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Anti Ārnes pasaku tipi.

A. Burvības pasakas.

Pārdabīgais palīgs 4.

531. Gudrais zirgs. Puika dabūj brīnišķīgā kārtā tādu

zirgu, kas māk runāt. Puika iestājas pie viena ķeniņa_ die-

nestā un pārved tam ar zirga palīdzību skaistu_ ķēniņa

meitu. Gribēdams atjaunoties, vecais ķēniņš dabuj galu,

bet jauneklis nu apprecē pārvesto ķēniņa meitu un paliek

pats par valdnieku. Šī pasaka ir stipri samaisījusies ar 314.,

550. un 554. numuru. (Grimm 126. Bolte und Polīvka, 111,

18—37). Tāda pasaka ir labi pazīstama tāpat rietuma

Eiropā, kā arī pie latviešiem, leišiem, krieviem, samiem,

igauņiem un lībiešiem.

532. Zirgs par palīgu. Jauneklis dabūj zirgu, kas māk

runāt. Tas nu dod jauneklim padomu neko citu nerunāt ka

tikai: „Es nezinu". Ar sava zirga palīdzību viņš cīnās ar

pūķiem un atsvabina no tiem ķēniņa meitas. Tāpat viņš
uzvār arī ķēniņa ienaidniekus karā. Ērmotās runās dēļ visi

viņu natūra par muļķi, bet pēdīgi izrādās, ka viņš ir liels

varonis. Šī pasaka ir labi pazīstama pie latviešiem, leišiem,

krieviem, somiem, igauņiem un lībiešiem.

533. Zirga galva, kas runā. Kalpone pavada ķēniņa
meitu ceļā uz viņas brūtgānu. Ceļojot, kalpone uzspiež ķē-

niņa meitai mainīties ar drēbēm. Kalpone nu izdodas par

ķēniņa meitu, bet pēdējai ir jāpaliek šai par kalponi. Atī

ķēniņa meitas gudrais zirgs, kas pratis runāt, tiek nokauts

un viņa galva uzkārta uz sētas staba. Ķēniņa meitai garām

ejot, zirga galva tomēr vēl runājusi, un reiz arī jaunais

ķēniņš noklausījies to sarunu, caur ko noziegums nācis gai-
smā (Grimm, 89. Bolte und Polīvka, 11, 273—285)._ Šī pa-

saka ir labi pazīstama rietumu Eiropa, sevišķi pie vāciešiem,
arī pie poliem un krieviem. Turpretī pie leišiem un lībie-

šiem nav viņa nemaz atzīmēta. Pie igauņiem un somiem ir

šī pasaka uzrakstīta tikai pa vienam variantam. Tā nu arī

varam saprast, ka šī pasaka ir mums līdz šim tikai divos

stipri sabojātos variantos pazīstama.
534.—539. nav katalogos atzīmēti.

540. S_u nsjū r ā. Viens vīrs grib jūrā noslīcināties, bet_ tur ga-

dās viens suns, kas viņu izglābj no nāves. Suns izrādās par

apburtu ķēniņa dēlu, ko tad izglābtais vīrs atsvabina no

burvības. Šādas pasakas, kā liekas, nav leišiem, lībiešiem
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un igauņiem, kamēr pie somiem ir atzīmēti tikai divi va-

rianti. Lercha-Puškaiša krājumā ir sastopams tikai viens

sabojāts variants, kas ir pieskaitāms pie šā numura.

541 —544 nav atkal katalogos atzīmēti. Še varētu varbūt

ievietot latviešu pasakas par dažādiem zvēriem un kusto-

ņiem, kas ir cilvēkiem par palīgiem, bet mums pazīstamām

pasakām trūkst variantu, kādēļ tās jāpieskaita pie izjē-
mumiem.

545. A. Ka ķ a pils. Nabaga tēvam mirstot, dēls manto govi,
bet meita kaķi. Kaķis noņem vienam milzim pili, atdod to

nabaga bārenei un izgādā tai vēl ķēniņa dēlu par vīru. Lai

gan pie somiem un igauņiem šī pasaka nav reta, tomēr lie-

kas, ka leišiem un lībiešiem tādas nav. Pie latviešiem ir

mums līdz šim tikai divi varianti pazīstami.

545. B. Runcis zābakos. Tēvs mirdams atstāj gudrajiem
dēliem savu māju un citas mantas, bet muļķītim tikai kaķi.
Šis kaķis, pēc variantiem arī lapsa, gādā nevien muļķītim
pārtiku, bet sūta arī ķēniņam sava „ķēniņa" vārdā kādas

dāvanas. Kad ķēniņš brauc kaķa kungu apmeklēt, tad kaķis
samāca visus ganus, lai tie stāstās par viņa kunga ganiem.
Tad kaķis jeb lapsa noņem burvim, velnam, raganai jeb
čūskai lepnu pili, ieved tur savu kungu, kur tad tiek pārve-
sta arī ķēniņa meita (Bolte und Polīvka, I, 325—334). Lai

arī šī pasaka ir jau Itālijā agrāk uzrakstīta, tomēr tagadējā
veidā viņa ir izplatījusies no Francijas (skat. levads, 91.1. p.).
Kā jau jaunāku laiku modes pasaka, viņa ir izplatījusies pa

visu Eiropu un ir labi pazīstama nevien latviešiem, bet ari

viņu kaimiņiem.
546—549 ir atkal katalogos tukšie numuri.

550. Zelta putns, brīnuma zirgs un skaistā ķē-

niņa meita. Ķēniņa dārzā zūd zelta āboli. Visi trīs ķē-

niņa dēli, cits pēc cita iet ābolus sargāt, bet tikai pēdējam,
muļķītim, izdodas izzināt, ka zelta putns pa naktim zog tos

ābolus. Nu iet dēli zelta putnu meklēt. Gudrie dēli izmeklē-

jas par velti, bet muļķītis ar vilka jeb lapsas palīdzību dabūj
zelta putnu, brīnuma zirgu un arī skaisto ķēniņa meitu. Brāļi

no skaudības nokauj muļķīti un izdodas paši par atradējiem.
Vilks jeb lapsa tomēr atdzīvina nokauto brāli un pēdīgi nāk

patiesība gaismā (Grimm 57. Bolte und Polīvka, I,

503—515). Pie šā paša numura pieder arī Tūkstoš un vie-

nas nakts pasaka par bulbula putnu. Šī pasaka ir stipri sa-

maisījusies ar 531. un 551. numuru. Viņa pieder pie populā-
rām latviešu pasakām un ir labi pazīstama nevien vispārīgi

Eiropā un rietumu Āzijā, bet arī sevišķi pie latviešu kai-

miņiem.
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551. Dēli meklē_ tēvam brīnuma zāl es. Trīs dēli

izceļo meklēt tēvam brīnuma zāles (dzīvības ūdeni jeb zelta

putnu, kas ar dziedāšanu izdziedējot slimības). Abi gudrie
dēli nekā neatrod, bet trešajam, muļķītim, izdodas ar ērgļa

(pundura, vilka jeb gudra zirga) palīdzību atrast meklējamās
zāles. Brāli nokauj muļķīti, pajem viņa uzmeklētās zāles un

izdodas paši par atradējiem. Ērglis jeb vilks atrod nokauto

muļķīti, atdzīvina to un tā beidzot noziegums nāk gaismā
(Grimm 97. Bolte und Polīvka, 11, 394—401). Šī pasaka ir

stipri samaisījusies ar 400., 531. un 550. numuru. Šas pa-

sakas motīvi ir ļoti veci un sastopami pie dažādām tautām.

Jaunā veidā ir šī pasaka gandrīz tik pat plaši izplatījusies,
kā viņai ļoti līdzīgā 550. pasaka.

552. Zvēri par svaiņiem. Tēvam pazūd trīs meitas.
Brālis iet meklēt, kur palikušas viņa māsas. Izrādās ka tās

ir apprecējuši trīs zvēri (lācis, vilks, lauva, ērglis, līdaka un

citi līdzīgi, daži ar brīnišķīgiem nosaukumiem, p. p. lekšķa-

vas ķēniņš). Šie svaiņi palīdz sievas brālim apprecēt skai-

stu ķēniņa meitu. Dažreiz visi ar kopējiem spēkiem noga-
lina velnu un tad tiek atburti arī zvēri, kas izrādās par ķē-

niņu dēliem. Šī pasaka ir sevišķi samaisījusies ar 302. nu-

muru. Pie latviešiem, kā arī pie igauņiem un somiem viņa
ir ļoti populāra.

553. Krauklis par palīgu. Jauneklis grib šaut vienu lielu

kraukli, bet nenošauj. Nu krauklis viņam palīdz izglābt
vienu ķēniņa meitu. Nesagrozītā veidā šī pasaka, kā liekas,

nav sastopama ne pie latviešiem, ne igauņiem, ne lībiešiem,

ne leišiem. Arī pie somiem ir atzīmēti tikai trīs varianti.

Pasakas motīvi tomēr latviešiem nav gluži sveši, tikai ir sa-

maisījušies ar 300., 301., 313. un dažiem citiem numuriem.

554. Pateicīgie kus-toņi. Jauneklis apžēlo dažādus ku-

stoņus (skudres, bites, zivis, putnus) un tā iemanto viņu
pateicību. Ar šo kustoņu palīdzību viņš un izpifda trīs

grūtus uzdevumus (izkuļ daudz labības, uztaisa brīnuma

tiltu, uzceļ baznīcu, pārved skaistu ķēniņa meitu, uzmeklē

jūrā noslīkušu gredzenu un tiem līdzīgus). Pēdīgi viņš ap-

precē kunga jeb ķēniņa meitu (Grimm 17. un 62. Bolte und

Polīvka. I, 131—134. 11, 19—29). Šī pasaka ir labi pazīstama
arī pie krieviem, poļiem, somiem, igauņiem, lībiešiem _un
leišiem. Pie latviešiem viņa tomēr liekas būt populārāka
nekā pie viņu kaimiņiem.

555. Zvejnieks un viņa sieva. Nabaga zvejnieks_ iz-

zvejo zelta zivtiņu, kas apsolās visu izpildīt, ko viņš veļās,

ja viņu atlaiž vaļā. Zvejnieka sieva nu grib vispirms būt par
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mājas saimnieci, tad par muižnieci, tad par ķēniņieni. Viss

tas ari tiek izpildīts. Kad nu viņa grib tapt par debess un

zemes valdītāju, tā visa bagātība pazūd un viņi paliek atkal

par nabaga zvejniekiem (Grimm. 19. Bolte und Polīvka,

I, '138—148). Šī pasaka ir pazīstama tāpat pie latviešiem,

kā arī pie leišiem, poļiem, krieviem, somiem, igauņiem un

lībiešiem. Pie igauņiem, kā liekas, viņa ir biežāki uzrak-

stīta kā pie citām kaimiņu tautām.

556—558 ir atkal tādi numuri, kas katalogos ir vēl tukši. Tur

var ievietot dažas latviešu pasakas par dažādiem laimes

zvēriem, bet tās visas ir tikai retas pasakas bez variantiem.

559. Mēslu vabules. Ķēniņa meita ir apsolīta tam par

sievu, kas viņu iesmīdinās, bet nevienam tas neizdodas.
Beidzot iet arī viens, par muļķīti turētais trešais dēls. Viņš

apžēlo dažādus kustoņus (mēslu vabules, peles, vēžus v. c.)
un iemanto viņu pateicību. Šim nu arī izdodas ar kādiem

jokiem iesmīdināt ķēniņa meitu. Vecais ķēniņš tomēr grib
labāk atdot meitu citam ķēniņa dēlam, nevis muļķītim. Par

trim dienām viņš nu liek izmēģināt, kurš precinieks meitai

labāk patiks. Kustoņi, sevišķi mēslu vabules, nu nāk muļ-

ķītim palīgā un padara ķēniņa dēla gultu netīru un smirdošu.

Tā nu muļķītis dabūj ķēniņa meitu. Šī pasaka ir pazīstama
arī pie latviešu kaimiņiem, sevišķi pie igauņiem un somiem.
Šim numuram ir drusku līdzīga viena nerātna pasaka par
mēslu vabuli, vardi un piedzērušu sievieti. Šo pasaku var

pieskaitīt arī pie nerātnām anekdotēm.

Pārdabīgafs priekšmets 1.

560.—568. Pārdabīgais priekšmets tiek varonim

nojemts, bet tas to iegūst atkal atpakaļ.

560. Čūskas gredzens. Nabagu vecāku dēls nopērk par

dārgu naudu suni, kaķi un čūsku, par ko tēvs jeb māte ir

ļoti dusmīgi. Bet no čūskas dēls dabūj tādu gredzenu, ar ko

tiek izpildītas visas viņa vēlēšanās. Viņš paliek ļoti bagāts

un apprecē paša ķēniņa meitu. Šī nu dabūj brīnuma gre-
dzenu rokā un pārceļas ar visām bagātībām pie sava agrākā

drauga. Izglābtais suns ar kaķi grib savam kungam palī-

dzēt, aizceļo pie aizbēgušās ķēniņa meitas, nozog gredzenu

un pārnes to atkal viņa īpašniekam. Tā liekas būt sena

indļešu pasaka, ko budisti izmantojuši savas mācības po-

pularizēšanai (skat. levads). Uz rietumiem viņa ir pārnā-
kusi caur Krieviju un Vidus-jūras piekrasti. Plaši pazīstama

viņa ir pie krieviem, poļiem, somiem un igauņiem. Latvieši

ir to mantojuši laikam no krieviem, lai gan še netrūkst ari

rietuma Eiropas elementu.
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1. Gudrais zirgs.

1. A. 531. 328. 570. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, IV,

219 (57, 1).

Vienam tēvam septiņi dēli: seši gudri, viens muļķis. Tēvs

bija loti nabags, tādēļ sacīja uz saviem dēliem: „Nu, jūs seši, cita

pasaulē paši pelnīties, man nav tikdaudz pie rokas — visus uztu-

rēt; tik muļķītis paliks mājā."

Bet muļķītim tas nav pa prātam; viņš saka: „Ko tie seši bez

manis izdarīs? Ja neiešu līdz, labi nebūs!"

„Lai arī iet visi septiņi!" tēvs beidzot apdomājās. Un tā nu

šie aiziet. let, iet —uz vienu reizi satiek lepnu kungu. Vai ne-

varot visi septiņi pie viņa par kalpiem līgt? tā kungs uzrunā.

„Kālab nē? Tādēļ vien jau pasaulē nācām: darbu meklēt."

Labi. Un tā kungs tūliņ izvilcis tādu zīmīti, uzrakstījis kaut

ko sacīdams: „Eita pa šo teku, tur viņpus meža būs muiža; no-

dodiet tur manai sievai, ka esmu salīdzis jūs par kalpiem; tik

citam šo zīmi nerādiet!"

Lepnais kungs aiziet tālāk; bet brāļi sāk gudrot, kas tai zīmē

varētu būt? „Cik nelabi, ka mēs neviens nemākam lāsīt!"

„Kā?" muļķītis iesaucās, „kas to teica, ka neviens nemāk?

Dodiet šurp — izlasīšu desmit reiz, ja vajadzīgs!"
Šie dod arī.

~Are! vai netiecu, ka bez manis nekur netiksit? Skat, kas
tai zīmē ir! Te jau rakstīts, lai muižā mūs nokauj un pats rak-

stītājs nav vis nekāds kungs, bet velns! Re nu, kā jūs būtu

iedzīti dimbā bez manis!"

„Vai akls!" šie nu arī atplēš mutes, ko nu darīšot?

„Ko_ darīsim? Darīsim tā: to zīmi iznīcināsim un tad ierak-

stīšu citā zīmē, ka velns pavēlējis velna mātei mums katram kuli

naudas dot un septiņus zirgus, bet labus zirgus; jāsim jāšus pa-
sauli redzēt."

Labi! Tā izdarījuši. Velna māte gan brīnījusies, brīnījusies,
kas velnam uz reizi prātā iešāvies savu labumu izšķiest, bet rak-

stīts ir — jādod. Nu sabērusi zeltu zeptiņās kulēs, atdevusi to

pa priekšu un tad sākusi zirgus vest ārā. Seši zirgi bijuši vareni,
bet septītais — tāda ķēvele tikai. Kas to ņems? Neviens ne-

atsaucas. Un ko domāt? — beidzot labie brāļi uzspieduši muļ-
ķītim šo nātna ķēvi. Muļķītis atmet ar roku — lai jau — gan iz-

tikšot!

Zināms, citi brāļi uz saviem ērzeļiem aiziet kā vēji; bet muļ-
ķītis, nabadziņš, nekur patikt. Šie jau gabalā — muļķītis tepat

vel mežmalā.
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Pa to starpu velns pārradies savā muižā un_ pirmais vārds:

vai septiņi brāļi nokauti? Nē, neesot! Tā un tā taču esot rak-

stīts bijis: lai zeltu dodot, lai zirgus dodot, kā tad ies kaut?

To padzirdējis, velns tīri ārprātā un tūliņ savam zirgam mu-

gurā — brāļiem pakaļ.

Muļķītis, gar '.mežmalu čūrodamies, nezin kā uz vienu reizi

izdzirdējis: briesmīgs troksnis aiz muguras — paskatās: velns

uz sava ērzeļa. Ko nu? Vadzi, šis sāk jau drebēt. Bet ķēvīte
mierina: „Nekas, nekas, lai tik gudrie brāļi savas ādas sargā;

mēs paslēpsimies biezumos, velns ātrumā aizskries garām, jo

tik tuvu pie muižas neiešausies prātā meklēt."

Labi! šie abi, paslēpušies, stāv saliekušies un velns pilnā

spēkā aizpūš garām. Tomēr brāļiem šoreiz izlaimējies: bija

iegriezušies jau vienā citā muižā un salīguši par kalpiem.

Necik ilgi velns bešā jāj atpakaļ un var jau redzēt —
zils no

dusmām, ka neizdevies panākt. Pēc tāda brīža velns nozudis un

nu muļķītis ar savu ķēvi čunčina atkal uz priekšu.

Nezin — trešā dienā, vai vēl vēlāk — muļķītis ar savu ķēvi
arī ieronas tai pašā muižā, kur brāļi. Salīgst arī strādāt. Bet

otrā dienā kungam brīnum muļķītis iepatīkas; viņš to labāki iecel

par sulaini. Tas nu bija brāļiem kā dadzis. Un ko domāt?
—

tie

nebēdnieki sagudrojuši muļķīti pie kunga apmelot: lai sūtot muļ-

ķīti uz velna muižu pēc zelta putniņa; esot lielījies sen dienām to

nozagt.
Kas kungam par bēdām? Sūta arī. Bet muļķītis skaidri na-

gos; labi zitr, ja muižā rādīsies, velns paņems kā zemeni. Viņš

raud. Te ķēvīte uzprasīs: „Kas nu par vainu?"

„Tā un tā!" muļķītis izsūdz.

„Ak tu manu dieniņu! Lai brāļi melo! Nebēdā neko, kāp

man mugurā — es putniņu gādāšu!"
Un tā arī bijis. Muļķītis palicis mežmalā, ķēvīte —kā to da-

rījusi, kā ne — pienes putniņu taisni klāt. Pārjās nu pie kunga:

kungs apķer muļķīti: „Vai akls! Tu esi gan vīrs!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? — pēc

tāda laika atkal sagudrojuši: muļķītis esot lielījies velna muižā

zelta putniņa būrīti arī vēl nozagt, lai tik sūtot pakal!
Kas kungam? Sūta arī. Bet muļķītis raud un sūdz atkal

savai ķēvei.
„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Kāp man mugurā —es būrīti

gādāšu!"_
Un ta arī bijis. Muļķītis palicis mežmala, ķēvīte — kā to

darījuši, kā ne — pienes būrīti taisni klāt. Pārjās nu pie kunga:

kungs apķer muļķīti: „Vai akls! Tu esi gan vīrs!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? — pēc
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tāda laika atkal sagudrojiiši: muļķītis esot lielījies velna muiža

pašu velnu nozagt, lai tik sūtot pakaļ!
Kas kungam? Sūta arī. Bet muļķītis raud un sūdz atkal

savai ķēvei.

„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Parunā tik kungam zārku ar

divām stiprām dzelžu stīpām — brauksim velnam pakaļ!"

Muļķītis parunā kungam tādu zārku; kungs ar mieru tūliņ.

Otrā dienā ķēve aizvelk zārku velna pils priekšā. Velns

ārā: kas tur esot?

„Esmu eņģelis no debesim!" tā muļķītis izskaidro
L

„Dievs

tev apsolīja vienu cilvēka dvēseli šinī zārkā, bet tev janak iegul-

ties, vai nav zārks par īsu?"

Velns tādus priekus padzirdējis, tūliņ slaukt! zārkā iekša.

Bet muļķītis klaukt! uzsviež zārkam vāku virsū un pārmet dzelžu

stīpas vienā galā, otrā galā. Velns spārdās kā traks pa iekšu,
bet nelīdz, ķēve velk pie kunga. Kungs iznāk pretim: „Tu, muļ-

ķīti, esi gan vīrs! Met to velnu ar visu zārku dīķī, lai slīkst!

Bet no šīs dienas tev nekas vairs nav jāstrādā; ēd manu maizi

vesels!"

Tas brāļiem vēl vairāk iekož sirdī. Un ko domāt? — pēc

tāda laika tie iemelš kungam: muļķītis esot teicis — bez darba

nevarot izciest; viņš varot visus zaķus sasaukt kopā, ja tik to

liekot.

Kas kungam? Lai sauc; gribot redzēt. Muļķītis ieiet pie
ķēves un raud atkal.

„Nebēdā neko, lai brāļi melo! Parunā tik kungam divas sta-

bulītes: vienu zelta, otru dimanta; uzpūti ganībās zelta stabu-

līti: tūliņ saskries. Bet ja tev kāds nāktu zaķus pirkt, pārdodi

labprāt; tik neļauj mājā nest, uzpūti dimanta stabuli, gan zaķis
spruks atpakaļ!"

Labi! Muļķītis ieiet pie kunga: lai dodot tādas un tādas sta-

bulītes, tad sasaukšot zaķus. Kungs iedod. Muļķītis iziet ganī-
bās un sāk stabulēt. Ak tu manu dieniņu! kā uzpūtīs zelta sta-

bulīti, sanāks zaķi kā dūmi un nu šis gana. Te iznāks kunga vie-

nīgā meita pie zaķu gana un kaulēsies vienu zaķi pirkt! Muļķī-
tis pārdod arī; bet par dārgu naudu. Kunga meita paņem vienu

zaķi, ietin drānā un ies uz mājām. Līdz labi pie vārtiem — muļ-
ķītis uzpūš dimanta stabuli: tā zaķis meitai no drānas ārā un at-

pakaļ, ko tik māk.

Necik ilgi — iznāk pats kungs vienu zaķi pirkt; cik gribot?
..Ko es tur varu gribēt? Nogriez vienu gabalu no šīs maitas,

kas tur dīķmalā guļ, un apēd, tad būsi aizmaksājis."
Labi! Kungs nogriež gabaliņu no maitas un apēd, muļķītis

atdod zaķi. Bet līdz kumigs labi pie vārtiem — muļķītis uzpūš

dimanta stabuli, zaķis nāk griezdamies atpakaļ.
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Tas gudrajiem brāļiem atkal skauda: nekā un nekā muļķī-
tim pietikt.

„Pag!" viņi sagudro, „ieshn pie kunga un teiksim, ka muļķītis

spēj pilnu maisu ar valodu pierunāt."
Labi! Kungs, to padzirdējis, atsaka tā: „Rītu saaicināšu pilnu

pili ar viesiem un tad likšu muļķītim ienākt, lai pierunā pilnu maisu

ar valodu."

No rīta sanāca pasauls viesu, Kungs iesauca muļķīti, lai nu

pierunājot maisu pilnu ar valodu, viņa viesi arī gribot redzēt.

Labi! Muļķītis paņēma maisu un sāka runāt: „Mēs bijām

septiņi dēli. Tēvs sūtīja mūs pasaulē papelnīties. Atnācām šinī

muižā. Te tiku par sulaini, mani citi brāļi par kalpiem. Bet brā-

ļiem tas skauda; tie iemelsa kungam, ka spēju velna muižā zelta

putniņu, būrīti un pašu velnu nozagt. Kungs ticēja brāļiem un

pavēlēja man to darīt. Izdarīju. Bet brāļiem vēl nepietika: es

varot vēl zaķus sasaukt. Labi! sasaucu arī. Bet nu kunga meita

iznāca vienu zaķi pirkt; pārdevu par dārgu naudu. Pēcāk iznāca

pats kungs arī vienu zaķi pirkt, bet tam ātrāki nepārdevu, kamēr

maitas "

„Klusi!" kungs uzsauca, „nu jau maiss pilns, nerunā vairs!"

Kungs bija tādēļ apsaucis muļķīti, lai viesi nedabūtu zināt,
ka viņš maitas gaļu ēdis.

Bet viesi, to dzirdēdami, brīnum uzteica muļķīti par tādiem

darbiem- viņš esot izpelnījies vairāk, nekā kungs spējot samak-

sāt; bet viņa brāļi esot padzenami, tie nederot ne velnam.

„Labi!" kungs atteica, „es tos brāļus padzīšu ari; bet tev,

muļķīti, atdošu savu meitu par sievu."

Tā notika. Brāļi aizgāja ar garu degunu; bet muļķītis, tas

ietika tādā laimē, ko nebij ne sapņojis.

2. A. 531. 550. H. Skuj i n §, Andrs Ziemelis, no 55. g. vecas

K. Ciru 1 c s Smiltenē.

Tēvam bīši trīs dēli. Abi vecākie bīši prātīgi, bet jaunākais
bīš pavieglis un šo tāpē iesaukuši par Muļķīti. Tēvam bīši kvieši,
bet katru nakti vienc zadzies pie kviešim un izkārnīš gubas.
Pirmo nakti tēvs licis vecākam dēlam, lei šis vaktējot gubas.
Vecākais dēls vakarā izgāš gan no mājas un sacīš, ka šis iešot

uz tīrumu kviešu gubas vaktēt, bet negāš vis vaktēt, aizgāš uz

nāburgim pie savas brūtes. Tēvs gāš rītīnā skatīties un akai

redzēš, ka gubas izkārnītas. Šis nu prasīš vecākam dēlam, vai

esot ar ko manīš, bet vecākais meloš, ka nekā neesot rnanīš.

Otru nakti tēvs stellēš vidējo dēlu kviešu gubas vaktēt. bet

šis ar akai izdarīš tāpat, kā vecākais un nekā nenovaktēš.
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Trešo nakti tēvs stellēs Muļķīti vaktēt un Muļķīts aizgāš ar',

ielīdis kviešu gubā un vaktēš. Ap pusnakti pienācis varēn smuks

sirms zirgs un sācis ēst kviešus. Nu Mulķīts sakrepīš zirgu pie

krēpēm cie un nelaidis vais vaļā. Ta uzlēcis zirgam mugurā,

aizjāš uz māju un ielicis zirgu būdā un gāš akai apakal un vaktēš

pa jaunu. Pēc tāda luga akai atskrēš otrs tāds pats sirmis un

sācis ēst kviešus. Mulķīts šo ar sakrepīš pie krēpēm un aka!

aizjāš uz māju un nolicis pirmām līdzās. Ta Mulķīts akai nācis

apakaļ un vaktēš pa jaunu. Pēc kāda luga atnācis Garausīts,

pinkainu garu villu un garām ausim un tāpē ar šo iesaukuši par

Garausīti, un sācis akai ēst kviešus. Nu Mulķīts akai sakrepīš

Garausīti pie krēpēm, aizjāš uz māju un nolicis abim sirmim lī-

dzās.

Muļķīts baros savus trīs zirgus un nevienam pašam ar nestā-

stīš, ka šim tādi zirgi ir. Bet abi vecākie izokšerēši, ka Muļķīšam
ir trīs zirgi. Nu šie abi nosprieduši, ka zirgi jāinozogot, jāaiz-
vedot uz tirgu un jāpārdodot. Abi vecākie brāļi ar tā izdarīsi.
Šie nozaguši Muļķīšam abus sirmus un aizjāsi.

Ka no rītīna Muļķīts cēlies un gāš zirgus barot, ta tik uzgā-

jies, ka abu sirmu vais nav un būdā tik vairs Garausīts vie ir.

Nu Mulķīts bīš varēn bēdīgs un nezināš vais no lielām bēdām,

ko iesākt. Bet Garausīts sācis mierināt Muļķīti un sacīš, lei šis

kāpot vie šim mugurā, gan jau panākšot abus zagļus. Nu Muļ-

ķīts kāpis Garaušam mugurā un aizjāš. Kā ta, drīz vie Muļķīts
panācis abus brāļus ar šā sirmim un gribēš ņemt šiem sirmus no,

bet brāli pēdīgi Muļķīti pierunāši, sak\ ko šis ar div' zirgim
darīšot, labāki vedīšot uz tirgu un pārdošot, gan jau šim pietik-
šot no Garausīša vie. Pēdīgi nu Muļķīts pielaidies ar un visi trīs

jāši uz tirgu.

Visi trīs iejāsi svešā pilsētā, kur toreiz tirgus bīš. Bet tai pil-
sētā bīš tāds likums, ka nevienam nav brīv ne pārdot, ne pirkt,
kamē ķēnīc nebīš sev nopircis vai pārdevis. Drīz vie ķēnīc nācis

pa tirgu un uzskatīš Muļķīša sirmus. Ķēniņam sirmi varēn iepa-
tikušies un šis nopircis abus sirmus. Bet kā nu Muļķīts atdevis

ķēnīnam abus sirmus, ta šie neganti spēruši un koduši un nevienc

pats ar' vais nedrīkstēs šiem tūlumā iet. Nu ķēnīc saucis Muļķīti,
lei šis savaldot sirmus. Kā Muļķīts saņēmis pavadas, tā abi sirmi

vairs ne ausu nepakustināsi. Nu ķēnīc neatlaidies, lei Mulķīts
nākot šim līdz par staļļa puisi. Bet Muļķīts sacīš, ka šis vienc

vie neiešot, ja Garausīti ar ņemot līdz, ta gan. Nu labi, ķēnīc

veleš, lei ņemot Garausīti ar līdza un nu visi gāši uz ķēnīna pili.
Muļķīšam gāš ķēnīna dienastā labi, darbs šim kaulus nelauzis

un Garausīts šim iedevis vienu ugunc spalvu un kā Muļķīts iz-

vilcis spalvu no ķešas, tā visa istaba tūlī spīdēsi kā saule. Bet

citi staļļa puiši noskatīšies, kāda Muļķīšam ugunc spalva un ap-
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melosi Muļķīti ķēnīnam, ka šis zinot, kur pats uguncputns esot

un ka Muļķīts varot dabūt uguncputnu rokā. Nu ķēnīc saucis

Muļķīti pie sevis un sacīš šim, lei dabūnot pašu uguncputnu
rokā un ja nē, ta šim galva būšot nast (nost). Nu Muļķīts nobē-

dājies. Viņč jau nemaz nezināš, kur tāds uguncputns ir un kā to

var dabūt rokā. Muļķīts aizgāš uz stalli pie Garausīša un stā-

stīs šim, kas nu esot par lietu. Garausīts nu stāstīš, kā lei Muļ-

ķīts darot un kur šis putnu dabūšot cie. Lei nu Muļķīts ejot pje
ķēnīna un prasot šim tik un tik dau auzu un vīni. Muļķīts gāš

pie ķēnīna un prasīš tikdau auzu, kā Garausīts šim vēlēš, un licis

visas tās auzas aizvest uz augsta kalna un nobārstīt. Tā nu Muļ-

ķīts pats vaktēš, kamē sanāk visunevisādīgi putni un visupēdīgi

uguncputns ar atnācis auzas knābāt. Nu Muļķīts šim piemānījies
klāt un noķēris. Nu Muļķīts bīš varēn laimīgs un stiepis ugunc-

putnu pie ķēnīna. Ķēnīc saņēmis uguncputnu un vienu lugu Muļ-

ķīšam bīš miers.

Bet drīz vie akai citi stalla puiši apmelosi Muļķīti, ka šis

varot pašu Saules meitu atvest. Nu ķēnīc saucis akai Muļķīti pie

sevis un vēlēš šim, lei atvedot Saules meitu, ja nē, ta šim būšot

galva nost. Nu Muļķīts varēn nobēdājies un gāš uz stalli pie

Garausīša un stāstīš šim, kas nu esot par lietu. Nu Garausīts akai

izmācīš, kā lei šis darot, ta varēšot dabūt Saules meitu rokā. Labi,

Muļķīts kāpis Garausīšam mugurā un šis šo pārnesis pār jūru
uz vienu tādu salu, kur trīs vakarus no vietas Saules meita nākusi

pār jūru uz savu telti. Nu Garausīts piekodināš Muļķīšam, lei

tik šis neapguļoties, ka Saules meita nākšot, tā varēn smuki dzie-

dāšot un šim ta varēn miegs nākšot. Nu Muļķīts ielīdis Saules

meitas teltī un gaidīš, ka šī nāks. Bet pirmo reiz Muļķīts ap-

gulies un nemaz neredzēš Saules meitas, ka šī atnākusi un aiz-

gāsi. Otru reiz Muļķīšam akai tāpat izdevies. Bet trešo reiz nu

Mujķīts saņēmies un vais negulēš. Kā nu Saules meita nākusi

dziedādama pār jūru un gribēsi nākt savā teltī iekšā, tā Muļķīts

šo noķēris pie bizas un nelaidis vais vaļā. Nu Muļķīts ar Saules

meitu uzsēdies Garausīšam mugurā un šis akai šos abus div pār-

nesis pār jūru pie ķēnīna.

Ķēnīc bīš varēn laimīgs un iemīlēs" Saules meitu. Bet šī akai

nevarēsi ķēnīna ne par ko ar ieraudzīt, jo šis bīš vecs un nejauks,

un sacīsi, ka šī nevarot pie šā iet, jo šai vaigot gredzenu, kas

esot šai jūrā, pie vienas salīnas palikuši. Nu ķēnīc akai saucis

Muļķīti pie sevis un vēlēš atnest Saules meitas gredzenus. Ja

Muļķīts nedabūšot Saules meitas gredzenus, tā šim galva nasi!

Nu Muļķīts varēn nobēdājies un gāš pie Garausīša pēc padoma.

Garausīts nu sacīš tā: mežā esot viena nostrāpēta valzivs un ta

esot vienu kuģi norijusi. Šī jau esot ilgi nostrāpēta un pati ar

mežu apaugusi. Tā valzivs zinot, kur gredzeni esot. Nu Mul-
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ķīts sameklēs valzivi un šī izgādāsi gredzenus un vienc asaris

tos atnesis. Nu Muļķītis atdevis gredzenus ķēnīnam, bet Saules

meita ar vē tagad negāsi pie ķēnīna un sacīsi, ka šī pie šā tikmē

neies, kamē šis būs palicis jaunc un smuks. Nu ķēnīc akai stel-

lēš ziņu Muļķīšam, lei nākot pie šā. Ka Muļķīts aizgāš pie ķē-

nīna, tā ķēnīc šim sacīš, ka lei gādājot šim jaunuma un smukuma

zāles.

Nu Muļķīšam bīšas akai nedienas. Viņč gāš pie Garausīša

pēc padoma. Garausīts nu izmācīš Muļķīti, kā lei darot. Muļ-

ķīts gāš apakal pie ķēnīna uini sacīš, kas esot darāms, kā varot

jaunc un smuks palikt. Nu ķēnīc ļāvis, lei Muļķīts rīkojas un Muļ-

ķīts tūlī licis novārīt vesalu katlu vāroša ūdenc un otru katlu

piena. Ka nu tas bīš novārīts, tā Muļķīts sacīš, lei ķēnīc pa-

priekšu lecot ūdenc katlā un ta piena katlā. Bet ķēnīnam bīš vai

nu bailes lekt, vai ar viņč neuzticējies Muļķīšam un viņč vēlēš,
lei Muļķīts lecot pirmais. Nu Muļķīts cieši vie skatījies uz Gar-
ausīša un lecis vārošā ūdenc katlā. Šis nu iznācis sveiks un vē-

sais no vārošā ūdenc un tā lecis akai piena katlā. Ka nu iznācis

no piena katla, tā bīš dikti smuks un dau jaunāks ar palicis. Nu

ķēnīc manīš, ka Muļķīts ritīgi vie sacīš, un vai ne vārda nesacī-

dams, tūlī pļāvies ūdenc katlā iekšā. Bet kā iepļāvies, tā ar

uzreiz bīš gatavs. Tā Muļķīts un Saules meita tikuši no nejaukā
ķēnīna vaļā.

Saules meita iemīlēsi Muļķīti un šie abi nodzēruši kazas.

Piezīme. Šo pasaku teicēja atcerējās no savas mātes, kas zinājusi daudz

pasaku stāstīt. Pasaku esmu uzrakstījis nesagrozītu. Andrs Ziemelis.

3. A. 531. 550. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Kādreiz dzīvojis turīgs zemnieks ar saviem trim dēliem; divi

no tiem bijuši gudri, bet trešais muļķis. Tomēr visi cītīgi kopā

strādājuši. Vienu gadu zemniekam auzas bijušas, ka prieks ska-

tīties, bet tikko jau sākušas mesties skaras smagumā, kad katru

nakti ticis kāds gabals no tām izmīņāts un noēsts. Tēvs nosprie-
dis, ka dēliem būs jāiet auzas sargāt. Labi! dēli ar to mierā.

Pirmo nakti gāja vecākais dēls. Viņš izdzird, ka kaimiņa
mājas dzied un spēlē. Tas tev nu vairs tukšā laukā stāvēs, ne

domas! Viņš aizgāja un nodzīvoja visu nakti kā kāzās. Pāriet

no rīta mājās, tēvs prasa, vai esot ar labi nosargājis. Kā tad

ne! bet nekā jau tur neesot ko sargāt. Kad rasa nokritusi, tēvs

gājis apskatīt laukus un ieraudzījis, ka šonakt vēl lielāks gabals
noēsts.

Neko darīt, nākošo nakti bija jāiet vidējam dēlam. Tas ar'

paklausa un aiziet, bet uz lauka garš laiks. Pāris verstes no viņa

mājam dzīvoja viņa brūte. Kā būtu, kad' pie viņas aizietu? Do-
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maja domāja — sadomāja un aizgāja. No rīta pārgāja mājas un

atkal teica, ka neko neesot redzējis.
Trešo nakti bij jāiet muļķītim auzas sargāt. Viņš aizgāja, no-

tupās aiz krūmiņa grāvmali un gaidīja auzu bridēju un ēdāju.
Nebija arī ilgi jāgaida, zeme sāka dunēt un bija dzirdama zirga

zviegšana. Muļķītis redzēja, ka auzu laukā ieaulekšoja melna

liela ķēve. Viņš nu nogaidīja, kad ķēve bija pilnā ēšanā, piela-

vījās tai klāt un ieķērās astē. Gan ķēve lūdzās, lai laižot viņu

vaļā, bet muļķītis šoreiz to nepaklausīja. Ķēve solīja dot muļķī-
tim trīs zirgus, un apsolījās arī nekad vairs nepostīt nevienam

laukus. Par tādu algu muļķītis to arī atlaida.

No rīta tēvs iznāca apraudzīt dēlu, vai šis neguļot, bet muļ-

ķītis nāca ar trim zirgiem pretim — divi bija lieli skaisti, ka spī-
dēja vien, bet trešais bija kuprītis, mazs. neglīts. Muļķītis teica,
ka tos divus pārdošot, bet kuprīti paturēšot vienmēr pie sevis.

Aizveda arī tos uz tirgu, tūlīt kāds kungs klāt un nopērk abus

zirgus. Viņš gribēja arī trešo nopirkt, bet muļķītis turēja savu

vārdu un to nepārdeva. Beidzot kungs lūdza, lai muļķītis nākot

viņam līdz uz pili par zirgu puisi. Muļķītis to arī apsolīja, viņš
tikai pārveda tēvam naudu un pateica, ka ejot pelnīties.

Jājot pie kunga, viņš uz ceļa atrada dimanta spalviņu. Dzīve

pie kunga muļķītim bija laba. Viņam tika doti sērkociņi un sve-

ces ko vējlukturī likt, ejot zirgus kopt. Bet būdams taupīgs, viņš
dotās mantas neizlietoja un vienmēr, kad nakti pie zirgiem gāja,

viņš ņēma līdz savu dimanta spalviņu. Par to viņu citi kalpi

apsūdzēja kungam, ka zirgu puisis gribot aizdedzināt pili, vien-

mēr ņemot līdz atklātu uguni, bet ne sveces. Kungs pavēlēja

kalpiem zirgu puisim atņemt šo spožo spalviņu, bet tas tiem ne-

izdevās. Muļķītis bija apgulies ar visām drēbēm, un kad pie viņa

piedūrās, viņš uzmodās un domāja, ka aizgulējies, tūlīt šāvās

augšā un gāja pie zirgiem. Kalpi kungam pateica, ka nebijis

iespējams viņu gribu izvest, un kungs tūlīt steidzās iet noska-

tīties.

Otrā rītā viņš aicināja zirgu puisi un teica, lai atdodot di-

manta spalviņu un sacīja, ka viņu uzskatot par burvi. Viņam

vajagot atvest kādu princesi par sievu.citādi galvu nocirtīšot.

Muļķītis aizgāja pie sava zirdziņa un sāka raudāt. Zirdziņš, to

redzēdams, sāka runāt cilvēka balsī, lai jau daudz nebēdājot,

vajagot tik dabūt desmit spaiņu medus un vienu spaini piena. Tad

lai visu to aizvedot pie pirmās upes, kas būšot ceļā, un tur lai

noliekot un uzceļot no zīda drānas būdiņu, kur princesei atpūsties.

Kungam tik daudz medus nebija, viņš deva naudu, lai muļķītis
brauc uz tirgu un tur vajadzīgās mantas sapērk. Muļķītis no-

pirka divdesmit spaiņu medus un paņēma divus spaiņus piena
līdz, vēl zīda drānu un dēlīti galda taisīšanai.



Muļķītis ar savu zirdziņu devās ceļā, drīz arī viņi sasniedza

upi. Zirdziņš piekodināja, lai visu labi ātri sarīkojot, jo ap pus-

dienas laiku nākšot no upes princese, tikai lai pats neliekoties uz

ausi. Muļķītis uzcēla zīda būdiņu, uztaisīja galdiņu, uzlika medus

un piena spaiņus uz tā, izgāja ārā un nu gaidīja. Bet princese
nenāca un saulīte bija tik karsta, ka drīz muļķītim uznāca miegs

un tas aizmiga.
Pa to laiku bija atnākusi princese, nosmēķējusi medu un aiz-

gājusi, atstādama muļķīša rokā zaļu lapiņu. Pret vakaru at-

skrēja zirdziņš kuprītis. Kad tas dabūja zināt, ka viņa saimnieks

bijis aizmidzis, Viņš sabāra to un sadusmojās. Bet kad muļķītis
to lūdza, lai palīdz, beidzot viņš arī deva padomu vēl rītu mē-

ģināt tāpat.
Nākošā dienā atnāca atkal princese. Muļķītis nogaidīja iz-

devīgu brīdi un to satvēra. Princese gan iekliedzās, bet tūlīt

sniedza sev līdz atnesto sārto puķi, teikdama, ka nu taču esot

reiz savu princi sagaidījusi. Muļķītis viņai pateica, lai nesaucot

šo par princi, esot tikai barga kumiga zirgu puisis. Bet princese

savukārt atkal izstāstīja, ka šis bargais kungs esot viņas tēvs un

tikai ar viņas gribu viss tas tā esot noticis. Viņa tikusi apburta

un tikai par pusdienas laiku tā varot būt savā īstā izskatā. Viņa

jau sen esot meklējusi pa malu malām sava prinča, bet nu tik

>viņai beidzot tas izdevies.

