let viņš tālāku un redz, ka tur vēl guļ tas velns, kas pie

ozola piesists. Velns lūdzas: „Palaid mani vaļā, es tev došu

veselu skrīni zelta."

Jānis palaida velnu vaļa, un velns viņam izstāstīja: „Skrīne

ar zeltu atrodas muižā zem paša sliekšņa."

Jānis pieved arī trešo meitu pie virvēm un dod ziņu, lai

velk viņu augšā, bet nekas nevelk. Viņš nu pats izkāpj pa vir-

vēm ārā un izvelk arī izglābto meitu. Tad apskatās un redz,
ka šie jau lielā gabalā. Viņš dzenas tiem pakal, panāk, ieper

viņus labi un saka, lai ejot uz māju.
Pats Jānis apprecē pedejo meitu, atrod apsolīto šķirstu ar

zeltu un dzīvo velna muižā laimīgi.

Piez i m c. £i pasaka bija uzrakstīta ar dažādiem trūkumiem, kādel bija

vieglāki atstāstāma rakstu valodā. P. Š.

7. Vakars, Pusnakts un Gaisma.

f. A. 3018. O. Kir§tei n s, X r. Misā. LP, 111, 43.

Reiz kādam valdniekam bijis milzum daudz laužu un neap-
zināmi daudz bagātības; tik trūcis viņam, kā bērnu. Bet beidzot

viņš ir to no Laimas izlūdzies, tā piešķīrusi tam meitiņu. Nu
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vaidnnieks bijis pārliecīgi priecīgs un laimigs
1

Viņš licis savai

meitiņai īpaši lepnu zelta pili uzcelt un jauku dārzu apstādīt.
Kādu dienu valdnieka meita, kad bijusi pieaugusi, staigājusi

pa dārzu. Te piepēži uzbrucis liels tēviņš un nogremdējis pili

ar visu meitu:

Valdnieks briesmīgi sapīcis par lielā tēviņa nedarbiem un

apņēmies savus trīs stiprākos vīrus: Vakaru, Pusnakti un Gai-

smu sūtīt gremdētājam uz ādu.

Papriekš gājis Vakars ar tēviņu cīnīties, bet Vakars neticis

tēviņam nemaz klāt, nevarējis lielos vārtus atdabūt.

Tad gājis Pusnakts cīnīties, bet tas ari nevarējis vārtus at-

dabūt.

Beidzot Gaisma taisījies ceļā. Viņš gājis lēniem soliem, pār-

domādams, kā vārtus atdabūt. Te neviļot saticis vecu vīru. (Tas

bijis Dievs.) Vīrs prasījis Gaismai, lai pateicot uz kurieni gribot

let. Gaisma izstāstījis visu galu no gala. Nu vīrs pamācījis,
lai trīsreiz sperot ar labo kāju pa vārtiem, tad atdabūšot vaļā.

Gaisma tā darījis. Vāirti atvērušies un lielais tēviņš kritis Gai-

smai virsū; bet Gaisma nožņaudzis tēviņu. Tūdaļ pils pacēlusies

ar visu valdnieka meitu.

Piezīme. Skat. piezīmi pie treša varianta. P. Š.

2. A. 3018. Strauss Erbē ģē. LP, 111, 43 var.

Velns reiz nozadzis kādam valdniekam meitu un aiznesis to

uz augstu, augstu kalnu. Tanī kalnā bijusi ala un alas dibenā

zelta pils. Velns ieslēdzis šinī pilī nozagto meitu un nelaidis to

vaļām.
Pēc laba laika valdnieks izzinājis, ka viņa meita tur ieslo-

dzīta. Viņš sūtījis savus trīs vīrus: Vakaru, Pusnakti un Gaismu,
lai meitu atpestītu. Papriekšu gājis Vakars ar velnu cīnīties, bet

tas nevarējis viņam pietikt. Tad gājis Pusnakts, bet tam tāpat

izgājis. Beidzot gājis Gaisma uz savu laimi. Aizejot Gaisma

iedūris smiltīs savu nazi un teicis: „Ja nazis rūsēs, tad būšu

mtnis, bet, ja viņš uzturās spožs, tad gaidiet mani mājā!" Uz

ceļa Gaisma saticis vecu vīriņu, kuram prasījis, vai nezinot pa-

teikt, kā velnam piekļūt. Vīriņš atteicis: „Kāp kalnā, lien alā.

apgāz vārtus, tad piekļūsi!"
Gaisma uzlrāpjs kalnā, atlauzis vārtus un iekļuvis zelta pilī

pie meitas; bet velns tai brīdī nebijis mājā. Meita sagaidījusi
Gaismu ar lielu prieku un pamācījusi, lai tik gaidot tur otrā istabā,

gan jau velns drīzi pārnākšot.
Pēc laba brīža velns pārradies un tūdaļ prasījis, kas esot uz-

lauzis vārtus? Mieta brīnījusies: „Kas tad nu varēja uzlauzt?

Vai tad tev kāds pretinieks maz ir?"
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„Ir gan!" velns atteicis, „Gaisma mans vienīgais pretinieks,
bet par to nekas, te viņš nekad neiekjūs. Ne zvirbulis viņa smaku

te neatnesīs."

Bet pašā tai brīdī Gaisma iznācis no otras istabas ar savu

zobiņu un iedzinis velnu līdz ceļiem zemē. Velns turējies, cik

jaudājis, tomēr nelīdzējis. Gaisma to iedzinis pavisam zemē un

nodūris to ar zobiņu. Un tūliņ zelta pils cēlusies kalna galā.
Gaisma paņēmis valdnieka meitu pie rokas un pārvedis pie tēva.

Piezīme. Skat. piezīmi pie trešā varianta. P. Š.

3. A. 3018. L. Celms no Mīles Švalbes, Krona Misā.

LP, VII, 11, 19 IV, 5.

Vienam ķēniņam bija trīs daiļas meitas un viens viņam tās

nozaga. Tad ķēniņš izsūtīja Gaismu, Vakaru, Pusnakti, trīs va-

renus vīrus, meitas meklēt, apsolīdams, kurš viņas atradīšot, tam

atdošot jaunāko meitu par sievu. Visi trīs meklētāji, tūliņ kā

iedami, nogāja pie liela kalna un Gaisma te iesaucās: „Šinī kalnā

iespraudīšu savu nazi: ja nazis būs spīdots, tad mums veiksies

labi, ja aprūsēs, tad nelabi!"

To teicis, Gaisma kāpa kalnā un abi biedri tam pakal. Uz-

kāpa — atrada alu, dziļu alu. Šai alā biedri nolaida Gaismu pašā
dibenā. Tur viņš atrada vispirms sudraba istabu un istabā me-

klējamo ķēniņa meitu, vecāko māsu.

Gaisma vaicāja tai: „Cik ilgi man velēts te palikt?"

„Vienu cēlienu," meita atbildēja.
Labi. Bet tur bija divējādas zāles traukos: spēka un ne-

spēka. Tad meita gudrībā pārmainīja šos traukus: spēka zāles

nolika nespēka vietā un nespēka — spēka vietā; bet Gaisma par
to laiku paslēpās aizkrāsni. Un kamēr tur vēl šo to apskatījās —

jau cēliens pagalam, jau pārskrēja velns. Pārskrien, ieklūp su-

draba istabā: „Kas te par svešu smaku?"

„Nava sveša smaka, nava, papiņ!" meita mierina trakuli, ~jūs

pa pasauli saskrējušies, pulka cilvēku nomaitājuši, jums tā smaka

pašiem nāsīs."

Velns kautcik apmierinājās. Kad nu apmierinājies, meita ievai-

cāsies: „Nu, nezin, papiņ, jums jau gan, laikam, pretinieka nemaz

neva?"

pretinieka! Gaisma butu bijis mans pretinieks,
bet vārna ne viņa naga galiņa te nav atnesusi."

Vel velns to vardu nebija labi izteicis, te Gaisma aizkrāsni

iesauksies pretim:

„Ko tu melo, velns, nac kauties!"

Ta tūliņ velns — nezin vai sabijās, vai kas tur bija — inu-

dīgi-mudīgi pie trauka klāt spēka zāles dzert, bet sadzērās ne-
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spēka zāles. Gaisma turpretim dzēra spēka zāles un nu palika
tik stiprs, ka nebija ko cīnīties ar velnu, nocirta galvu itin viegli,

jāsaka. Tagad izglābtā meita pārvērta sudraba istabu par olu,

pasniedza Gaismām un staigāja tam pakal.
Gaisma gāja — aizgāja uz otru istabu, kur vidēja keniņa

meita bija glabājama — zelta istabā. Še viss tāpat notiek.

Beidzot ar abām māsām aizgāja uz trešo, dimanta istabu, kur

jaunākā māsa bija glabājama. Tur arī notiek tāpat, bet te tikai

vēl minēts, ka jaunākā māsa paņēma atslēgu, apgrieza trīs reizes

ap pirkstu un tūliņ dimanta istaba palika par olu.

[Visas trīs meitas nu tiek izglābtas un trīs varenie nu tas

apprecē, pie kam Gaisma paņem jaunāko un dzīvo dimanta pilī.ļ

Piezīme. Šie trīs varianti ar simbolizētiem varoņiem ir bez šaubām

cēlušies no grāmatām, jo Ausekļa laikos plaši daudzināja teiku par gaismas
pili. Šīs pasakas ir tomēr i znemtas, jo viņas liekas būt tikai pārgrozītas tautas

tradicijas. Pavisam atmetot šādas pasakas un neuzrādot uz viņu nedrošajām

pusēm, viņas varētu uz priekšu uzpeldēt varbūt atkal par aizmirstu un īstu

tautas dzeju. P. Š.

4. A. 301Bv- Skolnieks J. Morkons, Preiļos, Br. Spūla kr.

Mežsargam ir trīs dēli: Večerinka (Vakarnieks), Polnočnīks

(Pusnaktnieks) un Zorkins (Rītgaismis). Visi trīs iet meklēt trīs

pazudušas ķēniņa meitas. Ceļā viņi satiek ceturto stiprinieku

Kunoginu, kas uzvār un nokauj Večerinku un Polnočnīku, bet

Zorkins uzvār viņu pašu. No kraukļa dabū dzīvības ūdeni, ar

ko atdzīvina Večerinku un Polnočnīku. Trim stipriniekiem nu

pievienojas arī Kunogins.

Viņi nonāk lielā mājā, kur ir daudz vēršu, bet nav neviena

cilvēka. Še nu pēc kārtas paliek arvien viens ēdienu vārīt, ka-

mēr citi biedri aiziet medīt. Visus stipriniekus izper mazais vīriņš
ar lielo bārdu, bet Zorkins sasit pašu vīriņu un pakar viņu pie

bārdas ozolā.

Tālāku ejot, stiprinieki nonāk pie loti augstiem kalniem, ku-

riem nevar pāri tikt. Nu taisa lielu virvi un lūko to pārsviest

par kalnu. Trim stipriniekiem tas neizdodas, bet Zorkins pārsviež
virvi par kalnu.

Zorkins nu pārkāpj par stāvo kalnu, nosit viņā pusē trīs vel-

nus un atsvabina no tiem trīs ķēniņa meitas. Trīs stiprinieki pār-

velk ar virvi izglābtās ķēniņa meitas, bet Zorkinu atstāj viņā

pusē. Nu viņi paši izdodas par glābējiem un Kunogins grib precēt

jaunāko māsu, kas jau apsolījusies Zorkinam. Šī tomēr vilcinās,

gaidīdama vēl Zorkinu pārnākam.
Zorkinam arī beidzot Izdodas tikt kalnam pāri un pieradīt

vecajam ķēniņam, ka viņš ir visu triju princešu glābējs. Vilti-
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nieki nu dabū savu sodu, bet Zorkins apprecē jaunāko ķēniņa
meitu un dzīvo laimīgi.

Piezīme, šī garā pasaka ir še atstāstīta stipri saīsinātā veidā, jo nav

mums ne mazāko šaubu, ka tā ir krievu pasaka, kas ir uzrakstīta tikai Latgalē

un arī tikai vienā variantā. Šis variants stipri atgādina A. Afanas eva pasaku
80. bv- <»r r.a ; Hvmha). Arī Afanasjcva variants gan nebūs pali-
cis brīvs no grāmatu iespaida P. Š.

8. Kalēja dēls.

1. A. 301A. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875, 25.

Kādam kalējam bija gluži stiprs dēls. Kad tas bija izaudzis

liels, tad viņš lūdzās tēvam, lai šis tam izkalot tādu stangu, kurā
būtu četri podi dzelzs un pieci podi tērauda. Tēvs viņam arī iz-

kala tādu stangu, bet dēls sacīja, ka tā par vieglu, lai liekot vēl

pieci podi tērauda klāt. Tēvs viņam paklausīja, bet dēls, to pa-

cilājis, sacīja: „Tā gan man vēl drusku par vieglu, bet lai nu

paliek." Dēls, paņēmis savu lielo stangu, nu gāja darba meklēt

platā pasaulē.

Šurpu turpu staigādams tas pēdīgi nonāca pie kāda ķēniņa
un prasīja tam darbu. Ķēniņš sacīja: „Man trīs meitas par nakti

nozagtas. Ja tu viņas man vari dabūt rokā, tad es tev došu pusi
no savas valstības un savu jaunāko meitu par sievu."

Kalēja dēls paģērēja divus palīgus, un ķēniņš viņam iedeva

divus zaldātus. Nu viņi visi trīs devās ceļā, un gāja pa mežu

mežiem meklēdami.

Reižu kalējdēls, gar lielu celmu iedams, spēra tam ar savu

stangu. Celms no tā apgāzās, un šie tur redzēja lielu alu. Ka-

lēja dēls nu gribēja kāpt alā, bet tā biia par dziļu, un tur neva-

rēja tikt iekšā. Abi zaldāti iegāja krūmos, nopina kurvi un sa-

grieza no klūdziņām garu virvi. Tie nu kalēja dēlu nolaida pa-

priekšu dibinā, tad viņa lielo stangu. Tas nu gāja pa alu uz

priekšu, kamēr danāca pie dzelžu durvīm. Viņš tām spēra reizi ar

savu stangu, un lūk! tās pašas atvērās.

Kalēja dēls, iegājis iesabā, redzēja ķēniņa vecāko meitu. ŠĻ
viņu ieraudzīdama, izsaucās: „Kam tu te esi nācis? Mans vīrs

ir velis, viņš tevi vārīs darvas katlā."

Viņš tai atbildēja: „Nesaki neka! Gan es viņu nogalināšu."

Kalēja dels nu ielīda aizkrāsni un tur nobedzas.

Tad velis ar trim galvām, ienācis istaba prasīja: ~Te '&

sveša cilvēku smaka. Kur tā nāk?"

„Es nezinu," sieva atbildēja.
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Velis saskaities izmeklēja visus kaktus un pēdīgi atrada ba-
lēja dēlu aizkrāsni. Velis to veda ārā pie darvas katla un sacīja:

„Kāp tik iekšā!"

Tas sacīja: „Es nezinu, paradi man, ka jakap."
Velis uzkāpa uz katla malu, pacēla kaju un sacīja: „Redzi, ta

jākāp!"
Tikko velis kāju izstiepis, kalēja dēls zvēla tam ar stangu

par muguru; šis tūliņ iekrita darvas katlā un bija pagalam. Tā

viņam bija izdevies laimīgi dabūt vecāko ķēniņa meitu.

Tas nu gāja tālāku un iegāja otrā kambari, kur dzīvoja vi-

dējā ķēniņa meita. Šai bija vīrs ar sešām galvām; tā uz to sa-

cīja: „Kādēl tu še esi atnācis? Velis tevi pabāzīs apakš grīdas."

Sešgalvainais arī ienāca un sacīja uz kalēja delu: „Kas tev še

vēlēja nākt? Nāc lai es tevi pabāžu apakš grīdas!"
Velis, dēlus pacēlis, sacīja: „Lien apakša!"

Kalēja dēls vis nelīda, bet vilka vellam ar savu stangu par

pakausi, ka šis pavēlās apakš grīdas. Viņš tūliņ uzlika dēlus
virsū un atstāja vellu apakš grīdas. Nu kalēja dēlam bija jau otra

meita rokā.

Viņš nu gāja trešajā kambarī, kur mājoja ķēniņa jaunākā un

visskaistākā meita. Šī tam stāstīja, ka viņas vīram esot div-

padsmit galvas, un tas viņu iedzīšot stāvu zemē. Kamēr tie ru-

nāja, tamēr divpadsmitgalvainais ienāca ar lielu baļķi uz pleciem,

un tūļin uzprasīja: „Kas tev te vēlēja nākt?"

Velis tam spēra ar savu baļķi par pleciem, ka šis līdz ceļ-

galiem ieskrēja zemē; bet tad kalēja dēls deva ar savu stangu
vellam par pleceim, ka tas līdz vēderam iegrima zemē. Velis

vēl reižu sita kalēja dēlam un dadzina to līdz vēderam zemē; bet

kad kalēja dēls tam blieza, tad viņš līdz kaklam ieskrēja zemē.

Velis nu vairs nevarēja sist; bet kalēja dēls vēl trešo reižu sita

vellam par galvām un sadzina to pavisam semē. Tā nu visas

trīs pazudušās ķēniņa meitas bija rokā.

Viņš ar visām trīs meitām devās pa alu atpakaļ līdz cauru-

mam. Tur nonākuši, lika zaldātiem uzvilkt papriekš vecāko meitu,
tad vidējo, bet ar jaunāko tas gribēja tikt reizē augšā. Zaldāti sa-

cīja, ka nespēšot izvilkt abus ar reižu. Veņš nu ielika savu stangu

kurvī, bet tie to nevilka ārā. Tad iekāpa pats kurvī, šie arī viņu
nevilka ārā sacīdami, lai liekot papriekšu ķēniņa meitu iekšā. Kad

zaldāti ari trešo ķēniņa meitu bija izvilkuši, tad šie viņu ir tagad

nevilka, bet sacīja uz to mēdīdami: „Tu nu vari tur palikt, mums

pec tevis vairs nav nekāda note."

Zaldāti paņēma meitas un devās uz mājām pie ķēniņa. Kad

ķēniņš prasīja, kur kalēja dēls palicis, tad viņi atbildēja, ka nikni

zvēri to apēduši.
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Kalēja dēls viens pats no dziļās bedres nevarēja tikt ārā, viņš

gāja pa alu atpakļ uz to istabu, kur divpadsmitgalvaino vellu bija
sadzinis zemē. Tur viņš saplēsa gultu un atrada maižu kastīti,

kurā bija šā vella svārki un stabulīte. Kad ar to pūta, tad visi

velli saskrēja kopā. Viņš, apvilcies vella svārkus mugurā, sāka

pūst ar stabulīti, tad saskrēja visi velli un prasīja: „Kungs ķēniņ,
ko gribat, lai mēs darām?"

Tas atbildēja: „Es gribu tikt virs zemes un apakš debess."

Nemanot tas uz reižu atradās uz liela klajuma, kur nebija
neviena koka ņe mājas, bet stāvēja tik viens liels akmins.

Tur viņš, sakūris uguni, sadedzināja vella svārkus un sadau-

zīja ar savu stangu stabulīti sacīdams? „Ar to es vis negribu

pelnīt savu maizi."

Viņš, tā vientulis sēdēdams, sāka gauži raudāt. Tad viņam

pienāca klāt liels vīrs, iedeva trīs ābolus un sacīja: „Sagriez tos

uz pusēm un peldi par jūru. Kad tu esi piekusis, tad svied vienu

ābola pusi ūdenī. Tad ikreiz atradīsies pilsēta, kur varēsi atpū-

sties un atspirdzināties. Nu sāc atkal peldēt, un ja tu par div-

desmit četrām dienām izpeldēsi, tad tu dabūsi jaunāko ķēniņa
meitu par sievu. Pēdīgajā pilsētā būs liels zobins, ja tu viņu

spēsi pakustināt, tad tu būsi desmit reiz tik stiprs kā tagad."

Kalēja dēls bija labs peldētājs, viņš savu lielo stangu uzlicis

uz muguras, sāka peldēt. Vēl gan gluži nebija piekusis, bet svieda

ābola pusi jūrā. Tūliņ tam pilsēta stāvēja priekšā. Kur viņš

iegājis paēdās un sāka atka pleldēt tālāk. Pēdīgajā pilsētā iegājis,

uzmeklēja lielo zobiņu un mēģināja to kustināt; bet pirmo reizi

tik drusku vien varēja pacelt, otru reižu jau vairāk, un trešo

reižu to sagrābis, aizsvieda kā kādu skangalu. Tam nu vēl bija
kāds gabals ko peldēt. Viņš arī tur laimīgi pārpeldēja, un vēl ne-

bija divpadsmit dienas pagājušas* kad nonāca pie ķēniņa un tam

prasīja pēc apsolītās pusvalstības un pēc jaunākās meitas. Ķēniņš

brīnīdamies prasīja: „Kas tu tāds esi? Es tevi pavisam nepa-
zīstu."

Kalējadēls paņēma pili pie pundamentes, apgrieza to apkārt

un iesprauga torni zemē. Ķēniņš nu sāka lūgties un apņēmās
tam dot visu ko apsolījis. Kalējadēls nu atgrieza pili atkal atpa-

kaļ, dabūja pus valstības un jaunāko meitu par sievu.

Ja tas vel nav miris, tad viņš šo baltu dienu tur dzīvo itin

laimīgs.

2. A. 3018. P. Š. no P. Daukas, Ra/unā.

Vienam kalējam bīš dikti stiprs dēls. Kā viņš sitis ar lielo

ēmuru uz laktas, tā visa lakta iegāsi zemē iekšā. Vecais kalēš

nu recbēš, ka tāds palīgs viņam par stipru, tādēļ sacīš dēlam.
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lai labāk ejot kur citur pasaulē laimi meklēt. Dēlam tāds padoms
bīš pa prātam, viņš tik nu lūdzis, lai tēvs šim uzkalot labu stipru
ceļa kūju.

Kalēš ņēmis vesalu birkavu dzelzs un uzkalis lielu smagru

kūju. Bet dēls pārsviedis kūju kā sprungulīnu par smēdes jumtu
un nosmādēš kūju par vieglu.

Tēvs vēl piekalis desmit podu dzelzs klāt, bet arī to dēls

pārsviedis viegli pār smēdes jumtu. Tad vecais kalēš piekalis

kūjas galā vēl desmit podu tērauda. Dēls pasvaidīš kūju un sa-

cīš: „Vēl gan ir drusku par vieglu, bet varēs iztikt."

Dēls paņēmis savu kūju un aizgāš pasaulē. Gāš. gāš —

pēdīgi ieraudzīs ceļmalā lielu vīru, kas rāvis lielus kokus ar vi-

sām saknēm no zemes laukā. Kalēja dēls tam uzsaucis: „Ko tu te

niekojies? lesim labāk abi kopā laimi meklēt."

Kokurāvēš apskatīš Kalēja dēlu ar viņa kūju un gāš arī tam

līdza. Abi tālāku iedami, satikuši ceļmalā citu vīru, kas ar krū-

tim kalnus gāzis. Kalēja dēls tam akar uzsaucis: „Ko tu te nie-

kojies ? lesim labāk visi kopā laimi meklēt."

Kalnugāzēš apskatīš abus ceļa gājējus un gāš arī viņim līdza.

Nu iet visi trīš kopā, ieiet lielā mēžā un pēdīgi danāk pie lielas

mājas. Mājā atrod galdus, krēslus, gultas — visu, kas tik mājā
vajadzīgs, bet nav tik neviena cilvēka. Iziet pagalmā, tur ir

liela kūts, gluži pillā ar lopim, lopi visi ir paēduši, bet arī tur ne-

redz neviena cilvēka.

Ceļa gājēji norunā palikt tai mājā par nakti. Kalēja dēls ar

Kalnagāzēju vēl aiziet uz mežu apskatīties, vai tur kādi zvēri

nedzīvā, bet Kokurāvējam uzdod nokaut kādu vērsi un izvārīt

labas vakariņas.

Kokurāvēš ari nokaun vērsi, saliek galu lielā podā un sāk tik

vārīt. Tikko gala bīsi izvārīta, te ienācis mazs vecs vīric, tikai

kādu pēdu garš, bet ar veselu asi garu bārdu. Tas lūdzis, lai

dodot šim ar' galu pasmeķēt. Kokurāvēš ar iedevis šim vienu

gabalu gaļas. Mazais vīrīc nometis gaļas gabalu zemē un lūdzis,

lai Kokurāvēš šim akar padodot galu, viņam esot tik netīšam

nokritusi. Bet līdz ko Kokurāvēš noliecies zemē, mazais vīrīc

uzlēcis šim mugurā un sācis tik dauzīt. Labi sadauzījis lielo

stiprenieku, viņš izēdis visu galu un aizgāš projām
L

Kokurāvēš

pēc tāda pēriena palicis tik vāš, ka licies tūliņ gulta.

Pēc kāda laika atnāk Kalējadēls ar Kalnugāzēju un prasa

vakariņas. Kokurāvēš nu meloš, ka viņam sākusi dikti galva

sāpēt un tādēļ viņš neesot nekā izvārīš. Viņam bīš kauns stāstīt

savim ceļa biedrim, ka mazais vīrīc viņu tā sapēris. Tā nu

šoreiz visi palikuši bez gaļas.
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Otrā dienā Kalējadēls ar Kokurāvēju aizgāši uz- mežu zvē-

rus medīt, bet Kalnugāzēš palicis mājā vērsi kaut un galu vārīt.

Bet Kalnugāzējam klājies akar gluži tāpat kā Kokurāvējarn. Viņš

ar' izmelojies ar galvas sāpēm.

Trešā dienā Kalējadēls paliek mājā galu vārīt, bet Kalnu-

gāzēš ar Kokurāvēju aiziet mežā medīt, šie nu abi smej vie,

ka tagad Kalēja dēls ar' dabūšot pērienu.

Kalējadēlam galu vārot, ienāk akar mazais vecīts un ludz

galu pasmeķēt. Dabūjis gaļas gabalu, šis to nomet zemē un lūdz,

lai padodot. Kalējadēls tam uzsauc: „Nem pats augšā, kad ne-

māki rokās noturēt!"

Vecais nu paliek dusmīgs un sāks tūliņ Kalējadēlu sist. Ka-

lējadēls sagrāb veci pie bārdas, aizvelk to pagalmā pie liela ozola

un iedzen veča bārdu ar lielu koka vadzi ozola plaisā. Tad Ka-

lējadēls griežas akar apakalis un vāra gluži mierīgisavas vaka-
riņas. Atnāk Kalnugāzēš ar Kokarāvēju un domā, ka trešais

biedrs nu ar' būšot vāš, bet nekā. Kalējadēls sagaida šos ar

izvārītu vērša galu. Visi nu paēd vakariņas un liekas gulēt.

Rītā Kalējadēls grib rādīt savim biedrim pie ozola piesisto
mazo vīrīnu. Aiziet visi, skatās — nav vair ne ozola, ne mazā

vīrīna. Nobraukta zeme vie palikusi, kur vecis gāš ar visu lielo

ozolu. Šie nu iet visi pa pēdām pakaļā un danāk pie viena liela

akmina, kur pēdas pazūd. Kalējadēls liek Kokurāvējarn novelt

to akminu, lei redzētu, kas tur apukšā. Kokurāvēš gan raunas

ar visim spēkim, bet nevar akminu ne pakustināt. Nu ķeras Kal-

nugāzēš pie akmina klāt, tas gan drusku pakustināš, bet nevarēš

novelt. Bet kā Kalējadēls licis rokas pie akmina, tā ari novēlis

kā nieku.

Apukš akmina bīš liels dziļš caurums stāvu zemē iekšā. Nu

visi runāsi, ka veci vajgot rokā meklēt. Bet kā nu tikt viņam
klāt? No kārklu klūgām nopinuši lielu grozu, no lūkim novijuši
divas garas virves, tad iesēdināši Kokurāvēju grozā un sākuši

viņu laist ar virvēm dibinā. Nolaists kādas asis zemē, tas jau
sācis kliegt, lei velkot augšā, nevarot izturēt.

Nu laidīsies Kalnugāzēš dibinā veci pārmācīt. Tas nonācis

jau labi dziļi zemē, bet kā palicis tumšs, tā arī šis sācis raustīt

virves, lei velkot šo augšā.

Jāsēstas vie akar Kalējadēlam grozā un jālaižas alas dibenā,
šis nebēdā nekā, nolaižas dibinā; bet tur ir tik tumšs, ka nekā ne-

var saredzēt. Viņš gramstās apkārt ar rokām, kamēr beidzot

sagramsta lielas dzelžu dūris. Lūkā taisīt tās vaļā, bet nevar:

dūris aizslēgtas. Tad sper ar lielo kūju dūris, ka zibens vie no-

škīst — dūris vaļā. Viņpus durim ir tūliņ gaisma, viņš redz:
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mazais vecis tur guļ vaidēdams ar visu ozolu. Viņš sit večam

ar savu lielo kūju, un tas ir uz vietas pagalam.

Kalējadēls iet uz priekšu un redz, ka apukš zemes ir tāda

pati pasaule, kā virs zemes. Viņš ieiet pa ceļu mežā, kur pa ko-

kiem laižas visādi putni, bet tik nedzird nevienu dziedam. Tālāku

iedams, viņš ierauga skaistu kapara pili priekšā. Viņš aiziet uz

pili, ieieit iekšā un pretī viņam nāk skaista jaunava sacīdama:

„Kā tu te nāci? Kad mans vīrs nāks mājā, tas tevi tūliņ nokaus."

„Kas tad tu pati esi, un ka tu še tiki?"

„Es ešu ķernīna vecāka meita. Mani aizrāva velis ar trim

galvām un atnesa šurpu."

Viņim runājot, dzird arī jau vellu nākam. Kalējadēls aiz-

slēpās aiz krāsns. lenāk velis ar trim galvām un uzkliedz ķēr-
nīna meitai: ,J<as te par kristīga cilvēka smaāku [smaku]?"

„Tu pats, pa pasauli skriedams, būsi to smaku atnesis."

Velis netic, sāk tikai ostīt un šukāt. Kā tik nu viņš danāk

pie krāsns, tā Kalējadēls met šim ar savu kūju un visas trīs

galvas nokrīt zemē kā spoles. Kērnīna meita pateicas Kalēja-

dēlam par glābšanu un iedod tam kapara olu, lei apnesot to

ap pili apkārt. Kalējadēls tā izdara un visa pils saiet tai olā

iekšā. Viņš iebāž olu ķešā, pasaka ķērnīna meitai, lei turpat

pagaidot, un aiziet pats tālāku.

Priekšā ir akar mežs, aiz meža spīd skaista sidraba pils.

Kalējadēls aiziet uz pili, ieiet iekšā un pretī viņam nāk skaista

jaunava sacīdama: „Kā tu te nāci? Kad mans vīrs atnāks,
tas tevi tūliņ nokaus."

„Kas tad tu pati esi, un ka tu še tiki?"

~Es ešu ķērnīna vidējā meita. Papriekšu pazuda mana ve-

cākā māsa. Tad mani aizrāva velis ar sešām galvām un atnesa

šurpu."

Viņiem runājot, dzird arī jau zemi rībam un vellu nākam.

Kalējadēls aizslēpās aiz krāsns. lenāk velis ar sešām galvām
un uzkliedz ķērnīna meitai: „Kas te par kristīga cilvēka

smaāku?"

~Tu pats, pa pasauli skriedams, būsi to smaku atnesis."

Velis netic un sāk tikai ostīt un šukāt, Kā tik nu velis da-

nāk pie krāsns, tjī Kalējadēls met reiz ar kūju — noskrien trīs

galvas, met otrreiz ar kūju — noskrien trīs galvas — un velis

pagalam. Kērnīna meita pateicas Kalējadēlam par glābšanu un

iedod tam sidraba olu, lei apnesot to ap pili apkāsrt.
_

Kalēja-
dēls tā izdara un visa sidraba pils saiet tai olā iekšā. Viņš
iebāž sidraba olu ķešā, pasaka ķērnīna meitai, lei turpat pa-

gaidot, un aiziet pats tālāku.
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Aiz sidraba pils ir akar mežs, aiz meža mirdz ļoti skaista

.zelta pils. Kalējadēls aiziet uz zelta pili, ieiet iekšā un preti

viņam nāk visskaistākā jaunava sacīdama: „Kā tu nāci? Mans

vīrs ir velis ar divpadsmit galvām. Kad viņš nāks mājā, viņš

tevi tūliņ nokaus."

„Kas tad tu pati esi, un ka tu še tiki?"

„Es ešu kērnīna jaunākā meita. Pa priekšu pazuda ma-

nas vecākās māsas. Tad mani aizrāva šis velis un atnesa

šurpu."

„Es gribu tevi no viņa atpestīt. Man no vellim nav bailes."

„Tad tev ir jādzer stipruma zāles. Še pie durim pa labi

roki ir viens spainis stipruma zāļu, bet pa kreisi ir otrs spainis

nestipruma zāļu. Sadzēries tu stipruma zāles un noliec to

spaini kreisā pusē, bet otru spaini ar nestipruma zālēm labā

pusē."

Tikko Kalējadēls bija pārmainījis zāļu spaiņus, kad jau zeme

sāk rībēt un dimdēt un iešaunas velis ar lielu balki par plecim.

leraudzījis Kalējadēlu, velis tūliņ ķer spaini no labās puses un

tik sāk dzert. Kalējadēls par to laiku labi sadzeras no otra

spaiņa kreisā pusē. Padzēries velis uzblaun Kalējadēlam: „Kā
tu drīkstēji te nākt? Nu tev jāmirst!"

Tad velis sita ar savu baļķi Kalējadēlam par galvu un

iedzina viņu līdz ceļa galim zemē. Nu sita Kalējadēls vellam

ar savu kūju un ietrieca to līdz vidum zemē. Otrreiz sitot,

velis iedzina Kalējadēlu līdz vidum zemē; bet Kalējadēla otrs gā-

ziens satrieca vellu līdz kaklam zemē. Velis nu vair nevarēja
kustēties un Kalējadēls nosita viņam visas divpadsmit galvas.

To redzēdama, ķērnīna meita krīt Kalējadēlam ap kaklu un

pateicas par glābšanu. Tad viņa iedod tam zelta olu un saka,

lei apnesot to ap pili apkārt. Kalējadēls tā izdara un visa skai-

stā zelta pils nu saiet tai olā.

Nu sanāk visas trīs ķērnīna meitas kopā un ir priecīgas,
ka ir izglābtas no vellim. Kalējadēls aizved viņas pie groza un

abi stiprinieki izcel viņas vienu pēc citas no zemes apukšas

laukā. Pienāk kārta pašam Kalējadēlam sēsties grozā; bet viņš

lāgā neuzticas savim biedrim un ieliek tur papriekšu vienu ak-

minu, lei redzētu, vai tie to vilks augšā. Tie velk, velk tadu

bet tad laiž virves vaļā, un grozs nu nonāk ar akminu

un visām virvēm alas dibinā.

Kalnugāzēš ar Kokurāvēju domā, ka Kalējadēls ir krizdams

nosities, un piespiež ķērnīna meitas zvērēt, lei tās stāsta tēvam,

ka šje abi esot viņu glābēji. Tā ar' notiek un vecais ķērnīc

apsola divas meitas glābējim par sievām. Meitas saka, ka priekš

gada laika viņas vēl negrib precēties.
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Kalējadēls paliek zemes apukšā, staigā šurpu un turpu un

nezina, ko darīt, ko iesākt. Staigādams viuš ieiet vienā lielā

mežā un ierauga tur koka galā dikti lielu ērgļa pērkli. Viuš uz-

kāp tai koka un redz, kā ērglēni ir gan dikti lieli, bet vēl gluži

jauni. Pašu laiku nak šņākdams augšā liels melis mākonis, un

Kalējadēlam ir žēl, ka lietus vai krusa nenosit mazos putnēnus,
Viņš pārklāj lielo pērkli ar savu mērtelu. Pēc maza brītīna
uznāk liela krusa, bet ērglēni «ir labi pasargāti. Kad krusa ir

pārgājusi, tad atlaižas liels, liels ērgjis un priecājas, ka bērni

laimīgi izglābti. Vecais ērglis prasa Kalējadēlam: „Kādu dā-

vanu nu tu vēlies par savu labo darbu?"

Kalējadēls atbild: „Es neveļos nekādas dāvanas, bet gri-
bētu tikai akar virs zemes tikt."

Ērglis saka: „Es tevi varētu gan aiznest virs zemes, bet

ceļš ir dikti tāls un tev vajadzētu daudz barības līdza ņemt. No-

kārni trīs vella vēršus, sacērt tos mazos gabalos un saber visu

galu lielā maisā. Katrureiz, kad es galvu griežu apakalis, svied

man vienu gaļas gabalu mutē, lei es laizdamies nenoklīstu."

Kalējadēls sagādā galu un maisu, sēstas ērglam mugura un

nu laižas projām pāri par lielu jūru. Ērglis laižas vienu dienu,
laižas otru dienu un trešā dienā jau var redzēt krasta malu.

Tūļu pie paša krasta ērglis vēl griež galvu apakalis, bet Kalēja-
dēlam nav vair gaļas ko dot. Ērglis jau sāk pagurt un slīkt uz

zemi. Tad Kalējadēls nogriež sev kājai ikrus, iesviež tos

putnam knāpī, un nu ērglis to nones laimīgi malā. Krastmalā

ērglis prasa, kas tā par galu bīsi, ko viņš pēdīgo reizi devis?

Kalējadēls saka, ka tie bīši viņa paša kājas ikri. Tad ērglis iz-

spļāvis ikrus laukā, pielicis piel kājas klāt, un ikri ar' tūliņ pie-

dzijuši.

Kalējadēls nu bīš nonests tālā, tālā zemē, un ilgi, ilgi viņam
bīš jāceļo, kamēr nonācis tā kērnīna zemē, kam viņš izglābis
meitas. Kērnīna pilī viņš nonācis taisni tās dienas rītā, kad Kal-

nugāzēš ar Kokurāvēju jau vīkšušies uz kāzāim Kalējadēls gaš

pie kērnīna un stāstīš, ka viņš esot meitas izglābis. Kērnīc ne-

grib ticēt un sauc visas trīs meitas, Kalnugāzēju un Kokurāvēju

uz tiesu. Kalnugāzēš ar Kokurāvēju pastāv pie sava, bet jau-

nākā kērnīna meita krīt Kalējadēlam ap kaklu un apgalvo, ka

tas esot viņu glābēš. Tad Kalējadēls paņem trīs dāvātas olas,

noliek tās pils pagalmā un nu tur izceļas trīs skaistas pilis, ka-

para, sidraba un zelta. Kērtnīc nu skaidri redz, kam taisnība,

un Kalnugāzēš ar Kokurāvēju ar' vair nevar liegties. Kernīc

nu grib blēžus bargi sodīt, bet Kalējadēls lūdzas, lai viņiem pie-

dodot. Pietikšot jau ar to vie, ka tos pavadīšot ar suņa godu.

Abi stiprinieki nu aizmūk, ne apakalis neskatīdamies.
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Kalējadēls nu apprecē ķērnīna jaunāko meitu, nodzer lie-

liskas kāzas un dzīvo laimīgi.

3. A. 301A. D. Ķirsteinis Kr. Misā. LP, 111, 44 var.

Kāds kalējs audzinājis loti stipru dēlu. Dēls, liels ticis, no-

kalis divdesmit podu smagu milnu un gājis vienam ķēniņam trīs

meitas meklēt, kuras velns esot nozadzis. Uz ceļa dēls saticis

divus kara vīrus un pieņēmis tos par palīgiem. Trešā dienā

atraduši sapuvušu celmu. Dēls licis ar milnu celmam — celms

iziris smalkās drostalās, aizsprāgdams uz visām pusēm. Bet

apakš celma bijis dziļš caurums. Pa šo caurumu dēls nolaidies

lejup un atradis lielus dzelzs vārtus. Nu licis ar milnu pa vār-

tiem, kamēr sašķīduši, Aiz vārtiem gadījusies vecākā ķēniņa

meita; tā teikusi: „Vai, kur tu ienāci! Pārnāks velns, tas tevi

vārīs darvas katlā!"

Un kamēr šie runājuši, velns gadījies ar trim galvām, uz-

saukdams dēlam, lai tūliņ kāpjot darvas katlā. Bet dēls teicis:

„Rādi man, kā jākāpj, tad kāpšu!"
Velns atgriezis muguru un radījis; bet dels devis ar milnu

velnam pa pakausi un iegāzis to darvas katlā, lai vārās.

Otrā dienā dēls atradis citas dzelzs durvis. Aiz tām bijusi
otra ķēniņa meita. Šī tāpat brīnījusies: „Vai, kur .tu ienāci!

Pārnāks velns, tas tevi vārīs darvas katlā!"

Drīzi ari parradies velns ar sešām galvām un pavēlējis, lai

svešnieks kāpjot katlā. Bet dēls teicis: „Parādi, kā jākāpj, tad

kāpšu!"
Velns radījis; bet dels licis ar milnu un iegrūdis sešgalvi

katlā.

Trešā dienā dēls atradis citas durvis. Aiz tām bijusi trešā,

jaunākā, ķēniņa meita. Šī dēlam loti patikusi. Abi jaunie ļau-
dis sākuši tērzēt. Bet pa to laiku pārnācis deviņgalvis un uz-

saucis dēlam: „Kāp katlā, lai varu tevi par darvu izvārīt!"

Dels teicis: „Kapšu gan: tik paradi, ka jakapj!"
Velns rādījis; bet dēls licis deviņgalvim no pakausi un

iegrūdis to darvas katlā. Krītot, velnam izsprāgusi stabulīte.
Šo stabulīti dēls iebāzis kabatā un tad paņēmis visas trīs mei-

tas, lai steigtos pie cauruma. Tur nonācis, dēls devis zīmi sa-

viem palīgiem, lai velk augšā. Papriekšu uzvilktas tās meitas:

beidzot devis zīmi, lai velk ari viņu augšā, bet kara viri atstā-

juši dēlu apakšzemē. Dēls iesākumā nezinājis, ko nu darīt, ko

nedarīt. Te atminējies stabulītes. Sācis pūst. Un nu uz reizi

sanākuši milzum daudz vīriņu. Tie izveduši dēlu virszemē un

palaiduši lielā klajumā. Tomēr posts, kā posts! Nezinājis mā-

jas atrast. Bēdīgs tas nosēdies uz cinīša un sācis pārdomāt, uz
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kuru pusi isti griezties. Te — kur gadījies, kur ne piestājies

vecs vīriņš apprasīdamies, kādēļ tāds bēdīgs esot? Dēls iz-

stāstījis galu no gala. Vīriņš nu parādījis ceļu uz ķēniņa pili.
Dēls pārnācis pie ķēniņa un apsūdzējis abus kara vīrus, ka tie

tīšā prātā nevilkuši viņu augšā. Bet kara vīri atvainojušies, ka

netīšu ro_kas pasprukušas vaļām un virve nokritusi apakšzemē.

Ķēniņš to ticējis un tādēļ atdevis dēlam savu jaunāko meitu par

sievu un abiem kara vīriem tās vecākās.

Piezīme. Vēl cits variants, ari no Kr. Misas, nobeidzās tā: Kad dēls

pārnācis no apakšzemes atpakaļ, tad ķēniņš vairāk ticējis kara vīriem, nekā

dēlam un nedevis viņam savu jaunāko meitu. Dusmās dēls sagrābis ķēniņa

pili un apgriezis augšpēdu: jumtu uz zemi, pamatu uz augšu. Nu ķēniņš sa-

baidījies un tūliņ atdevis dēlam jaunāko meitu.

4. A. 301A. Māturu Atis Mežotnē. LP, VI, 115, 9, AŠ, 11. 86z.

Vienreiz dzīvojis kalējs, kuram bijis ļoti stiprs dēls. Kād-

reiz dēls vēlējies pasauli redzēt un tādēļ licis tēvam nokalt 20

pudu smagu ceļa nūju, ko līdz ņemt pa pasauli. Tēvs nokalis.

Bet dēls sviedis nūju gaisā un atradis, ka 20 pudi vēl par vieglu.
Lai liekot vēl 10 klāt! Nokalis 30 pudu smagu. Bet dēls svie-

dis un atradis, ka nūja vēl par vieglu. Lai kājot 50 pudu smagu!
Nokalis 50 pudu smagu un tad tā bijusi gan pašu laiku.

Kalēja dēls, pa pasauli staigādams, iegājis viena ķēniņa pilī.
Un tam pašam ķēniņam bijušas nozagtas pa nakti visas trīs meitas.

Ķēniņš gan izsolījies meitas par sievām atdot, kas atrastu, bet

lai meklē, kur grib — neviens nezinājis atrast.

Te nu par laimi atnācis stiprais kalēja dēls un tas solījies
meitas uzmeklēt, ja viņam jaunāko atdotu par sievu. Labi —

ķēniņš pilnā mierā; vēl iedevis savus divi sulaiņus līdz, un lai

nu pa trim rauga meklēt.

Kalēja dēls ar sulaiņiem gājis, gājis — beidzot lielā mežā

apmaldījies. Bet turpat meža vidū maldīdamies ieraudzījis lielu

lielu akmeni. Sācis, pa garam laikam darbodamies, akmeni ku-

Un kas par brīnumiem? Atradis apakš akmeņa lielu

alu stāvus zemē iekšā. Tūliņ pavēlējis sulaiņiem no sloknēm

nopīt grozu un garu gāju virvi. Šinī grozā kalēja dēls tad

iesēdies un ar virvi nolaidies alas dibinā.

Tur atradis lielas stipras durvis ar stieņiem notaisītas un

nostiprinātas, tā ka plikām rokām nekā darīt. Ko nu? Sācis

ar savu ceļa nūju durvis plosīt un izgāzis itin ātri. Bet viņpus

durvim bijusi jauka, izpušķota istaba un tur viena sieviete sē-

dējusi lielā zofājā. Līdz ko nu tā ieraudzījusi kalēja dēlu, tā

iesaukusies: „Vai Dieviņ! kur jūs esat ienākuši! Pārnāks mans

vīrs ar sešām galvām, tas jūs ar pirkstiem vien saspiedīs.
4'
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„Nekas!" kalēja dels atteicis, „es paslēpšos aizkrāsni."

Tikko viuš ar savu nūju bija paslēpies, te ari sešgalvis
istabā: „Kas še bijis? Es saožu svešu smaku."

„Nekas nav bijis," sieviete atteikusi.

Bet velns nelicies mierā, sācis visas malas jaukt. Te ka-

lēja dēls izsprucis no aizkrāsnes ar lielo nūju un nositis seš-

galvi.
Nu kalēja dēls gājis drusku tālāk un atradis atkal citas dur-

vis, vēl vairāk nostienētas. Tās ari uzlauzis un tur tanī istabā

ieraudzijis citu sievieti. Tā tāpat runājusi: „Vai Dieviu! kur

jūs esat ienākuši! Pārnāks mans vīrs ar deviņām galvām, tas

jūs ar pirkstiem vien saspiedīs."

Bet kalēja dels paslēpies aizkrāsni un nositis ari deviņgalvi.

Nu gājis tālāk un atradis vēl trešās durvis. lelauzās tās, tur

bijusi istaba vienā dimantā un uz zofāja sēdējusi jauna, daiļa

sieviete. Tā viņam brīnum patikusi. Bet sieviete teikusi:

„Vai Dieviu! kur jūs esat ienākuši! Pārnāks mans vīrs ar div-

padsmit galvām, tas jūs ar vienu pirkstu caur sienu izsitīs."

„Nu, nu, nekas nekaites," kalēja dels atbildējis.
Bet tikko tos vārdus ari bij izteicis, te divpadsmitgalvis

un liels liels baļķis tam vēl bijis uz pleca.
„Ko tu te meklē, nelga?"

Nu sāka kauties briesmīgā mērā. Papriekšu velns krāva ar

baļķa kalēja dēlam pa galvu, ka šis uz reizi iestiga līdz ceļiem

zemē; bet kalēja dēls ar smago nūju sita velnam pretim, ari pa

galvu, un iedzina viņu ari līdz ceļiem zemē. Tagad velns lika

otrreiz kalēja dēlam un iedzina viņu līdz jostas vietai zemē; bet

kalēja dēls viņu ari tikpat dziļi ietrieca. Vēl velns gribēja trešo

reizi baļķi izcelt; bet kamēr šis tur iztaisījās, kalēja dēls aši, ar

rokām pret zemi atspiedies, izkāpa no zemes un iekrāva pirmais
velnam pa pauri. Tagad, zināms, šis trieciens sadzina velnu stāvu

zemē — viņš nobeidzās.

Kalēja dēls nu sasēdināja meitas grozā un lika sulaiņiem augšā
vilkt. Sulaiņi, blēži, uzvilka meitas, bet kalēja dēlu tīšām atstāja

apakšā, jo otrreiz vairs grozu nelaida atpakaļ.
Tādās sprukās kalēja dēls ilgi nebija bijis. Kā nu ārā tikt?

Tomēr vai smejies, vai raudi: pašam jārauga palīdzēties, citas

zāles nav. Un tā nu viņš tur staigā un staigā — beidzot tai di-

manta istabā, kur tā jaunākā meita sēdējusi, ieraudzīs vienu lā-

dīti. Uzlauž lādīti, atron stabulīti dibinā noglabātu. Viņš domā:

„Kas tā par tādu stabulīti? — Jārauga stabulēt."

Pastabulē —ak tu žēlīgais! Sāk tikai rasties velnu, sāk ra-

sties — pienāk pilna istaba, ka ne apgriezties, un visi to vien

daudzina: „Lūdzu, ķēniņa kungs, lūdzu, ko jūs pavēlēsit?"
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„Ko nu pavēlēt? Gribēju virs zemes apakš saules tikt."

Tūdaļ velni saklupa kalēja dēlam kā skudras apkārt un uz

rokām vien iznesa no alas taī pašā vietā, kur akmeni bija novēlis,

bet tad atkal visi pazuda^
Labi — tas nu tas.

Bet par vjsu to laiku abi sulaini ar izpestītām meitām sen jau

bija mājā pie ķēniņa un tā kā rītdienu jau svinēs kāzas, apņems

tās abas vecākās ķēniņa meitas par to, ka esot izglābuši un atra-

duši. Viņi, blēži, ceļā ar varu uzspieduši arī meitām tēva priekšā

melot, solīdamies citādi visas trīs nomaitāt, ja taisnību sacīšot.

Un tā nu rītu pie dienas šie abi blēži taisījās uz godībām.
Te — kad tevi! — tai vakarā iepriekš pārronas kalēja dēls un

nu taujās, kas tikai tās par godībām esot, ko te rīkojot? Ķē-

niņš atsaka: tā un tā — sulaiņi atrada manas meitas, nu jāatdod

par sievām.

„Kas tie par atradējiem?!" kalēja dēls atblauj pretim, „es tās

atradu un neviens cits. Tie diedelnieki apmelojuši mani vēl, tur

alā atstādami."

Bet keniņš netic, sit viņu nost. Ka nu varot tik nelabi domāt?

Viņš savus sulaiņus gadiem jau gan labāki pazīšot.

Tas kalēja dēlam bija par daudz. Atrās dusmās tagad sapīka
ir uz pašu ķēniņu, un viņam spītēdams, satvēra ķēniņa pili aiz

stūra un iespieda līdz pusei zemē. Ķēniņš redzēja — labi vairs

nebūs: lai izceļot pili atpakaļ, tad ticēšot viņam! Kalēja dēls iz-

cēla pili kā bijusi. Bet to padarījis, ķēniņš vairs neticēja atkal.

Nu kalēja dēls vēl vairāk sapīka un iespieda pili pa lielai pusei
zemē. Ķēniņš sacīja: „Ja tu ir tagad izcelsi pili, tad, nudien,
tev ticēšu."

Un viens paņēmiens kalēja dēlam — pils atkal lauka.

Tagad ķēniņš saņēma rokas izbrīnējies: „Nu es ticu gan, ka

tikai tu varēji velnus pārvārēt un manas meitas izglābt; ko šie

knišļi jau nespēj ne tavu nūju cilāt, kur nu vēl ar velniem kauties!

Lai notiek, ņem manu jaunāko meitu pas sievu, bet tos divus blē-

žus es nosodīšu."

9. A. 301A. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 1. AŠ, 11, 86 v.

Kādam kalējam bija loti stiprs dēls. Tas esot vēlējies, lai

viņam kaļot vāzu (nūju) no 5 podiem dzelzs un 6 podiem tērauda.

Labi. Kad vāza bijusi gatava, tad teicis, ka tā par vieglu esot.

Nu pielicis vēl 5 podi dzelzs un seši tērauda; bet Stiprais vazu

vēl smādējis, ka viegla esot, tomēr pietikt jau varot._ Nu viņš,

vāzu paņēmis, aizgāja pa pasauli, darba meklēdams. Gāja, gāja —
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beidzot iegāja viena ķēniņa pilī: vai esot darba? Keniņš sacīja,
ka viņam trīs meitas esot zudušas, lai uzmeklējot tās!

Labi. Stiprais paņēma divi zaldātus līdz un tad visi trīs kopā

nogāja pie viena celma. Stiprais nu uzsita ar savu vāzu celmam,

tad celms novēlās un tie ieraudzīja lielu alu. Stiprais kalēja dēls

sacīja, lai laižot viņu alā. Labi. Zaldāti savija virvi no klūdzi-

ņām un ielaida viņu iekšā.

[Stiprais nonāk alas dibena, redz tur aizslēgtas durvjs priekša
un atsit tās ar savu vāzu vaļā.]

Un pa durvim iegājis, tas ietika pie pirmās ķēniņa meitas.

Meita sacīja: „Kas tevi te ielaidis? Vai tu nezini, ka mans vīrs

ir pats velns? Kad tas tevi sastaps, tevi iemetīs darvas katlā

un izvārīs!"

Tiklīdz, ka velna sieva to bija izrunājusi, velns ienāca, sacī-

dams:

„Kāp tūlīt katlā!"

Bet Stiprais teica: „Es nezinu, ka to dara — stāsti un radi

man!"

Nu velns rādīja, kā vajagot kāpt. Bet tikko rādīja — Stiprais
ar vāzu iegrūda pašu velnu darvas katlā, kur tas arī tūlīt no-

beidzās un pirmā ķēniņa meita jau bija izglābta.

Nu Stiprais gāja pie otras ķēniņa meitas. Tā arī viņu bie-

dināja tāpat kā pirmā. Un nu tas velns ienāca ar lielu bomu rokā,

iesisdams kalēja dēlam ar to pa pleciem, ka tas līdz ceļa galiem

iegāja zemē. Bet nu arī Stiprais ar vāzu sita velnam un iesita

to līdz vēderam zemē. Tagad velns sita otrreiz un iesita Stipro
līdz vēderam: bet kā Stiprais arī sita otrreiz, tā velns līdz kaklam

zemē. Vēl vienu sitienu Stiprais deva velnam ar vāzu un tad tas

bija beigts. Nu bija izglābta arī otra meita.

Beidzot Stiprais nogāja pie trešās ķēniņa meitas. Un kad nu

šis velns ienāca, tad tas pacēla grīdu un teica uz Stipro: „Lien

apakš grīdas!"

Stiprais atteica: „Paradi man!"

Velns radīja, bet Stiprais pabāza pašu velnu apakš grīdas un

izglāba arī trešo ķēniņa meitu.

Nu Stiprais aizgāja pie cauruma un sauca zaldātiem, lai velkot

viņus ārā! Zaldāti ķēniņa meitas gan uzvilka, bet Stipro ne. Tad

Stiprais dusmās apvilka velna svārkus un papūta velna stabuli.

Tūlīt visi velna gari sanāca: „Ko, kungs, gribi?"

„Ko gribu? Gribu virs zemes, apakš debess tikt!"

Un to izteicis, Stiprais uz reizi atradies lielā klajumā, kur ne-

viena cilvēka nebija. Beidzot taču viens vecītis atnācis un iedeva

ābolus, sacīdams: ~,Griezi to vienu ābolu pušu, tad no viņa izcel-

sies jūra! Peldi 4 dienas pa to jūru, un ja peldēdams nokūsti, tad
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iemet otru ābolu ūdenī — tūlīt tur izcelsies māja, kur varēsi at-

pūsties. Bet mājā būs zobins; ja to zobiņu vari pacelt, tad uz

reizi desmitkārt stiprāks paliksi."

Stiprais tā darīja, kā vecītis bij mācījis, un pārpeldēja par se-

šām dienām mājā pj£ savējiem. Ķēniņš par to, ka bija izglābis

viņa meitas, atdeva jaunāko meitu viņam par sievu un no tā laika

Stiprais dzīvo lairņīgi.

6. A. 3018. Nameitu Juris, Franka-Sesava. Jkr. 11, 2.

LP, VII, 11, 18, 4, 3. AŠ, 11, 92 a.

Kādam kalējam sieva dzemdējusi dēlu, kas tādēļ ka māte

nomirusi, zīdināts pie ķēves. Pēc 3 gadiem kalēja dēls jau bijis
tik stiprs, ka varējis nest 3 pūri rudzu. Liels izaudzis, tas tēvam

teicis, ka gribot iet ceļot; bet iekāms gājis pasaulē, tas nokalis

sev ceļa spieķi trīsdeviņu rudzu pūru smagumā. Ceļodams tas

vispirms saticis Kalnugāzēju, kurš pašu laiku gāzis lielu kalnu.

Milzis, to ieraudzījis, sacījis: „Ko tu kalnus gāz? Nāc, iesim

kopā!"
Labi. Laiciņu gājuši — ieraudzīja Tašupleseju. Milzis atkal

sacīja: ~Ko tu viens plēs tāsis? Nāc mums līdzi, būsim trīs!"

Tālāku ejot, tie uzgāja muižu, kur velns dzīvoja. Visi trīs

nosprieda še dzīvot. Otru dienu Milzis ar Tāšuplēsēju gāja me-

dībās, Kalnugāzējs palika mājā pusdienu vārīt. Vārīja — ieskrēja
mazs vīriņš ar garu, baltu bārzdu, apgāza katlu un ātri izšmaucās

pa durvim ārā. Milzis ar Tāšuplēsēju palika loti dusmīgi uz Kal-

nugāzēju, ka tas tādam mazam pundurim Jāvis katlu apgāzt.

Otru dienu Tašuplesejs palika māja, bet tam negāja labāki.

Trešo dienu palika Milzis mājā. Tikko tas bija pusdienu iz-

vārījis, kad piepēži ieskrēja istabā mazais vīriņš, bet tas nedabūja

ne pie katla pietikt, kad jau Milzis to bija aiz bārzdas nogrābis un

ar savu trīsdeviņu rudzu pūru spieķi sāka mazo vīriņu velēt; ie-

plēsis kluci, Milzis tanī ielika mazā vīriņa bārzdu un nostādīja to

kaktā.

Kalnugāzējs ar Tāšuplēsēju, mājās pārnākuši, paēda pusdienu

un gribēja tuvāki aplūkot mazo vīriņu, bet tā vairs neatrada.

ledami pa sliedi, kur vīriņš bija kluci vilcis, tie uzgāja lielu, dziļu

alu, kur sliede nozuda. Milzis sacīja, ka būšot laisties alā. Tāšu-

plēsējs novija no tāsim lielu garu virvi, pie kā Milzis piesējies lai-

dās alā. Alā nolaidies, atrada loti skaistu sievieti. Tā sacīja:

~Kam tu še ienāci? Mans vīrs tevi apēdīs!"

Milzis vaicāja, kas viņas vīrs esot? Tā atteica., ka velns ar

divpadsmit galvām. Milzis teica, ka gribot ar to cīkstēties. Sie-

viete viņam parādīja uz loga divus podiņus — vienā esot stipruma

zāles, otrā nespēka zāles. Milzis podiņus pārmainīja. Drīzi arī
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velns jau naca. Tikko bija ienācis, tas ieraudzīja Milzi un sacīja
uz to: „Vai tu, pintiķi, gribi ar mani spēkoties?"

To teicis, tas pakampa podiņu ar nespēka zālēm, domādams,
ka tanī ir stipruma zāles, un to izdzēra. Nu tie sāka spēkoties.
Milzis velnu beidzot uzvarēja un ar savu spieķi nosita.

Tad tas paņēma visu velna naudu un sievieti un, to iesējis
virvē, uzsauca, lai Kalnugāzējs ar Tāšuplēsēju velkot augšā. Tie

arī uzvilka un nolaida virvi atpakaļ alā. Nu Milzis tanī iesēja dzirnu

akmeni un uzsauca, lai velkot augšā. Tie, to pavilkuši līdz pusei,
laida atpakaļ, domādami tanī Milzi esam.

Milzis redzēja, ka no alas nevarēs ārā tikt, gāja tālāk alā

iekšā. Kādā stūrī tas ieraudzīja mazo vīriņu, kam klucis vēl stā-

vēja bārzdā. Mazais vīriņš, ieraudzījis Milzi, lūdz, lai izņemot
kluci no bārzdas, tas tam kādreiz palīdzēšot. Milzis arī tam iz-

ņēma kluci un gāja tālāk. Gāja — uznāca liela krusa un ierau-

dzīja ērgļu perēkli ar maziem ērglēniem, ko tas steigšus apsedza
ar savu mēteli, un pats apslēpās apakš kāda koka. Kad krusa

pārgāja, atskrēja ērglis, bet ieraudzīdams, ka Milzis viņa bērnus

izglābis, vaicāja, ko no viņa vēloties. Milzis sacīja, ka gribot tikt

ārpasaulē. Ērglis atbildēja, ka tad vajagot 12 maisu govju, 12

maisu vēršu gaļas, jo citādi nevarot uztikt virspasaulē. Milzis

gāja bēdīgs atpakaļ alā, kur satika mazo vīriņu un izstāstīja savas

bēdas. Mazais vīriņš to ieveda kādā citā alā un parādīja 12 mai-

sus govju, 12 vēršu gaļas. Milzis paņēma maisus un aizgāja pie

ērgļa. Ērglis sacīja: „Sēdies nu man virsū ar visiem maisiem!

Un kad es atskatos atpakaļ, tad tu katrreiz meti man mutē pa

vienam gaļas gabalam!"
Labi. Te jau gandrīz bija virspasaulē, kad gaļai bija beigas

un ērglis vēl beidzamo reizi atskatījās. Milzis ātri izkoda sev ga-

ļas gabalu no kājas un to iemeta ērglim mutē. Virspasaulē ērglis

aplaizīja izkodumu un vaina sadzija.
Milzis gāja meklēt savus bijušos biedrus un atrada kādā muižā

kur vienam no tiem todien bija kāzas ar> ķēniņa princesi, bijušo
velna sievu, jo viens bija paņēmis princesi, otrs naudu. Nu Mil-

zis paņēmis savu spieķi, nositis savus bijušos biedrus un apprecē-

jies ar princesi.

7. A. 301A. Jankovskis Jelgavas apg. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 115, 24 piez.

Stiprais Kalējadēls gājis meklēt pazudušās ķēniņa meitas.

[Viņš nolaidies apakšzemē, nokāvis trīs velnus un atsvabinājis
trīs ķēniņa meitas. Divi biedri tās izvilkuši, atstājuši Kalējadēlu

alā, bet paši izdevušies par glābējiem. Lielais putns iznesis

Kalējadēlu virszemē, tas tūliņ aizgājis pie ķēniņa un stāstījis, ka



229

šis tas glābējs.] Kad ķēniņš neticējis viņam, bet viltniekiem ticē-

jis, tad Kalējadēls apgriezis ķēniņa pili otrādi: torni iegrūdis

zemē, pamatu atstājis gaisā. Ķēniņš sabijies un atdevis viņam
jaunāko meitu.

8. A. 3UIA. Ķida Gulbenē. LP, VI, 115, 14 pie z.

Stiprais Kalējadēls gājis zudušu ķēniņa meitu apakšzemē
meklēt. Kad velnu nokāvis un meitu izvilkuši, tad Kalējadēls pa-

mests apakšā. Bet viņš atradis velna tauri un taurējis. Tūliņ

saskrējuši velnēni un iedevuši 3 ābola puses: lai peldot pa jūru

un kad nokūstot, lai uzguloties uz ābola pusēm, tad radīšoties

sala. Tā ari bijis: no pirmās ābola puses radusies sala ar visādiem

putniem. Šis atpūties pie putniem un peldējis atkal. No otras

ābola puses radusies sala ar visādiem zvēriem un no trešās radu-

sies sala ar lielu zobiņu pie staba piekārtu. Viņš paņēmis zobiņu

un metis gaisā. Zobins nokritis pie tā ķēniņa pils, kam tā meita

bija zudusi. Nu izpeldējis malā un gājis uz to pusi, kur zobins

lidojis un atradis pestīto meitu. Ķēniņš atdevis viņam to par

sievu.

9. Dzelzs dēls.

1. A. 3018. J. Trejs Eķengrave, Brīvzemnieka kr. LP, VI,

1.15, 19. AŠ, 11, 88 a.

Senuok dzeivāja vīns kalējs ar savu sīvu. Viņi beja vāci, bet

bārnu nabeja. Tad tis kalējs nūkala vīnu mozu bērniņu nū dzelža

un īlika klētī: tur bouškūt iz juo kū paskateitīs. Un viņš nūsauce

tū bārnu par dzelža Mārtiņu.

Reitā aizguoja "kalējīne klēti atslēgt. Kad šei slādzuote, tad

klētī vīns puesīts soks: „Slēdz, slēdz — man jou solt!"

Kalējīne nūsabeidusēs aizskrēje iz ustuba. Bet tis dzelža bārns

beja palics par nakti por tuodu pošu bārnu, kuo citi bārni, un

izaudzis par krītnu tēviņu un bez gola stipris.
Kad kalējs guoja iz klēti, tad atroda, ka Mārtiņš tur vidā beja.

Neu viņi aizguoja iz ustuba un kalējs beja bez gola prīceigs, ka

šam dāls asūt. Bet dzelža Mārtiņš teice iz sava tāva: „Kūta mēs

te treis dareisim? Nūpierc dzelzi, simtu sešdesmit un seši bierkavi,

un nūkal man spīķi!"

Bet kalējs dūmāva, ka dzelža Mārtiņam pītikšūt desmit bier-

kavu, un jēma nūkola spīķi nū desmit bierkavu. Bet dzelža Mār-

tiņš pajēme tū spīķi nū desmit bierkavi dzelža un aptina sev ap

rūku kuo siksniņu: „Te jou man tik tuoda siksniņa, ar kū sasa-

jūst!"
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Neu kalējs nūkola nū simtu sešdesmit sešim bierkavim. Dzelža

Mārtiņš tū pajēms, izsvīda auški gaisā, ka tikkū varēja sare-

dzēt Kad tis spīķis nuoce iz zemi, tad tik dziļi saskrēja zemēs,

ka tikai moziņš goliņš palika uorā. Bet dzelža Mārtiņš, sakērs ar

vīnu rūku, izruove ņū zemes uorā. Šitis tad šam tik i asūt pa

māram, ar tū šis vars īt reizūt. Un aizguoja ari. Guoja, guoja —

satika mežiņā vīnu tēviņu. Dzelža Mārtiņš touleit jū sveicināva

un prasēja: „Draugs, kur tu īsi?"

Bet tis tēviņš izapoutēs bez gola lapnis un īsuoka dzelža Mār-

tiņa izsmīt: „Kas tu tuods esi, ka tu mani tuo dreiksti izrunuot?
Es asu Kolnuguozējs, un kas tad tu tuods kaķis?"

„Naasu, vis tuods kaķis, kuo tu dumuo; ja tu esi tik stipris.

tad pacel munai vāzdai vīnu golu!"

Kolnuguozējs cele, cele, bet navareja pacelt.

Neu viņi guoja tuoluok un daguoja pī vīna kolna, kur klāt

leijā beja ezeriņš. Dzelža Mārtiņš teice: „Kad tu esi tik stiprs, tad

īguoz tū kolnu ezeriņā!"

Kolnuguozējs īsakosa kolnā un opguoze. Tis kolns īkrita eze-

riņā un Kolnuguozējs ar rūkuom nūleidzināva. Tad viņi neu

guoja tuoluok un satika vēl vīnu tēviņu. Tis beja Uzūlguozējs.
Dzelža Mārtiņš jū sveicināva; bet tis, bez gola lapnis, īsuoka obus

izsmīt: „Kas jous par tuodim kaķim esīt? Es jums varu ar vīnu

knipi nūsist; es varu ūzūlus apguost, bet jous tik tuodi couku

goni."
Neu dzelža Mārtiņš svīde savu vazdu zeme un teice: „Kad tu

tik stipris esi, pacel munu vāzdu."

Uzulguozejs cele, cele, bet navareja ni pakustinuot. Bet

dzelža Mārtiņš, pajēms kuo spolvu, izsvīda iz placim.

Tad viņi guoja vusi treis tuoluok un daguoja pī vīna treis touk-

stūši godi vāca ūzūla. Dzelža Mārtiņš teice iz Uzūluguozēja:

„Paruodi savu spāku un apguoz šitū ūzūlu!"

Uzūluguozējs īleida zam saknēm un apguoze tū ūzūlu. Tad

viņi daguoja pī vīna kolna, kur vīna ola beja. Dzelža Mārtiņš lika

Uzūluguozējam leist taī olā; bet tis naleida. Tad lika Kolnuguozē-

jam leist; bet tis ar naleida. Neu pajēme dzelža Mārtiņš savu

vāzdu un leida vidā; Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju ar leida pakal.
Un tur beja smuka pils ar vīnu stalli. Tai stallī beja 166 vērši.

Viņi puorgulēja par nakti tai pilī. Reitā guoja dzelža Mārtiņš ar

Kolnuguozēju spacīrēt un atstuoja Uzūluguozēju muojuos,laiizvuo-

rej vīnu vērsi, kū vakariņuos apēst. Labi. Vērsi nūkavs, īlika

kotlā vuoreit. Jou boutu gala dreiž gatava bejuse, kad nuoce lels

tēviņš ar misiņa buorzdu, ar tuodim kuošim, kur 166 bierkavi sver,

un ta vēl pī vīna gola bej dokuors sīna skaudzi un ūtrā golā oudiņa
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vuoti veršim. Tēviņš, īguojs stallī, suoka vēršus skaiteit: „Vīns,

pīci, astuņi, desmit -- vīna troukst!"

Vēršus pabaravs, tis guoja iz pili un, Uzūluguozēju pī kotla

atrads, praseija, lai šam dūdūt biški gaļas. Uzūlūguozējs nadeve.

„fad laun man tik vīnu muti nu tuos zupas strēbt, tad man

pītiks," tēviņš teice. Tas bejs valns.

Uzūlūguozējs atluove. Un tis Misiņbuorzds ar vīnu vilcīni

izdzēre zupu ar vusu galu un aizguoja prūjuom. Uzūlūguozējs neu

lika ūtru vērsi pī zemes un vuoreija otkin. Vēl nabej vērss izvuo-

rējs, kad dzelža Mārtiņš ar Kolnuguozēju atnuoce un īsuoka

buortīs, ka navars tik ilgi gaļas izvuoreit. Bet Uzūlūguozējs na-

teice nikū, kas šam asūt nūticis.

Reitā guoja dzelža Mārtiņš ar Uzūluguozēju spacīrēt un

Kolnuguozēju atstuoja gaļas vuoreit. Kolnuguozējs nūkava vērsi

un vuoreija. Otkiņ neu nuoce tis tēviņš ar oudiņa vuoti un sīna

skaudzi un ar vara reiksteiti aiz justas aizbuoztu. Īguojs stallī,

viņš skaiteija vēršus: „Vīns, pīci, astuņi, desmit — treiju troukst."

Vēršus pabarāvs, guoja iz pili un praseija Kolnuguozējam, lai

šam dūdūt gaļas! Kolnuguozējs gaļas nadeve, bet zupu atļuove
strēbt. Valns jēme, izstrēbe reizē galu, zupu un aizgouja. Neu

Kolnuguozējs kava ūtru vērsi un lika vuoreit.

Dzelža Mārtiņš ar Uzūluguozēju atnuoce, bet vel gala nabeja

izvuorējuse; bet Kolnuguozējs nateice1 viņim, kas bej nūticis.

Reitā guoja Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju spacīrēt un dzelža

Mārtiņš palika par pavuoru. Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju zināva

gon, kuo jīm obim guojs, bet nateica vīns uz ūtra nikuo.

Dzelža Mārtiņš izmeklēja tū traknuokū vērsi, un nūkavs, nū-

deirāvs, lika vuoreit. Ap pusdīnu nuoce Misiņbuorzds ar sīna

skaudzi un oudiņa vuoti. Stallī īguojs, īsuoka vēršus skaiteit:

„Treis, pīci, astoņi, desmit — pīcu troukst."

Vēršus pabaravs, guoja iz pili un dzelža Mārtiņam praseija

gaļas. Dzelža Mārtiņš atteice, ka nadūškis.

Bouškut dut zupas?
Nadūškis!

Tas i tis valns šam ar tū vara reiksteiti žmijks! par mu-

guru, tuo ka dzelža Mārtiņam touleit šoula (šūla) par muguru at-

saroduse. Bet dzelža Mārtiņš, pakērs savu vāzdu, saklīdze: „Voi
tu dūmuo ar mani kuo ar bārnu spēlēt? Pagaid, es tev gon paruo-

deišu!"

Tis valns touleit deve prūjuom bēgt, bet dzelža Mārtiņš pakal

un panuoce pī vīnas baļķu gubas, un sagruobs vainām aiz apkak-

les, īšķēle vīnu baļķi, un vaina nogus ībuozs, sadzine ar ķeilim

cīši, lai stuov.
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Kad Kolnuguozējs ar Uzūlguozēju atnuoce, tad jou šam bej

gala iz golda izlikta un viņš teice: „Are, kuo es varu galu uotri

izvuoreit."

Reitā lika dzelža Mārtiņš saloseit visus striķus, cik tik jira —

īšūt putnu ķert. Šī obi sameklēja striķus un dzelža Mārtiņš,

pajēms sovu vāzdu, guoja iz tuom balķēm. Bet valns ar visu

baļķi bej aizguojs prūjuom.

Viņi neu guoja pa pāduom pakal un daguoja pī vīna cau-

ruma, tur bej elne. Valns nabej varējs ar visu baļķi īleist un

beja isasprīdīs un tū baļķi puorlauzs un tik ar pusi izskrējs vidā.

Dzelža Mārtiņš lika sasīt striķus citus pī cita un lai Uzūlūguozējs

laižīs vidā, bet viņš nasalaide. Tad like Kolnuguozējam laistīs,
bet tis ar nasalaide. Beidzāt viņš pots pasajēme rungu un lai-

dēs vidā, bet tfm obim pīteice, ka šis striķi kustināškis, tad bou-

šķūt vilkt uorā.

Tis valns bejs nūzadzs vīnu ķēniņa meitu un iz elni atsa-

nesīs. Dzelža Mārtiņš, daguojs pī duorim, klausīs. Tis valns

gulš vaidādams un soks iz tuos meitas; voi, kūtis našķeists gors

šū ass mūcējs — dreizi viņš i šiten bouškis.

Kuo tis valns tū pateics, tuo dzelža Mārtiņš devs ar kulaku

dourīs i duors touleit uorā i dzelža Mārtiņš kambarī ar savu vāzdu.

Valns devs prūjuom. Dzelža Mārtiņš apsita visus valnus; tik at-

stuoja tū meitu un tū Misiņbuorzdi. Nū Misiņbourzda tis praseja:

„Kur asūt tava zalta muciņa?"
Misiņbuorzds nateice. Tad tis saceija: Kur asut? Bouškut

teikt, ja ne, tad touleit nūsiškis.

Misiņbuorzds paruodēja. ka gultas golā. Kuo paruodējs tū

muciņu, tuo dzelža Mārtiņš dievs šam par golvu i valns gotovs.

Jēms vainu, pabuozs zam greidas, daguojs pī striķa, dakabināva

meitu, pakustināva striķi un Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju jū iz-

vilka. Tad otkin īlaide un izvilka zalta muciņu. Vēl īlaide striķi

vidā; bet dzelža Mārtiņš dasakabināvs kustināva, kustināva striķi
— niyīns juo navilka.

Tis Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju, tū meitu un zaltu izvilkuši,

navilka dzelža Mārtiņa par tū, ka jīm beja baist, ka viņš nabej

atjams šīm tuos meitas un tuo zalta.

Dzelža Mārtiņš staigāva, staigāva pa tū elni, kamēr atroda

duors, kur izīt. Uorā beja tuoda poša pasaule, kuo šiten. Neu

viņš guoja, guoja iz prīšku, pots nazinuodaims, kur īt. Beidzāt

daguoja pī vīna couku pulka. Tuos bej vaina coukas. Tis gons

teice iz dzelža Mārtiņa: nabouškūt īt pī tuom coukuorn, viņas tevi

soplēškūt. Pī coukuom varējs tik valns un tis gons daīt.

Bet dzelža Mārtiņš atteice: šis īškis. „Kas ta, ka juos špet-
nas!" —Un guoja pošā viducī. Tuos coukas touleit ar boru dzelža
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Mārtiņam viersā; bet kuo tik dzelža Mārtiņš grīzēs ar savu vāzdu

riņķī, tuo visas coukas pagolam un tik daudz ašņu, ka dzelža Mār-

tiņam ašņi da skrīmeņim. Gons īraudzējs, ka coukas pagolam,
aizbāga.

Dzelža Mārtiņš guoja tuoluok un daguoja pī vīna vēršu

pulka, tī ar beja vaina. Gons nalika īt kluot, ka tevi nūduor-

škūt; bet šis guoja pošā viducī. Touleit tī vērši dzelža Mārti-

ņam viersā; bet kuo tik šis grīzēs riņķī, tuo visi pagolam un gons

prūjuom. Bet neu jau šam ašņi da celim.

Guoja otkin tuoluok un daguoja pī vīna zirgu pulka, tī ar beja

vaina. Gons nalika īt kluot; bet šis guoja pošā viducī. Touleit

zirgi šam viersā, bet kuo tik šis grīzēs ar savu vāzdu riņķī, tuo

visi zirgi pagolam gons prūjuom. Un neu viņam ašņi da pošam

ākstam. Neu dzelža Mārtiņš guoja vēl tuoluok un daguoja pī

vīna ezeriņa, kur molā vīna meita velējuos un raudāva. Šis pra-

seija: „Par kū tu raužute?"

„Kuo tad es narauduošu, ka es navaru kraklu izvelēt! Te

azarā jir valni un tī sajauc visu oudeni, ka es navaru kraklu

izskolūt."

Touleit dzelža Mārtiņš skrēja azara vida un touleit izskrēja
nū azara treis jaunikungi, skrīdami prūjuom. Tī beja valni.

Dzelža Mārtiņš dzinuos jīm pakal un nūsita. Kad tū bei-

dzamū sita, tad tis teice: „Šite neu varēs kuodu laiku lobi cil-

vāki dzeivūt, te vainu dreiži nabous."

Tad viņš guoja pī meitas atpakaļ un praseija viņai, kuo šis

vars savu pasauli sasnīgt. Tei meita atteice: ~Tik tuoli, kuo tu

esi nuocs — vēl tev juoīt, tad tu atrassi lelu ērgli, tis nas cilvākus

iz ūtru pasauli,"

Dzelžu Mārtiņš guoja otkin iz prīšku un daguoja pī vīna lela

kūka; tur beja visuodu zvāru kouli zemē un tai kūkā beja ērgļa

pērklis. Bet ērgļa tur nabeja vidā, tik bārni vīn. Neu nuocs lels

leits (lietus) un tī ērgļa bārni īsuoka peiksteit. Dzelža Mārtiņš

nūvilka savus svuorkus un apsedze ērgļa bārnus un pots īleida

zemē tais kaulūs. Kad leits puorguoja, tad atskrēja ērglis, un iz

pērkla izamets, teice: „Nabadziņi! kuo tad jous izagluobēt?"

Ērgļa barni atteice: „Vīns lobs cilvaks mums apsedze: neu

viņš, raug, kur kaulu gubā gul."

Ērglis nūskrēja pī kaulim zemē un dzelža Mārtiņš izleids iz-

stuostēja, kuo šam vaijagūt. Ērglis lika divus vēršus nūkaut un

sakopuot kumousiņūs, sabuozt maisūs un tad šam iz mugurus

izlikt un pošam otkin sēst šam viersā. Kad skrīnūt šis golvu

otpakal atgrīškis, tad tev bouškūt mest vīnu kumousu šam mutē.

Kad tu pirmo, ūtru un trešu reizi nameteiškis, tad šī nūsleikškūt.
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Dzelža Mārtiņš sakopāva vēršus un viņi īsuoka skrīt. Skri-

nūt ērglis arvīn atgrīze golvu un dzelža Mārtiņš mete arvīnu jam
mutē galu.

Bet jou varēja ūtru pasauli redzēt, kad dzelža Mārtiņam

gaļas pītruoka. Ērglis atgrīza pirmū reiz golvu — šam nabeja

kū dūt un neu tuoleit nūguoja zemjuok. Ērglis atgrīza ūtru reiz

golvu — šam vēl nabeja kū dūt un neu ērglis nūguoja vēl zemjuok.

skrēja pa pošu oudiņa viersu. Tad dzelža Mārtiņš jēma ar savas

rungas golu atplēsa nū kuojas jikrus un īmeta ērgļam mutē. Tou-

lieit ērglis izacēlēs gaisā un izskrēja molā. Bet molā ērglis pra-

sēja: „Kur tu ass jēms tuodu guordu kumousu, kur man beidzamu

reiz mutē īmets?" Dzelža Mārtiņš atteice, šis ass sev jikrus

izplēss.
„Varbuot tev suopīt?" ērglis teice un izvēme dzelža Mār-

tiņa jikrus. Dzelža Mārtiņš dasalike kluot un ērglis otkin aplai-

zeja jikrus un tī touleit sadzeja. Neu dzelža Mārtiņš guoja, ar

savu vāzdu par plecim, tuo kolna meklēt, kur tei pils apakšā. Viņš
atroda tū caurumu, īleida vidā un atroda Kolnuguozēju, Uzūluguo-

zēju un tū meiti malteiti ādūt.

Viņš gribēja jūs obus nūsist, bet apdūmāva un nasita. Tad

pēds viņš atsagula un Kolnuguozējs ar Uzūluguozēju gribēja jū
nūsist; bet tei meita naļuove. Kad dzelža Mārtiņā pīsacēle, tad

viņš teice, šis gan dūmāvs jums nūsist, bet šam nikuods lobums nū

tam naasūt. Jums bouškūt šite palikt un dzeivūt, bet šis īškis prū-

juom.

Tad viņš pajēme tū zalta muciņu, tū meitu, savu vāzdu un

guoja iz savu tāvu. Tur apsaprecēja tū meiti un izsludināva,

kuram ķēniņam asūt meita nū valnim aiznasta? Tuo meita te

asūt.

Tad vīns smagi, smagi tuoleins ķēniņš atsasauce un dzelžu

Mārtiņš aizguoja tur dzeivūt. Bet tam ķēniņam beja tik šitei meita

vīn, un kad ķēniņš nūmira, tad dzelža Mārtiņš palika viņa vītā par

ķēniņu.

2. B. 301A. Dzirciemā, LP, VI, 115, 19 piez.

IKalējs uzkalis no dzelzs dēlu, kas bijis loti stiprs. Viņš izgājis
pasaulē, iedams saticis vēl divus vīrus, un paņēmis tos sev līdz.

Viņi nonākuši vienā mājā, kur bijis daudz vēršu, bet neviena cil-

vēka. Nospriež palikt tur par nakti. Viens nu paliek tur ēdienu

vārīt, bet Dzelzsdēls ar otru aiziet medībās.]
[Kamēr šis vārījis,] ienācis tāds vīriņš kā biete, ar garāku

bārzdu par zirga asti. Tas vīriņš bijis velna tēvs. Viņš izrāvis

vienu bārzdas spalvu kā pavedienu un sasējis vārītāju, pabāz-
dams to vēl apakš sola.
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[Otram biedram izdevies tāpat, bet kad Dzelzsdēls palicis

vārīt, tad viņš sagrābis bietes vīriņu .un iedzinis viņa bārzdzu ar

vadzi kokā. Vīriņš aizbēdzis ar visu koku un noslēpies vienā

alā. Bēgli vajādami, abi biedri nolaiduši Dzelzsdēlu ar virvi tai

alā. Dzelzsdēls tur nogalina velnu un atsvabina vienu ķēniņa
meitu.. Biedri uzvelk gan ķēniņa meitu augšā, bet Dzelzsdēlu

atstāj alas dibenā.ļ

[Dzelzsdēls nu tikmēr staigājis pa apakšzemi,] kamēr atradis

vienā vietā bietes vīriņu uz trijkāju kraķīša sēžam. Viņš gribē-
jis vīriņu nogalināt, bet tas lūgdamies apsolījies viņu virszemē

atgādāt. LabĻ Tad vīriņš uzsēdinājis varoni uz sava trijkāja

kraķīša, apgriezis kraķi trīs reiz riņķī un tā varonis atradies virs-

zemē.

[Stiprinieks nu apprecē izglābto ķēniņa meitu, bet abi biedri,
kas nepareizi izdevušies par glābējiem, dabūjuši savu sodu.]

3. A. 3018. A. Lerchis-Puškaitis Talsu apgabalā. LP, I, 22.

AŠ, 11, 88b.

Reiz dzīvo kalējs, kam nav neviena dēla. Viņš ilgi domā šā,

gan tā, kā pie dēla tikt, bet beidzot saņem dūšu, nokal dēlu no

dzelzs un noliek smēdes stūrī. Kādu rītu Dzelzspuika skrien tēvam

pretim un sauc: „Tēt, ko darīšu?"

„Ko nu darīsi? Jakai."

Kalējs tūlīt nosilda dzelzi un liek dēlam sist ar dižarnaru.

Puika prasa, cik dikti būšot sist?

„Cik jau nu vari, dēliņ."

Dels ka met ar dižarnaru, ta visa lakta zeme iekša.

„Uja dēliņ, cik tu stiprs! Ka nu laktu izdabūsim? Nesit

vis tik stipri!"

Dēls izvelk laktu ar vienu pirkstu un tad sit viegli, viegli.
Bet lakta tomēr vēl līdz pusei zemē iekšā. Beidzot, kad diž-

āmaru uzliek vien un nemaz nesit, tad lakta stāv. Tā viņi kal
trīs gadus un tēvs paliek uz vietas bagāts.

Kad tēvs beidzot nevar nemaz vairs darba piedot, tad dēls

nokal nūju no birkavas dzelzs un iet uz savu roku pelnīties. Laukā

jauno nūju tas sviež gaisā, lai redzētu, vai cieš arī. Nūja necieš,

saliecas pavisam. Nu piekaļ vēl birkavu dzelzs un tad sviež,

nūja vēl par lokanu. Ar trešo birkavu nūja laba.

Tagad Dzelzspuika iet pasaulē. Ceļmalā tas vispirms satiek

Kalnurāvēju. Viņš vedinās Kalnurāvēju līdz. Bet Kalnurāvējs
ātrāki neiet, kamēr ar nūju lielu akmeni aizsviež. Tas nekas,
viens paņēmiens un akmens gabalā.
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Vēlāk abi satiek ir Kokurāvēju.
_

Kokurāvējs atkal atraki

neiet līdz, kamēr ar nūju lielu ozolu izgāž. Tas nekas, viens paņē-

miens un ozols gul gar zemi.

Visi trīs nu iet, iet, kamēr noiet kādā būdiņā. Būdiņa nav dzī-

vas dvašas, nedz arī ko ēst. Izmeklē visas malas, kamēr beidzot

skurstenī atron galu. Dzelzspuika pavēl Kalnuravējam gāju vārīt

un pats ar Kokurāvēju aiziet uz pilsētu pēc maizes. BefKalnu-

rāvējs pa to laiku nav izvārījis gaļu, jo nevarot to no skursteņa

noņemt. Tai vakarā iztiek ar maizi vien. Otra dienā, kamēr

maizi pārnes, jāvāra Kokurāvējarn gala; bet arī šis nevarējis to

no skursteņa dabūt.

Trešā dienā vārīs pats Dzelzspuika galu. Viņš uzliek ūdeni,

sakur uguni un kāp skurstenī pēc gaļas. Bet skurstenī liels vīrs,

ar misiņa bārdu un lielu plenicu roka, nedod ne par ko galu.

Dzelzspuika nolec pēc savas nūjas un smel vienreiz Misiņabardim

tā, ka tas tūlīt augšpēdu. Misiņa bārdu tas iekīlē ozola klucī un tad

ienes paģībušo kambarī aiz atslēgām. Gala patlabn mīksta un

maizes nesēji arī mājā. Dzelzspuika zobo abus, ka nu zinot, kapec

nevarējuši gaļas dabūt, jo Misiņbārda plītenes neesot vieglas.

Viņš ved abus rādīt, kā īsts vīrs ar Misiņbārdi izdarās. Bet Mi-

siņbārdis ar visu kluci pazudis; kambara vidū tikai liels, dziļš

caurums. Kā nu tādu rokā dabūt?

Beidzot sameklē 300 asu garu virvi. Kalnurāvējs iesienas

virvē un laižas lejup pa caurumu veselas 100 aslsj bet tad ku-

stina virvi, lai velk atpakaļ. Nu iesienas Kokurāvējs un ielaižas

200 asis; bet tad atkal kustina, lai velk augša. Tagad_ laižas

Dzelzspuika ar savu nūju, ka rūc vien. Virve atduras kada jauka

pils pagalmā, kur visapkārt jauki dārzi. Dzelzspuika ieiet pilī

un atron trīs skaistas meitiņas.

„Ko jus te darāt? Vai neredzējāt kadu vīru ar misiņa

bārdu?"

Meitas rada uz lielam dzelzs durvim, ka tur tads iekša guļot.

Uzlauž durvis — ja — vecais mocās klucī.

„A, kur tu man, vecais blēdi, ielīdis? Tagad izrunāsimies."

Vecais Misiņbārdis gan lūdzas, lai atstājot_ dzīvu, bet šis ka

liek ar nūju, tā nost. Trīs skaistās meitas tas tūlīt iesien virve un

kustina lai velk augšā. Tās uzvelk. Arī Misiņbārža kluci viņam

netikās apakšā astāt, iesien un liek vilkt augšā. Bet Kalnuravejs

ar Kokurāvēju domā, ka šoreiz Dzelzspuika virvē. Viņi saruna

to nosist un palaiž virvi vaļā. Klucis ar virvi nokrīt braikške-

dams. Ko nu? Augšā tikt vairs nevar, jāiet labāki ar nūju tāpat

padoma meklēt. let, iet, kamēr saiet kādu mazu mājiņu, kur ne-

redzīgs vecītis turpat sētas priekšā lopus gana.

„Kāpēc tad sētas priekšā lopus mērdējat? Talaku jau vis-

labākās ganības."
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„Ja, būtu gan varenas ganības, bet tas pieder velnam —

nedrīkstu."

„Vai nevarat mani par ganu pieņemt?"

~Kapec ne, dēliņ? Bet gani ta, ka lopi velna dala neiekļūst,

jo citādi mums abiem nelabi!"

Bet puika tev klausīs. No rīta visi lopi velna daļā. Velns

arī tūlīt divām galvām klāt un uzbļauj, kas atļāvis viņa daļā

ganīt. Puika atbildes vietā met ar nūju un nosit abas galvas kā

pogas. Galvas tas iemet gana tarbā un gana, kā ganījis. Vakarā

lopi pieēduši līdz kaklam, Mājā viņš velna galvas iemet pažo-
belē. Vecītis domā, ka tie lūku kamoli apāvām.

No rīta vecais atkal nosaka cieši, cik tāli lai gana. Bet

Dzelzspuika laiž un laiž velna daļā. Velns nu klāt sešām galvām,
bet nūja paņem visas sešas galvas. Gana tarba šodien ar galvām
vien pjlna.

Trešā dienā iznāk velns ar divpadsmit galvām un grib ganu

gabalos saplēst. Dzelzspuika nosit 11 galvas un grib patlaban

divpadsmito priekšā ņemt. Velns lūdzas, lai atstājot dzīvu. Viņš

atstāj dzīvu; bet par to velnam jāizdziedē vecīša acis. Velns ap-

solās un iedod mazu zāļu pudelīti. No štm zālēm vecīša acis

paliek veselas.

Nu Dzelzspuika šķiras no vecīša un iet, kamēr noiet jūr-

malā, kur atron lielu putnu ligzdu. Ligzdā lieli putnu bērni, bet

pliki. Kamēr viņš jaunos putnus apskatās, nāk liela, varena krusa.

Dzelzspuika uzguļas uz putnēniem, lai bargais negaiss tos neno-

sistu. Pēc krusas atskrien liels putns zirga lielumā un saka;

„Pirmo reizi un caur tevi mani bērni pieaugs. Līdz šim katru

reizi krusa man bērnus nositusi. Kā lai tevim atmaksāju?"

„Es cita neka neveļos, ka tikai par juru tikt."

„Labi, es tevi pārnesīšu. Bet ceļš tāls. Tādēļ sakapā 3 bir-

kavas vērša gaļas, ar ko iztikt. Katru reiz, kad knābi atgriezīšu,
tad iemet man pa gabaliņam."

Tā notiek. Varēja jau gandrīz malu saredzēt, te vērša gaļas

pietrūkst. Ko nu? Ja nava gaļas, tad putns vairs nespēj nest.

Viņš izgriež sev kāju ikrus un baro ar tiem, kamēr laimīgi sasniedz

n%alu.

Netālu jūrmalā Dzelzspuika atron to mājiņu, kur toreiz Misiņ-

bārdis ar kluci nogrimis. lekšā sēž Kalnurāvējs un Kokurāvējs ar

trijām meitiņām.

„Jūs gribējāt mani nosist, bet nu sitīšu jūs!" Dzelzspuika ie-

saucās un krauj katram ar nūju. Meitas tas pārved māiā pie
tēva un kal vēl šodien, ja nav miris.
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4. A. 3018. Vasllnieks un Krauklis Nogalē. LP, VI, 115, 24.

AŠ, 11, 88c.

Atstātā mežā, mazā būdiņā dzīvojis kalējs. Viņam nebijuši
nemaz bērnu. Reiz kalējs nokalis sev dēlu no dzelzs un atstājis
smēdē. Kamēr vakariņas ēdis, Dzelzsdēls palicis dzīvs un grabi-

nājies gar kalēja lietām. Kalējs ieiet smēdē — redz: dēls grasās

kalt. Tēvs tūliņ ietaisa uguni, nosilda dzelzi un saka dēlam:

„Sit nu ar dižāmaru!"

Dēls paņem dižāmaru un kā liek pa lakti — lakts pazūd zemē

un smēde pārplīst. Tēvs tīri pārbīstas, kas tas par metēju, bet

Dzelzsdēls pasmejas: „Būs labi, būs labi!"

Un bija arī labi. Tulin izvilka lakti ar mazo pirkstiņu no

zemes un smēdi atkal stundas laikā uzcēla par jaunu.

Bet Dzelzsdēlam brīņum prāts nesās pasauli redzēt. Neko

darīt — tēvs palīdzēja nokalt 15 podu smagu nūju un lai nu iet,
kad nevar nostāt mājā. Tomēr dēls tā tik karsti neskrien vis.

Viņš papriekšu gribot redzēt, vai tāda nūja arī kam der — svie-

dīšot gaisā un gaidīšot ar mazo pirkstiņu.. Labi! Uzsvieda gaisā.

Nūja pa stundas laiku nonāca atpakaļ un kā krita uz mazo pirk-

stiņu, pārlūza kā nieks. Bija jākaļ stiprāka un tā tad cieta gan.
Nu varēja iet. Gāja, gāja — satika tādu vīru, kas priedes rāva

laukā.

„Ko tu te? Kas tas par darbu?"

„Tas ir tāds darbs, kas cilvēkiem par labu, Dievam par godu,
jo esmu taču Priežuravejs."

„A! tad tu esi tas Priežurāvējs! Vai dzirdi, tad tev jānāk man

līdz pasaule, es esmu atkal Dzelzsdēls."

„Ja, ja — iesim!"

Gāja, gāja — ieraudzīja tadu vīru, kas kalnus līdzināja.

„Ko tu te? Kas tas par darbu?"

„Tas ir tads darbs, kas cilvēkiem par labu, Dievam par

godu, jo esmu taču Kalnuvēlējs."

„A! tad tu esi tas Kalnuvelejs! Vai dzirdi, tad tev jānāk man

līdz pasaulē, es esmu Dzelzsdēls."

„Ja, ja — iesim!"

Gāja, gāja — uz reizi dzird: briesmīgs troksnis šiem aiz

muguras. Domā, ka kāds brauktu, vai kas tur, bet paskatās:

nav braucēja neviena, tikai dūmi un migla. Skatīsies vēl —

are,

aiz miglas vēl zibiņi arī šaudās un pērkoņi rūc arvienu klātāk

un klātāk. Neko darīt — jānogaida, kamēr bargais laiks pāries.

Bet kas par brīnumiem. No negaisa izlēca zirnis un ritēja par

zemi, šiem taisni virsū rūkdams. Dzelzsdēls vaicāja Zirnim: „Ko
tu te tā rūc:"

„Es rucu, tadel ka man tagad dusmas."
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„Neruc vis, nac labāk mums līdz!"

„Ja, ja — iesim!"

Un nu aizgāja visi četri: Dzelzsdēls, Priežurāvējs, Kalnuve-

lējs un Zirnis.

Gāja, gāja — atrada skaistu pili. legāja pilī — meklēja est;

bet tur tikai vērši vien bija, vesels simts, cita nekā.

Dzelzsdēls pavēlēja Priežurāvējam vienu vērsi nokaut, viņi
tamēr mežā malku saraudzīšot. Labi. Kamēr šie mežā, Priežu-

rāvējam vērsis gar zemi. Bet tai pašā brīdī ielīda viens pa cau-

rumu ar siena kaudzēm, ar ūdens vātim padusē: lai dodot viņam
labu šķēli vērša gaļas! Šis atplauj tādu laupatu pakaiš ciskai un

dos. Bet tas — vai nu tīši, vai netīši — vairāk jādomā, ka tīši —

nomet laupatu zemē un saka Priežurāvējam: „Pacel! es nevaru

saliekties, man ribas garnisķi augušas."

Priežurāvējs tieksies; bet šis tamēr satver Priežurāvējam

pie muguras, iznes kā puišeli laukā un pabāž apakš pils stūra, lai

nu izstenas, ja var pili panest. Bet pats apēd nokauto vērsi un

iemūk caurumā atpakaļ. Pārnāk šie — Priežurāvējam kauns

gandrīz stāstīt, bet ko tu darīsi?

Otrā un trešā dienā Kalnuvēlējam ar Zirni tāpat izgāja. Ce-

turtā dienā Dzelzsdēls gan nepalaidās, savelēja ar nūju vīreli itin

no tiesas. Bet vīrelis bij gudrs: tiklīdz redzēja, ka Dzelzsdēls

stiprāks, tūliņ nokrita gar zemi, izlikdamies par nosistu. Dzelzs-

dēls atlaidās sist un pagāja sāņus; bet tā mans vīrelis par to

starpu mudīgi, mudīgi savā caurumā iekšā — ej nu pakal.

[Dzelzsdēls nu tiek nolaists ar virvēm tai caurumā, kur viņš
nosit trīs velnus un atsvabina trīs ķēniņa meitas. Priežurāvējs,

Kalnuvēlējs un Zirnis uzvelk gan tās ķēniņa meitas augšā, bet

atstāj Dzelzsdēlu cauruma dibenā. Dzelzsdēls sāk staigāt pa

apakšzemi, nonāk kādā mežā un] uzlien eglē plikus ērglēnus

apsegt.
Arī kāda liela čūska līduši augšā eglē ērglēnus rīt, bet Dzelzs-

dēls nosit čūsku ar nūju. Šī čūska katru dienu vienu ērglēnu

apēdusi.
[Atlaidusies ēr,gliene, redzējusi savus bērnus izglābtus un pra-

sījusi Dzelzsdēlam, kādu algu viņš vēlas? Tas nu grib, lai viņu
aiznes virs zemes.] Dzelzsdēls paņēmis sešpadsmit maisus maizes

līdz, ar ko ērglieni barot.
[Virszeme nonācis, Dzelsdels iet pie ķēniņa, apprecē viņa

jaunāko meitu, bet neīstie glābēji dabū savu sodu.l

5. A. 3018. ļ Saržants Garlenē. LP, VII, 11, 18, 111, 1

Viens kalējs vecuma gala ilgojies pec dela un beidzot noka-

lis sev dēlu no dzelzs*un iemetis smēdē kaktā. Rītā iegājis smēdē.
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atradis dēlu priekšā. Ķo nu? Liek dēlam kalt ar dižāmaru; bet

dēls, kā liek pa lakti, lakts zemē iekšā. Nu nokalis divi podi smagu

vāli un gājis pasaulē. Gājis — saticis vīru, kas vienā rāvienā

resnu priedi izrauj ar visām saknēm. Vaicājis, kā viou saucot.

~Kokuravejs esmu!" tas atteicis, „bet ka tad tev vārds?"

„Es esmu Dzelzuvīrs!" kalēja dels atbildējis, „un tev janak

man līdz!"

Labi. Gājuši — satikuši tādu, kas ar krūtim kalnus gāzis

lejā, tas bijis Kalnugāzējs. To lai paņēmuši līdz un tad iegājuši
vienā muižā. Tur divi no viņiem aiziet medīt, trešais tamēr no-

kauj vērsi un vāra ēdienu. Kamēr vāra, ienāk sprīdi garš vī-

riņš ar olekti garu bārzdiņu; siena kaudze tam uz galvas, katrā

padusē liela ūdens vāte un sāks kopt muižas vēršus. Apkopj —

nāk iekšā pie vārītāja, uzsāk ķildu. Nu cīnās abi. Bet mazais

Kalnugāzēju ievelk lielā pagrabā, aiztaisa cieti un uz lūka uzvel
lielu akmeni, tad apēdis visu vērsi, atkal pazūd. Lielām mokām

pārnācēji izdabūja Kalnugēzēju no pagraba. Otrā dienā Kokurā-

vējarn gluži tāpat iziet. Bet trešā dienā Dzelzuvīrs mazajam

garbārzdim iespīlē bārzdu kluci, tas raujas, raujas un pazūd ar

visu kluci alā. Nu laiž alā Kalnugāzēju valgā iesietu, garbārzdim

pakal; bet Kalnugāzējs aiz bailēm pusceļā kustina valgu, lai velk

atpakaļ. Izvelk: kas tur esot bijis? Šis saka:

„Tur nak karsta versme pretim!"
Ar Kokurāvēju tāpat notiek, tam arī karsta versme. Nu

sējās Dzelzuvīrs valgā un tas, par versmi nebēdādams, nolaižas

dibinā. Dibinā Dzelzsvīrs atron 3 meitas. Tās pamāca, ka velna

guļamā istabā katrpus gultas pagalvja esot trauks: pa labi roki,
tai traukā stipruma dzēriens, pa kreisi nestipruma, lai tos pār-

mainot. Uz loga esot bumbas, lai mēģinot, vai ar tām varot ro-

tāties. Mēģinājis — nejaudājis bumbas cilāt. Nu dzēris stiprum-

dzērienu, kamēr spējis. Pēc tam viņš cīnās ar velnu un nonāvē

to. Nu uzvelk meitas augšup, bet Dzelzuvīrs paliek alā. Viņš

staigā šurpu turpu, ierauga mazo Garbārzdi pie kluča un saka

tam, lai nesot viņu no šīs pekles ārā. Tas nenes. Kā nenes, šis

kauj. Tad mazais tomēr iznesa. Tagad Dzelzuvīrs atrod savus

biedrus vienā pilī ar glābtām meitām; bet, ieraudzījuši Dzelzuvīru

nākam, tie lec pa logu ārā un nositas. Nu Dzelzuvīrs dzīvo pilī

laimīgi.

10. Koka dēls.

1. A. 301A. M. Stārķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r. LP, VI,

115, 15a.

Citam reizēm dzīvoja saimnieks, vārda Juris, kam nebija ne-

viena paša bērna. Vienu ziemu Juris brautia uz mežu malkā un
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redzēja, ka citiem bij tik daudz bērnu. Viņš vaicāja: „Kur jūs
ņēmāt tik daudz bērnu?'

1

„Kur ņemam? Uztaisījām no malkas."

Tos vārdus Juris ielika cienā, un līdz ko mājā, tūliņ izcirta

no koka dēlu un nolika klētī, lai stāv, kamēr labāks padoms ga-
dīsies. Bet ik Jurļs klētī gāja, ik uzrunāja koka dēlu: „Nu, dēls,
mēs jau nokūlām un tu vēl guli!"

Trešo ritu, atkal klētī iedams, viņš sacīja tos pašus vārdus:

„Nu, dēls, mēs jau nokūlām, tu vēl guli!"

Un, kas par brīnumiem! Līdz tos izteicis, koka puika ceļas

augšā un iet tēvam līdz uz riju. Nu bija Juris bez gala priecīgs,
ka reiz pie dēla ticis.

Tas nu tas. Bet — nezin — vienu reizi Juris bija kāvis vēr-

šus un licis savam koka dēlam zarnas vārīt. Katls bijis dikti pilns

un dēls tikai maisījis, arvienu uguni pakurdams. Te piegadījusies
viena vecene teikdama: „Dēliņ. tu gan būsi dikti nokusis; ieej
istabā atpūsties, es tamēr pamaisīšu zarnas."

Labi! Kokadēls gājis istabā. Bet līdz aizvēris durvis, ve-

cene pakampusi katlu un prom kā devītais skritulis. Koka puika
manījies pakal. Tomēr vecene attapusi ar visu katlu paskriet
zem liela, — caurums vien palicis. Bet koka puika

nepalaidies, dzinies ir pa caurumu pakal, nokļuvis vecenes mājā
un nokāvis to. Turpat atradis arī savu katlu un lielu pulku zelta.

Nu sagrābies zelta, paņēmis katlu, salicis krēslus citu cita galā un

izkāpis atkal laukā.

2. A. 650. 301. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 22. AŠ, 11, 89.

Vienam vīram nav neviena bērna. Reiz viņš taisa karoti un

domā pats pie sevis: „Lai būtu, kā būtu, kad tikai dēls būtu!"

Kas ir? Rītā pieceļas — karote palikusi par cilvēku, šim

par dēlu. Bet Karotes dēls dikti, dikti liels stiprinieks, jāsaka,

tāds, ka tur ko pabrīnīties.
Nu, ko nu darīs? Stiprs ir — ies pie kunga par puisi. Aiziet

— lai braucot citiem vīriem līdz malkā! Ja, ja. Mežā citi strādā

ar cirvi ,mans Karotes dēls smejas. Kā šjs smejas, citi noskatās:

„Ko tāds te nācis? apņirgāt mūs?"

Un kamēr šie vēl labi nav pieci skaitījuši, Karotes dēls sāks

strādāt: kuru koku ņem — tas ao saknēm ārā, kuru ņem — tas

ārā bez cirvja bez itin nekā.

A! nu šie atplētis acis — tas nav vis pakulu zaķis. Bet tā

nu paliek. Šie sakrauj vezumus, viņš sakrauj vezumu; šie brauc,

viņš arī brauc. Bet šiem zirgi velk, Karotniekam ne pakustēt.

Are, kur tad nu pavilks? Baļķi ar visām saknēm sakrauti ve-

zumā —ne tos pašus zarus nenošķibējis. Nu, kad nu nevelk, jūdz
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nost, uzsviež zirgu arī vezumā un pārvelk pats. Bet kungs, to re-

dzēdams, saņem rokas nobijies: Vai dievini vai dieviņ! Viņš tik

stiprus puišus negribot, lai ejot citur darboties!

Ja, ja! let, iet — satiek milzi: lai nākot cīkstoties! Bet tas

nebija ne labs grābiens — milzis gar zemi, un nu šim jānāk par

puisi Karotes dēlam līdz. Paiet gabalu — satiek otru milzi, ar

to tāpat.
let atkal — atron vienu pili, tukšu pili pavisam; tikai vērši

vien laidarā. Ko nu darīs? ēst gribas. Lai tas pirmais milzis

nokauj vērsi un izvārot, viņi abi pamedīšot. Labi. Milzis kauj arī

un vāra balto putru. Vāra, vāra — ienāk mazs vīrelis ar labu

pātagu un sāk pavāru slānīt: kam zadzis vērsi? Šis turās, turās,

bet kamēr turās — Cits atkal, liels, liels vīrs, pie katla klāt un izēd

smalki.

Parnak medītaji — putras neka. Otra diena paliks otrs mil-

zis vārīt, tam arī tāpat.

Nu trešā dienā vārīs pats Karotes dēls. Vāra, vāra — tie paši

tēviņi atkal iekšā. Bet Karotes dēls kauna dēl vien neļausies pēr-

ties, ja nevar spēka dēl izkauties. Viņš ne tam mazajam ko saka,

ne tam lielajam. Paņem abus godīgi un nu pacels pili uz augšu

un liks patlaban šos apakšā. Šie redz: kur tad nu vairs? Sāks

lūgties: nekad nebūšot vairs ķircināties, šo reizi lai palaižot vēl.

Vipi tad pateikšot, ka aiz septiņiem kalniem, septiņām lejām ir

apakšzemes caurums, kur tāda ķēniņa meita kā magone apakšā.
Labi. Kad tas tā — palaiž šos. Aiziet pie cauruma, nolaižas

dibinā ja: ir gan vienā istabā ķēniņa meita, bet šis, tas lielais,
stāv klāt un negrib vairs atdot. Bet Karotes dēls saka: „Nu ir

diezgan — divreiz es nekad nejokojos!" un tā itin godīgi nosit šo.

paņem ķēniņa meitu un pāriet dziedādams mājā.

11. Zirņa dēls.

i. A. 3018. P. Biedrinš, Durzupē. LP, IV, 1, 7v. AŠ, 11, 94.

Viens vīrs iedevis savai sievai zirniņu un no ta zirnina izdī-

dzis liels vīrs. Ļaudis iesaukuši viņu par Zirniņa vīru.

Reiz Zirniņa vīrs aizgājis vienā muižā darbu meklēt. Vagārs
salīdzis Zirniņa vīru tā: lai dzīvojot veselu gadu, tad došot tādu

loni, cik spēšot pa muguru aiznest.

Labi. Zirniņa vīrs izdzīvojis gadu un tad prasījis, lai nu sa-

maksājot. Vagārs aizgājis uz klēti un gribējis pieci, seši mēri

labības iemērot — vairāk taču nepanesīšot, bet Zirniņa vīrs ap-

metis virvi ap klēti un aiznesis visu labību ar visu klēti savai

mātei. Mātei nu bijis gadiem ko iztikt.
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Tagad Zirniņa vīrs nu gājis pasaule. Gājis, gājis — saticis

lielu vīru uz ceļa gulām.

„Kas tads esi?" Zirniņa vīrs uzprasījis.
„Esmu akmeņu kalējs!"

„Nac man līdz!"

Tas gājis. Par brītiņu satikuši citu lielu vīni uz ceļa guļam.

„Kas tads esi?"

„Esmu koku lauzējs!"

„Nāc man līdz!"

Nu gājuši visi trīs un atraduši vienu māju. Tai mājai vis-

apkārt bijuši augsti mūri un aiz tiem mūriem maurojuši vērši.

Gribējuši iekšā tikt, bet mūri par augstu. Nu koku lauzējs pa-

ņēmis ozolu pie galotnes, noliecis kā maiksti un nolauzis. Lielo

ozolu sviedis pret mūriem, bet ozols rūkdams nācis atpakaļ un

mūri ne labi nav ne notrīcējuši.
To redzēdams, akmeņu kalējs pakampis lielu akmeni un lai-

dis pret mūriem, bet akmenis dunēdams nācis atpakaļ un mūri ne

labi nav ne nodrebējuši.
Beidzot Ziraiņa vīrs sakampis vel lielāku akmeni un sviedis,

visus spēkus saņemdams, pret mūriem — mūri sabiruši.

Nu iegājuši iekšā, nokāvuši vienu vērsi un likuši koku lauzē-

jam vārīt; Zirniņa vīrs ar akmeņu kalēju pa to laiku aizgājuši
apkārtni aplūkot. Bet koku lauzējs nedabūjis izvārīt vērsi, ienā-

cis mazs vīriņš ar garu bārzdu un atņēmis galu.
Nokāvuši citu vērsi. Šis bijis jāvāra akmeņu kalējam. Bet

mazais vīriņš arī tam atņēmis galu. Nokāvuši trešo vērsi. To

vārījis pats Zirniņa vīrs. lenācis atkal mazais vīriņš galu kampt;

bet Zirniņa vīrs iespīlējis viņa bārzdu klucī un gājis biedrus saukt.

Pa to laiku mazais vīriņš nozudis ar visu kluci dziļā caurumā.

To redzēdams, Zirniņa vīrs izgriezis no vēršu ādām garu siksnu

uņ laidies pa caurumu pakal. Uzgājis apakšā lielu pili un trīs prin-

ceses. Tās pamācījušas Zirniņa vīru, lai iet dibina istabiņā, tur

esot divas ūdens vātis: vienā, par labo roku, spēka ūdens, otrā.

par keriso, nespēka. Spēka ūdeni lai dzerot, kamēr iespējot cilāt

lielo zobiņu, pie sienas pakarinātu. Zirniņa vīrs, sadzēries labi

spēka ūdeni, varējis gan zobiņu cilāt. Nu ievēlis spēka ūdens

vietā to vāti, kur nespēka ūdens bijis un tad, ar lielo zobiņu rokā,

izgājis laukā apskatīties. leraudzījis dārzā pulku zvēru, pulku

putniņu. Gājis raudzīt, ko tie tur dara, un re, ko nu redzējis:

zvēri un putni bijuši sapulcējušies ap mazo vīriņu, kam bārzdu

klucī iespīlējis, un vilkuši bārzdas spalviņas pa vienai vien no

spīlēm ārā. Nu ņēmis zvērus spalēt ar zobiņu; bet vīriņš p_a to

laiku ielobis spēka ūdeni saņemties, tomēr piekrāpies: sadzēries

nespēka ūdeni. Zirniņa vīrs gājis vīriņam pretim un nokāvis. Ta-

gad paņēmis princeses un gājis pie cauruma, lai biedri vilktu
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augša. Šie uzvilkuši gan princeses, bet Zirniņa vīru pametuši

apakšā.

Nu Zirniņa vīrs uzgājis citu caurumu un līdis tur iekšā. Lī-

dis līdis, beidzot izlīdis gaišumā pie viena liela augsta koka; vis-

apkārt bijusi jūra un liels koks audzis uz jūras salas; galotne tam

kokam sniegusies caur mākoņiem. Neko darīt — līdis pa koka

zariem uz augšu. Uzlīdis līdz pašiem mākoņiem. Ko nu? Vai-

rāk neko — kāpis mākoņiem taisni virsū un nogājis pa viņiem,
tāpat kā pa zemes virisu, līdz tai vietai, kur mākoņi ar zemi kopā

sagājuši. Nu ticis atkal virs zemes un pārnācis mājā.

2. A. 303. 650A. 301. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wi a -

domosci do antropologii krajowej.

T. 18. Krakavā 1895, 465 L p.

Bjeja saiminīks, jam bjeja četri bārni. Jis cīši plāsjās ap zja-

mis, jam vvs moz zjamis bjeja. Nu jis nūguoja ortu, tys saimi-

nīks, a sīva nūguoja iz dzjerauni [sādžu] kaidu dorbu dareit.

Atskrāja pats lvlvjs valns i nūzoga vys's četr's bārn's i nūņasja
iz elni, iz sovu sātu.

Atīt jis jau vokorā iz sātu, tys saiminīks, i atīt saiminīca, juo

sīva, i vieras, ka nava nivīna bārna. Jī suoka rauduot, jīm tyka
cīši žāl, i nazyna, kur mjeklāt — vokors, tymss. Reitā jau mje-

klāja cik ilgi, vīnu dīnu i ūtru dīnu, kaidys treis dīnys mjeklāja

bārnu sovu, a pjēčuok soka: „Može [varbūt] vylks apjēdja kur

mježā, voi nūsleika kur kaidā dambī, kur lyn's mārc."

Mjeklāja, mjeklāja i soka: „Cikpat izgaisa jau myusu barni!"

Jī taidi bjēdjeigi, nūskumjeigi — īt jis jau iz reita ortu, a sīvu

pamat sātā, lai vuorēj jam brūkast's. Jei vuorēja, tuos brūkast's,

izvuorējusja ņas vjeiram āst. Tai jei pīlēja ti spannī i ņas. Iz-

guoja jei iz lyla cjela i vieras, ka taids smuks, šmuks zierņeits

vjelas na cjelu. Jei pajēmja tū zierņeiti, ībuozja mutjā i nūreja

jū. Nūņasja jei vjeiram āst, pabaruoja vjeiru, atguoja iz sātu i

jau jai dzvma dāls Zierņeits.

Vjeirs i par nakti gulēja tjeiruma, zyrg's palaidja plova, a pats

atsagula i gul.

Reitā sīva cjelās, satyna tū bārnu, īlyka jū šyupjelī, paša iz-

vuorēja brūkast's pīlēja spannī i ņas vjeiram āst. A tys dāls soka

tai: ~Mamm, es ņesšu tāvam āst!"

Jei soka: „U, tu djeleņ, kur ņessi taids mozjeņš? Vjal vīna

vīn dīna, kai pīdzymi i nessi tāvam!"

„Mamm, es nesšu!"

Jei pīleja spannī, a jis jemja, izatvnas, izkuopja nu šyupjela,

daguoja pi muotis, pajēmja tū spaņņeiti, i īt. Kur kalņeņš, ti jau
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muotja pajām nu juo tī spanni i īnas lejiņa, daīt jī da tava, dals

soka iz tāvu tai: „Dīvs paleidz, tjāt!"

Jis atsoka: „Paldls, dals!"

Tavs tiuleņ pīadja, a sīva soka tai: „Vot šunakt nanuguojis
iz sātu gulātu, še i i dāls dzvma."

Jis soka: „Kur ta jau ass dāls?"

„Ša kur, āst atņazja dāls."

Vot jis taids rods [priecīgs], ka jau jam dāls ira. Jis tiuleņ

brosņeiga [meta pie malas] art i atīt jī vvsi treis iz sātu. Vot jis

auga pa stundjām i pa minūtim, tys dāls, i izauga lyls. Jis soka

tai: „Tjāt, kur iraida mani bruoli i muosys? Voi bjeja jiusim
citi bārni?"

„Bjeja."

„A kur ta jī palyka?"

„Nazkur izgaisa. Mjes i poši nazinim, kur jī palyka

Jis soka tai: „Tjat, es īšu iz mježu."
Tavs cīši juo žaluoj, soka: „Naeij, i tu izgaissi!"

„Na, es naizgaisšu, tjat. Es atišu atpakaļ"

Jis nūguoja iz mježu, pajēmja nūvjeja viervi cīši garu, pīlyka

molkvs, symtu osu salyka tamā viervjā, lyka iz plaču i atīt iz

sātu. Inas pogolmā, soka tai: „Ša, tjāt, da jiusu smierts [līdz
nāvei] gona byus ituos molkys. Es īšu sovu bruolu i muosu

maklātu."

Tāvs soka: „U, tu djēleu, kur tu atrassi?"

„Na, tjāt, šys atraškys tūs bruolš i muosys."

Nu nikuo dareit, īt jau jis, īt, īt, cik vierstus puorguoja, cik

godu jis guoja, i mjež's puorguoja, i pūrs, cik tjeirumu puorguoja.
īguoja jis, kur nava nikaidu dzjerauņu [sādžu], ni muižu, tik vīna

baznīca, radz, ti stuov. A jis sadūmuoja tū, ka īškys pi tuo baznīc-

kunga, stuoškys par kolpu iz gods. Igouja vvdā, ati jau baznīc-

kungs soka tai: „Stuoj pi mana par kolpu!"
Jis soka tai: „Stuoškys jau pi tjeva."
„A cik tad tu moksys jimsi iz gods?"

„Duorgi najimšys nu tjeva, baznīckungs!"

„Nu cik tu jimsi?"

„A kūta nu tjeva jimškys? Ka atdzjeivuoškys jau godu, īškys
iz sātu, tu man, pībjērsi tū capuri naudys, i vīnu maisjeņu rudzu,

ūtru mīžu."

A jis dūmuoj, tys baznīckungs: „Kas itys ir maņ, pībjert jam
tūs div maisen's i tū naudys capuri?"

Nu jis soka: „Labi, šys tjev aizmoksuoškys, toļki dzjeivuot

jau!"

Jis ir dastuoja i dzjeivuoj — oar dīnu kai kuop iz cjepla i gul."

Nu iam sirds aizguoja, tam baznīckungam, iz tuo kolpa, kam

iis vys gul. Jis tai dagulāja da rudina. Vysi laud's appluovja, jau
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jīm mīži nupļauti, auzys,.a jam rudzi vjal, baznīckungam, naplauti.

Laud's gulbvs [kartupeļus] nūroka, a jam nikas naplauts. Caud's
sovys lyn's izkuļstjāja i puordjevja, a jam vyss gul iz tjeiruma

napļauts. Jis taids bjēdjeigs, tys baznīckungs, a tys kolps gul
iz cjepla vys. Jis nakti pīzacjēla nu cjepla, nūguoja iz tjeirumu,

nūpluovja rudz's i mīž's i auzys, i vysu sakruovja vīnā skaudzjā.

Reitā cjelas baznīckungs, a kolps izkuop iz cjepla i gul. Soka

baznīckungs: „Vot kai par vīnu nakti vyss šym labi padareits.

Tolkjeit iz tjeiruma maizja [labība], laužu cyukys sajēškjeišys sus

maizi."

Vot i vokors, nakts, baznīckungs nūguoja gulātu, a kolps cje-

las nu cjepla, jēmja vysu maizi, savjedja iz sātu i sakruovja žepje-

rūs, kur kraun maizi dzjerauņā. Cjelas reitā baznīckungs, a kolps

izkuop iz cjepla i gul, dūmuoj, ka jis i nabjeja iz tjeiruma. Jis

soka: „A paldīs Dīvām! Vyss šam labi ess, tolkeit naasama maizja

apkulta."

Baznīckungs staiguoja par dīnu, jis vys gul, tys kolps. Jau

vokors, baznīckungs nūīt gulātu, a jis tiuleņ ņukuop nu cjepla,

nūīt, apkul vysu maizi, i gulbys nūrūk, i lyn's nūplēš — pajem

vysu: lynsāklys, gulbys, mīž's, rudz's, auzys, kvīš's i sabjer vvsu

pa vīnu vītu, samaisa, izkuop iz cjepla i gul.

Cjelas baznīckungs, vieras, ka vyss pa vīnu vītu. Vot šam

šūgod vajaga propult [bojā iet] ar itaidu kolpu. A kolps gul, na-

soka nikuo. Vot baznīckungs staiguoja, staiguoja — soka: „A,

cikpat tū maizi vajaga niu atdūt cyukuom. Jau vyss leidza

[viena alga]. Šūgod jau maizja pagolom! Kūta bāduot? Vajaga

īt gulātu."

Jis nūguoja gulātu, a kolps tiuleņ nu cjepla nūkuopja zjemja,

nūguoja iz mježu, īdams iz mježu, pajēmja treis maisi, daguojis

pajēmja treis skudru pyuleni, sabjēra maisūs, lyka treis maisi iz

plaču, atņazja iz sātu i izbjēra nu maisu tuos skudris iz tuos

maizis. Ituos skudris losa jau tū maizi, sjev kura skudra i nas

sovu maizi iz orūda, sjev kura iz sovu orūdu. Da gaismys juos

izlasjēja vysu maizi, palyka palavys tamā gubā. Tuos skudris

i aizguoja atpakaļ iz mježu, a jis kuop iz cjepla i gul jau par aiz-

migušu.

Cjelas reitā baznīckungs, vieras, ka jau vysa maizja klētī, i

vysa izlasjeita teira — jis taids rods. Nu i jau bjeidzas tam kol-

pam gods, jam tagad juomoksuoj. Jis nūjem capuri nu golvys

tur, lai jam bjer ņaudys. Jis bjēra, bjēra — sabjēra pīcpadsmit

pyuru tamā capurā i vjal nava pvlna. Jis, tys kolps, soka: „Nu

šam gana bvuškvs ituos naudys, koč [kaut gan] i nava pvlna!"

Nu īt iz klēti i bjer šam maizis. Bjer jam rudzu maisenu —

bjēra, bjēra iz tū maisjeņu — jam bjeja nu treju godu maizja —
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vys nava pvlns. Jis soka: „Nu gana jau šam byuškys, koč i

nava pylns."

Niu dūs jam mizu maisjeņu. Soka baznīckungs: „Turi mais-

jeņu, es tjev pībjēršu.

Jis pajām, tur maisjinu, baznīckungs bjēra, bjēra — sabjēra

vysu maizi, cik vīn jam bjeja, i nava pvlns maisjenš. Jis soka:

„Gona byus, koč i nava pylns."

Lyka tūs divi maisjen's iz plaču, naudys capuri pajēmja iz

rūku, īt jis iz sātu. Guoja, gūoja — cik laika puorguoja i nūguoja

iz sātu, īņasja, nūlyka tūs maisjen's i tū naudu i soka tai: „Nu,

tjāt' ar muoti, byus jiusim gana ituos maizis da jiusu smierts

[nāvei], i naudys gona jiusu myužam. Es īšu tagad sovu bruolu
i muosu maklātu."

Jī nalaiž juo, tur, a jis soka: „Na, īšu!"

Nu jis i laidja īt, guoja, guoja — cik tuoli puorguoja — vieras,

ka gona goni, taids vacs vjeceits, a vušku jis gona brīsmjeigi

daudz. Jis soka: „Dīvs paleidz tjev!"

A vjeceits atsoka: „Paldīs, Zierņeit!" Jis zyna, ka jis Zier-

ņeits. „A kur ta tu īškys, Zierņeit?"

„A īšu sovu bruolu, muosu maklatu."

„Nu, nazynu, voi tu, Zierņeit, atraškvs jūs!"

„A može [varbūt] i atroškys."

„Pajem tu nu ituo pulka pati lvlu vucynu, nūkauņ, izvuorej

i apād par vīnu reizi, tūlaik može atraškys."

Pajēmja jis, nūkova, izvuorēja i apjēdja. It otkait jau jis, da-

guoja jis otkait — gona vjecs gūs, vierš's — soka tai: „Dīvs pa-

leidz tjev, vjecjeit!"

„Paldīs, Zierņeit! Kur ta tu īsi, Zierņeit?"

„A īšu sovu bruolu, muosu maklatu."

„Kur ta atrassi, Zierņeit?"

„Atrasšu gon!"
„Pajem tu, nūkauņ pati lyluoku viersi nu ituos pulkys, izvuo-

rēj i apād — tūreiz može daīsi da sovu muosu, bruolu."

Jis jēmja, nūkova, izvuorēja i apjēdja. I otkait jis laidjās īt,
guoja jis, guoja — vieras: gona vjecs kjāvis, a tuos kjāvis brī-

smeigi tuklys, lylys. Jis soka daguojis: „Dīvs paleidz tjev,

vjecjeit!"

„Paldīs, Zierņeit! Kur ta tu īsi, Zierņeit?"

„Išu sovu muosu, bruolu maklātu."

„Kur ta tu, Zierņeit, jūs atrassi?"

„Var byut, ka atrasšu."

„Na, naatrassi! Viņi ir pi patja lyluo vaina, mjālis jīm izrau-

tys, ar mjalām sasjeiti vīnā vītā, vīns pi ūtra, ir par kuorti puor-

svīsti, kareņēj elnā! A ka tu nūgiusi tuos divi kjāvis, vīnu aiz
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vīnvs kuojis, ūtru aiz utrys, i ka nūturesi, tureiz dabuosi sovu

bruoļu, muosu."

A jis soka tai: „Nu, lai skrīn juos, es jau raudzjeišu giut!"

Juos kai laidja skrīt, kai vjējs vyss vīns — tai jis kai krvta

vīnu rūku aiz vīnys kuojis, ūtru aiz ūtrys, tai i nūgiva i sabierza

juos palnūs. Tys vjecjeits soka: „Nu varēsi — dabuosi gon sovu

bruolu i muosu! Ej tur, ti ir akmins iz teiruma, tam akminam
ir caurums djevjinis ass plotumā, i ej tu uz tini!"

Jis laidjās i īt — vieras: taids brīsmjeigs akmins, īkuopja jis
iz tuo akmiņa, īlaida jis ti vydā, vieras, ka ti vuorēj āst, vys

maltjelti gatavjēj, pušdīnys jau. Cik daudz kukaru [baltkr. kuchar,
pavārs], cik laužu daudz, ti guns smalā [baltkr. smala, piķis] vard

laud's, i vieras, ka juo bruoli divi i muosys divi kareņēj sasīti ar

mjājām, pakuorti.

Jis pajēmja i nūlaidja juos iz zjamis, atraisja, a tjei vaina sīva

soka tai: „Kū tu, Zierņeit, padarēji? Tjev smierts [nāve] i

myusim smierts! Nūzaglobuojīs tu, Zierņeit!"

Jis i paleida zam gultys. Atskrīn pats lvlvjs valns i soka:

~Kas itja padarēja?"

Sīva soka: „Šy naziņeiši."
Jis soka: „A šys jau zyna, kas itja padarejis. Tys Zierņeits

padarējis. Leist tjev uorā."

Jis tiuleņ i izleidja — kai giva vainām kriutis, kai suoka sist,

tai jū sadzyna zjamjās, samjeidja ar kuojis vys's juo kauls. Jēmja
tūs laud's vys's izlaidja nu elnis ir sovys bruoļ's, muosvs izlaidja,

a juo palns, tūs jau smiklt's, iznasja iz tjeiruma i izkaisjēja. I

tān [no tagan, tagad] kai īt pa snigu, to vyss tai soka: „Šnyrk,
šnvrk!" Atī vyss vaina kauli, kur jis izkaisjēja pa tjeirumu.

īlaidja jau jis īt iz sātu ar sovim bruolim, muosuom, guoja,

guoja — daguoja jī da azara molys i ap azara molu taida lvla

agla. Jīm aizguoja tymss, jis soka: „Gulāsim mjes tān, bruoleiši

i muosjeņis!"
Jī soka: „Gu]asim!"

Vot jī atsaguļas i gul, a tjei agla treis ass rasnuma. Jīm bais

tīm bruolim, muosuom, jī dūmuoj: „Jis nūsyta taidu stvnru vainu,
sasiss jis i mryusu, ka mjes aizmigsim."

Vot Zierņeits aizmyga, a jī jēmja jū i pīsjēja pi eglis i ar

kāķim, i ar stričim — i akmiņu pīlyka viersā i posi soka: „Niu

bjāgsim mjes!"

Bāga — cik tuoli nūbāga jī par nakti. A Zierņeits reitā atsa-

mūdās, ka jis triukās nu mīga, tai vvsu egli izruovja ar vysuom

sakņārņ, lyka iz plaču i nas. Dadzvna jis bruolus i muosys i

soka tai: „Par kū jius tai darējāt? Kam jius mani pīsjējāt?
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Nu, ka vjal tai padaresit, to byus jiusim slikti. Par itu reizi es

daravuoju [piedodu] jiusim."

Jī guoja vjaLcik tuoli — vieras: apsja pus viersta rasnuma.

Jau tyrrjss — jis soka tai: „Gulāsim pi tuos āpsis!"

Atsoka jī: „Nu gulasim!"
I atsagulstas — a jī cjelas kuojuos, ka_ Zierņeits aizmyga,

jēmja jū, pīsjēja pi āpsis ir ar stričim, i ar kūkim, brīsmjeigi cīši,

a poši laidja bjāgt — bāga, bāga cik tuoli.
Ka jau gaisma, Zierņeits pazamūstas, kai triukās kuojuos, tai

izruovja vysu apsi ar vysuom sakņām, lyka iz plaču i nas tū apsi
i egli. Dadzyna jis šovus bruoļus i muosys, soka: „Kam jius tai

darējāt?"
A jīm bais sacjeit.

„Nu vjal itu reizi daravuošu jiusim."
Jī guoja, guoja, cik vierstu guoja — i vieras, ka ūzūls, brī-

smeigi lyls, vieirsvunis navar redzjāt, cik ,rasnys kai viersts. Jī

soka tai: „Jau tvmss, gulāsim mjes!"

Jis atsoka: „Gulasim!"
Ka jis aizmyga, jī pajēmja i pīsēja jū vjal cīšuok pi ituo

ūzūla, a poši laidja i bāg. Bāga, bāga, cik tuoli nūbāga, jau na

tuoļi zam sātvs sovvs. A jis kai pazamūdās, kai trvukās nu mīga,

izruovja ūzūlu ar vysuom sakņām, līk jis ūzūlu iz plaču, i apsi,
i egli, i nas. Dadzyna jis jūs i soka: „Pār kū jius tai darējāt?"

„A par tū mjes tai darējām, ka myusim cīši bais bjeja tjeva,

ka tu itaids styprys, taidu vainu sasiti zjamjās!"
Vot jī daguoja da savys satvs. Jis nūsvīdja pogolma tūs

vys's kūk's i soka tai: „Tjāt, niu ša, taisi jaunu ustobu!"

Par tū, ka jīm bjeja vāca ustobā, iz kokla kryta. Nu tāvs

taids rods, ka jis atvjadja vys's bārn's iz sātu. A Zierņeits pa-

jēmja ir par nakti pataisjēja ustobu. I dzeivuoja vysi labi, kai

Dīvām pīdar.

3. A. 301A. Konstantins Raudive, Asūnes Baranovcu

sādža, J. Rupjā kr.

Kaidam tāvam beja divpadsmit dālu un treis meitas. Reizi

vysi bruoli nūguoja sīna pļaut, bet muosas lai nas jīm ēst. Muo-

sas īvaicoujuos: „Kai jyus atrast?"

Bruoli atbild: „Ej pa tu ceļu, kur bvus bolti zierņi pīkaiseti,
ta myus atrassi."

Labi. Vacuokuo muosa nas bruolim dīniškas. Bet valns

vysus zierņus salasēja un pīkaisēja pa sovu ceļu, kurs īt leidz

vaina pilei. Vacuokuo muosa nas bruolim dīniškas. Jei īt, īt pa

tu celi, kur zieriņi pīkaisēti, beidzūt leidz vaina pilei. Valns, īrau-

dzejs, saķēra sev par buobu.