Pret vakaru atskrējis zirdziņš, galvu pacēlis, tas sācis klau-

sīties. Izdzirdis būdiņā abu jauniešu sarunu, viņš sāka zemes

'kārpīt un bubināt. To izdzirda muļķītis, tūlīt ar savu brūti stei-

dzās ārā; viņš uzsēdināja princesi uz zirdziņa kuprainās muguras

un pats gāja kājām to pieturēdams. Nakti viņi sasniedza pili.
Visa viņa bija vienās sēru ugunīs un palagos tērpta. Ķēniņš bija

miris un visu savu mantu bija atstājis savam zirgu puisim. Ķē-

niņu apbedīja ar lielu godu un drīz pēc tam jaunais pāris dzēra

spožas kāzas, kur arī tēvs un brāļi tika aicināti.

4. A. 531. 550. Teic ē j s J. Skvarčinskis Daugavpilī. Latvju
kultūras kr.

Zemnīka sīvai pīdzvma bārus, puika. Tāvs ar muoti, kaut

beja nabogi, tūmār atvedja rogonu pabārt, kas dālam sagaidāms.
Rogona pasavēra acīs un pasacīja tai: „Tys puika ir Jūti laimīgs

un jis dabuos sovu laimi rūkuos, es jam tūlaik vēl īduovvnuošu

lobu moziņu zyrgu, ar kuru jis tik uotri skrīs, ka nivīns juo na-

varēs sakērt!"

Tad rogona aizguoja. Zeminīks suoka audzēt sovu vfnīgū

dālu. Kad dāls jau beja lels, viņam īsagribēja aizbraukt pa-

meklēt sovas laimes un tai jis aizbraucja. Ceļā jis satvka rogonu,

17Latviešu pasakas un teikas. VII — 3
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kura īdevja jaan zyrgu. Zyrgs tys beja taids, ka nivīns navarēja
juo sakērt, un runuoja jis cylvāka bolsā. Puika šādās zyrgam

vdersā un aizjuoja. Juoj jis un redz, ka sēd übogs un svilpoj ar

stabulīti. Zyrgs soka puikai: „Atjem übogarn stabulīti un atdūd

jaim sovu krakiu!"

Puika tai izdarīja. Tyuleņ stabules vītā jam beja uz placim
blise. Tai jis nu redz, ka vonogs nas bolūdi. Zyrgs jam soka:

„Šaun vonagam!"
Puika tai izdarīja. Vonogs nu bailēm izlaidja bolūdi un aiz-

skrēja. Bolūdis pasaskatīja uz puisāna un izsvīdja vīnu spolvu.

„Pajem jū," teicja zyrgs puikai.
Puika pajemja un juoja tuoluok. Pījuoj pi lela azara un tur

redz, ka zyvreja nas leidaku. Zyrgs soka puikai: „Šaun zyv-

rejai!"
Puika tai izdarīja. Leidaka izrunuoja: „Par tovu paleigu, es

tev kaidu reizi aizmoksuošu!" un pazuda.
Tūlaik puika vaicoj zyrgam: „Kur vēl īsim?"

„Zyrgs teicja: „Juoj leidz pilei, tur dzeivoj grafs, ej pi juo
un palyudz dorba!"

Puika tai ari izdarēja. Pījuoja pi pils, īguoja īškā un suoka

lyugt dorba. Grafs, radzūt tik lobu zyrgu, pījēmja puiku par

zyrgu ganu. Vīnam kolpam Jezupam, tys napatyka, un jis suoka

žāluotīs grafam. Bet grafs, radzādams tik lobu zyrgu gonu, nimoz

naklausēja Jezupa. Pats grafs vysod staiguoja tik dryums, ka

zyrgs puikaji teicja: „Papros' grafam, kuopēc jis tik dryums! ; '

Puika tai izdarēja. Grafs jam atbildēja: „Es asmu dryums

tuopēc, ka mežuoni nūzoga munu sīvu vm nivīns navarēja juos

man dabuot."

Tūlaik puika aizguoja pi sova zyrga un vysu jam izstuostcia.

kū grafs pasacīja. Zyrgs soka: „Ej un pasok, ka tu aizbrauksi

juos meklēt!"

Puika tai izdarēja. Grafs nu prīcas saka: ~Tūlaik es tev

īdūšu pusi sova manta!"

Tū dzirdēja Jezups un suoka smītīs, ka grafs, lai lobuok na-

klausa šuo puikas, kurs tikai imuonej jū. Bet ari šū reizi grafs

napaklausēja Jezupa un izlaidja puiku ceļā. Jis juoj, juoj •un

redz, ka stuov lels mežs un tik dziļš, ka ni par kū navar ceļa

atrast. Zyrgs soka: „Pajeim stabulīti un stabulej!"

Veras puika, ka blises jau nav, juos vītā ir stabulīte. Jis

pajēmja un suoka stabulēt. Veras: skrīn bolūdis un runoj: „Par
tovu lobu sirdi, ka tu mani izgluobi nu vonoga, es tev ruodīšu

ceļu leidz mežuoņa muojai!"
Tai bolūds atvedja puiku leidz tai muojai. Zyrgs tyulen

puorsataisēja par lauvu un teicja: „Es byušu aiz durovom. Kad

tu runuosi ar mežuonim, īsaklīdz vīnu reizi un es atskrīšu!"
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Puika īguoja ustobā un redz, ka grafa sīva sēd un raud.

Iraugūt puiku, jei vaicoj: „Kuopēc tu atnuooi šei, jo redzēs me-

žuonis, jis tyuleņ nūsiss tev golvu, jo jis ir jūti stvprs. Ej lobuok

dreižuok prūjom!"
Puika jai atbildēja: „Maņ syutīja tovs veirs grafs, un es bez

tevis naaizīšu nu šeinis!"

Grafa sīva, dzierdūt tū, suoka vēl stypruok rauduot un ru-

nuoja: „Aizbēgt es ar tevi navaru, jo munas kuojas ir pīsystas

pi greidas!"
Tikkū jei tū izrunuoja, atskrēja nu ūtras ustobas mežuoņs

un tyuleņ gribēja puiku nūsist, bet puika īsaklīdzja. Lauva at-

skrēja ar lelu blisi un nūšuovja mežuoni. Pēc tam pajēmja jū un

aiznesja jū kaut kur. Jis pajēmja grafa sīvu, un atvedja grafam.
Grafs īdevja puikai pusi sova monta un suoka laimīgi dzeivuot

ar sovu sīvu. Bet sīva suoka skumst, ka jai cīši žāl atstuotuo

mežuona montu. Grafs pasacēja Jezupam, lei tys palyudz juo
vuordā puiku pastuostīt, kai var dabuot mežuoiia muojas. Bet

Jezups napasacīja puikai un pats aizbraucja pi paragūņa pavaicuot

ceļa. Tys jam paruodēja. Jezups aizbraucja. Jezups redz, ka

vonogs nas bolūdi. Jezups pasasmēja un braucja tuoluok.

Ibraucja jis dziļā mežā un nazyna, kur ceļu atrast. Atskrēja bo-

lūds un soka: ~Tai, kai tu mani naizgluobi nu vonaga, tu nada-

buosi mežuoņa muojas, ej lobuok uz sātu."

Bet Jezups napaklausēja un suoka īt tuoļuok, jo ar zyrgim
braukt jis nimoz navarēja. Guoja jis, guoja, koleidz vylki juo na-

apēdja.
Tad grafs pats izstuostēja puikai, kuo grib juo sīva. Puika

pasacēja šovam zyrgam un kad zyrgs beja ar mīru, jis teicja

grafam: „Labi, es juošu!"
„Par tū tu dabuosi vēl pusi monta nu manis!" teicja grafa

sīva un puika aizjuoja. Meža vidā tagad stuovēja lels azars.

Puika vaicoj zyrgam: „Kū lai dora, jo navar azara puorjuot?"

Zyrgs jam atbildēja: „Paspēlej uz stabulītes!"

Puika suoka spēlēt. Izguoja leidoka un runoj: „Par tovu

lobū sirdi, ka tu mani izgluobi nu zyvreja, es tev teikšu treis

vuordus, pasoki jūs, un tu byusi ūtrā pusē azara. Pyrmais vuords:

viersā, ūtrais: vydā un trešais: dybynā!"
Puika tai izdarēja. Kal tik pasacēja puika: viersā, jis ar

zyrgu beja taišui viersā yudeņam. Kad teicja: vydā, jī beja zam

yudeņa, un kad teicja — dybynā, jī beja jau ūtrā pusē azara.

Pījuoja jis pī muojas, kurā dzeivuoja mežuoni, pajēmja vyslo-
buokū montu un atbraucja laimīgi pi grafa. Grafs īdevja vēl jam

daudz boguotības un, puika tad izauga lels, apsaprecēja ar grafa
muosu un vysi kūpā dzeivuoja tik labi, ka kotru svātdīn taisīja

olu.
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5. A. 531. 550. J. Bankins „Š i s un tas" 11, 187<5, 19.

Dzīvoja trīs brāļi: divi gudri un trešais dumjš. Abi gudrie

brāļi gāja siena pļautu, bet dumjais jeb glupais palika mājā un

nedarīja ne kautkā. Bet ko tie par dienu nopļāva, to par nakti

zirgi apēda. Lai nu izzinātu, kas tie tādi par zirgiem, tad viņi

nodomāja iet vaktēt. Gudrie brāļi, zināms, gāja papriekšu uz

vaktēšanu; bet kad šie rītā atmodās, tad siens atkal bija apēsts,

jo kamēr šie gulēja, tamēr zirgi to bija padarījuši, un nu tie bija

tikpat gudri kā priekš tam.

Nu glupais brālis gāja uz vakti, bet viņš, bailīgs būdams,

uzkāpa uz siena kaudzi, izplēsa caurumu līdz pašam dibinām un

ielīda tur iekšā. Ap pusnakti viņš dzirdēja, ka zirgi ir klāt un

sāk ēst sienu. Par kādu laiku zirgi jau tikdaudz siena bija ap-

ēduši, ka viens ēzdams jau grāba gulētājam aiz matiem; viņš nu

ķēra tam pie galvas un saķēra pašu ķēvi. Tie vis nebija zemes

zirgi, bet jūras zirgi. Šī ķēve jeb jūras zirgu māte nu sāka lūg-

ties, lai to palaižot, viņa tam būšot atvest savus trīs dēlus vietā.

Tā arī atveda savus trīs bērnus un sacīja, ka šā gudrākie brāļi

ņemšot labākos un stiprākos, un viņam atstāšot švakāko, bet lai

šis arī ar to esot mierā, jo viņam ar to klāšoties diezgan laimīgi.
Rītā viņš gāja pie saviem brāļiem un sacīja: „Redzat, ko es

saķēru!"

Brāļi, kā jau jūras zirgu māte bija sacījusi, paņēma sev la-

bākos zirgus un atstāja šim sliktāko.

Pēc tam tai zemē izcēlās karš un nu visiem trim brāļiem
arī bija jāiet karā. Jājot pie viena kroga, dumjais redzēja zelta

spalviņu. Viņa zirgs tam sacīja: „Neņem šo spalviņu! Ja tu to

darīsi, tad tev slikti ies."

Bet viņš kāpa no zirga zemē, paņēma to un aizspraudās aiz

cepures. Gudrie brāļi kaunējās jāt ar viņu kopā, tāpēc ka šis par

tiem tagad izlikās būt augstāks. Tie aizjāja pie ķēniņa un pa-

stāstīja tam visu par savu brāli, un ķēniņš bija ļoti priecīgs par

to. Gudrie brāļi vēl piemeloja ķēniņam, stāstīdami, ka dumjais
arī pašu zelta putniņu spējot sadabūt.

Nu ķēniņš atsauca to un sacīja uz viņu: „Ja tu man pašu

zelta putniņu arī neatnesīsi, tad tevi sodīšu ar nāvi."

Dumeķis gāja pie sava zirga, raudāja un sūdzēja tam savu

likstu. Viņa zirgs tam atbildēja: ~Vai es tev nesacīju, neaizskar

spalviņu, jo tā tev padarīs lielas raizes! Tev tagad diezgan bēdu

ir, bet tās vēl lielākas palicis. Kāp nu tik man mugurā un jāj
atpakaļ uz krogu, pie kā spalviņu dabūji, paliec par kaķi, plēsies

un kasies pie loga, kamēr meita to attaisīs un tevi ielaidīs. Tad

tu paliec par cilvēku, paņem putniņu un dodies prom!"
Šis nu darīja ta, dabūja zelta putniņu, sēdas zirgam mugura,

jāja pie ķēniņa un atdeva tam putniņu. Ķēniņš par to loti prie-
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cajas, bet putniņš bēdājās, tāpēc ka viņam perēklis un olas trūka.

Tas sacīja: „Ja man būtu perēklis un olas, tad es būtu daudz

priecīgāks nekā tagad."

Ķēniņš tam jautāja: „Jā, kas to var dabūt?"

Putns atbildēja: „Kas mani pašu dabūjis, tas arī varēs dabūt

manu perēkli un olas."

Ķēniņš nu atkal pavēlēja dumjajam brālam apgādāt visas šās

lietas.

Dumeķis nu atkal gāja pie sava zirga un lūdzās padomu.
Zirgs sacīja uz viņu: „Kāp tik man mugurā, jāsim uz krogu, lū-

kāsim, kā mums veiksies! Kad mēs tur nonāksim, tad paliec

par peli, ielien krogā, tad teci pie krodznieka skastes, kur būris

stāv, izkremt tai grīdā caurumu, tad ielien pa to un izņem būrīti."

Viņš darīja, kā zirgs to bija mācījis, dabūja būrīti, lēca atkal

zirgam mugurā, jāja prom pie ķēniņa un iedeva tam būrīti. Bet

putniņš vēl bēdājās un sacīja: „Kad man būtu tas ozoīls, kur es

papriekšu lēkāju un dzīvoju, tad es loti priecātos."

Ķēniņš prasīja: „Kas nu to lai atkal skapē?"

„Kas mani pašu atnesa, tas arī to izdarīs."

Protams, ka ķēniņš citu nestellēja pēc ozola, kā jau mums

pazīstamo dumeķīti. Tas nu atkal pie sava gudrā zirga klāt un

sūdzēja tam raudādams savu likstu. Viņa zirgs tagad palika par

briedi, un kliegt kā briedis. Citi brieži mežā, to dzirdēdami,

salasījās no visām malu malām, un saskrēja tur lielos pulkos.

Viņš nu kāpa savam zirgabriežam mugurā un visa brase de-

vās uz krogu. Tur noskrējuši, izrāva ozolu ar visām saknēm no

zemes, tad ņēma cits pie saknēm, cits pie zariem, kur vien katrs

varēdams piekļūt, aizstiepa to līdz ķēniņa pili un iestādīja
(iedēstīja) ķēniņam pret pašu logu.

Ķēniņš bija par to loti priecīgs, iecēla dumeķi par mežakungu

un viņa brāļus par mežasargiem. Gudrie brāļi šāva putnus un

deva glupajam, ka lai šis tos nestu ķēniņam. Šis, kārs būdams

uz putna gaļu, nenesa vis ķēniņam, bet apēda pats. Gudrie brāļi

no skaudības to atkal apsūdzēja ķēniņam.

Ķēniņš nu pavēlēja glupajam brāļam nošaut gulbi. Viņš pa-

ņēmis plinti, staigāja gar jūrmalu un ieraudzīja tur gulbi peldot,
ko tas nošāva, bet tas nu palika par cilvēku.

To viņš aizveda pie ķēniņa un atdeva tam. Ķēniņš gan pats

bija priecīgs, bet viņa meita žēlodamās sacīja: „Kaut man vēl

būtu tie sulaiņi, kas man bija jūrā!"

Ķēniņš atkal pavēlēja dumeķam, lai gan tas tagad bija viņa
mežkungs, šos sulaiņus sadabūt. Viņš atkal gāja pie sava zirga

un raudāja un sūrojās. Zirgs tam sacīja: „Ej pie ķēniņa, lūdz trīs

simti rubļu naudas, nopircies par to laivu."



22

Mežakungs tā darīja, viņš nopirka labu laivu, lika tur visādus

ēdienus un dzērienus iekšā, tad pats iekāpa un devās jūrā. Kad

jūras sulaiņi redzēja laivu peldam jūrā, tad viņi nāca un iekāpa

tur, ēda, dzēra un aizmiga. Tas nu brauca ar tiem malā, saņēma
tos un aizveda pie ķēniņa.

Kad nu ķēniņš savu meitu gribēja izprecēt kādam prinčam,
tad viņa pie tā negāja, sacīdama: „Es iešu pie tā, kurš manus

sulaiņus ir atradis."

6. A. 531. 550. Zāmels Jankovskis, Jelgavas apg. Bilen-

šteina kr. LP, VII. 11, 25. 3.5.

Viens kalps kalpoja saimniekam par grasi gadā. Un kad to

gadu bija izkalpojis, iemeta grasi dīķī, grasis nogrima dibinā. Tad

kalps sacīja: „Ja grasis grima dibinā, tad neesmu labi kalpojis,

kalpošu vēl vienu gadu par grasi."

Izkalpoja otru gadu, meta grasi dīķī, grasis atkal nogrima
dibinā un viņš sacīja: „Ja grasis atkal nogrima dibinā, tad neesmu

labi kalpojis, kalpošu vēl trešo gadu par grasi."

Izkalpoja trešo gadu, meta to grasi dīķī, tad visi trīs graši
uznāca augšā. Viņš paņēma grašus un sacīja itin tā priecīgs:
„Nu esmu kalpojis labi, nu iešu ar grašiem pasaulē!"

Aizgāja pasaulē, satika vienu vīru ar kašķainu zirgu un uz-

runāja to: „Kur tu jāsi ar tik kašķainu zirgu?"

„Nekur nejāšu, vedu kašķaini nosist!"

„Ai, nesit vis, pārdod labāk novārgušo lopiņu par manu gada

algu!"
Labi. Kalps paņēma zirgu un atdeva vīram savu gada loni,

vienu grasi. Vīrs ievaicājās gan: „Vai tik vien gada algas tev

bija?"

„Vairak nebija; ej pie ta un ta saimnieka prasīt, ja netici!"

Vai vīrs aizgāja jeb neaizgāja, tas nava zināms, bet kalps

aizjāja kašķaino zirgu pie pirtnieka un sacīja tā: „Izkurini pirti

par manu gada algu!"

Labi, izkurināja. Tad kalps ieveda kašķaino zirgu pirtī un

mazgāja un pēra siltā garā, mīlīgā garā vienu lāgu, otru lāgu.
Kā pēra trešu lāgu, kašķis nolupa, zirgs laistījās vien, cik glums.
Nu atdeva pirtniekam par pirts kurinājumu savu gada algu, otru

grasi, un jāja projām. Bet pirtnieks brīnījās: „Vai tikvien gada

algas tev bija?"

„Nebija nekā vairāk; ja netici, prasi tam un tam saim-

niekam."

To teicis, kalps piecirta savam spožajam zirgam un aizjāja,
ka nolaistījās vien. Jāja, jāja — bet nu viņam iešāvās prātā:

„Tā lieta nava pareizi! Zirgs man tik spožs kā izpeldināts, pašam
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darba drēbes mugurā!" Kamēr tā prātoja, ieraudzīja pretim-
nācēju svētdienas drēbēs.

„Klausies, draudziņ!" kalps iesaucās dikti, „mainīsim drēbes!

man jājāj pasaulē, ar vecām netiktos kulties, solu tev piedevām

visu savu gada algu!"
Tas tūliņ mierā, velk savus svārkus zemē. kalpa mugurā, kur

nu tā gada alga piedevām? Kalps iedod trešo grasi un jāj pro-

jām — šis brīnās: „Vai tik vien gada algas tev bija?"

„Nebija nekā vairāk; ja netici, prasi tam un tam saimniekam,
kur trīs gadi kalpoju."

To teicis, kalps piecirta zirgam un aizjāja, ka nolaistījās vien.

Pajāja tādu gabalu, ieraudzīja sudraba spalvu uz ceļa un kāpa
zemē to ņemt. Bet zirgs teica: „Nenem! Uzņemsi savu nelaimi."

Šis neklausa, ņēma un ņēma. Pa gabalam ieraudzīja zelta

spalvu un kāpa zemē arī to ņemt. Zirgs atkal teica: „Neņem!
Uzņemsi savu nelaimi."

Šis ņēma un ņēma. Pa gabalam ieraudzīja dimanta spalvu

un kāpa no zirga zemē arī to ņemt. Zirgs atkal teica: „Neņem!
Uzņemsi savu nelaimi."

Bet šis ņēma un ņēma. Nu ar trim spalvām aizjāja tālāk un

iejāja pie viena ķēniņa, tam prasīja darbu. Ķēniņš sacīja: „Mans
vecais zirgu puisis aizgājis kāzās, pakop tu tamēr zirgus!"

Labi. Tas viņam īsti esot pa prātam. Bet jaunais zirgu

puisis par dienu zirgus nemaz nesukāja, par nakti vien. Tad,

ķēniņš tīšām gāja skatīties, kā par nakti var saredzēt to darbu

strādāt. Aizgāja pie zirgu stalla durvim — pažūrēja pa durvju

caurumu, ieraudzīja stallī sudraba gaismu un brīnīdamies vai-

cāja: „Kas tā par gaismu?"

Kalps rādīja sudraba spalvu: „Te, te tā sudraba gaisma no

tā!"

Nu ķēniņš plijas, lai jel atdodot sudraba gaismas spalvu vi-

ņam! Atdeva, kāpēc atkal neatdot, ja tik gauži lūdzas pats

ķēniņš?
Bet otrā naktī ķēniņš atkal gāja žūrēt, kā šis nu bez sudraba

gaismas gan saredzēs zirgus sukāt? Aizgāja, ieraudzīja zelta

gaismu un nu vēl vairāk uzplijās, lai jel atdodot zelta gaismas

spalvu viņam! Atdeva —ko darīsi, kad pats ķēniņš tā lūdzas?

Bet trešā naktī ķēniņš atkal gāja žūrēt, kā šis nu bez zelta

gaismas gan saredzēs zirgus sukāt? Aizgāja, ieraudzīja dimanta

gaismu un nu vēl vairāk uzplijās, lai jel atdodot dimanta gaismas
spalvu viņam! Atdeva —ko darīsi, kad ķēniņš pats tik gauži
lūdzas?

Bet nu bijis joki, kad pārradās vecais zirgu puisis no kāzām,

ķēniņš atraidīja to, jaunais esot daudz labāks, tam esot gaismas,
visādas spalvas, kas šim? Tāda pārestība vecajam iekoda sirdī,
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par varu tas meklēja atriebties un apmeloja jauno zirgu puisi

ķēniņam, tas esot plātījies um lielījies pat gaismu spalvu putnus

ķēniņam pārnest, ja vajadzīgs. Ķēniņš, lētdabiņš, diezgan, aicina

puisi, lai tūliņ gādājot tādus pašus putnus, kādas te iedevis

spalvas!
Nu šis aizgāja pie zirga, stāstīdams, ko ķēniņš pavēlējis

darīt. Zirgs sacīja: „Kāp man mugurā, jāsim!"

Jāja, jāja — aizjāja pie vienas mājiņas, zirgs apstājās, lai šis

ejot iekšā pārgulēt nakti, viņš palikšot laukā un rītā pateikšot,
kas darāms. Labi! iegāja istabā, izgulējās, no rīta cēlās zirgu

apkopt. Zirgs bija jau apkopts un sacīja tā: „Ej nu no pirmās
istabas otrā, tur atradīsi sudraba, zelta un dimanta putnus. Tad

ej trešā istabā, tur atradīsi skaistu ķēniņa meitu. Beidzot ej

ceturtā istabā, tur atradīsi divi mazas krūciņas, tās iesien jājamās

pātagas auklas galā, vienu pa labi roki, otru pa kreisi, tad paņem

ķēniņa meitu, paņem putnus un kāp man mugurā. Bet ceļā

mums gadīsies plata, plata upe priekšā, kur netiksim pāri. Sit

tad pātagas auklu ar krūciņām ūdenī, ūdens tūdalin pašķirsies uz

katru pusi un mēs pārjāsim pa sausumu, bet krūciņas piesmelsies
viena ar jaunības ūdeni, otra ar vecuma, tā pa labi roki ar jau-

nības ūdeni, pa kreisi ar vecuma. Bet pieglabā abas!"

Jaunais zirgu puisis tā darīja un dabūja putnus, dabūja meitu,
dabūja krūciņas. Mājā jājot, gadījās upe priekšā. Nu sita ar

pātāgu, krūciņas piesmēlās, upe atšķīrās — šiem sausums pa

kājām. Pārjāja mājā, ķēniņam pirmais vārds mutē: „Vai dabūji

putnus?"

„Dabūju gan!"
Bet ķēniņa meitu un krūciņas tas nerādīja vēl — tas bija pa-

slēpis to stallī. Ķēniņš dabūjis sudraba, zelta un dimanta putnus,

bija it priecīgs.
Bet nu vecais zirgu puisis atkal apmeloja jauno, viņš esot

lielījies ķēniņam skaistāko līgavu pārvest, kāda vien pasaulē
esot.

Ķēniņš pasauca jauno zirgu puisi un tūdalin pavēlēja tādu

meklēt, viņam skaistāko līgavu. Tad zirgu puisis atteica:

„Ko es vēl meklēšu? Man jau viņa pie rokas!" Un atveda

līgavu no stalla tik skaistu, tik skaistu, kā sauli. Bet līgavai ne-

patika nestaltais ķēniņš: esot par vecu, kas nekas. Par to ķē-

niņš saīga un nesolījās ne ēst vairs, ne dzert vairs.

Tad vecais zirgu puisis atkal apmeloja jauno, viņš esot lie-

lījies jaunuma zāles ķēniņam pārnest, lai sūtot tikai pakal. Ķē-

niņš atsauca jauno zirgu puisi un tūliņ sūtīja jaunuma zālēm pakal,
lai meklējot pa pus pasauli, bet atrast vajagot!

Puisis atbildēja: „Ko es vēl meklēšu? Man jau viņas ira

pie rokas!" Un iedeva to krūciņu, kas pātagas auklā pa labi roki
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bija piesieta. Ķēniņš iedzēra no krūciņas, tās bija jaunuma zā-

les, un palika par tik jaunu, tik staltu, ka prieks bija redzēt. Bet

ķēniņš bija visgribis, ieraudzījis vēl otru krūciņu zirgu puisim

rokā, tas vēlējās ir to izdzert un vēl jaunāks palikt; bet kā_ ie-

dzēra no kreisās rokas krūciņas, it piepēži palika arvienu vecāks,

arvienu vecāks, kamēr pavisam.acim redzot nosirmoja un no-

mira.

Nu jaunais zirgu puisis palika ķēniņa vietā, apņēma skaisto

ķēniņa meitu par sievu un dzīvoja bez bēdām.

7. A. 531. 550. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē. VV. Weryho,
Podania Lotewskie. Warszawa 1892, 28.

Kādā pilsētā vienam tirgotājam bija dēls, kas sadraudzējās

ar karaļa dēlu.

Reizi viņi bija sākuši kauties un tirgotāja dēls nosita karaļa
dēlu. Paslēpis viņa līķi, pats viņš aizbēga.

Ejot gar ezeru, viņš tur ieraudzīja koku ar izpuvušu vidu,

kurā paslēpās.
Šeit būdams, viņš redzēja vienu vecīti, kas bija atvedis zirgus

peldināt.
Izlīdis no koka dobuma, viņš teica:

„Tēt, iedod man vienu zirgu!"
„Kā lai es tev dodu zirgu bez saimnieka ziņas?"

„Pasaki viņam, ka zirgs noslīka."

Tā nu vecītis bija ar mieru.

Tirgotāja dēls izvēlējās trīs gadi vecu ērzeli un apsolījās būt

pateicīgs vecītim par šo pakalpojumu. Jājot pa ceļu, viņš ierauga

ļoti skaistu spalvu, kas bija nokritusi zemē. Viņš grib to pacelt,
bet zirgs viņam saka: „Neaizkar spalvu!"

Puisēns tomēr nepaklausa un paņem spalvu. Aizjājis uz

karaļa pili, viņš tur uzņemas kučēra amatu. Zirgi, kurus viņš
kopa, drīz vien palika skaisti un brangi un izskatījās labāki par

citiem. Citi kučēri bija novērojuši, ka puisēns parasti glaudijis

zirgus ar spalvu, kuru arvienu paslēpis aiz baļķiem. Kādu

reizi viņi bija paņēmuši šo spalvu un aiznesuši to karalim, sa-

cīdami: „Jaunais kučērs mums ir lielījies, ka viņš varot dabūt

arī pašu putnu ar tādām spalvām."
Karalis aicina puisēnu pie sevis, un saka: „Tu esot lielījies,

ka varot sameklēt putnu ar līdzīgām spalvām. Tagad tev tas

putns ir jāsameklē, jo citādi pavēlēšu tev galvu nocirst."

Puisēns gan lūkoja iestāstīt karalim, ka viņš nekā tāda ne-

esot runājis, bet par velti. Atnācis uz stalli, viņš raudādams
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stāsta savam zirgam: „Esmu ticis nelaimē: karalis man pavēlēja
dabūt to putnu, kura spalvu esmu atradis."

„A, es jau tev sacīju: neaizkar spalvu. Bet tā vēl nav pārāk
liela nelaime, vēlāk būs vēl sliktāki. Tagad paņem miltus, iz-

taisi no tiem mīklu un apzied ar to biezu kārtu ap mani, tad pa-

slēpies pats apakš manis. Kad atskries putns un iesāks knābāt

mīklu, tad tu izlien un saķer viņu!"
Puisēns paņēma sev līdz kādu podu miltu un aizjāja. Beigās

nokļuvis tai zemē, kur šis putns dzīvoja, viņš no miltiem iztaisīja
mīklu, nozieda ar to zirgu, paslēpās zem tā un gaidīja putnu at-

skrienam. Putns drīzi vien atskrēja, nometās uz zirga un iesāka

knābāt mīklu. Tad zirgs deva puisēnam ziņu:

„Ker nu putnu!"
Puisēns izlēca no zirga apakšas, bet putns aizskrēja projām.

Tad zirgs teica puisēnam, lai viņš to otru reizi noziežot ar mīklu.

Putns atkal atskrēja un nometās uz zirga. Puisēns nu iz-

lēca un saķēra viņu.
Karalis ļoti priecājās par to un pateicās puisēnam.
Pēc kāda laika vecie kučēri atkal sastāstīja karalim, ka

jaunais kučērs varot dabūt ķēvi un divpadsmit ērzeļus ar sudraba

un zelta spalvām.
Karalis nu pavēlēja puisēnam dabūt arī šos zirgus. Puisēns,

atnāk pie sava zirga un pastāsta viņam, ko karalis vēloties.

„Tā vēl nav īstā nelaime," atbild zirgs. „Nopērc pinekļus
un sapin mani! Kad atskries ķēve ar divpadsmit ērzeļiem, tad

mēs lēkāsim. Tu savāc to zemi, kas lēks no maniem un citu

zirgu nagiem! Kad šie citi zirgi man saraus pinekļu, tad tu, sa-

ķer ķēvi pie krēpēm, sēsties viņai mugurā un jāj, bet es dzīšu

ērzeļus tev pakaļ."
Puisēns paklausa zirga padomam, atved karalim zirgus, kā-

dus viņš bija vēlējies, bet zemes maisu no zirgu nagiem viņš

paturēja pie sevis.

Karalis viņam pateicās.
Kučēri atkal iet pie karaļa un stāsta, ka jaunais kučērs esot

lielījies, ka viņam varot atvest visskaistāko karaļa meitu. Ka-

ralis arī tūliņ pavēl puisēnam atvest šo skaistāko karaļa meitu.

Puisēns iet raudādams pie sava zirga un pastāsta viņam par

savu jauno nelaimi.

„Se nu ir īstās bēdas," atbild zirgs. „Bet arī no tām pra-

tīsim izkulties. Sēsties man mugurā, es aizvedīšu tevi uz turieni,
kur dzīvo karaļa meita. Atceries tikai, kad viņa ies uz aku pēc

ūdens un izvilks spaini no akas, tad satver viņu cieši, pirms

viņa paspēj uzlikt nesienus uz pleciem."

Nonāca pie akas. Puisēns redz, ka karaļa meita atnāk uz

aku un smel ūdeni, un iesāk ar viņu sarunāties. Kad nu viņa
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bija ūdeni iesmēlusi spaiņos un gribēja likt nesienus uz pleciem,
tad puisēns viņu paķēra, sēdās zirgā un aizjāja. Karalis ir loti

mierā ar karaļa meitu un grib ar viņu apprecēties, bet viņa at-

bild: „Es būšu par sievu tikai tam, kas mani šurp atveda."

Karalis par to loti sadusmojas un pavēl triju dienu laikā vārīt

kučēru katlā.

Atnāk puisēns pie sava zirga atsveicināties. Zirgs viņam

saka: „Paņem sev katlā līdz šo zemes maisu."

Puisēns tika iesēdināts katlā, viņu apsedza, lai suta_ neizga-

rotu, un vārīja tā trīs dienas. Pēc tam gribēja izliet ūdeni un

izmest viņa kaulus ārā. Bet atvēruši katlu, ieraudzīja puisēnu
dzīvu un vēl skaistāku, nekā viņš bija priekš tam.

Karalis, viņu apskatīdams un gribēdams pats tapt jaunāks,

pavēlēja arī sevi iesēdināt katlā, lai labāki patiktu skaistajai ka-

raļa meitai.

Viņš iekāpa katlā, bet pēc trim dienām atrada tur tikai viņa
kaulus.

Puisēns, apprecējies ar karaļa meitu, dzīvo laimīgi līdz šai

dienai.

8. A. 531. 550 K. ŽieinaOzol niekos pieJel gav as. LP, 111, 11 (5).

Kādam puisim jākalpo pie loti barga kunga par zirgu puisi.
Lai gan zirgi bij apkopti uz labāko, tad tomēr kungam nekad nebij

labi; viņam tikās puisi mūžam paķircināt. Beidzot tas aizliedza

pa dienu ir zirgus sukāt; vajagot pa nakti bez uguns nosukāt.

Neko darīt, nabaga zirga puisim jāmocās, vai grib vai negrib.
Tā paiet daži gadi. Te kādu vakaru kungs iesauc puisi iekšā

un saka: „Vadzi, šonakt tu man nosukā zirgus labi spožus! Rītā,
saulei lecot, pavadīsi mani aiz viņa meža."

Labi, no rīta kungs ar zirgu puisi aizbrauc. Līdz ko mežam

cauri, kungs liek zirgus atpakaļ braukt un pats paliek turpat.

Puisis gan brīnās, kas kungam par vajadzību mežā palikt; tomēr,
kas viņam daļas, griež zirgus apkārt un brauc. Caur mežu brauk-

dams, puisis tāpat gara laika pēc darbojas ar pātagu drīz gar

zemi vilkdams, drīz mīkstajā sūnā cirzdams. Te (nejauši pātaga

uzcērtas skaistai putna spalviņai. Puisis aptura zirgus un grib

redzēt, kas tā par tādu savādu spalviņu. Izlec pakaj, tavus brī-

numus! spalviņa tīra zelta.

„Tādas lietas nevar zemē atstāt!" puisis iesaucas un iebāž pa-
cēlumu kabatā. Bet zirgs, kurš pa labo roku iejūgts, atsaka:

„Nepriecājies bez laika, spalviņas dēl tev klāsies diezgan slikti!"

„Ak, kas par niekiem! Tā jau vairs nedrīkstēs nekā pacelt,"

puisis atcērt un laiž uz māju. Spalviņu tas noliek zirgu stallī un

nesaka nevienam, ko pacēlis. Tā atnāk nakts, kur jāiet pēc veca
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ieraduma zirgi sukāt. Aiziet stallī — viss stallis no zelta spal-

viņas spožuma tik gaišs kā dienu. „Tata labi!" puisis priecājas,

„nu vairs nebūs jāsukā zirgi pa tumsu."

Tomēr prieki bija īsi. Kungs, patlaban pārkuldamies, ierauga,
ka stallī tāds spožums. Viņš paver durvis uin dusmīgi uzsauc

zirgu puisim:_ „Cikreiz lai tev teicu, ka nav brīv, zirgus sukājot,

uguni dedzināt?"

„Tā nav uguns, kungs: tā ir zelta spalva, kas te spīd."

„Zelta spalva! Kur tādu ņēmi?"

,Pacēlu šodien mežā, kungs!"

„Nu, ja esi pacēlis, tad gādā man to putnu rokā, kam tāda

spalviņa izkritusi. Ja nē, tad sargies!"
Nu nabaga zirgu puisis raud un guģējas; bet zirgs saka: „Ko

nu līdz vairs raudāt. Vai es neteicu, ka spalviņas dēl nelabi klā-

sies? Bet pagaidi, vēl nekas — klausi tik mani! Rītu ieej pie

kunga un saki, lai liek tādu sprostu uztaisīt cilvēka lielumā, ar

atveramām durvim. Kad sprosts būs gatavs, tad iejūdz mani

un aizved sprostu aiz meža pie lielā ezera. Noliec to uz paša
ezera krasta, tā ka vari aiz sprosta paslēpties. Ap pusnakti iz-

laidīsies no ezera zelta putns un ielaidīsies sprostā. Bet tev tūlīt

jāsteidzas sprosta durvis aizcirst, lai zelta putns vairs neaizbēgtu.
Es ievilkšos mežā un gaidīšu, kamēr darbs izdevies."

Tā notiek. Līdz ko zelta putns ielaižas, tā brikt! sprosta

durvis cieti un šis rokā. Gan nu spārdās, gan dauzās, ka viss

sprosts brīžam valstās, bet nelīdz nekas, ved kā brāli uz māju.

Pret rīta laiku mežam patlaban izbraucis cauri, jau nāk pret

māju. Te puisim atkal kas jauns — ieraudzījis pašā mežmalā

zelta pakavu.

„Tādas lietas nevar zemē atstāt!" tas iesaucas un iebāž pa-

cēlumu kabatā. Zirgs gan saka, lai nepriecājoties bez laika, pa-

kava dēļ varot klāties diezgan slikti; bet puisim tas viena alga,

viņš tik priecājas par savu pakavu.

Mājā kungs sagaida abām rokām noķerto putnu un smejas

vien no prieka; pat puisi tas apkampj priekos un apdāvina ba-

gātīgi.
Zelta pakavu puisis noliek apakš savas gultas un nesaka ne-

vienam, ko pacēlis. Tomēr ko līdzēja visa slēpšana? Līdz ko

vakars — zelta pakavs sāk tik spoži spīdēt, ka visa istaba gai-

šāka nekā dienā. Kungs, to zināt dabūjis, tūlīt pie puiša iekšā.

„Ja vari man to zirgu pārvest, kam zelta pakavs nokritis, tad

atdomu tev savu vienīgo meitu par sievu; ja nē, tad lieku tevi

pakārt!"
Nu nabaga zirgu puisis tek pie zirga, nu raud, nu guģejas;

bet zirgs saka: „Ko nu līdz vairs raudāt? Vai neteicu, ka pakava

dēl slikti klāsies? Bet pagaidi, vēl nekas — klausi tik mani!
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Rīt ej pie kunga un saki, lai tev iedod šaujamo ar piecām dimanta

bultim. Kad tas padarīts, tad iejūdz mani un brauc mežam cauri

līdz viņai upei. Upmalā paslēpies labi un gaidi pusnakti, kad

visādi zvēri nāks dzert. Nošauj tad to lielāko zvēru un pasauc

mani, tad pateikšu, kas tālāk darāms."

Tā notiek. Ap pusnakti sanāk upmalā lēvens briesmīgu

zvēru. Puisis noskatās lielāko un krauj ar pirmo dimanta bulti

virsū, zvērs tik nopurinās. Nu liek otru dimantu bulti virsū, zvērs

tik paskatās. Nu liek trešo dimanta bulti virsū, zvērs tik ierū-
cas. Nu liek ceturto dimanta bulti virsū, zvērs sāk zvalstīties.

Beidzot izšauj beidzamo dimanta bulti, nu vienreiz zvērs at-

stiepjas. Līdz ko tas padarīts, te zirgs bez saukšanas klāt sa-

cīdams: „Tas labi, ka izdevās. Tagad vel zvēru ratos un brauksim

otram mežam cauri. Tur būs avots un aiz avota liels dārzs ar

augstu, augstu sētu. Zvērs mums ar avota ūdeni jāatdzīvina un

tad jāielaiž dārzā, tur zelta zirgs atronas."

Labi, zvēru ievel ratos un aizved pie avota. Nu lej avota

ūdeni zvēram rīklē, kamēr atdzīvina. Tagad puisis atplēš sētai

labu caurumu un ielaiž zvēru dārzā. Zelta zirgs — kur gadījies,
kur ne — tūlīt zvēram nikni virsū un nu kož, lai zobi krakšķ. Bet

līdz ko zvērs nokosts, zirgs paliek tik rāms kā jērs; zviegdams
tas nāk puisim pretim un nedara nekā. Puisis domā zirgu ņemt,
bet apdomā, ka nav paņēmis apaušus līdz, ar ko zirgu vest. Kā

nu izlīdzēties? Par laimi tas ierauga otrā dārza stūrī istabu.

„Pag, pag, jāiet istabā raudzīt kādus apaušus dabūt."

leiet iekšā: liels vīrs (tas bijis pats velns) gul pie krāsns un

patlaban atmožas.

„Ko tu te meklē?" lielais iesaucas.

„Meklēju apaušus, ar ko piesiet zelta zirgu."

„Ak tu lops tāds!" lielais vīrs smejas, „tu gribi zelta zirgu

piesiet. Ej sieni vesels —še ir apauši! Ja vari tam zirgam

apaušus uzlikt, tad apsolu tev it nekā nedarīt. Un kam man arī

būs tev ko darīt? Zirgs manā vietā to jau padarīs."
Puisis paņem apaušus, uzmauc tos zirgam un izved to no

dārza kā brāli. Lielais vīrs, to redzēdams, paliek kā stabs. Viņš

nevar saprast, kas zirgam noticis. Labprāt būtu puisi sašķaidījis

miltos, bet ko darīsi? Reiz apsolījis nagus valdīt — jāvalda gri-

bot vai negribot.
Pret vakaru zirgu puisis pārronas ar zelta zirgu mājā. Kungs,

ieraudzījis, tīri traks aiz priekiem. Tūlīt jātaisa zirgam jauns
stallis un tūlīt puisim ar viņa meitu jādarina kāzas.

Tā nu zirgu puisis apprec kunga meitu un dzīvo laimīgi. Vē-

lāk, kad kungs mira, znots mantoja visu muižu. Bet labo zirgu,

kas bēdu dienās padomu piedeva, jaunais kungs turēja visu mūžu

tik labi, cik vien iespējams.



30

9. A. 531. 550. Jānis Kungs Skrundnieku Budniekos, Brīv-

zemnieka kr. LP, VII, 11, 25, 3, 6.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Un vi-

ņam bija pulka lopu; bet pļava, kur lopus ganīja, ne visai liela,

pie tam vēl ik naktis nāca sveši zirgi palīdzēt apēst. Tad tēvs

ilgāki vairs nevarēja paciest, sūtīja gudros dēlus pļavu sargāt.
Tie izsargājās — nenosargāja.

Nu gāja muļķis uz savu laimi. Aizgāja, iegulās grāvī un gai-
dīja. Te pēc neilga laika nāca lieli zirgi, trekni zirgi, ielauzās

pļavā un ēda. Tūliņ muļķītis krita lielā zirgu barā iekšā un ķēra
un kampa, bet vairāk nenoķēra, kā vienu pašu baltu, vecu čapri;

gan brēkādams, gaiņādamies, vēl reiz skrēja baram pakaļ; bet

čapris teica: „Ko tu brēkā, ko tu skraidā? Kāp labāk man mu-

gurā un sāc jāt!"
Viņš uzkāpa mugurā — jāja — tā visi treknie zirgi pakaļ

vecajam, baltajam zirgam. Pārjāja mājā ar visu baru —ko nu?

Jālaiž stallī. Salaida pilnu stalli un tad gāja brāļiem teikt, kas

noticis un ko izdarījis. Bet brāļi, viltnieki, nogaidīja muļķīti aiz-

miegam, paņēma visus treknos zirgus un aizjāja projām. Rītā

muļķītis izcēlās, atron savu balto vien un sāk brēkt; bet baltais

mierina: ~Ko tu brēc pēc treknajiem, kāp tikai man mugurā!"
Labi! uzkāpa mugurā, aizgāja baltais pa zemi un pa jūru, ka

nemaz nemanīja. Bet jādams viņš atrada zelta pakavu un pa-
cēla to; atrada zelta putna spalvu un pacēla to; atrada zelta cil-

vēka spalvu un pacēla to; beidzot iejāja vienā muižā, kur gudrie

brāļi bija jau priekšā. Viens bija salīdzis par vagāri, otrs par

modernieku. Muļķītis tad arī nekur tālāk nekūlies, salīdzis atkal

par zirgu kopēju, vēl pieminēdams, ka viņam par nakti uguns

nevajagot. Gudrie brāļi, padzirdējuši, ka viņam pa nakti uguns

nevajagot, domājuši: „Jāiet skatīties, kāpēc šim nevajaga

uguns?"

Gājuši paslepus — ierauga: muļķītim miltu krīcīitī spīd zelta

pakavs un viss stallis tik gaišs kā dienā. Tad vecākais brālis at-

ņēma zelta pakavu un teica: „Ja tu otram brāiim arī tādu pašu

pakavu negādāsi, tad tūliņ sagriezīsim tevi mārciņās!"
Neko darīt — muļķītis kāpa baltajam mugurā un jāja pa

ūdeņiem, pa sausumiu, ka vējš vien gar ausim nožvīkstēja, kamēr

atrada otrpus jūras zelta pakavu, tādu pašu kā tas pirmais. Pār-

nesa otram brālim pret rīta laiku pakavu, nu bija miers līdz va-

karam.

Bet vakarā brāli atkal gāja skatīties, ka viņš bez uguns var

iztikt, un ieraudzīja miltu krīcītī zelta putnu spalvu, kas tāpat

spīdēja, kā pakavs. Tad vecākais brālis atņēma spalvu un teica:

„Ja tu, muļķīti, otram brālim arī tādu pašu spalvu negādāsi, tad

mēs tevi sagriezīsim mārciņās!"



31

Neko darīt, muļķītis kāpa baltajam mugurā un jājapa ūde-

ņiem, pa sausumu, kā vējš, kamēr otrpus jūras atrada tādu pašu

spalvu kā pirmo. Pārnesa brāļiem —nu bija miers. Bet vakarā

brāli atkal gāja skatīties, kā viņš bez uguns var iztikt un ierau-

dzīja miltu krīcī zelta cilvēku spalvu, kas tāpat spīdēja, kā pakavs

ar putnu spalvu.
Tad vecākais brālis atņēma zelta cilvēku spalvu un teica:

„Ja tu, muļķīti, otram brālim arī tādu pašu spalvu negādāsi, tad

mēs tevi sagriezīsim mārciņās!"
Neko darīt — muļķītis kāpa baltajam mugurā un jāja pa ūde-

ņiem, pa sausumu, kā vējš, kamēr otrpus jūras atrada zelta cil-

vēku, ķēniņa meitu. Bet to viņš negribēja ne par ko brālim at-

dot, tādēļ paslēpa meitu un sacīja brāļiem, ka nevarējis meklē-

jamo atrast.

Gudrie brāļi sapīka un tūliņ graizīja muļķīti sīkos mazos ga-

baliņos. Bet muļķītis mirdams gauži lūdzās, lai brāļi viņa miesas

gabaliņus vēl samīdot ar balto jājamo zirdzņlu labi smalki, ka ne

pazīt nevar. Brāļi to darīja, domādami: „Muļķītim vēl sliktāki,
kad samīdīs!"

Bet tā nebija vis, līdz ko sāka mīdīt, tā piepēži gabaliņš ar

gabaliņu saradās kopā, saaugdami, sadzīdami un nu muļķītis iz-

gadījās tik stalts, tik skaists zirga mugurā, ka tur lai paskatās

vien, kas nava redzējis.
Un tai pašā acumirklī muļķītis aizjāja, paņemdams līdz savu

ķēniņa meitu. Kur viņš aizjāja, to brāli vairs nedabūja zināt.

10. A. 705. 531. 550. F. Dunovs Grien valdē. A. Bīlenšteinakr.

LP, VII, 11. 25, 3, 3.

Lielā, lielā mežā dzīvoja vientuļā būdiņā nabaga vīrs ar divi

dēliem. Un viņam no laika gala vēl bija vecs, balts zirgs — to

viņš brīnum bija iemīlējis uini neapnīkdams kopa.
Vienu dienu nabaga vīra vecākais dēls bija aizgājis tāpat pa

mežu, un šurpu, turpu staigādams, ieraudzījis savādu koku. kokā

savādu ligzdu. Viņš tecēja tēvam un brālim to teikt. Atnāca tie,

uzkāpa augšā, atrada ligzdā mazu puišeli; bet tas bija tik smags,

ka tikai ar mokām pa divatiem varēja nonest zemē. Nu, kur nu

puišeli tādu likt? Vārda nebija, nesa uz baznīcu un nokristīja par

Atrastiņu. Bet tos brīnumus! — kad krusta bērnu mājā nesa, tas

auga augdams un īsā brīdī izauga par lielu cilvēku. Šie tikai at-

pleta acis, bet Atrastiņš sacīja: „Tēt, nebrīnāties! Man savāds

liktenis: es bija saimnieka dēls citā zemes apgabalā, mans tēvs

mani nolādēja un ērglis atnesa tai ligzdā, kur jūs mani atradāt.

Bet otrreiz mani kristīdami, jūs esat raisījuši mani no lāstiem,

esmu atkal izaudzis par lielcilvēku."
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Tā nu palika. Tēvs ar abiem dēliem un Atrastiņu dzīvoja
labu laiku saticīgi, un kad vecajam pienāca mirstamā stunda,
kad dēliem mantu dalīja, tas Atrastiņam to pašu dalu novēlēja,
ko saviem dēliem. Labi! tēvu paglabā. Bet tūliņ jau bēru dienā

Atrastiņš, pārnākdams no kapiem drusku vēlāk, dzird ārpus dur-

vīm, ka abi brāļi norunā: Atrastiņam nevajagot no tēva mantības

nekā dot — daudz, ja veco baltiņu tam atmetot.

Labi! Atrastiņš patencina par to pašu baltiņu un aizjāj, Jāj,

jāj pa lielo mežu vien — vakarā uzjāj lielu ozolu, piesien pie tā

savu baltiņu un pats kāpj ozola galā nosnausties, tur drošāki no

zvēriem un tā. Uzkāpj, apskatās visapkārt, ierauga ziemeļos
lielu gaišumu. Nu, ko nu? Tā (kāpj zemē un jāj uz to pusi rau-

dzīt, kur tas gaišums, Jāja, jāja jūdzes piecas mazākais — ie-

rauga uz lauka putna spalvu, tā tā spīdēja, tik gaiši, ka visa ap-

kārtne tikpat kā dienā. Nu, zināms, tāda spalva reta lieta, šis

grib ņemt, bet baltais zirgs saka: „Neņem spalvu, tā ir tava ne-

laime!"

Par tiem vārdiem Atrastiņš iesākumā gan tā kā atraujas, bet

klausīt taču neklausa — paņēma spalvu un aizjāja.
Labu gabalu jājis, iejāja vienā muižā, tur bija pats velns

par kungu, un saderēja šo par zirgu puisi. Bet drīzi muižas ļau-
dis sūdzēja kungam, ka zirgu puisim istabas sienā tāda un tāda

spalva iesprausta, istaba esot tumšākā naktī tik gaiša kā dienu.

Tad kungs domāja: „Kam putna spalva, tam arī pats putns." Lai

tūliņ gādājot viņam spožās spalvas putnu!
Nu Atrastiņš bija nagos: niezin nekā par putnu un jāgādā

ir. Raudādams nabadziņš iegāja pie sava baltiņa un žēlojās: „Ir
nelabi!"

Zirgs sacīja: „Ko es tev teicu? Neņem spalvu! tā tava ne-

laime, tu ņēmi. Zināms, no šīs nelaimes gan vēl glābsimies, bet

četras lielākas nelaimes stāv vēl priekšā. Un tagad nu pie darba:

sēdies man mugurā, aizjāj uz to lauku, kur spalvu pacēli, uzcel

tur no seģenēm telti, iespraud spalvu telts čukurā un gaidi teltī,

kalēm putns nāks spalvu ņemt: tikko viņš tad ņem, izgrūd roku

pa telts čukura caurumu, notver putnu, lec atkal man mugurā un

steidz atpakaļ pie kunga."
Labi! šis tā darīja, uzcēla telti, noķēra spožo putnu un pār-

nesa kungam. Kungs par to ļoti priecājās un turēja Atrastiņu

labi jo labi.

Bet Atrastiņš no tās dienas savu baltiņu glaudīja vien un cik

tikai kungs zirgu barības deva, to visu grūda baltiņam, lai citiem

kā citiem.

Tad muižas ļaudis otrreiz apsūdzēja Atrastiņu kungam, kadu

nelietību tas darot, citus zirgus nemaz vairs nebarojot. Kungs

par to apskaitās un pavēlēja Atrastiņam jūras dieva meitu pār-
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vest viņam par sievu. Nu Atrastiņš raudādams iegāja atkal pie
sava baltiņa: tā un tā. Baltiņš sacīja: „Šo nelaimi gan glābsim,
bet uz priekšu vēl trīs lielākas gaidāmas. Nopērc vienu birkavu

zirgu ādu, vienu birkavu naigliņu, vienu birkavu piķa. Tad klāj
vienu ādu pēc otras man virsū, sapiķo ar piķi, pienaglo ar nagli-

ņām, lai saturās kopā un jāj mani uz jūras malu. Es tevi nesīšu

pa septiņiem sudraba mežiem, pa vienu glāžu tiltu līdz jūras ma-

lai, līdz tādam kokam ar trim zariem; bet tu jādams neskaties

atpakaļ. Nogājis pie koka, piesien mani pie tā, bet pats kāp kokā

augstākā zarā. Tad iznāks no jūras papriekšu liels, melns ērzelis

rēkdams, spārdīdamies, un noplēsīs man vienu ādas kārtu no mu-

guras, aizskriedams atkal atpakaļ; bet tu pēc tam nokāp uz vi-

dējo zaru. Tad iznāks no jūras lāsains šķimelis un noplēsīs man

otru ādu kārtu no muguras, aizskriedams jūrā atpakaļ, bet tu tad

nokāp uz beidzamo zaru. Trešo reizi iznāks balta ķēve no jūras
un noplēsīs man beidzamo ādu kārtu mo muguras; bet tad pa-

manies: lec no zara man mugurā, saķer baltai ķēvei aiz krēpēm
un jāj ko māki, uz mājām; tikai to ievēro: lai tur grab, lai tur

čab — atpakaļ neskaties!"

Labi! Atrastiņš sapirka ādas, nagliņas, piķi, noklāja baltiņu
ar ādām, monagloja, nopiķoja, ka nevar cauri izkost, aizjāja pa

sudraba mežu jūras malā, uzrāpās kokā un gaidīja. Tad nāca

melns ērzelis, nāca lāsains, norāva baltiņam ādu kārtas, aizskrēja

jūrā ar tām; beidzot nāca baltā ķēve ādas kārtas raut un tā viņš
no zara zemē, baltiņam mugurā un baltās ķēves krēpes tura rokā,

tai jāskrien līdz. Turēja, turēja — uz vienu reizi šis pamana:

nava ķēves krēpes vairs rokā, jūras dieva meita pati tagad rokā,
kas kungam vedama. Baltā ķēve bija pārvērtusies par meitu.

Bet tai pašā brīdī aiz glāžu tilta iesāka grabēt un skanēt, tas bija
sudrabs, kas meitai nāca pakal, tikai par nelaimi Atrastiņš pa-

skatījās atpakaļ un tūdaļ viss sudrabs noslīka jūrā.

Nu pārveda kungam skaisto meitu tīrā, baltā apģērbā, kungs
bija priecīgs un rīkoja tūdaliņ kāzas.

Bet jūras dieva meita bija dikti bēdīga, iemeslus vien me-

klēja, kā tikai kāzas pailgot. Beidzot tā sacīja: drīzāk šeitan ne-

dzīvošot, kamēr viņas pašas gredzenu neatnesīšot no māsas mā-

jām. Tad kungs pasauca Atrastiņu: ~Gādā līdz rītam tādu un

tadu gredzenu!"

Atrastiņš bēdādamies iegāja pie baltiņa: tā un tā! Baltiņš

sacīja: „Šo nelaimi glābsim, bet uz priekšu vēl divi lielākas gai-
dāmas. Tev vajaga nākošu nakti man mugurā sēsties, ne vārda

runāt, ne atpakaļ skatīties, tad es tevi nesīšu pa septiņiem zelta

mežiem, pa glāžu tiltu pie mazas, mazas mājiņas; tur nokāp

zemē, nesien mani nemaz, ej tikai iekšā uz pirkstu galiem, cik
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klusu vien varēdams, paņem no loga divi gredzenus un steidz

atpakaļ jāt pa glāžu tiltu, pa zelta mežiem."

Labi! nākošā naktī Atrastiņš tad jāja pa septiņiem zelta me-

žiem, pa glāžu tiltu līdz mazai mājiņai. Baltiņu nepiesējis, klusi-

ņām iegāja iekšā un dikti nobijās: tur gulēja vecene tik resna, ka

visa istaba pilna. Par laimi logs nebija tālu no durvīm, kur gre-

dzeni stāvēja. Nu paķēra gredzenus, pa durvim ārā, baltiņam

mugurā, glāžu tiltam pāri, zelta mežā iekšā. Bet vecene, ierau-

dzījusi šo ar zelta gredzeniem bēgam, negulēja vairs, klupdama,
krizdama skrēja pakaļ. Bet pārliekam skriedama, tā salauza

glāžu tiltu, pati iekrita upē un noslīka. Atrastiņš pārnesa gredze-

nus un nu iesākās kāzas. Nu dzēra, nu dancoja, kā jau pa kā-

zām ; bet jūras dieva meita dancoja, dancoja — pārlauza kāju un

sacīja tā: „Mani nekas nevar dziedēt, tikai putna piens manas

mātes istabā, tas mani dziedēs!"

Tad kungs paaicināja Atrastiņu, lai gādājot putna pienu! Jū-

ras meitas mātes istabā tas esot.

Bēdādamies Atrastiņš iegāja pie baltiņa: tā un tā! Baltiņš
sacīja: „šo nelaimi glābsim, bet vēl viena lielāka gaidāma. Kāp

man mugurā, es tevi nesīšu pa septiņiem dimanta mežiem, pa

sudraba tiltu pie mazas mājiņas; tur nokāp zemē, nepiesien mani

nemaz — ej tikai iekšā lēnām, klusām, uz loga būs putna piens

trauciņā, paņem to un steidz jāt projām!"

Labi! Atrastiņš aizjāja pa septiņiem zelta mežiem, pa sudraba

tiltu, iegāja mājiņā un nobijās dikti: tur gulēja vēl lielāka vecene,
istabā ne godīgi ietilpdama, tai resnumā. Par laimi logs nebija
tālu no durvim. Nu paķēra snaikādamies putna piena trauciņu,
baltiņam mugurā un projām pa sudraba tiltu, dimanta mežā. Resnā
vecene gan loba pakaļ, bet skriedama iespriedās mājiņas dur-

vīs, kur tik ilgām vārga, kamēr iepempa gluži, ka ne pirkstiņa
vairs kustināt, un nomira. Bet Atrastiņš pārnesa putna pienu,

dziedēja, dziedēja jūras dieva meitas salauzto kāju tikām, kamēr

abi norunāja no kunga aizbēgt.

Kungs manīdams, ka jūras dieva meita Atrastiņu izredzē-

jusi — nejauki dusmojās un tūdaliņ lika pirti kurināt, lielā katlā

ūdeni uzvārīt un Atrastiņu plucināt. Atrastiņš sabijās, prasīja

baltiņam padomu. Tas sacīja: „Tā nu tā beidzamā nelaime!

Nolīgsti ar kungu, ka pie verdošā katla man arī brīv klāt būt.

Es tad raudāšu. Kad iekritīs pirmā asara katlā, ūdens paliks vēss,

tad kāp iekšā. Kad kritīs otra asara katlā, ūdens paliks siltāks,
tad mazgājies! Kad kritīs trešā asara katlā, ūdens paliks karsts,
tad lēc ārā! Kad kritīs ceturtā asara katlā, ūdens vārīsies un

tavs kungs kāps iekšā raudzīt, kāpēc neesi noplucis. Bet viņš
iekāps un paliks!"
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Labi! Atrastiņš nolīga ar kungu, ka baltiņam jābūt pie katla

viņa nāvi apraudāt. Kungs pilnā mierā, par katru mirēju raudot,

viņš nodomāja. Un baltiņam nobira viena asara, vārošais ūdens

atdzisa, Atrastiņš ielēca katlā. Baltiņam nobira otra asara, ūdens

palika silts un Atrastiņš krietni mazgājās. Baltiņam nobira trešā

asara, ūdens palika karsts, viņš izlēca ārā. Baltiņam nobira ce-

turtā asara, ūdens sāka vārīties un kungs lēca katlā paraudzīt,
kā šis mazgājies un kādēļ nava plucis. Bet kā ielēca, neizlēca

vairs — bija pagalam.
Nu Atrastiņš paņēma jūras dieva meitu un aizgāja no šīs

velna muižas.
Piezīme: Dievs vecā tautas valodā nav sugas vārds un latviešu mito-

loģija pazīsts tikai Jūras-māti. Tā tad Jūras dievs" ir vai nu samērā jauns aiz-

jēmums, vai arī kāds modernizējums. Sekošā variantā ir runa tikai par jūras ķē-
niņa meitu, kas labāk saskan ar tautas pasaku valodu. P. Š.

11. A. 531. 550. F. Malevičus Jumpraviešos, A. Bīlen-

šteina kr. LP, VII, H, 25, 3, 4.

Viens vīrs nevarēja dabūt mācītāja savu dēlu nokristīt. Viņš

gāja, mācītāju meklēdams, un piepēži sastapa svešu vīru un pra-

sīja tam, vai nezinot kādu mācītāju viņam dēlu nokristīt? Sve-

šais teica: ~Kur tu mācītāju dabūsi? Es esmu Atrastiņš, lai tavs

dēls arī ir Atrastiņš! Un tad še tev vēl šis vaska kumosiņš ma-

nam krustdēlam. Kad viņš nāks 20 gadu vecs, tad tas ies pa-
sauli apskatīties, nu, un tad neaizmirsti šo* vaska kumosiņu līdz

dot!"

Labi. Kad dēls iegāja divdesmitajā gada, tas saņemas iet

pasaulē. Tad tēvs skrēja viņam pakaļ: „Atrastiņ, Atrastiņ, kad

tu nu ej — še tavs vaska kumosiņš līdz, ko krusttēvs iedeva!"

Atrastiņš paņēma vaska kumosiņu un iegāja lielā mežā. Tur

vaska kumosiņš pārvērtās par vaskainu zirdziņu un sacīja tā:

„Atrastiņ, kāp man labāk mugurā, ko tu ved mani pie pavadas?"

Atrastiņš kāpa vaskainam zirdziņam mugurā, jāja, jāja —

aizjāja uz lielu klajumu, tur ieraudzīja pulka skaistu baložu un

iesāka vienu ķert. Zirdziņš gan biedināja: „Neķer vis, Atrastiņ.
balodi — nelaime būs!"

Bet Atrastiņš, stūrgalvis, neklausīja, noķēra balodi un jāja

tālāk. Tamēr jāja, uzjāja vienu muižu, salīga par zirgu kopēju

un balodi nolika zirgu stallī plauktā. Bet pienāca nakts un nu

bija brīnumi! Skaistais balodis spīdēja tik gaiši, ka stallī diena,
kas diena; bet pret rīta laiku balodis, kur palika, kur ne.

Tad vecais zirgu kopējs apsūdzēja jauno kopēju kungam, ka

tādi un tādi baloži tam esot. Kungs un ne pra-

sīja, nekā, bet tikai pavēlēja, lai tūlim gādājot spožo balodi vi-
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ņam! Nu Atrastiņš pusraudus steidzās pie vaskainā zirdziņa 1
„Tā un tā — kungs grib to balodi, kas spīd kā uguns tik dienā

kā naktī, un baloža stallī nairs nava!"

Vaskainais zirdziņš atbildēja bēdulim pārmezdams: „Ko es

tev teicu? Neķer balodi — nelaime būs! Tu ķēri un ķēri. To

nelaimi mēs glābsim, bet daudz nelaimes ir priekšā! Kāp man

mugurā un jāj uz to pļavu, kur balodi ķēri, un ķer nu otrreiz to

gudrībā!"

Atrastiņš nojāja uz pļavu, kur baloži bija, pārgrieza vaskai-

nam zirdziņam vēderu, izvēla zarnas, pats paslēpās ribās un glū-

nēja, kamēr baloži pienāca tuvāk. Kā pienāca tuvu, satvēra

spožo balodi, iespieda padusē, sašuva atkal zirdziņam vēderu,

pārjāja mājā un atdeva kungam, ko bija ķēris.

Bet vecais zirgu puisis apmeloja otrreiz Atrastiņu kungam:

viņš varot jūras ķēvi ar kumeļu dabūt! Kungs atsauca Atrastiņu

un pieteica bargi, lai tikai gādājot jūras ķēvi ar kumeļu, cik ātri

vien spējams! Atrastiņš pusraudus aizgāja pie zirdziņa: „Tā un

tā — jūras ķēve ar kumeļu man jāgādā!"

Vaskainais zirdziņš atbildēja bēdulim: „Vai es tev neteicu:

neķer balodi! — nelaime būs? To nelaimi gan glābsim, bet daudz

nelaimes vēl priekšā! Prasi tu kungam birkavu pakulu un labu

dzelzs kārti; tos dabūjis, jāj mani uz jūru un ievēro, kad es pirmo
reizi zviegšu, tad nekā nedzirdēsi; kad otrreiz zviegšu, zeme

rībēs; kad trešo reizi zviegšu, nāks ķēve ar kumeļu; ievaidi tad

ķēvi ar pakulām un kārti!"

Atrastiņš sadabūja birkavu pakulu, labu dzelzs kārti, aizjāja

jūras malā un gaidīja, kas notiks. Te par brītiņu vaskainais zir-

dziņš iezviedzās vienreiz, vēl itin nekas; iezviedzās otrreiz jau zeme

rībēja; kā zviedza trešo reizi, ķēve ar kumeļu — muti ieplētusi —

nāca kā negaiss. Tad Atrastiņš svieda ķēvei pakulas rīklē, ar

dzelzs kārti iegrūda birkavu vīkšķi vēl dziļāk. Ķēve palika kā

mēma un godīgi, rāmi nāca uz muižu tam līdza, kur atdeva

kungam.

Bet vecais zirgu puisis apmeloja trešreiz Atrastiņu kungam:
tas varot pārvest jūras ķēniņa meitu, ja gribot! Kungs pasauca

Atrastiņu un tūdaļ pavēlēja jūras ķēniņa meitu gādāt. Atrastiņš

pusraudus aizskrēja pie vaskainā zirdziņa: tā un tā. Zirdziņš

tad kārpījās un gribēja viņu vai samīt: „Vai es tev neteicu: ne-

ķer balodi — nelaime būs? Bet kāp man mugurā, jāj uz jūras

malu, -tur redzēsi tirgu, tirgū tu pērc to, ko nevari nopirkt, tad

klāsies vēl labi!"

Atrastiņš aizjāja uz jūras malu, iejāja tirgū un pirka un pirka,
bet visu ko pirka, to nenopirka; beidzot aizvirzās līdz pašai ūdens

malai, kur ieraudzīja trīs skaistas jo skaistas ķēniņa meitas. Nu
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viņš sakampa to skaistāko un iesaucās tā: „Visu pirku, neno-

pirku, bet skaisto jūras ķēniņa meitu kā pirku, tā nopirku!"

Bet tai pašā brīdī skaistā jūras ķēniņa meita norāva savu

dārgo kakla rotu, iemeta jūrā un atsacīja: „Šis pirka mani, tas

pirka mani, bet kas manu rotu atpirks no jūras, tas būs atpircis
mani!"

Tad Atrastiņš atkal bēdājās loti un vaicāja vaskainam zirdzi-

ņam: ko būšot iesākt? Vaskainais zirdziņš iepeldēja jūrā, iezvie-

dzās vienreiz, iezviedzās otrreiz, kā zviedza trešreiz, uzšāvās

zivju valdiniece ūdens virsū: ko zviedzot, ko gribot?

„Jūras ķēniņa meitas dārgo kakla rotu es gribu. Vai nevari

līdzēt?"

Un zivju valdniece nogrima dibina, saaicināja visas juras zi-

vis, tā mazās kā lielās, un pavēlēja rotu meklēt, lai kur būtu gri-

musi. Zivis meklēja vienu cēlienu, meklēja otru —kā meklēja
trešo cēlienu, atrada rotu un uznesa vaskainam zirdziņam. Zir-

dziņš iznesa rotu malā, atdeva Atrastiņam un nu jāja ar jūras

ķēniņa meitu pie kunga. Bet jūras ķēniņa meita negribēja vis

kungu, bet gribēja Atrastiņu, kas viņu pats pircis, pats vedis. Tad

kungs nežēlīgi saskaitās uz Atrastiņu, itkā tas būtu vainīgs, un

pavēlēja tam kaklu nocirst.

Nu Atrastiņš bēdājās bez gala; bet vaskainais zirdziņš mie-

rināja viņu: „Nesaki nekā! kad ej kalnā, nāves vietā, izlaid tikai

balodi ar ķēvi un kumeļu laukā, būs labuma diezgan!"
Labi! šis izlaida balodi un ķēvi ar kumeļu laukā un gāja uz

kalnu, kur tam kaklu cirtīs. Aizgāja, nocirta kaklu un kungs jau

palēkdams gavilēja vien; bet te balodis spurkt! gaisā pēc dzī-

vības, ķēve ar kumeļu pēc skaistuma un jaunības un jūras ķēniņa

meita, tā raud un raud, ka Atrastiņš pagalam. Te — necik ilgi —

balodis ar dzīvību atpakaļ, ķēve ar jaunību un skaistumu atpakaļ.
Un kā šie labi atpakaļ, tā vaskainais zirdziņš piegrūda galvu

Atrastiņam pie pleca, balodis atkal iešāva dzīvību starpā, ķēve
ar kumeļu jaunību ar skaistumu —

tai pašā brīdī Atrastiņš atmo-

dās. Bet kāds nu viņš atmodās? Tik stalts, tik skaists un jauns,
ka kungam sirds vairs ne vietā: lai cērtot viņam arī kaklu nost

un atmodinot par vēl jaunāku, staltāku, ja vien iespējams! Kun-

gam tad nocirta kaklu; bet ne vairs balodis dzīvību nesa, ne ķēve

ar kumeļu skaistumu un jaunību — tie aizskrēja gan, bet nenāca

vairs atpakaļ, kungs palika miris.

Bet Atrastiņš ar jūras ķēniņa meitu saprecējās un dzīvoja
labi.

12. A. 531, 327 B 550. H. Šalkovska Līksnā, .1. Rupjā kr.

Dzīvoja kādreiz viens mežsargs. Dzīvoja viņš meža malā,
kur auga biezi krūmi.
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Reiz viuš gāja gar savu tīrumu un ieraudzīja putnu, kas skrēja
no krūmiem. Mežsargs tūliņ gāja uz to vietu, no kurienes putns

izlaidās, un tur ieraudzīja lizdu ar simtu vienu olu. Olas b.ia

jau aizperētas un mežsargs tās aiznesa uz māju. Tad sameklējis

vairāk vistas, viņš sasēdināja uz olām un pēc divām nedēļām no

tām iznāca simts viens zēns.

Pienāca laiks, kad zēni bija jānokrusta. Tik daudz zēnu ne-

bija nemaz iespējams aizvest uz baznīcu un mežsargs atveda

mācītāju pie sevis. Simtu zēniem tika dots viens pats vārds

Simeons, bet viens tika aizmirsts un palika nenokristīts.

Braucot mežsargs gan to atgādināja mācītājam, bet tas vairs

negribēja griezties atpakaļ un tik noteica, lai tam esot vārds Gre-

gors.

Zēni auga ļoti ātri un kad bija jau pieauguši, tad strādāja
lauku darbus. Reiz viņiem bija jāpļauj siens un Simeoni visi kopā

varēja pastrādāt tikai tik daudz, cik Gregors pastrādāja viens

pats.

Kad siens bija nopļauts un sakrauts, tad brāļi pamanīja, ka

naktīs siens pamazām zūd. Nu brāli norunāja iet vaktēt. Pir-

majā naktī gāja Simeoni, bet nenovaktēja. Otrā naktī gāja Gre-

gors un pusnaktī viņš ieraudzīja simtu vienu kumeļu un kopā ar

tiem vienu ķēvi. Gregors noķēra ķēvi un, uzsēdies tai mugurā,

jāja uz māju. Visd kumeļi skrēja pakaļ.

Aizjājis mājās, Gregors teica brāļiem, lai tie ņemot katrs

sev vienu no kumeļiem, bet kurš palikšot pāri, tas viņam būšot.

Kā bija norunāts, tā arī tika padarīts, Gregoram atlikās visslik-

tākais kumeļš, bet taisni tas bija ļoti gudrs un prata runāt. Nu

katram brālim bija pa vienam kumeļam.

Mežsargs teica, lai tie jājot pa pasauli un lai meklējot sev die-

nastu. Sataisījušies viņi visi, aizjāja projām. Drīz vien sasniedza

dziļu mežu un tur ieraudzīja mazu mājiņu, kur dzīvoja ragana

ar simtu vienu meitu. Zēni ienāca iekšā un lūdza raganai nakts-

māju. Ragana atļāva viņiem pārgulēt pie sevis, ar nodomu tiem

nocirst ar zobenu galvas. Raganas meitas gulēja netālu no

brāļiem.

Ceļā Gregoram zirgs jau bija teicis, ka raganai esot tads

zobens, ja tam pavēlot kaut kam nocirst galvu, tad tas tflltn to

izdarot. Zirgs vēl bija pamācījis, ja ragana brāļiem gribēšot no-

cirst galvas, tad no tā varot tomēr izglābties, tikai cepures katram

jānoliek uz raganas meitu galvām. Tā arī tika izdarīts.
Vakarā brāļi ilgi nevarēja aizmigt, viņi redzēja pie raga-

nas ugunsputnu, no kura visa istaba bija gaiša. Kad ragana tai-

sījās uz vakariņām, tad viņa iepriekš apāva uz vienas kājas se-

višķu zābaku un ar to apgriezās apkārt — uzreiz bija pilns galds

ar visādiem ēdieniem. Pēc vakariņām ragana paņēma rokā zo-
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bemiu un teica: «Visiem zēniem galvas nost!" un zobens tūliņ no-

cirta galvas visām meitām, jo uz viņu galvām bija zēnu cepures.

Ragana domādama, ka galvas nocirstas zēniem, aizgāja gu-

lēt. Brāli to pamanījuši, tūliņ piecēlās un aizjāja prom. Drīz

viņi piejāja pie ķēniņa pils. Aizgājuši pie viņi lūdza, lai

pieņemot tos par strādniekiem, un ķēniņš bija arī ar mieru viņus

pieņemt. Vakarā tika dotas vakariņas. Simeoni bija loti dusmīgi
uz Gregoru un gribēja viņu kaut kā nogalināt, tāpēc ka viņš katrā

vietā padarīja gudrāki un labāki nekā Simeoni. Viss tas notika

tādēļ tā, ka Gregoram bija gudrs zirgs, bet Simeoni to nezināja.
Sēdēdami pie galda viņi teica ķēniņam, ka viņu brālis Gre-

gors varot dabūt tādu putnu, no kura visas istabas būšot gaišas.

Ķēniņš tūliņ pavēlēja Gregoram dabūt to putnu rokā; bet ja ne-

dabūs, tad galva nost.

Gregors ari apsolījās, aizgāja pie sava zirga un izstāstīja visu,
kas viņam uzdots. Zirgs teica, ka esot tik jājāj un Gregors aiz-

jāja atkal pie raganas. Pa logu viņš redzēja, ka ragana jau aiz-

gāja gulēt un drusciņ uzgaidījis, kamēr ragana nogrima dziļā

miegā, ieskrēja istabā un paņēma putnu. Zirgs gaidīdams bija jau
nometies uz ceļiem un Gregors aizjāja priecīgs pie ķēniņa ar visu

ugunsputnu.
Tad Simeoni atkal teica, ka Gregors varot dabūt zābaku, uz

kura pagriežoties varot dabūt daudz dažādu ēdienu. Ķēniņš atkal

tikpat stingri pavēlēja Gregoram to dabūt. Viņam šoreiz atkal

tāpat palaimējās pārnest raganas zābaku, un ķēniņš bija viņam
ļoti pateicīgs.

Nu Simeoni atkal stāstīja ķēniņam, ka Gregors varot dabūt

tādu zobenu, kas uz pavēli kaut kuram nocērtot galvu. Ķēniņš
atkal sūtīja Gregoru un teica, ja viņš to dabūšot, tad tikšot loti
cienīts un godāts. Ar lielām mokām un bailēm Gregoram izde-

vās dabūt arī raganas zobenu.

Kad Gregors pārbrauca mājās, tad ķēniņš viņu iecēla augstā

vietā, un Simeoniem nu bija jāpaliek viņam par kalpiem.

13. A. 531.705. 550. Teicējs 39 g- vecs P. Strods Višķos. Latvju

kultūras kr.

Veirs ar sīvu aizguoja teirumā rudzu pļautu un pajēmja ar

sevim leidza mozu bārnu. Bārnu pasadvnuoja šņūres golā uz po-

loga, bet paši aizguoja par lelu gobolu nu bārna pļaudami. Te —

kur bejis, nabejis — atskrēja krauklis, pagvva bārau un aiznesja

uz sovu perēkli, kurs beja dziļā mežā un lelā eglē. Vokarā zam

tuos egles, kurā beja kraukļa perēklis, apsametja laupītuoji. Krau-

klāni suoka kņuobuot bārnu un bārns suoka rauduot. Laupītuoji

izdzierda bārna balsu un sarunuoja kuopt pazavērt, kas tur taids
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ir. Kuop vīns, bet sasabeist un naizkuop. Kuop ūtrs, taipat na-

izkuop. Un tik trešais lajupītuojs īkuopja eglē un izjēmja bārnu

nu kraukļa perēkļa un nūcēļa zemē. Bārns auga na pa godim,

bet pa dīnom. Tū laupītuoju, kurš jū nūcēļa nu kraukļa perēkļa,

bārns saucja par tāvu.

Vīnu reizi, kad jau jis beja izaudzis par lellu puisi, soka šovam

tāvam: „Es gribu īt pasauļa pasavārtu:

Tāvs nagribēja juo laist, bet beidzāt īdevja jam zyrgu, kuru

pīsacīja vysod sorguot un žāluot un vēl pīsacīja ceļā, jo kū atrass,

najerrit. Dāls juoja, juoja un izjuoja uz kaidam vacainem. Ceļa

molā gulēja cīši skaista spolva, tai ka vysas vacaines vyzuiuot

vyzuluoja. Dāls pajēmia skaistā spalvu un aizjuoja pi vīna ķē-

niņa un īstuoja par kučēri. Ķēniņš īdevja jaunajam kučeram vy-

suslyktuokūs zyrgus. Dāls īspraudja sovu zyrgu stalla sīnā skai-

stā spalvu, pabaroj ķēniņa un sovu zyrgu umi dzeivoj turpat stallī.

Dāla zirgi palyka cīši lobi. Pēc kaida laika ķēniņš pīsacīja vysim
kučerim izvest nu stallim šovus zyrgus un paruodīt jam. Jaunuo

kučera zyrgi beja vysskaistuckī. Tad ķēniņš prosa nu kučerim:

„Par kū juo zyrgi vysulobuokī, bet suokumā beja vysuslyk-
tuokī?"

Kučēri beja dusmīgi uz jaunuo kučera un soka: „Jam asut

taida spolva, kura zyrgus baroj un zyrgi lobojas nu tuos spolvas

gaismas! Kučērs stuostījis, ka šis varūt na tik spolvu, bet ari

pašu putnu (ķēniņam dabuot! Ķēniņš pasaucja kučeru un soka:

„Tu daboj man tū pašu putnu, kura spalva tev ir!"

„Es nazynu, ķēniņš, kur taids putns ir!" atbildēja kučērs.

„Cytim kučerim tu apsūlēji dabuot man tū putnu, bet tagad

nagribi? Jo nadatmosi, mans zūbyns, tova galva!"

Dāls suoka bāduotīs un aizguoja uz sovu zyrgu un izstuostīja

jam sovu bādu.

„Tev tāvs sacīja najemt nikuo, kū atrassi ceļā. bet tu napa-

klausīji un pajēmi skaistū spolvu, tuodēl itei bāda tev, bet itii

vēl izbāduosim! Byus vēl leluokas bādas! Aizej un pajem nu

ķēniņa palagu, duorgus dzerīņus, gluozītes un laissimīs ceļā me-

klēt putna!"
Dāls dabuoja nu kēniiņa pologu, duorgus dzērīņus, gluozītes

un laidjās ceļā. Atjuoja dāls uz tuom pašom vacainem, uz kurom

atroda skaistū spolvu, un zyrgs soka: „Tur pi tuos egles izkluoi

pologu. pīstati gluozītes un pīlej vysas ar dzērīņim, bet pats īkuop

eglē un gaidi. Tad atskrīs tys skaistais putns un, dzardams dze-

rīņus, apreibs un turpat nūkriss uz pologa un gulēs. Tu tyuleņ

nūkuoo zemē un pajem tū putnu!"
Dāls aizguoja pi egles, pakluoja pologu, pīstatīja gluozītes,

pīlēja tuos vysas ar duorgim dzērīņim, bet pats īkuopja eglē un

gaida. Na par ilgu laiku atskrēja duorgais putns un suoka raudzīt
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dzērīņu nu vysom gluozītem. Cikom putns raudzīja dzērīņu, ap-

reiba un nūkrita turpat uz pologa. Dāls nūkuopja nu egles, pa-

jēmja putnu, sāduos zyrgam mugurā un aizvedja ķēniņam. Ķē-

niņš otkon īdevja dālam baruot slvktuokūs zyrgus.

Pēc kaida laika, kad ķēniņš īdūmuoja apsavērt zyrgus, dāla

zyrgi beja vysskaistuokī un ķēniņš otkon prasīja cytim kučerim,

kuodēl juo slyktuokī zyrgi palyka par lobuokim. Kučēri pastuo-

stīja ķēniņam, ka jaunais kučērs sacījis, ka šis varūt dabuot nu

aizjyurom vysskaistuokū meitu ķēniņam par sīvu un na tik slvk-
tuokūs zyrgus izbaruot par lobuokim. Ķēniņš pasaucja dāla un

soka: „Tu esi apsūlējis un daboj man nu aizjyurom vysskaistuokū

meitu par sīvu!"

~Es nikuo nazynu!" soka dals. „Jo nadabuosi, muns zubyns,
tova golva!"

Dāls aizguoja uz sovu zyrgu un izstuostīja sovu bādu zyr-

gam. „Itei bāda izbāduojama, vēl leluokas bādas byus! Aizej un

pajem nu ķēniņa lobuokūs audaklus un stuolus [stelles] un tad lais-

simīs ceļā!"

Aizjuoja dāls ar zyrgu uz jyurmolu un zyrgs soka: „Tagad

tu pastati stuolus, izlīc viersā skaistus dečus un gaidi, zam stuo-

lim paleidis!"
Dāls pastatīja stuolus, izkluoja dečus, paleida zam stuolim un

gaida. Na par garu laiku pi krosta laivā pībraueja cīši skaista

meita, pīguoja pi stuolim un gribēja suokt aust, bet dāls jū sa-

gyva un aizvedja pi ķēniņa.

„Vai byusi man par sīvu?" prosa ķēniņš nu skaistai meitai.

„Byušu, bet tu daboj pyrmuok muna monta!" atbildēja meita.

Ķēniņš pasaucja dālu un soka: „Daboj ituos skaistuos meitas

rnontaļ"
Dāls aizguoja, golvu nūlaidis, uz sovu zyrgu un pastuostīja

sovu bādu zyrgam.

„Itū bādu izbāduoshn! Byus vēl leluokas bādas! Tu pa-

prosi ķēniņam divpadsmit vēršu un divpadsmit cepļu maizes.

Galu un maizi sagrīz smolkūs gabaliņūs, salīc kuģī un brauc par

jyuru puori. Ūtrā jyuras krostā stuovēs moza ustabiņa un tymā

ustabiņā byus skaistuos meitas mcnts!" pamuocīja zyrgs.

Dāls dabuoja nu ķēniņa divpadsmit vēršu un divpadsmit

cepļu maizes, sagrīzja vysu mozūs gabaliņūs, salyka kuģī un

brauc. Kai tik jis ībraucja jyurā ap kuģi pīskrēja lūti daudz putnu,
kuri naluovja uz prīšku braukt. Dāls suoka svīst maizi un galu

pa gabaliņam un brauc tuoļuok. Tai jis svīdja, svīdja un pītryuka
maizes ar galu. Atskrēja pulks kraukļu un tī napalaidja dālu tuo-

ļuok braukt. Dāls atsagrīzja atpakaļ un izstuostīja zyrgam, ka

leidz golom nanūbraucja, jo kraukli napalaidja un maizes ar gaļu

pītryuka.



42

„Brauc vel un pajem uz ceļa divdesmit četri vērsi un div-

desmit četri cepļi maizes!"

Dāls pajēmja divdesmit četri vērši un divdesmit četri cepli
maizes un aizbraucja. Šūreiz maizes un gaļas P?tyka ari krauklim
un kraukli dālu aizvedja uz vācu uztabiņu jyuras krostā. Usta-

biņā sēdēja vāca buobiņa un dāls soka: „Skanstuo meita mani at-

syutīja pēc monta!"

Vecenīte atdevja vysu skaistuos meitas montu un dāls at-

vedja ķēniņam.
„Vai byusi man par sīvu?" prosa kēniuš skaistai meitai.

oßvušu, jo dabuosi muna vuorda gradzyna, kurs īkrita

jyurā!" atbildēja meita.

Ķēniņš pasaucja kučeru un soka: „Daboj skaistuos meitas

vuorda gradzynu, kurs īkritis jyurā!"
Dāls aizguoja uz zyrgu un izstuostīja sovu bādu.

„Daboj eilyna un siles un juosim uz jyunmolu!" pamiuocīja

zyrgs._
Dals dabuoja eilyna un siles un aizjuoja uz jyurmolu.

„Tagad," soka zyrgs, „īdur ar eilynu munā kreisajā placā un

pītacynoj ašņa pylnu sili. Tad sasauc vysus vēžus un atdūd jīm
izēst sili ašņa, jo jī dabuos gradzynu!"

Dāls pītacynuoja ašņa nu zyrga kreisuo plača un soka: „Vēži,

vēži, ejīt vysi nu jyuras!"

Pīguoja ļūti daudz vēžu un dāls prosa: „Vai vvsi jau sa-

guojāt?"

„Na, vēļ klybuo nav!" atbildēja vēži. Atguoja ari klybais.

„Es atdūšu jums itū asni, jo dabuosit nu jyuras dybyna skai-

stuos meitas gradzynu!" soka dāls.

„Es zynu, kur jis ir!" atsasaucja klybais. „Kad gradzyns

krita, man kuoju atsyta un tuodēl es asmu klybs!"
Vēži aizskrēja jyuras dybynā un atnesja ķēniņa meitas skai-

stu gradzynu. Vēži izdzēra zyrga asni un tuodēl palīk sorkoni,
kad izvuorej. Kučērs sācla zyrgam mugurā un aizjuoja uz pili

un atdevja ķēniņam gradzynu.