250

Bruoli gaidēja, gaidēja, naatnas vys ēst. Jī sasadusmuoja uz

muosuom un guoja poši uz sātu pušdīnuotu. Nūguojuši uz sātu

suoka buortīs: „Par kū mums nanasūt pušdīnas?"

Muote aiz bailēm izplētja acis: „Jei jau prīkš pušdīnuom nū-

nase ēst jūs, varbyut putni nūlasēja zierņus, jei naatroda ceļa i

aizbludēja."

Ūtru dīn' otkon īs vysi pļaut sīna, tān jau pēc kuortas, vajag

nest pušdīnas vidējai muosai. Taipat zierņu pīkaisēja pa ceļu,

kai pyrmū reizi. Taipat izguoja ar vidējū muosu, kai ar va-

cuokū.

Trešā dīnā nūguoja otkon vysi pļautu. Tān [tagad] nas tre-

šuo muosa āst bruolim. Arī palyka par vaina buobu trešuo muosa.

Bruoli pluovuši leidz vokoram, bet ēst kai naatnas, tai naatnas.

Jī, atguojuši uz sātu, vaicuoja: „Par kū mvus naatņasjat ēst?"

„Jei jau nu reita nunesa est jus."

Bruoli paēduši nu reita brūkastes devās muosu meklēt. Jī

īt, īt, daīt pī šmukas pils. Valns izskrīn, apgrīž visim golvas un

sprauž uz mītu, kuri beja vaina pilei tvvumā.

Muote gaidēja sovu bārnu, bet sagaidēt navar. Muote pa-

ņēme drēbes un nūnese uz jyuras velēt. Jei jyurī irauga boltū

zierni vuornas ūlas lelumā. Pajēme un apēde. Pēc treju dīnu

jai dzyma dāls, kurs auga pa minūtēm un pa stundēm. Pēc treju

dīnu taids dāls beja stypris, ka mežā varēja izraut pošu stvprū

ūzūlu.

Vīnu reizi muote pastuosteja: „Tev beja divpadsmit bruolu

un treis muosas, visi ir izgaisuši."

~Ai, mamin, es īšu jus meklēt!

„Nu, kur tu, dēliņ atrassi?"

,Atrasšu gon, mamiņ!"

Juo vuords beja Juoņs. Juonis nūīt uz kalvi, un nūkal svmtu

pūdu vāzdu. Juoņs tu pasvīde uz augšu, tei ka krita, drusku

puorsalīca.

„Byus loba!"

Juoņs pajēme sovu vāzdu un dēvēs ceļā, meklēt bruolu un

muosu. Meklēja jis vīnu dīn', ūtru dīn'; bet trešā dīnā atroda

skaistas muojas. Viņš īguoja ustobā un īraudzēja sovu vacuokū

muosu. Muosa juo, īraudzējuse sovu bruoli, un soka: „Kur tu,

muns mīļais bruolīt, te patvki? Muns dads valns ar treis golvas,

jis tevi uz reizis apēss."
„Nikas!"

Tad muosa bruoli apkurēja [apkvēpināja] ar sova dāda

buorzdu un motim, un paglabuoja šapā [skapī]. Atskrīn valns ar

trejuom golvuom, un ūž: „Vū, kas ite ar kristīga cvlvāka duku

smird."



251

„U, kas tys tev deves, nabeja nikuo!"

„Nu, buob, dūd ēst!"

Buoba tyuleņ dud šovam dadam est. Jei azdama īsarunuo:

„Kas byutu, juo atītu muns bruolis?"

Valns soka: „Kas byutu? Dutum est, dzert, tad vel panuo-

suotum ozotī."

„Jis nasen ite beja:"
Valns suoka meklēt pa vysim koktim. Juons, tu dzierdadams,

izlīn pats nu šapa [skapja[, un soka: „Es tepat asu."

„Nu muns švagris, cd un dzer, es īšu drusku pagulēšu, asu

pavvsam pīkuss."

Valns aizmvga, un kruoce, ka vysa pile dimdēja. Juoņs tvu-

leņ pajēme sovu vāzdu, un nūsyta vainām vvs's treis golvas zemī.

Tagad jis nūguoja da vidējai muosai. Jis īraudzēja, ka ustobā

ir nu sudroba. Jis īguoja ustobā, īraudzēja sovu muosu, kura

sēdēja zalta krāslā. Muosa, īraudzējuse sovu bruoli, i soka: „Kur

tu, muns mīļais bruolīt, te patvki? Muns dāds valns tevi apess.

Jam ir sešas golvas."

„Nikas, naapēss," atbildēja bruoļs. Muosa pajēme bruoli, ap-

kurēja ar vaina buorzdu un motim, paglobuoja šapā. Valns at-

skrīn, ka pile vīn' nūdrebēja. Valns suoka ūst, un aizabluove:

„Ui, kas te ar kristīga cylvāka ašņi smird?"

„Tev, jau tai ruodas, tu pa pasauli skraidīdams, pīudi."

„Nu, buob, dūd ēst!"

Vainām pīīeja est, un azdama muosa īsarunuoja: „Kas byutu,

juo atītu tovs švagris?"

„Nikuo nabyutu. Dūtum ēst dzērt un vel panuosuotam ozotī."

Juons tū dzierdādams, tyuleņ izlīn un īsasauc: „Es te asmu!"

Valns jū īraudzēja un soka: „Nu, mums švagris, ēd, dzer,
a es īšu drusku pagulēšu, asmu cīši pīkuss."

Vel nabeja paguojs i pīcu minutu, kad valns kruoce ka pils
vīn' dimdēja. Juoņs pajēme sovu vāzdu un nūsyta vainām vysas

golvas.

Un guoja tān da trešai muosai. Bet viņš īraudzēja brīsmīgu
naradzātu pili, zalta, uz kaidu desmit atažu. Juoņs īguojis vydā,
i īraudzēja sovu jaunuokū muosu. Muosa jū īraudzēja un īsasau-

cās: „Ak muns mīļais bruolīt, kur tu te patyki? Muns dāds valns

ar divpadsmia golvuom, jis tevi uz reizes apēss."

„Nikas, naapēss."

Muosa bruoli apkurēja ar vaina buorzdu un motim, i paglo-

buoja šapā. Atskrīn valns un ūž: „Ū, kas ti smird ar kristīga
cvlvāka duku?"

„Nu tev jau tai dūdas, pīudi pa pasauļi skraidīdams," atbildēja
buoba.
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Valns soka: „Dud, buob, est!"

Buoba tvuleņ dūd dādam ēst, āzdama īsarunuojas: „Kas

byutu, juo atītu muns bruolis?"

„Nikuo nabyutu. Dutum est, dzert un vel ozotī panuosuo-

tum."

„Jis tepat beja."
Valns suoka meklēt. Juoņs tvuleņ izlīn nu šapa un soka:

„Es tepat."
Valns ju īraudzejis, soka: „Muns švagri, cd, dzer, es īšu

drusku pagulēt, asu pavysam pīkuss."
Valns tyuleņ aiznrvga un kruoce, ka pils vīn dimdēja. Juoņs

pajēme sovu vāzdu un nūsvta vainām vysas golvas. Tad viņš iz-

staiguoja pa vysas komnatas, vīnā komnatā atroda vācu, vācu

vainu, kurs beja pavysam vuojs. Juons tyuleņ gribēja juo sist,

bet tys valns atsalvudze, un Juoņam īdeve živučus zuoļu. Juoņs
tān pajēme sovu muosu, un pilei ar vāzdu īsyta. Tyuleņ pils

puorsavērte par gradzynu. Juoņs pajēme un ar muosu guoja tān

da vidējai. Juoņs izsvta juos piles ar vāzdu, tei palyka par gra-

dzynu, un tān nuoguojuši da vacuokajai, īsyta ar vāzdu, pils pa-

lyka tyuleņ par gradzynu.

Vysus bruolus atdzeivynuoja ar živuču yudini, visi laimeigi

nūguoja da sova tāva un muotei. Muote ar tāvu beja prīceigi

sovu bārnu at(>gryšonu. Varbyut, ka tān jī kur vel dzeivuoj, ka

nav mvruši.

12. Lāča dēls.

1. A. 3018. E. Lindemanis Audruvā, A. Bilenšteina kr.

LP, VI, 115, 35. AŠ, 11, 90a.

Vienā svētdienā viens mācītājs gājis ar savu cienīgu māti uz

baznīcu. Te izskrējis lācis no meža un ierāvis mācītājieni savā

alā. Tur viņai piedzimis dēls, to iesaukusi par Mežaucku. Kad

Mežauckus bijis desmitā gadā, tas ķēries pie resniem ozoliem un

izrāvis ar visu sakni.

Vienu dienu Mežauckus teicis mātei: „Mes jau neesam meža

zvēri — esam cilvēki. lesim no šīs alas projām!"

Gājuši. Bet lacis to pamanījis, skrējis abiem pakal un atnesis

bēgļus alā atpakaļ.

Pēc viena gada Mežauckus atkal sacījis mātei: „Mes jau ne-

esam meža zvēri — esam cilvēki. lesim no šīs alas prom!"

Gājuši. Bet lacis atkal dzinies pakaļ. Tad Mežauckus sa-

cījis: „Stāvi, māte, man aiz muguras!"
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Un ka nu pieskrējis klat, ta Mežauckus satvēris laci un izkra-

tījis viņam kaulus no ādas.

Nu aizgājuši pie mācītāja, mācītājs gandrīz savu sievu vairs

nepazinis, arī brīnījies, kas tas viņai par varenu dēlu. Bet Mež-

auckus ilgi pie mācītāja nepalicis, gājis pasaulē. Gājis, gājis —

saticis Egluvijēju. Vaicājis: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu stiprais Egluvijejs! Tikai viens vienīgs pasaule par

mani stiprāks, tas ir Mežauckus."

„Es esmu tas pats!" Mežauckus pateicis. Tad Egļuvijējs gā-

jis līdz. Gājuši, gājuši — satikuši Kalnugrūdēju, tas ar krūtim

kalnus apgāzis. Un tas arī nu gājis līdz.

Un nu visi trīs nogājuši vienā mājiņā, kur apmetušies pus-
dienu vārīt. Pirmo reizi Egļuvijējs palicis mājā par vārītāju. Bet

kā izvārījis, gribējis katlu nocelt, tos abus saukt ēst, tā — kur

gadījies, kur ne — Dzelzsčauksture no krāsns zemē, pie katla klāt

un nu grib ēst. Egļuvijējs, zināms, neļauj. Kā nejauj, tā Dzelzs-

čauksture šo ar asti gandrīz nosit un ēd, cik patīk. Pārnāk tie —

ēdiens izēsts. Otrā dienā Kalnugrūdējam tāpat.

Trešo dienu Mežauckus gan neļaujas, tas kā dod ar koku

Dzelzsčauksturim, padara slābanu un iespīlē šo vienā istabā —

klucī. Nu steidz biedrus pasaukt — rādīt. Bet kamēr tie pārro-

nas, Dzelzsčauksture nozūd caurumā.

Pa šo caurumu Mežauckus dzenas pakal un atrod apakšā
meitu vienā pilī. Tā saka, lai pārmainot kausus, un lai viņš dze-

rot no tā kausa, kas viņai pa labi roki stāvējis. Labi. To pada-

rījis, Mežauckus spējis lielo zobiņu cilāt, kas pilī atradies, un no-

nāvējis ar šo ieroci lielo ērgli, kas gultā gulējis.
Nu biedri uzvilkuši meitu augšā, bet Mežaucku atstājuši

apakšā. Tad Mežauckus, pa apakšu staigādams, uzgājis Dzelzs-

čauksturi un teicis tā: „Ja tu mani neiznesīsi ārā, es tevi nosi-

tīšu!"

Dzelzs xaukstūre tūdaļ nesis. Uznesis — ieraudzījis: abi bie-

dri ar meitu patlaban steigušies prom, uz māju. Skrējis pakal,

un kā licis katram biedram vienreiz par ausi — tie pagalam.
Nu apprecējis atrasto meitu un dzīvojis laimīgi.

2. A. 3018. P. Lielupis Vec-Piebalgā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 6b. AŠ, 11, 90b.

Reiz saimnieks sūtījis meitu linus plūkt. Dienvidū meita tur-

pat apgūlusies laukā un cieti piemiguši. Te iznācis no meža liels

lācis, saņēmis meitu priekšķetnās, iestiepis klinšu alā un sadzīvo-

jis gandrīz gada laiku. Meitai no lāča piedzimis spirgts dēls.

Citādi dēls izskatījies pēc ikdienišķa cilvēka, tikai ausis vien bi-

jušas pēc lāča ausim. Viņu tādēļ iesaukuši par Lāčausi.
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Astotā gadā Lāčausis jau bijis tik stiprs, kā lielījies tēvu no-

sist, tādēļ ka nelaidis viņu ar māti no alas laukā. (Lācis esot aiz-

vēlis lielu akmeni alas caurumam priekšā). Bet māte atrunājusi,
lai to nedarot.

Vienreiz lācis gulējis saulgoznī pie liela ozola. Lāčausis nu

atgrūdis lielo akmeni, izgājis no alas, sakampis ar labo roku lāci

pie pakaļškāju un triecis tā gar ozolu, ka smadzenes vien aizsprā-

gušas.
Pēc tā darba Lāčausis licis nokalt birkavu smagu nūju un tai-

sījies pasaulē. Bet laukā papriekšu pamēģinājis, vai birkavnieks

arī cietīs. Viņš uzsviedis nūju tik augstu gaisā, ka nemaz sare-

dzēt. Kamēr nūja atpakaļ kritusi, pats iegājis istabā nodzerties

un tad, pa visu to laiku vēl nekritusi atpakaļ. Beidzot sagaidījis

gan. Nūja rūkdama šāvusies zēmē; bet viņš tīšu turējis labās

rokas mazo pirkstiņu nūjai pretim. Un kā nu nūja gāzusies uz

pirkstiņu, tā divkārt saliekusies. Licis stiprāku nūju nokalt un

tad aizgājis pasaulē.

Ceļā saticis Kalnulauzēju, itin milzīgu un stipru tēviņu, un

Mežabrāzēju, tādu pašu stiprinieku. Mežabrāzējs esot lauzis

resnus kokus un krāvis blāķī malkai. Visi trīs sabiedrojušies un

gājuši reizē.

Gājuši, gājuši — satikuši velnu. Lāčausis velnu vedinājis

spēkoties. Norunājuši vadzi ozola celmā dzīt, un kurš no abiem

vadzi dziļāki ietriekšot, tas uzvarējis. Velns triecis pirmo un

ietriecis dziļi jo dziji. Par to velns brīnum priecājies un, it kā lie-

līdamies, noliecies pie celma itin zemu, lai labi redzētu, cik dziļi

iegājis. Bet Lāčausis tagad mudīgi, mudīgi triecis arī savu va-

dzi un pievadžojis celmā velnam āža bārdu. Velns ķeparājies,
traks palikdams, bet šie smiedamies staigājuši tālāk.

Pagājuši tādu gabalu, apdomājušies: ies raudzīt, kā velnam

klājas. Aiziet — velna nav vairs. Šis izmaucis celmu ar visām

saknēm un ievilcies vienā alā. Bārdu nevarējis izdabūt, jo tā bi-

jusi ievadžota līdz pašam zodam.

Lāčausis par tadu joku smejies, galu ņemdams, un par varu

vēlējies vēl reiz acis pamielot, kā šis tur raustīsies.

Nu mēslojuši, kam pirmajam jālaižas alā. Kritis Kalnulauzē-

jam. Bet tas, nejēga, līdz pusei ielaidies, raustījis virvi, lai velkot

atpakaļ, esot drūmīgi. Mēslojuši otrreiz. Kritis Mežabrāzējam.

Bet tas nebijis labāks.

Beidzot Lāčausis meties virvē ar savu birkavnieku. Laidies,

laidies — gandrīz jau bijis dibinā, te virve pārtrūkusi un šis kā

pupu kūlis novēlies lejā, taisni velna istabā.' Bet tur bijusi jauna

meita; tā teikusi: „Esmu lielkunga meita — velns zagdams mani

te atveda. Tādēļ nedauzies ar savu garo nūju tik aplam — viņš
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guļ; ja uzmodīsies, tev labi neklāsies. Bet varu gan palīdzēt
drusku. Te ir divi spaiui ar ūdeni: vienā dzīvības ūdens, otrā

nāves ūdens. Ja tu dzīvības spaini noliktu sev blakus un ar viņu
spēkodamies arvienu iedzertu, tad varbūt veiksi vinu."

Labi. Lāčausis nolicis dzīvības ūdeni sev blakus un gaidījis

velnu. Tas iznācis no otras istabas un nu ņēmušies nosvīduši.

Bet kaujoties velns nezinādams arvienu iestrēbis nāves ūdeni un

palicis slābanāks; šis turpretim sadzēries dzīvības ūdeni un ar-

vienu palicis ņiprāks. Beidzot devis ar nūju labi stipri un sadra-

gājis velnam galvu. Nu paņēmis meitu, izvedis pa slepenu gaņģi

pasaulē un atdevis lielkungam. Lielskungs priekā ieņēmis Lāč-

ausi par iegātni.

3. A. 3018. P. Liepiuš Gulbenē, LP, VI, 115, 14 turp. AŠ, 11, 90c.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas, un tās tēvs sūtījis mežā

pēc sūnām. Bet mežā pielēcis lācis, saķēris jaunāko meitu un

ienesis savā alā. Tur viņai piedzimis dēls, Lāčadēls. Tas bijis
dikti stiprs.

Reiz lācis gājis medīt un aizvēlis alas caurumam lielu akmeni

priekšā. Lāčadēls šo akmeni atgrūdis un pārbēdzis ar māti tēva

mājā (mātes tēva mājā). Lācis pārnākdams dikti sadusmojies un

dzinies bēgļiem pakal. Atdzinies pie tēva vārtiem un gribējis
vārtus ar asti izlauzt; bet Lāčadēls izmanījies pa maziem vārti-

ņiem un nošāvis lāci, savu tēvu.

Velak Lačadels gājis pasaule un nokļuvis pie trim ozoliem,
kur vecītis sēdējis. Lāčadēls vaicājis: „Kas tu tāds par pļēguru
esi?"

„Esmu Kokulauzejs."

Nu, lai nolaužot šos trīs ozolus!

Kokulauzejs lauzis, lauzis — nevarējis; bet Lačadels satvēris

ozolus un izlauzis ar visām saknēm. Vecītis nu gājis līdz.

Cita vieta ieraudzījuši mazu, mazu vecīti liela kalna sēdam

un brokastu ēdam. Lāčadēls vaicājis: „Kas tu tāds esi?"

„Esmu Kalnugāzējs."

Nu, lai tad apgāžot šos kalnus!

Vecītis paēdis un ķeries pie darba, bet nevarējis kalnus ap-

gāzt. Tad gājis Lāčadēls, tas apgāzis un aicinājis Kalnugāzēju
līdz.

Nu gājuši tālāk un iegriezušies vienā mājiņā, kur Kokulau-

zējam bijusi jāvāra putra, [kamēr Lāčadēls ar Kalnugāzēju aizgā-

juši medīt. Nu ienāk pie Kokulauzēja mazs vīriņš ar garu bārdu,

sadauza šo un izēd visu putru. Otrā dienā tāpat notiek ar Kalnu-

gāzēju. Trešā dienā paliek Lāčadēls mājā. Tas iedzinis mazā

vīriņa bārdu ar vadzi celmā. Kad nu visi trīs paēduši maltīti, tad
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gājuši raudzīt mazo vīriņu. Tas izrāvis celmu ar visām saknēm

un ievilcies vienā alā. Nu Lāčadēls nolaidies pa virvi tai alā un

nonācis taisni velna istabā. Tur viņš atradis vienu skaistu ķēniņa

meitu, ko velns bijis nolaupījis. Meita brīdinājusi Lāčadēlu, ka

velns esot loti stiprs.]

[Šiem vēl runājot], ienācis velns par mazu, mazu putniņu no

muguras puses un tad itin piepēži palicis par velnu ar deviņām

galvām.

[Lāčadēls nogalinājis velnu, izvedis meitu pa citu slepenu
alu pasaulē pie viņas tēva ķēniņa. Ķēniņš nu atdevis Lāčadēlam

izglābto meitu par sievu].

4. A. 3018. M. Šimiņš (Pērkons) Kurzemes Brukna. Jkr. 11, 1.

LP, VII, 11, 18, 5. AŠ, 11, 90d.

Kāda saimnieka septiņas meitas reiz mežmalē grābušas sienu.

Te piepēži izskrējis lācis un devies meitām virsū. Šās visas no-

bijušās un sākušas bēgt. Lācis dzinies pakal, noķēris jaunāko un

aiznesis savā alā. Lācis, redzēdams, ka noķertā meita loti skai-

sta, to nesaplosījis vis, bet paturējis par sievu. Pēc kāda laika

noķertai meitai piedzimis dēls, cilvēks, kuru māte nosaukusi par

Lāču Krišu. Tas nu brīnum ātri audzis un pieņēmies spēkā un

gudrībā.

Kādā dienā, kad lāča nebijis mājā, tas teicis mātei, ka

vajagot no alas aizbēgt, jo te viņam nemaz nepatīkot. Māte arī

bijusi mierā ar dēla nodomu, bet bēdājusies, kā lai lielo akmeni

atveļot no alas cauruma, kuru lācis katru reizi, projām iedams,
aizvēlis alai priekšā. Krišus ar vienu spērienu aiztriecis akmeni

sāņus un nu tikai ņēmušies abi bēgt. Bet lācis dzinies bēgļiem

pakal, noķēris abus, atvedis atpakaļ, ieslodzījis alā un aizvēlis

divreiz tik smagu akmeni kā pirmāk, alas caurumam priekšā.

Otru dienu Lāču Krišus jau bijis tik stiprs, kā arī šito atgrūdis no

durvim un nu sākuši ar māti atkal bēgt. Bet arī šoreiz tos lā-

cis pamanījis, panācis, atvedis atpakaļ un ieslodzījis alā, aizvel-

dams četri reizes smagāku akmeni priekšā kā agrāko. Dienu vē-

lāk jau Lāču Krišum bijis tik daudz spēka pieaudzis, ka arī šo ak-

meni atgrūdis no cauruma un aizbēdzis ar māti uz viņas tēva mā-

jām. Arī šoreiz lācis dzinies pakal, bet dēlu panācis tikai pie
mātes tēva mājām. Dēls ieskrējis istabā, paķēris no sienas stopu,

bultas un nošāvis lāci. Nu Lāču Krišus atstājis māti pie tēva un

pats devies pasaulē. Tas gājis, gājis, ieraudzījis liela koka ga-

lotnē mazu vīriņu sēžam.

„Kas tu tads esi?" Lāču Krišus prasījis mazajam vīram.

„Esmiu Kokugazejs," vīriņš atteicis.
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„Nu, tad apgāzi šos piecus ozolus, kad jau tik liels stiprinieks

esi*
4

,
Lāču Krišus teicis.

Vīriņš kritis vienam ozolam klāt un sācis to gāzt. Gan ozols

locījies, bet negāzies. Lāču Krišus kā kampis, apgāzis visus pie-
cus ozolus uz rāviena. Kokugāzējs piedāvājies Lāču Krišum par

draugu un nu gājuši abi tālāk. Gājuši, gājuši un ieraudzījuši aug-

sta kalna galā mazu vīriņu. Bet vīriņš nebijis vis tik mazs, tikai

tāds izskatījies, tādēļ ka stāvējis uz augsta kalna. Šim nu Lāču

Krišus prasījis:
„Kas tu tads esi par vīru?"

~Esmu Kalnugāzējs", tas lepni atbildēja.

„Kalnugazejs! Nu, tad apgāzi šito kalnu, kad lielies tads

stiprinieks esam."

Gan Kalnugāzējs pūlējies, bet kalns tikai mazu lietu kustējies.
Nu Lāču Krišus ņēmis un smiedamies to apsviedis. Nu arī Kalnu-

gāzējs piebiedrojies Lāču Krišum un Kokugāzējam un visi trīs gā-

juši tālāk. Gājuši, gājuši, uzgājuši lielu mežu un mežā mazu mā-

jiņu; tanī tie apmetušies dzīvot. Lāču Krišus un Kalnugāzējs gā-

juši medīt. Kokugāzēju atstājuši mājā, lai vāra putru. Kad bijis

putru izvārījis, ienācis kāds vīriņš īkša lielumā un asi garu

bārzdu. Tas, neko neskatīdamies, meties pie putras katla, sācis

strēbt un izstrēbis visu. Gan Kokugāzējs to grūdis nost no katla,
bet nevarējis vis veikt, jo mazais vīriņš cirtis Kokugāzējam krū-

tīs tā, ka tas iegājis tentertenteriem kaktā. Mazais vīriņš, izstrē-

bis putru, aizgājis projām. Tūdaļ arī pārnākuši abi medību bie-

dri, Lāču Krišus ar Kalnugāzēju, bet tiem vajadzējis iet gultē ar

tukšu vēderu. Otrā dienā Lāču Krišus un Kokugāzējs gājuši

medīt, putru vārīt palicis par Kokugāzēju stiprākais Kalnugāzējs.
Bet arī tam tāpat izgājis, kā Kokugāzējam. Trešo dienu palicis
Lāču Krišus mājās. Arī šoreiz ienācis mazais, garbārzdainais vī-

riņš un, Lāču Krišum ne aci neuzmetis, devies pie putras katla.

Lāču Krišus to grūdis nost, bet šis tam ķēries krūtīs. Nu Lāču

Krišus palicis dusmīgs, sakampis to, iznesis ārā, mežā, pārplēsis
divžuburu ozolu un tur ielicis mazā vīriņa bārzdu. Bet šis par

nakti izrāvis ozolu ar visām saknēm un ielīdis ar visu ozolu

bārzdā, savā alā. Otrā rītā Lāču Krišus redzējis, ka mazais vī-

riņš pazudis ar visu ozolu, pasaucis abus biedrus un sākuši to

meklēt. Meklēdami uzgājuši zemē caurumu. Nu piesējuši lielam

grozam garas virves un laiduši ar to Kokugāzēju caurumā. Ne-

bijuši necik dziji ielaidušies, kad Kokugāzējs iesācis bļaut, lai dziļāk
nelaižot, jo tam briesmīgi salstot. Nu kāpis grozā Kalnugāzējs.

To ielaiduši drusku dziļāk, bet tas sācis kliegt, ka šim esot loti
karsts. Taisnību sakot, ne pirmajam bijis salti, ne otram karsti,
bet tik abiem bijis bail dziļāk laisties, jo manījuši, ka caurums
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beidzās pašā ellē. Beidzot Lāču Krišus kāpis grozā un nolaidies

dibenā. Tur tas ieraudzījis vareni skaistu meitu, bet tā bijusi pie-
slēgta ar dzelžu ķēdēm pie sienas. Lāču Krišus, tik lielu skai-

stumu redzēdams, palicis tīri kā stulbs. Bet skaistā iesaukusies:

„Bedzi projām, bedzi! Kad pamāks mans vīrs, tad viņš tevi

saplēsīs gabalos!"
Nu Lāču Krišum radusies duša, tas izrāvis zobenu un saucis:

„Es nebīstos tevis dēj! Lai viņš nak šurp!"

Pieslēgtā izstāstījusi, ka tā esot ķēniņa meita un loti ilgojo-
ties pēc saviem vecākiem, jo velns, viņas tagadējais vīrs, to esot

ar varu nolaupījis un tādēļ labi būtu, ja Lāču Krišus velnu uzva-

rētu. To teikdama, tā rādījusi Lāču Krišum divas mucas: ūdens

mucu un spēka mucu, mācījusi, lai mucas pārmainot; spēka mucu

lai ieveļot ūdens mucas vietā un atkal otrādi. Ja velns atnākot

un tie abi sākot kauties, tad, ja Lāču Krišus piekūstot, lai tikai

dzerot no spēka mucas, tad velnu noveikšot. Velns, viltību ne-

manīdams, dzeršot no ūdens mucas un palikšot nestiprs kā bijis.
Tikko meita bij beigusi stāstīt, te arī velns ienācis ar sešām gal-

vām. Sarāvis degunu un ostīdams teicis:

„Kas te par svešu smaku?"

Pie tam ari ieraudzījis Lāču Krišu un kritis tam virsū. Bet

Lāču Krišus to uzvarējis itin ātri. Drīz pēc tam ienācis otrs velns

ar deviņām galvām. Atī tas tūdaļ sācis ar Lāču Krišu kauties.

Deviņgalvis bijis daudz stiprāks kā sešgalvis. Ilgi abi cīnījušies;
te velnam sācis trūkt spēka. Atri tas kritis pie ūdens mucas un

sācis dzert, Lāču Krišus viltību nemanīdams. Lāču Krišus atkal

dzēris no spēka mucas. Kad abi bijuši nodzērušies, tad Krišus

bijis tik stiprs, ka nocirtis velnam visas deviņas galvas ar trim

cirtieniem. Pēc kāda brīža Lāču Krišus dzirdējis, ka zeme sāk

dunēt un trīcēt. Te arī ienācis pats vecais velns, pieslēgtās mei-

tas vīrs, ar divpadsmit galvām. Svešu smaku saozdams un sa-

vus brāļus nokautus redzēdams, tas neganti saskaities un kritis

Lāču Krišum virsū. Gan šis dūšīgi gainījies un vēcinājis savu zo-

biņu, bet kuru galvu velnam nocirtis, tās vietā izaugusi tūda!

jauna. Jau Lāču Krišum sākuši spēki gurt... tas gribējis dabūt

no spēka mucas dzert, bet velns tam tik dikti uzmācies, ka nebijis
laika. Te tam iešāvies labs padoms prātā, vaicājis velnam:

„Vai tu saviem kalpiem arī ļauj pusdiena atpūsties?"

„Lauju!"

„Nu tad atpūtīsimies mes arī!"

Ari velns jau bijis piekusis un bijis ar Lāču Krišus padomu
mierā. Velns, atpūzdamies, dzēris no ūdens mucas; Lāču Krišus

tamēr krietni sadzēries no spēka mucas. Nodzērušies, sākuši

kauties no jauna. Nu bijis Lāču Krišus tik stiprs, ka nocirtis vel-
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nam sešas galvas uz pirmā cirtiena. Tās citas ari itin ātri no-

kapājis tā, ka jaunas nespējušas augt. Nu tas atsvabinājis pie-

slēgto meitu. Tā, viņam pateikdamās, uzmaukusi pirkstā savu

gredzenu un iedevusi mutes lakatiņu. Nu Lāču Krišus to iecēlis

grozā un pavēlējis Kalnugāzējam un Kokugāzējam ārā izvilkt.

Šie, izvilkuši un ieraudzījuši skaisto meitu, nenolaiduši vairs

grozu, bet paņēmuši skaistuli un aizbēguši. Nu Lāču Krišus ilgi

maldījies pa elli. Maldīdamies ieraudzījis kādā kaktā mazo vī-

riņu, kas bijis paslēpies ar visu ozolu bārzdā un, šo ieraudzīdams,

drebējis vien no bailēm. Lāču Krišus tam prasījis, lai pasaka ceļu,

pa kuru no elles izkļūt, tad izņemšot tam ozolu no bārzdas. Tas

nu rādījis divējas durvis un teicis, lai ejot pa labai rokai, tur būšot

ala un pa to tikšot ārā. Krišus pavēris kreisās durvis, bet redzē-

dams, ka tur briesmīga uguns kūrās, gājis, kā vīriņš teicis, pa
labi roki. Gājis, gājis, iznācis no tumšās alas, netālu no kādas

ķēniņa pils. Tur gājis iekšā, prasījis darba un salīdzis par grāvju

racēju. Grāvjus tas racis brīnum ātri, aplam lielus un dziļus, tā

kā visi par viņa spēkiem brīnījušies. Pat ķēniņa meita iznākusi

slaveno grāvju racēju apbrīnot. Lāču Krišus bijis aptinis pirkstu

ar dāvāto lakatiņu, lai citi neieraudzītu dārgo gredzenu. Lāču

Krišus, ķēniņa mietu redzēdams, pazinis to par to pašu, kuru reiz

atsvabinājis no velna nagiem. Meita šā gan nepazinusi, bet pa-

zinusi savu lakatiņu. Lakatiņu tā likusi atraisīt un nu ieraudzījusi
arī savu gredzenu. Nu viņa vedusi Lāču Krišu uz pili pie tēva un

stāstījusi, kas grāvju racējs esot par slavenu varoni. Vēlāku Lāču

Krišus apprecējis ķēniņa meitu un kad vecais ķēniņš miris, tad šis

palicis viņa valstij par valdinieku un dzīvojis loti laimīgi.

Piezīme. K. Pļaviņš Viskāliešos (Zin. kom. kr.) ir uzrakstījis gluži
līdzīgu pasaku. Tikai tur teikts, ka apakšzemē bijušas trīs mucas: vienā

stipruma dzieriens, otrā nestipruma, trešā cilvēku asinis, kuras velns lab-

prāt dzēris.

5. A. 300. 3018. M. Arons Bērzaune, Brīvzemnieka kr.

LP, Vī, 115, sa. AŠ, 11, 90e.

Citreiz kādiem vecākiem vecuma galā piedzimis spalvains

dēls. Kad dēls liels izaudzis, tas bijis loti stiprs. Viņu iesaukuši

par Lāču Jāni.

Reiz Lāču Jānim ieticies pasauli redzēt: lai tevs kaļot labu

ceļa spieķi — viņš došoties ceļā.
Labi. Tēvs nokal divi birkavi smagu spieķi un dos dēlam

raudzīt, kāds būs. Dēls cilā, cilā — tāds esot, kāds esot; bet viņš

sviedīšot gaisā, tad redzēšot īsto taisnību. Un Lāču Jānis nu uz-

svieda spieķi tik augstu gaisā, ka nemaz nevarēja saredzēt. Pec

liela laika tikai spieķis nāca atpakaļ un pavisam šņākdams vēl:
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bet Lāču Jānis izveicīgi pašāva mazo pirkstiņu apakšā un tulin

spieķis pirksta galā salīka kā skruķis.

Nekā darīt — lai tēvs pieliekot vēl vienu birkavu un pārkalot

stiprāku! Tēvs pieliek to birkavu. Bet kā sviež gaisā un pašauj

pirkstu, šoreiz vidus pirkstu, tā līks atkal. Lai liekot vēl vienu

birkavu! Pieliek to birkavu un sviedīs atkal gaisā; bet šoreiz

uz rādītāja pirksta spieķis tik mazu drusciņu salīka. Nu esot

labs! Lāču Jānis atteica un aizgāja pasaulē.
Gāja, gāja — satiek lielu vīru, kas auklu ap kalnu tin, lai ie -

rautu ielejā.

„Labdien! ciema brāl, ko tu to kalnu rausti?"

„Ā, tas jau mans amats — esmu Kalnurāvējs."

„Ta, ta! tad itin nieks neesi vis — nac man līdz!"

Kalnurāvējs paliek arī mierā un nu abi iet spriezdami. let,
iet — satiek jūrmalā zvejnieku makšķerējam, masta koks tam

bija par makšķeres kātu un tauva par makšķeres auklu.

„Labdien! ciema bral, ko tu ar to baļķi te ērmojies?"

„Ā! es jau zvejoju — tas mans amats!"

„Bleņas! kas tas par amatu — nac labāk līdz!"

Zvejnieks paliek mierā un nu aiziet visi trīs stiprinieki, ka

nolīgojas vien. let, iet — beidzot gadās versti plata upe, kur

ūdens vietā tīras asinis tek. Bet par laimi upei liels tilts pāri.

Pāriet tiltam, ierauga lielu pili ar vareniem vārtiem. Atvēruši

vārtus un gājuši droši vien iekšā.

leiet — viss tukšs. Gājuši uz kūti raudzīt, vai tur kas dzīvs?

Ja, ir gan, atraduši daudz simtu tuklu vēršu. Ko nu gaidīt? Labi

izsalkuši bijuši. Lai Zvejnieks kaujot kādus trīs vēršus nost un

vārot pusdienu, viņi abi tamēr ieiešot dārzā atpūsties.
Labi. Necik ilgi — Zvejniekam pusdiena gatava. Bet līdz

arī gatava, te ielīda veca, veca māte, prasīdama, lai viņai arī do-

dot no pusdienas iebaudīt. Zvejnieks nedod. Kā nedod, tā ve-

cene šim mugurā. Gan Zvejnieks, nabadziņš, turas, turas, bet

nieki nelīdzēja: vecene nosvieda gar zemi un atņēma ēdienu.

Nu ņēmās Kalnurāvējs par jaunu pusdienu vārīt; šie abi,

Zvejnieks ar Lāču Jāni, atkal tamēr ieiešot dārzā. Bet līdz

Kalnurāvējam pusdiena būtu gatava, vecene atkal klāt: lai dodot

viņai arī! Kalnurāvējs, tāds stiprs vīrs, tev no visām vecenēm

gan baidīsies: viņš nedod. Kā nedod, vecene mugurā un nu rau-

stās, nu raustās, ka kauli vien stirgst, bet nieki nelīdzēja: vecene

nosvieda lielo vīru gar zemi un atņēma pusdienu.

Pa brīdim ienāk Lāču Jānis: kas ir, vai ēdiens gatavs vien-

reiz? Nekā. E! Lāču Jānim paliek dusmas. Lai tūliņ abi ne-

jēgas skrienot dārzā krupt! Viņš kaušot pats trīs vēršus un tad

redzēšot gan, vai neizvārīšot pusdienu. Labi. Šie aiziet dārzā
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dudinādami: liks redzēt, ko lielība izdarīšot. Ta neesot vis kaut-

kāda vecene, ar ko varot izjokoties.

Bet Lāču Jānis, nokāvis vēršus, vārījis svilpodams. Te pēc
kāda laika, ielīdis viens vecis ar garu, garu bārdu, nosēdīsies uz

kapājamā kluča, katlam iepretim, glūnēs un glūnēs. Bet Lāču

Jānim bija apķēriens, kas ar tādiem darāms. Viņš, vecim aiz

muguras pavirzies, likās tāpat tikai malku skaldām, bet patiesībā

viņš neskaldīja vis malku, viņš iedzina ar vadzi veča garo bārdu

klucī un nelikās ne zinot. Līdz nu pusdiena gatava, vēl vecene

arī atlīdīs: lai dodot viņai un viņas vecajam vārītos vēršus!

„Kas par vēršiem?" Lāču Jānis uzsauc un krauj vecenei ar

smago spieķi. Vecene no belziena nezin kur palika, kur ne, un

vecis, to redzēdams, aizgājis ar visu kluci klupdams, krizdams.

Brīnumi tikai, ka bārda to izcieta.

Bet biedri, dārzā šitādu traci noskatīdamies, pārdomāja: „Vai
traks! viņam ir citāds nags gan nekā mums: viņš ņem divus ne-

gantniekus uz reizi rokā un izdarās."

Un ta nu visi trīs paēda labi pusdienu un tad nolikās dien-

vidū.

. Vakarā Lāču Jānis saka: „Vai zināt biedri, ko? Man netīk

tā gulēt: iešu šonakt uz asins upes tiltu padarboties. Bet te es

pieliešu trīs traukus ar ūdeni un tad nu jūs abi, mājā palikdami,

cieši skatāties šonakt pirmā traukā, kāds mans liktenis: ja ūdens

paliek ūdens, tad man labi klājas; ja metas iesarkans, tad pus-

līdz labi; bet ja tik sarkans, kā nodedzināta dzelzs, tad pavisam

nelabi. Tādēļ palieciet nomodā un sargājiet manu likteni!"

Labi. To viņi darīšot gan! Un nu Lāču Jānis aizgāja uz

asins upes tiltu. Aiziet, izskatās — viss klusu. Ko citu darīs?

Noliek savu kūlu (spieķi) blakus un gaida. Te — varēja būt tā

ap pusnakti — dzird: jāj viens ar trim galvām sudraba zirgā pār

tiltu, ka dimd vien. Lāču Jānis sagrābj kūlu un nostājas pretim.

Trijgalvis uzsauc: „Nost no ceļa!"
Lāču Jānis atbild: „Ne par ko!"

„Nu, ja tads stiprinieks esi, tad put pa upi, lai redzu, cik tālu

spēj aizpūst!"

„Putīšu gan; bet pūt pats pa priekšu, ja ta izgribejies esi!"

Lāču Jānis atbild.

Trijgalvis nu pūta arī un aizpūta divi verstis tālu. Nu pūta
Lāču Jānis, bet aizpūta pustrešas verstis. Tagad trijgalvis iepīka

par jaunu, sākdams ar Lāču Jāni spēkoties. Bet Lāču Jānis kā

krāva ar smago spieķi, tā trizgalvim visas galvas aizripoja ga-

balā un rumpis novēlās turpat uz tilta. Lāču Jānis nu paņēma
sudraba zirgu, iejāja pilī lepni jo lepni, un uzteica biedrus, ka labi

darījuši, nomodā palikdami.
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Otrā vakarā Lāču Jānis atkal piekodināja biedriem palikt no-

modā pie otra ūdens trauka un tad aizgāja uz asins upes tilta. Te,

ap pusnakti, jās atkal viens, bet nu ar sešām galvām zelta zirgā.
Lāču Jānis ar kūlu nostājas pretim.

Sešgalvis uzsauc: „Nost no ceļa!"

„Ne par ko — bļauj, cik gribi!"

„Ak ta!" sešgalvis iekliedzas, „nu ja tads stiprinieks esi, tad

pūt pa upi, cik tālu spēsi aizpūst."

„Put pats pa priekšu, ja ta izgribejies esi."

Un sešgalvis pūš ari un aizpūš vēju trīs verstis.

Nu puta Lāču Jānis un aizpūta vel lielāku vēju pusversti

tālāk.

Tagad sešgalvis sāka spēkoties. Bet Lāču Jānis kā krāva

ar smago metamo, tā sešgalvim visas galvas aizripoja gabalā un

rumpis novēlās turpat uz tilta. Lāču Jānis nu uzkāpa zelta zir-

gam mugurā, iejādams pilī lepni jo lepni, un uzteikdams biedrus,

ka labi darījuši, nomodā palikdami, viņa likteni sargādami.

Trešā vakarā Lāču Jānis it īpaši piekodināja biedriem no-

modā palikt un trešo ūdens trauku vērot. Šie, zināms, nosolās

arī. Lāču Jānis nu aiziet mierīgu sirdi uz tiltu un gaida. Te, ap

pusnakti, dzird: tā jāj, tā jāj, viens dimanta zirgā, jādomā: tiltu

iegāzīs. Piejāj tuvāk: zirgs laistās kā saule, bet šim divpadmit

galvas rumpja galā.

„Vai traks!" Lāča Jānis doma, „te bus ko darīt" un nostājas
ar metamo pretim.

Divpadsmitgalvis uzsauc: „Nost no ceļa, diega zeķe!"

„Ne par ko!" Lāču Jānis atbild.

„Ak ta, nu ja tads stiprinieks esi, tad put pa upi, lai redzu, cik

tālu spēsi vēju aizpūst."

„Put pats pa priekšu, ja ta izgribejies esi!"

Divpadsmitgalvis puš arī un aizpūš vēju pieci verstis.

Nu pūta Lāču Jānis, bet aizpūta tikai puspiekti verstis. Tas

divpadsmitgalvim patika un tūliņ viņš vēdinājās Lāču Jāni spē-

koties. lesākās briesmīgs cīniņš; tilts vien drebēja, ka viņi tur

rāvās. Beidzot Lāču Jānis, kad vienpadsmit galvas ar spieķi

jau bij notriecis, nejaudāja vairs; viņš gribēja drusku elpu ieraut

un tādēļ sacīja: „Atpūtīsimies!"

Bet divpadsmitgalvis bija tā ieēdies, ka ne par ko apstāties.

„Kas tur put, put — vai vienam nāve, vai otram!" tā viņš at-

bildēja.

„Bet iedomājies!" Lāču Jānis vel reizi ieteicas, „vejš un lie-

tus apstājas un tad tu vien to negribi darīt."

Nu labi! ja vējš un lietus to dara, tad viņš arī to darīšot gan

uz īsu brīdi.
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Abi pūtās. Bet Lāču Jānis pa to laiku norāva apavas no krei-

sās kājas un svieda tās pilī, lai izzinātu, vai tikai viņa biedri negul.

Apavas nokrita uz pils jumta, bet šie ne dzirdēja, ne redzēja: aiz-

miguši, palaidņi tādi. Vēl norāva labai kājai arī un aizsvieda, bet

ne un ne. Beidzot laida to pašu smago spieķi. Spieķis sadra-

gāja pils jumtu drupās un nu šie, miega pūžņi, atmodīsies gan.

Atmožas, paskatās — vai akls! trešā traukā ūdens tik sarkans kā

nodedzināta dzelzs. Un tā tūliņ viens paliek pie trauka likteni

vērot, otrs paķer smago spieķi un velk vilkšus, ko tik māk, cik

ātri vien varēdams, pie Lāču Jāņa atpakaļ. Līdz arī aizvilka, cī-

niņš sākās no jauna. Bet šoreiz Lāču Jānim bija tikai labs paņē-

miens: kā meta beidzamai galvai, tā aizvēlās ripeniski diezin kur,
un rumpis nokrita no dimanta zirga.

Tagad Lāču Jānis gavilēdams kapa dimanta zirgā un lepni

jo lepni iejāja pilī.

Šie, abi snauduli, trīcēja vien: kad tikai nepēršot par to, ka

gulējuši; bet Lāču Jānis atteica: „Pelnījuši gan esat mizenes; to-

mēr šoreiz piedošu. Pagatavojiet labāk man vakariņas! Esmu

tagad aplam izsalcis.44

Labi. Lāču Jānis paēda vakariņas un tad likās gulēt un sa-

gulēja pēc tik smaga darba veselas trīs dienas un naktis no vietas.

Labi izgulējies, Lāču Jānis izstaipīja kaulus, paēda un tad sa-

cīja Zvejniekam: „Novel man no alas cauruma to akmeni! Tur

viņdien bārdainais vecis iespruka ar visu kapājamo kluci."

Zvejnieks vēla, vēla lielo akmeni — nevarēja novelt.- Arī

Kalnurāvējs izmocījās gar akmeni, bet tas arī nejaudāja. Beidzot

kritis Lāču Jānis pats klāt, tam tūliņ citāds grābiens. Akmens

aizgāja, jāsaka, ka nebij ko apskatīties. Nu, ko nu? Lai sa-

meklējot virvi, viņš laidīšoties ar kūlu vecajam pakal; bet ja virvi

apakšā pakustināšot, tad lai velkot viņu atkal augšā.

Labi. lelaidās dibinā, redz: vecis sēd sakumpis ar iespīlēto

bārdu. Ko nu darīs? Laidīs šo vaļā. Bet līdz ko palaiž, vecis

sapīcis Lāču Jānim krūtīs iekšā. Nu, ja jau tā, tad Lāču Jānis

arī vairs nejokojas: kā liek ar kūlu — vecais gatavs.

Tas nu tas. Bet Lāču Jānis pārdomā: „Ko niekus tik ātri at-

pakaļ iešu, lai virve stāv! Paiešu vēl trpmāk apskatīties, kas

īsteni teitan labs redzams. 44

Pagāja tadu gabalu, ierauga sudraba pilsētu. leiet pilsēta —

atron daiļu meitu šujam un apģērbs tai viscaur no sudraba.

Meita, svešnieku ieraudzījusi, satrūkstas: „Ai, ciema puisi,
kur tu šeitan atnācis! Velns tevi nogalinās!

44

„Ai, ciema meita, nebaidies velti! Velnu notriecu, bet tevi

nacu pestīt."
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Un nu meita palika drošāka; viņa gāja Lāču Jānim līdz un

parādīja vēl otru pilsētu, tā bija no zelta.

legāja taī pilsētā, tur atrada otru meitu zelta apģērbā šujam.
Arī tā sabijās, Lāču Jāni ieraudzīdama: „Kur tu esi ienācis? Velns

tevi nogalinās!"
Bet Lāču Jānis atbildēja: „Ai, ciema meita, nebaidies velti!

Velnu notriecu, bet tevi nācu pestīt."
Tulin arī ta meita palika drošāka un aizgāja Lāču Jānim līdz,

parādīdama vēl citu pilsētu, tā bija no dimanta.

legāja taī pilsēta, tur atrada trešu meitu dimanta apģērba šu-

jam. Arī tā sabijās: „Kur tu esi ienācis? Velns tevi nogalinās!"
Bet Lāču Jānis atbildēja: „Ai, ciema meita, nebaidies velti!

Velnu notriecu, bet tevi nācu pestīt."
Un nu visi četri saņēma sudraba, zeita, dimanta pilsētas rai-

čukā (kā olā) un tad griezās atpakaļ pie auklas, lai velk augšā.

Zvejnieks ar Kalnurāvēju tūdaļ uzvilka visus četrus. Bet,

līdz ko bij augšā, te Lāču Jānis iesauksies, lai laižot viņu vēl at-

pakaļ, esot aizmirsis kautko apakšā!

Labi. Nolaiž atpakaļ. Un kas tas aizmirstais bija? Divpad-

smitgalvja lielā cepure. Lāču Jānis uzliek galvā lielo cepuri un

kustina auklu, lai velk augšā. Šie velk arī atspērušies, bet līdz nu

būtu augšā, te nezin kā ieraudzījuši velna cepuri, un tā no tā nieka

vien Zvejnieks ar Kalnurāvēju tik aplam nobīstas, ka aukla pa-

sprūk no rokām un Lāču Jānim jākrīt dziļumā atpakaļ ar visu ce-

puri, ar visu smago spieķi. Bet kritiens bija briesmīgs. Viņš iz-

krita pavisam trim pasaulēm cauri un tad apakšā noģība. Ilgi viņš
tur sagulēja, kamēr iespēja atmosties. Beidzot, kad atmodās, tad

pats vairs nezināja, kur nu ir, kur nav. Tikai mūžīgu klajumu vien

redzēja savā priekšā un notālumā kuplu koku — tas viss.

Ko nu darīs? viņš doma, „ies pie ta paša koka."

Aiziet, redz: galotnē perēklis un perēklī kaili putnēni, bet lieli

putnēni. Te — nav labi apskatījies — nāk negaiss ar pērkoņiem

un zibiņiem, bet putnēni no negaisa paliek tik bailīgi, ka žēl redzēt.

Lāču Jānis nodomā: „Kā jau bērni: no katra biedēkļa baidās.

Tā tas pie cilvēka, tā tas pie lopa. — Jāuzkāpj biedros

dziņiem!"

Viņš uzkāpa koka un apsedza ar savam dranam putnēnus, lai

negaisu nemaz nedabū redzēt.

Bet līdz negaiss bij pārgājis, te pārlaidās putnēniem māte.

liela, liela ērgļu mātīte, un sacīja tā uz Lāču Jāni: „Tu padarīji
lielu labumu man, manus bērnus no negaisa paglābdams. Kā lai

tev atmaksāju?"

„Ko nu maksas? Kad tikai es varētu atpakaļ tikt virszeme,

to vēlētos."
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„Ak tā — virszemē! Es tevi aiznesīšu. Bet man vajadzīgs

ceļā laba tiesa gaļas. Tādēļ aizej ar savu sitamo tur pie tā lielā

akmeņa, tur tu redzēsi tā kā cilvēka roku kustamies. Bet tā nav

vis roka, tas ir briesmīgs zvērs, kas man lielu nelaimi darījis. Met

šim zvēram tiešām ar sitamo par redzamo vietu,- tad viņš būs pa-

galam un gaļas no tāda iznāks, vai cik."

Labi. Lāču Jānis ta izdarīja, un re, no zvēra sadabūja trīs

kubuli gaļas.
Nu abi ieēda no tās gaļas. Tad uzcēla vienu kubuli ērgļu

mātītei uz spārniem un sāka jāt. Trīs dienas un naktis ērglis lai-

dās ar Lāču Jāni uz augšu vien, uz augšu vien, bet tad par ne-

laimi aptrūka gaļas un tūliņ sāka slīgt atpakaļ, vai grib, vai negrib.

Noslīguši atpakaļ vecā vietā, Lāču Jānis paņēma otru ku-

buli gaļas līdz, pieteikdams ērglim, lai šoreiz laižoties ārtrāk, ka

atkal nepietrūkst gaļas.

Ergliene tad laidās arī, cik vien jaudāja. Bet trešā dienā,
vēl virszemi ne redzēt — gala atkal apēsta. Neko darīt — slīgst
atpakaļ. Nu Lāču Jānis paņēma trešo kubuli gaļas, pieteikdams

ērgļu mātītei, lai saņem beidzamos spēkus.
Un tad šoreiz laidās arī šī, ko vien māk. Trešā dienā virs-

zeme gandrīz, gandrīz jau bija sasniegta, kādu versti tikai vēl

trūka, te gala pagalam.

„Ko nu?" Lāču Jānis doma, tagad atlaisties ne par ko! „Iz-

griezīšu savai pašai kājai labāk ikrus, un došu tos pašus rīt."

Viņš ikrus nu meta pa drusciņām vien ērgļa mutē un tad.

tad ar lielām mokām sasniedza gan vienreiz virszemi.

Ērglis nu aizlaidās atpakaļ, bet Lāču Jānis pārgāja mājā un

darināja greznas kāzas. Viņš pats apņēma to meitu, kam dimanta

apģērbs, un tad no tā laika dzīvoja ar sievu tai dimanta pilsētā,
ko no apakšzemes bij paņēmis līdz. Bet viņa biedri, Kalnurā-

vējs ar Zvejnieku, apņēma abas otras māsas un dzīvoja viens

zelta pilsētā, otrs sudraba.

6. A. 650A. 3018. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, VI, 5a piez. AŠ, 11, 90f.

Kādreiz mācītāja cienīgā mate gājusi ar kalponi ezera mazgā-

ties ; bet bija piemirsušas ziepes līdz paņemt. Kalpone tecēja atpa-

kaļ Pēc ziepēm. Par to laiku lācis iznācis no meža uz divām kajam

vien, saņēmis cienīgo māti un aiznesis uz mūžīgu tuksnesi, kur

viņam zemes apakšā bijis mājoklis.

Divpadsmit gadi cienīgā māte tur sadzīvojusi pie lāča. Un

viņai ar lāci piedzimis dēlsļ to nosaukusi par Lačausi, tadēl ka

viņam ausis bijušas pēc lāča. Šis lāčausis bijis apbrīnojami

stiprs puika.
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Reiz viņš vaicājis savai mātei, vai nebūtu labāki no alas

laukā iet?

Mate atteikusi: „Būtu gan, dels, bet kā lai tiekam? Alas

caurumam lācis aizvēlis lielo akmeni priekšā."

„Ta maza vaina!" Lāčausis pasmējies un ar vienu roku at-

grūdis akmeni.

Nu izgājuši laukā. Bet pašu brīdi lācis nācis mājā un gri
bējis Lāčausi plosīt, tādēļ ka akmeni aizvēlis; tomēr Lāčausis

nejāvies vis: satvēris lāci un pārplēsis pa vidu kā kaķēnu. Tad

abi ar māti nogājuši uz mācītāja muižu un izstāstījuši, kas tādi

esot. Mācītājs iesākumā gan nemaz negribējis vairs savu sievu

pazīt, bet beidzot, kad izstāstījuši, palicis itin priecīgs, ka sieva

atradusies un ka vēl tik stipru dēlu pārveduši. Tikai tas īsti, ne-

paticis, ka dēlam lāču ausis. Bet kas nu katram ir. tas viņam
ir — ko darīsi.

Tā nu Lāčausis jau labu laiku dzīvojis pie sava patēva. Te

vienu dienu ieskries pie mācītāja. Ko tie vīri pa riju ar tādām

pātagām perot?

5!
Ai, dels, ka tu nezini? Viņi jau kul, tie ir spriguli."

„Tadi diedziņi! kas tie par spriguļiem? Pag, pag, tad jāiet
man talkā."

Un tūliņ Lāčausis aizsteidzies uz mežu, izrāvis ozola stempi
(stumbru) ar visām saknēm, iesējis par spriguli, atkuidījis citus

nost un nu sācis kult, lai Dievs pasarga. Viens, divi — sakūlis

visu metienu pelavās vien.

„Tas neiet — tādi varas darbi!" mācītājs domājis un tulin iede-

vis Lāčausim divi birkavi smagu vāzu, lai ejot pie velna meldera

par puisi. Labi, aizgājis. Bet vienu dienu nezin ko melderis aiz-

kaitinājis Lāčausi un šis dusmās kā grābis dzirnu akmeni mel-

derim mest, tā iztriecis caur mūri kā nieku, bet melderi par laimi

netrāpījis vis.

Ko nu? Melderis sabijies un nu ar labu vien pieglaudies
Lāčausim, lai dzirnavās vairs nestrādājot, lai labāk pārvedot no

meža malku! Labi. Bet tur tanī mežā velni vien mājojuši. Lāč-

ausis aizbrauc malkā — te divi velni klāt šo kibelēt. Bet Lāč-

ausis satvēris abus pie matiem un sitis galvas kulā (kopā), ka-

mēr sākuši lūgties, lai par labu maksu atlaižot.

Lāčausis atteicis: „Vai bus divi puri zelta, tad ja!"

„Bus, bus!" šie nosolījušies un tulin viens aiskrejis pakal; bet

otru paturējis vēl pie sevis.

Necik ilgi — velns ar zeltu klāt. Nu iekrāvis asi malkas ve-

zumā, uzlicis arī zeltu un sācis braukt. Bet kur tu Dieviņ! zirgs
tādu vezumu ne par ko pavilkt.
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E! Lāčausis sadusmojies, nositis ar dūri zirgu, uzlicis to ari

vezumā un tad licies pats ilksīs. Bet ragavas no lielā vilciena

salūzušas. Neko darīt — uztaisījis jaunas ragavas, resnas jo

resnas, un tad pārvilcis mājā. Melderis, to redzēdams, aplam
sabijies; bet Lāčausis ņēmies rāties, kas tie par zirgiem viņam

esot, kas par ragavām? Melderis domājis: „Ar to joki nav! la-

bāk aizmaksāšu, ko izpelnījis, un lai iet projām."

Lāčausis aizgājis talak pasaule un saticies ar Kalnugāzēju un

Ķrūmukodēju.

Krūmukodējam bijuši jāvāra kāposti pusdienai; bet tad ienā-

cis vecis, apgāzis kāpostu katlu un vēl piekāvis vārītāju. Otrā

dienā vārījis Kalnugāzējs, tam arī tāpat. Trešā dienā vārījis pats
Lāčausis; bet tas saņēmis veci un iesitis viņa bārdu ozola stempī.
Tā vecis tur palicis. Bet no rīta atraduši, ka vecis ar visu stempi

nozudis alā. Lāčausis iesējis virvē grozu un laidies vecim pa
caurumu pakal. legājis zemes apakšā pašā dibinā un atradis divi

meitas gauži raudam.

Viņš vaicājis: „Ko jus raudat?"

Bet meitas mājušas: „Klusu, klusu, nerunā tik dikti! Skat,
kur viens gul ar divpadsmit galvām, ja tas atmostos, tad tev ne-

labi klātos."

Tad viņš tik dikti vairs nerunājis. Bet tur uz loga bijušas
divi butelītes: vienā bijušas spēka zāles, otrā miega zāles. Bet

otrā istabā bijis velnam divpadsmit birkavu smags zobins. Viņš
iedzēris vienreiz no spēka zālēm, vēl nejaudājis zobiņu īsti ci-

lāt; bet kad iedzēris otru un trešo reizi, tad svaidījis smago zo-

biņu kā spalvu. Tūliņ gribējis divpadsmitgalvim uzbrukt; bet

meitas nelaidušas: tas velns vemjot ugunis, viņas teikušas, tādēļ

padabūšot pienu un tad — ik galvu nocirtīšot, ik uzliešot pienu

ugunis slāpēt.

Tā arī noticis. Kā nocirtis ar lielo zobiņu sešas galvas uz

reizi, tā meitas uzlējušas taī vietā pienu un ugunis ne redzēt. Ar

otru cirtienu nocirtis vēl atlikušās sešas galvas un atkal meitas

uzlējušas pienu. Tā nu divpadsmitgalvis, nedabūjis ugunis vemt.

bijis pagalam.

Tagad Lāčausis vaicājis meitām: „Kas tur ir tais istabas?'*

„Tur tikai gari vien!" meitas atteikušas.

„Nav vis gari vien! Neesi tik drošs, neej tur iekšā!" viens

apakš beņka iesaucies. Un tas bijis tas vecis, kam bārdu todien

stempī iespīlējis. Bet Lāčausis tomēr gājis un apsitis viņus visus.

Nu paņēmis meitas un gājis pie cauruma, lai velk augša.

Krūmukodējs ar Kalnugāzēju meitas gan uzvilkuši, bet Lāčausi

tīšām atstājuši apakšā. Nekā darīt — Lāčausis gājis atpakaļ pie
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veča, kam to bardu spīlējis, un uzsaucis bargi: „Gada man trepes,
ka varu no šejienes laukā tikt!"

Vecis apgādājis trepes un Lāčausis nu uzkāpis augšā. Nu

gājis pie viena ķēniņa un atradis tur savus biedrus priekšā kā-

zas svinam. Tās meitas, ko biedri pārveduši, bijušas šī ķēniņa

meitas, un ķēniņš atdevis katram vienu par sievu, tādēļ ka melo-

juši: viņi esot izglābuši viņa bērnus.

Bet tiklīdz meitas ieraudzījušas Lāčausi — tas teikušas tē-

vam: „Tas ir mūsu īstenais glābējs!"

Ķēniņš nu atdevis Lāčausim jaunāko meitu par sievu, bet

abus blēžus nosodījis.

7. A. 650A. 3018. A. Bilenš te i n s 1864. g. Ērgļos. LP, VI, 115, 30.

AŠ, 11, 90g.

Viens lacis nozadzis ķēniņam viņa meitu un aiznesis uz savu

alu. Tur esot piedzimis viņai dēls, stiprs puisis.

Vienreiz tas izgājis laukā, izrāvis vienu koku, sviedis gaisā

un sacījis: ja koks nokritīšot stāvu, tad šis esot diezgan stiprs, ja
gulu, tad vēl nav nekā. Bet vēlāk iegājis alā un sacījis: „Mem-

miņ, vēl es neesmu diezgan stiprs, jo koks man gulu nokrita: kad

kritīs stāvu, tad būšu diezgan stiprs."
Un pa kādu laiku viņš gāja atkal un izsviedis lielu egli gaisā.

Egle kritusi stāvu. Tad iegājis lustīgs alā un teicis mātei: „Nu

mēs varam bēgt!"

Tēva nebija mājā. Bet lācis bija aizlicis lielus kokus alas

durvim priekšā. Tos nogrūdis nost, paņēmis māti uz muguras un

bēdzis. Bēdzis, bēdzis — aizskrējis līdz pašai ķēniņa pilij, pie

mātes tēva.

Lacis velak pārnācis, atradis, kas noticis un rūkdams devies

pa pēdām pakal.
Bet ķēniņa pilī māte atstājusi dēlu priekšnamā, pati iegājusi

iekšā un stipri skūpstījusies ar tēvu un māti. Tad teikusi, ka vi-

ņai dēls arī esot. Ķēniņš priecājies: „Lai vedot dēlu iekšā un

lai saucot pie pusdienas!"
Šī sacījusi: „Nē, tēt, no tādas pusdienas vien manam dēlam

nav nekā!" — vajagoties vesela vērša, tad viņš būšot paēdis. Neko

darīt — kāvuši vērsi un tad saukuši dēlu ēst. Edis, ēdis — apēdis
to vērsi.

Pēc kāda laika ķēniņš sūtījis dēlu uz dzirnavām, lai maļot!

Aizgājis, iesācis malt, iznācis velns ar vienu galvu. Bet dēls ar

vienu roku malis, ar otru roku sagrābis velnu, iebāzis dzirnavās

un samalis. Pēc tā velna nācis otrs velns ar divām galvām. To

arī tāpat samalis. Tad nācis ar trim galvām, ar četrām un tā pēc
kārtas vien līdz divpadsmit galvām; bet viņš visus iebāzis dzir-
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navās un samalis. Pēdīgi gājis mājā un saticis vienu saimnieku.

Tas sacījis: ko nu viņš par tādu labu darbu vēloties? Dēls attei-

cis: šis citu neko negribot, kā labu dzelzs kūzi (nūju).
Nu, cik smagu to kuzi gribot? „Es tev kalšu pieci birkavi

smagu!"

Šis sacījis: „Tur nav neka! Man vajaga divpadsmit birkavu

smagas kūzes!"

Labi. Nokalis divpadsmit birkavu smagu. Tad dels paņēmis
kūzi un teicis: „Es nu iešu pa pasauli!"

Gājis, gājis — atradis tādu cilvēku, kas arvienu kalnus apgā-
zis. Paņēmis to līdz un gājuši abi divi. Gājuši, gājuši — satikuši

Kramugrauzēju. Nu bijuši trīs draugi. Pagājuši vēl tādu gabalu
— gribējies ēst šiem — un atraduši tādu muižu, kur neviena cil-

vēka, tikai lopi kūtī. Tūliņ nokāvuši trīs vēršus, likuši vārīt un

to Kramugrauzēju dalikuši par pavāru.

Kamēr Kramugrauzējs vārījis — iznācis no zemes mazs, mazs

vecītis, tik liels kā dūre; bārda tam vilkās gar zemi un pats bija
sarkans. Vecītis nēnūs, izēdis to katlu un pavāru pašu sasitis.

Tad dalika Kalnugāzēju vārīt otrreiz; bet tam tāpat izgājis.

Pēdīgi ķēniņa meitas dēls vārījis. Kā vārījis, izlīdis tas pats ve-

cītis. Bet dēls, dzelzs kūzi rādīdams, sacījis: „Nāc vien, tu domā

ar mani tāpat darīt kā ar tiem citiem!"

Sitis ar kuzi vienreiz vecītim pa galvu. Tad vecītim tikusi

dzelzs stīpa ap galvu un aizgājis rūkdams projām, pazudis zemē.

Nu visi trīs labi paēduši pusdienu un tad dels teicis: „Jāiet

viņam pakal un jānosit tas krupis pavisam!"

Viņi uztaisījuši lielu gar.v vindu un dēls ielaidies zemē, pakal
tam velnam. Tur apakšā atradis vēl otru muižu, daudz jaukāku
kā te augšā. Un muižā bijusi viena istabas meita. Tai viņš lūdzis,

lai ielaižot pie viņas kunga. Bet meitai negribējās laist; viņa sa-

cījusi: „Te ir divi ūdens trauki ķēķī. Tas viens jādzer tev, tas

otrs paliek kungam. Šis trauks - viņa rādījusi ar pirkstu —ir

spēka ūdens, tas ir nespēka."

Tad dēls izdzēris spēka ūdeni un pārmijis tos traukus,

kungam nolicis nespēka ūdeni. Un vēlāk, kad nu kungs
izdzēris nespēka ūdeni, tad palicis gluži bez spēka. Tas

bijis tas pats mazais vecītis. Bet dēls nu sitis vecim divi

reizi ar kūzu, vecītis no sitiena aizgājis pa pasauli rūkdams.

Bet dēls skrējis pakaļ un panācis šo atkal citā muižā. Tur

vēl vienreiz iesitis ar kūzi. Un kā iesitis, tā vecītis uzskrējis

gaisā un pazudis. Nu dēls griezies atpakaļ uz pirmo muižu un

istabās atradis pavisam trīs meitas: tās divas bijušas drusku ne-

smukākas, bet trešā bijusi brīnum smuka un to viņš gribējis pre-
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cēt. Bet nu viņš atminējies, ka divi draugi augša gaida un licis

pa kārtai vien meitas vilkt augšā.
[Kalnugāzējs ar Kramugrauzēju uzvilkuši gan izglābtās mei-

tas, bet ķēniņa meitas dēlu atstājuši apakš zemes. Tas tur stai-

gādams, uzgājis mežā lielu ērgļa lizdu ar jauniem ērglēniem. Viņš

nu tos pārsedzis ar saviem svārkiem, sargādams no krusas. Veca

ērgliene par pateicību apsolījusies iznest viņu virszemē.]

Viņš ieķēries erglienei spalvas un tad jājis ar to par jūru

[Par to laiku viņa biedri izdevušies par ķēniņa meitu glābē-

jiem un gribējuši jau divas no viņām precēt. Ķēniņa meitas dēls

pārnākdams] nositis abus draugus ar kūzi, kad šie patlaban kāzas

rīkojuši. Un atņēmis abiem viltniekiem smuko meitu, apprecē-

jies un dzīvojis labi.

8. A. 3018. Pogu Jānis, Bechmanis, 1879. Brambergā un

Ezerē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 10a. AŠ. 11, 90h.

Reiz viens mācītājs braucis nakts laikā pa mežu ar savu

sievu un saticis lielu lāci. Lācis uzklupis piktumā, izrāvis mācī-

tājam sievu no ragūm, aiznesis uz savu alu un no tā laika turējis
to sev par sievu.

Pēc kāda laika lāča sievai gadījies dēls; viņš bijis viscaur

pēc cilvēka, tikai viena auss bijusi pēc lāča. Māte tādēļ dēlu

iesaukusi par Lāčausi. Lāčausis audzis brīnum liels un stiprs,
tā kā jau vecais lācis sācis no viņa bīstīties.

Reiz vecais lācis, gribēdams zināt, cik īsti viņa dēls būs

stiprs, uzvedinājis viņu cīkstoties. Uja! kā viņi kampušies —

kauli skaidri krikšķējuši. Bet papriekšu vecais lācis tomēr ie-

dzinis Lāčausi līdz puslieliem zemē; tad jaunais Lāčausis nejauki

iepīcis un kā nu ķēris tēvu, tā iemējis to stāvu zemē pāri pār

galvu, vecais bijis pagalam.
Nu Lacausis vairāk negribējis ala palikt, paņēmis mati pie

rokas un aizgājuši pie mācītāja.
Bet taī dienā pie mācītāja bijis daudz kungu, tie dzīrojuši tur.

Māte tūliņ iegājusi istabā; bet Lāčausis palicis kukņā, pie uguns

kura sildīdamies. Tiklīdz nu kungi dabūjuši zināt, kas kukņā par

stiprinieku, tie izvilkuši zobiņus un taisījušies tādu aizdzīt vai no-

kaut. Bet Lāčausis paķēris smagu malkas kluci un apsitis visus

kungus; tikai mācītāju pametis dzīvu. Tad paķēris savu māti,

aiznesis uz svešu mājokli, ieslēdzis istabā, lai netiktu vairs at-

pakaļ pie mācītāja, un ēdinājis tur māti pa mazu lūciņu (caurumu1
līdz mūža galam.

Vēlāk Lāčausis uzmeklējis vienu kalēju un licis sev ceļa nūju

nokalt. Kalējs nokalis birkavu smagu nūju; bet kad Lāčausis

viņu gaisā sviedis, nūja pārlūzusi. Nu kalējs nokalis divi birkavi
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smagu; bet tā, gaisā sviežot, saliekusies kā pakavs. Beidzot

kalis trīs birkavi smagu, un tā nu bijusi laba, jo gaisā sviežot,

tikai mazu drusku ieliekusies.

Tagad Lāčausis paņēmis nūju un devies pasaulē. Gājis, gā-
jis — saticis Zirņusējēju ceļmalā. Viņš uzsaucis: „Ko tu te plā

ties, ko niekojies, Zirņusējēj? Nāc labāk man līdz! 4'

Zirņusejejs uzsviedis zirņu maisu uz pleciem un gājis līdz.

Pa brītiņu saticis Kalnugāzēju un uzsaucis: „Ko tu te grū-

sties, Kalnugāzēj? Nāc labāk līdz!"

Kalnugāzējs atstājis kalnus un gājis līdz.

Pa brītiņam mežā saticis vēl Mežucirpēju; tas apcirpis ar

lielām lielām dzirklēm kokus vienādā augstumā. Lāčausis uz-

saucis: „Ko tu te kripstinies, Mežucirpēj? Nāc labāk līdz!"

Mežucirpejs atstājis mežus un gājis līdz.

Gājuši, gājuši visi četri — gadījies mežs, kur atraduši vecu,

atstātu pili. Teitan nu apmetušies kādu laiciņu dzīvot. Bet no

rīta Lāčausis teicis: „Paliec tu, Zirņusējēj, šodien mājā un izvāri

mums uz vakariņām zirņus. Mēs trīs dosimies medīt."

Labi. Zirņusējējs palicis mājā un vārījis savus zirņus. Bet

ap puspavakari pilī atkūlies sprīdi garš krūpītis ar olekti garu

bārzdu un lūdzies maizes. Zirņusējējs iedevis šim tādu nuciņu.

Bet krūpītis tīšām nometis maizi zemē un tad izlikdamies saucis:

„Nāc, dēliņ, padod man maizi!"

„Ja, ja!" Zirņusejejs klausījis arī; bet tiklīdz paliecies pec

maizes, krūpītis uzlēcis mugurā un izgriezis veselu sleju ādas.

Pārnāk nu medītāji — Zirņusējējs slims, zirņi neizvārīti, jā-
saka, liels cilvēks būdams, izdzīvojies kā muļķa bērns. Tas nu

tai dienā.

Otra diena Lacausis teicis: „Paliec nu tu, Kalnugazej, maja
zirņus vakariņām izvārīt. Mēs trīs dosimies medīt."

Labi. Kalnugāzējs palicis gan mājā; bet sprīdi garais krū-

pītis viņu tāpat piekrāpis un vēl divi slejas ādas izgriezis no mu-

guras.

Treša diena Lacausis teicis: „Paliec nu tu, Mežucirpēj, maja

zirņus vakariņām vārīt! Mēs trīs iesim medīt."

Labi. Mežucirpējs palicis mājā un vārījis zirņus; bet sprīdi

garais krūpītis viņu vēl trakāki apstrādājis. Izgriezis pavisam
trīs slejas ādas mugurā un vēl pašu pabāzis apakš pils stūra, lai

krūp.

Pārnāk medītāji — zirņi neizvārīti un šis pusdzīvs kunkst

apakš sloga. Lāčausis, zināms, tūliņ nabagu izpestījis, labi izsu-

nījis un tad izrīkojis darbus tā: rītu viņš pats palikšot mājā zir-

ņus vārīt, un šie trīs lai ejot medīt.
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Labi. Rītā Lāčausis sācis zirņus vārīt. Te krūpītis atkal

klāt: lai dodot paēst! Lāčausis pasniedzis maizes nuciņu; bet

krūpītis tīšām izmetis nuciņu zemē un saucis: „Dēliņ, dēliņ, pa-

cel man maizi!"

Lāčausis sniedzies pēc maizes — šis mugurā. Bet šoreiz ne-

bēdnim aplam vīlies. Lāčausis notvēris, ače, pie bārzdas, iznesis

laukā aiz pils, ieplēsis ar birkavu nūju ozola celmam šķēlumu un

ietriecis ar vadzi bārzdu šķēlumā. To padarījis, gāja atkal savus

zirņus vārīt. Vakarā pārnākuši medītāji — zirņi jau kūpējuši uz

galda un šie brīnojušies, kā nevarējis izvārīt. Bet Lāčausis smē-

jies: „Jūs brīnāties par zirņiem! Rītu vēl parādīšu ko labāku. Aiz

pils man viens palaidnis pie ozola celma durn."

Un rītā itin agri ies visi četri piesieto krūpīti apskatīties. Aiz-

iet — kad tevi deviņi brīnumi! Nav vairs ne celma, ne krūpīša
— celms ar visām saknēm izrauts un aizvilkts; tikai pēdas vien

palikušas. Ko nu darīt? Sarunā — ies pa pēdām pakal. let, iet

— atron beidzot dziļu alas caurumu un, cik var noprast, tur nu

celms ir ierauts iekšā.

Šie trīs parausta plecus, nu vairs nevarot nekā darīt. Bet

Lāčausis tā ne — lai saraugot garas virves, viņš laidīšoties dibinā

redzēt, kas tur īsti ir. Bet ja viņš virves pakustināšot, tad lai

velkot viņu atpakaļ.

Labi — viens, divi virves klāt un šis nu, ar birkavu nūju

rokā, drāž dibinā. Nolaižas — atron košas istabas. leiet tur —

ierauga trīs princeses, vienu dzelzs, otru tērauda, trešo sudraba

ķēdēs pieslēgtu. Lāčausis apvaicājies: „Kas jūs te pieslēdza?"

„Velns!" šīs atteikušas, „mes jau septiņi gadi te smokam."

To padzirdējis, Lacausis saraustījis ķēdes, atpestījis prince-

ses un licis viņas uzvilkt augšā.

Biedri uzvilkuši gan princeses, bet kad redzējuši, cik tās dai-

ļas, tūliņ nebēdņiem iešāvusies nelietība prātā. Viņi katrs paņē-

muši savu princesi un aizmukuši, atstādami Lāčausi alas dibina.

Tas, nabadziņš, tur apakšā gan izkustinājies virves, bet kad

redzējis, ka neviens nevelk augšā, tad atmetis ar roku un gājis

košajās istabās pārdomāt, ko īsti iesākt? Domājis, domājis —

te piepēži uzmetis acis un ieraudzījis vecas, aizmūrētas durvis.

Tūliņ ar nūju gāzis tās laukā un — ko domāt — aiz durvim ieti-

cis lepnā dārzā, kur visādi putni mājojuši. Izskatījies — beidzot

no gara laika sācis putnus šaut; it īpaši lielu lielu ērgli gribējis

nogāzt. Bet ērglis žēli lūdzies: „Nešauj vis mani! Ls tev labāk

parādīšu, kur pats velns mājo, tad tev būs labāks medījums."

Labi — lai radot šurp!"

„Tik atri ne!" ērglis atteicis, „te elles dārza viņa nav— mums

ir tāls ceļš priekšā: tādēļ sašauj šeitan labi pulka putnu, es ņemšu
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tevi mugura un kad kaklu atmetīšu, tad iesviedīsi man pa putnam

rīklē."

Lāčausis apšāvis visus putnus, cik tikai elles dārzā bijuši,

un sakrāvis ērglim uz muguras; beidzot sēdies pats arī viņam

mugurā un nu ērglis aizlaidies kā bults. Bet laižoties ik pa brī-

dim Lāčausis iemetis vienu putnu ērglim rīklē, lai nenogurtu, un

līdz tad arī beidzamo putnu apēdinājis, te paskatās — velna pils
turpat arī redzama. Nokāpis un gājis iekšā.

Pirmā istaba ieraudzījis daiļu meitu ķēde pieķēdētu. Vaicā-

jis, ko viņa te darot?

„Ko nu daru? Priekš gadiem velns mani nozaga un te atveda.

Esmu jūrmalas ķēniņa meita."

To padzirdējis, Lacausis saraustījis zelta ķēdes un uzstājis,
lai pasakot, kur šimbrīžam velns palicis.

Viņš guļot dibins istaba, šī atteikusi.

Un tā Lāčausis tūliņ ar birkavu nūju velnam virsū. Bet kas

ir? legājis dibins istabā — ieraudzījis: viņa tās dienas krūpītis

guļ zīžu gultā — tas tas velns. Ko nu gaidīt? Krāvis ar nūju gu-

lētājam, lai saprot. Gandrīz jau bijis nobeidzis neģēli — te, vadzi,

sāks šis lūgties, lai jele viņu pametot pusdzīvu, ja ne vairāk.

„Labi!" Lāčausis atteicis, „es tevi pametīšu pusdzīvu, bet

tad tu mani ar jūrmalas ķēniņa meitu par to iznesīsi no šejienes
virszemē.

Ja, ja — to viņš soloties labprāt.
Un tā kāpuši abi, Lāčausis ar meitu, krūpim mugurā un tas

iznesis pa to pašu caurumu, kur todien Lāčausis ielaidies, abus

laukā. Līdz to' bijis padarījis, krūpis atsprucis pa caurumu at-

pakaļ, jo baidījies no Lācauša, vai tikai vēl neņems viņu spalēt;
bet Lāčausis labprāt to viņam atvēlējis, lai mūk arī. Tikai pašu
caurumu ar birkavu nūju aizmējis cieti, kā krūpis nekad vairs

netiktu šinī pasaulē ļaudis mocīt, un tad devies ar meitu pie jūr-

malas ķēniņa.

Ķēniņš, savu zudušo meitu ieraudzījis, bijis pārlieku prie-

cīgs; viņš atdevis viņu Lāčausim par sievu un iecēlis znotu savā

vietā par ķēniņu.

9. A. 3018. 550. Pogu Jānis, Bechmanis 1879. g. Brambergā

un Ezere, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 10b.

AŠ, 11, 90i.

Reiz dzīvoja loti nabags malkas cirtējs. Un tam bija viena

vienīga, bet loti skaista, meita. Katru dienu meita mēdza tēvam

uz mežu azaidu nest. Te vienreiz, atkal azaidu nesot, no biezu-

miem izlīda lācis: lai azaidu šoreiz atdodot viņam! Meita neko,
atdeva azaidu un aiztecēja citam pakal. Bet otrā dienā atkal
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lācis pretim: lai šo azaidu ari atdodot! Meita neko, atdeva un

aiztecēja citam pakal. Trešo dienu lācis neprasa vis vairs azai-

dus; bet paņēma pašu meitu uz muguras, aiznesa dziļā mežā savā

midzenī un turēja sev par sievu.

Pēc kāda laika lāča sievai gadījās dēls un viņa iesauca to

par Lāčadēlu. Puika auga acim redzot un viņš bija ļoti skaists

un vareni stiprs; tikai tā tā vienīgā nelaime, par ko varēja su-

kāties: abas ausis bija vairāk pēc lāča, nekā pēc cilvēka.

Kad Lāčadēls bija paaudzis, tad vienu dienu, kamēr lācis ne-

bija mājā, viņš paņēma savu māti un aizveda no meža projām.
Bet drīzi vecais lācis dzinās dēlam pakaļ, rūkdams, trakodams,

un gribēja dusmās nezin ko nu izdarīt. Tomēr Lāčadēls nemaz

nesabaidījās no trakuļa, pakampa vienkārši to aiz čupras un no-

sita kā kaki gar ozolu. Māte noskatījās vien; bet dēls teica:

„lesim nu tālāk!"

Gāja, gāja abi — beidzot aizgāja pie malkas cirtēja, sava

mātes tēva, un apmetās tur būdiņā dzīvot. Bet drīzi ciema zēni

bija apcēluši, ka būdiņā savāds puika mājojot, ar lāča ausim.

Un kā jau zēni, kam visu vajaga izdibināt — šie sāks, vadzi,
katru dienu sarasties pie Lāčadēla un domā: tas jau arī tāds pats

puika, kā viņi, un raudzīs šo jau tur raustīt aiz lāča ausim. Bet,
kur tu Dieviņ! nezin, vai paplēsa diktāk, vai — kas tur notika?

Uz vienreiz Lāčadēls kā siseņus pa kaklu, pa galvu pārdzina

mājā. Un no tās reizes zēni vairs nenāca ne lūdzami lāča ausis

čamdīt.

Ta nu te būdiņa Lačadels pieauga par stipru, vīru un tad sa-

domāja plašā pasaulē doties.

Labi. Aizgāja. Bet jau otrā dienā viņam gadījās pa priežu
mežu iet un tur otrā malā ieraudzīja lielu vīru. Lāčadēls vai-

cāja: „Kas tu tāds esi, te stāvēdams?"

„Esmu Priežurāvējs."

„Nu, vai tu ko spej arī?"

„Speju gan, raustu priedes ara."

„Nu tad sāc darboties, lai redzu, ka tu viņas ravēsi!"

Un Priežurāvējs tūliņ ņēmās strādāt. Kuru priedi sakampa
— ārā ar visām saknēm kā kaņepe, viens divi — viss mežs guļ
līdumā.

„Ā, redzu gan, tu esi teicams vīrs. Nac man līdz!" ta Lāča-

dēls uzslavēja rāvēju. Priežurāvējam tas patika un viņš aizgāja
līdz.

Gāja, gāja abi divi — ieraudzīja atkal lielu vīru. Tas stā-

vēja pret kalnu atslējies.

„Kas tu tads esi?" Lačadels vaicāja.

„Esmu Kalnugāzējs!"
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„Nu, vai tu ko spej arī?"

„Speju gan, grūstu kalnus."

„Ta! nu tad pagrūsti kadu, gribu redzēt."

Un Kalnugāzējs tikai drusku atspērās — tūliņ liels kalns no-

gāzās lejā, bet palikušo vietu viņš ar kāju vēl nolīdzināja, tā kā

ne zināt nezināja vairs, kur kalns bijis, kur ne.

„A!" Lačadels priecājas, „tu esi teicams vīrs, nac man līdz!"

Kalnugazejam tas patika un viņš aizgāja līdz.

Gāja, gāja visi trīs — beidzot, itin neviļot, atrada kalnainā

mežā dziļu caurumu zemē. Lāčadēls tūliņ gribēja caurumu iz-

meklēt; bet tā kā tas bij pārāk dziļš, tad Priežurāvējs liepu mežā

saplēsa lūkus, novija tauvas, uzpina kurvi un nu Lāčadēls no-

laidās dibinā. Bet tur dibinā bij gara, gara ala un, kad tai izgāja

cauri, tad ietapa citā pasaulē. Nu viņš gudroja, ko darīt: vai

ietu viens pats pa šo pasauli, jeb pasauktu savus biedrus arī?

Beidzot sadomāja: sauks viņus arī. Bet kas ir? Izsaucās muļ-

ķis palicis. Biedri vai nu nedzirdēja, vai kas tur par nelaimi, ne-

nāk ne lūdzami apakšā. Neko cita darīt — sāka velt akmeņus
un celt pakāpenes līdz augšzemei, kā var izkļūt pie tiem diviem.

Uzkāpj nu augšā, tie aizbildinājās. Viņi neesot varējuši nekā sa-

prast, ko tur apakšā aurējis, tādēļ nekāpuši; bet tagad pa pakā-
pienām labprāt iešot līdz.

Un tā nu visi trīs nogāja lejup. Bet vienu cēlienu izstaigāju-
šies un nekā sevišķa neatraduši, tie norunāja meža malā labāk

būdu celt, kur atpūsties un pārgulēt, nekā vēl tālāk klenderēt.

Labi, tas nu taī diena.

Te no rīta Lāčadēlam iešaujas prātā: viņš ar Kalnugāzēju

iešot mežā medīt, lai Priežurāvējs paliekot par māju pieraugu
un izvārot viņiem vakariņās putru.

Labi. Šie aiziet un Priežurāvējs vāra putru. Te pret va-

karu, ienāks būdā sprīdi garš vīriņš ar olekti garu bārzdu un

lūgsies arī paēst.

Priežurāvējam sirds vietā, iesmels traukā un dos; bet līdz

šis palieksies pie katla, tā vīrelis no muguras puses čuprā un

nu dod un dod, cik ieiet. Pusdzīvs Priežurāvējs iezvila kaktā.

Un kamēr šis tur atžirga, vīrelis ņemas gar katlu un izkleš visu

putru.

Vakara parnak tie no meža izsalkuši — putras nav ne paost.

„E!" Lāčadēls sapiktojās, „tu tikai tāds jēlnadzis esi. Rītu

paliks labāk Kalnugāzējs mājā, redzēs, vai neizvārīs putru!"

Labi. Palika Kalnugāzējs mājā; bet kur tu Dieviņ! Tas vīrs

tādas pašas sukas dabūja no mazā spoku gaiļa, un putra palika

neizvārīta.



276

To redzēdams, Lāčadēls vakarā tīri saņēma rokas. Vai ap-

burti viņa abi biedri, vai kas par nelaimi? Viņš vairs nesaprot,
tādēļ rītā palikšot pats mājā putru vārīt, lai redz, kas tad tur

izjuks.
Labi. Atnāk rītdiena. Lāčadēls vāra savu putru, ka mutuļo

vien. Te — kur izgadījies, kur ne — līdīs atkal mazais vīrelis

pie ugunskura: lai atmetot viņam arī kādu lāsīti putras.

„Ja, ja — cik tikai vēlies!" Lāčadēls atbild un taisās putru

iesmelt. Bet tikko smēlējs pielieksies, vīrelis čuprā. Tā mans

Lāčadēls sausās dusmās izlec stāvus un kā grābs šo aiz bārz-

das, tā nedabūja ne paķeparāties vairs, pacēla gaisā kā žurku

aiz astes, un beidzot iekīlēja bārdu ozola baļķī.
Kad nu biedri pārnāca, Lāčadēls veda viņiem rādīt, kur mazo

iespīlējis. Bet kas ir? Aiziet — mazais aizmucis ar visu balki
līdz lielam ezeram un nozudis savā pilī, kas atradās ūdens apakšā.
Šai pilij tikai skursteņa gals vien ūdens virsū rēgojās, un pa šo

skursteni mazais laikam bij iemucis.

To redzēdami, visi trīs biedri sāka tiltu taisīt no krasta līdz

skursteņa galam un tad, kad tilts bij gatavs, Lāčadēls ielaidās

pa skursteni pils dibinā. Tur apakšā viņš atrada trīs istabas un

katrā istabā vienu meitu. Bet meitas viņam pateica, ka aiz tām

istabām vēl esot ceturtā istaba, kur pats nelabais guļot. To pa-

dzirdējis, Lāčadēls ielauzās ceturtajā istabā un ieraudzīja mazo

vīreli blakus resnajam ozola baļķim vēl ar iespīlētu bārzdu.

Viņš tulin paķēra zobiņu, lielu zobiņu, kas turpat karājas, un

nocirta vīrelim galvu.

Tagad meitas loti priecājās, ka viņu bende miris; bet Lāča

dēls sacīja: „Nākiet nu no šīs pasaules ārā, es došu zirni saviem

biedriem, lai velk jūs pa skursteni augšā."
Labi. Uzvilka meitas, un nu vajadzēja pašu Lāčadēlu vilkt

laukā; bet ko tie, blēži? Striķa vietā sameta akmeņus skurstenī,

gribēdami Lāčadēlu nosist, un tad tiltu noārdījuši, aizbēga ar

visām meitām uz virszemi.

Viņi uzkāpuši pa tam akmena pakāpienam, ko todien Lāča-

dēls bija uzcēlis.

Lāčadēls, nabadziņš, palika kā slazdos un ātrumā nemaz ne-

jaudāja apķert, kā nu izpestīties, kā ne? Bet kamēr tur šis gu-

dro, te ieklausās: apakš pils grīdas dzird kā krusu kā pērkonu
tālumā. Sāks apskatīties — atron zem vīreļa gultas vēl vienu

caurumu.

„Nu tu brīnumi!" viņš doma, „kas zin, vai pa šo caurumu ne-

izklūšu uz virszemi."

Un neko vairāk — lien iekša. Lien, lien — uzlien atkal klaju

pasauli un tur tas negaiss. Bet klajuma vidā bijis liels ozols un
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ozola galā ligzds ar lieliem putnēniem, ko krusa nejauki kapājusi.
Lāčadēlam putnēni iežēlojušies, viņš ātri uzskrējis kokā un apsedz

putnēnus, cik nu zin un prot.

Te pēc krusas atlaižas varens ērglis un nezin, kā pateikties

par to, ka vina bērnus no negaisa paglābis. Bet Lāčadēls atbild:

„Ko tikdaudz tencināt? Labāk izved mani uz virszemi!"

~Labprat!" putns atsaka, „sedies man mugura — nēšus tevi

iznesīšu."

Ta notika.

Virspasaulē iekļuvis, Lāčadēls griezās uz mājas pusi. Bet

ceļā viņam gadījās vienu zirgu ganu satikt. Tas bija lielās spru-

kās — katru nakti pie viņa zirgiem atvilcies nejauki liels ķirza-

tis un norijis pa zirgam. Ķirzatis lēcis uz divām kājām un ne-

viens to nevarējis panākt.
To padzirdējis, Lāčadēls apņēmās ar ķirzati spēkoties un,

krēslai metoties, jau laikus paslēpās zālē. Ap pusnakti nezvērs

klāt un kampis vienu zirgu.
Tā Lāčadēls augšā, satvēra ķirzati pie astes un dauzīja bries-

mīgi, ka neģēlis sāpēs izvēma visus aprītos zirgus sveikus, ve-

selus.

Zirgu gans par to vareni priecājās un taisījās nezin ko at-

maksāt; bet Lāčadēls atsacīja: „Liecies tikai mierā! Daudz ja
tu man varētu parādīt to pili, kur trīs ķēniņa meitas mājo. Es

tās meitas izpestīju no apakšpasaules, bet divi blēži viņas man

aizveda."

„Ā!" zirgu gans atteica, „to pili es zinu, nav jau diezin cik

ilgi, kad tās pašas, ar diviem milzeņiem mājā nākdamas, man

pagāja secen."

„Tad ir labi!" Lačadels priecājas, „ved mani turp!"
Aizveda turp, atrada. Priežurāvējs jau apprecējis vecāko

ķēniņa meitu, Kalnugāzējs vidējo; bet jaunākā bija ieslodzīta

dzelzs sprostā sētsvidū, tādēļ ka bija cerējusi Lāčadēlu pārnā-

kam.

Līdz nu Lačadels ieradās sētsvidu, tulin steidzas pie sprosta

vaicādams: „Kas tevi slodzīja un kādēļ?"

„Ta un ta — es cerēju tevi pārnākam, bet Kalnugāzējs ar

Priežurāvēju par to mani te iemeta."

„Kur viņi abi ir?"

„Viņi šimbrīžam nav mājā, aizgāja uz burvju mežu zelta pū-

ces meklēt; tomēr es ticu, viņi nedabūs, jo zelta pūce ir gudra un

izmanīga pūce, kādus brīnumus viņa neprot! Tādēļ tā jāķer ar

prātu. Viņas zelta sprosts, kas karājas priežu galotnēs, nokrēslā

jāapbārsta papriekšu ar smiltim, durvtiņas cieši jāaizslēdz un

tad tikai rāmi, rāmi jānes zemē."
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„Labi, ka to zinu, tad es puči dabūšu," Lačadels atteica, sa-

plosīdams meitas sprostu.

Meita iznāca gavilēdama lauka; bet Lačadels tudal aizstei-

dzās pēc pūces.

Aizgāja tur birzē — bija.jau nokrēsla. Pacēla acis — ja: di-

vas slaikas priedes viena pēc otras, un tur galotnēs karājās pūces

zelta sprosts. Tūliņ paķēra smiltis, uzlīda, apkaisīja sprostu,

aizslēdza durvis un tad prātīgi jo prātīgi nesa zemē. Un re —

izdevās! Bet līdz sprostu nolika pie zemes, kad bija nokāpis,
te nozib vien un taī pašā acumirklī slaikās priedes palikušas par

viņa biedriem: Kalnagāzēju un Priežurāvēju. Bet citi birzes

koki, visi, visi arī par cilvēkiem, tā kā čumēja un kustēja vien.

Lāčadēls, to redzēdams, brīnum priecājās, ka tikdaudz cil-

vēku izglābis, ko pūce par kokiem bija pārvērtusi. Un kas prie-

cīgs, tas arī labsirdīgs —tā arī ar Lāčadēlu. Cits viņa vietā ta-

gad būtu ņēmis Kalnagāzēju un Priežurāvēju pārmācīt par to, ka

viņa līgavu sprostojuši; bet viņš labāk piedod un nesaka ne

vārda.

Labi. Tas nu tas.

Visi trīs biedri gāja mājā uz pili. Bet Kalnugāzējs ar Priežu-

rāvēju, kā jau, kam nav laba sirdsapziņa, sačukstējās, nopakaļus
iedami: „Nu tu redzēsi, kā pāriesim mājā un viņš ieraudzīs savu

līgavu iesprostītu, labi nebūs, notrieks mūs dusmās. Labāk pie-
līdīsim tagad no muguras puses, iekrausim slepeni pa pakausi

un iemetīsim, šaī dīķī, lai pūst."

Un patiesi — abi neģēli nosita Lāčadēlu no muguras puses,

iemeta dīķī, paņēma zelta pūci un prom uz pili atkal par jaunu Lā-

čadēla līgavu iesprostīt. To padarījuši, nelieši pakarināja pūces

sprostu pils priekšnamā un cerēja no zelta putna brīnuma lietas

izvilt. Bet kas bija, kas nebija? Pūce tagad stāvēja nodurtu

galvu un nepīkstēja ne vārda. Šie gan izmocījās līdz vēlai nak-

tij, bet nekā nepanākuši, beidzot saīguši likās gulēt.

Bet taī pašā vakarā dīķa malā tam zirgu ganam, ko todien

Lāčadēls bija pestījis no ķirzata, gadījās savus zirgus dzirdīt un

Lāčadēla nedzīvās miesas ieraudzīt. Viņam sirds iežēlojās par

savu labdari un tūdaļ aiztecēja uz avotu, atnesa atdzīvināmās

zāles, aptraipīja miroņa miesas, no kājām sākdams, pie galvas

beigdams, un atdzīvināja to.

Lāčadēls uzcēlies izburzīja acis, patencināja zirgu ganam un

steidzās tiem pakaļ. Aizgāja pilī — vai tas nav traki! Atkal viņa

līgava smok cietumā. Tagad viņa asinis iesila, lielās dusmās

saplosīja sprostu, izlaida līgavu un brēca tos vārdus: „Kur tie

sumpurņi ir? Es viņus miltos samalšu!"
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Bet līgava mierināja: „Nedusmo aplam! Viņi pilī gul miegu

un zelta pūces sprosts karājas priekšnamā. Panēm vispirms
sprostu un liec pūcei kara spēku gādāt. Ja tu nepasteigsies to

darīt, uzcelsies tavi ienaidnieki un pagūs pirmie dabūt no pūces

kara spēku."

Labi. Lāčadēls paņēma sprostu un lika pūcei lielu, lielu kara

spēku atsaukt. Tas notika, kara spēks saradās saukdams: „Lā-
čadēls mūsu ķēniņš, mūsu ķēniņš! Kur ir kāds, kas to neatzītu?"

Un re, no liela trokšņa Kalnugāzējs ar Priežurāvēju atmodu-

šies iznāca no pils.

Lačadels, viņus ieraudzījis, uzsauca kara spēkam: Notiesā-

jiet tos abus! Tie mani nav atzinuši."

Tudal kara vīri saraustīja abus neģēļus gabalu gabalos; tikai

viņu sievas atstāja dzīvas.

Lačadels. nu apņēma savu līgavu un dzīvoja no tas dienas

par ķēniņu mierā un laimē.

Tomēr turpat pilī uz viņu vēl nezinot glūnēja ienaidnieks,

tās bija abas, Kalnugāzēja un Priežurāvēja atraitnes, kas vīru

nāves dēl gudroja atriebties.

Un tā vienu dienu — kas ir? Šīs pielējušas Lāčadēla dzē-

rienam nāves zāles. Bet Lāčadēls to bija noņēmies, neēst un ne-

dzert ātrāk, iekāms nav apvaicājies zelta pūcei: „Vai ēdiens un

dzēriens baudāms?"

Tā arī taī dienā, līdz ko piesēdies ēst, kamēr citi mājnieki
vēl nebija ienākuši, Lāčadēls vaicā: „Pūcīt! vai šodien ēdiens un

dzēriens baudāms?"

„r!diens baudāms, dzēriens nebaudāms, abas atraitnes nāves

zāles pielēja; bet pavēli atraitnēm pašām sazāļoto dzērienu iz-

dzert, tad būsi ķēniņš, kas par taisnību katram nospriež tā, kā

viņš pelnījis."

Labi, ienāk abas atraitnes. Ko viņas esot darījušas?

„Neka nedarījām!" šīs liegsies.

„Ak ta! Kas to dzērienu samaitāja?"

Viņš neesot samaitāts.

Labi. Ja neesot, lai tad pašas izdzerot, gan jau tad redzēšot.

Šīs negribēja, negribēja nemaz dzert; bet nieki nelīdzēja, bija

jāizdzer un jānomirst.
No tas reizes Lačadelam bija miers.

10. A. 3018. Saukā. LP, VI, 115, 10b. piez.

[Lācis nolaupījis meitu. Pēc kāda laika meitai gadījies dēls.

ko viņa] piecpadmit gadu sazīdījusi. Viņa dēlu iesaukusi par

Spalvaini. Ozolus tas ravējis kā burkānus laukā.
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[Spalvainis atsvabinājies no lāča un aizgājis, līdz ar māti pie
mātes tēva. Bet tur lāčadēls neatrod sava darba un iet pasaulē

laimi meklēt.] Ceļodams Spalvainis saticis Kokuplāvēju un Kal-

nugāzēju. [Viņš nu paņem abus stipriniekus sev līdza. Mazais

vīriņš sadauza abus stipros biedrus, bet Spalvainis iedzen vīriņa
bārdu ozolā. Nu visi noiet pie lielas alas, kur viņš iebēdzis. Spal-
vainis ielaižas alas dibenā, nokauj velnu un atsvabina trīs ķēniņa

meitas. Biedri izvelk gan ķēniņa meitas, bet Spalvaini atstāj alas

dibenā. Viņi abi uzdodas par meitu glābējiem un vecais ķēniņš

apsola tiem div meitas par sievām. Bet lielais putns iznes Spal-
vaini no apakšzemes. Nu taisnība nāk gaismā, Spalvainis ap-

precē jaunāko ķēniņa meitu, bet neuzticamie biedri dabū sodu.]

11. A. 3018. Skrīveros. LP, VI, 115, 18. piez. 538. i. p. AŠ, 11, 87f.

Lāčadēls saticis Malkascirtēju, Dzirkali un Kalēju, bet pun-

durs neļāvis tiem putru vārīt. Apakšzemē viņš atradis trīs mei-

tas sudraba, zelta un dimanta pilīs. Tie trīs ceļa biedri meitas

uzvilkuši, bet atstājuši Lāčadēlu apakšzemē. Bet viņš atradis

pie nokautā velna stabulīti. Pastabulējis — tā trīs pilis pacēlu-
šās zemes virsū un pundurs palicis šim par sulaini. Bet tie trīs

biedri pa to laiku mituši ar meitām pie ķēniņa. Gājis šis arī pie

ķēniņa izteikt, kas noticis. Ķēniņa pils tuvumā saticis cūkganu
raudam. Vaicājis, kādēļ raudot? Ja, pie ķēniņa esot atnākuši

trīs znoti un tie viņam pavēlot katru vakaru melno vepri bučot.

Lāčadēls nu apģērbies cūkganu drēbēs un ganījis viņa vietā. Va-

karā pārdzen cūkas — šie ganam pretim, lai bučojot melno vepri!
Bet Lāčadēls nu zvēlis visiem trim ķēniņa znotiem un nositis tos.

Tad izteicis ķēniņam, kas tie par blēžiem bijuši, un apņēmis jau-

nāko meitu.

12. A. 3018. 313. M. Stārķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r.

LP, VI, 115, 15b.

Viens vīrs reiz mežā cirtis malku. Pienākusi lāča mātīte un

aizvedusi vīru savā alā, zem lielas siekstes. Tur viņi sadzīvoja

ilgu laiku. Bet pa to ilgu laiku lāča mātītei bija atradies cilvēks

ar lāča ausim. Viņu iesaukuši par Lāčausi. Vīrs nu palicis pie
lāča mātītes, kamēr Lāčausis izaudzis par stipru, stipru viru, un

kamēr sācis pa mežu staigāt par strēlnieku.

Reiz Lāčausis staigādams mežā saticis Kalnugāzēju un Ak-

meņukalēju. Gājis ar tiem kopā un nonākuši mazā mājiņā, kur

neviena cilvēka nebijis. Nu viņi sapirkuši lielu pulku lopu un sā-

kuši tur dzīvot. Vienu dienu tie divi gājuši uz lauku un Kalnugā-

zēju atstājuši par pavāru mājā. Kalnugāzējs nokāvis vērsi un



281

vārījis. Bet līdz gala labi gatava, liela mātīte, piestā braukdama,

ar vāli stumdāmās, ieklupusi iekšā, izrijusi galu no katla, izmē-

tājusi kaulus pa malu malām, ka klaudzējis vien, un atkal ar to

pašu piestu ar vāli aizbraukusi. Otrā dienā Akmenukalējam tā-

pat izdevies. Bet trešo dienu Lāčausis iegrūdis mātītei 30 podu

smagu urki sānos: mātīte, gaļas nedabūjusi, izmukusi ar visu urķi

piestā sēdēdama, ar vāli stumdāmās. Rītā gājuši mātīti meklēt.

Satikuši vienu vecu tēvu: ko viņi meklējot?

„Mekleju tadu mātīti ar dzelzs urki sānos, kas ar piestu brau-

kāja, ar vāli stūmās."

„Ai, dēli!" vecais sacīja, „tāda gul ezeram par laipu; tādēļ

jūs pār šo laipu neejiet, citādi iekritīsit; nogaidiet labāk vakaru,

kad laipa (mātīte) ies mājā gulēt., tad viņu dabūsit rokā."

Tā notika. Vakarā mātīte skrējusi mājā, bet Lāčausis sa-

kampis iedurtam urķim aiz gala, iegrūdis dziļāk mātītes miesās un

mātīte tūliņ pārplīsusi. Tomēr taī pašā brīdī saradušies mil-

zums velnēnu, saukdami, ka nu šim jānākot velnam par kalpu;
bet Lāčausis par to tikai pasmējies un drāzis urķi gaisā, augstu.

augstu gaisā; atpakaļ krītot pašāvis urķim mazo pirkstiņu

apakšā; urķis, uz pirkstiņa krizdams, sašķīdis tik daudz daļās,
cik tur velnēnu bijis, un katra drumsla ķērusi vienu velnēnu un

nositusi. Bet taī pašā acumirklī atskrējuši citi velna kalpi saukdami,
ka nu šiem visiem trim jākalpojot velnam trīs gadi no vietas.

Neko darīt — Lāčausim nebijis vairs cita urķa ko mest — jākalpo,
vai grib, vai negrib. Un visus trīs velns nolicis par zirgu kopē-

jiem. Bet Lāčausis vienu baltu ķēvi labi kopis, labi turējis. Kas

ir? Vienu dienu ķēve par to labumu sāks runāt, teikdama Lāč-

ausim:

„Kad nu jūs trīs savus gadus būsit nokalpojuši, tad velns

jums piesolīs naudas, lai ņem, cik grib; bet neņemiet naudu, ņe-

miet ogles. Viņš gan labprāt nedos ogles, bet neatlaižaties. Tik

līdz ogles esat dabūjuši, nāciet te staļļa durvim garām, — tās jau
pie laika vajaga atstāt vaļā — tūliņ mēs, trīs ķēves, izskriesim

laukā un jums tad katram jālec vienai ķēvei mugurā un jāsteidz

pa kaklu, pa galvu prom."

Labi! Pēc trim gadiem tā pilnīgi noticis un šie nu jājuši, ko

māk. Jājuši, jājuši — dzird: velni klūp pakal. Tūliņ šie palikuši

par kāpostu dārzu un ķēves par kazām. Atskrien velni — vairāk

neatron, kā kāpostus un kāpostu grauzējas. Neko sazināt — klūp
atpakaļ. Otrreiz velns vēl sūtījis kalpus pakal; bet bēdzēji pa-
likuši par baznīcu un Lāčausis par mācītāju kancelē; atkal šiem

bijis jāskrien tukšā atpakaļ. Trešreiz klupis pats velns pakal;
bet ķēves palikušas par avotu un jātnieki par pīlēm avotā. Velns

gan gribējis avotu izdzert: bet dzerdams pārdzēries un pārplīsis.
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Bet taī paša acumirklī avots palicis par ķevem, ķēves par mei-

tām un šie nu pārjājuši ar līgavām mājā.

13. A. 650A. 301. Rūj ienā. LP, VI, 115, 15b. piez.

[Lācis nozadzis vienu sievieti un piedzīvojis ar to dēlu, ko

māte nosaukusi par Lāčausi. Šis lāča dēls bijis loti stiprs. Reiz
māte kopā ar savu stipro dēlu aizbēgusi pie sava tēva.]

Mātes tēvs neieredzējis Lāčausi un tādēļ sūtījis to pirtī zirņu
maisu sargāt. Sargājot sanākuši pirtī ķēmi, bet Lāčausis viņus
nositis.

Citu reiz matēs tevs sūtījis Lāčausi pie vilkiem malku skal-

dīt, bet Lāčausis iejūdzis vilkus un pārvedis mājā.
Tad mātes tēvs sūtījis Lāčausi pie ķēniņa pēc naudas, — bet

tam ķēniņam bijusi pazudusi meita. Lāčausis uzmeklējis ķēniņa
meitu un par to pats ieticis ķēniņa kārtā.

14. A. 650 A. 301. Jaunmačus Noga 1 ē, LP. kr. LP. VI, 112, XXIV.

Reiz vecs vīriņš, žagarus mežā cirzdams, gulējis diensvidu

un manījis, ka lāčumāte gar kājām ošņājusies. Viņš gribējis aiz-

dzīt, bet lāča māte rādījusi viņam dēlu, lai to pieņemot audzināt.

Labi, pieņēmis un nu izaudzinājis brašu puisi.

Velak puisis gājis pie ķēniņa darba. Ķēniņš gan sadevis vi-

sādus vergu darbus, bet viņš visus padarījis.

Gada gala ķēniņš teicis, lai nu saņemot loni, lai ieberot maisa

labību tik daudz, cik spēj panest.
Bet dels pagādājis tadu maisu, lai Dievs pasarga, un sabēris

visu ķēniņa labību un aiznesis. Ķēniņš no bēdām nomiris.

Bet dels pārnesis labību audžu tēvam un pats aizgājis pa-
saulē.

Gājis, gājis — atradis tādu ķēniņu, kam velns meitu nozadzis.

Viņš piestājies pie tā ķēniņa kalpot; bet, ka dabūjis dzirdēt, ka

šim meita nozagta, tad taisījies ceļā, aizgājis pie velna un tikām

cīnījies, kamēr atņēmis meitu.

Nu pārvedis maja un apprecējis. Un no ta laika velns vairs

nedrīkstējis rādīties šinī saulē.

15. A. 301A. 650A. 761. P. Bērziņš no Krēsliņu Jāņa Malienā.

„L a t v. teikas" 111.

Sen senos laikos valdīja varens un loti bagāts ķēniņš. Viņa

gudrība un slava pasaulē tālu, tālu bija pazīstama. Pārāk par

visu uz pasaules ķēniņš mīlēja savu vienīgo meitiņu, kas bija
tik skaista un tikla, kādas otras uz pasaules neatradās.
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Bet pie arēja skaistuma viņai bija cieta un nelokāma daba

un auksta sirds.

No svešām zemēm nāca ķēniņu un kungu dēli, skaisti un ba-

gāti, bet ķēniņa meita šo skaistumu un bagātību neievēroja sa-

cīdama: „Būšu tā līgaviņa, kurš iespēs mana tēva bišu stropu

pārnest par upi pāri un nolikt manā dārziņā, mana tēva pils

priekšā, vienalga, lai šis būtu kas būdams."

Precinieki, to dzirdēdami, gauži noskuma, jo bišu strops bija

milzīgi smags un bites stropā visai niknas, tā kā bišu stropam
ir tuvoties nedrīkstēja. Daži, skaisto ķēniņa meitu mīlēdami,

gan arī mēģināja stropu pārnest, bet bites dzēla tik nežēlīgi, ka

neviens neko nespēja izdarīt.

Tālu, tālu aiz jūras, dzīvoja cits ķēniņš, kam bija dēls, skaists

kā briedis un stiprs kā lācis. Šis dzirdēdams, cik slikti citiem

ķēniņa dēliem izdevies, šos izsmēja un solījās, ka iekāms kokiem

lapas otrreiz plaukšot, viņš lepno ķēniņa meitu pārvedīšot par

savu sievu mājās: bet ja tas neizdošoties, tad savu mūžu nenāk-

šot atpakaļ.
Kā sacīts, tā darīts. Ar lielu godu un brangumu viņš no-

brauca ķēniņa pils priekšā. Ķēniņš izbrīnējās par jaunā preci-
nieka gudro valodu un drošsirdību, un priecājās loti, kad dzirdēja,
kādā nolūkā atbraucis. Tādēļ viņš meitai sacīja, ka tikai šo

ņemšot par znotu, citu nevienu. Bet meita palika pie savas ap-

ņemšanās. Gudrajam, skaistajam ķēniņa dēlam bija jānes strops,

tāpat kā visiem citiem, ja gribēja daiļo princesi dabūt par sievu.

Ķēniņa dēlam šāds uzdevums gan nebija pa prātam: viņš

noredzēja, ka cilvēka spēkam tas nemaz nav iespējams, bet ķē-

niņa meita bija tik daiļa, ka viņš tomēr ņēma stropu uz pleciem

un apņēmās visām briesmām spītēt. Bet vēl nebija pieci soli pa-

gājis, kad bites tam no visām pusēm uzbruka un to tik briesmīgi

dzēla, ka tas, gandrīz bez samaņas palicis, stropu nometa zemē.

Ķēniņa meita, to redzēdama, gardi smējās un uz tēvu sacīja:

„Redzi nu, tēvs, ko līdz viņa smukums un bagātība, ka tam nav

iespējas un pacietības uzsāktu darbu līdz galam pastrādāt. Tā-

dam, kas no mazas nieka bitītes bēg, patiesi nedošu savu roku."

Ķēniņa dēls, to dzirdēdams, ņēma šādu nicināšanu ļoti par

ļaunu un nopietnās dusmās izsaucās: „Ka tu, cietsirdīgā, par

manu neizdošanos vēl vari smieties un mani nicināt, tad lai meža

lācis tev top par vīru ne es."

Vecais ķēniņš gan noskuma, jo tas šo jaunekli mīlēja, bet ko

viņš varēja darīt? Arī meitai tagad palika viņa žēl, viņa to no

sirds bija iemīlējusi, bet viņas vecā stūrgalvība bija stiprāka bijusi.

Tagad viņa gan gribēja visu par labu griezt, bet precinieks

jau bija projām.
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Pagāja atkal kāds laiciņš un ķēniņa meita dažu nakti pava-

dīja bez miega, nožēlodama savu aplamību. Te kādā rītā viņa, pa

logu skatīdamās, ierauga, ka bišu strops stāv viņas dārzā, taisni

viņas logiem pretim. Prasa vienam, prasa otram, bet neviens

nezin, kā strops te ticis, un kas to atnesis. Reiz piepēži tā no

meža puses izdzirda troksni, viņa atskatījās atpakaļ un no bailēm

paģība. Liels melns lācis nāca no meža ātriem lēcieniem, devās

tai klāt, un kad skaistā ķēniņa meita no ģīboņa atmodās, tad

redzēja, ka viņa atrodas lielā alā, kur tikai maza blāzmiņa iespī-

dēja iekšā. Viņa atradās uz mīkstām sūnām guldīta, un pie alas

durvim gulēja melnais lācis, priecīgi rūkdams. Pēc viņas pašas

nolēmuma tagad tai vajadzēja palikt lācim par sievu. Lācis savu

laupījumu apvaktēja cieši, trūkuma jau viņai nebija: lācis to ap-

gādāja bagāti ar pārtiku.

Tā pagāja pāra gadu. Tad, ak tavu prieku! nabaga vien-

tulei piedzima dēliņš, skaists, vesels puisēns, sārtiem vaidziņiem,

gaišiem, sprogainiem matiņiem, bet pārējā miesa bija stipri spal-
vaina kā lācim.

Dēls auga ātri un drīz bija lielāks par māti. Viņš bija sapra-

tīgs zēns ar gaišu valodu. Kādu dienu, kad tas ilgi bija klausījies
uz mātes stāstiem, tas sacīja: „Māt, man vairs netik še alā dzī-

vot, iesim pasaulē!"

„Bet, dēliņ, tu neaizmirsti, cik stingri tavs tēvs mūs apvaktē,

gulēdams pastāvīgi pie alas durvim. Kad iziet, tad alas durvis

aiztaisa ar lielu akmeni, ko no iekšpuses nekāds stiprinieks ne-

spēj attaisīt. Viņš mūs savu laiku nelaidīs laukā."

„Ko, māt, vai tu domā, ka man spēka nav? Pavēli tikai, un

es tēvu no durviml nosviedīšu kā nieku. Kālab viņš mūs tur

tumšā alā un pats iet katrudien saules gaismā?"
Un nenogaidījis mātes atbildes, tas to sagrāba pie rokas un

vilka sevim līdz uz durvim. Dēls saņēma visus spēkus un lāci

svieda tik stipri, ka tas palika zemē guļam un rūkdams likās izlai-

žam garu. Priecīgs, ka reiz ticis pasaulē, dēls gribēja projām

steigties, māti pie rokas līdz vilkdams. Bet tad tas uzreiz sev

aiz muguras izdzirda cilvēka balsi viņam pakaļ saucam: „Paldios,
dēls! Tu esi uzvārējis. Bet tu arī esi mani atpestījis. Nu esmu

no lāsta brīvs!"

Izbrīnījies Lāčadēls un māte atskatījās atpakaļ un redzēja,
ka lāča tur vairs nebija, bet tai vietā spēcīgs skaists vīrietis, kas

līksmām acim šiem abiem steidzās pretim. Lāčadēls ar māti

nezināja, ko lai no brīnumiem iesāk, kad vīrs, tiem pienācis klāt

sacīja: „Paldies, dēls, ka tu mani atpestījis no briesmīga lāsta,
kas tik ilgi uz manis gulēja. Esmu tas lācis, ko tu nogalināji,
esmu tavs tēvs. Savā laikā biju varens, bagāts valdnieks, bet
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mana sirds bija lepna un cieta pret saviem pavalstniekiem. Man

bija prāts viņus spaidīt un vārdzināt. Te kādā dienā, ienāca pie
manis sirms vīrs un sauca pērkona balsī, ka visas pils sienas no-

drebēja: „Tavs mērs ir pilns! Tev no šīs stundas sākot, būs sa-

just, kā vajātam, nicinātam radījumam ir ap sirdi." To sacījis
vecais pazuda. Es turpretim ar bailēm nomanīju, ka ar manu

miesu notiek liela pārvēršanās. Mani sulaiņi un zemnieki klieg-
dami man bruka ar rungām virsū un sāka mani sist. Es būtu

tur galu atradis, ja man laimīgi neizdotos aizmukt uz mežu. Nakti

man parādījās vecais sirmgalvis sapnī un teica: „Redzu, ka tu

savus grēkus nožēlo. Tomēr tu savā valstī nevari tikt atpakaļ,
pirms tev nebūs dzimis dēls, kas stiprāks par tevi un tevi pār-
vārēs." Redzēju skaisto ķēniņa meitu, un dzirdēju viņas vārdus,
kad tā tikai tam grib piederēt, kas stropu pārnestu pār upi. Nakti,
kad visi gulēja, gāju un pārnesu bišu stropu. Tā lūk panācu, ka

tu tapi mana sieva, tā panācu atpestīšanu no lāsta, kas uz manis

gulēja."

Dēls un sevišķi māte gauži priecājās par šo negaidītu laimi.

Māte vairs nebija meža zvēra, bet ķēniņa sieva, priecīgi viņi visi

trīs devās uz ķēniņa meitas senāko pili.

Ļaudis, redzēdami pazudušo ķēniņa meitu pārnākam un līdz

ar viņu skaisto vīru un viņa dēlu, bija priecīgi un uzņēma tos ar

lielu godu. Vecais ķēniņš, no bēdām par meitas piepēžu pazu-

šanu, bija palicis vecs un sirms. leraudzīdams meitu, meitas vīru

un dēlu, tas raudāja prieka asaras. Līksmība visā valstī bija bez

gala.

Pagāja atkal kāds laiks, kad Lāčadēls gāja pie sava tēva un

sacīja: „Dod man zobenu, šķēpu un labu zirgu, es jāšu pasaulē, jo

negribu vairs ilgāk tupēt mājā bez darba. Gan tēvs to pierunāja

palikt pilī, kā ķēniņa dēlam klājas, gan māte raudāja, b3t dēls

palika pie savas apņemšanās, tēvs noņēma savu zobenu un pa-

sniedza to dēlam. Lāčadēls nu priecīgu prātu devās ceļā. Da-

žas dienas jājis, tas sastapa otru ceļinieku, kas tāpat kā viņš, bija

gājis pasaulē cīņas meklēt. Lāčadēlu ierauzdījis, svešais sauca:

„Ei, draugs, vai negribi ar mani cīnīties?"

„Kalab ne?" Lačadels atbildēja.
lesākās cīņa. Bet svešais manīja, ka jauneklis par viņu

daudz pārāks un sniedza Lāčadēlam roku sacīdams: „Redzu, ka

arī tev siltums kaulos, tādēļ būsim draugi, kamēr mūsu ceļi ies

kopā."

Lāčadēls bija tā ar mieru un tā viņi gāja kopā un nonāca lielā

mežā pie mazas mazas mājiņas. Bija jau labi tumšs, bet iemīt-

nieka neviena neredzēja. Abi ceļotāji bija ļoti piekusuši un izsal-

kuši, tālab tie apņēmās paši uz savu galvu mājiņā iekšā iet. Viņi
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izmeklēja visus kaktus, vai kādu iemītnieku neatradīs, bet ne-

uzgāja. Lāčadēls paņēma zobenu un šķēpu un izgāja ko samedīt,

viņa biedrs aizgāja pēc malkas. Kad Lāčadēls ar medījumu pār-

nāca, tad atrada savu biedru zemē guļam un vaidam. Viņš stā-

stīja, ka malku pārnesis nolicies gulēt. Bet tikko aizmidzis, kad

liels milzis tam uzbrucis, no kā viņš nespējis atgaiņāties. Viņam

no briesmīgās cīņas esot visi kauli kā salauzti.

Otrudien Lāčadēls palika mājā un viņa biedrs aizgāja uz

medīšanu. Vienam esot, tam piepēži uznāca miegs, tā kā nemaz

nevarēja atturēties, un viņš nolikās būdiņas klonā gulēt. Te

Lāčadēls piepēži ieraudzīja savā priekšā lielu vīru, kas taisījās
tam uzbrukt. Lāčadēls, izrāvis zobenu, cirta briesmonim kru-

stāniski tik stipri, ka tas iekrākdamies izmuka pa durvim un mežā

pazuda.

Pienāca pusdiena un Lāčadēls brīnījās, ka biedrs no meža

vēl nenāk un gāja ārā apskatīties. Uz kādas apses zara tupēja
melns putns sarkanām acim. Lāčadēlu pamanījis, tas palīda zem

apses saknēm un nozuda. Gribēdams zināt, kur putns palicis,
Lāčadēls sakampa apsi un izgāza to ar visām saknēm. Viņš do-

bumā redzēja tumšu alas ieeju, kas iestiepās dziļi zemes di-

benā.

Pirmais, ko Lāčadēls sastapa, bija viņa ceļa biedrs stipri-

nieks, kas ļoti priecājās Lāčadēlu ieraudzīdams. Abi tagad ap-

sprieda, kas būtu darāms. Viņi nolēma alu izpētīt, lai arī die-

zin kādas briesmas tiem pretim stātos. Tumšajā alā dziļi ne-

varēja kājām iekāpt, jo ieeja palika gluži stāva. Viņi tālab sa-

plēsa trīs deviņu liepu lūkus un savija garu virvi. Lāčadēls ap-

sēja vienu virves galu ap viduci un sacīja stipriniekam: „Laid

tagad mani alā iekšā, kad virvi kustināšu, tad velc mani atkal

ārā!"

Lāčadēls nāca arvien dziļāki un dziļāki, bet alas caurumam

nebij gala. Beidzot tas taču nonāca kādā lielā klajumā. Saules

gan tur neredzēja, bet gaišs bija kā dienas laikā. Koki un zāle

un viss cits izskatījās tāpat kā virspasaulē. Ne mazākā vēsmiņa

nepūta, ne apses lapiņa nepakustējās. Lāčadēls apskatījās visap-

kārt, kad lielā tālumā aiz pakalniņa ieraudzīja lielu un varen skai-

stu zelta pili. Bez kavēšanās viņš devās turpu. Pie pils nonācis,

atrada vārtu priekšā briesmīgus pūķus tupam. Lāčadēlu ierau-

dzījuši, tie sāka briesmīgi šņākt un zobus klabināt, bet Lāčadēls

nemaz nebijās. Ar zobenu rokā viņš droši gāja pūķiem virsū,

kas tagad bailīgi savilkās cits pie cita, un ļāva Lāčadēlam mierīgi
cauri iet.

Pils durvīs Lačadelam naca pretim skaista jauna meitiņa,
kas, Lāčadēlu ieraudzījusi, lūgdamās sacīja: „No Dieva puses!
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kurp jus ejat? Griežaties tulin atpakaļ! Drīzi pārnāks mana

brūtgāna jaunākais brālis, tas jūs uz vietas aprīs."

Kamēr viņa vēl runāja, jau no tālienes dzirdēja savādu šņāk-

šanu. Meitiņa nodrebēja un Lāčadēls paslēpās zem gultas. lenāca

milzīgs spalvains velns un nejaukā balsī kliedza: „Te cilvēku

smaka, te kāds bijis."
Bet meitene atbildēja: „Kur tad te cilvēks ieklus? Laikam

krauklis būs kāda cilvēka miesas teitan tuvumā atnesis."

Velns ticēja meitiņas vārdiem un apgulās. Kad Lāčadēls

dzirdēja, ka velns sāk krākt kā sudmalas, tad tas viegli izlīda no

pagultes un zobenu izvilcis nocirta velnam galvu.

~Šo nu gan tu uzvareji,"meitiņa runāja, „bet drīz pārnāks
otrs ar sešām galvām. Tam tu vis nespēsi pretim turēties."

Lāčadēls nelikās iebaidīties. Viņš mierīgi gaidīja otru velnu

pārnākam. Pēc kāda laika tiešām arī dzirdēja troksni, līdzīgu

vēja šņākšanai, tā ka visa zeme līgojās. Lāčadēls nostājās pie
durvim un gaidīja. Tikko viena velna galva durvīs parādījās,
tad Lāčadēls to nocirta. Četras velna galvas jau bija zemē, kad

Lāčadēlam sāka rokas nogurt. To manīdams, velns ar visu sparu

gāzās pa durvim iekšā un uzbruka Lāčadēlam. Lāčadēls gan

cīnījās pretim visiem spēkiem, bet diezin kā būtu gājis, ja mei-

tiņa nebūtu uz velna iesaukusies: „Lūk, kur brāļa galva stāv

zemē; brāli jau pirmīt nonāvēja."
Velns paskatījās turp, un Lāčadēls izlietoja, izdevīgo acu-

mirkli un visus spēkus saņēmis, nocirta velnam pēdējās divas

galvas.
Lāčadēls par tādu uzvāru bija loti priecīgs, bet meitiņa no-

skumusi teica: „Vēl nevaram vis priecāties. Drīz pārnāks mans

brūtgāns, un tam ir divpadsmit galvas. Viņš aiz dusmām mūs

abus aprīs. Bet pag! Es zinu padomu. Tur kaktā ir divi podi

vienāda lieluma un vienādu izskatu, pildīti ar brīnumu dzērienu.

No viena poda jo dzer, jo top stiprāks, no otra dzerot, top nespē-

cīgāks."

Lāčadēls, to izdzirdīs, čakli podus pārmainīja. Tikko tas ar

mainīšanu bija galā, kad sacēlās neganta vētra. Lāčadēls vēl

stāvēja uz tām pašām pēdām, kad jau velns bija klāt un briesmīgi

kliegdams jautāja, kas šis tāds esot? Te meitiņa steidzās vidū

un izskaidroja, ka tas viņas brālis un nācis viņu apmeklēt. „Labi!
tādi viesi man pa prātam. Bet iekām tu manā pilī paliec, mums

spēki jāizmēģina," velns teica un piegāja pie viena podiņa, kur

iedzēra krietnu malku, Lāčadēlam; pasniegdams otru, pie kam

namaz nemanīja, ka Lāčadēls podiņus bija apmainījis. Nu iesā-

kās cīņa. Trīs reizes velns Lāčadēlu pasvieda pie zemes ar tādu

sparu, ka tai vietā palika bedre, un Lāčadēls atņemdamies tāpat
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trīs reizes svieda velnu pie zemes. Velns manīja, ka nav ar

nieka vīru darīšana, tālab sacīja: „Pag', iedzersim vēl katrs pa

malciņam!" un podiņu licis pie mutes izdzēra līdz dibenam tukšu.

Lāčadēls tāpat iztukšoja savu podiņu un juta, ka tam spēki augtin

auga. lesāka atkal abi cīnīties. Velnu jau spēki atstāja. Lāča-

dēls to sagrāba un, uz augšu pacēlis, sita ar tādu sparu uz zemi,
ka velns līdz krūtim iegrima zemē. Lāčadēls izvilka zobenu un

lai gan velns lūdzās, lai žēlo, nocirta visas divpadsmit galvas.

Meitiņa tagad bija loti priecīga, ka pēdīgais, visstiprākais
ienaidnieks pārspēts, un pateicās Lāčadēlam par izglābšanu, stā-

stīdama, ka esot bagāta ķēniņa meita. Arī Lāčadēls priecājās,
ka tik skaistu zeltenīti atradis un abi devās ceļā uz izeju, kur

stiprinieks ar virvi uz Lāčadēlu gaidīja. Viņš aptina virvi mei-

tiņai ap vidu un kustināja, lai velkot.

Stipriniekam, ķēniņa meitu izvilkušam, tā tā iepatikās, ka

tas to no sirds iemīlēja. Viņš apņēmās Lāčadēlu atstāt apakš-

zemē, lai varētu meitiņu paturēt par savu un izpelnīties glābēja

algu. Tādēļ viņš, ar nāvi piedraudēdams, lika meitenei zvērēt,

lai tā saka, ka šis pats viņas glābējs un nevis cits. Meita gan

no iesākuma liedzās, bet redzēdama, ka stiprinieks tiešām savus

draudus izpildītu, beigās zvērēja.

Lāčadēls gaidīja, ka svešais virvi atkal nolaidīs, bet nesagai-

dījis saprata, ka svešais to piekrāpis, nolaupīdams viņa. zeltenīti

un pašu pamezdams apakšzemē bez palīdzības. Viņš aiz dus-

mām nezināja, ko iesākt, ko darīt. Gan viņš mēģināja pa aiu

uz augšu sprausties, bet alas sienas bija glumas kā ledus. Qa-
žādi ilgu laiku izpūlējies, viņš nokusis un saīdzis, griezās atpakaļ.
Viņš gribēja iet uz zelta pili, kur nokautie velni gulēja, kad gaisā
ieraudzīja skrējām lielu ērgli, kas skriedams kliedza: „Palīdzi,
palīdzi!"

Apskatījies Lāčadēls redzēja, ka ērglim dzinās liels bars va-

nagu un kraukļu pakaļ. Lai gan ērglis ātri skrēja, tad tomēr

vanagi to panāca un lielā barā uzbruka ērglim. Ērglis turējās

stipri. Bet pret lielu baru neko neiespēja. Lāčadēls, to redzē-

dams, izvilka zobenu un sāka vanagus kapāt. Vanagi atlaidās

no ērgļa un uzbruka Lāčadēlam. Vanagi laidās ap Lāčadēlu un

raudzīja tam izknābt acis. Jau Lāčadēls sagatavojās padoties
savam liktenim, kad piepēži izdzirda virs galvas lielu troksni.

Ērglis uzbruka vanagiem ar tādu sparu, ka vanagi uz visām pu-

sēm izšķīda. Viņš, no vanagiem mierā laists, bij paguvis norīt

brīnuma akmeni, ko nesa labās kājas nagos, un tas ērglim pie-

šķīra milzīgus spēkus. Kad Lāčadēls pēc maza brītiņa atvēra

acis, tad brīnēdamies redzēja tikai ērgli mierīgi sēdam un cita

neviena.
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„Pateicos, ka man devi laiku norit brīnumakmeni," ērglis

runāja. „Saki, ko lai tev par to laba daru, ko lai tevim dāvinu?"

„Mantas es negribu," Lačadels atbildēja, „bet gada, ka lai

tieku no apakšzemes ārā saules gaismā."

„Labi!" ērglis teica; „kāp man mugurā, es tevi turp aizne-

sīšu, bet iepriekš apgādā divpadsmit maisus ar galu, jo ceļš ir

garš un paies ilgs laiks, līdz turp nokļūsim. Gādā, ka lai man

pārtikas nepietrūkst; citādi būs viss pagalam."

„Kur lai es tik daudz gaļas dabunu?" Lačadels prasīja.

„Tur pāri par septiņiem kalniem atrodas tumšā upe," ērglis

stāstīja. „Šinī upē mirkst to cilvēku gari, kas pasaulē darījuši
sliktus darbus. Par šo upi tev jāpeld pāri. Peldi, bet neskaties

atpakaļ, citādi netiksi pāri, bet nogrimsi melnajā dzelmē. Viņpus

upes dzīvo viens vecis, tam ir divpadsmit.sarkani vērši. Lūko

šos vēršus no viņa dabūt. Es tevi teitan sagaidīšu."

Lāčadēls devās ceļā un pēc septiņu dienu gājuma nonāca pie
melnās upes, kas bija tik tumša un bīstama, ka ir Lāčadēlam pa-
lika bailes. Saņēmis dūšu Lāčadēls metās upē iekšā un peldēja
uz otru malu. Tūliņ viņu apstāja melnās dvēseles un vaimanā-

damas lūdzās: „Nem mani līdz, ņem mani līdz!" Bet Lāčadēls

nedrīkstēja uz tām klausīties, ja gribēja pāri tikt, un peldēja dū-

šīgi uz priekšu. Melnās dvēseles ķērās klāt, un kāda no tām,

pie kājas pieķērusies, sauca: „Ņem taču mani līdz! Vai tad savu

mātes brāli nepazīsti?" — Bet Lāčadēls neskatījās atpakaļ un

laimīgi izpeldēja malā.

Malā nokļuvis, viņš drīz vien nonāca pae lielas melnas klints

alas. lekšpusē dzirdēja krākšanu un šņākšanu, ka Lāčadēlam

vai ausis aizkrita. Tomēr viņš, lai gan dūmi acīs koda, līda alā

iekšā. Sirms vecis tur sēdēja un pastāvīgi meta malku klints

spraugā, no kuras nāca šņākšana, uguns mutuli un dūmi. Lāča-

dēls labdienu padevis, izstāstīja vecajam visu savu likteni un

savu vajadzību. Vecais brītiņu padomāja un tad sacīja: „Vēršus

gan tevim došu, bet tev še tik ilgi uguns jākurina, līdz nākšu at-

pakaļ. Uguns nedrīkst izdzist, nedz arī mazāka palikt, tad vēr-

šus nedabūsi un arī netiksi augšpasaulē."
Lāčadēls visu apsolījās izpildīt, un vecais aizgāja. Viens pa-

licis, viņš bez mitēšanās meta malku klints spraugā, veļa tanī

lielus bluķus un uguns dega, ka nevarēja spraugai ne tuvoties.