~Vai byusi man par sīvu?" prosa ķēniņš meitai.

„Byušu, bet prīkš laulobom mums obējim vajag izzamorguot

vyrušā pīnā!"

Ķēniņš pastatīja uz guns divi kotii vyruša pina. Meita īleida

vīnā kotlā un izamozgojuse, soka ķēniņam: „Nu tagad tu lem un

izamozgoj!"

Ķēniņš īleida vyrušā pīnā un savyra. Tad meita soka dā-

lam: „Tagad tu lem, varbyut, nasavirsi un tad byusi par munu

veiru!"

Dāls īleida vyrušā pīna kotlā un izamozguoja. Tad meita ar

dālu apsaprecēja un dāls palyka par tuos zemes ķēniņu.
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14. A. 327. 313. 531. 550. J. Bankins „$iS un tas" 11, 1875, 20.

Vienam tēvam bija divpadsmit dēli, un viņš tiem izaudzināja

ikkatram savu zirgu. Reižu viņi izlūdzās iet uz jakti. Viņš tos

arī palaida, iedodams ikkuram savu zirgu, bet jaunākajam dēlam,

kas pats bija par visiem dēliem smukākais, arī skaistāko zirgu,
kas turklāt prata runāt. Kad nu tie visi, pa mežu jādami, apmal-

dījās, tad jaunākā zirgs sacīja: „Te nāks krustceli, kur būs viena

smuka spalva, bet sargies un neņem šo spalvu! Ja tu viņu ņemsi,
tad tu vairs netiksi atpakaļ savā tēvišķā."

Tas gan papriekšu aizgāja šai spalvai garām, bet vēlāku pēc
tās iegribējies, griezās atkal atpakaļ un tomēr paņēma to._

Jādami caur lieliem mežiem un pūriem, viņi nojāja vēlu va-

karā pie kādas lielas mājas. Kad tie pie vārtiem klaudzināja,
tad iznāca jauna, skaista meita, attaisīja vārtus un tos ielaida. Šī

pati arī viņu zirgus ieveda stallī un deva auzas priekšā ko ēst;

pašus jātniekus viņa ieveda pilī, otrā tāžā, un cēla tiem vakariņas
priekšā. Tur dzīvoja viena veca māte, kurai bija pavisam div-

padsmit meitas. Tā nu pieveda ikkatram pa vienai no savām

meitām par nakti klāt gulēt, bet pati uzkāpa trešajā tāžā gulētu.
Kad nu visi ļaudis pilī bija aizmiguši, tad jaunākais brālis

gāja uz stalli un prasīja savam zirgam: „Kas nu būs?"

Zirgs viņam atteica: „Bēdas bijušas, bēdas būs. Ap pus-
nakti meitu māte nāks zemē un jūs visus nokaus. Tāpēc stei-

dzies istabā, noņem brāļiem cepures un uzliec tās meitām galvā,
un tos lakatus apsien saviem brāļiem ap galvu!"

Ap pusnakti vecene nokāpa zemē un domāja svešiniekus no-

galināt, bet nokāva pati savas meitas. Jaunākais bija nomodā

un dzirdēja to visu notiekam; viņš nu steidzās pie saviem brā-

ļiem no istabas uz istabu, jo tie ikkatrs gulēja savā kambarī, un

sacēla tos augšā. Tie nu steidzās uz stalli, spraudās zirgiem mu-

gurā un laida pa vārtiem laukā.

Vecene, kad jau liela diena bija, uzcēlusies nāca savu meitu

celtu un redzēja, ka tās visas gulēja nokautas. Tā nu sasauca vi-

sādus zvērus no meža un stellēja tos brāļiem pakaļā. Riktīgi,

brāļi dzird zemi dimdot, atskatās atpakaļ un redz lielus pulkus
dažnedažādu zvēru kā zilu debesi tiem no pakaļas nākam. Jau-

nākais brālis atkal prasa savam zirgam, ko lai nu darot? Zirgs
tam atbildēja: „Sit ar dabūto spalvu zirgam uz kreiso plecu!"
Kad viņš sita, tad šiem pakaļā izcēlās liels ezers. Zvēri nu gan

vairs nevarēja skriet tālāku, bet viņi ņēma un lauza kokus, tai-

sīja ezeram tiltu pāri, un steidzās atkal pakaļā. Nu zirgs pavē-

lēja sist ar spalvu uz šā labo plecu. Tagad izcēlās liela uguns šiem

pakaļā un zvēri tiem netika klāt.

Sie nu nojāja pie kāda ķēniņa, kas viņus pie sevis uzņēma.

Jaunākais brālis palika ķēniņam par sulaini un tam bija viegla
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un itin laba dzīve. Gitieui brāļiem bija jāstrādā grūtāki darbi.

Šie, par to skaudīgi būdami, gāja pie ķēniņa un stāstīja tam, ka

jaunākais brālis brīnum skaistu būdu varot dabūt, kurā putni itin

jauki dziedot un dancojot. Ķēniņš nu pavēlēja jaunākajam brāļam
dabūt šo skaisto būdu, piesacīdams, ja tas nedabūšot, tad viņam
esot jāmirst. Tas nu atkal gāja pie sava zirga un lūdzās gudrī-

bas. Zirgs tam atbildēja: „Bēdas tev bijušas, bēdas tev būs vēl

lielākas. Sataisi miegazāles, kāp man mugurā un jāj uz to pili,

kur briesmīgā vecene dzīvo."

Kad šis nu tur bija nojājis un klauvējās pie pilsvārtiem, tad

vecene iznāca, attaisīja vārtus un paskatījusies sacīja: „Ak, tu

taspats esi, kas manas divpadsmit meitas nogalinājis!"

Viņš tai atbildēja: „Jā, tiešām es tas pats esmu, dari ar mani

ko gribēdama, tikai lūdzu šos kukuļus no manis pieņemt."

Kukuļus pasniegdams, viņš tai bija dalicis miega zāles pie

deguna; šī nu, miegazāles ieodusi, aizmiga no tām. Nu viņš pa-

ņēma būdiņu, sēdās zirgam mugurā un steidzās atpakaļ. Kādu

gabalu pajājis, dzirdēja lielu troksni, un atpakaļ atskatījies, ierau-

dzīja atkal lielus pulkus visādu zvēru šurpu skrienam. Viņš nu

tāpat kā pirmo reižu, zirgam sitot uz kreiso plecu, padarīja lielu

ezeru, kas tos aizkavēja, un sitot uz labā pleca, lielu uguni, kas

tos visus sadedzināja, un tā viņš atjāja laimīgi pie ķēniņa. Šis

nu atkal gan bija priecīgs par skaisto būdu, bet uzdeva viņam
vēl citu darbu. Tam bija jāatved daiļā princese, kas tur aiz ezera

dzīvoja greznajā pilī. Tas, zināms, nu atkal gāja pie sava gudrā

zirga un sacīja: „Ko lai nu daru?"

Zirgs sacīja: „Bēdas tev bijušas, bēdas tev būs jo lielākas.

Nem savu skaisto būdu, kāp man mugurā, un jāj tik taisni pāri

par ezeru."

Tur nojājis, viņš nolika būdu pils priekšā un gaidīja. Ķēniņš,
to redzēdams, nāca ar savu dēlu un meitu laukā to apskatītu.

Princese, gribēdama to labāki apskatīt, gāja zirgam otrā pusē.

Viņš nu to saķēra, cēla zirgam mugurā un spēris ātri prom.

Ceļš viņam gan laimīgi izdevās, bet princese bija aizmirsusi

savu zelta gredzenu mājā skapī. Ķēniņš sauca savu sulaini un

pavēlēja, ka šim jāatnes gredzens.
Tas nu atkal gāja pie sava zirga pēc padoma, ko darīt. Šis

tam sacīja: ~Bēdas tev bijušas, bēdas tev vēl būs jo lielākas.

Nem miegazāles, jāj uz pili un iedod tās ķēniņam!"

Viņam arī šoreiz labi izdevās, jo kamēr ķēniņš gulēja no

miegazālēm kā nost, tamēr tas iegāja istabā, izņēma gredzenu

no skapja, un arī savu skaisto būdu, ko viņu reižu bija atstājis,
un devās ceļā. Bet atpakaļ jājot par ezeru, gredzens noslīdēja no

pirksta un iekrita ūdenī; tas nu bija gauži bēdīgs un noskumis,

grieza zirgu apkārt un jāja uz malu, vēl reižu lūgdamies no zirga
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padomu. Šis viņam tagad sacīja: „Nem nokauj mani un davelc

manas kājas pie ūdens! Tad nāks vēži un sāks mani ēst, starp

kuriem viens būs krancains, šo tu saķer!"
Kā sacīts, tā darīts. Tur gan sanāca Mels pulks vēžu, bet

krancainā vēl nebija, pēcāk arī tas iznāca. Viņš, šo saķēris, sa-

cīja: „Stellē nu visus vēžus, lai tie iet ezerā gredzena meklētu."

Pēc kāda laika tie gan iznāca malā, bet gredzena nebija ne-

vienam.

Krancainais tēviņš, savus ļaudis izskaitījis, sacīja: „Mazais
Jurītis vēl nav iznācis." Pēc kāda brītiņa šis iznāca ar gredzenu.

Viņš nu vilka savu nosprāgušu zirgu uz mežu, un pats ielīda

zirga ribās. Tad nāca kraukli lielos pulkos un sāka šo maitu ēst,

un starp viņiem bija arī viens cekulains, ko viņš saķēra, un tam

sacīja: „Stellē vienu savu kraukli pēc dzīvības ūdens."

Kad krauklis atnesa dzīvības ūdeni, tad viņš ar to apsmērēja
savu zirgu, no kā tas palika dzīvs, un bija daudz skaistāks un

staltāks nekā priekš tam. Viņš nu bija priecīgs, kāpa zirgam mu-

gurā un aiznesa ķēniņam gredzenu un būdu un atdeva viņam tos

Kad tas vēl veselu gadu par sulaini bija sadzīvojis, tad viņš

stāstīja ķēniņam, ka viņš spējot kaut kuru lorpu nokaut un atkal

pataisīt dzīvu, vēl smukāku un skaistāku niekā priekš tam dzīv-

nieks bijis.

Ķēniņš, to gribēdams redzēt, tam iedeva govi un pavēlēja to

nokaut un atkal dzīvu darīt. Viņš tad arī, acim redzot, to nokāva,
tad lūdza ķēniņam kādu brīdi aiziet prom. Nu viņš govi apsmē-

rēja ar dzīvības ūdeni un tā palika dzīva, daudz smukāka nekā

papriekšu.
[Ķēniņš nu lika saviem ļaudim, lai arī šo nokauj un padara

jaunāku. Neko darīt — laudim beja jāklausa. Kad jaunākais
brālis gribēja to atdzīvināt, tad dzīvības ūdens izrādījās par maz.

Nu jaunākais brālis pats apprecēja skaisto ķēniņa meitu un palika
pats par ķēniņu.]

15. A. 531. 550. Skolnieks V. Barkoviskis Latgalē.

Seņ seņejūs laikūs vīnā molā dzeivuoja treis bruoļi: vīns

muļķis, div gudri. Muote jīm jau seņ beja nūmyruse un palicis
tikai tavs, kurs ari dīzgon vacs. Vosor pūrā jī nūpjuovja sīnu un

sametja vīnu lelu skaudzi. Sīns beja lūti lobs. Vosor sīnu naiz-

vedļa, tuodēl ka beja pūrā lūti slāps un navarēja ībraukt. Kad
zīmā pūrs jau beja sasalis, bruoļu tāvs guoja apskatīt sīna, var-

bvutjau dreiži varēs vest. Nūguojis vec's redz, ka jau skaudzes
suonūs izgrauzts sīnā lels caurums. Jis dūmoj: kas par breinumu.

Jis apsavērīs atīt uz muojom, pasoka sovim dālim, ka tai un tai —

nazkas zūg sīnu. Tī nūzabreinoj: „Kas tur var myusu sīnu zagt?"
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Tad tāvs aiziet ūtrā dīnā vārtūs sīna un redz, ka izāsts vēl

vairuok. Tagad jis navar saprast, kas tū sīnu var zagt. Atguojis
vec's soka uz vacuokū, gudrū dālu: „Dēleņ, tev juoīt sīnu sorguot;
ka na, to izzags vysu, nabyus kuo gūteņai īdūt."

Vacuokais dāls tāvam paklausa, pīcap galis, nūpierk vīnu

pačku tabaka un aizīt sorguotu. Nūguojis pi skaudzes, jis apād

vysu pīcaptū gali, izpeipē tabaku, apīt jam mīgs, līkās pi skau-

dzes un aizmīg. Reitā pozamūstas — sīns otkon izzogts, un aizīt

uz muojom. Atīt uz muojom, tāvs vaicoj: „Nu, dēleņ, kū redzēji?"
Dāls atbild: „Nikuo, tētēt, naredzēju, suņi rej, lopas čaukst,

vylki gaudoj — nav nikuo."

Tāvs nūzabādoj, ka vacuokais dāls nikuo nasakēra, un soka

uz vidējū dālu: „Ej tu, dēleņ, sorguotu, varbyut kaut kū nūsor-

guosi."

Vidējais dāls tāvam paklausa, pajām galis vēl vairuok, nū-

pierk tabaku, pajām maizes un aizīt sīna sorguotu. Nūīt nu vo-

kora, apād maizi ar gali, izpeizē tabaku, līkuos i gul. Pazamūst

reitā — zogts sīns, zagļa nav. Jis bēdīgs īt uz muojom. Muojuos

tāvs dūmoj: „Šitys gon byus zagli sagivis," un vaicoj jam: „Nu,

dēleņ, kū redzēji?"
Dāls atbild: „Nikuo, tētēt, naredzēju, suņi rej, vylki gaudoj,

lopas čaukst — nav nikuo."

Tāvs palīk bēdīgs un nazyna, kū tagad darīt, kai byutu sa-

gyut zagli. Tad mulkeits, uz cepļa sādādams, soka: „Tēt, pa-

laid mani sīna sorguotu, varbyut es zagli sagyušu."

Tāvs atbild: „Kū tu sagyusi, mujkeits, kad gudri nevarēja
sagyut?"

Mulkeits suoc prasītīs cīši un tavs, moz dumuodams, taipat

muļkeiti paliaidja sīna sorguot. Jis pajēmja drusku gaļas, tabaka

un aizguoja. Aizguoja ap skaudzi un skatējuos, kas byus tuoļuok.

Atstaigoj ap skaudzi jis da pusnakša. nikuo naredz. Tad pēc pus-

nakšu klausuos: nazkas atskrīn, zemja vīn nūreib. Jis aizzaraun

aiz skaudzes un gaida, kas byus tuoluok. Verās: ūtrā pusē skau-

dzes lūti smuks zyrgs ād sīnu. Jis apskrīn dreiži ap skaudzi un

keruos zyrgam īmovūs. Zyrgs parauga rautīs, bet navar, muj-
keits stypri īzakērīs īmovūs. Kad mulkeits zyrgu sagiva, šādās

tam mugorā un aizjuoja uz sātu. Muojuos mulkeits sovu zyrgu

īspīdja sovā stallī. Zyrgs beja lūti smuks: vīna spolva zalta,
ūtra sudobra, pīrā saule. Tāvs vaicoj mujkeišam: „Nu, dēleņ,
kū tu redzēji?"4

Mulkeitis tāvam nasoka, ka sagiva zyrgu. Jis soka: „Nikuo

nav, lopas čaukst, suņi rej, vylki gaudoj."

Tad tāvs syuta muļkeiti vēl sorguot, varbyut nūsorguos.

Mulkeits pajām vīnu pačku tabaka, gaļas pīcap un īt sorguotu.

Nūīt, apād gali, izpeipej tabaku, sāstās pi skaudzes un gaida, kas
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bvus tuoļuok. Pec pusnakšu klausuos: atskrīn, zeme vīn nureib.

Mulkeits dūmoj: „Kas te tai brīsmīgi var skrīt, ka zeme nūreib?"

Veruos: atskrīn vēl smukuoks zyrgs. Mulkeits nūzabeist,

stuojuos aiz skaudzes un stuov. Zvrgs pīskrīn pi skaudzes un

ād sīnu, mulkeits keruos zyrgam īmavūs un tur. Zyrgs raunās,

bet mulkeits zyrgu satur. Tad sāstās mugorā un juoj uz muojom.

Nūjuojis zyrgu tyuleņ īspīž sovā stallī un īt uz ustobu. līt, tāvs

vaicoj: „Nu, dēleņ, saķēri kautkū?"

Mulkeitis tāvam nagrib sacīt, ka zyrgu sakēre. Jis atbild

kai parosti: „Lopas čaukst, suņi rei, vylki gaudoj."
Tāvs aizīt, pazaver: sīns drusku ir zogts. Mulkeits soka:

„Tēt, palaid mani vēl sorguotu, mož [varbūt] es kaut kū nusor-

guošu. Tāvs, nikuo nadūmuodams, taipat muļkeiti palaiž. Mul-

keits pīcap daudz gaļas, nūpierk divas pačkas tabaka un aizīt uz

skaudzi sorguotu. Aizīt, sāstas pi skaudzes, apād gali izpeipej
tabaku un staigoj ap skaudzi. Staigoj, staigoj — palīk garlaicīgi,

vys nikuo nav. Daīt pušnakts, klausuos: nazkas atskrīn, zeme

nūreib vēl cīšuok. Mulkeits aizskrīn aiz skaudzes un klausuos,
kas byus. Zyrgs, pīskrējis pi skaudzes, ād sīnu. Mulkeits dreiži

kerās zyrgam īmavūs un tū saķer. Šitys zyrgs beja nu vysu tūs,
kur saķēra, smukuoks. Vysas spolvas beja zalta un pīrā beja

zvaigzņe. Zyrgs rauga raustītīs, bet mulkeits tikkū tū nūtur. Tad

jis sāstas tam dreiži mugorā un juoj uz muojom. Zyrgs beja luti
lobs un brīsmeigi dreizs. Muļkeiti uz muojom tys aiznesja kai

pa vēju. Nūjuojis uz muojom, mulkeits sovu zyrgu tyuleņ īspīž
sovā stallī, tad īt ustobā. Tāvs vaicoj: „Nu, dēleņ, kū tagad tu

tur saķēri?"

Mulkeits atbild: „Nikuo naredzēju, vējs pyuš, nav nikuo."

Tad tāvs aizīt ūtrā dīnā un sīns vairuok nav zogts. Un pūrs
kai stypruok sasaj, tāvs sīnu savad muojuos.

Trešā dīnā mulkeits, atsasēdīs uz vīna naskaistuokuo zyrga

un skaistuokūs turādams nu molas, juoj uz tiergu puordūt. Jis
izjuoj agri, lai tāvs ar bruolim naīrauga. Juoj ciar nazkaidu ķēniņu.

Kēneņš īrauga muļkeiti ar zyrgim un soka kolpim: „Kas tur juoj
ar taidim skaistim zyrgim? Pasokīt jam, lai jis atjuoj uz manim

šeit pilī. Varbyut jis varātu man īt pa kolpu. Es gribu ari nū-

pierkt sev tūs skaistūs zyrgus."

Sulaiņi soka mulkeišam: ~Juoj tu pi kunga, jam tevis va-

jagūt."

Mulkeitis juoj uz keneņa pili. Tjuoj pilī, kungs soka: „Uz ku-

rini tu dūmoj tūs zyrgus vest?"

Mulkeits atbild: „Uz tiergu vesšu puordūt."

Kungs soka: „Puordūd tu jūs maņ! Cik tev vajag?"

Mulkeits soka: „Dūd man tyukstūšu pardivējim smukuokim."
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Kungs smukuokūs nūpierka, bet nasmukuokū muļkeits patu-

rēja sevim. Tad kungs atkon soka: „Man pošlaik pītrvukst vīna

kolpa, varbyut tu vari īt pi manis par kolpu?"

Mulkeitis, radzādams: kēneņš ir lobs, nav borgs, īt pi juo

par kolpu. Mulkeitis īzastuojas pi kunga un kolpoj gūdeigi.
Vīnu reizi kēneņš agri reitā muļkeiti syuta juot par mežu uz

nazkaidu vītu. Mulkeitis, pajēmis sovu zyrgu, juoja pa mežu, kur

pavēlēja kēnenš. Juoj jis tymsā — veruos: vīnā vītā speid lūti
smuka guns. Myļkeitis juoj tuos guns pasavārtūs, bet zyrgs
soka: „Najuoj tur pi guns! Jo tu juosi, tev vēluok byus slikti."

Mulkeits zyrga nepaklausa un juoj uz tū vītu, kur nazkas

speidēja, veruos: lūti spūdras spolvas. Mulkeitis, nūkuopis nu

sova zyrga, pajām spolvas. Kai juos karmynā ībuož, tai speidēt

puorstuoj; kai izvalk uorā, tai speid. Atjuojis uz pili, jis par

sovom atrostom spolvom nikuo nascēja.
Kad nakti mulkeišam vajadzēja uz stalli īt pasavērt zyrgu,

jam ar tuom spolvom beja lūti labi: kad izvylka nu kabatas, koč

tymsā klāvā — tyuleņ speid. Mulkeits kotru vokoru staiguoja uz

kļāvu ar spūdrom spolvom bez guns. Vīnu vokoru, kad mul-
keits īt uz kļāvu, tū īrauga cyti kolpi. Jī par tū, ka mulkeišam ir

taidas spolvas, paziņoj kēneņam. Nūīt vokorā pats kēneņš un

veruos: patīši mulkeišam ir taidas spolvas. Tad kēneņš uz muļ-
keiša lūti sazadusmoj, ka viņam nav taidu spolvu, un soka uz

muļkeiti: „Man ir lels duorzs un tymā duorzā vīna uobelnīca, ku-

ramā zalta tiobūji. Kotru nakti tūs uobūlbs nazkas zūg un nikas

tuo zagļa navar saķert. Kab tu man tū zagli sakārtu un atvastu

uz manim. Bet jo naatnessi, tad tev golva byus nūciersta."

Mulkeitis sajēmis tū ziņu, bēdeigs vylkuos uz kļāvu pi sova

kumeliņa puorsarunuot, kas tagad byus. *Zyrgs mulkeišam soka:

„Redz, es tev sācēju: najem tuos spolvas, byus slikši! Nu itai

bāda na bāda, tyoluok byus vēl leluoka bāda."

Tad mulkeitis prosa: „Kū man tagad dareit?"

Zyrgs atbild: „Tys putyns, kas zūg uobūlus, atsarūn jyurā.

Sēstīs uz manis, mes juosim uz tū jyuru!"

Tad ūtrā dīnā agri mulkeitis šādās uz sova sagiutuo zyrga

un juoja uz tū jyuru. Tad zyrgs soka uz muļkeiti: „Tagad atīs

tys putyns zam dēleiša. Tu paklusom damuovis kluotyn pēški

vin gyun zam tuo dēleiša un tu jū sagyusi!"

Mulkeitis aizguoja uz jyuru un pēc nailga laiceņa sazacējās
lels vējš. Mulkeitis laidēs jyurā un muovja uz prīkšu, nūkēris

putynu un samīdzis, nu vysa spāka muovja uz molu.

Kad mulkeits izguoj'a nu jyuras, zyrgs pīskrēja pi molas un

nu prīcas aizzarēce, kad īraudzēja muļkeiti ar putnu rūkuos. Tad

muļkeits ar putnu šādās šovam zyrgam mugorā un juoja prīcīgs

uz pili.
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Kēneņš pajēmja tū putvnu, īlyka sovā kambarī, kurā vysod
nu putyna beja spūdrs dīnu voi naktis. Tūmār kēneņš gribēja
atrībtīs mulkeišam, jis navarēja izprast, kur tys mulkeits varēja
dabuot tuo putyna. Mulkeitis otkon kotru vokor guoja klāvā

bez guns un kad ībuozja spolvas kārmynā, tad otkon naspeidēja,
un kad izvvlka tai speidēja.

Catūrtā dīnā kēneņš otkon soka uz muļkeiti: „Tev vajag
dabuot Saules meitas pyuru. Jo tu nadabuosi, tev byus golva
zemē!"

iMulkeits nūskumst un nazyna, kū darēt. Nūguojis jis soka

šovam zyrgam: „Kēneņš man pasacēja dabuot Saules meitas

pyuru. Jo nadabuošu, man golva nūst."

Kumeļš soka: „Nabādoj, itei bāda na bāda, byus vēļ leluoka

bāda. Sēstīs tagad man mugorā un juosim uz jyuru pēc Saules

meitas pyura."
Tad mulkeits šādās uz sova zyrga un juoja uz jyuru. Nū-

juojis jyuras molā nūkuopja nu zyrga un vaicuoja, kū dareit.

Zyrgs atbildēja: „Ej tu tagad un maun jyurā, tur tev byus lūti

gryuti, tūmār varbyut dabuosi."

Tad muļkeits muovja pa jyuru un veruos: taida lela skreine.

Caldams tū skreini, muļkeitis tikkū nanūslīka jyurā. Tad sajēmja

ūtru reizi spākus un nazkai izvylka pyuru nu jyuros. Pīguojis
pi zyrga, muļkeitis šādās tam mugorā un juoja uz kēneņa pili.
Kad mulkeits ar Saules meitas pyuru īzaroduos pi kēneņa pilī,

tad kēneņš navarēja nūzabreinuot, kur mulkeits varēja dabuot

tū pyuru.
Catūrtā dīnā kēneņš otkon soka uz mulkeiša: „Tagad tev juo-

daboj pate Saules meita, kura atsarūn tamā pat jyurā. Jo tagad
dabuosi patis Saulis meitas, tad tev tei Saules meita lai byus par

sīvu un muna vysa kēnests lai tūlaik pīder tev. Bet jo nada-

buosi — golva nūstyn tai kai tai."

Muļkeits, tū izdzierdis, nūzabeiduos, un nazynuodams, kū

darēt guoja meklēt paleiga pi sova zyrga. Zyrgs soka: „Redz, voi

es tev nascēju: naņem tūs spūdruos spolvas byus slikši! Tu manis

naklausēji. Nu nikuo varbyut izzagrīssimīs nu ituos bādas.

Tagad Saules meita atsarūn jyurā. Man ir taids spāka uobūļs,

varbyut tev tur vajadzēs karuot, tad es tev īdūšu uobūli."

Nūjuoj jis jyuras molā, tad tur kumeļi palaidja ganētīs

zuolē. Sazacēlēs leli vēji, suokuos auka. Muļkeits lūti nūzabei-

stās un īrauga: atskrīn valns kluotyn un soka: „īsim mes cīneitīs!

Kuo tev vajag, varbyut šituos meitos?"

Muļkeits: „Jā, es gribu juos dabuot."

Valns vēl brīsmīguok sazadusmoj un skrīn uz mulkeiša

viersā, sprausluodams, sorkonū guni spļaudams. Suoc jī ceinetīs,

valns kai tik tai pīker, muļkeits reizē pi zemes. Tad pīskrīn
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kluotvn kumeļš, īdūd iēst stypruo uobūļa pusi. īt otkon eeinītīs,

vys valns stypruoks un sasyt muļkeiti. Tad kumeļš jam īdūd

vysu uobūli un jis vainu nūsyst zemē. Tad Saules meitu izsā-

dynoj uz zyrga, sāst pats un juoj uz kēnesti. Kēnenš par taidu

dorbu atdūd jam vysu ķēnesti. Muļkeits apsaprecej ar Saules

meitu, atsauc uz pili tāvu ar bruolim, dzeivoj un valdej tai pilē.

16. A. 531. 550. F. Ankipāns no B. Vonogovas Ludzas ap r

Michalovas pagastā.

Dzeivuoja treis bruoli: divi gudri, trešais mulkis. Nazynuoja

jī, kas par naktim ēdja jūs auzas. Tāvs jūs syutēja auzu sor-

guotu. Pyrmuos naktīs guoja gudrī sorguotu, bet jī naguoja vys

uz auzom, bet īguoja puynī un atsagula, tai jī nūgulēja vairuokas

naktis, bet nikuo nasagiva. Kad atguoja muļķa kuorta sorguot,

tad jis nūguoja uz auzom un atsagula.

Ap pusnakts laiku, veras muļķis, ka atīt ķēve ar zalta krēpēm
un smuku kumeļu. Ķēve suoka ēst auzas, muļķis jū nūgivja. Tai

kai jei uz muojom nabēdzja, tad muļķis uz muojom sovom ari

jū navedja, bet nūsametja turpat ganīt. Reitā gudrī bruoli muļķa

navarēja sagaidīt, tuodēļ guoja vārtās, kū jis tik ilgi dora. Nū-

guojuši redz, ka pats guļ, bet pī juo natuoļi ād ļūti smuka ķēve

ar skaistu kumeliņi. Gudrī bruoļi, pajēmuši ķēvi, braucja
puordūt. Kumeliņš palyka pi muļķa. Kad muļķis pazamūda,

kumeliņš jam vaicoj: „Kur tova ķēve?"

„Nazynu!" nūskumīgi atbildēja mulkis.
Kumelītis soka: „Meiļais puisītis, sēstīs man uz mugoras,

laissimīs ceļā un dabuosim jūs."

Muļkeitis laidjās juot. Juodams īraudzēja ceļa molā nazkū

speidūt — lūti smuku putna spolvu. Mulkis pajēmja spolvu,

ībuozja kuldā un atkal nūjuoja tuoluok. Ceļā kumeliņš vaicoj
mulkam: „Kū tu tī pacēli?"

„Na, es tur nikuo napacēļu, tur vecis guni kurinuoja." atbil-

dēja mulkis.

„Namaloj!" uzklīdza kumeliņš, „tur beja speidūša spolva,
lobuok līc jū atpakaļ!"

Bet muļķis spolvu nalyka zemē, paturēja ozūtī. Kad nūjuoja
uz pilsātu, gydrī bruoļi ķēvi beja puordavuši jau kēneņam, bet

pi kēneņa ķēve nabeja mīrīga, bāga uz mulki. Muļķim juojūt
car kēneņa pili, ķēve tyuleņ beja kluotu. Kēneņš uztraukts

vaicoj, kas varēškūt apmīrinuot ķēvi. Muļķis atsaucjās, ka šis

vorūt. Kēneņš pajēma jū uz sevi ar vysu juo mozū zyrdziņu.
Kad muļķis naktī guoja kēneņa stallī, jis izvylka spolvu nu ozūtes

un vyss stall's beja spūdrs. Tū nusavēra ari cyti kolpi. Kad

muļķis atguoja nu staļļa un īlyka spolvu gultā zam spylvyna, tad
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pats atsagula. Kolpi, pajēmuši spolvu, nūnesja kēneņam un pasa-

cēja, ka šis kolps var dabuot taidu putnu, kuram byus tik smukas

spolvas.

Reitā mulkis pīsacēla, kēnenš jam pavēlēja braukt prūjom un

meklēt taidu putnu, kuram byus taidas smukas spolvas. „Jo

nadabuosi, tod golva nūst!"

Mulkis īt uz zyrdziņu rauduodams un stuosta, ka lela bāda

šam asūte, un raud ar asorom. Zyrdzinš atbildēja: „Šei bāda

na bāda, ka nabyus leluokas. Sēstīs man mugorā, juosim un

dabuosim zalta putnu."
Nūjuojuši pi jyuras, redz taidus putnus, kaitei spolva.

Zyrdziņš tivuojuos vīnam putnam. Putns nabāga — kai sēdējs,

tai sēd. Ar lelom mūkom galīgi sagyun tū lūti skaistfi putniņu,

atnas un atdūd kēneņam.

Tagad kolpi jam pastuosta, ka jis vars dabuot pošu smu-

kuokū meitu pasaulī. Tuodēl kēnenš ūtreiz grīžas pi mulka
sacīdams: „Jo tu maņ nadabuosi pošas smukuokuos meitas pa-

saulī, tad tev byus golva nūjemta."

Mulkis palyka lūti skumīgs, nūguoja uz zyrdziņu lyugtu pa-

leigu: „Lyudzams, gluob mani, jo naizgluobsi, napaleidzēsi

munās bādās, tod man byus nuove."

„Redz, es tev sācēju, naaizkar skaistuos spolvas, nalīc azūtī,
svīd zemē. bet tu inklausējj munas pavēles, gribādams skaistuos

spolvas. Nu šei bāda na bāda, jo leluokas nabyus."

Padūmuoja drusku jis un soka uz mulka: „Sēstīs man uz

mugoras, jūosim, kur kuojas munas nas!"

Jī nūjuoja aiz treis deviņom lejom, aiz treis deviņim kolnim,

pavysam cytā kēneņa valstī. Tur staiguoja kēneņa meita pa

uobulu duorzu, kura beja skaistuokuo meita pasaulī. Apsorguo-

tuoji jai stuovēja pi suonu un sorguoja, lai kas nanūzūg. Pēdējai

pretim juoja smukais mulkeits ar smuku zyrdziņu. Kēneņa

meitai jis lūti patyka, tuodēļ sorgi atluovja jai pasavyzynuot uz

smukuo zyrdziņa zalta krēpēm. Jautri jī obēji atsasāda pasavy-

zynuot uz pazeltītuo kumeliņa. Tai jī vyzynuodamīs nūjuoja uz

kēneņu. Kēneņš ar prīcu aizskrēja jam prīškā. Jaunava nagrib

pavysam pasavērt uz kēneņa, jo jis izzalykuos lūti nasmuks. Lai

gon kēneņam lūti jei patyka, tūmār jei bāga nu juo par treis versti.

Pats kēneņš guoja maklātu padūma nu sulaiņim. Sulaiņi jam

pasacēja: „Vars pataisīt tevi lūti smuku _tovs kolps, mulkeits."

Tagad kēneņš nu sirds lyudza, lai jū muļķis pateisa par

smuku. Bet mulkis navarēja un kēneņš pavēlēja jū sist zemē.

Muļķis pasabeiduos nuoves un otkon treis reiz guoja lyugtīs nu

kumeliņa, lai jū izgluobtu nu nuoves. Kumeliņš j'am soka:

„Šei līta ir pate gryutuokuo. Tagad tu izdari, kū es pavēlēšu.

Sajem vīnu katlu, pīlej ar pīnu, ūtru ar yudini, obējus aizvuorej.
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Kad suoks virt, tad salej kūpā un stvpri suoc vuorēt. Redzēsi,

yudins un pīns byus pilnīgi sakusis, pasauc pi sevis kēneui un

vēlēj jam līst īškā. Jo jis naleist, tad mani pasauc. Tūlaik es

tev īšu paleigā pašā gryutajā laikā."

Mulkis, vysu sagatovējs, pasaucja kēneņu. Kēnenš nagrib
leist korstajā kotlā.

„Jo pats īleissi pyrms un jo tev nabyus korsts, tad īleišu

ari es," soka kēnenš.

„Ej, zyrdziņ, man paleigā, jo naīsī, tod nazyn kas nūtiks."

Zyrdziņš ,izdzierdis mulka saucīni, dreiži kluot un soka

rnulkam leist iškā kotlā, pats drusku uz juo uzpyuta soltu dvašu.

Mulkis izleida nu kotla vēl skaistuoks, kai agrouk beja. Kēneņš,

šū radzādams, bez bailēm ar prīcu īleida kotlā, lai gon jis tūlaik

beja pašā viršonā un korstumā. Kotlā kēneņš napaspēja pat
papeikstēt, jo dūmuodams par smukumu, dabuoja golu. Sulaiņi
jūti nūžāluoja nalaimīgu kēneņa nuovi.

Ar smuku meitu apsaprecēja mulkis. Uz kuozom beja sasa-

lasējīs pus kēnests, jo visi gribēja pasavērt smukuokuo puora —

jaunovas un jauniča. Tai vyss palyka mīrīgi, tik kēneņa radinīki

drusku nūbāduoja, bet mulkis ar savu leigavu braukuoja ar

zyrdziņu un ķēvi prīcīgi pa zalumim.

17. A. 531. 550. 460. V. Borkovskis Latgalē.

Vienam ķēniņam pa naktim tika izmīdīta labība, sevišķi
kvieši. Viņš sūta savus dēlus tīrumu sargāt. Vispirms aiziet

vecākais dēls, apgulstas tīruma malā un nekā nenosargā. Otru

nakti aiziet vidējais dēls, sāk skaitīt zvaigznes no gara laika, tad

ajzmiteg un arī nekā neredz.

Trešo nakti iet jaunākais, ko vecākie brāli turēja par muļķi.
Tas sēd, sēd tīruma malā ilgu laiku

— te pamana, ka nāk viens

zirgs, lec tam mugurā un tura pie krēpēm cieti. Zirgs jūt, ka

nevarēs tikt vaļā, sāk lūgties: „Palaid, lūdzams, mani vaļā, tu

dabūsi trīs citus zirgus manā vietā!"

Jaunākais brālis atlaiž saķerto zirgu vaļā un pēc neilga laika

atskrien arī patiešām trīs zirgi. Pirmajam zirgam bija viena

spalva zelta, otra sidraba; otram bija visa sidraba spalva; bet

trešais bija gluži mazs un izskatījās vājš. Muļķa-brālis sajem
visus zirgus, aizved uz māju un ieliek stallī. Atnāk uz istabu,
tēvs prasa: „Nu, dēls, vai nosargāji?"

Dēls atbild: „Ko nu pa tumsu nosargāsi?"
Vecākie brāli aiziet uz stalli un ierauga tur divus loti skaistus

zirgus. Trešais mazais zirdziņš bija palīdis apakš siles, tā kā

brāli to nemaz nepamanīja. Nu brāli pajem abus skaistos zirgus un

tūliņ aizjāj pasaulē laimi meklēt.
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Rītā aiziet arī jaunākais brālis uz stalli un redz: skaistie

zirgi pagalam. Viņš prasa mazajam zirdziņam: „Kur palika abi

lielie zirgi?"
Mazais zirgs_ atbild: „Tavi brāļi ar tiem aizjāja, bet mēs

varam viņus panākt."

„Nu tad dzīsimies viņiem pakaļ!"

Mazais zirgs pieceļas kājās, jaunākais brālis sēstas tam

mugurā un nu jāj, ka tik vējš svilp gar ausim. Drīz vien jau
vecākie brāli bija panākti. Šie lūdzas, lai piedodot, un jaunākais
arī neko nesaka. Nu visi trīs brāļi jāj kopā un nonāk vienā pil-
sētā. Tur jaunākais brālis pārdod abus skaistos zirgus un dabū

par tiem lielu naudu. Tas pats kungs, kas nopirka tos zirgus,
piejēma arī jaunāko brāli par kučeru. Vecākie brāļi par to tik

pasmējās un aizgāja projām.

Jājot uz kunga muižu, muļķa-brālis ierauga zemē ļoti skaistu

zelta spalvu un paceļ to augšā. Zirgs saka: „Neņeim tu to spalvu,
tā būs tava nelaime."

Šis nemaz to neievēro un tik jāj tālāk. Muižā kungs tam

uzdod zirgus kopt un pieliek tam vēl kādus kalpus klāt. Muļķa-
brālis arī labprāt izpilda visus darbus, ko tam kungs uzliek.

Reiz vienā vakarā viņš stāsta muižas kalpiem pasakas un piemin

putnu ar zelta spalvām. Kalpi saka, ka tāda putna nemaz ne-

esot, bet muļķa-brālis nu parāda tiem savu zelta spalvu. Kā

spalvu ienes, visa istaba top gaiša un kalpi noskatās vien, mutes

atplētuši. Citureiz kalpi aiziet pie kunga un izstāsta tam visu

par zelta spalvu, pielikdami vēl klāt, ka kučērs zinot, kur tāds

putns dzīvojot. Kungs liek tūliņ saukt kučēru šurp un pasaka
tam: „Dabū tu man to zelta putnu rokā! Ja tu nedabūsi, es likšu

tevi pakārt."
jaunais kučērs, to dzirdējis, aiziet raudādams uz savu zir-

dziņu un izsūdz tam savu nelaimi. Zirgs saka: „Vai es tev ne-

sacīju, neņem tu to spalvu? Šī vēl nav liela bēda, lielākā bēda

būs vēl priekšā. Ej tūliņ atpakaļ pie kunga un prasi, lai tev dod

lielu drēbi un labi daudz medus."

Kungs arī visu apgādā, ko kučērs prasa. Tad kučērs_ pajein

tās lietas, sēstas zirgam mugurā un jāj projām. Viņš nonāk liela

mežā, izklāj to drēbi uz zemes un uzliek medu virsū. Vienā dre-

bēs malā paslēpjas kučērs aiz maza krūmiņa, otrā zirgs. Rīta

agri atlaižas zelta putns un sāk est medu. Zirgs uzreiz lec par

drēbi un putns sabijies pasviežas uz vieniem sāniem un piespie-

žas ciešāki pie drēbes klāt. Putns nu pielīp drusku pie medus

un kučērs tai brīdī saķer putnu rokās. Tā nu putns tiek pārnests

kungam. Tas ir ļoti priecīgs par zelta putnu un atsvabina kučeru

no visiem darbiem.
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Reiz kučērs atkal stāsta laudim pasakas un piemin vienu jau-

navu, kas esat visskaistākā pasaulē. Citiem kalpiem nepatīk,

ka kučērs var dzīvot brīvā, tie aiziet pie kunga un samelo, ka

kučērs zinot, kur dzīvojot visskaistākā meita pasaulē. Kungs

vēl bijis neprecējies, kādēļ, nu sadomājis visādā ziņā dabūt to

skaistāko jaunavu. Viņš licis pasaukt kučēru un pavēlējis tam

stingri jo stingri: „Kā tu man atved to skaisto meitu šurp!"

Kučērs gan raud. un dievojas: „Es tādas meitas nemaz ne-

zinu!"

Kungs atbild: „Kad tu zini citiem stāstīt, tad varēsi arī viņu
atvest."

Kučērs aiziet atkal raudādams pie sava zirdziņa. Tas pa-

saka: „Vai es tev nesacīju, ka nevajaga jemt to spalvu? Šī bēda

vēl nav liela, bet priekšā būs vēl lielāka bēda. Ej pie kunga un

paprasi divas vieglas laiviņas, labi daudz imaizes un dzērienus,

lai mēs varētu iztikt trīs nedēļas."

Kučērs arī dabū visas šās lietas, jem tās uz zirga muguras

līdz un sāk jāt. Kad piejāj pie vienas upes, zirgs saka savam jāt-
niekam: JPaliec tu še upes krastā, kamēr es aiziešu apskatīties
kur tā meita atrodas!"

Pēc ilgāka laika zirgs atnāk atpakaļ un saka: „Brauc tu ar

šām laivām pa šo upi jūrā iekšā. Tad ielec ūdenī, paslēpies aiz

daivas malas un turies pie tās ar rokām. No otras puses pie-

peldēs skaistā meita, iekāps laivā un sāks ēst maizi. Nu saķer
to pie rokas, sēsties laivā iekšā un airē uz malu."

Kučērs visu tā izdara saķer skaisto jaunavu un piebrauc
atkal upes krasta malā. Tā nu viņš atved meitu pēc trim ne-

dēļām pie kunga. Kungs ir bez gala laimīgs un grib to tūliņ pre-

cēt, bet meita tam atbild: „Es tikmēr neiešu pie tevis, kamēr

tu nedabūsi atļauju no mana tēva un neatvedīsi manu pūru, kas

atrodas jūras dibenā."

Kungs tūliņ pasauc savu kučēru un piekodina tam: „Ja tu

man nedabūsi atļauju no jaunavas tēva un neatvedīsi viņas pūru,

tad tu vairs dzīvs nepaliksi."

Kučērs nezina no bēdām ko darīt, aiziet pie sava zirdziņa

un izstāsta tam, kas šim nu atkal uzdots. Zirgs saka: „Šī nu ir

tā lielākā bēda, kas tev ir priekšā. Tev nevajadzēja jemt to

spalvu augšā. Tomēr lūkosim, vai nevarēsim tos uzdevumus

izpildīt."