Malka jau gāja uz beigām, bet vecis nenāca atpakaļ. Satrūcies

viņš apskatījās visapkārt, jo patlaban bija iesviedis ugunī pēdējo

pagali. Viņš vērās, vai kur neredzētu jaunu malkas padomu,
vai citu kādu palīdzību, bet nekur nekā neredzēja. Uguns ļau
tapa gluži maza un Lāčadēls nezināja nekāda padoma. Pēdējā

brīdī tas iedomājās, kā vēl uz kādu mazu brīdi uguni uzturēt.
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Viņš nu norāva savas drēbes no muguras un iesvieda tās ugunī,
Uguns nu arī drusku uzliesmoja. Viņš sāka plēst arī spalvas no

savas miesas un mest tās ugunī. Pa tam arī vecis ar vēršiem

bija klāt. Redzēdams, cik rūpīgi Lāčadēls bij pūlējies uguni uz-

turēt, viņš sacīja: „Redzu, ka tev ir vīra dūša. Te tevim prasītie

vērši, bet sadedzināto drēbju vietā tevim došu uzvalku, kāda ze-

mes virsū nav nevienam ķēniņam."

To sacījis, vecais no klints spraugas izvilka apģērbu no dār-

gākā auduma, izrotātu ar dārgiem akmeņiem. „Tā kā tava miesa

ir jēla," vecais turpināja, „tad laid, lai es tev to izdziedinu. Ar

šām zālēm iesvaidīta tava miesa būs apdrošināta pret visu. Nedz

zobens, nedz uguns, nedz niknu zvēru zobi to nespēs ievainot."

To teicis vecis Lāčadēla miesu iesvaidīja ar savādām zālēm.

Lāčadēls juta, ka tam tūliņ visas vātis sadzija un savāds spēks

pildīja viņa dzīslas un kaulus. Vecim par viņa labprātību patei-

cies, viņš dzina vēršus uz to pusi, no kurienes bija šurpu nācis,

bet ērglis jau tam tūliņ atskrēja pretim.

Lāčadēls vēršus nokāva un galu sakrāva divpadsmit maisos.

Tad ērglis sacīja: „Uzkrauj savus divpadsmit maisus ar galu

man uz muguras, un sēdies arī pats virsū! Ikkatru reizi, kad es

atskatos atpakaļ, dod man vienu gaļas gabalu, bet ar apdomu, lai

beigās nepietrūkst. Ja gaļas pietrūks, tad tālāk netiksim, bet

mums būs jāpaliek šepat apakšpasaulē. Arī runāt tu pa visu ceļu
nedrīksti neviena vārda."

Lāčadēls darīja, kā pavēlēts, uzkrāva ērglim gaļas maisus un

uzsēdās pats virsū. Tūliņ arī ērglis sāka savus platos spārnus
kustināt. Viņi pacēlās augstu jo augstu, un Lāčadēls, tikko ērglis

atskatījās atpakaļ, meta gaļas gabalu mutē. Viņi skrēja pa gaisu
ilgi ilgi. Vienpadsmit maisi jau bija tukši, tikai pēdējais gaļas
maiss vēl atlikās, bet ceļam gals vēl nerādījās, Lāčadēls gan gri-

bēja jautāt, vai drīz nebūšot galā, bet, iedomādamies ērgļa pie-

kodinājumu, cieta klusu. Zemes mala jau bija redzama, bet arī

pēdējo gaļas gabalu Lāčadēls patlaban iesvieda ērglim rīklē. Par

brītiņu ērglis atskatījās atkal atpakaļ, bet Lāčadēlam vairs nebija

ne kumosa gaļas ko ērglim dot. Viņi jau iesāka slīdēt uz leju.
Te Lāčadēls nokoda sev pirkstu, un to iemeta ērglim mutē. Tū-

daļ ērglis no jauna pacēlās augšup un viņi īsā brīdī sasniedza virs-

pasauli. Uz zemes tikušiem, ērglis atplēta muti un nokosto pirk-

stu izņēmis, to atdeva Lāčadēlam sacīdams: „Ņem savu pirkstu

un pieliec to savā vietā pie rokas, tad tas tūliņ pieaugs un roka

būs vesela. Es to, kad gaļas pietrūka, izdarīju tikai tādēļ, lai

tevi pārbaudītu. Ja tev reiz ir mana palīdzība vajadzīga, tad

sauc tikai trīs reiz: „Smagai, smagai!" un es būšu klāt."
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Lāčadēls darīja, kā ērglis bija sacījis, un lūk pirksts ātri vien

pieauga savā vietā, ka ne rētas nepalika. Lāčadēls visādi ērglim
izrādīja savu pateicību, un ērglis atkal aizlidinājās apakšpasaulē.

Lāčadēls drīz atjēdzās dzimtenes tuvumā. Bet kā viņš iz-

bijās, kad redzēja, ka tai vietā, kur viņa mātes tēva pils bija stā-

vējusi, tagad atradās svešs cietoksnis. Kāds vīrs cietokšņa tu-

vumā ara tīrumā ar noskumušu vaigu. Lāčadēls piegāja pie viņa
un jautāja. kas ar pili noticis un kālab tas noskumis? Arājs, tādu

dargās_ drēbēs ģērbtu kungu ieraudzījis, izbijās; bet redzēdams

Lāčadēla laipnību, palika drošs un stāstīja, ka tā ķēniņa dēls, ko

ķēniņa meita reiz apsmādējusi, atnācis ar lielu kara spēku, no-

kāvis veco ķēniņu un ķēniņa meitu saņēmis vaņģībā. Ķēniņa
meitai gan bijis dēls, bet tas jau ilgu laiku esot projām un neviens

kur tas palicis. Visgrūtākais liktenis esot viņiem, ze-

mes arājiem, jo jaunais valdnieks viņus strādinot un kalpinot bez

mera. Lāčadēls pateicās par vēstim un devās taisni uz pili, bet

iepriekš tas novilka savas greznās drēbes uz uzģērba vienkāršu

uzvalku. Vārtu sargi, redzēdami vīru vienkāršā uzvalkā uz pili
nākam, aizkrustoja tam ar šķēpiem ceļu, negribēdami to ielaist,
bet Lāčadēls šķēpus salauzīja kā salmus. „Mulķi, neskatāt vīru

no cepures! Esmu vecā ķēniņa meitas dēls!" viņš tiem uzsauca

un devās pils pagalmā iekšā.

Troksni izdzirdis, svešais ķēniņš skatījās pa logu, un vien-

kāršo svešinieku ieraudzīdams, tas tam bargi uzbrēca: „Vazaņķi,
kā tu drīksti ielauzties ķēniņa pilī?"

Viņš pavēlēja saviem kara kalpiem, lai met svešo pagraba

cietumā, un ja tas turētos pretim, tad viņu nonāvēt. Ķēniņa pa-
vēli izpildīdami, tie gribēja grābt Lāčadēlu cieti, bet viņiem bija

jāatkāpjas ar ziliem deguniem. Tagad tie no ietālienes meta šķē-

pus uz Lāčadēlu, gribēdami to nonāvēt, bet šķēpi kā skangali at-

lēca no viņa miesas atpakaļ. Karavīri salasījās lielākā pulkā un

uzbruka Lāčadēlam no jauna ar zobeniem. „Nelieši!" Lāčadēls

pikti izsaucās un zobenu izvilcis cirta sev visapkārt riņķī ar tādu

spēku, ka divpadsmit karavīri nokauti gulēja zemē.

Redzēdams svešnieka lielo spēku, ķēniņš pats iznāca laukā,
lika karavīriem projām iet un uzsāka ar Lāčadēlu visai mīlīgi sa-

runāties un izjautāt, kas viņš tāds esot un kurp viņš ejot?

„Es staigāju apkārt pa pasauli un piemītu tur, kur vajaga

stipru vīru un drošu darbu."

Ķēniņš bija ļoti priecīgs un uzaicināja pie viņa iestāties par

kara kalpu. Lāčadēls bija ar mieru viņam kalpot, gribēdams no-

gaidīt izdevīgu laiku, lai svešajam varmākam viņa nedarbus va-

rētu atriebt; bet no vārtu sargiem svešais karalis drīz vien iz-

dabūja zināt, ka viņa jaunais karavīrs ir vecā ķēniņa meitas dēls.
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Viņš tulin saprata Lačadela nolūkus un apņēmās viņu kaut ka

samaitāt.

Tur mežos piemita briesmīgi liels sumbrs, kas padarīja lau-

kos lielu postu un katru medinieku vai citu, kas tam tuvojās, no-

badīja. Ķēniņš jau dažkārt bija izsolījis lielu algu par sumbra no-

galināšanu. Ķēniņš pavēlēja Lāčadēlam iet uz purvu un sumbru

nokaut. Viņš domāja, ka Lāčadēls izbīsies par tādu pavēli, bet

šis tik atbildēja, ka tāds uzdevums esot viņam loti pa prātam, un

taisījās tūliņ ceļā.
Mežā nokļuvis, viņš nostājās zem kāda koka un gaidīja. Ne-

bija ilgi jāgaida, ka jau dzirdēja nezvēru nākam, ka kokiem zari

vien brīkšķēja. Pamanījis cilvēku, sumbrs kā viesulis tam šā-

vās virsū, pieri noliecis, lai Lāčadēlu nobadītu, bet šis izmanīgi
aizrāvās aiz koka un sumbra rags iedūrās dziļi kokā. Pirms

sumbrs izdabūja ragu no koka, Lāčadēls izvilka zobenu un nikno

mežazvēru nodūra. Adu nodīrājis, viņš to uzģērba sevim un

devās uz pili. Ļaudis, redzēdami Lāčadēlu sumbra ādā, to no-

turēja par pašu sumbru un skrēja pa kaklu pa galvu ķēniņam vē-

stīt, ka meža vērsis Lāčadēlu nobadījis un tagad nākot uz pili.

Ķēniņš izbijies pavēlēja visiem karavīriem ņemt ieročus un pili

aizstāvēt, bet pats aiz bailēm paslēpās tukšā mucā. To redzē-

dams, Lāčadēls nosvieda ādu un tagad visi redzēja, ka viņu bai-

les veltas. Priecīgi tie visi griezās uz pili atpakaļ. Ķēniņš re-

dzēdams, kādu godu ļaudis Lāčadēlam parāda, tapa jo nikns un

gudroja dienu un nakti uz jaunu viltību, kā lai viņu varētu sa-

maitāt.

Mežos piemita arī briesmīgs lāču tēviņš, kas tālam apga-

balam draudēja briesmas un postu. Kādu dienu ķēniņš uzaicināja
Lāčadēlu doties uz mežu lāci nomaitāt. Lāčadēls arī gāja un

apjautājās, kur lācis piemītot. Ļaudis, dzirdēdami Lāčadēla no-

lūku, iztrūkās un to lūgšus lūdza, nedoties tīšu prātu redzamā

nāvē. Vēl neviens medinieks, kas turp bija devies, nebija dzīvs

pārnācis. Lāčadēls no tādām valodām nelikās iebaidīties. Viņš

aizgāja pie kalēja un lika nokalt dzelzs tapu un pataisījis no ozola

koka lielu vāli, devās mežā, kur lācis dzīvoja.

Drīz vien tas sadzirda lāča rūkšanu, ka viss mežs trīcēja.

Cilvēku tuvumā pamanījis, tas sacēlās stāvus un taisījās Lāča-

dēlu savām ķetnām nožņaugt. Lāčadēls manīgi aizvilkās aiz

resna koka. Lācis sakampa koku ar savām ķetnām, domādams

arī Lāčadēlu līdz sakampt un pie koka nospiest, bet Lāčadēls iz-

manījās no lāča ķetnām, un tanī acumirklī, kur lācis koku ap-

kampa, iedzina dzelzs tapu caur abi lāča ķetnām kokā, tā kā lā-

cis palika pie koka piekalts un nevarēja savu mūžu tikt vaļā. Ta-

gad, kur lācis bija pilnīgi viņa vajā, viņš taisīja lielas ragavas.
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jūdza laci tur priekša, un brauca braukšus uz ķēniņa pili atpakaļ,

laužu pulka pavadīts, kas to slavēt slavēja.

Kalnos tur piemita trīs milži, kas ikkatru ceļinieku, kam tur

gadījās cauri iet, nokāva un līdz pēdējam izlaupīja. Milži valkāja
dzelžu bruņu uzvalkus, pret ko visasākais zobens sadrupa kā

stikls. Milži, uz savu spēku un bruņām paļaudamies, palika visai

pārdroši, pastrādāja varas darbus un lielīdamies uzaicināja visas

pasaules stipriniekus nākt ar viņiem cīņā; bet līdz šim vēl ne-

viens nebija gadījies, kas varētu milžiem pretim stāvēt. Redzē-

dams, ka Lāčadēls sumbru un lāci pārspējis, ķēniņš domāja, ka

reiz atradis līdzekli, kā Lāčadēlu nobeigt. Tādēļ tas viņu sūtīja
cīnīties ar trim milžiem.

Lāčadēls arī bez kavēšanās devās uz kalniem. Bija jau va-

kars, kad viņš tur nonāca, kālab tas mežā sakūra uguni un cepa

vakariņām rāceņus. Tūdaļ tas dzirdēja meža zarus brīkšķam,
kur tūliņ pēc maza brītiņa pienāca jaunākais milzis un bargā balsī

jautāja: ~Kam laužu? Kurp iedams? Ko tik vēlu te viens mežā

dari?"

„Esmu nabaga ceļinieks un eju uz dzimteni," Lāčadēls atbil-

dēja, „bet piekusis nespēju tālāk tikt un taisu sevim vakariņas,

cepu rāceņus."

Milzis, rāceņus nepazīdams, prasīja, lai viņam arī dodot, jo

nezinot kāda tiem garša. Lāčadēls to apsolīja un milzis apsēdās

viņam pretim;. Lāčadēls rāceni ar zobenu sagremzdoja un bāza

ar zobena galu mutē. Milzis darīja tāpat. Bet tikko tas zobena

galu iebāza mutē, tad Lāčadēls ar dūri sita par zobena otru galu
tik stipri, ka zobena gals milzim pa pakausi iznāca laukā un tas,

nejauki bļaudams, nobeidzās. Lāčadēls paslēpa milža miesas krū-

mos un ēda savas vakariņas, it kā nekas nebūtu noticis.

Drīz pienāca otrs milzis, kas viņam tāpat bargi uzkliedza,
kas tāds esot, ko te darot un lai taisoties, kā tiekot drīz no šejie-
nes projām. Lāčadēls pasmiedamies atbildēja, ka tā varot katrs

runāt. Mežs esot liels diezgan, kam še nepatīkot, varot iet uz

citu apgabalu. Tādu atbildi dabūjis, milzis, loti pikts tapis, gā-
zās Lāčadēlam virsū, un tā iesāka abi cīnīties. Milzis, Lāčadēlu

sakampis, to pacēla uz augšu un svieda uz zemi tik stipri, ka tas

līdz ceļiem iegrima zemē. Nu svieda Lāčadēls milzi tik stipri, ka

tas iegrima zemē līdz krūtim. Zobenu izvilcis, viņš gribēja milzi

nodurt, bet milzis gauži lūdzās, lai šo atstājot pie dzīvības. Lāča-

dēls paklausīja, bet saslēdza milzim kājas un rokas dzelžu pi-

nekļiem, un tad gaidīja trešo milzi.

Nebija arī ilgi jāgaida, kad šis, kā pērkons rūkdams, pienāca

un jautāja, ko šis te gaidot?

„Tevis gaidu," Lāčadēls atbildēja.



294

„Ka tev no manis vajaga?"

„Gribu ar tevi cīnīties."

„Ej, ej, dēliņ, kur tad tev prātiņš? Laikam to būsi putrā ap-

ēdis. Tu gribi ar mani cīnīties? No tevis jau nepietiek manam

jaunākam brālim, kur tad vēl manim?"

Lāčadēls tam tagad parādīja nokauto brāli, kā arī otru, kas

bija sasiets. Milzis par to tā iedusmojās, ka izrāva egli ar visām

saknēm, un to svieda Lāčadēlam virsū. Lāčadēls pabēgās sāņus

un egle to neaizņēma, bet iedūrās ar galotni zemē. Pirms vēl

milzis varēja egli no zemes izraut, Lāčadēls izvilka zobenu un to

iedūra milzim bruņu starpā, tā kā melnas asinis mutuļiem ārā

plūda. Milzis, sāpes ciezdams, krita kā zvērs Lāčadēlam virsū

un to sakampis svieda tā, ka tas līdz krūtim iegrima zemē. Ātri

iz zemes izkārpījies, tas grieza milzi sevim ap galvu un tad to

svieda zemē ar tādu spēku, ka milzis iegrima zemē tā kā tikai

bruņu cepure palika virszemē un milzis bija uz vietas beigts.

Nonāvētiem milžiem bruņas novilcis, tas dzīvajam atpina kā-

jas vaļām un to dzina dzīšus uz ķēniņa pili, kas nevarēja diezgan
izbrīnīties un nosirdīties par to, ka Lāčadēls atkal pārnāca mājā
sveiks un vesels.

Svešā ķēniņa valstī atradās veca smēde, kurā dzīvoja velns.

Reti turp kāds cilvēks nonāca, bet ja kāds nejauši tur iekļuva, tad

jau dzīvs neiznāca, jo velns to saberza drupos, ka ir kauliņus ne-

varēja atrast. Ķēniņš, to zinādams, Lāčadēlam pavēlēja turp iet

un atņemt laktu, kas smēdē atradās.

Lāčadēls aizjūdza lāci lielās ragavās un brauca uz velna

smēdi. Velna nebija mājā, kad Lāčadēls piebrauca un lāci ielaida

smēdē. Drīz vien pārnāca velns mājā un lāci smēdes kaktā ie-

raudzījis, metās tam virsū, domādams to par cilvēku. Bet tikko

velns tam piedūrās, kad lācis briesmīgi rūkdams, velnu sakampa
un to spieda tik dikti, ka melnais, nevarēdams izturēt, kliedza pēc

palīdzības. Lāčadēls, to dzirdēdams, gāja smēdē. Velns gauži

lūdzās, lai to žēlo; viņš būšot dot, ko vien no viņa prasīšot, tikai

lai viņu atpestījot no lāča nagiem. Lāčadēls prasīja, lai tam at-

dodot laktu un palīdzot aizvest uz ķēniņa pili. Tāpat lai velns ap-

solot,_ka turpmāk būšot Lāčadēlam paklausīgs un nu abi brauca

uz ķēniņa pili. Velnam bija jāsēd priekšā; Lāčadēls sēdēja pa-

kaļgalā uz laktas.

Ķēniņš atkal nezināja, ko no dusmām darīt, ka redzēja, ka

Lāčadēls sveiks pārbrauca un pārveda velna smēdes laktu un

pašu velnu līdz.

Apakšpasaulē, pašā galējā stūrī, auga veca melna egle, kur

velns kaltēja to cilvēku dvēseles, kas pasaulē bija paši galu ņē-

mušies. Burvji un raganas ķēniņam stāstīja par šo egli, un ķē-
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niņš sacīja: „Kad Lāčadēls visu citu iespēj, tad tas arī iespēs šo

egli no apakšpasaules dziļumiem uznest augšpasaule."

„Kālab ne? To jau izdarīšu labprāt! Lačadels atbildēja, kad

ķēniņš tam šo pavēli deva, domādams, ka nu Lačadels būšot reiz

pagalam.
Lāčadēls izstāstīja velnam ķēniņa pavēli. „To jau varam

dabūt," velns atbildēja un, Lāčadēlu mugura uzsēdinājis, aiz-

brauca uz apakšpasauli. Velns izplēsa egli ar visam saknēm, aiz-

jūdza melnu zirgu priekš egles un, iedevis Lāčadēlam, sacīja:

„Brauc vien, gan zirgs ceļu zinās. Sist zirgam vari visur, tikai

par galvu vien nesit."

Zirgs vilka melno egli atspēries, ka sviedri tecēja gar sāniem,

jo saknes un zari aizķērās aiz ciņiemun celmiem. Brīžam zirgs at-

skatījās atpakaļ un Lāčadēlam, izlikās, kā kad zirgs raudātu. Ta

viņi aiztika gandrīz līdz ķēniņa pilij. Bet nu zirgs vairs ne par ko

tālāk negāja, lai gan Lāčadēls to skubināja un sita ar pātagu, ko

no velna bija dabūjis. Zirgs pie katra sitiena skatījās atpakaļ, ta

kā Lāčadēls sadusmojies vilka zirgam ar pātagu par galvu. Te

zirgs piepēži pārvērtās un palika par sirmu veci, kas raudādams

uzskatīja Lāčadēlu un jautāja: „_Kālab tu man sit? Esmu tāpat

ķēniņa dzimuma kā tu. Esmu šā ķēniņa tevbralis un man tagad

jācieš tādas mokas. Agrāk es jūdzu savus pavalstniekus priekš

arkla, vai arī tos ratos iejūdzis, braucu un viņus kapāju ar pātagu,

un tagad velns apakšpasaulē mani tur zirga vieta, un tu manis ne-

žēlo, bet braukdams sit ar pātagu."

Tikko vecis šo bija izrunājis, te arī velns bija klat_ un, veci

ar pātagu kapādams, to aizjāja uz apakšpasauli. Lačadels nogai-

dīja vakaru un tad melno egli iestādīja_ķēniņa pils loga priekšā.

Ķēniņš, no rīta piecēlies, pie sevis smejas, domādams, ka Lača-

dēla vairs virspasaulē neredzēšot, bet kad redzeja_ melno egli pils

priekšā un dzirdēja, ka viņa tēva brāli velni viņa saule_ braucot

par zirgu, tad tā izmisās, ka gāja un melnajā egle pakaras.

Kad ļaudis redzēja, ka viņa bargais kaklakungs bija pagalam,

tad tie nāca pie Lāčadēla un sacīja: „Tu atsvabināji mušu zemi

no nikniem zvēriem, tu mūs atpestīji no nekrietna ķēniņa. Esi

tagad tu mūsu ķēniņš! Paliec pie mums!"

Bet Lāčadēls ķēniņa godu nepieņema,_ gribēdams uzmeklēt

no velniem atsvabināto meitiņu, ko tam krāpnieks bij nolaupījis.

Lāčadēls izstaigāja daudz daudz zemes un valstis. Visur viņš gā-

dāja apspiestiem taisnību un nabadziņiem maizi. Pēdīgi viņš no-

nāca jūrā uz kādas salas. Salā dzīvoja mazi mazi cilvēciņi, pun-

durīši, somi. Šie bija tik maziņi, ka septiņi cilvēki varēja krāsnī

labību kult. Salas ķēniņš bij liels burvis un slepenu zīmju pazi-

nējs. Tādēļ Lāčadēls gāja pie viņa lugt, lai pasacītu, kur ta mci-
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tina atrodas, ko viņš no apakšpasaules bija izvedis. Ķēniņš pa-

skatījās ūdens traukā un sacīja: „Es viņu redzu, bet pirms tevim

saku, kur tā atrodas, tev jāapsolās darīt, ko tev pavēlēšu."

Lāčadēls tam to apsolīja un ķēniņš sacīja: „Tālu tālu zieme-

ļos, tur kur zeme un debess saiet kopā, atrodas Ziemeļu ķēniņa

pils. Ķēniņam ir trīs meitas, kas ik rītus agri ceļas mazgāt baltus

palagus, ar ko Ziemeļu tēvam gultu klāt. Vāle, ar ko palagus

velē, ir tīra dimanta. Vālēm tāds spēks, ka drēbes, kas ar viņām

velētas, uztura valkātāju spirgtu veselu mūžīgi mūžam. Kad

darbu beidz, tad Ziemeļu meitas aizliek vāles aiz padebešiem,
kas tur tik zemu, ka tos ar roku var aizsniegt. Velējot vāles iz-

staro tik gaišu blāzmu, ka nakts paliek tik gaiša kā diena. Un

kad pie mums gar ziemeļu debesim redzama gaiša blāzma, kas

šaudās gar debesim šurpu turpu, tad mēs zinām, ka Ziemeļu mei-

tas pie velēknes velē palagus ar dimanta vālēm. Ja gribi redzēt,
atrast savu līgaviņu, tad steidzies atnest vienu no Ziemeļu meitu

dimantu vālēm, teikšu tad tevim visu, ko vien vēlies."

Ne acumirkli neapdomādams, Lāčadēls devās ceļā un pēc

daudz grūtumiem sasniedza Ziemeļu ķēniņa valsti. Ziemeļu

blāzma, ko dimanta vāles izstaroja, tam ik naktis rādīja ceļu uz

turieni. Vāles apsargāja liels liels milzis, tik liels, ka tam vienmēr

salīkušam bija jāstaigā, lai pie debesim nenodauzītu galvu. Bet

stiprumā tas ar Lāčadēlu nevarēja mēroties. Lāčadēls to pārvā-

rēja, apbrīnoja Ziemeļa meitu daiļumu un palagu baltumu un tad

bez kavēšanās devās ceļā atpakaļ pie somu ķēniņa.

Nu somu ķēniņš sacīja: „Ej gar to upi, kur krastmalā stāvēja
tava tēva pils, augšup, tad nonāksi tā ķēniņa valstī, kur tava mei-

tiņa piemīt."

Pateicies par padomu, Lāčadēls devās atpakaļ uz savu tēvu-

zemi, tad gar upi uz augšu, līdz nonāca kāda ķēniņa galvas pilsētā.
Pilsēta bij izpušķota loti grezni. Ļaudis gāja priecīgi lielos baros

gan šurp gan turp. Lāčadēls vaicāja, kas tad šodien te esot, ka

ļaudis tik priecīgi un pilsēta izpušķota? „Ekur, laikam esi sveši-

nieks, ka nezini, ka šodien ķēniņa meitai kāzas. Viņas brūtgāns
ir pasaules lielākais stiprinieks. Viņš cīnījies nevien virspasaulē

ar pūķiem un milžiem, bet bijis arī apakšpasaulē un tur ķēniņa
meitu atsvabinājis no velnu varas. Tikai viena lieta mums visiem

paliek nesaprotama, ka ķēniņa meita, pie visas šās lielās laimes,

nemaz nav priecīga, bet arvien sērīga un noskumusi."

Lāčadēls dzirdējis, ka viņa līgaviņu pašulaik grib apprecināt
ar svešo blēdi, steidzās uz ķēniņa pili. Bet tā kā bija vispārīga
svētku diena, kur visiem' daudz darba, tad viņa ienākšanu neviens

neievēroja. Paslepenā stūrī nostājies, viņš redzēja savu zeltenīti

sēdam blakus blēdīgam stipriniekam. Viņš to uz pirmo acu uz-
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metienu ieraudzīja visu grezno viesu pulka. Stiprinieks dzēra

vīnu glāzi uz glāzes, un lielīdamies stāstīja par saviem varoņa

darbiem. Beidzot viņš, no vīna iekarsis, sacīja: „Es vēlētos zi-

nāt, vai pasaulē arī kāds atrodas, kas ar mani iedrošinātos ielai-

sties cīņā?"

„Gribu ar tevi cīnīties," Lačadels, uz priekšu nākdams, sacīja

un nostājās visu viesu priekšā.

„Arā, diedelnieks!" stiprinieks, Lačadelu vienkārša apģērba

nepazīdams, kliedza. Bet ķēniņa meita to pazina pie pirmā vārda

un, priecīgi iesaukdamās, krita Lāčadēlam ap kaklu, sacīdama:

„Ja, tu esi mans īstenais glābējs un atpestītājs!"

„Meli, tīri meli! Tāds noplīsis tēviņš tavs glābējs?" stipri-

nieks, no dusmām vai traks palicis kliedza.

Te Lāčadēls nometa skrandaino mēteli un parādījas_ spoža

dārgā ķēniņa uzvalkā, ko tas apakšzemē no veča bija dabūjis, un

sauca uz stiprinieku: „Nelieti! vai tu tagad mani pazīsti?"

Stiprinieks krita ceļos un lūdza no Lačadela žēlastības, bet

Lāčadēls sacīja: „Ej projām un nerādies vairs manas acīs!"

Stiprinieks arī vairs nekavējās un laidās čakli no pils projām,

laužu apsmiekliem pavadīts; bet Lačadels dzēra kazas ar ķēniņa

meitu divi nedēļas un priekiem nebija gala.

Piezīme. Šī pasaka ir nevien no citām pasaciņām tīšam salikta, bet

arī mākslīgi izpušķota. Vhaa tomēr ir uzņemta šai krājuma, izlaižot tikai pa-
visam šaubīgas lietas, jo daudz sīkumi var būt ņemti no īstām tautas pasakām,

Visa pasaka kopā ņemta pētītajiem, zināms, nevar noderēt; bet par pasakas

dalām dažādiem speciālistiem var būt dažādas domas. Šis piemērs bija vaja-

dzīgs arī tai ziņā, lai mēs varētu kritiski izturēties arī pret citām Krēsliņu

Jāņa pasakām. P. Š.

13. Vilka dēls.

3018. Dzeņu Kārlis Zaļeniekos. Jkr. V, 11, IV, 1. LP, VII, 11, 18, 4.

AŠ, I, 91.

Vecos laikos, kur cilvēki sastapās daudz biežāki ar zvēriem,

nekā tagad, nozaga vilks kādu sievieti un aiznesa to uz savu alu

sev par sievu. Dzima dēliņš un šo nosauca par Krišu. Vilks, pa

dienām medīt aiziedams, aizvēla lielu akmeni alai priekša, lai

māte ar dēliņu nevarētu izmukt. Krišus auga, ka prieks bija re-

dzēt, un palika arvienu stiprāks. Kadu dienu tas aizrapas līdz

alas ieejai un, ieraudzījis lielo akmeni, griezās atpakaļ mātei pra-

sīt, kam tas tur esot?

„Tēvs baidās," māte atteica, „ka mes neizmukam, tadel aiz-

vel akmeni alai priekšā."
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Nu nepagāja vairs neviena diena, kad zēns nebūtu nogājis pie
lielā akmena un pie tā izmēģinājis savus spēkus. Kādu dienu

attecēja zēns it priecīgs pie mātes un stāstīja, ka nu esot tikpat

stiprs kā tēvs, akmeni alas priekšā viņš varot aizvelt un atvelt.

Nu ilgāki nepatikās vairs zēnam alā palikt; viņš gribēja redzēt

plašo pasauli un lūdza tādēļ mātei alu atstāt. Māte gan negribēja
zēnu klausīt, teica, ka vilks viņu panākšot un tad viņš dabūšot

sukas; bet galā ari viņai iegribējās saulīti redzēt un abi izgāja
no alas. Kad vilks pārnāca vakarā no meža un neatrada alā zēnu

un sievu, tad viņš skrēja tūlīt tos meklēt. Viņam nācās diezgan

grūti skriet, kur kājas jau bij piepūlētas, visu cauru dienu ķerot
kazlēnus un jērus. Bet šoreiz bij viņam laime: necik tālu no alas

tas panāca bēgļus, kuri, viņu ieraudzīdami, loti izbijās. Vilks, vi-

ņus labi izbāris, pavēlēja tiem nākt atpakaļ. Bet nu izcēlās ķilda

starp tēvu un dēlu, kas beidzās bēdīgi: — dēls nosita tēvu. Kri-

šus gan nožēloja, savu dusmās padarīto grēku darbu, bet nezau-

dēja dūšu. Māti atstājis pie kāda saimnieka, tas devās ceļā ap-
skatīties pasauli un izmēģināt savus spēkus. Pirmā dienā viņš
nesatika neviena cilvēka. Vakarā tas nolikās apakš egles un aiz-

miga. Otra diena pagāja tāpat. Tikai trešā dienā tas satikās ar

kādu milzīgu vīru, kurš saucās par Kalnvēlēju un teicās esot tik

stiprs, ka varot kalnus velt. Abi varoņi drīzi sadraudzējās un

gāja tālāk vienu ceļu. Pēc trim dienām tie satikās ar citu milzi,

kura vārds bija Deviņgaņģbārzdmalš. Kad viņš pūta ar savu

plēšām līdzīgu muti, tad viņa bārzdā griezās sudmalas ar devi-

ņiem gaņģiem.

Šie trīs varenie nu noslēdza mūžīgu draudzību, palīdzē-
ties nelaimes stundā un nekad vairs nešķirties. Pa mežiem

un purviem iedami, tie nonāca kādā krogā. Krodzinieks stā-

stīja: ķēniņam esot nozagta viņa vienīgā meita, kas viņu izpestī-

šot no velna nagiem, tas dabūšot pusi no valsts un meitu par

sievu. Šī ziņa bija viņiem itin pa prātam. Atpūtušies un atspir-

dzinājuši dūšu ar alutiņu, tie devās princesi meklēt. Pagāja divi

dienas — tie neuzgāja nekā; trešā dienā viņi ieraudzīja no tālie-

nes ēku, no kuras kūpēja dūmi. Priecājās, ka nu dabūšot broka-

stu paturēt; bet namā iegājuši, tie atrada to tukšu. Apskatījušies

un nevienas dzīvas dvēseles neatraduši, tie apsēdās pie galda un

paēda brokastu. Atpūtušies, gāja atkal meklēt princesi. Tomēr,

lai cits kāds neievietotos mājā, viņi atstāja Kalnuvēlēju tur un

tam nosacīja, katru, kas pienāk, apsēdināt pie pārta un pacienāt
ar trim karotēm no vārāmā vakariņu ēdiena. Priekš pusdienas

nebija neviena, kas būtu šo namu apmeklējis, bet pēc pusdienas,

kad Kalnvēlējs jau bija pagatavojis vakariņas, pieklauvēja kāds

pie durvim. Kalnvēlējs, nekā ļauna nedomādams, atdarīja durvis,
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pa kurām nu ienāca mazs, mazs vīriņš ar pārliecīgi garu bārzdu,

kura kā slota vilkās gar zemi. Veci pie pārta apsēdinājis un ar

trim karotēm ēdiena pamielojis, domāja saimnieks to ar godu aiz-

vadīt. Bet vecis prasīja pilnu vēderu un kad Kalnvēlējs viņam
vairāk nedeva, tad tuvojās pats grāpim. Pavārs, to pamanīdams,

atgrūda veci no grāpja un tam pavēlēja iziet. Vecis saskaitās

par to un, pātagu sagrābis, kas atradās kaktā, sāka Kalnvēlēju
mizot. Pavāru, kurš nokrita pusdulls žagaros, labi sakāvis, vecis

griezās atkal pie grāpja un iztukšoja to drīzi. Tad tas izgāja pa

durvim un pazuda tumšā mežā. Kad varoņi pārnāca vakarā un

Kalnvēlēju ieraudzīja stīvu, tad tiem iešāvās prātā, ka te par

dienu būs noticis kas savāds. Bet piekautais viņiem neteica it

nekā; tikai priecājās savā prātā, ka rītu no viņa biedriem kāds

to pašu dabūšot. Pārnācēji bija loti izsalkuši un griezās tūliņ

pie grāpja, bet ēdiens tā smirdēja, ka gribot negribot bij deguns

jāaizspiež. Nu viņi pamanīja, kas še bij noticis un, sausu maizi

ieēduši, tie devās pie miera.

Otru dienu palika Deviņgaņģbārzdmalš mājā — Krišus ar

Kalnvēlēju aizgāja princesi meklēt, bet arī šim gāja tāpat kā pir-

majam un kad tie abi pārnāca vakarā, tad atrada visu tāpat kā

vakar. Tie divi nu zinājās kopā, kas še mājās par dienu notiek

un priecājās, ka nu arī Krišus reize pienākusi mājā palikt un bau-

dīt mazā vīreļa pātagu.

Trešo dienu nu palika Krišus mājā par ēdienu sagatavotāju
un Kalnvēlējs ar Deviņgaņģbārzdmalu aizgāja uz mežu. Ap to

laiku, kā vakar un aizvakar, ieradās vecis arī šodien. Tiklīdz

kā vakariņas bija gatavas, pieklauvēja kāds pie durvim. Durvis

attaisījis, Krišus ieraudzīja mazu vīriņu un pazina to tūlīt par savu

biedru pērāju. Viņš, vecīti laipni apsveicinājis, ieveda to pie

pārta, apsēdināja un pamieloja ar trim karotēm no šā vakara

sagatavotā ēdiena. Bet kad vecītis viņam vēl vairāk prasīja, tad

tas arī to viņam piesolīja, bet tikai ar to nolīgumu, ka vecītis lielo

kluci, kas atrodoties laukā ieplēsts, lai pavisam pārplēstu. Ve-

cītis bija ar to mierā; bet tiklīdz, kā viņš bija iebāzis savas ro-

kas šķirbā, Krišus izrāva ķīļus un bārzdainais bija pie kluča pie-

sējies. Nu tas iegāja namā, paņēma pātagu un, pāri gāzienu uz-

zvēlis vecim, sāka viņam prasīt pēc princeses. Sākumā vecis

negribēja ne par ko teikt, ne arī rādīt, kur princese atrodoties;

bet kad pātaga sāka par daudz muguru drāzt, tad tomēr beidzot

apsolījās visu teikt un darīt, ko prasīšot. Bārzdainis aizveda

Krišu pie liela akmeņa un teica, ka apkašā atrodoties liels cau-

rums, ka kuru varot notikt pie princeses. To teicis, tas pacēla
akmeni un pazuda alā. Lielais stiprinieks nu devās ar priecīgu
sirdi uz mājām sagaidīt savus biedrus un tiem stāstīt savu šis
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dienas piedzīvojumu. Kad abi meklētāji pārnāca vakarā no meža

un ieraudzīja Krišu spirgtu un veselu, tad tie ļoti izbrīnējās, jo do-

māja, ka tam tāpat būšot gājis kā viņiem. Vakariņās pastāstīja
Krišus savus šīs dienas piedzīvojumus, un ka nu zinot, kur prin-
cese atrodoties. Visi bija no priekiem pārsteigti un devās tūlīt

pie darba, lai varētu līdz rītam novīt valgus, ar ko eilaisties alā.

Rītā agri devās visi trīs uz mežu. Akmeni atraduši, viņi sāka

pūlēties to atvelt, kas arī tiem izdevās. Bet nu radās cita nelaime:

nebija neviena, kas iekšā laižas. Beidzot saņēma Krišus dūšu;

viņa biedri to nolaida ar valgu zemē. Apakšā nonācis, tas ie-

raudzīja skaistu sievieti sēžam pie galda un šujam. Kad viņa
Krišu pamanīja, tad tā loti izbijās un prasīja, kā viņš te nokļuvis

un ko te meklējot? Reizē ar to viņu uzaicināja, lai tikai ejot

projām, jo kad viņas vīrs, velns, pārnākšot, tad jau dzīvs vairs

nepalikšot. Krišus drīzi princesi apmierināja, teikdams, ka tā-

dēļ vien esot nācis, lai varētu ar velnu satikties un princesi no

viņa nagiem izpestīt. Šo dzirdēdama, princese pavisam pārvēr-

tās un gar viņas vaigiem, noritēja asaras. Viņu pārņēma sēras

pēc dzimtenes. Ar princesi sarunādamies, viņš ieraudzīja kaktā

divi alus mucas, par ko tas loti priecājās, jo dūša bija pavisam

plāna. Viņš tuvojās alus mucām un gribēja to attaisīt, kas pa

labo roku. Princese, to ieraudzījusi, sacīja, lai nedzerot no tās,

jo no tās dzerdams, viņš palikšot daudz nespēcīgāks; lai dzerot

no otras mucas, tad dabūšot daudz spēka. Krišus paklausīja prin-

ceses padomam, un pāri kannu iztukšojis, tas jutās daudz stiprāks.

Viņš pārmainīja mucas un nolika stipro vājās vietā, lai velns pie-

viltos, ja viņu cienātu. Drīz pienāca vakars un stunda nebija
vairs tālu, kurā velns pārnāca. Princese paslēpa Krišu savā

šķirstā, lai velns sadusmojies viņu tūlīt nepamanītu. Drīzi pār-

nāca arī velns un, visus kaktus izošņājis, prasīja princesei bargā
balsī:

„Kas ta te par svešu smaku?"

Princese atteica lēnā balsī, ka šodien savas drānas izvēdi-

nājusi, no kā tā smaka. Velns apmierinājās, un pie princeses no-

sēdies, sāka ar viņu tērzēt. Princese šoreiz bija daudz laipnāka

pret velnu nekā citām reizēm, un sāka viņam prasīt: vai viņš ne-

ļaunotos, ja viņu kādreiz apmeklētu viņas brālis? Velns, nedo-

mādams, ka Krišus jau te, atteica, ka viņam liels prieks būtu iepa-

zīties ar viņas brāli. Nu aizgāja princese pie šķirsta, palīdzēja
Krišum izkāpt un teica velnam, ka tas esot viņas brālis. Velns

apsveicināja laipni savu svaini un uzaicināja viņu cīkstēties. Kri-

šus bij uz to gatavs. Bet lai būtu cīniņā vairāk dūšas, paņēma
velns divas kannas, ielēja savā no tās mucas, kurā, pēc viņa do-

mām, atradās stiprais alus; turpretim Krišus no tās, kurā, pēc
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viņa domām, būtu bijis vājākais. Kannas vairāk reižu iztukšo-

juši, sāka viņi cīnīties. Velns paņēma mietu un lika Krišum tā pa

pleciem, ka tas tūlīt pāri pa kāju pēdām iestiga zemē. Nu pienāca
Krišus reize. No viņa sitiena velns iestiga līdz ceļiem. Tā nu

gāja pēc rindas tālāk. Pēc otra sitiena iegrima Krišus tikai līdz

ceļiem, bet velns līdz kaklam. Velna beidzamā stundiņa nebija
vairs tālu, vēl tikai viena sitiena vajadzēja, un velņs bija ar visu

galvu iedzīts zemē. Krišus, vēl iztukšojis kannu alus, sadzina

velnu pavisam zemē. Princese apsveicināja varoni kā savu glā-

bēju un nākošo vīru, dāvinādama tam zelta gredzenu. Krišus

prieki nebija mazi, dabūdams tādu skaistu princesi par sievu, pus
valsti un daudz no velna mantas. Krišus iesēja labāko mantu

valgā, pazvanīja un viņa biedri sāka vilkt uz augšu. Kad manta

bija izvilkta, iesēja krēslu un nosēdināja princesi tanī. Kad atkal

krēsls nonāca alā, tad Krišus nesēdās vis pats virsū, bet biedru

uzticību izmēģinādams, uzlika papriekšu akmeni. Akmeni līdz

pusei uzvilkuši, tie laida atpakaļ, domādami Krišu nonāvēt, kas

viņiem tomēr neizdevās, jo Krišus bija jau sagatavojies uz tādu

blēdību un tādēļ jau laiku izsargājies.

Augšējie domāja, ka Krišus nu pagalam un devās ar mantu

un princesi pie ķēniņa. Biedru lielā viltība Krišu ļoti sakaitināja,
un viņš zvērēja tiem atriebties... Nu vņš sāka iet no vienas

istabas uz otru un beidzot nonāca pie aizslēgtām durvim. Ar

vienu sitienu tas atgrūda durvis un devās pa tām istabā.
_

Še

viņš atrada guļam ar visu bluķi mazo vīriņu, kuru bija izpēris.
Tiklīdz vecis Krišu ieraudzīja, krita tas viņam pie kājām un lū-

dzās, lai jele viņu neperot; viņš teikšot visu, ko tikai vēlēšoties.

Krišus nu prasīja, kā varot no šejienes tikt uz viņu pasauli? Vecis

aizveda Krišu uz klajumu un teica, ka te piemītot putns, tas viņu

aiznesīšot. Krišus atlaida veci, uzkāpa kokā pie lielā putna bēr-

niem un gaidīja putnu pārskrejam. Te atskrēja ērglis un gribēja
aiznest no lielā putna bērniem vienu; bet Krišus tam neļāva un

aizdzina to projām. Drīzi pārskrēja arī lielais putns. Krišu ie-

raudzījis, putns noturēja viņu par savu bērnu zagli un krita tam

virsū, gribēdams nosist ar lielajiem spārniem. Bet Krišus to ļoti
lūdzās un sacīja, ka viņš esot tā bērnus izglābis no briesmām, lai

tādēļ par viņu apžēlojoties. Tiklīdz lielais putns to dzirdēja, tad

arī viņš apsolījās palīdzēt Krišum, tikai Krišum vajadzēja apgādāt

trīs mucas gaļas, bez tās nebija iespējams putnam iznest uz otru

pasauli. Putns vēl deva Krišum padomu, kā tas varot vieglāki

sadabūt to gaļu. Velna istabās atrodoties taure; lai viņš to tau-

rējot, tad saskriešot putnu liels pulks, ar tiem tad lai piepildot

mucas. Krišus darīja tā, kā putns tam bija teicis. Kad mucas bija

piepildītas, tad Krišus tās uzlika uz lielā putna muguras un uzse-
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dās ari pats uz viņu. Putns pagriezās uz Krišu un teica, lai tas

katru reizi viņam vienu gabalu iemetot mutē, kad viņš kaklu at-

pakaļ metot. Daudz vairs netrūka, ka Krišus jau būtu šo pasauli

sasniedzis, bet te tam pietrūka gaļas un putns sāka slīgt uz zemi.

Te iešāvās Krišum labs padoms. Paņēmis nazi, izgrieza tas ikrus

no savām kājām un iemeta tos pa gabaliņam putnam rīklē. Tā

viņš iztika uz šo pasauli, un, putnam pateicies, kliboja pro-

jām. Putns, to pamanījis klibu, prasīja: kas viņam noticis? Kri-

šus visu izstāstīja. Putns pielika savu knābi pie Krišus vātim

un tās palika atkal veselas.

Varonis nu devās pie ķēniņa, lai varētu atriebties saviem bie-

driem un dabūt princesi par sievu. Tas iegāja kādā krogā par

nakti pārgulēt; tur tas dzirdēja, ka ķēniņa meitai rītu būšot kā-

zas ar vienu no viņas glābējiem. Krišus, kāzu namā nonācis, iz-

teicās par pavāru un to pieņēma. Kad atspirdzinājumu sniedza,

iemeta Krišus savu gredzenu princeses kausiņā. Atspirdzinā-

jumu izdzērusi, princese ieraudzīja kausiņa dibenā gredzenu, kuru
tā tūlīt pazina. Viņai palika Krišus žēl un, cerēdama, ka viņš te

kāzu namā, gāja to meklēt starp kāzeniekiem; bet vinu atrada

starp pavāriem. Tad tā lika Krišu apģērbt kāzu drēbēs un pa-

slēpa savā istabā. Pēc tam tā lūdza kāzeniekiem laba padoma,
labi sen atpakaļ tai esot nozudusi skapja atslēga, tādēļ likusi ka-

lējam nokalt jaunu, bet šodien atkal esot dabūjusi veco atslēgu
un nu nezinot, kuru lietāt. Viesi prasīja, kura slēdzot labāki?

„Veca!" prencese atteica.

Tad visi viesi teica, lai lietojot veco. Tūdaļ viņa devās pie

Krišus, ieveda to iekšā un rādīja visiem, kā savu īsteno glābēju

un mīļāko un likās ar viņu tūlīt salaulāties.

Kalnvēlēju un Deviņgaņģbarzdmalu lika Krišus pakārt par

viņu blēdību.

Piezīme. Šī pasaka liekas būt drusku mākslīgi pārstrādāta. P. Š.

14. Kuņas dēls.

A. 303. 304. 516. M. Stārķis Lielvārdē, Ausekļa atl. r., Brīv-

zemnieka kr. LP, VI, 125, 9.

Citām reizēm dzīvoja viens bagāts lielskungs ar savu liel-

māti. Lielskungs bija stiprs, sirdīgs karavīrs, žēlīgs un mīlīgs un

visādi teicams kungs, un lielmāte arī bija mīlīga, laipnīga, paze-

mīga dvēsele; bet lielskungs bija vairāk līksms un priecīgs savā

garā, turpretim lielmāte arvienu bēdīga un noskumusi.

Reiz viņi abi aizbrauca paciemoties pie radiem. Tad liels-

kungs braukdams vaicāja lielmātei: „Kam tu tāda noskumusi?"
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Šī atbildēja: „Ka nebūšu noskumusi? Mums visa diezgan
— bērnu vien nav, kam reizi bagātību atstāt."

„Nekas!" lielskungs apmierināja, „atpakal braucot, kas zin,

Dievs negādās."

Un patiesi! — uz māju braukdami satika laimi. Lielskungs
bija nopircis mazu līdaciņu un teica „Še, sieva, tā līdaciņa! Kad

mājā nobrauksim, apēdi viena pati to — būs labi."

Bet mājā lielmāte līdaciņu iedeva ķēkšai izcept. Ķekša cep-

dama nokoda pati kumosu, atdeva arī kuņai no astes spurām

mazu tiesiņu, bet pašu lielāko gabalu ienesa lielmātei. Un kas

nu notika? Rītā kuņai piedzima dēls — pilnīgs cilvēka bērns,
lielmātei piedzima dēls un ķēkšai arī piedzima dēls. Lielmāte

pieņēma visus trīs par saviem dēliem; un izaudzēja. Kad bija iz-

auguši, tad tēvs nopirka katram krietnu jājamo ērzeli un nu viņi

nojāja uz ķēniņa pilsētu. Tur pilsētā visi bija aplam noskumuši.

Tad lielmātes dēls vaicāja, kādēļ šie tādi bēdīgi esot?

„Ja, musu ķēniņam ir viena pati meita, un ta šonakt jāved
ezerā velnam atdot."

Lielmātes dels sacīja: „Par tik lielu nelaimi vien vel neva-

jaga bēdāties. Es tai lietai gribu līdzēt."

Šie atteic: „Ja tu varētu līdzēt, tad tu dabūtu pus valstību

un ķēniņa meitu par sievu."

Labi. Vakarā lielmātes dēls piejoza zobiņu un nojāja viens

pats uz ezeru, kur satika velnu ar piecām galvām. Velns, jāt-
nieku ieraudzījis, prasa: „Vai kumoss gatavs?"

„Gatavs!" šis velnam atbildēja. Nu velns skrēja un gri-

bēja lielmātes dēlu saplēst, bet tas kā savicināja zobiņu, tā vel-

nam visas piecas galvas nost. Velnu uzvārējis, viņš jāja uz pil-

sētu atpakaļ, teikdams, ka ķēniņa meita vairs nav jāved — velns

nokauts. Tad ķēniņš tūliņ atdeva pus valstības un glābto meitu

lielmātes dēlam, bet šis atsacīja, lai atdodot labāk meitu viņa brā-

lim, ķēkšas dēlam, kad atjāšot atpakaļ kādreiz; jo šimbrīžam tiem

esot vēl tālāks ceļš pa kājām.
Labi.

Nu jāja visi trīs brāli tālāk un nojāja uz citu ķēniņa pilsētu,

kur arī visi bija bēdīgi. Lielmātes dēls vaicāja, kādēļ šie tik no-

skumuši esot?

„Ja, musu ķēniņam ir viena pati meita, un ta šonakt vedama

uz ezeru velnam."

„Nekas!" šis atsacīja, „par to ne vajaga bēdāties, es jums pa-

līdzēšu."
Šie teica: „Ja tu varētu līdzēt, tad tu dabūtu pus valstības

un ķēniņa meitu par sievu."
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Labi. Vakarā lielmātes dēls piejoza zobiņu un nojāja uz

ezeru, kur satika velnu ar deviņām galvām. Velns, šo ieraudzījis,

prasīja: „Vai kumoss gatavs?"

„Gatavs!"
Nu velns skrēja un gribēja šo saplēst; bet tas, savicinajis

zobiņu, nocirta velnam galvas.
Nu ķēniņš atdeva lielmātes dēlam pus valstības un glābto

meitu vēl; bet šis atsacīja, lai labāk atdodot meitu viņa brālim

kuņas dēlam, kad atjāšot atpakaļ, jo šimbrīžam šiem esot cels pa

kājām. Labi.

Nu jāja visi trīs brāļi tālāk un nojāja uz trešu ķēniņa pilsētu,
kur arī visi bija bēdīgi. Lielmātes dēls vaicāja, kādēļ gan šie tik

noskumuši esot?

„Ja, musu ķēniņam viena pati meita, skaista jo skaista meita,

un tā šonakt vedama uz ezeru velnam."

~Nekas!" šis atteica, „nebedajaties, es jums palīdzēšu!"
Šie sacīja: „Ja tu varētu līdzēt, tad tu dabūtu pus valstības

un ķenina meitu par sievu."

Labi. Vakarā lielmātes dēls, zirgu pabarojis, apjoza zobiņu,
uzlika glāzi uz galda un piesacīja saviem brāļiem tā: „Nu, Drāļi,
šonakt man būs ko cīnīties, tādēļ vērojiet labi, ja šinī glāzē piens

pār malām puto, tad dodaties mierā, man labi veicas; bet ja asinis

pāri plūst, tad skrieniet, ko varēdami, uz mani un palaižiet ma-

nam piesietam zirgam pavadu vaļā, lai palīdz man karot."
To teicis, tas aizjāja uz ezeru. Nojājis tur — velns iznāca ar

divpadsmit galvām un uzsauca: „Vai kumoss iau gatavs?"

„Gatavs!"

Nu velns skrēja tādā skrējienā klāt, ka šis tik tik attapa zobiņu

izcelt un velnam pie laika pa galvām spert. Spēra vienreiz,

spēra otrreiz — desmit galvas novēlās gan, tās divi ne un ne.

Tad lielmātes dēls ātri jo ātri norāva labās kājas zābaku un pār-

svieda kreisajam plecam. Zābaks nokrita pie brāļiem, tie palika

modrāki un piepēži ievēroja, ka glāzei asinis plūst pāri. Nu brāli

skrēja lielmātes dēla kurnējām pavadu raisīt. Kumeļš, paticis

vaļā, klupa dēlam palīgā un nomina velnu. Tagad lielmātes dēls

jāja uz pilsētu atpakaļ ķēniņam ziņot, ka viņa meita glābta. Ķē-

niņš tūliņ atdeva pus valstības lielmātes dēlam un meitu par sievu

— tūliņ būšot kāzas rīkot! Bet lielmātes dēls atsacīja, šimbrīžam

lai kāzas vēl paliekot, šim papriekšu esot jājāj uz mājām pie tēva,

kad atjāšot atpakaļ — tad.

Labi. Lielmātes dēls ar brāļiem jāja uz māju. Bet ceļā viņš

piejāja pie vienas mājas, tā bija maza un ērmīga: ļogu nemaz ne-

bija, tikai pamazas durvis un tās pašas vēl aizslēgtas. Tā viņš

pieliecās pie atslēgas cauruma un skatījās, kas labs tur iekšā?

leraudzīja istabu, istabā uguni, pie uguns resnu, lielu mātīti, ap
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mātīti atkal cilvēku piecdesmit mazākais. Un tie tur runāja. Mā-

tīte sacīja gaudodama: „Lielmātes dēl', lielmātes dēl', kam tu

manu kungu nokāvi? Ja tu nebūtu nokāvis viņu, tad ķēniņa meita

tagad būtu pie mums. Bet gan es tevi dabūšu. Kad tavam jau-

nākam brālam, kuņas dēlam, būs kāzas, tad es palikšu par skaistu

mušu, gan tad parādīšu. Bet kas manus vārdus dzird un citam

stāsta, tas lai paliek līdz ceļiem par akmeni!"

To visu noklausījies, lielmātes dēls nebilda brāļiem ne vārda,
bet jāja tālāk. Jāja, jāja — ieraudzīja otru māju kas bija dru-

sku lielāka par pirmējo, bet arī bez logiem ar aizslēgtām durvim.

Nu viņš atkal pieliecās pie atslēgas cauruma un skatījās, kas te

labs iekšā? leraudzīja istabu — istabā uguni, pie uguns vēl jo
resnāku mātīti un ap mātīti cilvēku septiņdesmit mazākais. Un

šī mātīte gaudoja: „Lielmātes dēl', lielmātes dēl', kam tu manu

kungu, manu vīru, kam deviņas galvas bija un teicams spēks
kaulos — kam tu to nokāvi? Ja tu nebūtu nokāvis viņu nelaikā,
tad ķēniņa meita tagad būtu še pie mums. Bet gan es tevi dabūšu.

Kad tavam vidējam brālam, ķēkšas dēlam, būs kāzas, tad es pa-

likšu par zelta karoti, gan tad parādīšu. Bet kas manus vārdus

dzird un citam stāsta, tas lai paliek līdz pusei par akmeni!"

To noklausījies, lielmātes dēls aizjāja tālāk un ieraudzīja trešu

māju, kas bij lielāka par otrējo, bet arī bez logiem ar aizslēgtām
durvim. Viņš pieliecās pie atslēgas cauruma un skatījās, kas te

labs iekšā? leraudzīja istabu, istabā uguni, pie uguns loti lielu un

resnu mātīti un ap mātīti cilvēku savu simtu mazākais. Bet mā-

tīte gaudoja: „Lielmātes dēl', lielmātes dēl', kam tu manu kungu,

manu vīru, kam divpadsmit galvu vienam pašam bija un apbrīno-

jams spēks kaulos — kam tu to nokāvi? Ja tu nebūtu nokāvis

viņu nelaikā, ķēniņa meita tagad būtu še pie mums. Bet gan es

tevi dabūšu. Kad tev pašam, kāzas būs, tad es palikšu par zelta

aku pagalmā, gan tad parādīšu. Bet kas manus vārdus dzird un

citam stāsta, tas lai paliek pavisam par akmeni!"

To dzirdējis, viņš uzlēca zirgā un pārjāja ar brāļiem pie tēva.

Paciemojušies laiku, viņi jāja atpakaļ uz to ķēniņa pili, kur pir-

māk meitu bija glābis un nu kuņas dēlam, ar ķēniņa meitu rī-

koja kāzas. Sarīkoja, iesāka dzīrot, te — kur gadījusies, kur ne —

skaista, skaista mušiņa iesāka tik jauki dziedāt, ka nemaz at-

klausīties; bet lielmātes dēls pielēca ar zobiņu klāt un sakapāja

mušiņu gabalos. Kāzinieki saskaitās par to, kam tā vajadzējis
darīt? Un dusmās visi pārgāja uz mājām; bet šis atteica: „Kita

veseli! Kas darīts, tas darīts!"

Nosvinēja tam kāzas — nu jāja uz otru ķēniņa pili ķēkšas
dēlam svinēt kāzas ar to meitu, ko otrreiz bija glābis. lesāka dzī-

rot, pienāca ēdams laiks — te kur gadījusies, kur ne — brūt-

gāna ēdama traukā ierauga spožu, spožu zelta karoti. Brūtgāns



306

patlaban grib karoti ņemt, bet lielmātes dēls ar zobiņu aizsteidzās

priekšā un sakapāja karoti gabalu gabalos. Kāzinieki saskaitās

par to, kam tā vajadzējis darīt? Un dusmās visi aizgāja uz māju;
bet šis atteica: „Eita veseli! Kas darīts, tas darīts!"

Nosvinēja tam kāzas — nu jāja uz trešo ķēniņa pili pats sev

svinēt kāzas ar skaisto jo skaisto ķēniņa meitu, ko pēdīgā reizē

bija glābis. lesāka dzīrot — te piepēži pagalmā gadījās zelta

aka un visi skrēja to lūkot; bet pats brūtgāns pirmais pieskrēja
klāt un sakapāja aku gabalu gabalos. Kāzinieki par to nejauki
saskaitās, kam tā vajadzējis darīt? — Un visi dusmās aizgāja

projām; bet brūtgāns atteica: „Eita veseli! Kas darīts, tas da-

rīts! Gan atnāksit atpakaļ!"
Un patiesi! kāzinieki pagājuši gabalā, apdomājās, norem-

dēja dusmas un griezās atpakaļ, lai jele izstāstot ar labu, kam tik

skaistu aku kapājis gabalos?

Brūtgāns negribēja, negribēja teikt, pēdīgi kā apmākts, izstā-

stīja ari un — ko domāt — nu palika viscaur par akmeni. To redzē-

dami visi sabijās loti; bet ķēkšas dēls paņēma akmeni, pārnesa pie
sevim mājā un glabāja savā istabā. Pēc gada laika ķēkšas dēla

sievai piedzima dēliņš; un kad dēliņu kristīja, viņš paņēma to

uz rokām, paskatījās uz akmeni un sacīja līdzcietīgi: „Ai, liel-

mātes dēl', ai brālīti, kaut tu varētu runāt, tu arī priecātos man

līdz."

Un kā tos vārdus izteica, lielmātes dēls, nedzīvais akmens

patiesi iesāka runāt, sacīdams: „Nokauj savu dēlu, aptraipi ar

viņa asinim mani!"

Ķēkšas dēlam gan bija žēl, gan bija žēl dēliņu nomaitāt, bet

viņš tomēr darīja un aptraipīja ar bērna asinīm nedzīvo akmeni.

Un kā aptraipīja, akmens atdzīvojās, nokautais dēliņš atdzīvo-

jās —' nu bija izglābts lielmātes dēls, bija arī bērns.

Pec tam lielmātes dels aizgāja uz pili pie savas sievas un

dzīvoja laimīgi.

15. Ķēves dēls.

1. A. 303. 300. 313. J. Vilsons Nīgrandā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 115, 8.

Vienreiz viens kungs braucis pār upi un ieraudzījis mazu ziv-

tiņu ar spožām, spožām zvīņām. Uz zvīņām bijis rakstīts -

„Kas pirmais mani ēdīs, tam piedzims varens dēls!"

Kungam bērnu nebijis, viņš noķēris zivtiņu un licis meitai

izvārīt cienīgai mātei, noteikdams pie nāves, lai no viruma ne-

baudot. Meita izšķērž zivi, izlej samazgas ārā un sāk vārīt. Vēl
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nebija ne mutuļa metis, te ķēve, gar durvim staigādama, sāļumus

laizīdama, ielaiza pirmā arī zivs samazgas. Meitai atkal izšļācās
vāroties katls, tā iemērc pirkstu un arī pabauda dažus pilienus;
bet pati cienīgā nu tikai dabū no zivs tā trešā baudīt.

Un kas nu notiek? Pēc kāda laika ķēvei piedzimst pirmai
dēls — tas bija varens, meitai arī piedzimst dēls — bet tas jau
vairs nebija tik varens. Un cienīgai beidzot arī piedzimst dēls,
bet tas tikai tāds pats kā kurš katrs cilvēks.

Kad zēni bija lieli izauguši, tad tie aizjāj pasaulē un aiznāk

pie vienas pils. Tai pilī nebija neviena cilvēka un tomēr tur

viss bija apkopts: zirgi stallī nobaroti, gludeni nosukāti, istabā

galdi apklāti, gultas uzčubinātas — viss, viss, ko vien vēlies. Bet

ap pašu pili tecēja riņķī dziļa upe, pār ko bija celts košs tilts.

Vakarā tie divi aiziet gulēt; bet Kēvesdēls paņem suni un

gaili biedros, ielien patiltē un gaidīs, vai kāds pa nakti nerā-

dīsies.

Gaida, gaida — nemana neviena. Te īsi priekš pusnakts sāk

sunītis ņurdēt, gailītis kurkt un viens jājējs, uz tilta nostājies,
ievaicāsies: „Ko tu te ņurdi un ķirksti? Vai domā, ka man par

tevi kādas bēdas? Un ir, kad tu pats Kēvesdēls būtu, arī tad

tevis nebīstos."

To dzirdēdams Kēvesdēls, no patiltes iznākdams, nostājas

jājējam pretim: „Te es esmu! Ko vēlies?"

„Ko veļos? Es apputīšu versti zemes ar sudrabu, tev arī tas

jāspēj."

„Put vālam!"
Un jājējs — tas bijis velns — appūta veselu vetrsti ar su-

drabu. Nu pūta Kēvesdēls, bet tas appūta veselu versti ar zeltu

un pārspēja velnu.

Tagad velns gāja spēkos un iedzina uz pirmā sitiena Kēves-
dēlu līdz auklu vietai; bet Kēvesdēls velnu papriekšu līdz ceļiem

un tad uz trim sitieniem līdz kaklam. Beidzot vēl nocirta velnam

galvu un tad lēnā garā iegāja pilī, kur sagulēja līdz lielai gaismai.
Otru vakaru Kēvesdēls piespieda meitas dēlu tiltu apskatī-

ties; bet tas, diedelnieks, paskatījās, paskatījās tādu brīdi, un tad

ievilkās šķūnī salmos snaust. īsi priekš pusnakts Kēvesdēlam

prāts nav mierīgs — ies apskatīties, kā šim labi klājas. Aiziet —

ne tev viena meitas dēla, ne šī, ne tā — uzticies nu tādam. Ko

nu? Stājas pats vietā. Nav labi apgriezies, sunītis jau ņurd,

gailītis kurkst un viens ievaicāsies: „Ko tu te ņurdi un ķirksti?
Vai domā gan, ka tev, Kēvesdēl', izdosies ir mani pagūt, tāpēc

ka vakar manu brāli nokāvi?"

Bet Kēvesdēls to nemaz neklausās, nostājas jājējam pretim
un nu spēkojas tāpat kā vakar. Beidzot Kēvesdēls, velnu līdz
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kaklam zeme iedzinis, nocērt tam kaklu un tad ieiet pilī, kur saguļ
līdz lielai gaismai.

No rīta, brokastu ēdot, viņš apvaicāsies meitas dēlam, vai

uz vakti būdams, šis neesot dzirdējis trokšņa?

„Ne, ne — itin neka ļauna nemanīju!"

„Ja, ja, ticams gan, ka nebūsi manījis nekā ļauna. Kādi ļau-
numi tad nu migacim gadīsies? Bet to jums abiem pasaku: uz

jums palaisties nevaru ne par naga melnumu, tādēļ nākamu nakti

iešu pats uz tiltu. Tomēr šoreiz drošības labad atstāšu jūsu ziņā
divus traukus. Vienā ieliešu ūdeni, otrā vīnu, un tad nu, nomodā

palikdami, vērojiet uzmanīgi! Ja ūdens paliek par vīnu un vīns

par ūdeni, tad esmu briesmās, tad steidzaties man palīgā."

Labi, labi — to viņi izdarīšot gan!
Un novakara Kēvesdēls atkal paņēma sunīti un gailīti un aiz-

gāja savā patiltē.

Ap pusnakti izdzirst jājam pār tiltu, ka tilts brakšķēt brakšķ.
Tūliņ arī sunītis ieņurdas, gailītis iekurkstas, bet jājējs saka: „Ko
nu ņurdi un ķirksti? Kad tu ir pats Kēvesdēls būtu, ir tad tevis

nebīstos."

Kēvesdēls, to dzirdēdams, iznāk no patiltes: „Ko gribēji?
Te esmu!"

„Pagaidi, kundziņ!" velns (jajejs) iebļāvās, „divus dēlus man

nokāvi, bet nu nokaušu tevi pašu!"
Šis velns bijis īsts bļauris ar trim galvām un neganti zvēro-

šām acim.

Un ta nu tulin abi nostājušies viens otram krūtīs. Velns iesau-

cies: „Pūt sudrabu!"

Kēvesdēls atteicis: „Put pa priekšu!"
Un velns pūtis ari un apputis trīs jūdzes ar sudrabu: bet Kē-

vesdēls saspēries un appūtis piecas jūdzes ar zeltu.

Tagad velns gājis spēkos un iedzinis Kēvesdēlu uz pirmā si-

tiena līdz ceļiem. Nu Kēvesdēls sapratis: joki nav — tādēļ sa-

cījis: „Man zābaks tik neganti grauž kāju, ka nemaz stingri no-

stāvēt."

Lai novelkot zābaku, velns atsaka. Bet Kēvesdēls to tikai

vēlējies. Viņš norauj zābaku un aizsviež tik sparīgi uz pili, ka

pilij visi deviņi skursteņi nogrūst.

„Nu taču viņi atplētis acis, tie diedelnieki," Kēvesdēls domā,
bet nekā. Abi biedri guļ šņākdami, lai tur gāžas, kas grib, un

nemaz neredz, ka traukos ūdens par vīnu palicis un vīns par

ūdeni.

Brīdi izgaidījies, nevar palīdzības sagaidīt, ies atkal spēkos.
Bet šoreiz velns iedzen Kēvesdēlu līdz jostai un Kēvesdēls velnu

līdz ceļiem. Neko darīt — jāsaka, ka arī otrs zābaks kāju grauž.
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Novilks nu to zābaku un sviedīs uz pili. Pilij nogāžas viss jumts,
kas par sviedienu; bet šie kā gul, tā gul.

Brīdi izgaidījies — cik ilgi gaidīsi? Jāiet atkal spēkos. Bet

šoreiz velns iedzen Kēvesdēlu līdz kaklam zemē un Kēvesdēls
velnu tikai līdz jostai. Labi redz: viens vairs atkeparāties nevar,

tādēļ saka: „Pagaidi, pagaidi drusku, man kakla drāna neganti

grauž, noraisīšu."

Kēvesdēls noraisa kakla drānu un drāž to pašu uz pili, bei-

dzamos spēkus saņemdams. Kakla drāna sagāž pili pavisam un nu

šie, miega pūžņi, atmodīsies gan vienreiz. Vai akls! — pieskries

traukus skatīties: vīns pārvērties par ūdeni, ūdens par vīnu un

tā griežas un tā maisās itkā verdots ūdens katlā. Šie tīri pār-

bīstas un steidz palīgā. Aizskrien — Kēvesdēls līdz kaklam zemē.

Ko nu gaidīt? Klūp velnam mugurā un tad pa trim kopā no-

beidza gan rezgali.
To padarījuši, visi trīs likās gulēt un sagulēja līdz lielai gais-

mai.

Tad Kēvesdēls sacīja ta uz saviem biedriem: „Sedlosim

zirgus un jāsim no šejienes projām!"

Labi, Sasedloja zirgus. Bet Kēvesdēls vēl paņēma uz sava

zirga trīs mucas siļķu un tad visi aizjāja pār tiltu. Tilta galā

Kēvesdēls atkal sacīja: „Vai ziniet ko? Jūs man līdza neizjāsit

tikpat — man jāsteidzas, cik ātri vien varu, tādēļ griežaties, uz

kurieni pašiem iepatīkas, es jāšu viens pats savu ceļu."

Labi. Šie miera un ta nu izšķiras.

Bet Kēvesdēls vēl nebij pajājis ne labā gabalā, te izdzird aiz

muguras it kā kad auka, vai viesulis celtos, tik dobji sāk rūkt.

Paskatās atpakaļ — ierauga: velna māte šņākdama nāk pakaļ.
Nu satvēr pirmo mucu sijķu un dnāž to pašu velna mātei rīklē. Šī

norij arī* ka nemaz gandrīz neiešķaudās un vēl nedomā atkāpties;
bet drīzi jo drīzi sāļais kumoss taču sāka veceni slāpināt un gribot
negribot bija jāmeklē lakt.

Kamēr šī tur laka, Kēvesdēls atkal jau gabalā. Bet velna

māte, visus strautus izlakusi, vēl dzinās otrreiz pakal. Nu Kēves-
dēls pagrāba otru mucu siļķu, iedrāzdams neģēlei rīklē. Atkal

velna mātei bij jālok, un šoreiz tā izlaka visas upes un tad dzinās

trešreiz pakaļ. Bet Kēvesdēls iedrāza trešo mucu siļķu rīklē.

Tagad velna mātei bij slāpes bez gala, viņa izlaka visus ezerus,

kamēr atlakās, un tad atkal dzinās pakal.
Bet Kēvesdēls par to pastarpu bija iejājis vienā smēdē pie

kalēja. Tomēr ir te velna māte atjoza, sākdama smēdes jumtu

graut. To kalējs nevarēja vēlēt, viņš sacīja: „Lai paliek jumts!
Grauz labāk pamatā caurumu un pabāz mēli te smēdē, tad uzlikšu

Kēvesdēlu tur virsū un tu viņu dzīvu ierausi rīklē."
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Tāds padoms velna mātei patika, ātri ātri tā izgrauza pamatu

un iešāva mēli. Bet nu Kēvesdēls pasmiedamies pienagloja ar sa-

karsētu dzelzi velna mātes mēli pie zemes un tad pārvarēja ne-

gantnieci viegli jo viegli.
Laiku pabijis pie kalēja, Kēvesdēls atkal aizgāja pasaulē.

Gāja, gāja — beidzot iegriezās vienā pilī, kur salīga par nama

puisi. Bet otrā trešā dienā pils kungs sacīja: „No šī brīža tev

cita darba vairs nedošu — tikai jāapkopj divi lopi: viens zvērs

un viena ķēvei. Zvēru tu barosi ar auzām, bet ķēvi ar maitas

galu. Un šos lopus kopdams, neej nekad ēzdams kūtī, to neaiz-

mirsti! Tad še tev vēl divas atslēgas no divām akām; tā viena

atslēga ir ūdens akas atslēga, tur tu vari atslēgt un ūdeni smelt,

kad tikai ievajagas. Bet otras akas atslēgu pieglabā cieši un ne-

kad neiekāro šo aku atslēgt, ir paskatīties tanī nedrīksti."

Labi. Viņš pielūkošot gan pa prātam izbēdāt.

Ta pagāja mēneši. Un ik kungs pārradās — daudz viņš maja

nestāvējis — ik atrada visu labākā kārtībā.

Te vienu rītu — kas ir? Kēvesdēls aizgulējies. Nu tu ne-

laime! Pamožas — saule jau brokasta laikā un lopi kaut jele

viens kopts būtu. Nu lēks, nu pakamps brokasta tiesai tāpat ga-

baliņu maizes un ēzdams steigsies uz kūti. Bet kas par brīnu-

miem? leiet ēzdams kūtī — ķēvei mēle atraisījusies — sāk runāt

cilvēku valodā, lai dodot jele lūdzams viņai labāk auzas un zvē-

ram maitas galu!

„Lieļa baža man!" viņš domā, „došu arī!" un tā iedod zvē-

ram maitas galu, šij auzas. Bet kas nu bij par jokiem? Zvērs

nav vēl labi saēdies, jau delamais klāt un nīkst un nīkst acim

redzot, kamēr palika ceļams un nosprāga.

Tomēr ķēve, to visu redzēdama* palika nemierīga. Viņa
saka savam kopējam: „Mums jābēg! Teci tādēļ mudīgi aizliegto
aku atslēgt. Tur atradīsi šķīstu zeltu iekšā. Pamērc zeltā roku

un noglaudi sev matus, tad tie paliks par zeltu un laistīsies spo-

žumā. Ir otrreiz iemērc roku zelta šķīstumā un paberzē krūtis,

tad krūtīs tev gadīsies spoža zvaigzne. Beidzot paņem vēl līdz

suku, susekli, putekšlu rīksti, segu un sēdies tad man mugurā,

lai varam bēgt no šejienes. Bet ja tev kāds pakal dzītos, tad

pirmāk nosvied suku, pēc tam susekli, putekšlu rīksti un vispē-

dīgi segu — gan būs labi."

zināms, nekavējās arī, atslēdza aku, noglaudīja

matus, paberzēja krūtis, paņēma līdzņemamās lietas, sēdās ķēvei

mugurā un aizjāja aulekšiem, ka zelta mati un zelta zvaigzne
krūtīs vien tikai nozibēja.

Bet ne visai ilgi, pils kungs arī pakal un turpat jau gandrīz

gandrīz min papēžus. Kēvesdēls nosvieda suku. No sukas iz-



311

cēlās augsti kalni un dziļas gravas. Kamēr nu pils kungs kal-

niem un gravām pārmocījās — kur šie jau — gabalā. Tomēr ne

visai ilgi, panāca atkal.

Tagad Kēvesdēls nometa susekli. No susekļa izcēlās biezi,
biezi krūmi un brikstalas, ka ne pelīte nevarēja izsprausties. Ka-

mēr nu pils kungs pa brikstalām izmocījās — šie atkal gabalā. To-

mēr pils kungam vins paņēmiens — panāca atkal bēdzējus.
Nu Kēvesdēls nometa putekšlu rīksti. No rīkstes izcēlās liels

biezs mežs ar tādām lūžņām, ka ne cilvēks, ne lops cauri tikt.

Kamēr nu pils kungs biezumiem izspraudās — šie atkal gabalā.
Tomēr pils kungam viens paņēmiens — panāca atkal bēdzējus.

Tagad Kēvesdēls nometa segu. No segas gadījās bez gala
liels ezers. Pils kungs atloba pie ezera — nevarēja pāri tikt. Ko

cita darīt? Jozīs gar krastu ezeram apkārt. Skrēja, skrēja lielu

laiku aizelsies, bet kā nav ezeram gala, tā nav. Beidzot vīrs

saspērās un raudzīs citādi: — likās līdz ausim ūdenī un nu peldēs
ezeram pāri. Bet taī pašā brīdī sacēlās liela stipra auka un tā nu

turējās peldētājam pretim. Ik šis gabaliņu būtu papeldējis, ik auka

atsvieda atpakaļ, kamēr lielo peldētāju pagalam nogurdināja un

nogremdēja dzelmē.

To redzēdams, Kēvesdēls prieka gavilēja, jo nu vienreiz bija
miers gan pašam atpūsties, gan ķēvi atdusināt.

Labi — tas nu viss brangi. Bet kad nu atdusas brīdis bija aiz-

tecējis un Kēvesdēls atkal savu ķēvi gribētu sedlot, te itin piepēži

ķēvei cits kas iešāvies prātā. Lai nesedlojot vis vairs viņu, bet

lai labāk nocērtot ar zobiņu viņai kaklu!

„Kas tas par lietam?" Ķēves dels vai pārbrīnās, „es iešu labu

ar ļaunu atmaksāt!"

Bet ķēve tikai skubina: „Cert, cert, ko kavējies, ja gribi mani

pestīt!"
Neko darīt — cirtīs arī. Un kā nu nocērt — vai tie nav silti

brīnumi? Ķēve pārvēršas par skaistu princesi, patencinādama:

~Labi, ka klausīji man! nu esmu atpestīta, jo pils kungs, mani zag-

dams, nobūra mani un ieslodzīja savā stallī. Esmu ķēniņa meita."

Un nu Kēvesdēls pārveda princesipie tēva un atdeva viņam
meitu. Bet princeses tēvs sacīja: „Tapēc ka esi izglābis manu

bērnu no nezaņķa, es tev viņu atdošu par sievu — tu būsi mans

pēcnācējs."

2. A. 3018. 302. 0. Kanaviņš ar Nesleri Gulbenē. LP, VI, 115, H.

AŠ, 11, 92b.

Vienam tēvam bijuši trīs dcli. Un tie nopirkuši vienu ķevi,
sākuši ar to cītīgi pelnīties un palikuši dikti bagāti. Beidzot, kad
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nu tik tālu bij tikuši, dēli ielaiduši ķēvi pagrabā, nolikuši priekšā

daudz siena, āboliņa, ūdens un teikuši: „Lai nu ķēve1 atpūšas!"

Bet — brīnumi, tavi brīnumi! Pēc kāda laika ķēvei ticis dēls

un varens dēls pavisam. Divdesmit gadi saturējusi dēlu pie sevis

pagrabā un nemaz nelaidusi laukā. Bet, nezin, vienreiz taču izticis

no pagraba un tā tūliņ prom pie kalēja: lai šam kūju kaļot, birkavi

seši smagumā! Labi! Kalējs izkalis. Bet dēls nu sviedis kūju

gaisā un pats paskrējis apakšā, kad kritusi zemē. Kūja uzkritusi

uz galvas un sašķīdusi. Neko darīt — licis kalējam citu kūju kalt,

bet šoreiz divpadesmit birkavi smagu. Nokalis, atkal sviedis gaisā,

atkal paskrējis apakšā, bet šī, divpadesmitniece, vairs neplīsusi vis.

Tad dēls teicis kalējam: ja šis gribot, tad lai nākot šam līdz.

Kalējs labprāt. Gājuši, gājuši — satikuši Akmeņukalēju. Dēls

teicis: ja šis gribot, tad lai nākot šiem līdz. Akmeņukalējs labprāt.

Gājuši, gājuši — satikuši Lielūsi. Dēls teicis Lielūsim: ja šis gri-

bot, tad lai nākot šiem līdz. Lielūsis labprāt. Gājuši, gājuši —

dagājuši pie loti smukas pilsētiņas. legājuši iekšā — neviena cil-

vēka nebijis pilsētiņā; bet visi galdi bijuši apklāti ar dārgiem gald-

autiem, visādiem labiem ēdieniem un dzērieniem.

Paēduši, padzēruši — tie trīs vakarā iegājuši pils dārzā gulēt,
bet Kalējam bijis jāpaliek pilī nomodā pa to nakts melnumu. „Kas

darāms, tas darāms," Kalējs domājis un stāvējis. Te uz reizi ap

pusnakti ieskrējuši pa logu trīs balti gulbji, palikuši par ķēniņa

meitām, klājušas galdus, likušas ēdienu un rīkojušās kā lielākās

saimnieces. Bet tikko neviļot ieraudzījušas Kalēju kaktā, tūliņ

ņēmušas to aiz ausim, savelējušas pa muguru un izmetušas laukā.

Rītā, citi biedri pieceldamies, ieraudzījuši šo tādu slimu un vaicā-

juši, kas šam noticis? Kalējs stāstījis ka šam galva sāpot; bet ne-

teicis citiem nekā par nakts nolikumu.
Nu šie atkal visu cauru dienu dzīvojuši pa pili un vakarā bijis

jāpaliek Akmenukalējam nomodā. Bet tam tāpat izgājis kā Kalē-

jam. Trešo nakti bijis jāpaliek Lielūsim nomodā. Bet ķēniņa mei-

tas izpērušas Lielūsi un viņa garās ūsas palikušas apakš pils pakša.
Lielūsis nu rāvies kā traks un izraustījis sev gandrīz visu ūsu.

Rītā citi biedri vaicājuši, no kā šam tik retas ūsas palikušas? Šis

izmelojies, ka pats īsa laika pēc esot izplūkājis. Tie divi biedri

gan zinājuši, ka šis tīšām melo, bet dēlam neko nestāstījuši. Ceturto

nakti bijis jāpaliek dēlam nomodā. Tas paņēmis savu birkavnieci

un iegājis pilī. Ap pusnakti atkal gulbji ieskrējuši pa logu, pali-
kuši par ķēniņa meitām un ņēmušas šo cieti. Bet dēls izstiepis kūju
un sācis ar to ķēniņa meitas griezt riņķī. Šīs griezušās, griezušās
— pēdīgi apskurbušās un ņēmušās lūgties, lai laižot vaļā. Dēls

palaidis tās divas, bet tai trešā iemīlējies, to nelaidis.

Bet tas ķēniņš, kas par tam trim meitām zinājis, velti izgaidī-

jies trešo pārnākam. Pēdīgi, kad nevarējis vairs sagaidīt, sadus-
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mojies un sūtījis lielu karaspēku pakal. Tomēr dēls neatdevis vis

karaspēkam meitu, viņš paķēris kūju un apsitis visus karavīrus,

tikai vienu vienīgu nenositis, lai ķēniņam kāds ziņu aiznestu. Nu

ķēniņš dikti sadusmojies un sūtījis vēl otru karaspēku, bet tam tā-

pat klājies. Tad ķēniņš vēl diktāki noskaities un atjājis pats dēlu

pārmācīt. Viņš bijis loti stiprs — tas ķēniņš. Dēls, stipro ķēniņu

redzēdams, iespraudis nazi šķīvī un sacījis uz saviem biedriem:

„Kad es nu karošu, tad skatāties uzmanīgi: ja asinis sāk skriet

šķīvī, tad nākiet man palīgā."

Ilgi nu abi kāvušies; te uz reizi pilns šķīvis pieskrējis asiņu.

Biedri manījuši: labi nav! un skrējuši palīgā, bet kamēr aizskrē-

juši, jau par vēlu: dēls bijis beigts.
Tomēr ķēve, dabūjusi zināt, ka šas dels esot nokauts, atskrē-

jusi, dabūjusi dzīvības zāļu un atdzīvinājusi šo.

Nu dēls samācījis meitu, lai aizejot pie ķēniņa par slimu un

lai soloties mirt, ja neteikšot, kur ķēniņa dzīvība stāvot. Meita

aizgājusi tik slima, tik slima un vienmēr vaicājusi, kur ķēniņam
dzīvība stāvot. Ķēniņš gan negribējis teikt, bet, kad meita tai-

sījusies mirt, tad pateicis arī: vina dzīvība esot vienā akmenī, un

tai akmenī esot vilks, un tai vilkā esot lapsa, un tai lapsā esot

zaķis, un tai zaķī esot pīle, un tai pīlē esot ola, un tai olā, esot tā

dzīvība.

Labi! Līdz ko dēls to zināt dabūjis, tūliņ aizsteidzies pie ak-

meņa. Bet pie tā akmeņa bijis par sargu liels auns. Dēls sacījis
aunam: ja šis šam pārsitīšot to akmeni, tad šis šam ragos ielikšot

goda zīmi. Auns, priecīgs par goda zīmi, atskaitījis desmit solu un

licies ar ragiem akmenī, un tūliņ pamanījis jau drusku vilku. Vēl

devis otru, trešu reizi akmenim, akmens izjucis un dēls ar nazi pār-

griezis vilku, lapsu, zaķi, bet pīle pasprukusi. Nu novēries pakal
un redzējis, ka pīle nolaidusi olu ezerā.

Dēls aunam uzlicis lupatu uz ragiem un teicis: „Ta tava goda
zīme!"

Auns par tadu goda zīmi lēkājis priecīgi.
Bet kamēr šis tur lēkājis, dēls steidzies uz ezeru un ieraudzī-

jis krasta mala vērsi. Solījis vērsim arī goda zīmi, ja iespēšot
ezeru izdzert.

Vērsis sācis dzert un izdzēris gandrīz vai visu ezera ūdeni.

Bet tad sākuši nākt vēži no ezera dibina, lūgdamies, lai jele laižot

ūdeni atpakaļ ezerā. Dēls teicis: ja šie šam iznesīšot to un to olu

no ezera dibina, tad šis ūdeni laidīšot atpakaļ.
Vēži mierā, tūliņ iznesuši olu un atdevuši dēlam. Dēls licis

vēršam ūdeni laist atpakaļ; un līdz atlaidis — dabūjis apsolīto
goda zīmi.

Bet tad dels ar olu aizsteidzies uz pilsētiņu atpakaļ un sācis par
jaunu ar ķēniņu kauties. Kāvušies, kāvušies — jau atkal dēlam
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sācis nelabi klāties; bet līdz tas arī noticis, ta sviedis ķēniņam ar

olu krūtīs — ola saplīsusi un ķēniņš nobeidzies.

Nu dels apprecējies ar to meitu, kas viņam izlīdzējusi un pa-

licis tur par valdnieku.

Piezīme. [Cita Gulbenes varianta teikts], ka ķeve barojusies ar

ūdeni un smiltim, viņas dēlu saukuši par Lāčaustiņu Jāni.

3. A. 303. 300. 301A. 513A. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 26. AŠ, 11, 92c.

Vienam ķēniņam nebijuši bērni. Viņš sadusmojies uz ķēni-

ņieni, uzcēlis sārtu un teicis, lai vedot ķēniņieni dedzināt. Labi.

Veduši. Bet pār upi ejot, zelta zivtiņa izlēkusi, teikdama: „Izvāri

mani, apēdi mani, tad dēlu piedzīvosi."

Paņēmuši zivtiņu un veduši ķēniņieni atpakaļ.
[Zivi devuši ķēkšai vārīt. Ķēkša nokasījusi zvīņas, izmetusi

ara, bet tas ielaizījusi ķeve. Pati ķekša, zivi vārīdama, ari drusku

pasmeķējusi,]
No zivs nu piedzimuši trīs dēli: ķēniņienei, ķēkšai un ķēvei.

Ķēves dēls esot bijis ar zelta matiem; arī gudrāks un stiprāks par

tiem diviem bijis.

Vēlāk, pasaulē iedami, viņi nonākuši vienā pilī, kur ķēves

dēls, Zeltmatis, uz tilta pārvarējis velnus. Ar beidzamo velnu

cīnīdamies, viņš pilī nolicis savu kakla drānu. No drānas tecējušas
asinis un abi pusbrāli, to redzēdami, skrējuši palīgā.

Otrā dienā Zeltmatis jājis ar pusbrāļiem prom; bet ceļā atmi-

nējies, ka aizmirsis savus cimdus pilī. Pusbrāli pagaidījuši un šis

jājis atpakaļ. legājis pilī paslēpus un dzirdējis, ka velnu meitas

ar velnu māti runājušas trīs brāļus ceļā maitāt. Viena palikšot par
treknu āboliņu lauku. Ja brāli zirgus āboliņā ēdināšot, tad viņas

piekļūšot un atriebšoties par tēvu nāvi. Otra atkal palikšot par

dzidru avotu. Ja avotā zirgus dzirdināšot, tad šīs atriebšoties.

Bet velnu māte solījusies brāļus dzīvus norīt. Zeltmatis to noklau-

sījies, paņēmis cimdus un steidzies pusbrāļiem pakal izteikt, kas

nu gaidāms.

Ja nu tā, pa tādam gabalam, gadījies treknais āboliņš. Bet

Zeltmatis uzcirtis ar zobiņu krustu āboliņa laukam, tas palicis par

vecu kūlu.

Pa gabalam gadījies avots. Tam arī uzcirtis krustu — palicis

par dumbru. Bet nu velnu māte uzbrukusi, nolikusi vienu lūpu pie

zemes, otru pie debesim un gaidījui jājējus taisni rīklē iejājam.
Bet Zeltmatis iemetis šai darvas mucu rīklē. Šī norijusi klunks!

un lielījusies, ka jau vienu apēdusi. Tā viņš iemetis trīs darvas

mucas un velnu māti piekrāpis. Nu jājuši tālāk, gadījusies smēde.

legājuši smēdē — dzird: velnu māte vēl poš pakaļ. Atskrien pie

smēdes, atkal noliek vienu lūpu pie zemes, otru pie smēdes palodēs
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un gaida šos iznākam. Bet Zeltmatis nodedzinājis savu dzelzs

nūju 30 birkavu smagu un karstu iegrūdis velnu mātei rīklē. Šī

atlaidusies un nezin, kur palikusi.
Nu jājuši tālāk un uzjājuši vecu pili, kur apmetušies. Šinī

pilī divi pusbrāļi iet medīt, trešais paliek ēst vārīt.

[lenāk mazs vīriņš ar garu bārzdu un vienu dienu saper vienu

pusbrāli, otru dienu otru. Trešā dienā Zeltmatis paliek mājā
ēdienu vārīt, abi pusbrāļi aiziet medīt. Mazais vīriņš grib pērt ari

Zeltmati, bet šis saņem vīriņu cieti un iedzen viņa bārzdu ar vadzi

kokā. Vīriņš aizbēg ar visu koku un noslēpjas kādā alā.]
Tur Zeltmatis ielaižas apakšzemē, izpestī ķēniņa meitu un pats

vēlāk iztiek laukā ar ērglieni. Bet pusbrāli tamēr pārveduši meitu

pie tēva, ķēniņa.
Bet virszemē atkal ticis, Zeltmatis ķēniņa pili — tā ķēniņa,

kam tā izpestītā meita piederējusi —

nevar vis tik ātri atrast, ilgi

.maldās. Un maldoties viņš vienā vietā ieraudzījis Dzēsēju. Dzē-

sējs stāvējis dīķī un tikai lējis lielai lielai ugunij virsū, gribējis ap-

dzēst. Bet Zeltmatis uzsaucis Dzēsējam: „Nāc man labāk līdz!"

un šis gājis arī.

Gabalu tāļāk ieraudzījis lielu vīru jājam ar pātagu rokā. Tas

bijis Pļiušķinātājs. Kad Pliušķinātājs pliušķinājis savu pātagu, tad

visas malas nodrebējušas un nezvēri, tie niknākie, aizbēguši. Zelt-

matis uzaicinājis arī šo biedros un šis jājis arī labprāt līdz.

Gabalu tālāk saticis Bāzēju ar pauniņu. Tai pauniņā varējis
visu pasauli sabāzt. Arī Bāzējs gājis Zeltmatim līdz. Gabalu

tālāk saticis Klājēju ar lielu apsegu. Tas varējis ar savu apsegu

visu pasauli apklāt. Arī Klājējs gājis Zeltmatim līdz.

Gājuši, gājuši visi pieci — beidzot atraduši to ķēniņu, kam

to meitu apakšzemē glābis. Bet ķēniņš neticējis, ka šis tas glā-

bējs. Un kad nu vēl daudz tur uzplijies, tad ķēniņš sadusmojies un

laidis visus savus zvērus no pagraba šim virsū. Tomēr Pliušķi-

nātājs tikai drusku papliušķinājis pātagu, zvēri aizgājuši klupdami,
krizdami. Prasījis atkal meitu. Ķēniņš teicis: „Ja tu vari visu

manu mantu tad varbūt meitu došu."

Labi. Bāzējs sācis bāzt un sabāzis visu ķēniņa mantu savā

paunā. Prasījis atkal meitu. Ķēniņš teicis: „Ja tu vari pārsegt
visus manus laukus, tad, varbūt, meitu došu."

Labi. Klājējs sācis klāt un apklājis ar savu apsegu visus ķē-

niņa laukus. Prasījis atkal meitu. Ķēniņš teicis: ~.Ja tu vari manā

šķūnī nakti pārgulēt, tad tiešām meitu atdošu."

Labi. legājis šķūnī gulēt. Bet ko ķēniņš dara? Pielaidis

šķūnim uguni, lai Zeltmatis sadegtu. Tomēr Dzēsējs izglābis, ie-

bridis dīķī un tikai lējis ūdeni ugunī. Uguns aprijusi gan šķūni, bet

Zeltmatis apakš ūdens strūkles palicis sveiks un vesels.

Nu ķēniņš atdevis Zeltmatim savu meitu.
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4. A. 303. 300. P. Putniņš Kroņa-Sesavā, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 115, 11c. piez.

Vienai saimniecei nebijis neviena bērna, vīrs patlaban vēl

nomiris. Te viņa braukusi uz pilsētu iepirkties. Atpakaļ brauk-

dama pa upi, redz vienu zivi malā. Līdzbraucējs puisis gājis kert,
zivs nelaidusies rokā. Gājusi pati saimniece, tai ja.

[Saimniece dod zivi meitai izvārīt. Nokasītas zvīņas ieēd ķeve

un pašu zivi nosmēķē arī meita.ļ
No zivs viruma ķēvei, meitai un saimniecei piedzimuši dēli,

un saimnieces dēls bijis tas stiprākais.
[Kad dēli pieauguši, viņi gājuši pasaulē laimes meklēt. Viņi

dabūjuši dzirdēt, ka velns nozadzis kāda ķēniņa meitu, grib uz-

meklēt velnu mājokli un atsvabināt princesi. Stiprajam ar biedru

palīzdību izdodas velnu nogalināt un meitu izglābt. Vēl uzmācas

stipriniekiem trīs velna meitas, bet saimnieces dēls, izzinājis viņu
nodomus, nogalina arī viņas.]

16, Ķēves dēls Kurbads.

1. A. 303. 300. A. Kreicbergs Dzirciemā. LP, VI, 115, 18a.

Reiz dzīvoja labi pavecs kungs. Viņam nebija neviena bērna

un viņa vecais, nespēcīgais sulainis arī gribēja atstāties. Tad kungs
sulainim sacīja: „Paliec man dēla vietā!"

„Vai, kungs, kā es, vecs vīrs, vairs varu dēla vietā palikt?
Ja gribat dēlu, tad ieliekat tīklu dīķī. Rītu tur būs iekšā viena zivs,

un, kas šo zivi ēdīs, tam būs dēls."

Kungs nu lika vakarā ielaist tīklu dīķi un otrā rītā izvilka

vienu zivi, ko meitai tūliņ pavēlēja izvārīt cienmātei. Labi Meita iz-

gāja ārā, nokasīja zivij zvīņas un uzlika vārīt. Bet tamēr iznāca

no zirgu staļļa vecā ķēve un uzēda zvīņas; meita atkal zivi izvā-

rījusi, ielēja bļodā, apņēma ar pirkstu gar bļodas malu, nolaizīja un

tad ienesa ēdienu cienmātei.

Otra rīta bija muiža trīs jaunas radības: ķēvei bija dels, est-

vārītājai meitai dēls un cienmātei arī dēls.

Bet nb visiem jaunkundziņiem pārākais bija ķēves dels Kor-

mats, tas bija stiprs, gudrs un izveicīgs.
Divdesmito gadu sasnieguši, visi trīs aizjāja. Ēstvārītājas un

cienmātes dēli ņēma melnus jājamos ērzeļus; Kormats jāja ar savu

pašu māti. Jāja, jāja — aizjāja pie lielas, smukas pils un palika

par nakti; bet vienam no viņiem bija jāstāv pie tilta uz vakti un

ēstvārītājas dēls aizgāja pirmais.

Keve turpretim sacīja savam dēlam: „Glabies tu šonakt pats
sevi un glābi arī savus brāļus, jo ap pusnakti nāks viens no šīs
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pils īpašniekiem maja. Nocērt tam labo ausi, tad viņš bus pa-

galam."
Kormats ap pulksten 11. aizgāja uz tiltu un atrada, ka ēstvā-

rītājas dēls bija iesnaudies cieti jo cieti. Patlaban nāca vīrs ar

sudraba bruņām. Kormats tam metās virsū, nocirta papriekšu

labo ausi un tad nokāva pavisam.
To padarījis, Kormats gāja atpakaļ uz pili un gulēja līdz rītam.

Bet rītā pārnāca ēstvārītājas dēls, brīnīdamies, ka viens nokauts

vīrs sudraba bruņās guļot uz tilta.

Otrā naktī cienmātes dēls gāja tiltu apsargāt. Bet ķēve sa-

cīja savam dēlam: „Šonakt nāks vīrs zelta bruņās, tādēļ turies, cik

vari! Ja tu viuu nenokausi, tad viņš apkaus jūs visus. Tomēr ne-

bēdā neko! Kaujoties iesaucies tikai: „Bārdul!" tad viņš paskatī-
sies atpakaļ un tu pārvarēsi to."

Tumsai metoties, Kormats atkal aizgāja uz tiltu un atrada cien-

mātes dēlu snaužam. Bet tālumā Kormats īredzēja kautko spožu

atspīdam. Spīdums nāca arvienu tuvāki, kamēr drīzumā viss tilts

atspīdēja: tas bija svešņieks zelta bruņās. Kormats sāka sisties ar

to; bet zelta bruņas tikai noskanēja vien un Kormata zobins ik

uz sitiena atsprāga atpakaļ. Jau Kormats sāka nokust un domāja:

„Labi vairs nebūs!" Te atminējās iesaukties: „Bārdul!" Preti-

nieks tā vārda pēc tūliņ sabijās, paskatīdamies atpakaļ; bet Kon-

mats tai pašā brīdī cirta šim pa kaklu, ka galva kā kamols aizvē-

lās projām. Nu Kormats pārgāja pilī gulēt. Rītā pārnāca cien-

mātes dēls brīnīdamies, ka nekā neesot redzējis. Kormats to ne-

ticēja un aizgāja uz tiltu nokauto skatīties. Izsktījās visas malas;

bet brīnumi, tavi brīnumi! Neatrada nokautā miesas, it nekur

arī ne.

Trešo nakti Kormatam pašam bija jāiet tilts apsargāt. Baltā

ķēve sacīja: „Tagad, dēls, nāks dimanta vīrs; tas tev būs negants

pretinieks — dimanta bruņas nekad nepārcirtīsi; bet viens pa-

doms ir: noliec uz tilta staba glāzi ūdens, tad uzvarēsi.

Labi. Drīzi arī naca dimanta vīrs, saukdams: „Tu, mana

svaiņa un brāļa nokāvējs, šonakt iesi viņiem pakaļ!"
Un nu abi krita kopā. Kormats gan sita, gan gaiņājās, bet ne-

līdzēja nekā — Kormatam asiņainam bija jāpakrīt gar zemi. To-

mēr kā par laimi pretinieks ieraudzīja staba galā ūdeni noliktu un

steidzās dzert. Bet dzerot galva atliecās atpakaļ un bruņu cepure

no palieciena nokrita zemē. Tagad Kormats aši paķēra cepuri
un nu metās atkal abi kopā; bet pa pliko galvu cērtot, Kormats

uzvarēja dimanta vīru un nokāva.

Bet nu viņš domāja: „Ko es iešu uz pili? Jārauga labāk no-

skatīties, vai kāds atkal nenāks nokautā miesas paņemt."
Labi. Saka gaidīt. Tomēr izgaidījas, traks palikdams, ka-

mēr vien acis vaļā — nenāk un nenāk neviens pats miesas ņemt.
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Ko nu darīs? Viņš tīšām aiztaisīja acis un izlikās aizsnaudies.

Ja, un tā tūliņ baltās drānās trīs princeses ar gariem zelta ma-

tiem klāt un raudādamas paglabāja nokautā miesas upes viļņos.

Rīta Kormats pārgāja pilī un nesacīja tiem ne vārda.

Pret vakaru Kormata mate, balta keve, teica savam dēlam:

~Šonakt vēl varat mierīgi pārgulēt šinī pilī, bet rītu taisāties ceļā!"

Guļama laika tie divi drīzi aizmiga, bet Kormatam miegs ne-

bija ne prātā.

Un kas ir? Pret pusnakti ienāca mazs, mazs vīriņš ar veseri,
kaltu un slotiņu rokā, pielīda lēnām pie sienas, atkala vienā stūrī

caurumu, atvēra durvis un izlaida vienu sievišķi tīrā sudrabā. Tā

paklanījās: „Labrīt! tētiņ!"

„Labrīt! labrīt! meitiņ," šis saņēma un atkala vēl divas dur-

vis, pa kurām izlaida vienu sievišķi zeltā, otru dimantā un tāpat

kā ar pirmo sadevās dievpalīgus.

To padarījis, vecais, mazais vīriņš sacīja visām trim meitām:

„Tiem, kas jūsu vīrus apkāva, rītu klāsies nelabi. Pa vienu ceļu
tikai viņi vēl var izbēgt, bet ir tur tos nelaime raus. Tur ga-

dīsies avots, un no avota dzerdami, tie nomirs. Tālāk būs karstā

dienā kupla liepa, kuras paēnā tie paliks par maniem vergiem.
Vēl tālāk pajumts ar ēdieniem un dzērieniem. Viņi ies pajumtā

atpūsties, jo būs briesmīgs negaiss: bet es dzīšos pakal čūskas

izskatā un tur panākšu."

Rītā šie trīs katrs sēdās savā zirgā un aizjāja. Drīzi gadījās
avots — tie divi gribēja tūdaļ dzert; bet Kormats cirta avotam

ar zobiņu un pārvērta ūdeni par asinīm. Jāja tālāk, karsta saule

briesmīgi dedzināja un tāda kupla liepa turpat bija redzama. Šie

divi par varu gribēja ēnā atdusēties; bet Kormats papriekšu pa-

steidzās liepai saules pusē un kokā iecirta krustu. Liepa tūdaļ

pārvērtās par pelnu kopiņu. Jāja tālāk, sacēlās briesmīgs ne-

gaiss un kā par laimi ieraudzīja ēku. Šie divi tūliņ iekšā mukt;

bet Kormats uzcirta stenderei krustu un ēka pārvērtās ugunī.

Bet nu turpat aiz muguras ieraudzīja čūsku, kas dzīvas ugunis

spļaudīja. Tomēr čūska nepaguva aiztikt jo šie bija jau pār-

kļuvuši robežai. Un līdz šie pār robežu, tā čūska tūliņ palika
atkal par mazo vīriņu. Bet Kormats vīriņu nosita un tad visi

trīs devās atpakaļ uz pili. Aizjāja tur — redz: visur radusies

dzīvība; kur agrāk bijuši nosūnējuši stabi, tur tagad cilvēki un

tās trīs princeses iznāca pretim, sacīdamas: viņas pateicoties, ka

šis no velnu nagiem tās izglābis, jo vecais vīriņš esot nokāvis šīs

pils ķēniņu un viņas spiedis velna dēlus precēt.

Tad Kormats palika pilī par ķēniņu un katrs brālis apņēma

vienu no tām princesēm par sievu.
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Viņos laikos dzīvoja saimnieks, kam nebija bērnu. Saim-

nieks vēl neko tamdēļ neguģējās, bet saimniece varēja dienu mūžu

nogremsties, nobēdāties. Un kad nu vēl par nelaimi pēc septi-

ņiem gadiem saimnieks nomira, tad saimnieces bēdām vairs ne-

bija gala.

„Kaut nu arī vīrs miris — jāpacieš; bet ja tik man bērniņš

būtu, ko pačunčināt."

Te atraitne kādu dienu izdzird, ka pilsētā nabags vīrs, šau-

ras pārtikas labad, nodomājis no saviem deviņiem bērniem vienu

atdot citam audzināt. Saimniece uz pēdām liek kumeļu aizjūgt
un brauc uz pilsētu. Tomēr kā neiet, tā neiet: vīrs patlaban aiz-

devis jau bērnu.

„Kad tu izčibētu!" puisis iesaucas, „izbraukajamies par velti,
saimniece."

Saimniece savas nedienas neatbild ne pušplēsta vārdiņa.

Atpakaļ laižot braucēji ierauga netālu no mājām pār upi

braukdami, lielu zivi uz krastu izlecam. Zivs tā keparājās, it kā

nespētu atpakaļ tikt. Puisis knaši izlec no ratiem un domā zivi

noķert, bet zivs atlec ūdenī atpakaļ sacīdama: „Lai nāk pate

saimniece, tad ļaušos!"
les saimniece, ja: zivs atkal izlec uz krastu un nu saka: „Klau-

sies, saimniece, paņem mani, nokauji, izvāri un apēdi, tad lai-

miria dēlu dos: tik pieraugi, ka neviens cits no manis ne kumosa

nebaudītu!"

Saimniece tā dara, piesacīdama meitai, lai no zivs viruma un

gaļas nebaudītu. Bet meita tev klausīs. Esot taču jāzin, kā pa

sāli, un vai tad gan citām dienām saimniece katrreiz nākuse pa-

vārnīcu laizīt. Ko tur tikdaudz: nokniebj kumosu no zivs — labs,
pabauda pie pavārnīcas — labs; zvīņas, ķidas turpretim pavarda
malā labi neizskatās, tās pa durvim ārā mēslenīcā. Bet ķēve,
sētsvidū cauru dienu tik mauru grauzdama, iečāpo mēslenīcā un

apēd zvīņas, apēd kidas.

Ko tur arī teikt, kur bads, tur pat ķidas gardas! Saimnieks

miris — tā nav, puiša cauru dienu arī neredz mājās: nabaga ķē-
vītes vēderam svētdiena, kurkst vien.

Bet kas nu notika nākošā naktī? Nākošā naktī saimniecei

piedzimst dēls, meitai piedzimst dēls un ķēvei arī dēls. Ļaudis
iesauca ķēves dēlu par Kurbadu.

Zeni visi trīs uzaug kopa; tik Kurbads par abiem drošāks,

dūšīgāks. Viņa mīļākais ēdiens ir riekstu kodoli, dzēriens ķēves
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piens un mīļākā guļas vieta uz mūrīša pie krāsns. Piektajā gadā

Kurbads, pa mežu lēkādams, jau negriež ceļa mazākiem kociņiem,

sestajā gadā nav vairs neviens koks pa lielu un septītajā tas ne-

baidās ne no vilka, ne no lāča.

Tā nu Kurbads pēc gadiem pieaug par tik lielu stiprinieku,

ka visi māju darbi tam— pat tie visgrūtākie — tīri nekas. Svied-

rus uz pieres, kā citiem cilvēkiem, viņš vēl nav dabūjis redzēt.

Tam iekrīt prātā kautkādu vērīgāku darbu uzsākt, mazākais tādu,
kur dabūt sviedrus noslaucīt.

Kādu dienu stiprinieks saka abiem pusbrāļiem, saimnieces

dēlam un meitas dēlam, ka vakarā nodomājis jauno istabu iztī-

rīt. Šo jauno dzīvojamo ēku bija uzcēlis nelaiķa saimnieks, bet

viena liga: saimnieks nodomājis, kā šodien ievadāties, bet ļau-

nais, kā vakar jau priekšā. Nelīdzēja nekas, dzīvot tur nebija

iespējams un ļaunos izķuidīt ne tik. Pusbrāļi gan pretojās, ka pa

trim nebūšot taču iespēt to, ko visi mājinieki nepaspējuši kopā;
bet Kurbads atbild: „Tas, kas vārīts un cepts, tas tai gudrībā

nevar nākt, kā tas, kas zaļš apēsts."

Beidzot pusbrāļi arī paklausa un iet uz apsēsto istabu līdz.

Tumsai metoties, istabas sienu šķirbās sāk kukainīši, mušas, šita

runāt: „Nu redzēs gan, vai šie neizspruks kā spaļi laukā! Lai

tik mūsu trīsgalvju kungs tiks pār upes tiltu pāri."

Kurbads šo sarunu dzird, bet pusbrāļi ne. Priekš pusnakts

Kurbads saka uz meitas dēlu: „Tu esi tas vājākais no mums, pa-

ņēmi savu zobiņu un ej upes tiltu sargāt. Tur nāks milzis trijām

galvām, nelaid vinu pāri. Šis par tiem citiem milžiem tas vājā-

kais, tādēļ izdaries tu ar to!"

Bet meitas dels strupi atbild: „Man nekādas daļas! manis

dēļ lai tur nāk, kas nākdams!"

„Nu, ja tu baidies, tad man pašam jāiet. To nevar darīt, par

tiltu nevar laist, citādi viņš spēkā. Bet drošības labad, nolikšu

te uz logu ūdens kausu: ja viņā ronas piens, tad man cīnoties labi

klājas, bet ja asinis, tad skrieniet pie manas matēs, lai ta naktu

palīgā. Esiet modri, nepiemirstiet, kā noteicu!"

Kurbads nu apjož zobiņu, aiziet upmalē, nosēžas tilta priekša

un gaida. Līdz pusnaktij viss klusu, tik vardes upē, mežazo-

sis gaisā un bezdelīgas patiltē savā starpā sarunājas. Vienas upe

sauc: „Kurbads! Kurbads!" otras gaisā: „Aizdzīs! aizdzīs!" un

trešās patiltē: „Lielam milzim trijās galvas, visas čorks!"

Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji: suns kvelk-

dams pa laukiem un vanags svelpdams pa gaisu. Kurbads atjož

savu zobiņu, pieceļas un tura zobiņu tiltam priekšā. Visa zeme

nodimd, milzis trijām galvām klāt, bet atduras pret Kurbada zo-

biņu un paliek kā pret sienu. Gan milzis sauc: „Kurbad, mai-
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dams un atbild: „Nelaidīšu!"

Trīs reiz milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāptos, bet,

kad tomēr neko nelīdz, tad dusmīgi Kurbadam uzsauc: „Pūt kla-

jumā, lai redzu, cik naudas vari no patiltes, mana naudas maka,
izpūst!"

Kurbads pūš un nopūš veselu siekavietu ar zelta naudu; trij-
galvis turpretim tik pussiekavietu ar kapara. To redzot, milzis

jau grib atpakaļ iet, bet Kurbads nelaiž, lai salasot viņam naudu.

Milzis neklausa. Nu, kad neklausa, tad jāiet cīkstoties zobiņiem.
Tas tik bija cīniņš: tilts nodrebēja, zeme dimdēja, zobiņi džink-

stēja, bet milža galvas, beidzot no rumpja krizdamas, žlakstēt
žlakstēja.

No uzvaras priekiem Kurbads sadzīvo līksmi ar saviem pus-
brāļiem līdz otram vakaram. Krēslai metoties, tie atstāj priekus
un steidzas uz istabu. Te istabas sienu šķirbās kukainīši, mušas

runā: „Nu, pagaidi, trijgalvi gan pārspēji, bet ko iesāksi ar seš-
galvi?"

Kurbads šo sarunu dzird, pusbrāļi ne. Priekš pusnakts Kur-

bads saka uz saimnieces dēlu: „Ej šonakt tiltu sargāt!" Bet šim

tāpat bail, kā otram un tādēļ atbild: „Kas man daļas, manis dēļ
lai nak, kas nākdams!"

„Nu, ja abi esat bailīgi, tad man atkal pašam jāiet. To nevar

darīt, pār tiltu tik laist ne, citādi viņš spēkā. Drošības labad no-

likšu ūdens kausu: ja viņā ronas piens, tad labi, ja asinis, tad

skrieniet pēc mātes."

Kurbads aiziet upmalē. Viss klusu, tik vardes kurkšķ: „Kur-
bads! Kurbads!" mežazosis klaigā: ~Aizdzīs, aizdzīs!" un bez-

delīgas patiltē čivina: „Lielam milzim sešas galvas, visas čorks!"

Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji: suns kvelk-

dams pa laukiem un vanags svelpdams pa gaisu. Kurbads pie-

ceļas un aizliek zobiņu tiltam priekšā. Nāk milzis sešām galvām,

zeme dimd, bet nekur tikt, zobins priekšā. Gan milzis bļauj:

„Kurbad, maitas gabals, laid mani pāri!" Bet Kurbads tura

zobiņu kā turēdams un atbild: „Nelaidīšu ne par ko!" Trīs reiz

milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāpjas, bet, ka.d neko tomēr

nelīdz, tad beidzot Kurbadam uzsauc: „Pūt klajumā, lai redzu,

cik naudas vari no patiltes, mana naudas maka, izpūst!"

Kurbads pūš un nopūš veselu pūravietu ar zelta naudu; seš-

galvis turpretim tik puspūrvietu ar kapara. To redzot, milzis

grib jau atpakaļ iet, bet Kurbads nelaiž, lai salasot viņam naudu.

Milzis nelasa. Nu, kad neklausa, tad jāiet zobiņiem cīkstoties.

Tas tik nu bija cīniņš: tilts nodrebēja, zeme dimdēja, zobiņi džink-
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steja, bet milža galvas, beidzot no rumpja krizdamas, žļakstēt žlak-

stēja.
Nu Kurbads pariet līksms maja, bet tūlīt liekas arī gulēt, lai

stiprinātos uz rītdienas cīņu.

Trešā vakarā istabas sienu šķirbās kukainīši, mušas, loti ne-

mierīgi triec: „Kad tu izčibētu! tas divus taču pārspējis. Nu,

lai nu lai, ar mūsu deviņgalvi tāds knēvelis nu gan neiesāksi"

Kurbads šo sarunu dzird, pusbrāli ne. Viņš noliek ūdens

kausu uz loga, pateic stingri, stingri pusbrāļiem, lai šonakt kausu

no acim neizlaiž, un tad steidzas pie tilta. Viss tāpat klusu, kā

citiem vakariem, tik vardes nemiitoši kurkšķ: „Kurbads! Kur-

bads!" mežazosis klaigā: „Aizdzīs, aizdzīs!" un bezdelīgas sa-

degdamas čivina: „Deviņgalvim galvu galvas, šonakt visas

čorks!"

Te ap pašu pusnakti dzird, ka nāk milža zinu nesēji: deviņi

suņi kvelkdami pa laukiem, deviņi vanagi svelpdami pa gaisu.
Kurbads nostājas tilta vidū. Milzis pienāk un uzbļauj: „Kur-

bad, maitas gabals, laid mani pāri!" Kurbads atbild: „Ko nu,

ķekargalva, vaiksties, ko dziedi, nāc spēkoties!"

Labi. Kurbads cērt, cik jaudas. Nokrīt jau viena galva, bet

tūlīt trīs galvas ataug vietā; nokrīt otra galva — trīs vietā; no-

krīt trešā galva — trīs vietā. Redzēdams, ka tā galā netiks, tas

atsviež zobiņu un ieķeras kailām rokām milzim sprandā. Tomēr

milzis uz pirmo ķērienu iedzen pretinieku līdz ceļiem zemē un

otrreiz līdz padusēm. Kurbads, to redzēdams, saka: „Visi karo-

tāji brītiņu atpūšas, atpūtīsimies arī mēs." Labi. Milzis apsēžas,

atpūšas; bet Kurbadam tik rūp mātes palīdzība.

Ja nu, vai māte zin nākt, kad pusbrāļi aiz miega bada ne kausa

redz, ne ziņas laiž. Viņš norauj pastalu no kājas un sviež taisni

istabas logā, kur brāli iemiguši. Šiei atmožas, paskatās: kauss

asinim pilns. Nu skrien, kā sadeguši, ar ziņu pie ķēves, un šī

viens divi Kurbadam palīgā. Tagad gāja smaļi: kuru galvu dēls

nocirta, tur māte spēra tik stipri, ka baltas dzirksteles šķīda, un

nocirsto vietu izdedzināja, tā ka jaunas galvas vairs nespēja pie-

augt. Maz acumirkļos milzis gul kā bluķis.

Pēc cīniņa Kurbads iet iztīrītā istabā pārgulēt. Miegs taču

tik ātri neuzbāžas un gulētājs sadzird, ko sienu šķirbās mušas,

kukainīši pārrunā: „Tāds negantnieks, apkāva mūsu vīrus! Lai

nu vīrus apkāva, lai, bet nokauto sievas, raganas, atriebsies tiem

knauķiem. Kad viņi rītu visi trīs ies pa ceļu, tad tu, trīsgalvja

sieva, paliksi par gultiņu. Gultiņu ieraugot, tam vienam uzies

tāds miegs, ka tūlīt iegulsies, un tad, zināms, tas mūsu nagos.

Tu, sešgalvja sieva, paliksi par avotiņu, jo avotiņu ieraugot, tas

otrs tūlīt būs gauži noslāpis, viņš dzeirs, bet tad, zināms, tas mūsu
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nagos. Bet deviņgalvja sieva paliks gan par čūsku, gan sum-

purni un māksies tikmēr tam stiprajam negantniekam virsū, ka-

mēr vīru atriebs."

No rīta Kurbads atdod sapūsto naudu mātēm, lai tām būtu

pārtikas papilnam, un tad dodas ar abiem pusbrāļiem ceļā. Ceļ-
malā tas ierauga jauku gultiņu. Meitas dēlam tūlīt uznāk tik

salds miegs, ka nemaz atturāms no gulēt iešanas. Bet Kurbads

to neatļauj. Viņš atjož zobiņu un pārcērt krustu pār gultiņu. Gul-

tas vietā paliek tik asiņu peļķe un miegs ari pagalam.

Tālāk iedami, ierauga dzidru avotiņu. Saimnieces dēlam

tūlīt tādas slāpes, ka par varu pie avotiņa dzert. Kurbads to ne-

atļauj. Viņš atjož zobiņu un pārcērt krustu pār avotu. Avota

vietā paliek asiņu peļķe un slāpes arī tūdaļ pagalam.
Pēc triju dienu gājuma pusbrāļi nonāk svešā, svešā zemē,

kur valdniekam trīs meitas, kamēr pirtī mazgājušās, nozadzis

velns. Valdnieks apsolījis jaunāko meitu un valdību tam atdot,
kas spēšot viņas atrast. Kurbads tūlīt piedāvājas par meklētāju.

Pusbrāli grib iet pa pasauli meklēt, bet Kurbads saka: „Ne

tā, kur zudušas, tur jāiesāk meklēt: pirtī zudušas, pirtī jāiesāk."

Vakarā Kurbads paņem vāli, zobiņu, putraimus un katlu.

Pirtī tas iekur uguni un vāra putru; pusbrāļi nevar tik ilgi sa-

gaidīt, tie aizmieg. Ap pusnakti sāk nirts durvis čīkstēt. Velns

ielien pirtī un ber pelnus putrā. Bet Kurbads noķer velnu, iever

durvīs un tik mietē (veķē) ar vāli pa muguru. Velns sāpēs ap-

sola visu ko dot: došot tādu stabulīti, kuru papūšot, desmit mazi

rūķīši no zemes izlīdīšot un katru darbu iespēšot. Kurbads pa-

ņem gan stabulīti, bet mietē no jauna, kamēr teikšot, kur trīs

meitas iegrūdis. Velns, redzēdams, ka nieki būs, sāk beigās stā-

stīt: „Tur viņa lauka galā ir purvs. Purva vidū uz roziņas liels,
liels akmens. Ja akmeni noveltu, tad ietiktu dziļā, dziļā apakš-

zemes caurumā. Pa šo caurumu jālaižas lejup, tur meitas būs."

Kurbadam ar tām ziņām pietiek. Viņš palaiž velnu, pamodina

pusbrāļus un iet purvu meklēt. Ja, itin pareizi: lauka galā purvs,

purva vidū roziņa un uz roziņas tik liels akmens kā siena kaudze.

Kurbads piepūš vaigus un ievel akmeni purvā, kā nočūkst vien.

Bet ko nu? Kā tiksi pa caurumu lejā? Te tam iešaujas prata

stabulīti papūst. Kā pūtis labi stipri, tā desmit rūķīši klāt. Ko

pavēlot?

„Pavēlu tik garu virvi atnest, ka varu šā cauruma dibenu

sasniegt. Viens, divi — rūķīši ar virvi klāt. Kurbads nu iesien mei-

tas dēlu virvē un laidīs iekšā, bet šis, ne līdz pusei aizticis, bļauj,

lai velkot augšā, esot bail. Tāpat izgājis arī saimnieces dēlam.

Nu Kurbads laidīsies pats lejup. Bet, lai pusbrāļiem nebūtu purva

jāmirst, tad piekodina rūķīšiem uzcelt šiem abiem istabu un ap-
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gādāt ēdienu. Acumirkli baļķi savilkti, spāres uzceltas, jumts

apjumts un galds istabas vidū klāts. Rūķīši pazūd un Kurbads

ar savu vāli nolaižas apakšzemē. Pusceļā velns jau rēgojas sa-

vam viņdienas pērējam pretim sacīdams: „Laidies, tu laidies,

gan es tevi notriekšu!"

Bet Kurbads vēl nedabūja ne vāles pacelt, kad velns, zve-

lamo pamanījis, pazūd. Beidzot virve atsniedz cauruma dibenu

un atduras lielā klajumā. Klajumam otrā malā redz māju un

dūmus. Kurbads nu sukā iet, kamēr sasniedz māju. Šī māja

paša velna miteklis. lekšā trīs pavāri vāra patlaban lielā katlā

velnam pusdienu, ieraudzījuši svešnieku, pavāri itkā iztrūkušies

vaicā: „Vai, kur tad tu esi iekūlies? Pārnāks mūsu kungs, tas

tevi ar vienu pirkstiņu notrieks!"

„Eita, sēnalu zaķi, cita!" Kurbads atbild un nosēžas katlam

blakus. Tomēr pavāri viņu pierunā, lai labāki paslēpjoties aiz-

krāsnē, jo citādi varot arī viņiem nelabi klāties, tādēļ ka svešnieku

ielaiduši. Kurbads paklausa.

Necik ilgi, te velns arī pārnāk un sāk tūlīt ošņāt, prašināt, kas

tā par tādu svešu smaku tik esot. Pavāri izmelojas, ka nule pat
vārna pāri skrējuse. Šis arī apmierinās un iet pie katla raudzīt,

kāds ēdiens pa sāli, vai labs. Tikko nu velns pieliec galvu pie pa-

vārnīcas, te Kurbads no aizkrāsnes ārā un zvel ar zobiņu tā pa

galvu, ka galva un rumpis katlā iekšā. Kamēr velns nu vārās,

tikmēr pavāriem jāizstāsta par pazudušām meitām. Šie pateic,

ka viena dzīvojot sudraba pilī un piederējuse tam, kuru nule pat

nokāvis, otra dzīvojot zelta pilī un piederot trijgalvim; trešā jau-

nākā, dzīvojot dimanta pilī un piederot sešgalvim. Kurbads, to

izdzirdējis, piejož savu zobiņu un dodas uz sudraba pili. No pils
iznāk jauna meiča un sacērt rokas brīnīdamās: „Vai puisīt, kur

tad tu esi iekūlies! Atnāks mans kakla kungs, tas tevi ar mazo

pirkstiņu nositīs."

„Nu, nu, meitiņ, vai tad viņš tik briesmīgs nu ir? Labāk saki,

tavs kungs jau beigts un es atnācu tevi atpestīt."

Meita, to dzirdot, nokrīt Kurbadam pie kājām un raud no

prieka slimāk par mazu bērnu. Nu Kurbads labi apskatās sudraba

pilī, paēd, padzer un tad izprašina meitai šo un to par māsām. Viņa

izstāsta, pamāca, kā tik jau labāki zin, un tad beidzot atnes sa-

vādu zāļu trauciņu, kuru viņas kakla kungs tai rītā uz loga aizmir-

sis. Trauciņā divējādas zāles: labajā pusē stipruma zāles un krei-

sajā nestipruma. Ja iedzer no labās puses zālēm, tad spēka bez

gala, ja no kreisās, tad spēka uz veselu gadu pagalam. Kurbads

iedzer no labās puses un nu tik stiprs, ka pašam brīnumi.

No rīta Kurbads steidzas uz otru velna mitekli, kam trijās

galvas, un nokauj arī to. Nu jau divas māsas atpestītas. Trešo
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dienu sešgalvim kārta. Tomēr te Kurbadam tā vairs neizdodas:

sešgalvis ēdienu jau nosmēķējis, paēdis un patlaban aizgājis pie
trešās māsas uz dimanta pili.

„Nu, nekas! Gan jau tur viņu dabūšu." Kurbads noņurd un

steidzas uz pili. Pilī zāļu trauciņš nolikts uz loga un sešgalvis gul

dienasvidu, ka krāc vien. Kurbads apgriež zāļu trauciņu otrādi:

stipruma zāles uz kreiso pusi, nestipruma uz labo, un tad iet meklēt,
ko jaunākā māsa labu dara. Atron arī skaistu meiču, bet pie bei-

gām noskumušu. Svešnieku ieraugot, tā klusu brīnās: „Vai, pui-

sīt, kur tu esi iekūlies! Uzcelsies mans kakla kungs, tas tevi ar

mazo pirkstiņu notrieks."

„Nu, nu, tik stiprs jau nebūs. Labāk modini viņu augšā, lai

varētu mans zobins neģēlim kukaiņu valstī rūmes ierādīt. Tur tā-

diem bendes maisiem esot saldāka izgula nekā dimanta pilīs."

Kamēr šie tā runā, sešgalvis atmodies, pie kam gulta, uz

otriem sāniem griežoties, tik dikti krakst, ka pat trešajā istabā

ausis aizkrīt. Meita ietek pie sešgalvja un mierina, lai tik guļot.
Bet šis ošņā, prašļna, kas tā tik par svešu smaku. Meita iestāsta,

ka pelīte nule pat pa grīdu tecējusi, lai tik guļot mierīgi. Sešgal-

vis tic un iemieg no jauna. Tagad Kurbads ilgāk negaida, atjož

zobiņu, atdara durvis un cērt tik sparīgi, ka trijās galvas uz reizi

nost. Velns uzlec zibiņa ātrumā un grib stipruma zāles iedzert,

bet stipruma vietā iedzer nestiprumu. Kurbads vēl nocērt tās

trīs galvas un tad iedrāž rumpi ar galvām pelkes žurgā.

Jaunākā māsa apķeras Kurbadam gar kaklu, raud prieka asa-

ras un nezin, kā pateikties. Bet Kurbads izskaidro īsi un strupi, ka

neesot vis nācis tādēļ pestīt, lai pateicības dabūtu, bet tikai tādēļ,
lai jaunākā nāktu pie viņa par sievu, un abas otras māsas pie pus-

brāļiem, kuri virszemē pie cauruma palikuši.

„Nu, tad labi, paņemsim māsas un steigsimies pie tēva virs-

zeme kāzas turēt. Jo, to tici droši, tikdrīz, ka apkauto velnu rada-

gabali saodīs, ko tu ar mūsu kakla kungiem esi izdarījis, tad tie tev

kā siseņi no visām pusēm uzmāksies."

„Labi, labi, steigsimies!"
Aiz vārtiem Kurbads vel noskatās uz dimanta pili. Jaunāka

māsa, to pamanīdama, prasa: „Ko, puisīt, tik žēli skaties?"

~Kaut jele par savu pūliņu dabūtu šo dimanta pili līdz."

„To varam lēti. Še mans vaiņags, apnes to trīs reizes ap pili,
tad dimanta pjls paliks par dimanta pautu."

Ta notiek. Viņš paņem dimanta pautu un tad steidzas pie

viduvējās māsas uz zelta pili.
Aiz vārtiem Kurbads atkal skatās atpakaļ. Viduvēja masa

prasa: puisīti, tik žēli skaties?"

„Kaut jele par savu pūliņu dabūtu šo zelta pili līdz!"
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„To varam lēti. Še mans vainags, apnes to trīs reiz ap pili,

tad zelta pils paliks par zelta pautu."
Tā notiek. Tagad visi trīs steidzas uz sudraba pili pie trešās

māsas.

Aiz vārtiem Kurbads atkal skatās atpakaļ. Vecāka masa

prasa: „Ko, puisīt, tik žēli skaties?"

„Kaut jele par savu pūliņu dabūtu ir šo sudraba pili līdz!"

„To varam lēti. Še mans vaiņags, apnes to trīs reiz ap pili,

tad sudraba pils paliks par sudraba pautu."

Tā notiek. Tagad visi četri steidzas pie apakšzemes cauruma,

lai uztiktu virszemē. Kurbads iesien virvē vecāko māsu un pa-

kustina virvi, lai pusbrāļi vilktu augšā. Tie uzvelk vecāko māsu,

uzvelk vidējo, uzvelk jaunāko un patlaban nolaiž virvi, lai ir Kur-

badu uzvilktu.

Te milža sieva, ragana, par vilkaci pārvērtusies klāt: šņāks!
virve pārkosta, tā noveļas žvāks! apakšzemē; turpretim lielais

kaudžuakmens žlāks! izveļas no purva un apsedz caurumu. Bei-

dzot nozūd ir rūķīšu taisītais namiņš un šie pieci vēl laimīgi, ka ve-

selu ādu var uz mājām griezties.
Kurbads nu paliek apakšzemē. Nekā darīt! jāņem vāle, jājož

zobins un jāiet padoms meklēt. Būtu vēl jele savas rūķīšu stabu-

lītes atminējies, kas zin, vai tie neizlīdzētu. Bet tā jau iet: va-

jadzīgā brīdī esi kā aizgrūsts.
Ta nu iet, iet, kamēr saiet mājiņu, kur durvju priekša neredzīgs

vecītis turpat sētas vidū lopus gana.

„Kapec tad te sētas priekša lopus merdet? Talaku ganības

treknas jo treknas."

„Ja, ir gan treknas, bet tas pļavas pieder sumpurnim, ne-

drīkstu."

„Kur tad sumpurnis dzīvo, vai tagad maja?"

„Acumirklī gan mājā nebūs; bet tas vienalga, ir tad nedrīkstu

viņa pļavās ganīt, jo tur mežā sumpurnim pļavas sargs, varēns

putns."

„Vai tad tas tik briesmīgs ir?"

„Nebūtu nemaz briesmīgs, bet — ko tur teikt? — vīrs pats
spīlēs: ja nenosargā, sumpurnis atriebjas. Tā labi aizpērn sum-

purņa putns man mazliet atvēl sava kunga pļavās paganīt, bet —

reče nu — sumpurnis klāt, izzīž man acis un nosit ar krusu tagad

gadu no gada putnam bērnus. Sumpurnim gan esot zāļu trauciņš,
kā acis atdabūt, tomēr, kā tiksi pie zālēm?"

„Sirmgalvi, gribu tevi no sumpurņa atsvabināt, ja tik tu zi-

nātu man pateikt, kā no šīs apakšzemes laukā tikt."

„Ja tu sumpurni pārvarētu, tad sumpurņa putns aiz pateicības
tevi aiznestu uz virszemi."
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„Tā, tad labi! Laidi tūdaļ lopus viņa pļavās, lai tieku pie

kaušanās." Lopi pļavās, sumpurnis klāt, dumpis gatavs. Kurbads

grābj sumpurni aiz suņa rīkles, piesper ar kāju pie zemes un velē

ar vāli tik briesmīgi, kamēr suņa gabals sāpēs pateic, kur vese-

lības zāļu trauciņu nolicis. Kurbads piedur sumpurni ar zobiņu

pie zemes, aiziet pēc zāļu trauciņa un aptraipa ar zālēm vecīša

acis. Vecītis atdabū savu acu gaišumu. Bet par to laiku sum-

purnis izrāvies no zobiņa asmeņa un krīt Kurbadam virsū. Kur-

bads liek vienreiz ar vāli — nekas, liek otrreiz — nekas, tik

pakrīt; liek trešreiz — sumpurnis nostirina kāju un atstiepjas. Nu

vecītis prieka pilns ved mudīgi vien savu glābēju pie putna lig-

zdas, jo viņš zin, ka tagad putna bērniem krusa gaidāma. No-

iet pie ligzdas: putnēni, kā labi tupeži, gul ligzdā; bet vēl pliki.

Kamēr šie tur skatās, nāk krusa šņākdama, krākdama. Bet Kur-

bads apsedz kailos putnēnus, kā varēdams, un izglābj no krusas

sitieniem. Tikko krusa pāriet, sumpurņa putns arī pārskrien un

nostājas zirga lielumā Kurbadam iepretim sacīdams: „Caur tevi

nu vienreiz mani bērni pieaugs. Kā lai tevim atmaksāju?"

„Es citas maksas nevēlos, kā tikai virszemē tikt!"

„Labi, es tevi aiznesīšu. Bet ceļš tāls, jūra plata, ej tādel
samedīt trīs apakšzemes vēršus un sakapā tos gabaliņos, jo kad

uz ceļa knābli atgriezīšu, tad iemetīsi man katrreiz pa gabalam."

Kurbads aiziet vēršus medīt. Ak tavus vēršus: maurojot vāle

trīcēja un kārpoties zeme dārdēja. Tomēr Kurbads saķer vienu

aiz ragiem — nocērt galvu, saķer otru — nocērt galvu, saķer

irešo — nocērt galvu.

Otrā rītā Kurbads paņem vēršu galu, kāpj putnam mugurā

un laiž pār jūru deviņas dienas un deviņas naktis. Devītā dienā

var jau virszemes malu saredzēt. Te Kurbads apskatās: vēršu

gala pagalam. Ko nu? Ja nav gaļas, tad putns nespēj nest.