Kučērs sēstas savam zirgam mugurā un jāj plašā pasaule.
Viņš piejāj pie jūras un redz tur skaistu pilsētu. Zirgs saka: „Šī
pilsēta stāv uz vienas valzivs muguras un valzivs ir to šeit at-

nesusi. To pilsētu ir Mēness nolādējis un pievilcis sev tuvāku."
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Kad kučērs izjāj caur pilsētu cauri, tad valzivs tam sacīja:
„Kad tu jāj uz Mēnesi, tad paprasi arī par mani, kad es varēšu

atkal jūrā peldēt."
No turienes kučērs aizjāja uz Mēnesi un prasīja: „Val tu

atļauj savai meitai precēties ar manu kungu?"

„
Atļauju."

„Vai ta valzivs, kas nes pilsētu uz muguras, varēs drīz atkal

jūrā peldēt?"

„Laiks jau ir pienācis un viņa var peldēt jūrā."

Atpakaļ jājot, kučērs jāj atkal caur pilsētu, bet valzivij vēl

nekā nesaka, lai tā neaiznestu arī šo jūrā. Kad šis jau atstāja
pilsētu, valzivs viņam prasīja: „Pasaki man, ko Mēness sacīja,
tad es arī tev būšu palīdzīga."

..Man ir viena liela bēda priekšā, vai tu man varētu palī-
dzēt?"

„Kas tā par bedu?"

„Jūras dibenā ir Mēness meitas pūrs, man tas ir jādabū
rokā."

Valzivs nu sasauc visas juraszivis kopa un pasaka: „Uz-

meklējiet man Mēness meitas pūru jūras dibenā!"

Zivis sāk skraidīt pa visām malām, izskraidās, bet nevar

atrast. Tad valzivs sasauc visus jūras vēžus un saka: „Uz-

meklējiet mani Mēness meitas pūru jūras dibenā!"

Daži vēži bija paši zem tā pūra slēpušies un tie arī zināja,
kur pūrs atrodas. Tad arī kučērs pastāstīja valzivij, ka tai nu

ir atļauts peldēt jūrā, un tā ņu iznesa pūru uz krasta. Kučērs aiz-

veda pūru savam kungam un tas to atdeva skaistai jaunavai.
Kungs gribēja tūliņ taisīt kāzas, bet meita vēl iebilda: „Ja tu ne-

paliksi jaunāks, tad es pie tevis neiešu."

„Kā tad es varu jaunāks palikt?"

„Es arī biju agrāk vecāka, bet tagad esmu atkal jauna. Es

mazgājos un metu kūleni karsta piena katlā, tad ielēcu kublā ar

aukstu ūdeni un tā paliku jauna un skaista."

Kungs lika izvārīt lielu katlu ar pienu un tur blakus nolikt

lielu kublu, ko pielēja ar ūdeni. Kungam pašam tomēr bija vēl

bailes lēkt vārošā pienā un tas lika papriekšu savam kučēraim

izmēģināt. Kučērs aiziet uz savu zirdziņu žēloties par savu

nelaimi, bet zirgs to mierina: „Nebaidies neko! Es iešu tev līdz

un kad es iepūtīšu tai katlā, tad lec droši iekšā. Bet kāp steigšus
atkal ārā un lec tai ūdens kublā!"

Kučērs visu tā izdara un pēdīgi iznāk no kubla jaunāks un

skaistāks ārā. To redzēdams, arī kungs vairs nebaidās un lec

droši vārošā piena katlā iekšā, bet turpat arī paliek un netiek

vairs ārā.
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Kunga kučērs nu apprecē skaisto Mēness meitu un tad aiz-

brauc uz savu tēvu. Tēvs no priekiem atstāj viņam visu savu

valstību. Tā nu mulķa-brālis paliek par ķēniņu un dzīvo laimīgi,

bet abiem gudrajiem brāļiem bija jāpaliek par viņa apakšniekiem.
Piezīme. Pasaka ir drusku saīsinātā veidā atstāstīta rakstu valodā. P. Š

18. A. 327. 531. 550. Jēkabs Egle Gulbenē. LP, VI, 944 (139, 2).

Vienam tēvam septiņi dēli: seši gudri, viens muļķis. Un tad

tam tēvam bijusi viena siena kaudze, no kuras iknakts siens no-

ēsts. Neko darīt — licis kaudzi gudrajiem katram savu nakti

sargāt. Bet visi seši izsargājušies un nenosargājuši. Gājis muļķis
uz savu laimi.

Labi. Viņš noiet, uzkāpj kaudzē un gaida. Te ap pusnakti

nāks tik viena ķēve ar septiņiem kumeļiem un sāks pie kaudzes

ēst.

Tā muļķītis zibina ātrumā lec no kaudzes ķēvei mugurā, pie-

ķeras pie krēpēm un nu tikai tura. Ķēve redz: joki nebūs —

sāks lūgties, lai šoreiz atlaižot, viņa atdošot visus septiņus ku-

meļus; tos sešus varot atdot brāļiem, bet septīto, vissliktāko,
lai paturot pats un lai palaižot rīta rasā novālāties, tad palikšot
skaistāks par tiem sešiem.

Muļķis paliek ar to mierā, paņem kumeļus, pārved mājā,
sešus atdod brāļiem, bet setīto izvārtina rīta rasā un nu vājais
kumeliņš paliek par tik lepnu zirgu, ka brīnumi. Muļķis domā:

ko darīt ar tik skaistu kumeļu, ko nedarīt? Beidzot sagudro pa-
sauli apjāt. Labi.

Jāj, jāj jau dienas trīs — kas ir — ierauga vienas mājiņas
un sadomā drusku atpūsties. Viņš piesien savu kumeļu, ieiet

iekšā, atron vecu burveni ar trim meitām pie galda.

„Labdien!" šis sveicina, bet burvene tūliņ pieceļas, pasniedz
krēslu un liek piesēsties ciemiņam. Muļķītis apsēžas un sāk šo,

to tērzēt. Bet tērzēdams viņš ierauga uz sētas vienu drāniņu
un nu apvaicāsies tuvāk, kas tā par drāniņu esot.

Burvene neslēps arī neko: tā esot tāda drāniņa, tiklīdz pa-

vēcinot, tūdaļ pār katru upi, lai cik plata, gadoties tilts.

Nu viņš runā, runā — beidzot ieraudzīs uz galda olu: kas

tā esot par olu, ko ar tādu darot?

„Tā tāda ola, tiklīdz viņu piegrūdīsi kādai atslēgai, tūliņ dur-

vis pašas atdarās."
Nu viņš runā, rīmā — beidzot kaktā ieraudzīs nūju: kas tā

esot par nūju, ko ar tādu darot?

„Tā nūja tāda, tiklīdz kādam cilvēkam pieliksi pie deguna,
tūliņ tas izputēs."
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Nu viņš runā, runā — beidzot piesteigsies vakars un burvene

šo aicinās pie savām meitām gulēt.

Labi, viņš nepretojas ari. Bet tiklīdz meitas aizmigušas,
muļķis piegrūdīs meitām nūju pie deguna: šīs izput. Tad pa-

ņēmis ola, piegrūdis pie durvim; tās atdarās. Un nu neko vai-

rāk — pakampj vēl drāniņu, izved kumeļu un steidz projām.

Jāj, jāj — ierauga zemē skaistu, skaistu spalvu un grib to

ņemt, bet kumeļš biedina: „Neņem šo skaisto spalvu, tev klāsies

nelabi!"

Bet muļķis ņem un ņem spalvu un vēl 'piesprauž pie krū-

tīm. Jāj atkal. Te uz reizi mana: burvene dzenas pakaļ. Nu

gribētu pajāt ātrāk, bet apskatās: liela, plata upe priekšā. Par

laimi vēl laikā atminas drāniņu un tā tūliņ steidz to vēcināt. Jā,

tiklīdz pavēcina, upei uz rāviena izgadās tilts. Pārjāj pāri, pa-

vēcina otrreiz drāniņu — tilts pazūd un burvene nekur vairs

pārkļūt.

Tas nu tas. Nu jāj, nu jāj atkal savas dienas trīs un sajāj
vienu pilsētu. lejāj pilsētā, ķēniņš ierauga šim tik skaistu spalvu
krūtīs: kur tādu esot ņēmis? Lai tūliņ gādājot to putnu rokā,
kam tā spalva piederējusi, citādi viņu nonāvēšot uz vietas.

Muļķis, to dzirdēdams, paliek kā stabs, bet kumeļš saka:

„Vai tev neteicu, neņem to spalvu, klāsies nelabi? Tu neklausīji,

ko tad nu vairāk? Gādā tikai putnu, aizjāj mani pie burvenes

atpakaļ, nokāp naktī zemē un ņaudi burvenes durvju priekšā kā

kaķis, tad burvene domās, tas viņas pašas kaķis laukā palicis,

un ielaidīs tevi iekšā. Un tad tu nu iekšā tai un tai vietā ierau-

dzīsi kautko spīdam, tas būs tas putns."

Labi, muļķis tā dara un patiesi izdodas gan putnu rokā dabūt.

Pārnes ķēniņam skaisto putnu, ķēniņš itin priecīgs, bet vēl vi-

ņam vajagot kautko: tur jūrā skaisto meitu pulkā esot viena vis-

daiļākā pasaulē, lai to pārvedot viņam par līgavu!

Muļķis, to dzirdēdams, paliek kā stabs, bet kumeļš sakaj
„Tas ļoti grūti izdarāms, šis darbs, bet tomēr izdarāms. Pagada

no ķēniņa tikai piecdesmit laivas ar gardākiem ēdieniem — būs

labi."

Muļķis sagādāja laivas, piekravā ar ēdieniem un sacīja ku-

meļam: „Nu ir!"

„Labi!" kumeļš atteica, „brauksim nu jura!"

Aizbrauca jūrā, kur visdaiļā mita, un tur muļķis ar kumeļu,

apakš ēdieniem paslēpušies, sāka gaidīt, kad meitas naks pie

laivām mieloties. Izgaidījās trīs dienas — neviena pati ne acu

nerādīja; te trešajā dienā sāks šīs ap laivām_pulcēties ar visdaiļo

pašā priekšgalā. Muļķītim tīri sirds ietrīcējās: kad tikai izdo-

tos! Bet beidzot, kā visdaiļākā pienāks pa grābienam, ta šis ķers
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labi ātri un patiesi ierauj laivā. Ko nu? Nu laimes pa pilnam —

jāsaka — brauc tikai mājā.
Pārbrauc — ķēniņš priekā nezin ko darīt par tik daiļu lī-

gavu; bet līgava pavisam noskumusi un saīgusi: viņa ne par ko

ķēniņu negrib. Ķēniņš gan taujā, gan vaicā, kādēļ neesot prie-

cīgāka, kas viņai trūkstot. Bet līgava atbild: „Jūrā palika manas

drēbes, mans braucamais zirgs, kā nebēdāšos?"

Ķēniņš domā: „Ja tik vien tās vainas, tad jau nekas. Likšu

muļķim drēbes un zirgu atgādāt šurp."
Un nu muļķim bija jāiet pēc līgavas drēbēm, pēc līgavas

zirga. Viņš, nabadziņš, atkal bēdās: kā atgādāšot, kā nē; bet

kumeļš mierina: «Nenoskumsti velti! lesim jūrmalā skatīties:

ja ūdens vels sarkanus viļņus, tad tev neizdosies; bet ja vels

baltus viļņus, tad kāp man mugurā, es peldēdams aiznesīšu tevi,

kur drēbes dabūjamas, kur jūras zirgs dabūjams."

Labi, aiziet jūrmalā — viļņu nav. Nu gaida vienu brīdi, gaida
otru brīdi — te uz reiz sāks jūra veilt baltus viļņus. Ko nu vairs

gaidīt? Tūliņ lec kumeļam mugurā un jāj jūrā, kas tur ir ir. Ilgi,

ilgi. tālu, tālu sajāja, kamēr drēbes ar zirgu sameklēļa un tad

prieka pilns griezās atpakaļ. Pārnesa drēbes, pārveda zirgu lī-

gavai, lai ņu priecātos, bet tā par to labumu sakapāja muļķi ga-

balos.

Ķēniņš tīri izbijās: kāpēc tā? Viņš jau esot viņai labumu

darījis, kam vajadzējis ar ļaunu atmaksāt?

Līgava atbild: „Kas labumu darījis, tas labumu baudīs; es

jau tādēļ tikai viņu kapāju, lai varētu atmaksāt par viņa pū-

liņiem."
To teikusi, līgava salika muļķa miesas gabalus kopā, sasvai-

dīja ar zālēm un atmodināja no jauna nokauto muļķi. Bet re, nu

viņš vairs nebija agrākais muļķis, nu atmodās tik stalts un tik

skaists kā pats lepnākais ķēniņa dēls.

Ķēniņš, to redzēdams, atplēta acis un nu uzplijās līgavai, lai

tā arī viņu kapājot gabalos un atmodinot par tikpat skaistu kā

pirmīt ar muļķi darījusi.

Labi, līgava paklausīja arī: sakapāja ķēniņu, kā pats bija vē-

lējies, un tad atstāja pie zemes mirušu.

Nu līgava apņēma muļķi un dzīvo šodien, ja vakar nenomira.

19. A. 532. 327. 313. 550. 553. V. Barkovskis no P. Cesjas S āksta

gala pag. Lipuru ciema.

Reiz vienam vecam vīram ar sievu bija deviņi dēli: astoņi

gudri un devītais muļķis. Tēvs gāja patmalās strādāt un sest-

dienās nāca mājā, bet gudrie dēli gāja tam vienādi pretī un pra-

sīja naudas. Reiz mulķadēls saka tēvam: „Nedod tu viņiem tik
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daudz naudas! Ja viņi tev atkal mācās virsū, tad panēm koku

un dod par muguru. Saki, lai viņi labāk plēš krūmus, ar zemi

un sēj labību."

Tēvs arī paklausa savam muļķadēlam. Sestdienas vakarā

viņš nāk atkal no patmalām mājā. Gudrie dēli iet tam tūliņ pretī

un prasa: „Dod nu mums naudu!"

Tēvs panēm koku rokā un uzsauc dēliem: „Ka jūs nestrā-

dājat, ta jums arī naudas nevajaga. Plēsiet krūmus, sējiet auzas,

tad būs jums nauda."

Tā nu gudrie dēli paliek bez naudas. Viņi nu arī uzplēš lī-

dumu un iesēj auzas. Auzas izauga ļoti lielas, bet nezin kas pa
naktim tās arvien noēda. Nu gudrie brāļi sūta muļķi, lai tas

ejot auzu sargāt. Tas arī aiziet un klausās, kas nu nāks auzu

ēst. Viņš tūliņ sadzird, ka par gabalu kas čaukst, bet ir tumšs,

nevar nekā redzēt. Viņš pielien klusām klāt un redz: nāk zelta

ķēve. Šis saķer ķēvi pie krēpēm un uzlec mugurā. Ķēve nu

dikti lūdzas: „Palaid mani šoreiz vaļā, es tev daudz ko palīdzēšu.
Rītu jūsu stallī būs deviņi kumeļi: astoņi būs ļoti skaisti, bet de-

vītais ar līku muguru. To līko tu paturi sev, bet tos citus atdod

saviem brāļiem!"

Muļķītim žēlīga sirds, viņš arī palaiž ķēvi vaļā. Pāriet mājā
un redz: stallī patiešām jau stāv deviņi zirgi. Nu arī visi brāļi
ir ļoti priecīgi un nospriež jāt kopā precībās. Gudrie brāļi ap-

seglo skaistos zirgus, muļķītis savu līko. Visu dienu jājuši, pie-
jāj pie mazas mājiņas, kur dzīvo viena māte ar četrām meitām,

bet deviņi brāļi grib sameklēt deviņas māsas. Pārguļ tur par

nakti, bet rītā, agri cēlušies, jāj atkal tālāku. Visu dienu jājuši,
nonāk atkal pie vienas mājiņas, kur dzīvo māte ar sešām meitām,
bet šie jau meklē deviņas meitas. Pārguļ tur par nakti un rītā

jāj atkal tālāku, kamēr jau paliek tumšs. Par gabalu redz uguni,

aizjāj tur un redz lielu māju, kur dzīvo viena ragana. Brāļi ieiet

iekšā, ragana prasa: „Kā jūs te tikāt?"

Brāļi atbild: „Mēs jājam precībās un meklējam deviņas
meitas."

Ragana saka: „Labi, ka jūs esat deviņi brāļi, man arī ir de-

viņas meitas."

Nu leved zirgus caur sešām durvim stallī, kur tos labi pa-

baro ar auzām. Brāļus ēdina un dzirdina pa istabu. Kad brāļi
ir jau labi piedzirdīti, tad tos saguldina kopā ar meitām. Ra-

gana iztrin asu zobenu, noliek to stalļaugšā un pati aizskrien uz

otru raganu parunāties. Muļķīša līkais zirgs visu to nomana,

lec kājās, izlaužas caur visām sešām durvīm, ieskrien istabā un

rauj muļķītim pie matiem, sacīdams: „Ko tu guli? Vai nezini,
ka ragana grib jūs visus nokaut? Celieties tūliņ augšā, pallie-

niet zem gultām, bet savā vietā ielieciet kādas lupatas. Ragana
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bus piedzērusies un nemaz nemanīs, ka jus vairs neesat savas

gultās."
Muļķītis steigšus piecel savus brāļus, tad visi sameklē maja

linu buntes, aptin tās ar lupatām un ieliek savā vietā gultās. At-

skrien ragana, paķer savu zobenu un sāk cirst linu buntes, notu-

rēdama tās par brāļiem. Visu to izdarījusi, ragana aizskrien

atkal uz savu draudzeni. Brāli nu izlien no savām slēptuvēm,
sēstas saviem zirgiem mugurā un jāj, ko nagi nes.

Uz rīta pusi pārnāk ragana mājā, redz, ka piekrāpta, un

sāk dzīties bēgļiem pakaļ. Brāli piejāj pie lielas, dziļas upes,

par ko vairs netiek pāri, bet arī ragana ir tiem uz pēdām. Līkais

zirgs saka muļķītim: „Izrauj man vienu aci un svied to upē!"

Muļķītis izdūra savam zirgam aci, iesvieda to upē un tūliņ

pār upi iztaisījās tilts. Kā nu brāļi bija pārjājuši pār tītu, tā

uzskrēja arī ragana uz tilta, bet tilts izjuka un ragana noslīka

upē.

Viņpus upes brāļi iejāj vienā muižā, kur viens kungs pieņem
visus brāļus par strādniekiem, bet muļķīti ieceļ par uzraugu.

Gudrajiem brāļiem tas nemaz nebija pa prātam, ka muļķabrālis
ir augstākā godā un var vēl šiem pavēlēt. Viņi nu sadomā ap-

melot muļķīti pie kunga. Visvecākais brālis aiziet uz kungu un

stāsta, ka jaunākais brālis varot dabūt tādu putnu, kas spēlē.

Kungs tam noticēja, tūliņ pasauca muļķabrāli un pavēlēja: „Dabū
tu man to putnu, kas spēlē!"

Šis atbild: „Es par tādu putnu nemaz neesmu dzirdējis."

Kungs saka: „Ja tu man tā putna nedabūsi, tad
— mans zo-

bens, tava galva!"

Muļķītis redz, ka nevar vairs pretī runāt, aiziet uz mežu,
saķer vienu pūci, atnies kungam un saka: „Šis laikam ir tas

putns."

Kungs atbild: „Varbūt, ka ir ar."

Nu viņš pasauc vecāko brāli un prasa: „Vai šis ir tas putns,
kas spēlē?"

Vecākais brālis atbild: „Tā ir pūce, bet spēlētāja putns ir

ļoti skaistām spalvām."

Kungs pasauc muļķa'brāli un saka: „Tu man atnesi pūci, bet

tagad tu man dabū īsto putnu!"

Muļķītis nu nezina, ko darīt. Viņš aizjāj ar savu zirgu pie
noslīkušās raganas māsas padomu prasīt. Tur viņš redz, ka

raganai ir tāds putns, bet ragana putna nedod. Muļķītis saka, ka

šis atjājis precēties. Ragana ir par to ļoti priecīga un nu abi

apprecējās. Raganai drīzi piedzima bērns un tā nu bija ļoti lai-

mīga, bet muļķītim ragana nemaz nepatika. Viņš saka raganai:

„Kā es varētu pie saviem brāļiem tikt un viņiem ari pastāstīt,
kā man klājas?"
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Ragana atbild; „Ņem manu zelta kazu un aizjāj!"

Muļķītis nu paņēma zelta kazu, nozaga arī skaisto putnu un

aizjāja uz muižu /pie sava kunga. Kungs bija loti priecīgs un

nevarēja vien muļķīti diezgan noslavēt. Tas brāļiem atkal ne-

patika un vecākais brālis sameloja kungam: „Mūsu brālis var

dabūt visskaistāko meitu pasaulē."

Kungs pasauc muļķīti un saka: „Pabū tu man visskaistāko
meitu pasaule!"

Muļķītis saka: „Es tādas meitas nemaz nezinu!"

Kungs tam uzkliedz: „Ja tu man neklausīsi, tad — mans zo-

bens, tava galva!"
Muļķītis sabīstas, paņem plinti un aiziet uz mežu. Tur viņš

ierauga vienā kokā lielu kraukli un grib to šaut. Krauklis lūdzas

un saka: „Brālīt, nešaun manis, es tev varu būt palīdzīgs."
Muļķītis arī noliek plinti un krauklis nolaižas zemē. Šis nu

saka krauklim: „Kad es tevis nenošāvu, tad tu palīdzi arī man

manos grūtumos!"

Krauklis prasa: „Kas tev par grūtumiem?"

Muļķītis atbild: „Man ir tik daudz grūtumu, kā nevienam

citam cilvēkam. Kungs man liek atvest visskaistāko meitu pa-

saulē. Ja es to neizpildu, tad man gals klāt."

Krauklis saka: „Sēsties man mugurā, es tevi aiznesīšu uz

to meitu."

Muļķītis uzsēstas lielajam krauklim mugurā. Krauklis to pa-

cel augstu debesīs un tad laiž to vaļā. Kad muļķītis jau pašulaik

gribēja iekrist jūrā, tad krauklis to atkal uzcēla un uznesa vēl

augstāku nekā pirmo reizi. Arī otrreiz krauklis to laida krist

zemē, bet atkal noķēra uz ūdens virsas un prasīja: „Vai tev ir

bailes?"

Muļķītis atbild: „Man ir dikti bailes!"

Krauklis saka: „Man arī bija bailes, kad tu mani gribēji
šaut."

Pārnesis muļķīti par juru, krauklis liek tam dabūt vienu pu-
deli vīna. Muļķītis arī pagādā vīnu un noliek to, kā krauklis vē-

lējis, un noslēpjas pats krūmos. Pēc kāda brīža atnāk viena loti
skaista meita, sāk dzert to vinu un dzer, kamēr aizmieg. Nu iz-

skrien muļķītis no krūmiem, saņem skaisto meitu rokās un uzceļ
uz kraukļa muguras. Krauklis pārnes abus turpat atpakaļ uz

kunga muižu. Kungs nu ir bezgala priecīgs par skaisto meitu

un grib to tūliņ precēt. Bet meita atbild, ka viņa tikmēr neies

pie kunga, kamēr nebūs dabūjusi savu pūru no tēva mājas. Kungs
nu atkal pavēl muļķītim gādāt to pūru. Muļķītis prasa skaistai

meitai: „Kur ir tavs pūrs?"
Meita atbild: „Dziļā jūrā zem akmens."
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Muļķītis aiziet atkal uz mežu un raud. Atnāk lielais krauklis

un prasa: „Kas tad nu tev vainas?"

Muļķītis atbild: „Man jāuzmeklē meitas pūrs, kas esot dziļā

jūrā zem akmens."

Krauklis saka: «Sēsties man mugurā, es tevi tur aiznesīšu."

Muļķītis uzsēstas krauklim mugurā, tas to aiznes tālu jūrā,

tad pacel augstu, augstu gaisā un laiž zemē. Muļķītis krizdams

izsit tur visu jūras ūdeni un atrod tur meklējamo meitas skrīni.

Nu krauklis paņem atkal muļķīti ar visu skrīni uz muguras un

paceļ augstu gaisā. Kā muļķītis bija drusku pacēlies uz augšu,
tā jūras ūdens atkal piepildīja tukšo vietu. Muļķītis drīz vien

nonāca pie sava kunga ar skaistās meitas pūra skrīni.

Kungs nu sataisīja bagātas kāzas, kur visi ļaudis ēda un

dzēra vairākas dienas no vietas. Bet muļķīti viņš bagātīgi ap-

dāvināja un turēja to kā savu dēlu. Arī muļķītis nu bija bagāts

kungs un palīdzēja arī saviem brāļiem, lai gan dabūja visu zināt,

ko tie viņam bija darījuši.

Piezīme. Pasaka ir drusku saīsināta un atstāstīta rakstu valodā. P. S.

20. A. 705. 531. 327. 550. K. Jansone, J. L a utenbacha krājumā.

Vieni veci cilvēki dzīvoja savā mazā mājiņā, un Dievs viņiem

nebija devis nevienu bērnu. Vecene, par tam gauži guģodamās,
teica vīram: „Vai tu man nevari dēla vietā no kāda apšu koka

kādu bildīti izcirst?"

Tad vecais aizgāja pastaigāties pa mežu. Viņš bija mežsargs

un sargāja savu mežiņu. Tur viņš satikās tādu vecu vīriņu, kas

viņam prasīja: „Kāpēc tu esi tāds noskumis?"

Mežsargs atbildēja: „Dievs citiem ir devis bērnu pa daudz,

un man nav neviens, kas man varētu uz vecuma dienām palīdzēt."
Vecītis sacīja: „Uztaisi jaunu arklu — zirgs tev jau ir jauns

izaudzis — ar to tad ar jaunā zemē, tad tur tu uzarsi deviņus pau-

tus, tos liec izperēt, tad tev būs deviņi dēli."

Vecais mežsargs paklausīja vecīša padomam un stājās pie
darba. Viņš ara, kā bija mācīts, izdzina, vienu vagu, izdzina

otru, bet neatrada nevienu pautu. Tā jau bija izaris astoņas

vagas un medija vēl nekā uzgājis. Nu ara vēl beidzot devīto

vagu. Visu vagu izdzinis, viņš tomēr vēl neredzēja nekādu pautu;

bet arklu nopurinot no zemēm, nu izbira visi deviņi panti.
Vecene pajēma tos, nesa uz mājām un perināja. Pēc vaja-

dzīgā laika nu arī gadījās deviņi dēli. Devītais, kā no vanckarīša

radies, bija tāds klibs. Nu gan Dievs bija devis, bet atkal devis

padaudz, jo visi tagad viņai jākopj un jāaudzina. Kad tie nāca

gadi astoņi veci, tad tos deva skolā. Pēc skolas viņi tapa doti

amatā, kurā nu katrs vēlējās, tikai devītais negribēja amatā mā-
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cīties. Pēc tam, kad viņi no mācības atkal pārnāca pie tēva, tas

viņiem sacīja: „Ko nu darīsim? Nu vajaga cirst pļavai krūmus

nost/

Kad katrs bija savu pļavu iztaisījis un tāpat arī Klibais, tad

tur uzauga labs siens, kuru brāļi nopļāva. Siena iznāca ļoti daudz,
un viņi to sakrāva kaudzēs, katrs savā pļavā.

Pirmo gadu viņiem visiem to sienu nozaga, otru gadu tāpat;

bet trešajā gadā gāja Kldbais sienu vaktēt un uzsēdās savas kau-

dzes galā. Piektā naktī ap pusnakti viņš ieraudzīja baltu ķēvi
nākam un kaudzi pēc kaudzes aiznesām. Kad tā beidzot nāca

arī pie viņa kaudzes, lai to nestu projām, tad viņš uzlēca tai mu-

gurā, un nu tā gāja pa gaisiem vien, un viņš tai sita vai galva, vai

acis. Pēdīgi tā sāka lūgties, lai nesitot, viņa tam atvedīšot tai

un tai piektvakarā savus deviņus dēlus, lai tik taisot steliņģus.

Viņš nu arī to palaida vaļām.
Mājās pārgājis, Klibais teica tēvam, ka jātaisot staillis ar de-

viņiem steliņģiem, lai tēvs to sakot citiem brāļiem, jo viņam jau
neklausīšot. Kad stallis bija gatavs, tad piektvakara pusnaktī,
kad visi bija gulēt aizgājuši un tik Klibais vien vēl bija kājās, no-

rībēja visa zeme un baltā ķēve atskrēja ar saviem deviņiem ku-

meļiem, kuri katrs ieskrēja savā steliņģī.

Otrā rītā agri Klibais cēla savus brāļus augšā — ko guļot —

stallis esot pilns zirgu. Brāļi dusmojās: „Ko tu te, Rimševic, dau-

zies caurām naktim, un neļauj gulēt!"
Tad tēvs tiem teica, lai ceļoties augšām. Viņi nu arī sacēlās

un aizgāja raudzīt: astoņi zirgi bija kā bildes, bet devītais, Rim-
ševica zirgs, ir kraupains un, steliņģī nogāzies, tikai guļ un ēd.

Kāds zirgs katram steliņģī bija iegājis, tāds tam nu arī piederēja.
Nu jemas visi astoņi — jās prom uz vienu lielu pilsētu. Viņi visi

amatnieki — ies amatā. Klibais arī jātu, bet zirgs tam nemaz

neceļas augšā. Citi brāļi aizjāj, bet Klibais izgāja tāds noskumis

pa mežu, kas tam bija jāsargā, jo viņš tagad bija mežsargs.
Mežā viņš satika tādu vecu vīriņu, kas tam prasīja: ~Kāpēc tu,

dēls, esi tāds noskumis?"

Klibais atbildēja: „Mani brāļi aizjāja visi prom, viņiem labi

zirgi, bet man tāds kraupains."

Vecais sacīja: „Tur ir viena mālu bedre jums pie mājām.

Tur izvelc piekturīt agri priekš saules lēkšanas viņu trīs reiz

cauri, tad tev būs labāks zirgs kā taviem brāļiem."

Abi ar tēvu nu vilka to divi reizas un, trešo reiz vilkdams.

Klibais sodījās: „Ka tu paliec, paliec iekšā, ko es gar tevi, maita,

iešu tik daudz mocīties!"

Bet kad zirgs izrāvās no bedres ārā, tad tas bija_ kā bilde,
daudz labāks kā citiem brāļiem. Zirgs nu sāka arī runāt un deva
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tam šādu padomu: „Kāp man mugurā, jāj saviem brāļiem pakal,
tiem uz ceļa lāgā neies."

Viņš, pa gaisiem vien jādams, panāca brāļus, kas, to jau pa

gabalam redzēdami, saka: „Redz, kur Rimševics! Kur tas tādu

zirgu dabūjis?"
Nu visi deviņi brāli jāj kopām un uzjāj vienu traktieri. To

ieraugot, Klibais prasīja: «Brāli, kas tur rakstīts uz vārtiem? Jūs

gāj'ši skolā, jums vaiga pazīt."

Brāli lasīja: „Vai jāj garām, vai atpakaļ — kakls nost. Bet

kad jāj iekšā, tad dabū ēst un dzert pa velti, meitas klāt gulēt un

vēl zirgam barība."

Viņi nu sarunājās visi kopām un Klibais teica: „Brāļi, mums

gals tā kā tā, jāsim iekšā!"

Viņi nu iejāja iekšā un sakopa savus zirgus. To darot, Kli-

bajam sacīja viņa zirgs: „Tavi brāli un tās meitas taps apkronēti,
bet tu uzmanies! Kad es zviegšu, tad nāc ārā!"

Est un dzert gan visiem pietika un tiem astoņiem brāļiem bija
arī meitas klāt gulēt, tikai Klibajam ne. Brāļiem tika uzlikti arī

misiņa kroņi gallvā, un meitām sudraba. Tā līksmojot iezviedzās

Klibajam zirgs un Klibais arī tūliņ izgāja ārā. Zirgs to pamācīja:

„Pārmij tos kroņus, brāļiem uzliec sudraba, meitām misiņa! Tūliņ

kritīs no griestiem naži un nogriezīs galvas ar misiņa kroņiem."

Tā arī notika. Nu Klibais cēla brāļus augšām: «Celsimies

brāli, augšām un jāsim projām!"

Kad viņi bija tādu gabalu jājuši, tad Klibais teica: „Brāli. mēs

esam kā no meža izjājuši, es jāšu atpakaļ sievas mātei labdienas

atdot."

Kad viņš bija tadu gabalu pajājis, tad viņam jau naca ta Vella

māte pretī, uguni spļaudama. Viņš, nojēmis cepuri, pateicās:

«Paldievs, sievas māte, par visu godu!"
Tā tik nu skrēja viņam pakal, bet kad nevarēja viņu panākt,

kaut gan pa gaisiem skriedama, tad tā dusmās tam uzsauca mo

pakaļas: «Sen dzirdēju Rimševicu, nu redzēju. Mani tu piekrāpi,
bet manu otru māsu tu nepiekrāpsi."

Klibais drīz vien panāca savus brāļus, un nu viņi jāja atkal

visu dienu. Kad bija vakars klāt, tad viņi piejāja atkal pie viena

traktiera ar tādu pašu virsrakstu. Še bija puišiem sudraba kroņi

un meitām zelta. Kroņi atkal tāpat tika pārmainīti un arī bēgšana
izdevās tāpat kā no pirmā traktiera.

Trešajā traktierī bija arī Rimševicam viena meita klāt gulēt.

Zirgs zviedza, ka visi mūri trīcēja, līdz beidzot Rimševics uzcē-

lās, kas šoreiz arī pats bija iemidzis. Kad viņš izgāja pie zirga,

tad tas teica: «Skrej ātri iekšā un pārmaini vaiņagus; tūliņ nāks

naži zemē un nogriezīs galvas."
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Kurai meitai Klibais kroni pārmija, tai tūliņ nazis nogrieza

galvu, līdz arī pašam pēdīgi nogrieza mazo pirkstu. Nu viņš cēla

brāļus augšā, bet nevarēja nemaz uzcelt. Kad beidzot brāļi pa-

modās, tad viņi steigšus vien sēdās zirgiem mugurā, jāja projām
un tā jau bija nojājuši trīs jūdzes, kad Klibais sāka runāt: «Brāli,
mēs visi izjājām kā no meža, mums visiem bija meitas klāt gulēt
un man nu arī bija. Jājāj atpakaļ sievas mātei labdienas atdot.

Jājat tik uz priekšu, ko vien varat!"

Vella māte jau bija lielu gabalu pakaļ dzinusies, un drīz vien

sastapa Klibo, kas cepuri nojērnis, pateicās: «Paldies, sievas māte,

par visu godu!"

Tā, uguni spļaudama, skrēja viņam virsū, bet viņš ar savu

zirgu pa gaisiem vien laidās un nebija panākams. Tad tā tam

kliedza no pakaļas: „Sen dzirdēju Rrmševicu un nu redzēju. Mūs

trīs māsas tu esi piekrāpis, bet vēl tev labi neies."

Nu Klibais ar brāļiem iejāja vienā lielā pilsētā. Te katrs sa-

līga sev darbu, kādu amatu kurš prata, bet Klibais, kam nebija
nekāds amats, salīga pie ķēniņa par staļļa puisi. Viņš brangi uz-

raudzīja visas lietas, kādēļ ķēniņš sāka viņu mīlēt un uzteikt, bet

veco nosmādēt. Vecais stallmeistars bija par to dusmīgs, ka ķē-

niņš jauno staļļapuisi iztura labāki kā viņu. Tas nu ienīda jauno

zirgupuisi un nojēmās viņam atriebt. Ķēniņam bija četri veci

kara ērzeļi, kas bija kraupaini. Vecais stallmeistars nu iestāstīja

ķēniņam, ka jaunais stallapuisis lielījies tos pataisīt arkai kā par

jauniem.

Ķēniņš lika atsaukt jauno staļļapuisi un prasīja: «Vai tu vari

izdarīt, kā tu esi teicis, un pataisīt manus vecos ērzeļus par jau-
niem? Ja nē, tad tev kakls nost!"

Jaunais stallapuisis atbildēja: «Lūdzu trīs dienas apdomāt."
Tad viņš nogāja pie sava zirga, kas viņam teica, ka aiz pilsāta
esot mālu bedre, ja tai tos ērzeļus trīs reiz izvelkot cauri, tad

viņi tikšot jauni; bet lai prasot katram ērzelim trīs vīrus palīgā
noturēšanai.

Pēc trim dienām ķēniņš viņu aizsauca pie sevis un nopra-

sīja: «Vai tu nu esi apdomājies?"
Jaunais stallapuisis atbild: «Raudzīšu ar Dieva palīgu."
Priekš saules lēkšanas viņi arī izvilka caur to bedri tos trīs

ērzeļus, katru trīs reiz cauri, un nu viņi bija tādi zirgi, kas tikai

zviedza vien un mina cilvēkus kopām. Kad tos noveda priekš

ķēniņa, tad tas ļoti priecājās un nu mīlēja jauno staļļapuisi vēl

vairāk, un veco nemaz vairs neieraudzīja.
Vecais stallmeistars domāja: „Paga, pag, vēl es raudzīšu, vai

tev nebūs gals." Tas uzrakstīja cedelīti, ka jaunais stallapuisis

teicis, ka varot pārvest, to princesi, ko ķēniņš gribējis precēt,
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bet kas, ļoti skaista būdama, negājusi pie viņa. To cedelīti viņš

nosvieda uz tā teka, kur ķēniņš staigāja
Atkal atsauca ķēniņš jauno staļļapuisi un prasīja: „Vai tu

vari to izdarīt, ko esi apjēmies, un man pārvest to princesi?"

Atkal dabūjis trīs dienas apdomāšanai, viņš aizgāja pie sava

zirga. Tas zin gan, kur princese ir, bet viņa dzīvo tālu, trīssimti

jūdzes. Nu Klibais uzkāpa savam zirgam mugurā, kas pacēlās
tūliņ gaisos un bija drīz vien tai vietā nojājis, kur atradās skaistā,

ķēniņa meita. Tur nu zirgs viņam teica: „Palaid mani vaļām un

ej pilsātā raudzīt princesi."

Viņš aizgāja, izskatījās, bet nevarēja nekā pietapt klāt, un

atgāja atkal atpakaļ pie zirga, kas viņam teica: „Te pajem, manā

kreisā ausī ir viena stabulīte. Kad tu to pūtīsi, tad būs jauka
mūzika un princese nonāks lejā klausīties."

Viņš nogāja un pūta to stabulīti. Te nonāca princese ar divi

dienastmeitām lejā un sāka dancot. Tās sadancoja līdz pulksten

divpadsmitiem, bet visas trīs bija vienu vaigu un smukumu, un

viņš nezināja, kuru jemt. Tas nu atkal aizgāja pēc padoma pie

zirga, kas teica: ~Nu tu paliec tur, kamēr viņas iet gulēt! Tai

un tai vietā princese gulēs, kad viņa noģērbsies zemē, tad tu jem
to cieti! Bet tomēr cilvēkam vajaga turēt ticību. Kad tu viņu

pajem, tad krīti pa logu ārā, es būšu jau tur apakšā."

Viņš nogāja atkal pilī, pūta savu stabulīti, un meitas atkal

dancoja, sadancoja līdz pusnaktij un paturēja viņu turpat pa nakti.

Kad visas bija apgulušās un arī princese iemigusi, tad viņš pie
tās piegūlās klāt un izkrita ar viņu pa logu ārā savam zirgam
virsū. Zirgs viņam pārmeta: „Vai es tev neteicu, ka tev vaja-
dzēja ticību turēt? Es tik tikko tevi varēju pārnest pāri. Noiec

tagad zemē, te ir mazs avotiņš. Tanī nomazgājies, tad būsi atkal

viegls, kā bijis."

Ķēniņa meita vēl gulēja aizmigusi. Viņš nomazgājās avotiņā,

un kad uzvilka drānas, tad jau dzirdēja bungas sitam un karaspēks
jau devās pakaļ; bet viņš uzlēca savam zirgam mugurā un aiz-

skrēja pa gaisiem vien prom. Ķēniņa meita arvienu vēi gulēja,
un viņš to pārnesa mājā un nodeva ķēniņam. Atmozdamās no

miega, viņa teica: „Kas to krējumu smēlis, tam tās sūkalas ar*

jāstrebj."
No rīta viņa teica ķēniņam: „Tavs jaunais stallmeistars ir

smuks, bet es viņu varu vēl smukāku padarīt."
Ķēniņš teica, lai viņa to darot. Tā liek ienest vienu kluci un

cirvi un liek viņam kaklu nocirst. Tad viņa sakapā to četros

gabalos, liek ienest vienu piena vannu, izmazgā visus gabalus un

saliek tos atkal kopām. Kad nu viņa vēl ielēja tām kādas zāles

mutē, tad tas top atkal dzīvs, nu nav vairs klibs, bet smuks um

vesels cilvēks.
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Ķēniņš, kas bijis tāds melis un neglīts, prasījis: „Vai tu manf

airī nevari jaunu un smuku pataisīt?"
Princese atbild: «Kāpēc nē?"

Tas nu arī uzgūlās uz kluci un lika sev nocirst galvu. Prin-

cese pasauca vienu skrodeli un lika tam piešūt nocirsto galvu.
Tad viņa ielika to zārkā un lika novest uz kapsētu. Kad nu vecais

ķēniņš bija nomiris un aprakts, tad viņa paturēja Klibo par ķē-

niņu. Tas kļuva par lielu kara vedēju, iecēla savus astoņus brā-

ļus augstos amatos, iekaroja daudz zemes un dzīvoja lielā godā.

21. A. 327. 531. 550. Bokums Durb
. LP, VII, 11. 25, 3, 2.

Vienam tēvam divpadsmit dēli un vienai raganai divpadsmit
meitas. Dēli sarunāja jāt pie raganas meitām uz precībām. Aiz-

jāja — redz raganai deguns deviņreiz gar krāsni aptinies un gals
vēl klēpī. Šī pacienā preciniekus un guļamā laikā guldina katru

vienai meitai blakus, jaunāko, muļķīti, jaunākai meitai, vecāko

vecākai. Bet muļķītis gulēdams plijas blakusgulētājai virsū, lai

pasakot, kur raganai domas stāvot. Jaunākā meita atteic: «Ra-

ganai ir sarkana drānele, ja drānelē paskatās, tad visu redz, ko

ragana domā."

Meita parāda muļķītim drāneli, muļķītis paskatās: ragana tai-

sās visus viņus, preciniekus, nokaut. Muļķītis tūdaļ pasaka brā-

ļiem, ko redzējis. Brāli tad arī darīja gudri: pārcilāja meitas

savās vietās, paši iegulās meitu vietās. lenāk nu ragana, ap-

kauj pati savas meitas, iet gulēt atkal. Bet brāli salec zirgos —

projām.

Rītā pamodīsies ragana — meitas pagalam, precinieki lapās.

Ko šī? Dosies pakal. Bet kur tu panāksi tos vairs? Sen jau

aiz upes. Tad ragana paņem vienu baltu maizi, sviež to brāļiem

pakaļ. Muļķītis paceļ baltu maizi, grib ēst, bet jājamā ķēvīte saka:

«Neēd pacēlumu, būs vēlāk jānožēlo!"

Bet muļķītis ķēvelei tev klausīs — ēd un ēd. Jāj, jāj —

iejāj vienā muižā salīgst kalpot. Kalpoja — muļķītis mācēja la-

bāki izbēdāt kungam, pacēla to par uzraugu brāļiem. Tas brā-

ļiem skauž, tie apmelo muļķīti kungam: viņš zinot, kādēļ saule

trīs dienas vairs nespīdot. Kungs aicina muļķi un liek to izskai-

drot. Muļķītis bēdās aiztek pie ķēvītes un raud. Ķēve brīnās:

«Kam raudi?"