Nekā darīt! Kurbadam jāizgriež ar zobiņu sev pašam kreisajai

kājai ikri un jābaro ar tiem, kamēr sasniedz malu.

Pret vakaru Kurbads laimīgi pārnāk un atron savu līgaviņu

un pusbrāļus, pie vecā valdnieka. Šie nu izstāsta savu notikumu

ar virvi un Kurbads savu atgadījumu apakšzemē. Tā stāstot, tas

atminas dimanta, zelta un sudraba pautus. Viņš paņem no jau-
nākās māsas vaiņagu, apnes trīsreiz ap to vietu, kur nodomājis
dimanta pili celt, nosviež dimata pautu zeme — dimanta pils

gatava. Tad paņem no viduvējās māsas vaiņagu, apnes trīsreiz

apkārt, nosviež zelta pautu zemē — zelta pils gatava. Beidzot

paņem no vecākās māsas vaiņagu, apnes trīreiz apkārt, nosviež

sudraba pautu zemē — sudraba pils gatava. Nu atdod saimnieces

dēlam un viņa līgavai zelta pili, meitas dēlam un viņa līgavai
sudraba pili un pats sevim un savai līgavai patura dimanta pili.
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Pēc kāzām Kurbads domā mierīgi dzīvot savā pilī un no

darbiem atpūsties. Tomēr raganas, laumas, nedod miera, ne

dienu, ne nakti: te gan mīļie lopiņi maitāti, gan druvām kaitēts,

gan pavalstnieki, apakšnieki vārdzināti. Kurbads noprot, ka te

deviņgalvja ragana vainīga un apņemas savu valsti tīrīt. Paņē-
mis trīs birkavas sāls un trīs birkavas sālījuma uz pleciem, tas iet

čūskai, raganai, pretim un domā tā: „Ja iebēršu sāli tai rīklē, tad

tā skries ūdeni lakt; bet kamēr šī ūdeni laks, es tecēšu ātri, pa-

nākšu ūdens malā un tad nogalināšu."

Pēc triju dienu iešanas nāk pa gaisu čūska šņākdama, spār-

nus klabinādama, ar atplēstu rīkli. Kurbads nostājas un drāž trīs

birkavas sāls rīklē. Šī nošķaudās vien un skrien uz jūru slāpes

dzesēt. Kurbads steidzas pakal, bet vēl nevarēja jūru saredzēt,

kad čūska salakusies laiž atpakaļ. Kurbads nostājas un drāž trīs

birkavas sālījuma rīklē. Šī nošķaudās vien un skrien, tagad atkal

citu ceļu ņemdama, uz jūru slāpes dzesēt. Kurbadam nozūd

pēdas. Nu meklē, meklē, kamēr sasniedz jūrmalu, kur ierauga

smēdi. Smēdē Debesskalējs kal. Šis dod Kurbadam padomu, ka

kājām velti čūskai pakal doties. Viņš nokalšot tādu zirgu, ar

kuru, kamēr linu sauja izdeg, varēšot trīsreiz pasaulei pāri tikt,

pie kam tik loti jāsargājoties, ka jājējs atpakaļ neskatītos.

Kamēr Kurbads ar Debesskalēju sarunājas, tamēr čūska sala-

kusies un laiž smēdei pāri. Šis gan paķer karstas dzirksteles

un sviež čūskai rīklē, bet apsvilina tik mēles galu.

Nu Debesskalējs nokal zirgu tik spožu kā zvaigznes. Kur-

bads sēžas zirgam mugurā un laižas čūskai pakal. Zirgs skrien»

vējam blakus pār jūru jūrām, mežu mežiem. Te, klau! kas tas?

Troksnis aiz muguras nejauks: koki gāžas briks un braks! ūdens

bango žvīks un žvāks! Kurbads paskatās atpakaļ, bet tai pašā
acumirklī pērkoņi dūc, zibiņi šaudās un zirgs nozūd. Gan nu loti

nožēlo, ka atpakaļ skatījies, aizmirsdams Debesskalēja notei-

kumu, gan arī tūdaļ noprot, ka trokšņotāji viņa paša ienaidnieki

bijuši; tomēr izlieto vairs nesasmelsi.

Kurbads apguļas strautiņa malā un noliek stipruma zāles sev

blakus. Pēc dienasvidus tas domā stipruma zāles ieņemt un tad

raudzīt visiem spēkiem vēl reiz čūskai pakal dzīties. Tomēr no-

doms atkal izdodas otrādi, jo čūska, ragana, pa dienvidus laiku

norunājusi ar velnu, Kurbadu pievilt un tad nomākt.

Kamēr šis snauž, ragana pārvēršas par krupi, pielec pie zāļu

trauciņa un apgriež stipruma zāles uz kreiso pusi, nestipruma uz

labo. Kurbads atmožas, grib stipruma zāles iedzert, bet iedzer

nestipruma. Nabadzņš tūdaļ gan mana, kas noticis, bet par vēlu:

spēks uz gada laiku pagalam. Nu velns vairs nekavējas, knaši

klāt. lai līgstot uz gadu par puisi; ja ne, tad lai nākot spēkoties.
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Ļaunais doma: „Gan tevi tagad, tēviņu, ar darbiem nomaksu,

dzīvs jau nepaliksi."

Kurbads līgst, bet ar tādu norunu; ja darba dēļ kurš katrs

no abiem dusmotos, tad tam trīs sloksnes gaļas no muguras āra.

Velnam tāds līgums brīnum pa prātam.
No rīta velns liek Kurbadam zaķus ganīt. Bet, kas tie tādi

par zaķiem, to gans tūdaļ noprot: kā izdzen, tā visi izklīst pa malu

malām. Pret vakaru gans viens pats ganībās — zaķa neviena.

Nekas, saulei rietot, Kurbads tik papūš savu rūķīšu stabulīti, un

tūlīt desmit rūķīši klāt: un meklē un ložņā un gaiņā un dzenā,

kamēr visi zaķi kā spali mājā.

Velns, to redzot, domā: „Ar to nav joki, tam nestipruma

zāles bijušas, nebijušas."

No rīta velns liek govis ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka

vakarā no treknuma lēktin lec. Govis izklīst, nozūd tāpat, kā

vakar zaķi. Tomēr ar stabulīti desmit rūķīši atkal klāt: un

meklē un ložņā un gaiņā un dzenā, kamēr visas govis čupā.

Kurbads nu nosit ar vāli vēl katrai govij vienu kāju un tad dzen

mājā, ka lēktin lec.

„
Vadzi, tu jau govim kājas nositis?" velns zils no dusmām

uzbļauj.

„Pats šorīt saka, lai ta pieganot, ka vakara lektin lec un

nu par to vēl dusmīgs."

„Ne, ne, Kurbad, dusmīgs neesmu!"

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

No rīta velns liek zirgus ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka

vakarā visi smejas. Zirgi atkal nozūd tāpat, kā vakar govis. To-

mēr ar stabulīti vakarā desmit rūķīši klāt: un meklē un ložņā un

gaiņā un dzenā, kamēr visi čupā. Kurbads atgriež ar zobiņu

katram zirgam virslūpu un tad dzen mājā, kā smej vien.

~Vadzi, tu jau zirgiem virslūpu esi atgriezis?"

„Pats šorīt saka, lai ta pieganot, ka vakara visi smietos, un

nu par to vēl dusmīgs."
„Ne, ne, Kurbad, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

No rīta velns liek ķēvi iejūgt un tikdaudz pa dienu uzart, cik

baltā kuņa noskrien. Kurbads iejūdz ķēvi tik īsi arklā, ka šī

nemaz nevar paiet; noķer balto kuņu, savelē ar vāli viņas sānus

mīkstus, ietriec paklētē un tad pats nosēžas uz arkla vakaru gai-
dīdams. Velns vakarā iznāks skatīties.

„Kāpec neari?"

„Kapēc neari? Kuņa netiek, ķēve nekāpj un tad vel par to

dusmoties."

„Ne, ne, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"
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No rīta velns liek zirgu stalli mēst, kurš gadu gadiem nav

sekumu redzējis. Kurbads papūš stabulīti, rūķīši klāt: un grūž

un sviež un met un ved, kamēr stallis viens, divi tukšs. Vakarā

velns nāk skatīties, ja: nekā darīt.

No rīta velns liek ar ķēvi, velnamāti, veselu asi malkas no

meža pārvest. lekrauj asi malkas — ķēve nevelk. Kā nevelk,

tā Kurbads ar vāli klāt un mēro un mēro.

„Ko tu gar maniem sāniem gribi taču izmērot?" ķēve jautā.

„Lai, lai, ķēvīte, gribu no taviem sāniem pastalām ādu slejas

izgriezt, lai vari vieglāk vezumu pārvilkt!"

„Negriezi, negriezi, varēšu tāpat pavilkt!"

Ķēve velk un pārvelk. Mājā velns uz ķēvi traks; bet ķēve

atbild: „Tev branga mute! ej velci tu, tad redzēsi, ko ar Kur-

badu iesāksi!"

„Vai esi dusmīgs?" Kurbads jauta.

„Ne, ne, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

No rīta velns liek pusdienas maltītei vienu aitu nokaut.

Kurbads uzstāj, lai paradot kuru būšot kaut, bet velns atbild:

„Kauji to, kas virsū skatās."

Nu aiziet uz kūti kaujamo meklēt, bet tā kā visas virsū ska-

tās, tad ņemas ari visas apkaut. Velns traks, bet Kurbads uz-

prasa: „Vai esi dusmīgs?"
„Ne, ne, dusmīgs neesmu!"

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

No rīta velns liek atnest divi siekus miltu, no kuriem ķilķeni
jāvāra: viens sieks ķilķenu jāapēd Kurbadam, otru ēdīs velns.

Kurbads nosēžas velnam aiz muguras un sabāž ķilķenus aiz-

kreklī. Velns ēd, ēd, bet pārēdas un mocās cauru nakti.

No rīta velns liek pirti kurināt — iešot pērties, dziedinā-

ties. Pirtī nabadziņš kunkst un sten: „Vai zini, Kurbad, esmu

drusku pārēdies. Kā tev?"

„Man arī ta nelabi bet es zinu zāles: pārgriezīšu ar zobiņu

vēderu, lai ķilkeni izkrīt."

Kurbads iziet priekšnamiņā, izber ķilķenus plānī un tad saka

uz velnu: „Tagad esmu vesels, kā rutks!" Velns rauga arī griezt
vēderu pušu, bet nevar, nejauki sāp. Kurbads smejas, pie zemes

liekdamies, bet velns neatsaka ne vārdiņa, tik dusmās noņurd:
„Tam jau nestipruma zāles bijušas, nebijušas. Tam knauķim sa-

vāda daba, savāds spēks."
Abi nu peras mēnesnīcā līdz pusnaktij. Te uz reizi velns pa-

kampj savu desmit birkavu smago cirvi un saka uz Kurbadu:

„Še cirvis, iesim uz mežu pēc ozola."

Kurbads paņem cirvi aiz kata un skatās ilgi mēnesī.

„Ko nu skaties, iesim!"
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„lesim, iesim! Bet vai zini ko? Man tik prāts laist vectēva

lodziņā."

„Vai traks! man viens pats cirvis un to vel gribi pazaudēt.
Dod cirvi, iesim!"

„lesim, iesim!"

Aiziet mežā. Velns uzkāpj ozolā, pieliec pie zemes kā kņutu

un uzsauc Kurbadam, lai cērtot; bet Kurbads atzveļas pret resno

ozolu un skatās mēnesī.

„Ko skaties, cērti!"

„Cirtīšu, cirtīšu, tomēr pa priekšu man prāts laist cirvi vec-

tēva lodziņā, jo neesmu viņu dzirdējis ilgi gremjamies."

„Vai prāts, neaiztiec vectēvu. Dod labāki cirvi man, es cir-

tīšu, kāpi tu ozolu liekt."

Kurbads nu uzlec ozola galotnē, bet ozols žvīks! ceļas

gaisā un pārsviež Kurbadu pāri, taisni zaķītim virsū. Viņš saķer

zaķi un gaida, kamēr ozols nokritīs. Velns met, met, kamēr krīt

arī, bet ačgārni: galotne uz māju pusi, rezgalis uz meža. Kurbads

nu paņem zaķi un iet pie velna.

„Kur tu maisies, kapec ozolu nelieci?"

„Knr tad nu maisos, satikos ar savu jaunāko brāli, izrunā-

jamies, jo nebijām ilgi sagājušies."

„Kads amats tad tavam brālim?"

„Pec amata tas skrējējs."

„Lai nak skrieties!"

Labi. Ka nu Kurbads zaķi palaiž, ta šis iet, ļipu mezdams.

Velns skrien, skrien, nekā panākt.

„Tu tik manu brāli piejoko: visu grib, nekā nevar. Nu, kas

būs ar ozolu? Nem tu tievgali, es ņemšu rezgali. Bet, zināms,
kad saņemsim, tad arī nekādas apstāšanās, kamēr ozols mājā."

Velns ņem tievgali un rauj ozolu ačgārni caur mežu, ka

krakst vien; bet Kurbads uzsēžas uz rezgala un brauc līdz. Alājā
velns slauka šūnas (putas) no pieres, bet Kurbads zobojas: „Tu
esi vājš kukainis, kad tik ātri šūnas ronas."

No rīta velns liek bērnus pārvest un labi paēdināt. Kur-

bads aizjūdz velna ķēvi, aizbrauc bērniem pakal, sakrauj ratos,

pārliek labu svirti, nosien vezumu un brauc mājā. Bet braucot

velna bērni krīt pa vienam vien ārā, saukdami: „Kurbad, es iz-

kritu!" Nu Kurbads ņemas citādi strādāt: kurš izkrīt, tas knauks!

gar riteni nost, kurš izkrīt, tas knauks! gar riteni nost. Mājās tas

nosistos bērnus sasēdina rindā gar galdu, sabāž barību mutēs,

noliek barības trauku katram klēpī un tad iet ķēvi nojūgt. Ne

ilgi, velns iekšā un bļauj nelabā balsī.

„Kurbad, tu jau bērnus esi nositis!'
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„Neesmu nositis. Labi redzi, ka viņi badā aizmiruši: visiem

mutes pilnas un rokas barības traukā. Tici droši, tie bada kāsīši

aizrijušies."

„Ko nu saki, tu esi nositis!"

„Ka, vai esi dusmīgs ?"

„Ne, ne, dusmīgs neesmu."

„Nu tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

No rīta velns saka uz Kurbadu: „Klausies, vakarā iešu uz

kāzām. Apkopi ķēvi, sataisies un atnāci tu arī; bet, kad redzi, ka

es starp brūti un brūtgānu sēžu, tad pameti man ar acim."

Kurbads izsit ķēvei acis un aiziet uz kāzām. Tikko velns

starp brūti un brūtgānu nosēžas, Kurbads met ar vienu ķēves

aci: velns jau paskatās. Pēc brīža met otru ķēves aci: velns

stāvus un ārā pa durvim uz mājām. Mājā velns traks: ~Kāpēc
izsiti ķēvei acis?"

~Pats man liki ar acim mest."

„Kas ta runas?"

„Ka, vai dusmīgs esi?"

„Ne, ne, dusmīgs neesmu."

„Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu!"

„Dabūsi, dabūsi!"

Naktī Kurbads apgūlās, bet dzird, ko velns ar velna māti

runā. Tagad būšot Kurbadam klusu pa nakti pielīst un ar cirvi

nosist. Jo, kad nepasteigšoties, tad Kurbads beigās viņu nosi-

tīšot. Gada gals arī neesot vairs tālu, kur nestipruma zālēm spēks

pagalam. Kurbads to noklausījies, uzlec no savas guļas vietas,

paliek pagalvī ķērni, apsedz, lai izskatītos kā cilvēka galva un tad

pats paslēpjas aizkrāsnē. Ap pusnakti velns lien uz pirkstu ga-

liem un krauj pa ķērni, lai izput gabalu gabalos. Smiedamies tas

ieskrien pie velna mātes un stāsta? „Tad ta liku, kā liku, sma-

dzenes vien pa pakausi izskrēja."
Bet Kurbads skrien velnam pakal, prasīdams, kāpēc ķērni

sasitis? Tagad velnam, Kurbadu ieraugot, sāk tīri kājas trīcēt:

ne nosist nevar. Viņš paņem savas mantas vienā padusē, sievu,
velna māti, otrā padusē un bēg pie raganas, Kurbada ienaidnie-

ces. Tomēr Kurbads pēdu no pēdas velnam pakal. Pēc kāda

laika velns saka uz sievu: „Nu varam drusku atpūsties, jo nesa-

mais brangi smags."

„Ka tad, jāatpūšas jau butu gan!" Kurbads atbild velnam aiz

muguras.

„Kurbad, vai tu arī te esi?"

„Ka tad, kur tu, tur arī es!"

Velns atkal paņem mantas, sievu un bēg līdz kādai upmalai,
kur domā pagulēties, atpūsties. Līdz ko šis apsēžas, te Kurbads

atkal klāt.
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„Kurbad, vai tu ari te esi?"

„Kā tad, kur tu, tur arī es!"

Tādās sprukās, tādos spostos velns vel nebija bijis: skaidri

gals klāt, ne nosist, ne izbēgt. Beidzot tas sadomā tā: noguldināt

sievu sev blakus, bet Kurbadu pašā upmalē, lai varētu to aiz-

migušu upē iegrūst. Tomēr Kurbads tev ies, pašam velnam bla-

kus aizmigt. Vioš labāki pakaujas ar miegu, kā varēdams: no-

gaida šos abus aizmiegam, pavel velna mātīti savā vietā, pie
kam pats iegulas viņas vietā, un tad gaida, kas nu labs tālāk

notiks. Velns, kā nu možas, tā grūdis krastā gulētāju upē. Bet

drīzi pamanīdams, ka pats savu veceni iegrūdis, tas palec pie

krasta, mīda zemi un lauza rokas. Tagad Kurbads paķer vāli

un dod velnam tā pa pakausi, ka šis muru murumis noiet dibinā.

Kurbads, reizi no velna kalpības vaļā ticis, griežas uz mājām

un uz ceļa, savu vāli cilādams, pamana., ka senākajie spēki at-

pakaļ. let, iet, kamēr nonāk lielā mežā. Meža malā sēd sirms

vīrs un vij pātagas.

„Sirmgalvi, kam tu pātagas vij?"
Tās raganu pātagas, jo šis mežs ir tā raganu apsēsts, ka kat-

tram ceļiniekam īsti naga darbi ar nezvēriem. Nezvērus var tik

šīm pātagām savaldīt. Tomēr, ja kāds gadītos, kas spēcīgu roku

nezvēru mitekļi izpostītu, tad mežs uz laiku laikiem būtu tīrs.

Kurbads to apņemas. Viņš nogaida vakaru, kur nezvēri savā

miteklī salasījušies un tad aizvel lielu akmeni mitekļa caurumam

priekšā. Nu tas sagrābj savu vāli, pavel akmeni mazliet no cau-

ruma, izlaiž vienu nezvēru — nosit, pavel akmeni, izlaiž otru

nezvēru — nosit, pavel akmeni, izlaiž trešo nezvēru — nosit.

Tā Kurbads strādāja cauru nakti, kamēr visi pagalam un mežs no

tā laika tīrs.

Otra diena Kurbads uziet otrpus meža vienu cilvēku, kas

lielu uguni kurdams, bļauj neapstādamies: „Man salst, man salst!"

„Kadel nesasildies, ja salsti?"

Ja, tikdrīz ka gribētu sildīties, tad mans mocītājs, vilkacis —

klāt un mani uz pēdām norītu.

„Sildies droši, gan vilkaci pamācīšu!"
Tā arī bija: līdz ko labi rokas apsildījis, te vilkacis nāk, zo-

bus griezdams, nabadziņam virsū. Kurbads paņem vilkaci aiz

rīkles, pārplēš un iemet ugunī, lai paceptu citām raganām uz bro-

kastu. Vilkacis sadeg gruzdēdams, uguns apdziest un vīram

vairs nesalst.

Gabalu gājis, tas ierauga citu cilvēku, kurš, ezeriņa mala

sēdēdams, nemitoši brēc: „Man slāpst, man slāpst!"

„Kadel nenodzeries, ja slāpst?"

~Ja, tikdrīz ka gribētu dzert, tad mans mocītājs, ērglis, klāt

un mani uz pedam norij."
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„Dzeri droši, gan ērgli pamācīšu.

Tā arī bija: līdz ko labi nodzēries, te ērglis laižas, knābli

knakšķinādams un spārnus klabinādams, nabadziņam virsū. Bet

Kurbads nocērt tam kaklu un iegāž negantnieku ezerā. Ezers

tūliņ izžūst un vīram vairs neslāpst.

Beidzot Kurbads pārronas mājā. Bet te citas ķibeles viņu

sagaida: sieva raganas, čūskas, noburta, pie miršanas slima. Na-

badzīte savās mokās tā piebeigta, ķa nespēj ne vīra pazīt. Tomēr

Kurbadam visur padomi un vara pie rokas, tā arī te. Viņš paņem

savas sumpurņa zāles, ar kurām vecīša acis izdziedējis, un iz-

dziedē ar tām pašām arī savu sievu.

Nu Kurbads dzīvo dažus gadus mierā un laimē, jo čūska,

ragana, vairs nedrīkst viņa valstī rādīties. Tomēr atriebšanās

domas tai vēl pēc gadiem stāv prātā. Nevarēdama citādi Kur-

badam vairs piekļūt, čūska, ragana, aizskrien pār deviņām val-

stim un uzkūda deviņus valdniekus ar karaspēku, Kurbadu pār-
varēt. Karaspēks salasās lielu lielais un trešās valsts dēls, mil-

zis nepārvaramais, ved karaspēku taisni Kurbada valstī. Kur-

bads arī salasa savus karavīrus un noiet ienaidniekam pretim. Nu

izceļas briesmīgs cīniņš: zobeni žvīkstēdami žvīkstēja, vāles

krakstēdamas krakstēja. Kurbads jau nosita milzi ar vāli gar

zemi, bet, kamēr domā zobiņu vilkt, lai milzim galvu šķeltu, ta-

mēr milzis ievaino to ar zobiņa asmeni kreisaiā plecā. Čūska,

ragana, to redzēdama, uzlaižas spārnus klabinādama, uz Kurbada

galvu un iespļauj savu nāvīgo žulti viņa ievainotā plecā. Kur-

bads paceļ kreiso roku un nospiež čūsku, raganu, paceļ labo roku

un pāršķel milzim galvu un tad, nāvīgās žults nonāvēts, krīt uz

savu vāli un mirst.

Piezīme. Šī pasaka liekas būt mākslīgi savērta no vairāk pasaku mo-

tīviem. Tautas dziesmās gan ir runa, ka „kalējs kala debesīs", bet kāds

„Debess-kalējs" vēl nav īstās tautas tradicijās konstatēts. Vai īsto pasaku

„mazie vīriņi" saukt arī par rūķīšiem, ka šeit, tas arī vēl būtu jāpierāda.
Beidzot tas arī nesaskan ar tautas tradiciju vispārējo optimismu, ka ļaunā ra-

gana galīgi nonāvē varoni. Citādi pasakas motivi tomēr paliek negrozīti un

nav apšaubāmi. Pēc T. Zeiierta aizrādījuma šo pasaku esot stāstījis Kaspars
čipinš, kas savus stāstus esot labprāt izpušķojis. P. Š.

3. A. 303. 300. 513A. A. Lerchis-Puškaitis Džukstē-Pienavā.

LP, I, 1 var.

Kādam loti bagātam kungam nav neviena bērna. Viņš ga-
diem ilgojās pēc dēla un apskauž dažu nabadziņu, kam tādas man-

tas papilnam. Kādreiz kungs noskumis staigā gar ezera malu

un satiek vecu vīriņu, kas uzprasa, kādēļ noskumis?

„Ka nenoskumt? Mantas papilnam, bet mantinieka neviena."
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Vīriņš apmierina kungu un saka: „Dēlu tu dabūsi. Zvejo

šinī ezerā, tad noķersi lielu zivi. Šo zivi lai tava sieva apēd, bet

citiem no viņas nedod ne zvīnīša."

Kungs dara tā un noķer lielu zivi, ko tūlīt liek vārīt un sie-

vai ēst. Bet vārot meita mazliet zivi pasmeķēja un iekšas ap-

ēda ķēve mēslenīcā. Ne ilgi pēc tam vienā pašā dienā kunga
sievai piedzimst mazs dēliņš, meitai piedzimst mazs dēliņš un arī

ķēvei pedzimst mazs dēliņš. Visi trīs zēni kopā pieaug; bet ķēves
dēls ir drošāks un dūšīgāks no visiem. Ļaudis viņu iesauca par

Kurpatu.

Reiz visi trīs iet lierēt un ieiet kādā pilī, kur nakti pārgulēt.
Bet Kurpats neguļ; viņš labi paēdis aizjāj. Uz pils tilta Kurpatam

gadās kāds vīrs ar trim galvām priekšā un uzaicina cīkstoties.

Kurpats cīkstojas un iesviež vīru patiltē. Nu tālāk viņš vairs

nejāj, bet atgriežas pilī, lai pastāstītu biedriem, ko izdarījis. Otrā

vakarā Kurpats atkal jāj un satiek vīru ar sešām galvām. Arī

šo iesviež patiltē. Trešajā vakarā Kurpats saka uz saviem bie-

driem: „Nevaru zināt, kā man šonakt ar cīkstošanos izies. Es

nolikšu uz logu biķeri ar ūdeni. Ja ūdens paliek par asinim, tad

steidzaties man palīgā."

Kurpats nu jāj un satiek lielu milzi ar divpadsmit galvām. Šis

tik briesmīgi uzsauc Kurpatu uz cīkstošanos, ka viss tilts nodreb.

Milzis sagrābj Kurpatu; te Kurpats līdz ceļiem zemē iekšā. Zā-

baks nabadziņam no lielā trieciena aizsprāgst pašos pils logos.
Biedri paskatās biķerī: ūdens vienās asinīs. Ko nu gaidīt? Tūlīt

jāsteidzas Kurpatam palīgā. Visi trīs milzi beidzot pārvar un

iesviež patiltē.

„Tagad nu esam brīvi. Varam iet, kur vien gribam."
Bet kunga dēlam un meitas dēlam kauns, ka Kurpats par

viņiem stiprāks: viņi slepen aizbēg un atstāj Kurpatu vienu. Kur-

pats jāj viens pats un satiek kādu vīru, kas nemitoši sauc: „Man
salst. Man salst!"

Kurpats saka, lai iekurot uguni un sasildoties; bet vīrs atbild:

„Ja es gribētu sasildīties, tad visai pasaulei jānosalst!"

Kurpats atkal jāj tālāk un satiek ganu ar lielu pulku lopu.
Gans nemitoši sauc: „Es salkstu, es salkstu!"

Kurpats saka, lai nokaujot kadu vērsi un paēdot; bet šis at-

bild: „Ja es gribētu pieēst, tad visai pasaulei badā jānomirst."

Kurpats atkal jāj tālāk un satiek ganu ar aitām. Gans šķir
aitas uz divām pusēm: vienu baru pa labo roku, otru pa kreiso.

Kurpats prasa, kāpēc tā darot? Gans atbild: „Avis pa labo roku

ir labie cilvēki un pa kreiso ļaunie cilvēki."

Kurpats atkal jāj tālāk un nonāk pie kāda vīra, kas lielu

bedri izracis un kur tai pašā uguni. Vīrs grib Kurpatu bedrē

iekrāpt un uzaicina to tūdaļ sasildīties. Bet Kurpats atbild, lai
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ejot pats papriekšu, tad viņš iešot pakaļ. Līdz ko nu vīrs bedres

malā, tā Kurpats to iegrūž bedrē.

Kurpats atkal jāj tālāk, kamēr beidzot salīgst pie kāda kunga

par kalpu. Kungs pavēl trīs dienas un trīs naktis negulēt. Ja to

varot izpildīt, tad atdošot viņam to pili, kur ar trijiem uz tilta cīk-

stoties gājis. Kurpats pavada divas dienas un divas naktis bez

miega, bet trešo nakti iesnaužas.

„Kāpēc tu šonakt snaudi?'
4

kungs no rīta prasa.

„Neesmu snaudis", Kurpats atbild.

Kungs nu iedod viņam linu sauju, liek to aizdedzināt un tad

ap pasauli apjāt, iekāms linu sauja nav izdegusi. Kurpats jāj
vienu nakti, jāj otru nakti, vēl nav apjājis; jāj trešo nakti, un

apjāj. Linu sauja arī tūlīt pie beigām degt. Tagad Kurpatam

pieder pils ar visām mantām un balta ķēve, Kurpata māte. Mātei

iet pie dēla itin labi. Vecuma dienās ķēve lūdz savu dēlu; „Ja

nomirstu, tad paglabā mani pils dārzā!"

Kurpats to izdara un dzīvo vel šodien pilī.

17. Vērša dēls.

A. 3018. 513A. No Veronikas Rausanes dzim. 1859. g. Lud z a s

apr. Stiglovas draudze, W. Weryho, Podania

Lote wskie, 1892, 4.

Tas bija vecos laikos.

Dzīvoja karalis ar karalieni. Viņiem nebija bērnu. Karalis

aicina zvejniekus un saka viņiem; „Noķeriet man zelta līdaciņu!"

Zvejnieki to noķēra. Pavārs, šo zivtiņu notīrijis, iemeta asa-

kas samazgās, uņ vērsis tās apēda. Izcepis līdaciņu, pavārs to

pasmeķēja un aiznesa karalienei. Pēc trim dienām vērsim pie-
dzima dēls, ceturtā dienā pavāram, un piektā dienā karaliene

dzemdēja dēlu. Vērša dēlu sauca par Bikauladziņu, pavāra dēlu

par Kukaroviču-Šemenoviču, karalienes dēlu par Ivanu-Petro-

viču. Bērni auga stundām, bet pavāram dēls bija lielākais un stip-
rākais no viņiem. Brāli, sarunādamies savā starpā, sacīja: „le-
sim pie kalēja un uzkalsim sev kūju!"

Nokala desmit pudu smagu kūju. Pavāra dels, uzsviedis to

augšā, turēja apakšā savu mazo pirkstiņu. Kūja krītot salūza.

Pec tam nokala divdesmit pudu smagu kūju. Pavāra dels

pasvieda to uz augšu: kūja, krītot uz pirkstu salīka.

Tad uzkala trīsdesmit pudu smagu kūju. Pavāra dēls to atkal

uzsvieda augšā un turēja apakšā savu pirkstu: kūja krītot drus-

ku salīka.
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Beidzot nokala četrdesmit pudu smagu kūju, Pavāra dēls to

pasvieda uz augšu: kūja, krītot uz pirksta, nu vairs nesalīka. Tad

brāli aizgāja uz neapdzīvotu pilsētu, kas atradās uz jūras. Šai

jūrā dzīvoja čūska, kas ēdusi cilvēkus.

Pilsētā atradās baznīca, pie baznīcas maza istabiņa, brāli

iegāja šai istabiņā. Tur viņi redzēja karali, kas bija atvedis savu

meitu par upuri; ļaudis viņus pavadīja ar raudāšanu kā bērēs. le-

veduši karalameitu baznīcā, viņi aizbrauca.

Brāli apspriežas, kuram no viņiem jāpaliek pie istabiņas

vaktēt. Pēc kārtas pirmajam bija jāpaliek Bikauladzinam. No-

stājies pie istabiņas, viņš aizmiga, bet Pavāra dēls Kukarovičs

negulēja. Viņš dzird par jūru vētru'skrienam. Kukarovičs pie-

gājis jūrai tuvāk, ierauga čūsku ar trim galvām laižamies.

Čūska saka: „Aha, karalis man suta jau divus kumosus."

Pavāra dēls atbild: „Mani vienu nenorīsi."

Un iesācis ar viņu cīņu, nocirta tam trīs galvas un pagla-

bāja zem akmeņa.
Otra diena karalis sūta uz baznīcu čigānu pieteikdams: „Ej,

izmet no baznīcas manas meitas kaulus."

Čigāns iet ar pātagu rokā un, sastapis karalameitu, saka vi-

ņai: „Pasaki tēvam, ka es tevi izglābu, citādi es tevi ar šo pātagu

nositīšu."

Čūska nosūta karalim pavēli, lai viņš atvedot uz baznīcu savu

jaunāko meitu. Viņu nu arī tāpat atved ar dziesmām.
Šoreiz pēc riņdas iznāca Ivanam Petrovičam vaktēt. Viņš

nostājies savā vietā, drīz aizmieg, istabiņā apgulstas Bikauladzins.

bet Pavāra dēls Kukarovičs-Semenovičs negul, un iziet ārā uz

jūrmalu.

Jūrā saceļas vētra un atskrien čūska ar sešām galvām. Kuka-

rovičs nocirta čūskai visas sešas galvas un paglabāja tās zem ak-

meņa.

Nākoša rīta karalis suta čigānu, lai viņš izsviestu no baznīcas

otras meitas kaulus.

Čigāns, sastapis karalameitu, saka viņai: „Pasaki tēvam, ka

es tevi izglābis, citādi nositīšu tevi ar šo pātagu."
Pārnākusi maja, karaļmeita arī stāstīja tēvam, ka čigāns

viņu izglābis no nāves.

Čūska jau trešo reizi sūta karalim pavēli, lai viņš atvedot

savu jaunāko meitu. Arī to tāpat atved ar dziesmām.

Šoreiz nāk kārta vaktēt pavāra dēlam Kukarovičam-Seme-

novičam. Kukarovičs saka saviem biedriem: „Ja nu man klātos

slikti, tad uz jums no augšas nokritīs mans zābaks; tad paska-
tāties uz dvieli un glāzi, steidzaites man palīgā!"

Pavāra dels Kukarovičs iziet no istabiņas un dzird vētru

ceļamies, pēc kāda brītiņa atskrien čūska ar deviņām galvām.
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„Aha, karalis man suta divi kumosi," saka čūska.

„Aiznsies jau ar vienu pašu."
lesākās cīna. Kukarovičs nocirta čūskai trīs galvas, bet to

vietā izauga jaunas. Kukarovičs līdz ceļgaliem iegrimis zemē

saka čūskai: „Karali kaujoties atpūšas, mums ari jāatpūšas." Pēc

tam viņi atpūtās.

Kukarovičs noaun zābaku, pasviež to uz augšu un zābaks no-

krīt uz gulošiem brāļiem. Viņi uzmostas un ierauga glāzi pilnu
asinim un arī dvieli asinīs. Paņēmuši kūju, viņi dodas brālim pa-

līgā un nocērt čūskai visas galvas.

Karalis atkal sūta čigānu pēc jaunākās meitas kauliem. Či-

gāns, sastapis karaļmeitu, saka viņai: ,}
Klausies, stāsti tēvam, ka

es tevi izglābu, jo citādi ar šo pātagu tevi nositīšu."

Kad karaļmeita bija pārnākusi maja, karalis viņu jauta:

„Kas tevi izglābis?"
„Čigans," viņa atbild.

Karalis aiz pateicības grib atdot čigānam savu vecāko meitu,

bet viņa nav ar mieru.

„Atl_auj mums iziet pastaigāties," karalameitas lūdz savam

tēvam. Tēvs arī viņām atļauj, un nu karalameitas aiziet uz pil-
sētu meklēt savu glābēju. Tur viņas atrod visus trīs brāļus, atved

pie tēva, un saka: „Tie ir mūsu izglābēji, bet ne čigāns." Kukaro-

vičs jautā čigānam: „Ja tu nositi čūsku, kur tad noliki viņas

galvas."

„lemetu jurā," atbild čigāns.

„resim uz jūrmalu," saka Kukarovičs, „tur ir akmens; kas

no mums to pacels ,tas apprecēs vecāko karalameitu."
Uz jūrmalu nu aizgāja karalis ar meitām, brāli un čigāns.

Čigāns mēģina celt akmeni, bet nespēj. Kukarovičs pacel ak-

meni un parāda čūskas galvas.
To redzot, karalis atdeva Kukarovičam savu vecāko meitu,

bet Ivanam Petrovičam jaunāko.
Bikauladziņs saka: „Negribu precēt latvieti, labāk braukšu

bildināt Raganas meitu." Kukarovičs saka: „Braucot vispirms

sastapsi cūku ar izšķērstām iekšām, pēc tam redzēsi avotu, no

kura iztecēs dažādi dzērieni. Nedzer no tā avotiņa! Tālāk ie-

raudzīsi ābeli ar augļiem, bet to tu neēd! Šī Cūka ir vecākā

Raganas meita, avots — otra meita, ābele trešā meita." Bikaula-

dziņs, atsveicinājies no brāļiem un paņēmis kūju, aiziet.

Ceļā viņš sastop cūku ar izšķērstām iekšām no zemes līdz

pat debesim. lesitis viņai ar kūju, redz to applūdušu asinim, Ejot

tālāk, viņam iegribas dzert. Ceļā viņš redz avotiņu ar dažādiem

dzērieniem, tomēr nedzer no tā. lesitis ar kūju ierauga, ka šie

dzērieni pārvēršas asinīs. ledams tālāk, redz ābeli. Viņam gri-
bējās ēst ābolus, bet viņš neēda. lesitis ar kūju par ābeli, redz, ka



339

tā aplīst asinim. Tālāk ejot, ceļmalā redz sēžam vecu sirmgalvi

Sadaku, kas saka: „Paņem mani līdza. Ja neņemsi, tad Ragana iz-

laidīs savus suņus, tie tevi saplēsīs."
Bikauladzins nu paņēma viņu līdza. Ejot divatā, viņi ierauga

sēžam ceļmalā Ledussprākli.

~Kurp ejat?" viņš jauta gājējiem.

„Eejam Raganas meitu bildināt."

— „Ja mani līdza neņemsi, tad tev klāsies slikti. Jau trešu

gadu viņas kurina pirti, tevi gaidīdamas; vienu pašu tevi sade-

dzinās."

„Vari iet līdza," atbild Bikauladzins. Ejot trijatā, sastop

Amriju.

„Kurp ejat?" viņš jautā.

„Raganas meitu bildināt," atbiļd.
„Paņemiet mani līdza!" teica Amrija, jo jau trīs gadi, kamēr

tur taisa jums ēdienu; jus nevarēsit to apēst; bet es to jums ap-

ēdīšu, tad jūs dabūsit Raganas meitu," Paņēma līdza Amriju.
ledami talak viņi sastop Guņkenu.

„Kurp ejat brāli? viņš jauta.
«Raganas meitu bildināt," atbild Bikauladzins.

Guņķens teica: „Ragana liks tevi gulēt šķūnī ar viņas meitu,

ja mani nepaņemsi līdza, tad tevi tur sadedzinās." Paņēmuši viņu

līdza, viņi aizgāja tālāk, un drīz jau tuvojās Raganas miteklim.

Izskrien trīs suņi.

Sirmgalvis Sadaks, saķēris vienu suni aiz astes, griež viņu

riņķī, un nosit ar to pārējos. Pēc tam iegāja iekšā. Ragana tūliņ

sūta atnācējus uz pirti. Viņi arī aiziet, bet Ledussprāklim ienākot

iekšā, pirts paliek auksta, un drīzi vien viņi pārnāk no pirts. Ra-

jrana jautā: ~Vai bijis diezgan siltuma pirtī?"

~Par maz," viņi atbild.

Atnācējiem nu padeva vakariņas, pie kam ēdienu bija pie-
nests loti daudz. Trīs no viņiem ēda tikai pa druskai, bet Amrija

aprija visu. Pēc vakariņām Ragana sūta Bikauladzinu ar savu

meitu uz šķūni sienā gulēt. Guņķens viņiem iedeva savu kažociņu

ar ko apsegties. Naktī Ragana aizdedzina šķūni, šķūnis gan

sadega, bet Bikauladzins ar Raganas meitu, apsegušies ar Guņ-

ķena kažoku, palika neaizkārti. Rītā agri viņi atnāca uz istabu.

Pēc brokastim Bikalaudzins ar sievu grib doties uz māju. Ceļā
uz mājām atradās dzil.a bedre, kurai pāri bija pārlikta laipa. Kad

šai bedrei jau bija klātu, Ragana saka znotam: „Ej tu pirmais pāri

par laipu!"

„Sievas mātei jāpāriet pirmai," viņš atbild. Ragana gri-
bēja pāriet, bet Bikauladzins viņu pagrūda un tā iekrita ugunīgā
bedre.
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Bikalaudzins ar sievu pārnāca maja, bet viņa biedri aizgāja
katrs uz savu pusi un visi dzīvo laimīgi līdz šim.

18. Dvēsele olā.

1. A. 302. J. Bankins „Šis un tas" 11, 1875, 21.

Reižu kādam ķēniņam bija pazudusi viņa vienīgā meita. Viens

no viņa zaldātiem apņēmās to uzmeklēt un dabūt. Tas nu devās

uz lielu ezeru, kāpa laivā un aizbrauca pāri uz salu, kas bija ezera

vidū. Uz šās salas bija skaista pils, kur dzīvoja zudusī ķēniņa

meita. Zaldāts, to redzēt dabūjis, tūliņ gribēja vest projām, bet

ķēniņa meita sacīja: „Mans vīrs un kungs ir pats velis: kad viņš
tevi manīs, tad tevi nokaus."

Zaldāts viņai atbildēja: „Kuš, kuš, nesaki neko! Izprasi un iz-

taujā, kur viņa dvēsele stāv, un tad pastāsti man!" To sacījis

viņš palīda zem gultas.

Velis, ienācis istabā prasīja: „Kas te par svešu smaku?"

Sieva atbildēja: „Es nekā nezinu. Bet saki, mīļais vīriņ, kur

tava dvēsele stāv?"

Velis viņai atteica: „Tur sētmala ir liels bluķis, tas ir mana

dvēsele."

Sieva paņēma bluķi, ievēla istaba un ielika pie vella gultas
kaktā. Velis, ienācis istabā, atkal jautāja: „Kas tas par bluķi?"

Sieva atsacīja: „Ta tak, vīriņ, ir tava dvēsele!"

„Ko mana dvēsele?" velis dusmīgi izsaucas, ņema bluķi un

iesvieda krāsnī.

Sieva nu raudādama uz to sacīja: „Es pie tevis jau desmit

gadu dzīvojusi, bet tu man nekad vēl neesi teicis, kur stāv tava

dvēsele."

Velis tai atbildēja: „Tur sētmala ir salmu kūlis, tā ir man dvē-

sele."

Sieva to paņēma, ienesa istabā un ielika vella gultā. Velis to

feskatīdams, urasīja: „Kas tas tāds par ķēmu?"

Sieva atkal viņam atbildēja: „Tā jau ir tava dvēsele." Velis

paņēma salmu kūli un iebāza krāsnī.

Sieva atkal, raudādama un glaudīdama, vīram mīli lūdzās, lai

sakot, kur viņa dvēsele stāvot. Velis gan negribēja to darīt, bet

kad tā ar savām lūgšanām viņu vienmēr mocīja, tad reižu mieru

gribēdams dabūt, sacīja: „Desmitā kalnā ir stallis apakš zemes,

kur melns vērsis dzīvo iekšā, vērša vēderā dzīvo pīle, kuras
vēderā ir ola, kam ir deguns iekšā un tas ir mana dvēsele. Bet

nesaki nevienam, citādi es tevi apēdīšu!"

Zaldāts, visu noklausījies, izlīda no pagultes un steidzas atpa-

kaļ pie sava ķēniņa. Tur viņš salasīja pulka cilvēku un tad gāja
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šā kalna meklētu. Kad viņi to bija atradusi tad sāka tur rakt.

Bet vellam mājā palika jau tā slimi ap sirdi. Racēji arvien raka

dziļāki kamēr tie danāca pie stalla. Tagad velis sacīja uz sievu:

„Tu laikam esi izpļāpājusi, kur mana dvēsele!"
Šī atteica: „Es nevienam pašam to neesmu stāstījusi." •

— Velis saslima un nu vairs nevareia celties no gultas.
Nu viens racējs jau bija iegājis stallī, un spēra vēršam ar vāli

par pieri. Veļļs atkal teica uz sievu: „Tu, sirsniņ, gan laikam esi

izstāstījusi."
Bet šī atbildēja: „Neviens cilvēciņš par to ne zināt nezina."

Velis nu bija pie pašas miršanas, kad racējs vērsi bija uz-

šķērdis, pīli izņēmis, tai vēderu pārgriezis, olu izņēmis un to pār-

plēsis. Pašu laiku velis arī nomira, un tā beidzās viņa dzīvība.

Strādnieki nu steidzas uz vella pili, ņēma sava keniņa meitu

un gāja uz mājām itin priecīgi un līksmi.

2. A. 302. Nameitu Juris Diž-Drogas Pileniekos. Jkr. V.

54, 89. I p. LP, VII, 11, 23, 7. AŠ, 11, IOOn.

Velns bija ķēniņam meitu nozadzis. Pie ķēniņa atnāca reiz

izdienējis zaldāts uņ teica: „Dod man tikai vecu zobiņu, es tavu

meitu tev atdošu."

Ķēniņš zaldātam deva zobiņu un piesolīja vēl daudz naudas,
ja princesi atved. Zaldāts apjozis veco zobiņu, gāja ķēniņa meitu

meklēt. Ejot pa ceļu, tas sastapa lauvu, žagatu un skudru strīdo-

ties, kam lielāka daja no maitas pienākas. Viņi lūdza zaldātu, lai

izspriežot strīdiņu. Zaldāts sprieda: „Žagata lai ņem nosprāgušā

zirga kājas, lauva lai ņem rumpi, skudra lai ņem galvu!" To pa-

sludinājis, viņš izvilka savu veco zobiņu, sacirta zirgu gabalos un

izdalīja, kā bija teicis.

Žagata izrāva šķipstiņu no savas galvas spalvām, iedeva to

zaldātam un teica, ja viņš to mutē ieņemšot, tad varēšot pa gaisu
skriet deviņreiz ātrāki par žagatu.

Lauva izplūca no savas galvas spalvām pušķīti, iedeva zaldā-

tam un teica, ja viņš to ieņemšot mutē, tad būšot deviņreiz stip-
rāks par visstiprāko lauvu.

Skudra paņēma savu oliņu un teica: ja viņš šo ieņemšot mute,

tad būšot deviņreiz mazāks par vismazāko skudru.

Zaldāts gāja tālāk un uzgāja velna mājas. Viņš ieņēma sku-

dras oliņu mutē, sarāvās deviņreiz mazāks par skudru un ielīda

velna mājā. Velns bija mājā un necik tālu no viņa sēdēja ķēniņa

meita, uz kuru velns teica: „Rītu no tevis būs man labs brokastis."

To teicis, velns atlaidās, aizmiga un krāca, ka visa istaba trī-

cēja. Vecais zaldāts kā maza skudrīte pielīda pie ķēniņa meitas
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un iečukstēja tai ausī: „Kad velns uzceļas, tad stāj viņam virsu,

lai saka, kur viņa spēks ir."

Kad velns uzceļas, tad ķēniņa meita piegāja pie viņa un teica:

„Saki, mīļais vīriņ, kur ir tavs spēks?"
Velns gan:negribēja stāstīt, bet tad ķēniņa meita lūdzās: „Tu

taču manu beidzamo lūgumu vari paklausīt, jo rītu tu tikpat mani

apēdīsi."
Tad nu arī velns sāka stāstīt: „Necik tālu no šejienes jūrā ir

maza saliņa, uz saliņas liels ozols, zem ozola akmens, akmenī va-

nags, vanagā ola, olā divi svecītes. Kad tās svecītes nopūš, tad

esmu pagalam."

Vecais zaldāts, to dzirdējis, izgāja ārā, izņēma no mutes

skudras oliņu un palika par cilvēku. Nu viuš ieņēma mutē pušķīti

no žagatas spalvām, palika par žagatu, pacēlās gaisā un skrēja uz

to saliņu, par kuru velns bija runājis. Saliņu sasniedzis, tas re-

dzēja lielu ozolu, ap kuru briesmīgs viesulis plosījās. Zaldāts iz-

ņēma no mutes žagatas spalvas, palika par cilvēku un ieņēma lau-

vas spalvas mutē. Tūdaļ radās milzīgi spēki. Viņš sāka cirst lielo

ozolu un tikai lielām pūlēm izdevās nocirst. Apakš ozola viņš
atrada akmeni; akmeni pārskaldījis, viņā vanagu, kas tūliņ aiz-

skrēja gaisā. Nu izņēma lauvas spalvas, ieņēma žagatas spalvas

mutē, pārvērtās par žagatu, panāca vanagu un nosita to. Tad iz-

krita ola un no olas divi svecītes. Svecītes izpūtis, zaldāts devās

par žagatu atpakaļ uz velna māju, pārvērtās tur par cilvēku,

paņēma ķēniņa meitu, aizveda pie ķēniņa, dabūja to par sievu.

3. A. 302. J. Ezers no Zveju Ferdinanda Gramzdā. Jkr. V, 3.

129. 1. p. LP, VII, 11, 23, 3. AŠ. 11, 1000.

Jūrmalā dzīvo nabags zvejnieks pussagruvušā būdā. Laime

viņam nav nekad smaidījusi. Tomēr viņš nezaudē dūšas, bet

zvejo priecīgi kā zvejojis. Zvejnieks reiz apmet mastu. Tīklu iz-

velk — rau! tur kūņojas savāds radījums un sāk runāt: „Zvejnie-

ciņ, es esmu Laimes māmiņa. Ja atdosi man pēc divdesmit viena

gada visdārgāko mantu, kas tev maijās, tad zivju būs tev pilns

tīkls, kad vien zvejosi!"

„Man tādas mantas nemaz nav," zvejnieks domā, „Došu!"

viņš atteic, izžauj tīklu un iet mājās. Bet tavu prieku! Viņam pie-
dzimis jauns dēls.

„Šis pēc divdesmit viena gada būs Laimes māmiņas", zvej-

nieks vēlāk bēdīgi nopūšas.
Otrā dienā zvejnieks iet atkal zvejot. Zivju aumaļām. īsā

laikā paliek viņš bagāts. Zvejnieks audzina savu vienīgo dēlu

krietni un liek viņu mācīt visās gudrībās. Nemanot ir pienācis
divdesmit pirmais gads. Zvejnieks saka: „I)ēl! divdesmit vienu
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gadu atpakaļ apsoliļu tevi Laimes māmiņai. Tādēļ nekavējies,
bet ej taisni uz rītiem, tur nav jūras, tur Laimes māmiņa tevis

nedabūs."

Labi, dels uzsāk ceļu. Ceļa viņš sastopas ar lauvu, vanagu

un skudru: „Labo celiniek, izdali miums medījumu — šo vērsi."

Zvejnieka dēls dala: „Galva, skudra, tev; tu to vari vislabāk

izložņāt, un kad gala noēsta, viņu padarīt par mājokli. Desas ņem

tu, vanag; bet rumpis pienākas lauvai."

Šads dalījums bij visiem patīkams.
Lauva saka: „Ja gribi deviņreiz stiprāks but par lauvu, tad

teic: „Deviņreiz stiprāks par lauvu!" — un tu tāds tapsi."

Vanags teica,: „Ja gribi deviņreiz atraks but par vanagu, tad

saki: ~Deviņreiz ātrāks par vanagu!"
Skudra māca: „Ja gribi būt deviņreiz mazāks par skudru, tad

teici: „Deviņreiz mazāks par skudru!" — uņ tu tāds būsi."

Pateicies par šādu algu, turpina zvejnieka dēls ceļojumu. No-

nācis kādā ķēniņa valstī, viņš salīgst par puisi pie pavāra. Ķēni-

ņam apēd pūķis katru dienu septiņas cūkas. Ja tam nedod šādas

barības, tad viņš izpūš gaisā tik daudz spalvu, ka nemaz redzēt

nevar. Pavāram jādzen cūkas ik dienas pie pūķa. Reiz nav

viņam vaļas; viņš liek cūkas aizdzīt savam puisim. Pūķis atver

žaunas, lai cūkas met iekšā.

~Deviņreiz atraks par vanagu!" puisis saka un — zvapts! uz-

laižas pūķim uz muguras.

„Deviņreiz stiprāks par lauvu!" Nirks! viņš nogriež pūķim trīs

galvas.
Puisis pārdzen cūkas atpakaļ.

„Kalab tu tas nedevi pūķim?" pavārs prasa.

„Puķim vairs negrib cūku, es viņam noplēsu trīs galvas," pui-
sis mierīgi atteic.

„Ja tu viņam vēl norauji pēdējās četras galvas," pavārs saka,

„tad dabūsi ķēniņa vecāko meitu par sievu, tā ir solīta tam, kas

pūķi nomaitā."

Otrā dienā dzen puisis atkal cūkas pie pūķa un norauj tam

pēdējās četras galvas. Ķēniņam paziņo to un pavāra puisis
dabū šā meitu.

Reiz ķēniņa znots (puisis) izbrauc ar savu jauno sievu no pil-
sētas. Braukdami viņi ierauga zaķi skrējām. Ķēniņa znots, gri-

bēdams rādīt sievai, cik viņš ātri var skriet, laižas tam pakal. Pie-

pēži nozūd zaķis viņa priekšā, jāiet atpakaļ bez zaķa. Bet kā

viņš iztrūkstas! Rati tukši, sievas vairs nav. Nu tas meklē zu-

dušo pa malu malām, bet kā nekā, tā nekā. no sievas ne zīmes.

Beidzot viņš uziet kādā pilskalnā caurumu. Grib līst iekšā, bet

caurums par mazu: „Mazāks par skudru," viņš saka un nolaižas

leģa pa caurumu. Te dzīvo vecā lepnā pilī viņa sieva un veca,
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veca večiņa. Ķēniņa znots pielien savai sievai pie auss un saka:

„Es esmu tavs vīrs; prasi vecenei, kā var uzcelt šo nogrimušo
pili?"

Sieva prasa, bet vecene vilcinās teikt. Sieva prasa jo kar-

stāki. „Nu, kad jau tik ziņkārīga esi," veča saka pēdīgi," tad klau-

sies! Netālu no ķēniņa pils ir apmeties pūķis; tam jānorauj visas

galvas; vidējā galvā ir pīle; pīlē ir balodis, balodī ir ola; olā ir

mazs, mazs akmentiņš; ja akmentiņu iemet šā pils kalna caurumā,

tad uzceļas pils augšā."
Nu ķēniņa znots pie puķa. Nezvēra galvas noveļas ņirkste-

damas. Tikko vidējo galvu pāršķel, pīle laižas prom.

„Deviņreiz ātrāks par vanagu!" viņš izsauc — un pīle rokā.

Pīli uzgriezis, viņš noķer balodi un izņem olu. Olu attaisot no-

krīt akmentiņš zemē.

~Deviņreiz mazāks par skudru!" ķēniņa znots saka un meklē,
kamēr atrod akmentiņu. Ķēniņa znots jau pils kalnā pie cauru-

miņa. Dungs! noskan akmentiņš dibinā. Kalngalā paceļas krāšņa

pils. Taī vietā, kur vecene sēdēja, atrod tikai pelnu kopiņu.

Ķēniņa znots, zvejnieka dels, apmeklē savu tevu, dzīvo sati-

cīgi ar savu mīļo sieviņu un valda krietni jo krietni atrastajā pilī.

4. A. 302. A. Bilenšteins 1863. g. no JanaPelca Kalnadzir-

kautos Jaun-Aucē. LP, VI, 77, I. AŠ, 11, IOOv.

Vienam ķēniņam bijis zvejnieks un tas bijis pārlieku gudrs:

viņš varējis visādas līdekas dabūt tīklā, kādus tik gribējis.

Un tad vienreiz salīcis tas ķēniņš ar citu ķēniņu uz visu

valsti, ka viņam esot tāds zvejnieks, kas varat visādas līdekas

dabūt, kādas tik gribot. Tas neticējis. Un ta(d) salīkuši: ka(d)
tas zvejnieks nedabūs, kādas (licējs) gribēs_. tad tam paliks tā

valsts.

Ķēniņš pārbraucis, teicis zvejniekam — zvejnieks palicis itin

bēdīgs; viņš teicis: „Tas nestāv cilvēka rokās, bet tas stāv Dieva

rokās!" un prasījis laika, lai vjņam atlaiž trīs dienas -zvejot. Ķē-

niņš atlaidis, lai zvejo; devis vīrus lai palīgā.

Un tad, kā laidis tīklu jūrā, tā saplīsis un bijis tukšs. Laidis

līdz trīs reizas tīklu iekšā un ikreiz saplīsis. Gribējis slīcināties to

beidzamo reižu; jo ķēniņš teicis, kad nedabūs tās un tās zivis, ta(d)
kakls taps viņam nocirsts.

Bet ta(d) iznācis viens vīrs no ūdeņa un teicis, lai neslīcinājas,
lai apsolās to, kas viņam mājās nezināms; kad būs trīspadsmit

gadu pagalam, ta(d) viņš ies pakal. Labi.

Un ta(d) gājis atpakaļ un zvejojis un dabūjis visādas zivis, vi-

sādām zurtēm, kādas tik ūdenī ir un kādas tie kungi prasīi(u)ši.
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Sazvejojis — sūtījis ziņas ķēniņam, lai nu sūta pulku orēm pakal,
lai var visas pā(r)vest mājā.

Nu, un tā pā(r)gājis pats, (kad) līdekas pā(r)vestas — atradis

dēlu mājās; tas nule bij piedzimis. Un nu palicis gluži noskumis,
ka bij solījis.

Un tas puišelis audzis un bij(u)si brīnum lēta galva grāmatu

mācīties un bijis loti smuks. Tad ķēniņš viņu mīlējis un licis visās

skolās izmācīt.

Bet (puisēna) tēvs ir raudājis un bēdājies, kur tik dēlu ierau-

dzījis. Ta(d) dēls prasījis tēvam, — kālab viņš raud, ka(d) viņu
ierauga?

Viņš neteicis puišelim. Ta(d) puišelis tīši palicis slims, lai

tēvs viņam saka. Nesacījis. Ta(d) gribējis pavisam mirt nost un

tad ķēniņš lai atbraucis raudzīt, ka(d) viņš tik loti slims esot — ir

dakteri atvedis; bet šis nevarējis nekādas vainas uziet, kas viņam
kaitējis. Ta(d) ķēniņš prasījis, kas viņam kaitot, ka(d) nav nekā-

das slimības. Puisēns teicis: „Mans tēvs man nesaka, kālab viņš

raud, ka(d) manis ierauga."

Ķēniņš teicis, kālab viņš nesakot? Ta(d) tēvs sācis teikt, ka

esot apsolījis vel(n)am, ka(d) tās zivis zvejojis. Ta(d) viņš (pui-
sēns) teicis: „Nu,"tēvs! pa(r) to jūs it neko nebēdājat, es raudzīšu

no šās vietas aiziet uz tālu vietu, ku(r) tas velns nebūs."

Ta(d) viņš paņēmis naudas līdz un gājis pa mežiem, projām
vien. Piegājis pie viena liela kalna — tur bijis kalna galā lauva,

suns, ērglis un skudra. Un lauva sūtījis to suni, lai iet saplēst to

cilvēku, kas tur atnācis un atnest šurp, ka var apēst. Suns skrē-

jis notīgi vien pie puišeļa; bet puišelis uzsaucis sunim: Ujā! ujā!
neskrien tik aši — iel bišķi lēnāki!"

Ta(d) suns sācis luncināties viņam apkārt un palicis draugs.
Puisēns nu uzgājis uz to kalnu un tie pa trim viņam vēlējuši katrs

savu laimi. Lauva teikusi, ka(d) viņš tik viņas vārdu pieminētu,
tad būs septiņreiz stiprāks par to lauvu; ērglis vēlējis, ka būs sep-

tiņreiz čaklāks pa gaisu skriet nekā pats ērglis; skudra vēlēj(u)si,
ka(d) viņu pieminēs, ta(d) būs septiņu reiz mazāks par viņu un

suns vēlējis, ka(d) viņu pieminēs, ta(d) būs septiņu reiz čaklāks par

suni pa zemi skriet.

Un tā tie putni viņu pavadīj(u)ši un viņš gājis projām atkal.

Gājis, gājis — nogājis uz vienu lielu ķēniņa galvas pilsētu un tur

staigājis pa ķēniņa dārzu un ieraudzījis vienu smuku sievišķi logā
sēdim. Nu piegājis pie dārza puiša prasījis: „Kas tā tāda?"

Tas teicis: „Tā ir ķēniņa meita, princese!"
Ta(d) viņš vakarā nogājis atkal uz dārzu, palicis par skudru,

rāpies uz augšu, ielīdis (ķēniņa meitas) kambarī, gājis klāt un pa-

licis par cilvēku. Tā šī sākusi brēkt: „VaL papiņ, papiņ! viens vīrs

nak man klāt!"
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Ķēniņš ieskrējis. Tā šis palicis turpat gultā atkal par skudru.

Ta(d) ķēniņš meitu izrājis, ka blaujas un it neviena nav tai kam-

barī. Bet kā ķēniņš izgājis, atkal apgulies, tā (šis) palicis atkal par

cilvēku un gājis atkal pie meitas klāt. Sākusi atkal otru reiz

bļauties. Tēvs ienācis, izskatījies, atkal nav nekā; jo palicis par

skudru. Ta(d) ķēniņš teicis, ka(d) vēl trešo reiz tā bļausies, ne-

jaus rāmi gulēt, ta(d) nocirtīs kaklu,

Bet šis palicis ir trešo reižu par cilvēku un gājis viņai klāt.

Viņa sākusi atkal bļaut. Un ta(d) tēvs ienācis, izprasījis, kā bijis?

Šī sacījusi, ka gruntīgs cilvēks nā_kot klāt un atkal pazūdot. Ta(d)

ķēniņš teicis: ~Rādies placī! Ja esi cilvēks, tad taču gudrs būsi,

ka(d) tā varēļi paslēpties."

Ta(d) (puišelis) rādījies placī — izgājis.
No rīta turējuši kazas. Un ķēniņš viņu turējis par znotu.

Un vienreiz sācis ķēniņš teikt, ka viņam te daudz mantas nav,

jo netālu no šīs vietas bijis pilsāts — tas apgrimis apakš zemes —

tur citreiz i(r) dzīvojusi tā ķēniņa mātes māte, tā bujusi liela ra-

gana un tā pilsātu apgremdējusi apakš zemes ar visu mantu.

Un vienu dienu viņi sarūnāj(u)ši — viņš (znots) grib arī redzēt

to vietu. Ta(d) viņi visi tur braukuši, — gan ķēniņš, gan visi tie

citi. Un braukuši gar tādu jūrmalu un viņš (znots) i(r) aizmirsis,

ka viņam no ūdeņa jāsargājas. Un tā nu iznācis tas velns un teicis:

„Nu tu man atnāci klāt?" un tā sakampis (znotu) un nesis ūdenī

iekšā.

Bet znots iesaucies: „Ak, kaut es butu tik stiprs ka ta lauva!"

Tā viņš palicis un paņēmis savu zobiņu, sācis kauties un uz-

vinnējis velnu. Ta(d) viņš sakapājis to gabalos, sakūris uguni,
sadedzinājis un braucis atkal uz to vietu projām. Braucis, brau-

cis — nobraucis pie viena liela kalna. Un tad i(r) tāds vējš sācis

pūst... un (viņa) sieva vējam pūšot pazudusi: no ratiem izrauta.

Un tas tēvs (ķēniņš) viņu vedis rādīt uz tā kalna: tur (kalnā)

bijis tāds liels akmins un tam akminim mazs caurumtiņš; pa to

caurumtiņu kūpēj(u)ši dūmi laukā. Tā varēj(u)ši zināt, ka viņi

(apakšā) dzīvi vēl.

Ta(d) viņš teicis: „Ak, kad es paliktu kā tā skudra!" un līdis

iekšā pa to caurumtiņu; bet sievas tēvs braucis uz mājām. Un tā

ielīdis iekšā — ielīdis taī namā — tur bij(u)šas abas tās sievas —

i tā ķēniņa mātes māte, i pati gaspaža (šā sieva), no vecās raganas

tur ierauta. Un viņa sieva un ragana sēdējušas pie galda katrā

pusē. Nu viņš sācis (par skudru) tecēt savai sievai pa drānām uz

augšu un uzlīdis uz kakla. Un tā viņa tūliņ sapratusi, kas būs un

lūgusies, ka grib bišķi iziet laukā. Izlaidusi gan šo laukā. Izgā-

jusi laukā — sākusi runāt ar šo. Viņš teicis, lai rauga ar viltu

izprasīt (raganai), kā varētu to pilsātu izcelt.
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Ta iegājusi atpakaļ un sākusi prasīt: „Vai varētu kādreiz kads

arī izcelt to pilsātu no zemes?"

Šī teikusi: „Var gan, bet tas dikti grūti nākas*, kad viņu grib

izcelt. Cits neviens to nevar izdarīt, ka tik(ai) tā lauva, tas suns,

tas ērglis un tā skudra, kas uz to kalnu, jo no šīs vietas vēl ir divi-

simt jūdžu ķēniņa pilsāts un tanī pilsātā viena čūska — liela — un

tai čūskai septiņas galvas un cits neviens nevar to čūsku nokaut

kā šis lauva; bet viduvējā čūskas galvā ir pauts iekšā un cits ne-

viens to pautu nevar pārplēst, kā tas suns un cits neviens viņu

nevar atrast, kā tas ērglis. Un tad, kad šo pautu pārplēstu, tad

pautā būtu mazs mazs akmentiņš un, kad tā skudra šo akmentiņu

še pa caurumu ienestu zemē, tad zeme pārsprāgtu un tas pilsāts
izceltos."

Un viņš nu izlīda laukā no zemes (apakšas) tas puišelis, pa-

licis par ērgli un tik(ai) sācis skriet. Noskrējis uz to pilsātu — tur

tai čūskai katrudien septiņas aitas bijis jādod. Čūska bijusi labu

gabaliņu nost no pilsātā — tādā pagrabā.

Un viņš salīcis pie ta pavāra — tas i(r) dzinis tas aitas, visiem

citiem ir(r) bijis bail — par aitu dzinēju — projām. Labi.

Pirmo rītu ņēmis tās aitas, dzinis projām un pavārs parā-

dījis ceļu, ku(r) viņa (čūska) ir. Viņš dzinis un atstājis aitas labu

gabalu nost no tā pagraba; tad nogājis bez aitām un saucis:

„Čūska, nāc(i)! Nu es tev atdzinu aitas."

Čūska iznākusi un prasījusi: „Kur i(r) tās aitas?"

Viņš teicis: „A, 'rakali! vai es tev došu aitas?"

Ta(d) tā čūska gāj(u)si atpakaļ pagrabā. Viņš ņēmis aitas —

pā(r)dzinis pavāram atpakaļ. Un pavārs baidījies, ka čūska tik(ai)
nesamaitā to pilsātu un rājies, ka aitas nav devis viņai ēst.

Viņš teicis: „Ēs izsaucos — viņa nenāca lauka — ka negribīte
ēst — lai dzenot aitas atpakaļ."

Un ta(d) pavārs otru rītu devis četrapadsmit aitas, lai dzenot

projām. Bet viņš atstājis pusceļā, nogājis atkal — saucis čūsku,
lai nāk. Čūska izgāj(u)si — atkal nekā nebijis. Prasījusi: „Ku(r)
ta(d) i(r) tās aitas?"

Viņš teicis: „Es tev gan došu aitas! Es tevi ņemšu, nosi-

tīšu!"

. Ta(d) gāj(u)si čūska atkal atpakaļ iekšā. Viņš nu nogājis un

atdzinis to četrapadsmit aitu atpakaļ pavāram. Un pavārs teicis:

kāpēc viņš nav devis? Atteicis: „Es viņu izsaucos — nenāca

laukā."

Trešo rītu devis vēl septiņu klāt: divdesmit un vienu aitu.

Nodzinis, atstājis atkal pusceļā tās aitas un nogājis viens pats —

saucis čūsku, lai nāk ēst. Čūska iznākusi un prasīj(u)si: „Kur tās

aitas ir?"
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Ta(d) viņš teicis: „Es tev došu aitas.!" un — sakampis

(čūsku) pie vienas galvas — izrāvis no pagraba un kāvušies lielu

laiku abi divi.

Ta(d) tas pavārs gājis raudzīt, kālab viņš tik ilgi paliek. No-

gājis — tas vīrs kas kāvies teicis: „Kad es tiktai) dabūtu vienas

glāzes brandavīna, tad tu redzētu, kā tev ietu!"

Čūska teikusi: „Kad es dabūtu vienu aitu apēst, tad es tevi

saplēstu!"
To pavārs dzirdēijs, ka viņš gribējis vienas glāzes branda-

vīna; ta(d) pārskrējis uz pilsētu, pā(r)nesis veselu buteli branda-

vīna, iedevis vīram. Tas izdzēris un sakapājis to čūsku._ Ta(d)
pavārs pārgājis, pasacījis ķēniņam, ka viens vīrs ņēmis čūsku un

nokāvis. Un kamērt ķēniņš savācis savus draugus, gribējis iet

to vīru meklēt un pa(r) ķēniņu celt, tamēr vīrs palicis pa(r) ērgli

un noskrējis projām: viņš bij noskrējis pie tā kalna, ka(d) bij

izņēmis no čūskas sirds to akminteli. Un tur, ar akminteli palīdis

pa(r) skudru iekšā — kalnā — kalns plīsis pušu un tas pilsāts cē-

lies uz augšu.
Dzirdēj(u)si tā ragana, ka kalns sācis plīst un pilsāts cēlies

uz augšu — sākusi plēst tai jaunai acis laukā, ka viņa kādam cil-

vēkam būs pateikusi. Ta(d) viņš dzirdējis, ka jaunā sākusies

bļauties un tā skrējis klāt; un jo viņš ātri skrējis, jo ātri pilsāts
cēlies. — Viņš skrējis sievu glābt. — Un ieskrējis, palicis par cil-

vēku, nocirtis vecenei kaklu un tad pilsāts arī izcēlies.

Nu gājis atpakaļ Pie (sievas) tēva teikt, ka pilsāts izcēlies —

bijis liels pilsāts un smuks.

Un ta(d) viņi dzinuši mantas no turienes mājas — zelts tur

bijis un sudrabs pulku iekšā (pilsātā).
No tas dienas tad jaunais valdījis, ta veca znots.

5. A. 302. A. Bīlenšteins 1863. no Lavīzes Šmeles Jaun-

Aucē. LP, VI, 77, 11. AŠ, 11, 100u.

Viens zvejnieks dzīvojis jūrmalā ar sievu un dēlu. — Dēls

jau bijis izaudzis liels un labi izmācījies skolu — vāciskis mācījis
lai. — Un šim zvejniekam bijis liels trūkums: nebijis ne maizes

vairs — tik tās zivis vien.

Un vienu diepu braukuši uz jūru — tēvs ar dēlu — zvejot.

Braukdami redzējuši laivu nākam un dzirdējuši no tālienes, ka

rūc —un dikti ir rūcis un aurējis: hu hu uu! Ta(d) dēls aurējis

pretim. Kā ataurējis, tā saskrējušas laivas kopā. Tai otrā laivā

ir bijis melns sievišķis, melns ar visu vaigu, ar visām drānām.

Tas sievišķis teicis, lai dēls kāp iekšā, otrā laivā, un lai brauc

līdz. Dēls gan nav gribējis no tēva atstāt un tēvs arī negribējis
dēlu atlaist; bet sievišķis teicis, ka jābrauc līdz. Kāpēc viņš ir
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aurējis pretim un saucis? Un ja nenāks līdz
— viņi abi divi pa-

likšot nelaimīgi: no_ ūdeņa netapšot laukā.

Tad abi divi palika uz šķiršanos, kad nu citādi nevarēja.
_

Bet tas sievišķis deva tēvam vienu kastīti, lai ved uz mājām;

bet lai netaisa vaļām, kamēr uz ūdeņa, lai tik(ai) mājās taisa

vaļām.
Dēls nu iesēdās pie sievišķa un brauca projām. Bet tēvs —

iegājis istabā — taisīja kastīti vaļām: tā bija piebāzta pil(n)a ar

dukātiem. Ko nu? Nu nopirka pilsēta namu un veco butku

(istabu) izārdīja, noplēsa — jūrmalā — ka nepaJikās it nekā.

Tad tā mel(n)ā sieva noveda dēlu savā māju vietā — tur

bija muiža — un nolika, kur bij itin tumšs un kur cilvēki arī ne-

bija nekādi. Bet pati nemaz nestāvēja mājās: katru dienu uz

placi.
Dēlam bija garš laiks tur tumsā — palika bēdīgs, jo gribēja

labprāt savus vecos apraudzīt. Viņš sāka kaulēties, lai ta sieva

palajž uz mājām. Tā teica, ka laidīs gan, ja viņš nākšot atpakaļ;

lai pazvēr, ka pa trīs dienām pārnāks, tad tūliņ laidīs.

Viņš pazvērēja. Tad ta sieva apģērba viņu ar smalkam,
klārām drānām un pavadīja pie jūrmalas.

Šis nu sāka meklēt; bet nevarēja tēva mājas vairs uziet.

Prasīja ļaudim — tie atbildēja: vecā zvejnieka vairs neesot; lielu

naudu dabūjis — esot aizgājis uz pilsētu — namu nopircis.

Beidzot prasīdams, meklēdams, atradis gan tēvu. — Tēvs bija
nopircis namu no viena kunga un tam bijusi viena princese.

Un tas pats kungs tēva dēlu ātri iemīlējis — negribējis dēlu

nemaz vairs laist projām, gribējis paturēt par znotu.

Dēls domājis: viņš neies arī vairs atpakaļ — paliks.
Bet ceturtu dienu, ka(d) sēdējis patlaban pie galda — mel(n)ā

sieva nākusi un vedusi dēlu projām — ar laivu — ka nedabūjis

ne pusdienu paēst.

Aizvedusi tur — šis iegājis savā gultā un atradis, ka iegulies
balts sievišķis — itin balts un jauns cilvēks. Baltā sacījusi uz

dēlu: „Jūs esat viens jaunskungs; te jums nebūs gulēt: tā vieta

ir nelaimīga vieta. Es jums izteikšu: ka(d) jūs tā varētu iz-

darīt, tad tā vieta būtu laimīga kā vajaga. Tie kādu gabalu ir

kalns — tur vedīs vienu princesi un sies pie staba, un velns nāks

ar deviņām galvām to apēst; kad jūs varētut tam tās deviņas
galvas nocirst, tad devitā galvā būs balodis un balodī būs pauts,
to pautu vajaga atnest šurp, uzlikt uz galda un pā(r)sist pušu, tad

ta muiža atšķirsies, jo tā ir vel(n)a apstāta un tā mel(n)ā sieviete

ir vel(n)a māte (tā, kas dēlam pakal brauca). Un tad kad visu

to būsit padarījuši, radīsies (muižā) atkal tie cilvēki, kas senāk

tur bija dzīvojuši.
44
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Viņš atbildēja, to varēšot gan izdarīt. Un nu dēls gājis pie
kalēja, licis zobenu — lielu — uzkalt, ka varētu vel(n)am tās

galvas nocirst. Kad zobens bija nokalts, gājis uz kalnu. Ejot

uzgājis trīs, kas kāvušies pie zirga galvas: bijusi skudra, vanags
un lauva. Viņš prasījis, ko kaujas? Atbildējuši, ka visi trīs uz

reižu grib ēst, bet nevar saprast visi ēst uz reižu. „Jūs esat viens

jaunskungs, pamāciet mums, kā varētum reizā ēst."

Viņš atbildējis: „To es jums lēti varēšu pateikt. Skudra,
lieni tu iekšā, ēdi smadzenes, vanags, knābi tu acis un lauva, tu

sagrauzi tos kaulus!"

Labi, sākuši ēst un visi trīs paēduši uz reižu. Tad šie trīs

teikuši: „Kad varējām uz reižu paēst, tad mēs jums arī dosim

labumu!"

Lauva teikusi; „Kad jus eitat spēkoties, tad teicat: es gan

esmu stiprs, bet kaut es būtu otru tik stiprs kā lauva!"

„Vanags teicis: „Kad jums kādu reižu jāsteidzas, tad teicat:

es gan skrēju čakli, bet kaut es varētu otru tik čakli paskriet kā

vanags!"
Skudra teikusi: „Es gan lienu pa caurumiem, bet kaut va-

rētu ta līst pa caurumiem kā skudra!"

Kad (nu dēls) nogājis uz to kalnu, cilvēki atveda to princesi
un piesēja pie staba. Viņš gaidīja, lai nāk tas velns ar savām

deviņām galvām. Bet princese sacīja: ~.Jūs esat viens jauns-
kungs, jums būs no tas vietas sargāties, tā vieta ir nelāga vieta."

Jaunskungs atteica: „Es jūs gribu laimīgas darīt, es no tās

vietas zeme neiešu."

Un gaidījis, gaidījis — velns atnācis. Un kā gribējis prin-
cesei krist klāt, tā viņš bijis pretim. Velns teicis, ka tā princese
viņam pieder; šis teicis, ka viņam pieder. Un tad gāj(u)ši cīk-

stoties. Ka gāj(u)ši cīkstoties — jaunskungs uzsaucis: kaut viņš
butu otru tik stiprs kā lauva, lai var velnu vinnēt. Un tamēr nu

cīkstojušies, kamēr piekusuši un dusēj(u)ši. Bet šim, tam jaun-
kungam, velns jau bij .iedzinis kājas pa pēdu zemē — velns bijis
stiprāks; bet kad apstājušies, tā šis pamanījies zobenu pacelt un

nocirtis velnam trīs galvas uz vienu cirtienu. Papriekš nevarējis
zobenu pacelt, kad bij sakrituši kopā; bet kad apstājušies, tad

dabūjis vienu buteli, ko līdz bij paņēmis, un nodzēries, lai sirds
atdziest.

Tad uz otru reižu nekā nevarēja velns padarīt, piekusa ātri,

jo nu tikai bij palikušas sešas galvas. Un, kad nu apstājušies
atpūsties, tad atkal cēlis zobenu un nocirtis vēl trīs galvas —

palikušas trīs vien.

Bet velns gājis vēl ar tām trijām cīkstoties. Šis pacēlis zo-

benu, nocirtis ir tās un nu ieraugus, ka no devītās galvas skrējus
balodis laukā un projām. Tad uzsaucis: ~Kaut otru tik varētu
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skriet kā vanags!" un šaujas pakaļ tam balodim. Panācis balodi

un saspēris lupu lupās. Tad izņēmis to pautu, gājis atpakaļ pie

princeses un atlaidis no staba.

Šī nu gribēj(u)si (jaunkungu) vest uz mājām pie saviem ve-

cākiem, lai viņu prec, ka viņš tādu labumu viņai darījis; bet

viņš gribējis iet uz savu vietu, kā tā baltā sieva bija teikusi. Bet

šķirdamies viņš to gan sacījis princesei, lai aptrūv gadu un seši

nedējas, par to. ka no lielās nelaimes tikusi vaļām, un lai pa to

laiku neprecas; jo tad viņš nāks — ja nebūs precējies — viņu

precēt; ja būs precējies, lai tad viņa citu prec — tad viņš vēlēs.

Bet šķirdamies princese iedevusi viņam savu gredzenu un

zīdes drāniņu, kur viņas vārds bijis ierakstīts.

Beidzot viņš vel izgriezis visam velna galvām meles, sasējis

drāniņā un aizgājis.

Un necik nebijis pagājis, nācis viens zaldāts, paņēmis vel(n)a
galvas, nonesis ķēniņam — teicis, ka viņš to vel(n)u nokāvis, lai

dod viņam princesi. Labi, ķēniņš pieņēmis arī šo par znotu; jo

neatminējis nemaz paraudzīt, vai mēles arī vel(n)a galvās ir jeb

nav. Bet princese teikusi, ka jāgaida gadu un seši nedēļas —

ātrāk neprecēšoties. Skaidrāk negribējusi neko izteikt, jo bail ir

bijis, ka zaldāts ar zobenu viņu nenokauj.

Pa tām starpām jaunskungs bij pā(r)gājis ar pautu, bet neva-

rējis vairs tai namā ietikt, tik mazs caurumtiņš bij palicis, nams

bij sagru(v)is. Tad teicis: „Kaut varētu līst pa visiem caurumiem

kā skudra!" Tūliņ palicis par skudru, ielīdis ar to pautu, uzlicis

uz galdu un pā(r)sitis pušu. Tad tā muiža atvērusies un palikusi
skaidra — nebijusi vairs aptumšota un viņš — apņēmis balto sievu

(kas padomu bij piedevusi) par cie(n)māti — palicis muižā par

kungu.

Bet pēc gada un seši nedēļām viņš gājis izglābto princesi rau-

dzīt. Gājis — saticis ceļā toreizējo skudru, vanagu un lauvu; bet

tie tagad bijuši smuki puišeļi un prasījuši, vai viņš nevar viņiem

ieradīt, viņi gribētu precēties. Atteicis: lai nāk līdz, viņš gādā-
šot. Un tā aizgāj(u)ši tur, patlaban princese un zaldāts temmēju-
šies uz laulību, daudz bijuši sanākuši kāzinieku, daudz saaicinātu.

Un šie (visi) cilājuši tās vel(n)a galvas un brīnīj(u)šies, ka nevienai

galvai nebijusi mēle. Teikuši, ka būs falšība — viņš (zaldāts) ne-

būs nokāvis vel(n)u — cits būs darījis?

Tā šis (īstais vel(n)a kāvējs) piegājis ar mēlēm un teicis: „Tā
nav viņa vaina!" un izstāstījis visu, kā noticis. Ķēniņš nu viltīgo
zaldātu notiesājis, bet īsto glābēju gribējis par znotu pieņemt. Šis

atteicis: „Paldies! nevaru par znotu būt, man jau ir sieva; bet te

bus lauvas dēls, tas ir labs znots."
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Lauvas dēls tad apņēmis princesi, vanaga un skudras dēli arī

dabūjuši citur kur sievas un tad pats pā(r)gājis savā muižā un

dzīvojis laimīgi.

6. A. 302. Pēteru p ē, A. Bilenšteina kr. LP, VI, 77, 111.

AŠ, 11, IOOz.

Viņos laikos dzīvojis kalējs. Tam nebijis neviena bērna. Tad

viņš izkalis dēlu no dzelzs un lūdzis Dievu, lai palīdz dzīvību gādāt
dēlam. Dievs paklausījis, iepūtis dzīvu garu Dzelzsdēlam. Dzelzs-

dēls bijis loti stiprs.

Un drīzi viņam tai apgabalā pietrūcis darba. Tad nokalis lielu

dzelzs zobiņu, nopircis zirgu un jājis pasaulē. Jājis, jājis — saticis

lauvu, lāci, vilku, balodi, skudru un tie gribējuši viņu saplosīt. Tad

Dzelzsdēls sakapājis ar zobiņu savu zirgu gabalos un atdevis zvē-

riem apēst. Nu zvēri palikuši laipni pret viņu un katrs dāvinājis

no savas muguras pa spalviņai: kad trīs reizes pagriezīšot kādu

spalviņu riņķī, tad Dzelzsdēls tūdaļ palikšot par to zvēru, vai ba-

lodi, vai skudru, kura spalviņu patlaban grozījis.

Labi. Gājis atkal tālāk — iegājis ķēniņa pilī. Tam ķēniņam

bijušas trīs meitas un visas trīs uz mata vienādas, ka ne domāt

izšķirt, kura jaunāka, kura vecāka. Un kas trijās reizēs varēja

uzminēt, kura jaunākā, tam ķēniņš bij solījis jaunāko par sievu at-

dot ar visu valsti, bet ja minētājs neuzminēja, tad viņam jāmirst.

Dzelzsdēls arī apņēmies minēt, lai gan daudzi jau velti bij iz-

minējušies. Un viņš dara: viņš pavirpina, pagroza trīsreiz baloža

spalviņu riņķī, paliek par balodi un ielaižas ķēniņa dārzā, kokā.

Vēlāk visas trīs ķēniņa meitas nāks dārzā staigāt — ierauga: tāds

skaists balodis sēž kokā. Nu vecākā māsa saka: „Ak, kur skaists

putniņš! Kad man viņš būtu, es viņu ar baltu maizi vien barotu!"

Otra masa saka: „Kad man viņš butu — es viņu ar ogam vien

barotu!"

Treša teikusi: „Bet kad man viņš butu — es viņu mīlētu un ar

medu barotu!"

Līdz šī to izteikusi: „Es viņu mīlētu]" —tā balodis_ nolaidies

šai klēpī un jaunākā meita ienesusi mīlamo balodi savā guļamā

istabā un ielaidusi sprostiņā. Bet naktī balodis palicis par skudru,

izlīdis no sprosta; tad palicis par cilvēku, Dzelzsdēlu, un gājis pie

jaunākās ķēniņa meitas gultas. Šī nabadzīte iztrūkusies un domā-

jusi: laupītājs —un sākusi kliegt. Kā sākusi kliegt — ķēniņš ar

sulaiņiem klāt un meklē visas malas, bet kur nu atradīsi: Dzelzs-

dēls atkal par skudru ielīdis sprostā un tik nevainīgs balodis,

ka ja.
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Otrā nakti tāpat darījis. Bet nu ķēniņš ieskrējis dusmīgs, teik-

dams: ~,Ko tu kliedzi? Te neviena navj Laikam tās dvēseles

tevi moca, kas tevis dēļ kad neuzminēja tevi māsu

starpā; un ja tu vēl nākamu nakti kliegsi, tad pati nāvi pieredzēsi."

Trešo nakti Dzelzsdēls atkal izlīdis no sprosta un droši gājis

pie meitas, jo labi zinājis, ka šoreiz aizliegts kliegt. Piegājis —

šī arī nekliegusi vairs — un nu izstāstījis, kas viņš tāds — esot

viņas mīļais balodis un kā nekā. To dzirdēdama, šī priecājusies

loti un nu izmācījusi Dzelzsdēlu smalki jo smalki, lai iiītu minē-

dams uz to un to zīmi skatoties, tad varēšot viegli viņu no vecākām

māsām izšķirt. Tā noticis. Un nu Dzelzsdēls apņēmis jaunāko

ķēniņa meitu, palicis sievas tēva vietā par ķēniņu un dzīvojis

laimīgi.

Bet pēc kāda laika jaunais ķēniņš vaicājis sievas tēvam: kas

tā par lietu, ka tai un tai pilsētas daļā neviena cilvēka neesot?

Sievas tēvs atteicis: „Sargies tai pilsētas daļā rādīties! Kas tur

kāju spēris, tas pazudis kā miglā."

Dzelzsdēls domājis: „Nu tu joki, kas taču tur varētu but?"

Un tā licis zirgus sajūgt un braucis raudzīt. Aizbraucis —

nekas, pabraucis tā labi uz vidu — kas ir? Uz reizi zirgi un rati

nozūd un šis — kā aizsviests, kā aiznests — atradies svešā ap-

gabalā, lielā ezerā, pašā vidū, niedres galā. Bet viņš neko nesūro-

jies tamdēļ — palicis par skudru un rāpies no vienas niedres uz

otru, kamēr izrāpies malā sausumā. Nu palicis par cilvēku un ie-

raudzījis lielu māju. legājis mājā, atradis lielu pulku cūku. Un

mājas saimnieks bijis lielās bēdās — nevarējis cūkas nosargāt —

ikkatru dienu velns noķēris dažas cūkas un aiznesis. Dzelzsdēls

teicis: „Dodi man trīs jaunas pātagas, tad es cūkas nosargāšu!"

Labi, iedevis trīs jaunas pātagas un nu Dzelzsdēls ņēmis tikai

cūkas pērt, kamēr palikušas tik tramīgas, ka neviens pats vairs

panākt, ne piekļūt. Otrā dienā velns atnācis cūkas ķert, noķēris

gan vienu — vairāk nedabūjis — citas aizbēgušas. Dzelzsdēls

nu pēris vēl reiz cūkas, kamēr visas pātagas nopēris. Trešā dienā

velns atnācis, nedabūjis vairs cūkas rokā — aizmukušas kā sadzel-

tas, tikko velnu bij ieraudzījušas. Nu velns palicis par suni un dzi-

nies cūkām pakal; bet Dzelzsdēls palicis par vilku un plosījis sunī

briesmīgi. Tad velns palicis par lāci un dzinies-cūkām pakal; bet

Dzelzsdēls palicis par lauvu un nokodis lāci. Kā nokodis lāci, te

— apskatās — agrākie zirgi, aizjūgs turpat aiz muguras un šis

atronas tai pilsētas daļā, kur todien braukājis. Nu pārbraucis,

mājā un dzīvojis no jauna; bet apburtajā pilsētas daļā no tās dienas

katrs varējis iet, dzīvot, darīt, ko grib — neviens vairs nav ķi-
belējis.
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7. A. 302. Avotiņš Iģe nē. LP, VI, 77, 111. pie z. AŠ, 11, IOOz piez.

Tādu pašu pasaku, kā iepriekšējo, kāds Avotiņš piesūtījis
Lercham-Puškaitim no Iģenes. Starpība, tikai tā, ka vecākā ķē-

niņa meita solījusi putniņu sudraba sprostā mitināt, vidējā zelta

un jaunākā dimanta. Dzelzsdēls tad nolaidies pie jaunākās. Tā-

lāku saimnieks cūku vietā nevarējis govis noganīt un ezerā bijis
liels akmens, nevis niedre.

8. A. 302. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, 111, 2.

Kādam zvejniekam apmirst visi deli; tik jaunākais paliek.
Tēvs jaunāko dēlu iesauca par Pastari.

Reiz zvejnieks, ar savu Pastari jūrmalā zvejodams, ierauga
lielu savādu kuģi. Kuģis pienāk pie malas un apstājas. Neviena

cilvēka neredz. Te uz reizi iznāk no kuģa apakšas liels vīrs —

tas bijis pats velns —un uzsauc zvejniekam: „Ved šurp man savu

dēlu Pastari!"

Zvejnieks atbild: „Ne es delu vedīšu, ne došu!"

To dzirdēdams lielais vīrs ielec jūrā, izbrien malā, paķer

Pastari, aiznes to uz kuģi un aizbrauc kā viesulis. Pret vakaru

kuģis apstājas jūras vidū pie kādas skaistas pils. Lielais vīrs ieved

Pastari pilī un ierāda tam īpašu istabu, pieteikdams: „Ja naktī

kaut ko dzirdi, tad nededzini uguni un neskaties!"

Pastaris nu paliek viens pats istaba. Viņš noskumis doma:

„Kas nu ar mani notiks, kas nenotiks — redzēs gan!"

Vakarā tas liekas gulēt, bet neaizmieg. Līdz ko labi tumšs,
tā sāk viens čabināties. Pastaris domā: „Čabinies, cik tu gribi;

ne man uguns ir brīv dedzināt, ne arī ir, ko aizdedzināt!"

Tā paliek. Otrā naktī tāpat. Trešajā naktī Pastaris nodomā

pie sevis: „Tavu brīnumu! kas te varētu vienā gabalā čabināties?

Pag, pag, rītā runāšu lielajam vīram, lai aizved mani uz vienu dienu

pie tēva pasērsties. Ja viņš to darīs, tad parunāšu tēvam šķilta-

vas un degli. Tā būs pareizi, gan tad tevi, putniņu, ieraudzīšu!"

No rīta Pastaris runa lielajam vīram, vai nevarot viņu aiz-

vest uz vienu dienu pie tēva pasērsties.

„Kālab ne?" lielais vīrs atbild. „Bet atpakaļ braucot tev nav

brīv it nekā no tēva mājas līdz ņemt. Tad vēl, es palikšu uz

kuģa tevi gaidīt; ja pret vakaru pirmo reizi kliegšu, tad atstāj tēva

māju un nāc; ja otrreiz kliegšu, tad esi jau pusceļā; ja trešoreiz

kliegšu, tad jābūt uz kuģa."

Labi. Pastaris otrā rītā pārbauc pie tēva un izstāsta visu,

ko piedzīvojis, pēc kā nācis. Tēvs nevar izdomāt, kā lai šķilta-

vas un degli klusu aizved; bet Pastaris atsaka: „lešūsim uguns

lietas aiz svārku oderes, tad aizvedīšu kā nabagus!"
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Labi, tā izdara. Pret vakaru tēva māja nodreb un notrīc:

lielais vīrs kliedzis pirmo reizi. Pastaris steidzas projām. Līdz

ko labi pusceļā, te zeme nodimd: lielais vīrs kliedzis otru reizi.

Līdz ko labi jūrmalā, te jūra nožvākst: lielais vīrs kliedzis trešo

reizi. Nu uziet uz kuģi. Lielais vīrs prasa: „Vai paņēmi ko līdz?"

„Pats labi redzi, ka nav neka!" Pastaris atbild.

„Nu tad brauksim!"

Kuģis aiziet ka viesulis, viens divi pie pils klat.

Vakarā Pastaris aiziet gulēt, bet neaizmieg. Līdz ko labi

tumšs, tā sāk viens čabināties. Pastaris tūlīt uzšķiļ uguni un ie-

rauga daiļu meiču. Bet šī no uguns sabīstas un aizbēg.

No rīta lielais vīrs pie Pastara iekša.

„Ak tā, tēviņ, tu man uguni šķilsi! Nāc līdz!"

Pastaris iet. Bet laukā lielais vīrs sagrābj Pastari un aiznes to

pār jūru uz augstu, augstu kalnu, pašā virsotnē. Tur tas atstāj
Pastari un pats pazūd.

Pastaris izstāvās galotnē vienu dienu, otru; cik ilgi stāvēs?

Raudzīs līst zemē. Nu lien, nu rāpjas, nu mocās un cīnās, kamēr

tad ar lielām mokām trešajā dienā norāpjas ar saskrambātām ro-

kām
A asiņainiem ceļiem, sadriskātām drēbēm. „Labi, ka tik tālu!"

Pastaris iesaucas un iet taisni projām. Gar mežmalu iedams, tas

ierauga nogāztu zirgu, iedurtu zobiņu un četrus ēdējus ar izsal-

kušām mutēm. Pastaris grib garām iet, bet tie viņu nelaiž, sa-

cīdami: „Puisīt, neeij secen! Mēs četri virsnieki nogāzām šo zirgu,
tev zirgs mūsu starpā jāizdala! Viens no mums ir zvēru virs-

nieks, otrs putnu virsnieks, trešais zivju virsnieks, ceturtais skudru

virsnieks. Ja taisni mācēsi dalīt, tad tev labi samaksāsim."

Labi,' Pastaris ņemas dalīt. Zvēru virsniekam iedod abus

činksļus, putnu virsniekam abus plečus, zivju virsniekam viduci,
skudru virsniekam galvu. Pastaris nu iedur zobiņu, kur atradis,
un grib tūlīt aiziet, bet virsnieki to nelaiž sacīdami: „Tu mācēji
labi dalīt, par to tev labi samaksāsim. Še tev no zvēru virsnieka

viens sariņš. Ja tev kāda nelaime uzbruktu, tad pavirpini sariņu

un piemini zvēru virsnieku, tūdaļ tavs spēks būs deviņreiz lie-

lāks par paša zvēru virsnieka spēku. Tad še tev no putnu virs-

nieka viena spalviņa. Ja tev reiz kāda nelaime uzbruktu, tad pa-

virpini spalviņu un piemini putnu virsnieku, tūdaļ varēsi deviņ-
reiz ātrāki skriet un laisties nekā pats putnu virsnieks. Tad še

tev no zivju virsnieka viens zvīnītis. Ja tev reiz kāda nelaime

uzbrukutu, tad pavirpini zvīnīti un piemini zivju virsnieku, tūdaļ
vaTēsi deviņreiz vieglāki un ātrāki peldēt nekā pats zivju virs-

nieks. Tad še tev no skudru virsnieka viena kājiņa. Jā tev kād-

reiz nelaime uzbruktu, tad pavirpini kājiņu un
_

piemini skudru

virsnieku, tūdaļ varēsi deviņreiz dziļāki zemē līst, nekā pats

skudru virsnieks." Labi, Pastaris pateicas par dāvanām un aiziet.
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Pret vakaru zeme sak dimdēt, jūra putot, un re, lielais virs
Pastarim klat, noprasīdams: „Kas tev atvēlēja no kalna zemē līst?"

~Pastaris atvēlēja."

„Ak ta!" lielais vīrs iesaucas, „nu ja Pastaris atvēlējis, tad

Pastarim jāizput!"
Un nu lielais vīrs gāžas Pastarim virsū; bet Pastaris mudīgi,

mudīgi pavirpina zvēru virsnieka sariņu, piemin vinu un tad sa-

kampj lielo vīru tik sparīgi, ka visa zeme nodimd. Acumirklī lie-

lais gul kā bluķis. Nu cīnās, nu raustās, bet lielais nekur pabūt.
Beidzot Pastaris sakaj „ja neteiksi, kur tava dzīvība attionas, tad

piesiešu tevi tik stiprām saitēm pie šīs klints, ka ne mūžam vaļā
netiksi. Tev būs jānomirst badā kā sunim. Kraukli tevi apēdīs!"

Lielais vīrs lūdzas, lai tā nedarot, tas viņam par lielu kaunu,
viņš būšot teikt.

„Nu labi, tad saki — tiksi vaļa!" Pastaris saka.

„Redzi, Pastar, viņpus jūras ir tā pils, kur tevi pirmo reizi

aizvedu. Pils pagalmā ir stabs. Ja pie staba piesistu ar mazo

pirkstiņu, tad nokristu zobins. Ja ar zobiņu noietu uz tuvējo mežu,

tad gadītos liela čūska mežā. Ja kāds spētu čūskai ar zobiņu

galvu nocirst, tad izskrietu no glavas zaķis. Ja zaķi noķertu, no-

kautu, tad izskrietu no zaķa balodis. Ja balodi noķertu, nokautu,
tad izkristu no baloža pauts. Pautā gul mana dzīvība. Bet tu to.

Pastarīti, nevari ar visu savu milža spēku izdarīt, jo pauts kriz-

dams iekritīs deviņas asis dziļi zemē."

„Labi, tagad tieci vaļā!" Pastaris iesaucās. To teicis, viņš

palaiž lielo vīru, aiziet jūrmalā, pavirpina zivju virsnieka zvīnīti,

piemin viņu un tad pārpeld viens divi pār jūru līdz pilei. leiet

pagalmā —ja — ir gan stabs. Pasit ar mazo pirkstiņu: zobins

zvaukt! zemē. Nu saķer zobiņu un steidzas uz mežu pēc čūskas.

Čūska izlien šņākdama pretim; bet kā Pastaris dod ar zobiņu, tā

galva ripodama aizripo. Tomēr tai pašā acumirklī zaķis arī ārā

un lobj ko māk no meža ārā. Pastaris knaši pavirpina putnu virs-

nieka spalviņu, piemin viņu un noķer zaķi. Zaķis turās pretim,

bet šņākt! zobins noņem tam galvu. Līdz ko galva nokrīt, te balo-

dis ārā un mākoņos augšā; bet Pastaris atkal pavirpina putnu virs-

nieka spalviņu, piemin viņu un noķer balodi, lai ir to nokautu.

Līdz ko balodis pagalam, te pauts bjaukt! devjņas asis dziļi zemē

iekšā. Tagad Pastaris pavirpina skudru virsnieka kājiņu, piemin

viņu un ielien kā skudra pautam pakal. Maz acumirkļos pauts no

zemes apakšas ārā. Tagad Pastaris steidzas ar pautu uz pili. Aiz-

iet tur, lielais vīrs jau priekšā.

„Tu kāroji pēc manas dzīvības, lielo vīr, bet nu tava dzīvība

manās rokās!" Pastaris iesaucas. To teicis tas drāž pautu liela-

jam vīram ar tādu sparu pierē, ka viss pauts sašķīst un lielais vīrs,

augšpēdu atkrizdams, izpūš dzīvību.
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Pastaris nu bij brīvs; no sava kakla kunga tas bija atpestījies.
Bet tagad tam stav prata ta daiļā meita, ko toreiz uguni škilot, pa-
redzēja. Viņš domā: „Kur citur tā būs, kā pilī? Jāiet raudzīt."

leiet pilī — kā tad — meita sēž itin bēdīga.
„Ko nu gaudi?" Pastaris tai uzsauc, «priecājies labāk, jo lie-

lais virs pagalam, es viņu uzvarēju."
„Ko? Vai patiesi?" meita brīnījās. ~Ka, puisīt, par manu

izpestīšanu tev lai atmaksāju?"

„Paliec man par līgaviņu, tad bus atmaksāts." Pastaris atbild.

„Labi, lai notiek tā!"

Un nu Pastaris pārveda savu līgaviņu teva maja un nosvi-

nēja brašas kāzas.

9. A. 302. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 53.

[Velns nozog tēvam vienīgo dēlu Pastari un aiznes uz savu

pili tālu jūrā. Tur viņš aizliedz Pastarim par nakti uguni taisīt.

Dzirdot troksni, viņš ar zagšus paņemtām šķiltavām tomēr uztaisa

uguni un ierauga tur skaistu meitu. Velns par to saskaistas un

aiznes viņu uz kādu augstu kalnu. No kalna zemē nokāpis, Pasta-

ris sastop zvēru, putnu, zivi un skudri, kuri strīdās ap nogalinātu

zirgu. Visi šie dzīvnieki bijuši savas sugas virsnieki. Pastaris

izdala dzīvniekiem zirgu, un tie apsolās dalītājam uz priekšu palī-

dzēt. Velns atkal atrod Pastari un uzbrūk viņam. Pastaris pavir-

pina zvēru virsnieka sariņu, top loti stiprs un nu nogāž velnu gar

zemi. Viņš piespiež arī velnu izstāstīt, kur viņa dvēsele atrodo-

ties. Pie viņa pils esot liela čūska, čūskas galvā zaķis, zaķī balo-

dis, balodī pauts un pautā dvēsele. Pastaris tūliņ aiziet turp un

uzmeklē čūsku.]

Pastaris, čūskai galvu nocirzdams, dzenas zaķim pakal. Viņš
(Pastaris) piepēži pavirpina zvēru virsnieka sariņu, paliek par

lauvu un noplēš zaķi. No zaķa izlaižas balodis. Pastaris pavir-

pina putnu virsnieka spalviņu, paliek par ērgli un noplēš balodi.

No baloža izkrīt pauts deviņas asis dziļi zemē. Pastaris atminas

skudru virsnieka kājiņu, paliek par skudri izvelk pautu no zemes,

pārvēršas atkal par Pastari un iesviež velnam acīs pautu, lai sa-

šķīst. Velns nomirst.

Tagad Pastaris palicis par mazu putniņu (tadēl ka pavirpi-

nājis putnu virsnieka spalviņu) un aizlaidies uz to pili, kur uguni

šķildams, toreiz meitu pamanījis. Pielaidies pie meitas loga un dzie-

dājis. Meita atvērusi logu un ielaidusi putniņu pie sevis. Bet va-

karā meitai bijis jāiet projām. Atstājusi putniņu vienu pašu istaba

un aizgājusi. Par to laiku Pastaris palicis par lauvu un nogūlies

pie durvim. No rīta meita pārnākdama brīnum sabijusies, kad ie-
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raudzījusi lauvu pie durvim. Bet Pastaris atri palicis par cilvēku

un izteicis meitai, ka viņš velnu nositis.

Abi noturējuši kazas un dzīvojuši laimīgi.

10. A. 302. A. Bīlenšteina kr. 1864. Ērgļos. LP, VI, 11, 21.

Viena maza mājiņa bijusi mežā un tur neviens cilvēks nedrīk-

stējis dzīvot. Bet viens vecītis sacījis, ka viņš dzīvošot. Labi.

Vakarā paņēmis gaili, sveci un aizgājuši. Nu viņš sēdējš uz krēsla,

lasījš grāmatu un tas gailītis viņam bījš zem svārkiem. Tad ienā-

cis uz pusnakti velns un sacījš uz viņu: „Es tev(i) ēdīšu!"

Vecītis sacījš: „Need, vis, brālīt, gan jau apēdīsi pecak, paru-

nāsimies vēl!"

Pa brīdim velns otrureiz sacījš: „Es tev(i) nu ēdīšu!"

Tad ar(i) vecītis tāpat atbildējis. Un trešureiz velns atkal

sacījš: „Es tev(i) nu ēdīšu!"

Tad viņš paņurcījis savu gailīti tas aizkercies un tulin velns

turpat nogāzies.

Otra naktī viņš atkal nācis, tad arī viņi tāpat darījuši, ka tai

pirmā naktī; un trešā naktī atkal tāpat.

Tad velns prasījš, vai zinot, kur kazas esot? Vecītis atbildējs:

„Nezinu!"
Bet velns sacījš: „Es zinu gan, iesim abi divi!"

Nu viņi paņēmuši vienu spainīti un aizgājuši.
Tur kāzās dancojuši brūte ar brūtgānu. Velns aizmetis kāju

un viņi pakrituši. Tad velns paņēmis vienu skaigalu, kas abos

galos bijš apdedzis, nokāvis ar to brūti un brūtgānu, ielējš tās asi-

nis tai spainītī, ielaidis divi mazas mušiņas vienā radziņā un

paši aizgājuši.
Par kadu laiciņu velns iedevis to spainīti un radziņu tam

tēvainīšam.

Bet tēvainītis izlaidis visas tās mušiņas. Tad tās divi muši-

ņas atkal ieskrējušas brūtei un brūtgānam nāsīs un viņi tikuši

dzīvi; bet tās citas mušiņas uzskrējušas gaisā.

Tad vecītis gājš atpakaļ uz to mājiņu. Aisgājš, ienācis vēl

tas pats velns un stāstījis, kur viņam dzīvība. Tur esot mežā

viens liels ozols, ja apkraunot ap to ozolu daudz simtu asu malkas

un sadedzinot nu visu to ozolu, tad lai lūkojot tikai pelnos, atra-

dīšot vienu olu. „Ja šī ola pārplīsusi, tad būšu pagalam: bet ja

viņa vēl vesela, tad esmu dzīvs."

Tas vecītis tā izdarījis, kā velns stāstījis, un atradis olu vēl

veselu. Tad viņš gājš pie visiem kalējiem to olu pārsist un atradis

tādu kalēju, kas ar kreiso roku kalis (keiris bijis); tas olu pārsitis

ar tādu troksni, ka viņu pašu vai gribēja nosist.
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• To padarījis, vecītis sacījis: „Eita nu tai mājiņā; nu jus varat

droši dzīvot.

11, A. 302. A. Petersens Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

[Šas pasakas iesākums ir tads pats ka iepriekšējai pasakai,
tikai beigas drusku izšķiras.]

Vecītis aizgājis atpakaļ uz meža mājiņu. Nakti tur atnācis

arī tas pats velns un lielījies, ka viņa dzīvība esot tik droša, ka

neviens tai nevarot klāt tikt. Mežā esot viens liels ozols. Ja
šo ozolu apkrautu ar tūkstoš asu malkas, un visu to sadedzinātu

kopā ar ozolu, tad tomēr vēl pelnos atrastos viena cieta ola, un

tai olā esot šā dzīvība.

Vecītis to visu noklausījies un nodedzinājis lielo ozolu, kā

velns bija stāstījis. Bet pelnos ola bijusi vesela, tā tad velns airī

vēl dzīvs. Tad vecītis gājis no viena kalēja uz otru, lai sasit to

olu, bet neviens nav varējis tā izdarīt. Beidzot viņš atradis vienu

kalēju, kas bijis ķeiris un kalis ar kreiso roku. Kā tas sitis ar

savu āmuru uz olas, tā tā pārplīsusi ar tādu troksni, ka visa smēde

notrīcējusi — un velns nu arī bijis pagalam.

No ta laika nu vecītis dzīvojis meža mājiņa gluži mierīgi.

12. A. 518. 302. J. Dīcm a n i s Liegos, lejas Kurzemē, „P asa k v

vācelīte", 1891, 14.

Reiz dzīvoja kāds pārāk slinks mežsargs. Viņam netika it

nekas strādāt, viņš tikko kādureiz dienā pa mežu pastaigāja;

mājā viņš nekā nevīžoja darīt. Gan sieva viņam pārmeta vienād-

vieiļ. bet viņš to nemaz neievēroja, jo tik viens darbs viņam bija

mīļš un patīkams, ar savu sievu vienumēr rāties un ķildoties.
Sieva neieredzēja vīru viņa lielā slinkuma dēl, un vīrs atkal savu

sievu neieredzēja, tādēļ ka sieva viņam vienādvien pārmeta viņa

slinkumu. Viņu mājās valdīja ķildas un nemiers bez gala.

Kādu dienu mežsardziene atdeva savam vīram atslēgas un

teica: „Man netīk vairs ar tevi kopā dzīvot. Tu esi par daudz

slinks; mums katru mīļu dieniņu ir jādumpjojas! Es iešu projām,,
tad tu vari viens pats saimniekot. Visos kambaros tu vari iet,

tik tai pēdējā neej," sieva vēl piebilda.

Vīrs stāvēja itin klusu un sievai nekā neatbildēja, domā-

dams, ka nu paliks viens pats savā vaļā un varēs darīt, kā gribēs.
Sieva aizgāja.

Jāzin, ka sieva nekur projām neaizgāja, bet palika turpat vēl

mājā paslēpusies, gribēdama no vīra izzināt, ko tas īsti darīs, kad

viņu domās projām esam.
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Tiklīdz sieva bija aizgājusi, mežsargs paņēma pēdējā kam-

bara atslēgu un sacīja pie sevim: „Kas taču tur var tik slikts būt?

Gribu iet to apskatīties, lai tur arī būtu, kas būdams."

Viņš tūliņ atslēdza minēto kambari un tur iegāja. Bet ko

viņš kambarī atrada? Viņš atrada velnu pie griestiem pakārušos.
Velns mežsargu ieraudzījis, lūdza viņu, lai paliekot kādu mazu

klucīti apakš viņa kājām, tad viņam būtu vieglāki karāties.

„Es esmu par daudz slinks; man tas par grūtu izdarīt!"

mežsargs izlaicīdamies atteica.

„Nu, ja tu esi tik slinks, tad pašauj apakša pats savu kaju!"

Mežsargs pašāva savu kaju apakš karājošās velna kajam.
Velns tūliņ nokāpa, sagrāba mežsarga sievu un aizskrēja projām.

Mežsardzenes tēvs un māte sāka par savu meitu loti žēlo-

ties un sacīja uz slinko mežsargu: „Vai tev nav nemaz savas

sievas žēl? Steidzies tam pakal, un atņem viņam savu sievu:

citādi tu viņas nekad vairs nedabūsi!"

Mežsargam palika sievas žēl; viņš paņēma savu bisi un gāja

meklēt savu sievu. Pa mežu iedams, viņš satika kādu vilku.

Vilks viņam prasīja: „Kur tu tagad ej, un kāpēc tu tāds noskumis

izskaties?"

„Ka es nebušu noskumis? Velns paņēma manu sievu, un es

eju viņu tagad meklēt!" mežsargs skumīgs atteica.

~Noplūc kādu kušķīti no manām spalvām. Kad tev kādu reiz

grūti klājas, tad tikai pabrucini manas spalvas; tad es tev būšu

tūliņ palīgā!" vilks laipni mežsargam teica.

Mežsargs izplūca vilkam kušķīti spalvu un devās atkal tālāk.

Kādu gabaliņu pagājis, viņš satika lāci. Lācis tūliņ pirimais uz-

runāja mežsargu: ..Kur nu tā naigi steidzies, un kādēļ tu izskaties

tāds noskumis?"

Ka es nebūšu noskumis? Velns nozaga manu sievu, un es

tagad eju viņu meklēt," mežsargs loti bēdīgi atbildēja.
Lācis teica: „Izplūc kādu kušķīti no manām spalvām. Kad

tev kādreiz par grūtu klājas, tad tik pabrucini manas spalvas, un

es būšu tūliņ pie tevis un tev izlīdzēšu!"

Mežsargs izplūca lācim kušķīti spalvu un tad gāja atkal tālāk.

Vēl gabaliņu pagājis, viņš uzgāja divi puikas gar sedliem ķildo-
jamies. Mežsargs tūliņ puikām uzsauca: „Kādēl jūs tā nikni strī-

daties?"

„Mēs ķildojamies par šiam sedliem. Šie sedli ir tādi. Kad

uz viņiem saka: „Sedli, nonesiet mani uz kādu vietu vai pilsētu!"
tad viņi tūliņ nones jājēju uz turieni. Mēs abi, katrs gribam tos

dabūt, bet nevaram izšķirt, kuram īsti piederētu," puikas, it kā

padomu lūgdamies, atbildēja mežsargam.
„Pag, mīļie deli! es jusu strīdu tulin izšķiršu. Es šaušu tur

iīdz tai resnai eglei" pie tam mežsargs puikām rādīja kādu resnu
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egli. „Kad es izšaušu, tad jūs abi divi tūliņ skrieniet. Kurš pir-
mais no jums tur noskries un man vienu skroti atnesīs, tam sedli

piederēs!"

Abi puikas nu bija priecīgi, jo katrs domāja sedlus dabūt.

Mežsargs izšāva un abi puikas skrēja līdz minētai eglei. Pa to

laiku mežsargs sēdās uz puiku sedliem, un pavēlēja sedliem viņu
nonest pie vina sievas. Sedli pacēlās gaisā un aizskrēja projām.

Puikas, atpakaļ atskrējuši, neatrada vairs nedz mežsargu, nedz

sedlus.

Sedli nesa mežsargu pār mežiem un jūrām. Pēdīgi tie viņu

nonesa pie lielas un varen skaistas pils. Nokāpis no sedliem, viņš

iegāja pilī; tur viņš atrada savu sievu noskumušu sēdam. Sieva

mežsargu ieraudzījusi, varen iztrūkās, un sacīja bailīgi uz savu

vīru; ~Vai, mīļo vīriņ! Kur tu esi ienācis? Mans kungs ir loti
dusmīgs un nežēlīgs! Viņš ir arī stiprs; ikkatru svešnieku, kas

te viņa pilī iedrošinājies ienākt, viņš nežēlīgi nomoca. Kad viņš

pārnāks un tevi te atradīs, tad viņš tevi tūliņ saplēsīs!"

„Nebaidies nemaz, mīļo sieviņ," mežsargs atteica. „Es varu

tā pataisīties, ka viņš mani nevarēs redzēt."

Tikko viņi tā bija izrunājušies, te piepēži sacēlās briesmīgs

viesulis, it kā vai gribētu visu pili apgāzt. ~Nu viņš nāk mājā,"
mežsardzene teica.

Mežsargs nu tūliņ turpat paglabājās. Velns pārnācis sāka

ošņāt un prasīja sievai: „Kas te par svešādu smaku? Vai te nav

kas svešs bijis?"

~Ne, te neviens nav bijis," sieva atbildēja, ~tev pa svešām

zemēm skraidot, gaiss ir nāsis piesmakojis."
Kad viņi nosēdās pie galda ēst, mežsardzene mīlīgi un laipnīgi

uzsāka ar velnu valodu, sacīdama: „Bet, vīriņ mīļais, ko es iedo-

mājos! Man gauži sirds sāp par to, ka tev reiz jāmirst, kur tad

es viena pati lai palieku?"

„Ko ? Tad tu doma ka es miršu? Ne, es nekad nemiršu,"
velns atteica.

Es tomēr domāju, ka visiem ir jāmirst!" sieva sacīja.
„Es nekad nemiršu!" velns vēlreiz teica. „Tur aiz lielā meža

ir liela jūra. Šai jūrā ir liels augsts klintskalns. Uz šā klints-

kalna ir maza būdiņa. Tai būdiņā ir zoss; zosī ir ola un šai olā

deg svecīte. Šī svecīte ir mana dzīvība. Kad šī svecīte izdziest,

tad man tūliņ jāmirst; par laimi to jau neviens nezin, ka mana

dzīvība tur ir," velns vēl piebilda.

Mežsargs šo visu noklausījies, pavēlēja saviem sedliem, tū-

liņ nonest viņu uz klintskalnu. Sedli mežsargu arī tur nonesa.

Viņš tūliņ uzkāpa uz kalna pie būdiņas, bet nezināja, kā visu pa-
reizi izdarīt. Te par laimi viņš atrada savā kabatā zināmas
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zvēru spalvas. Iz kabatas izņēmis, viņš tas drusciņ pabraucināja

un acumirklī abi 'zvēri bija klāt un prasīja mežsargam, ko viņš
vēloties? Mežsargs lūdza, lai viņi noplēšot būdiņu, lai nokaujot

zosi, lai saplēšot tās olu un svecīti lai izdzēšot. Zvēri tūliņ arī

saplēsa būdiņu, nokāva zosi, saplēsa olu un izdzēsa svecīti. Tad

vilks un lācis griezās atpakaļ uz mežu un mežsargs aizgāja uz

pili pie savas sieviņas. Pilī iegājis, viņš atrada velnu pie zemes

nomirušu guļam. Tā bija mežsargs nogalinājis velnu un atda-

būjis savu sievu.

Uz mežsarga māju viņi vairs atpakaļ negāja, bet palika turpat

pilī dzīvot. Pili izmeklējuši, viņi tur atrada daudz, daudz naudas

un zelta un visādas dārgas mantas. Piepēži viņi bija tik bagāti

palikuši, ka nabaga mežsargs varēja mēroties ar visbagātāko ķē-

niņu. Viņam tagad piederēja stalta, grezna pils ar visu velna

naudu, dārgām lietām un mantām; arī liels zemes gabals, kas

velnam bija piederējis. Tas viss viņam tagad palika par īpa-

šumu. Viņi nu arī vairs nerājās un nedumpjojās, bet viens otram

visu labprāt piedeva. Mežsardzenes tēvs un māte arī atnāca uz

pili. Tur viņi visi vēl šodien dzīvo, ja nav miruši.

13. A. 552. 518. 302. P. Tiltiņš Erbērģē. LP, IV, 47, 1. AŠ, 11, 100b.

Kādam nabaga vīram bijušas trīs meitas. Reiz vīrs aiziet

uz mežu žagaros. Vecākā meita grib tēvam palīdzēt, tā arī aiz-

iet līdz. Vīrs sastrādā cauru dienu; bet vakarā, mājā nākot, sa-

tiek lāci. Tas saka: „Še tev, nabaga vīrs, muca zelta, un atdod

man ar labu savu vecāko meitu par sievu, ja ne, paņemšu ar varu,

bet tad zelta nedabūsi!"

Neka darīt, tik nelabi ša, ka ta: atdod arī labāk. Lacis sa-

maksāja mucu zelta un pazuda meža biezumos ar visu meitu.

Otrā dienā vīrs atkal aiziet ar vidējo meitu žagaros, sastrādā

cauru dienu, bet vakarā mājā nākot satiek ērgli. Tas saka: „Še
tev, nabaga vīrs, muca zelta un atdod man ar labu savu vidējo
meitu par sievu; ja ne, paņemšu ar varu, bet tad zelta neda-

būsi!"

Neko darīt, atdod. Ērglis samaksāja mucu zelta un pazuda
ar visu meitu.

Trešā dienā vīrs atkal aiziet ar jaunāko meitu žagaros, sa-

strādā cauru dienu, bet vakarā mājā nākot satiek līdeku. Līdeka

saka : „Še tev, nabaga vīrs, muca zelta un atdod man ar labu

savu jaunāko meitu par sievu; ja ne, paņemšu ar varu, bet tad

zelta nedabūsi!"

Neka darīt, jāatdod.
Vīram nu bija zelta pa pilnam, bet bērna neviena vairs. Paiet

tāds laiks, sāk šis raizēties par to, ka aizdevis visas meitas. Tā
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aiztek viss gads vienas skumjas. Tik otra gada skumjas mitē-

jas; sievai piedzima dēls, naģīgs puika, un auga kā zirgs.

Puiša gados dels vienreiz ieprasās tēvam: „Tet, vai man

māsas nekad nav bijušas?"

„Bija gan, dels, tev trīs masas, bet vienu panema lacis par

sievu, otru ērglis, trešo līdeka, nav vairs."

„Vai! tet, tad iešu savas masas meklēt. Atrak maja nenākšu,
kamēr nebūšu atradis!"

Dēls aiziet. Bet drīzi gadījās caur mežu iet un tur uz vienu

reizi — kas tas? — sāks skali čalot. Pieies klāt: trīs vīri ēdas

seglu, palaga un pātagas dēl, viens grib, otrs negrib.

„Ķuš! ko jus te plūcaties?" dels uzsauc.

„Ja, ko tad būs darīt? Te mums tādi segli: ja uzkāp virsū,
tūliņ aiztopi, kurp vien vēlies. Tad tāds palags: ja apņem apkārt,
tūliņ paliec neredzams. Tad tāda pātaga: ja tik vienreiz cirtīsi,
tūliņ visbiezākais mežs apgāžas, klajš vien paliek; bet ja otrreiz

cirtīsi, tad atkal viss tā kā bijis. Nu redzi, tās trīs lietas taču

daudz ko. vērts un tomēr mēs nezinām, kas lai viņas patura, kas

ne. Vai nevari tu izspriest?"

„Kādēl ne! Es sviedīšu oliņu mežā, kas to oliņu atradīs,

tam lai. lietas pieder. Bet ja neviens no jums neatrastu, tad

viņas piederēs man."

Labi, tā esot labi, lai tik sviežot!

Klaikt! oliņa mežā un šie nu sāk meklēt. Meklē, meklē kā

sadeguši, nevar dabūt, atnāk bešā atpakaļ.
Dēls tagad paņem savas lietas, uzkāpj tūliņ segliem mugurā

un vēlas "pie savas vecākās māsas nokļūt. Acumirklī segli aiz-

nes pie ļoti skaistas pils. leiet iekšā, izstaigājas pa vienu istabu,
otru — nevienas dvēselītes. leies trešā istabā — ierauga sie-

vieti pie loga.

„No kurienes nac?" ši bailīgi uzprasa.

~Labdien! masiņ, naku no teva mājam tevi meklēt; esmu

tavs brālis."

„Man nav neviena brala!"

„Tad tev nebija, bet nu tev ir." Un tūliņ brālis sāk stāstīt

par tēvu un māti. Māsa, to dzirdēdama, apķeras brālim gar

kaklu:

„Ja, ja, esi gan mans brālis! tagad tevi pazīstu."

Ap vakaru parronas arī masas vīrs, lacis, un nu visi trīs tik

priecīgi, tik priecīgi.
No rīta brālis taisās aiziet. Masa prasa savam lācim: „Ko

tad tu dāvināsi savam sievas brālim?"

..Labi, labi, sieviņ, ka tu man pieminēji; še, brālīt, mana mu-

gura, izplūc vienu spalvu šķipsnīti un paglabā to. Ja kādreiz
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tev palīgs ievajadzetos, paturi šķipsnīti pret sauli, lai iesilst, tulin

būšu palīgā."
Labi. Brālis nu uzsēžas uz segliem un vēlas pie otras māsas

būt... Acumirklī segli aiznes pie tādas pašas grieznas pils. leiet

iekšā — trešā istabā atron otru māsu.

„Labdien! māsin, esmu tavs brālis."

„Man nav neviena brāļa."

~Tad tev nebija, bet nu tev ir." Un tūliņ brālis sāk stāstīt

par tēvu un māti. Māsa, to dzirdēdama, apķeras brālim gar
kaklu:

„Ja, ja, esi gan mans brālis! tagad tevi pazīstu."

Ap vakaru parronas arī masas vīrs ērglis, un nu visi trīs tik

priecīgi, tik priecīgi.

No rīta brālis taisās aiziet. Masa prasa savam ērglim: „Ko
tad tu dāvināsi savam sievas brālim?"

„Labi, labi, sievin, ka tu man pieminēji; še tev, brālīt, mana

mugura, izplūc vienu spalvu šķipsnīti un paglabā to. Ja kādreiz

tev palīgs ievajadzētos, paturi šķipsnīti pret sauli, lai iesilst, tūliņ

būšu palīgā."

Labi. Brālis nu uzsēžas uz segliem un vēlas pie jaunākās
māsas būt. Acumirklī segli aiznes pie lielas jūras un apstājas.
Brālis nezin, ko nu darīt.

Te gadās sirms vīrs — tas bijis Dievs — un prasa: „Ko gribi,
dēls?"

Ta un ta!

„Še tev šī usiņa, uzsit trīs reizes jūrai, tad ietapsi pie masas."

Brālis patencina, niedres nūju ņemdams; bet sirmais vīrs tai

pašā brīdī bija pazudis. Nu brālis uzsit vienreiz jūrai, jūra. paliek
balta kā putns; brālis uzsit otrreiz jūrai, jūra paliek baltakāpiens;

brālis uzsit trešreiz jūrai, jūra atveras kā vārti, un nu brālis

ierauga dibinā skaistu pili. Noiet pie pils, ieiet iekšā, satiek

trešā istabā jaunāko māsu.

„Labdien! masiņ, naku to teva mājam tevi meklēt; esmu tavs

brālis."

„Man nav neviena brala!"

~Tad tev nebija, bet nu tev ir." Un tūliņ brālis sāk stāstīt

par tēvu un māti. Māsa, to dzirdēdama, apķeras brālim gar

kaklu:

„Ja, ja, esi gan mans brālis! tagad tevi pazīstu!"

Ap.vakaru parronas arī masas vīrs līdeka, un nu visi trīs

tik priecīgi, tik priecīgi.

No rīta brālis taisās aiziet. Masa prasa līdekai: „Ko tad nu

dāvināsi savam sievas brālim?"
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„Labi, labi, sieviņ, ka tu man pieminēji; še, brālīt, mana mu-

gura, noplūc trīs zvīņas un paglabā. Ja kādreiz tev palīgs ieva-

jadzētos, paturi trīs zvīņas pret sauli, lai iesilst, tūliņ būšu palīgā."

Labi. Un nu brālis atkal piesit jūrai ar nūjiņu,tūlin jūrai vārti

atveras. Brālis iziet uz sausumu, uzsēžas segliem un vēlas: „Kaut
būtu pie savas brūtes, kas man nolemta!"

Tūliņ segli nonesa pie lielas klints ar lielām durvim. Brālis

ieiet iekšā un atron tur daiļu meitu ar baltiem vaigiem. Vēl nekad

nebija redzējis tik daiļu, cik tā acim patika. Tūliņ bildina meitu,

bet šī atsaka: „VaiJ puisīt, labprāt pie tevis ietu, bet runā, lū-

dzams, paklusi: var velns pārnākt; tas jau arī grib mani par varu

precēt, tādēļ mani te nevainīgu iespostīja."

„Nekas, meitiņ, es velnu pārvarēšu. Man te tāds palags, kad

to apņemšu, palikšu neredzams. Bet tad tu izprasi viņam visu

smalki, kamēr būšu apsedzies, es gribētu dzirdēt, kur velns no-

glabājis savu dzīvību."

„Labp:rāt! bet vēl viena lieta: kaut tu ir desmit reiz paliktu

neredzams, velns tomēr tevi saodīs; tādēļ par neredzamu palik-

dams, ielieni šinī adatas acī, tad būs droši. Adatu iespraudīšu
sienas šķirbiņā, tur velns ne domāt neieraudzīs."

Labi, šis apņem palagu, ielien adatas acī, un meita iesprauž
adatu sienas šķirbiņā.

Necik ilgi, pārnāks velns un tulin jautas: „Kas te par smaku?"

„Ej jele, kas nu par smaku? Pats nodauzies kur nebūt, un

tad tik taujā: kas par smaku!"

Ar to velns apmierinās. Bet meita drīzi uzsāk: „Arvieuu

solīji man pateikt, kur tava dzīvība glabājas, bet nekad neattopi,

teic jele šovakar."

„Kas tad bus? Kadel gribi zināt?"

„Tāpat tik!"

„Nu manis pec. Redzi, cepļa slota mana dzīvība."

„Labi." Tā tūliņ meita iztek pēc cepļa slotas un paglabā. Velns

prasa: „Kadeļ slotu glabā?"
A! kas tad tā par sievu būtu, kas ne vīra dzīvību nevīžotu

pieglabāt?"

„Nav jele, nav slota, lieci slotu nost; mana dzīvība atrodas

rīku drānā."

Tā tūliņ meita iztek pēc rīku drānas un paglabā. Velns prasa:

„Kādēļ rīku drānu glabā?"

„A! kas tad tā par sievu būtu, kas ne vīra dzīvību nevīžotu

pieglabāt?"

„Nav jele, nav dzīvība rīku drānā, liec nost, tagad teikšu

patiesību. Mana dzīvība atronas biezā mežā, kur neviens nevar

cauri tikt. Tanī kalnā iekšpusē ir vērsis. Tanī vērsī ir pīle. Tanī
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pīlē ir ola. Tanī olā ir svece. Ja to vērsi nokauj, tad saslimstu, ja

pīli uzšķērž, tad jūtu lielas sāpes, ja olu sasit, tad mocos pie bei-

gām, ja sveci izdzēš tad nomirstu."

Brālis to visu dzird. Necik ilgi velns taisās gulēt iet. Pec

laba brīža šis jau šoāc, ka visas sienas trīc.

Brālis tagad noņem klusi palagu, pielien velnam klāt un lēni

lēni pieķēdē neģēli pie sienas. Ķēdes ap rokām liekot, velns tik

tik neatmožas, sāka jau drusku kušņāties, bet neko: tūliņ krāca

atkal tālāk.

To padarījis, brālis uzlec segliem mugurā un vēlas pie tā

kalna būL kur velna dzīvība. Segli skrien, skrien, bet uz reizi

atduras pret tik biezu mežu, ka nekur pabūt. Tagad brālis atmi-

nas pātagu. Un tā tūliņ šlaikt! klāj mežam gar sāniem, mežs

noveļas gar zemi, paliek klajš līdums. Nu segli aiztiek pie kalna;
bet šis kalns uja! cik augsts, ne domāt galu saredzēt.

Brālis ar segliem dodas gar kalna malu vien uz augšu, lai

redzētu, kur tad vienreiz beigas, bet nekā. Uziet augšā, zemi

vairs nesaredz, beigas tomēr nav. Kā lai no tāda kalna vērsi

izdabū? Domā šā, izdomājas tā, neko sagudrot. Beidzot nezin

kā atminas savus palīgus. Nu pasilda lāča spalvu šķipsnīti pret

sauli, lācis klāt; pasilda ērgļa spalvu šķipsnīti pret sauli, ērglis

klāt; pasilda trīs līdekas zvīņas pret sauli, līdeka klāt.

Lacis saka: „Ja kalnu apgaztum, es vērsi noplēstu!"
Ērglis saka: „Ja vērsi noplēstu, es pīli noķertu!"
Līdeka saka: „Ja pīli noplēstu, es olu gadatu!"
Labi. Un ta brālis atvēsina labi savu pātagu, cirzdams kal-

nam. Zeme notrīcēja, kalns apgāzās, vērsis, briesmīgi liels, tūliņ

kārpīdamies šiem virsū. Bet lācim tik viens paņēmiens, vērsis

pagalam. Kā vērsis pagalam, tā pīle sprukt! gaisā. Ērglis pakal

un pīle nost kā muša. Kā pīle pagalam, ola no pīles ārā un plunkt!

jūras dibinā. Bet līdeka pakal un iznes olu malā. Brālis pārsit
ar pātagu olu un nopūš sveci. Tai pašā acumirklī lācis, ērglis
un līdeka paliek par cilvēkiem, sacīdami: „Mēs bijām trīs ap-

burti ķēniņi. Tagad paņemsim savas sievas un steigsimies uz

savām pilim."

Bet brālis atbild: „Pagaidiet, papriekšu aiziešu uz segliem

pēc savas brūtes, un tad visi astoņi apciemosim manus vecākus.

Tur nosvinēšu kāzas un tad varat iet uz savām ķēniņu valstim."

Labi. Šis nu viens divi aizskrien pēc brūtes un šie atkal par

to laiku pēc savām sievām. Pie tā paša kalna atkal sastopas.
Nu visi pieķeras pie segliem un pārskrien kā vēji pie vecākiem.

Brala brūte nu maja pastāsta, cik velns briesmīgi miris, ka

visas malas nodrebējušas, kad gribējis no ķēdēm atraisīties; bei-
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dzot pateica vel: viņa esot ķēniņa meita. Velns esot izzadzis

viņu no tēva pils, gribēdams precēt, bet nu neesot vīram izdevies.

Ta tad brālis vel nezinot tika par ķēniņa znotu.

14. A. 562. 518. 302. Pogu Jānis Bramberģos, Brīvzemnieka

kr. LP, VI, 131, 4. AŠ, 11, 100c.

Trīs skaistas mātes meitas ceļa malā plūkušas linus. Pirmo

dienu braucis bagāts kungs garām, apturējis zirgus, izsaucis tēvu

un solījis sieku naudas par vecāko meitu. Tēvs atdevis.

Otra diena braucis vel bagātāks kungs un noprecējis vidējo

meitu par divi sieki naudas.

Trešo dienu braucis itin bagāts kungs un noprecējis jaunāko
meitu par trīs sieki naudas.

[Pēc tam meitu mātei piedzimis viens dēls, kuru nosaukuši

par Skraidoni. Kad šis skraidonis uzaudzis liels, tad tas aiz-

gājis savas māsas meklēt. ledams savu ceļu, viņš ieraudzījis
divus vīrus, kas strīdējušies par vienu segu. Kas uzkāpis uz tās

segas, tas varējis acumirklī visur noklāt, kur vien vēlējies. Ka-

mēr šie tā strīdējušies, tikmēr Skraidonis paņēmis viņu segu.]
Tā nu Skraidonis, uzkāpdams uz segas aizskrējis papriekš

lielā klajumā, tur bijusi ala; ielīdis alā, tur bijusi vecākā māsa pie

lauvas, otra māsa pie ērgļa un trešā pie lielas zivs.

Kad māsas apsērsis un no lauvas vienu saru, no ērgļa vienu

spalvu, no zivs vienu spuri bija dabūjis, tad skrējis ar segu uz ne-

pazīstamu vietu pēc brūtes. Skrējis, skrējis — noskrējis pie pus-

sagruvušās pils, tanī dzīvojis liels burvis un pie burvja bijusi daiļa
jo daiļa meita, to apņēmies precēt.

Skraidonis paslēpies apakš savas segas, ienācis burvis, vai-

cājis: „Kas te par svešu smaku?" Meita atteikusi: „Te neviens

nava bijis!"
Burvis apmierinājies un licis meitai galvu ieskāt. leskājot

meita prasījusi burvim: „Kungs, kur jūsu dzīvība glabājas?"

„Vecajā ozolā!" tas atteicis krāpdams.
Otrā dienā burvis atkal nebijis mājā. Tad meita appušķojusi

ozolu vaiņagiem un puķēm. Pārnācis burvis, ieraudzījis appuš-
ķoto ozolu un domājis, ka meita .patiesi viņa dzīvību mīl, citādi

nebūtu to pušķojusi. Atkal ieskājusi galvjUj atkal prasījusi par
dzīvību. Šis pasmējies krāpdams: „Ai tu, mana mulķe, ozolā

mana dzīvība nava, viņa ir melnajā šunelī."

Trešā dienā izpušķojusi šuneli ar mētrām un vaiņagiem. Pār-

nācis burvis, smējies: „Redzu gan, ka tu manu dzīvību mīli, un

tādēļ teikšu tev taisnību: viņa ir Melnās jūras krastā dzelžu stallī:

stallī ir stiprs zirgs, zirgā mudīgs zaķis, zaķī meža pīle, meža pīlē
pauts, pautā mana dzīvība."
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Skraidonis, to noklausījies, tūliņ aizskrēja ar segu uz Melno

jūru, pakustināja lauvas (zvēru ķēniņa) saru, putnu ķēniņa (ērgļa)
spalvu, zivju ķēniņa spuri un piesauca viņu vārdus. Tūdaļ, īsā

laikā, bija visi ķēniņi ar pavalstniekiem klāt: jūras mala pilna ar

visādiem zvēriem, gaiss ar visādiem putniem, pati jūra ar zivim,

ka lumd vien.

Tad Skraidonis attaisījis dzelzs staļļa durvis, izlaidis stipro

zirgu. Vilku bari zirgu noplēsuši. No zirga izlēcis naigs zaķis,
to suņi nokoduši. No zaķa izskrēja meža pīle, to vanagi saplēsa.
No pīles izkritis pauts un iekritis jūrā, to līdekas nokampušas, at-

devušas Skraidonim. Skraidonis ~iutu uz akmeņa saminis. Kā

saminis, tā burvis gadījies jūras malā gar zemi un bijis nost.

Zvēri un putni saplēsuši burvi drusku druskās un zivis viņa kau-

lus nogremdējušas jūrā.
Nu Skraidonis apprecējis savu brūti.

15. A. 552. 302. M. Šiliņa Talsu apr., A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 131, 5. AŠ, 11, IOOf.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas un viens dēls, bet tas vēl

mazs bijis. Tās meitas nekad nevarējušas baznīcā tikt, tādēļ ka

priekšā bijis liels, liels ūdens. Tad vienu nakti meitas izskrēju-
šas laukā un saukušas: „Pīks! pēks! nu tilts gatavs!" — Viņas

nosapņojušas, lai tā dara. — Un patiesi! no rīta tilts gatavs. Nu

tēvs vērojis: kad kāds pāri brauks tiltam, ņems samaksu. Nā-

košā naktī viens braucis, ka rīb vien. Tēvs nelaidis pāri, sauc,

lai maksā! Braucējs prasījis: „Cik gribi?"

„Sieku naudas!"

Labi, nobēris naudu, veselu sieku, ka skan vien, un aizskrējis
kā vējš. Bet no rīta vecākā meita bijusi pazudusi.

Nākama naktī atkal viens braucis. Prasījis divi sieki. Labi.

Bet no rīta viduvējā meita bijusi pazudusi.

Trešo nakti braucis viens pa tiltu kā traks. Prasījis trīs sieki.

Labi. Bet no rīta jaunākā meita bijusi pazudusi un tilta arī vairs

nebijis.

Kad nu dēls izaudzis, gājis māsas meklēt; bet kā lai ūdenim

pāri tiek? Apsēdies ūdens malā un raudājis. Te iznākusi zivs,

liela, liela zivs, sacīdama : „Kāpi man mugurā, es tevi pie māsas

aiznesīšu!" Labi. Aiznesusi otrā malā, tur bijusi skaista pils.

legājis iekšā, atradis vecāko māsu pie zivju ķēniņa. Māsa paēdi-

nājusi un noslēpusi šo. Pārnācis zivju ķēniņš, prasījusi: „Kad

mans brālītis atnāktu, diezin, vai tu to nesaplēstu?"

„Ka tu nu ta vari melsties? Tad jau es tevi arī saplēstu!"

zivju ķēniņš atteicis.
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Nu māsa parādījusi brāli un šie labi iztērzējušies. Projām ejot

zivju ķēniņš iedevis trīs zvīņus, sacīdams: „Ja tev kādreiz ieva-

jagas, pasauci: „Zivju ķēniņ, nāci man palīgā!"
Nu brālis gājis tālāk un atkal bēdājies. Te gadījusies uz ceļa

rundziņa; tā prasījusi: kālab raudot? Tā un tā, nezinot ceļa, kur

otra māsa meklējama! Tad rundziņa sacījusi: „Kāpi man mu-

gurā kā zirgam, aiznesīšu!"

Labi. Aiznesusi pie viduvējas masas liela pilī pie erglu ķē-

niņa. Atkal tāpat sarunājušies un ērgļu ķēniņš iedevis trīs spalvas.
Treša diena atkal bēdājies. Gadījies zābaks uz ceļa. Tas

teicis: „Mauci mani kājā, aiznesīšu pie māsas."

Un aiznesis pie jaunākas masas lauvu ķēniņa pilī. Atkal tā-

pat runājuši un lauvu ķēniņš iedevis trīs spalvas.
Nu puisis gājis un nonācis viena melna pilī, tur ieraudzījis

skaistu sievišķi; tā kalpojusi velnam.

[Dēlam skaistule ļoti patikusi un viņš apņēmies to precēt.
Nosprieduši izzināt, kur velnam atrodas dzīvība, lai varētu to no-

galināt. Velns papriekšu mānījies un stāstījis, ka viņa dzīvība

esot ozolā, tad atkal sunī.]
Beidzot velns pateicis, ka jūrā esot viens ledus kalns, tanī

kalnā vērsis, tanī vērsī balodis, balodī pauts, pautā svecīte, kad

tQ_nppūšot, tad viņam jāmirstot.

[Dēls visu to noklausījies, aizgājis uz jūru, piesaucis lauvu,

ērgli un zivi palīga un nobeidzis velna dzīvību. Kad nu velns pie
skaistās meitas bijis pagalam, tad dēls to apprecējis un nu abi

dzīvojuši laimīgi.]

16. A. 552. 518. 302. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 131, 6.

AŠ, 11, IOOg.

Trīs meitas vēlējušās vīrus: vecākā zvēru ķēniņu, otra zivju

ķēniņu, jaunākā tādu vīru ar misiņa bārdu. Atnākuši tādi un aiz-

veduši meitas.

Nu māte bēdājusies un brālis gājis meklēt. Ceļā māte iede-

vusi dēlam līdz trīs zelta ābolus. Tos ābolus ceļā, kad saticis

trīs kaujamies pēc tēva cepures* sviedis mežā un licis tiem meklēt.

Neatraduši, un nu dabūjis tādu cepuri, kad uzliek galvā, paliek
neredzams. Otrreiz atkal no trijiem dabūjis tēva galdiņu, kad

uzkāp virsū, aizskrien ātri, kur vien grib. [Nu brālis pārcēlies ar

galdiņu pie vecākās māsas, kur zvēriu ķēniņš to labi uzņēmis un

apsolījies vēl palīdzēt. Tāpat arī izgājis pie otra māsas vīra,

zivju ķēniņa.] Tikai, kad aizskrējis ar galdiņu pie trešās māsas

suņu būdiņā, atradis to putru vārām un gauži raudam. Vaicājis:
kadel raudot?
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„Ja, mans vīrs ir velns (misiņbārdis) un kad viņš pārnāks,

prasīs man dzert un kad man nava ko dot, tad sit mani."

Tad brālis iedevis spirtu un teicis, lai to dod dzert; pats pa-

slēpies apakš cepures. Pārnācis velns, sadzēries špirtu un nu

māsa piedzērušajam prasījusi, kur viņa dvēsele? Dzērumā iztei-

cis, ka dvēsele ir mežā, līkā bērzā. „Nocērti to bērzu — izskries

zaķis, noķer to — izskries pīle, pārplēsi to — būs ola, sasit to —

būs svecīte, nopūti to — būšu pagalam."
[Brālis to visu noklausījies un ar zvēru ķēniņa un zivju ķē-

niņa palīdzību nogalinājis misiņbārdi un atsvabinājis jaunāko

māsu.]

17. A. 518. 552. 302. Maksims un Pelēks Araišos, LP. kr.

LP, VII, 11, 23, 5.

Viens dēls reiz medīdams ieraudzījis upes malā divi vellus

apģērba dēl plēšamies. Apģērbs tāds: ja uzvelk mugurā, tad uz-

vilcējs paliek par gaisu, to nevar ieraudzīt. Velli apģērba dēl

3 gadi jau saplēsušies. Dēls tad izšauj bulti, liek velliem bulti

ķert, kurš ātrāki noķeršot, tam apģērbs pienākšoties. Bet kamēr

velli ķer, dēls aprauj pats apģērbu, paliek par gaisu un projām.
Velli apmānījuši dzenas pakal. Te dēls ierauga zemē sarūsējušu
zobiņu, paķer to un sacērt vellus gabalos.

Dēlam bijušas trīs aizprecētas māsas, viena pie guļbja, otra

pie ērgļa, trešā pie līdekas. Pie šiem radiniekiem dēls aizskrien

pa gaisu neredzams un apmetas pa nakti. Bet tavu nelaimi! ne-

vienu nakti vairs miera dabūt gulēt: divu sakapātu vellu vietā

tam nu milzums vellu virsū, prasīdami, lai atdodot paņemto ap-

ģērbu. Beidzot viņš sadomā vellus apkarot. Viņš paņem savus

māsu vīrus, gulbi, ērgli, līdeku, aiziet uz jūras malu un sāk cirst

vecu, lielu priedi. Nocērt priedi, atron dobumā šķirstu; bet nu

saskrien liels pulks vellu, spārdās un trako nemitēdamies. Atver

šķirstu, ierauga pīli; bet tā uzlaižas gaisā. Tad māsas vīrs gulbis

noķēra pīli un atnesa dēlam. Dēls uzšķērda pīli, ierauga olu.

Bet ola ievēlās jūrā. Tad māsas vīrs — līdeka iznesa olu malā.

Dēls sašķaidīja olu, no olas izvēlās cālēns un atkal prom, ko māk.

Tad māsas vīrs ērglis noķēra cālēnu. Dēls cālēnu nobeidza. Bet

nu cālēna vietā gadījās liela čupa zelta. Zelta čupu dēls pārvāca

mājā un dzīvoja laimīgi.

18. A. 552. 518. 303. J. Dīcmanis Liegos, lejas Kurzemē,

„P asaku vācelīte" 1891, 24.

Reiz dzīvoja loti bagāts ķēniņš, viņam bija trīs meitas un

visas trīs bija loti skaistas. Kad viņas nāca jau lielas, tad visas
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trīs tapa ķēniņam nozagtas. Vienu bija nozadzis zivju ķēniņš,
otru putnu ķēniņš ērglis un trešo pats velns.

Ķēniņš un ķēniņiene tapa loti noskumuši un ilgu laiku vel

žēlojās pēc savām meitām.

Gadījās, ka pēc kādiem trim gadiem viņiem piedzima dēls.

Par to ķēniņš un ķēniņiene tapa varen priecīgi. Dēls nu tapa
labi audzināts. Kad viņš izauga lielāks, tad ķēniņš sūtīja to skolā.

Skolā iedams, jaunais princis, katru rītu prasīja tēvam kapeiku, ko

nopirkties rakstāmas spalvas. Viņš nu nepirka vis rakstāmas

spalvas, bet katru rītu pirka par šo kapeiku no maizes sievām

baltu maizi.

Tas bija kādu rītu, kad ķēniņa dēls, baltu maizi pirkdams, no-

klausījās, ka kāda maizes sieva otrai paklusi teica: „Šis ir ķēniņa

dēls,_kam nozaga trīs māsas. ķēniņam ir tikai viens dēls,
vairāk viņam bērnu nav."

To dzirdējis, ķēniņa dēls apņēmās, vakarā no skolas pārnā-
cis, prasīt par to saviem vecākiem. Skolā visu dienu viņš par

māsām vien domāja. Kad nu vakarā pārnāca no skolas, viņš
tūliņ steidzās prasīt vecākiem, vai viņam arī kāda māsa bijusi?

„Mans mīļais dēls! Tev ir gan bijušas trīs māsas, bet tās

visas trīs tapa nozagtas," ķēniņš noskumis atteica ar asarām acīs.

Arī ķēniņiene sāka šņukstēt un asaras tai ritēja pa vaigiem. Kad

ķēniņa dēls dabūja zināt, ka viņam patiesi bijušas trīs māsas,

viņš apņēmās tūliņ iet un tās uzmeklēt.

Otrā rītā itin agri jaunais princis aizgāja no pils meklēt māsas.

Pa ceļu iedams, viņš ieraudzīja meža malā divus zēnus gar sed-

liem raustāmies. Princis uzprasīja: „Kādēl jūs tā nikni ķīvē-

jaties?"

~.Ja, kā neķīvēsimies? Tēvs mirdams mums abiem atstāja

trīs mantas: sedlus, manteli un zābakus; bet mēs nevaram savā

starpā izdalīt šīs mantas. Šīs ir visas trīs labas lietas: kad uz

sedliem uzsēd un saka: „Nonesiet mani uz to un to pilsētu, vai

citu kādu vietu! tad viņi tūliņ arī nones. Kad ar to manteli ap-

sedzas, tad paliek neredzams. Kad šos zābakus uzmauc kājās,
tad var iet, kas zin, pa kādu dziļu ūdeni un tomēr negrims un

nenoslīks. Vai tu nu zini, kādēļ strīdamies?" zēni vaicāja princim.
Princis atteica: „Es saprotu! Labi, es jums izspriedīšu šo

lietu! Noeita līdz viņam krūmam, kurš tad no jums ātrāki šurp
atskries, tam piederēs visas šīs mantas."

Puikām šāds prinča padoms itin labi patika, un viņi tūliņ

tecēja uz norādīto krūmu. Par to laiku, kamēr puikas aiztecēja

līdzlabi patālam krūmam, princis paņēma manteli un zābakus,
uzsēdās uz sedliem un sacīja: „Nonesiet mani pie manas vēcā-

kas māsas!"



372

Sedli pacēlās gaisā un nesa princi projām. Puikas atskrējuši

atpakaļ, neatrada ne princi, nedz arī savas labās mantas. Abi

brēkdami aizgāja savās mājās. Sedli nesa princi pāri par dziļu

jūru. Beidzot tie nolaidās jūras vidū uz lielu augstu kalnu. Prin-

cis nokāpa no sedliem un gāja apskatīties kalnu. Viņš atrada zem

kalna lielu dzelzs pili. Pilī iegājis, viņš tur redzēja jaunu sievieti

pie galda sēdam un gauži raudam. Princis to tūliņ pazina par

savu vecāko māsu, jo viņam bija mājās viņas izskats ieteikts.

Sieviete sacīja: „Vai, jaunais cilvēks, kur tu esi tagad ienā-

cis? Kad mans kungs pārnāks, viņš tevi saplēsīs, jo viņš ir

loti stiprs un dusmīgs."

Princis pasacīja, ka viņš ir tās brālis un ka no viņas bries-

mīgā kunga tas nebaidoties: „Man ir tāds mantelis — kad ar

to apsedzos, neviens nevar mani redzēt. Vadzi, ko, māsiņ? Kad

tavs kungs pārnāk un jūs pie galda ēdīsit, tad prasi viņam tā:

„Kad man tēvs, vai brālis, vai cits kāds no maniem radiem pie
mums atnāktu, vai tu to labprātīgi uzņemtu un tam nekā ļauna
nedarītu?" — tad dzirdētu, ko viņš teiktu. Es par to brīdi gu-

lēšu tepat istabas stūrī, ar savu manteli apsedzies, un viņš mani

neredzēs."

Tikko viņi tā bija izrunājušies, tad tie arī izdzirda zivju ķē-

niņu mājās nākam. Princis tūliņ palīda apakš sava mantela.

Zivju ķēniņš ienāca un, pamanījis svešu smaku, sāka ošņāt pa
visiem istabas kaktiem. Nekā neatradis, prasīja savai sievai, ķē-

niņa meitai: „Kas tā par svešu smaku, vai te kāds ir bijis?"

Ķēniņa meita vairīdamās atteica: „Pa svešām jūrām skrie-

not, tev ir tāda sveša smaka degunā palikusi; tev tik tā izrādās;
te neviens svešs nav bijis.!"

Nu viņš novilka savas zivs drēbes, sēdās pie galda un sāka

ēst. Ķēniņa meita sāka pazemīgi jautāt savam kungam: „Mīlo

vīriņ! — kad tagad kāds no maniem radiem, brālis, vai māsa, pie

mums atnāktu, vai tu viņu labprātīgi uzņemtu un tam nekā ļauna
nedarītu?"

Zivju ķēniņš atteica: „Vai, sieviņ mīla, kālab ne? Es viņu

ar itin mīlīgu sirdi uzņemtu; tas man būtu loti liels prieks."

Princis to dzirdēdams, izlīda no sava mantela, gāja zivju

ķēniņam klāt, sniedza viņam roku un draudzīgi to apsveicināja.

Zināms, zivju ķēniņš pacēlās no sava krēsla un tāpat laipni, drau-

dzīgi saņēma prinča apsveicināšanu. Trīs dienas princis pie vi-

ņiem palika. Ceturtā dienā viņš taisījās no tiem aiziet. Gan

svainis viņu lūdza., lai pie viņiem vēl paliek, bet princis pasacīja,
ka ilgāki nevarot. Projām ejot svainis, zivju ķēniņš, viņam iedeva

divas no savām spalvām, sacīdams: „Mīlo svaini! Kad tev kādu



373

reiz grūti klajas, tad tikai sadedzini tas, un es tev tulin bušu ar

lielu spēku palīgā."

Princis atvadījās no māsas un svaiņa, uzsēdās uz sedliem un

pavēlēja, lai tie viņu nones pie viņa vidējās māsas. Sedli nesa

princi pa mežu mežiem, līdz pēdīgi nonesa mežā uz lielu, lielu,

augstu kalnu. Kalna virsgalā atradās skaista akmeņu pils. Ak-

meņu pilī iegājis, atrada sievieti tāpat kā dzelžu pilī. Šī arī sē-

dēja pie galda un gauži raudāja. Princis to tūliņ pazina par savu

vidējo māsu. Viņa., princi ieraudzījusi, sacīja tāpat kā vecākā

māsa: „Vai, kur tu esi ienācis, jaunais cilvēks! Mans kungs ir

ļoti stiprs un dusmīgs, kad viņš tevi te atradīs, viņš tevi uz vietas

saplēsīs!"

„Nekas nekaitēs," princis atbildēja un pateica viņai, ka šis

ir viņas brālis. Māsa gan bija priecīga, brāli satiekoties, bet bai-

dījās no sava kunga dusmības.

„Nebaidies neko, māsiņ! Man ir tāds mantelis, kad ar to

apsedzas, neviens nevar redzēt. Klausies ko! Kad tavs kungs

pārnāk un nosēžas pie galda ēst, tad prasi viņam tā: „Kā būtu,
kad mans brālis, vaj māsa, vai cits kāds rads tagad pie mums

atnāktu, vai tu viņu labprātīgi uzņemtu un viņam neko ļauna ne-

darītu?" Es par to laiku palikšu apakš sava mantela un kādā

istabas kaktā gulēšu — mani viņš neredzēs.!" princis teica māsu

drošinādams.

Līdz viņi beidza runāt, tad tie izdzirda ērgļu ķēniņu mājās
nākam. Princis tūliņ palīda apakš sava mantela. Ērgļu ķēniņš
ienācis prasīja savai sievai: „Kas te par tādu svešu smaku?"

Sieva laicīdamas atbildēja: „Tev tik ta izradās! Tu esi

daudz svešu zemju pārskraidījis un iedvašojis dažādu gaisu!"

Pie galda ēdot, ķēniņa meita viņu uzrunāja: „Mīlo vīriņ!
Ka būtu, kad mans brālis vai cits kāds no maniem radiem tagad
pie mums atnāktu, vai tu viņu labprāt uzņemtu un tam nekā ļauna
nedarītu?"

„Ai, mīla sieviņ, es nemaz nezinu, cik laipni es viņu uz-

ņemtu!" ērgļu ķēniņš smaidīdams atteica.

Princis
L

to dzirdēdams, izlīda no sava mantela, piegāja ērgļu
ķēniņam klāt un to mīlīgi apsveicināja. Tāpat arī ērgļu ķēniņš,

no galda pacēlies, princim laipni sniedza roku. Erglu ķēniņš un

prinča māsa abi bija priecīgi par prinča atnākšanu. Viņi lūdza

princim, lai labi ilgi pie viņiem paliek, bet princis teica, ka ilgi
nevarot un palika pie viņiem tikai trīs dienas. Princim aizejot
svainis iedeva vienu no savām spalvām un teica princim :_„Kad
tev kādreiz grūti klājas, tad tikai aizdedzini to spalvu; mēs tev

būsim tulin ar stipru spēku palīgā."



374

Princis uzsēdas atkal uz saviem sedliem un sacīja: „Sedli,

aiznesiet mani pie manas jaunākās māsas!"

Sedli nu nesa princi pa purvu purviem, pa mežu mežiem, līdz

beidzot nolaidās lielā, dziļā purvā. Tanī purvā atradās liela,

stalta pils ar dzelzs durvim. Viņš pilī iegājis, atrada savu jaunāko
māsu pie galda sēdam un gauži raudam. Viņa princi ieraudzījusi,

izbijusies tāpat sacīja, kā abas vecākās māsas: „Vai, jaunais cil-

vēks! kur tu esi ienācis! Kad mans kungs pārnāks, tad viņš tevi

saplēsīs, jo viņš ir loti stiprs un nikns!"

„A! viņš man nekā nepadarīs," princis atteica un arī pateica,
ka šis esot viņas brālis. Māsa krita viņam ap kaklu un abi rau-

dāja prieka asaras. Pēc tam viņa teica: „Bet slikti būs, mīļo
brālīt! Tu nemaz nezini, cik mans kungs ir nikns un briesmīgs,

viņš tevi dzīvu nepamestu."
„Ē! nekas nekaites! Man ir tads mantelis, kad ar to apse-

dzas, tad neviens nevar redzēt."

Viņš māsai arī pateica, ka uzgājis vecākās māsas. Tad viņš
vēl māsai sacīja: „Kad tavs kungs, pārnāk un jūs pie galda ēdat,
tad prasi viņam tā: „Kā būtu, kad no maniem radiem tagad

kāds pie mums atnāktu, vai tu viņu laipni uzņemtu un tam neko

ļauna nedarītu?" Tad redzēs, ko viņš īsti teiks! Es tepat istabas

stūrī tupēšu apakš sava mantela!"

Tikko viņi tā bija izrunājušies, te arī izdzirda velnu nākam,
ka viss mežs un purvs šņāca, it kā kad briesmīgs viesulis kokos

plosītos. Māsa teica: „Nu nāk mans kungs mājās!"
Princis tūliņ palīda apakš sava mantela. Velns pārnācis, sāka

pa visiem istabas kaktiem ošņāt un prasīja savai sievai: „Kas tā

par svešu smaku? Vai tik te nav kāds svešs bijis?"

„Ne, ne! Te nav neviens svešs bijis, tev tas tik tā izrādās."

Velns nosēdās pie galda un ēda. Tad ķēniņa meita viņam mīli pie-
glauzdamās prasīja: „Kā būtu, mīļo vīriņ, kad kāds no maniem

radiem, brālis vai māsa, tagad pie mums atnāktu, vai tu viņu
labprātīgi uzņemtu un tam neko ļauna nedarītu?"

„Vai, es viņu uz vietas saplēstu," velns vientiesīgi atbildēja.
Princis nevarēja sadzirdēt šo runu, tā tad arī viņš no sava

mantela nemaz neizlīda. Viņš dabūja visu to nakti apakš mantela
tupēt, nedrīkstēdams velnam rādīties.

Otra dienā, kad velns bija atkal izgājis, princis izlīda no sava

mantela un prasīja māsai: „Ko tad tev nu tavs vīrs teica?"

Viņš man itin strupi atteica, ka viņš to tūliņ saplēstu!"

„Vai zini ko
L

masiņ? Kad tavs vīrs pārnāk, tad tu viņam
mīli pieglauzdamās prasi, kur viņa dzīvība stāv? Bet runā labi

padikti, lai es arī varu jūsu sarunu dzirdēt; es tepat istabas stūrī

atkal paslēpšos."
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Vakarā, kad velns pārnāca, tad ķēniņa meita viņam nosēdās

blakus un to mīli apkampusi vaicāja: „Mīlo vīriņ! mēs tik labi

un tik mīli jau ilgu laiku kopā dzīvojām, saki jel man, kur tava

dzīvība stāv?"

Velns kavējas viņai teikt, bet viņa nelika miera un sacīja:

„Nu es redzu, ka tu mani nemīli!"

Sievas ierunai nevarēdams atturēties, velns teica: „Mana dzī-

vība ir jūrā apakš liela kalna. Kalna apakšā ir vērsis, vērsī ir

pīle, pīlē ir ola un olā svecīte. Tā svecīte ir mana dzīvība. Kad

svecīte izdziest, tad es nomirstu; ātrāki es nemirstu un neviens

par manu dzīvību arī neko nezin," velns piebilda.

Princis, to visu noklausījies, nogāja tūliņ uz minēto jūru.
Uzāva savus burvju zābakus un tad piebrida līdz lielajam aug-

stajam kalnam. Augstais kalns bija loti nostiprināts un princis

nekādi nevarēja kalnā ietapt. Te nu viņš atminējās savu svaiņu

spalvas, aizdedzināja tās un tanī pašā acumirklī atskrēja abi viņa

svaiņi ar lielu spēku: ar daudz zivim un ērgļiem. Tie nu ņēma,

noplēsa kalnu, nokāva vērsi un pīli un izņēma olu no pīles; bet

ola iekrita ūdenī. Kāda zivs teica: „Pag, pag man ir skroderis

(vēzis), tas viņu izņems."

Zivs nosūtīja skroderim pakal. Šis izņēma olu no ūdens.

Princis nu olu attaisīja un izņēma svecīti, velna dzīvību. Tad

viņš, saviem svaiņiem un visiem palīgiem daudzreiz pateicies, at-

vadijās no tiem un aizgāja atpakaļ uz velna pili. Viņš iegāja pie
velna un lūdza, lai laiž tā māsu viņam līdz. Bet velns atteica:

„Ne par ko es viņu nelaižu tev līdz!"

Viņš saķēra prinča māsu vēl jo cietāki un nelaida. Princis

lūdza velnu vēl reiz un teica: ..Kad tu nelaidīsi manu māsu. tad

es izpūtīšu šo svecīti, kas manā rokā."

Velns baidījās, ka princis izpūtīs svecīti un tad viņš ir miris.

Redzēdams, ka nu ir slikti, viņš palaida savu sievu vaļā un teica:

„Manis pēc, tu arī vari iet viņam līdz!" Bet princis, velnam ne-

uzticēdamies, izpūta svecīti un velns tūliņ turpat nomira.

Princis nu arī izveda savu māsu no pils un par lielu brīnumu,

pils acumirklī palika par lielu skaistu pilsētu. Prinča divi svaiņi
ar masām arī atradās tai pilsētā. Abi prinča svaiņi: zivju ķē-
niņš un ērgļu ķēniņš, bija par cilvēkiem palikuši. Šie abi bija ba-

gātu un varenu ķēniņu dēli bijuši, bet kāda ragana bija viņus no-

būrusi, vienu par zivju ķēniņu otru par ērgļu ķēniņu.

Princis tūliņ steidzās uz mājām un pateica saviem vecākiem,
ka visas trīs māsas atradis. Vecais ķēniņš un ķēniņiene tapa loti
priecīgi, kad dabūja zināt, ka viņu mīļās meitiņas vēl dzīvas. Ta-

gad ķēniņš un ķēniņiene gāja dēlam līdz uz jauno pilsētu. Kad
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viņi nonāca pilsēta, tad viņu meitas tecēja pretim. Nu bija visiem

liels prieks.

Tie divi prinči nu no tiesas apprecēja ķēniņa abas vecākās

meitas. Kad kāzu dienas bija pagājušas, tad ķēniņš un ķēniņiene

ar savu dēlu un jaunāko meitu gāja atpakaļ uz savu valsti un dzī-

voja savā pilī. Princis, kas apprecēja ķēniņa vecāko meitu, pa-

lika tepat jaunajā pilsētā par valdnieku. Princis, kas apprecēja

vidējo meitu, aizgāja ar savu sievu uz sava tēva valsti un pili. Ta

viņi dzīvo vēl šodien, ja nav miruši.

Tā nu ķēniņa dēls caur savu attapību un drošu prātu izglāba
nevien savas māsas no bēdām un posta, bet arī atsvabināja abus

ķēniņa prinčus no palādētas nelaimes.

Piez i m c. A. Lerchis-Puskaitis ir uzņēmis šo pasaku saīsināta veida

(VII, 11. 23, 1). R S.

19. A. 562. 302. E. Aizderdzis Gulbenē. LP, VI, 131, 11. AŠ, 11, 100i.

Vienam tēvam bijušas trīs meitas. Viņš bijis loti nabadzīgs,

ne maizes itin nekā nebijis, tādēļ vedis vecāko meitu tirgū pār-

dot, bet neviens nepircis. Mājā nākdams, iegājis purvā ogu lasīt

un sacījis: „Kaut še būtu trīs simti rubļu, es tūliņ to meitu būtu

atdevis!"

Ka to izteicis, tulin priekša gadījušies 300 rubli un meita uz

reizi pazudusi.

Pēc kāda laika tāpat pārdevis otru meitu par 600 rubļiem un

atkal pēc kāda laika trešo meitu, turpat purvā, par 1000 rubļiem.

Beidzot teikts, ka velns mulšinājis, teikdams papriekšu, ka viņa
dzīvība avenā, tad vērsī. Pēdīgi pateicis, ka ozolā dzelzs šķirsts,

šķirstā kaza, kazā zaķis, zaķī pīle, pīlē ola, olā viņa spēks.

20. A. 552. 302. K. Kaņepe Durzupē. LP, VI, 131, 8. AŠ, 11, 100j.

Vējš māsas aizrāvis. Beigumā teikts, ka velns krāpis meitu

(brūti), teikdams: „Mana dvēsele aunā!" Nokāvuši aunu, nav.

Tad teicis: „Vērsī!" Nokāvuši vērsi, nav. Beidzot teicis: „Jūrā
ir koks, kokā zārks, zārkā pīle, pīlē svece, kad to nopūš, tad esmu

pagalam!"

24. A. 302. Ber lins Durzupē. LP, VI, 131, 8. piez.

[Velns teicis]: „Jūras salā liels ozols, apakš ozola saknēm

šķirsts, šķirstā zaķis, zaķī irbe, irbē pauts, kad to pārsit, tad

mirstu."
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22. A. 552. 302. R. Vults Ūsiņos. LP, VI, 131, 9. AŠ, 11, IOOk.

Vienu māsu aiznesis lauva, otru lācis, trešo vilks. Vēlāk,

kad iegājis pie trešās māsas, pie vilka sievas, dabūjis no tās dzir-

dēt, ka viņas vīrs ir no dzelzs viscaur. Kad māsa dzelzsvīram

prasījusi, kur dzīvība, tas teicis: „Jūrā ir ozols, ozolā balts zaķis,

zaķī ola, kad olu pārnes, apmazgā manu dzelzs galvu, esmu pa-

galam."

23. A. 552. 302. Kalniņš Cenas muiža, A. Bīlenš te i n a kr.

LP, VI, 131, 7.

Brālis alā, dzelzs vārtiem priekšā, atradis māsas, un trešā

māsa izkrāpusi velnam, ka viņa dvēsele esot kalnā; kalna vērsī ir

zoss, zosī pauts un pautā viņa dzīvība.

24. A. 552. 302. Sarža n t s ar Edu Ķirst c i n i Iģe nē. LP, VII,

11, 23, 4.

Brālis atradis vienu māsu dziļā mežā pie lāča, otru augstā
kalnā pie ērgļa, trešo jūras salā pie līdekas. Viņš dabūj māsas

vīrus par palīgiem, nogalina velnu, iznīcinot viņa dvēseli olā, un

atsvabina no velna nolaupīto ķēniņa meitu, kuru tad apprecē.

25. A. 302. Skolniece B. Greb c ž a Eglu ne, R. Tabine s kr.

Bejuse ķēniņa meita vuordā Līza, kas dzeivuojuse pilsātā Nov-

gorodā. Dzeivuojis ari ķēniņa dāls, saukts Juonis ķeizars, kas

ļuojis karā par trejdeviņuom zemēm. Jis pījuojis pi Novgoroda,

pamanējis tur ustobā guni dagūt un īguojis vydā. Viņu puorjāmuse

Līza, īvaduse pošu sovā pilī, un viņa zvrgu stallī. Un tur viņi dzei-

vuojuši vīnā pilī, cikom bejis juoīt karā. Taišņi uz tuos pilsātas

guojis īnaidnīks, un Juons ķeizars nvu jau gribējis īt karā, bet Līza

viņa napalaiduse, pasacējuse, ka lobuok vīna šei poša īšķūt karā.

Reitā Līza pīsacāluse, pajāmuse sovas piles atslāgu un izvo-

duojse jū pa vysu pili, tikai vīna kambara naslāguse vaļā, kurs

bejis aizsīts ar lvuku. Tad pīsacējuse, ka lai jis itymā kambarī

naīt.

Kad ķēneniņa Līza nūbraukuse karā, tūlaik tikai vīns pats

Juonis ķeizars palicis tamā pilī. Viņš staiguojis pa vvsu pili un

viņam īsagribējīs īt pasaskatīt, kas ir tamā kambarī, kur ar lyuku
aizsīts. Tad jis spēris ar kuoju tamuos durovuos un uz reizes duro-

vas izlākušas uorā nu eņģim. īguojis tamā kambarī, jis īrau-

dzejis tur cvlvāku koruojūtīs, kam-pa obējim suonim koruojušuos
bučas. Tad sacējis tys cvlvāks, kas koruojīs: „Lyudzu padūt man

itu buču, kas koruojas man lobajā suonā!"
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Juonis ari pasnēdzis jau itū buču, bet tamā bučā bejis ašnis.

Kad tikai tys cvlvāks izdzēris itū buču ašņa, kai uz reizes jis

atsaruovīs nu ķēdēm. Tys bejis beznuoves cylvāks, un jis tyulen

pajēmis un izdzinis Juoni ķeizaru nu tuos piles. Tad Juonis sēdīs

rotūs un nūbraucis prūjom.

Kad puorbraukuse Līza, tūlaik viņa lūti nūskumuse, īraudzē-

dama beznuoves veiru jau vaļā. Jis ar viņu gon runuojis lūti laip-
nim vuordim, bet Līza pavysam nagribējuse viņa runas klausītīs.

Vīnu reizi Līza teišuom saslymuse, tūlaik beznuoves cylvāks

nūjuojis medeibuos un atjuojis pi juos Juonis ķeizars. Līza jam

pasacējuse: „Tu juoj uz taidu un taidu vītu, kur dzeivuoj veirs,
kas vysu zyna; tys zyna ari, kur atsarūn beznuoves cvlvāka

dvēsele."

Juonis nyu sēdīs zyrgam mugura, juojis meklēt tu veiru, kas

vysu zyna. Kū meklējis, tū ari atradis.

Tys veirs pasacējis Juoņam: „Juoj uz jyuru, tur ir vīna sola,
uz tuos solās tu atrassi peili. Puorplēs tū peili, jamā byus ūla,
tū ūlu tu pajem, aiznes uz pili, nūkurynoj korstu cepli un īmet tur

viņa dvēseli!"

Kad jis nūbraucja uz tuos solās, atroda peili, sagyva un puor-

plēsja pušu. Kad tikai viņš tū ūlu, kas bejuse tai peilē, pajēmis
rūkā, kai uz reizes beznuoves cvlvāks palicis slyms, jo tei ūlā

beja juo dvēsele. Kad Juonis ķeizars atbraucis, nūkurijnuojuši cepli,
īmatuši tur ūlu un tamā pašā breidī beznuoves cvlvāks nūmiris.

Nyu Līza ar Juoni ķeizaru dzeivuojuši laimīgi, un varbyut, ka viņi
vēl tagad dzeivuoj.

19. Labie brāļi.

1. A. 303. J. Bankins „Š i s un tas". 11, 1875, 6.

Vienam tēvam bija divi dēli, kas abi bija vienādā sejā. Tēvs

nebija nekāds bagātais vīrs, tādēļ stellēja savus abus dēlus pa-

saulē, tiem iedodams katram mazu, švaku zirdziņu. Tie nu pa

ceļu jājot, satiekas ar kādu veci, kas tiem prasa: „Kur tad jūs jā-
dami?"

Vecākais brālis atbild: „Jājam darba meklētu."

Tad vecis uz tiem saka: „Jūs jau kaut kurš lēti var nosist,
jeb iesākt kautkādu citu ķibeli ar jums, jo jums nav nekāds iero-

cis pie rokas."

Abi labi apdomājušies, teic, ka tā gan esot tiesa. Vecis tiem.

katram iedodams zobiņu, pudelīti un labākus zirgus, saka: „Še
ņemat šās lietas, par visām labāki glabājiet pudelītes; pie tām jūs

manīsiet, kā kuram no jums klājas, slikti vai labi. Ja vienam no
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jums slikti ies, tad pudelītes taps sarkanas, bet ja_labi,_tad viņas

paliks tādas pašas baltas." Tie nu pateicas par dāvanām un do-

das tālāk.

Kādas dienas jājušiem, tiem gribās ēst, bet nekur nevar dabūt,

tāpēc ka abi dūšīgi tēviņi. Viņi norunā šķirties domādami, ka tad

labāki veikšoties; šķirdamies vēl piemin, kad ja viens redz, ka

otram slikti iet, tad tam jāsteidzas palīgā. Viņi tā nu izšķīrušies,
viens devās uz ziemeļiem, otrs uz dienvidiem.

Vecākais brālis jājot nonāk pie kāda kalna, kur viņš redz

brangu karīti braucam, kam četri zirgi priekšā, un kur sēdēja

iekšā daiļa meitiņa, kas loti raudāja. Viņš iet tai klāt, dod labu

dienu un vaicā: „Jumpraviņ, kādēļ tā raudi?"

Šī tam atbild: „Mani ved čūskai atdot."

„Kadai čūskai?" viņš prasa.

Dailā jumprava šim nu tā sāk stāstīt: „Tur aiz kalna ir dziļa

jūra, kur dzīvo liela čūska, kam ir divpadsmit galvu. Tai ikgadus

no.šās pilsētas ir jāatdod viens cilvēks. Lai nu varētu zināt, ku-

ram šis posts ir gaidāms, tad velk lozes, kam pirmais numurs

krīt, tam jāiet. Par nelaimi man šoreiz pirmai numurs krita, un

tādēļ man ar tāpat jāiet, lai gan esmu ķēniņa meita."

Viņš nu griež zirgu apkārt un jāj tai līdza. Tur nonākot, viņš

ierauga jau vienu galvu izbāztu no ūdens, tas ar zobiņu to aši no-

cērt. Čūska nu pabāž otru galvu no ūdens, ar kuru tāpat notiek.

Viņš tāpat nu nocērt trešo, ceturto, piekto v. t. pr. galvu, kamēr

tās visas pagalam. Nu princene liek griezt zirgus apkārt un brauc

uz māju; viņa gan lūdz svešo līdz, bet viņš neiet. Kad princene
bija aizbraukusi, tad viņš izgrieza ikkatrai čūskas galvai mēli, un

tad devās uz pilsētu.

Kučers redzēdams, ka var pelnīt lielu godu, saka uz prince-
nes: „Ja tu gribi dzīva palikt, tad saki, ka es esmu čūsku nokā-

vis; ja ne, tad es tevi nogalināšu."

Viņa, protams, baiļu pārņemta, apņemas to darīt. Mājās no-

braukušiem, ķēniņš no liela prieka liek taisīt kāzas; pa tam atnāk

arī kāds vanderzellis, kas ar' cerēdams ko dabūt, iet uz pili. Jau

pašu laiku jaunais paris iet pie altāra uz laulāšanu. Vanderzellis

sak taujāt, kadel_ kučers pašu_ princeni par sievu dabūjot? Ļaudis
tam atbild, ka tadel, ka kučērs princeni izglābis no briesmīgās
čūskas.

Tas nuviņiem izstāsta, ka ne vis kučērs, bet šis princeni iz-

glābis no_nāves un par zīmi parāda divpadsmit mēles, ko no čūs-

kas galvām bija Keniņš nu dod savu meitu īstajam glā-
bējam par_sievu, dzer kāzas, un visi ļaudis gauži ir priecīgi par
to; bet blēdīgo kučeru liek nosodīt ar nāvi, kā jau ikkatru var-

māku.



380

2. A. 303. J. Sinienovs Dole, Brīvze m n i c ka C6ophhkt, 114.

LP, VII, 11, 20, I, 2.

Vienreiz dzīvoja ķēniņš un tam bija meita. Šai meitai viņš
lika uzcelt pili ar vienām pašām durvim un durvju atslēgu pats

nēsāja klāt. Tādā pilī tad nu viņš turēja savu meitu vienīgi tikai

ar viņas kalponi kopā, jo ķēniņš nevēlējās, ka varbūt kāds vien-

kāršs cilvēks viņa meitu ielūkotu.

Bet gan ķēniņa meita jau pie laika bija apcēlusi šo tēva iedo-

mību un pils cēlāju pierunājusi ietaisīt dārza pusē slepenas durvis.

Tas to arī padarīja. Ķēniņa meita tādēļ varēja ar savu kalponi

izstaigāties, izpriecāties pa dārzu, cik iegāja.

Reiz viņām iegribējās ābolu. Katra norāva vienu ābolu, pa-

rotaļājās un apēda. No šiem āboliem viņas palika tādu ļaužu un

katrai piedzima dēls. Ķēniņa meita savu dēlu iesauca par Pēteri,

kalpone par Jāni.

Dēli auga nevis dienām, bet stundām, un drīzumā izauguši

lieli, aizgāja medīt. Ķēniņš katram iedeva līdz divi zirgus un su-

laini. Medīja pirmo dienu, ieraudzīja vilka māti ar diviem vil-

cēniem un gribēja šaut. Bet vilcene lūdzās: „Pamet mūs dzīvus!"

Viņi nešāva arī, bet pārveda dzīvus mājā. Otrā dienā aizies

atkal medīt, ierauga lāča māte nāk diviem lācēniem. Gribēja šaut

lācene lūdzās: „Pamet mūs dzīvus!"

Pameta arī, pārveda dzīvus mājā. les trešā dienā me-

dīt, ierauga nāk lauvas māte ar diviem lauvēniem. Gribēja

šaut, lauvene lūdzās: „Pamet mūs dzīvus!"

Pameta arī, pārveda dzīvus mājā. Nu viņi paņēma katrs

vienu vilcēnu, lācēnu, lauvēnu un aizgāja pasaulē. ledami nonāca

tādā vietā, kur ceļi šķīrās. Starp abiem bija bērzs. Pēteris tad

izņēma savu spalvu nazīti, pārgrieza bērzam mizu, aizbāza na-

zīti aiz mizas un sacīja: „Kurš no mums pirmais pārronas, tam

jāaplūko šis nazītis. Ja viņš spožs, tad nepārnācējam klājas labi,
ja norūsējis, tad nelabi."

Viņi izšķīrās: Pēteris aizgāja pa labi, Jānis pa kreisi. Jāja,
jāja Pēteris pa labi, aizjāja vienā pilsētā, tur visa pilsēta bija ap-

vilkta ar melnu samtu. Viņš nometās viesnīcā, vaicādams: „Ko
tas nozīmē?"

Saimnieks atbild: „Mūsu valstī ir briesmīga čūska, vienīgi ar

cilvēkiem pieēdināma. Ar ganu iesākdami, esam pēc kārtas no-

nākuši tagad pie paša ķēniņa. Ja šai čūskai ar labu nedotu, tad

tā mūs visus aprītu. Rītu viņai jāatdod par ēsmu jaunākā ķēniņa
meita."

Rītā Pēteris piecēlās itin agri, paņēma savus zvērus un jāja

projām uz to vietu. Aizjāja, redz ķēniņa meitu atved karītē ar

četriem melniem zirgiem, izlaiž ārā un brauc atpakaļ. Bet nu
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čūska ar divpadsmit galvām klat, un Pēteri ieraudzījusi, uzkliedz:

„Ko tu gribi?"

Pēteris atbild: „Ko tad tu atkal gribi?"

Sāks šo slānīt, bet zvēri viņam vel palīdzēja. Nocirta čūskai

visas galvas, salasīja un salika apakš liela akmeņa. Ķēniņa meita

viņam patencināja un apsprādzēja katram zvēram zelta spradzi

gar kaklu. Pēteris aizjāja tālāk mežā medīdams. Jāj, jāj — aizjāja

uz to pašu pilsētu atpakaļ, ierauga — visa pilsēta izpušķota. Viņš

nometas tai pašā viesnīcā, vaicādams saimniekam: „Ko tas no-

zīmē?"

Saimnieks atbild: „Mūsu ķēniņa meitu izglāba no čūskas viens

svešinieks. Par to ķēniņš tam atdeva meitu par sievu, šodien vi-

ņus laulās."

Tad Pēteris jāja ar saviem zvēriem taisni uz pili. Ķēniņa
meita viņu pazina un teica tēvam: „Lūk, tas ir mans brūtgāns! Tas

mani izglāba no čūskas."

Bet brūtgāns (neīstais) ne domāt nedomāja atkāpties, nodie-

vodamies — viņš esot meitu glābis. Tad Pēteris viņu aizveda uz

to vietu, kur čūsku bija kāvis un lika tam to akmeni pacelt, bet šis

ne pakustināt arī nejaudāja. Pēteris turpretim uz reizi pacēla ak-

meni, parādīdams visas divpadsmit čūskas galvas. Nu ķēniņš pa-

vēlēja neīsto brūtgānu nošaut un meitu atdeva Pēterim, lika sa-

laulāt.

Pagāja viena diena, otra — jās Pēteris atkal pamedīt ar zvē-

riem. Jāj, ierauga zaķi, grib šaut. Te — kur gadījusies, kur ne —

piestājas tāda vecene, lūgdama, lai nešaujot zaķi. Viņa iedeva tam

diegu, sacīdama: „Nem, aptin diegu trīs reizes gar galvu, tad zaķis
skries tev pakal."

Pēteris darīja ta, bet tulin pārvērtas ar visiem zvēriem par

akmeņiem.
Jānis pa to laiku bija apjājis tālās zemes, bet nekā laba ne-

bija atradis. Viņš griezās atpakaļ, atjāja pie bērza, redz — na-

zītis gluži norūsējis. Viņš domā: „Nu, Pēterim nelabi, jāšu meklēt."

Jāja, jāja pa labi roki — iejāja pilsētā, apvaicājās, vai neesot

Pēteri redzējuši? Tie turpretim domāja, ka viņš jau ir pats Pē-

teris un ieveda to pilī pie ķēniņienes. Ķēniņiene priecājās, jo
viņš izskatījās tik pēc ģīmja, tik pēc auguma vienāds ar Pēteri;
arī zirgs un zvēri bija tādi paši kā Pēterim. Ķēniņiene nemitējās

lūgt, lai viņš arī gulēt ietu ar viņu kopā.
Bet Jānis nodomāja: „Te vajaga savai lietai but."

Viņš gāja gan viņai līdz gulēt, bet zobiņu lika starpā, starp
sevi un ķēniņieni, un ta sagulēja visu nakti. Rītā priekš gaismas
Jānis pieceļas un aizjāja Pēteri meklēt. lejāja mežā, ierauga zaķi
skrienam, saks jau tēmēt; te piepēži piestājas viena vecene, sacī-

dama: „Nešauj!, še diegs, apņem trīs reiz gar galvu, zaķis skries
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tev pakal." Viņš paņēma diegu, nometa zemē un nocirta vecenei

galvu. Pajāja tālāk, ierauga Pēteris ar saviem zvēriem stāv par

akmeni pārvērsts. Bet viņš noprata tūdaļ, kas te darāms. At-

ņēma diegu viņam no galvas, visi atkal atdzīvinājās.

Jānis nu izstāstīja, kā te atkūlies, kā nakti pie ķēniņienes pār-

gulējis. Tad Pēteris saskaitās par Jāni un nocirta tam galvu. Pār-

jāja mājā, Ķēniņiene nometās šim ceļos priekšā, lūgdama, lai pie-

dodot, ka vakar svešnieku spiedusi ar viņu gulēt, bet izstāstīja arī,

ka svešais savu zobiņu starpā licis. Tagad Pēterim palika žēl,

ka tik muļķīgi apgājies ar Jāni, bet nekā darīt. Bēdādamies viņš

aizjāja atkal medīt. Aizjāja mežā, ierauga pelīti ar nocirstu galvu

guļam, bet otra pele pielika tai galvu klāt, galva beidzot pieauga

un pelīte atdzīvojās. Nu Pēterim iešāvās prātā Jānis. Viņš no-

jāja uz to vietu [ar Jāņa līķi], pielika arī galvu klāt, galva pieauga,
Jānis palika dzīvs. Par to Pēteris vareni priecājās. Abi pārjāja

mājā un dzīvoja labi jo labi.

Beidzot pats ķēniņš nomira. Pēteris dabūja visu valsti un

palika par ķēniņu. •

3. A. 303. K. Tarzicris Tirzā, Brīvzemnieka 116

LP, VII, 11, 20, I, 1.

Reiz bija viens mežsargs, tam bija divi dēli. Tie izaudzināja
katrs sev divi lācēnus un norunāja iet pasaulē gudrībā pieņemties.

Papriekšu aizgāja vecākais dēls. Aiziedams viņš iedūra nazi vecā

celmā un pieteica brālim : „Ja norunātā dienā nepārnāku, tad iz-

rauj nazi no celma, aplūko, vai nav norūsējis. Ja asmeņa galiņš

aprūsējis, tad man būs uzbrukusi kāda klizma pašā ceļa sākumā,

ja viducī, tad pusceļā; ja pie paša spala, tad taisni pašu laiku at-

rādīšos klizmā."

To teicis viņš aizgāja. Gāja, gāja dienu, nakti — nonāca

vienu vakaru tādā pilsētā, kur visi noskumuši. Šai pilsētā bija

ezers, no tā ezera visiem bija jādabū ūdens. Bet ja kādu gadu

ezeram neziedoja meitu, tad nedeva arī ne pilītes ūdens. Šoreiz

bija pienākusi kārta pašam ķēniņam, tam bija jāziedo sava paša
meita. Mežsarga dēls, to padzirdējis, lika teikt ķēniņam: Nebē-

dājies, ķēniņ, gan meitu izglābšu."

Ķēniņš palika priecīgs, solījās viņu par savu penaceju iecelt,

savu meitu par sievu atdot, ja vien izglābšot.
Otrā rītā, tā ap pulksten deviņiem, vajadzēja ķēniņa meitu

vest projām, un visiem laudim bija jāiet skatīties. Pats nelabais

tad atkūlās ziedojamo saņemt, ar atplēstu rīkli to gaidīt gaidī-

dams. Bet brašais jauneklis vilcinājās līdz pulksten desmitiem.

Nelabais gan vaicā: „Ko tik ilgi te mani uzkavē? Kur ķēniņa
meita"
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Jauneklis atbild: „Ače, te ir!"

Nu nelabais tieksies meitu kampt, bet jauneklis kā uzkliegs

saviem lāčiem: „Pij!" tā lāči nelabajam virsū, saplosīdami to

smalkos gabalos.
Pēc tam jauneklis sacīja: „Tagad nevienas dvēselītes vairs

nevajadzēs ezeram ziedot, tāpēc ka šis nelabais, ko sīkos_ miltos

saberzu, bija pats beidzamais. Ūdens ezerā netrūks, kamēr vien

šī pasaule pastāvēs."
Keninš nu atdeva jauneklim ir meitu par sievu, ir pašu valsti.

Pēc kāda laika jaunais kēninš gāja medīt un ņēma līdz arī sa-

vus lāčus. Medīja, medīja — aplenca lielu, lielu stirnu. Dzenāja

ilgi jo ilgi to stirnu — nevarēja rokā dabūt. Pakaldzīdamies,

viņš bija iekūlies vēl lielā, dziļā purvā. Aptumsa. Ko nu vairs

darīsi? Palika turpat par nakti, salasīja sausumus, iekurināja

uguni, piesēja abus lāčus un apsēdās uguns malā. Te — kur gadī-

jusies, kur ne — atlīdīs viena vecene, lūgs arī apsildīties. Šis

atvēl. Vecene tērzē, tērzē ar viņu — sāks uzteikt lāčus un pa-

glaudīt tos. Pēc tam viņa pašu lai ātri ātri paglaudīja sacīdama:

„Paliec par akmeni!" Tūliņ viņi visi pārvērtās par akmeņiem, ne-

varēja vairs mājā pārtikt.
Jaunākais mežsarga dēls gaidīja, gaidīja savu brāli, beidzot no-

runātā dienā aizies pie celma, izraus nazi, ierauga — nazis no-

rūsējis līdz pašam spalam. Nu viņš steidz projām pa to pašu ceļu,
kur brālis aizgājis, varbūt, ka vēl brālis glābjams. Gāja, gāja —

nogāja uz to pašu pilsētu, kur brālis ķēniņa meitu glāba no nāves.

Pilsētā viņu saņēma gavilēdami: jo viņa brālis, pilsētas ķēniņš,
bija todien aizgājis medīt savas dzimtenes apģērbā un tā kā vēl

brāli abi bija uz mata vienādi, tad pilsētnieki šo brāli domāja pašu
ķēniņu esam. Jaunā ķēniņiene viņu saņēma laipni, jo laipni, ap-
vaicādamās gan par šo, gan par to. Viņa sacīja: „Jau dažu labu

nedēlu bēdājos pec tevis, kur esi palicis, kā tev klājas?"
Jaunākais mežsarga dēls neatteica ne vārda; viņš nevarēja

gudrs tikt, par ko viņu īsti te ieskata. Viņu aicināja pie ķēniņa
galda vakariņās, bet arī tur viņš neatbildēja ne vārda. Ja vaicāja,
kāpēc tādās dziļās domās esot iekritis, tad tikai atteica: „Tāpat,
pats ar sevi."

Pēc vakariņām jaunā ķēniņiene ved viņu gulēt. Šis iet arī

un visu dara, ko tikai liek. Bet kad bija nolikušies gulēt, tad viņš
iedūra savu zobiņu griestos taisni gultas vidū. Šī vaicās: „Kāpēc
tā dari?"

Viņš atbild: „Ta mana dala."
Otrā rītā pēc brokasta viņš aizgāja medīt, medīja, medīja —

aplenca lielu stirnu. Papriekšu dzinās stirnai tāpat kājām pakal,
pec jāšus jādams uz saviem lāčiem; bet nevarēja un nevarēja rokā
dabūt. Klajumā arvienu bija par atstatu, mežā atkal aiz kokiem.
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Tamēr dzinās, iemaldījās lielā, dziļā purva. Aptumsa. Ko nu

vairs? Bija jāpaliek turpat pa nakti. Un tā bija tā pati vieta, kur

todien viņa brālis bija apmeties pa nakti. Turpat arī gulēja trīs

lieli akmeņi un dega maza uguntiņa. Viņš iekura labi lielu uguni,
nosēdās ugunij blakus un sildījās. Te piegadīsies atkal tā pati

vecene, lūgdama, lai ļaujot sasildīties. Jau gribēja atvēlēt, te iz-

līda tāds mazs puiķelis no ciņa un iečukstēja tam ausī: „Neielaidies

ar Tivu, tad gals tivu!"

Tagad viņš saprata, ka vecene ir pārģērbies ķēms un rīdīja
lāčus virsū. Tiklīdz lāči gribēja uzbrukt, te ķēms sāka lūgties,

sacīdams, ka esot paša nelabā tēvs. Mežsarga dēls apsolīja viņu

palaist, ja pasacīšot, kas tie par akmeņiem tur. Vecene nu izstā-

stīja, kas par akmeņiem, kā tie atdzīvināmi, iedeva arī viņam dzī-

vības ūdeni un tad akmeņi palika par viņa brāli ar divi lāčiem. Bet

tiklīdz vecais brālis veceni pie uguns ieraudzīja, tūliņ laida savus

lāčus virsū, lāči to saplosīja.
Abi brāli tagad griezās atpakaļ, viens otram izstāstīdami, ko

pieredzējuši. Kad vecākais brālis padzirdēja, ka sieva šo notu-

rējusi par viņu, tad aiz dusmām nonāvēja savu brāli. Bet kad

pārnāca pilsētā un dabūja no sievas zināt, ka brālis savu zobiņu

pār gultu griestos iecirtis, tad palika žēl, ka brāli nevainīgu no-

kāvis. Viņš aplaistīja nokauto ar to pašu dzīvības ūdeni, brālis

atkal atdzīvojās. Pēc tam viņi abi pārbrauca mājā, atveda ir sa-

vus vecākus, jaunākais brālis vēl apprecēja ķēniņienes māsu, un

tad abi brāli valdīja pārmaiņus: savu laiku viens, savu — otrs, un

dzīvoja labi jo labi.

Piezīme. Šeit Tiva liekas but uzrakstītajā izdomāts vārds, bet pasa-

kas saturs, kā redzams, nav grozīts. P. Š.

4. A. 303. V. Vīdneris 1878., Skrunde. Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 125, 20. AŠ, 11, 95a.

Vienreiz dzīvoja vienās mājās divi bāriņi, brālis ar māsu, pie
saimnieka. Kad viņi paauga un sāka pasauli pazīt, tad abi noru-

nāja savā starpā tā: „Istenieku mums neviena nava, tik esam sveši

še, kā citur — iesim labāk pasaulē laimi pameklēt."
Labi. Aizgāja, paši nezinādami, uz kurieni. Un tikām gāja

— iegāja mežā un tur atrada tādu kalniņu, kur ogas papilnam, un

kur patīkami apmesties. Nu viņi uzcēla mazu mājiņu no koku za-

riem, no skujām, ēda ogas un pārtika labi. Bet kad ogu laiks pār-

gāja, tad pietrūka padoma, ko nu ēst? Te brālis attapās: „Māsiņ,
dod man savu rindraku! lešu zvejot tai upītē, kas tur tek gar
mūsu ogu kalnu."

Meitene klausa viņam un iedod savu rindraku. Šis nu aizsēja
rindrakam vienu galu — zvejoja, zvejoja un sazvejoja tikdaudz, ka

mazākais varēja badu atkaut.
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Otrā dienā atkal zvejoja — nedabūja nekā; bet mājā nākdams

sastapa upītes malā kuou un pievāca to biedros. Treša diena at-

kal zvejoja — neķērās nekā; bet mājā nākdams sastapa ķēvi upī-

tes malā un pievāca ari to biedros. Ceturtā dienā atkal zvejoja

cauru dienu, bet kā neķērās, tā neķērās.

Te pašā vakarā dzird un redz, ka pa upīti nāk liela zivs. Brā-

lis izlec uz krasta un skatīsies, kas tur labs izjuks. Ja, zivs atpeld,

izliek galvu uz malu un vaicā puikam, ko viņš darot? Puika iz-

teic savas bēdas — tā un tā — zivis neķeroties. Zivs atsaka:

„Labi būs, nebēdā nenieka! Ņem mani, pārnes mājā, nokasi un

pāršķērd! lekšās man būs mazs, apaļš akmentiņš, to aiznes ķēni-

ņam. Bet manu galu sacērt četros gabalos: vienu gabalu iedod

māsai, otru pataupi ciemiņam, trešo atdod kuņai, ceturto ķēvei;
bet pats neēd, tikai četras asakas pieglabā, iedur katrā māju

pakšķī pa vienai, tur asakas labi glabāsies."

Brālis tad satvēra zivi, pārnesa, nokasīja, pāršķērda, sacirta

četros gabalos, izņēma akmentiņu un izdalīja gabalus, kā bija pie-
sacīts. Bet ar apaļo akmentiņu viņš steidzās pie ķēniņa. Tomēr

— ej nu sazini, kur ķēniņu atrast? Neko darīt — zēns uzkāpa tai

visugarākā kokā un skatījās visapkārt, vai neredzēs kur pilis. Iz-

skatījās — ieraudzīja tālu, tālu tādu vietu, kur daudz māju vienā

vietā. Tūlīt ievēroja to pusi, nokāpa no koka un piesacīja māsai:

„Es iešu pie ķēniņa, gaidi mani atpakaļ! Ja nebūšu šodien, tad

būšu rītu."

Aizgāja pie ķēniņa, izvilka akmeni no kabatas — ķēniņš atver
acis un raugās uz zēnu — no kurienes šis esot?

„No savam mājam!"

„Kur tavas mājas ir?"

~Meža vidu!"

„Cik gribi par to akmeni?"

_„Nekā!" zēns atteica un tā ārā un projām. Ķēniņš tūdaļ pa-

vēlēja zirgus jūgt un skrēja zēnam pakal, jo gribēja par varu izzi-

nāt, kur tādus brīnuma akmeņus apgājis. Skrēja, skrēja — pa-

nāca arī; bet nu zēns nogriezās no ceļa, mežā, tur nevarēja pa-
braukt. Tad ķēniņš atjūdza vienu ratu zirgu, kāpa mugurā un

jāšus jāja zēnam pakal. Aizjāja zēna mājiņās — vai te viņš dzī-

vojot?

„Ja, te es dzīvoju ar savu māsu, kuņu un ķēvi un ēst man

vairāk nava, ka šis zivs gaļas gabals, tādēļ neapsmādē, baudi, kas

man pie rokas!"

Keniņš paēda, apēda zivs gabalu, un gribēja atpakaļ jat; bet

bija jau vakars, palika par nakti turpat.

Bet rīta ķēniņš, pārjājis maja, lika uzcelt meža, mājiņas vieta,

zēnam pili par akmentiņu un māsu, to lielā skaistuma dēļ, apņēma
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par sievu. Nu bija masa ķēniņiene un brālis lepns vīrs skaista

pilī.

Bet pēc kāda laika māsai no tās zivs piedzima divi_ skaisti,

skaisti puisēni, kuņai atkal, arī no zivs, divi sunīši un ķēvei divi

kumeliņi. Visi seši auga augdami, ka prieks redzēt, un katru dienu

palika skaistāki, tā zēni, kā tie lopiņi. Un tad vēl tas — abi zēni

bija tik vienādi, ka ne domāt izšķirt.

Tā viņi paauga un tad vienu nakti tas vecākais dvīnis sapņo,

ka viņu kāda balss sauc pie loga: „Celies augšā! Tavs zirgs

zviedz un suns rej —dodies pasaulē!"

Katram dvīnim bija dāvināts viens dvīņu kumeļš un kucēns

toreiz.

Vecākais to nakti neko neievēro savu sapni. Bet otrā naktī

sauc atkal tā pati balss. Vēl viņš neko. Te trešā naktī pie loga

balss itin stipri: „Celies augšā, ko tu guli? Tavs zirgs zviedz,
tavs suns rej — dodies tūdalin pasaulē!"

Šis izlec no gultas, saģērbjas, aizskrien uz stalli — ja: zirgs
zviedz kārpīdamies, suns rej kaukdams. Nu skrien ātri pie brāļa

pateikt: „Es jāšu pasaulē! Ja akā balts ūdens bijis, balts paliek,
tad man labi klāsies; bet ja sarkans ūdens ronas, tad jāj mani

meklēt, tad man nelabi klāsies!"

To pateicis, tas sēdās zirgam mugurā un nu suns tecēja pa

priekšu, zirgs pakal, ko vien jaudāja. Saskrēja to nakti, skrēja
rītu cauru dienu — pret vakaru suns palika rāmāks un ietecēja

vienā krogā. Šis jāja pakal un apmetās krogā par nakti. Bet ko

viņš tur redz? Par brīnumiem redz, ka krogā visas istabas ar

melnu drānu pārvilktas. Viņš prasīja: ~'Kāpēc istabas ar melnu

vadmalu pārvilktas?"

Krodzinieks brīnījās: „Vai tad tu tāds svešinieks te esi, ne-

zinādams ne to, ka mūsu ķēniņam katru dienu vajaga jaunu sie-

višķi pūķam atdot apēst. Un nu jau ir visi jaunie sievišķi iz-

ēsti — rītu vēl vedīs ķēniņa meitu atdot tam velnam, un tā ir tā

pēdīgā, tādēļ mēs visi bēdājamies."

Tad viņš vel prasīja krodziniekam: „Bet kur ta vieta ir, kur

ķēniņa meitu velnam atdos?"

„Ta vieta? Ta ir juras mala pie liela akmiņa, tur tas rijējs
pulksten 10. iznāk un meitas aprij."

Ta izrunājušies, viņi gāja gulēt. Te rītā ar pulksten deviņiem
brala zirgs zviedza, suns reja, lai nāk viņš ārā! Nu neko kavē-

ties_— teica krodziniekam: „Ar labu dienu!" sēdās zirgam mu-

gura un jāja sunim pakal. Suns tecēja, tecēja — pēc maza laika
sasniedza to akmini, kur velns tās meitas ņēma. Uz šī lielā ak-

miņa velns katrreiz bija nosēdies un atvestās meitas pagrābis.
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Bet šoreiz brālis pirmais nosēdās uz akmina, iecirzdams lielu

krustu tam augšgalā un apvilkdams ar zobiņi smiltis robežu vis-

apkārt. To padarījis, viņš mierīgi gaidīja, kas bus?

Tad cēlās liela auka un auka ietinies pūķis naca no jurasara;

bet ieraudzījis akmenim krustu, auka piepēži rimas un ķēniņa

meita tai pašā brīdī izkāpa no ratiem. Nu brālis sauca dikta balsī,

lai ķēniņa meita nāk pie viņa, lai neiet pie velna. Bet velns atkal

sauca, lai neiet pie akmiņa, lai nāk pie viņa! Meitēns iesākuma

nesaprata, kurp griezties, kurp ne; bet domāja: „Lai būtu kā bū-

dams — labāk iešu pie cilvēka!" un aizgāja pie brala.

Tad pūķis, to redzēdams, brēca pilnā balsa, lai nak, lai nak

pie viņa, lai neiet pie tā! Bet meitēns neklausīja un nu pūķis

skrēja klāt meiteni ar varu grābt. Pieskrēja —te tayu postu ne-

lietim! Viņš vairs netika no akmiņa nost, iecirstais krusts turēja
cieti kā slazdos, ne pakustēt nespēja. Un brālis, ko tas vairs gai-
dīs? Nocirta ar zobiņu visas galvas — divpadsmit galvas tam

bija — izgrieza mēles, iebāza kabatā, sēdās zirgam mugurā un

aizjāja projām, kur suns to veda.

Bet kučieris, meitas atvedējs, vāca nocirstās galvas ratos,

iesēdināja meitu un, mājā braukdams, piekodināja viņai, lai nesa-

kot tēvam, ka svešais no pūķa izglābis, lai sakot, ka viņš glābis;

ja neteikšot tā, tad dzīva nepalikšot. Meita, dzīvību glābdama,

apsolījusies.
Nu pārbrauc mājā, ķēniņš nezin, ko būtu izdarījis ar kučieri,

tik labu, teicamu cilvēku, kas nebijies viņa vienīgo bērnu no

briesmām pestīt. Un neko vairāk —kā atmaksu par tik brangu
darbu — saderina šo ar savu meitu un piesola drīzi jo drīzi kā-

zas. Bet meita atkratās, kā varēdama — viņa saka: „Ne, tēt, kā-

zas ne — es gribu gadu notrūvēt pēc tādām bēdu dienām."

Labi! Lai tad arī trūvot! Pagāja gads — ķēniņš neatlaiž,
nu vajaga kāzas. Bet kad kāzas bija sarīkotas, tad vecākā brāļa
suns reja, zirgs zviedza un atveda to tai pašā krogā atpakaļ, kur

pern bija gulējis. Atjājis krogā, viņš vaicā krodzeniekam: „Kāpēc
nu kroga istabas ar sarkanu vadmalu pārvilktas?"

„Kapec? Pern bija bēdu laiki, šogad kāzu laiki, rītu laulās

ķēniņa meitu ar ķēniņa kučieri, viņas glābēju, kas izglāba pērn
no pūķa nagiem."

Nu brālis saprata, ka te blēdība notikusi un tūdaļ iedeva mei-

tas pusgredzenu savamsunim, lai nes uz pili. Ķēniņa meita pērn
pie akmiņa savam glābējam bija iedevusi no sava gredzena vienu

pusi, pati paturējusi otru pusi. Suns aiztecēja ar gredzenu, ieskrēja
taisni kazu istaba pie meitas un piedūra purnu viņai pie rokām.
Meita paskatās, ierauga savu pusgredzenu un saka tēvam: tā un

tā. Tevs vel negrib ticēt, bet šī saka, lai iet tam un tam sunim
līdz un aicina gredzena sūtītāju šurp, tad jau redzēšot, kam tais-
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nība. Labi! Aiziet sunim līdz —suns apstājas pie kroga. Neai-
cina vecāko brāli uz pili un tūlīt pirmais vārds: ka viņš pieradī-

šot, ka kučieris nav kāvis pūki?

Vecākais brālis tad izvilka pūķa mēles no kabatas, sacīdams:

„Apraugiet galvas, ko kučieris sazadzis, vai ir viņas meles?"

Aprauga — nav vis! Are —nu izrādās, ka šis blēdis to pļā-

vis, ko otrs sējis, un tā vairāk neko. Liek šo ar zirgiem sarau-

stīt ; bet vecāko brāli salaulāja ar ķēniņa meitu.

Un jaunais ķēniņš, vecākais brālis, nodzīvojis vienu gadu vīra

kārtā, dzird vienu nakti pa sapņiem, ka sauc pie loga: „Celies,

ķēniņ, jāj pie uguns! Tavs zirgs zviedz, tavs suns rej."

Tā viņš atver acis, cēlās, ņēma savus ieročus, kapa zirgam

mugurā un jāja, kur suns pa priekšu tecēja. Jāja, jāja —te pie

viena liela koka suns apstājās un turpat deg maza uguns; bet koka

sēdēja veca sieva un skatījās uz viņu dedzīgam acim. Tad ķēniņš

dusmu pilns saka: „Un tad tevis pēc, tu vecā ragana, man bija

jāskrien pa nakti šeit! Kāp zemē, tūlīt kāp!"

Veca lūdzas: „Man bail kapt?"

„No kam tad tev ir bail?"

„No tava zirga un suņa. Kad tu būtu tik labs —es nometīšu

vienu zariņu zeme — kad tu piesistu ar to zariņu savam zirgam
un sunim, tad es būtu droša nokāpt."

Ķēniņš to apsola. Tad viņa nometa vienu zariņu; ķēniņš pa-

cēla to, piesita zirgam, sunim un kā piesita, tā viņš pats, zirgs un

suns palika pār-akmeņiem.

Bet jaunākais brālis mājā arvienu lūkoja, kāds akā ūdens. Un

tai rītā, kad ķēniņš bija palicis par akmini, ūdens akā pārvērtās

par asinim, zirgs zviedza, suns rēja un jaunākais brālis nu jāja
brāli meklēt. Jāja, jāja — viņa suns tecēja pa priekšu —un aiz-

jāja pilī pie brāļa sievas. Brāļa sieva iznāca priecīga pretim un

aicināja iekšā un tērzēja un runāja, tāpat kā ar savu vīru — izšķirt
abus brāļus jau nevarēja. Bet kad viņi gāja gulēt, tad jaunākais
brālis izvilka savu zobiņu no makstim, ielika vidū un teica: „Ja
tev viens pirksts būs pāri pār zobiņa asminu. tad nāve uz pē-
dām!"

Ķēniņiene domāja: „Kas tad nu manam vīram noticis? Viņš
nekad tā nebija darījis," un nevarēja no tām bailēm nebūt aizmigt;
bet jaunākais brālis gulēja maigi. Te ap pusnakti izjauca miegu.

Viens, kā par sapņiem kā nomodā — sauc pie loga: „Celies, ko tu

guli? Tavs zirgs zviedz, tavs suns rej — jāj pie uguns!"

Viņš uzlec no miega — ja, dzird: suns patiesi rej kaukdams,

zirgs zviedz kārpīdamies. Nu steidz, nu kāp mugurā un jāj sunim,
pakal. Aizjāj pie lielā koka, tur deg trim akmeņiem blakus maza

uguns un pašā kokā sēd veca sieva. Tā viņš sāk lamāties: „Un
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tevis pec, tu, veca ragana, man bija jāskrien pa nakti. Kap zeme,

tūlīt kāp!"
Šī gan lūdzās, esot no viņa zirga bail, no suna bail. Būšot

nomest zemē mazu zariņu, ar to lai piesitot savam zirgam un su-

nim, tad kāpšot droši vien; bet jaunākais brālis izrāva zobiņu:

„Es tev galvu druskās saskaldīšu, ja tūlīt nekāpsi zemē!"

Nokāpa gan šī, bet atkal lūdzās, lai atstājot dzīvību, būšot pa-

teikt, kas tie par akmiņiem.
— Labi, lai teicot!

„Tie akmiņi ir tie, ko tu nāci meklēt: tavs brālis ar zirgu un

suni. Ja taupīsi mani, tad viņus atdzīvināšu."

„Es gan tevi taupīšu, bet vai cits tevi taupa, to nezinu teikt."

Un nu vecene uzsita ar zaru tiem akmiņiem — tā tūlīt viņa
brālis zirgs un suns atdzīvojās. Bet tiklīdz vecākais brālis bija at-

dzīvojies, tūdalin ar zobiņu, zirgu, suni vecenei mugurā un — tas

nebija ko apskatīties — gatava šī. Bet tiklīdz vecā pagalam, tā

no zemes izcēlās liela, jauka pils. Nu abi brāli bija priekā apju-

kuši, gavilēdami jāja uz pilsētu atpakaļ. Jāja, iesāka runāt — ve-

cākais brālis apvaicājās: „Kur tu gulēji šurp jādams?"

„Tava pilī, pie tavas sievas."

To dzirdot, vecajam brālim iedegas dusmas un pārsteigtā āt-

rumā nopļāva brālim ar zobiņu galvu.
Nu pārjāja pie sievas, sieva saņem ar lielāko godu. Bet va-

karā, kad gāja gulēt, sieva viņam prasa: „Kas tev viņreiz bija no-

ticis, ka tu, gulēt iedams, liki zobiņu vidū, pieteikdams tik bargi:

ja es tik vienu pirkstiņu pārlikšot zobiņam pāri, tad man nāve uz

pēdām."
To dzirdējis, vecais brālis noprata visu, cik nokautais brālis

bijis nevainīgs, un raudādams un žēlodamies viņš tūdalin jāj atpa-

kaļ brāli raudzīt. Aizjāj — brāļa zirgs ar suni noskumuši, galvas
nolaiduši dirn nokautajam blakus un neatkust ne soļa; bet viņa
suns neapstājas, tek arvienu uz priekšu. Tek, tek — šis jāj pakal
— ietek jaunajā pilī, kas no zemes bija pacēlusies, un apstājas pie

paliela zāļu trauka smilkstēdams. Nu viņš noprot, ko suns grib

un, paņēmis zāļu trauku, jāj brāli zāļot. Sazāļoja labi — brālim

saauga pārcirtums un atdzīvojās atkal. Nu abi brāli bija patiesi

laimīgi un no tās dienas viņi dzīvoja viens vienā pilī, otrs otrā.

5. A. 303. LP. Džūkstē-Pienavā. LP, I, 40. AŠ, 11, 95b.

Kāds vīrs iet zvejot, bet ne ķīša nedabū. Viņš izmazgā tīklu

un iet uz māju. Te piestājas vecs vīriņš un saka: „Ej atpakaļ un

met uz manu laimi!"

Vecais vīriņš bijis Dievs. Vīrs izmet. Tīkls šoreiz tik pilns,
ka ne izvilkt nevar, un pašā astē vēl pie tam savāda zivs, zelta



390

spuriem. Kad zivis sagodītas, tad Dievs prasa: „Nu, vai kas mā-

jās no jauna ari ir?"

„Kas tad nu deva? Sieva ir, bērnu nav; ķeve ir, kumeļa nav;

kuna ir, kucēnu nav."

Dievs sagriež zivi uz trim gabaliem un tad piesaka, lai galvu

iedodot sievai, viduci ķēvei un asti kunai. Pa kādu laiku sievai

piedzimst divi dēli, ķēvei divi kumeļi, kuņai seši kucēni. Deli iz-

aug un grib pasauli redzēt. Tēvs iedod katram vienu kumeļu un

trīs kucēnus. Tie uzkāpj kumeļiem mugurā, pasauc kucēnus no-

pakaļus un aizjāj. Pie krusta ceļa vecākais brālis saka: _~Jāsim
katrs pa savu ceļu laimi meklēt; bet ja kāds no mums ātrāki pār-

nāktu un gribētu zināt, kā otram vēl pasaulē klājas, tad iesprau-

dīsim šinī priedē katrs nazīti: ja nazītis spožs, tad iet labi, ja norū-

sējis, tad nelabi."

Tā viņi izšķiras. Vecākais aizjāj pa kreiso roku un jaunākais

pa labo. Jaunākais sasniedz sveša ķēniņa valsti, un apmetas pa

nakti ķēniņa pils tuvumā. Bet māju ļaudis visi loti noskumuši.

„Kadel ta noskumt?"

„Kā nenoskumt? Mūsu valstij savādas nedienas: katru gadu

jāatdod viena astoņpadsmit gadu veca meita velnam upē. Un ta-

gad nevienam citam tik veca meita nav, kā tik pašam ķēniņam.
Rītu vedīs princesi slīcināt."

Jaunākais brālis to nakti nemaz neiemieg, bet pārdomā, kā

princesi izglābt. No rīta viņš nojāj uz pili un lūdz ķēniņam, lai

atvēl viņam princesi uz upi pavadīt. Ķēniņš atvēl. Upes malā tas

apsēdina princesi pa labo roku un tad saka uz ķēniņu: „Stāvi man

aiz muguras, kā rūmes strādāt!"

Nu gaida velnu. Velns vienreiz izbāž galvu un nolaizās, otr-

reiz tāpat; trešo reizi, kā pabāzīs, tā princesei klāt. Līdz ko velns

klāt, tā šis uzsauc saviem kucēniem: „Kramplauži, pij!"
Kucēni sagrābj velnu un tura tik ilgi cieti, kamēr ar zobiņu

galva nost. Nu bija ķēniņam princese un valstij miers. Ķēniņš at-

dod princesi jaunākajam brālim par sievu. Šis nu dzīvoja laimīgi.
Tomēr savā laimē nepiemirsa vecāko brāli, bet iet kādu dienu

nazīti apskatīties. Nazītis norūsējis. Nu meklē, meklē, kamēr at-

ron brāli sakritušā būdiņā garozu graužam.

„Tā ne, brāl! Taisies man līdz. Esmu tagad ķēniņš. Es val-

dīšu valsti un tu manu karaspēku."
Tā arī notiekas; abi baudījuši labas dienas līdz kapa malai.

6. A. 303. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē, R. Aunina „Ueber den

lett. Drachen-Mythus" 132. LP, VI, 125, 21. AŠ. 11, 96c.

Vienreiz viens vecs zveijnieks dzīvojis, un viņš ik dienas tik
divi zivis noķēris. Tā viņš tur ilgi dzīvojis un viņam nebijis ne-

viena bērna un viņš būtu vēlējies kādu dēlu.
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Kad viņš atkal vienu dienu bijis jūrmalā, tā atskrien pie viņa
viena liela līdaka un viņš to noķer. Šī lūdzas, lai atlaiž vaļa, ka

viņš šo atlaidīšot, tad šī viņam par šo atsūtīšot divi zivis. Tas lai

viņš pārnesot mājā un izvārot un tad lai iedodot savai sievai. Ja

viņa abjas tās zivis apēdīs, tad viņai dzims divi dēli.

Tā nu viņš dara. Šī apēd tās zivis un viņai arī dzem divi dē-

lēni, tādi smuki ar zeltītiem matu galiņiem.
Ka jau viņi lielāki paauguši, tā viņi abi divi vienreiz prasa,

lai ļauj mācīties ģēģera amatā. Ko nu šis darīs? Viņš no tā laika,

ka viņam tie divi dēli bija dzimuši, arī vairāk to zivu nebija saķē-

ris, kā tik ikdienas četras, katram pa vienai.

Tā viņš vienu dienu akai aiziet un zvejo un zvejo, un sazvejo

liela pulka zivu. Tās viņš nu pārdod un par to naudu nu viņiem

nopērk katram vienu jaktssuni, šīstašu, plinti un visas lietas, un

liek ģēģera amatā izmācīties. Un ka nu viņi izmācījušies, tad viņi

aiziet projām uz svešu zemi. Tā viņi staigā kādu laiku kopā abi

divi; bet viņiem nav nekādas laimes.

Tā viņi vienreiz akai iet, uziet krusta ceļu. Te viņi nu saka:

„Līdz šim mums nekādas laimes nav bijis, tālab mums te nu būs

jāšķiras. Viens lesim pa labu roku, otrs pa kreisu roku."

Un ka nu kādreiz zinātu, kā katram iet, viņi iedur turpat tais

ceļa jūtīs nazi vienā ozolā. Ja tas nazis būs norūsējis, tad ies slikti

tam otram, ja spožs, tad ies labi. Un tā viņi aiziet viens pa labu,
otrs pa kreisu roku.

Un nu ņemsim to, kas pa to labu roku aizgāja, lai tas otrs

paliek. Tā tas pirmais nu iet un iet, un ierauga vienu zaķi turpat
viņam priekšā skrējām. Viņš paņem savu plinti un nu šaus viņu
zemē. Tā tas zaķis lūdzas, lai nešauj, ka viņš ies viņam līdz un

viņam kādreiz bēdās palīdzēs.

Ta nu šis nešau un iet projām un satiek vienu lapsu. To nu

grib šaut zemē; tā akai lūdzas, lai nešau, ka ies viņam līdz un

kādreiz bēdās palīdzēs.

Šis viņu nešau vis un iet akai tālāku. Tā pa tādu gabalu sa-

tiek vienu vilku. Tas akai tāpat lūdzas, lai atlaiž, ka ies līdz un

kādreiz bēdās palīdzēs. To akai nešau. Tā satiek lāci. Tas akai

tāpat lūdzas. Itin beidzot trāpās lauva, to nu grib šaut zemē; tā

akai tāpat lūdzas, ka ies viņam līdz un bēdās palīdzēs.

Ta nu viņš jāj tālāku un tie zvēri visi nu nāk viņam līdz, un

jaj un jaj, un beidzot uzjāj vienu krogu un turpat i liels pilsāts. Ka

nu viņš pie ta kroga tur i, ta viņš ierauga, ka visi cilvēki no tā pil-
sātā nak ara. Viņš iet tai krogā un prasa tam krodziniekam, kā-

lab tie cilvēki tur no tā pilsātā nāk laukā itin visi. Tas krodzinieks

viņam saka, ka to pilsātu velis apsēdis un neviens vai nevarot tur

stavet iekšā.
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Tā, ko nu šis darīs? Viņš nojāj uz pašu to pili, ieliek tur savu

zirgu un savus zvērus turpat apškūnī un pats iet tai pilī iekša. Ta

viņš ieiet tur iekšā un atron: tur uz galda ir visi ēdieni un dzērieni

un vēl viena butele un tur uz tās buteles virsu uzrakstīts, ja kam

kas tait, tad a tām zālēm, kas tai butelē, lai apmazgājot, tad pa-

likšot akai vesels.

Labi. Tā nu viņš gaida pusnakti. Ka nu jau gandrīz pusnakts,
ta viņš dzird, ka nāk pa trepēm augšā. Ta tas viens saka: „Kas

ies pa priekšu?"
Tas otrs saka: „Kas ta nu ies? Lai iet mazais Kristapiņš pa

priekšu."
Tā nāk nu iekšā un tas Kristapiņš šim virsū, šo_ salauž un šim

iegrūž citus dūrienus. Un visi akai prom. Šis pierāpjas pie galda

un paņem to buteli, apmazgājas un paliek akai vesels.

Otru nakti akai paliek viens pats tai pilī. Ka nu pusnakts, ta

dzird akai, ka nāk pa trepēm augšā. Tā tas viens saka: „Kas

ta nu ies papriekšu?"

Tas otrs akai: „Lai nu iet garais Juris papriekšu."

Ja, tā nu akai iet iekšā un tas Juris viņu salauž un viņam

iegrūž dūrienus. Un nu visi tie velli akai projām. Tā viņš pierā-
pās akai pie tā galda, paņem to buteli un apmazgājas un paiiek
akai vesels.

Ko nu viņš lai iesāk? Nu redz, ka nekā nevar darīt: viņš

grib jāt projām. Tā viņš uzkāp savam zirgam mugurā, paņem sa-

vus zvērus un nu jās projām. Ka nu piejāj pie tiem pilsātā vār-

tiem, tā nekā, vārti cieti, un nevar vis tapt laukā. Tā nu viņš jāj
akai apakal un iet tai pilī iekšā.

Ka nu nāk tā trešā nakts, ta viņam iešaujas prātā, ka tie zvēri

solījušies viņam palīdzēt un paņem nu tos visus uz to pili līdz. Nu

akai nāk pusnakts un dzird, ka nāk akai pa trepēm augšā. Tā tas

viens prasa: „Kas nu šoreiz ies iekšā?"

Tas otrs: „Lai iet mazais Kristapiņš."

Kristapiņš neiet.

„Nu, lai iet garais Juris."

Juris arī neiet un neiet, sit tu viņu nost.

„Lai iet nu tas trešais" (i ka tevi piķis, tam akai to vārdu ne-

varu atminēt!)

Tas arī negrib iet, bet beidzot ies gan šis nu tur iekšā. Kā šis

nu tur ienāk iekšā, tā viņš arī laiž visus tos zvērus šim virsū; šie

nu to sātānu saplēš, šis laukā un tie citi projām un bēgdami iesvie-

duši pa durvim vienu princesi iekšā pavisam sarautu čignē (mus-
kulā) no tā sātāna. Šis iedod viņai tās zāles, kas tai butelē, un

apmazgā pa virsu un šī nu paliek vesela un i tik skaista princese,

tāda.
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Otru rītu nu šie abi staigā pa to pilsātu. Tie ļaudis dabūjuši

zināt, ka tie velli aizdzīti, nāk akai visi apakal un visi kaufmani

uzcel šo pa ķēniņu un šis apprec to princesi, bet šī apsien visiem

tiem zvēriem, katram vienu bantīti ap kaklu, lai var pazīt.

Tas otrs iejāj tāpat tādā mežā un satiek vienu zaķi, lapsu

v. t. t., kā tas pirmais. Tā viņš iet un a visiem tiem zvēriem iziet

no tā meža un uziet vienu krogu, un tur tāpat viens pilsāts klat,

un viņš dzird, ka tai pilsātā tur spēlējot. Tā viņš iet tai krogā un

prasa, kālab tur tai pilsātā tā spēlējot? Tas krodzinieks saka, ka

tur tai pilsātā pavisam ūdens trūkstot un tur tas velis ar deviņām

galvām to ūdeni aizturot un tam ikdienas esot viens cilvēks jādo.

Un nu šodien esot tā ķēniņa meita uzlozējse un šodien tam vellam

došot. Tā viņš prasa tam krodzeniekam, vai tam neesot kas ēst.

Tas krodzenieks saka, ka viņam cits nekas neesot, kā tik viena

pussiļķe. Tālab viņa krogu arī par siļķu krogu esot iesaukuši.

To pus siļķi nu viņš izcep un apēd un aiziet akai a visiem sa-

viem zvēriem projām un staigā tur gar jūrmalu. Tā viņš redz, ka

tas kučieris to princesi ved projām. Te šis nu liek tai princesei

izkāpt un ved līdz. Tā nu viņi kādu gabalu paiet un apsēžas un

gaida. Ta pa kādam laikam nāk tas pūķis arī. Un tā tas pūķis

sauc, lai viņš to princesi atdod. Tā šis akai saka, lai viņš pats
nāk viņai pakal. Kā nu tas pūķis nāk, tā šis laiž visus savus zvē-

rus viņam virsū un nu viņi stangojas, kamēr tie zvēri viņu pievinn,
un šis pieiet un nocērt tam visas tās deviņas galvas, un no katras

tās galvas izgriež tās mēles un tās iebāž savā šīstašā un tās gal-

vas, tās paliek turpat. Tā ka nu šis akai iet projām, ta tā prin-

cese nomauc savu gredzenu un pārlauž savu gredzenu uz pusēm.

To vienu pusi iedod viņam un to otru patur pati un apsien katram

tam zvēram bantīti ap kaklu. Un viņa šo grib pa velti vest līdz

uz savu pili, lai šis paliek pa to ķēniņu; bet šis neiet un neiet un tā

nu viņi izšķiras.
Bet šis, tas kučieris, nav arī tik muļķis. Viņš salasa visas tās

galvas tais ratos un nozvērina to princesi cieti, lai saka, ka viņš
esot to pūķi nokāvis, citādi šis tevi nokaušot. Nu, ko nu šī lai

dara? Tiek nu viņai nāve šā kā tā. Viņa apsolās gan. Kā nu

pārbrauc uz to pili, tā šis tūlīt saka, ka viņš esot to vellu ar tām

deviņām galvām nokāvis. Tad nu ķēniņš vai šim neliek ne zir-

gus jūgt zemē, nekā un liek apģērbt un šim dos to savu princesi

pa gaspažu lai. Ja, tā šis arī tūliņ viņu grib precēt. Ne tā, viņa
saka, ka viņa ātrāki pie viņa nevarot iet, kā kad viņa būšot gadu
un septiņas nedēļas aptrūvējse. Tā nu tas gads un sešas nedēļas
paiet un viņam nu tūliņ būs kāzas ar to princesi.

Tā šis, tas jēģeris, staigā akai ar saviem zvēriem un aiziet

līdz tam siļķu krogam. Tur viņš dzird, ka tai pilsātā spēlē, ka trīc

vien. Tā viņš akai prasa tam krodzeniekam, kālab tur spēlējot?
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Šis teic, ka priekš gada iaika tas ķēniņa kučieris to princesi no tā

pūka esot izglābis un nu viņam a to princesi būšot kazas, arī pa-

likšot par ķēniņu. Labi. Tā šis nu prasa tam krodzeniekam, vai

nav kas ēst? Viņš teic, ka viņam cita nekā neesot, ka tik viena

pus siļķe. Nu, ko tur no vienas pus siļķes ēdis? Viņš pakar tam

lācim spanni ar cedelīti un tur ieraksta, lai piekrau to spanni ar

kāpostiem. Kā nu tas lācis tur līdz tai kukņai noiet, tā šī (prin-

cese) ierauga to lāci un pazīst tūliņ to savu bantīti, ko viņa tam

apsējse gar kaklu un domā: „Nu viņš taču tālu nevar būt", un tā

tam pavāram liek to spanni piekraut ar kāpostiem un tas lācis nu

pārnes.

Nu kā tā kāpostus bez gaļas vārīs? Tur jau vajag gaļas ari

iemest iekšā. Un nu raida vilku gaļai pakaļ. leraksta cedelīti un

pakar to vilkam pie kakla un tas aiziet. Tā ķēniņa princese ie-

rauga akai to vilku un to tūliņ pazīst no tās bantītes, ko viņa šim

apsējse gar kaklu. Viņa liek akai nogriezt lielu gabalu gaļas un

to piesiet pie kakla un vilks pānes akai to gaļu.

Kā bez maizes ēdīs? Nu raida akai lauvu maizei pakaļ. Pa-

vārs uzkar akai kukuli maizes. Un nu vajag akai alus. Raida akai

lāci tam alum pakaļ un šī nu visus tos zvērus pazīst un domā:

„Viņam tepat kau kur vajag būt."

Tā otru rītu viņš iet uz to pilsātu. lenāk tai kukņā, viņš prasa

tam pavāram, vai nevajag viņam kāda puiša. Tas pavārs teic:

„Man vajag gan — šodien man tik daudz darba."

Un tā viņš paliek tur par kukņas puisi. Kā nu tas pavārs tai

princesei to kapiju taisa, tā viņš lūdz to pavāru, vai nevarot dot

pasmeķēt, kā tā kapija smeķ, ko ķēniņi dzer.

„E, ko niekus," ta tas pavārs teic, „tapat smeķe, ka jau katra

kapija."
Ka nu viņš tā lūdz, šis to do gan. Un tik drīz, ka nu šis to

glāzi pie mutes pieliek, ielaiž to gredzenu iekšā un saka: „Citāda
jau ir gan, tik gārda, tik gārda!"

Kā nu ienes to kapiju iekšā un šī nu dzer, tā viņa mana, a to

karotīti maisīdama, ka tai glāzē cits kas ir un izņem to gredzenu.
Tā viņa tūlīt iziet kukņā pie pavāra un prasa: Vai te neesot kāds

svešs cilvēks?

Tas pavārs saka: „Te_ir gan, viens šorīt atnāca un man pra-
sīja darba un es viņu pieņēmu te pa kukņas puisi."

„Nu, vai viņš nav dzēris no manas kapijas?"
Nu pavārs paliek itin auksts no bailēm un teic, ka tas esot

viņu lūdzis, lai tik bišķīt dodot pasmeķēt. Tā nu viņa tūliņ šo pa-

zīst un ieved iekša un aizslēdz savā kambarī. Priekš lauiāšanas

viņa ludz, lai viņai vēl papriekšu ļau vienu notikumu stāstīt. Un

viņa teic: „Man pazuda viena atslēga. Kā nu es nevarēju to vai
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dabūt, tā es liku citu uztaisīt. Pa kādam laikam dabūju arī to

veco atslēgu un man ir divi."

Un tā nu viņa prasīja tam savam brūtgānam, kuru atslēgu

šai būšot brūķēt, vai to veco, vai to jauno? Šis saka, lai labāki

to pašu veco brūķējot. Tā šī izved to savu riktīgo glābēju no ta

kambara un teic: „Tas ir mani izglābis, tas nokāva to vellu un tu

mani pašu toreiz gribēji nokaut, ja es neteikšot, ka tu mani esi

izglābis."
Bet tas šīs tēvs, tas vecais ķēniņš, netic un prasa, vai esot

kādas pierādīšanas? Tā tā princese saka: „Nu, tevs, vai tad kada

galva arī bez mēles i?"

Tā visi skatās, nekā, nevienai galvai nav meles. Nu šis iz-

velk no savas šīstašas visas tās mēles un liek klāt pie katras gal-

vas; ja un itin visas pas'. Tā nu visi_redz, tas tēvs lai, ka šis i
r

kas to pūki nokāvis un tūliņ šo salaulā a to princesi, un paliek pa

ķēniņu, un to kučieri liek iekš dzelžu mucas nomaitāt.

Un tā šie dzīvo kādu laiku kopā. Uz vienreiz viņš izjāj uz

jakti. Tā viņš jāj un jāj un uz vienreiz viņš ierauga zaķi, grib to

šaut, bet tas vēl i pa tālu un viņš nu jāj un grib pietapt klātāku,

bet nekā. Tas zaķis skrien, kamēr noskrien līdz lielam placim
un tur pazūd, ka ne redzēt, ne dzirdēt. Tai plača malā stāv viena

veca vecene un tur kuras uguntiņa. Tā viņš piejāj un prasa tai

vecenei, lai tam do uguns pīpi uzsmēķēt: bet šī ātrāki nedo tas

uguns, kamēr viņš ļausies noglaudīties. Viņš domā, tas jau nekas

nebūs, un ļaujas gan. Tik drīz, kā šī noglauda, tā viņš paliek par

akmeni, un tā viņa pataisa tos visus viņa zvērus lai pa akmeņiem.
Tas otrs brālis akai iedomājas: „Kuš, jāiet būtu paskatīties

pie tā ozola, kā manam brālim iet? Vai tas nazis tur i sarūsējis,

vai vēl spožs?"
Ta viņš noiet pie ta ozola, skatās: tas nazis pavisam norūsē-

jis. „A," tā viņš domā, „nu viņam slikti iet."

Tā nu viņš jāj un jāj un grib nu izklaušināt, kā tam viņa brā-

lim klājas. Tā viņš nu beidzot uzjāj to siļķu krogu. Tā tas kro-

dzenieks iznāk viņam pretī un teic: „Vai, cienīgs ķēniņ, ku jūs tik

ilgi bijāt? Visi citi to pašu dienu no tās jakts pā'jāja un jūs tik

ilgi tur bijāt aizkavējušies."
Viņi abi divi, tie brāli, akurāt tāds viens, kā otrs izskatījušies.

Šis nu mana gan, kas tur par nelaimi būs. Aiziet uz to pilsātu,.
tur tā ķēniņiene tāpat, kā tas krodzenieks viņu tur par savu vīru,
bet viņš nekā vēl nesaka. Kā nu atnāk vakars un iet gulēt, tā

nu viņam jāiet pie viņas gulēt. Viņš nekā nesaka vis, iet gan, bet

ieliek zobiņu starpā. Tā ķēniņiene pa to loti noskumst, ka viņš
nekad nebij tā darījis un tagad nu liek zobiņu starpā.

Otru rītu viņš nu jāj akai uz jakti. Nu tā ķēniņiene nelaiž.

Viņa saka: „Tagad tu tik ilgi esi bijis uz jakti, un tik drīz kā pā'-
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jājis maja, tu jaj akai," un lūdzas, lai paliek maja; bet šis neklausa

un jāj to brāli raudzīt.

Tā viņš akai ierauga vienu zaķi, to grib šaut zeme un dzenas

tam pakal un aiznāk līdz tai lielai atmatai un tur akai pazūd tas

zaķis. Tā viņš ierauga tos akmiņus un tur tāda vecene, ta tur

kur' uguntiņu un sildās. (Tā tā vella .māte a tām deviņām gal-

vām.) Šis nu saprot gan, kas te pa stiķi i. Tā viņš prasa akai tai

vecenei, lai do uguns pīpi uzsmēķēt. Ja, viņa dos gan, bet lai vi-

ņai papriekšu ļaujas noglaudīties. A, tā šis a kančuku viņai virsu,

lai taisa akmeņus dzīvus. Šī gan negrib, bet viņš ar to kančuku

tai tik ilgi drāž pa ādu, kamēr viņa akai sataisa visus tos zvērus

dzīvus. Nu nāk pie tā cilvēka. Nu viņa to negrib dzīvu taisīt.

Nu viņš akai šo tik ilgi mizo, kamēr viņa ito pataisa dzīvu. Šis

prasa, kālab šī brāli esot pa akmini pataisīse? Šī saka: „Ja, ka

ta viņš manu dēlu nokāva?"

Ūn nu viņi abi divi šo krustis pācēt pušu. Nu šie abi jāj uz

to pilsātu un kā nu tā ķēniņiene nevarējuse šo izšķirt, tālab ka

akurāt tāds viens bijis, kā otrs, tā tas riktīgais vīrs šai devies pa-

zīstams un viņai visu izteicis, kā tas bijis, un tas otrs brālis akai

jājis projām nu uz savu valsti un tā tad viņi šķīrušies.

7. A. 303. 307. MāturuAtisGrāvenlādē. LP, VI, 125, 23. AŠ, 11, 95d.

Viens ķēniņš nemaz nelaidis savu meitu un savu kalponi sa-

tikties ar vīriešiem.

Bet reiz kalpone aizgājusi uz avotiņu, atnesusi divi glazēs
ūdens un katra iedzērusi vienu glāzi.

Pēc kāda laika no tā ūdens kalponei piedzimis dēls un ķēniņa
meitai piedzimis dēls. Kalpones dēlu nosaukuši par Pumpuru Mi-

ķēli un ķēniņa meitas dēlu par Vasaras Miķēli.

Ķēniņš paņēmis abus audzināt. Kad dēli bijuši lieli, ķēniņš

sūtījis tos medīt. Labi. Katrs aizgājis savu ceļu. Un ceļā viens

saticis vilku, otrs arī. Gribējuši šaut, vilks teicis: „Nešauj vis

mani, gan es nebaltās dienās palīdzēšu."

Labi. Satikuši arī laci viens sava ceļa, otrs sava. Gribējuši
lāci šaut, tas lūdzies: „Nešauj vis — nebaltās dienās palīdzēšu."

Talak iedami, satikuši ir suni; tas arī tāpat sacījis: „Nešauj —

nebaltās dienās palīdzēšu."

Labi. Un nu no tā laika visi zvēri katram no viņiem staigā-

juši līdz. Bet tad Vasaras Miķēlis iegājis vienā krogā nakti pār-

gulēt, bet Pumpuru Miķēlis palicis ar saviem zvēriem mežā. Zvēri

salasījuši_ sausus žagarus, iekūruši uguni un sildījušies. Te tur-

pat vienā kokā kāds saucis: „Vai, cik auksti, vai, cik auksti!"

Pumpuru Miķelis teicis: „Nac, baba, sasildies!"
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Līdz ko šos vārdus izteicis, pienākusi kāda sieva, uzsitusi

zvēriem un arī Pumpuru Miķēlim ar stibiņu un visi palikuši par

akmeņiem.

Par to laiku Vasaras Miķēlis gājis un ieraudzījis baznīcu, ku-

rai viena puse melna, otra balta. Tur baznīcā gulējusi ķēniņa meita

zārkā, velna apsēsta. Katram bijis jāiet vienu nakti meita sar-

gāt; bet kurš aizgājis, to velns saplosījis. Un kādu nakti arī Va-

saras Miķēlim bijis jāiet turp.

Labi. Gājis. Ap pusnakti nācis velns ar trim galvāmun skrē-

jis meitu mocīt. Bet Vasaras Miķēlis parādījis savus zvērus, tad

velns palicis mierīgāks un vedinājis, lai Vasaras Miķelis ar viņu
cērtot cūkas. Nolīguši tā: kurš paspēlēs, to ieskrūvēs skrūvbeņķī.

Cirtuši, cirtuši kārtis — Vasaras Miķēlis vinnējis un ieskrūvējis

velnu; tas tad nosolījies nekad vairs baznīcā nenākt.

No rīta ķēniņa sulainis braucis meitu raudzīt. leraudzījis:

baznīca jau baltāka. legājis iekšā: meita labāka.

Otru nakti Vasaras Miķēlis atkal gājis meitu sargāt Tagad
nācis velns ar sešām galvām. Spēlējuši — Vasaras Miķēlis atkal

vinnējis un ieskrūvējis velnu; tas tāpat nosolījies nekad vairs baz-

nīcā nenākt.

Trešo nakti gājis sargāt, nācis velns ar divpadsmit galvām

un skrējis meitu mocīt. Vasaras Miķēlis parādījis zvērus — pa-

licis mierīgāks. Velns vedis arī viņu spēlēt un iedevis Vasaras

Miķēlim cūkas. Spēlējuši vēl reiz un nu Vasaras Miķēlis iedevis

velnam cūkas. Nu Vasaras Miķēlis skrūvējis velnu skrūvbeņķī.

Velns nelāvies ne traks, bet tomēr ieskrūvējis līdz pusei. leskrū-

vējis gan, bet velns skrējis projām ar visu skrūvbenķi. Tad zvēri

skrējuši pakal, panākuši un saplēsuši to.

No rīta sulainis un arī ķēniņš braukuši meitu raudzīt — ierau-

dzījuši, ka baznīca pavisam balta. legājuši iekšā, atraduši meitu

gluži veselu.

Keniņš patencinājis par glābšanu un apsolījis Vasaras Miķe-
lim savu izglābto meitu atdot par sievu.

Tagad Vasaras Miķēlis gājis meklēt Pumpuru Miķēli. Viņš
nonācis ar saviem zvēriem tai pašā mežā, kur Pumpuru Miķēlis

bija palicis ar saviem zvēriem par akmeņiem. Nu, un tā nu licis

zvēriem salasīt žagarus un uguni iekurt. lekūruši un sildījušies.
Vasaras Miķēlis apsēdies uz Pumpuru Miķēla akmeņa, lācis uz

lāča akmeņa, vilks uz vilka, un suns uz suņa. Sildījušies, sildī-

jušies, te Vasaras Miķēlim ienācis prātā — kas šie varētu būt par

tadiem_akmeņiem? Kamēr tur domājis, izdzirdējis, ka sauc kāds

tuvumā: „Vai, cik auksti, vai, cik auksti!"

Vasaras Miķelis teicis: „Baba, nac, sasildīties!"
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Pienākusi kāda sieva un gribējusi Vasaras Miķēlim sist ar

stibiņu; bet zvēri sitēju tūliņ sakampuši, nedabūjusi iesist. Nu Va-

saras Miķēlis prasījis viņai: „Kas šie par akmeņiem?"

Sieva teikusi, tas jau esot Pumpuru Miķēlis ar saviem zvē-

riem!. Vasaras Miķēlis sacījis: „Ja tu tos nepadarīsi tūliņ dzī-

vus, tad mani zvēri tevi saplēsīs!"
Sieva lūgusies, lai laižot pēc zālēm. Ja, ja, bet Vasaras Miķē-

lis gājis ar zvēriem līdz pēc zālēm. Atnesusi zāles, apsvaidījusi

akmeņus — tie palikuši dzīvi.

Tagad Pumpuru Miķēlis gājis Vasaras Miķēlim līdz. Vasaras

Miķēlis tad nosvinējis ar izglābto ķēniņa meitu priecīgas kāzas;

bet Pumpuru Miķēlis dzīvojis pie viņa un visi bijuši laimīgi.

8. A. 303. J. Kauliņš Sausnēja, R. Auniija „Ueber den lett.

Drachen-My thus" 133. LP, VI, 125, 22. AŠ, 11, 95e.

Vienreiz dzīvoja mazā mājiņā uipes malā tātiņč. Šos laikos

vairs tādu mājiņu naradz, bat tas jau ar nav na vakar, na aizvakar

noetics. Tātiņč goedīgs vīrs, lāga cilvāks viņam divi dāli. Cir-

tuši malku, pilsētiņa turpat tivumā: vait nu tur navajag? Ko dien

sastrādāši, vakarā pārdod, ij pārtikas gana.

Jaunie abi, nu puiku būšana, uz vietas jau nostāt navar: uipe,

mežs, mālcirsns: gan te, gan tur; nu tāedi jau lido kā lidot; saule

vāl nav lākuise, bat šie jau aplobuši malu malas. ledami reiz radz:

egles galā putns, bat tavu skaistu! Gudro, gudro, kas par putnu,
bat vait nu tādam vārdu izgudroesi? Zalts un sudrabs laistīties

laistās, un skat, tīri brīnums ko radzāt, uz spaerniem raksts: kas

ādiškis šā priešku, tas būškis par ķeizaru un kas pakaļas galu,
tas būškis par troņa māntenieku. Nu tik lūkot putnu rokā dabīt!

Bat vait nu taediem tev padoma trūks? Nebijis tāvs mūsu, sa-

ņāmuši kā caeli. Gan ķērcs un peras, knaeps ko prazdams, bat

šiem ar nagi, sažņauguši ka nakuisti.

Bat kuiram nu palikt par ķaizaru? Meklā nu strīdam gala!

Stīvajās viens aiz otra, ka vai pie kaušanās. Noelīgst: putnis jā-

pārdod. Aiznasuši vienam kungam, kam ar divi dāli: „Še tev

manta par dārgu naudu!"

Ij bez vārda runas, kas prasīts, maksāts. Kungs putnu pa-
tur. ledevis pavāram, liek vāerīt, bat piesācījs: „Virso tev naskā-

tīties."

Pavārs iemets putnu katlā, pats aizgājs putrāmu maklāt. Bat

tātiņa dāliem putna paliek stipri žāl. Na laiski būdemi, uz muižu

atpakaļ. Putnu no katla izņāmuši, vacākais apād priešku, jaunā-
kais pakalu. Nu tik labi āetri uz māju projām, to jau zin, citāedi
labi nabūs. Izstāestījuši tātiņam, kas noetics, davuši naudu, tā-

tiņč naudas najāms: dālus stipri sabāers par tādu nagoda darbu.
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Dāliem jo dieviņ, ka tātiņč naudas neņem, šie nosņemas iet

par pasauli. let, iet vienu gabalu abi kopā, daiet pie vienām kruis-

celām. Viduo stāv vecīts ar trim zirgiem, trīs kuiceni, trim pīc-

kām un trim buitelām. Katram no tātiņa dāliem ieškiņkojs pa

zirgam, pa kucinam, pa pīckai un pa buitelei. Tās buiteles asot

priekš tā, ka kad jūs izšķirškoeties, tad katrs no savas vārašot zi-

nāt, ka brālam klājoties. Kad viens mirškis, tad otra brāļa bui-

telā ūdens pališkis sarkans.

Atsvādīšies viens aizgājs pa labu roku, otrs pa kreisu, vecīts

pa vidu.' Vacākais brāels jājs ij jājs, beidzot iejājs_vienā pilsātiņa

un apsmeties pie vienas vāverīšas. Kā vecenīte, tā ar visi pilsāt-

nieki bijuši loeti badīgi. Šis vaicājs, par ko ļautiņi tik noskumuši?

Vecenīte ātbildāse, ka gan nabādaškoeties, par trim dienam ķē-

niņa meitai jājiet par bārību čūskai ar trejdeviņi galvām un ja viņa

nējoete, tad visai tai valstībai jāiznīkst.

Otrā rītā tātiņa dāls devies uz pili pie ķāniņa un apsoelījies
to izglābt, ja tikai viņa šam par sievu pāliekoete. Dieviņ tu tātiņ

ķāniņč no prieka vai uz aušku lācs, navien meitu doškis, ar par

savu vietnieku iecelškis, lei tikai izglāebs.

Noliktā dienā kučurs aizveds ij meitu, ij glāebāju. Kad da-

braukuši pie čūskas alas, glāebājs sāecs šo karināt, pāsvieds ku-

musu, lei ķeroete. Nebijs viens divi, sākuise šij loecīties. Na-

dod tu dzirdāt tādu šņākšanu, snieguise vienu galvu, glāebājs noe-

cirts, otru, ij to noecirts. Bat nu palikuise nikna: izgrūduise pie-
cas uz reizes, tātiņa dāls aplauzs visas tik pat kā sāns un kuiru

vien izstiepuise, apkapājs visas, ka nebijs ko radzāt.

Meitu aizsūtījs ķāniņam atpakaļ, pāc gada laika šis nāškis

atkan uz viņu, bat pats izgriezs no čūskas galvām mālēs, sātins

muits laketiņā un aizgājs. Vālāk kučurs atnāecs un galvas sa-

lāsījs rādijs ķāniņam sacīdams, ka šis ass tas glāebājs un taedāl
meita šam piedaroete. Kāniņč ar noeticājs un meitai spieds ar

kučuru kāzoeties. Lei gan viņa stipri taisnojuisās, bat ka nākā,
ta nakā, beidzot tik pat izlūguisās laika uz gada un sešām nedalām.

Pagājs arī noeteiktais laiks, šā īstana vāl najūt; bat pašā tai dienā,

kad ķāniņa meitai ar kučuru kāzas, šis ar ieradies. Noesmeties

pie tās pašas vecenītes, bat licies gluži svešs. Jautājs, par ko visi

tik priecīgi. Vecenīte ātteikuise: kat nu nepriecāškoeties, ķāniņa
meita no čūskas izglābta un ar to, kas viņu izglāebs, šodien kāzas

dzerot.

Puišam pielikumu tik pat kā guini pie pakulām. To izdzirds,

devies uz pili un sācījs, ka šis tas īstais glāebājs. Meita ar šo par

īsteno atzinuise, bat ķāniņč prāsījs vāl skaidrākas pierāedīšanas.
Izņāms aizsainīti ar čūskas mālēm, teics: tur šā pierāedīšana, un

ka no kučura salasītas galvas bijušas bez mālēm, tā neviens ij na

vārda pretij nepīkstājs.
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Kučurs tic saraustīts gabalu gabalos. Na cik ilgi pāc laulā-

šanas ķāniņa znots ieraudzījis pa pils logu turpat na talu mežmala

skaistu stirniņu. Paķārs rīku, uizlācs zirgam mugura, ko vecīts

šķiroeties viņam šķinķoja, un devies pakal, bat stirniņa ka miglīt

aizmiglīse.
Otrā dienā šij atkan turpat meža malā. Licies atkan zirgam

mugurā, bat napanāecs. Trešā dienā ādoete šij tīri tivu pie pils.

Tātiņa dāls domājs, lei viņu Veļa māete paraunoete, tik skaista,

nā, nu gan nemitāškos, kāmār dabīškis roka; dzinies ka dzinies,

suinīts ar skrējs krizdams un klupdams, ij pašreiz panāecs, te šij

iešmūkoete mazā mājiņā. Zirgu pie slitas piesājs, gājs ustubā

ieškā; ātrāds vecenīti, kuiraj klāpie sādāse stirniņa. Šis prāsījs

stirniņas; bat vecenīte lūguise, lei šai padars kādu darbu, tad jau

ar šij atdoškoete. Bat ka šis pielicies, ta pālieks ar visu zirgu

un suinīti par akmeni. Vecenīte ar stirniņu bijušas valns ar savu

maeti un gribāšas tātiņa dālam par čūskas kavumu atsriebties.

Jaunākais brāels pa šo laiku dzīvojs pie laba kunga, tā kā ij otru

pavisam aizmirss. Bat reiz tak iedomājs; paņāms buiteli, ierau-

dzījs, ūdens tīri sarkans; nu zināms brāels ir beigts, no kunga at-

sācījies, gājs brāela maklāt. Gādījies viņam ar tai pilsātiņā no-

kļūt, kur brāela sieva raudāese par savu pazudušo vīru uņ visi

lauds bādūjušies par savu labderi čūskas kāvaju. Pāc ška izklau-

šināšanas, kāds viņš bijis un kur viņč pālics, šis iegādājies, ka tas

asot bijs šā brāels.

Otrā rītā ar jaunākais brāels ieraudzījis stirniņu un dzinies

pakal, kāmār pie vecenes viņu panāecs. Prāsījs tūliņ, lei atdo-

doete stirniņu un šā brāeili. Par brāeli vecene stipri lieguisās, bat

par stirniņas atdošanu teikuise, lei tik padars šai kādu darbu, tad

jau gan dabīškis. Bat no pilsātas laudiem dzirdājs, ka kad pie

zemes pieliecoeties, tad par akmeni paliekot, šis to na par kādu

maksu nadārījs, tik vien teics, lai piesargājoeties, ka nanosits.

Vecene radzadama, ka navarote šā piemāenīt, gāese ārā un smilkts

pagrābuise, ko uz akmeņiem jūkaisa; tie sākuši tūliņ kuistāteis un

izcālies vacākais brāels ar zirgu un svini. Jaunākais nu veceni

nokāvs un pāersējs smilkts par visiem tiem akmeņiem, kas apsūno-

juši simtiem gadus tur bij guilājuši. Izcālušies daždažādi vīri un

tāviņi; ar lielu baru un lielu prieku davušies nu uz pili. Brāli ti-

kuši par valdniekiem un tie citi par viņu kālpiem.

9. A. 303. K. P1 ēsā i s Mežotnē. LP, VI, 115, 25. AŠ, 11, 95f.

Viens saimnieks padzen vecu ķēvi mežā, lai iet kur grib. Ķēve
satiek lāču māti. Abas sametas draugos un dzīvo vienā alā. Bet

tur viņām piedzimst dēli; tie nebija ne kumelēns, ne lācēns, bet

skaidri cilvēki un kas vēl par puikām! Auga acim redzot un bija
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stipri, kā bail. Drīzi jo drīzi abi izaug, un alu atstādami, aiziet

pie kalēja spēkos mēroties. Ķēves dēls nokal resnu zizli un dos

Lāča dēlam aplūkot — Lāča dēls pārlauž kā salmu. Lāča dēls

arī nokal zizli un dos Ķēves dēlam — Ķēves dēls pārlauž kā salmu.

Nu kala abi par jaunu un nokala tik stiprus zižļus, lai pasauli gāž,
arī nelūzīs. Beidzot vēl nokala katrs sev dunci un tad aizgāja pa-

saulē.

let, iet — gadās pie lielas priedes krustceļš. Ko nu darīs?

Norunā tā. lespraudīšot savus dunčus priedē un škiršoties. Bet

ja viens, vai otrs ātrāki pārnāktu pie priedes atpakaļ, tad jāskato-

ties, vai otra duncis nav norūsējis; ja norūsējis, tūliņ jāsteidzoties

palīgā, jo tā būšot zīme, ka otram tad pasaulē nelabi klājas.
Labi. lesprauda dunčus un izšķīrās: Lačadels aiziet pa labi

roki, Ķēves dēls pa kreisi roki.

Lāča dēls iet, iet — gadās mežs un mežā satiek lapsu. Šis

grib lapsu nāvēt, lapsa atbild: „Nemaitā vis mani! lešu labāk tev

biedros."

Labi. let atkal — satiek zaķi. Šis grib zaķi navet, zaķis at-

bild: „Nemaitā vis mani! lešu biedros."

Labi. let atkal — satiek vilku. Šis grib vilku navet, vilks

atbild: „Nemaitā vis mani! lešu biedros."

Labi. let atkal — satiek laci. Šis grib laci navet, lacis at-

bild: „Nemaitā vis mani! lešu biedros." Labi.

let, iet visi pieci — atron apburtu muižu un tai muižā skaistu

meitu, ķēniņa meitu. Šo meitu Lāčadēls apņem par sievu un

dzīvo tur tādu laiku.

Bet vienu dienu no medībām pārnākdams, Lāča dēls ierauga
trušus pa savas sievas puķēm kasāmies. Viņš sadusmojas un grib
trušus šaut; bet tie iebļaujas: „Nešaun! Mēs parādīsim ērmus par

ērmiem," un tā tūliņ truši iekožas viens otram rīklē un lec un lec,
kamēr ielec kublā un pazūd.

Viņš neko — paskatās, pabrīnās un ieiet pie sievas: lai nākot

drusku gar jūrmalu izstaigāties! Labi. Aiziet ar sievu jūrmalā,
šī sāk vīram galvu ieskāt. Un tikām nu ieskā, kamēr šis aizmieg
sievas klēpī.

Bet tai pašā brīdī sieva pacels acis — redz: nāk baltā zirgā
viņas ķēniņš no jūras ārā un nabadzīte sāks gauži raudāt. Par

laimi viena asara uzpil vīram uz vaiga, vīrs atmožas un tā tūliņ

ar saviem zvēriem: lapsu, zaķi, lāci, sprūk ķēniņam virsū. Plē-

sušies ilgu laļku. Beidzot zvēri ar Lāča dēlu nogalinājuši ķēniņu
un iegāzuši jūrā.

Bet nu pāries mājā — kas ir? Tie paši truši kašņā sievas

puķes. Šis grib šaut, truši iebļaujas: „Nešaun! Mēs parādīsim

ērmus par ērmiem," un tā tūliņ iekožas viens otram rīklē un lec

un lec, kamēr ielec kublā un pazūd.
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Bet tur tai muižā, vienā istabā, dzīvojusi ragana. Lāča dēls

— kā tur iegājis, kā ne — atron raganas istabā tik gardus ēdie-

nus, kādus savu mūžu nebija baudījis. Ko gaidīt ?_ Sāk ēst un sa-

viem zvēriem arī dod. Bet tikko paēduši, Lāča dēls vaicās: „Cik

nu, diezin, jāmaksā par tik gardu azaidu?"

Ragana atbild: „Ko citu ņemšu? Atvēli man saviem zvēriem

katram vienu spalviņu izplūkt un sev pašam vienu matu — tas

viss."

Labi. Ta maza lieta, lai plūcot. Ragana pluča; bet tikko iz-

plūca, šie visi paliek par nedzīviem akmeņiem.

Bet Ķēves dēls par to laiku pasaulē nekā laba nebija varējis

atrast, viņš griežas atpakaļ. Atnāk pie priedes — ierauga: Lāča

dēla duncis pavisam norūsējis. Ko nu? — Jāiet palīgā. let, iet

pa labi roki tādu gabalu — gadās mežs un mežā satiek lapsu. Grib

nāvēt, bet lapsa atbild: „Nemaitā mani! lešu biedros."

Labi. let atkal — satiek zaķi. To arī grib navet, bet zaķis
atbild: „Nemaitā mani! lešu biedros."

Labi. let atkal — satiek vilku. Grib navet, bet vilks atbild:

„Nemaitā mani! lešu biedros."

Labi. . let atkal — satiek laci. Grib navet laci; bet lacis at-

bild: „Nemaitā mani! lešu biedros."

Labi. let, iet visi pieci — atron to pašu apburto muižu. leiet

iekšā, atron Lāča dēla sievu. Sieva priecīga pretim: „Nu tu vī-

riņ, vienreiz pārradies! Kā es tevi izgaidījos!"
Šis nu apmāna gan, ka sieva pārzīmējusi, bet nesaka nekā.

Abi dēli, Lāča un Ķēves, bijuši tik vienādām sejām, ka nemaz iz-

šķirt. Vakarā ies gulēt, Ķēves dēls paņem zobiņu un noliek gul-

tā, vidū starp Lāča dēla sievu un sevi pašu. Sieva brīnās: „Kā-

pēc tā?"

Ja, viņam citi meža esot teikuši, ka ta jadarot.
Tas nu tas. Bet rītā piecēlies, Ķēves dēls izies laukā un redz

tos pašus trušus pa puķēm kašņājamies. Viņš sadusmojas un no-

šauj abus. Šie gan tur bļaustījušies, lai nešaujot, būšot ērmus

par ērmiem rādīt; bet viņš nelicies ne dzirdēt. Nu ieiet pie raga-

nas — ragana tūliņ ar saviem ēdieniem pretim. Labi. Paēd: cik

būšot jāmaksā?
Ko nu cita maksāšot, lai atļaujot viņa zvēriem pa spalviņai

izplūkt un pašam vienu vienīgu matu.

„Ne par ko!" Ķēves dēls atbild. Nu, ka ne par ko, ragana cel
ķildu. Bet ķēves dēls ar saviem zvēriem tik ilgi plēsa raganu,
kamēr nonāvēja. Kad to padarījuši, lapsa iesacījās: „Ja jau tik-

daudz esam padarījuši, tad padarīsim visu. Man liekas, šinīs pie-
cos akmeņos dzīvība slēpjas."

„Ja, ja — tas viss var but!" Ķēves dels atsaka un aizsūta uz

dārzu zaķi pēc dzīvības ūdeņa. Bet dārzā bijušas divi akas: vienā
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dzīvības ūdens, otrā mirstamais ūdens — un zaķis nevarējis dzī-

vības aku izšķirt. Neko darīt — Ķēves dēls dabūjis divi vārnas;

iemetis vienu vārnu tai vienā akā — vārna nobeigusies; iemetis

otru vārnu otrā akā — vārna izlaidusies dzīva atpakaļ. Nu zinā-

jis tūliņ, no kuras akas jāsmeļ. lesmēlis, uzpilinājis dzīvības

ūdeni akmeņiem un tā akmeņi palikuši par cilvēkiem un grezna,

grezna pils ar laudim izgadījusies tai vietā.

Nu Lāča dels ar ķēves delu dzīvojuši pilī laimīgas dienas.

10. A. 303. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 18.

AŠ, 11, 95g.

Vienam mežsargam bija divi dēli. Šie uzaudzinājuši ikkatrs

sev divi lāčus un nodomājuši ar viņiem pa pasauli ceļot. Tad tēvs

atļāvis tam vienam, lai viņš iet, cik tāļi tīk, bet otram, lai turpat

apkārtnē ceļotu un arvienu tēvu apmeklētu.
Labi. Abi aizgājuši līdz krusta ceļam un tur vecākais

brālis iedūris nazi kokā sacīdams: ~Kad tu te staigādams ievē-

rosi, ka manam nazim asmina gals norūsējis, tad man ceļa sā-

kumā klāsies nelabi; ja asmina vidū, tad pusceļā nelabi klāsies;

ja pie pašas spalas sarūsējis, tad man ceļa galā nelabi klāsies."

Labi.

Un jaunākais brālis, pa apkārtni vien nogrozīdamies, ne nieka

neievērojis, tādēļ griezies atpakaļ; bet vecākais aizgājis pa labo

roku. Gājis ar saviem lāčiem dienu, gājis nakti un ienācis vienā

pilsētā, kur neviens labprātīgi negribējis viņam nakts mājas dot,
jo visa pilsēta bijusi lielās bēdās. Tur pilsētas tuvumā bijis liels

ezers, kam ikkatru gadu vienu cilvēku ziedojuši, citādi viņš iz-

susējis, ka ne pilītes ūdeņa nepalicis un šogad — tā kā rītu — bi-

jusi jāziedo ķēniņa meita ezeram, tādēļ tās bēdas.

Tad vecākais brālis rīta agrumā nogājis ar saviem lāčiem uz

ezeru un gaidījis ķēniņa meitu atvedam. Atveduši un tā iznācis

no ezera velns ar deviņām galvām; bet brāļa lāčisaplosījuši velnu

tūkstošu gabalos un brālis nu teicis tiem laudim, kas meitu pa-

vadījuši: „Nu vairs nevajadzēs jums neviena ziedot, ezerā būs

udeņa diezgan tik ilgi, kamēr saule pie debess spīdēs!"
Tad ķēniņš visiem licis vecāko brāli godināt un atdevis vēl

savu atpestīto meitu viņam par sievu.

Bet pēc kāda laika vecākais brālis izgājis ar saviem lāčiem

medīt un aplencis lielu briežu māti, tikai nevarējis nemaz pa šā-

vienam klāt tikt. Jo dzinies pakal, jo šī vīlusi tālāk un tālāk uz

otru pusi, kamer_ievīlusi lielā purvā, kur uzbrukusi nakts vēl.
Neka nelīdzējis, piesējis savus lāčus, sameklējis žagarus, ie-

kūris uguni un sildījies un žāvējies. Te atkūlusies veca sieva no-

salusi un asarām lūgusies viņai arī atvēlēt sasildīties. Šis vēlē-
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jis; bet nu vecene atkal lūgusies, lai jele atsviežot savu kan-

čuku, nedrīkstot tukšām rokām pie uguns glausties, esot bail no

abiem lāčiem. Šis gan tā kā negribējis kančuku sviest, iesities

prātā, kad tikai vecene nava velna māte? bet atkal domājis:

„Nieki!" un pasviedis šai. Vecene paņēmusi kančuku, atnākusi

pie uguns, sildījusies, sildījusies — uz vienu reizi lūgusies atkal:

„Atvēli man drusku saviem lāčiem ar kančuku iesist, lai viņi no

manis pabaidās."
Šis domājis: „Ja tu sitīsi stipri, gan viņi tevi saplēsīs!" un

atvēlējis.
Nu vecene situsi vienam un otram lačam sacīdama: „Topi

par akmeni! topi par akmeni!"

Tūdaļ lāči palikuši par akmeņiem. Un šis nedabūjis ne at-

jēgties, ko nu darīt tādai? Te vecene knaukt! šim arī ar kan-

čuku: „Topi par akmeni!" un nu bijuši visi trīs pelēki akmeņi

purva vidū, pie lielā uguns kura.

Bet tai pašā dienā jaunākais brālis — itkā viens viņam būtu

teicis — palicis tāds nemierīgs un sacījis uz tēvu: „Tēt, es iešu

kādu gabalu, kas zin, vai brāli nesatikšu, kur viņš tik ilgi?"
Labi. Lai ejot! Tad jaunākais paņēmis savus lāčus, aizgā-

jis pie brāļa naža — nazis pie pašas spalas bijis norūsējis. Nu

vairs nekavējies ne druskas — gājis brāli meklēt. Gājis, gājis,
— nonācis tai pašā pilsētā, kur brālis par jauno ķēniņu bijis un visi

iedzīvotāji sagaidījuši to lielākām gavilēm — viņu jaunais ķē-

niņš esot gadījies atkal! Arī jaunā ķēniņiene viņu noturējusi par

savu vīru un šo to prašinājusi; bet viņš ne nieka neatbildējis, jo

manījis, ka viņi viņu pārzīmējuši. Abi brāli bijuši gluži vienādā

izskatā. Un vakarā, kad gājuši gulēt, viņš iedūris savu zobiņu

griestos taisni uz gultas, kur ar brāļa sievu gulējis. Šī gan brī-

nījusies, kas viņam par domām esot? Atteicis: „Man pašam sa-

vas domas."

Nu kapec zobiņu durot? Atteicis: „īpašu iemeslu dcl!"
Bet otrā rītā, tūlīt kā piecēlies, gājis ar lāčiem medīt un ap-

lencis to pašu briežu māti aizmaldījies tai pašā purvā, kur vēl

gunkurā uguni atradis kvēlojam. Uzkūris uguni par jaunu, piesē-

jis lāčus un sildījies. Te atnākusi veca sieva; lai viņai arī ļaujot

pasildīties! Šis atteicis: „Atrāk nejaušu, iekams tu man nesaki, ko

šie trīs akmeņi nozīmē! Ja ne — mani lāči tevi saplēsīs."
Tad vecene lūgusies, lai lāčus savaldot, būšot stāstīt visno-

taļ. To teikusi, tā nometusi vecākā brāļa kančuku zemē un pa-

mācījusi, lai ikkatram akmeņam reizi sitot ar šo kančuku, tad

būšot redzēt, ko akmeņi nozīmējot. Viņš uzsitis un tā visi pali-
kuši dzīvi; bet vecākais brālis, veceni ieraudzījis, iesaucies: „Vai
vēl tā vecene tepat!" un rīdījis savus lāčus. Lāči tūlīt veceni

saplēsuši.
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Tad brāli, uz saviem lāčiem jādami, pārnākuši pilsētā atpakaļ,

izdalījuši valsti uz divām dalām un valdījuši viens vienu pusi,

otrs otru.

11. A, 303. A. Briedis Ergl o s, Zi n. Ko m. kr. LP, VI, 125, 12.

AŠ, 11, 95h.

Vienam tēvam bija trīs dēli, un tēvs viņus visus sūtīja pa-

saulē papelnīties. Labi. Gājuši — nogājuši pie krustceļa un liela

ozolā sasprauduši nažus, lai zinātu, atpakaļ iedami, kura nazis

norūsējis, tam pasaulē nelabi klājas, tam jāsteidzas palīga.

To padarījuši, gājuši tālāk un satikuši vecīti ar suņiem. Lai

ņemot katrs brālis vienu suni, šim neesot nekā ko ēst dot. Labi.

Nu iegriezušies mežā; tur brāļiem pieskrējuši klāt visi meža

zvēri no katra pa pārim un tad tie izšķīrušies, katrs pa savu ceļu

aiziedami.

Jaunākais brālis gājis, gājis — piegājis pie vienas ķēniņa pils.

Ķēniņš gauži izbijies, kad ieraudzījis tik daudz zvēru. Un šim

ķēniņam bijušas lielas bēdas, viņa meitai bijis jāiet pūķam par

upuri. Gan izsolījies pusvalstības un vēl meitu par sievu, kas ap-

ņemtos no pūka izpestīt, bet negadījies neviena.

Patlaban ķēniņa meita tad kāpusi ratos uz pūķi braukt, te jau-

nākais brālis ar saviem zvēriem apsolījies par glābēju un braucis

līdz. Aizbraucis uz lielu mežu, tur_ pūķis rūkdams skrējis klat;

bet brālis pasaucis lauvu ar lāci, sūtījis tos pūķam virsū un šie

saplēsuši to gabalu gabalos.

Nu izgriezis pūķam mēli, palicis zem viena akmiņa un visi no-

metušies mežā gulēt, jo vakars jau bijis pienācis. Gulējuši — za-

ķis palicis nomodā par vaktnieku. Bet naktī arī zaķis iemidzis

un nu ķēniņa sulainis, kas bijis līdz, nokāvis izglābēju, paņēmis

ķēniņa meitu un aizgājis uz pili.
Otra diena ķēniņš gribējis sulaini salaulāt ar savu meitu, bet

meita raudādama lūgusies, ka tas nav īstais izglābējs.

Kacļ zvēri atmodušies un savu kungu nokautu atraduši, tie

gauži bēdājušies, bet krauklis teicis, lai dabūnot no trim dzīvības

avotiem ūdeni, tad palikšot vesels. Nu sūtījuši zaķi pašu pēc

ūdens, par sodu, ka nav labi vaktējis. Drīzi arī zaķis klāt — kungs
vesels un visi iet uz pili.

Ķēniņa meita pašu laiku stāvējusi pie sava brūtgāna kā lau-

lāties, te ienāk īstais izglābējs un parāda pūķa mēli. Ķēniņš at-

zīst, ka ir gan tā, un tūliņ salaulā meitu ar īsto izglābēju, bet su-

laini pavēl nokaut; tomēr meita lūdzās un tad no nāves soda at-

vieglināja gan, iemeta labāk uz visu mūžu cietumā.

Reiz jaunākais brālis, ķēniņa meitas vīrs, izgājis ar zvēriem

uz lauku pastaigāties un saticis burvi. Lācis gribējis burvi no-
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navet, skrējis rūkdams tam virsu, bet burvis šos itin visus nobūris

par akmeņiem.

Ķēniņiene gaidījusi sava vīra mājā un, nevarējusi sagaidīt, bē-

dādamās izsūtījusi kalpus meklēt. Tie izmeklējušies — neatra-

duši nekur.

Un tai pašā laikā vecākajam brālam gadījies uz māju iet. Pie-

gājis pie ozola — jaunākā brāļa nažam viena puse bija balta no-

pelējusi.
Nu gājis to meklēt, piegājis pie tās pašas pils, kēniņiete skrē-

jusi pretim un raudājusi priekā. Tā ka šis viņas vīrs,

jo abi brāļi bijuši vienos sējos un abiem arī zvēri līdz. Šis arī ne-

sacījis nekā, bet gribējis ar laiku visas lietas izlabot, jo tūliņ no-

pratis, ka ar jaunāko brāli vairs nav labi. Vakarā gājuši gulēt,
bet šis licis zobenu vidū. Ķēniņiete jautājusi, par ko šis tā darot?

Atbildējis, ka gandrīz, ja kāds ļaundaris nākot, tad šis varot no-

kaut.