Tā un tā. Ķēve saka: ~Raudi nu raudi! Vai labi neteicu:

neēd pacelto baltu maizi? Bet tagad tu_ paprasi kungam 12 podu

tauku, 12 vēršu ādas, kāp man mugurā, nesīšu tevi pie Saules

mātes."

Labi. Aiznes pie Saules mātes, vecas, vecas vecenītes, maza,

mazā mājiņā. Saules māte pacienā šo, ietin tad 12 vēršu ādās,
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aptraipa vēršu ādas ar 12 podu taukiem, lai ne_ vīlītes nepaliktu

vajā, un tad pabāž muļķīti Saules meitas pagultā, lai Saules mei-

tas karstums to nededzinātu. Pienāk vakars, pārronas Saules

meita, un tā tik karsta, tik karsta. Saules māte vaicā: „Meitiņ,

kāpēc trīs dienas saule nespīd?"
Meita atbild: „Tāpēc nespīd, ka jūras valsts zivs nomirusi."

Rītā meita atkal aiziet projām un muļķītis nu jāj atpakaļ pie

kunga. Kungs dabū zināt, priecīgs bez gala. Bet brāļiem tas vēl

vairāk skauž, tie apmelo muļķīti: viņš zinot zelta putniņu pārnest.

Kungs pavēl putniņu gādāt.
Bēdās muļķītis aiztek pie ķēves, raud atkal: tā un tā. Ķēve

atsaka: „Raudi nu raudi! Kādēļ ēdi balto maizi? Bet lai nu tad,

kāp man mugurā, nesīšu pie gardegunes, turpat zelta putniņš uz

loga būs. Tomēr gardeguna ragana droši vien tevi pazīs, tādēļ

paliksi par zīlīti — citādi ne, kā par zīlīti vien."

Labi — aizjāj, ielaižas par zīlīti raganas istabā zelta putniņu

ņemt. Ragana pretim: „A, gudro muļķi, nu vienreiz tevi no-

grābu!" un sāka zīlīti nejauki spiest.
Bet muļķītis gudrībā diktāki nebļāva par zīlītes balsu, lai

spiež, cik spiezdama. Gardegune spieda, apnika spiest — zīlīte,
kas zīlīte, vairāk nekā — nav muļķīša vis — palaida vaļām na-

baga zīlīti un pati aizgāja projām.
Kā aizgāja projām, muļķītis pagrāba putniņu, ķēvītei mugura

un projām ar zelta putniņu pie kunga. Kungs nu pacēla muļķīti
vēl augstāk, bet brāļi palika kaunā.

22. A. 531. 550. Skolniece K. J aun zeme no 68. g. veca P. Dārza

Nīcā. K. Lielo zo 1 a kr.

Vienam tēvam bija duipadsmit dēlu. Katru gadu viņam pa-

zuda viena siena kaudze, un no vienpadsmit dēliem neviens ne-

varēja to siena kaudzi novaktēt. Nu pienāca kārta arī duipadsmi-
tam dēlam iet vaktēt. Duipadsmitais arī aizgāja, uzkāpa kaudzē

augšā un gaidīja, kas tālāk notiks. Te uz reizi redz: — kur bijuši,
kur ne — atskrej duipadsmit zirgi un sāk ēst to siena kaudzi kopā.

Bet duipadsmitais dēls uzlēca vienam zirgam mugurā, iejāja ar

to stallī un arī visi citi zirgi iegāja līdz.

No rīta tēvs izdala dēliem zirgus, katram dēlam dod pa vie-

nam zirgam, bet duipadsmitajam iedod visvājāko zirgu. Duipad-
smitais dēls ir gan par to noskumis, bet tas zirgs tikai saka:

„Atnes man auzas un miltus, gan es no rīta būšu labāks par tiem

citiem zirgiem."
Dēls nekā nesaka, nozog no tēva miltus un auzas un vakarā

sakopj savu zirgu, kā tik varēdams. No rīta viņa zirgs bija tie-

šām labāks kā citu brāļu zirgi. Tā viņi visi strādā kādu laiku
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pie sava tēva. Bet tēvam nav tomēr tik daudz darba, ko dot

visiem duipadsmit dēliem. Viņš nu saka, lai viņi ejot pasaulē
arī paši pelnīties.

Tā nu visi duipadsmit brāli sataisās un izjāj laukā ar saviem

duipadsmit zirgiem. Dienu un nakti viņi jājuši pa milzīgi lielu

un biezu mežu, no rīta izjājuši no meža laukā, nonākuši pie viena

sveša ķēniņa pils un prasījuši tur darbu. Ķēniņš viņus pieņēmis,

izdalījis katram savu darbu, bet duipadsmitajam brālim licis tikai

malku nest. Malkas nesējs tomēr dabūjis tādu pašu algu kā citi

brāli. Tiem nu tas nepaticis un viņi nodomājuši jaunāko brāli

nonāvēt.

Trīs dienas nebija spīdējusi saule, un brāli nu rakstīja ķēni-

ņam tādu grāmatu, kur bija teikts, ka malkas nesējs varot dabūt

zināt, kāpēc saule nespīd, un varot arī likt saulei atkal spīdēt.

Izlasījis šo grāmatu, ķēniņš aicināja duipadsmito brāli pie sevis

un pavēlēja viņam dabūt zināt, kāpēc saule nespīd.

Duipadsmitais brālis aizgāja pie sava zirga un raudādams tam

stāstīja, ka viņam jāiet pie saules un viņš nemaz nezinot, kā pie
saules tikt. Zirgs viņam atbildēja: „Nebēdā nemaz! Gan mēs

visu izdarīsim. Bet tu prasi ķēniņam, lai viņš dod tik daudz

maizes, cik es varu apēst."
„Labi!" jaunākais dēls apsolījis.

Tad viņš dabūja no ķēniņa maizi, sakopa savu zirgu un de-

vās ceļā. Viņi jājuši pa jūru jūrām, ka ūdens vien šķīdis, kā ledus

ziemas laikā. Tālu aiz jūrām bijusi viena skaista birzs un tur viņi

iejājuši. Dēls tūliņ nomaucis zirgam apaušus un palaidis viņu

vaļā. Šai birzī atradās viena mājiņa, kur dzīvoja Saulesmāte

leraudzījusi svešnieku, Saulesmāte prasīja: „Ko tu te meklē?"

Dēls atbildēja: „Es atnācu jautāt, kālab saule nespīd."

Saulesmāte saka: „Mans dēls ir pazudis un nav jau trīs die-

nas mājās. Bet kad viņš pārnāks, tad viņš tevi saplosīs, tādēļ
palieni te pagultē!"

Pēc maza brīža Saules dēls pārnāca mājā. Māte tam tūliņ

prasa: „Kur tu tik ilgi biji?"

Saules dēls atbild: „Ap pulksten duipadsmitiem dienā es re-

dzēju uz jūras loti skaistu princesi, laikam visskaistāko pasaulē.
Uz viņu skatoties, man aizgāja trīs dienas."

Tā stāstot, Saules dēls iesnaudās. Duipadsmitais dēls nu

izlīda no pagultes, izgāja ārā, sazvanīja apaušus un tūliņ arī at-

skrēja zirgs. Laimīgi pārjājis mājā, viņš izstāstīja visu, ko bija

dzirdējis un redzējis. Ķēniņš, dabūjis zināt, ka kur esot tik skaista

princese, tejca dēlam, lai atvedot viņam to par sievu. Duipadsmi-

tais dēls gāja atkal pie sava zirga un raudādams izstāstīja visu,
kas šim jādarot. Zirgs atteica: „Lai ķēniņš dod tev visskaistāko
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karieti, saliek visādus ēdienus un dzērienus un sagada arī miega
zāles."

Viss tas tiek apgādāts, duipadsmitais dēls aizjūdz zirgu un

brauc jūrā. Viņš iebrauca jūras salā ar zaļu birzi, atjūdza zirgu,

palaida vaļā un pats paslēpās. Te uz vienreiz parādījās princese,
ieskatījās karietē un, redzēdama tur daudz ēdienu, dzērienu, sāka

ēst. Dzerdama viņa iedzēra miega zāles arī līdz un aizmiga. To

redzēdams, dēls pašķindināja tikai apaušus, atskrēja zirgs, steig-
šus to iejūdzis, viņš nu brauca mājās. Pār jūru braucot, princese
atmodās un gribēja pamukt; bet dēls to turēja cieti, tā ka viņa

nevarēja izmukt. Pārbraucis mājās, viņš atdeva princesi ķē-

niņam, par ko dabūja no ķēniņa lielas dāvanas. Ķēniņš jau gri-

bēja braukt laulāties, bet princese noteica, ka ātrāki viņa līdzi

nebrauks, kamēr nebūs dabūjusi savu karieti. Ķēniņš pavēlēja
atkal duipadsmitajam dēlam sagādāt karieti. Tas aizgāja rau-

dādams pie sava zirga un žēlojās, ka jāgādājot jūras princeses

kariete. Zirgs noskumis atbildēja: „Tagad mums būs jāizcieš

visgrūtākās mokas. Nopērc tu seši podi kaņepēju, sešas mucas

darvas un vēl dvi pudeles zāļu: vienu pudeli baltu, otru sarkanu

zāļu."

Visu apgādājis, dēls iejūdza zirgu ratos un aizbrauca par jūru
uz zaļo birzi. Tur zirgs teica, lai aptinot viņam pa podam kaņe-
pēju un lai aplejot pa mucai darvas, kamēr būšot iztīti visi kaņe-
pēji un izlieta visa darva. Tās pudeles lai noliekot sev blakus

un lai skatoties uz tām. Ja sarkanā pudele palikšot balta, tas no-

zīmēšot viņa dzīvību; bet ja baltā tapšot sarkana, tas nozīmēšot

viņa nāvi. To teicis, zirgs vēl smagi nopūtās, un tad ielaidās

ūdenī. Visu to redzot, duipadsmitais dēls iesāka raudāt. Pudeles

mainījās drīz šā, drīz tā. Pēdīgi zirgs tomēr iznāca no jūras ar

visu karieti. Gari viņam bija noplēsuši visus kaņepējus un visu

darvu, tā ka bija iesākuši ķerties jau pie miesas.

Kariete bija patiešām ļoti skaista, duipadsmitais dēls nu to

saņēma, iejūdza savu zirgu un tik brauca mājā. Nu ķēniņš sa-

laulājās ar skaisto princesi un atdeva dēlam daļu no savas val-

stības.

23. A. 564. 531. 550. 314. 570 A. Bīlenštcin sJa vn-A vc . LP, VI,
325 (76).

Vienai moderei bijis dēls īvanuška. Septiņi gadi sazīdījusi
īvanušku.

Un ta(d) viņš izgājis aiz muižas — tur bijis liels ozols
— un

raudzījis to ozolu celt; bet ozols bišķi tik(ai) pakustējis. Nu iegā-
jis pie mātes un teicis: „Vēl jāzīda septiņi gadi!"
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Ta(d) vēl sazīdījusi septiņi gadi un nu izgājis un to ozolu rau-

dzījis celt. Tagad paņēmis ozolu viegli jo viegli un uzdūris pie

cepures par pušķi. Un tā licis nokalt tādu niedri: četri birkavi

dzelzs — un ņēmis to niedri rokā un a(r) mazo pirkstiņu sviedis

gaisā. Uzsviedis un atgulējis augšpēdu, pacēlis kāju uz augšu
un gaidījis niedri. Niedre kritusi uz kāju un pārlūzusi. Tad viņš
licis vēl piekto birkavu klāt piekalt uu sviedis atkal un nu gaidījis
a(r) mazo pirkstiņu; bet šoreiz niedre tik(ai) bišķi saliekusies.

Tā viņš gā(j)is un saticis divi skudras. Tās kāvušās pēc

viena tārpiņa un lūgušās: „Ivanuška, brālīt(i), atšķir (i) mās!

Mēs tev palīdzēsim grūtā dienā."

Ta(d) viņš pā(r)spiedis to tārpiņu ar niedri pušu un viņas

aiztecējušas, tās skudrītes, katra uz savu pusi.
Un tā viņš uzgājis divi čūskas kaujamies. Tās kāvušās pēc

viena kaula un lūgušās: „Ivanuška, brālīt(i), atšķir(i) mūs! Mēs

tev palīdzēsim grūtā dienā."

Tā viņš uzspiedis ar niedri uz to kaulu, tas pā(r)šķīdis un

tās a(i)zgājušas, katra uz savu pusi.

Ta(d) viņš gā(j)is a(t)kal tādu gabaliņu — divi vilki kāvušies

pēc viena veca zirga un lūguši a(t)kal: „Ivanuška, brālīt(i), at-

šķir(i) mūs! Mēs tev palīdzēsim grūtā dienā!"

Un viņš uzspiedis a(r) to niedri uz to zirgu, ka katram puse

bijusi; un viņi aizgājuši katrs savu ceļu.
Un tā viņš gā(j)is a(t)kal tādu gabaliņu un uzgājis: divi lāči

kāvušies pēc viena bišu stropa un teikuši: „Ivanuška, brālīt(i),

atšķir(i) mūs! Mēs tev palīdzēsim grūtā dienā." Un viņš pār-
lauzis to bižu stropu katram pusi, un katrs gā(j)is savu ceļu.

Un tad gā(j)is tādu gabalu un apgulies uz vienu cinīti. Atnā-

kusi liela sieva un teikusi: „Ivanuška, dēls, ka(d) es gribu, nu es

tev varu nocirst kaklu; bet labāki lai stāv."

Un sieva arī turpat apgulušies netālu no viņa. Tā viņš iz-

cēlies, paņēmis savu niedri a(t)kal un teicis: „Ka(d) nu gribu, es

a(t)kal varu tev nocirst kaklu; bet labāki lai stāv — iešu projām."
Qā(j)is un uzgā(j)is_ tādas vecas mājiņas — tur bijusi pati

veca māte un teikusi: ~Ivanuška, dēliņ, vai atnāci?"

Viņš teica: „Atnācu gan, māte."

Tā viņa teikusi „lvanuška, dēliņ, vai nevari pie man(i)s
palikt?"

„Varu gan palikties, māte, ka ta(d) ne? Kadu darbu jus man

dosit?"

„Trīs baltas ķēves ganīt trīs dienas uu sieku naudas. Un tam

ķēvēm būs katrai kumeļš un tad tu varēsi ņemt, kuru tu gribēsi.

Izgulējies — atnākusi no rīta šī un teikusi: ~Nu, Ivanuška,
dēliņ, vai izgulējies jau? Nāc(i) brokasti paēst, tad varēsi jāt

savas ķēvītes ganos."
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Ta(d) viņš nogā(j)is un paēdis brokasti. Ta(d) viņa iedevusi

trīs baltas maizes un trīs buteles vīna. Nu viņš paņēmis savas

trīs ķēves, jājis uz ganiem mm nojājis sapinis ķēves. Tāda liela

atmata bijusi — tā tad ķēves apkārt vien viņam ganījušās ēzda-

mas. Tā viņš apēdis tās baltās maizes, izdzēris to vīnu un licies

gulēt. Izgulējies, atmodies un saulīte bijusi pus pavakaris — un

tās ķēves nevienas vairs nebij(u)šas. Ta(d) izmeklējies pa me-

žiem lai
— nevarējis dabūt. Te saucis: «Skudras, čūskas, vilki,

lāči, nākat nu man bēdu ciest palīgā."

Tad visi tie zvēri sanākuši — nevien tie astoņi, bet visi. kas

tikai bijuši. Bet viņš apsēdies tai meža malā un gaidījis. Un iz-

dzinuši tās ķēves visas trīs.

Viņš paņēmis, vedis uz mājām. Māte skrējusi pretim: „Iva-

nuška, dēliņ, pā(r)vedi? Ej, paēd(i) vakariņas —uz galda jau ir."

Ta(d) viņa ņēmusi pērt tās ķēves ar vara pātagu, ka ugunis

sprāgušas, un teikusi: «Maukas, kāpēc nemukāt?. Maukas,

kāpēc nemukāt, kāpēc nemukāt?"

Viņš paēdis tās vakariņas — gā(j)is a(t)kal gulēt uz to stalli.

Izgulējies — no rīta atnākusi tā vecene: «Ivanuška, dēliņ, vai iz-

gulējis jau? Nu paēd(i) brokasti — varēsi ķēves jāt uz ganiem."
Labi. ledevusi a(t)kal trīs baltas maizes un trīs buteles vīna.

Ta(d) viņš paņēmis tās trīs maizes, tās trīs buteles vīna un tās

trīs ķēves un jājis a(t)kal uz ganiem. Nojājis turpat uz to atmatu,

sapinis tās ķēves, izdzēris tās trīs buteles vīna, apēdis tās trīs

baltas maizes, licies a(t)kal gulēt. Atmodies a(t)kal uz vakaru —

saulīte nebij(u)si augstu vair(s) — un tās ķēves nevienas nebij(u)-
šas. Tā izmeklējies pa mežu lai — nevarējis dabūt. Te a(t)kal
saucis: «Skudras, čūskas, vilki, lāči, nākat nu man bēdu ciest

palīgā!"
Ta(d) sanākuši visi tie zvēri — nevien tie astoņi, bet visi,

kas tikai bijuši. Tā dabūjis tās ķēves: palīdušas bijušas apakš

zemes.

Viņš paņēmis, jājis a(t)kal uz mājām. Izskrējusi a(t)kal māte

pretim un prasījusi: «Ivanuška, dēliņ, vai tu izganīji labi?"

Ta(d) viņš teicis: «Māte, izganīju gan labi!"

Šī paņēmusi tās ķēves, vedusi stallī un teikusi: „Nu, Ivanuška

dēliņ, ej(i), paēd(i) vakariņas! varēsi iet gulēt a(t)kal."
Ta(d) viņš gā(j)is ēst vakariņu; bet viņa paņēmusi tās ķēves,

pērusi ar to vara pātagu, ka ugunis sprāgušas, un teikusi: «Mau-

kas, kāpēc nemukāt? Maukas, kāpēc nemukāt, nemukāt?"

Viņš paēdis vakariņas un gājis a(t)kal gulēt uz stalli. Izgu-
lējies — no rīta atnākusi tā vecene: «Ivanuška, dēliņ, vai izgulē-
jies jau? Nu ej(i) un paēd(i) brokasti, tad varēsi savas ķēves

jāt ganos."
Labi. Paēdis brokasti — iedevusi atkal trīs baltas maizes un
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itin stipru vīnu, trīs buteles. Nu viņš ies atkal tās ķēves ganīt uz

to atmatu. Izdzēris tās trīs buteles vīna, apēdis tās trīs baltas

maizes un licies a(t)kal gulēt. Atmodies a(t)kal uz vakaru —

saulīte nebij(u)si augstu vair(s) — un ķēves nevienas nebij(u)šas.
Izmeklējies to mežu lai nu nevarējis dabūt. Ta(d) saucis savus

zvērus. Tie sanākuši un izmeklējuši visur pa koku galiem un ne-

varējuši dabūt. Ta(d) tās spārnu čūskas ņēmušās skriet uz mā-

koņiem un nodzinušas no turienes tās ķēves. Nu viņš paņēmis
uu pā(r)dzinis mājās. Izskrējusi a(t)kal tā vecene pretim un pra-

sījusi: «Ivanuška, dēliņ, vai izganīji labi?"

Viņš teicis: „Māte, izganīju gan labi!"

Šī atteikusi: „Ej(i), paēd(i) vakariņas!"

Tad paņēmusi tās ķēves un ievedusi stallī, bet nav pērusi
vair(s) — nu jau vai(rs) nebij jāgana citu rītu.

Tad viņš paēdis vakariņu(as) un gā(j)is a(t)kal uz stalli gu-

lēt. Aizgājis — ieraudzījis, ka bijis uz katra stelliņģa staba cil-

vēka galva; bet pie trešās ķēves i(r) trūcis. — Tur šis nu būtu

bijis, ja nebūtu izganījis; jo tie divi gani bij nokauti, ka(d) neva-

rēja izganīt.
Un tām ķēvēm bijuši kumeliņi: divjām bij(u)ši tadi balti, tai

trešai bijis tāds dumjš (tumšs, melns) un blese (zīme) pierē; bet

katram bijis tāds āboltiņš mutē.

Ta(d) tā vecene atnākusi un paņēmusi tiem divjiem tos ābol-

tiņus, pā(r)griezusi uz pusi un ielikusi tam dumjam tās puses, tam,

kam tas āboltiņš bijis vesels. — Bet Ivanuška visu redzējis, ko tā

vecene darījusi. — Un tad viņa vēl paņēmusi to dumjo kumeļu,

sagumzīja, lai gurdens paliek, un pabāzusi pasilē. — Tie āboltiņi

bijuši tās sirdis. —

Vecene atnākusi no rīta un teikusi: «Ivanuška, dēliņ, celies

augšām, nāc(i), paēd(i) brokastu, ta(d) varēsi savu zirdziņu un

naudu paņemt un aizjāt projām."
Labi. Viņš paēda, paņēma savu sieku naudas un gā(j)is uz

stalli ir zirgu ņemt. Aizgājis — tie baltie kumeļi stropīj(u)ši pa

stalli, bet tas dumjais gulējis pasilē samurīts, salauzīts. Ta(d)

gā(j)is ņemt to dumjo; bet vecene teikusi: «Ivanuška, dēliņ, tas

jau tāds savārdzis, ko tu to ņemsi?"

Viņš teicis: «Ne, māte, es gribu to dumjo — lai viņš sa-

murīts."

Ta(d) paņēmis to dumjo, uzlicis iemauktus, apseglojis; un kā

apseglojis, tā jau bijis paaudzis labs prāvs; un kā kāpis mugurā,

tā jau bijis liels zirgs.
Labi, jājis projām.

Pajājis tādu gabalu — ieraudzījis, ka smuka puķe aug. Gri-

bējis viņu raut; bet zirgs teicis: «Ivanuška, brālīt(i), nerauj(i), tev
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bus grūti, man bus grūti." Ta(d) nerāvis vis — paklausījis to

zirgu.

Jājis a(t)kal tādu gabaliņu — ieraudzījis a(t)kal, ka puķe aug

un gribējis a(t)kal raut; bet zirgs lūdzis, lai nerauj: „tev būs

grūti, man būs grūti." Ta(d) nerāvis vis — paklausījis to zirgu.

Jājis a(t)kal tādu gabalu, bijusi a(t)kal puķe un vēl nākusi

tāda brangi jauka smarža pretim. Tad viņš piejājis klāt un teicis:

„Nu es raušu!"

Zirgs lūdzis: „Ivanuška, brālīt(i), nerauj(i)! Tev būs grūti,

man būs grūti." Viņš nepaklausījis to zirgu un norāvis to puķi.
Nu jājis, jājis — uzjājis vienu pilsātu. Tur iejājis un dabūjis

sulaiņa amatu pie ķēniņa. Tas ķēniņš veco sulaini bij atraidījis

un tā šo pieņēmis, to Ivanušku. Bet šis teicis: lai dod īpašu kam-

bari, lai savu puķi varētu glabāt, lai citi viņam to nedabūtu. Ķē-

niņš iedevis. Tad lūdzis, lai dod zirgam rūmi stallī. Ķēniņš de-

vis arī un licis turpat likt, kur viņam stāvēja braucamie zirgi.
Bet tam vecam sulainim neticis, ka viņu atraidīja uu to jauno

pieņēma. Un kad ķēniņš vienu rītu izcēlies un sajutis, ka tāda

salda smarža iet pa visu pilsātu cauri, tad nezinājis, ku(r) tas i(r)
gadījies. Tad vecais sulainis teicis, ka tam jaunam tāda puķe
esot kambarī, ku(r) tā smarža ceļoties. Tad gribējis tam jaunam
to puķi nozagt tas vecais.

Un tā vienu dienu ķēniņš apgulies dieiniasvidu un teicis uz

jauno sulaini, lai viņš arī iet pagulēties. Tā bijis aizmidzies un

tādu laiciņu gulējis — ieskrējis tas vecais sulainis — teicis: lai

eitot, lai eitot, ka ķēniņš esot saucis. Viņš aizskrējis un aizmirsis

aizslēgt tās durvis. Un tad tas vecais sulainis ieskrējis un izza-

dzis to puķi. Otrs noskrēja pie ķēniņa —ne tas saucis, nekā, bet

gul. Nu iegājis savā kambarī — neatrada vai(r)s tās puķes.
Ta(d) tas ķēniņš izcēlies un vecais sulainis, nonesis tam to

puķi, teicis, ka viņš, tas jaunais, varot tādu pašu smuku princesi
pā(r)vest kā to puķi.

Ta(d) ķēniņš licis jaunajam sulainim tādu princesi pā(r)vest;
un ja nepārvēdīs, tad nocirtīs galvu.

Ta(d) nogājis viņš pie tā zirga un raudāja. Zirgs teicis: „Es
tev teicu, ka neies lāgā; neklausīji man(i) un, are, nu ir — es tev

nevaru nekā līdzēt."

Izraudājies — tad zirgs teicis, lai vakarā sataisās un apsedlo
un lai tik laiž viņu, kur tik(ai) ies — lai tik(ai) jāj. Jās pa jūru —

kur nekur — tur būs viena pils.

Labi. Jājis pa jūru — zirgs gājis kā zibens. Nojājis — bijis
liels pilsāts. Zirgs teicis: „Es pieiešu pie viena loga, tur viena

mamzele sēdēs šūdama; ta(d) to paņem(i) pie rokas, izcel(i) pa

logu un jāsim a(t)kal atpakaļis.
Tā darījis. Un nu jājis ar to mamzeli pa jūru atpakaļis.
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Bet jājot viņa izsviedusi savu gredzenu; tad pajājuši gaba-
lus — izsviedusi savu buntu atslēgas; beidzot pā(r)vesta pilsātā.
Un ķēniņam gauži paticis, ka tādu pā(r)vedis. Viņš bija puisi. —

Bet viņa no rīta bijusi noskumusi dikti. Ķēniņš 'prasījis- „Kas
tev kait?"

Viņa teikusi: „Man žēl gredzina — man iekrita jūrā un arī

atslēgu bunte iekrita."

Viņš teicis: «Nebēdājies vis, es tev tās drīz gādāšu."
Ta(d) viņš licis a(t)kal tam jaunajam sulainim dabūt tās atslē-

gas. Šis nogāja pie sava zirga un raudājis, kā nu viņam izgājis,
ka jāmeklē tas gredzins un tās atslēgas, kas jūrā. Zirgs teicis:

„Jā, es tev nevaru neko līdzēt!"

Bet beidzot taču teicis gan, lai izcep trīs cepli maizes un pieci
vērši lai nokauj; un lai sagriež galu un maizi smalki, lai sajauc

un lai jūrmalā izkaisa tādā garā strīpā, tad iznāks viena zivs un'

tai būs gredzins uz deguma — viņa nometīs to ēzdama, lai tad

paņem; tad ir otra zivs vēl iznāks, kam tā atslēgu bunte uz de-

guna būs, lai atslēgas arī tad paņem.

Labi, padarījis tā. Tad iznākušas abas tās zivis, gan tā, kam

atslēgas, gan arī tā, kam gredzins.
Nu un tā pā(r)nesis atslēgas ar gredzinu un iedevis tai prin-

cesei; tā bijusi itin lustīga.
Tad ķēniņš gājis vienu rītu pie viņas — atkal bijusi nosku-

musi. Prasījis: „Kas ta(d) nu tev kait? Kā tu esi tāda no-

skumusi?"

Viņa teikusi: ~Tur i(r) viena smuka pils — tās man ir žēl."

Tad viņš teicis: „To es arī varu gādāt tev drīz!"

Un ta(d) viņš a(t)ka.l licis tam sulainim pā(r)vest to pili; un

ja nepā(r)vedīs, ta(d) nocirtīs kaklu.

Nu nogājis pie sava zirga un raudājis, zirgam apķēries ap

kaklu. Zirgs teicis: „Dod(i) man tik(ai) labi paēst: divi maisu

auzu, divi maisu miltu, un notīgi vien — ēdīšu aši." Tad lai va-

karā tik(ai) sēž mugurā un lai laiž vaļām — viņš pats ies, viņš
noies pie viena pils stūra — tur būs dzelžu klambaris, lai ņem pie
šā klambara un lai sauc trīsreiz: „Up, up, up!"

Labi, aizjājis pa jūru pāri pie pils, notvēris klambari un saucis

trīsreiz: ~Up, up, up!" Tad pils nākusi līdz un viņš pā(r)vedis
un nolicis akurāt pretim vecai piiei. Un vecā pils nu bijusi kā pirts
pretī tai jaunai. Tad bijusi itin lustīga tā princese.

Bet vienu rītu ķēniņš a(t)kal gājis pie princeses iekšā — viņa

bijusi dikti bēdīga. Prasījis: „Kas nu tev kait, ka tu esi tik bē-

dīga?"
Viņa teikusi: „Viss butu labi, bet tas ķēniņš vecs."

Viņš teicis: „Ko tad darīsim?"

Viņa teikusi: „Gribu jaunu!"



76

Tad viņa klusu likusi tam vecam kaklu nocirst un teikusi: „Nu
tas Ivanuška paliks pa(r) ķēniņu!"

Ivanuška, to padzirdējis, nogājis un teicis savam zirgam.

Zirgs sacījis: „Noej(i) un apvaicā labi; un ja tas tā būs — atnāc(i)

a(t)kal pie manis."

Tad viņš izprasījis tai princesei un pateicis savam zirgam.

Zirgs teicis: „Noved(i) manis pie jūrmalas un nocērt(i) man

galvu!"
Novedis pie jūrmalas un neticis vis viņam kaklu cirst. Bet

zirgs teicis: „Cērt(i), ne ta(d) tu manis vairs mocīsi, ne arī cits."

Un lai iesviež to galvu jūrā, kad nocērt.

Tad nocirtis un iesviedis to galvu jūrā.

Tad atgājis tādu gabalu no jūrmalas nost — nācis viens jauns

kumgs pakal notīgi vien. Ivanuška prasījis tam: „Kur tu iesi?"

Viņš atteicis: „Vai tev nevajadzēs manis pa(r) sulaini? Vai

tu man(i) nepazīsti vai(r)s? Es jau esmu tavs zirgs, ku(ram) tu

nocirti galvu."
Ta(d) Ivanuška palicis tai pilī pa(r) ķēniņu; viņš, senākais

zirgs, a(t)kal pa(r) sulaini.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku ir uzrakstījis H. Skujina Aumeisteros.
P. S.

2. Zirgs par palīgu.

1. A. 532. Pē terupē 1876. g. A. Bil enšteina kr. LP, VI, 779 (127,3).

Vienam tēvam reiz bijis dēls; bet tas dēls bijis jau pa dzi-

mumam bez kājām. Tēvs un māte reiz bijuši izgājuši. Te bez-

kājainais gultā dzird, ka kautkāds pie loga krabina. Tas prasījis:
..Kas tur ir?"

Kāds vecītis tur atsaucies un lūdzies, lai dodot dzert. Bez-

kājainais atbildējis: „Man jau nav kājas, es jau pa dzimumam tāds

pats; tur ūdens stops ir uz loga — pasniedzaties un paņemat!"
Bet vecītis sacījis: „Lec, puiš, no gultas ārā un pasniedz

man ūdens stopu! Tu redzēsi, kādas tev varenas kājas."
Bezkājainais ar(ī) paklausījis un lecis no gultas ārā. Ak tu

bralīšas ārā! Tas juties 'tagad tik spēcīgs, ka voi visu māju va-

rētu apgāzt. Bet nu vecītis teicis: „Ej, puiš, gulēt un liec labi

vērā, ko tu pa sapnim redzi!"

Viņš aizgāja gulēt. Labi. Nu sapņo — redz, ka tur sveša

ķēniņa valstība un pie kāda skaista meža esot trīs naudas pagrabi:
viens kopara, viens sudraba, viens zelta, tie šim esot jāuzlauž, jo
šis esot visstiprākais cilvēks pasaulē.

Ka tad! Pamostas — iet uz svešo ķēniņa zemi. Tur nonā-

cis, atrada visu kā sapnī bija redzējis — trīs pagrabus. Tad viņš
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tur dabūja tādu lielu milnu un ar to atlauza tos pagrabus: pa-

priekšu kapara, tad sudraba, tad zelta pagrabu. Naudu esot pa-

ņēmis, cik vajadzējis, tais pagrabos. Citi saka, ka esot piebāzis
pil(n)u pazuku [aizkreklu]. Tad vēl tur bijušas skaistas zirgu lie-

tas, kara rīki, kas nekas. Nu nogājis kādā krogā, paēdis krietnas

vakariņas un licies gulēt.
Atkail sapnī redzējis, ka lieliski zeme trīcēšot un ka ķērniņš

visiem saviem pavalstniekiem prasīšot: kas var ta(i)s bēdās pa-

līdzēt? Bet neviens nebūšot atsaukties; lai šis tad atsaucoties

un lai ejot turpat meža malā, tur esot viens pagrabs ar sešām ču-

guna durvim, to lai atlaužat, iekšā būšot atrasties viens liels kara

zirgs, kam neviens nav varējis mugurā sēdēt; tas te vecos laikos

aprakts un tagad, kad viņš tur pa iekšu sākot spārdīties, izceļo-
ties zemes trīcējumi. Šis lai pagādājot no tiem mantas pagra-

biem trijādus seglus un trijādus zobiņus: kapara, sudraba, zelta.

Zirgu lai apseglojot, zobiņus lai piekarot klāt un tad lai palaižot

vaļā, tad tas vairs zemi netrīcināšot. Un kad šim kādreiz zirga

vajagot, tad tik(ai) lai saucot: „Zirgs, zirgs, mans labais zirgs!" —

tūlīt būšot zirgs klāt.

Kā tad! No rīta pamozdamies, viņš dzird lielu jo lielu troksni:

visi brēc un skrien cits caur citu, jo zeme tā cilājas, ka nemaz

nevar uz kājām nostāvēt, un rūc, ka visas ausis krīt ciet. Viņš

dodas uz ķērniņa pili, tur jau priekšā tik daudz laužu, augstu un

zemu. kā biezs. Viņš ielīdis krāsnī. Nu nāca pats ķērniņš un pra-

sīja papriekš augstmaņiem: ~Kas var ta(i)s bēdās palīdzēt?"
Neviens. Tad prasīja kaupmaņiem. Neviens. Pēdīgi pra-

sīja nabagiem. Neviens.

Te uz reizi viens nejauši atsaucās: „Es varu!"

Izmeklēja pa istabu, nekur neatrada. Te kāds līda no krāsns

ārā. Visi izbijās. Ķērniņš prasīja: „Voi tu vari ta(i)s bēdās pa-

līdzēt?"
Tas atņurdēja: „M—mv! — bet dodiet man piecdesmit vī-

rus!"

Tos piecdesmit dabūjis, tas devas uz saviem mantas pagra-

biem, izņēma zirga lietas un vienu loti grūtu zobiņu (es aizmirsis,
cik smagu) un gāja uz to sapnī redzēto vietu, lika saviem vīriem

strādāt un uzraka pagrabu ar sešām čuguna durvim. Pats ar

savu grūto zobiņu atsitis visējas durvis vaļā. Vīri brīnījušies,
ka šis tik stiprs. Bet nu zirgs arī ar joni lēca ārā. Stiprais tūlīt

pēc krēpēm krāpt! ciet — apsegloja un pats mugurā un projām

uz mežu. Vīri noskatījās vien no pakaļas. Nu — nu bij zemes

trīcējumi mierā.

Mežā tas palaida zirgu ar visiem rīkiem vaļā un pats gāja uz

ķērniņa pili. Pa_dur(v)im negribēdams iekšā iet, viņš uzkāpa uz

jumta un nolaidās pa skursteni ķērniņa kambarī. Kā jau nu pa
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skursteni laidies, mel(n)s kā vel(n)s esot stāvējis turpat aiz galda.
Tam ķērniņam bij trīs meitas. Tā jaunākā meita nākusi, lai-

kam, pēc brokasta; tikko kambarī ienākusi, ierauga šo aiz galda,
nobīstas un paģībst. Šis neliekas ne redzot, stāv kā stabs. Ķēr-

niņš, nevarēdams jaunāko meitu sagaidīt, sūta vidējo. Tai tāpat
izdodas. Ķērniņš atkal nevar sagaidīt, sūta vecāko. Tā nonā-

kusi — redz: kas te? — davai laist atpakaļ pie tēva un teic, ka

vel(n)s stāvot aiz galda un abas jaunākās māsas jau parāvis.
Kēnruiņš tā nobijies —ko nu lai iesāk? Sūta sulaini pēc mācītāja.

Mācītājs atnāca, svētīja, svētīja; bet vel(n)s kā neiet, tā neiet pro-

jām. Arī abas ķērniņa meitas atkal atdzīvojās; bet vel(n)s stāv,

kā stāvējis.
Nu tam sāka prasīt, kas šis tāds esot; bet tas tikai esot atbil-

dējis: „Neznaj, neznaj!"

Ķērniņš sarunājies ar saviem apakšniekiem to Neznaju beigt

nost; bet jaunākā meita tēvu lūgusi, lai to nedarot.

Tad ķērniņš licis, lai Neznajs iet ķēķī pie pavāriem; bet lai

pavāri viņam nekādu darbu neliek.

Tā nu Neznajs gāja ķēķī un dzīvoja pie pavāriem tādu laiku.

Pavāri, redzēdami, ka šis tikai sundaku vien grib pildīt un neko

nestrādāt — reiz lika, lai malku atnesot. Neznajs, pie malkas

kaudzes nogājis, apskatījās, paņēma labi resnu tauvu (striķi,
vaigu), malkas blāķim apkārt un pa pleciem, pa durvim iekšā;
bet lielā malkas kaudze sadragā visus mūrus un durvis — ķē-

ķis bija pilns, pavāri, izbijušies, laidušies lapās; jo visa pils tā

rībējusi, ka bijis jādomā: nu vel(n)s pa ķēķi ar visu māti braukā.

Ķērniņš, to redzēdams, atkal sarunājies ar saviem pavalst-

niekiem, ka vajagot Neznaju beigt nost; bet jaunākā meita atkal

lūgusies tik tālām, tik tālām un tik tālām, kamēr ķērniņš palicis
mierā.

Nu vēl tādu laiciņu Neznajs palicis ķēķī. Tur uz reizi atkal

pavāriem pietrūcis brandins. Šie Neznaju sūtījuši pēc tā. Viņš
paņēmis veselu vāti, pārnes, ieliek vāti malkas blāķī un pats tur-

pat klāt. Pavāri sākuši dzert un domājuši drīz muciņu iztukšot;

bet Neznajs tikai arvienu šiem pasniedzis — nav un nav vāte

tukša. Pavāri tā piedzērušies kā leskās. Nu Neznajs ar vienu

vilcienu visus nositis un sakrāvis čupā.

Ķērniņš no rīta gaidījis brokastu — neko! — visi pavāri no-

sisti gul kā līdums.

Nu Neznajs iztaisījis brokastu. Iztaisījis gan; bet neviens ne-

drīkst nākt pakaļ: visi no stiprā Neznaja baidījušies; pēcāk, tad

jaunākā meita nākusi un Neznajs tai godīgi iedevis brokastu, lai

nes ķērniņam. Ķērniņš ēdis ko ēdis — prasījis: „Kas to ēdienu

vārījis?"



79

Jaunākā meita atteikusi: ~Neznajs!" Ķērniņš gauži slavējis,
ka Neznajs esot krietns pavārs; bet kad ķērniņš dzirdējis, ka pa-

vāri nokauti, tad no dusmām kā traks pavēlējis, lai Neznajs iet

ārā no ķēķa.

Neznajs nogāja dārzā, nosita dārznieku, izpostīja ābeles, tos

kā kādus stādus no zemes izraudams, un iestādīja ačgārniski.
Bet tad ta nu auga puķes skaistas jo skaistas un ābeles ar ābo-

liem pil(n)as, ka spīd vien. Ķērniņš bij ar to mierā.

Bet kādā rītā atskrēja krauklis; tam bij knābī tāda maza vā-

celīte un uz tās vācelītes bij uzrakstīts, ka liela, liela milzu čūska

ar sešām galvām būšot nākt nākamā naktī no jūras ārā un pusi

no ķērniņa valstības aprīt; ja nu valstību gribot žēlot, tad lai aiz-

vedot vecāko ķērniņa meitu uz jūrmalu, lai čūska varētu viņu

aprīt. Nu bija bēdas lielas jo lielas! Neko darīt — vakarā aiz-

veda ķērniņa vecāko meitu uz jūrmalu un ielika tādā būdiņā.

Neznajs, dabūjis zināt, ka ķērniņa pils nu bēdās, kāpa pāri pa

dārza sētu un sauca: „Zirgs, zirgs, mans labais zirgs!"

Tūlīt zirgs bij klāt. Tas zirgu apsegloja ar kopara segliem,

pats apģērbās tīrās kopara bruņās, savu briesmīgi grūto zobenu

paņēma rokā un tā kā viesuls šāvās uz jūrmalu. Zirgs dancoja
vien. Neznajs, pavadu rokā turēdams, iegāja pie vecākās meitas

būdiņā. Šī nabadzīte, jau nobijusies, tā ka katru minūti gaida

pēdīgo stundiņu. Neznajs, ko šī bruņās vairs nepazina, prasīja,
lai dodot savu gredzenu. Meita trīcēdama novelk gredzenu, iedod

un nezin neko. Bet šis, gredzenu pirkstā uzmaucis, kāpa zirgam

mugurā un jādelēja tāpat gar jūrmalu. Te uz reiz(i), kā lietus

padebeši šņākdami, nāks čūska. Neznajs tai tūlīt pretī. Čūska

paģērēja kādu zīmi, lai zin, vai tas ir ķērniņa meitas vietnieks,

vai ne. Neznajs parādīja gredzenu pirkstā.

Nu čūska gribēja, lai iet ar viņas skrieties, turpat līdz tam

lielam akmenim. Labi. Neznajs, kā nu laida savu zirgu vaļā,
tas tai pašā acumirklī pie akmiņa klāt un griezās čūskai pretī.

Neznajs nu cirta ar zobiņu pa labo un kreiso roku — čūskai visas

sešas galvas nost. Tad viņš pacēla lielo akmini, ko ar nezin cik

zirgu spēku vajadzētu celt, un palika tās galvas tur apakšā. To

padarījis, tas aizšāvās atkal ātri uz māju, palaida zirgu un apgulās

savā dārzā, it kā nekas nebūtu noticis.

Kēmiņš no rīta ved savu meitu smiedamies mājā; bet prieks

nepastāvēja vis ilgi: tūlīt otrā rītā viens vanags ar zīmi klāt un

noliek uz ķērniņa strepēm. Tur bij rakstīts: nākamā naktī nāks

liela čūska ar deviņām galvām, turpat, kur pirmējā, un darīs val-

stībai to pašu; ja ķērniņš varbūt grib valstību žēlot, lai ved savu

vidējo meitu uz jūrmalu čūskai par laupījumu.
Bēdas atkal! Neko — jāved vidējā meita uz jūrmalu, lai rij.
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Ak, kā šī, nabadzīte, arī nu vēlējās, kaut kopara vīrs nāktu

glābt, „bet tas jau tagad laikam pār visiem kalniem!" tā viņa
iesaucās un nezin vis, ka šis dārzā gul un klausās.

Tikko vakars metās, Neznajs sauca savu labo zirgu, apse-

gloja ar sudraba segliem, pats apģērbās sudraba bruņās, ka spī-

dēja vien, un projām uz jūrmalu, kur ķērniņa meita jau bij no-

vesta. Tas piegāja pie tās, prasīja gredzenu — dabūja un, zirgam

mugurā, jādelēja atkal gar jūrmalu.
Te nu nāk arī čūska ar deviņām galvām — zibiņi priekšā,

zibiņi pakaļā. Sudraba vīrs tai pretī. Bet šoreiz bij grūtāki zo-

biņu turēt. Čūska paģērēja ķērniņa meitu; šis parādīja gredzenu

un nu iesāka cīnīties. Gan čūska ar visu sparu spiedās virsū, bet

tas cirta ar grūto zobenu pa labo un kreiso roku un pa vidu —

šī gatava! Viņš atkal paņēma galvas, apslēpa turpat, kur pirmās,
un mājā projām. Labi —nu bij atkal labi. Bet ķērniņš gribēja

zināt, kas tas tāds glābējs esot. Izsludināja pa visu valstību, lai

nākot glābējs ķērniņa pilī — bet nerādījās neviens.