Otrā dienā gājis meklēt brāļa. Drīz uzgājis brāli par akmeni

pārvērstu un sūtījis savu zaķi, lai iet dabūn no trim dzīvības avo-

tiem ūdeni. Labi. Nu apslacījis ar dzīvības ūdeni akmeņus, tie

visi atdzīvojušies. Tad abi brāļi gājuši uz pili un nu tikai ķēni-

ņiete dabūjusi zināt, par ko šis guļot licis zobenu vidū.

Abi brāli dzīvojuši laimīgi pilī. Pēc vecākais brālis iedomā-

jies tēvu un gājis turp; bet pie krustceļa atradis vidējo brāli no-

kautu un visus viņa zvērus nojiptētus. Tas drīz tos atdzīvinājis

ar dzīvības ūdeni un nu gājuši uz tēvu. Tēvs gauži pārbijies, ka

tik daudz zvēru iet taisni uz viņa mājiņu; bet kad ieraudzījis sa-

vus dēlus, tad gauži priecājies, jo bija domājis, ka tie sen miruši.

12. A. 303. Pogu Jānis, Bech manis, Brambergos, Brīvzem-

nieka kr. LP, VI, 125, 17. AŠ, 11, 95i.

Reiz trīs brāļi jāja pasauli izskatīties un pie krustceļa katrs

iesprauda savu nazi koka mizā norunādami, kurš pirmais atpakaļ

atjāj, lai apskatās nažus: kam nazis norūsējis, tam pasaulē nelabi

klājas, tam lai pārjājējs steidzas palīgā. Labi. Norunājuši un iz-

šķīrušies.
Vecākais brālis aizjāja pa meža ceļu un satika suni, lāci,

vilku, lūsi, lauvu; tos pieņēma par ceļa biedriem un jāja tālāk.

Jāja, jāja — uzjāja tādu pilsētu, kur ķēniņam vienīgā meita atdo-

dama velniem kalnā, un neviens negadījies, kas apņemtos naba-

dzīti glābt, lai gan ķēniņš solīt solījies izglābējam meitu pat par

sievu atdot.

Tad vecākais brālis saņēmis dūšu, piebarojis savus zvērus

labi stipri un jājis uz to kalnu, kur velni dzīvoja. Aizjājis —no

rīta veduši ķēniņa meitu uz kalnu, un viss pilsēts raudādams to
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pavadījis lielā gabalā. Beidzot visi izšķīrušies, kučieris viens pats

atbraucis pie kalna ar meitu un izlaidis no kulbas, jai nu iet vel-

niem rīklē. Bet vecākais brālis gulējis saviem zvēriem vidū un

skatījies, kas labs te notiks?

Te uz reizi kalns notrīcējis un velns ar trim galvām izlīdis

laukā pēc meitas. Nu brālis palaidis savus zvērus, tie sakampuši

trijgalvi un turējuši cieti, kamēr brālis galvas nocirtis. Tad kalns

notrīcējis vēl otrreiz un nu iznācis velns ar sešām galvām. Bet

zvēri arī to noturējuši un brālis nocirtis tam lai galvas. Tad kalns

norībējis trešo reizi itin briesmīgi, nu iznācis velns ar deviņām gal-

vām. Bet zvēri arī to noturējuši un brālis arī tam nocirtis galvas.

Beidzot lielais kalns nolīgojies un nu iznācis pats vecākais velns

ar divpadsmit galvām. Šo nu zvēri turējuši atsperdamies, cik

tikai spēka un tik, tik varējuši ar lielām mokām noturēt, kamēr

brālis galvas šķaidījis.
Un kad nu bijis nocirtis galvas, tad izgriezis visām mēles, ie-

bāzis ceļa kulē un pavadījis meitu līdz ratiem, lai brauc mājā.
Kamēr šī tur vēl ar kučieri posušies braukt, vecākais brālis iestei-

dzies kalna iekšienē arī velnu māti nobeigt. Bet par to laiku, ka-

mēr šis pa kalnu dzīvojis, kučieris sarāvis visas velnu galvas
kulbā un nozvērinājis meitu tēvam melot, ka viņš tas izglābējs,

ja ne, tad grūdīšot upē un slīcināšot nost. Meita apsolījusies arī.

Nu pārvedis mājā, ķēniņš neko vairāk — rīkojis kāzas un taisī-

jies kučieri salaulāt ar savu meitu.

Bet pašā kāzu dienā arī vecākais brālis ienācis pilsētā ar

zvēriem. Velnu māti nebija varējis noķert, tā bija izbēgusi no

kalna un paslēpusies mežā. Un kā nu ienācis pilsētā, tūlīt dzir-

dējis, ko viltīgais kučieris izdarījis. Tā nogājis pie ķēniņa un tei-

cis, ko viņš tādam blēdim ticot, tam velna galvas esot bez mē-

lēm. Ķēniņš apskatījies — ja: ir gan tā. Nu atjēdzies, kam tai-

snība, un licis kučieri nosodīt, bet vecāko brāli ar meitu salaulāt.

Pēc kāzām jaunais ķēniņš, vecākais brālis, gājis ar saviem

zvēriem pamedīt. Bet mežā uzbrukusi nakts, sakūris lielu uguni

un gulējis turpat. Te ap pusnakti ķēniņa suns nikni ieņurdējies.
Ķēniņš piecēlies sēdus un ieraudzījis vecu, nosalušu veceni ugunij

tuvojamies. Tā lūgusies, lai neliedzot locekļus apsildīt. Ķēniņš
atvēlējis, tas jau nekā nava. Bet vecene tikām sildījusies —uz

reizi norāvusi seģi, uzmetusi ugunij un apslāpējusi; un kā apslā-

pējusi, tā ķēniņš ar visiem zvēriem palicis par akmeņiem. Ķēni-
ņiene otrā dienā izgaidījusies vīru pārnākam — nekā. Gan sūtī-

jusi veselu kara spēku pa mežu meklēt, bet velti.

Pēc gada laika vidējais brālis atjājis pie krusta ceļa, atradis

vecākā brāļa nazi norūsējušu un steidzies meklēt. Meklējis, me-

klējis —- nonācis arī ar saviem zvēriem taī pašā pilsētā un atradis
visus bēdīgus. Bet līdz ko ieraudzījuši šo, tā visi palikuši līksmi



408

un apsveikuši par savu jauno ķēniņu; arī jaunā ķēniņiene domā-

jusi, ka tas viņas vīrs un aicinājusi smiedamās iekša. (Brāļiem vi-

siem trim bijis uz mata vienāds vaigs.)
Bet naktī šis licis savu aso zobiņu starpa, kad gājuši gulēt, un

aplinkus izvaicājis ķēniņienei smalki, kur un kā brālis varējis iet,

pa kuru mežu, pa kuru vietu?_
Rītā, tikko piecēlies, paņēmis savus zvērus un iegājis meža

medīt. Medījis, medījis — uzbrukusi nakts — sakūris uguni un gu-

lējis turpat. Te ap pusnakti tā pati vecene klāt, lai ļaujot apsildīt

nosalušos locekļus. Atļāvis. Bet šī ar seģi apslāpējusi uguni, vi-

dējais brālis, ar visiem zvēriem, palicis par akmeņiem. Atkal ķē-

niņiene izmeklējusies — nekā.

Pēc gada laika jaunākais brālis atjājis pie krusta ceļa — at-

radis abu brāļu nažus norūsējušus un steidzies meklēt. Un šis. at-

jājis, meklēdams, tajā pašā pilsētā un šo atkal tāpat apsveicinājuši

par ķēniņu; arī ķēniņiene domājusi, ka tas viņas vīrs. Bet viņš
arī licis zobiņu starpā un tad rīta agrumā aizgājis medīt. Medījis

cauru dienu, atradis daudz pelēku akmeņu un domājis, kas tie tādi?

Bet par to starpu uzbrukusi nakts un nu sakūris briesmīgi lielu

uguni, kur apsildīties. Sildījies, sildījies —te uz reizi līka, nosa-

lusi vecene klāt, lai ļaujot apsildīties. Tomēr zvēri tai pašā brīdī

iesākuši neganti rūkt kā uz postu un šis devis zīmi, lai brūk ve-

cenei virsū. Viens, divi — zvēri saplosījuši veceni un nu — kas

par brīnumiem! — visi akmeņi sākuši kustēties, atdzīvojušies. Nu

brāli atkal satikušies un bijuši laimīgi.

13. A. 303. Blīdenē 1866., A. Bīlenšteina kr.. LP, VI, 125, 24.

AŠ, 11, 95k.

Vienam tēvam bija divi dēli; viņi abi divi gribēja iet uz svešu

zemi. Labi. Tad tas jaunākais brālis sacīja uz vecāko: „Ls tev

iedošu vienu glāzi un, kad tā glāze ar asinim pilna, tad nāc mani

meklēt, kad ar ūdeni, tad nenāc!"

Un tā nu viņš aizgāja un satika vienu zaķi. Viņš gribēja viņu

šaut; bet zaķis sacīja: „Nešauj mani, es tev grūtās dienās palī-
dzēšu."

Nešāvis. Nu naca atkal lacis; viņš gribēja šaut, bet lacis sa-

cīja: „Nešauj vis, es tev grūtās dienās palīdzēšu."
Labi. Nu naca atkal lauva; viņš gribēja šaut, bet lauva sa-

cīja: „Nešauj vis, es tev grūtās dienās palīdzēšu." Labi.

Nu viņš gāja labu gabalu un uzgāja vienu pilsētu, tas bij melns

viscaur. Viņš prasīja: kālab tāds tas pilsēts?

„Ka tads nebūs, kad velns mums aizved ik vakara vienu cil-

vēku un šovakar vedīs pašu ķēniņa meitu prom?"
Jaunākais brālis atteica: „Pagaidiet, es palīdzēšu!"
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Un viņš aizsteidzās ķēniņa pili pie ķēniņa meitas un uzgāja pie

viņas augšā ar lāci un lauvu, bet zaķi atstāja apakšā, lai apskatās

un ziņo, ja tāds un tāds nāktu.

Uzgājis augšā, viņš iedeva ķēniņa meitai galvu ieskāt un aiz-

miga viņas klēpī. Te pa brīdim zaķis ar ziņu klāt, vel(n)i nākot.

Nu ķēniņa meita modināja aizmigušo un, nevarēdama uzmodināt,

iesāka gauži raudāt. Te zaķis ar otru ziņu klāt, velni drīzi tepat
esot. Nu ķēniņa meita modināja aizmigušo vēl stiprāki: plēsa ma-

tus, cirta pliķus, bet nevarēja un nevarēja uzmodināt. Kamēr tur

modināja, zaķis ar trešo ziņu klāt: tepat jau esot!

Tad ķēniņa meita raudāja vēl diktāki un viena karsta asara

uzpilēja uz aizmigušā puiša vaiga. Viņš atmodās un prasīja, kas

kaitot, kad raudot? Viņš sacīja: „Kā tad neraudāšu, kad vel(n)i
drīz būs klāt?"

Bet jaunākais brālis mierināja: „Neraudi, nekas nekaites!"

Tā tūliņ nāca vel(n)i un gribēja durvis izgāzt; bet lauva un

lacis durvis turēja. Viņš uzsauca zveriern: ~Neturiet, sataisāties un

laidiet durvis vaļā!"
Šie palaida. lenāca velns ar 9 galvām. Nu brālis sacīja uz

lauvu un lāci: „Paturiet to!"

Tad lauva ar laci vel(n)u sagrāba un turēja cieti; bet viņš iz-

vilka savu zobiņu no makstes un nocirta vel(n)am visas galvas.
Nu ķēniņa meita bija izglābta — viņš apņēma viņu par sievu

un palika par ķēniņu.
Bet vienu rītu atnāca trīs jaunkungi jauno ķēniņu mudināt tai

un tai mežā pamedīt, tur esot prieks redzēt, kas par medījumiem.
Labi. Viņš paglabāja nocirstās velna galvas mežā apakš akmiņa.

par piemiņu, ka tādu lielu darbu izdarījis un iesāka medīt. Un tū-

liņ pirmā mastā viņš aplenca vienu stirnu. Bet sadzenāja līdz vē-

lam vakaram, nevarēja stirnu ne panākt, ne ielenkt. Nu gribēja
atmest ar roku un jāt mājā, bet apskatījās: bija apmaldījies un ar

lauvu, lāci, zaķi viens pats mežā palicis — jaunkungi diezin kur

palikuši. Neko darīt —uz labu laimi tikai uz priekšu, lai iet, uz

kuru pusi iedams. Jāja, jāja — ieraudzīja mazu uguntiņu kura-

mies. Piejāja kīāt un sāka sildīties — viņa zvēri lai sildījās: lauva,

lacis, zaķis.
Te necik ilgi, pienāca veca sieva un lūdzās, lai pieņemot ap-

sildīties! Viņš pieņēma. Tad sieva atkal lūdza, lai pieņemot vi-

ņai galvu ieskāt! Par to vārdu viņš sapīka un aizdzina sievu prom.

sapērdams dikti. Aizdzina gan, bet sieva pa brītiņam atnāca atkal

un gauži, gauži lūdzās, lai jele pieņemot sasildīties. Viņš pieņēma.
Necik ilgi — sieva gauži, gauži atkal lūdza, lai jele paņemot vi-

ņai galvu paieskāt! Viņš domāja: kad nu tā lūdzas — ņems arī

un paņēma. Nu ieskāja, ieskāja, te sieva atkal: lai uzmetot vienu

matu uz savu sunīšu kājām, kas viņam te blakām!
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Par to vārdu viņš atkal sapīka un, sapērdams sievu tik dikti,

ka kauli bij redzami, aizdzina prom. Bet pa brītiņu ta atkal bija

klāt, asarām lūgdamās, lai jele to nieka matiņu ieskādams izraujot

viņai no galvas un uzmetot sunīšiem uz kajam!

Nevarējis atkratīties, izrāvis arī to matu un uzmetis uz kajam.

Bet kā uzmetis, tā viņa lopi visi palikuši par ziliem akmeņiem:

staltais jājamais zirgs, lauva, lācis, zaķis. Šis tagad sabijies gan;

bet sieva sacījusi: „Kā tu manu delu esi nokāvis, ta nu es tevi no-

kaušu un sasālīšu silku mucā!"

Tad tūliņ otram brālim glāze sāka plūst ar asinim pilna un

viņš mudīgi steidzās brāli meklēt; pa mežu jādams, ceļa nezinā-

dams. Jāja, jāja — satika zaķi un gribēja šaut Bet zaķis kidzas,

lai nešaujot — iešot līdz grūtās dienās palīdzēt Labi. Jāja at-

kal — satika lāci un gribēja šaut. Bet lācis lūdzas, lai nešaujot —

iešot līdz grūtās dienās palīdzēt. Labi. Jāja atkal, satika lauvu

un gribēja šaut. Bet lauva lūdzās, lai nešaujot — iešot līdz grū-

tās dienās palīdzēt. Labi. Jāja, jāja atkal, zvēri tecēja līdz — uz-

jāja ķēniņa pili un palika pie jaunās ķēniņienes pa nakti; bet guļot

viņš lika zobiņu starpā starp sevi un ķēniņieni.

Izgulējās; te no rīta atnāk trīs jaunkungi: lai nākot medīt!

Ķēniņiene gan atrunāja: „Ko tu atkal skriesi medīt!" bet viņš ne

un ne — aizjāja.

Ķēniņiene, ta runādama, vel nezinājusi, ka tas_ nava viņas

vīrs, jo šie abi brāli bijuši tik vienādi vaigā, ka nebūt izšķirt

Nu, un tā viņš aizjāja medīt un aplenca stirnu; bet sadzenājis

stirnu līdz vēlam vakaram, nevarēja nomedīt Neko darīt — at-

meta ar roku un gribēja tālāk jāt; te apskatījās — ceļa vairs nav

un turpat tuvumā redz uguntiņu kurimies. Aizļaja pie uguntiņas,

apsēdās un sildījās. Te atnāca veca sieva un lūdza, lai pieņemot

apsildīties. Viņš pieņem arī. Nu tā lūdzās atkal, lai pieņemot

viņai galvu ieskāt Viņš negribēja, negribēja, beidzot pieņēma ari

galvu ieskāt. Bet nu tā vēl lūdzās, lai izraujot vienu matu un uz-

metot saviem sunīšiem uz kājām. To dzirdēdams, viņš nekauņu

sapēra dikti un pērdams vēl ieraudzīja tos 4 akmiņus._ Tā viņš tū-

liņ iedomājās, ka viņa brālis, kas zin, laikam, teju būšot nokauts

un bargi uzsauca sievai: „Ja neatdzīvināsi manu brāli, miltos tevi

te samalšu!"

Vecenei neatlika nekā cita, veda pagrabā pie iesālīta brāļa,

izņēma pa gabalam vien laukā un salika miesas gabalus kopā ka

dzīvam; bet dzīvības tomēr vēl trūka. Tad viņš uzsauca otrreiz ve-

cenei: „Ja neatdzīvināsi manu brāli, tad gulēsi šaī mucā tāpat ka

viņš gulējis!"
Un nu viņa iznesa tadu podiņu ar svaidāmam zālēm, apsvai-

dīja nokautam pieri, tas palika dzīvs.
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Tad viņš vēl sacīja: „Brālis nu dzīvs, bet atdzīvini viņa 4 lo-

pus lai!" Vecene apsvaidīja arī akmiņus — lopi palika dzīvi.

Nu abi brāli ar saviem astoņiem lopiem jāja atpakaļ. Jāja, jāja

pa meža biezumiem vien un iesāka tērzēt. Bet tērzējot vecākais

brālis (glābējs) pasacīja jaunajam brālim, ka šurp jādams iegrie-
zies tai un tai pilī un gulējis pa nakti pie tās un tās ķēniņienes.

Jaunākais brālis, to dzirdēdams, nu atvēra acis un noprata, ka

brālis pie viņa paša ķēniņienes gulējis. Un dusmu pilns tas paķēra

zobiņu, nocirta brālim galvu un steidzās pie ķēniņienes atprasīt,
kā tas tur noticis. Ķēniņiene izstāstīja smalki, gulējis gan, bet pats

savu zobiņu starpā licis.

Tad jaunāko brāli žēlabas pārņēma, ka nevainīgu sodījis oa-

ātrās dusmās — viņš tūdaļ ar zvēriem steidzās pie nokautā un

pavēlēja zaķim vecenes dzīvības podiņu atnest. Viens, divi zaķis
atnesa podiņu, viņš aptraipīja brāļa pieri, atdzīvināja un nu abi

dzīvoja labi, jo labi kā brāli.

14. A. 303. Ivaniņs Erbērģē. LP, IV, 28, l. AŠ, 11, 951.

Kādam tēvam trīs dēli. Reiz visi aiziet svešumā pasauli re-

dzēt. let, iet — nonāk tādā vietā, kur trīs celi. Norunā katrs pa

savu ceju iet. Bet šķirdamies ikkurš iedur savu nazi resnā ozolā

apņemdamies, ja viens, vai otrs ātrāki pārnāktu, tad lai aplūko na-

žus; kura nazis norūsējis, tam pasaulē nelabi klājas, kura spožs,
tam labi.

Tā paliek. Tomēr pēc kādām dienām vecākais brālis jau ap-

nicis pasauli redzēt, tas griežas atpakaļ pie nažiem un redz, ka

vēl visi spoži. Nekā vairāk — paņem savu nazi, pāriet pie tēva

un neliekas gar brāļiem ne zinot.

Vidējais brālis turpretim ieiet kādā muižā. Tur dzīvo muižas

kungs, kam loti skaista meita. Vidējais brālis ieskatās meitu un

apņem par sievu. Pēc kāzām sieva tam stāsta, ka ne visai tālu
esot loti jauks liepu mežs. Šis, to padzirdējis, tūliņ Dasauc suņus

un grib liepu mežā medīt. Sieva gan brīdina: „Neej vis! Tur

daudz cilvēku pazuduši — nāks nelaime, pazudīsi tu arī."

Bet viņš neklausa, iet un iet. Aiziet mežā — nekas sevišķs,
tik tā tā savādība, ka liepas vien, liepas vien. Pienāk pusdiena,
medinieks grib jau mājā griezties: bet te uz reizi liepu mežā pa-

liek tik tumšs, tik tumšs un pērkons sāk dikti rūkt un zibiņi vareni

šaudīties. Tumsā mediniekam nojūk pēdas. Ko nu? Sāk iet uz

labu laimi. Te uz reizi satiek vecenīti, kura brīnum steidzas, bet

vienmēr vaida: „Vai, vai! pūt uguni! vai!"

„Kadel ta vaidēt?" mednieks ieprasās, „un kadel tev ta spi-
dziņa rokā?"
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„Atveli man ar spidziņu (stibiņu) uz taviem sunīšiem pabar-

ties!" vecene lūdzās.

Šis neko — lai baras, ja grib. Bet līdz vecene piedur ar spi-

dziņu suņiem, tie paliek par akmeņiem. Medinieks, to redzēdams,
domā vecenei uzsaukt, lai neniekojoties; bet vecene sagrābj sti-

prām rokām šo pašu un aiznes uz pirti ārdos kaltēt.

Pēc kāda laika jaunākais brālis atnācis atpakaļ pie ozola un

ierauga, ka vidējā brāļa nazis pēdīgi norūsējis. Jaunais brālis stei-

dzas vidējam palīgā. let, iet — nonāk *tai pašā muižā, kur brāļa

sieva pēc vīra raud. Bet jaunajam brālim bija gluži tāds pats iz-

skats, gandrīz uz mata kā vidējam brālim. Arī tādi paši trīs su-

nīši jaunajam brālim kā vidējam toreiz. Brāļa sieva tādēļ notura

viņu par savu vīru un neraud vairs; tik tā aplinkus gan ieprasās,

kur sunīšiem zīda sprādzes palikušas?

„Mežā skrienot nokritušas!" jaunais brālis atsaka izlocīda-

mies. Bet lai varētu pilnīgi izzināt, kur viņa brālis palicis, tad

jaunais brālis iet naktī pie brāļa sievas gulēt un liek zobiņu starpā.

Brāļa sieva prasa: „Kādēl liec zobiņu starpā?"

„Dievs man to pavēlējis!" jaunais brālis atsaka un sāk šā un

tā pārrunāt. Pārrunā brāļa sievai izsprūk viens vārdiņš par liepu

mežu, otrs par medībām, trešais par nepārnākšanu. Jaunais brā-

lis tūliņ noprot kaut cik, kur zudušais jāmeklē.
Otrā dienā itin agri jaunais brālis medī liepu mežā ar visiem

sunīšiem, kā klimst vien. Nāk pusdienas laiks — sāk dikti tumšs

mesties; sāk pērkons rūkt un zibsnīt (zibiņot). Šim nolūkam no-

jūk pēdas, un kamēr tās meklē, pienāk tā pati vecenīte, vaidēdama:

„Vai! vai! put uguni! vai!"

„Kādēl tā vaidēt? Kādēļ tev spidziņa rokā?"

„Lauj man uz taviem sunīšiem pabārties!"

„Dod man spidziņu, es pats varu pabārties'"

To sacīdams, jaunais brālis izrauj vecenei spidziņu un uzsit

pašai pa pleciem. Tūliņ vecene sāk grimt iekš zemēm (zemē).
„Kur mans brālis?!" šis uzsauc vecenei.

.Pirtiņa uz ārdiem!"

Tai pašā brīdī jaunais brālis nocērt ar zobiņu vecenei kaklu

un tad aizsteidzas uz pirti pēc brāļa. Atron gan, bet gluži sakal-

tušu. Tomēr līdz ar spidziņu piebiksta, brālis atdzīvojas. Nu abi

pilni prieka, un skrien uz mežu atpakaļ un atdzīvina visus cilvē-

kus, kas tur par akmeņiem pārvērsti.

Bet māja ieejot, jaunais brālis pastāsta vidējam, ka esot gulē-

jis pie viņa sievas. Vidējais brālis par to nejauki sadusmojas un

nocērt ar zobiņu jaunajam brālim galvu. Tomēr mājā viņš dabū

no sievas zināt, ka viņa brālis gulēdams licis zobiņu starpā. Nu

vidējam brālim brīnum iežēlojas nevainīgais; viņš mudīgi tek uz

mežu atpakaļ, aizkar ar spidziņu brāļa miesas un atdzīvina. Abi
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divi saķerdamies atnāk uz muižu atpakaļ un nu jaunais brālis prie-

cīgs saka uz brāļa sievu:

„Nu esmu izdzinis tos velnus!"

15. A. 303. J. Trejs 1879. Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125,5.

AŠ, 11, 95m.

Koadam tāvam beja divi dāli, ģēģeri. Viņikoadureiz nuruno-

joas īt laimes meklēt. Viņi īgoaja mežā m koadā prīdē iduore ška-

pus m nūrunoaja, koa škāps bous paprišku sarousējs, tis bous pa-

golam.
Atstoasim vacoaku dalu un runoasim par jaunoakū.
Tis goajs, goajs — satika vilka moati m teice: „Nou es tevi

šaušu!"

Bet vilka moate teice, koa dūšūt vīnu vilcalānu, loi našaunūt.

Viņš beja mīrā, ņēme vilcalānu m goaja. Tad satika loāci m ar

tū toapat beja. Neu jam beja vilks un loacs. Tad satika louvi m

ar tū toapat beja. Neu jam beja vilks, loacs m louva.

Jis goaja m goaja m dagoaja pī koadas pilsatas m tur beja
vusi smagi bēdeigi. Tad viņš proseija: „Kas šiten ji nūticis?"

Jam atbildēja, koa ķēniņa meita treis reizes joanas iz jouri

vainām dūt. Neu Poavils, toa viņu sauce, nūdūmoaja jū gloabt.

Utrā dīnā, kad ķēniņa meitu iz jouri aizvada, Poavils paņēma

bierkavu smogu spīku m goaja ķēniņa meitai pakal iz jouri. Bet

ķēniņa meita tū pavisam namanēja m nazināva, kas nūtiks. Kad

viņa dabrauce pī joures, tad Poavils dogoaja pī karītes m sagai-

dēja vainu. Valc noace; bet Poavils stoajoās viņam pretim ar sa-

vim zvērim — valc aizbāga.
Otrā dīnā beja toapat. Valc noace, Bet Poavils viņu ar sovim

zvērim aizbīdēja. Trešā dīnā, kad ķēniņa meitu iz juori otvada,

Poavils pīgoaja pī karītis m kad neu valc noace, izsacēle līla kou-

šanoas. Beidzūt Poavils viņam laide zvērus viersā m tī vainu

pīvareja. Bet valc louvei bej īplēss koajā. Ķēniņa meita louves

koaju sasēja ar savu šņoudroanu. Bet turpat kūkā bej īkoaps lau-

pītoajs, kas gribēja ķēniņa meitu precēt. (Ķēniņš savu meitu bej

apsūlējs tam, kas jū atpesteitu nū vaina nogim.) Jis nūlēce nū

kūka m teice iz Poavila: „Kad tu nagribi miert, tad nesīs prū-
juom!" Poavils aizgoaje, ķēniņa meitas gradzanu leidzi paņēms.

Tad laupitoajs ķēniņa meitu aizvede iz pili m izsadeve sevi

par joas gloabēju m jou ūtrā dīnā dzāra dereibas.

Bet Poavils nūraksteija groamatu, īdeve loačam, lai aiznasūt

ķēniņa meitai. Ķēniņa meita groāmatu izlasēja, pasasmēja, paba-
rava loaci m atlaide jū atpakaļ.

Tad Poavils souteja vilku ar groamatu. Keniņa meita izla-

sēja, pasasmēja, pabarāva vilku m atlaide jū atpakaļ.
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Beidzut soiiteja louvu. Ķēniņa meita izlaseja, pasasmēja, pa-

barāva louvu m atlaide jū atpakaļ.

Un patlaban koazas ķēniņa meitai bej soakušoas, m, kod

koazu vīsi nū golda bej nūgoajuši, tad īnoace Poavils ar savim

zvērim. Ķēniņš par tū sasaskaitīs, gribēja jū izsvīst; bet neu pa-

sacēle ķēniņa meita m teice; „Šitis vīrs, ķēniņ, kam tī zvēri pīder,
jir muns gloabējs, bet tis ūtrs jir blēds."

Tad ari Poavils visu izstoastēja m paroadēja tū šņodroanu.

ar kuru ķēniņa meita louvei koaju beja aptinuse. Poavils neu da-

būja ķēniņa meitu par sīvu m dzeivāja laimeigi.

Bet koadureiz Poavils guladams īraudzēja aiz joures guni.

Jis, touleit pīsacēls m nū sīvas aisavadējs, pajēme savus

zvērs m dēvēs iz tū guni. Aiz joures nūnoacs, redzēja, koa koada

rogana golvu īskoaja m iz golda treis gubas utu beja sakroavusa.

Poavilu īraudzējusi, like jam toas uts nūsist. Jis sita pirmū

gubu, bet nūsita savu loaci, ūtru gubu sizdams, nūsita vilku m

trešū gubu sizdams, nūsita louvu. Neu jēme rogana zvērus m Poa-

vili m apreja iz reizes toa, koa tikū vādars napoarpleise.

Neu grīzeisimēs iz vacoakoa dala. Tis ar bej dābejs treis zvē-

rus m, posouli poarstaigoajs, grīzēs iz moajoam. Atnoacs pī toas

prīdes, kur jī aizīdami škāpus bej sodouruši, m atroda, koa Poa-

vila škāps bej sarousējs. Neu jis goaja broali meklēt. Ilgi goaja

— nūnoace pī toas pils, kur Poavila sīva dzeivūja. Poavila sīva,

jū turādama par savu vīru, prasēja: „Kas tur bej aiz joures?"

Mārtiņš, Poavila broals, atbildēja: „Nikoa! — mun vel joaīt."

Un viņš goāja aiz joures. Tur aizgoajs, īraudzēja tū roganu

m toas treis gubas utu m nūmanēja, kas te boušūt nūtics — pra-

sēja roganai: „Atdūd munu broali!"

Un rogana paklauseja un izveme Poavili.

Tad Mārtiņš praseja: „Atdūd muna broāla zvērus!"

Rogana paklausēja un izvēme zvērus.

Tad Poavils un Mārtiņš goaja par jouru iz ķēniņa pili.
_

Tur

Mārtiņš apprecēja koadu līlkunga meitu un Poavils ar ķēniņa

meitu nū jouna turēja koazas.

Es ar' tur beju, edu m dzeru.

16. A. 303. J. Cielava Nogalē. LP, VI, 125, 6.

[Vienam tēvam ir divi dēli mednieki. Viņi iet pasaulē laimi

meklēt un iedur šķēpus kādā kokā par zīmi, kā kuram klājas. Jau-

nākais mežā iemanto vilku, lāci un lauvu un nonāk ar šiem trim

zvēriem sveša ķēniņa zeme, kur ir nolemts ķēniņa meitu atdot

velniem.]
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Tur kādā kalnā dzīvojuši daudz velnu. Jaunākais brālis trīs-

reiz gājis kalnam apkārt, urā! saukdams, tad velni skrējuši no

kalna laukā un glābēja zvēri tos saplosījuši.
[Par kēnina meitas glābšanu jaunākais brālis nu dabū izglābto

meitu par sievu. Reiz kāda ragana nogalina jaunāko brāli līdz ar

viņa zvēriem. Vecākais redz kokā sarūsējušu brāļa šķēpu, iet un

izglābj brāli ar viņa zvēriem.]

17. A. 303. 304. Štrauss Erbēģē. LP, IV, 12, 1. AŠ, 11, 95n.

Vienreiz trīs brāli jāj medīt. Mežā satiek lapsu māti un grib

šaut; bet lapsa lūdzas, lai nešauj — būšot katram vienu lapsēnu at-

dot. Labi. Drīz atkal satiek vilku māti. Šie grib šaut, bet vilku

māte lūdzas, lai nešaujot — būšot katram vienu vilcēnu atdot. Bei-

dzot satiek lāču māti. Šie grib šaut, bet tā atkal lūdzas, lai nešau-

jot — būšot katram vienu lācēnu atdot. Šie ar mieru.

Nu paņem zvērus un jādelē ilgu laiku. Uz reizi gadās trīs

celi. Norunā tā: katrs jāšot pa savu ceļu laimi meklēt, bet te,

pie krustceļa, jāiedurot katram savs nazis ozolā. Ja kurš katrs

pirmais pārjājot atpakaļ, tad lai skatoties, vai brāļu naži spoži,
vai norūsējuši: ja spoži, tad labi, ja norūsējuši, tad jājājot palīgā.

Labi, brāli izšķiras. Jaunākajam brālim gadās pie viena ķē-

niņa nojāt, kam meita vedama uz velnu (pie velna). Viņam ieti-

kās meitu pestīt, tādēļ aizsteidzas ar saviem zvēriem pie velna un

sāk mīties (cīnīties). Velnam gan divpadsmit galvas, bet brālis

ar zvēriem noņem visas galvas, izgriež mēles un saver uz auklas.

Atnāk nu ķēniņa meita — velns jau pagalam. Meita loti priecīga,
tā nezin, kā pateikties; bet brālis to uzrunā par brūti. Šī tūliņ

gājēja. Bet kamēr abi tur runā, ķēniņa sulainis slepus atnācis no-

skatīties, kur meita paliek. Par nelaimi brālim no tālā ceļa uznāk

salds miegs, viņš saka: „Pagaidi, meitiņ, drusku nosnaudīšos,

esmu pieguris, tad iesim pie ķēniņa."
Kamēr brālis iemidzis gul, meitai arī uznāk miegs, viņa aiz-

snaužas. Kamēr meita gul, zvēriem arī uznāk viņi aiz-

mieg. Pa to laiku saulainis klusu pielien, nokauj brāli, nokauj

zvērus, paņem velna galvas un modina ķēniņa meitu, lai taču vien-

reiz nākot pie ķēniņa. Viņš esot izgulējies no tālā ceļa, no velna

cīniņiem, viņa vien nevarot izgulēties. Ķēniņa meita nevar sa-

prast, vai tas sulainis, vai īstenais glābējs. Bet sulainis saka: „Ko
nu vēl neticēt? Tu redzi, ka man velna galvas!"

Pāriet pie ķēniņa, sulainis stāsta atspēries, kā esot mocījies
ar velnu, kamēr divpadsmit galvas noņēmis un viņa meitu izglā-
bis. Ķēniņš tic un nu drīz taisīšot kāzas.

Bet pa to laiku abi vecākie brāli atjājuši pie ozola atpakaļ un

ieraudzījuši jaunākā brāļa nazi norūsējušu. Tūliņ steidzas brāli
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glābt. Meklē, meklē ilgu laiku — beidzot atron pie velna kalna

tik brāļa kaulus un viņa zvēru kaulus. Nu gudro, kā brāli atdzī-

vināt. Beidzot sadomā tā: lāčus sūtīšot pēc spēka, vilkus pēc uz-

ticības, lapsas pēc dzīvības, gan tad brālis ar saviem zvēriem at-

modīšoties.

Necik ilgi — zvēri atpakaļ; abiem lāčiem spēks mutē, abiem

vilkiem uzticība mutē, abām lapsām dzīvība. Ar šīm zālēm sāk

tik nedzīvos kaulus smērēt, un re, pret* vakaru — brālis uzceļas,
zvēri uzlec veseli. Jaunais brālis nu izstāsta, ka sapņos redzējis

viltīgo sulaini ar viņa brūti pie ķēniņa; tas nozīmējot, ka tas tas

vainīgais. Noiet brāļi pie ķēniņa — ja, ir gan tā. Ritu būšot su-

lainim ar ķēniņa meitu kāzas, tādēļ ka izglābis to no velna nagiem.

Brāļi ieiet pie ķēniņa un grib iestāstīt, ka tā nav, bet ķēniņš at-

saka: „Ko nu runājat? Viņam taču velna galvas, kas gan cits tad

izglābis?"

„Labi, labi," jaunākais brālis atbild, „tik to nezinu, vai kada

galva var bez mēlēm būt."

„Ne, bez melēm gan nevar but!"

„Tebe dcl! Bet, ače, kur meles man, vai vel neticēsit?"

Tagad ķēniņš tic un atdod jaunākam brālim savu meitu; bet

sulaini liek ar zirgiem saraustīt.

18. A. 303. J. Gobziuš Durzupē. Jk r. V, 11, 65. LP, VII. 11. 2. f, 9.

AŠ, 11, 950.

Kādu vīru nodeva zaldātos. Mājā viņam palika sieva un

ķēve. Sievai piedzima divi dēli un ķēvei atnesās divi kumeļi.

Tēvs, mājā pārnācis, novēlēja katram dēlam vienu kumeļu. Dēli,

pieauguši, sacījās jāt paši sevim maizi pelnīt. Tēvs viņus atlaida

un iedeva katram 100 rubļu naudas. Viņi jāja un nonāca pie
krusta ceļiem, kur tie šķīrās. Šķirdamies viņi uzlika uz ceļa rā-

dītāja staba glāzi ar ūdeni teikdami: „Kas pirmais atjās un at-

radīs glāzē ūdeni sarkanu, tas zinās, ka otram gājis slikti."

Viens nu jāja uz kreiso, otrs uz labo pusi. Pirmais jāja, jāja

un bija pagalam novārdzis, jo karsta saule to bija svilināt svili-

nājusi; viņš nebija visu dienu ne maizes kumosa, ne ūdens pilī-
tes baudījis. Te viņš satika vecu vīriņu, kas prasīja: „Zēn, kā-

dēļ tu tāds noskumis? Kas tev kaiš?"

Zēns atbildēja: „Kā man nebūs noskumt? Ne pašam, ne zir-

gam nav nekāda ēdamā. Karstā saulē visu dienu jājuši, neesam

baudījuši ne maizes kumosa, ne ūdens pilītes."

Vīriņš sacīja: ..Nekaujies ar bēdām! Pajāsi_ vēl kādu gaba-

liņu, sasniegsi auzu lauku, tur būs arī maize, paēd pats un palaid
savu zirgu auzu laukā."
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Zēns jāja tālāk un atrada visu, kā vīriņš_sacījis; paēda pats,

paēdināja savu zirgu un atspirdzinājies, uzņēma no jauna savu

ceļu. Bet otrā, trešā dienā viņam gāja tāpat un atkal vecais vī-

riņš to izglāba no izsamišanas, teikdams: „Pajāsi vēl kādu gaba-

liņu, sasniegsi auzu lauku, tur būs arī maize. Paēd pats un pa-

laid savu zirgu auzu laukā."

Katru reizi vecīša vārdi piepildījās. Beigās viņš iejāja kādā

pilsētā, kas bija apklāta melniem deķiem. Viņš prasīja laudim:

~Kas jums par bēdām?"

Tie atteica: „Ka lai neesam noskumuši? Rītu ķēniņam jādod
čūskai vecākā princese."

Zens jāja uz to vietu, kur čūska teica, un iegāja veca bū-

diņā, kur kāda ragana mājoja. Tā viņam noprasīja: „Zēn, ko tu

meklē?"

Viņš atbildēja: „Nacu princesi izglābt no čūskas."

Vecene sacīja: „Cs tev gan zobenu došu; bet tas jau tev būs

par lielu!"

ledeva viņam arī zobenu; bet tas bija tiešām tik smags, ka

zēns viņu nevarēja ne pakustināt. Vecene zēnam iedeva stip-

ruma zāles un nu tas varēja zobenu viegli vicināt. Viņš kāpa

zirgam mugurā, bet tagad zirgs viņu nevarēja panest un zemē ie-

grima līdz ceļiem. Vecene sacīja: „Pagaidi, pagaidi, es iedošu

tavam zirgam ko uz balta šķīvja."

Zirgs, auzas ēdis, gāja dancodams uz priekšu. Patlaban jau
tuvojās stalmeistarS, kas veda princesi uz ezeru. Princese lūdza

zēnam, lai ļaujoties galvu paieskāt. Viņa ieskāja un ieraudzīja,
ka ūdens ezerā sāka viļņoties. Nu sāka tā kliegt un brēkt un

vaimanās iedūra zēnam ar nazi galvā. Viņš pacēlās un sacīja:

„Vai es tāpēc nācu tevi glābt, ka tu man iedurtu ar nazi galvā?"

Tas nu leca zirgam mugura un jāja čuskai_ pretī. Čūska, ar

daudz galvām, viņu ieraudzījusi, sacīja: „Atpūt celu!"

Viņš atteica: „Puti tu pati ceļu, jo tu esi kara uzsācēja.

Čūska nu pūta un izpūta celu no svina pusversti garu. Zēns

pūta un izpūta celu no vara versti garu. Nu krita abi kopā. Zēns

nocirta čūskai visas galvas, izgrieza mēles un iebāza tās tašā,
bet galvas palika apakš akmeņa. Tad tas gāja atpakaļ uz pil-
sētu, zobenu atdevis raganai.

Še viņš dzirdēja, ka ķēniņam bija čūskai jāatdod arī viduvējā

princese un jāja tādēļ atkal uz ezeru. legājis pie raganas, tas

dabūja atkal zobenu, zāles un zirgam auzas. Princese atkal lūdza,
lai tas ļaujot viņai galvu paieskāt. Viss atkārtojās kā pie vecā-

kās princeses. Čūska pūta un izpūta celu no vara pusversti garu;

zēns pūta un izpūta celu no sudraba divi verstis garu. Kautiņš
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sakas ar čūsku un beidzas, ka pirmo reizi. Zobenu raganai atde-

vis, viņš jāj uz pilsētu.

Te tas dabūja dzirdēt, ka ķēniņam bija jāatdod čūskai ari jau-
nākā princese. Viss atkārtojās, kā abās pirmās reizēs. Čūska nu

pūta un izpūta celu no vara versti garu; zēns pūta un izpūta celu

no zelta trīs verstes garu. Nu sakrita atkal abi kopā un kautiņš

beidzās, kā abas pirmās reizes. Atpakaļ jājot, tas piejāja pie ra-

ganas. Vecene iznāca ārā un prasīja: „Zēn, kā tev nu gāja?"

Viņš atbildēja: „Ko tu gribi, veca ragana?"

Šī uzsita ar autiņu zirgam uz nāsim un viņš palika ar visu

zirgu par akmeni. Pa tām starpām jāja otrs brālis atpakaļ, bet

— ūdeni sarkanu glāzē atradis, viņš uzņēma tūdaļ brāļa celu un

sasniedza arī to pilsētu, kur brālis bija iegājis. Viņš prasīja vie-

nam, otram, vai neesot redzējuši tādu un tādu cilvēku. Viņam

atbildēja: „Te bija gan tāds vīrs, bet kur tas palicis, to nezinām."

Zēns jāja tālāk. Žēlabas brāļa dēl viņu pārņēma un tas sāka

gauži raudāt. Te satika viņš vecu vīriņu, kas viņam prasa: „Zēn,

kāpēc tu raudi?"

Zens atbildēja: „Ka nu neraudāšu? Man brālis ir pazudis."

Vīriņš teica: „Tavs brālis ir par akmeni palicis. Pajāj kādu

gabaliņu un tu redzēsi vecu būdiņu, ieej tur iekšā un nozodz to

autiņu, kas uz galda ir. Kad vecene iznāk ar tevi runāt, tad aiz-

velc viņai ar autiņu gar muti un teic: „Paliec tu pati par akmeni!"

Nu noej pie tā akmeņa un apvelc tam trīs reizes ar autiņu ap-

kārt, tad akmens paliks par cilvēku."

Zens jāja un uzgāja būdiņu, nozaga autiņu, to aizvilka vece-

nei gar muti un sacīja: „Paliec tu pati par akmeni!"

Vecene palika par akmeni. Nu viņš apvilka akmenim trīs

reizes ar autiņu apkārt. Akmens cēlās augšā un tas bija viņa
brālis.

Pa tam bija stalmeistars nozvērējies, ka viņš esot izglābis
visas princeses. Ķēniņš taisīja lielas kāzas, arī abi brāli nogāja

uz kāzām un pirmais no viņiem teicās, ka viņš īsti tas, kas prin-

ceses izglābis. Stalmeistars to neatzina. Princeses liecināja, ka

viņu glābējam vajagot būt rētām galvā. Nāca pārmeklēšana, kur

izrādījās, ka stalmeistaram viņu nebija, bet ka_ pie zēna gan tās

atradās. Viņš nu parādīja čūsku mēles, uzmeklēja to akmeni, zem

kā tas čūskas galvas paglabājis, un lika, lai stalmeistars to no-

veļot, bet šis nevarēja viņa ne pakustināt, turpretim zēns to ar

vienu roku pacēla un parādīja ķēniņam čūsku galvas. Keniņš

nu viņam ļoti pateicās un deva tam daudz daudz naudas; bet

brāli jāja uz savu tēva zemi, pie tēva un mātes un palika tur

dzīvojot.
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Reiz dzīvoja mazā būdiņā vecs zvejnieks ar savu sievu.

Viņiem nav neviena bērna, bet tie loti vēlas, kaut būtu kāds bēr-

niņš. Vienreiz vecais zvejnieks ezerā izzvejojās cauru dienu,

neķērās nekā. Bet pašā beidzamā lomā izvelk divas zelta ziv-

tiņas. Tūliņ pārnes sievai, lai cepot. Sieva ieliek zivtiņas gultā

un apsedz domādama, lai, lai — uzkuršot papriekšu uguni, lai ie-

degas, tad ņemšot izķidīt un tūliņ cepšot. Bet kamēr šī tur uguni

sabiksta, iepūš, aiziet labs laiks. lenāk nu pēc zivim — nav

vairs apakš segas. Zelta zivtiņu vietā divi puisēni gadījušies.
Vai akls! vecenei nu tāds prieks, tāds prieks — vecuma galā tādā

mantā iedzīvojušies. Bērniņi, un vēl divi uz reizi! Un no tās

dienas abi divi kā veci bērni šūpuļa galā vien; kur bijuši, kur ne-

bijuši — šūpuļa galā vien. Kas tik tas gardākais kumoss, to paši
vairs neēda — puisēniem jādodot, lai pašiem, kā pašiem. Un tad

auga arī abi puisēni tīri acim redzot. Nebija aiztecējuši labi ne

desmit gadi, kas tie jau bija par zaļoksniem zēniem.

Bet vienu dienu vecais zvejnieks iejautāsies: „Dzirdiet, mani

dēli! laiks vienreiz aprunāties. Sakait tā no tiesas, kādā amatā

lai jūs izmācu? Vai tai pašā zvejnieku amatā?"

„Ne, ne,_tēt! mums tīkas par mediniekiem. Dod mums šau-

jamo, laid mūs mežā — mēs mācīsimies par mediniekiem!"

„Labi, mani dēli! labi! Še jums katram šaujamais, še arī

katram sunītis, cita laimīgi!"

Dēli aiziet mežā. Nu šauj, nu mācās labu laiku. Gandriz

jau būtu amats rokā, te gadās ķibele. leklīst ar visiem saviem

suņiem tādā biezienā, kur pilnīgi katram jāapmulst. Un kas tas

trakākais, ēst arī vairs nav nekā. Vai tas nu ir redzēts, ko nu?

Sarunā: vilks dzīvību, kā varēdami, bet noskumt tik ne! Un bija
labi. Necik ilgi — skrien divas stirnas garām. Dēli tūliņ šaut,
lai dabū est; bet stirnas lūdzas: „Nešaujat, nešaujat mūs, iesim

jums līdz bēdu dienās palīdzēt!"
Labi. Necik ilgi, satiek divus vilkus. Šie tūliņ šaut, bet

vilki lūdzas: „Nešaujat, nešaujat, iesim jums līdz bēdu dienās

palīdzēt!"
Labi. Necik ilgi, satiek divus zaķus. Šie tūliņ šaut, bet zaķi

lūdzas: „Nešaujat, nešaujat; iesim jums līdz bēdu dienās palī-
dzēt!"

Labi, nu katram brālim savi zvēri: suns, stirna, lapsa, vilks

un zaķis —nu var tālāk iet. let, jet — pienāk krustceļš. Tā

nebūšot nekas — iešot katrs ar zvēriem uz savu pusi, tik jāie-
durot ozola katram brālim savs nazis, ja vienam, vai otram ga-
doties atrak atpakaļ tikt, tad lai paskatoties, ko naži rāda. Ja
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brāļa nazis spožs, tad būšot laime ieticis, ja norūsējis, lai tad

steidzoties palīgā no nelaimes pestīt.

Labi, ta nu izšķiras, katrs pa savu ceļu aiziedami.

Otrā dienā vēlā vakarā pirmais brālis mežā ierauga mazu

uguntiņu, pie uguntiņas sēž vecene un sildās. Pirmais brālis

parunā vecenei, vai nebūšot ļaut viņam ar saviem zvēriem ari

pasildīties.

„Ja, ja, dēli — sildāties vien, bet atvēli tik man savus zvē-

riņus paglaudīt."

Kādēļ ne? Lai glaudot. Bet līdz vecene paglauda zvēri-

ņus, tie paliek par akmeņu stabiem. Pirmais brālis dusmīgi pie-

skrien klāt: kā viņa tā varot darīt? Bet tai pašā acumirklī ve-

cene arī paglauda pirmo brāli: šis ar paliek par akmeņa stabu.

Otrs brālis otrā dienā iziet laimīgi mežam cauri un salīgst

pie vienaķēniņa ar visiem saviem zvēriem par avju ganu. Tur šim

ķēniņam īsi priekš tam bija mirusi ķēniņiene; un tā — nezin kādēļ
— bija atvēlējusi savas trīs rrteitas velnam._ Ķēniņam par to gauži

sāp sirds, bet nekā darīt. Tā kā ritu vecākai meitai jau ceļš pa

kājām pie velna. Tik otram brālim tas tā ērmoti izliekas.

„Tīšā prātā ietu tādu labu dvēseli velnam atdot. Pasakas, ko

vēl nedzirdi! Pag, pag, paraudzīšu labu pavalga tiesu velnam

pie mielasta."

Un ta otrs brālis klusītiņām sak tik ar saviem zvēriem labu

zobiņu kalt. Sastrādāja visu nakti.

No rīta ķēniņa kučieris ved vecāko meitu velnam taisni tur

garām, kur otrs brālis avis gana.

„Kur tad nu?" avju gans uzprasa.

„Kur tad citur, ka pie velna!" kučieris zobodamies atsaka,

„vai tu arī negribi velna ilksis pabaudīt, ko?"

„Gribu gan!" otrs brālis atteic un iet ar saviem zvēriem ve-

dējam pakal.
Kučieris doma: „Tads trakulis nav pieredzēts, pats skrien

velnam rīklē!"

Nu brauc labu gabalu, uz reizi pietura pie vienas upes — te

būšot tā vieta. Vecākā ķēniņa meita izkāpj no ratiem raudā-

dama, lai kučieris glābjot, lai neļaujot velnam apēst! Bet kučie-

ris atbēg ar visiem zirgiem no upmalas nost. Viņš jau neiešot ar

plikam rokām velnam klāt ķerties! Un tai pašā brīdī nāk arī velns

no upes ārā ar veselām trim galvām, taisīdamies meitu apkampt.
„Pij!" Otrs brālis uzsauc saviem zvēriem. Un tūliņ zvēri

velnam no visām pusēm virsū un — tas nebīja ne apskatījies —

šņaukt! brālis velnam ar zobiņu jau nocirtis galvu; šņaukt! otra,

trešā nost. Otrs brālis izņem no velna galvām mēles, ieliek tar-

biņā, un ne vārda nesacījis, aiziet pie savām avim.



421

Bet kučieris, tas nu bija virā! Tūliņ pie ķēniņa meitas klāt:

„Vai tu redzi, kā mēs tevi izglābām! Tik nesaki ķēniņam, ka avju

gans ari te bijis, citādi uz ceļa tevi nolietāšu. Ja prasa, atsaki īsi:

kučieris aizveda kučieris pārveda, kučierim vien lai patencina!"
Neka darīt — meitai jāapsolās melot, ja grib dzīva parkļut.
Treša diena kučieris ved vidējo meitu velnam, taisni tur ga-

rām, kur otrs dēls avis gana.

„Kur tad nu?"

„Kur citur, ka pie velna. Vai tu arī gribi velna ilksis pār-

baudīt?"

„Gribu gan!" otrs brālis atteic un iet ar zvēriem līdz.

Kučieris doma: „Tads trakulis nav pieredzēts. Tadel ka

vakar palaimējies — grib šodien atkal velnam rīklē skriet."

Uz reizi_ pietura pie upmalas. Vidējā kēnina meita izkāpj no

ratiem raudādama, lai kučieris glābjot, lai nejaujot velnam apēst!
Bet kučieris atbēg ar_ visiem zirgiem no upmalas nost, viuš jau

neiešot ar plikām rokām velnam klāt ķerties! Un tai pašā brīdī

nāk arī velns no upes ārā ar veselām sešām galvām, taisīdamies
rrteitu kampt.

„Pij!" otrs brālis uzsauc saviem zvēriem. Un tūliņ zvēri

velnam no visām pusēm virsū un — tas nebija ne apskatījies —

šņaukt! šņaukt! velnam ar brāļa zobiņu visas galvas nost. Otrs

brālis izņem no velna galvām mēles, ieliek tarbiņā un, ne vārda

nesacījis, aiziet pie savām avim.

Bet kučieris, kas tas tagadin par vīru! Tūliņ pie ķēniņa mei-

tas klāt: „Vai tu redzi, kā mēs tevi izglābām! Tik nesaki ķēni-

ņam, ka avju gans arī te bijis, citādi uz ceļa tevi nolietāšu. Ja

prasa, atsaki īsi: kučieris aizveda, kučieris pārveda, kučierim

vien lai patencina!"

Neka darīt — meitai jāapsolās melot, ja grib dzīva parkļut.

Treša diena kučieris ved jaunāko meitu velnam, taisni tur

garām, kur dēls avis gana.

~Kur tad nu?" otrs brālis ieprasās.

„Kur citur, ka pie velna. Vai tu arī gribi velna ilksis pa-

baudīt?"

„Gribu gan!" otrs brālis atteic un iet ar zvēriem vedējam līdz.

Kučieris domā: „Tāds trakulis nav pieredzēts! Tādēļ ka vakar

un aizvakar palaimējies, grib šodien atkal velnam rīklē skriet."

Uz reizi pietura pie upmalas. Jaunākā ķēniņa meita izkāpj

no ratiem raudādama, lai kučieris glābjot, lai neļaujot velnam ap-

ēst. Bet kučieris atbēg ar visiem zirgiem no upmalas nost, viņš

jau neiešot ar plikām rokām velnam klāt ķerties! Un tai pašā brīdī

nāk arī velns no upes ārā ar veselām deviņām galvām, taisīdamies

meitu kampt.
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„Pij!" otrs brālis uzsauc saviem zvēriem. Un tūliņ zvēri no

visām pusēm velnam virsū un — tas nebija ne apskatījies —

šņaukt! šņaukt! velnam ar zobiņu visas galvas nost. To redzē-

dama, jaunākā ķēniņa meita iedod, kā kučieris neredz, izglābē-

jam savu gredzenu. Šis paņem tencinādams gredzenu, izgriež

velna galvām mēles un aiziet pie savām avim. Bet kučieris, kas

tas tagad par vīru! Tūliņ pie jaunākās ķēniņa meitas šurp:

„Vai tu redzi, kā mēs tevi izglābām! Tik nesaki ķēniņam, ka

avju gans arī te bijis, citādi uz ceļa tevi nolietāšu. Ja prasa, atsaki

īsi: kučieris aizveda, kučieris pārveda, kučierim vien lai paten-

cina!"

Neka darīt — jāapsolās melot, ja grib dzīva parkļut.

Mājā ķēniņš šodien bez gala priecīgs; viņš apkampj kučieri

sacīdams: „Visas manas meitas tu izglābi, še tev jaunākā meita

par sievu, dzīvo laimīgs! Bez tam vēl atdošu pusi no savas

valsts."

Labi, trešajā dienā kučierim ar jaunāko meitu kāzas. Ko nu

avju gans darīs? Nekas, viņš apģērbjas par nabagu un ielīdīs

arī kāzu namā. Kučieris patlaban nes savai brūtei dzēriena

kausu. Nabags lūdzas iedot viņam arī kādu malciņu nodzerties,

šis nedod. Bet brūtei, tai labāka sirds, tā nodzeras pati un nesīs

arī nabagam. Nabags nodzerdamies, nemanot iemet kausā to

gredzenu, ko upmalā no jaunākās meitas dabūjis. Brūte, ierau-

dzīdama gredzenu dibinā, nes tēvam rādīt, ka tas nabags, kas

gredzenu iemetis, esot viņas īstenais glābējs. Ķēniņš īsti negrib

ticēt, bet brūte saka: „Ja ar gredzenu vien nepietiek, tad lai iz-

šķir mēles. Kuram no abiem būšot nokauto velnu mēles, tas bū-

šot īstenais."

„Labi!" ķēniņš atsaka, „tas pareizi! Nu, kučier, vai tev ir

mēles?"

Neesot viņam!

„Nu, nabags, vai tev ir?"

„Cik vajaga, tik ir!" nabags atbild un izber visas astoņpad-
smit no savas tarbiņas. Kučieris paliek bais. Bet ķēniņš saka:

„Velkat tam übagam zelta drēbes mugurā un salaulājat viņu
ar manu jaunāko meitu; bet kučieri, šo viltinieku, tūliņ sarau-

stāt ar zirgiem!"
Otrs brālis nu apņem jaunāko ķēniņa meitu un pēc kāzām

vecais ķēniņš tam vēl atdod pusi no savas valsts. Viņš dzīvo

laimīgs.
Bet pēc kāda laika otram brālim iešaujas prātā iet parau-

dzīt brāļa nazi, vai norūsējis, vai spožs. Aiziet — pirmā brāļa

nazis pavisam norūsējis. Nekā darīt — paņem savus zvērus un iet

brāli meklēt. Meklē, meklē — nekur dabūjams, nekur sadze-

nams.
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Te veļa vakara ieraudzīs mazu uguntiņu, pie uguntiņas sež

vecene un sildās; blakus ugunij atkal daži akmeņu stabi.

„Kas tie par stabiem?" otrs brālis uzprasa.

„Lauji, dēliņ, man plaglaudīt savus zvēriņus, tad pateikšu,
kas tie par stabiem."

„Ne, tev jāsaka tulin; mani zvēri nav glaužami!"

„Lauji mazākais tevi pašu paglaudīt, tad teikšu."

„Ne, tev jāsaka tulin, citādi, ače, kur mans zobins jau gaida!"

„Vai dēliņ, necērt, necērt, teikšu, teikšu. Tie stabi ir tavs

brālis ar zvēriem."

„Skat, viens cilvēks, ko tāda ragana manam brālim noda-

rījusi! Tūliņ uz karstām pēdām atdzīvināsi viņus, jeb mans zo-

bins runās bargumā!"

„Necert, necērt — bus, bus!"

Un vecene tik uzsit katram stabam ar plauksti, tūliņ pirmais
brālis ar saviem zvēriem atdzīvojušies. Bet tai pašā brīdī brāļa
zvēri piktumā uzkrīt vecenei; otra brāļa zvēri pieskrien vēl pa-

līgā un tad saplosa veceni gabalos.

Pirmais brālis mīli apkampj otru brāli par labo sirdi, bet

otrs brālis atsaka: „Nekas, nekas, brālīt, nav ko pateikties! Stei-

dzies labāk, cik ātri vien vari savu laimi meklēt, jo es savu esmu

sasniedzis; tu tik vien vēl ne, tādēļ, ka aklā nelaimē iestigsi."
Labi, abi brāli atkal izšķiras. Pirmais aiziet laimi meklēt,

otrs pie savas sievas ķēniņa pilī.

Pirmais brālis iet, iet — nekur laimi sameklēt. Bet uz vienu

reizi ierauga lielu dzelzs kalnu.

„Pag!" viņš doma, „jārauga, kas tad tas par kalnu!"

Pieiet klāt — ja, dzelzs, kas dzelzs un pašā kalna apakšā
lielas dzelzs durvis, tā kā vārti. Pirmais brālis pieklauvē. Iznāk

vecene, durvis atslēgdama.

~Vai, dēliņ, kur tu gribi še iežņaugties? leiesi, ka cilpas.
Pārnāks mazais velns ar lielo velnu, gan tad redzēsi, ja netici."

„Nekas, vecenīte, nekas! laidi tik mani ar zvēriem iekšā, gan

jau izdarīsimies. Bet saki, kas tas par zobiņu te durvim iekšpusē

piekabināts?"

„Tas, redzi, pieder pie šīs nogrimušās pils; abi velni, pili no-

gremdēdami, nogremdēja arī šo zobiņu. Viņš bij brīnum spožs
un ass, šis zobins. Ja tik spēji viņu cilāt, tad varēsi gan brīnumus

ar viņu izdarīt."

Pirmais brālis rauga zobiņu cilāt. Ir gan smags, tomēr pa-

cilāt var, kā vien spēkus saņem. Nu paņem zobiņu un jes dzi-

ļāki. leiet nogrimušajā pilī, tur pašā istabas vidū teļš lēkā.

„Kas tas par teļu?"
„Redzi, šī pils viņos laikos piederēja ķēniņam, un šis teļš ir

ķēniņa meita, ko velni par teļu nobūruši."
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Un kamēr šie tur ta runa, nak abi velni, lielais un mazais, pa

durvim iekšā.

„Ko tu ar tādiem zvēriem te ložņa?'' ta velni uzbļauj.

„Ko ložņāju? Meklēju jūs abus!" pirmais brālis atbild, iz-

celdams zobiņu. Bet velni tai pašā brīdī kā negudri brālim virsū.

„Pij!" brālis tik iesaucas, un tā zvēri, kas nestiprāks, tas maza-

jam velnam virsū, kas stiprāks, tas lielajam virsū. Bet brālis ar

zobiņu arī negaida, cērt, lai no tiesas saprot.

Viens divi — abi velni gul kā zuši garšļaukus. Paiet vēl

tāds brītiņš — izdziest šie. Bet līdz ko izdzisuši, te dzelzs kalns

nodreb līdz pamatiem un pils izceļas virs zemes ar visu brāli,

ar visiem zvēriem. Un ko domāt — teļš tomēr istabas vidū pār-
vērties par daiļu, daiļu ķēniņa meitu. Otra brāļa vārdi nu piepil-
dās. Pirmais brālis, ķēniņa meitu ieraudzīdams, bija sasniedzis

arī savu laimi. Viņš apprec izpestīto ķēniņa meitu un dzīvo pilī

laimīgi jo laimīgi.

20. A. 303. Bau manis Nīcā. LP, VI, 125, 25. AŠ, 11, 95r.

Vienreiz viens vīriņš brauca Liepājā un, gar jūru braukdams,

ieraudzīja pašā jūrmalas malā zelta līdaku. Viņš domāja, vedī-

šot Liepājā un pārdošot. Labi. Un kad aizbrauca Liepājas ga-

tuves galā, tad līdaka sāka teikt: „Vīrs, vīrs, kur tu mani vedīsi?

Vedi mani mājās, nokauj mani! Trīs asiņu piles ielāsini savā

dārzā, trīs asakas iedur klēts sienā, trīs kumosus iedod savai sie-

vai, trīs savam zirgam, trīs savam sunim!"

Labi. Viņš darīja ta: ielasinaja asinis, iedūra asakas, iedeva

kumosus sievai, zirgam un sunim.

Tad vīriņš gāja dārzā un skatījās, kas tur labs būs? Un

dārzā bija tai vietā, kur asinis ielasinājis, trīs rozes; klēts sienā

bija trīs zobeni; sievai bija trīs dēli, zirgam trīs kumeļi, sunim trīs

kucēni.

Tad tas viens dēls apjoza to vienu zobenu, pasauca vienu ku-

cēnu biedros, uzkāpa vienam kumeļam mugurā un sacīja uz sa-

viem brāļiem, kā arī vecākiem: „Es jāšu pasaulē! Ja tā rozīte

vītīs, tad negaidāt mani; bet ja rozīte zaļos, tad gaidāt pārjājam
mani."

Viņš aizjāja. Jāja, jāja dienām, naktim — uzjāja_vienu mežu;

tur bija uguns, aiz uguns sēdēja veca sieviņa. Tad tēva dēla suns

sāka ņurdēt, zirgs saslieties kājās; bet sieviņa teica: „Dēliņ mīļu!

apsauc savu sunīti!"

Viņš apsauca sunīti; un tad ta sieviņa aprija tēva delu ar zo-

benu, zirgu un suni.

Bet maja tevs iegāja dārza rozīti skatīties — atrada rozīti

vītušu. Nu otrs dēls apjoza otru zobenu, paaicināja otru sunīti
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biedros, uzlēca otram kumeļam mugurā un aizjāja pasaulē brāta
nedienas meklēt. Jāja, jāja, dienas, naktis — uzjāja vienu mežu;

tur bija uguns, aiz uguns sēdēja veca sieviņa. Tad tēva dēla

suns sāka ņurdēt, zirgs slieties kājās, bet sieviņa teica: „Dēliņ
mīlu! apsauc savu sunīti!"

Viņš apsauca; un tad ta sieviņa aprija teva delu ar zobenu,

zirgu un suni.

Bet māja tevs iegāja dārza rozīti skatīties — atrada rozīti

vītušu.

Nu trešais dēls apjoza trešo zobenu, paaicināja trešo sunīti

biedros, uzlēca trešam kumeļam mugurā un aizjāja pasaulē brāļu
nedienas meklēt.

Jāja, jāja, dienas, naktis — uzjāja vienu mežu; tur bija uguns,

aiz uguns sēdēja veca sieviņa. Tad tēva dēla suns sāka ņurdēt,

zirgs saslieties kājās, bet sieviņa teica: „Dēliņ mīlu! apsauc savu

sunīti!"

Bet trešais dēls domāja: „Kad tikai tu man neesi nogalinājusi
brāļus?" un neapsauca vis sunīti, vēl sacuidīja labi un suns tūdaļ

saplosīja sievu. Bet apakš sievas atradās purvs un nu no purva

pa to vietu, kur šī sēdējusi, iznāca kā pa alas caurumu abi brāli

ar zobeniem, zirgiem, sunīšiem — visi dzīvi.

21. A. 303. 313. A. Ler c h i s-P uškaitis Džūkst e-P ienavā.

LP, I, 110. AŠ, 11, 955.

Divi brāli iet medīt. Meža tie satiek suni. Vecākais brālis

prasa jaunākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" suns atbild. „Es jums došu katram trīs

kucēnus: tiem abiem pirmajiem vārds Kampējs, tiem otriem Lau-

zējs, tiem trešajiem Dzelzsšķaidis. Kad pirmie kamps, tad putēs;

kad otri lauzīs, tad krakšķēs; kad trešie šķaidīs, tad škīdīs."
Labi. Pec brītiņa tie satiek vilku. Vecākais brālis prasa

jaunākajam: „Vai šaušu?"

_„Nešauj vis mani!" vilks atbild. „Es jums došu katram vienu

vilcēnu. Tie būs labi odēji."
Labi. Pec brītiņa tie satiek laci. Vecākais brālis prasa jau-

nākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" lācis atbild. „Es jums došu katram vienu

lācēnu. Tie būs labi līdēji."
Labi. Pec brītiņa tie satiek lusi. Vecākais brālis prasa jau-

nākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" lūsis atbild. „Es jums došu katram vienu

lūsēnu. Tie būs labi skrāpētāji."
Labi. Pēc brītiņa tie satiek lapsu. Vecākais brālis prasa

jaunākajam: „Vai šaušu?"
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„Nešauj vis mani!" lapsa atbild. „Es jums došu katram vienu

lapseņu. Tie būs vareni dakterīši."

Labi. Pēc brītiņa tie satiek briedi. Vecākais brālis prasa

jaunākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" briedis atbild. „Es jums došu katram

vienu briedēnu. Tie būs labi nesēji."
Labi. Pec brītiņa tie satiek stirnu. Vecākais brālis prasa

jaunākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" stirna atbild. „Es jums došu katram

vienu stirnēnu. Tie būs labi skrējēji."
Labi Pec brītiņa tie satiek zaķi. Vecākais brālis prasa jau-

nākajam: „Vai šaušu?"

„Nešauj vis mani!" zaķītis atbild. „Es jums došu katram

vienu zaķēnu. Tie būs labi bēdzēji."
Nu brāli paņem katrs savus zvērus, savus palīgus un tad

domā izšķirties. Bet iekāms šķiras, tie norunā lielajā ozolā katrs

savu nazi iedurt; ja kāds no abiem atgrieztos un atrastu brāļa

nazi norūsējušu, tad tā ir zīme, ka brālim nelabi klājas; ja spožu,
tad zināms vislabāki. Vecākais brālis iet apkārt; jaunais tiešām.

Otrā dienā vecākais brālis notiek kādā pilī. Pils tīri izmirusi:

vairāk ne dvēselītes iekšā, kā tikai viena vienīga meiča.

„Meitiņ, masiņ, kur tad citi ļaudis?"

„Citi ļaudis skrēja baltajam briedim pakal un palika par ak-

meņiem; ari tētiņš ta aizgāja."

„Ja, ja, meitiņ, tie skrēja bez palīgiem, bet man palīgu čum

un kust, gan briedi noķeršu."

Iziet ārā — ja — baltais briedis velk gar pili garām; šis ar

saviem palīgiem pakal. Uz reizi baltais briedis pazūd. Vecākais

brālis nu pacel acis uz augšu un ierauga vecā apsē nejauku ra-

ganu. „Nāc zemē, vecā ragana, jeb es sūtīšu savu lāci pakal,

lai nones tevi ar godu!"

„lešu, iešu; atvēli tik man ar šo stibiņu taviem biedriem pie-

sist, lai viņi man neiekož."

Šis atvel; bet tikko ragana ar stibiņu piesit, te visi zvēri, visi

palīgi ar visu vecāko brāli paliek par akmeņiem.
Pēc laba laika jaunākais brālis atnāk pie ozola_ atpakaļ un

ierauga sava brāļa nazi pavisam norūsējušu. Viņš tūdaļ griežas

atpakaļ brāli meklēt un nonāk taī pašā pilī, kur viena vienīga

meiča.

„Meitiņ, māsiņ, kur tad citi ļaudis?"

„Citi ļaudis skrēja baltajam briedim pakal un_palika par ak-

meņiem. Reiz atnāca pat kāds jauneklis ar visādiem: zvēriem,

palīgiem un domāja briedi noķert; bet kas to deva, — palika tā-

pat par akmeņiem."

„Tas mans brālis, tas mans brālis, ka lai viņu atpestīju?"



427

„Brāli tu neatpestīsi, pesties tikai labāk pats no šejienes

vaļā un, ja būtu iespējams, nem mani arī līdz. Tu, puisīt, nezini,

kas tur viņā apsē par raganu. Ar vienu vārdiņu, mazu irbulīti,

viņa pārvērš tevi, mani un tavus zvērus par mūžīgiem akmeņiem.
Un tā raudzīs arī atriebties, ja tik izzinās, ka tevi te pieturu.
Bēgsim, puisīt, pie laika!"

Jaunākais brālis nu uzkāpj vilkam mugurā, paņem meiču

klēpī un bēg. Te zeme sāk dimdēt un ragana jož pakal. Jaunā-

kais brālis redz, ka ar vilku neaizbēgs; viņš atstāj vilku un uzlēc

ar meiču lācim mugurā. Bet ragana nāk ir tagad vēl tuvāk un

tuvāk. Jaunākais brālis nu uzlec ar meiču briedim mugurā. Bet

ragana nāk ir tagad vēl tuvāk un tuvāk. Zaķītis gan bēg, ko tik

māk; stirniņa lobj pārtiešu vien, pārtiešu vien, cik tik spēj vilciņš,

lāciņš, lapsiņa pa ciņu ciņiem, ka veļas vien. Lūsiņš, līkkājītis,
klejo klupdams, krizdams; tik Kampējs, Lauzējs, Dzelzsšķaidis
zobus vien griež. Tomēr, ko šie vieni? Arī briedis, nesējs, beigu

beigās nomana, ka ragana čaklāka par visiem. Viņš saka uz

jaunāko brāli: „Paberzē manu labo ragu, tad tur iznāks suseklī-

tis. Šo suseklīti svied pār kreiso plecu, tik neskaties atpakaļ!"
Jaunākais brālis pārsviež suseklīti pār kreiso plecu un, re,

aiz muguras ronas biezum biezi, zilum zili meži. Ragana tomēr

izēdas ir tiem cauri. Briedis nu saka uz jaunāko brāli: „Paberzē
manu labo ragu, tad tur iznāks galodīte. Šo galodīti svied pār

kreiso plecu, tik neskaties atpakaļ!"
Jaunākais brālis pārsviež galodīti pār kreiso plecu un, re,

aiz muguras ronas lielum lieli, augstum augsti klinšu kalni. Ra-

gana tomēr pārvelkas ir tiem pāri. Briedis nu saka uz jaunāko
brāli: „Paberzē manu labo ragu, tad tur iznāks lakatiņš. Šo la-

katiņu svied pār kreiso plecu, tik neskaties atpakaļ!"
Jaunākais brālis pārsviež lakatiņu par kreiso plecu un, re,

nu gadās aiz muguras uguns upe. Pār šo upi ragana netiek pāri.
Jaunākais brālis nu nokāpj no brieža un atpūšas. Tomēr ilgi

arī nevar vis pūsties, jo jātaisa taču kāda būdiņa, kur pārgulēt.

Tagad visi pie darba. Ak tu žēlīgais, kur tas arī ātri gāja: viens

nesa, otrs svieda, trešais cēla, ceturtais vilka, piektais lika, ses-

tais juma.

Kad visi apgulušies, tad briedis izved jaunāko brāli laukā un

saka: „Tagad nokauj mani un aproc manu galvu apakš sliekšņa,

manu rumpi apakš grīdas. Še tev tagad šis prieviets, to glabā
cieti! Un, ja tu kādureiz no šīs būdiņas aizej, tad apvicini trīs

reizes prievieti no labās puses uz kreiso, piesien ar to pašu galvu

pie rumpja un es būšu atkal dzīvs."

„Bet saki, mīļo briedīti, kā lai tevi savu glābēju, kauju?"

„Nenelgojies, vai es tevi uz nelabu mācīšu? Tas būs tavs

paša labums."
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Jaunākais brālis ta izdara un noliek prievieti uz loga.
No rīta tam iešaujas prātā, kaut ko ar saviem zvēriem, pa-

līgiem pamedīt, lai nešalktu. Meiča paliek mājā un ierauga prie-
vieti. Tā domā: „Tādu labu sienamo tā nevar vis mētāt — ap-

siešu zeķīti."
Tomēr zeķi siedama, tā apvicina prievieti no kreisās puses

uz labo. Tai pašā acumirklī gadās pār uguns upi dzelzs tilts un

ragana upei pāri. Nu skrien zvēri, nu skrien palīgi raganai virsū.

Šī arī nevar nekā darīt, jo stibiņu steigdamās aizmirsusi pie ap-

ses; bet tādai tev trūks padoma. Viens divi — liela bedre gatava

un zvēri, palīgi, kurš nāk, tas iekšā, kurš nāk, tas iekšā. Kad visi

bedrē sabiruši, tad klauks! biezas trejdeviņas dzelzs durvis virsū

un kur tad nu? Tagad jaunākais brālis ar meiču spīlēs. Ragana
tik smej vien un saka, lai tūlīt kurinot pirti, nomazgājoties balti

un tad lai sataisoties viņai uz brokastu. Šie nu kurina pirti un

ragana apguļas saulgozē. Spriesti vēl nav ne remdeni, te brieža

galva klāt un saka: „Mulķīši, ko jūs tā ar kurināšanu steidzaties?

Kampējs, Lauzējs, Dzelzsšķaidis nu tik trijās dzelzs durvis iz-

lauzuši. Čužinaties labi ilgi, kamēr visas durvis izlauztas!"

Līdz ko brieža galva labi aizgājusi, te raganaarī klat: „Gulu,

gulu, nevaru sagaidīt. Kas ir, vai būs drīzi izkurināta?"

„
Vienam perējam butu puskurinata, diviem vel jāuzmet."

„Nu, kad tik ilgi velkas, tad divus uz brokastu nemaz

negribu." To teikdama, ragana pakampj meiču un izrauj viņai to

priekšzobu, kas no tīra zelta. Šis zobs bij meitiņai no pašas Lai-

mas mātes dāvināts un, kad tas nebij mutē, tad tai bij jāmirst.
Nu tā arī bija meitas zobs no mutes ārā, meita nomirst. Ragana
ieliek meitu dzelzs šķirstā un aprok uz krusta ceļa. Kamēr ragana

nodarbojas, te brieža galva atkal klāt.

~Kampejs, Lauzējs, Dzelzsšķaidis atkal trīs durvis izlauzuši!"

Ragana, pārskriedama no meičas bērēm, nu vēl vairāk iz-

salkusi; ta uzbļauj: „Kurini atri; ja nebūs drīzi, tad ēdīšu tevi

melnu!"

„Bus, bus drīzi, tik vel ūdenim japasilst."

Ragana apguļas saulgoze, brieža galva atkal klat.

„Kampējs, Lauzējs, Dzelzsšķaidis lauž beidzamās durvis. Nu

tik gaidi palīgus!" Nebij ilgi, te visi zvēri, visi palīgi klāt. Katrs

noslēpjas savā vietā: zaķītis pabeņķī, stirna zem lāvas, lapsa pa-

durvē, vilks toverī, lācis krāsns stūrī, lūsis dāra caurumā, Kam-

pējs, Lauzējs, Dzelzsšķaidis un jaunākais brālis krāsns bedrē.

Te pēc brīža nāks ragana un uzbļaus: „Vai nu reiz būs?"

„Ir gan, nac tik iekša!"

„Čīks! durvis noiet un ragana ielien. Nu bij ko redzēt! Kam-

pējs kampa, Lauzējs rava, Dzelzsšķaidis ārdīja, lacis zvēla, vilks

plēsa, lapsa koda, lūsis skrāpēja, stirna spēra, zaķītis bēdza un
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jaunākais brālis ar garmeti krava; tomēr raganu pavisam pie-

beigt tie neattapa, jo pirts durvis bij palikušas vaļā un šī projām.
Nu bij visi priecīgi. Tomēr, kad jaunākais brālis iesāk par

meiču stāstīt, tad priecīgie ģīmji paliek par noskumušiem un visi

vienā mutē apņemas meiču uzmeklēt. Zaķītis lec pa priekšu,
vilks un suni ošņā pēdas un, re, ošņā, ošņā, kamēr_uzošņā. Lū-

sītis, stirna tūlīt uzrok dzelzs šķirstu, lācis izcel ārā, Kampējs,

Lauzējs, Dzelzsšķaidis atlauž dzelzs vāku un lapsa, dakterītis,

pagalvī atron zelta zobu. Jaunākais brālis nu ieliek zobu, kur

izrauts, un paskaties — meiča dzīva, vesela. Tagad vēl visi uz-

modina ar prievieti briedi un tad jāj uz pili atpakaļ, kā atjājuši.
Uz ceļa lapsa, gudriniece, saka: „Visu ko varam izost, bet to taču

nevarējām viņu reizi izost, ka ragana stibiņu aizmirsusi apsē.

Vai tad mums vajadzēja vēl tik tālu bēgt?"

„Nekas, nekas," briedis atbild. „Tagad pavēlēsim raganai

bez stibiņas no apses nokāpt un, ja viņa neklausīs, tad gāzīsim

apsi gar zemi."

Labi. Tie nonāk pie apses. Ragana sēž, kā tupezis un kunkst:

„Man salst, man salst! Laid mani zemē sasildīties, bet lai

tavi zvēri mani nekostu, tad atvēli mazuliet ar stibiņu uzsist."

Jaunākais brālis nemaz neklausās, ko šī tur savaida, viņš uz-

sauc: „Nenāc ar stibiņu zemē, bet saki mums tūlīt, kas tie te

par akmeņiem."

„Tie ir cilvēki, tie ir zvēri!"

„Nu labi, ja viņi ir cilvēki, ja viņi ir zvēri, kā tad tos atdzī-

vināt?" Šī negrib, negrib teikt, bet kā neteic, tā gāž apsi gar

zemi.

„Negažiet, negažiet, teikšu, teikšu! Paņem no apses praula
zemes un uzbirdini uz akmeņiem, tad viņi atdzīvosies!"

Tā notika. Nu atgadās cilvēki, nu gadās vecākais brālis, viņa
zvēri, palīgi, meičas tēvs, meičas māte un visi pavalstnieki; nu

ņudz slimāk, kā uz tirgus. Visi tagad apstāj apsi un nogāž ar

visu raganu. Krītot šī neattop ne ar stibiņu sist, ne roku pacelt.
Visi zvēri virsū un saplosa gabalos. Jaunākais brālis apprec

meiču un dzīvo ar vecāko brāli mīlīgi, saderīgi, iemantotā pilī.
Sievas tēvs atdod znotam valdību.

22. A. 303. K. Corbiks no 70 gadu vecas Grietas Stende n-

bergas Elejas Pārupjos.

Reiz dzīvojuši divi brāli. Viņi loti labi satikuši. Kādā dienā

nolēmuši abi doties pasaulē. Apseglojuši savus zirgus un devu-

šies ceļā. Jājuši vairāk dienu no vietas caur dažādiem apgaba-

liem, redzējuši dažādus ļaudis. Ceļā brāļiem nākuši pretī un pie-
biedrojušies dažādi zvēri. Visi tie bijuši pa diviem. Papriekšu
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nākuši divi lāči un lūguši, lai dod tiem ēst. Brāli arī padevuši.
Abi zvēri pie viņiem palikuši. Tagad bijis katram brālim viens

lācis.

Nākošā dienā atnākuši divi vilki, prasījuši lai dod ēst. Brāli

padevuši. Vilki viņiem piebiedrojušies un apsolījušies kādreiz

palīdzēt.
Nākošās dienās atnāk divi brieži, divas lapsas, divi lūši, divas

stirnas un divi zaķi, tāpat paliek pie brāļiem un sola vajadzības

gadījumā palīdzēt. Tagad katram brālim ir septiņi zvēri, viņi visi

ceļo tālāk.

Kādā dienā ceļinieki nonāk pie krustceļiem. Abi brāli pār-

dala zvērus un šķiras. Starp abiem ceļiem augusi kāda liela egle.
Pirms šķiršanās vecākais brālis izvilcis no maksts dunci, iedūris

kokā un teicis: „Pēc gada tu, brāl, atjāj pie koka un apskaties,
kāds ir duncis. Ja tas ir spožs, tad man iet labi, ja aprūsējis —

slikti, tad tu jāj mani meklēt!"

To pašu apņēmies darīt vecākais brālis un izzināt, kā iet jau-

nākam brālim. Abi brāli šķīrušies. Vecākais aizjājis pa labo, jau-

nākais pa kreiso roku. Jaunākais brālis iejājis kādā pili un salī-

dzis par lopu ganu. Tur neviens nevarējis lopus noganīt. Bet

jaunākais brālis ar savu zvēru palīdzību to it viegli izdarījis. Ķē-

niņš par to bijis ļoti priecīgs un devis jaunākajam brālim savu

meitu par sievu. Jaunākais brālis dzīvojis laimīgi.

Pagājis gads, un viņš iedomājies kādreiz aizjāt līdz eglei un

izzināt, kā klājas vecākajam brālim. Viņa sieva, princese, gan

to gribējusi atrunāt. Bet tas nav līdzējis. Jaunākais brālis seglo-

jis zirgu, ņēmis līdzi savus septiņus zvērus un devies ceļā. Viņš

pēc gara ceļojuma aizjājis pie egles; izrāvis dunci un redzējis,
ka tas sarūsējis. Nu viņš saprot, ka vecākam brālim iet slikti.

Jaunākais brālis jāj pa to pašu celu, pa kuru toreiz aizjāja

vecākais brālis. Jāj, jāj ilgu laiku, līdz nonāk greznā pilī. Abi

brāli bijuši no sejas loti līdzīgi, tādēļ svainene jaunāko brāli notur

par savu vīru. Jaunākais brālis arī neko nesaka, tikai nakti, kad

gulējuši gultā, viņš ielicis starp svaineni un sevi zobenu. Šī gan

prasījusi, kāpēc viņš tā darot, kā nekad neesot darījis, bet tas

dažādi atrunājies. Nākošā rītā jaunākais brālis seglojis atkal

savu zirgu un devies tālāk meklēt pazudušo brāli. Viņš teicis

saimniecei, ka tam vēl kaut kur jāaizjāj. Nu, ka jājāj, šī laiž ar.

Jaunākais brālis jājis visu dienu. Pie vakara nonācis kādā

mežā. Tur viņš redz kādu ugunskuru un pie tā kādu vecu veceni

ar izdrupušiem zobiem vārot vakariņas. Jaunākais brālis pie-

gājis pie vecenes un lūdzis, vai pie viņas ugunskura nevarot sa-

sildīties?

„Var gan," vecene atteikusi.
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Viņš piesēdies un sācis sildīties. Pamazām tas ievērojis sep-

tiņus akmeņus, kuri bijuši rindā salikti pieugunskura. Viens ak-

mens bijis par otru lielāks.
_

„Te vajag but manam brālim," do-

mājis jaunākais brālis, bet vēl neko neteicis. Viņš paēdis pats un

devis saviem zvēriem no savas ceļa kules. Pēc laba laika ve-

cene lūdz, lai ļaujot viņai paglaudīt lāci. Nē, to jaunākais brālis

neatļauj. Vai nevarot vilku? Arī to neatļauj. Beidzot jaunākais

brālis atjauj paglaudīt zaķi. Tiklīdz vecene noglauda, zaķēns tū-

līt paliek par akmeni. *

Nu jaunākais brālis redz, kas par lietu. Viņš laiž vecenei

virsū savus zvērus, ja tā neatdzīvina viņa zaķi. Pēc lielas tieiē-

šanās vecene to izdara, bet jaunākais brālis ar to vien neapmie-
rinās. Viņš prasa, lai vecene atdzīvina brāļa zvērus un, lai savu

panāktu, tad laiž vecenei savus zvērus virsū. Papriekš vecene

atdzīvina brāļa zaķi. Nu jaunākajam brālim astoņi zvēri, kuri
visi krīt virsū burvei. Abi mazie zaķēni plēš vēl briesmīgāki

par citiem zvēriem. Jaunākais brālis ar zvēru palīdzību piespiež
veceni atdzīvināt visus brāļa zvērus. Tagad viņam ir 14 zvēru,

kuri visi krīt vecenei virsū.

Tagad jaunākais brālis pavēl vecenei atdzīvināt vecāko brāli.

Ilgu laiku viņa liedzas, ka no brāļa neko nezinot. Bet kad nevar

vairs glābties no zvēru kodieniem, tā ved jaunāko brāli dziļāk
mežā. Tur bijusi baļļa un tanī jau iesālīts viņa brālis. Jaunākais

brālis laidis virsū zvērus un pavēlējis brāli atdzīvināt. Beidzot

vecene likusi kopā visus gaļas gabalus un atdzīvinājusi vecāko

brāli. Jaunākais brālis prasījis, kā viņš jūtas. „Slikti, brāV* at-

teici svecākais brālis, „man visi kauli kā ar svinu pielieti."

Jaunākais brālis laidis atkal vecenei zvērus virsū un pavē-
lējis brāli padarīt pilnīgi veselu. Beidzot tā to arī izdarījusi. Ta-

gad abi brāli līdz ar saviem zvēriem devās uz mājām.

Ceļā vecākais brālis izstāstījis, ka veceni viņu tādēļ nobū-

rusi, ka ļāvis pirmo glaudīt lāci. Citi zvēri vieni paši nav varējuši
cīnīties pret vecenes burvību. — Abi brāli aizjāja mājā un līksmo-

jās veselu nedēļu pie vecākā brāļa.

Es arī biju tajās līksmībās, man bija sviesta cepure, papīra

mētelis un stikla kurpes. Spīdēja tai dienā stipra saule un mana

cepure izkusa. Pēc tam uznāca lietifs un manu papīra ancuku

pataisīja par ķešām. Bēgdams no lietus, es uzskrēju uz akmeņa
un saplēsu savas stikla kurpes. Tagad biju gluži kails. Lai pa-

slēptos no laudim, es ielīdu pakulās. Bet, kā jau tādās godībās.
šauj arjielgabaliem. Mani līdz ar pakulām ielika lielgabala stobrā

un atšāva te uz Pārupjiem, uz lādes vāka, kur sēžu un stāstu

pasakas.
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23. A. 303. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 157.

Kuodai muotei bej divi padāli. Raizi muote sadusmūjsīs iz

padālim un dzinusi obus mežā. Neikā dorīt — bij jūīt. Mežā

bruoli ilgi moldijšīs; beidzāt pī kristcela nūrunājši škirtīs un īduort

ūzūlā nāžus, kotrs sovu. Pāc goda loika jūnuokūt obim nāžus

skotītīs. Ju tūmār vīns, vai ūtrs naatnuoktu skatītīs, tod otnuo-

cējs nū nāžim vārūtu: ju nāzs nūruosājis, tod naotnuocējam po-
soulē nalabi klāšūtīs, ju spūžs, tod lobi. Tā nūrunādami, obi iz-

šķīrušīs: mozākīs oizguojs po kraisu rūku, līlākīs po lobu.

Utrā dīnā līlākam godījīs pilsātā īīt. Un tuo pilsātā kieniņš

bej mirs, otstuodams jounu otroikni or trim maitām. Bet tois dī-

nās ķieniņa otroikne bej nūdūmājsa vēl pracātīs; viņa izsludi-

nājsa tuodu ziņu, pilī nūlikšūt (oizdedzanāšūt) svaces pī grīstim
un nu kotram jūeimūt svacim po opašku: pret kuru tod svaces

poklanīšūtīs, tū otroikne pīņamšūt por sovu ķieniņu. Ak tu

žālīgīs Dīviņ! kuram nu natiks por kieniņu buot? Toulīt vusuvu-

suodi sonuokuš pilī; bet svaces naklanījšās nei pret vīnu. Beidzāt

īs ori līlākīs bruols iz sovu loimi. Un tūs breinumus! Kuo guojs
— vusas sveces klonījšās. Toulīt kieniņa otroikne pīguojusa op-

kampt un teikuša: „Tis muns kieniņš!"
Mozākīs bruols turpretim ilgi somoldījīs po posouli un stoi-

gādams īmuocījīs putnu valūdu. Nu guojs, guojs un orvīn ipro-

sījīs putniņim: voi nazinūt, kur viņa bruols polics? Putniņi ottei-

kuš: „Mēs dūmājam — tovs bruols por kieniņu tics!"

Poguojs atkal gobaliņu — prosījs citim putnim: voi nezināt,

kur viņa bruols polics? Tī otteikuš: „Dūmājam — tovs bruols

por ķieniņu tics!"

Poguojs vel, skrajušas zusis gorām. Prosījs: „Meilas zusis,

poteicat, kur muns līlākīs bruols polics?"

„Tovs līlākīs bruols pilsātā por ķieniņu. Nuoc tik po tū celu,
kur mēs skrējām, tod pī bruola danuoksi."

Nu guojs, guojs — beidzūt otrods tuodu pilsātu, kur nabejs

ķieniņa. Pilsātnīki sūlījš tik tū por ķieniņu calt, kos īspiešūt vusu

pilsātu or zalta noudu otpirkt. Un tuo nu mozākīs bruols īguojs
tai pilsātā un opmetīs pī kuoda bekera. Bet tis bekers bejs līls

būrs: viņš nūbūrs vusus pilsātnīkus, kuo navīns naguojs pī cita

bulku pierkt, kuo tik pī viņa. Mozākīs bruols, pī bekera dzeivū-

dams, nūskotījīs viņa būra gudrības un beidzūt muocījs lobāki

būrt, neikuo viņš pots. Podzeivājs vēl tuodu loiku un nu muocījs
tik tuolu būrt, ko vusas šlīkas (spļaudekli), kū spluovs, polikuš

por zalta dukātim. Tuo nu viņš sospluovs līlu kaudzi dukātu un

tod nūpircs pilsātu or vusu tū pili, kur ogrāk pilsātas ķieniņš
dzeivājs.

Bet taī ķieniņa pilī mozākīs bruols itin najouši otrāds treis

puora rūku oplīkamu gradzanu. Tūs poglabājs cīti.
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Te pāc kuoda loika lllākā bruoļa pomaitas izdzierdušas, ko

toi un toi pilsātā ešūt jounam ķieniņam jouki rūku oplīkamī gra-

dzani. Vacākā pomaita toulīt sotoisījsīs iz pilsātu īt gradzanus

pierkt. Nūguojsa un izkoulājsīs ilgu loiku, bet mozākīs bruols por

daudz duorgi nūprosījs. Beidzūt, kod voirāk nadevusa, bruols

teics: „Kū tur ilguoki steivāsimīs, lobāk darīsam tuo: atvāli mun

vīnu nokti tovā ķieniņa pilī un tovā gultā pogulēt, tod vīnu puori

gradzanu otdūš."

Lobi. Loi gulūt! Bruols nūguojs leidz. Bet kos ir? Vacākā

pomaita uztaisījsa gultu tuodā vītā, kur opaškā nateirumu bedre.

Tikū nu bruols īgulējīs gultā, tuo īkritis bedrē. Nū reita por loimi

nuocs veirs bedri teirīt un tis nu izvilcs bruoli loukā. Bruols puor-

guojs žālūdamīs muojā. Te pāc kuoda loika otnuokusa ūtra po-

maita rūku oplīkamūs gradzanus pierkt. Por ūtru puori gra-
dzanu bruols atkal tik pot daudz nūprosījs. Navarējš soleigt. Bei-

dzūt bruols otteics: „Kū tur ilguoki steivāsimīs — otvāli mun vīnu

nokti tovā gultā gulēt, tod ūtru puori gradzanu atdūš!"

Lobi, loi gulūt! Bet kos ir? Utra pomaita uztoisījsa gultu
tuodā vītā, kur opaškā oudans pograbs. Tikleidz nu bruols īgulē-
jīs gultā, tuo īkrits oudans bedrē. Por loimi nū reita veirs nuocs

oudani smalt un tis nu izvilcs bruoli loukā. Bruols puorguojs žā-

lūdamīs muojā.
Te pāc kuoda loika otnuokusa traša pomaita trašū gradzanu

puori pierkt. Bet bruols otkal duorgi nūprosījs — navarējš so-

leigt. Beidzūt bruols otteics: „Kū tur ilguoki steivāsimīs — otvāli

mun vīnu nokti tovā gultā pogulēt, tod gradzanus otdūš."

Lobi. Loi gulūt. Bruols nūguojs leidz. Vokarā trešā muosa

guldināja viņu pī sevis gultā. Utrā reitā tis otmūdīs un īguojs pošā

ogrumā ķieniņa duorzā. Tur bejšas šoupuksnes, or ripu šoupū-
jamas. Bruols īkuops šoupuksnēs pošoupūtīs. Bet toi pošā breidī

obas vacākās ķieniņa pomaitas slapani poloiduš's tū ripu volā un

šoupuksnes, spākā īgņojušās, oizsvīdušas bruoli puor deviņām

ķieniņa volstīm līlā tuksnasī. Bruols bādādamīs stoigājs po tuk-

snasi un nazinājis, kur nu īt, kur naīt. Beidzūt sotics vilku un lou-

dzīs, loi ešūt tik lobs un oiznasūt pī trašās ķieniņa pomaitas. Vilks

ponas's līlu gabalu; beidzūt taics: „Kuop, bruoli, zamē — voirāk

ceļa nazinu!"

Nūkuops nū vilka un guojs otkal. Sotics luoci baidzūt un

loudzīs: loi ešūt tik lobs un oiznasūt pī trašās ķieniņa pomaitas.
Lobi. Nas's ori līlu gobalu; beidzūt taics: „Kuop, bruoli. zamē —

voirāk ceļa nazinu!"

Nūkuops un guojs otkal, kamār tod sotics brīdi or rogīm. Nu

loudzīs, loi brīds ešūt tik lobs un nasūt pī trašās ķieniņa pomaitas.
Brīds ponas's tuodu gobalu un tod sacījš: „Kuop zamē un aij tur

pī tuo akmina, tur otradīsi šūpuksnes ripu, kuru obas vacākās
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ķieniņa pomaitas šait otsvīda. Sotveri ripu, īripini tu un staidzīs

tod pokaļ, kur viņaripū!"

Bruols poripinājs ripu un nu tik staidzīs pokal. Ripa tikmar

ripūjusīs, kamār opstuojusīs pī trašās ķieniņa pamaitas_ durīm.

Bruols poņiems trašu pomaitu un guojs iz muoju pī _uzulaL
kur

nāži bej īduorti, ju gods potlaban nūbaidzīs. Bet prujam ajut, tis

dusmās nūbūrs obas vacākās ķieniņa pomaitas por ķievam.

Utrā dīnā līlākīs bruols radzājs, kuo viņa traša pomaita po-

zoudusa, kuo obas vacākās por ķievām un nazinajs, ku dorīt,

kū na. Beidzūt sodūmājs trašū pomaitu īt meklat. Guojs, guojs —

danuocs pī ūzūla nāž's skoteitīs. Un re, kos por breinumim: īrou-

dzījs pī ūzūla mozākū bruoli or trašū pomaitu. Mozākīs bruols

toulīt izstuostījs, kuo vuss godījīs un nu nūrunajš tuo: možākam

bruolim jūotbur ķievas por cilvākim, tod viņš nalīdz trašu pomaitu

precēt. Lobi. Tuo polics un nu vuss baidzīs, kuo vaijag.

24. A. 303. 302. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 152.

Kādraiz dzeivāja veirs; tam bej septiņi dāli un tī guoja iz sve-

šām zemēm sīvu precēt. Bet tī seši vacākī iz tū jaunākā socīja:

„Polīc tu muojā, gon mēs tev arī sīvu sapracēsim."
Lobi. Tī seši oizguoja tuolu un otrāda līla meža mozu muo-

jiņu; tur dzeivuoja vīns veirs. Tis tūs voicāja: „Uz kurīn jous

īsāt?"

„Sīvu precēt!" tī atbildēja.

„Nu tod eijat, bet sapracējat mun arī sīvu!"

Bruoli oizguoja un kotrs sev sīvu dabūja, jū tur bej kuodam

veiram septiņas maitas. Otpukal nākūt, bruoli otkal opstuojās tai

muojiņā un nu tis veirs prosīja: „Voi mun arī sīvu dabijāt?"

„Labi, ko muns pašim tika, kos muns par tevi_daļas?"
Tis veirs tuodus skarbus vuordus dzierdēdams, poņiema

reiksti un vusim sešim un viņu sīvām īsita. Toī vusi toulīt polika

par okminim; bet septītū, jaunākā, bruola sīvu, veirs poņiema

un poturēja dzeivu.

Kuodreiz tis veirs (vacīs) stuostīja savai jaunai sīvai, kuo šim

namoz sierds (sirds) naešūt.

„Kur tod tava sierds?"

„Kisinā!"

Raiz vacīs oizguoja. Tad sīva poņiema puķes un dumaja or

tū viņa sierdi īprīcināt, bet neikuo. Veirs puornuoca soīdzis un

nei prīcājās, nei arī smējās. Nu viņa prasīja: „Posaki eisti, kur

tava sierds?"

„Muna sierds ir tuolu nū šajīnes līlā mežā. Tai mežā ir boz-

nīca; vusapkārt boznīcai ir līla, līla upe un tur tai boznīcā ir put-

niņš; ju kuods tū putniņu nūkauņ, tad mun jāmirst."
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Tis nu tis. Bet tis septītois, jounākīs bruoļis, navareja tūs

sešus bruoļus sagaidīt: viņš izguoja bruolus meklēt un otnuoca tai

muojā, kur vacīs tūs sešus bej podarījs par okminim. Kod jounīs

bruols otnuoca, vacīs nabeja muojā; tik viņa sīva. Tuo prosīja:

„Iz kurīn īdams?"

„Muni bruoli nūguoja iz svešam zemēm sīvu precēt un vel

nav puornuokuši."

„Tad tu nazini. Tī 12 okmini ir tavi bruoli un munasmuosas;

bet es asmu tova sīva un zinu, kur valla sierds stuov. Tadāl: juo

tu tū putniņu, kos tur meža boznīcā, nūkousi, tad valis numirs un

tod tu or šū reiksti varēsi īsist tovim bruolim un munam muosam;

tī poliks touleit par cilvākim."

Lai valis namoz naradzātu viņu, tad jounīs bruolis touleit_ de-

vās ceļā iz meža boznīcu. Guoja, guoja_ — īgribejas ast. Adut

viņš īsoucās: ~Navīns nanuok ar mani kūpā ast!"

Bet leidz tū izteicis — touleit līls vārsis nuoca un poleidzeja

āst. Kod bej poēdis, vārsis socīja; „Ju tev munis vajadzīgs, tod

tik posouc!"
Lobi. Nū reita guoja otkal. Pret pusdīnu īgribejās otkal ast.

Suoka āst, bet ādūt īsoucās: „Navīns nanuok ar muni ast!"

Touleit brīsmīga meža couka otskrāja un īsuoka ar viņu ast.

Poādusi, couka teica: „Ju tev munis vajadzīgs, tod tik posouc!"

Lobi. Nū reita guoja otkal. Pret pusdīnu suoka ast un īsou-

cās: „Navīns nanuok or muni āst!" Toulīt otloidās līls, līls putns,

poāda un tod socīja: „Ju tev munis vojadzīgs, tod tik posouc!"

Lobi. Nū reita bruols guoja tuolak un sasnīdza meža boznīcu,

bet navarēja kluot pīklūt: vusopkārt līla upe. Nu bruolis nūpūz-

damīs socīja: „Kout togad tis līlīs vārsis boutu, tis gon tū upi iz-

dzartu!"

Touleit vārsis bej kluot un vusu upi izdzāra, ko varēja puori

tikt. Bet otkal jounas bādas! Nu godījās līls ougsts un bīzs mou-

ris vusopkārt. Nu bruolis nūpūzdamīs socīja: „Kout meža couka

boutu, tuo mouri izpūstītu!"
Touleit couka bej kluot un suoka tū mouri izrakt un izlauzt.

Par mozu breidi bej mourim tuods courums, ko or rotim drūši

vīn izbroukt. Nu īgoja boznīcā un radzēja tū putnu po boznīcu

skraidām, bet navarēja nūķart. „Pog!" viņš dūmaja, „kaut tis

līlīs putns boutu, tis tū mozu putniņu nūkartu!"
Touleit līlīs putns otlar'ās un nūkāra putniņu. Bruolis ībuoza

putniņu karmanī un tikmār mūcīja, komār nūmūcīja. Tad oizguoja

tai muojiņā, kur vacīs dzeivāja ar viņa sīvu un otroda, ko vacīs

valis bej nūmiris. Nu jounīs paņiema tū valla reiksti un īsita tīm

12 akminim, tī vusi toulīt polika por cilvākim. Vusi bej togad prī-

cīgi. Bet jounīs bruolis paņiema sovu sīvu un oizguoja ar tīm ci-

tim bruolim un viņu sīvām iz sovu zami.
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25. A. 303. F. FišersKrūt ē. LP, VII, 11, 20, I, 6.

Viens zvejnieks murdā noķēris lielu zivi. Zivs teikusi: „Laid
mani atpakaļ, es tev tad ko dāvināšu. Aiz manas kreisās žaunas

ir trīs naudas. Par tām vari pirkt, ko gribi. Vienā vietā tu viuas

iedosi, otrā vietā viņi rāsies atkal tavā kabatā."

Labi. Šis izņēmis 3 naudas un palaidis zivi.

Otrā gadā atkal noķēris to zivi. Zivs teikusi: „Pārnes mani

mājā, izvāri un sagriez 3 gabalos. Vienu gabalu iedod savai sie-

vai, otru ķēvei, trešo kuņai; bet manas asakas ieroc pie vārtu

staba."

Labi. Tā izdarījis. Tad zvejniecei no zivs piedzimuši dvīņu

dēli, ķēvei dvīņu kumeļi, kuņai dvīņu kucēni; bet pie vārtu staba

izaudzis liels koks.

Kad nu deli, kumeļi un kucēni bija izauguši, tad tevs_katram

dāvināja vienu kumeļu, vienu kucēnu, un raidīja pasaulē.

Aizjādami tie katrs nolauza pie vārtiem no zivs asaku koka

zaru, no zara gadījās katram zobins rokā. Vēl tie iedūra savus

nažus kokā, lai pēc rūsas pirmais pārnācējs vērotu nepārnācēja

likteni, un tad aizjāj.
[Pirmais brālis nonāk tādā ķēniņa valstī, kur ķēniņa meita

jāatdod velnam. Viņš nokauj velnu, atsvabina ķēniņa meitu un

apprecē to. Reiz viņš aizgājis medībās un iemaldījies] tādā

burvju mežā, kur dzīvojuši pulka burvju. Tur izlīdusi no kāda

pagraba veca sieva, kas piesējusi diegā viņa suni un zirgu, kas

tūliņ palikuši par akmeņiem. Tas pats noticis arī ar pašu jāt-
nieku.

[Otrs brālis atrod pirmā brāļa nazi sarūsējušu un nu saprot,

ka tas atrodas briesmās. Viņš steidzas viņu glābt, nokaujveceni

un atdzīvina brāli. Tas no greizsirdības nokauj savu glābēju, tad

no žēluma atkal atdzīvina un pēc tam abi brāli dzīvo saticīgi un

laimīgi].

26. A. 303. M. Šiliņa j. Slampe, A. Bīlenš te i n ak r

LP, VII, 11, 20, I, 7.

Zvejnieka sievai vienu nakti piedzimuši zeltmatu dvīņi, ķēvei

zeltspalvu kumeļi, kuņai zeltspalvu kucēni. Pats zvejnieks tobrīd,
no akas ūdeni smeldams, izsmēlis divi zelta nažus un divi zelta

zobenus.

Vēlāk brāli iedur savus nažus ozolā, lai no to rūsas redzētu,
kā otram klājas. Tad viņi aizjāj pasaulē ar saviem kumeļiem,
kucēniem un zobiņiem.

Jaunākam brālim gadās noklut tada pilī, kas viscaur melna.

Tur viņš apmetas pa nakti. Bet nakts vidū klauvē pie dur-

vīm. Jaunais brālis atvērs durvis —te velns pieber tam pilnu
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cepuri ar naudu un pazūd. Bet par šo naudu, ko brālis negribē-
dams no velna paturējis, rītā jāved pils ķēniņa meita velnam

atdot.
Šo meitu viņš izglābj, bet tūliņ nepārnāk mājā, aplenc briežu

māti un dzenas tai pakal. Pa to laiku viltīgais meitas vedējs pār-

ved atpakaļ meitu un iestāsta, ka šis tas glābējs. Bet jaunākam
brālim bija gredzens no meitas un velna mēles. Tas, sava zirga

padomam klausīdams, bija atstājis briežu māti, pārnācis vēl laikā

mājā, viltību pierādījis un viltnieku sodījis.
Vēlāk pēc kāzām jaunais brālis, tagad ķēniņš, iet medīt viens

pats, aplenc to pašu briežu māti. Briežu māte beidzot paliek par

sievu un lūdz, lai viņš tai vienu matu izplūcot. Šis plūc arī, lai

gan pašu brīdi viņa zelta zirgs un zelta suns atskrien no mājas
un sauc: „Neplūc, neplūc!"

Tomēr nelīdz vairs, šis jau izplūcis un nu pats, ir zirgs, ir

suns, paliek par akmeņiem.
[Vecākais brālis nu redz, ka jaunākā brāļa nazis ir norūsējis,

steidzas to uzmeklēt un glābt. Viņš nogalina raganu un pārvērš

par akmeni pārvērsto brāli atkal par cilvēku. Tas aiz greizsir-
dības nokauj savu brāli, bet pēdīgi no žēluma atkal to atdzīvina.

Nu dzīvo abi brāli saticīgi un laimīgi].

27. A. 303. D. Ozol i nš Jau n-R ozē, Brīvzemnieka kr

LP, VII. 11, 20, I, 8.

Divi deli reiz aizgājuši pasaule, katrs ar savu laci, vilku, suni,

putniņu un dūci. Dūčus iedūruši ozolā.

Vēlāk, kad pirmais brālis ķēniņa meitu izglābis no velna, tad

tas aiz noguruma apgulies turpat. Pa to laiku ķēniņa sulainis no-

kāvis aizmigušo glābēju un pārvedis izglābto mājā melodams, ka

šis izglābis, lai dodot šim par sievu. Bet vēl nebijušas kāzas

dzertas, te putniņš pārnesis dzīvības ūdeni un ar zvēriem atdzī-

vinājis nokauto.

[īstais glābējs nu tiek atzīts un neīstais nosodīts. Glābējs
nu apprecē ķēniņa meitu. Pēc kāzām viņš aiziet ar saviem zvē-

riem medībās, nomaldās dziļā mežā, uzkur tur uguni un sāk sil-

dīties.] Turpat līdzās kādā kokā sēdējusi sieva un lūgusi, lai

ļaujot viņai nokāpt un sasildīties pie viņa uguns kura. [Jaunais
ķēniņš arī atļauj. Tad sieva aiztiek ar kociņu viņa zvēriem un

viņam, pēc kam visi pārvēršas par akmeņiem].
[Otrs brālis nu apskata ozolā iedurtos dūčus un redz, ka pir-

mā brāļa dūcis pavisam sarūsējis. Viņš steidzas ar saviem zvē-

riem brālim palīgā. Ragana tiek nogalināta, un par akmeni pār-

vērstais brālis tiek atkal par cilvēku. Izglābtais brālis tomēr no-

kauj aiz greizsirdības savu brāli, bet aiz žēluma atdzīvina viņu
atkal. Nu abi dzīvo saticīgi un laimīgi].
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28. A. 303. J. Pelēks Araišos. LP, VII, 11, 20, I, 4.

[Divi brāļi dabūjuši katrs vienu suni, lāci un vilku. Vecākais

nonāk tādā zemē, kur visi ir loti nobēdājušies.] Kēnina meita bi-

jusi ziedojama velnam akā. [Jaunākais brālis nokauj velnu ar

savu zvēru palīdzību, atpestī ķēniņa meitu un apprecē to.]
Vēlāk jaunākais brālis mežā aplencis zaķi, zaķis pārvērties

par velnēni jeb velna sievu, kas pārvērtusi viņu ar zvēriem par

akmeņiem.
[jaunākais brālis to dabū pēc zīmēm zināt un iet brāli glābt.

Viņš atsvabina brāli un viņa zvērus. Jaunākais brālis no greiz-

sirdības nokauj vecāko, bet zvēri to atkal atdzīvina. Nu brāļi iz-

līgst un dzīvo laimīgi].

29. A. 303. J. Sarža n t s okt ē. LP, VII, 11, 20, I, 5.

[Divi brāļi pieradina katrs vienu vilku, lāci un lauvu. Vecā-

kais nonāk tādā zemē, kur visi ļaudis ir noskumuši, jo] meita

bijusi atdodama jūrā velnam. [Brālis nokauj velnu un apprecē ķē-

niņa meitu.]
Velak meitas glābēju veca, veca vecene ar rīkstīti pārvērš

par krupi un viņa zvērus par akmeņiem.
[Jaunākais brālis viņu izglābj, tiek atdzīvināts un velak dzīvo

abi laimīgi].

30. A. 303. P. Smelteris Latgalē.

Beja div bruoli dveiņi. Tak [krievu, tā] jīm nūmyra tāvs.

muote, palvka vīni poši. Taids beja vīns, taids ūtrvs, ļaudis ne-

varēja pazeit. Jī juoškūši pasauli, kū tur pīdzeivuoškūši, kū pro-

vjedeiškūši [kr. izzināt]? Dajuoj pi kristcelu, uz tuo kristceiu

akmiņa stulps [kr., stabs]. Pastota iudiņa gluozi: ka byuškūte

izkoltuse — zeime, ka vīns nu šūs nedzeivs. Jī šķiras, klonuos

vīns ūtram, cikuom vīn var vīnam ūtru saredzēt.

Vīns bruolis juodams satūp vylku, grib tū saut. Vvlks lvu-

dzuos: nešaut šuo, švs bvuškis jam izgodnvs [kr. no-

derīgs]. Bruolis nesaun. Satūp luoci, grib saut. Tys ar lyu-
dzuos ka nešaut, tuo ar nesuovja. Satūp lovu, tys taipot, tuo ar

nesuovja. Visi treis zvēri skrīn jam, pakal.
Puisis ījuoj ķēneņa gorodā [kr., pilsēta], uz nakti īsaprosa

pi mīškoneicas [miesta iedzīvotājas]. Naktī šys dzierd gorodā
lelu sanēšanu. Mīškoneica pastuosta, ka reitu veškūts ķēneņa
meitu uz taida kalna, kur jai byuškūte smierts [kr., nāve]. Jei

beja žēleiga dēļ laužu, kuodēļ visi raud un žālūjas.

Reita puisis sastās uz z.vrga, juoj uz kolnu. Atvad ķēneņa
meitu zalta krāslā, pasādyna uz kolna, bet paši nūbāg kai žeidi,
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pamatuši nabašnīku [baltkrievu niaboščyk, mirons, līķis]. Šys ar

sovim zvērim nūsavier: izīt čorts [kr. čort, velns] nu

kolna molas. Puisis laiž šovus zvērus vaļā, šī tyulen saplēš čortu,

un ķēneņa meita spryuk nu nuoves. Tod šys prosa ķēneņa mei-

tai paīskuot šam golvu: trešs gods, kaišam golva neīskuota. Ķē-

neņa meita sāstās un īskuoj, puisis aizmīg.

Vīns lelskungs īt pasavārtu, kur palyka ķēneņa meita. Jis

īrauga puisi, nūsaun jū, sakopuoj gobolūs līk bučā un buču pa-

laiž jvurē. Tod jis atvad ķēneņa meitu un stuosta: šys ratavuojs
[baltkr. ratavvac', glābt]. Ķēneņš grib atdūt kungam pus ķēnestes
un meitu par sīvu. Meita neīt, pagaideiškūte.

Zvēri grib gluobt sovu saimenīku. Luocis pataisa tyltu un

pīlaseitu bišu kūzulu, lovs dabuoj dzeivuo iudeņa un myrušuo iu-

deņa. Vylks juoj pa tyltu, izgrīž buču viersā un atbrauc atpakaļ.
Meža vucyns sadauza steipas. Pasmērēj ar mvrušu iudini —

saaug mīsa; pasmērēj ar dzeivu iudini — puisis ceļas augšā. Jis

juoj tod otkon uz nakts pi mīškoneicas. Mīškoneica atskrīn uz

kēneņa, pastuosta, ka pi šuos guļ jau ūtru nakti cvlvāks ar trejim

zvērim. Ķēneņa meita pastuosta tāvam, ka tys eists šuo gluo-

bējs. Atvad tod tū puisi uz ķēneņu, jis sasalauluoj ar ķēneņa
meitu.

Pēc godu divēju znūts prosuos apsavārtu, kaidas kurā styurī

muojas. Ķēneņš pīsoka neīt vīnā moujā, bet šys, vysu apsaviers,
aizroksta uorspusē sovu un zvēru vuordu un īt vydā. Izskrīn ro-

gona ar deveņuom golvuom, lyudzuos nelaist zvēru vydā, dūd

šam nīdreiti, ar kū dzeit šūs nūst. Nu sišonas ar tū nīdreiti visi

zvēri palīk par akmiņim, pēdeigi ar pats palīk par akmini. Tai

Olu izgaisa ķēneņam znūts.

Atjuoj ūtrys bruolis pi stulpa uz kristceļa. Jam ar prīškā go-

duos zvēri, kas skrīn jam pakaļ. Šys atrūn tur izkoltušu gluozi,

aplītu ar asni, juoj bruola maklātu un nakti gul pi tuos pašas

mīškoneicas. Mīškoneica pastuosta vysu kēneņam un nūvad ju

uz kēneņu. Ķēneņa meita pīzeist jū par sovu veiru un negrib

laist prūjuom. Tiklab dzeivuojs godu i ūtru ar muoršu. Šys

dzeivuojs da dzeivuojs, nezyns, kaidas kur muojas. īs apsavārtu.

līt vīnā muojā, radz rogonas un soka: „Lai tevi ād smerte, juo

nebyus dzeivs muns bruolis ar zvērim! Muni zvēri izēss jūsu

vysas. Kab maņ bruolis ar zvērim byutu dzeivi!"

Rogonas lyudzuos: trejdeveņas kēneņu zemes vajagūt ap-

skrīt, ka dabuot taidu zuoļu. Kas šam? Ka tik byutu! Rogona

apskrīn un dabuoj. Kuru pasmērēj, tys i dzeivs. Kai kreit niu

viersā visi zvēri: divi lovi, divi luoči, divi vvlki, tai i saad pušu.

Utrvs bruolis niu atvad muoršai veiru i soka: „Vo tovs ei-

stais veirs! Es dzeivuoju ar muoršu."
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31. A. 303. J. Čiučs Preiļos, N. Rancana kr.

Dzeivuova vecītis un vecīte, jīm nabeja bārnu. Reiz vecītis

aizguoja uz tiergu un nūpierka zivi. Vecīte pajēma tū zivi, nū-

mozguoja, a tū yudini atdeve ķēvei, gali apēde paša, golvu atdeve

suņam, asokys izsvīde pa lūgu uorā.

Par nazcik laika vecīša sīvai atsaroda treis dāli, ķēvei treis

kumeļi, kucei treis suņalāni, a aiz lūga treis zūbini. Tai vecei

treis dāli beja kai vīns, lūti leidzīgi.

Vacuokais dāls pajēme vīnu kumeļu, izsāda uz tuo vīnu reitu,

aizjuoja uz mežu un ījuoja vīnā muojinā. Vieras, ka tur ir taida

meita, cīši šmuka. Jei soka, tei meita: „Najuoj tur uz tū ustu-

beni! Aka nūjuosi, tad dzeivs naatsagrīzsi atpakaļ."

A jis nasaklausēja, nūjuoja un ījuoja tymā muojā. Vieras, ka

tur sēd taida vece uz augsta krāsla. Tyulen tei vece soka: „Pa-

jem itū vēzeņi un īraun šovam suneišam un kumeleņam!"

A jis tyulen pajēme vēzeņi un dalyka suneišam, tys tyuien

palyka par akmini. Tad dalyka kumeleņam, jis ari tyulen palyka

par akmini. Tad dalyka pats sev, un taipat palyka par akmini.

Nyu vydyškais dāls izsāda uz kumeļa un pajēme sev leidza

sunīti un zūbinu. Tad jis juoja par mežu un pījuoja pi tuos meitas

ustobeņas. Tei meita napazyna, voi jis ir tys pats, kurs ogruok pi
juos beja, voi na. Jei vaicuoj: „Kur tu beji?"

Jis puorguleja pi juos un jei saceja: „Najuoj da tai muojai!
A to vyss leidza, dzeivs naatjuosi atpakaļ!"

A jis naklausēja, aizjuoja. Vieras, ka tur taida vecīte sēd

augstā krāslā. Jis aizklīdze, kur šuo bruolis? A jei soka ša:

„Dalīc ar itū vāzdu šovam suņam un zyrgam, tad es pasceišu,
kur tovs bruolis."

Jis pajēme tu vazu un dalyka ar tu visim un visi tyulen pa-

Ivka par akminim.

Tad pādējais dāls pajēme sev suni un zūbynu, izsāda uz ku-

meļa un aizjuoja. Jis otkon dajuoja pi tuos ustobeņas, kur dzei-

vuova tei meita. Jei vēl napazyna, voi jis ir tyspats, voi ne. Jis

atsagula ar tū meitu un nūlyka zūbynu sev pi suona. Kad jis puor-

gulēja par nakti, tad tei meita otkon sācēja: „Najuoj uz tū muoju!"

A jis juos nasaklausēja, aizjuoja uz tū muoju un vieras, ka tur

taida vecīte sēd uz augsta krāsla. Jis soka: „Kuop zemī un soki.

kur muni bruoli!"

Jei atbild: „Dalīc ar itu vezeņu šovam sunīšam, kumeliņam

un sev, tad es pasceišu, kur bruoli."

Jis tyulen pasceja šovam suneišam ar kumeleņu: „Skrīnit

un nūraunit, lai es jū sakapuoj smolkuom druponuom!"
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32. A. 567. 303. J. Dīcmanis Liegos JPasaku vacelīt c".

1891, 19. LP, VII, 11, 20, 1, 3.

Reiz dzīvoja divi brāļi, vecākais bija bagāts sudraba kalējs,

jaunākais nabaga mežsargs. Kādu dienu mežsargs nošāva tādu

putnu, kam uz spārniem bija zelta vārdi uzrakstīti. Viņš lasīja
tos vārdus, bet nevarēja izlasīt. Tad viņš nonesa_ putnu pie sava

brāļa, sudraba kalēja, un lūdza, lai izlasa zelta vārdus. Sudraba

kalējs, tos vārdus izlasījis, teica uz mežsargu: „Mīlo brāli! pār-

dod man to putnu. Es tev došu simtu rubļu parviņu!"
Uz spārniem bija rakstīts: ~Kas šo putnu apēd, tam ikrita uz

pagalvja atronas zelta ola, no mutes izkritusi."

Bet mežsargam sudraba kalējs to neteica. Mežsargs bija

ar simtu rubļiem mierā un sudraba kalējs nopirka putnu. Sudraba

kalējs lika tūliņ savai sievai izvārīt putnu. Sieva uzlika putnu

grāpī uz uguns un tad izgāja uz stalli lopus apkopt. Par to laiku,

kamēr kalējiene vēl bija kūtī pie lopiem, gadījās, ka mežsarga

trīs dēli, no medīšanas mājā nākdami, ienāca sasildīties kalēja

ķēķī. Loti izsalkuši būdami, viņi izrāva putnu no grāpja, izņēma

tam sirdi, sagrieza trīs dalās un katrs apēda vienu gabaliņu. Pēc

tam labi sasildījušies, tie aizgāja uz māju.

Sudraba kalējiene, no staļļa atnākusi, izņēma putna gaļu no

grāpja un ienesa istabā. lenāca sudraba kalējs, apēda putnu un

likās tūliņ gulēt, gribēdams par zelta raksta patiesību pārliecinā-
ties. No rīta piecēlies, viņš tūliņ raudzīja pagalvī pēc olas, bet

nekā neatrada. Vēlāk viņš dabūja zināt, ka viņa brāļa dēli to

dienu bijuši viņa ķēķī, apēduši putna sirdi un tādā ziņā izpostījuši

viņa laimi. Viņš tūliņ aizgāja pie mežsarga un dusmās sa-

cīja: „Vadzi, brāl', ko es tev teikšu. Ja tu savus dēlus nenoga-

lināsi, tad es viņus nonāvēšu. Tavi dēli ir man padarījuši lielu

skādi, man nozagdami zelta olas."

_

Mežsargs par zelta olām nekā nezināja. No rīta, kad dēli uz-

cēlās, mežsargs redzēja, ka katram uz pagalvja bija zelta ola.

Nu viņš tūliņ noprata, kādēļ brālis bija par viņa dēliem dusmojies.
Neko darīt — labi zin, ka brālis viņa dēlus dzīvus nepametīs, tā-

dēļ viņš tūliņ taī pašā dienā iedeva katram dēlam bisi, sacīdams:

„Mani dēli, iesim šodien uz mežu medīt!"

Viņam bija žēl nomaitāt savus dēlus, tāpēc ievedis dziļi mežā,

„Pagaidiet mazu brītiņu šepat, es iešu palūkot, vai nebūs

kur kāds zvērs, vai putniņš manāms — es būšu atkal drīzi at-

pakaļ!"
Vecais mežsargs, šos vārdus runādams, tikai mokām saval-

dījās, lai tie nemanītu viņa bēdīgu vaigu. Viņi gaidīja vairāk stun-

das, bet nevarēdami sagaidīt tēvu, pēdīgi noprata, ka tēvs arī

vairs atpakaļ nenāks.
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Viņi norunāja, negriezties vairs atpakaļ uz māju, un gāja pa

mežu tālāk uz priekšu. Gabaliņu gājuši, satika vilku un gribēja
to šaut, bet vilks ļoti lūdzās un apsolīja katram vienu no saviem

bērniem.

Dabūjuši katrs pa vilcēnam, viņi gāja pa mežu tālāk, satika

tīģeri. Gribēja šaut, bet tīģeris lūdzās un apsolīja katram vienu

no saviem bērniem.

Tā viņi satikās ar visādiem meža zvēriem un no ikkatra da-

būja pa bērnam. Vispēdīgi viņi satika zaķi un gribēja šaut, bet

zaķis gauži lūdzās, lai nešaujot, viņš došot katram vienu no sa-

viem bērniem. Katrs arī dabūja mazu zaķēnu.
Nu viņi gāja atkal arvienu tālāk uz priekšu, kamēr beidzot

iznāca no meža uz klajuma. Meža malā bija resns koka stum-

burs; tanī stumburā viņi iedūra katrs savu nazi un norunāja tā:

„Ja vienam vai otram, vai trešam no viņiem gadās te garām iet

un tas redz, ka no nažiem kāds norūsējis, tad tam tūliņ jāiet uz-

meklēt naža īpašnieks, jo tad skaidri saprotams, ka tam vāji
klājas."

Pēc tam viņi izšķīrās un katrs aizgāja uz savu pusi. Jaunā-

kais brālis, ko vecākie brāli vairāk par muļķi turēja, uzgāja krogu.
Pie kroga durvim bija sēru karogs pielikts. Muļķis, krogā iegājis,

prasīja krodzeniekam: „Kāpēc jūs visi esat tā noskumuši, un ko

nozīmē sēru karogs ārā pie durvim?"

Krodzenieks atteica: „Kā nebūsim noskumuši, kad mūsu

zemē ir tāds nožēlojams likums, ka ikmēneša viena meita jādod
velnam. Nu šodien ir reize pienākusi, kur mana mīļā meitiņa

jāved projām niknam velnam atdot."

„Kur tad tas negodīgais velns iedzīvo, kas jusu mīļas meiti-

ņas tā laupa?" mežsarga dēls līdzcietīgi jautāja.
„Tur viņā kalnā! Pašā kalna virsotnē ir liels, kupls ozols;

gar ozolu iet ceļš un aiz ceļa, kādas divas asis atstatu, ir liela ala

— tanī alā mājo velni. Ja tu gribi velnu redzēt, tad noej uz kalnu,

apsēdies pie ozola, tad tu redzēsi, kas tur notiksies!"

Tad krodzenieks vēl tālāk teica: „Tur no lejas puses uz-

brauks ormanis, kas uzvedīs manu meitu velnam atdot. Bet mī-

ļais draugs! saņemies spēkos ar visiem saviem zvēriem, jo citādi

tev var prasti klāties."

Nu mežsarga dēls tūliņ no krodzenieka atvadījās un nogāja

uz minēto kalnu. Tur viņš arī atrada lielu ozolu un alas caurumu,

tā kā jau krodzenieks viņam bija sacījis. Uz reizi iznāca velns ar

divpadsmit galvām pa alas caurumu un apvēma visu to kalnu ar

uguni un dūmiem. Mežsarga dēls nu noprata, ka ormanis drīz

brauks. Viņš tūliņ ar visiem saviem zvēriem piesteidzās pie alas

cauruma. Pēc kāda laiciņa viņš izdzirda zvana skaņu un pēc maz

minūtēm uzbrauca no lejas pa kalna ceļu kāds pavecīgs vīrs ar
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lieliem ratiem. (Šis vīrs bijis jau tadel tur nolikts). Lielajos ra-

tos sēdēja krodzenieka meita gaužām bēdīgi un raudāja.
Te iznāca no alas velns ar divpadsmit galvām un tuvojās ra-

tiem. Mežsaj'ga dēls manīja, ka nu velns tūliņ raus krodzenieka

meitu ārā. Atri vien viņš uzsauca saviem zvēriem, lai steigšus

norauj velnam viņa divpadsmit galvas. Zvēri nu tūliņ bija visi

velnam virsū un noplēsa viņam galvas. Tad mežsarga dēls pie-

gāja krodzenieka meitai klāt un itin laipni un mīlīgi sacīja: „Mīlā

meitiņ, nebēdājies, neraudi vairs! Redz, tavs slepkavs, velns, it

pagalam, jo mani zvēri viņu saplēsa."

Krodzenieka meita no liela prieka krita muļķim ap kaklu, rau-

dādama prieka asaras, nomutēja to. Tad viņa sacīja uz muļķi:

„Tu esi izglābis mani no nikna velna rīkles, par to tev būs tapt

manam vīram!"

To sacīdama, viņa pārkoda savu gredzenu pušu un iedeva

vienu pusi muļķim. Vakars bija pienācis, viņiem turpat vēl uz

kalna esot, un viņi nolikās gulēt. Muļķis nolika lauvu par sargu

un pieteica, lai neaizmiegas. Pēc tam lauva sacīja uz tīģeri, lai

viņš paliek par sargu. Un tā viņi cits uz citu sacīja, līdz pēdīgi
visi iemiga; tikai zaķis vēl palika kājās. Zaķis tūliņ sakūra uguni
un sildījās. Bet tavu nelaimi! Zaķim sildoties nosvila vilna;
arī āda stipri sadega un arī viņš iemiga.

Kad nu vecais ormanis redzēja, ka visi aizmiguši, viņš no-

kāva muļķīti, paņēma krodzenieka meitu un aizsteidzās no kalna

projām. Kad zvēri no rīta piecēlās un ieraudzīja mulki, savu

kungu, nokautu zemē guļam, tad tie sāka visi bļaut un gauži vai-

manāt. Bet zaķis sacīja: „Kuš! Ko nu bļaujat kā bez jēgas?
Manai mātei ir tādas zāles, ar kurām var atkal atdzīvināt."

To teicis, viņš tulin steidzas pie matēs un atnesa zāles. ~Bet

kurš lai nu pielipina galvu?" zvērs viens otram vaicāja.

„Es protu labi pielipināt!" lacis jautri iesaucas. Tad paņēmis

mulķa_ galvu, to uzlīmēja uz rumpja.
„E, brālīt, vaidzi, ka tu izputētu! Tu jau neesi pareizi uzlī-

mējis — mute uz pakausi!" lapsa iesaucās, piezobodama lāci.

Lapsa tūliņ piegāja, norāva galvu un sūtīja zaķi vēl ctiām zā-

lēm pakal. Zaķis atnesa zāles, lapsa pareizi uzlīmēja galvu un

muļķis tapa atkal dzīvs.

Tad visi atkal gāja tālāk. Viņi gāja pa mežu mežiem un pē-

dīgi nonāca taī vietā, kur muļķis ar saviem brāļiem šķiroties bija

savus nažus stumburā iedūruši. Muļķa nazis bija itin spožs, jt kā

vakar iedurts, bet brāļu naži atri divi bija pavisam norūsējuši.
Muļķis rādīja saviem zvēriem un sacīja: „Redziet, kā manu brāļu

naži pavisam sarūsējuši! Es zinu, viņiem tagad iet pavisam
plāni, viņi ir dabūjuši galu!"



444

Visi nu norunāja iet viņus uzmeklēt. Viņi atkal gāja pa mežu

mežiem un beidzot nonāca lielā birzē, kur daudz pelēku akmeņu
atradās. Šī bija birze, kur muļķa divi brāli bija dabūjuši galu.

Tagad drusciņ atstāsim muļķi ar viņa zvēriem un pastāstī-

sim, kā muļķa divi brāli bija šinī birzē nonākuši.

Tad, kad viņi bija meža malā nažus minētā stumburā sadūruši

un katrs uz savu pusi izšķīrušies, vecākais brālis bija gājis ar sa-

viem, zvēriem pa mežu mežiem, šaudams putnus. Tā arvienu

tālāk iedams, bija nonācis šinī birzē. Tad birzē nometies apakš
liela koka, uzkūris uguni un sildījies. Tā paša koka kuplajos za-

ros, kur viņš ar saviem zvēriem apakšā pie uguns sildījies, tupē-

jusi kāda vecene, veca ragana. Šī kokā tupēdama, vienmēr trī-

cēja, drebēja, un skaņi kunkstēdama, arvienu ievaidējās: „Ai, cik

man auksti!"

Viņš paskatījies uz augšu un redzēdams veceni koka, sacī-

jis: „Vecene, ja tev ir auksti, tad nāc zemē pie uguns un sasil-

dies!"

Vecā ragana itin laipni atteica: „Labais, jaunais cilvēks! Ja

tu man atļauj savus zvērus un tevi pašu ar mazu kociņu apkūļāt,
tad es iešu, jo citādi es nedrīkstu."

Mežsarga vecākais dēls (vecākais brālis) viņai arī atvēlējis
apkūļāt. Ragana tos apkūļājusi un visi tūliņ palikuši par pelē-
kiem akmeņiem. Vidējam brālim un viņa zvēriem tāpat gājis kā

vecākajam brālim.

Muļķim (jaunākam brālim) arī gadījās ar saviem zvēriem

nomesties zem tā paša koka. Viņš uzkūra uguni un ar saviem

zvēriem sildījās. Te tā pati vecā ragana sāka stenēt un vaidēt,
ka par daudz auksti esot. Muļķis uzsauca: „Ko tu tur ņaudi, vecā

ragana? Kad tev ir auksti, tad nāc zemē, sasildies pie uguns!"

«Mīļais, labais cilvēks! Man tā ir bail! Atļauj man mazu

lietiņu apkūlāt tavus zvērus un tevi pašu ar kādu mazu, mazu

kociņu, tad es drīkstēšu iet zemē pie uguns."

„Es atraki neļaušos apkuļat, līdz tu man nepateiksi, kas šie

par akmeņiem."

„Nevaru to teikt."

„Ne par ko tev neļaušu, ja man nepateiksi."

Vispēdīgi vecene arī pateica, ka visi šie pelēkie akmeņi esot

cilvēki un zvēri. Muļķis nu tūliņ domāja, ka te arī vajaga būt

viņa diviem brāļiem ar visiem viņu zvēriem. Viņš labi nu sa-

prata ragana blēdību un tūliņ dusmīgs viņai uzbļāva: „Tu, nekau-

nīgā ragana, bezdievīgā velna māte! Tu ātrāki no šejienes pro-

jām netiksi, līdz tu šos akmeņus nebūsi dzīvus pataisījusi."
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Vecene, nevarēdama nekādā ziņā izvairīties, uz reizi pacēlās

gaisā, tā kā visa birze nokūpēja vien, un arī tūliņ visi zvēri un

cilvēki tapa dzīvi. Tur nu bija cilvēku un zvēru līdz simtietn tūk-

stošiem, jo itin visus cilvēkus un zvērus, kas tikai šai birzē no-

nākuši, vecā ragana bija par pelēkiem akmeņiem apbūrusi. Gudrie

brāli nu sniedza muļķim roku un no visas sirds pateicās, ka viņš
tos izglābis. Nu bija visi trīs brāli un arī viņu zvēri loti priecīgi.
Pēc tam visi citi cilvēki un zvēri izklīda uz visām pusēm.

Nu muļķis atgādājās krodzenieka meitas, ka to bija nesen iz-

glābis no velna nagiem. Muļķis uzrunāja savus divus brāļus no-

iet ar visiem zvēriem uz minēto krogu. Krogā nonākuši viņi

atrada visu krogu loti jauki izpušķotu un krodzenieka meitu brū-

tes drēbēs ģērbtu. Rati jau bija pie durvim piebraukti un gai-

dīja brūti ar brūtgānu iznākam, lai tos aizvestu uz baznīcu laulāt.

Bet kas tad bija tas brūtgāns, kas krodzenieka meitu pre-

cēja? Tas bija vecais ormanis, kas velna kalnā nokāva muļķi

un nozaga muļķim krodzenieka meitu. Vecais bija krodzenieka

meitu cieti nozvērinājis, ar nāvi biedinādams, lai viņa saka sa-

vam tēvam, ka viņš to no velna nagiem izglābis. Krodzenieks,
to ticēdams, no liela prieka deva viņam savu meitu par sievu.

Muļķis to dabūjis zināt, atstāja savus brāļus un zvērus aiz

kroga durvim un pats steidzās kroga istabā. Lauvu viņš ņēma

sev līdz. legājis viņš atrada istabu pilnu ar kāzeniekiem. Viņš

nostājās plāna vidū un tad izvilka no kabatas savu mutes autiņu,

izcēla to uz augšu un rokā turēdams uz kāzu viesiem pagriezies,
sacīja: «Uzminat, kas man te ir lakatā?"

Neviens nevarēja uzminēt. Pēdīgi brūte iesaucas: „Tur ir

mana gredzena otra puse!"

Kāzenieki, to dzirdēdami, palika visi kā uz mutes sisti, jo ne-

viens nevarēja iedomāties, ko šāda mikla nozīmē. Viens, otrs no

kāzeniekiem gan paklusām sāka mētāt šādus, tādus vārdus, sacī-

dams: „Vai tikai šis cilvēks nebūs krodzenieka meitu izglābis?"

Citi piemetināja: „Tas nevar but."

Tad muļķis sacīja uz lauvu: „Ej, atnes tas divpadsmit velna

galvas!"

Kad lauva atnesa divpadsmit velna galvas un muļķis tās vi-

siem rādīja, tad visi viņu tūliņ atzina par krodzenieka meitas iz-

glābēju un otrā dienā muļķi salaulāja ar krodzenieka meitu.

Vecajam ormanim muļķis lika iekalt riņķi degunā un paturēja
to sev suņa vietā. Viņam citu neko nedeva ēst, kā sarkanas ogles
un pavēlēja: „Ja viņš tās neēd, tad sist viņu nost!"

Velak krodzenieks atdeva savam znotam un meitai krogu
un nu muļķis palika par turīgu vīru, dzīvoja ar sieviņu laimīgi.
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Reiz bijuši divi brāli: viens pārticis, mantkārīgs, otrs naba-

dziņš, bet goda dvēsele. Tas mantkārīgais bija iedomājies, ka

viņš daudz gudrāks par savu brāli un tādēļ nabadziņu par vien-

tiesi vien saukāja. Nabaga brālim bija divi zēni, bet bagātajam

nebija neviena bērna.

Reiz nabaga brālis aiziet medībās un apcel zelta putnu. Vi-

ņam žēl tādu šaut — putns aizlaižas. Bet tas ievēro, ka necik

tālu putnam eglē ligzda. Mednieks sagudro putnu dzīvu noķert.
Tūliņ pārskrien pēc tīkliņa, uzkāpj labi klusu eglē un pārsviež

tīkliņu ligzdai pāri — putns rokā. Savos priekos nezin ko darīt.

Rāda visiem cilvēkiem svešo zelta putnu.

Te atskries ari bagātais brālis brīnumus skatīties, bet tam

tūliņ acis kā kaķim. Acumirklī izodis, kas putnam apakš viena

spārna rakstīts: „Kas to ēd, tam katru nakti pagalvī zelta gaba-
liņš!" un apakš otra spārna: „Kas to ēd, tas tiek par ķēniņu!" Ba-

gātais brālis nesaka ne vārdiņa, ko ieraudzījis, tik činkst kā rūgta

nāve nabadziņam virsū: „Kur liksi tādu spoku, nabags būdams?

Neesi vientiesis, pārdod man! Es esmu bagāts, man tas nekas,

varu aizmaksāt. Bet tevi, ļaudis izsmies, ka spožumus turēdams

mirsti badu."

„Lai, lai bral, kas man no laudim ko klausīties? Ko esmu

ķēris, to paturēšu!"

„Redz, kads vientiesis, vai dosi putnu un ņemsi naudu?"

„Nedošu vis. Tu nevari ar savu naudu manu putnu atsvērt."

„Es nevarēšu atsvērt! Cik sver tavs putns?"

„Veselu podu!"

„Labi — še pods zelta un dod putnu man!"

Nabadzīgais tikdaudz zelta redzēdams, tīri saplok. Savu

mūžu tikdaudz nebija ne sapņojis, kur nu vēl piedzīvojis! Viņš

apdomā: „Lai ņem!"
Un no tās dienas iesākās nabadziņam laimīgs mūžs, sacēla

jaunas ēkas, iegādāja labus lopus un iedzīvojās vienā gadā tikpat,
kā otrs brālis. Kur pods zelta par iesākumu, tur jau ari katram,
labumā ies.

Bet neba ta bagātajam brālim! Tam otra gada ne nu vairs

bija zelta ne arī putna laimes. Un kā tas bija gadījies?

Todien, kad bagātais ar zelta putnu bija pārskrējis mājā, tas

paturēja noslēpumu pats pie sevis un neteica ne savai sievai, kādu

laimi apcēlis. Naktī citi gul, bet šim miegs ne prātā: prieka pilns

plūc savu putnu pats, lai neviens nepamanītu, kas uz spārniem
rakstīts. No rīta itin agri sievai putns jācep. Kamēr putns cep,

šis, visu nakti izmurgojis, iedomājās drusku nosnausties. Bet pa
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to laiku atnāk nabaga brāļa puikas kaut kādā vajadzībā pie saim-

nieces. Saimniece domā: «Kā tad nu laidīs rada bērnus bez cie-

ņas projām?" pakampj tos pašus putna spārnus un iegrūž zē-

niem, lai ēd. Zēni noēd ar gardu muti un aiziet. Te piecelsies

snaudējs; un tūliņ pirmais vārds: „Kur putns?"

„Te, te, vīriņ, sen jau gatavs!"

„Kur spārni?"

„Atnaca tavi brala bērni, iedevu tiem!"

„Ak tu trakā, ak tu nejēdzīgā!" šis lādās un gatavs saimnieci

vai maitās sist. Tā, nabadzīte, netiek ne gudra, ne mulke, domā:

«Saimnieks prātu izgulējis, jāpaciešas." Bet saimnieks visā ār-

prātībā gudrs diezgan, tas viltīgs izlikdamies, aizskrien pie na-

baga brāļa teikdams: „Man šodien malkā jābrauc; iedod man sa-

vus zēnus palīgā!"

„Kādēl ne? Ņem!"

Bagātais aizbrauc ar zēniem mežā un sāk tik šos tramdīt.

Zēni redzēdami, ka labi nebūs, ņem kājas pa pleciem un nomūk

biezumos. Gan meklē līdz vēlam vakaram — nekā. Pa nakti

zēni grib mājās doties, bet apmaldās. Nabadziņi raud un maldās,

raud un maldās dažas dienas, dažas naktis. Te vienu dienu par
laimi iznācis kāds lielskungs, apbrīnojami smalks, mednieks, tanī

mežā medīt. Tas izdzird zēnus pie viena koka pusbadā.

„Kādēl raudat?"

Ja, ta un ta, zeni izstāsta.

„Vai negribat par smalkiem medniekiem izmācīties?"

«Kālab ne?"

«Nu tad nākat pie manis; apsolu jums labas dienas."

Zēni pieceļas; bet lielskungs tagad ierauga tai vietā, kur

viens zens gulējis, zelta kaudzīti. Viņš izbrīnās, bet zēni nu iz-

stāsta, ka vienam no viņiem! katru nakti tāda zelta kaudzīte pa-

galvī.

«Tas labi — pieglabā! Nākamas dienas tev pašam no-

derēs!"

Zēni aiziet vecajam lielkungam līdz. Lielskungs izmāca abus

par smalkiem medniekiem. Kad tik tālu jau ir, tad vienu dienu

vecais sauc abus ārā, lai rāda, ko māk. Nāk patlaban meža zosis.

Pirmais zēns kā šauj, tā vienai zosij galva nost.

«Tu maki!"

Pec brīža nak meža pīles. Otrs zens ka šauj, ta vienai pīlei
knābis nost.

«Tu arī māki! Tagad varat sākt uz savu roku medīt. Esmu

pārliekām vecs — kam man vairs mežā blandīties? — Apgādājiet

tagad mani ar medījumiem!"
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Vienu dienu abi zēni aiziet pirmo reizi uz ilgāku laiku medīt.

let, iet — satiek zaķi vispirms. Šie tūliņ šaut, bet zaķis lūdzas:

«Nešaujiet vis mani, es jums došu divus no saviem bērniem."

Šie ar mieru. Pa gabalu satiek lapsu, grib šaut, bet lapsa

lūdzas: «Nešaujiet vis mani, es jums došu divus no saviem bēr-

niem."
Šie ar mieru. Pa gabaliņu satiek vilku, grib šaut, bet vilks

lūdzas: «Nešaujiet vis mani, es jums došu divus no saviem bēr-

niem."

Šie ar mieru. Pa gabaliņu satiek lāci, grib šaut, bet lācis

lūdzas: «Nešaujiet vis mani, es jums došu divus no saviem bēr-

niem."

Labi. Šie nu paņem katrs vienu zaķēnu, lapseņu, vilcēnu,

lācēnu un ies viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi medības. Bet

iekāms to dara, vēl norunā tā: jāiedur priedē katram savs nazis:

kurš ātrāk atpakaļ — lai paskatās, kāds brāļa nazis. Ja spožs,
tad medībās labi klājas, ja norūsējis, tad nelabi, tad otram jāstei-

dzas palīgā, cik ātri vien var.

Tas, kam zelts pagalvī ronas, sašāva itin ātri, ka ne panest.

Viņš griežas atpakaļ un ierauga, ka brāļa nazis vēl itin spožs.

«Lai medī, lai, man diezgan, iešu jau uz mājām."

Pāriet ar saviem zvēriem mājā, vecais lielskungs nāk pretim

ar savu meitu un rāda zelta pili, ko nupat cēlis, sacīdams: «Šo

pili, kamēr nebiji mājā, uzcēlu no tava zelta, ko naktīs sakrāji.

Tad biju nodomājis: kurš no jums abiem pirmais no_ medībām pār-

nāks, tam atdošu savu meitu par sievu; tu pārnāci pirmais, še

ņem viņu un dzīvo savā pilī laimīgs."
Otrs brālis medībās bija apmaldījies ar saviem zvēriem, ilgi

samaldījās pa mežu krustim šķērsām; beidzot izmaldījās uz vienu

svešu, svešu pilsētu. Tai dienā pilsēts bija tērpies bēdu uzvalkā.

Mednieks brīnās par to prasīdams: «Kas jums visiem uzgājis, kā-

dēļ tādi nošļukuši un pavisam nolaidušies?"

«Kas tu par svešnieku esi, nezinādams, kas šinīs dienas no-

tiks!"

«Kā lai zinu, nule pat ienācu."

«Nu tad klausies! Mūsu pilsētām jādod katru gadu viena cil-

vēka dzīvība pūķim tur kalnā par mielastu; šogad paša ķēniņa
meitai kārta. Ķēniņš gan apsolījis savu meitu par sievu dot tam,

kas apņemtos nabadzīti no pūķa izpestīt; bet kur gadīsies tads,
kam tikdaudz spēka?"

Mednieks to dzird un nesaka nekā. Tanī dienā, kur nu meitu

vedīs, viņš klusītiņām ar saviem zvēriem aiziet uz pūķa kalnu un

raudzīs paslēpties. Bet tai kalnā bijusi ala, kur pūķis daždien

mitis. Citur nekur paslēpties — līdīs taī pašā alā. lelien pats pa

priekšu, zvēri nopakaļus un ierauga brīnum pulka zelta. Līdīs
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dziļāk — ierauga kādā dibens istabā divas mucas un virs mucām

pūķa zobiņu. Bet zobins tik smags, tik smags — nepagalam

cilāt. Sāks aplūkot mucas, un skat, kas par laimi! Uz_ vienas

mucas stāv: „Kas no tās mucas dzer, tam spēki deviņkārt pie-

ņemas!"
Paskatās talak, uz otras mucas stāv: „Kas no tas mucas

dzer, tam spēki devinkārt pamazinās!"

Ko nu gaidīt? Tā tūliņ klāt pie spēka mucas un tik dzer.

Sadzeras pats, liek zvēriem ari tempt. Un nu viens par otru dzer,
kamēr mucai dibins rēgojas. Bet nu arī visiem spēka vai cik,

Pakustina zobiņu — zobins kā spalva, sāks kabināt nost zobiņu

— zobins ka spalva. Un zvēri, tie tagad tadi, ka acis vien zvēro,

gandrīz pašam bail paliek.
Kamēr šie tur tā stiprinās — vadzi — sāks tik kalns nodre-

bēt. Mednieks tūliņ nojēdz, kas laukā, un tā, lielo zobiņu paķēris,
bridāc! ar visiem zvēriem laukā un tasni pūķim acīs. Pūķis spļauj
briesmīgas ugunis, zvēriem visa spalva svilst no karstuma; bet

mednieks kā krauj ar smago zobiņu — pūķim jau vienā vietā ka-

žoks pušu. Negantnieks lobj alā pie spēka mucas uzņemt jau-
nus spēkus, bet kad tu izčibējis — muca tukša. Lobs atpakaļ no

alas ārā, bet negantniekam tagad piekrāpās. Kā nāca ārā, tā

mednieks aiz alas ieejas stāvēdams, nemanot izgrūda lielo zo-

biņu pūķim caur miesām un pienagloja pie sienas, zobiņa asmina

gals iedūrās sienā, zobiņa spala gals bija medniekam rokā. Pū-

ķis dauzījās kā traks, bet jo vairāk dauzījās, jo zobiņa asnuns

vairāk graizīja pūķa miesas. Un zvēri, ko tad tie lai gaida? Lā-

cis uzklupa nesaņķim uz muguras, vilks izplēsa sānus, lapsa dzī-

voja gar asti un zaķis atkal tik paskubināja, paskubināja. Nebija

ilgi — pūķis pagalam.
Un līdz ko labi pagalam, te ķēniņa meita nāk raudādama

viena pati uz alu, jo viņas vedējs no bailēm paslēpies krūmos un

nerādās ne uz to pusi.

Mednieks iet nelaimīgai pretim un izstāsta, ka nu pūķis pa-

galam, viņa glābta. Princese krīt glābējam gar kaklu, iedod savu

gredzenu un apsolās nekad no viņa nešķirties. Glābējs uzmauc

doto gredzenu uz savu pirkstu un apsolās rītu pie ķēniņa aiziet.

Princese gan grib, lai viņš tūliņ nākot līdz, bet viņš atbild: „Tu

labi redzi, cik asiņains izskatos, kā lai tāds ķēniņa priekšā rādos?

Otrkārt, man drusku arī jāatpūšas, tāds cīniņš meklē kaulus."

Labi. Mednieks uzkāpj pūķa kalnā atgulties un piesaka lā-

cim viņu apsargāt. Bet lācis, arī izstrādājies, domā drusku no-

snausties: lai paliekot vilks nomodā! Bet vilks arī domā drusku

nosnausties: lai paliekot lapsa nomodā! Bet lapsa ari domā

drusku nosnausties: lai paliekot zaķis nomodā! Bet zaķis cie-

šas, ciešas — nevar nociesties — aizmieg.
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Princeses vedējs, to redzēdams, briks! no krūmiem ārā, no-

kauj aizmigušo glābēju un poš pakaļ princesei. Šīpus pilsētas pa-

nāk. Princese nevar saprast, kur šis tik ātri steidzas, bet vedējs

uzsauc īsi: „Ja neteiksi ķēniņam, ka es no pūķa tevi izglābu, tad

nost uz vietas!"

Princese sabaidās un apsolās teikt, ka vedējs no puķa izglā-
bis viņas dzīvību.

Keniņš tic un rīko tulin kazas.

Bet īstenais glābējs sagulēja līdz vakaram pagalam. Te at-

modīsies lācis pirmais un ieraudzīs savu kungu asinīs.

„Vilks, vai tu traks, kas te noticis, kamēr gulēju?"
Vilks uzlec, izberzē acis. Viņš nezinot, jo lapsa apsolījusies

viņa vietā nomodā palikt. Uzmodina lapsu, tā arī nezina, jo za-

ķis apsolījies nomodā palikt. Uzmodina zaķi, tas noplātās vien.

Bet lācim padoms pie rokas: lai zaķis tūliņ tekot pēc dzīvības

saknes! Zaķis ņem kājas pa pleciem un aiziet, ka nokūp vien.

Viens divi — ar dzīvības sakni atpakaļ. Lācis mocās ilgu laiku

ar sakni gar nedzīvo. Te uz reizi, vadzi, sāks mazliet kustēties.

Nu berzē, nu pūš kā sadeguši, un re, pēc tāda laika celsies sveiks

augšā. Nu tos priekus visiem zvēriem: cauru nakti ne acis vairs

neaizdarīja, par to vien runāja, kā kungu atdzīvinājuši un cik

nu labi.

Treša diena glābējs taisīsies pie ķēniņa. Aiziet pie pilsēta

viss nopušķots, visur nomeijots, visur prieki. Šim ne jausmas,

kadeļ viss tas. Saks beidzot apprasīties. Un ko nu nabadziņš
dabū dzirdēt? Esot ķēniņa meitai ar viņas glābēju kāzas.

„Nu brīnumi! Kas tad tas par glābēju?" Grib tūliņ doties

uz pili.

„Ne!" atkal apdomājas. „Sutīšu papriekšu apvaicāties, vai

tiešām mani gaida, vai ne?"

Aizsūta zaķi. Zaķis atnāk ar ziņu, ka princesei esot gan kā-

zas, bet ar citu brūtgānu. Šis jau paliek dusmīgs uz princesi un

nezin, ko nu darīt, ko ne.

Bet lācis iesakās: „lekāms skaidri nezini, nevajaga dusmo-

ties; padod man šurp princeses gredzenu, es iešu apskatīt. Ja

princese būs atstājusi tevi, tad nākšu bez gredzena atpakaļ, ja ne

— tad ar gredzenu."
Lācis aiztek uz pili un slepeni izrunājas ar princesi. Prin-

cese izstāsta, kā noticis, un dod gredzenu atpakaļ, lai steidzoties

šurp, kamēr vēl neesot laulāta.

Atnāk nu izglābējs ar visiem zvēriem, visi kāzinieki nobrīnās,

kas šos aicinājis. Bet princese par to laiku izstāstījusi visu sa-

vam tēvam. Vecais ķēniņš dusmīgu ģīmi liek viltnieku sagrābt un

četriem melniem zirgiem saraustīt; bet īsteno glābēju pavēl uz

pēdām salaulāt ar savu meitu. Nu sākas jautras kāzas no gala.
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Pēc kāzām ķēniņš pasludina savam znotam, ka citādi apdo-

mājies: viņš esot vecs vīrs un tādēļ atdodot jau tagad vaidību

znotam.

Tā pagāja ilgs laiks. Te vienu dienu jaunais ķēniņš atkal ie-

domājies medīt. Paņem savus zvērus un aiziet. Pašā meža vidu

ieraudzīja baltu stirniņu. Grib gan tūliņ šaut, bet neizdodas. Un

nu uz reizi paliek tik tumšs it kā naktī. Ķēniņš pabrīnās, tomēr

nekā darīt, liek žagarus savilkt un uguni iekurt. Te uz reizi uguns

gaismā viens pakustās augstā kokā. Pacel acis, apskatās labi —

svešs cilvēks ielicis krēslu koka zaros un sēž.

„Kas tads esi?" ķēniņš uzprasa.

„Esmu nosalis; gaužām nosalis, kaut mani kads sasildītu!"

„Nac zeme pie uguns!"

„Man bail no taviem zvēriem; bet še, gaidi šo stibiņu, uzsit

ar to saviem zvēriem, tad tie mani vairs neplēsīs."

Ķēniņš nekā ļauna nedomādams, paņem stibiņu un uzsit sa-

viem zvēriem, bet sitot stibiņas gals arī pieduras pašam kur ne-

būt un tā acumirklī visi šie paliek par nedzīviem.

Jauna ķēniņiene gaida raudādama maja, nevar sagaidīt.
Bet ķēniņa brālis, lielkunga znots, tur zelta pilī atkal vienu

dienu bija aizgājis nažus apskatīties. Aiziet pie koka — brāļa
nazis norūsējis uz posta. Ko nu gaidīt? Paņem savus zvērus un

steidzas meklēt. Meklē, meklē ilgu laiku pa mežu. Te vienu

dienu ieraudzīs baltu stirniņu; bet nedabū nošaut. Tūliņ paliek
tumšs. Nekā darīt, iekur uguni. Bet turpat pie ugunskura, augstā

kokā viens, krēslā sēdēdams, sāk tik vaimanāt: „Man salst, man

salst!"

„Kap zeme sasildīties!"

„Man bail no taviem zvēriem; bet še tev šī stibiņa, uzsit ar

to saviem zvēriem, tad kāpšu sasildīties."

„Neka, kadel lai saviem zvēriem situ? Tie man mīļāki neka

tu tur kokā."

Bet kad ta ar labu neklausa, vadzi, sēdētājs saks rupjš pa-

likt, lai nejokojoties, lai sitot ar labu, varot nelabi iziet.

Bet lielkunga znots, to dzirdēdams, uzsauca lācim: „Pi!"
Velc to nabagu zemē!"

Un tā lācis kokā pakal un nogāž zemē. Vilks, lapsa un zaķis

sagaida šo kā brāli, un tas nebija ne apskatījies — sēdētājs no-

plēsts.
Un tai_ pašā acumirklī turpat otrpus taka jaunais ķēniņš ar

saviem zvēriem atkal atdzīvojies, nāk savu brāli apkampt par iz-

glābiņu. Viens otram nu izstāsta savas regas un tad, zvērus glau-

dīdami, aiziet abi uz ķēniņa pili. Un tūliņ otrā dienā abi brāļi uz-

taisīja garu ceļu taisni caur mežu no jaunā ķēniņa pils līdz jaunā

lielkunga pilij. Pa šo celu abi brāļi varēja katru nedēļu satikties.
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Vienam tēvam bijuši divi dēji. Kad vini pieauguši, tad gājuši

pasaulē laimi meklēt, jo tēva būdiņā raizes un trūkums vien bi-

juši. Brāli uzkāpuši katrs savam kumeļam mugurā un izjājuši no

tēva sētas.

Drīz vien brāli iejājuši lielā mežā. Uz krustceļiem viņi ap-

stājušies. Tur bijuši četri celi. Pie katra bijis savs uzraksts. Pie

pirmā ceļa bijis rakstīts: „Ja tu pa manu celu iesi, tad tu nosalsi."

Pie otra: „Ja tu pa manu celu iesi, tad tu sadegsi."
Pie treša: „Ja tu pa manu celu iesi, tad tev vilks kumeļu no-

kodīs."

Un pie ceturta: „Tad tev nekādas laimēs nebūs."

Jaunākais brālis aizjājis pa to celu, kur bijis: „Tad tu nosalsi,"

un vecākais par to, kur vilks kumeļu nokodīs. Abi brāli norunā-

juši pēc gada satikties atkal uz krustceļiem. Viņi iesprauduši vecā

ozolā katrs savu sudraba nazi. Kura nazis pēc gada būšot sarū-

sējis, tas brālis būšot miris, — tā viņi norunājuši. Bet kurš ne-

būšot sarūsējis, tas būšot pie dzīvības.

Brāli izšķīrušies, aizjādami katrs pa savu celu. Vecākais brā-

lis iejājis lielā mežā. Kad viņš bijis kādu stundu jājis, tad tam uz-

brucis vilks un nokodis kumeļu. Kad kumeļš bijis nokosts, tad

vilks teicis: „Ej, sēdies man mugurā, es tevi nesīšu pie laimes."

Brālis uzkāpis vilkam mugurā, bet tai pašā acumirklī no meža

izskrējuši vēl vienpadsmit zvēri, no lāča sākot un ar zaķi beidzot.

Zvēri teikuši: „Kungs, kur tu mūs vedīsi, tur mēs iesim."

Brālis ņēmis zvērus līdz. Drīz vien viņš ar visiem zvēriem

pieskrējis pie brīnumskaistas ķēniņa pils. Tur viņi apstājušies.
„Jums gribas est," teicis brālis uz zvēriem. „Bet man nav

naudas. Arī naktsmāju mums negribēs par velti dot."

„Nekas," teica lacis. „Viss bus labi." — Viņš piesitis ar kāju
pie akmeņa un turpinājis: „Te ir nauda."

Pieskrējusi lapsa un sākusi kasīt zemes. Drīz vien naudas

pods bijis redzams un brālis piebēris pilnas ķešas ar zeltu. Tad

viņš iegājis pilī. Viņam pretim nākusi skaista ķēniņa meita un

prasījusi, ko viņš vēlas?

„Man vajaga rūmes maniem zvēriem," atbildējis brālis, „uu

arī katram, ko viņš grib ēst."

„Ja, to var dabūt," atbildējusi ķēniņa meita un likusi ierādīt

rūmes zvēriem un pašu zvēru ķēniņu, kā viņa brāli iesaukusi, uz-

aicinājusi pie sevis.

Kad zvēri bijuši novietoti kūtīs, tad brālis gājis uz pili, kur to

sagaidījusi ķēniņa meita. Viņa to cienājusi ar ēdieniem un dzē-

rieniem un stāstījusi tam par savu nelaimi. Pils tuvumā esot liels

mežs un viņā dzīvojot briesmīga ragana, kas visus cilvēkus un
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zvērus pataisot par akmeņiem, līdz kāds mežā ieejot. Ragana
esot milzīga auguma un viņa dzīvojot to cilvēku mūžus, kurus tā

par akmens stabiem pataisot. Ja kāds drošsirdīgs cilvēks ap-

ņemtos briesmīgo raganu nokaut, stāstījusi tālāk ķēniņa meita,

tad tam viņas tēvs, vecais ķēniņš, esot apsolījis viņu par sievu.

Bet līdz šim neviens to vēl neesot varējis izdarīt, jo visi baidoties

pat pils tuvumā nākt.

Ja, vecākais brālis bijis ar mieru iet uz lielo mežu un nokaut

briesmīgo raganu. Otrā rītā vecākais brālis bijis jau agri augšā
un aizskrējis ar saviem zvēriem uz lielo mežu. Jo dziļāk viņi
mežā ieskrējuši, jo vairāk tiem ceļā gadījušies akmeņu un akmeņu
stabu. Beidzot viņi ieraudzījuši briesmīgo raganu. Tā bijusi

liela, liela.

Kad ragana ieraudzījusi brāli ar saviem zvēriem uz viņu

skrienam, tad uzkāpusi milzīgā eglē. Lācis pieskrējis pie egles
un gribējis rausties augšā. Ragana lūgusies:

„Saki lačam, lai tas nealejas. Še, iesit viņam ar žagariņu,"

ragana nometusi žagariņu, „tad es kāpšu zemē."

Brālis paņēmis raganas nosviesto žagariņu un iesitis lāčam.

Uzreiz visi zvēri palikuši par akmeņiem. Ragana nokāpusi no

egles, uzsviedusi brālam smiltis uz galvas, tas palicis par akmens

stabu.

Pec gada jaunākais brālis pirmais atjājis uz krustceļiem. Viņš

gājis pie ozola, apskatīt brāļa nazi. Nazis bijis līdz pusei sa-

rūsējis.

„Nu, vairs nav labi," nodomājis jaunākais brālis. „Mans brā-

lis, laikam, ir slims. Nomiris viņš nevar būt, jo puse naža vien ir

aprūsējusi. Jāiet viņš meklēt."

Jaunākas brālis iejājis mežā. Drīz vien tam uzbrucis vilks,
nokodis viņa kumeļu un tad teicis, lai kāpj viņam mugurā, tas to

nesīšot pie laimes. Jaunākais uzkāpis vilkam mugurā. Atkal

no meža izskrējuši vienpadsmit zvēri, ar lāci sākot un ar zaķi
beidzot. Jaunākais brālis ņēmis visus zvērus līdz un tie ieskrē-

juši ķēniņa pils pagalmā.
Pie pils ķēniņa meita sagaidījusi jaunāko brāli kā vecu pa-

ziņu. Viņa domājusi, ka tas ir vecākais brālis, jo abi brāli bijuši
no sejām loti līdzīgi.

„Vai tu ar reiz atnāci?" prasījusi ķēniņa meita.

Jaunākais brālis brīnējies, jo viņš te nekad neesot bijis. Ķē-

niņa meita neticējisi un vedusi to pilī, domādama par vecāko brāli.

Viņa to cienājusi ar ēdieniem un dzērieniem un vakarā, kad gulēt

gājusi, aicinājusi sev blakus — gulēšot vienā gultā. Jaunākais

brālis izvairījies. Viņš ķēniņa meitu noturējis par raganu. Kad

ķēniņa meita uzspiedusies — gulēšot vienā gultā, tad jaunākais
ielicis zobenu vidū, tā kā tas bijis starp viņu un ķēniņa meitu. No
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rīta ķēniņa meita prasījusi jaunākam braļam: „Nu, vai tu nokāvi

briesmīgo raganu?"

Ne, jaunākais brālis nekā par raganu nezinājis. Bet tad, uz-

reiz iedomājies, ka brālis var būt raganas varā un sācis iztaujāt

ķēniņa meitu. Viņa stāstījusi par briesmīgo raganu un apburtiem
cilvēkiem.

„Tad arī mans brālis ir pārvērsts par akmens stabu," nodo-

māja jaunākais. ~Jāiet viņš atsvabināt."

Jaunākais aizskrējis ar visiem zvēriem uz lielo mežu, kur

briesmīgā ragana mitusi. Ragana, zvērus un jaunāko brāli pama-

nījusi, atkal uzkāpusi elgē. Lācis rausies tai pakal. Ragana lū-

gusies, lai savalda lāci un sviedusi žagariņu, ko lāčam sist, bet

jaunākais nelicies ne zinis un kliedzis: „Kāp zemē, kāp zemē!"

Ragana manījusi, ka labi nebūs,. Viņa nokāpusi no egles.
Zvēri to tūliņ apstājuši. Tad jaunākais teicis: „Tagad attaisi par
cilvēkiem un zvēriem visus akmeņus un akmens stabus!"

Ragana gan negribējusi, bet zvēri mākušies tai virsū. Viņa

manījuši, ka labi nebūs. Tad sākusi attaisīt visus akmeņus un

akmens stabus. Ar katru attaisītu cilvēku vai zvēru, ragana pa-

likusi mazāka un mazāka
...

Kad beidzamais cilvēks bijis attai-

sīts, tad ragana bijusi tik maziņa, kā ciekurzis. Attaisītie cilvēki

un zvēri bijuši bezgala laimīgi.

Abi brāli ar saviem zvēriem skrējuši atpakaļ uz ķēniņa pili.
Jaunākais brālis vecākam visu izstāstījis. Kad jaunākais stāstījis,
ka viņš ar ķēniņa meitu gulējis vienā gultā, tad vecākais noskai-

ties un ar zobenu nocirtis jaunākam galvu.

Jaunāka brala zvēri palikuši bēdīgi. Viņi apraudājuši savu

pavēlnieku un palikuši pie viņa līķa.

Vecākais brālis ar saviem zvēriem aizskrējis uz ķēniņa pili.

Ķēniņa meita viņu sagaidījusi kā vecu paziņu un prasījusi, kādēļ

tas ir tik bēdīgs. Vecākais klusējis. Tad ķēniņa meita prasījusi

par raganu. Vecākais stāstījis. Vakarā ķēniņa meita gājusi gu-

lēt un aicinājusi vecāko brāli — gulēšot vienā gultā. Vecākais arī

gājis, bet nelicis gultā zobenu un nu viņa prasījusi: „Vai nu vairs

zobenu neliksi starpā? Nu tev laikam nav vairs no manis bai-

les?"

Vecākais sapratis, ka nokāvis jaunāko nevainīgu. Viņam tā

palicis bez gala žēl. Visu nakti tas nevarējis gulēt un izdomājies

visādi, kā brāli atdzīvināt. Beidzpt viņš nolēmis iet pie briesmī-

gās raganas un prasīt tai, lai atdzīvina nokauto.

Otrā rītā vecākais ar visiem saviem zvēriem skrējis uz mežu

pie raganas. Viņš paņēmis arī nokautā līķi līdz. Arī jaunākā

brāļa zvēri nu gājuši līdz.

«Atdzīvini manu brāli!" sacījis vecākais uz raganu.
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Ragana paņēmusi sauja smiltis un uzbērusi tas nokautam uz

galvas. Tas tūliņ palicis dzīvs...

Brāli nosprieduši raganu dzīvu neatstāt. Tie pavēlējuši zvē-

riem to saķert un saplosīt. Zvēri raganu saplosījuši un nu mežs

un pils bijusi no raganas atpestīti.
Abi brāli skrējuši ar saviem zvēriem uz ķēniņa pili. Vecākais

brālis nodzēris ar ķēniņa meitu kāzas un pēc vecā ķēniņa nāves

palicis par zemes un pils valdnieku.

Jaunākais gājis tālāk, savu laimi meklēt. Trešā dienā viņš
nonācis svešā melnā pilsētā. Tur ķēniņš šonakt atdevis savu

trešo meitu velnam apēšanai. Tā bijusi tāda velna apsēsta pil-
sēta. Jau divi gadi ķēniņš velniem atdevis savas divas vecākās

meitas. Tagad tam bijusi jādod beidzamā, visjaunākā. Pēc tam

tik velni apmierinājušies ar citiem cilvēkiem.

Jaunākais brālis pieskrējis ar saviem zvēriem pie ķēniņa pils.
Pils tornī bjis uzvilkts melns karogs un visa pilsēta bijusi klusa un

bēdīga. Trešā princese bijusi šodien jāved uz velna alu. Prin-

cese bijusi dzīva ielikta melnā zārkā un viņa, kā arī visi pils ļau-

dis, raudājuši. Jaunākais iegājis zālē, kur stāvējis zārks ar dzīvo

princesi. Viņš jautājis ķēniņam, kas par lietu? Ķēniņš stāstījis
un raudājis kā mazs bērns.

„Nu, labi," teicis jaunākais brālis. „Cs iešu uz velnu alu prin-
cesei līdz."

Jaunākais brālis sasaucis savus zvērus un aicinājis princesi.

Viņi iegājuši lielā mežā, kur bijusi velna ala.

Jaunākais apsēdies uz akmeņa, kas bijis alas priekšā, un sa-

ņēmis princesi klēpī. Šev katrā pusē viņš nostādījis sešus zvē-

rus. Tad jaunākais kliedzis: „Nu, nāc pēc princeses!"
Tūliņ arī no alas izskrējis velns ar divpadsmit galvām, ugunis

šķaudīdams.

„Dievam ir lielāka vara!" sacījis atkal brālis.

Zvēri saklupuši velnam virsū. Jaunākais ar zobenu nocirtis

velnam visas divpadsmit galvas... Bet tikko pirmais velns bijis

beigts, ka no alas izskrējis otrs velns ar septiņām galvām... Zvēri

klupuši arī tam virsū un brālis nocirtis tam visas galvas. Tad

jaunākais izgriezis velnam visas mēles un savēris tās diegā. Diegu

ar deviņpadsmit velna mēlēm jaunākais pakāris kaklā.

Tad jaunākais vēl saucis, lai nāk velni. Neviens vairs nenā-

cis. Viņš iegājis alā un to apskatījis. Alā sēdējis pats vecais

velns, vecs, vecs vecis ar milzīgiem acu plakstiņiem. Jaunākais

pacēlis zobenu un piegājis pie vecā velna. Tas sācis lūgties, kad

ieraudzījis savu nokauto dēlu mēles diegā savērtas. Jaunākais

brālis atstājis veco velnu dzīvu un gājis uz izeju, kur palikusi prin-

cese ar visiem zvēriem. Bet jaunākais neticis vairs no alas āra.

Alai priekšā bijis aizvelts liels akmens.
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Kamēr jaunākais brālis apskatījis velnu alu, uz mežu atnācis

viens pils sulainis un aizvēlis alai akmeni priekšā. Sulainis sle-

peni mīlējis izglābto princesi. Viņš to aizvedis atpakaļ uz pili un

teicis, ka viņš izglābis princesi no velna nagiem. Arī brāļa zvē-

rus sulainis aizvilinājis sev līdz, tikai lācis vien palicis pie alas.

Citi zvēri aizskrējuši sulaiņam līdz uz pili. Gan princese teikusi,
ka tas neesot viņas īstais izglābējs, bet jaunākais neatgriezies un

ķēniņš beidzot noticējis sulaiņa vārdiem. Ķēniņš turējis doto

vārdu un devis princesi sulaiņam par sievu.

Jaunākais brālis aizgājis atpakaļ pie vecā velna, kurš alas

dibenā sēdējis un teicis: ~Izlaid mani no alas, tad es tevi atstāšu

dzīvu."

Velns pacēlis savus milzīgos acu vākus, saņēmis jaunāko brāli

pie rokas un izsviedis to no alas sacīdams: „Skrej uz māju!"

Vēja ātrumā jaunākais brālis bijis no alas ārā. Nu viuš redzē-

jis, kas par lietu. Viņa zvēru un princeses vairs nebijis. Tikai

lācis vien tupējis pie alas. Jaunākais uzsēdies lāčam mugurā

un aizjājis uz ķēniņa pili. Viņš iegājis pilī Ķēniņa meita steigu-
sies tam pretim un kritusi ap kaklu. Jaunākais rādījis ķēniņam

diegā sasvērtās velnu mēles un nu tas ticējis, ka viņš (jaunākais
brālis) ir velnu kāvējs un princeses izglābējs. Ķēniņš licis nelieti

sulaini ielikt naglu mucā un laist to no kalna lejā. Princeses un

jaunākā brāļa kāzas bijušas drīz vien un tur gājis tik jautri, kā

nevienās kāzās.

Pec ķēniņa nāves jaunākais brālis palicis par valdnieku pilī
un zemē un dzīvojot laimīgi vēl šo baltu dienu...

20. Mednieks izglābj princesi.

I. A. 304. LP. Džūkstē-Pienavā. LP, I, 30. AŠ, 11, 96e.

Reiz dzīvo ķēniņš, kam viena vienīga meita. Kādu dienu ķē-

niņš medī varen lielā mežā un apmaldās. Te pienāk velns un

prasa: „Ko bēdājies?" Ķēniņš pastāsta, ka apmaldījies un apsolās
visu ko maksāt, ja tas viņu izvestu uz celu.

„Labi," velns atteic, „tu solījies visu ko maksāt, tad dod man

savu vienīgo princesi; citādi tu vari maldīties tik ilgi, ka ne mū-

žam netiksi ārā."

„Došu, bet tikai pec trim dienam."

Velns tūdaļ parāda teciņu, pa kuru ātri sasniedz pili. Ķēniņš
it noskumis izstāsta, kas noticis, un liek pils jumta galā melnu

bēdu karogu uzvilkt.

Netālu no ķēniņa pils atrodas krogs. Princeses nāves dienā

iet kāds medinieks gar krogu un prasa, kāpēc pilī bēdu karogs
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uzvilkts. Princeses likteni dabūjis zināt, tas apņēmās ar saviem

suņiem nelaimīgo no velna nagiem glābt. Patlaban ķēniņa_ ku-

čieris arī ved melnos ratos princesi uz to vietu, kur velns ar ķēniņu
līdzis. Mednieks nesaka nevienam ne pušplēsta vārda, bet solo ar

saviem suņiem princeses ratiem gabaliņu iepakaļ. Tā raudot un

bēdājoties, tie nonāk zināmā vietā, kur velns jau pa gabalu, ar de-

viņām galvām, laizīdamies gaida. Līdz ko rati apstājas, te velns

arī klāt un grib princesi aprīt; bet medinieks laiž pirmo suni virsū

un velns jau soli atkāpjas. Citi suņi, redzēdami biedru kaujamies,

nemaz nenogaida medkiieka pavēli, bet gāžas ar tādu sparu

virsū, ka velns acumirklī saplosīts. Princese no prieka nokrīt

mediniekam pie kājām un iedod savu gredzenu par zīmi, ka viņu

precēšot. Tad tā apliek suņiem ap kaklu savas kakla rotas un

griežas uz mājām. Arī medinieks aiziet, bet apsolās pēc gada
laika pilī atnākt kāzas dzert.

Kučierim, uz mājām braucot, paliek žēl, ka mediniekam tāda

laime. Viņš taisās princesi nokaut, ja šī uz pēdām nezvērēšot,

ka viņš to no velna nagiem izglābis. Nabadzītei cits nekas neat-

liek, kā zvērēt. Ķēniņš, redzēdams princesi izglābtu, nezin no

prieka, ko kučierim dot, ko maksāt. Tā paiet labs laiks. Te ku-

čieris sāk princesei uzbāzties, lai taču nu reiz kāzas turot un viņu

precot. Bet princese novilcina laiku, kā nu zinādama. Kučieris,

zinādams, ka maz dienās gads aiztecējis, kur medinieks solījies

pilī būt, krīt pašam ķēniņam klāt un lūdz drīzi, jo drīzi kāzas tu-

rēt. Ķēniņš nu taisa uz parītu kāzas. Te kāzu priekšvakarā me-

dinieks ierodas tai pašā krogā un prasa: „Kāpēc tad nu pilī prieku

karogs ifevilkts?"

„Rītu jau princesei ar keniņa kučieri kazas, jo kučieris izglā-
bis viņu no velna nagiem."

„Es viņu izglābu, ne blēdīgais kučieris!" medinieks dusmīgi
izsaucās un teciņus aiztek uz pili. Ak, kā princese priecājās, kad

redzēja vēl laikā savu īsteno brūtgānu atnākam. Medinieks nu

izstāsta ķēniņam visu smalki. Ķēniņš liek viltīgo kučieri četriem

zirgiem saraustīt, bet medinieku ar princesi salaulāt.

2. A. 304. K. Ansons Vētrenieku Bičulos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 125, 13. AŠ, 11, 96c.

Viens tēva dēls, meža malā dzīvodams, ķēra visvisādus meža

zvērus, putnus un ieradināja pie sevis. Par dienu viņš tos dzina,
lai paši iet barību medīt, par nakti atkal sasauca pajumtā. Tā

viņš ar viņiem ilgus laikus sadzīvoja. Bet vienreiz bija iedomā-

jies pasauli redzēt un nu aizgāja ar saviem zvēriem un putniem

tālu, tālu uz ķēniņa pilsētu. Sis pilsēts notālēm viņam izlikās kā

izmiris, jo neredzēja neviena cilvēka ārpusē kustamies. Bet kad



458

iegāja iekšā, bija gan cilvēki, tikai tādi bēdīgi, dikti noskumuši.

Viņš vaicāja, kas viņiem kaišot? Tie atbildēja: „Šā pilsēta tu-

vumā uzturas milzu čūska un tai ikkatru dienu vajaga vienu cil-

vēku par upuri dot." Tagad reize esot pienākusi pašai kēnina

meitai, tādēļ visi bēdājoties.

Tēva dēls, šos vārdus dzirdēdams, palika domīgs: kā varētu

to čūsku pārvarēt? Un visu labi pārdomājis, viņš aizgāja pie ķē-

ķēniņa pilī, sacīdams: „Es varu visniknākos nezvērus uzvarēt,
ir pat čūskas un pūķus un uzvarēšu arī šo čūsku."

Ķēniņš par to loti priecājas un apsolīja savu meitu par sievu

atdot, arī lielu zemes gabalu vēl, ja to iespēšot.

Un nu tēva dēls, savus zvērus un putnus pulkā sasaucis, pa-

slēpšu aizgāja čūskai itin tuvu — tā gulējusi smilšu klajumā, smil-

tīs — un tad pavēlēja visiem putniem smiltis gan kašņāt, gan ar

spārniem plēvināties, lai saceltos liels smilšu mākulis un apputi-
nātu čūsku,_ka nevar ne elpot, ne redzēt. Labi. Putni tā darīja
un nu sacēlās tāds mākulis kā melna debess; bet zvēri tikmēr pie-
skrēja pa mākoni čūskai klāt un saplosīja to gabalos. Nu tēva

dēls, par zīmi, ka tiešām čūsku nobeidzis, izgrieza mēli no čūskas

galvas un iegāja pilsētā. Ķēniņš viņu saņēma augsti un atdeva

savu meitu par sievu.

3. A. 304. J. Puļkovskis Mežotnē. LP, VI, 125, 11.

Viens ķēniņa dēls gājis medīt un divi zaldāti viņam bijuši bie-

dros līdz. Medījuši, medījuši — ķēniņa dēlam iegribējies dzert,

viņš pieliecies pie akas — tā bijusi līdz malām ar ūdeni — un

dzēris; bet abi zaldāti no muguras puses norāvuši tam kroni un

pašu iegrūduši akā, lai noslīkst. Tomēr nenoslīcis vis — viņam

bijis gudrs jājams zirgs — tas, tikko slīcinātāji ar kroni bijuši
labi projām, izrāvis savu kungu pie kājām ārā un sacījis: „Līdz
šim laikam tu par mani valdīji, nu valdīšu par tevi. Tādēļ klausi,
ko tev teikšu. Izrauj no manām krēpēm trīs sarus un ej tur meža

malā pie vecā ozola; tur vecs vīriņš ganīs lielu pulku cūku. Dod

savas ķēniņa drēbes vīriņam un vīriņa drēbes ģērb tu mugurā,
tad viņš tev atdos visu cūku pulku. Cūkas gani trīs gadi, tad tu

atkal par ķēniņu tapsi. Bet ja tev kādreiz nelabi klājas, tad pa-

berzē manus sarus, un ja tevi garš laiks moca, tad pameklē apakš
vecā ozola, tur būs stabulīte, pastabulē to gara laika pēc!"

To sacījis, zirgs aizaulēkšojis projām, ka nokūpējis vien; bet

šis nu gājis pie vecā ozola meža malā. Aizgājis — ja, atradis ve-

cīti ar cūkām un nu samijis drēbes. Vecītis ķēniņa drēbēs aizgā-

jis, atstādams cūkas šim, lai gana. Ganījis, ganījis — sadomājis:

„Tas nav nekas — jāmeklē tā stabulīte!"
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Labi. Atradis apakš ozola un nu stabulējis, lai plīst. Bet cū-

kas, tiklīdz sācis stabulēt, nošķīrušās trejās vienādās rindās, klau-

sījušās un klausījušās. Tamēr klausījušās, kamēr iemācījis pirmo
cūkas rindu par dziedātājiem, otru par muzikantiem un trešo par

zaldātiem, kas uz pakalškājām tā izstaigāja pēc tās mūzikas, ko

dziedātāji dziedāja, spēlmaņi spēlēja, kā tikai vien vajadzēja —

prieks redzēt.

Bet kad nu ganāms laiks bija pāri, pret rudeni, viņš domā:

„Ko nu? Nu jādzen pie otra ķēniņa, otrpus meža un jāprasa, vai

viņš ir redzējis tādas cūkas, kas pašas dzied, pašas spēlē un pašas
danco?"

Labi. Aizdzen pie sveša ķēniņa — ķēniņš saka: „Tas jau ma-

nas cūkas!"

„Ja tas tavas, vai viņas maceja dziedat, spelet un dancot?'"

Nē, to viņas nemācējušas un arī neticot, ka tagad mācēšot.

Nu cūku ganam bija jārāda, ko cūkas māk. Un kad parādīja,
kā viņas dziedāja, spēlēja un dancoja, tad ķēniņš pārsmējās un tū-

liņ apģērba ganu ķēniņa drēbēs un turēja labi jo labi, gandrīz kā

savu dēlu.

Bet drīzi pec tam ķēniņam atnāca ziņa no velna, ka jāatdod

ķēniņa vecākā meita viņam ezerā; ja ne, tad lai rīkojoties uz karu
— vai vienam gals, vai otram. Neko darīt -— ķēniņš rīkojās ar

velnu karot; bet tādu velnu pārspēt nava vis joka lieta, tādēļ rai-

zes bija diezgan.
Kamēr šie tur raizējās, rīkojās — cūku gans klusiņām paber-

zēja sava kumeļa sarus; tā kumeļš — kur gadījies, kur ne — uz pē-

dām klāt. Lai lecot ar šo zobiņu viņam mugurā, tur ezera malā

iznākšot velns ar trim galvām — lai cērtot visas uz reizi, gan no-

cirtišot!

Labi. Cūku gans uzlēca mugurā, aizskrēja uz ezeru un kā

cirta trijgalvim — nost. Tad kumeļš sacīja: „Tas ir padarīts, ķē-

niņa meita glābta; bet nu uzšķērd velnam vēderu, tur atradīsi vēl

zelta gredzenu, to paņem un steidz man mugurā, lai ķēniņa kara

spēks tevi neierauga un nepamana."
Šis ātri tad uzšķērda velnu, izņēma gredzenu un prom pa citu

pusi savā cūku kūtī; zirgs, tas arī pazuda, ka ne zināt nezināja,

kur palika.

Kara spēks pamāca atpakaļ un ķēniņš brīnījās: „Kas to velnu

nobeidzis?"

Bet drīzi atnāca ziņa no sešgalvja velna, ka otra ķēniņa meita

ezerā atdodama. Nu ķēniņš atkal rīkojās karot; bet cūku gans bija

aizsteidzies savā kumeļā jau priekšā un velnu nobeidzis. Un kad

to bija padarījis, kumeļš sacījis: «Uzšķērd velnam vēderu, tur at-

radīsi sākti. Paņem to un lec man mugurā, lai ķēniņa kara spēks

tevi neierauga."
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Šis paņēma sākti, lēca gan ātri mugurā, bet kara spēks tomēr

pamanīja un stāstīja ķēniņam, ka lepns_ jātnieks, viens pats, esot

tas velnu kāvējs. Nu ķēniņš aplam žēlojās, ka neesot noķēruši

jātnieku un nosolījās citā reizē pats viņu ķert, ja vēl būšot varbūt

karā jāiet.
Un bija arī jāiet. Otra diena cita ziņa klat, ka jaatdodot jau-

nākā meita deviņgalvju velnam ezerā.

Tagad ķēniņš naski rīkojās; bet kamēr tur rīkojās — te cūku

ganam kumeļš klāt un liels, liels suns vēl līdz. Šis vai tīri sabai-

dās no suņa, bet kumeļš saka: „Ko tu no tā baidies, tas tev būs par

palīgu deviņgalvi veikt."

Labi. Nu jāja uz ezeru ar visu suni un iesāka cirsties ar velnu:

astoņas velna galvas nokrita gan, bet devīto ne par ko pievārēt.

Nu, kad tā, tad suns klūp palīgā un košus nokož devīto galvu. Bet

nu kumeļš skubina: „Šķērd ātri velnam vēderu, tur atradīsi kokles.

Bet pasteidz — pats ķēniņš, are, kur nāk — tas mūs pamanīs."
Cūku gans šķērda, šķērda un līdz kokles laukā, tā mugurā un

grib jāt; bet ķēniņš arī patlaban klāt, grib šo aizturēt un, nevarē-

dams aizturēt — jātnieks ātri jāja projām — tas tīšām meta savu

šķēpu, lai kumeļu nodurtu, ka nevar izbēgt; bet netrāpīja vis ku-

meļu, trāpīja cūku gana kāju un sadurstīja to. Cūku gans izrāva

šķēpu no kājas un tomēr aizmuka. Bet pusceļā jaunākā ķēniņa
meita bija iznākusi noskatīties, kā karā labi veiksies. Tā nu pa-

manīja jātniekam asinis kājā un sasēja savu drānu, vēl gredzenu

savu dāvinādama viņam. Sasējusi kāju, jātnieks pārsteidzās savā

cūku kūtī un likās gulēt. Gulēja, gulēja —uz reizi tikko ķēniņš

naktī pārradās ar karaspēku — velna kokles sāka skali koklēt pa

kūti, gredzens mirdzēja un sākts laistījās tik gaiši, ka visa pils

apkārtne palika kā dienā. Nu ķēniņš apmānīja: „Kas tas?"

Un gāja kutī raudzīt. legāja — atrada brīnumus un vel savas

jaunākās meitas gredzenu pirkstā un drānu ap pārdurto kāju.

Nu iznāca viss gaismā. Bet tad cūku gans pēc kumeļa vār-

diem tapa atkal ķēniņa godā un apņēma jaunāko meitu par sievu,

ko pats bija izglābis no deviņgalvja velna nagiem.

4. A. 304. G. Dandenis Gatartā, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 125, 15. AŠ, 11, 96b.

Agrākos laikos Laimas mate bērnam, tiklīdz dzimis, noteikusi

tam likteni un arī to, kādā nāvē tas miršot.

Ta reiz dzimusi ķēniņa meita un Laimas mate tulin lēmusi, ka

šo meitu velni meklēšot aprīt. Tā palicis.
Bet kad ķēniņa meita pieaugusi, tad vienmēr raudājusi par

savu likteni un lūgusies tēvam, lai gādā kādu cilvēku, kas no vel-

niem paglābtu. Ķēniņš meklējis — piedāvājies viens zaldāts; bet
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ķēniņš to atraidījis: ko tads varēšot glābt? Zaldāts atteicis: „Kad

nepieņem, nepieņem!" un gājis uz mājām.
Bet ceļā saticis lāci un, aiz tām pašām, vecām dusmām, ka ķē-

niņš nepieņēmis, gribējis to šaut. Tad lācis gauži lūdzies, lai ne-

šaujot, viņš iešot labāk līdz palīdzēt, kur varēdams. Nešāvis arī.

Pagājis atkal gabalu, saticis lauvu un gribējis to šaut. Bet

lauva lūdzies, lai nešaujot, palīdzēšot, kur varēdams. Nešāvis —

gājis ar abiem zvēriem uz mājām.
Bet drīzi diena atnākusi, kad ķēniņa meitai vajadzējis dvēseli

velniem atdot. Tad zaldāts aizsteidzies ar abiem zvēriem uz to

alu, kur ķēniņa meita bija vedama velniem par upuri. Aizgājis —

te uz reizi ieraudzījis ķēniņa meitu ar četri melniem zirgiem brau-

cam un pie alas pieturam.

Tūliņ ari alas durvīs gadījies velns ar divām galvām un taisī-

jies meitu rit. Tad zaldāts pavēlējis lāčam, lai ļauno sapuina.
Lācis klupis tad arī velnam seglos un saraustījis kā nieku.

Bet nu izskrsējis velns ar sešām galvām. Tam laidis lauvu

virsū, sakliegdams, lai grābjot labi. Lauva saplēsis sešgalvi kā

vecu peku.

Pēdīgi izskrējis tāds velns ar divpadsmit galvām; to abi zvēri

gandrīz nevarējuši veikt, kamēr pats zaldāts iekritis palīgā un tad

nolietājuši.
Nu zaldāts pārvedis meitu sveiku ķēniņam atpakaļ un dabūjis

par to pus ķēniņa valstību un pašu meitu par sievu.

5. A. 304. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 105.

Kādam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Vecāko tēvs

salīgst pie ķēniņa aitas ganīt: ja nogana, tad maksa liela, ja neno-

gana, tad pēriens un uz mājām. No rīta vecākais dēls aiziet pie

ķēniņa aitām dziedādams; bet vakarā, tādēļ ka vienu aitu pazau-

dējis, pārnāk atpakaļ nīdēdams. Nu sūta vidējo. Bet arī vidē-

jais aiziet dziedādams un vakarā pārnāk nīdēdams.
Nu sūta muļķīti. Muļķītis paņem savu ganu cibu, savu tēva

doto cirvīti un aiziet klusu, klusu pie ķēniņa avim. Ganībās tas

sakur uguni un taisās patlaban no cibas baudīt. Te atveras kalna

mala. Liels milzis izlien no alas un velk vienu aitu projām. Vai

nu muļķītis ies ar tādu storagu tiesāties? Labāk ar labu.

„Vai dzirdi, lielo vīr\ gan jau aitas dabūsi velak diezgan. Nac

iekost, nāc sasildīties!"

Ja, paklausīs gan; bet kā nu milzis pēc cibas liecas, tā muļ-

ķītis knauks! nocērt kaklu. Muļķītis nu paņem kalna malas at-

slēgu no milža un ies raudzīt, kas labs kalnā atronams. Atslēdz

vienas durvis — tāda istaba, ka mirdz vien un pašā istabas vidu

sēž meita skumīga. Muļķīti ieraudzīdama, tā prasa: „Vai, puisīt,
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ka tevi milzis te ielaidis? Ej ara, ej ara, es esmu viņa kalpone,

man nav vēlēts te svešnieku ielaist."

„Esi mierīga, meitiņ, tev viņam vairs nebūs jākalpo, milzis

gul atstiepies, nokāvu viņu."

«Paldies, paldies, puisīt! Par pateicību paradīšu tev viņa

istabā milža stipruma zāles."

Atslēdz otras durvis — tāda-istaba, ka mirdz vien un istabā

pa labo roku tāds ūdens, kuru iedzerot, spēka bez gala; bet pa

kreiso atkal tāds, kuru iedzerot, spēka nemaz. Viņš iedzer no la-

bās puses un nu atslēdz trešās durvis. Trešā istaba mirdz vienos

sudrabos, zeltos, dimantos un pašā vidū dimanta zirgs, zelta ap-

aušiem piesiets, dīžlā pa sudraba grīdu, ka sudraba pakavi vien

žvakst.

Vakarā muļķītis ar milža kalponi izšķīrās. Viņa pāriet uz tēva

mājām un muļķītis, ar kalna atslēgu kabatā, dzen avis pie ķēniņa.

Ķēniņš izskaita: avis visas.

No rīta muļķītis priecīgs dzen savas avis ganībās; bet ķēniņa
meitai šodien prieki ne prātā, tai nabadzītei jākrīt jūras čūskai

rīklē. Šī čūska gadu no gada apēd ķēniņam vienu pavalstnieci un

deviņas avis. Ja ķēniņš to liegtos dot, tad čūska atstāj jūru un

aprij viņa valsti. Un šogad ķēniņa meitai kārta, čūskas rīklē krist.

Neko darīt — visi apraud nelaimīgo un rauga ķēniņu iepriecināt,

kā varēdami.

Ap pusdienas laiku ķēniņa meitu vedīs čūskai; to arī muļķītis
dabon zināt.

„Lai viņi raud, gan vakarā smiesies!" tā muļķītis nobubina

un tad atslēdz kalna durvis. Pirmai istabai tas iziet cauri, otrā

iedzer vēl reizi stipruma ūdeni un trešajā uzkāpj dimanta zirgam

mugurā.

„Ta, zirdziņ! aitas lai ganās, tas neviens vairs nezags. Mēs

posīsim uz jūru, ķēniņa meitu glābt."

Līdz ko muļķītis bij mugurā dimanta zirgam, te pašam ari ga-

dās dimanta drānas un nu iet, kā smiltis šķīst. Jūrmalā jājējs pa-

slēpjas niedrēs un gaida. Te ķēniņa meita arī piebrauc melnā ka-

rītē un apstājas jūrmalā. Jūra sāk krākt, jūra sāk šņākt un čūska

trim galvām līdīs pie karītes. Kučieris-vedējs no bailēm atlec

nost; bet dimanta jātnieks pielec klāt un švauks! ar cirvi galvas
nost. Tomēr no čūskas lielajām sāpēm jātnieks noģībst un zirgs
sāk trakot. Trakules gan aiznes viņu līdz avim, bet tai pašā brīdī

arī nosviež jātnieku. Krītot jātniekam izkrīt un nozūd kalna at-

slēga — kalns sagrūst, zirgs pazūd. Tā tas nu gul bez samaņas

līdz vakaram. Šim jāguļ, bet pilī dzīvo visi priecīgi — čūska pa-

galam. Ja, čūska pagalam, bet kas īsti čūsku nokāvis, to ķēni-

ņam liedz, jo viltnieks vēdējs uz pēdām solījies ķēniņa meitu no-
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slīcināt, ja neteikšot tēvam, ka viņš čūsku nokāvis. Neka darīt —

jāteic. No priekiem ķēniņš atdod savu meitu izglābējam par sievu.

Prieki velkas līdz vakaram. Te ķēniņš atminas avju gana un

pavēl arī viņu šodien laikāk pārsaukt, lai priekus baudītu līdz. Aiz-

tek pakal — avju gans guļot spožās drēbēs garšlauku. Liek pār-

nest mājā, ķēniņa meita to pazīst. Visi brīnās par spožajām di-

manta drēbēm; bet ķēniņa meita nebrīnās, tā izstāsta tēvam visu.

Pēc laika ģībonis atžirgst un nu sākās visiem īstie prieki; turpre-

tim viltniekam īstās bēdas.

Otra diena bij ķēniņam tads spriedums: muļķītis dabon ķē-

niņa meitu par sievu, viltnieks jāsarausta četriem zirgiem.

6. A. 304. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 106

Kādam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu

tēvs raida vecāko dēlu mežmalā avis ganīt. Šis gana, gana, bet

kamēr domā apsēsties — vilks klāt un noņem pašu labāko auneli.

Vakarā tēvs prasa: „Vai noganīji labi?"

„Kur nu noganīju? Vienu vilks apēda."
No rīta tēvs raida viduvējo dēlu ganos. Šis gana, gana, bet

kamēr doma apsēsties — vilks klat un noņem pašu labāko auneli.

Vakarā tēvs prasa: „Vai noganīji labi?"

„Kur nu noganīju? Vienu vilks apēda."

No rīta tēvs raida muļķīti ganos. Šis notaisa kadiķa irbuļu

un gaida. Pēc laba brīža vilks klāt un pabāž galvu no krūma.

Čuks! muļķītis izdur vienu aci, čuks! izdur otru aci. Vilks ieiet

kaukdams mežā, muļķītis pakaļ. Beidzot jēru zaglis ielien kādā

lielā čakārņa caurumā. Muļķītis grib ir tur pakaļ līst, bet tai pašā
acumirklī izlien no čakārņa jauna meiča un saka: „Tu esi izdūris

vilkacim acis. Tas labi. Še tev par to sudraba ābols, jo caur tevi

tiku no vilkača nagiem vaļā."
Vakarā muļķītis pārdzen avis un atdod tēvam visas. Tēvs uz-

teic muļķīti. Gulēt iedams muļķītis paliek sudraba ābolu pagalvī

un re, no rīta sudraba ābols palicis par sudraba pili.

Muļķītis nu apprec to meiču, kas sudraba ābolu iedeva, un

dzīvo savā pilī kā ķēniņš.

7. A. 304. J. Saržan t s Ige nē. LP, VI, 126, 2. AŠ, 11, 96d.

Aitu ganiņš ganīja savas aitas pie rijām. Pie viņa aizgāja

ķēniņa kučieris, nokāva nabaga aitu ganiņu. Te atskrēja lauva,

lācis, zaķītis un redz: aitu ganiņš pagalam.

Tad lauva uzsauca zaķītim: „Skrien pec dzīvības zalem! Tur

lielajā mežā ir dzīvības avots."
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Zaķītis mudīgi aizskrien pēc dzīvības zālēm, ka noput vien,
un drīzi ir atpakaļ. Lauva šo ieraudzījusi, notālēm sauc jau: „Vai

dabūji? Vai dabūji?"

Zaķītim pilna mute, tas vairāk nevar atbildēt: „U, v!" tikai

norūc.

Bet lauva vēl otrreiz: „Vai dabūji?"

„U,_ū!" zaķītis norūc, steigdamies pie nomirušā ganiņa. Bet

lauva vēl trešreiz itin bargi uzsauc: „Vai dabūji dzīvības ūdeni?

Atbildi, kad prasu!"
Nu zaķītis skaidri atteica: „Ja!" bet tad arī visas zāles bija

no mutes ārā, viss skrējiens velti. Tad zaķītis noteica, lai viņam

vairs tā neprasa, un aizskrēja otrreiz pēc dzīvības zālēm. Atnesa

zāles, uzlaida ganiņam virsū to muti — ganiņš nemaz nepakustas.
Tad atnesa vēl vienu muti dzīvības ūdeni — un nu jau ganiņš
drusku pakustējās. Trešo muti, kad to atnesa, ganiņš cēlās aug-

šām, norakstīja mazu grāmatiņu un iedeva zaķītim, lai nonesot ķē-

niņa meitai, viņa brūtei. Zaķītis aizskrien pie pils durvim. klau-

dzina, klaudzina — lielām mokām ielaidīs gan šo. leticis pilī, za-

ķītis tūdaļ aizsteidzās tur, kur brūte sēž, un pagrubināja brūtei

pie kājām. Brūte paraudzījās (paskatījās), ka zaķītim grāmata

mutē, tūliņ paņēma un lasīja. Un tur bija rakstīts, ka kučieris vi-

ņas brūtgānu nokāvis (aitu ganiņu).
Aitu ganiņš bija izpestījis ķēniņa meitu un kučieris bija nodo-

mājis ķēniņam melot, ka viņš tas pestītājs un tādēļ ganiņu nokāvis.

Tad ķēniņa meita iedeva grāmatu ķēniņam. Tas izlasīja, kas

tur rakstīts, un tūlīt iesauca kučieri iekšā, sacīdams: „Spried tu!

Man pazuda veca atslēga, nokalu jaunu, bet nu veco atradu. Kuru

nu lietošu, veco, vai jauno?"
Kučieris teica: „Veca ir labāka!"

„Labi! Bet spried vel, ko tādam lai daru, kas otram rīkli pār-

griež?"

„Tadu vajaga ielikt muca, kur sadzīts pulka naglu, adatu un

ar trim zirgiem saraustīt."

„Labi! Tu pats esi sev nospriedis tiesu," ķēniņš sacīja un lika

kučieri mucā, aizjūdza trīs zirgus priekšā un saputināja neģēli ga-

balu gabalos.

Bet aitu ganiņu saprecināja ar savu meitu. Tie dzīvoja lai-

mīgi.

8. A. 304. E. oeida ne Līvānos, J. Rupjā kr.

Reiz vienā valstī dzīvoja ķēniņš, viņam bija dēls. Sieva ķēni-

ņam bija mirusi un ķēniņš paņēma otru sievu. Pamāte bija loti

nikna un nevarēja ķēniņa dēlu nemaz ieraudzīt.

Vienu dienu viņa ķēniņa dēlu padzina projām no mājas. Viņš

aizgāja pie kaimiņu ķēniņa prasīt darbu. ledams pie kaimiņu ķē-
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niņa, viņš apvilka vecās drēbes un uzlika virs saviem dzeltāna-

jiem kuplajiem matiem zaļas sūnas un ģīmi nosmērēja ar sevišķu

sulu, tā ka tagad viņu nemaz nevarēja pazīt. Viņu pieņēma par

dārznieku.

Tam ķēniņam bija trīs meitas, visas skaistas, bet jaunākā vis-

skaistākā. Ķēniņa dēls iedams mazgāties, katrreiz noņēma sūnu

matus. Reiz to bija redzējusi jaunākā ķēniņa meita. Viņa neva-

rēja saprast, kādēļ jaunais dārznieks slēpj savu skaistumu.

Tanī valstī ķēniņam katru dienu bija jāatdod velnam no savas

valsts viena meita. Tagad kārta bija kritusi vecākai ķēniņa mei-

tai. Dārznieks lūdza, lai viņu paņemot līdz. Ķēniņš arī atļāva
un iedeva viņam vecu, klibu zirgu. Ķēniņa dēls, jādams cauri pur-

vam, iestiga un nevarēja vairs tikt uz priekšu. Visi pagāja viņam
garām. Tiklīdz visi bija projām, viņš izņēma svilpīti, ko viņam bija
māte iedevusi, un uzsvilpa. Uz svilpiena atskrēja skaists zirgs.
Ķēniņa dēls uzlēca zirgam mugurā un aizaulēkšoja. Nonācis līdz

tai vietai, kur velnam vajadzēja paņemt meitu, viņš redzēja, ka

pašlaik pienāk velns ar trim galvām. Ķēniņa dēls aizsteidzās vel-

nam priekšā un nocirta viņam visas trīs galvas, pēc tam apgrieza
zirgu un aizaulēkšoja projām.

Otrā dienā ķēniņam bija jāved vidējā meita. Ķēniņa dēls

atkal visu tāpat izdarīja kā vakar. Šoreiz viņam bija jācīnās ar

velnu, kam bija sešas galvas, bet tomēr viņš to pārvārēja.

Trešā dienā ķēniņam bija jāved jaunākā meita. Ķēniņa dēls

šoreiz cīnījās ar velnu, kam bija deviņas galvas. Tomēr ķēniņa
dēls pārvārēja velnu, kurš tikai viņam roku pārsita. Ķēniņa meita

paņēma savu lakatiņu un ar to apsēja ķēniņa dēlam roku.

Ķēniņš gribējazināt, kas tas glābējs tāds ir, bet viņš jau bija

aizjājis projām. Ķēniņa meita, pārbraukusi mājā, vienu dienu stai-

gāja pa dārzu, kur dārznieks strādāja, un ieraudzīja tam apsietu
roku. Ķēniņa meita pazina savu lakatiņu, un steidzās paziņot to

tēvam. Ķēniņš atsauca dārznieku pie sevis un prasīja, ko viņš vē-

loties par to, ka ir glābis viņa meitas.

Ķēniņa dēls nu izstāstīja, kas viņš tāds ir, un ka vēlās par sievu

jaunāko meitu. Ķēniņa dēla tēvs, dabūjis visu to zināt, padzina

nejauko pamāti un atdeva savam dēlam visu savu valsti. Ķēniņa
dēls nu svinēja kāzas ar jaunāko ķēniņa meitu un dzīvo laimīgi
līdz šai baltai dienai, ja nav miruši.

9. A. 300. 304. Pogu Jānis, Bech manis 1880. Brambergos,

Brīvzemnieka kr. LP, VI, 125, 16. AŠ, 11, 96h.

Vienam vecam, vecam ķēniņam bija viens vienīgs dēls un de-

viņi vērši kūtī. Un šis ķēniņa dēls nekad nestāvējis mājā, dienu

no dienas klejojis pa mežiem medīdams. Bet vienu dienu pārnācis
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mājā — tēvs bijis nomiris. Nu apraudājis, paglabājis nelaiki un

tūlīt pēc bērēm izlaidis tēva vēršus no kūts un dzinis pa mežu pro-

jām. Dzinis, dzinis — saticis otru medinieku ar trim suņiem. Tas

vaicājis, kur šis vēršus dzenot?

„Uz tirgu pārdot!"

„Ej, niekus, pārdod labāk man! Es tev došu savus suņus, bisi

un tašu. Šim manam vienam sunim ir vārds Vējš, otram Dzelzs,

trešam Tērauds, un vini visi trīs kopā ir nepārspējami."

Labi. Tad ķēniņa dēls atdevis vēršus un tūlīt iegājis ar Vēju,

Dzelzi, Tēraudu dziļi jo dziļi mežā, zvēru pēdas meklēdami. Me-

klējuši, meklējuši — pienācis vakars un nu bijis jāpaliek meža vidū

par nakti. Bet viņš uzkāpis augstā kokā vērot, cik tālu mala.

Skatījies — ieraudzījis mežā uguni spīdam, un nu steidzies ar su-

ņiem uz turieni. Nogājuši — ieraudzījis mazu mājiņu, un istabā

gaišas ugunis, apklātus galdus. Uz galda bijuši divpadsmit bļo-

das pilnas ēdienu un_divpadsmit zelta dzērienu kausi, pilni labākā

viņa; bet ēdēju, dzērēju nebijis neviena. Viņš tad noēdis no katras

bļodas pa druskām, nodzēries no katra kausa pa malkam, devis arī

suņiem un tad, paēduši, padzēruši, ielīduši aizkrāsni gulēt.
Bet ap pusnakti pārradušies divpadsmit slepkavas un sākuši

mieloties pie galda. Ēduši, ēduši —tā tas vecākais — tas bijis liels

burvis — iesaucies: „Kas tad gan no manas bļodas ēdis, no mana

kausa dzēris?"

Nu arī visi citi pamanījuši to pašu un sākuši pa istabu meklēt,

kamēr atraduši medinieku aizkrāsni. Burlaki nosprieduši, ka me-

diniekam jāpaliekot viņiem par biedru, ja gribot, lai dzīvu pame-

tot, jo esot brangs, jauns cilvēks. Bet medinieks tad uzsaucis su-

ņiem: „Vējš, Dzelzs, Tērauds — pij! burlakas."

Un tik bijis, ka jāizsauc — suņi saklupuši virsū un apkoduši
tos vienpadsmit, ka nebijis ko apskatīties; bet divpadsmitajam,

pašam burvim, nespējuši nekā padarīt, tādēļ ka burvim bija klāt

trīs varenas lietas: piķis, taurīte un paša spēks. Bet burvis izgā-

jis uz viltu un gribējis mediniekam trīs spēkotos suņus izkrāpt;

viņš sacījis: „Atdod man vienu suni, es tev došu šo pikk ar kuru
ir velnu piesiesi."

Labi. Atdevis Vēju un paņēmis piķi. Bet nu burvis tālāk vī-

lis: „Atdod man vēl otru suni, es tev došu taurīti; ja tu to taurēsi,

tad zināsi, kas visā plašā pasaulē notiek."

Labi. Atdevis otru suni, Dzelžu, un paņēmis taurīti.

Bet nu burvis vēl vīlis: „Atdod man trešo suni, tad es tev pa-
radīšu debess valstību."

Labi. Atdevis trešo suni, Tēraudu, un teicis, lai radot debess

valstību.

Tad burvis ieslēdzis mantotos suņus tumša istabelē un vedis

medinieku istabas augšienē debesu valstību rādīt. Uzvedis — tur
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karājušās pie vienpadsmit dzelzs vadžiem vienpadsmit cilvēku gal-
vas un divpadsmitais vadzis bijis vēl tukšs. Šis brīnījies, kas tā

par debess valstību? Bet burvis paķēris zobiņu smiedamies:

taisies! tukšais vadzis ir tava debess valstība, tur tava galva ka-

rāsies!"

Šis izbailes vairāk arī neattapis, to vien iesaucies: „Vejš,
Dzelzs, Tērauds — pij burvi!"

Un tā suņi pa durvim, pa logiem tai pašā acumirklī iekšā un

saplēsuši burvi gabalu gabalos. Nu medinieks bijis vīrā: trīs tādi

suņi un vēl piķis ar taurīti.

Un tad, drusku atpūties, tūlīt arī ņēmies taurēt taurīti. Kā pa-

taurējis, taurītē atskanējusi ziņa, ka tālā valstī ķēniņš savu vienīgo
meitu apsolījis velnam, un ka visa zeme lielās bēdās. Velns mā-

jojot lielā ezerā un tai un tai dienā meita ezera malā novedama

velnam par ēsmu.

To padzirdējis, viņš iesaucies: „Kad tevi nelaimes ar visiem

velniem!" un gājis turp.

Aizgājis svešajā valstī, atradis velna ezeru un uzkāpis ezera

malā, lielā resnā ozolā. Drīzi arī ezers iesācis krākt un šņākt un

melnus viļņus šļakstīt. Viņš pacēlis acis un ieraudzījis notālēm,
ka ķēniņa meitu veduši šurp; arī pats velns tai brīdī izlīdis no

ezera melnajiem viļņiem un vērīgi skatījies visapkārt. Apskatījies
— ieraudzījis šo tur ozolā — ko viņš tur gaidot?

„Ko nu gaidu?" medinieks ātri nolicis burvja piķi ozola še-

kumā, nolēcis zemē, „tur augšā ir loti jauka sēža, tur var pat re-

dzēt, ka vienu ķēniņa meitu uz šo pusi ved."

Tikko velns to bija padzirdējis — ķēniņa meitu ved šurp! —

tā palēkdams ozolā augšā un itin godīgi apsēdies ozola šekumā uz

piķa, meitu gaidīdams kāriem zobiem. Bet atveduši meitu, gri-
bējis zemē lēkt — nekā — piesiets. Vedēji atkal velnu neko ne-

ievērojuši tur augšā, pametuši ķēniņa meitu ezera malā un steigu-

šies projām, jo domājuši, ka medinieks, kas turpat stāvējis, tas

velns, kas atvesto meitu paris. Tad medinieks, to manīdams, mī-

līgi piegājis ķēniņa meitai klāt, apmierinājis un apgalvojis, lai ve-

dējiem neticot, ka viņš tas velns, viņš esot tikai viņas glābējs, kas

velnu tur ozolā piesējis mūžīgi; un lai tikai nu ejot uz mājām, ne-

esot ko bīstīties vairs.

Ķēniņa meita gājusi; bet velns redzēdams, ka šī aiziet, nu sā-

cis spārdīties pa ozola šekumu kā negudrs — gribējis vaļā tikt, bet

ermi nelīdzējuši.
Pa tām starpām ķēniņa meita steigusies uz mājām, bet pus-

celā vecs, nejauks, gluži riebīgs, krūpis aistājies šai priekšā un

teicis, viņš būšot meitu savā darvas katlā iegrūst, ja māja neap-

zvērēšot tēvam, ka viņš esot viņas īstais glābējs. Šis krupis bijis

ogļu dedzinātājs un, ogles dedzinādams, visu noskatījies, kas ezera
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mala noticis. Neko darīt, neko but — ķēniņa meita solījusies arī

apzvērēt — dzīvība katram žēl.

Bet tad nu pēc kāda laika ķēniņa pilsētā atnācis, tā sakot ne-

jauši, pats īstais glābējs, medinieks, un apmeties ar saviem suņiem
kādā krogā, kur nebūt. Un viņš nu apmānījis, ka visi brīnum

līksmi. Prasījis, kādā Laimas krēslā tad šejienes pilsētnieki iesē-

dušies, kad tik jautri?

„Kā tad nebūs jautri? Ķēniņa meitai bija jāiet pie velna un

ogļu dedzinātājs izglāba viņu: par to ķēniņš tad atdeva tam meitu

par sievu un rītu būs kāzas."

To dzirdējis, medinieks uzsējis Vējam zīmīti kaklā un sūtījis
uz pili. Suns ieticis kukņā, tūlīt kampstījis kaulus pa kaktiem un

pavārs iztriecis to laukā, atskrējis atpakaļ. Tad uzsējis zīmīti

Dzelzam kaklā un sūtījis uz pili; bet arī to pavārs iztriecis laukā.

Beidzot uzsējis zīmīti Tēraudam kaklā un sūtījis taisni pie ķēniņa
meitas. Tas tad ieskrējis pie meitas; tā izlasījusi zīmīti un parā-

dījusi ķēniņam. Nu nācis viss gaismā. Ķēniņš tad nosodījis ogļu

dedzinātāju, bet mediniekam atdevis meitu par sievu.

10. A. 300. 304. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 120, 8.

Senāki bija tā: viens vīrs ar savu sievu dzīvoja lielā, lielā na-

badzībā, ne bērnu tiem nebīja, tik nabagi. Bet vienreiz vīrs sa-

tiek vecu tēvu, tas saka, Mārtiņa vakarā lai noejot mežā, nocēr-

tot kādu elksni un uzliekot krāsns augšā, tad pēc gada no tā vi-

ņam dēls gadīšoties. Labi! Darījis tā.

Otrā Mārtiņu vakarā vīrs ar savu sievu sēd pie vakariņām —

savu elksnīti aizmirsuši un dzird bērnu brēcam. let skatīties —

elksnis palicis par skaistu puisēnu. Nosaukuši puisēnu par Elkšņu-
Mārtinīti un audzinājuši par savu dēlu.

Sešpadsmit gadu vecs, Līkšņu Mārtinītis paņēma cirvi un aiz-

gāja darbu meklēt. Gāja, gāja — nonāca pie viena ķēniņa un sa-

derēja par kazu ganu. Ķēniņš viņam deva labu algu, jo kalnā, kur

kazas bija ganāmas, dzīvoja velni; tie arvienu gan kazas, gan ga-

nus bija nolaupījuši.
Otrā dienā Elkšņu Mārtinītis izdzina kazas un nosēdās kalna

malā uz liela akmiņa brokastī. Te — kur bijis, nebijis — velns ar

trim galvām klāt: lai viņam arī dodot sviest' ar maizi! Elkšņu
Mārtinītis iedod un velns nu ēd kā badakāsis vienu muti pēc otras.

Bet Elkšņu Mārtinītis izgāja uz gudrību, viņš piepēži izlikās itkā

dikti nobijies un iesaucās: „Velns, velns, tu būsi tūlīt pagalam!

Tev liels cirmens pie rīkles pieķēries. Dod, es viņu noņemšu!"

Velns atļāva. Bet Elkšņu Mārtinītis kā nu grāba velnu aiz

rīkles, tā ar platcirvi visas galvas nost un pasvieda apakš lielā

akmeņa.
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Otrā dienā gluži tāpat viņš nokāva velnu ar sešām galvām

un trešā dienā ar divpadsmit galvām. Nu Elkšņu Mārtinītim bija

amats rokā velnus kaut, un viņš droši vien devās pa teku alā iekšā,

no kurienes nokautie velni bija izlīduši. Labi! iegāja alā, tur pie
vārtiem sastapa nejauku bābu, par sargu tā tur stāvēja. Bāba saka:

„Ej, ej dēliņ, tikai iekšā, gan es durvis aizvēršu!"

Bet Elkšņu Mārtinītis atbild: „Kur tu aizvērsi? Tev jau tūlīt

jāmirst, redzi, kāds liels cirmens tev rīkli kož. Dod, es viņu no-

ņemšu."

Labi, lai ņemot! Bet Elkšņu Mārtinītis nemeklēja vis cirme-

ņus — sagrāba bābu aiz rīkles un nocirta ar platcirvi galvu. Nu

iegājis iekšā, atrada visādus kara rīkus: zobiņus, šķēpus, ko neko,

un arī varenu kara zirgu. Paņēmis zobiņu, uzkāpis zirgam mu-

gurā, tas lepni izjāja ārā un noglabāja kalna malā, mežā, nevie-

nam ne vārdiņa pa atradumu neteikdams.

Un šim ķēniņam, kam Elkšņu Mārtinītis kazas ganīja, bija jā-
atdod savas meitas velniem ezerā. Papriekšu veda vecāko ķē-

niņa meitu. Tad Elkšņu Mārtinītis atstāja savas kazas, uzkāpa
kara zirgam mugurā, piejoza zobiņu un aizlaida uz ezera malu, kur

jau ķēniņa meita patlaban nāvi gaidīja. Ļaudis, tie atkal veselu

versti atstātu, nolūkojās, kas ar meitu notiks. Un kādus brīnumus

nu viņi redzēja! Atjāja lepns kara vīrs Elkšņu Mārtinītis, lepnā
kara zirgā, un tiklīdz velns ar trim galvām iznāca no ezera, tā šis

ar zobiņu žviuks! uz vienu pusi, žviuks! uz otru pusi — velnam

galvas nost un ķēniņa meita glābta. Bet velna kāvējs tūliņ aiz-

aulēkšoja — kur palika, kur ne. Viņš aizskrēja atpakaļ pie kazām

un nelikās ne manāms.

Otra diena veda otru ķēniņa meitu. Nu iznāca velns ar sešām

galvām no ezera un to arī Elkšņu Mārtinītis nokāva.

Trešā dienā veda jaunāko ķēniņa meitu. Nu iznāca velns ar

divpadsmit galvām. Vienpadsmit galvas viņš uz reizi nocirta; bet

divpadsmito cērtot, velns ievainoja Elkšņu Mārtinītim kājai ikrus

— asinis plūda. Tad jaunākā ķēniņa meita pārsēja ievainojumu ar

savu drānu un tikko tas bija padarīts, viņš aizaulēkšoja atkal pie
savām kazām.

Bet ķēniņš par varu gribēja zināt, kas tas tāds par glābēju

bijis. Viņš sarīkoja lielas dzīres un prasīja vienam, otram, vai ne-

zinot glābēju uzzīmēt? Neviens nezināja, tikai to bija redzējuši,
ka pie ezera atjāj un aizjāj. Bet glābējs, Elkšņu Mārtinītis, pa

dzīrām gulēja krāsnī, kājas izkāris; jo kungu pulkā viņam netika

bāzties.

Pienāca pusdienas laiks, jaunākā ķēniņa meita izgāja pus-

dienu smelt, te pameta acis — ierauga: kazu gans krāsnī un kaja

aptīta ar viņas drāniņu.
Kas kaitot kājai?
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Esot nositis pie klints!

Bet atnāk ķeninš skatīties, tas tādas bleoas netic, lai sakot

taisnību!

Neko darīt — bija jāsaka, ka meitas izglābis. Nu kēninš, priekā

neattapdams ne ja, ne ne — tūliņ grib Elkšņu Mārtinīti saprecināt
ar jaunāko ķēniņa meitu, kas drānu bija sējusi ap kāju; bet šis at-

saka, viņš pa priekšu gribot vēl pie saviem vecākiem aiztikt

un tad.

Labi! ķēniņš sadeva daudz naudas līdz, lai nu ietu ar godu;
bet Elkšņu Mārtinītis tā ne: apvilka kaut kādus vecus kankarus

mugurā, pielaida galvu pilnu ar zvērīšiem (utim) un tad gāja ne-

lielīdamies pie vecākiem.

Nogāja tur — māte tūlīt pretim tik priecīga, tik priecīga, bet

to arī gan saka: „Ai, dēls, labi, ka pārnāci, tu jau pa pasauli klai-

dīdamies vai pavisam būtu panīcis. Redzi, kā tu esi noplīsis, iz-

pūris. Nāc, paieskāšu galvu, tev jau, kas zin, iemītnieku arī ne-

trūks."

lesāka ieskāt — ak tu vaimanas! — tik daudz zvērīšu, tik

daudz zvērīšu, ka skaidri jāraud. Bet Elkšņu Mārtinītis atbild

smiedamies: „Māte, kam utis, tam nauda!" un izber spožus dv'

kātus, vai veselu sieku zemē. Nu māte redzēja, ka šim nav vis

nelabi klājies pasaulē un sāka prašināt galu no gala. Mārtinītis

tad izstāstīja arī un aicināja vecākus līdz uz ķēniņa pili savās

kāzās.

Un aizgājuši uz pili, nodzēra kazas ar jaunāko ķēniņa meitu

un dzīvoja laimīgi.

11. A. 303. 304. V. Vīdneris Skrunda, Brīvzemnieka kr.

LP, VI, 125, 10. AŠ, 11, 96a.

Vecos laikos vienam ķēniņam bija divi zveji, viens bagāts,
otrs nabags. Un tam nabagam nebija neviena bērna; bez tam

sieva arvienu naidojās, ka nespējot maizi nopelnīt zvejodams, ne-

esot vīra vērts un kā nekā. Tas viņam aplam grauza sirdī, ka

sievišķi tā var teikt, sevišķi vienu dienu, kad atkal ar sievu bija

saķildojies, raudādams apsēdās upmalā par tādu likteni un ilgi

pārdomāja, ko nu darīt? Pēdīgi iesaucās: „Es vilkšu Laimas

lomu — kas tad ir, tas ir!"

Un izmetis tīklu, sāk vilkt — tīkls tik smags, tik smags. Iz-

velk malā — vairāk nebija, kā viena pati zivtiņa. Svejš bēdīgi

nopūšas, iemet zivtiņu kulē un ies mājā. Bet nu zivtiņa sāk ru-

nāt: „Ņem, nokasi mani — manas zvīņas ir zelta; ieber tās ka-

batā, tad tev no zvīņām būs nauda!"

Zvejš ta padarīja un nu bija naudas pilnas kabatas; bet ziv-

tiņu viņš palaida upē atpakaļ. Pārgājis mājā, izbēra naudu uz
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galda un lepodamies radīja sievai; bet sieva, naudu savākusi, uz-

plijās: „Saki, kur to naudu ņēmi, saki, kur ņēmi?"
Vīrs nesaka, jo viņam zivs bija aizliegusi teikt. Un kā nu ne-

saka, sieva vēl vairāk moca šo: laikam jaunu amatu esot pieņē-

mis, cilvēkus laupot, tādēļ nevarot teikt! Gan šādiem, gan tā-

diem vārdiem šo kaitina, ka nemaz apnesties. Vīrs miera dēl teiks

arī tad: no zivs zvīņām nauda esot cēlusies. Bet sieva nu netic

ne tik. Kā varot no zvīņām nauda rasties? lekāms tādu zivi

nepārnesot parādīt, viņa teikšot un teikšot, ka cilvēkus aplaupījis,
ir ķēniņam to neslēpšot.

Nu nekā vairs darīt, iet upmalā un velk atkal Laimas vilcienu.

Ja, kā velk — izvelk to pašu zivi; bet zivs saka: „Nu tu parādi
mani savai sievai un tad sadali mani piecos gabalos. Vienu ga-

balu dod savai sievai apēst, otru savai ķēvei, trešo savai kuņai,
ceturto savai kaķei, bet piekto pabāz ķēves stelliņģa pagrīdē!"

Zvejš tā padarīja. Un nu pēc laika sievai piedzima divi dēli

ar zelta matiem, ķēvei radās divi kumeļi zelta spalvā, kuņai divi

kucēni zelta spalvā, kaķei divi kaķēni zelta spalvā. Kad dēli bija

pieauguši, tad vienreiz ķēniņam gadījās jāt garām zveja mājai un

tas, ieraudzījis skaistos zēnus, prasīja zvejām, lai to vienu atdo-

dot viņam — bāšot audzināt un apgādāt kā savu bērnu. Zvejām

gan īsti netika, bet aizliegties ķēniņam arī nevar — atdeva. Un

tur pilī zēnam dikti labi klājās, ķēniņš šo vairāk iemīlēja nekā

savu miesīgu dēlu. Visur, kur vien ķēniņš gāja, tur šis līdz, jo

viņš mācēja ķēniņam brīnumu pa prātam izdarīt.

Bet ķēniņa paša dēls to ņēma par ļaunu, ka tēvs svešu vairāk

piemīl nekā viņu. Un tai gadā ķēniņam gadījās karā aiziet. Tad

ķēniņa dēls sagudroja zeltmati nogalināt. Viņš viņu uzkrāpa augš-
istabā un izgrūda pa logu ārā, lai krizdams nosistos. Tomēr tas

bija laimīgs kritiens, ne sasisties nesasitās, tik viegli nonāca zemē

un tā tūlīt projām pie sava īstā tēva, pie zveja. Lai darot, ko gri-

bot, viņš pilī vairs nepaliekot, tur sitot cilvēkus nost, būšot jāt

labāk pasaulē.

„Labi!" tēvs teica — lai jājot! Un iedeva vienu no tiem ēr-

zeļiem, vienu no tiem suņiem, vienu no tiem kaķiem, kas bija dzi-

muši no tās zivs. Bet dēls teica: „Kur es jāšu? Kam tāds zirgs

zelta spalvā, tam arī vajaga iemauktu un sedlu, kā pieklājas."

Tad tēvs atminējās to piekto zivs gabalu, ko pagrīde bija pa-

bāzis, un pacēla grīdu, lai redzētu, kas tur labs gadījies. Pacēla

— ieraudzīja lepnas lietas — zelta sedli un zelta iemaukti tur bija.
Nu apsedloja dēlam staltu kumeļu un izvadīja ar zelta suni un

zelta kaķi pa vārtiem tālā pasaulē.
Dēls jāja vienu dienu, otru dienu, vļenu nedēlu, otru nedēļu

un uzjāja svešu ķēniņa pilsētu. Bet pilsētā bija visi bēdīgi. Ķē-

niņa vienīgā meita bija jāatdod zalktim, kam divpadsmit galvu.
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Turpat aiz pilsētas zalktis mājoja kalnā un ikgadu viens jauns

sievišķis tam bija jāziedo, citādi viņš vēma tādu jipti ārā, ka pa

septiņi jūdzi viss tā kā ar uguni sadeg. Un šogad ķēniņa meitai

pienāca kārta iet kalnā šim velnam par laupījumu.

Dēls, to dzirdēt dabūjis, prasīja pilsētniekiem: „Vai tad ne-

viena nav, kas var ķēniņa meitu glābt no tā niknā nagiem? Vai

nebūtu man brīv?"

Tie teica: „Tu vari iet, bet velti bus ar zalkti iesākt."

„Nekas!" dels atsacīja, „lai butu, kas būdams — es iešu."

Un no rīta liels laužu pulks izvadīja ķēniņa meitu no pilsētas.
Tad dēls pasauca savu zelta suni, zelta kaķi, apsedloja zelta zirgu

un jāja izvadītājiem līdz. Nonākušiem pie zalkšu kalna, laužu

pulks apstājās; bet ķēniņa meita gāja kalnā augšā un dēls, no

ļaužu pulka atšķirdamies, jāja viņai līdz. Citi jau brīnījās: „Kas
tas par trakuli ar suņiem un kaķiem tīrā zeltā? Vai tas grib vel-

nam Tīklē iejāt?"

Bet viņš jāj un jāj. Un kad nu uzjāja pus kalnā, tad kalns

sāka rūkt kā visbriesmīgākais pērkonis, visa zeme trīcēja. Tomēr

tas vēl tikai bija iesākums. Kalna galā troksnis jo lielāks sacēlās un

tagad velns izšāva vienu galvu, prasīdams dēlam: „Ko tu te

meklē?"

Dels atteica: „Es esmu nācis šo sievišķi pārstāt!"
Un tūlīt laida suni ar kaķi galvai virsū. lesāka plēsties; ka-

mēr tie plēsās — dēls tad ar zobiņu nobeidza galvu pavisam. Bet

nu nāca galvas cita pēc citas no zemes ārā un gribēja šo nojiptēt;
bet suns ar kaķi plēsās, zirgs atkal spārdīja, mīņāja galvas un

šis tikai zirga mugurā pa cirtienam vien visas vienpadsmit atšķēla

no rumpja — negantnieks nobeidzās.

Tad ķēniņa meita bija priecīga bez gala, ka dēls no nāves iz-

glābis un tūlīt iedeva zelta gredzenu par derības zīmi, norunādami

pēc gada laika kāzas svinēt. Labi. Dēls nu atšķīrās no saderē-

tās līgavas, izgrieza visām zalkša galvām mēles, iebāza kabatā

un aizjāja ar suni un kaķi pa otru pusi kalnam, ka nozibēja vien.

Bet meita prieka pilna nāca no kalna zemē — uz mājām iet. Un

kad gabalu no kalna bija nokāpusi, tad — kur gadījies, kur ne —

piekūlās pie viņas viens vīrišķis. Tas nozvērina viņu pie miesas

un dvēseles, ka esot viņas glābējs, lai citādi mājā nesakot. No-

zvērinājis labi, tas sabāza nocirstās galvas maisā un gāja ar tām

ķēniņa meitai līdz uz pili. Ķēniņš —ko tas — tas ticēja arī blēža

vārdiem un rīkoja kāzas; bet ķēniņa meita atsacīja: „Ls nevaru

ātrāk precēties, kamēr gadu būšu trūvējusi." Blēdim tas bija gan

aplam ilgi, bet, ko darīt — jāgaida.

Pagāja gads — zveja dēls vēl nebija klāt — kur aizkavējies,
kur ne — un nu ķēniņa meita vairs nespēja pretoties, bija tā kā

rītu jāpošas ar blēdi laulāties. Bet rīta agrumā zveja dēls tomēr



473

bija klat ka norunāts todien kalna. Viņš ienāca pilsēta un vai-

cāja: „Kas jums te par līksmību?"

Pilsētnieki atteica: „Mums pern bija bedu laiki, šogad kazu

laiki. Ķēniņa meita šodien precās ar savu glābēju."
To padzirdējis, zveja dēls tūlīt aizsūtīja savu zelta suni ar kaķi

pie ķēniņa meitas, lai zin, ka viņš nu atnācis. Šī ieraudzīja brūt-

gāna zelta lopiņus un tūlīt brauca pa pilsētu tam pretim godam sa-

gaidīt. Bet ķēniņš vēl nesaprata, kas tas ir un kas tas nava? Un

atbraukušiem pilī atpakaļ, ķēniņš vaicā meitai: „Kas tas par tādu

ar zelta zirgu, zelta suni un zelta kaķi?" ■
Meita sacīja: „Tas mans brūtgāns, īstais glābējs, jo viņam ir

zalkša mēles. Šim blēdim, tikai galvas vien."

Ķēniņš pārliecinājās — ir gan ta! — un nu atdeva meitu zveja

dēlam, bet blēdi lika nomaitāt.

12. A. 304. 516. K. leviņš Nogalē. LP, VI, 125, 7a.

Bija divi tēvi; tam vienam bija viens vienīgs dēls un dikti

slinks, otram bija pulki bērni un visi čakli. Kādreiz abi tēvi sati-

kās; tad tas viens vaicāja: „Kā tas nākas? Tev tik pulki bērni

un visi čakli, man viens pats būtu un tas pats slinks."

Otrs, kam tie pulkie bērni, atbildēja: „Kad rīkstes netaupa,

tad bērni čakli!"

Sliņķa tevs, to dzirdējis, gāja mājas, nolauza rīkstes un sa-

cīja uz dēlu: „Nāc man līdz uz ezeru!"

Dēls paņēma runci, ar ko vienmēr kopā krāsns augšā bija gu-

lējis, un gāja tēvam līdz. Nonākušiem pie ezera, tēvs pamērcēja
rīkstes un sāka dēlu pērt, bet pa tām starpām, kamēr pēra, notika

nelaime — dēlam runcis izšmauca no rokām un mežā iekšā. Tad

dēls lūdza tēva, lai neperot vairs, lai laižot labāk pamukušo runci

noķert. Tēvs laida arī. Bet dēls, mežā iegājis, apmaldījās runci

meklēdams. Uzbruka nakts, viņš apgulās un nu sapņoja, ka mai-

zes kukulis viņam, pa muguru lido, bet viņš tik slinks bijis, ka ne-

vīžojis rokas izstiept un kukuli paņemt.

Rītā pamodies, viņš pārdomāja sapni; bet tai brīdī — kur ga-

dījies, kur ne — pienāk vērsis pie viņa un saka: „Kāp man mu-

gurā, es tevi aiznesīšu pie viena ķēniņa, kam pavāra vajaga!"

4.abi. Uzkāpa vērsim mugurā, aizjāja pie ķēniņa un salīga

par pavāru. Un ķēniņam bija trīs meitas un visas trīs bija jāatdod

velnam, ja negadās kāds, kas tās no velna atpestītu. Tad otrā

dienā pavārs nogāja uz upes malu, kur viņa vērsis ēda, un pra-

sīja tam, kas nu būšot? Ķēniņa pilī visi nobēdājušies un pati pils

apvilkta ar trūdu audekli.

Vērsis atbildēja, ka nu ķēniņam jāved vecāko meitu velnam

atdot.
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To dzirdēdams, pavārs nogāja uz mājām, notīrījās, visu pa-

darīja, kas tai dienā darāms un, kad citi ar vecāko ķēniņa meitu

nobrauca uz kalnu, viņš iešāva cepeti krāsnī, lai cep, un tad aiz-

steidzās teciņus vien uz upi pie vērša. Visi esot nobraukuši kalnā,
ko viņš nu darīšot? Vai ar neiešot?

Vērsis sacīja: „Kap man mugura, mes būsim tiem citiem

priekšā!"

Uzkāpa mugurā —pa mazam brīdim bija kalnā klāt. Bet tū-

daļ kalns sāka rībēt un velns ar trim galvām iznāca no kalna

laukā, uzklupdams pavāram un vērsim. Nu sāka cīnīties — velns

ēdās kā traks: bet vērsis to badīja, pavārs tam cirta ar zobiņu,
kamēr uzvarēja velnu. Uzvarējušiem kā pienākas, vērsis sacīja:

„Bet nu steidz man mugurā, lobsim projām, kamēr tie ar ķēniua
meitu nava atbraukuši. Ta tad viņi brīnīsies, atrazdami velnu

nokautu."

Un ta arī bija. Atbrauca ar meitu — velns pagalam un viss

tracis gavilēdams griezās atpakaļ uz mājām.

Bet pavārs atri, atri vērsi bija atstājis upes mala un pats pār-

steidzās cepeti raudzīt, kamēr tie nava atpakaļ.

Parauga — cepetis sadedzis. Nu aizskrēja vērsim padomu

prasīt: „Ko lai daru? Cepetis sadedzis."

Vērsis saka: „Maza nelaime — aplaisti ar samazgām, pavāri,

gan atmitīs labu labais."

Viņš tā darīja: aplaistīja ar samazgām, apvārīja un kad ie-

nesa ķēniņam, tas ēda, nagus laizīdams, un to vien daudzināja:

„Kur, jupis, pavārs šodien tik gardu cepeti grābis?"
Bet nu bija jāved atkal otra ķēniņa meita velnam un pavārs,

tikko citi bija aizbraukuši uz kalnu, atkal iešāva cepeti krāsnī,
noskrēja upes malā pie vērša, aizjāja pirmais kalnā un pa abiem,

ar vērsi, nokāva arī to velnu ar sešām galvām. Nokāvis velnu,

pavārs kā viesulis jāja ar vērsi atpakaļ un steidzās savu cepeti

raudzīt; bet tie, atraduši arī šodien velnu nokautu, gavilēdami
brauca ar otru ķēniņa meitu atpakaļ un nobrīnījās, kas tikai tas

kāvējs varējis būt?

Pavārs pārskrējis maja, atron: cepetis vel briesmīgāki sa-

gruzdējis. Nu lobj pie vērša upes malā —tā un tā — ko būs

darīt?

~Kas tur ko daudz darīt? Aplaisti ar samazgām, apvāri —

būs labu labais."

Skrien šis atkal atpakaļ glābt savu cepeti. Un saglabā, ienesa

ķēniņam — tas nagus vien laizīja, cik gards.
Bet nu bija jāved arī trešā ķēniņa meita kalnā velnam

atdot. Un šoreiz ķēniņš bija pavisam bēdīgs. Tad pavārs iešāva

cepeti krāsnī, aizsteidzās ar vērsi pirmais kalnā un nokāva velnu

ar deviņām galvām. Šoreiz kalns trīcēja un drebēja — velns bija
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daudz grūtāki kaut, bet par abiem nokāva. Kad nu kēnina meitas

vedēji atrada ir to nokautu, tad visi tik dikti gavilēja, ka meži un

birzes noklimstēja un ķēniņš to vien daudzināja: „Lai meklēšu kā

meklēdams, bet glābēju vajaga atrast!"

Un glābējs — kur tas — tas atkal mājā savu cepeti raudzīt.

Bet cepetis šoreiz tā bija sagruzdējis, ka čabēja vien. Nu aizskrēja

upes malā pie vērša. Tā un tā — cepetis nekādā jēgā glābjams
— čab jau! Vērsis saka: „Ej. ko nu melsies? Salaisti tikai labi

ar samazgām, sasautē labi — būs mīksts kā pūpēdis! Bet nu vēl

ko: neaizmirsti mani, kad tev labi klājas!"
Pavārs apsolījās; tad pārsteidzās mājā, saglāba cepeti, ienesa

ķēniņam — ķēniņš ēda tencinādams. Bet ātri paēdis, saaicināja

visus pavalstniekus pilī — būšot meklēt to, kas viņa meitas izglā-
bis. Un nu ķēniņš, kad visi bija sanākuši, svieda zelta ābolu plānī.
Kam tas ābols pieritēšot pie kājām, tas būšot meklējamais glābējs,

Svieda — ābols izritēja visiem pa kāju apakšu cauri un ne-

maz istabā neapstājās. Nu meklēja pa malu malām, kur viņš
varētu būt apstājies. Atrada namā pie pavāra kājām.

Tad atdeva pavaram jaunāko ķēniņa meitu par sievu.

Bet pēc kāzām viņš atminējās, ka vērsis upes malā, un stei-

dzās to apraudzīt. Aizgāja — vērša nava vairs — ragi vien laukā,

pats iestridzis zemē. Nu viņš žēlojās gauži; bet vērsis sacīja:

„Ņem savu bērnu, kas tev laulībā pirmais dzims, un uzlej viņa asi-

nis man, tad redzēsi."

Neko darīt — kad bērns piedzima, ņema viņu, nokāva un uz-

lēja asinis tai vietā, kur vērsis iestridzis.

Un kā uzlēja, tad notika brīnumi patiesi. No zemes izlīda

vērša vietā stalts cilvēks un nokautais bērns piepēži pats atkal

atdzīvojās. (Vērsis bijis noburts.) Nu ķēniņa znots pieņēma at-

burto par savu sulaini un visi dzīvoja no tā laika laimīgi.

13. A. 425A. 313. 304. K. leviņš Nogalē. LP, 125, 7b.

Viens puisis ik dienas upē mazgājies; bet vienreiz uz novilktā

krekla liela čūska bijusi saritinājusies un ātrāk nedevusi mugurā

vilkt, kamēr apsolījies viņu par sievu ņemt. Neko darīt — puisis

solījies. Un kā nu paņēmis rokā — čūska palikusi par skaistu

ķēniņa meitu, sacīdama: „Viss tik tālu labi; bet nu man nāks pa-

kal tādi radi, kas grib cilvēku galu ēst."

Tad puisis sacīja: „Nekas! Lai nāk, lai —te mans mulķais

brālis gana govis, atdosim to taviem radiem."

Bet tai brīdī, kad radi nākuši, muļķītim piegājis viņa lielais

vērsis klāt, sacīdams: „Paņem, muļķīt, vienu ogli,_vienu_ gludenu

akmentiņu un slošu zariņu un tad kāp man mugura — bēgsim no

šejienes."
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Muļķītis ātri sameklējis ņemamās lietas un nu bēguši; bet

brāļa līgavas radi sparīgi dzinušies pakal. Tad vērsis sacījis:

„Paskaties, muļķīti, atpakaļ, vai redz ko nākam?"

Šis paskatījies un teicis: „Mums nak daudz čūsku pakaļ!"

„Ai, tad izmet to mazo akmentiņu!"

Muļķītis nometis akmentiņu zemē, tad tas palicis par lielu

akmeņa kalnu un čūskas nemaz nevarējušas lēti pārkulties kal-

nam pāri. Kamēr čūskas tur mocījušās, šie bijuši jau gabalā.
Bet pa tādam brīdim vērsis atkal teicis: „Paskaties, muļķīti,

atpakaļ, vai redz ko nākam?"

Paskatījies — atkal čūskas pakal. Nu vērsis sacījis: „Met
slošu zariņu zemē!"

Nometis — no zariņa izcēlusies bieza birze un čūskas nemaz

nevarējušas biezumiem lēti izkulties cauri — šie pa to laiku bijuši

gabalā.
Bet pa labam brīdim vērsis atkal teicis: „Paskaties, muļķīti,

atpakaļ, vai redz ko nākam?"

Paskatījies — vel nākot čūskas, bet tik daudz vairs neesot, ka

papriekšu. Vērsis sacījis: „Tad izmet to ogli zemē!"

Izmetis — no ogles gadījusies liela uguns un čūskas ugunij

netikušas cauri.

Nu muļķītis jājis, jājis — aizjājis pie viena ķēniņa pils un tur

vērsis apstājies, sacīdams: „Nosit, muļķīti, manus ragus, iemet

tos kulītē un ej pie ķēniņa kalpot!"

Muļķītis nositis vērsim abus ragus, iegājis ķēniņa pilī un sa-

līdzis par cūku ganu. Rītā izdzinis ķēniņa cūkas un ganījis. Bet

te viņš redz, ka ķēniņa kučieris ved patlaban ķēniņa vecāko

meitu garām. Prasījis, kur vedot meitu? Kučieris atteicis: slī-

cināt! Cūku gans lūdzies, lai atdodot meitu viņa rokās, viņš mā-

kot vislabāki slīcināt. Tas atdevis. Nu cāku gans aizvedis ve-

cāko ķēniņa meitu jūras malā un sacījis: „Paieskā man galvu un

skaties labi vērīgi, vai kāds no jūras nenāk ārā!"

Šī ieskājusi un skatījusies biezi jo biezi; beidzot iesaukusies:

~Nu nāk viens vīrs ar trim galvām!"

Tad cūku gans uzlēcis kājās un izrāvis sava vērša ragus no

kules. No vērša ragiem gadījušies divi lieli suņi un tie palīdzējuši

trijgalvi pārvarēt. Kad trijgalvis bijis pagalam — vecākā ķēniņa

meita iedevusi savu gredzenu muļķītim un gājusi maja.

Otrā dienā vesta vidējā ķēniņa meita un trešā — jaunāka;
arī tās abas cūku gans izglābis, nonāvēdams vienā dienā sešgalvi,
otrā deviņgalvi. Šīs abas ķēniņa meitas arī atdevušas savus gre-

dzenus. Bet nu ķēniņš sācis taujāt, kas tas glābējs tāds esot?

Beidzot ieraudzījis savu meitu gredzenus cūku ganam pirkstā un

nu dabūjis zināt un atdevis jaunāko meitu viņam par sievu.
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14. A. (313). 570. 304. Lutriņos 1872. g. A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 125, 14.

Viens tēvs sūtīja savus trīs dēlus pasaulē. Vini gāja — ie-

gāja lielā mežā un vienu lielu, lielu koku uzgājuši domāja, ka tur

vajagot būt naudai apakšā — jārokot! Raka, raka apakš saknēm
— uzraka skursteni, raka vēl dziļāki — uzraka durvis, atvēra

durvis — tur bija trepes, nokāpa pa trepēm zemē — tur bija gaišs,
zālains klajums, gāja pa zāli — atrada lielus vārtus, pacēla acis

uz augšu — ieraudzīja palodā virsrakstu: „Kas tādu dzīvību, ar

deviņām kājām izdzēš, tas tiks še iekšā!"

Nu viņi prātoja, noguldamies zālē, kas tas var par lopu būt,
kam deviņas kājas? Prātoja, prātoja — nevarēja izdomāt; te

viens no viņiem ieraudzīja otram uz drēbēm kukaini, to novan-

dīja zemē un nomina. Tad atsprāga vārti ar lielu troksni, jo ku-

kainim deviņas kājas bija bijušas. Nu iegāja iekšā, tad nāca kāds

vīrs pretim, vaicādams, ko viņi te meklējot?

„Datbu meklējam!" šie atbild.

Bet tas vīrs bija velns un šiem nemaz nepatika pie tāda derēt.

Tomēr velns sacīja, ja nederēšot, tad nocirtīšot galvas. Neko

darīt — saderēja: viens par avju ganu, otrs teļu ganīt, trešais pa

mājām. Un velna teļš bija ganāms lielā aplokā, ja nenoganīšot.
tad galva nost ganam. Labi. ledzina aplokā, ganīja, ganīja —

kur tu pagānu noganīsi? Kā dulns itin piepēži žogam pāri, mežā

iekšā un pazūd kā ūdenī grimis.

Nu gans pa pēdām skrēja pakal un brēca loti. Bet viņš sa-

tika vecu nabagu; tas prasīja, kāpēc tik ļoti brēcot? Šis izsū-

dzēja savu vainu. Tad nabags iedeva mazu šņoriņu, lai piesienot
to pie aploka kārts, tūliņ teļam būšot jānāk atpakaļ kā sauktam un

jāļaujas ar šo pašu šņorīti piesieties pie žoga.

Labi. Patencinājis nabagam un piesējis šņoriņu pie aploka
kārts. Kā piesējis — teļš palēkdams atpakaļ — zeme vien no-

rībēja. Nu piesējis vienu šņoriņas galu teļam pie kājas, otru pie
kārts un teļš ēdis koši līdz pat vakaram, ka ne ausis nepacēlis.

Pārdzinis vakarā mājā, velns gauži rājies: neesot lavis te-

ļam ēst, mērdējot — un tūliņ te esot viņa nopelnītā alga, lai ejot

mājā! Gans atbildējis: „Lai ar algu, ka ar algu, bet es nezinu

pāriet — rādi man celu!"

Tad velns viņu vadījis. Gājuši — nonākuši pie vienām mā-

jām, tur ieraudzījuši ecēšas. Tā velns brīnījies, kas tās esot?

„Tas ir mana teva ķemmes!" gans atteicis.

Nu, ja tas esot ķemmes, tad lai pārdodot viņam!

Labi. Prasījis sieku naudas par tēva ķemmēm.
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Velns ne vārda — aizmaksājis sieku un paņēmis ecēšas.

Gājuši atkal, ieraudzījuši arkli
— kas tas esot?

„Tas mana tēva zobu bakstāmais!"

Nu, cik tas maksājot?

„Divi sieki naudas!"

Velns aizmaksājis divi sieki, gājuši atkal — ieraudzījuši bišu

kokus — kas tie esot?

„Tās ir mana tēva tabakas dozes!"

Cik tās maksājot?

„Puspūru naudas!"

Velns aizmaksājis puspūru, iebāzis bišu kokus kabatā un vēl

vadījis; bet nu vairs tālu nebijušas gana tēva mājas, tādēļ raidījis
velnu atpakaļ, teikdams, ka nu ceļu zinot. Velns gājis arī atpakaļ,
un šis nu iesteidzies pie tēva. Tēvs brīnījies, ka tik daudz nau-

das sapelnījis un taujājis, kur abi otri brāļi palikuši? Šis attei-

cis: „Tur, kur es biju, tur viņi arī ir!" un vairāk neko.

Bet rītā tēvs nesis dēla sapelnīto naudu mežā aprakt, un ne-

zinādams apracis taisni apakš tā koka, kur todien dēli zemes

apakšā pie velna iegājuši. Apracis, griezies itin apmierināts mājā.
ka nauda drošā vietā, bet nabadziņš dikti vīlies. Vēl nebijis des-

mit soļu varbūt pagājis nost, visa naudiņa atbirusi pa skursteni

velnam atpakaļ.

Un otram brālim, avju ganam, tāpat ganos klājies kā šim ar

teļu. Līdz izdzinis ganībās, visas ieskrējušas mežā. Nu meklējis,

nu brēcis; te gadījies vecais nabags — ko brēcot?

„Aitas meža nozuda —ka nebrēkšu? Ja nedabūšu — galva
vakarā nost."

Tad nabags iedevis vicīti, teikdams: „Cj uz to vietu atpakaļ,
kur aitas izdzini, un sit ar vicīti tuvākajam akmenim, tad avis būs

atpakaļ."

Labi. Piesitis tam akmenim, un patiesi visas avis atskrēja

atpakaļ un ēda it koši līdz vakaram. Bet vakarā velns sarājis

viņu neganti, ka nemaz neesot pieganījis avis, diezin kur mēr-

dējis — lai ņemot savu algu un ejot labāk mājā! Gājis mājā, ne-

zinājis ceļa — ilgi izmeklējies, beidzot piekusis meklēdams un aiz-

midzis. Bet viņš sapņojis, lai ejot desmit solu taisni uz priekšu,

tad atradīšot trīs ķēniņa meitas gultā un ko tās pa miegam runā-

šot, to lai šis darot, tad pārtikšot mājā. Kad nu atmodies, darījis
tā: pagājis desmit solu uz priekšu un tur atradis slepenas trepes

uz augšu, virszemi; bet trepēm pa labi roki ieraudzījis ka alu,

kā istabu ar trim gultām. Gultās gulējušas trīs ķēniņa meitas,

murgodamas: „Ja viņš mūs nobučotu, tad viņam labi klātos, ja ne,

tad klāsies nelāgi."
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To dzirdēdams, tūlīt gājis klāt, nobučojis to vienu, tā palikusi

balta, skaista un atmodusies. Nobučojis vēl tās divas, tās arī pa-

likušas skaisti baltas un atmodušās. Nu ķēniņa meitas izstāstī-

jušas, ka viņas visas trīs esot māsas, un ka velns esot viņas no-

zadzis, te atvezdams. Tad šis teicis, lai nu nākot līdz pa trepēm

uz augšu, būšot aizvest pie tēva visas trīs. Gājušas. Nogājušas

pie ķēniņa, tas bijis dikti priecīgs un apdāvinnājis pārvedēju ar tik

daudz zelta, ka nevarējis ne panest godam. Kad nu pārgājis pie
tēva, uzcēlis brangu pili no pārnestā zelta un dzīvojis laimīgi.

Bet trešais, jaunākais brālis, velna mājās dzīvodams, bija no-

skatījies smalki jo smalki vien to, pa kuru vietu no apakšzemes

izkļūt, bet arī izdibinājis, cik velnam spēka un kādā ziņā tas pār-

varams. Un vienu dienu, kamēr velns nebija mājā, viņš itin jauki

izkāpa laukā, virszemē, un steidzās mājā. Bet pusceļā apstājās
vienā ķēniņa pilsētā, kur visi bija pārliekam noskumuši. Viņš vai-

cāja, kas šiem par nelaimi.

Ja, ķēniņa meita esot jāatdod velnam viņpus upes jūrā, un

neviens to nespējot glābt; bet ja kāds izglābtu, tam ķēniņš meitu

atdošot par sievu un iecelšot savā vietā par ķēniņu. Šis to padzir-

dējis, uztrinis zobiņu labi asu un aizgājis jūrmalā, viņpus upes.

Drīzi ķēniņa kučieris atvedis meitu un palaidis, lai nu iet velnam

rīklē, pats palikdams notālēm. Tad jaunākais brālis nostājies ar

zobiņu meitai blakus un teicis:,, Nebaidies, es tevi izglābšu, jo es

zinu, kurā vietā velns nodurams."

Kamēr tur runājis, velns iznācis no jūras un klupis virsū. Tad

brālis cirtis ar zobiņu velnam, ka dzirksteles šķīdušas, un nonā-

vējis. Nu meita iedevusi.savu gredzenu glābējam un norunājuši
tad un tad kāzas svinēt. Labi. Pēc tam brālis pārgājis pie tēva

un meita braukusi uz pili.

Aizbraukuši ar kučieri līdz upei — viss labi; bet pa upi brau-

cot, kučieris sācis zvērināt meitu, lai sakot tēvam, ka viņš tas glā-

bējs, citādi bez žēlastības metīšot upē, slīcināšot. Neko darīt —

solījusies tā teikt.

Un nu kučieris pēc kāda laika, tā kā rītu, būtu svinējis ar ķē-

niņa meitu kāzas. Te kāzu rītā atnācis viens nabags. Ķēniņa
meita nesusi arī nabagam dzert; bet nabags visu neizdzēris, beigas
bijušas jādzer pašai nesējai, jo tur bijis tāds likums — tiklīdz

sniedz dzert un visu neizdzer, tad atlikums jāizdzer pašam nesē-

jam. Un tā nu ķēniņa meita dzērusi beigas un ieraudzījusi dibina

savu gredzenu. (To šis dzerdams bijis iemetis). Nu pazinusi savu

glābēju un tūlīt teikusi tēvam: tā un tā. Tad ķēniņš apģērbis na-

bagu goda drēbēs un salaulājis ar savu meitu, bet kučieri licis

pakārt.
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15. A. 304. Kreicbergis Dzirciemā. LP, VI, 125, 19.

Vienu ķēniņa dēlu nīdējusi pamāte. Reiz ķēniņš aizgājis kara.

Tad pamāte izbārstījusi nāves zāles pa ķēniņa dela istabas grīdu,

lai tas nomirtu, bet viņa zirgs stallī mācījis, lai papriekš suni ie-

dzenot istabā, lai pats neejot. ledzinis suni, tas nobeidzies, šis pa-

licis dzīvs.

Tad pamāte devusi sazāļotu rausi ēst, bet zirgs teicis, lai rausi

neēdot. Beidzot pamāte rakstījusi ķēniņam, ka viņa dikti slima

un ka ar padēla zirga sirdi — ja sagrauzdēšot pulverī — varēšot

izārstēties.

Ķēniņš atvēlējis dēla zirgu kaut,_bet zirgs pamācījis delu, lai

lūdzot pamātei beidzamo reizi atvēlēt savu kumeļu izjāt. Šī to

atvēlējusi, Bet kā nu uzkāpis zirgam mugurā, tā zirgs pacēlies

gaisā un aizlaidies ar padēli uz sveša ķēniņa valsti, kur ķēniņam

vienīgā meita bija jāved uz neģēlīgu purvu velniem. Tad zirgs tei-

cis: „Tu manā mugurā sēdēdams, velnu nokausi, ja ik uz cirtiena

pamērcēsi zobiņu purva zemēs."

Labi. Šis tā darījis un nokāvis trīs velnus, vienu ar trim gal-

vām, otru ar sešām, trešo ar deviņām. Ķēniņš tad atdevis izglābto
meitu viņam par sievu un nu dzīvojis laimīgi.

16. A. 3278. 304. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos. LP. V, 3, 5.

Citreiz dzīvoja vecīši, vīrs ar sievu, un tiem nebija bērnu.

Reiz vecītis ar elzdams, pūzdams, un nevar vairs arklu labi notu-

rēt. Pienāk nabags: „Ko elsi? Vai tik smagi iet?"

„let, iet! — Bet ko darīsi? Bērnu nav, kas lai palīdz maizi

vecuma galā nopelnīt?"

„Nu, klausies, es tev pateikšu, ko tu dari. Ar tur papuve, tad

uzarsi 7 pautus. Tos apēdiet abi divi ar sievu — bus labi!"

Vecītis klausa. Un kā pirmo vagu dzen, izar septiņus pau-

tus. Nu nes mājā, nu dod sievai, ēd arī pats, un re,_pec septiņām

dienām vecenei piedzima septiņi dēli: seši bija tadļ puikas ka

rutki, tikai septītais pavājāks, ar kuprīti Dēliem vedas

brīnum ātri augt, maz gados jau pirmie siena plaveji. Tikai ne-

laime: cik tās dienas pļāvumu nokopuši, tik siens nākamā naktī

nozagts. Neko darīt - sākuši kaudzi sargāt.

Pirmie, seši brāli, izsargājās vienu nakti, otru, trešu — nevar

nosargāt. Beidzot ies kuprītis. Viņš nokal dzelzs iemauktus,

novij labu pātagu, uzlien kaudzē un gaida. Un patiesi, ap pusnakti

izrikšos liela ķēve no meža un sāks rīt siena kaudzi ka negudra.

Bet kuprītis mudīgi, mudīgi pamanās, uzmet iemauktus, uzlec mu-

gurā un nu tik mietē ar pātagu_ negausim ādu tīri mīkstu. Keve,

neliete, ciešas, ciešas — sāks lūgties, lai laižot vaļa, viņa atdošot

tad savus septiņus kumeļus.
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Labi. Ķēve ierikšo mežā un izved kumeļus: sešus ka laistās

vien, septīto tādu maziņu ar izpūrušu spalvu. Kuprītis noskatās

uz izpūrušo tā pagreizi, bet ķēve pārrāj: „Neapsmādē savu laimi!

Dienās tu viņu cildināt cildināsi."

Nu, ja jau tā — šis apmierinās arī un pārdzen visus mājās,

stallī. Bet no rīta, kamēr kuprītis, izņurdzis, domā pagulēt —

labie brāli stllī iekšā un bez jeb kādas runas noņēmuši sev tos se-

šus labākos kumeļus, kuprītim pamet izpūrušo diliņu.
Te otrā, trešā dienā visiem septiņiem brāļiem iešaujas prātā

kumeļus izjāt, mazu drusku pasauli aplūkot. Labi — tēvs mierā.

Un nu tie seši brāli tūliņ apsedlo savus brangos kumeļus un aizjāj
kā vēji; kurpretim kuprītis, nabadziņš, ar savu vājo zirdziņu lē-

nītiņām čunčina nopakaļus. Aizskrēja gan šie, bet drīzi platas upes

malā atdūrās kā mieti, nejaudāja pāri jāt. Atjāj kuprītis, tam ci-

tāds grieziens: piecērt savam kumeļam un sper upei pāri, kas tur

ir ir. Bet pašā vidū kumeļš aizelsies nogrimst dibinā ar visu jāt-

nieku. Brāļi satrūkstas: „Nu ir pagalam!"
Bet gaidi, gaidi! turpat izšaujas atkal ūdens virsū, un skat,

kas nu izpūrušais diliņš par ērzeli iztaisījies, spīd vien; un tad vēl
tie lielākie brīnumi: pats kuprītis arī pārvērties daiļāks — kuprā

mugura nezin kur palikusi, kur ne — jāsaka: puisis kā slaikais

ozols. To redzot, brāli saņemsies un jās arī pakal. Pārjāja gan,

bet ne viņu kumeļi dibinā grima, ne ari treknāki palika. Visiem

nav vienādas laimes, ko darīsi?

Nu, tas nu tas. Bet tagad visi septiņi sarunā, jās tikai taisni

projām, gan jau tad redzēs. Jāj, jāj — uzjāj svešu krogu. Tur

rakstīts: „Kas te ienāk — galva nost! kas jāj garām — galva
nost!"

Brāli pārdomā: „Tad jau nu tik ta, ka ta! Labāk pievietosim
kumeļus un ieiesim iekšā!"

leiet — nav nevienas dvēselītes. Tikai septiņas gultas uztai-

sītas un garš galds ar visādiem ēdieniem. Šie paēd, izbrīnās un

liekas gulēt. Seši brāli tūliņ aizmieg, septītais, senākais kuprītis,

paliek nomodā. Te ap pusnakti dzird, ka kumeļš stallī spārdās.
Aiziet raudzīt, kumeļš saka: „Klau, kas man teicams. Šinī brīdī

jums nogulsies meitas blakus ar sudraba vaiņagiem galvā, un

jums pašiem itin nejauši gadīsies zelta kroņi galvā; bet tad uzlie-

ciet savus zelta kroņus meitām un meitu vaiņagus atkal sev, jo
drīz pēc tam ienāks vecs vīrs ar platu zobiņu un atcirtis tiem gal-

vas, kam zelta kroņus ieraudzīs."

Septītais brālis mudīgi vien ietek krogā un patiesi jau atron

gultās meitas ar sudraba vaiņagiem, brāļiem un sev pašam atkal

zelta kroņus. Nu pārmaina ātri vaiņagus ar kroņiem. Te arī ve-

cais vīrs lien iekšā ar platu zobiņu rokā un nocērt meitām gal-

vas. Tikko vecis izgājis, septītais brālis pamodina brāļus, izstā-
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sta īsi, ātri, kas noticis un aicina aizjāt no šejienes. Tomēr seši

brāļi vairs nejāj tālāk pasaulē, griežas mājā. Bet septītais atsaka:

„Ko ar jums iesākt, kas no katra nieka izbijušies? Jāšu viens

pats, tad zini kur tu aiztieci."

Un septītais jāja cauru dienu viens pats. Vakarā iejāja ķēniņa

pilī un salīga par dārznieku. Tam ķēniņam bija liels, liels dārzs,

bet kokiem augļu nemaz. Jaunais dārznieks tūliņ nocērt visus ne-

auglīgos kokus, uzlēc kumeļam mugurā un labi sajāja celmus, gan-

drīz visus kumeļš saspārdīja šķērpelēs. Ķēniņš nevar saprast, ko

tas tur ķēmojas, un nodomā: „Nu viņš manu dārzu apstrādāja

gan!"
Bet re, no rīta celmājā atauguši jauni koki un visas pazares

līgojas ar zelta augļiem. Tagad, ķēniņš zināms, atver acis un no-

glauda savu dārznieku uzteikdams: „Tu māki gan savu amatu!"

Te pēc kāda laika ķēniņam uzbrūk nedienas. Jūrā atkūiies

liels pūķis un prasa, lai ķēniņš atdod savas trīs meitas apēst, citādi

saluncināšot asti un izšļuncināšot tik daudz ūdens pār kāpām, ka

visa valsts apslīkšot. Gan ķēniņš bēdās izsolās jaunāko meitu

tam par sievu, kas pūķi nokaušot, bet ātrumā negadās neviens ar

tādu dūšu pūķim rīklē ķerties.
Neko darīt —no rīta ved vecāko ķēniņa meitu pūķim. Bet

dārznieks klusītiņām pakampj zobiņu un aizjāj arī jūrmalā. Ve-

cākā ķēniņa meita nosēdusies jūrmalā un raud. Dārznieks piejāj
klāt klusināt: „Neraudi nemaz —es ar pūķi cīnīšos. Tikai mazu

lietu atgulšos zālē nosnausties, jaunus spēkus iedabūt; tu tamēr

uzmani: tiklīdz jūras ūdens sāk šņākt un vārīties, tūliņ modini

mani!"

Dārznieks drīzi aizmieg. Ķēniņa meita tamēr slepus iepin
dārzniekam matu sprogās savu zelta gredzenu liegi un lēni, lai

varētu vēlāk pazīt; jo tas viņai ne prātā, ka tāds varonis būtu te-

pat tēva dārznieks. Patlaban jūra sāk jau tālumā vārīties; šī mo-

dina gulētāju izbijusies: „Nu nāk, nu nāk ar trim galvām!"
Zibiņa ātrumā dārznieks kumeļam mugurā un drāž jūrā ar iz-

celtu zobiņu trijgalvju pūķim pretim. Pūķis domā: „Ko tāds čur-

mulis nāk pa kājām rēgoties?"
Bet dārznieks tomēr no sāniem iegrūž zobiņu līdz spalam pū-

ķim galvās, pūķis pagalam. Nu ķēniņa meita priekos izstiepj ro-

kas un grib patencināt glābējam, bet tas nemaz nepaskatās, aizjāj,
ka nozib vien.

Te pēc kādām dienām ķēniņam jāved vidējā meita pūķim.
Bet dārznieks klusītiņām pakampj zobiņu un aizjāj arī jūrmalā.

Vidējā ķēniņa meita nosēdusies raud karstas asaras. Dārznieks

klusina: „Neraudi nemaz —es ar pūķi cīnīšos. Tikai mazu lietu

atgulšos zālē nosnausties, jaunus spēkus iedabūt, tu tamēr uz-

mani: tiklīdz jūras ūdens sāk šņākt un vārīties, tūliņ modini mani!"
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Dārznieks drīzi aizmieg. Ķēniņa meita slepus iepin dārznie-

kam matu sprogās savu bildīti, lai varētu vēlāk pazīt, jo ka tas

tēva dārznieks, tas viņai ne prātā. Patlaban jūra tālumā vārās,

šī modina gulētāju izbijusies: „Nu nāk, nu nāk, nu nāk ar sešām

galvām!"

Zibiņa ātrumā dārznieks kumeļam mugurā un drāž jūrā ar

izceltu zobiņu sešgalvim pretim. Sešgalvis domā: ~Ko tāds

čurmulis nāk pa kājām rēgoties?"

Bet dārznieks tamēr no sāniem iegrūž zobiņu līdz spalam

pūķim galvās, pūķis pagalam. Nu ķēniņa meita priekos izstiepj

rokas un gribētu glābējam patencināt, bet tas nemaz nepaskatās,
aizjāj, ka nozib vien.

Te pēc kādām dienām ķēniņam jāved jaunākā meita pūķim.
Bet dārznieks klusītiņām pakampj zobiņu un aizjāj arī jūrmalā.
Jaunākā meita raud karstas asaras. Dārznieks mierina: «Ne-
raudi nemaz —es ar pūķi cīnīšos. Tikai mazu lietu atgulšos zālē

nosnausties, jaunus spēkus iedabūt, tu tamēr uzmani: tiklīdz jū-
ras ūdens sāk šņākt un vārīties — tūliņ modini mani!"

Dārznieks drīzi aizmieg. Bet nedabū ilgi snaust, ķēniņa
meita modina: „Jūra briesmīgi puto, nu nāk, nu nāk ar deviņām

galvām!"

Zibiņa ātrumā dārznieks kumeļā un drāž ar izceltu zobiņu

deviņgalvim pretim. Deviņgalvis zobojas: „Ko tāds čurmulis nāk

pa kājām rēgoties?"
Bet dārznieks tamēr no sāniem iegrūž zobiņu līdz spalam pū-

ķim galvās, tūliņ astoņas galvas bij nomaitātas, tikai devītā

vēl turas un ar to galvu nezvērs atplēš dārznieka plecam veselu

laupatu. Dārznieks sparīgi savēcina otrreiz zobiņu un nocērt arī

devīto galvu; bet virst arī tagad aumaļām asinis nabadziņam pa-

šam. Izjāj malā, ķēniņa jaunākā meita norauj savu sudraba gal-
vas drāniņu, sasien brūci tencinādama un grib patlaban vaicāt,

kas viņas glābējs tāds būtu? Bet nedabūja — glābējs jau kume-

ļam mugurā un prom.

Mājā ķēniņa jaunākā meita gauži bēdājas par aizmucēju; bet

ķēniņš pavēl zudušo glābēju visā valstī meklēt. Izmeklējās gan

ilgi jo ilgi — nekā. Nu ķēniņš gudro citādi, saaicina dzīrās visus

augstmaņus, cerēdams, ka starp tiem taču atradīs. Sanāca melna

debess — augstmaņu vien, augstmaņu vien, bet nemana neviena

īstā. Dzīreniekus ķēniņš paciena ar zelta āboļiem. Šie brīnās,
kas tādus ābolus audzinot?

„Mans dārznieks!" ķēniņš lepni atbild. Bet viens augstma-

nis klusām izlien dārzā un grib taču tādu teicamu dārznieku re-

dzēt. Dārdznieks taisni tai brīdī apgūlies apakš ābeles un piemi-

dzis. Augstmanis pieiet tuvāk, vai akls! tīri saraujas — ierauga

sprogainos matos ķēniņa meitas gredzenu un bildīti. Un tā tūliņ
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izgriež matiem robu, nozog gredzenu, panēm bildīti un ieiet pilī

lielīties, ka viņš esot meitas izglābis. Ače, kur vēl gredzens ar

bildīti! Un ķēniņš, zināms, ko nu gaidīt? Tūliņ atved jaunāko

meitu un darina kāzas.

Otrā dienā kāzas lielajā — tikai trūka vēl zelta ābolu. Ķē-

niņš atsauc dārznieku. Dārznieks ielien tāds sagriezies. Kas vi-

ņam kaišot, ķēniņš vaicā, un kādēļ neesot atnesis zelta ābolus?