Kādā dienā nu ir liels ērglis ar zīmi klāt un noliek uz ķērniņa

strepēm. Kērninš nobijies — atkal labi nebūs: nākamā naktī jā-

ved jaunākā meita uz jūrmalu divpadsmit galvu lielai, ugunīgai
čūskai pa upuri; ja to negrib, tad visa valstība izputēs kā pīšļi.
Nu raudāja visā pilī; bet jaunākā meita tik(ai) smējās un sacīja:

„Kad manas abas māsas izglāba, tad mani arī izglābs!"
Vakarā aizveda meitu uz jūrmalu, ielika būdiņā un atstāja.

Neznajs sauca: „Zirgs, zirgs, mans labais zirgs!"

Zirgs klāt. Tas zirgu apsegloja ar zelta segliem; pats ap-

bruņojās ar zelta bruņām. Jūrmalā noskrējušam, jaunākā ķēr-

niņa meita tam nāca pretim. Viņš tai noņēma gredzenu, uzmauca

sev pirkstā un nerunāja ne vārda, kaut šī gan tur apkārt locījās

un gribēja ko izspiest.
Un tā pa brītiņam jau redzēja no tālienes uz jūras dūmus un

uguni. Zelta vīrs sagaidīja čūsku bez bailēm; ķērniņa meita atkal

skatījās vien, kas nu notiks. Te čūska arī klāt un — ak tu

zvērs! — ta tad arī kāvās: tīri balts uguns zelta vīram virsū.

Bet nu arī zirgs rādīja, ko tas prot: kā lēca vidū, čūskai uz tām

galvām, tā seš(as) galvas nost; otras seš(i) zelta vīrs ar savu zo-

benu pa vienu, pa otru pusi nokapāja. Bet arī čūska drusku tak

bij ievainojusi zelta vīru: kreisā rokā tecēja asinis. Tā meita

tūlīt klāt un vainu sasēja ar savu lakatu. Nu zelta vīrs atkal spē-

rās projām, kaut gan ķērniņa meita bij lūgusies, gribēdama aiz-

turēt, neko nepalīdzēja.
Jaunākā meita bēdīga nogāja viena pati uz pili un otrā dienā

noraudājusies staigāja pa dārzu. Staigāja pa dārzu, un gar puķu
dobi iedama, ierauga: viens gul izplēties. let klāt — tas ir

Neznajs. Viņa klusītiņām pielien, aplūko ievainoto roku un tad
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mudīgi tek pie ķērniņa. Ķērniņš atnāk ar visiem sulainiem, kal-

piem, pieiet aizmigušam klusiņām klāt, aplūko roku — jā: vaina

ar jaunākās meitas lakatu sasieta. Ko nu? Nu būtu modināms,
bet neviens nedrīkst to aiztikt. Te par tām starpām Neznajs.

pats atmodies, uzlēca stāvu. Ķērniņš sāka ar to labi runāt; bet

šis tik(ai) iekliedzās: „Zirgs, zirgs, mans labais zirgs!"

Zirgs uz reiz(i) klāt un šis mugurā. Nu jaunākā meita lūdzās,
lai šās neatstājot, bet šis uz mežu projām.

Pa brītiņu redzēja kādu staltu jātnieku no meža puses uz

ķērniņa pili jājam, tas bij Neznajs, viscaur tas spīdēja un mirdzēja
zeltā. Pats ķērniņš ar jaunāko meitu iznāca pretī glābējam un

ķērniņš nu deva tam savu jaunāko meitu par sievu.

Varenas kāzas esot bijušas! Es arī biju ieaicināts, bet mūsu

pelēkai aitai atnāca jauni jēriņi, man bij jātaisa aizgaldiņš — tā

tad kāzas izjuka.

Jā, un tad vēl piemirsu: pēcāk Neznajs arī tapis par ķēr-

niņu — un nu ir beigta.

2. A. 532. A. LerchJs-Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 70 (13, 5).

Kāds puisis pieguļā gul pie siena kaudzes. Te naktī sauc:

„Celies augšā! Siena kaudze deg!"
Puisis atmožās — kas ir? Zaltis aptinies pašam gar kaklu.

Izmocās nost dabūt — nekā. Jo rauj, jo sāp. Neko darīt — jā-

pamet kaklā. Tā nu sanesa veselu gadu; to, ko pats ēd, dod ari

zaltim ēst.

Te otrā gadā puisim gadās mežā ieiet, kur par nelaimi ap-

maldās. Samaldās ilgu laiku, beidzot iekuļas svešā pilī. Pils

tukša: ieiet vienā istabā, otrā — nav itin nekā. Tik beidzamā,

tur gan atron ēdienus un dzērienus uz galda. Puisis sāks ēst, ko

tad atkal gaidīs? Te uz reizi zaltis atrisinās no kakla un paliek

par kungu sacīdams: „Veselu gadu tu mani sanēsāji, dzīvo nu pie
manis! Tev netrūks itin nekā, ēd, dzer un tik guli, ja patīkas!"

Labi, savu laiku puisim tā brīnum pa prātam bez darba vie-

nos labumos izmieloties; bet ar laku taču sāk apnikt slinkuma

dienas, viņš paliek domīgs. Zaltis prasa: „Kādēl esi nodomājies?"

„Jā, ko būs izteikt? Gribu precēties!"

~Nu, tā maza vaina. Es tev iedošu tādu zirgu, kas var iet

pa gaisu, pa ūdeni, pa mežiem; tad tādu kreklu, kur nevar cauri

izcirst, un tādu zobiņu, ar kuru vari cirst akminī, dzelzī — nemaz

neatcirtīsies. Kāp zirgam mugurā un jāj sievu precēt. Bet to

tev saku: sievai visu padomu neizteic!"

Puisis nu apvelk kreklu, piejož zobiņu, uzlec zirgam mugurā
un saka tā: „Zirgs. nes, kur mana brūte!"
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Zirgs paceļas gaisā un nones ķēniņa pilī. Puisis salīgst pie

ķēniņa par zirgu kopēju.
Bet ķēniņam bija divas meitas: viena vecāka, otra jaunāka.

Tai vecākai zirgu kopējs iepaticies; zirgu kopējam, zināms, ķē-

niņa meita arī patīk.
Te pēc laba laika viens princis atbrauc pie vecākās ķēniņa

meitas uz precībām. Bet ķēniņa meita atbild: „Mūsu zirgu kopējs

skaistāks par tevi!" un neiet.

Tas šim, vadzi, drusku tā kā par kaunu un — ko domā — kas

tādam iešaujas prātā? Būšot vecajam ķēniņam meitas labad

atriebt. Atrieba arī: otrā, trešā nedēlā iebruka ar lielu lielu kara

spēku un sāka jau postīt ķēniņa valsti.

To redzēdams, zirgu kopējs iesaucās: „Nu jāiet uz karu!"

Un tā tūliņ zalša krekls mugurā, zalša zobins rokā, zalša

zirgs no stalla ārā un ienaidniekam virsū: vai būšot mieru derēt?

Nebūšot vis! — ienaidnieks atbild.

„Labi! ja ne. ne!" zirgu kopējs atcērt un sāk dot ar savu

zobiņu. Šis nu cērt, zirgs atkal sper: kas zobiņam izbēga, to

zirgs nospēra, nepagāja ne labs cēliens — kara spēks pagalam.

Bet princim vēl bija divi brāļi, ari par ķēniņiem, un tas viens

brālis vēl pie tam liels burvis, šis burvis sadabū jaunu kara

spēku un nāk ar abiem brāļiem otrreiz ķēniņam virsū. Zirgu ko-

pējs izjāj pretim. Sāk cirsties zirgu kopējs viens pats ar visu

kara spēku. Bet burvim ragana bija pateikusi, ka zirgu kopējam
tāds un tāds krekls mugurā, lai tādēļ cērtot, raganas vārdus teik-

dams, tad ievainošot. Tā arī bija. Burvis stājas zirgu kopējam

pretim, raganas vārdus teikdams, un re, tūliņ ievaino viņu plecā.
Tomēr zirgu kopējs saņemas un notriec šo gar zemi, pārmākdams
drīzi jo drīzi arī citus kara vīrus. Bet skat nu, necik ilgi, burvis

ceļas atkal žirgts augšā un klups otrreiz zirgu kopējam saros.

Bet zirgu kopējs sasēja viņu kā suni, un pārveda ķēniņam rādīt.

Ķēniņš priecīgs bez gala par tādu roku un tūdaļ atdod zirgu ko-

pējam savu meitu par sievu; turpretim burvi, to iesloga pagrabā,
lai pūst.

Bet pēc kāda laika burvis, pagrabā krupdams, bija apbūris

jauno ķēniņieni, senākā zirgu kopēja sievu, tā kā šī sāk par burvi

žēloties un pašas vīrs vairs nemaz nepatīk. Šī labprāt vēlētos

precējusi to tur pagrabā. Vienu dienu, ķēniņiene sāk vīram iz-

prašņāt, kā varējis tik lielu kara spēku pārspēt? Šis nekā ļauna

nedomādams, izstāsta par kreklu, par zobiņu, ko no zalša da-

būjis. Bet sieva, kamēr vīrs guļ, vairāk nekā — paņem zobiņu,
novelk kreklu uu nu nesīs burvim. Vīrs gan atmožas ieprasīda-

mies, kur kreklu likšot?

„Gul, gul — es kreklu tamēr izmazgāšu," tā šī atbild.
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Vīrs atdod kreklu. Burvim nu bija īsa lieta: ar zobiņu iz-

cērt pagrabam durvis, kreklu uzvelk mugurā un tā pie jaunā ķē-

niņa, senākā zirgu kopēja, iekšā, nocērt kaklu, iebāž maisā un

prom ar visu rumpi uz mežu, kur nosviež, lai pūst. Tomēr zalša

zirgs, tas redzēdams, kā nu viņa kungam klājās, atsper staļļa

durvis un laiž, ko māk, pie zalša teikt, kā izgājis. Zaltis tūliņ iz-

nāk no savas pils un sauc itin dikti reizes trīs nokauto vārdā.

Nokautais maisā atdzīvojas un necik ilgi pārnāk pie zalša.
«Zaltis saka: „Vai es tev neteicu sievai visu padomu neiz-

teikt? Bet lai nu — kas bijis bijis, tagad tevi pataisīšu par zirgu

Aizskrej pie savas sievas — jo tai rītu ar burvi būs kāzas — un

raugi viņai iespert. Tad sieva tūliņ būs pagalam. Kāzinieki, to

redzēdami, spriedīs, ka tāds zirgs noķerams un nokaujams. Bet

citam tu rokā nedodies — dodies jaunākai ķēniņa meitai. Kad tā

tevi nu noķer, tad iečuksti viņai ausī tos vārdus: „Meitiņ, ja mani

kaus, tad ieslauki manas pirmās asinis priekšautā, bet priekšautu

nomazgā pie ābeles. Tur izaugs zelta āboli tik augstu, ka ne-

viens nevarēs aiztikt. Ābeli cirtīs tādēļ nost; bet pirmo skaidu

pacel un iesvied dārza dīķī. Skaida paliks par dimanta pīļu tē-

viņu. Visi ķers pīļu tēviņu, tomēr nenoķers. Burvis tad peldes

pakaļ. Es turpretim otrā malā palikšu par cilvēku, izraušu zo-

biņu viņam no rokām un nocirtīšu burvim galvu!""

Viss, kā zaltis bija runājis, arī notikās. Zirgs nosper viltīgo
sievu. Kāzinieki ķer viņu rokā — nevar noķert; kamēr tad jau-
nākā ķēniņa meita sāk ķert — tā noķer. Zirgs iečukst tos vār-

dus meitai ausī un meita paklausa. Tā ieslauka priekšautā pir-
mās asinis, nomazgā pie ābeles un tur tūdaļ izaug zelta āboli

augstu, augstu. Ābolus nevar sakacēt, tādēļ ābele jānocērt, bet

pirmo skaidu jaunākā ķēniņa meita iemet dīķī. No tās ronas di-

manta pīļu tēviņš. Burvis peld pīļu tēviņam pakaļ, bet otrā mala

pīļu tēviņš paliek par cilvēku un nocērt ar zobiņu burvim galvu.
Beidzot senākais zirgu kopējs apprec jaunāko ķēniņa meitu

un nu dzīvo laimīgu mūžu.

3. A. 532. P. Grosbergs Lestenē. LP, IV, 63 (13, 2).

Kāds tēvs sūta savu dēlu pasaulē darbu meklēt. Dēls ie-

dams satiek mežā vīru. Vīrs prasa: „Vai nevari pie manis nākt

par kalpu?"

„Kālab nē? Oik maksāsi par dienu?"

„Sieku naudas!"

„Labi!"
Dels aiziet vīram līdz. Nu iet, nu iet līdz veļam vakaram,

beidzot apstājas pie lielas alas. Vīrs lien alā iekšā — dēlam jā-

lien pakaļ. Kādus simtu soļus palīdušiem, gadās uz reizi gaišs —
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paskatās: alas dibinā tāda pils, ka mirdz vien, un vispakārr liela

plaša pasaule. leiet pilī: ēdieni, dzērieni tie labākie, jāsaka, ko

savu mūžu neesi baudījis, tas viss, cik tik vēlies. Bet līdz labi

paēd, te vīrs — tas bijis velns — jau ieminas: „Dēls, ja esi pa-
ēdis — nāc, ierādīšu darbu!"

„Jā, jā!"
Vīrs aizved delu uz stalli un saka: „Tavs darbs tikai būs ar-

vienu apkopt šos četrus kumeļus, un stalli izmēzt."

„Jā, jā, padarīšu gan!"
Vīrs aiziet un dēls sāk kumeļus kopt; bet viens kumeļš paēd,

paēd — nopūšas, — paēd, paēd — nopūšas.
„Kādēļ, zirdziņ, vienā gabalā tā nopūties?" dēls jautā.

„Jā nu, tas vīrs, pie kā esi salīdzis, nav vis labais, un mēs

četri esam apburti ķēniņa dēli. Ja nevarēsi visu izdarīt viņam

pa prātam, tad tevi arī noburs par zirgu. Tādēļ klausi mani, ieej,

kamēr vīrs guļ, dārzā, norauj divus ābolus, ielien klusu jo klusu

pie viņa gultas un paņem no pagalvja tos sienamos, ko tur redzi,
tad steidzies pie manis šurp un kāp man mugurā! Es tevi aiz-

nesīšu no šejienes projām."
Dēls visu tā izdara, kā mācīts. Un līdz ko nu kumeļam mu-

gurā, kumeļš paceļas gaisā un laiž pār jūru kā vējš, pateikdams

dēlam tik atpakaļ neskatīties. Ap vakaru dēls jūtas nokusis, ku-

meļš to mana un tūdaļ pamāca: „Met vienu ābolu pār kamiesi

jūrā!"_
Dels iemet. Tūdaļ gadās saliņa paša jūras vidū, kur atdu-

sēties.

Otrā dienā itin agri dēls izgulējies kāpj atkal kumeļam mu-

gurā un laižas cauru dienu pār jūru. Ap vakaru atkal jūtas no-

guris. Lai sviežot otru ābolu pār kamiesi. Labi. Tūdaļ gadās

sala, kur atdusēties.

Trešā dienā jūra nobeidzas un šie abi nolaižas zemē pie sve-

šas ķēniņa pils. Kumeļš pazūd acumirklī, bet dēls ieiet pie ķē-

niņa pēc darba apprasīties. Ķēniņš salīgst dēlu par dārznieku.

Bet ķēniņam trīs meitas, tās bija ieņēmušās katru dienu nākt pie

jaunā dārznieka puķes lūkoties. Dārznieks labprāt rāda visām

trim savas puķes; bet jaunākajai ķēniņa meitai iztop labāki. Tai

iedod vēl paklūktās puķes, pārsietas ar tiem sienamiem, ko no

velna pagalvja paņēmis. Jaunākā ķēniņa meita brinum uzteic pu-

ķes, bet jo vairāk sienamos. Kur tik tādus esot dabūjis?!

Bet nezin pēc kāda laika, atdauzās pilī divi ķēniņa dēli uz

precībām. Ķēniņš labprāt atdod ķēniņa dēliem savas vecākās

meitas, bet šie, kā ēst, lai dodot jaunāko! Ķēniņam tīri gals

rokā, nekā ierunāt, ne apmierināt. Beidzot ķēniņam sirds ap-

tekas, viņš nosaka īsi un strupi: „Ja tā neesot mierā, darīšu ci-

tādi. Rītu lai sanāk visi mani pavalstnieki pie viņa kalna. Ma-
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nas meitas, visas trīs, uzkāps 'kalnā un metīs pa zelta ābolam.

Pie kura kājām zelta ābols nokritīs, to metēja apvems par vīru."

Sanāca pasauls laužu — kurš nu negribēs ķēniņa meitas?

Papriekšu met abas vecākās meitas; tām zelta āboli nokrīt pie

abu ķēniņa dēlu kājām. Beidzot metīs jaunākā — tai nokrīt zelta

ābols pie dārznieka kājām.

Oiti priecājās, ka dārzniekam tāda laime; bet ķēniņa dēli

pikti bez gala: viņi nevarot to paciest, ka tāds lupata esot par

svaini un tad vēl jaunāko māsu paraudams. Ķēniņš pats esot

tik tur vainags un tādēļ viņi piesakot savam sievas tēvam karu.

Nekā darīt, šie brūk virsū — ķēniņam jāturas pretim. Bet

tūliņ pirmā dienā ķēniņam neiet nekādā jēgā ar karu: ķēniņš

nobēdājies, znoti smietin smejas.
Te otrā rītā priekš saules kumeļš klauvējas pie dārznieka

durvim. Dārznieks paver durvis, šis kā sadedzis: „Klausies, vai

iesi savam sievas tēvam palīgā? Tūliņ aizteci pie tā un tā ozola,

piesit trīs reizes un lec tam mugurā, kas tur iznāks — būs labi."

Dārznieks aiztek pie ozola, piesit trīs reizes — iznāk su-

draba zirgs ar sudraba bruņām un sudraba zobiņu. Uzlec tam

mugurā, piejož zobiņu — saule patlaban lec un šis nu laistās kā

brīnumi. Znotu karaspēki, tādu ieraudzījuši, domā, ka no pašām
debesim kāds sievas tēvam palīgā.

Sāk nu cirsties — nebija ne ko iesākt: kur sudraba zobins

klāj, tur birst kā spali. Tai dienā sievas tēvs uzvarējis, bet jājējs
arī pazudis.

Otrā rītā atkal priekš saules kumeļš pie dārznieka, lai ejot

pie ozola. Aiziet, piesit — iznāk zelta zirgs ar zelta bruņām un

zelta zobiņu. Šis uzkāpj mugurā, piejož zobiņu — saule lec un

jājējs laistās kā brīnumi. lenaidnieki domā, ka kāds no debesim

atjājis. Sāk nu cirsties — nebija ko iesākt: kur klāj, tur birst.

Vecais ķēniņš atkal uzvarējis.
Trešā dienā priekš saules atkal kumeļš klāt pie dārznieka,

lai ejot vēli beidzamo reizi pie ozola. Aiziet, piesit — iznāk di-

manta zirgs ar dimanta bruņām un dimanta zobiņu. Uzkāpj mu-

gurā, saule lec un ienaidnieki tādā spožumā apmulst. Sāk cir-

sties, ienaidnieki, abi znoti, vecajam ķēniņam klāt: lai līgstot

mieru, lai piedodot. Viņi nekad vairs pret savu sievu tēvu ne-

karošot. Ķēniņš piedod nu nolīgst mieru; bet tai pašā brīdī jāj
dimanta jātnieks garām. Ķēniņš par varu grib zināt, kas tas tāds,

viņa glābējs, bet jātnieks ne teic, ne arī apstājas.

„Tā ne!" ķēniņš aiziet priekšā ar savu zobiņu, „tev būs teikt,

no kurienes nācis!"

Šis nesaka vis un piecērt dimanta kumeļam; bet ķēniņš
ātri iedur ar savu zobiņu dimanta jātniekam kājā, lai vēl atturētu.

Bet nekā
— dimanta jātnieks aiziet kā viesulis un nozūd dārznieka
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būdā. Tur tas mudīgi apsien brūci ar sievas lakatu un nesaka ne-

vienam, ko izdarījis.

No rīta ķēniņš taisa uz miera derībām lielas dzīrās un salūdz

visus pavalstniekus, arī dārzniekam jānāk. Bet dārznieks liek

atbildēt, ka esot slims. Tomēr ķēniņš nav mierīgs, ies slimnieku

apraudzīt. Aiziet — atron šo gultā ar pārsietu kāju; apskatās —

turpat gultas galā arī dimanta zobins. Nu iznāk gaismā, kas bijis

īstenais ķēniņa glābējs. Ķēniņš nezin, ko darīt no prieka, un tūlm

iecel savu dārznieku par ķēniņa pēcnācēju. Tagad sākās īstās

dzīrās.
Pēc dzīrām kumeļš saka uz jauno ķēniņu: „Nu, vadzi, dār-

zniek! aizved mani pie tā paša ozola un nocērt man kaklu! Tik

nebaidies, tam tā būs notikt, lai celtos labums!"

Labi. Līdz nu nocērt kaklu — kumeļš paliek par staltu princi

sacīdams: „Paldies, ka paklausīji! tagad mans laiks pāri, jo biju

noburts."

4. A. 532. Andrejs Bērziņš 1873. g. Lielvārdē, Brīvzem-

nieka kr. LP, VI, 791 (121, 6).

Citām reizēm kādam ķēniņam bij dēls, vārdā Zeltmatītis; bet

viņam māte jau mazam nomira, palika bārītis. Tēvs apprecēja
citu sievu, kas dēlu nemaz neieredzēja. Kad nu dēls paaugās,

ka varēja skolā iet, tad tēvs tam novēlēja kumeliņu ar sidraba

krēpēm par kara zirgu.
Bet pašā nirmā sestdienā, kad Zeltmatītis no skolas pārnāca,

viņš dzirdēja kumeliņu stallī zviedzam. Gāja raudzīt, kas viņam

kaiš; tikko stallī iegāja, kumeliņš teica: „Tavai pamātei dēls ir

piedzimis un nu tevi viņa grib nomaitāt: putrā ielikusi nāves zā-

les; bet tu putru nestreb, sasit putras trauku un prasi citu ēdienu."

Labi, darījis tā un izglābies. Otrā sestdienā arī tāpat noticis

Bet trešā sestdienā, mājā nākdams, jau notālēm dzirdējis kume-

liņu zviedzam; nu gāja tiešām turpu raudzīt. Tikko stallī bij iegā-

jis, kumeliņš bēdīgs teica: „Nu tev jāmirst. Tava pamāte gul

slima un ātrāk nesoloties vesela palikt, kamēr tavu sirdi parādī-

šot. Tavs tēvs to arī apņēmās darīt. Bet es tev saku, lūdz vēl

savu tēvu, lai vēlē tev ar mani izjāties un lai mani apkal ar su-

draba pakaviem, bet tevi apbruņo ar krūšu bruņām un vareni

lielu šķēpu. Tad lūdz, lai tavu slimo pamāti iznes dārzā, ka vari

no viņas pēdīgo reizi atvadīties; ja netic tev — saki, lai nostāda

karaspēku tev riņķī, ka nevari izbēgt. Bet tad nu atvadīdamies

jāj divreiz pamātei apkārt; trešo reizi jādams, tu ieraudzīsi uz

pamātes krūtīm baltu pūtīti, duri ar šķēpu tanī pūtītē, tad viņa
sēdus vien uzsliesies un būs beigta. Bet es pa tam ar tevi pa-
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celšos gaisā un aizbēgšu. Gan varji no pakaļas šaus, bet netrāpīs
ne lūdzami."

Un patiesi — tā arī notikās. Kad Zeltmatīša pamāti dārzā

iznesa, karaspēku nostādīja, tad viņš divi reizes apjāja riņķī un,

trešo reizi jādams, ieraudzīja to pūtīti. Tūliņ spēra garo šķēpu
pūtītē — pamāte beigta, bet Zeltmatītis pa gaisu aizjāja kā dūmi

vējā. Gan karaspēks šāva, bet netrāpīja."

Viņš skrēja, skrēja pa gaisu, kamēr zirdziņš nolaidās pie
viena ķēniņa nama un sacīja uz Zeltmatīti: „Noņem nu man tos

sudraba pakavus, noģērb savas krūšu bruņas, uzliec tās man mu-

gurā, tad es iešu mežā, tu ej ķēniņa namā! Tur ieiedams, nerunā

citu nevienu vārdu, kā tikai: ~Es nezinu!" Un kad tev manis

vajaga, ienāc mežā, sasit kopā tos sudraba pakavus, tad būšu

klāt."

Labi, kumeliņš ieskrēja meža, Zeltmatītis aizgāja pie ķēniņa.

Aizgāja — ķēniņa sulainis, viņu nepazīdams, jautāja: „No ku-

rienes tu esi?"

Viņš atbildēja: „Es nezinu!"

Vēl jautāja gan šā, gan tā; bet šis tikai: „Es nezinu, nezinu!"

Nu sulainis gāja pie ķēniņa: te esot atnācis pustraks cilvēks,
ko ar viņu darīšot? Izgāja ķēniņš, jautāja; bet šis tāpat: „Es

nezinu, nezinu!"

Ķēniņam par tādu sirds iežēlojās, viņš teica sulainim: kur

viņu, tādu neprātīgu cilvētku citur būšot sūtīt, iai sulainis pieņe-
mot palīgā: lai liekot malku ķēķī nest, vai ūdeni no akas, un paēst
to pašu, ko ķēniņš ēd.

Un pēc kāda laika ķēniņam sanāca karš ar otru ķēniņu; bet

Zeltmatītim arī tika iet karā. Ķēniņš viņam iedeva vecu. līku

ķēvi, lai arī izjājas.
Bet viņš aizjāja uz mežu ar līko ķēvi, saskandināja savus

sudraba pakavus — viņa zirdziņš uz pēdām bij klāt. Zeltmatītis,

tūliņ apbruņojies, lēca zirgam mugurā, aizjāja tā kā devītais uz

kara lauku un tik briesmīgi kāvās ar ienaidnieku, ka tiem galvas

pa gaisu vien mētājās. Nebij ilgi — viņš viens pats uzvarēja.
Nu jāja mudīgi vien atpakaļ uz mežu, noņēma bruņas, uzlika zir-

gam mugurā — tas iegāja mežā. Kā iegāja mežā, tā šis skatījās:
kur vecā, klibā ķēve? lerauga: vārnas kā mežs apkārt —

no-

knābušas. Nu šāvis vārnu barā un nošāvis lielu, lielu pulku. Sa-

sējis vārnas vienā pikucī un iet uz mājām ar visām. Pārgājis —

nosviedis vārnas un nopūties: „Pi, kā es esmu nopūlējies!"

Te, necik ilgi, ienaidnieks ir otru reizi brucis virsū. Atkal šis

tāpat izdarījies, sakāvis. Bet trešo reizi, kad ienaidnieks uzbru-

cis, tad šim karā par nelaimi cisku ievainoja. Ķēniņš, kara lauka

cita sasienamā nevarēdams saraudzīt, izrāva savu paša zīdās

mutes autiņu un sasēja vainu, vēl lūgdams, lai šis visnotaļ jājot
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pie viņa maltīti baudīt un lai sakot, no kurienes šis, tāds varens

ķēniņa dēls, esot. Bet velti. Zeltmatītis aizskrēja pa gaisu vien

kā dūmi vējā, nolika mežā savu zirgu un; tad apgulās vienā vietā

atpūsties.

Ķēniņš, pārnācis mājā, stāstīja visiem, ka viens varens vīrs

atkal šodien karu izkarojis, bet ciska gan šoreiz ievainota. Viņš

tad ar savu zīdās mutes autu vainu sasējis un, nezin, kur tad

palicis, kur ne.

Tā palicis. Te par laimi ķēniņa meita, pa lauku, gar pili

staigādama, piepēži ieraudzījusi tēva mutes autu neprātīgam ap

cisku aptītu. Tūliņ modinājusi augšā: kur esot ņēmis viņas tēva

mutes autu? Atteicis: „Es nezinu!" Bet ķēniņa meita sākusi

gremties uz viņu un tiepās, lai stāstot!

Pēdīgi tad izstāstījis arī visu, kā viņam klājies.

Ķēniņš, visu zināt dabūjis, tūdaļ pieņēmis Zeltmatīti par znotu:

atdevis savu vienīgo meitu.

5. A. 532. J. Celms un L. Bērziņš Irlavā. LP, IV, 59 (13, 1).

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tam ķē-

niņam bija pļava, un no tās pļavas katru nakti nozūd pa stirpiņai
siena. Nekā darīt — liek dēliem pļavu sargāt. Pirmo nakti jāiet
vecākajam dēlam, bet tam pusnaktī uznāk gards miegs: viņš

ņemas iemigt un nenosargā nekā. Otrā naktī ies vidējais dēls,
bet arī tam uzbrūk miegs un stirpiņa kā pagalam, tā pagalam.

Trešo vakaru muļķītis lūdzas palaist viņu par sargu. Ķēniņš

gan negrib laist: ko viņš muļķis darīšot, ja gudrie nevarējuši no-

sargāt, kur tad vēl tāds. Bet apdomā atkal: „Lai arī iet, kas

būs — būs!"

Muļķītis noiet un nu kaujas ar miegu. Bet pret pusnakti ne-

var vairs paciest, cik saldi acis līpina. Viņš domā: „Tā nekas

nebūs. Palīdīšu apakš tupiņas, izstiepšu kājas un rokas labi plati
tā, ka sniedzas ārpus tupiņas, un gulēšu bez bēdām. Ja kāds

ņerms sienu zags, gan jau tad negribēdams uzmīs vai nu uz ro-

kām, vai kājām, un es uzmodīšos."

Un pareizi! līdz ko labi aizmidzis, vadzi, nāks siena zaglis —

balta ķēve ar diviem kumeļiem, un sāks tik no tupiņas ēst. Bet

ēdēji nemaz nenamana, ka uzminuši muļķītim uz kājas īkšķa.

Muļķītis atmožas, noķer ķēvi pie pavadas un uzlec mugurā. Ķēve
aiziet kā viesulis piecsimti jūdžu tālumā; bet muļķītim vienalga;

skrej ja pat sešsimti jūdžu. Beidzot ķēve apstājas, izelšas labu

laiku un tad sacīs: „Tu mani uzvarēji, tagad piederam tev. Atdod

mani pašu vecākajam brālim, manu vecāko kumeļu vidējām brā-

lim, bet šitos iemauktus un jaunāko kumeļu paturi pats. Ja tev
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kādreiz kaut kā ievajagās, tad tik paskandini iemauktus un ve-

lies, ko gribi —
tūliņ notiks. Bet jā kādreiz iedomājies lepnāki

pajāt, tad tik paskandini iemauktus uu iesaucies: ~Kumeliņi!"
tūliņ mans jaunākais kumeļš gadīsies, ka laistīsies vien."

Muļķītis tencinādams tūliņ jāj mājā un atdod ķēvi vecākajam

brālim, vecāko kumeļu vidējam brālim un pats patura jaunāko

kumeļu ar ķēves iemauktiem. Tomēr ko līdzēja gudrajiem brā-

ļiem dot? Tūliņ otrā dienā aizveda savus lopiņus uz tirgu un

pārdeva; bet muļķītis tā ne: viņš ieliek savu kumeliņu stallī un

kopj neapnicis.
Bet necik tālu no ķēniņa pils dzīvoja kāda ragana. Šī pēc

tāda laika atvēžo pie ķēniņienes un saka tā: „Klausies, ko es

zinu! Ja tu līdz rītam muļķīti nenolietāsi, tad muļķītis tevi no-

maitās. Tādēļ še tev šīs zāles, pieliec tās muļķītim pie ēdiena —

būs labi!"

Ķēniņiene doma: „Ragana taču labāki zinas, jāpaklausa."

Līdz nu nāves ēdiens gatavs — sauks muļķīti iekšā. Bet muļ-

ķītis papriekšu vēl ieiet stallī kumeļu apkopt. Kumeļš stāv galvu
nodūris un neskatās ēdamajam ne virsū: „Kas tev kaiš, kumeliņ,

kādēļ tāds bēdīgs?"

„Par sevi nebēdājos!" kumeļš atbild, „bet par tevi. Māte

grib tev nāves ēdienu iedot. Neēd ne par ko! ledod labāk ēdienu

melnajam kaķim, kas istabā tupēs."

Muļķītis tā dara, iedod kaķim — kaķis pagalam. Kaķi pats
izsviež pa logu un iet mātei teikt, ka esot paēdis. Māte vēl ap-

prasās, vai smēķējis arī, un gaida šo mirstam, bet muļķītis atteic:

„Brīnum labi!" un nemirst vis.

Otrā dienā ragana itin agri klāt: kur būšot muļķīti glabāt?

„Uja! uja! vēl jau nav ne miris — glabās jau!" ķēniņiene at-

cērt. Bet ragana nokodina: ja ar labu negribot muļķīti nonāvēt,

tad rītu muļķītis nomaitāšot māti. Lai tādēļ izvārot gardu gaļu
un pieliekot no šīm zālēm, būšot labi.

Ķēniņiene tic, liek katliņu augšā un vāra savam dēlam nāves

ēdienu. Tikko katliņš nocelts
— sauc muļķīti ēst. Bet muļķītis

atkal ieiet papriekšu pie kumeļa un atrod tādu pašu bēdīgu: „Kas

nu atkal, kumeliņ?"

„Jā, māte izvārījusi nāves gaļu, kā tu neēdi! lemērc labāk

galda drānas stūri gaļas bļodā, gan tad redzēsi."

Muļķītis tā dara, iemērc galda drānas stūri bļodā_ — galda

drāna tūliņ sadeg zilās liesmās ar visu gaļu. Velak mate appra-

sās, vai smēķējis arī, un gaida šo mirstam, bet muļķītim ne prata

mirt.

No rīta ragana vēl agrāki klāt, noprasīdama īsi: vai nu esot

nomaitājusi muļķīti?
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„Nēkā!" ķēniene atbild,
„

dod, ko gribi, iekšā — nevar un

nevar!"

„Pag, tad es zinu. Cits neviens 'tur nav vainīgs, kā tas ku-

meļš, to vajaga papriekšu nomaitāt. Pavēli muļķītim kumeļu
nokaut un sirdi izraut."

Labi. Un muļķīti uz karstām pēdām iesauc iekšā un pavēl
kaut kumeļu nost un sirdi izraut.

Muļķītis neatsaka ne ja, ne nē — tūliņ uz stalli aprunāties,
ko nu? Kumeļš atbild: „Ej pie ķēniņa paša un lūdzies, uz ceļiem

krizdams, lai atvēl beidzamo reizi mani pa sētasvidu pajādīt.
Teic viņam, ka esi kopis mani, bet nekad vēl 'neesi jājis. Viņš
atvēlēs. Bet tad tu uzliec .man mātes dotos iemauktus un laid

tikai trīsreiz ap sētasvidu!"

Muļķītis ieiet pie tēva un izlūdz gan. Nu uzliek kumeļam
iemauktus uu aplaiž trīsreiz — visi skatās. Bet trešo reizi jā-

dams, nedabūja ne labas dienas atdot. Kumeļš pacēlās gaisā

un aizgāja kā tauriņš ar visu muļķīti uz svešu pusi. Tik otrā

dienā, citā ķēniņa valstī, kumeļš nolaižas zemē, sacīdams: „Tagad

noņem man iemauktus, paskandini un vēlies tādu apģērbu, no

kažoka ādām, spalvaino pusi uz āru un visu vienā gabalā. Tad

iemauktus apakš kažoka paslēpdams, ieej ķēniņa pilsētā un ne-

saki nekā! Ja kāds ko prasa, vai taujā, atbildi: „Nezinu, ne-

zinu!"

Muļķītis ērma apģērbā ieiet pilsētā. Pilsētnieki tūliņ apkārt:
kas tāds esot, no kurienes nākot?

„Neziiiu, nezinu!"

„Nezini — kāds erms tas! Ko ar tādu vēl runāt? Jāved pie

ķēniņa, lai tas izdarās!"

Aizved pie ķēniņa — tur tāpat: nezinu, nezinu!

Ķēniņš atmet ar roku un sūta pavieglo pie dārznieka, likt kaut

ko strādāt, mazākais vēderu nopelnīšot.

Dārznieks liek muļķītim dārzu iztīrīt. Muļķītis nosēžas dārza

galā ,paskandina iemauktus un vēlās: „Kaut dārzs būtu tīrs!"

Tūliņ visi koki izraujas ar visām saknēm un aiziet pa gaļsu
gaisiem; necik ilgi — viss dārzs tik tīrs, ka neviena koka. Dār-

znieks ieskrien dārzā: „Vai tu traks esi? Tūliņ pie ķēniņa!"

Ķēniņš liek muļķītim pieci uzskaitīt un nodod pie ūdens ne-

sēja. Ūdens nesējs liek namā sanest ūdeni. Muļķītis noiet uz

ezeru, paskandina iemauktus un vēlās: „Kaut gadītos tik lieli

spaiņi, ka katrā saietu 40 nēšu un kaut spētu tādus pārnest!"

Tūliņ gadās milzu spaiņi ar visu nestāvu muļķītim uz kamie-

šiem un nu tik nes ūdeni un lej pa skursteni namā. Necik ilgi —

nams pilns līdz skursteņa galam. Atskrien ūdens nesējs: ~Vai tu

traks? Tūliņ pie ķēniņa!"
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Ķēniņš liek muļķītim desmit uzskaitīt un nodod pie malkas

cirtēja. Malkas cirtējs liek malku sacirst un pārnest visai pilsētai.

Muļķītis noiet uz mežu, paskandina iemauktus un vēlās: „Kaut
gadītos tāda tauva, ka var simtu asu lielu meža gabalu apņēmi

un ar savu spēku pilsētā pārvilkt!"
Tūliņ gadās tauva; muļķītis apmet tauvu mežam un velk

mājā. Ķēniņa jaunākā meita sēž pie loga un brīnās: „Redz, kādi

ermi ērmojas: vīrs iet papriekšu, mežs nāk pakal!"

Ķēniņš, to padzirdējis, izskrien muļķītim pretim: „Vai tu

traks? — manu pili, tūliņ liec tauvu nost un nāc, — likšu

piecpadsmit uzskaitīt!"

Bet to dienu visas trīs ķēniņa meitas izvēlējās brūtgānus:
abas vecākās divus ķēniņa dēlus un jaunākā pati nezin ko. Tomēr

tēvs tā nav ar mieru, lai saikot ir viņa ātri vien, kuru nodomājusi

precēt. Šī nevar pateikt.

„Kad tevi nelaime!" ķēniņš dusmīgs iesaucās, „tad ņem to

pašu muļķīti, bet vīra tev vajaga, es tā gribu!"
„Labi, ņemšu to pašu muļķīti!" meita atteic.

„Nekā darīt, kas izteikts, izteikts," ķēniņš nodomā un liek

muļķīti ar jaunāko meitu salaulāt.

Paiet labs laiks; muļķītis dzīvo ar savu sievu saderīgāki,
nekā abas vecākās māsas ar saviem ķēniņa dēliem. To gan ne-

viens negribēja ticēt, bet tas tā bija.
Te vienā nebaltā dienā — kur gadījies, kur ne —

velns iekū-

lies tai kalnā, kas netālu no pilsētas, un prasa katru gadu atdot

viņam vienu cilvēku, pie kam pirmajos gados jāatdodot papriekšu
ķēniņa meitas, citādi viņš dusmās izpostīšot visu zemi.

Nekā darīt — papriekšu bija jāved vecākā ķēniņa meita pie

velna. Visi tai dienā noskumuši. Muļķītis arī tāds izliekas, tomēr

prātā tam cits kas. Viņš tai brīdī, kad vecāko ķēniņa meitu pil-
sētnieki pavada uz velna kalnu, paskandina iemauktus sacīdams:

„Kumeliņ!" Tūliņ atskrien sudraba zirgs, sudraba bruņām, su-

draba zobiņu un saka: „Lien man pa kreiso ausi iekšā, pa labo

ārā!"

Muļķītis nu izlien vienā sudrabā, paķer zobiņu, uzlec zirgam

mugurā un jāj, lielu līkumu mezdams, ķēniņa meitai pretim, svei-

cinādams. Šī atsaka: „Ko tu mani vēl kārdini?" un nodomā:

„Tas jau laikam ir tas velns!"

Bet tai pašā acumirklī iznāk no kalna īstenais velns ar sešām

galvām un taisās ķēniņa meitu grābt. Muļķītis tagad vairs ne-

gaida, liek velnam ar sudraba zobiņu un atcērt visas galvas. Ķē-

niņa meita muļķīti nepazīst, tā prasa: „Vai! kā lai nu tev at-

maksāju par glābienu?"

„Pasaki ķēniņam paldies par piecām plenicām!" muļķītis at-

bild un nozūd ar sudraba zirgu meža.
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Tur sudraba zirgs apstājas uirn saka: „Lien nu pa iā'bo ausi

iekšā, pa kreiso ārā!" Muļķītis tā dara, un re, sudraba drēbes

nozudušas no muguras.
Bet otrā gadā atkal cits velns iekūlies ar deviņām galvām

tanī kalnā. Šim jāatdod otra ķēniņa meita. Tai dienā, kad ķēniņa
meitai jāiet pie velna, muļķītis atkal paskandina iemauktus sacī-

dams: „Kumeliņ!" Tūliņ atskrien zelta zirgs, zelta bruņām, zelta

zobiņu un saka: „Lien man pa kreiso ausi iekšā, pa labo ārā!"

Muļķītis izlien vienā zeltā, paķer zelta zobiņu, uzlec zirgam

mugurā un jāj, lielu līkumu apmetis, ķēniņa meitai pretim sveici-

nādams. Šī domā, ka tas jau tas velns ir, un tādēļ atsaka: „Ko
mani vēl kārdini?"

Bet tai pašā acumirklī iznāk no kalna īstenais velns ar de-

viņām galvām, taisīdamies ķēniņa meitu grābt. Muļķītis liek vel-

nam ar zelta zobiņu un atcērt visas galvas.
„Vai! kā lai nu tev atmaksāju par glābienu?"
„Pasaki ķēniņam paldies par desmit plenicām!" muļķītis at-

bild un nozūd mežā.

Trešā gadā atkal cits velns iekūlies ar divpadsmit galvām
tanī kalnā. Šim jāatdod muļķīša sieva. Tai dienā, kad muļķīša
sievai jāiet pie velna, muļķītis paskandina iemauktus sacīdams:

„Kumeliiņ!" Tūliņ atskrien dimanta zirgs, dimanta bruņām, di-

manta zobiņu un saka: „Šodien tev jāuzmanās! Tur iznāks no

kalna liels milzis ar divpadsmit galvām, un bez viņa vēl div-

padsmit kalēji. Ja tie kalēji dabūs pa sitienam uzsist uz laktu,
tad būs atkal divpadsmit kalēji klāt. Tādēļ nosit tos kalējus pa-

priekšu un tad cērt milzim. Vai nu saproti?"

Saprotu, saprotu!"

„Labi! tad lien pa kreiso ausi iekšā, pa labo ārā!"

~Muļķītis lien un izlien vienā dimantā. Nu paķer dimanta

zobiņu un jāj sievai pretim sveicinādams. Šī domā, ka tas jau
tas velns ir, un tādēļ atsaka: „Ko tu mani vēl kārdini?"

Pašu laiku nāk arī milzis ar saviem kalējiem no kalna ārā.