„Esmu tads sagājis drusku!"

Bet pašā tai brīdī ķēniņa jaunākā meita ierauga savu sudraba

drāniņu dārzniekam plecā. Tā šī tūliņ: „Tas mans glābējs, tas

mans glābējs! Ače, kur mana drāniņa, ače, kur pūķa brūce!"

„Ja, brūce tur esot gan, bet kur tad gredzens ar bildi?" vil-

tīgais brūtgāns atsaucās. Bet ķēniņa meita rāda matos izgriezto
robu sacīdama: „Tu tos nozagi!"

Viltnieks tagad paliek bāls un nevar vairs ne ja, ne nē pa-
teikt. Ķēniņš nosoda viltnieku, bet dārznieku salaulā ar savu

jaunāko meitu.

17. A. 3278. 304. Brambēr ģ o s. LP, V, 3, 5. piez.

[Tēvam bijuši septiņi dēli, seši gudri, septītais muļķītis. Pē-

dējais siena kaudzi sargādams, noķēris vienu ķēvi. Šī viņam ie-

devusi septiņus kumeļus: sešus skaistus, septīto neglītu. Gudrie

brāli paņem skaistos zirgus, muļķītim atstāj neglīto. Nu visi brāli

izjāj laimes meklēt. Par upi jājot, muļķīša neglītais zirgs pārvēr -

šas par skaistāko no visiem septiņiem. Tālāku jājot, brāli iejāj
vienā krogā, kur atrod ēdienus, dzērienus un septiņas gultas. Šie

nu paēd un liekas gulēt. Bet muļķītis sadzird, ka viņa zirgs stallī

stipri spārdās. Muļķītis iet uz savu zirgu, un tas viņam izstāsta,

kādas briesmas gaidāmas. Brāļiem piegulšoties blakus septiņas
meitas ar zelta vaiņagiem un tad visi brāļi tikšot nogalināti. Lai

nu šis meitām noņemot vaiņagus un uzliekot tos brāļiem, tad mei-

tas tikšot nogalinātas. Muļķītis tā izdara, un viss notiek, kā zirgs
sacījis.]

No sienas izskrējušas svina bumbas, un tās norāvušas raušus

visām meitām galvas. Vēlāk, kad septītais dēls (muļķītis) atšķī-
ries no brāļiem, tad apgulies upes malā, zālainā pļavā un ieraudzī-

jis trīs lielus stārkus (svēteļus, gandrus) upē mazgājamies. Viņš

brīnojies, ka stārki arī mazgājas, bet kumeliņš teicis: „Tās ir trīs

ķēniņa meitas. Noņem viņām apģērbus, kamēr mazgājas, un sa-

dedzini!"

Šis tā darījis, un re, stārki palikuši par daiļām meitām. Muļ-

ķītis sēdinājis visas trīs savā kumeļā un pārvedis tēvam (ķēni-
ņam). Ķēniņš viņam par to dāvinājis savu lielo zobiņu un iecēlis

par dārznieku. Bet ķēniņa dārzā neviens koks nenesis augļus. Ku-
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melš teicis: „Zinu gan, kādēļ augļu nav. Tur apakšā mīt liels kru-

pis, tas koku saknēm nozīž visu labumu; bet dārza vidū ir koks ar

zelta lapām. Citrīt krupis zīdīs apakš tā koka. Izrok un pasit
viņu, tad būs dārzā augļu vai cik!"

Muļķītis tā dara, un re, otrā dienā koki izplaukst, zied un zelta

augļu tik daudz, ka zari lūzt. Bet drīzi velns pēc tam atlaida ķē-

niņam ziņu, lai atdodot viņam savas trīs meitas, citādi visu valsti

noslīcināšot.

[Ķēniņa meitas nu tiek viena pēc otras vestas uz jūru, lai tās

tur nodotu velnam. Muļķītis pārģērbies iet velniem pretī, nokauj
ar savu zobiņu visus trīs velnus un izglābj ķēniņa meitas. Viņas

pārģērbušos dārznieku nav pazinušas. Kad viņš pēc cīņas nolicies

gulēt, tad vecākā meita ieslēpusi viņam matos savu gredzenu, vi-

dējā savu bildīti un jaunākā ar savu lakatiņu apsējusi viņam plecā
vāti. Dārznieks katru reiz, kā pamodies, tūliņ aizjājis, neko par

sevi nesacīdams. Ķēniņš nu meklējis glābēju, lai to apdāvinātu,
bet nevarējis nekur atrast. Ķēniņa pavārs pamanījis dārznieka

matos minēto gredzenu un bildīti, izgriezis tos zagšus, dārzniekam

guļot, un izdevies pats par glābēju. Ķēniņš nu grib salaulāt savu

jaunāko meitu ar pavāru. Bet patiesība nāk gaismā, pavārs tiek

nosodīts, un dārznieks apprecē jaunāko ķēniņa meitu.]

Piezīme. Šis variants pec A. Lercha-Puškaiša vārdiem ir pilnīgi līdzīgs

iepriekšējam, izņemot tikai aizrādītos sīkumus. P. Š.

21. Dēls gadā tēvam brīnuma zāles.

1. A. 305. Strauss Erbēģē. LP, IV, 1, 9v.

Vienam tēvam bijis tik stiprs dēls, ka varējis 9 podi smagu

zobiņu svaidīt kā spalvu. Reiz tēvs palicis slims un teicis dēlam,
ka vajagot velna mēles, tad palikšot vesels. Dēls aizgājis mežā

velna mēles meklēt; bet nedabūjis velnu satikt. Palicis skumīgs.
Beidzot saticis vecīti, tas prasījis, kā viņam vajagot? Tā un tā —

dēls izstāstījis. Nu vecītis iedevis dēlam nūjiņu, teikdams, lai ar

to piesitot pie tā un tā celma, tad iznākšot zirgs, ar to lai jājot uz

to un to vietu velnu mākt. Labi, piesitis ar nūjiņu pie celma, iz-

nācis zirgs un piedāvājis dēlam savu naga gabaliņu sacīdams: „Ja
tev ar velnu cīnoties nelabi klātos, tad met naga gabaliņu ugunī —

tūliņ būšu klāt tev palīgā."

Nogājis uz to vietu, kur velns mitis un uzsaucis, lai nākot cī-

nīties. Velns iznācis ar deviņām galvām un ietriecis dēlu līdz pu-

sei zemē. Dēls tūliņ iemetis naga gabaliņu ugunī. Acumirklī zirgs

atskrējis palīgā. Nu par abiem saminuši velnu čupā un nonāvējuši.
Dēls izņēmis 9 mēles un pārnesis tēvam. Tēvs apēdis un tūdaļ pa-

licis vesels.
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2. A. 304. 305. 561. V. Vidneris Skrundā. LP, V, 158.

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz ve-

cākais dēls lūdzas tēvam: „Dod man pilnu zutni naudas, dod labu

zirgu — jāšu pasaulē gudrībā pieņemties." Labi. Tēvs iedod naudu,
iedod zirgu un vēl izvada pa vārtiem, lai nu jāj. Vecākais dēls jāj

vienu, jāj otru dienu— veicas itin brangi; bet trešo dienu iejāj mežā,

un nu sāk maldīties, galu ņemdams. Beidzot ar lielām mokām izkul-

sies gan mežam cauri un ieraudzīs nelielu mājiņu. lejāj mājiņas

pagalmā, apskatās — visur glītība, spodrība, pilnība, bet cilvēka

neviena. Viņš domā: „Kad nu nav, nav neviena, vedīšu zirgu pa-

jumtā sakopt, un iešu istabā, vai tur kādu nemanīs."

leved zirgu stallī, atron silē auzas, siens redelēs, zirgu sega

vadzī — viss nolikts, tīri it kā viņa zirgs būtu vien gaidīts. Nu

ieies istabā — te atkal: galds apklāts, ēdieni nolikti, dzērieni ielieti,

gulta uzčubināta — tikai jāēd un jāguļ. Zināms, ko tad atkal gan

gaidīt? — Tūliņ paēd, nodzeras un liekas gulēt. No rīta vecākais

dēls jās tālāk un satiek tādu gabaliņu aiz mājiņas, vecu vīru. Vī-

riņš vaicā: „Dēls, kur jādams?"

„Pasaule gudrība pieņemties, tet!"

,Nuja, tad klausi manam padomam! Tur turpmāk gadīsies

zelta tilts, aiz tilta dārzs un dārzā trīs skaistas puķes; tās puķes
tu neplūc, dēls!"

„Labi!" vecākais dēls atsaka un aizjāj aulēkšiem pie zelta

tilta. Bija gan varens tilts. Tā mirdz un laistās, kā acis vien bī-

stās. Pārjāj tiltam, ierauga skaistu dārzu; dārza vidū zelta pils

un pie pils logiem trīs zelta puķes. Zelta puķes žēlā balsī lūdzas:

„Puisīti, brālīti, noplūc mūs! puisīti brālīti, noplūc mūs! 4i

Šis gan atbild: „Vecais man teica, lai neplūcu jus!" Bet ne-

līdz, lūdzas un lūdzas: „Noplūci mūs, noplūc mūs!"

Vecākais dels doma: „Ja ta lūdzas — bus japluc! Un kas var

zināt, vai vecais, manu laimi skauzdams, neaizliedza plūkt?"

Viņš noplūc. Bet līdz to izdarījis, plūcējs saplok pie zemes un

paliek ar visu kumeļu par melnu akmeni.

Pec kada laika otrs dels lūdzas tēvam: „Dod man pilnu zutni

naudas, dod labu zirgu — jāšu pasaulē gudrībā pieņemties."

Labi. Tēvs iedod naudu, iedod zirgu un vēl izvada pa vār-

tiem, lai nu jāj. Otrs dēls jāj vienu, jāj otru dienu — veicas itin

brangi; bet trešo dienu iejāj mežā un nu sāk maldīties, galu ņem-

dams. Beidzot ar lielām mokām izkulsies mežam cauri un ierau-

dzīs nelielu mājiņu. lejāj pagalmā, apskatās: visur spodrība, glī-

tība, pilnība, bet cilvēka neviena. Viņš domā: „Kad nu nav, nav

neviena, vedīšu zirgu pajumtā sakopt un iešu istabā, varbūt tur

kādu manīs."
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leved zirgu stallī, atron: silē auzas, siens redelēs, zirgu sega

vadzī — viss nolikts, tīri it kā viņa zirgs jau gaidīts būtu. Nu

ieies istabā — te atkal: galds apklāts, ēdieni salikti, dzērieni ielieti,

gulta uzčubināta, jāsaka: ēd un guli, cik patīk, un kā patīk. Un

zināms, tūliņ ēda arī tad un tad likās gulēt.
No rīta otrs dēls jāja tālāk un satika vecu vīru; tas vaicā:

„Dēls, kur jādams?"

„Jāšu pasaulē gudrībā pieņemties, tēt!"

„Nuja, labi, labi, bet tad klausi manam padomam! Tur turp-

māk gadīsies zelta tilts, aiz tilta dārzs un dārzā trīs zelta puķes;
tās puķes tu neplūc, dēls!"

„Labi!" otrs dēls atsaka un aizjāj aulēkšiem pie zelta tilta.

Bija gsm varens tilts. Tā mirdz un laistās, ka acis vien bīstās.

Pārjāj tiltam, ierauga: skaistā dārza vidū tāda zelta pils, lai acis

mielojas, bet pie pils logiem trīs zelta puķes. Tās lūdzas žēli,

žēli: ~Puisīti, brālīti, noplūc mūs, noplūc mūs!"

Šis gan atbild: „Vecais teica, lai neplūcu jus!"
Bet nelīdz: lūdzas un lūdzas: „Nopluc mus, noplūc mūs!"

Otrs dels doma: „Ja ta lūdzas — bus japluc! Un ej nu sazini,

varbūt, vecais tikai manu laimi skauzdams, aizliedza plūkt?"

Viņš noplūc. Bet līdz to padarījis — plūcējs saplok pie zemes

un paliek ar visu kumeļu par melno akmeni.

Pec kada laika muļķītis lūdzas tēvam:

~Tet mīļais! man rādījās sapņos, ka jajaj pasaule brāli pestīt!"

„Ej, muļķi, ej, ja tie paši neizpestisies, kur tu viņus, tads ne-

jēga, jaudāsi pestīt?"

„Neka, tet, neka — es jāšu un jāšu!"

~Nu, manis dēl, ja tā plijies, jāj arī! Še tev 3 naudas gabali
un mūsu vecais zirgs: vairāk naudas nejēgsi pieglabāt, labāka

zirga nespēsi ievaldīt."

Labi. Muļķītis lec tam pašam zirgam mugurā un aizjāj dziedā-

dams. Jāj vienu, jāj otru dienu — veicas itin brangi; bet trešo

dienu gadās mežs un nu sāk maldīties, galu ņemdams. Beidzot,
lielām mokām izkulsies taču mežam cauri un ieraudzīs nelielu mā-

jiņu. lejāj pagalmā, apskatās: visur spodrība, glītība, pilnība, bet

cilvēka neviena. Viņš domā: „Kad nav nav neviena, vedīšu zirgu

pajumtā sakopt un iešu istabā, varbūt tur kādu manīs."

leved zirgu stallī, viss nolikts gatavs, tīri it kā viņa zirgs jau

gaidīts būtu. Nu ieies istabā, te atkal: galds apklāts, ēdieni sa-

likti, dzērieni ielieti, gulta uzčubināta, jāsaka: ēd un guli, cik pa-

tīk. Zināms, tūliņ ēda arī un tad likās gulēt.
No rīta muļķītis jāja talak un satika vecu vīru; tas vaicā:

„I)ēls, kur jādams?"

„Jašu pasaule bralus pestīt!"
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„Nuja, jāj, jāj, bet tad klausi manam padomam: tur turpmāk

gadīsies zelta tilts, aiz tilta dārzs un dārzā trīs zelta puķes; tās

puķes neplūc! un ja tev vēl kur padoma ievajagās, atjāj tikai pie

manis, mazajā mājiņā, aprunāties."

„Paldies! tēti." muļķītis patencina un aizjāj aulēkšiem pie
zelta tilta. Bija gan varens tilts. Tā mirdz un laistās, kā acis vien

bīstās. Pārjāj tiltam, ierauga skaistu dārzu un dārza vidū tādu

zelta pili, lai acis mielojas, bet pie pils logiem trīs zelta puķes. Pu-

ķes lūdzas žēli, žēli: „Puisīti, brālīti, noplūc mūs, noplūc mūs!"

Bet muļķītis atblid: „Pukītes daiļas, neplūkšu jus, neplūkšu

jūs!"
Gan zelta puķes salūdzās līdz vēlam vakaram; bet velti —

muļķītis, pa dārzu staigādams, bieži jo bieži atbild: „Pukites

daiļās, neplūkšu jūs, neplūkšu jūs!"
Vakarā muļķītis sapin zirgu dārzā un pats ieies zelta pilī dusēt.

Bet līdz pacel pils durvim kliņķi, ieskrien melns suns ar atslēgu
virkni pretim: lai ņemot atslēgas, lai atslēdzot visas istabas un lai

ņemot, kādas mantas vien kārojot. Muļķītis atslēdz pirmo istabu,
tā pilna ar visādiem dārgumiem. Suns saka: „Nem nu! Te jau
tā vēl paliks pārpilnība."

Bet muļķītis atteic: „Man mantas nevajaga, neņemšu ne!"

Atslēdz otru istabu, ta pilna ar sudrabu. Suns skubina:

„Grāb nu! ir tad paliks pārpilnība."
Bet muļķītis atteic: „Man sudraba nevajaga, negrābšu nē!"

Atslēdz trešu istabu, ta pilna ar zeltu. Suns skubina: „Grab
nu! ir tad paliks pārpilnība."

Muļķītis atteic: „Man zelta ne vajaga, negrābšu ne!"

Atslēdz ceturto istabu — suns pazudis; bet istabas vidū ie-

rauga zelta gultu un gultā daiļu meitu aizmigušu burvju miegā.
Muļķītis modina gulētāju, nevar uzmodināt. Te paskatās sāņus,

ierauga uz zelta galda meitas zelta matus nogrieztus. „AP" viņš

domā, ~tādi vareni zelta mati, kas tos būtu apskaudis? Mazākais,
nabadzītei jāpārklāj mati pār pliko galvu, lai tad arī gul, kamēr

izguļas."

Muļķītis apsedz meitas pliko galvu ar zelta matiem un nu

noglauda viegli, lai netraucē miegu; bet tai pašā acumirklī gulē-

tāja atdara acis un smaida tik mīlīgi, ka arī šim smaidi ronas uz

lūpām. Un muļķītis palika tai pašā istabā, tai pašā gultā nakti

pārgulēt. Gulēja, gulēja līdz pašai pusnaktij; te piepēži troksnis

— kur gadījies, kur ne — atskanēja pilī. Muļķītis paver acis, vai

akls! Visas tās dārgās mantas, ko suns pirmīt bija dāvinājis, pār-

vērtušās par nikniem nezvēriem un tiecās šo gan baidīt, gan kai-

tināt, lai turētos pretim, vai aiztiktu ar ieročiem. Bet muļķītis

darīja gudri, atteikdams nezvēriem īsi: „Jūs variet trakot, es gu-

lēšu miegu!"
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Nezvēri iztrakojas līdz gaismai un tad pazūd. Bet muļķītis
paņem pils atslēgas, aizslēdz visas durvis kā bijis, atdod atslēgu

sunim un pats iziet dārzā. Līdz dārzā izgājis, trīs zelta puķes atkal

lūdzas: „Puisīti, brālīti, noplūc mūs, noplūc mūs!"

Muļķītis atbild: „Puķītes daiļās, neplūkšu jūs, neplūkšu jūs!"
untikai staigā pa dārzu domādams: vai palikt vēl teitan, vai jāt

tālāk? Tā prātojot pagāja diena, pienāca vakars. Muļķītis pār-

domā: „Kur nu vairs aizjāšu? Gulēšu nakti tepat dārzā, zelta

zālē!"

Labi. Apgulās zālē. Bet līdz labi acis aizvērās, atlaižas divi

balti balodīši — tās bija brāļu dvēseles — un modina un knābā,

ka ne brītiņa miera dabūt. Muļķītis gan gaiņā, gan dzenā, bet

baloži palaižas, palaižas — klāt atkal. Beidzot nevar vairs ap-

nesties, saķer baložus, aiznes pie zelta tilta un iesviež upē, lai

slīkst, ja nemāk peldēt! Nu liekas gulēt pa jaunu un tad dabūja

piemigt. No rīta, līdz acis vaļā, trīs zelta puķes atkal lūdzas:

„Puisīti, brālīti, noplūc mūs, noplūc mūs!"

Muļķis gan atsaka: „Neplukšu jus!"
Bet šīs neatlaižas un neatlaižas lūgties. Beidzot muļķis sa-

dusmojas, paņem savu zirgu un aiziet pie zelta tilta mieru meklēt.

Bet nu nevar izprātot, vai palikt pie zelta tilta, vai jāt tālāk? Tā

prātojot pagāja diena, pienāca vakars. Kur nu vairs aizjāsi? Jā-

guļ turpat pie tilta par nakti. Bet līdz labi acis aizvērās, saronas

upē meitu pulks un sāk tik jauki dziedāt, ka nemaz atklausīties.

Muļķītis paliecas labi un skatīsies, ko šīs upē īsti dara? Ko nu

dara? Tāpat plunčojas, malas, peld šurpu, turpu un tikai dzied

un aicina, lai nākot pie viņām, lai palīdzot iztapt no upes! Bet

muļķītis atteic: „Neesmu peldētājs, nevaru līdzēt!"

Nu meitas vēl citādi sāk labināt muļķi; viņas dzied: „Re, kur

mums baloži, tavu brāļu dvēseles, ko viņā naktī upē slīcināji.
Tām taču nāksi gan pakal?"

Bet muļķītis atbild: „Neesmu peldētājs, bet abus baložus,

manu brāļu dvēseles, laidiet tikai vaļā, tie paši atlaidīsies pie
manis!"

Meitas palaida baložus spārnos un tūliņ abi divi ielaidās muļ-

ķītim rokās. Nabadziņš nezināja, ko ar baložiem darīt, ko ie-

sākt? Bet meitas par laimi peldēja lejup un dziedāja šādus vār-

dus, lai muļķītis nākamā rītā, saulītei lecot, apskrejot trīs reizes

pa sauli zelta pilij riņķī un tad lai nosēžoties uz tiem diviem mel-

niem akmeņiem asaras raudāt, gan tad tālāk redzēšot.

Labi. Saulei lecot, muļķītis skrien uz sava zirga trīs reiz pilij

riņķī. Līdz trešo reizi apjājis, te noiet kā migla no acim un tūdaļ
iesitas prātā, ka aizmirsis zelta pilī piemiņu atstāt. Nu gudro,
kādu piemiņu atstāt, kādu neatstāt? Beidzot sagudro zelta

durvju palodā ierakstīt savu paša vaigu (ģīmi). To padarījis.
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sēdās uz akmiņiem, raudāja asaras un slacīja tos ilgu laiku no vie-

tas. No asarām akmini palika mīksti kā miesa, bet dzīvību vēl

nemanīja. Nu izlaida baložus no rokām; tie ielidinājās nedzīvās

miesās un tūdaļ radās dzīvība, brāli atmodās ar visiem zirgiem.

Prieki tagad bija lieli: gudrie apkampa muļķīti un tencināja,

pie zemes liekdamies. Bet muļķītis itin dzestri atsaka: „Ko tik

daudz tencināt! Jāsim labāk mājā pie tēva un ceļā pārgulēsim

mazajā mājiņā, kur vecais vīrs man padomus piedeva."

Labi. Visi trīs salec zirgos un jāj mājā. Atjāj pie mājiņas,
vecais vīrs priecājas: „Labi, dēls, labi, tu esi vīra vērts! Bet nu

arī steidzies mājā, jo tēvs pie nāves slims. Tomēr nebēdā daudz!

ledošu tev divējādas zāles. Vienā trauciņā būs tādas: ja uzpilina

pilienu cilvēkam, tūdaļ pagalam. Bet otrā trauciņā tādas: ja uz-

pilina mirušam cilvēkam, tūdaļ dzīvs. Šīs nelabās zāles paglabā
kreisā kabatā un labās turi labā kabatā. Mājā uzpilini tēvam no

labās kabatas, būs vesels, to galvoju."

No rīta visi trīs brāli steidzas pie tēva. Bet tālajā ceļā pie-
nāca vakars: bija jāliekas pusceļā dusēt. Guļot gudriem brāļiem
iesitās nelabas domas prātā: viņi norunāja zāles muļķīša kabatās,
kamēr aizmidzis, pārmainīt, lai pasaules priekšā nespētu lielīties,
ka viņus glābis, tēvu glābis — visus, visus glābis. Otrā dienā

pārjāj mājā, tēvs jau gandrīz dziest ārā. Muļķītis nu knaši vien

ar zālēm palīgā; bet kā uzpilina no labās kabatas, tēvs izdziest.

Nu zināms, gudriem brāļiem lielas mutes. Atgrūž muļķīti nost,

lai dodot zāles viņiem! Ko neprātīgi grābstoties, kas neprot, ne

iesākt, ne pabeigt! Muļķītis sabijies nezin ko atteikt, ko ne. At-

dod arī abējas zāles. Bet gan šie zin, kur labās, kur nelabās. Un

kā nu uzpilina tēvam, tēvs dzīvs. Gudrie tūdaļ steidz tēvam ie-

stāstīt garas regas: kā muļķītis viņu nozāļojis, ka netaupījis ne

tēva dzīvību, un kā nekā. Tēvs par tādu nekrietnību nejauki sa-

pīkst un sausās dusmās pasauc sulaini, lai vedot muļķīti mežā no-

nāvēt un divu pirkstu nogalus un sirdi lai pārnesot viņam par

zīmi. Sulainim jāved. Ko darīt? Pats ķēniņš licis! Bet mežā

muļķītis lūdzas bez gala: lai tas divus pirkstus cērtot, par to ne-

kas, bet lai dzīvību saudzējot. Viņš nozvēras, ka nerādīsies tē-

vam pazīstams un tādēļ sulainim viegla lieta, lai nokauj sunīti, iz-

ņem tam sirdi un kopā ar pirkstu nogaliem piemāna bargo tēvu.

Labi. Kas sulainim vajadzība cilvēkam dzīvību laupīt, viņš mierā.

Muļķītis nu aiziet pa mežu vien svešumā jaunu laimi meklēt,
mazākais uzturu nopelnīt. Bet ķēniņa dēla drēbēs grūta lieta

maizi pelnīt; katrs tūliņ jautā, kur tāds tik dziļi grimis, ka ne mai-

zes pie dvēseles? Tādēļ muļķītis apdomā: „Labāk par nabagu

pārģērbties un tad!" Par laimi jau otrā dienā satiek arī nabagu

un kaulējas samainīt drēbes. Bet nabags nav muļķis, vai būšot
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piedevas, tad ja? Neko darīt — muļķītis izvelk trīs naudas ga-
balus, savu ceļa naudu, ko toreiz tēvs tam bija devis, un piedāvā
nabagam. Nabags mierā. Nu samaina drēbes. Nabags aiziet

dziedādams par tik brangu ķērienu un nodomā: „Pasaulē arī spo-
žās drēbēs muļķu diezgan!"

Bet muļķītis nabaga drēbēs maldās šurp, maldās turp; bei-

dzot iemaldās tēva sētā un apvaicājas, vai nevajagot strādnieka?

Tēvam ne jausmas, ka tas vina dēls. Viņš atbild centri: „Kas
tads nabags par strādnieku? Ja vari par zirgu ganu izkalpot, tad

manis dcl!"

Labi. Muļķītis salīgst pie tēva par zirgu ganu un sadzīvo ve-

selu gadu.

Bet tur, zelta pilī, kur pērn muļķītis pie apburtās meitas par
nakti bija gulējis, tur gada beigās notika savādas lietas: apbur-
tai meitai piedzima dēls, puika kā ābols, un caur to meita atkal

bija tikusi cilvēka kārtā: apbūrums nobeidzās. Un nevien meita,
visas pils apkārtnē burvība nozuda: visi ciņi, visi akmeņi pārvēr-

tās par pavalstniekiem un meitu godināja par ķēniņieni. Bet jaunā
ķēniņiene ieraudzīja virs durvju palodās glābēja vaigu ierakstītu

zelta pils sienā. Viņa tūdaļ izlaiž pa pasauli ziņu, lai glābējs ne-

kavējas zelta pilī par ķēniņu nākt. Šī ziņa arī atnāk pie muļķīša
tēva. Tēvs prasa gudriem brāļiem: „Jūs izglābāt mani no nāves;

vai neesiet glābuši zelta pilī ko?"

~Glabam gan!" šie pamelo.

„Nu tad cita! ko kavējaties, uz turieni pa ķēniņiem; kurš no

abiem jaunai ķēniņienei labāki patiks, tas paliek tur, otrs tad nāk

atpakaļ."

Labi. Šie poš arī projām. Aiziet tur, ķēniņiene saka: „Jūs
neesat īstie, jo redziet, tur palodā to ģīmi, tādam vajaga būt. Bet

man kāzās vajadzēs sulaiņu; paliekait tādēļ par sulaiņiem tei-

tan, projām vairs netiekat!"

Neko darīt, bija jāpaliek sulaiņu kārtā. Nu jaunā ķēniņiene
izlaiž vēl otrreiz pa pasauli ziņu. Šī ziņa par laimi nonāk arī zirgu

gana ausīs. Zirgu gans domā: „Ko nu vairs gaidīt? Steigšos

turp!" Aiziet, ķēniņiene paskatās palodā — ja: „Tu esi īstais!"

Nu rīkoja kāzas, lielas brašas kāzas. Kāzās, zināms, arī ķē-

niņu, muļķīša tēvu, aicināja. Bet kā vecais izbrīnojās, atrazdams

vecākos dēlus sulaiņu kārtā, bet zirgu ganu ķēniņa godā. Zirgu

gans arī neslēpās vairs, izstāstīja visu tēvam, kā noticis, un rā-

dīja abus pirkstus, ko netaisno brāļu labad zaudējis. Vecais, to

dzirdot, gribēja pārskaisties uz abiem vecākiem dēliem; bet muļ-

ķītis atteica: „lai aizmirstam kāzās nelāgas lietas! Kas bijis bi-

jis — piedodu viņiem."
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22. Sadancotās kurpes.

1. A. 306. P. Š. no P. Dankas Raunā.

Vienam ķērnīnam bīšas trīs jaunas meitas. Visas trīs gan bī-

šas dikti skaistas, bet viņām bīsi tāda ērmota nelaime. Par katru

nakti viņām noplīsušas kurpes. Neviens nezinaš, kur meitas tas

kurpes noplēsušas. Gan vaktēš pats kērnīc, gan izvaktēšies su-

laiņi — nekā. Nu kērnīc apsolīš tam vienu meitu par sievu, kas

tās meitas novaktētu.

Atbraucis viens ķērnīna dēls un uzņēmies novaktēt. Vecais

ķērnīc ierādīš viņam istabu meitas istabai līdzākšis. Vakarā mei-

tas atnesušas ķērnīna dēlam vienu biķeri vīna. Viņš ar' izdzēris,

un kā licies gultā, tā aizmidzis un gulēš līdz gaišam rītam. Ta

nu neredzēš nekā, kur meitas bīšas un kā kurpes noplēsušas. Gluži

tāpat izdevies ar' vēl otram ķērnīna dēlam.

Tad atnācis viens jauns zaldāts, šis gribot novaktēt. Kcrnī-

nam gan tas nepaticis, bet kas solīts, tas jāpilda. Viņš nu nosacīš

zaldātam: „Ja tu novaktēsi, tad dabūsi manu meitu par sievu; bet

ja nenovaktēsi, tad galva zemē!"

Zaldāts to nebij gaidīš un dikti sabijies. Viņš nu nezinaš, ko

darīt. Galvu nodūris, viņš iet uz māju un tik elš un puš. Pretī

viņam nāk viens vecīts un prasa: „Kas tev vainas?"

Zaldāts izstāsta visas savas raizes. Vecīts viņu pamāca: „Ne-

bēdājies neko! Kad tev ķērnīna meitas dod vīnu, tad nedzer, tur

būs miega zāles iekšā. Lūkā vīnu kau(t)kur izliet, tad

gultā un izliecies par aizmigušu. Paņem vēl šo cepuri un paglabā
to labi! Ja to uzliksi galvā, tad neviens tevis nevarēs redzēt. Kad

ķērnīna meitas nakti iet kur laukā, tad uzliec cepuri un ej viņām

pakal!"
Vakarā zaldāts iet gluži droši uz sargāšanu. Kad viņš ieiet

savā ierādītā istabā, tad ķērnīna meitas atnes viņam akar vienu

biķeri ar vīnu. Zaldāts saņem biķeri un izliekas, it kā dzertu, bet

paslepēni izlej vīnu zemē. Tad viņš iegāžas savā gultā un sāk

tīšām krākt. To dzirdot, vecākā meita priecīgi nosaka: „Mv tam

būs galva zemē."

jaunākai meitai gan ir zaldāta žēl, bet viņa ar' neka nevar

darīt. Tad ķērnīna meitas apģērb labākas drebēs, apaun jaunas

kurpes un iet klusītēm no pils laukā. Nonākušas mežā, viņas ie-

lien kādā alā. Zaldāts ar savu cepuri galvā iet viņām visur līdza.

bet viņas šā nevar redzēt.

Pa alu ejot, ķērnīna meitas nonāk sidraba mežā, kur visi koki,
visas lapas ir no sidraba. Zaldāts noraun vienu zariņu no sidraba

koka un iebāž to ķēšā. Zaru laužot, izceļas troksnis, un ķērnīna
meitas sabīstas un atskatās apakalis. Bet nekā neredzēdamas,

viņas iet akar mierīgi uz priekšu.
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Pēc sidraba meža nonāk zelta mežā. Tur zaldāts akar no-

lauž vienu zarīnu. Laužot izceļas troksnis, un kērnīna meitas sa-

bīstas, bet ka nekā neredz, tad iet akar tālāku.

No zelta meža nonāk dimanta mežā, kur viss spīd un mirdz.

Zaldāts tāpat nolauž dimanta koka zarīnu. Laužot izceļas troks-

nis, bet meitas nekā daudz nebēdā un tik iet uz priekšu.

Tur nu nāca viņām trīs velli pretī un ieveda viņas vienā gaišā

pilī. Tur tika spēlēts un dencots bez sava gala, Kamēr kērnīna
meitām akar noplīsa jaunās kurpes. Ka nu bija diezgan iztrako-

jušies, tad velli ienesa vīnu zelta biķeros. Zaldāts paņēma vienu

biķeri un iebāza to ķešā. Velli nevarēja vie(n) izbrīnēties, kur tas

biķeris palicis.

Kērnīna meitām uz māju ejot, zaldāts aizsteidzās viņām

priekšā, ieskrēja savā istabā, nolikās gultā un sāka krākt. Mājā
pārnākot, vecākā meita priecīgi izsaucās: ~Sargs nu būs paga-

lam."

Jaunākai meitai bija gan sarga žēl, bet neko darīt. Nu viņas

likās savās gultās un sāka gulēt. Tāpat ar' zaldāts visu nakti iz-

staigājies, dabūja nu labi izgulēties.
Otrā dienā, kad visi bija izgulēšies, ķērnīc aicināja zaldātu

līdz ar savām meitām pie sevis. Ķērnīc nu prasa zaldātam: „Vai

novaktēji?"

„Novakteju."

„Nu ko tad viņas par nakti darīja?"

„Dencoja ar vellim."

Te vecāka meita iesaucas: „Zaldats visu nakti gulēja krāk-

dams savā gultā, viņš tik melo."

Tad zaldāts izstāsta, ka viņš neesot vis dzēris vīnu ar miega

zālēm, tīšām esot izlicies par aizmigušu un gāš meitām līdza uz

meža alu.

Vecāka meita akar saka: „Tas nav tiesa."

Nu zaldāts stāsta tālāku par sidraba, zelta un dimanta mežu

un par vellu pili. Tad viņš izņem no ķešas sidraba, zelta un di-

manta koka zariņus, vella biķeri un uzliek tos visus ķērnīnam

priekšā uz galda. Visu to redzēdamas, ķērnīna meitas vair nevar

liegties.
Vecais ķērnīc atsauc mācītāju un liek viņam savas meitas no-

svētīt. Jaunāko meitu nu viņš atdod zaldātam par sievu. Zaldāts

tagad dzīvā laimīgs, un ka vecais ķērnīc mirst, tad paliek pats

par ķērnīnu.

2. A. 306. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 1875, 23.

Kādam vīram bija tādi svārki (jupķis), kad šis tos apvHka

mugurā, tad viņu nemaz vairs nevarēja redzēt. Tās zemes ķēni-

ņam bija divi meitas, kas, pa nakti apkārt staigādamas jeb vazā-
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dāmās, iknaktis noplēsa pāra jaunu kurpu. Bet neviens cilvēks

nevarēja zināt, kurp tās iet, kur ne. Tad šis vīrs ar saviem brī-

numa svārkiem apsolījās ķēniņam meitas novaktēt, ja šis tam trīs-

simti rubļu maksāšot.

Vīrs, apvilcies savus brīnuma svārkus, nostājās vakarā pie

pils stūra un gaidīja tur meitas. Kad visi pilī bija aizmiguši, tad

šās pa durvim laukā un devās prom, bet vīrs steidzās viņām no

pakaļas. Tās nu gāja tālu, tālu un nonāca pie lielas upes, tur jau

cēlājs uz tām gaidīja un pārcēla viņas pāri. Nu ceļš gāja caur lielu

zelta mežu, tur vīrs nolauza zaru no koka, kā krakšķēja vien, un

iebāza to savā kulē. Viena meita, to dzirdēdama, prasīja otrai:

„Kas tur bija?"
Otra atbildēja: „Laikam tur kads putns skrien."

Caur zelta mežu izgājušiem, tiem nu bija jāiet caur sidraba

mežu. Vīrs atkal nolauza zaru un iebāza savā kulē. Meitas jau

runāja savā starpā, tur laikam kāds viņām nākot no pakaļas.

Tagad viņām bija jāiet caur dimanta mežu, kur vīrs nolauza

dimanta zariņu no koka. Caur dimanta mežu izgājušas, tās no-

nāca pie dziļas gravas, kur sānos bija liela ala. Meitas papriekšu
un vīrs no pakaļas devās alā iekšā. Kādu gabaliņu pagājuši, viņi

redzēja divus cilvēkus pāra zābaku dēl kaujoties, bet tie bija tādi,
kad tos uzmauca kājā, tad tikpat ātri varēja skriet kā vējš. Vīrs

neredzot paņēma zābakus un steidzās meitām no pakaļas. Par

kādu gabaliņu atkal ieraudzīja divus cilvēkus plēšoties pēc sa-

vādas cepures, jo kas šo cepuri uzlikās galvā, tas varēja skriet pa

gaisu. Vīrs arī šo cepuri paņēma sevim.

Alā izgājuši cauri, tie nāca uz smuka klajuma, kur stāvēja

skaista pils un tai pilī dzīvoja velli. Meitas iegājušas pilī, satikās

ar velliem, bučojās ar tiem un tad sāka tik trakiski dancot, kamēr

kurpes pagalam. Vīrs, kaktā stāvot, visu nolūkojās. Kad gaisma
vairs nevarēja būt tālu, tad meitas sacīja uz velliem: „Mums ta-

gad jāiet prom un jāsteidzas uz māju."
Velis iznesa sidraba biķeri, lika uz galda un deva tām vīnu

dzert, bet vīrs paņēma to un iebāza savā kulē. Neviens nu nezi-

nāja, kur biķeris palicis, kur ne. Tad iznesa zelta biķeri, ko arī

viņš no galda tāpat noņēma. Pēdīgi iznesa dimanta biķeri, kuru
vīrs arī velliem noņēma un iebāza savā kulē. Kad nu vellam

vairs cita trauka nebija, tad viņš iznesa mālu podu, pilnu ar vīnu.

Kad vecākā meita bija podu dalikusi pie mutes un dzēra, tad vīrs

dastājies sita ar to viņai pa pieri, ka tā pārplīsa. Velis nu gāja
stīpu meklēt, ar ko pieri sastīpāt.

Meitas nu, viena ar sastīpātu pieri, otra gan vēl vesela, bet

abas ar gluži noplīsušām kurpēm devās uz māju. Virs, uzmaucies

ātruma zābakus, uzlicis gaisa cepuri galvā, aizsteidzās papriekšu

uz māju un izstāstīja visu, ko bija redzējis un piedzīvojis.
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Ķēniņš sasauca savus kalpus un gāja meitām pretī. Meitas,

to ieraudzījušas, sāka bēgt, bet ķēniņš tām dzinās pakaļā, panāca

viņas un noķēra. Kad viņš tām prasīja, kur bijušas, tad viņas at-

bildēja, nekur, bet vīrs, rādīdams savas zīmes, ko bija līdza ņē-

mis, kā nolauztos zariņus, paņemtos biķerus, arī uz meitas pār-

sisto pieri rādīdams, lika tām visu priekšā un sacīja, ka tās biju-
šas pie velliem pilī.

Ķēniņš sadusmojies, lika savas netiklas un neģelas meitas pa-

kārt un vīram izmaksāt solītos trīssimti rubļus.

3. A. 306. J. Šiliņš Odziena Brīvzemnieka .CāopHHKt* 113.

LP, VII, I, 611. 1. p. 2.

Reiz dzīvoja ķēniņš, tam bija trīs meitas, kas iknaktis no-

plēsa pāri zābaku. Ķēniņš, nevarēdams saprast, kā tas gadās,

sūtīja zaldātus ķēniņa meitas pa nakti sargāt. Pagāja viena nakts,

otra — visi ķēniņa meitu sargi pazaudēja dzīvības, jo ķēniņš bija

pavēlējis visus nosodīt, kas nenosargās.

Reiz kādu vakaru atkal viens zaldāts gāja pie ķēniņa meitām.

Gāja raudādams. Ceļā to satika viens vecītis un vaicājā: „Kāpēc
raudi?"

Viņš izstāstīja savas bēdas. Vecītis — tas bijis pats Dievs --

mierināja: „Nebīsties, es tev došu padomu, kā jāsargā. Tiklīdz

ieiesi meitu istabā, tad ķēniņa meitas tev dos izdzert biķeri vīna,

bet tu nedzer, paņem pieliec pie lūpām un lej, lai aiztek tev gar
drēbēm. Vīnā būs iemidzināmās zāles. Liecies gulēt pēc tam,

bet neaizmiedz. Turklāt tev piešķiršu tādu sevišķu spēku, ka ne-

viens tevi lai nesaredzētu. Bet ja ķēniņa meitu istabā ienāktu trīs

jaunkungi ar ragiem pierē — tie būs velli — tad nesabaidies, seko

droši tiem, ja viņi ar ķēniņa meitām no istabas laukā iet, jo tu būsi

tiem nesaredzams. Ceļā tai uzmin uz drēbēm, kas nopakaļus ies.

Ja, un tā viņi visi aizies uz vellu mājokli, sāks tur dzīrot, līksmo-

ties, bet ap dzīrās beigām tiecies pēc tiem traukiem, no kuriem

ķēniņa meitas dzērušas. Papriekšu paņem jaunākās meitas

trauku, pēc tam vidējās, beidzot vecākās. Tad, kamēr viņi tur

dej un līksmojas, panēm nūju, iedur sētas vidū, lai otrā rītā vari

to vietu uzzīmēt."

Kad nu zaldāts iegāja istabā, ķēniņa meitas viņam sniedza bi-

ķeri vīna. Bet zaldāts darīja, kā vecītis mācīja, aizlēja vīnu sev

gar drēbēm. Pēc tam likās gulēt un izlikās par aizmigušu. Nu

atnāca trīs kungi ar ragiem, laipni sasveicinādamies ar ķēniņa
meitām. Tad visi devās laukā, aiziedami uz vellu mājokli. Zal-

dāts piecēlās, gāja pakal, arvienu tai ķēniņa meitai uzrnīdams uz

drēbēm, kas nopakaļus gāja. Šī vienreiz paskatās atpakaļ, otr-
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reiz — beidzot teiks: „Viens man drānas piemina, bet nevaru

nekā ieraudzīt."

Tā viņi nogāja pie velliem loti lepnā namā. Še ragainie velli

pārvērtās par vācu dzimtskungiem un iesāka trakulīgi diet un dzī-

vot. Zaldāts visu redz, šie zaldāta neredz. Izdejušies un izdzī-

vojušies apnikdami, sāka vīnu dzert. Te piepeži_ nozūd dzeramie

trauki. Ķēniņa meitas aplam izbijās un jaunāka iebilst: „Nebus

labi!"

Tomēr apmierinājās atkal, kad ierunājas, ka neviena sveša te

neesot namā. Bet zaldāts, iedūris nūju pagalma, parstcidzasuz

māju, uz savu sargājamo vietu un gulēja cieta miega. Pārnāks

ķēniņa meitas, atron zaldātu guļam, saks šīs apmierināties teik-

damas: „Izgulies, izgulies, galviņ, gan rītu novelsies no pleciem!"

Tiklīdz gaismiņa ausa, ķēniņš atsūta savu sūtni, lai zaldāts

nākot pie viņa! Bet zaldāts tikai gul, nelikdamies gar sūtni ne

zinot. Ķēniņš sūta otru sūtni, cieši pavēlēdams, lai tūliņ zal-

dāts būtu nācis pie viņa, bet zaldāts negāja. Trešo lagu, atnāks

ķēniņš pats, vēlēdamies zaldātu vai uz vietas_ nonāvēt. Piegājis

pie zaldāta gultas, tas uzkliedza: „Ko? Vai ta nosargāji?"

Zaldāts mierīgā balsī atbild: „Nosargaju gan!"

Ķēniņš nepacietībā vaicā: „Nu, kur tad viņas bija?"

Zaldāts atbild: „Lepnā dimanta nama, tur tas dzīroja un deja

cauru nakti."

Ķēniņš vaicā: „Vai nevari man to namu parādīt?"

Zaldāts aizved ķēniņu pie liela akmeņa. Kad akmeni novēla,

atrada lielu namu un nama pagalmā zaldāta nūju iedurtu.

Keniņš pārgāja pie savam meitām un vaicāja: „Kur jus bijāt

izgājušo nakti?"

Šīs atsaka: „Mājā bijām!
'

Tad zaldāts izņēma no kabatas tos traukus, no kuriem šīs

naktī kopā ar velniem bija dzērušas. Uz katra trauka bija vienas

ķēniņa meitas vārds. Tagad meitas vairs nevarēja savu nozie-

dzību slēpt, izteicās smalki, kā bijis. Nu ataicināja trejdeviņus

mācītājus un tad no tā laika velli izzuda tai valstī.

Ķēniņš atdeva jaunāko meitu zaldātam par sievu un pura ie-

deva līdz pusvalsti.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku uzrakstījis kāds Puraks (Rkr. 111,

1885, 96. 1. p
.

AŠ, 11, 99a. P. Š.

4. A. 306. O. KiršteinsKr. Misā. LP, 111, 46. AŠ, 11, 99c.

Kādam ķēniņam bijušas trīs māsas, kuras novalkājušas pa

dienu un nakti vienu pāri apavu. Ķēniņš nemaz nevarējis tik

daudz apavu piedot, tādēļ sācis māsām prasīt, kur viņas spējot ta

apavas noplēst? Bet māsas neteiktišas. Nu ķēniņš noteicis sa-
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vam puisim, lai cieši vien apskatoties viņa masas gan dienu, gan

nakti, un lai raugot izzināt, kāpēc viņām tā apavas plīst.
Puisis bijis liels gudrinieks, viņš paslēpies aiz durvim un gai-

dījis ķēniņa māsas iznākam. Pa dienu nenākušas ārā, bet tikko

palicis tumšs, šīs līdušas laukā. Puisis slepeni līdis pēdu no pēdas
pakal. Beidzot māsas saķērušās rokās, iegājušas mežā, pacēlu-
šas lielu velēnu un nozudušas vienā caurumā. Puisis līdis pa cau-

rumu pakal un panācis šīs citā pasaulē, sudraba mežā. Māsas gā-

jušas čakli tālāk, bet puisis nolauzis no sudraba kokiem vienu za-

riņu un iebāzis aizkreklē. Māsas lūzienu sadzirdēdamas, sarāvu-

šās; bet atpakaļ skatīties viņām nebijis brīv, tādēļ nedabūjušas
arī zināt, kas tas lauzējs.

Pēc tāda brītiņa puisis ieraudzījis divus, kas pastalu dēl kā-

vušies. Viņš ātri pielēcis naidniekiem klāt, atņēmis pastalas un

uzāvis tās .pats sev kājās. Pa to laiku māsas bijušas gabalā. Puisis

nu steidzies joņiem vien pakal un panācis tās zelta mežā. Nolau-

zis atkal vienu zariņu no zelta kokiem un iebāzis aizkreklē. Mā-

sas sarāvušās no lūziena, bet nedrīkstējušas atpakaļ paskatīties.
Te zelta mežā divi kāvušies svārku dēļ. Puisis atņēmis svār-

kus, uzvilcis mugurā un tad steidzies māsām pakal, kuras patlaban

iegājušas dimanta mežā. Viņš atkal nolauzis vienu zariņu no di-

manta kokiem un paslēpis aizkreklē. Māsas sarāvušās no lūziena,

bet nedrīkstējušas atpakaļ paskatīties.
Te dimanta mežā divi kāvušies cepures dēļ. Puisis atņēmis

cepuri, uzlicis galvā un nu palicis neredzams. Atri vien tas stei-

dzies māsām pakaļ, kamēr panācis otrpus dimanta meža jūrmalā.
Uz jūras braukuši velni, laivās sasēduši. Velni piebraukuši

malā un ieņēmuši māsas pie sevis laivās. Bet puisis ari ielecis

vienā laivā un braucis līdz. Neviens nespējis to saredzēt. Jūras
vidū laivas sākušas grimt. Beidzot nogrimuši vienā muižā, jaukas

pils priekšā. Velni ar māsām iegājuši pilī; puisis līdis pakal. Nu

velni ar māsām sākuši zaļi dzīvot: ēduši, dzēruši, lēkuši, smēju-

šies, skraidījuši, dējuši. Bet pils grīdās bijis neizsakāmi daudz

tapiņu. Uz tapiņām māsas itin drīzi noplēsušas savas apavas.
Kad apmānījušas, ka apavas pagalam, tad taisījušās uz māju. Bet

velni tūliņ nelaiduši: vēl pielējuši trīs kausus ar dzērieniem un pa-

cienājuši māsas. Puisim gribējies redzēt, ko šīs tur dzer; viņš pie-

gājis māsām klāt un drusku paliecis kausu ieslīpi, lai labāk sare-

dzētu, kas tur iekšā. Bet to darot, kausi nokrituši māsām pie kā-

jām, sašķīzdami drupu drupās. Un kas tas trakākais! Katrai mā-

sai viena kausa šķērpele gadījusies pierē. Gan gribējuši izvilkt,
bet nekā. Kā velk, tā sāp. Neko darīt, ar visām šķērpelēm bijis
jāaiziet uz māju. Atpakaļ ejot, puisis atstājis cepuri, svārkus, pa-

stalas tanīs pašos mežos, kur dabūjis, bet nolauztos trīs zariņus

pārnesis mājā un nolicis ķēniņa pils priekšā. No rīta zariņi bijuši
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pārvērtušies par sudraba, zelta, dimanta zemēm. Ķēniņš brīnī-

jies, kas tie tādi par spožumiem. Bet puisis izstāstījis, kur spožas

zemes dabūjis, kur māsas apavus plēsušas. Ķeninš nemaz negri-

bējis ticēt; bet kad ieraudzījis masām škerpeles piere, tad bijis jā-

tic. Dusmās ķēniņš tasījies masas bargi sodīt, bet nedabūjis: šīs

ātri pamanījušas un aizbēgušas no brala vaiga.

Tik puisis bijis laimīgs: viņš pārvedis ķēniņam sudraba, zelta,

dimanta zemes un tad dzīvojis bagātīgi, ka pats ķēniņš.

5. A. 306. 302. 566. Štrauss E rb ē ģ ē. LP. 11, 46. var. AŠ. 11, 99d.

Kādam ķēniņam bijusi nekrietna meita: pa_dienu un nakti ta

novalkājusi vienu kārtu drēbju. Ķēniņš pavēlējis savam puisim,

lai izdabūjot, kur viņa tik daudz drēbju noplēšot? Puisis palīdis

zem gultas un gaidījis. Ap pusnakti atbraukuši velna sulaiņi, ie-

cēluši ķēniņa meitu karītē un veduši projām. Bet puisis vel laikā

patapis uzlēkt karītes pakaļā un, nevienam ne redzot,_ ne zinot,

braucis līdz. Drīzi karīte sasniegusi sudraba mežu, pec sudraba

meža nācis zelta mežs, pēc zelta meža nācis dimanta mežs. Caur

dimanta mežu izbraucot, gadījusies simtu asu dziļa un simtu asu

plata upe priekšā. Velna sulaiņi braukuši upei krustim pari. Ka-

rīte gājusi kā pa ledu un nemaz negrimusi. Aiz upes vairs nebijusi

tālu muiža ar staltu pili. Šīs pils priekšā karīte apstājusies. Ķē-

niņa meita izkāpusi un iegājusi ar visiem velna sulainiem piļī.
Puisis nebijis muļķis: viņš slepeni ielīdis pa pils durvim un paslē-

pies aizdurvē, lai noklausītos, ko meita tur laba dara. Ko nu darī-

jusi? Ēdusi, dzērusi un dzīvojusi ar velniem vienā līksmībā. Bei-

dzot pret rīta laiku ķēniņa meita uzprasījusi vienam velnam:

„Saki jel man, kur tu savu spēku esi noglabājis?"

Velns atteicis: „Aiz pils ārdurvim ir viena oliņa, šinī oliņa

guļ mans spēks."

To dzirdēdams, puisis izlīdis klusi jo klusi āra, iebāzis velna

oliņu kabatā un paslēpies apakš karītes. Līdz ko nu ķēniņa meita

iesēdusies karītē, lai brauktu uz māju, puisis ātri izlīdis no karītes

apakšas un uzlēcis karītes pakaļā. Velna sulaiņi laiduši, kā skan

vien, atpakaļ. Bijuši jau dziļajai upei pāri, jau iebraukuši pat-

laban dimanta zemē, te puisis pamanījis brīnumus. Dimanta zeme

nākusi karītei līdz. lebraukuši zelta zemē: tāpat. lebraukuši

sudraba zemē: tāpat. Mājā ķēniņa meita izkāpusi no kārītes un

iegājusi iekšā, bet velna sulaiņi, karīti apkārt griežot, pamanījuši,
ka sudraba, zelta un dimanta zemes pārnākušas ķēniņa pagalma.

Viņi tūdaļ gribējuši spožās zemes atpakaļ vest, bet nebijis spēka.
Beidzot tie apmānījuši, ka puisis paslēpies aiz karītes. Nu gribē-

juši nabadziņu ņemt uz nagu. Bet puisis pagrābts velna oliņu un

sviedis to, pretim turēdamies, velna sulaiņiem acīs. Oliņa sašķī-
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dusi lupatās un šie visi pusdzīvi aizlaidušies, izsaukdamies: „Ak,

tu rezgalis, atņēma mums spēku, nolaupīja dzīvību!"

Otrā rītā ķēniņš ieraudzījis spožas zemes savā pagalmā. Viņš

prasījis puisim, kur tās gaīdjušās? Puisis izstāstījis galu no gala,

ko pieredzējis, ko piedzīvojis. Ķēniņš, to visu dzirdēdams, loti

piktojies par savu meitu, bet puisis teicis: „Kas bijis, bijis — lai

paliek! Bet to varu apgalvot: velna sulaiņi vairs pakal ne-

brauks, jo atņēmu viņu kungam un viņiem pašiem spēku, sasiz-

dams velna oliņu. Tādēļ ņem tu, ķēniņ, tās spožās zemes un at-

dodi man savu meitu par sievu."

Bet ķēniņš nedevis puisim savu meitu. Puisis bēdīgs aizgājis

projām un blandījies pa pasauli. Beidzot tas iekūlies vienā mežā,

kur ieraudzījis ābeli ar lieliem sarkaniem āboliem. Viņš norāvis

vienu ābolu un apēdis. Bet to darot, tam gadījušies pierē lieli

ragi. Neko darīt, gājis ar visiem ragiem uz priekšu. Otrā meža

malā ieraudzījis atkal ābeli ar maziem, maziem āboltēniem. Sā-

cis mazos āboltēnus ēst. Bet tavi brīnumi! Līdz ko vienu ap-

ēdis, ragi nozuduši.

„Pag, pag," puisis domājis, „nu man amats rokā. Tev es at-

domu tik spožas zemes un tu nevari ne savu meitu man dot, to

redzēsim."

Knaši vien puisis salasījis lielos ābolus un mazos ābolus un

aizsteidzies pie ķēniņa.
Keniņš tudal uzprasījis, kas tie par skaistiem āboliem esot?

Puisis teicis: ~Ed vien, tad redzēsi, kas tie tādi par āboliem!"

Ķēniņš gan paņēmis ābolus, bet pats tos neēdis, ienesis tos

savai meitai. Tā apēdusi ābolus un tūliņ tai lieli ragi gadījušies

pierē. Ķēniņš sasaucis visādus gudriniekus, lai ragus noņemtu,
bet neviens nemācējis. Beidzot piedāvājies puisis par noņēmēju,

ja tik apsoloties ķēniņa meitu viņam par sievu atdot. Neko darīt,

bijis jāapsolās. Puisis iedevis meitai mazos āboltēnus, un re, šai

ragi nozuduši. Nu nosvinējuši kāzas un viss bijis labi.

6. A. 306. Gotha r d t s Kr. Virca v ā. LP, 111, 27. AŠ, 11, 99e.

Reiz dzīvojis ķēniņš. Tam bijusi daiļa meita. Bet meita bez

tēva ziņas dzīvojis ar velnu sabiedrībā. Tēvs ilgu laiku nekā ne-

manījis, bet reiz tas sācis par to brīnīties, kāpēc meitai tikdaudz

apavu plīst? Sācis meitu cietāki turēt, labāki uzlūkot, bet nekā

nelīdzējis, nevarējis un nevarējis noķert, kur šī vazājusies. Vaka-

ros veselām kurpēm aizvilkusies, no rītiem caurām kurpēm pār-

vādžojusi. Kur pa nakti blandījusies, to neviens nespējis noska-

tīties.

Beidzot ķēniņš apsolījis tam pusvalsti atdot, kas pateikšot,
kur viņa meita mēdz vazāties. Un re, drīzi atgadījies jauns puisis,
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kas apņemies to izdarīt. Puisim bijuši no tevu teva tādi svārki,

kuri, tiklīdz mugurā uzvilkti, padarījuši puisi par neieraugāmu.

Nākošā naktī ķēniņa meita atkal apvilkusi jaunas kurpes un

aizgājusi. Puisis aprāvis savus svārkus un steidzies meitai pakai.
Šī nekā nezinājusi, ka tai kāds pakal iet. Un tā gājusi lielu laiku,

kamēr beidzot tā sasniegusi sudraba mežu. Izgājusi sudraba me-

žam cauri, nācis zelta mežs. Izgājusi zelta mežam cauri, gadījusies

skaista pils. Gājusi pilī iekšā, puisis pakal. Nu te nu bijis gan ko

redzēt! Bijuši velni kādi nekādi, gadījušās meitas visuvisādas,

slaikas, īsas, jaunas, vecīgas. Velni dējuši, lēkājuši ar meitām ne-

apdomīgā trakumā. Puisis ielīdis kaktā un noskatījies, noklausī-

jies itin visu; neviens nevarējis to ieraudzīt. Pret rīta laiku mei-

tām kurpes gadījušās pušu. Velnu saimnieks atlaidis visas uz

māju, pieteikdams, lai citunakt nākot uz viņa kāzām, būšot ķēniņa
meitu precēt. To dzirdēdams, puisis palocījis galvu, nodomā-

dams: „Vai tur nav briesmas? Tāds velns precēs mana ķēniņa

meitu. Pag, pag, rītu jārauga precības izjaukt!"

Pret gaismu ķēniņa meita parradusies un, zināms, puisis ar.

Ķēniņš nu prasījis puisim: „Nu, kas bija?"

„Kas tad nu bija? Taisies, ķēniņ, tik citunakt savai meitai uz

kāzām. Velns to jau noprecējis."

„Vai tu traks! Izstāsti man skaidrāk."

Puisis nu izstāstījis visu smalki un apņemies velna precības

izjaukt.

Otrā naktī meita posusies laiku jo laiku un gājusi divreiz

ātrāk nekā vakar, bet puisis sekojis soli uz soli pakal. Drīzi

sasnieguši sudraba mežu. Te, kas tas? Mežs uz reizi nožvāk-

stējis. Puisis pacēlis acis; ak tu manu dieniņu! Nākuši velni, nā-

kušas meitas baru bariem šai pretim. Meitas paņēmušas velna

saimnieka līgavu uz rokām un nesušas nēšus uz pili. Patlaban iz-

gājuši jau sudraba mežam cauri, te pašā malā puisis braikt! no-

lauzis vienam kokam sudraba zaru. Šie visi tūliņ paskatījušies

atpakaļ, kas tur noticis, bet nevarējuši ne puiša, ne zara ieraudzīt.

Nu gājuši zelta mežam cauri; te pašā malā puisis atkal braikt! no-

lauzis vienam kokam zelta zaru. Šie gan skatījušies atpakaļ, bet

nevarējuši nekā ieraudzīt. legājuši pilī un sākuši zaļi dzīvot. Pašā

istabas vidū nolikuši lielu mucu ar dzeramo. Katrs nācis pa kār-

tai klāt, iesmēlis dzeramo no mucas mazā kausiņā un dzēris. Bei-

dzot ir ķēniņa meita nākusi dzert; bet puisis gribējis ar sudraba

zaru meitai izsist kausiņu no rokām, lai tā nedabūtu dzert. Viņš

sitis, bet zars ķēris galvu meitai un galva novēlusies tai no

rumpja. Puisis paķēris galvu, pielicis pie rumpja, piesējis, pie-

stiprinājis, kā nu varējis, lai nekristu nost un tad stiepis meitu uz

māju. Viss tas noticis tik ātri, ka velni nedabūjuši ne apskatīties,
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kur meita palikusi, jo līdz ko puisis ar zaru iesitis, meita palikusi

par neieraugāmu.

Mājā puisis novilcis savus svārkus un meita, kā arī viņš pats,

tūliņ palikuši ieraugāmi. Vecais ķēniņš ienācis pie puiša un uz-

metis acis uz nomirušo meitu. Viņš sācis vaimanāt, bet puisis tei-

cis: „Pag, pag, būs labi. Paraudzīsim tik, kas meitai galvā at-

ronas."

Atņēmuši galvu nost un paraudzījuši. Te, žvikt! čūska no

galvas ārā, un tam zelta zaram virsū, ko puisis zelta mežā bija
nolauzis. Čūska gribējusi zaru aprīt, bet puisis rāvis nost un

it kā par laimi zara gals piesities pie meitas galvas. Acumirkli

galva pievēlusies pie rumpja un meita uzcēlusies sveika, vesela.

Tagad tā bijusi tik kaunīga, tik pilna nevainības, kā zelts. Puisis

pielaidis čūsķai uguni klāt un to sadedzinājis.
To visu redzēdams, vecais ķēniņš apkampis puisi un teicis:

„Tu vinu izpestīji, tev lai vina pieder! No šīs dienas tu esi mans

znots!"

7. A. 306. R. VulfsŪziņos. LP, 111, 52. AŠ, 11, 99f.

Kāds puisis reiz gājis pa pasauli un uzkūlies uz tāda krust-

ceļa, kur stāvēja rakstīts: „Pa labo roku laimes ceļš, pa kreiso

nelaimes!"

Puisis domājis: „lešu pa nelaimes ceļu, lai redzu, vai tad ne-

laime nemaz nav pārspējama."

Viņš ilgu laiku gājis un nesaticis ne tadu nelaimi, ne šadu;
beidzot ieticis dziļā ielejā un ieraudzījis divus plūcamies.

„Kadeļ plūkties?" puisis uzprasījis.

„Ja, mums jāplūcas visu mūžu teva mantības deļ, ja neviena

negadās, kas mūs izšķirtu."

~Nu tu brīnumi! Kada ta mantība ir?"

„Te viņa ir: cepure, kuru galvā uzlikdams, paliec par ne-

redzamu, bpzīte, kura aiznes tevi visur, uz kurieni tik vēlies, un

maciņš, kurā viss pasaules zelts saiet."

To dzirdēdams, puisis izspriedis īsi: viņš paņēmis maciņu, bo-

zīti, uzlicis cepuri un iesaucies: „Nesi, bozīte, mani uz to ķēniņa

pili, kur daiļas princeses!"
Bozīte acumirklī aiznesusi puisi uz skaistu ķēniņa pili; bet abi

plūcējies mierīgi aizgājuši savu ceļu, puisim patencinādami, ka nu

vairs nav jāplūcas."
Pils pagalam puisis paslēpis cepuri un bozīti aiz svārkiem.

Ķēniņš iznācis un prasīja: „Ko tu meklē?"

„Darbu meklēju!" puisis atbildējis.

„Man ir gan darbs, bet tas bus tev par grūtu."
„Dod tik šurp, no grūtuma nebaidos."
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„Labi! [Tad tev bus jāsarga mana meita.]"
Nākošā naktī puisis paņēmis savu cepuri, maciņu, bozīti un

iegājis tai istabā, kur meita mitusi. Meita puisi neredzējusi, jo

viņam bijusi tā cepure galvā.

Līdz pusnaktij nekas, meita mierīgi gulējusi. Bet pašā pus-

naktī tā piepēži uzšāvusies un atvērusi logu. Drīzi pa logu ielai-

dies ugunīgs zvērs un nogāzies pie viņas kājām. No ugunīgā zvēra

beidzot izlēcis velns, tik lunkans un glaims, kā brīnumi. Velns pa-

ķēris ķēniņa meitu un aiznesis pa mežu mežiem. Bet puisis ātri

saķēris savu bozīti uzsaukdams: „Nes, bozīte, mani velnam pa-

kal!"

Acumirklī puisis tai pilī klāt, kur velns ar meitu aizskrējuši.

Velns dancinājis meitu ilgu laiku pa pils istabām un nemaz nezi-

nājis, ka neredzamais puisis visu noskatās. Beidzot vedis meitu

savā mantas istabā. Tur bijis tikdaudz zelta, ka bail. Velns rā-

dījis to meitai sacīdams: „Tas viss tev piederētu, ja tu man par

līgavu solies!"

„Lai, lai," meita atbildējusi, „rītdien es vel apdomāšos."

„Labi!" velns atteicis, „pagalmā pie vārtiem ir mazs kaula ko-

ciņš. Paņem to pēcāk līdz un dod man rītdien ar kaula kociņu

ziņu! Ja esi apdomājusies pie manim nākt, tad piesit trīs reizes

ar kociņa rezgali — būšu tūliņ klāt par precinieku. Ja nē, tad pie-

sit trīs reizes ar kociņa tievgali - - būšu tūliņ klāt par velnu."

To sacījis, velns paķēris meitu un izdancinājis ārā no tās ista-

bas. Bet puisis izvilcis savu maciņu un nočukstējis: „Viss velna

zelts lai manā maciņā un velna kaula kociņš maciņa virsgalā!"

Tūliņ viss zelts iesprucis maciņā un kociņš nokritis virsgalā.
Pret rīta laiku velns pārnesis meitu atpakaļ un nolicis to viņas

isiabā bet puisis nolicies mierīgi gulēt.

No rīta ķēniņš, puisi ieraudzījis, brīnījies: „Līdz šim visi sargi
no rīta bija nokauti, kā tad tu paliki dzīvs?"

Puisis izstāstījis ķēnh/'.m, ko piedzīvojis, un lūdzis, lai sasau-

cot visus kara vīrus viņam palīgā. Labi. Nu piesitis ar kaula ko-

ciņa rezgali trīs reizes. Velns acumirklī bijis klāt par precinieku.
Bet puisis ar kara vīriem brukuši preciniekam virsū un to nonā-

vējuši. Mirdams velns tik iesaucies: „Skāde, ka neatnācu par

velnu, tad būtu norāvis jums visiem ādu!"

Ķēniņš nu bijis priecīgs bez gala par manīgo puisi. Viņš at-

saucis mācītāju, licis savu meitu apsvētīt un tad pavēlējis to sa-

laulāt ar puisi.

Pēc kāzām tas izbēris savu maciņu un uztaisījis no tā zelta

sev zelta pili. Abi jaunie ļaudis dzīvojuši greznajā pilī laimīgas
dienas.
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8. A. 306. E. Birznieks no B. Treiberģes Dzirciema, Ikr.

111, 38. 1. p. 14. LP. VII, I, 607. 1. p. 1.

Mātes citi dēli izmācās visādus amatus, tikai jaunākais negrib

no amata nekā ne dzirdēt: „Kad es nevaru izmācīties par kēninu,

tad es labāki eju ganīt aitas!" Māte ar viņu nekā nevar izdarīt

un raida to aitas ganīt.

Turpat ķēniņam ir skaista, jauna meita, skuķe kā rožu pum-

purs. Viņa katru dienu ap pusdienas laiku pazūd; neviens nezin,

ne redz, ne arī mana, kur viņa palikusi. Ķēniņš apsola tam savu

vienīgo meitu, kā arī visu valsti, kas viņam varētu pateikt, kur

viņa meita katru pusdienu paliek.

Gan pieteicas visvisādi apsargāt un uzskatīties ķēniņa meitu,
bet nevienam neizdodas izzināt, kur viņa paliek. Tikko pusdiena

klāt, tad viņa turpat acu priekšā pazūd un vēlāki turpat ierodas.

Kādu dienu aitu gans gana atkal savas aitas un stabulē, ka

plīst vien, kad pie viņa atnāk vecs vīriņš un saka: „Aizej pret

pusdienu kalna galā, pie rožu krūma, tur ir liels akmens, skaties

vienmēr uz to, tad tu ko redzēsi!"

Vecais vīriņš aiziet atkal projām. Aitu gans sadzen aitas vai-

rāk vienkopus un poš augšā, pašā kalna galā. Kā jau viņam teikts,

viņš tur atrod rožu krūmu un akmeni. Ganelis aizlīž aiz rožu

krūma un itin cieši skatās uz akmeni. Pret. pusdienu viņš redz.

ka pie akmeņa atgadās jauna, skaista meita, pacel akmeni un pa-

līž tur apakšā. Pēc varbūt stundas laika akmens atkal paceļas,
meita iznāk ārā, noliek akmeni atkal, kā bijis, un pazūd. Ganelis

izskatās, izdomājas: „Diezin, kas tā varētu būt?" un iet atkal pie

savām aitām.

Otrā dienā pret pusdienu viņš iet atkal kalna galā un paslē-
pjas rožu krūmā. Ap pusdienu ierodas atkal pie akmena skaistā

sieviete, pacel akmeni un zem tā pazūd. Gans brītiņu nogaida
un tad dod pakal. Akmeni viņš tāpat uzvel, kā bijis, un tad iet

pa jauku celiņu uz priekšu. Celiņa katrā pusē aug loti skaisti

koki sudraba, zelta un dimanta lapām. Aitu gans tikai iet arvienu,

gar malām slapstīdamies, skaistai sievietei pakal, kamēr vina no-

nāk pie lielas pļavas, kur ziedēja tik spožas puķītes kā pie debe-

šim zvaigznes. Aitu gans noslēpjas turpat pļavmalā starp su-

draba kokiem un gaida, ko šī darīs? Tik ko skaistā meita ieiet

pļavā, nāk no otras puses vairāk tādas pašas skaistas meitas viņai

pretī un dod labdienu: „Labdien, ķēniņa meita, vai tikai tev kāds

nenāca no pakaļas?"

Skaistā meita, kura bija ķēniņa meita, atskatās atpakaļ un

tad drošina: ~Nebīstaties vis, māsiņas, mēs vēl ilgi dzīvosim kopā.
Lai gan tēvs apsolījis mani tam atdot par sievu, kas viņam pateiks,
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kur es katru pusdienu palieku, tomēr no visa pulka mani neviens

nevar novaktēt."

piesargies, ja gribi palikt musu sadraudzība!"

Visas saķērušās aiziet pļavas vidū un pin no zvaigžņu puķēm

vainagus. Ko viņas tur runāja, sudraba krūmos paslēpies gans ne-

varēja sadzirdēt. Pēc brīža visas atkal piecēlās, citas ar vaiņa-

giem aizgāja pār pļavu projām, princese viena pati gāja pa celiņu
līdz akmenim, pacēla to, izlīda ārā un pazuda.

Aitu gans nogaidīja, kamēr viss apklusa, tad nolauza no katra

koka pa zariņam, no sudraba, zelta un dimanta kokiem, un gāja

pa akmeņa caurumu ārā. Vakarā viņš pārdzina aitas mājā un

stāstīja, ka nu vis vairs aitas neganīšot, esot izmācījies par ķēniņu.
Visi viņam smējās, domāja, ka viņš muļķa prātā. Bet otrā rītā

šis tikai agri, agri prom pie ķēniņa: „Vai jūs dosit man savu prin-
cesi par sievu, kad es jums pateikšu, kur viņa katru pusdienu pa-

liek?" aitu gans prasa ķēniņam.
Ko solīju, to izpildīšu!" ķēniņš viņam atteica, „bet kad tu tikai

patiesi zini?"

Atsauc princesi. Aitu gans viņai prasa: „Vai tu pusdiena
mani arī neņemsi līdzi uz kalna pļavu?"

Princese nosarkst: „Uz kadu kalna pļavu?"

„Uz to kalna pļavu, kur aug skaistās zvaigžņu puķītes, no

kurām daiļās jaunavas pin vaiņagus, kur gar ceļmalu aug dimanta,
zelta un sudraba koki."

Aitu gans izvelk no kules nolauztos zariņus un tura tos viņai

priekš acim. Princese sāk raudāt, aitu gans ir atklājis viņas no-

slēpumu, nu viņa vairs nevar tikt atpakaļ pie savām kalna pļavas
māsām. Princesei bija jāaiziet pie aitu gana.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku ir uzrakstījusi M. Zvirgzdina Lat-

galē, B. Spūla krājumā. P. Š.

9. A. 306. Āboliņš Rūjiena, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I

613. 1. p.

Kādam ķēniņam bija divpadsmit princeses. Tās noplēsa katru

nakti pāru zābaku — neviens nezināja, kā un kur? Tad ķēniņš

apsolīja tam vienu princesi, kas pa trim naktim novaktēšot, kur

viņas zābakus noplēš; bet ja nenovoktēšot, tad pašu sargu no-

šaušot.

Nu naca gan augsti kungi, gan ķēniņu deli, bet nevarēja no-

vaktēt — tos nošāva.

Pēdīgi saņēmās vecs zaldāts vaktēt. Saņēmās gan, bet pē-

cāk metās tažu vīram bail: kad nenovaktē, ko tad? Nošaus tāpat
kā pirmos. Viņš to iedomājoties, bija gauži noskumis. Te pa
ielu iedams, sastapa vecu veci; tas prasīja: „Kādēļ tik bēdīgs?'
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Zaldāts izstāstīja savas bēdas: tā un tā. Tad vecītis iedeva

viņam šineli un sacīja: „Ja tu ar to apsegsies, tad tevi neredzēs.

Un to dzērienu, ko tev dos, izlej aizskapā, jo tur būs miega zāles

klāt, bet to maizi apēd."
Labi. Pirmo nakti zaldāts iegulās gultā, apsedzās ar šineli,

gulēja, kā krāca vien. Princeses uzcēlās, piegāja pie zaldāta, un

kad redzēja, ka apgulies, tad vecākā princese paņēma spieķi, pie-
sita pie savas gultas. Gulta nogāja citā vidā un tur atvērās lūka

pa kuru visas princeses iegāja iekšā. Zaldāts apvilka šineli, gāja
neredzams pakal. Gāja — tur atvērās tā kā otra pasaule: bij loti

jauki koki. Zaldāts paņēma no kokiem dažus zarus līdz par pie-

rādījumu, ka tur un tur bijis. Nu, un tad viņš redzēja apaļu galdu,
bagāti apkrautu. Gar galdu sēdēja divpadsmit prinči. Princeses

piegāja katra pie sava prinča, ēda un dzēra; bet zaldāts dzērienu

lēja aizskapā, maizi vien ēda.

Beiguši ēst, visi gāja pie viena ezera, tur laivinieki viņas pār-
cēla un zaldātu neredzamu pārcēla līdz. Otrā malā iegāja kādā

krogū, kur dancoja un dzēra, kamēr zābaki bija beigti. Beidzot

dzēra no sudraba biķera; zaldāts arī saņēma biķeri, izdzēra un

aiznesa līdzi. Tad atkal pārcēlās pa ezeru un nogāja pie apaļā

galda. Kamēr viņi tur bučojās, tikmēr zaldāts iegāja savā gultā.
Princeses arī drīz atnāca, un apskatījušās, vai zaldāts gul, likās

mierīgi savās gultās gulēt.

Tā zaldāts novaktēja princeses visas trīs naktis. Otrā naktī

paņēma zelta un trešā dimanta biķeri līdz. Kad nu bija beidzis

vaktēt, stāstīja ķēniņam, ko redzējis. Ķēniņš neticēja; bet pēdīgi
nekas nelīdzēja, princeses pašas izstāstīja, vēl piebilzdamas, lai

novaktējot vēl trīs naktis, tad pils priekšā uznākšot otra pils. Tā

pils esot nogrimusi, un divpadsmit prinči velna apsēsti; ja to da-

rīšot, tad prinči būšot vaļā.
Viss arī ta notika un nu zaldātam pienācās viena princese;

bet viņš neņēma princesi, labāk ņēma žēlastības maizi no ķēniņa.

10. A. 306. J. Kupčus Svitenē. LP, IV, 61. AŠ, 11, 99b.

Vienam ķēniņam bijušas trīs meitas. Tās katru nakti noplē-
sušas vienu pāri apavu un vienu kārtu drēbju. Ķēniņš brīno-

jies par to un licis pavāram meitas par nakti uzskatīties. Bet

meitas iedevušas pavāram miega zāles; tas aizmidzies un neda-

būjis redzēt, kur šīs maisās.

Nu ķēniņš licis savam sulainim meitas uzskatīties. Arī tam

meitas iedevušas miega zāles; bet sulainis nedzēris — aizlējis aiz-

kaklē un izlicies, it kā gulētu.
Te ap pašu pusnakti atbraukuši velni, iesēdinājuši meitas ka-

rītē un aizveduši. Bet sulainis nemanot dabūjis karītes pakaļā
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uztupties un braucis līdz. Velni braukuši caur savu ābeļu dārzu.

Sulainis norāvis vienu zelta ābolu tanī dārzā. Beidzot velni pie-

turējuši pie nogrimušas pils, ieveduši meitas iekšā un dzīvojuši

zaļi. Gaismiņā, tad veduši atkal meitas atpakaļ. Sulainis atkal

tāpat pārbraucis līdz un no rīta izstāstījis ķēniņam, ko piere-

dzējis.
Bet nu velnam izgājis plāni. Tādēļ ka sulainis bija dabūjis

visu redzēt un ķēniņam izstāstīt, pils ieeja aizbrukusi un visi velni

apakšā nomiruši bada nāvē.

11. A. 306. A. Briedis Ērgļos, Zin. Kom. kr. LP, VII, I. 613. 1. p. 3.

Vienam ķēniņam bijušas trīs meitas; tās iknaktis noplēsušas

septiņi pāri zābaku. Ķēniņam bijis liels brīnums — pavēlējis vie-

nam vecītim, lai meitas vaktē.

Vecītis iegājis naktī meitu guļamā istabā un lūdzies, lai atļau-

jot šim te pa nakti pārgulēt. Labi. Bet meitas devušas vecītim

dzert miega zāles. Vecītis nedzēris, slepeni nolējis zemē. Tad

pataisījušas vecītim vietu, tas apgulies. Gulējis, gulējis — ar miegu

neielaidies, dzīvojis nomodā. Bet vecītim piegājis otrs vecītis un

iedevis tādu micīti: kad uzliek galvā, paliek neredzams.

Pienākusi pusnakts. Meitas piecēlušās, piegājušas pie ve-

cīša un stipri dūrušas ar adatām papēdī, vai aizmidzis? Vecīšam

gan gauži sāpējis, bet cieties, cik varēdams. Meitas domājušas,

ka tas patiesi aizmidzis un izgājušas laukā. Tad vecītis piecēlies,
uzlicies micīti un gājis pakal.

Meitas piegājušas pie jūrmalas, tur stāvējusi laiva un laivā

sēdējuši melni kungi. Meitas iesēdušās laivā, vecītis uzsēdies uz

laivas malas un nu braukuši. Aizbraukuši uz vienu salu, izkā-

puši malā un sākuši stipri dancot. Izdancojušies, pēc griezušies

atpakaļ laivā. Tad velni airēdami runājuši: „Kur tā laiva tik

smaga? Tā kā kāds kristīgs cilvēks būtu laivā?"

Piebraukuši otra jūrmala, izlaiduši meitas un tas veicīgi, vei-

cīgi atkal uz pili.

Rītā vecītis stāstījis ķēniņam, ka meitas pa naktim ejot uz jū-

ras salu ar velniem dancot. Ķēniņš sadusmojies, pavēlējis mei-

tas pakārt.

12. A. 306. V. Zacharska no 53 g. veca O. Baranovska

Solujonu pagastā, V. Podis krājuma.

Daudz godu tam atpakaļ dzeivuoja uz šuo pasaula vīns ķē-

neņš. Pi tuo ķēneņa beja vīna meita, kura beja cīši skaista. Juos

skaistumu navar ni ar vuordim izrunuot, ni ar spolvu pīrakstēt.
Itei ķēneņa meita nikur nu sova dvorca [kr. dvorec, pils], na-
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staiguoja. Ķenerjš ju ni kur nalaidja, nagribeja, kab lauds radzeitu

juos skaistumu.

Vīnā dīnā kēneņa meita izaprasējuos nu sova tāva izīt pasrai-

guot pa duorzu. Ķēneņš paklausēja un atlaidja sovu meitu pa-

staiguot. Laiks beja jau ap vokoru, meita izguoja duorzā un stai-

goj. Kai reizja pretim jai —nu kurenis pazajēmis? — izīt jau-
nais puiss un suoka runuot ar skaistu meitu. Meita nu reizis,

kai vvsu lajku naradzādama ļaužu, nūzabeida, a pēcuok ar suoka

ar itū puišu runuot un tai pat vīnu vītu staiguot pa duorzu. Tai jī,

staiguodami pa duorzu, sazarunuojuos uz reitdīnys otkon sajīt vīnu

vītu pa duorzu staiguot. Tai kēneņa meita nūjīt uz tāva dvorcu

uz sovu kambaru, a jaunais puiss tī uz vītvs nūgaisa.

Meita sovā kambarī guļ un dūmuoj par itū puisi, jis jai patvka,

bet tāvam nikur nikuo narunoj. Uz reitdīnvs meita otkon prosa

nu tāva, kab jū palaistu pastaiguot pa duorzu. Ķēniņš, nikuo na-

zynuodams, otkon palaidja meitu pastaiguot uz duorzu. Izīt meita

uz duorzu, a puiss jau tī jū gaida. Meita īraudzeidama jai patei-
kamu jaunu puisi, nu reizis palvka prīceiga, un suoka jī runuot par

meilesteibu un vysaidu bagāteibu. Tai cik jī tī staiguoja pa ducrzu

runuodami, jau daguoja tys laiks, ko vajag īt kēneņa meitai uz

sovu kambari. Vot kēneņa meita runoj uz puisi, kab jis atītu pi

juos gostūs. Puiss, pasceidams: „Labi," tī pat uz \ntvs iznyka,

a kēneņa meita īguoja sovā kambarī atsagula un vys dūmoj par

sovu meilū puisi, kai jis reit vokorā atīs da juos gostūs, un kaida

jei byus prīceiga. Ar taidu meileigu dūmu ķēneņa meita aizmvga.

Uz reita jei pazacēla un vysu dīnu da vokora gaidēja sovu meiļū
satikšonu.

Kai reizia vokorā ķēneņa meita guļ tai pat atsagulušuos uz

gultys un gaida puisi. Vot kai reizja juos kambarī greidā paza-

cēla vīna dēļa un nu zam greidys izlem jaunais puiss. Kēneņa

meita, īraudzeidama itū, nu reizis, nūzabeida un gribēja klīgt uz

ratovuošonys [baltkr. ratavac, glābt]. Bet kai pazyna sovu meiļū

puisi, nu reizis tyka apmīrinuota, un suoka vaicuot, par kū jis na-

guoja par durovim, a leida nu zam greidys. Puiss rostuostēja mei-

tai, ka juo dzeivūklis ir zam juos kambara, un jam ir taišņāk tikt

pi juos. Tai pat jis nagrib, kab jū radzeitu juos tāvs, pats ķē-
neņš.

Meita ar itū beja mīrā, bet itys jaunais puiss beja na cylvāks,
a čorts [kr. čort, velns], un jis gribēja, kab ķēneņa meita byutu

jam par sīvu. Tai itys puiss ar kēneņa meitu sēdēja un runuoja.
Puiss palyudzja meitu pi sevis un apsūlēja paruodēt viņei sovu ba-

gāteibu. Kēneņa meita pascēja: „Labi," un sazalasējuos īt. Puiss

tyulen pacēla nu greidys dēli un jī abadivēji nūsalaidja zam greidys.

Ti ķēneņa meita patyka nu reizis zalta duorzā. Itys puiss nū-

vedja ķēneņa meitu tuoluok pa sudobra celi un davedja pi lela
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azara. Tipi azara molvs stuovēja laiva, ķēneņa meita ar itū puisi

sāduos laivā, un jī nubraucia ti nu azara molvs. Puiss ruodeja

meitai skaistu bazneicu, vvsu nu zalta, un runuoja: „Itymā baz-

neicā mes lauluosimēs."

Tuoluok paruodeja lelu un skaistu dvorcu un pasceja: „Ityma
dvorcā mes puorvessim pyrmū nakti pēc kuozu."

Tai puiss paruodēja ķēneņa meitai vysu sovu bagāteibu, un

jī pazagrīzja atpakaļ. Puiss pavadēja ķēneņa meitu uz juos tāva

dvorcu.

Nu tuos reizis itys puiss suoka staiguot pi ķēneņa meitys

kotru dīnu un nakti. Ķēneņš izdzierdēja, ka juo meitvs kotru nakti

nazkas runoj, bet kai jis attaisa durovys nu meitvs kambara, ve-

ras, nav nikuo. Par tū ka itys puiss beja na cylvāks, a čorts, jū
nikai navarēja redzēt. Ķēneņš daudz reižu vaicuoja nu sovvs mei-

tvs, kas pi juos staiguoj kotru dīnu, bet meita tāvam napīzāzyna.

Cik ķēneņš nasorguoja un golu golā dazynuoja, ka pi juo mei-

tvs kotru nakti staiguoj čorts, bet ķēneņš nikai navar jū sagyut.

Vīnu reizi ķēneņš pasaucja da sevis šovus div rvkteigus kolpus,
un pascēja, kab jī sagyutu, kas staiguoj pi juo meitys. Tam, kas

sagyus, ķēneņš apsūlēja atdūt.pusi sovys ķēnestis un tai pat sovu

meitu jam par sīvu.

Pyrmis kolps pazajāmēs sagyut, un nakti nūguoja gulātu ķē-

neņa meitys kambarī. Kai iguoja kolps meitys kambarī, meita nu

reizis pazyna, ka juos tāvs atsvutēja kolpu jū sorguot. Jei itū

kolpu pīdzirdīja ar brandini, koips aizmyga un nadzierdēja, kai

ķēneņa meita beja pi čorta. Uz reita pusi kambarī īguoja ķēneņš,

veras, ka kolps gul. Ķēneņš tyulen palyka dusmeigs un lyka itū

kolpu pakuort.
Uz rītys dīnys nūsyuta ķēneņš ūtru kolpu sagyut, kas stai-

goj pi juo meitys. Pi ituo ūtra kolpa beja skusteņš naradzamis un tai

pat mozeņš maiseņš, kurymā varēja pajimt un īlikt koč lelu ķē-
nesti. Kolps īguoja ķēnena meitvs kambarī un pajēmja ar sevim

tū naradzamu skusteņi un taipat maiseņi. Kēneņa meita jū na-

redzēja un nakti pacēla nu greidys dēli un apsalaidja zam greidys,

a kolps itū vysu redzēja un taipat guoja pēc juos pakal. Ti kolps

vysu laiku staiguoja pēc ķēneņa meitys un čorta pakal un dzier-

dēja, kai jī runuoja par bazneicu un tū dvorcu un taipat braukuoja
ar laivu pa tū azari.

_

Tai jī dabraukdami uz Qtrys molys azara,

izguoja pastaiguot. Corts pametia ķēneņa meitu un pascēja jai

pagaidēt, juo pi azara molys, kur stuovēja laiva, a pats nūskrēja
ti da sovu kolpu naskū parunuot. Kolps ap tū laiku, koleidz na-

beja čorta, pajēmja sovu maiseņu, īlyka bazneicu un tū zalta dvor-

cu, daskrēja pi azara molvs satvēra ķēneņa meitu un pasādynuoja
laivā, un jī abadiveji atbraticja pi ķēnena. Kolps paruodīja ķē-

neņam bagāteibu čorta un rosstuostēja, kai jis ratovuoja juo meitu.
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Ķēneņš beja cīši prīceigs un tvuleņ salouluoja meitu ar sovu kolpu

un atdevja jam vēl pusi sovys bagāteibvs un jī suoka dzeivuot

labi un laimeigi.
A čorts īraudzēja, ka nav juo zalta dvorca un taipat baznei-

cys; nūskrēja pakaļ pēcjūs, daskrēļa pi azara, veras — laivys

nav. Jis suoka dzert itū yudini, dzēra, dzēra, pusi izdzēra, bet

juo vādars naizturēja un tryuka. Ti pat pi azara molys jis nu-

spruoga, tai nu tuo laika ti vairuok čortu nav.

23. Novaktētā ragana.

1. A. 306. S ala cas apkaimē. LP, V, 1, 39.

Kādam saimniekam divas meitas; bet abas nekrietnas: viņas

daudzreiz uz tēva bišu koka kopā jājušas spīganās. Māju puisis

apmānījis jau agrāk, kas šīm par nelaimi, bet neko citiem nesacī-

jis. Te vienu sestdienu — tas bijis tā agrā pavasarī — puisis no-

dzirdējis, ka šīs atkal nākamu nakti ar tēva bišu koku izbraukšo-

ties mazu lietu uz tālo Vāczemi.

Puisis nodomājis: „I! tad man arī tiktu vienreiz Vāczemē no-

kļūt! Pag! ielīdīšu bišu kokā jau laikāki, saliekšos, kā varēdams,

kas, jupis, tumšā naktī mani tur uzodīs!"

Labi. Kamēr meitas pirtī peras, šis jau bišu kokā. Te naktī,

kad mājinieki nogūluši, abas spīganas klāt, apgāž bišu koku plau-

deniski, uzsēžas jātniski virsū, nomurmina dažus vārdus, un re,

bišu koks aiziet pa gaisu kā putns. Jāj, jāj — puisis apklausās,
vai tā jūra vai, kas tur šņāc? Pabāž drusku galvu — ir jūra —

liela plaša jūra.

Beidzot viņpus jūras bišu strops apstājas un nu bija Vāczeme

klāt. Spīganas nokāpj zemē, ievel bišu koku ziedu krūmā apslēpt

un pašas aiziet roku rokā ar Vāczemes kungiem. Kungi brīnum

smalki ģērbušies, bet šīm arī tagad labākas drēbes gadījušās, spīd
vien. Bet tur Vāczemē bijusi pavisam citāda pasaule: visi koki

balti ziedējuši, kamēr mājā vēl ne labi lapas neplaukušas. Puisis

ziedu krūmā nolauzis dažus ziedus un tūliņ atkal līdis stropā atpa-

kaļ. Ne visai ilgi vairs — spīganas arī klāt, izveļ no krūma bišu

koku, uzsēžas jātniski, nomurmina dažus vārdus un brauc mājā.

Bet uz jūras vecākā māsa ieteikusies: „Nevar saprast, kādēļ
šoreiz mūsu zirgs tik gausi skrien? Vai zini ko? Sviedīsim viņu
labāk jūrā! Man bail, ka nepārbraucam par vēlu un tad to kaunu,

mājinieki apmānīs, ka esam spīganas."

„Ne, māsiņ," otra atteikusi, ~nesviedīsim vis. Tas mūsu tēva

vecais zirdziņš; cik reižu neesam jājušas ar viņu."

„Nu manis pēc! Bet ja pārskriesim par vēlu, tad zini gan!"



510

„Nebūs vēlu, nebūs!" jaunākā māsa apmierinājusi un tā tad

nesviedušas bišu koku jūrā; citādi puisis pagalam būtu bijis, kā

ja. īsi priekš gaismas pārkluvušas tā līdz ar nagiem mājā un tūliņ

līdušas gulēt.

No rīta puisis pirmais modinājis spīganas prasīdams: „Kur jus

izgājušo nakti bijāt?"

„Nekur nebījam!"

„Ak ta! vel liegties. Jūs esat spīganas, ače, kur ziedi Vāc-

zemē rauti, vai vēl taisnosities?"

Meitas neatteikušas vairs ne ja, ne nē; bet kad puisis aizgājis,

vecākā māsa rājusi jaunāko: „Ko teicu? Es jau gribēju bišu koku

jūrā mest. Tu ne un ne: re nu tev aplam gods — visi mājinieki
rādīs ar pirkstu un saukās par spīganām."

2. A. 306. Āboliņu Jānis Rūjienā. LP, V, 1, 35.

Kādreiz dzīvoja pie saimnieka velna apsēsta meita. Saim-

niece katru dienu viņai iedod jaunas drēbes, bet no rīta plika kā

plika. Kur par nakti vazājusies, kur ne? Beidzot saimniece liek

puisim meitu sargāt — puisis nenosargā. Otrā naktī liek otram

puisim sargāt — tas arī nenosargā.

Trešo nakti liks vecītim sargāt. Bet vecītis paliek nomodā

un redz, ka meita aiziet caur lopu laidaru uz mežu. Vecītis steidz

pakal un panāk meitu kapara birzē. Te vecītis norauj no koka

lapu, ka mežs vien atskan un paglabā ādas somā. Aiz kapara
birzes meita ieiet velna mājā; bet vecītis arī ieiet pakal un palien
apakš galda. Meita ēda un dzēra un tad sāka dancot. Sanāca daudz

velnu un tie noplēsa meitai drēbes skrandu skrandās. Vecītis sa-

lasa visas skrandas un steidzas mājā.

No rīta saimniece vaicā: „Vai nosargāji meitu?"

„Nosargaju — ače, te kapara lapa, ko birze ravu, un skrandas,
ko velni plēsa."

No tas dienas velns_ atstāja meitu, tadel ka lapa trūka birze

un vecītis skrandas plānā (grīdā) bij salasījis.

3. A. 306. Kārlis Bramanis Rīgas apg. LP, V, 1, 14.

Svētku vakarā saimniece ar meitu, pirtī iedamas, pasaukušas

puisi pie vakara. Puisis pārklausījies un domājis: saimniece sau-

kusi pirtī ko palīdzēt. legājis pirts namiņā, apstājies un dzirdē-

jis: šīs abas pirtī runā par resno bišu koku, ar kuru būšot šova-

kar uz elli skriet.

„Kuš! "puisim iesities prata, „ielīdīšu bišu koka pirmais un ne

sacīšu nekā."
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Labi. Te tādā nokrēslā šīs, vadzi, nāks no pirts tīri plikas ar

pirts slotām rokā un nosēdīsies uz bišu koka. Tūliņ arī strops

paceļas gaisā un prom ar visiem trim uz elli. Bet tur ellē lēkušas

un dzīvojušas, ka put vien. Tomēr puisis pa to laiku atkal nolau-

zis ābolu dārzā ābeļu zaru ar visiem ziediem un paslēpis pie sevis

stropā.

Pret rīta laiku šīs atkal tāpat pārlaidušās mājā un gājušas gu-

lēt. Bet dienu puisis stāstījis citiem, ko naktī izdarījis; rādījis arī

ābeļu zaru ar ziediem. Te neviļot saimniece ar savu meitu ierau-

dzījušas ābeļu ziedus. Tūliņ abas iekliegušās vien un acumirklī

nomirušas.

4. A. 306. Māturu Atis Svitenē. LP, VII, I, 609. 1. p. 2.

Leišos dzīvojušas trīs raganas. Nedēlu priekš Jānu vakara

tā viena teikusi: „Māsiņas, kur mēs ņemsim bišu stropu, ko uz

jūru laisties?"

„Kaimiņu dārza ir jauns jauks strops, ar to varam laisties."

Puisis, to noklausījies, Jāņu vakarā jau pirmais ielīdis stropā.
Šīs laidušās — strops skrējis kā auka; bet abas jaunās raganas

tomēr vēl brīnījušās :,,Diezin, kāpēc mums neiet tik aši kā izgā-

jušo gadu?"

Nobraukušas pie jūras, raganas nokāpušas no stropa, gājušas

gar jūras malu zāles plūkt, tā savādi murminādamas. Kad pagā-

jušas tālāk puisis arī saplūcis zāles un puķes.

Kad mājā pārbraukuši, puisis slepeni klausījies ārpusē pie

loga, ko jaunās raganas mātei teikšot. Teikušas: „Māt, mēs jau

esam mājā, kur tu tik ilgi biji?"

Vecene atteikusi: „Gaju uz citam mājam atburt svētību."

Raganas aizgājušas gulēt. Bet puisis aizsteidzies pie tiesas

kunga, rādījis plūktās zāles un izstāstījis visu, ko pieredzējis. Ties-

nesis licis citām saimniecēm atburto svētību atburt atpakaļ un tad

visas trīs raganas sadedzinājis.

5. A. 306. K. Ziema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, 111, 14.

Kādam saimniekam bijusi jauna sieva; tā dzīvojusi ar raga-

nām biedrībā. Naktīs tā izgājusi priekšnamā, iedzērusi zāles un

tad teikusi: „Nekur piedurties, nekur aizķerties!"
Pēc tam izskrējusi pa skursteni laukā. Saimnieks nevarējis

izzināt, uz kurieni saimniece iet. Reiz tas pieteicis puisim, lai rau-

got slepus noskatīties, kur saimniecei jāiet. Puisis, visu noskatī-

jies, iedzēris arī tās zāles un teicis raganas vārdus otrādi: „Visur

piedurties, visur aizķerties!"
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Tūlīt tas izrauts pa skursteni laukā un skrējis kā viesulis pa

meža galotnēm, kamēr tad ielaidies kādā pilī un nosēdies pie

krāsns. Tur nu redzējis, ka saimniece ar citām raganām ēdusi un

dzērusi. Bet puisim arī iegribējies ēst, viņš iesaucies: „Vai Die-

viņ, man nemaz nedod!"

To teicot, pils nozudusi un viņš atradies mežā pie apses. No-

gaidījis gaismu un tad gājis uz māju. Pagājusi pilna nedēla, kamēr

ticis mājā. Kad saimniekam izstāstījis, ko visu redzējis, ko pie-

dzīvojis, tad saimnieks dusmās aizdzinis savu saimnieci, raganu,

un apprecējis citu sievu.

6. A. 306. M. Šiliņa Vīkselniekos, A. Bīlenšteina kr.

LP, VI, 1, 21.

Pie viena kurpnieka dikti miegains puika bijis mācībā, ne-

vienu rītu nevarējis laikā pie darba būt. Kurpnieks gan rājis, gan

pēris — nelīdzējis. Beidzot nabadziņš saņēmies un vakaros gājis
ar visām drānām gulēt, lai, tikko pamodies, skrietu pie darba; bet

tas arī neko nav līdzējis — kā nācis tā nācis par sebu un pēriens

atkal.

„Neko darīt!" viņš domājis, „tagad apgulšos itin slepus apakš
meistara gultas, tad dzirdēšu, kad tas celsies un būšu laikā."

Labi. Vakarā kurpnieks ar kurpnieci jau bijuši apgulušies, šis

klusām ielīdis pakal un apgulies pagultē ar visām drānām. Bet

tavu brīnumu! Puika apskatīsies — kurpniece arī gul ar visām

drānām. Pabrīnījies savā prātā un licies garšlauku. Patlaban gri-

bējis aizmigties, te ienācis lielu lielais vīrs, saņēmis kurpnieci pa

muguru un iznesis namā (kukņā). Puika lēnitiņām pakal. Izgājis,

redzējis, kurpniece iesaukusies: „Nepiesit!" un tad izskrējusi ar

lielo vīru pa skursteni laukā un prom pa gaisu. Nu puika iedomā-

jies: „Kaut es jel arī varētu tā aizskriet!"

Te tūlīt gadījies otrs tads vīrs, paņēmis puiku pa muguru un

pa skursteni ārā. Bet par nelaimi puika ieminējies to vārdu otrādi

teicis: „Piesit!" Nav labi noklausījies, ka kurpniece teikusi.

Un lūk, tā nieka vārdiņa pēc lielais vīrs gan gājis ar puiku

pa skursteni ārā; bet visur puikam ķēries, visur brāzies, ir skur-

steņa jumtiņu vēl nogāzis. Gandrīz domājis, gals būšot klāt, kad

tā visur viņu dauzīs. Tomēr dzīvs palicis gan — tik traki nebijis.
Un tā nu velns — tas bijis tas lielais vīrs — kā vējš nesis šo

pa gaisu un ieskrējis lielā, lielā mājā. Tur muzikanti spēlējuši un

velni par kādiem nekādiem laudim dancojuši, lai izput. Puika no-

stājies pie durvim, skatījies — ieraudzījis arī kurpnieci ar citiem

lecam. Te viens pienācis klāt: ko viņš te darot?

„Ko daru? Vai tu neredzi, ko es daru?" puika atbildējis,

„skatos, kā mana meistariene danco!" un tā vairāk neko.
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Kad izdancojušies, tad visi viesi lūgti uz maltīti. Puika paņē-

mis vienu desu, gabalu baltas maizes un nosēdies atkal pie dur-

vim. Desu un baltu maizi nav vis ēdis, iebāzis kabatā. Te atkal

viens pienācis klāt vaicādams: „Puika, ko tu te dari pa ridāin?

Vai tu nepierakstīsies?"

Atteicis: „Kalab es lai pierakstos? Gan jau mana meisteriene

zinās, ka es te esmu."

Pēc maltītes visi viesi posušies uz māju. Nu puikam palicis

bail, nezinājis, kā projām tikt. Gājis meisterienei prasīt: „Kā nu

mēs mājā tiksim?"

Ta atteikusi: „Tapat ka atnācām!"

Un patiesi! Lielais vīrs atkal paņēmis meisterieni pa mu-

guru, šī iesaukusies: „Nepiesit!" un abi aizskrējuši. Tagad puika
labi uzklausījies un arī teicis: „Nepiesit!" Kā to izteicis, lielais

vīrs paņēmis pa muguru un labi jo labi pārnesis, ieguldīdams puiku

viņa paša gultiņā.
Bet rītā kurpnieks nevarējis atkal sagaidīt puiku pie darba,

šis pa to nakti dikti izvārdzis, nācis miegs. Vēlāk, kad gadījies,
meistars gribējis pērt; bet puika teicis: „Neperiet vis! Kad jūs

zinātu, kur mēs šonakt ar meisterieni bijām? Bijām dzīrās!

Tur dancoja, tur ēda, tur dzēra."

Meistars gan iesaucies: „Puika, nerunā aplam! — Tad es jele
arī ko par to zinātu!" Bet puika atteicis: „Ko jūs zināt? Jūs ne-

zināt nekā! — Bet cita, skataities, kā skurstenim! jumtiņš nogāzts,

un redziet, kādu desu un baltu maizi es no tām dzīrām pārnesu."

Un kas ir? Ta saucama desa vairāk nekas nebijusi, ka ne-

dzīva čūska, un balta maize bijusi dubļu čupiņa.
Nu meistars skaidri dabūjis zināt, ka viņa sieva ragana. Viņš

aizdzinis toļ bet puiku pieņēmis par savu dēlu un nu viņam labi

klājies: varējis ilgāk pagulēt lai.

7. A. 306. Lapas Mārtiņš Rūjienā. „Pasakas un nostāsti"

Smiltenē 1902, 9.

Kādam saimniekam bijis ļoti miedzīgs, bet citādi čakls ganu

puika, tas savu gana uzdevumu loti labi izpildījis, bet rītos tomēr

vairāk reizes bijis jāmodina, līdz uzcēlies un lopus dzinis ganos.
Saimnieks licis atsaukt gana māti, kas dzīvojusi pāris verstis at-

statu kādā pirtiņā, un tai sacījis: „Tavs dēls man citādi visādi ir

loti labs un paklausīgs gans; tikai rītos viņš ir miedzīgs."
Gana mate atbildējusi: „Līdz šim viņš rītos agri vienmēr pats

no sevis pamodās un uzcēlās."

Vecene uz māju iedama, ganos apmeklējusi savu dēlēnu un

viņu labu brīdi pamācījusi un devusi viņam padomu, kā atsvabi-

nāties no miedzības.
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Vakarā gans, pēc mātes padoma, neatģērbies, bet slepeni no-

licies gulēt zem saimnieka gultas un redzējis, ka arī saimniece ne-

atģērbusies likusies gultā saimniekam blakus. Kad saimnieks, no

dienas pūlēm noguris, jau ciešā miegā dikti krācis un ari ganam

zem gultas acis patlaban taisījušās aizvērties, viņš izbijies redzē-

jis, ka kāds liels, melns vīrs klusu ienācis, paņēmis saimnieci pa

pleciem un iznesis ārā. Zēns lēnām līdis viņiem pakal, lai redzētu,

kas notiek. Tikko durvis drusku bija pavēris, viņš dzirdējis, ka

saimniece paklusu saka: „Prātīgi!"

Un lielais, melnais vīrs to ātri pa lūku uznesis uz bēniņiem,
no turienes pa jumta čukuru laukā, un tad pa gaisu vēja ātrumā

projām.

„Kaut arī es ta varētu aizlaisties saimniecei līdz!" Zēns pa-

klusi ierunājies.

Bet tajā pašā acumirklī otrs tāds pats melns, liels vīrs nostā-

jies pie gana, paķēris to un uzlicis uz saviem; kamiešiem, nesis pa

lūku uz bēniņiem un, pa jumta čukuru laukā un pa gaisu projām.
Bet zēns nebija teicis: „Prātīgi!" Un tādēļ pie lūkas stenderes

dabūjis krietnu belzienu un caur jumta čukuru skrejot kāds jumta
gabals tapis norauts.

Melnais vīrs vēja ātrumā nesis ganu viņa saimniecei pakal uz

Vāczemi un tur viņu ienesis kādā greznā pilī. Tur bijusi liela velnu

balle. Melni muzikanti spēlējuši un velni, par smalkiem kungiem
apģērbušies, dancinājuši smalkas raganas, un starp tām arī gana

zēna saimnieci.

Zēns nostājies pie zāles durvim un visu šo velnu draci noska-

tījies. Viņa saimniece_ ar velniem lēkājusi kā traka un pa starpas

brīžiem ar tiem mīli tērzējusi.
Kāds velns pienācis zēnam un jautājis: „Ko tu te dari?"

„Vai tad tu neredzi, ko daru?" zēns droši atbildējis. „Es no-

skatos, kā mana saimniece ar jums, kungiem, lēkā un tērzē."

Pēc tam jautātājs aizgājis, neko vairāk nerunājis.
Otrā zālē gari galdi bijuši apklāti un apkrauti ar ēdieniem.

Pēc kāda laika visi dancotāji — starp tiem arī gana saimniece —

gājuši pie šiem_ galdiem mieloties. Atkal kāds cits kungs pienācis

zēnam un jautājis: „Vai neuzdosi savu vārdu un arī nenāksi pie
galda līdz ar citiem viesiem mieloties?"

„Mans vārds manai saimniecei zināms, kas ar kungiem kopā

mielojas, bet es nabaga gans, nepiederu pie kungu galda," zēns

atbildējis.

Tad kungs viņam atnesis labu gabalu baltmaizes un kādu

desu, ko zens neēdis vis, bet ietinis savā kakla lakatā un iebāzis

kabata par piemiņu, ka ar saimnieci kopā bijis Vāczemes velnu

ballē.
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Pēc mielasta viesi sākuši atvadīties, jo gailu laiks vairs nebi-

jis tālu. Ganu zēns tagad ievērojis savu saimnieci. Tā izgājusi no

pils un tad tas pats melnais vīrs, kas viņu no mājas biļa atnesis,

atkal paņēmis viņu uz kamiešiem un pa gaisu vēja ātrumā aiznesis.

Gaisā paceldamies, saimniece atkal bija sacījusi: „Prātīgi!"
Zens to redzējis un klusu bubinājis: „Kaut jel mani arī kads

aiznestu uz māju, kā atnesa šurpu."
Un tūliņ tas pats melnais vīrs, kas viņu bija atnesis, bijis klāt,

paņēmis viņu uz kamiešiem un pacēlies gaisā. Tagad zēns arī

pēc saimnieces priekšzīmes sacījis: „Prātīgi!" Un sveiks un ve-

sels nonācis mājā.
Saule bijusi jau lielā gabalā, kad saimnieks iespējis pamodi-

nāt ganu, kas tagad nebijis vis zem saimnieku gultas, bet atradies

pats savā guļas vietā.

„Tu jo dienas jo vairāk topi par miega pūzni," saimnieks dus-

mīgi sacījis. „Kā cilvēka bērns var gulēt kā mirons, it kā visu nakti

būtu strādājis?"

„Saimniece arī laikam vel gul" zēns atbildējis.

„Kas tev daļas par saimnieci? Saimneice ir saimniece, bet

tu esi gans."

„Pagājušā naktā tomēr mēs abi pa to pašu celu braucām uz

Vāczemes velnu balli un pa to pašu celu braucām atkal atpakaļ,"
zēns atbildēja.

„Ko tu tur muldi?" saimnieks iesaucās. „Vai no miega esi

prātu zaudējis?"

„Nebut ne, saimniek. Mes tiešam bijām Vāczemes velnu

ballē."

Un nu zēns saimniekam izstāstījis visu, parādījis arī kakla la-

katiņā iesieto, no velna balles līdzi paņemto baltmaizi un desu, kas

bijuši pārvērtušies par nedzīvu čūsku un zirga mēslu gabalu, un

rādījis arī uz caurumu jumta čukurā, pa ko melnais vīrs viņus

bija iznesis gaisā un norāvis jumtam gabalu.
Saimnieks par to visu loti brīnījies un ar zēnu vairs ne viena

vārda nerunādams, steidzies pie saimnieces, lai to uzmodinātu un

jautāja, ko ganu zēna ērmotais stāstījums īsti nozīmē?

„Vai tu pagājuša naktī biji Vāczemes velnu balle?" saimnieks

jautāja saimniecei, kad to ar lielām pūlēm bija pamodinājis.

„Kas tev tādas lietas stāstījis?" saimniece iztrūkusies atbil-

dējusi.

„Mūsu ganu Ješka man izstāstīja visu, ka velni jūs abus pa

gaisu aiznesuši uz Vāczemi, ka tu tur velnu ballē dancojusi, tēr-

zējusi un mielojusies ar velniem, un ka velni jūs abus pārnesuši

mājā."

„Tad tas bijis musu Ješka, kas balles zale stāvēja pie dur-

vim!" saimniece izsaukusies. „Tagad tev vairs nevaru slēpt, ka
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esmu ragana un stāvu ar velniem biedrjbā. Būtu es to zinājusi,
ka Ješka nogulies zem mūsu gultas, lai noskatītos manu darbu pa

nakti, tad es būtu viņu nožņauguši. Tagad pie tevis arī vairs ne-

varu palikt, jo tu negribēsi raganu par sievu."

Saimniece pēc šiem vārdiem ātri uzcēlusies no gultas, palēku-
sies drusku uz augšu, un saimnieks redzējis tikai zaļganu dūmu

mākoni izskrejam pa durvim laukā, un gultas priekšā, tajā vietā,

kur saimniece bija stāvējusi, tikai dažas vecas bērzu tāsis bijušas
redzamas.

Saimniece nu bijusi pazudusi, bet ganu Ješka vairs nebijis rī-

tos miedzīgs.

8. A. 306. Kārlis Bram a n i s Rīgas ap g. LP, V, 93.

Vienam bagātam tēvam bijusi brīnum daiļa meita; tikai tāda

neizprotama bijusi; pārgalvības un stūrgalvības vien prātā. Tēvs

gribējis, lai precētos; bet šī ne, un ne. Kurš brūtgāns gadījies, aiz-

triekusi pie kāka.
Beidzot sataisījies nabga tēva dēls daiļo pārgalvnieci precēt.

Gājis turp. Bijis caur mežu jāiet. Tur saticis vilku. Vilks teicis;

„Kāp man mugurā! Aiznesīšu pie kādas bedres meža vidū; ie-

kāpsi bedrē iznest man to svecīti, kas tur dabūjama."
Labi. Aizjājis un iekāpis bedrē. Bet tur bijuši miroņu bez

gala, un starp tiem tad atradis gan tādu svecīti. Uznesis vilkam.

Vilks par to labumu iedevis dzijas kamoltiņu sacīdams: „Svied
kamolu zemē un ej pakal, kur tas veļas!"

Vilks tūdaļ pazudis un šis nu gājis kamoltiņam pakal. Un ko

domāt — kamoltiņš taisni ietecējis pie daiļās meitas, ko bija iedo-

mājies precēt. Sāk nu runāt — ja, šī tūliņ nācēja; citi brūtgāni
neesot patikuši, bet tāds gan. Ko nu? Tēvs itin priecīgs steidz

kāzas. Nodzer kāzas, sāks kopā dzīvot — vai akls! nu tik izrā-

dās, kas daiļai pārgalvniecei par nelaimi. Ače, nelabi gari apstā-
juši un tie katru nakti noblandās pa istabu, ka nekur dēties. Sācis

dzēnāt pagānus; bet kur tu Dieviņ — ņēmuši jauno vīru piekaut
un aiznesuši vēl mežā nosviest pavisam svešā vietā. Laime, ka

vēl kamoltiņš kabatā glabājies. Nedienā izvilcis to un sācis taru

sekot. Kamoltiņš tek tek — beidzot apstājies pie tās bedres, kur

tie miroņi. Un kamēr tur skatījies, redz: kamoltiņš jau bedrē.

Kāpis pakal. Un kas par laimi! Atradis starp miroņiem vēl otru

tādu svecīti. Tagad kamoltiņš izritējis no bedres un prom uz māju.
Labi! Otrā naktī domājis mieru atrast; bet kas ir? Pusnaktī ne-

gudrie klat atkal.

„Pag, kur mana svece! Jāredz taču, kas tie tadi!"

Un tulin aizdedzinājis svecīti. Bet brīnumi kadi nav redzēti!

Līdz ko svecītes uguns paspīdējusi — šie dullie aizgājuši kā pu-
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Tenis un sieva nomirusi. Bailēs skrējis cilvēkus saukt. Sanākuši

gan, bet kas pagalam — pagalam. Jau taisījušies iezārkot. Bet

par to laiku bijis pienācis arī rīts. Pašu brīdi saule lēkusi un —ko

domāt — nu mirēja atdzīvojusies un tad vēl bijusi tāda, it kā no

jauna būtu piedzimusi. Neatminējusies ne vecas regas, ne arī

vairs āžerējusies kā senāk. Abi dzīvojuši ilgu mūžu labi jo labi.

9. A. 306. Šmi tu Jānis ar J. Gobz i v v Rudbāržos. LP, V, 46, 47.

Vienreiz bijis vecs saimnieks. Viņš gribējis dikti būt siltumā,

tādēļ nogājis rijā un uzlīdis krāsns augšā sildīties. Sildījies, sildījies
- uz vienreiz ienācis liels vīrs un iesācis ošņāt pa kaktiem. Saim-

niekam bijis tik bail, ka visi kauli trīcējuši. Beidzot lielais vīrs

ielīdis krāsnī un tur murminājis, it kā sprediķi teikdams. Pēc tam

ienākuši mazi melni vīriņi, paklausījušies tādu brīdi, ko lielais mur-

minājis, un tad sākuši lēkāt; bet viens iesēdies kaktā un spēlējis

ar tādu buka ādu, ka trīcējis vien.

Te pa brītiņam atvērsies atkal durvis; saimnieks skatās - -

kas ir? — ienāk viņa paša saimniece ar meitu skaidrā zeltā un di-

mantā un sāks tikai ar tiem melniem vīriņiem dancot. Bet saim-

niekam: gadījies tur pie rokas kāsis un viņš tīšām — kā šie krāsnij
garām dancojuši — ar kāsi aizkampis saimniecei kāju, lai pakristu.
Saimniece gāzusies arī un pārsitusi pie krāsns stūra gāļu (galvu).
Tūliņ viens ieskrējis no lauka, ar dimanta stīpu rokā, un sastīpo-

jis saimniecei pārsisto gāļu.

Nu ņēmuši saimnieka meitu dancot. Bet saimnieks atkal

kampis ar kāsi un meita arī pārsitusi gāļu pie krāsns stūra. Tūliņ

viens ieskrējis no lauka ar dimanta stīpu un sastīpojis meitai pār-

sisto gāļu (galvu).

Pa brītiņam vēl divi sievišķi zeltā un dimantā ienākuši rijā.

Saimnieks pazinis: viena bijusi viņa paša māsa, otra māsas meita.

Velni nu devuši tām dzert no sudraba biķera. Bet saimnieks pa-

grūdis ar kāsi un šīs dzerdamas klupušas un pārsitušas uz biķera
gālas (galvas). Tūliņ ieskrējuši no lauka ar dimanta stīpām un

sastīpojuši pārsistās galvas. Te pašu laiku gailis iedziedājies un

ta visi bur, bur, bur! pazuduši kā ūdenī.

Rīta saimnieks (bijusi svētdiena) skaitījis pātarus un tīšām

skatījies, vai sievai ar meitu ir sastīpotas galvas, vai ne, bet ne-

varējis nekā manīt. Noskaitījuši pātarus, saimnieks sācis stāstīt,

ko naktī rija pieredzējis, vaicādams sievai: „Vai tu tā tur biji?"

Bet sieva nedabūjusi ne vārda atbildēt — nomirusi. Nu ielicis

saimnieci dimanta zārkā un apglabājis; arī dimanta krustu esot

ieracis.
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Bet meita pēc tam ari saslimusi. Neko darīt — braucis zāles

meklēt. Nobraucis mežmalā — dzirdējis — viens saucis: ~Kālab
tu teici, kālab teici?"

„Ko teici?" saimnieks vaicājis, „kas īsti tads esi? Nac ara!"

Tad iznācis no meža velns ar deviņām galvām sacīdams:

„Kālab teici, ka mēs tur bijām dancot?"

„Ko tu gribi no manis?" saimnieks atteicis un izrāvis zobiņu.

Velns nu turējies pretim, bet saimniekam laimējies nocirst visas

deviņas galvas — velns nobeidzies. Nu saimnieks griezies atpa-

kaļ un atradis mājā meitu jau veselu bez zālēm.

10. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenē.

Jauns, ziķērīgs, attapīgs puisis, vārdā Jānis, noderējis par

puisi pie saimnieces. Saimnieka tai mājā nav bijis, bet tikai saim-

niece atraitne un viņas meita. Jaunā vietā Jānim gājis diezgan

paplāni, jo saimniece bijusi loti skopa. Jānis gulējis mazā kamba-

rītī, blakus saimnieces istabai.

Kādā gavēņa naktī nevarējis aizmigt un nemierīgi grozījies uz

lāviņas. Bijis jau tuvu pusnaktij, bet saimineču istabā vēl degusi

uguns. Jānis klusi pielīdis pie atslēgas cauruma, lai noskatītos,

ko tik vēlā stundā saimnieces dara. Bet tiklīdz Jānis pielicis aci

pie atslēgas cauruma, ka no brīnumiem vai sastindzis: saimniece

ar meitu bijušas jau sataisījušās uz aizskriešanu. Māte paņēmusi
melnus smērus, apsmērējusi ar tiem meitai krūtis un tad sev.

Uzsēdušās abas raganas uz slotu kātiem un māte teikusi:

„Šmukst! pa mazo lodziņu uz Zaļo muižiņu!"
Abas raganas izskrējušas pa lodziņu. Arī Jāņam gribējies pa-

skrieties. Atnesis no piedarba mīstīklas, nosmērējis sev krūtis ar

saimnieču burvības smēriem, uzsēdies uz mīstīklām un noteicis

burvības vārdus. Velna modē Jānis laidies uz Zaļo muižu. Vējš
vien dzīvojis gar ausim un īsā laiciņā Jānis bijis Zaļās muižas lai-

darā. Laidarā tas sastapis saimnieci un arī tās meitu. Tās brīnī-

jušās un taujājušas kā šis te ticis? Jānis visu izstāstījis?

Kad raganas gribējušas atpakaļ skriet, Jānis uzsēdies uz mī-

stīklām un lūdzies, lai ņemot viņu līdz. Raganas bijušas ar mieru,

tikai piekodinājušas, kad skriešot, lai atpakaļ neskatoties. Raga-

nas uzsēdušās uz slotu kātiem un visi trīs skrējuši uz māju. Bet

Jāņam gribējies briesmīgi redzēt, kas tam notiek aiz muguras.

Nodomājis, ka tuvāk pie mājas būšot, tad paskatīšoties atpakaļ.
Bijuši labu gabalu noskrējuši, kad Jāņam licies, ka driz vien

būšot mājā un tas paskatījies atpakaļ. Tai pašā acumirklī Jānis

ar visām mīstīklām nokritis uz apsnigušas pļavas. Bijusi pavisam

sveša vieta. Tikai pēc triju dienu gājiena Jānis nonācis atkal

mājā.
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11. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Palsmanē.

Jauns puisis, vārdā Jānis, nolīdzis par strādnieku pie divām

vecām meitām. Drīz vien Jānis manījis, ka viņa saimnieces iet

nešķīstus ceļus.
Kādā gavēņa vakarā Jānis izgājis nedzirdot no savas istabi-

ņas un pielīdis pie saimnieču istabas loga,. Saimnieces taisījušās

gaitās. Viss jau bijis kārtībā. Vecākā māsa paņēmusi no krāstis

stūra bleķa bundžu un iesmērējusi sev kreisā padusē melnus smē-

rus kā darvu. Arī otra māsa darījusi tāpat.
„Pa kuru celu," jautājusi vecāka masa, „par zemo, vidējo vai

augsto?"

„Lai iet pa augsto!" tā jaunākā. Abas māsas paķērušas slo-

tas kātus un vecākā teikusi: „Pa augsto celu! Šmuduc! pa mazo

lodziņu uz Zaļo muižiņu!"
Ūn tiešām atvēries logs un māsas, uz slotas kātiem sēdēda-

mas, aizskrējušas. Arī Jānis gribējis pamēģināt. Aizgājis uz rijas

paspārni un atnesis mīstīklas. Paņēmis saimnieču burvības zāles,

uzsēdies uz mīstīklām un iesmērējis zāles sev padusē. Tā kā Jā-

nis baidījies augstu skriet, nodomājis labāk pa vidējo. „Pa vidējo

celu! Šmudūc! pa mazo lodziņu uz Zaļo muižiņu!"
Vēja ātrumā Jānis laidies uz Zaļo muižu. Bet tavu nelaimi!

vidējais ceļš gājis taisni pa koku galotnēm. Nabaga Jānim zari

noplēsuši apģērbu un saskrambājuši seju un rokas. Vienās skran-

dās un ar asinim noplūdis, tas ielaidies Zaļā muižā un taisni liel-

kunga rakstāmā istabā iekšā! Abas māsas jau bijušas priekšā un

vecākā izbrīnējusies jautājusi: „Kā tad tu, Jāni, te tiki?"

Māsas uzsēdušās uz slotas kātiem un aizskrējušas. Jānis pa-
licis viens. Atpakaļ tikt nav varējis, jo nezinājis burvības vārdus.

Nākamā svētdienā Jāņam uzskaitījuši simtiņu (simtu rikšu),
tā lielskungs pavēlējis.

12. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

Vienā mājā dzīvojusi māte ar savām divām meitām. Viuas
bijušas raganas. Gavēnī tās uzsēdušās uz slotu kātiem vai piek-
stam un teikušas: „Padavai, pa mazo lodziņu uz Zaļo muižiņu ..."

Visas trīs_ aizskrējušas vēja ātrumā. Mājas puisis noskatījies
un arī nodomājis paskrieties. Viņš uzsēdies uz linu kulstavas un

noteicis tāpat ka saimniece. Vēja ātrumā puisis bijis Zaļā muižā

iekša un vel taisni muižas kūtī, kur jau saimniece ar abām meitām

slaukušas govis. Raganas no sākuma loti brīnījušās, kā puisis te

ticis, beidzot ar neka neteikušas.

Atpakaļ uz maju visi skrējuši reize. Puišam no lielas skrie-
šanas sākusi galva reibt un tas pie sevis noteicis: „Tik ātri nav

labi!"

Tulin arī puisis nokritis zeme. Pa laimi maja nebijusi talu.
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13. A. 306. H. Skujiua, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Viens celnieks apmaldījies lielā mežā. Beidzot viņš piegājis

pie mazas būdiņas un lūdzies, lai atļaujot tam pārgulēt par nakti,

jo biijs jau vakars. Būdiņā dzīvojusi nejauka vecene ar savu tik-

pat nejauko meitu. Tās bijušas raganas.

Raganas negribējušas ceļniekam naktsmāju dot. Bet celnieks

loti lūdzies un beidzot raganas tam atvēlējušas kēka kaktu, kur

par nakti pārgulēt. Celnieks apgūlies ķēķa kaktā un abas raganas

mazā istabiņā. Bet naktī raganas uzcēlušās un pie pavarda vā-

rījušas savādu virumu. Kad virums bijis gatavs, tad vecā ragana

nocēlusi podu no uguns un jaunākā paķērusi no pavarda sakarsētu

dzelzs gabalu un to piegrūdusi ceļniekam pie kājām. Celnieks ne-

kustējies, lai gan kājas loti sāpējušas. Viņš izlicies par aizmigušu.
Arī raganas nodomājušas, ka celnieks guļ, un sākušas vīkšties uz

aizskriešanu. Ceļnieks bijis nomodā un visu redzējis. Vecā ra-

gana paķērusi slotas kātu, jaunākā biguli [krāsns rakājamo skruķil,
abas uzsēdušās uz tiem un iedzērušas no savādā viruma. Vēja
ātrumā tās izskrējušas pa skursteni...

Kad raganas aizskrējušas, tad arī celnieks piecēlies. Viņš arī

gribējis izmēģināt, vai varēs skriet tāpat kā raganas. Celnieks iz-

meklējies biguli vai slotas kātu — tādu neatradis. Ķēķī bijusi ti-

kai liela balla. Celnieks iesēdies baļļā, iedzēris raganu vārītās

zāles un vēja ātrumā tas izrauts pa skursteni ārā ar visu ballu

un laidies pa gaisu. Viņš ielaidies kādā muižas kūtī, kur abas ra-

ganas slaukušas govis. Raganas izbrīnējušās, kad celnieks ieskrē-

jis kūtī, un prasījušas, kā šis te ticis. Celnieks izstāstījis, nekā ne-

liedzis.

Kad raganas taisījušās atpakaļ, tad ņēmušas arī celnieku līdz,

bet piekodinājušas, lai pa celu nerunā. Visi trīs iedzēruši atkal sa-

vādas zāles, kuras raganām bijušas līdz, un vēja ātrumā skrējušas

uz meža būdiņu. Ceļā gadījies skriet pār lielu ūdeni. Celnieks

nodomājis: „Nu ir īstais laiks raganas noslīcināt."

Viņš pilna balsī kliedzis: „Mate ar meitu brauc pār juru, cel-

nieks brauc ar ballu."

Tūliņ visi trīs iekrituši ūdenī. Raganas noslīkušas, bet cel-
nieks baļļā sēdēdams izpeldējis malā.

11. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

Pie vienas saimineces dzīvojis jauns puisis. Saimniecei biju-

šas divas meitas. Saimniece ar savām meitām bijušas raganas.

Viņas pa naktim skraidījušas pa citu kūtim govis slaukdamas. Reiz

atkal raganas aizskrējušas. Puisis noskatījies. Viņš paņēmis piek-
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stu, uzsēdies uz tās un iedzēris raganu zāles, kuras raganas biju-
šas atstājušas uz galda. Vēja ātrumā puisis izrauts ar visu piekstu
caur skursteni. Puisis ieskrējis svešas muižas kūtī, kur saimniece

ar savām meitām slaukušas govis.

„Vai dieniņ, vai tu ar esi te?" — prasījusi puišam izbrīnējusies
saimniece.

Kad govis bijušas izslauktas, tad raganas skrējušas uz sapulci.
Puisis skrējis līdz. Viņi ieskrējuši skaistā pilī. Pils lielā zālē biju-
šas raganu dzīres. Lieli galdi bijuši apkrauti ar gardiem ēdieniem

un dzērieniem. Visas raganas ēdušas un dzērušas. Puisis gan ne-

ēdis. Pēc tam raganas gājušas otrā istabā un viena pēc otras kā-

pušas pār tādu savādu kā cilvēku skudres izskatā un tik pat tievu,

kā skudre, kas bijis tērpts zelta bruņās, gulējis uz grīdas un smē-

jies. Puisis iegājis arī tur. Tad raganas gājušas pie sidraba vannas

un mazgājušas acis. Puisis arī piegājis. Kad viņš izmazgājis acis,
tad no brīnumiem palicis stāvot kā sasalis. Uz galdiem, dārgo
ēdienu vietā viņš ieraudzījis zirgu kaulus, miroņu stilbus, maitas

un čūskas
...

Puišam auksts vien pārskrējis pār visu miesu. Pa

laimi viņš gan nebijis ēdis no gardiem ēdieniem.

„Laiks! laiks!" — tā teikušas visas raganas un skrējušas

prom. Puisis palicis gandrīz vai pēdīgais. Arī viņš teicis: „Laiks!

laiks!" — un tūliņ arī izskrējis no pils. Viņi skrējuši pār jūru.

Puisis uzreiz iedomājies, ka nu ir laiks noslīcināt raganas. Viņš
teicis:

„E, ka tagad matēs ar meitām un piena kannām skrien uz

māju. Ak, Kungs, nes mani mājā!"

Visas raganas iekritušas jūrā un puisis arī iekritis. Raganas

noslīkušas, bet puisis, pie piekstas turēdamies, izpeldējis malā.

Viņš gājis trīs mēneši, kamēr ticis mājā.

15. A. 306. 307. E. Mazjānis Jau n-R oz ē, D. Ozol i ņa kr. Etn. 111,

1893, 78. 1. p. LP, VII, I, 604. I. p. 18.

Kādā mazā mājiņā dzīvoja māte ar meitu un ari kāds kalps.
Māte ar meitu gāja ik vakarus savā īpašā istabā un no turienes,

nevienam nemanot pazuda. Kalps vairāk reizes gan redzēja, ka

viņas tur iegāja, bet kad viņš gāja meklēt, tad nekā neatrada. Tas

par to loti brīnījās, nevarēdams saprast, kur viņas varēja palikt,

jo istabā bez durvim bija tikai mazs lodziņš, pa kuru pat krietns

putns nevarēja izlīst.

Kādu reizi kalps, gribēdams to brīnumu apskatīt, iegāja nema-

not tanī istabiņā un kādā kaktā noslēpās. Tikko to bija padarījis,
tad ienāca māte ar meitu, attaisīja mazo lodziņu, sita katra trīs-

reiz pa krūtim un sacīja: „Pa mazo lodziņu uz Zaļo muižiņu!"
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Kad tā bija izsacījušas, tad uz reizi abas palika par žagatām

un ātri izskrēja pa lodziņu laukā. Kalps mēģināja tāpat darīt, sita

trīsreiz pa krūtim sacīdams: „Pa mazo lodziņu uz Zaļo muižiņu!"

Te uz reizi arī viņš palika par žagatu un izskrēja pa lodziņu
laukā. Tikko pa mazo lodziņu bija izskrējis, te skrēja viņam ga-

rām viena linu kulstava un sacīja: „Meties virsū!"

Viņš arī uzsēdas un nu skrēja ļoti atri. Par ceļa radītāju pa

priekšu skrēja pūķis, kurš izskatījās pēc degoša skala.

Pēc neilga laika viņš iekļuva Zaļās muižas lielkunga kūtī. Ap-

skatījies tur ieraudzīja arī māti ar meitu, kuras slauca govis. Arī

šās ieraudzīja kalpu un prasīja, kā šis te ticis? Kalps gan negri-
bēja stāstīt, bet kad šās biedināja, ka no šejienes projām netikšot,

ja nestāstīšot, kā te atticis, tad kalpam ticis bail un tas izstāstījis,
ka šis tāpat ticis kā šās. Nu vecene prasīja, kur tad šis to redzējis,
kā šās darījušas? Arī to viņš izstāstījis. Par to vecene loti no-

dusmojusies, jo viņa bija aizliegusi kalpam tai istabā ieiet; bet

meita, kalpu mīlēdama, lūgusi, lai māte viņam piedotu. Māte meitu

paklausīdama, puišam piedeva un nu visi trīs slauca lielkunga go-

vis._ Kad jau diezgan ilgi bija slaukuši, tad visi trīs palika par ža-

gatām, paņēma izslaukto pienu, uzsēdās visi trīs uz kulstavas un

jāja mājās.

Mājās pienu izdalīja pa citām zināmām mājām, kur tās pienu

jau mēdza pienest. Nākotnē gāja visi trīs raganās; bet kalpam
drīzi sāka apnikt tāda lieta, jo viņš bija kristīgs cilvēks, tādēļ viņš
atstājās raganās iet. Pēc viņš arī meitu pierunāja un arī tā atstā-

jās. Par to vecene dikti noskaitās un abus no sevis aizdzina. Pui-

sis ar meitu salaulājās un palika par tuvējās baznicas zvaniķi.

Pēc kāda laika vecene nomira un to ienesa ar zārku baznīcā.

Un nu gadījās, ka zvaniķa vietā, gāja viņa sieva baznīcu tīrīt. Teuz

reizi zārks atvēries un mirons skrējis laukā. Meita to pazinusi par

savu māti un tāpat māte meitu pazinusi un sākusi to dzenāt, gribē-
dama viņu apēst, jo viņa vēlējusies par to atriebties, ka šī bija at-

stājusies raganās iet.

Meita bēgusi, cik spējusi un uzkāpusi ērģelēs un tur stabulēs

palikusi karājoties. Nomirusi vecene nevarējusi tur klāt tikt, tā-

dēļ palikusi par meitas suni, un pie durvim smilkstēdama, kaukusi,
lai meita nāktu zemē un laistu suni laukā. Bet meita nenāca. Tad

vecene palika par meitas vīru un lūdza meitu, lai nākot uz māju.
Tā viņa daždažādi izpūlējās, gribēdama meitu zemē novilināt; bet

tas viss neko nelīdzēja. Pēc tam vecene izgāja laukā un ar daudz

citām raganām ienāca baznīcā atpakaļ, katra sev klēpī nezdama

žagarus, jo ar tiem domāja kurt uguni apakšā un laist meitai dū-

mus virsū, gribēdamas viņu tā zemē dabūt; bet ir tas neizdevās,
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jo meita, to pamanīdama, satina galvu lakatā un jo stiprāki sta-

bulēs ieķērās. Tā viņa tur aizmiga un atmodās tikai tad, kad jau
visas raganas bija aizgājušas, tā kā baznīca no tām bija tīra. Viņas
mātes līķis bija uz mutes apgulies.

Meita mudīgi nokāpa zemē, izstāstīja visu notikumu savam

vīram un vēl daudz citiem cilvēkiem. Šie veceni nošāvuši ar su-

draba lodi, kurai bijuši iegriezti deviņi krusti, un aprakuši bez kāda

mācītāja kā suni. Bet zvaniķis un viņa sieva dzīvojuši ilgi laimīgi

un varbūt vēl tāpat dzīvo, ja nav nomiruši.
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