Kalēji taisās uz laktu sist, bet muļķītis pasteidzās kalējus nosist,
ka neviens nedabūja neviena sitiena uzsist uz laktu. Nu klupa
milzim virsū, bet milzis viņu iesit līdz ceļiem zemē. Tomēr ku-

meļš ātri klāt un izrauj atkal no zemes ārā. Krauj atkal milzim,
bet milzis ietriec šo līdz gūžām zemē. Kumeļš ātri izrauj no

zemes un nu muļķītis paceļ zobiņu, cik tik jaudas. Tas līdzēja,

dimanta zobins atšķēla milzim vienu kāju no rumpja. Svauks!

lielais rumpis nogāzās gar zemi ar visām deviņām galvām. Muļ-

ķītis uzlec rumpim ar visām kājām virsū un nu tik skalda galvas
vienu pēc otras, kā malku. Dimanta zobins tīri karsts paliek.
Necik ilgi — galvas nost un milzis pagalam. Bet vienā vietā

kājai arī muļķītim asinis tek. Viņa sieva ātri ātri izvelk lakatiņu,
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apsien brūci un tad ieprasās: „Diezin ko lai tev nu maksāju par

glābienu?"

„Pasaki ķēniņam paldies par tām piecpadsmit plenicām —

vairāk nekā!"

To sacījis, muļķītis uzlec savam zirgam mugurā un nozūd

mežā. Tur zirgs saka: „Lien nu pa labo ausi iekšā, pa kreiso

ārā!"

Muļķītis ta padara un tūliņ viss dimants nozudis. Pariet

mājā, sieva pretim: ~Kaut tu zinātu, kas mani izglāba? Dimanta

jātnieks ar dimanta kumeļu, es viņam vēl apsēju ievainoto kāju
ar savu lakatiņu."

„Tad jau brīnum labi!" muļķītis atteic un vairāk nekā. Bet

vakarā, gulēt ejot, sieva ieraudzījusi savu lakatu pašas vīram ap

kāju, tīri apjūk: nemaz negrib ne ticēt. Apskatās vēl reiz: ir

un ir. Nu stāj virsū, lai taču stāstot patiesību. Ko nu tik daudz

krāpt? Izstāsta arī. Un tā tūliņ muļķīša sieva pie ķēniņa iekšā,

cel augšā un izstāsta smalki muļķīša darbus.

Un no tās dienas muļķītis bija ķēniņam tas mīļākais znots.

Viņš nosaka: „Kad es miršu, tad muļķītim jānāk manās pēdās!"

6. A. 532. Skolnieeks A. Biernāns Preiļos. N. Rancāna kr.

Senejūs laikūs dzeivuoja vīns kungs, kurs beja apsaprecējis

un jam beja možs puisāns. Par kaidu laiku kungam nūmvra

sīva. Tūlaik viņš vēl precējās ar ūtru sīvu. Kad viņš beja ap-

saprecējis, pamuote puisānu lūti naīredzēja, bet tāvs viņu žāloja.

Vīnu reizi tāvs ar puisānu braucja uz pilsātu. Ceļā viņi sa-

tvka vīnu vecīti braucāt, viņam skrēja pakal lūti skaists kume-

liņš. Kumeliņš puisānam lūti patvka. Tad puisāns suoka pra-

seit tāvam, lai viņam šū kumeliņu nūpierk, un tāvs nūpierka.
Puisāns kumeliņu lūti žāloja. Kotru reitu, uz skuolu īdams, viņš

guoja viņam īdūt auzas. Vīnu reitu viņš, īguojis klāvā, redzēja,
ka kumeliņš lūti nūsadauzējis Puisāns apsakēra ap kokļu kume-

liņam, stvpri rauduoja. Bet kumeliņš sacīja puisānam: „Man ir

slikti, a tev vēl slvktuok. Tevi pamuote grib nūtrucēt. Kad tu

atīsi vokorā nu skuolas, tev byus postateita tējas gluoze. Tu pyr-

muos gluozes nadzer, bet pamierkovoj viņu izlīt uorā. Vāluok

vari dzert, cik gribi."
Tai arī nūtvka. Kad puisāns beja atguojis, gluoze beja pī-

līta un pastateita uz golda. Pamuote īguoja ustobā un suoka viņu

skubvnuot: „Idzer, dēliņ, kafiju, tu jau esi nūsalis."

Kad pamuote īguoja klētī pēc miltim, tad puisāns pataisījis

lūgu, izlēja tū gluozi uorā. Tūlaik pilējis suok dzert. Pamuote,

īguojuse ustobā vērās, kad puisāns miers, bet puisānam nikuo.
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Tūlaik pamuote nūdūmuoja: „Laikam tēja naleidz nikuo. Pag, iz-

cepšu pluocini."
Ūtrā reitā puisāns, īdams uz skuolu, īīt otkon pi kumeliņa un

īrauga vēl cīšuok nūsadauzējušu. Puisāns kumeļam apsakēruos

ap koklu un rauduoja: „Kur tu, kumeliņ, tik cīši nūsadauzēji?"
Bet kumeliņš atsoka: „Man ir slykti, bet tev vēl slvktuok.

Tevi pamuote grib nūtrucēt. Kad tu atīsi nu skuolas, tev pa-

muote dūs kukulīti boltuos maizis. Bet tu viņas naēd, nu vysim
citim vari ēst, tikai pyrmuo, kuru tev dūs, naēd!"

Tai ari beja. Kad atguoja puisāns nu skuolas, pamuote tikkū

beja izvylkuse nu cepļa maizi. Pajēmuse maizes kukulīti, dūd

puisānam. Puisāns pajēmis tū ībuozja kabatā. Naradzūt pajēmis
ūtru kukulīti, ād. Te pamuote vērās, kad puisāns miers, bet pui-
sānam nikuo. Tūlaik pamuote nūdūmuoja, vai nav tik tys kume-

liņš vainīgs.
Trešā reitā puisāns otkon īīt pi kumeliņa un atrūn vēl cīšuok

nūsadauzējušu. Puisāns apkēruos kumeļam ap koklu un rau-

duoja: „Kur tu, kumeliņ, tik cīši apsaplēsīs."
Bet kumeliņš atsuoka: „Es tevi izgluobu, bet tagad mani

nuovēs nūst. Ka mani vess šaut, tu paprasi tāvam, lai jis tev

īdūd pajuodelēt"
Tai ari beja. Catūrtā dīnā, kad punsāns atīt nu skuolas, ku-

meliņu vad saut. Te puisāns īguoja ustobā, nūsvīdja gruomotas,
aizskrēja uz tāvu un suoka praseit, lai īdūd viņam pajuodelēt. Bet

tāvs viņam soka: „Kū tu, dēliņ, uz taida našmuka juosi? Es tev

nūpierkšu šmukuoku."

Un golu golā tāvs viņam īdevja pajuodelēt. Puisāns, ap-

juojis ap sovu teirumu, pījuoja pi pogroba, kur kumeliņš pasacīja

puisānam, lai kuop zemē un lai līn pogrobā. Tur asūt vacuo

tāva bruņos. Puisāns, nūkuopis nu kumeļa, īguoja pogrobā. Tad

pajēmja vāzdiņu, izcēle nu zemes bruņos, pajēmis tūs, viņš aiz-

guoja otkon uz kumeliņu. Tad kumeliņš pavēlēja, lai sāst puisāns

viersā. Kad puisāns izsāda viersā, tad kumeliņš sastīpēs aiz-

skrēja uz svešom zemēm. Kad puisāns beja īguojis svešuo zemē,

tad kumeliņš viņam pateice: „Jo kaids tev kaut kū prasīs, narunoj
nikuo. Pasoki tikai: „Nazinu"."

Reizi, juodams pa ceļu, viņš pījuoja pi vīnas kēneņa pilis, un

suoka prasīt, lai pījam viņu par duorzkūpi. Kū viņš ruodēja ar

pierkstim, kēneņš vysu tū saprota, un labpruot viņu pījēma par
duorznīku. Ideve jam ari gobolu zemes, kur zyrgam ganītīs.

Puisāns labi izkūpia duorzu un viņa izkūptuos puķes lūti labi auga

un zīdēja skaistim zīdim.

Kēneņam beja treis meitas. Par kaidu laiku kēneņam vaja-

dzēja vest uz jyurmolu savu vacuokū meitu un atdūt vainām.

Tad viņš izlaida ziņu: kas viņa meitu izgluobs, tam viņš viņu at-
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dūs par sīvu, un nūteica, kaidā laikā viņš viou vess. Pīguoja tys
laiks, sajuoja nu uorzemem kēneņi, un pi kēneņa beja sataisīta lela

dzīra. Kad vvsi šādās pi golda, tad jaunuokuo meita aizguoja
uz puisānu pīlyugt viņu ar. Kad princese viņu lyudzja, tad viņš
soka tik: „Nazinu."

Princesei viņš lūti paticis, tik tei bāda, ka viņš nikuo na-

runuoja. Tai viņa pajām puisānu un atvad uz pili. Puisāns, īguo-

jis pilī, pacēla capuri, sasveicvnuoja un atsasādās. Tūlaik cīmiņi
suoka vaicuot kēneņu, nu kurmis šis puisāns. Kēneņš viņim at-

soka, te šam asūt pajemts puisāns, kas stuodus kūp. Vāluok, kad

jau beja vairuok sabraukuši, kēneņš sajyudzja sešus zyrgus un

aizbraucja.
Tūlaik puisāns aizguoja uz savu kumeliņu, kurs viņam pa-

vēlēja: „Līn pa kreisā ausi vydā!"
Puisāns pa kreisā ausi īleida, pa labū izleida taids kungs:

zūbyns pi suonim, pīši pi kuojom — tai i skan. Pats vīnuos zvaig-
znēs. Tad kumeliņš pavēlēja, lai sāst viersum. Puisāns izsāda un

aizjuoja, ka zvoni vīn nuskanēja. Viņš jūs danuocja pusceļā un

pajuoja garam, kai guns vīn nūstīpēs. Aizguojis uz jyurmolu, pa-

laidis zyrgu, pats staigoj skatīdamīs. Te saskanēja zvoni — kē-

neņš kluot ar vacuokū meitu. Princese izkuopja nu karapaškis
fbaltkr. karafaška, rati] un nustuoja pi jyurmolas. Te tyulīt da-

guoja nazynuotuojs un nūstuoja gar suonim. Tad izvylka zūbynu,
kurs speidēja kai saule. Un par nagaru laiciņu izlīn no jyuras
valns ar četrom golvom.

„Leidz šam mun devja pa vīnai golvai, bet tagad reizē div!"

„Pītiks ir vīnas, varbyut i nivīnas."

Tad valns soka: „Dziersim, tad spākūsimīs."

„Ņa, vyspyrms sasaspākūsimīs, tad dziersim."

Labi, lai īt ar! Nazynuotuojs izvylka zūbynu un kai pasa-

grīzēs, tai vysas četras golvas zemē. Tad izvylka nu kabatas

nazi un izgrīzja nu vysom četrom golvom mēles un palyka zam

akmiņa.
Tad izvilcis stabuleiti, izstabulēja un kumeliņš kluot, kurs

beja palaists ganītīs. Tad izsāda viersum un aizjuoja kai vīsuļs.
Te kungs grib viņu turēt, bet šis nimoz naklausuos, tik pasoka:

„Paldīs par divdesmitpīcom reizēm!" Bet kēneņš nimoz naso-

prota,_par kū.

Tūlaik kēneņš īsādynuoja savu vacuokū meitu un aizbraucja
uz pili ar visim sovim cīmiņim. Nazynuotojs, aizjuojis uz keneņa

pili, īguoja sovā duorzā, nūkuopja nu zyrga, pa kreisū ausi īleida,

pa lobū izleida otkon taids pats, kai i agruok beja, ar saluopitom
biksēm. Kēneņš aizbraucis uz muojom, nūkūpis zyrgus, lyudzja

vysus vīsus pi golda.
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Tūlaik aizguoja jaunuokuo muosa uz puisānu, kurs apkūpja

duorzu, un lvudzja viņu uz dzīrām. Puisāns aizguoja ar. Kad

īguoja pilī, viņam daži suoka prasīt: „Nu kurīnis tu esi?"

Bet viņš tik sacīja: „Nazinu," un cvta nikuo narunuoja. Tū-

laik cīmiņi prasīja ķēneņam, par kū šis nikuo narunoj. Bet kēneņš

viņim atsacīja: šis pajēms viņu par duorzinīku, „jo viņš lūti labi

izkūp duorzu".

Pēc trejom dīnom dzeršona beidzās un vīsi izbraukalēja pa

muojom.
Pēc treju godu laika kēneņam vajadzēja otkon vvdvskū meitu

vest un atdūt vainām. Tad viņš otkon izlaidja ziņu pa vysu kē-

nesti, pat uz uorzemem, kas atsarass tik styprs ar vainu spākuotīs,
kas juo meitu izgluobs, tam atdūškis viņu par sīvu. Kad beja at-

guojuse tei dīna, vvsi braucja uz kēneņa pili. Kad beja vysi sa-

braukuši pi kēneņa, tad ķēniņš sajyudza sešus zyrgus, īsādynuoja
sovu vydyskū meitu un aizbraucja. Un kad kēneņš beja jau pus-

ceļā, tūlaik nazynuotuojs, izvilcis nu kabatas stabulīti, stabulēja.

Zyrgs beja tyuleņ kluot. Nazynuotuojs pa kreisū ausi īleida, pa
labū izleida taids kēneņš, ka zvoni vīn skaņ. Tad izsāda zyrgam

viersā un aizskrēja kai vīsuļs.
Kēneņš, dabraucis pi jyuras, izkuopja uorā un meita nūstuo-

juos pi jyuras. Te vysi skatējuos un nivīns nastuoja pi kēneņa
meitas. Atskrēja nazynuotuojs, kai zeme vīn nūducēja. Zyrgu
palaidja pavaļai un nūstuoja pi kēneņa meitas.

Na par garu laiku izlīn nu jyuras valns ar sešom golvom. „Ho,

ho! Leidz šam mun devja pa vīnai golvai, a tagad reizē div."

„Na, na, pītiks i vīnas, a varbūt i nīvīnas."

„Nu, ta dziersim, tad sasaspākuosim."

„Na, pa prīkšu sasaspākuosim, tad dziersim."

„Nu, lai īt ar', suoksim spākuotīs!"

Nazynuotuojs izruovja zūbynu nu makstes un kai ruovja, tai

vysas sešas golvas zemē. Tod pajēmis nu vysom sešom golvom

izgrīzja mēles, palyka zam akmiņa. Tūlaik, izvilcis nu kabatas

svilpi, izstabulēja. Zyrgs kluot, jis zyrgam viersā un aizjuoja. Te

kēneņš grib viņu turēt. Viņš tikai pasoka: „Paldīs par divdes-

mitpīcom reizēm!"

Jis aizskrēja, kai zeme vīn nūducēja. Aizguoja uz sovu

duorzu, pa labū zyrga ausi īlīn, pa kreisū izlīn. kaids bejis nazy-

nuotuojs taids i ir.

Vāluok par kaidu laiku atbraucja kēneņš ar vysim sovim cī-

miņim. Jaunuokuo meita atīt pi nazynuotuoja un aizved jū ar.

Un tai nu tom prīcom nūdzeivoj vasalas div dīnas. Un pēc trejim
godim vēl kēneņam juovad trešuo meita, paša jaunuokuo. Vēl jis

izlaiž ziņu pa vysu valsti, ari uorzemēs: kas viņa meitu izgluobs,

ar tū viņš apprecēs.
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Kad atīt tys laiks, otkon vysi sabrauc ķēniņa pilī. Kad vysi

sabraucja, tūlaik kēneņš vēl sajyudz sešus zyrgus un aizbrauc.

Nazynuotuojs aizīt uz sovu zyrgu, pa lobū ausi īlīn, pa kreisū izlīn

taids ķēniņš, ka pīši vīn skan, sāst zyrgam viersā un aizjuoj. Kē-

neņš, davedis pi jyuras meitu, izcel tū uorā un pats zyrgu atdzan

nūst. Nivīns naīt pi ķēniņa meitas, lai uzvārātu vainu. Te zeme

nūduc un nazynuotuojs kluot. Zyrgu palaidis, daīt kluot arī pi
trešuos meitas un nūstuoj. Izlīn valns ar divpadsmit golvom.

„Ho,ho! Leidz šam maņ devja pa vīnai golvai, a tagad rei-

zē div."

„Nu pītiks ir ar vīnu, varbyut i nivīnas."

„Nu, ta dziersim, tad sasaspākuoshn."

„Na, pa prīšku sasaspākuosim, tad dziersim."

„Lai īt ar!" Nazynuotuojs izvilcis zūbynu soka: „Ej šurp!"

Valns kai ķērās kluot, šis kai raun ar zūbynu, tai sešas gol-

vas zemē. Valns nu dusmem kai saķer, tai šu leidz pusei ītrīc

zemē. Otru reiz nazynuotuojs raun ar zūbynu, tai vysas golvas
zemē. Tūlaik, izleidis nu zemes, izgrīzja nu golvom vysas mēles

un, palicis zam akmiņa, sāduos uz zvrga. Te kēneņš jū grib turēt,
bet viņš tik atteic: „Paldīs par divdesmitpīcom reizēm", un aiz-

juoj, kai zeme vīn nūduc.

Tūlaik kēneņš dūmoj: „Par kū jis soka divdesmit pīcas rei-

zes? Es nivīnam naasu sitis divdesmit pīcas reizes, kai tik nazy-

nuotuojam. Vai ta te viņš var byut?"

Un tai sadūmoja ar savu meitu aizbraukt uz sovu pili ar vy-

sim sovim cīmiņim. Vāluok par kaidu laiku kēnenš izlaidja ziņu

pa vysu valsti un ari uz uorzemem lai sabrauc taidā to taidā
dīnā vysi kolpi, kolpyunes, kas tik vīn vēlējas. Pī kuo atrass so-

vas meitas gradzynu, tam viņš atdūs viņu par sīvu.

Kad otguoja tys laiks, vysi braucja un juoja uz zyrgim, vys-

vysaidi kēneui vīnūs briljantūs. Ari nazynuotuojs gribējis aizīt uz

kēneņa pili. Tai jis tūlaik aizīt uz vacuokū duorzinīku, kurs dzei-

vuoja turpat natuolu nu viņa. Viņš tik skatījuos un muocēja na-

zynuotuoju, kai vajaga duorzus kūpt. Viņš suoka prasīt, lai polaiž
jū ar. Tūlaik duorzinīks viņam soka: „Nu tad dūd maņ, lai es

nūcārpu motus, un izvelc munus svuorkus un varēsi aizīt."

„Na, motu, tū es tev nadūšu cierpt, bet svuorkus varu tavus

apvilkt."

Apvilcis svuorkus, aizguoja uz sovu zirdziņu. Tyulen pa
kreisū ausi īleida, pa labū izleida, taids kēneņš vīnūs briljantūs.
Tad sast zyrgam viersā, aizjuoj un nu ūtras puses ījuoj kēneņa
pilis pogolma. Jis taišņi sateik ejūt jaunuokuo kēneņa meitu, kura,

pajamuse nesja nazynuotuoja svuorkus.

„Uz kurini jyus, jaunkundzīte, ejat?"
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„Es nasu svuorkus, tur ir taids nazvnuotuojs. Viņš lūti labi

izkūp duorzus un viņš ar grib atīt uz pili pasaskateit."

„Es jau asu tys pats! Ejat pasakāt tāvam, lai nūlīk zyrgu

cīmiņam."
Šis tyuleit aizīt un īvad zyrgu lelā klāvā. Šis pasoka laudim,

lai tik sadlus najam zemē. Bet jaunuokuo meita natic, aizīt uz

duorzu un pareizi, viņa naatrūn. Tūlaik viņa aizīt uz vacuokū

duorzinīku.

„Vai naradzēji nazynuotuoju?"

,Jis aizguoja uz pili, pajēma munas drēbes un aizguoja."
Tūlaik kēneņa meita aizguoja uz pili un palyka mīrīga.

Tūlaik kēneņš suoka lyugt pi golda. Šis ar' atsādās. Vysi
salyka rūkas uz golda, ka gradzyni vīn laistējuos. Bet šis nalīk

rūkas uz galda. Tai ķēniņš daguojis"vaicoj: „Varbyut jums šei

rūka ir slyma."

„Jā, lyudzu. Valns mani trešū reizi dziļi zemē ītrīce, Vēl nav

atsaguojis."
Kai pacēla rūku, tai uz reizes palyka gaišuoki: vysi gradzyni

speidēja kai saule. Vacuokuos meitas gradzyns izmaukts uz leluo-

kuo pierksta, vydyskuos uz vyduskuo pierksta, un jaunuokuos uz

mozeņa pierkstiņa. Tūlaik kēneņš pateicja uz šovam meitom, lai

vērās šovus gradzynus. Vysapkuort apguoja, nav nivīns taids

gradzyns kai jūs.
Tūlaik vysi suoka streidētis. Vīns soka ka šis uzvarējis, ūtrs.

ka šis. Tūlaik šitys nazvnuotuojs soka: „Kuodēļ jyus streidējī-
tīs?" Izvilcīt zūbynus!"

Vysi izvylka, zūbini speidēja kai spīgels; bet kad šis uzrouvja,
beja vyss ar asni. Bet šī vēl streidējuos: „Tu pats laikam apzīdis
esi ar asni."

Tad jis vēl soka: juoškūt uz tū vītu, kur šis juos uzvarējis.

„Tur ir lels akmins, zam kura es salyku mēles. Kas tū akmeni

pacels, tys byus uzvarējis."
Labi, vysi ar mīru. Vysi sajyudzja zvrgus, kēneņš ar' sa-

jyudzja. Nu laidēs ceļā. Šī jau gobolā, kad nazynuotuojs vēl tik

izsādās. Šis kai pīmidzja ar pīšim un kai zibyns nūstīpēs car vi-

ņim car un pazuda — nimoz navarēja redzēt. Aizjuojis tyuleit pa-

laidja zyrgu un pats staigoj skatīdamīs, kur viņš karuojis. Na par

garu laiciņu ari cyti atskrīn, ka zeme vīn nūduc. Kad vysi at-

skrēja, zyrgi beja putuos un poši elš vīn.

„Kur jyus tik ilgi? Es jau atjuoju ar taidu mozeņu zyrgu, a

jyus ar taidim lēlim, i to vysi putuos, a mums sauss. Nu raugīt
celt akmini!"

Te vīns parauga, te ūtrs, te trešs — nivīns navar kustynuot.
Šis kai ker, tai akmins uorā.

„Vērītīs, kur vainu mēles!"
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Vvsi nūsavērās vīn. Tūlaik izvēla vēl, izstuoja viersā un kai

saleika, tai tikai akmiņa golūtne beja uorā.

„Nu vai jyus uzvarējāt?"

Nivīns nateicja nī vuorda.

„Es jau vysas kēneņa meitas nevaru apprecēt, man jau vīnas

gon. Es apprecēšu jaunuokuo, jo tei beja vvsgruotuoki uzvarēt.

Cytas kaidu grib, lai jem nu šuo pulka."
Tūlaik visi aizbraucja uz kēneņa pili un nu dzēra kuozas

treis dīnas. Un tai nazynuotuojs apprēcējās ar kēneņa jaunuokū
meitu.

7. A. 532. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

Vecos laikos dzīvoja vīrs ar sievu, un viņiem bija dēls. ko

sauca par Ancīti. Viņš loti mīlēja zirgus un viņiem bija mazs

kumeliņš, kas bija loti skaists un varēja ar Ancīti sarunāties.

Bet drīzā laikā vīram nomira sieva un nu Ancītis palika par

bārenīti. Protams, tēvs ar dēlu vien nevarēja dzīvot, un tēvs

apprecēja otru sievu, kas bija loti barga pret Ancīti. Pēc kāda

laika pamātei piedzima divi bērni, kurus viņa loti mīlēja. Kad
Ancītim bija septiņi gadi, tad viņš gāja skolā, bet pamāte gribēja
mazo Ancīti kaut kā dabūt no ceļa. Kumeliņš tomēr pastāstīja
Ancītim visus pamātes ļaunos nodomus, kādēļ viņš arvien prata
izglābties.

Reiz vīrs bija aizbraucis uz ārzemēm pēc precēm, pa to laiku

pamāte sadomāja Ancīti noģiftēt un aizgāja pie vienas burves.

Burve stāstīja: „Es tev došu, ģifti, un kad puika atnāks no skolas,
tad ieber to ģifti kafijā!"

Ancītis nāca katru dienu vispirms pie sava mīļā kumeliņa
parunāties un tikai vēlāk gāja istabā. Šoreiz bija kumeliņš slims,
kad puika prasīja: „Kas par nelaimi notikusi?"

Kumeliņš atbild: „Es esmu tevis dēl slims, jo tevi grib no-

ģiftēt. Tu nedzer šodien kafiju, labāk ej neēdis un nedzēris

gulētu."
Ancītis arī izdarījis, kā kumeliņš pamācījis. Otrā dienā, kad

Ancītis pārnāca no skolas, kumeliņš tam pastāstīja: „Šodien pa-

māte bija pie burves, un tā iedeva apburtu ūdeni, ar ko lai tu

mazgātos. Bet tu nemazgājies ar to ūdeni un nomazgājies la-

bāk citā!"

Ta nu Ancītis arī nomazgājās citā ūdenī un palika dzīvs.

Trešā dienā Ancītis aizgāja uz skolu, bet pamāte pie burves.

Burve teica: „Es tev došu vienu kreklu, ko tu liec puikam apvilkt,
tad viņš būs pagalam."

Pārnācis no skolas, Ancītis redz, ka kumeliņš ir pavisam

slims, un prasa tam: „Kas ar tevi noticis?"
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Kumeliņš atbild: „Es esmu tevis dēl slims, tāpēc ka tev šo-

dien pamāte dos kreklu, un ja tu to apģērbsi, tad pārvērtīsies par

pelniem. Labāk tu to kreklu izsvied pa logu laukā."

Ancītis arī visu tā izdarīja un viņam nekas nekaitēja. Nā-

košā dienā pamāte atkal aizgāja pie burves un tā viņu pamācīja:
„Jums ir mājā tāds lops, kas puikam visu pastāsta. Kad izzināsi,
kas tas ir par lopu, tad tu izliecies par slimu un saki vīram, lai to

nokauj. Kad tu dabūtu dzert tā asinis, tad tu tiktu vesela."

Kad vīrs. atbrauc no svešām zemēm ar precēm, viņš atrada

mājā sievu slimu. Šī nu mācās vīram virsū: „Nokauj kumeliņu

un dod man viņa asinis padzerties, tad es būšu vesela!"

Vīrs, neko nezinādams, bija arī ar mieru kumeliņu nokaut.

Kumeliņš atkal saslima un sāka stāstīt Ancītim: „Ja tagad mani

nokaus, tad mēs abi būsim pagalam. Bēgsim labāk abi projām!"
Piebēris sev pilnas kabatas auzu un paņēmis arī sev uzturu,

puika sēdās zirgā un jāja vairāk dienas no vietas. Tā viņi izjāja
caur septiņām valstim un nonāca astotās valsts ķeizara dārzā.

Kumeliņš nu atkal pamācīja Ancītim: „Tagad tu ne ar vienu ne-

runā un atbildi tikai, ka nekā nezini."

Šīs valsts ķeizaram bija trīs meitas: Kūrija, Vidija un Libija.

Kūrija bija vecākā, Vidija vidējā un Libija jaunākā. Visas ķei-
zara meitas izturējās pret Ancīti labi, bet jā Ancīšam kaut ko

prasīja, viņš atbildēja tikai: „Nezinu".

Pēc kāda laika sacēlās stipri liels negaiss, un vējš atnesa un

nosvieda pils priekšā vēstuli, ka vecākajai meitai Kūrijai jāiet uz

jūras krastu, kur viņu par vienu kumosu apēdīšot čūska ar trim

galvām. Nākošā dienā kučērs, kas bija čigāns, aizveda Kūriju uz

jūrmalu un pats, pabraucis kādu gabalu tālāku, uzkāpa augstā
ozolā un skatījās, kas notiks ar Kūriju. Bet Ancītis, apģērbās
skaistā apģērbā, aizjāja ar savu zirgu turpu, kur atradās Kūrija.
Čūska ar trim galvām jau arī bija klāt un teica uz Ancīti: „Paldies

Dievam, man šeit nu ir divi kumosi."

Ancītis atbildēja: „Qan aizrīsies jau ar vienu."

Ancītis ar savu zobenu nocirta čūskai tūliņ visas trīs galvas

un izglāba Kūriju. Par to viņam Kūrija iedeva savu gredzenu,
bet Ancītis pats steigšus aizjāja atkal ķeizara dārzā. Bet kučērs,

paņēmis Kūriju un aizvedis to pie ķeizara, lielījās: „Es izglābu

jūsu meitu."

Tanī pašā dienā negaiss atnesa otru vēstuli Vidijai, kas esot

nolemta čūskai ar sešām galvām. Tas pats čigāns aizveda arī

otru ķeizara meitu Vidiju, uzkāpa turpat ozolā un skatījās, kas

notiks ar Vidiju. Bet Ancītis. pārģērbies sidraba drēbēs, aizjāja

ar savu zirgu steigšus uz jūrmalu un nocirta arī otrai čūskai vi-

sas sešas galvas. Vidija iedeva viņam par to kabatdrānu un viņš
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ātri vien aizjāja uz savu veco vietu. Bet čigāns, paņēmis Vidiju,
aizveda to pie ķeizara un teica: „Es izglābu ari jūsu otru meitu."

Ķeizars bija par to loti priecīgs un apsolīja čigānam lielu algu.
Drīz atnesa vējš trešo vēstuli, ka uz to pašu vietu jāiet arī Li-

bijai, kas esot nolemta trešai čūskai ar deviņām galvām. Kučērs

aizveda arī Libiju uz jūrmalu un pats, uzkāpis ozolā, skatījās, kas

notiks ar trešo ķeizara meitu. Šinī reizē Ancītis atjāja zelta ap-

ģērbā un stājās čūskai priekšā. Lai gan grūti Ancītim klājās, bet

tomēr viņš nocirta čūskai astoņas galvas. Ar devīto galvu čūska

Ancītim ieplēsa roku, bet pēdīgi viņam izdevās nocirst arī pē-

dīgo galvu un izglābt Libiju. Libija ar savu šalli apsēja Ancītim

ievainoto roku.

Čigāns atkal steigšus paņēmis Libiju un aizvedis pie ķeizara,
sacīdams: „Nu es esmu izglābis visas trīs meitas, lai gan man

bija loti grūti cīnīties ar trim čūskām."

Ķeizars par to apsolīja čigānam Libiju par sievu. Pēc kāda

laika čigāns jau brauca ar skaisto princesi laulāties. Tanī laikā

kumeliņš lika Ancītim novilkt kažoku un apģērbt savas zelta drē-

bes, kurās viņš bija izglābis Libiju. Tā nu Ancītis aizgāja uz

ķeizara pili un parādīja visas savas dāvanas. Nu tikai visi re-

dzēja, ka čigāns ir blēdis, un vecais ķeizars lika to tūlīt pakārt.
Ancītis nu anprecēja Libiju un ķeizars atdeva viņam arī visu savu

valsti.
Piezīme. Ķeizara meitu vārdus: Kūriju, Vidiju un Libiju, gan stāstītājs

pats būs izdomājis pēc Kurzemes. Vidzemes un Lībiešu zemes nosaukumiem.

P. Š.

S. A, 532. Skolotājs F. Ankipāns no 72. g. vc c a A. Anki pā n a

Ludzas apr. Michalovas pag.

No vienas mājas gāja uz skolu divi skolnieki. Skolā viņi

palika veselu nedēlu, tik pa sestdienām nāca uz māju. Vienu

sestdienu, iedami uz māju, abi sadomāja pastaigāties pa mežu

un pameklēt putniņus, un tā viņi nostaigāja līdz vakaram. Pirm-

dien, iedami uz skolu, viņi atkal sāka meklēt pa mežu putnu pe-

rēkļus, bet vecākais pateica: „lesim nu uz skolu, brāl! Jau drīzi

būs zvans."

Jaunākais atbild: „Ej, ja gribi, uz skolu, es vēl palikšu mežā."

Vecākais nu aizgāja, bet jaunākais tikai staigāja pa mežu.

meklēdams putniņus. Šurpu un turpu iedams, viņš apmaldījās, jo
mežs bija loti liels. Puika nostaigāja līdz vēlam vakaram un ne-

atrada vairs ne mājas ne skolas. Pavisam nomocījies, viņš sē-

dēja uz celma un raudāja. To visu dzirdēja meža zirgs, kas pie-

skrēja klāt un vaicāja: „Ko tu raudi?"

Puika nu arī izstāstīja savu nelaimi zirgam, kas viņu pamā-

cīja: „Paberzē manas lūpas, un izdzer tās putas, kas tecēs no

manām lūpām!"
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Puika nodzēra putas, palika ļoti stiprs, tā ka vairs zeme viņu

nevarēja panest. Pēc zirga padoma puika pus putu izpļāva laukā.

Visu to izdarījis, puika sēstas zirgam mugurā un aizjāj uz raga-

nas valsti. Līdz raganas valstij bija vēl jāpārjāj divas citas val-

stis, kur viņam uzbruka daudz ienaidnieku, bet neviens viņu ne-

varēja uzvārēt. lejājot raganas valstī un jājot līdz raganas ķē-

niņam, uz viņu sāka arī šaut. Reiz viens ienaidnieks iešāva zir-

gam galvā, pēc kam zirgs apreiba. Tad puika nolēca no zirga

zemē, paberzēja viņam atkal lūpas, apsmērēja sev galvu ar zirga

putām un arī pats viss nolējās ar putām. Tad viņš jāja tālāk pie

ķēniņa, un nekādas lodes viņu vairs neaizķēra. Nojājis turpu,

viņš paņēma raganu ķēniņu, piesēja pie zirga astes un veda uz

savu valsti. To ieraudzīja raganu meitas, kas dzīvoja mazā mā-

jiņā ceļa malā, un sāka kliegt uz mātes, bet māte to neticēja, jo
visi domāja, ka raganas ķēniņu neviens nevarot uzvārēt. Meitas

izskrien ārā un redz, ka ķēniņu patiesi aizved projām, viņas nu

dzenas pakal, bet neko vairs nevar izdarīt.

Trīs valstu ķēniņš bija pasludinājis ļaudim: „Kas varēs uz-

vārēt raganu ķēniņu, tam atdošu divas valstis, pats valdīšu tik

vicinu."

Tagad nu bija jādod šim varonim divas valstis, ko ķēniņš nu

vairs pavisam negribēja dot. Ķēniņš sasauca daudz stipriniekus,

kurus tad labi piedzirdīja, lai viņi nosistu to varoni. Kad viņi

bija labi sadzērušies, tad sākās spēkošanās. Varonis domāja, ka

stiprinieki tikai jokodami spēkojas, kādēļ viņš vaicāja: „Vai pa

jokam, vai patiesi?"
Tie atbildēja: „Patiesi".
Varonis nu nosita viņus ar vienu pašu pirkstu. Pēc tam citi

vairs nedrīkstēja viņam ne klātu nākt. Varonis teica ķēniņam:

„Pataisi man pagrabu, kur es gulēšu trīs gadi." Tā viņam vaja-

dzēja atpūsties, lai pieņemtos spēkā jaunam karam. Ķēniņš lika

ar lielu prieku izrakt pagrabu, cerēdams, ka reiz tiks no puikas

vajā. Šis tika ielikts bedres vidū un apkrauts ar lielu-lieliem

akmeņiem.

Nepaiet vēl trīs gadi, kad raganu karaspēks iet meklēt savu

ķēniņu. Tāmi laikā trīs valstu ķēniņam bija lielas bailes, ka ne-

noņemtu viņam visas valstis. Tad viņš lika stipriniekiem izrakt

no pagraba aprakto varoni. Racēji priecājās, ka nu varonis būs

nobeidzies. Bet stiprinieki izrok varoni veselu un pilnu spēka.
To redzēdami, viņi ļoti nobaidās; bet apraktais teica: „Kādēļ
mani tik agri izrakāt un negaidījāt, kamēr būs pilni trīs gadi?"

Tie pastāsta: „Pie mums briesmas draud, raganas karaspēks
nāk mums virsū."

Viņš piecēlies, uzsvilpa savam zirgam, kas arī tūliņ bija klāt.

Tad viņš pasaka zirgam: „Mēs iesim atkal karot ar raganām."
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Zirgs atbild: „Mums bus grūti uzvarēt, tadel ka esot liels

grāvis priekšā, par kuru būs jājāj."

Puika tikai jāj droši uz priekšu un panēm trīs stipriniekus
līdz. Viņiem jājot līdz raganai, izceļas liela upe, kur nevarēja
pāri tikt. Galu, galā varonis tomēr pārskrien pāri, tikai zirgam
pakaļkājas paliek grāvī. Trīs stiprinieki, redzēdami, ka zirgam

iegrima pakaļkājas, tūlīt paziņoja ķēniņam, ka varonis iekritis

grāvī. Tad nu arī paši sāka šaut uz varoni, lai tas nobeigtos.

Bet zirgs, saņēmis visus spēkus, uzskrēja tomēr krastā augšā.
Tad varonis jāja tālāki un uzvārēja atkal raganas karaspēku.

Tagad pie viņa pieskrien arī stiprinieki un saka: „Ja mēs

nebūtu palīdzējuši, tu gan nebūtu uzvārējis." Par tiem vārdiem

varonis ļoti sadusmojās un nosita visus blēdīgos stipriniekus.

Ķēniņu viņš aizdzina, un pats sāka mierīgi valdīt par visām trim

valstīm.

9. A. 532. Skolnieks K. Purmalis Ludzas apr. Zaimu iž a s

pag. N. Rancānakr.

Senejus laikus dzeivuoja kaids boguots tiergotuojs Žurka.

Viņam beja lūti skaista sīva Līze un dēliņš Jezups, kurš guoja
školā. Līze nagribēja dzeivuot ar sovu veiru, tuodēl ka viņai

beja cvts īmīluots draugs Krauklis. Kad poša tiergotuoja nabeja

muojuos, tad tvulen tvs viņas draugs atguoja pi juos.

Kaidu reizi možais Jezupiņš pastuostēja tāvam par muotes

natikumim. Muotei ar tū draugu tvs lūti napatvka un jī sadū-

muoja nūtrucīt mozū Jezupiņu. Vīnu dīnu, kad tāva nabeja muo-

juos un dēliņš beja školā, tad jī sadūmuoja mozū Jezupiņu nūtru-

cīt. Ilgi jī dūmuoja, kai viņam padūt tuos zuoles, pēdīgi sadū-

muoja, ka pats labuokais byus padūt tējā.

Muote pataisa gluozi tējas ar giftīgom zuolem. Tam tiergo-

tuojam beja lūti skaists zyrgs, tys zyrgs beja būrs, viņš zinuoja,
kū kotrs cylvāks dūmoj. Možais Jezupiņš tū zyrgu ļūti mīluoja un

sorguoja. Viņš vysod, nu školas īdams, paprīšku guoja klāvā pa-

savērtu tuo zyrgu. īdams nu školas, tū dīn aizguoja klāvā —

redz, ka zvrgs ar kuojom kaš lūti lelu dūbi sev prīškā. Tad mo-

žais Jezupiņš suoc runuot: „Mīlais zirdziņš, kū tu te dari?"

Tad zyrgs jū suoc runuot un stuostīt: „Klaus, muns drau-

dziņš, šūdīn muote tevi grib nūtrucīt, bet tu klausīs manis, kū

es tev stuostīšu. Ka muote tev dūs dzert tēju, tad tu pajem, un

izlej uorā tū tēju nu gluozes, bet lej tikai tai, lai tevis muote na-

nūkartu, ka tu teišu pruotu izlēji. A ka tev dūs ūtru gluozi, vari

drūši dzert."
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Atīt možais Jezupiņš uz ustobu, tvuleņ jam padūd muote tē-

jas gluozi, bet viņš nadzer, cikom grūzuos, grūzuos un izguož tū

uorā. Nu zvnuoma līta, ka izlīts — vairs nasasmelt. Tai šū reizi

palvka dzeivs.

Utrā dīnā možais Jezupiņš taipat aizīt uz školu, bet muote

vēl dūmoj, kai varātu padūt viņam zuoles. Galīgi sadūmoj sa-

taisīt zuoles blineišūs. Atīt možais Jezupiņš nu školas, īt pī zyrga,

veras: vēl dūbe izkosta. Tad možais Jezupiņš vaicoj jam: „Kū
tu padarēji?"

Tad zyrgs otkon suoc stuostīt viņam, ka muote ir sataisējusi
zuoles blineišūs un izzasorgttot var tikai tai: lai pajem možais

Jezupiņš blineišūs un sobuož kuldā, bet tikai, ka muote naradzātu,

un izsvīst laukā. līt puika ustobā, muote tyulen dūd jam ēst bli-

neišūs.

Muote nūīt prūjom, bet puika pajām mudri blineišūs, sobuož

kuldā, tad klīdz, lai dūd muote cytu vēl kū. Muote arī pricuojuos,
kaijai izzadevja padūt zuoles. Puorīt nokts, bet puika dzeivs.

Tad muote tikai tūlaik saprota, ka itū pastuosta zyrgs. Jei ar tū

draugu sasarunoj tai. ka zyrgu vajogūt nūkaut.

Pa tū laiku atbrauc veirs. Sīva saslymst un klīdz, lai brauc

pēc uorsta. Tad veirs vaicoj: „Kaidu uorstu byus vest?"

Sīviņa īteic sovu draugu, kas ari beja uorsts. Atvad da viņai
tū uorstu. Tys apsaver un pīzeist slymu, tai ka ni ar kū navar

izzuolēt, kai ar zvrga zornom. Kū darīt — juokaun zyrgs zemē.

Atīt puika nu školas un īt pi zyrga un redz, ka zyrgs Jūti nū-

skumīgs, nūkuoris golvu stuov bēdīgs. Tad puika vaicoj: „Kas

tev ir, zirdziņ?"
Atbild zyrgs, ka jū saiiminīks grib nūkaut. Tad stuov obi

apklusuši un nazyna, kū darīt. Tad zyrgs soka: „Klaus, munu

draudziņu, kad saiminīks mani vess uorā nu kļāva, tad tu izprosi
reizi apjuot duorzu apleik. Tad tūreiz mēs obēji aizbēgsim prū-

jom."

īguoja puika ustobā, paedja laimīgi. Tavs soka, ka vajogut
īt dreižuok uz kļāvu un nūkaut zyrgu. Tad puika suoka lūti stipri
rauduot: „Kuopēc, tētīt, mes jū kausim?"

Tāvs atbildēja: „Tuopēc ka muotes slymumam vajog."
Tāvs izvedja zyrgu uorā nu kļāva, bet dēliņš nu juo prosa:

„Mīlais tētīt, īdūd man koč vīnu reizi apjuot ap duorzu apleik!"
Tāvs jam atlaun. īsasāst puika viersā uz zyrga, izjuoj uz

duorzu. Zyrgs ceļas gaisā un laižas — aizskrīn par trim deviņom

valstim. Viņi skrēja, skrēja — daskrīn pi rogonas sātas, rogonas

pašlaik nabeja sātā Tad zyrgs uz puikas soka: „Ej tu īškā, es

palikšu uorā. Kū tu īškā atrassi, tū pajem leidza."

īt puika pirmā kambarī, redz, lūti skaistas kēneņa drēbes,

tyulen tuos apvaīk mugorā. It ūtrā kambarī — redz: stuov lūti
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skaists rogonas zūbins. Pajem un aizbuož aiz justas It trešā

kambarī — redz lūti groznu suni, pajem tū leidz, izīt uorā. Sā-

stas zvrgarn mugurā un juoj tuoluok. Zvrgs jam ceļā stuosta,
ka šis zūbins asūt rogonas, ar šū zūbinu var kotrā karā īt un uz

reizi var vysu nūcierst.

Dajuoj viņi pi poša kēneņa muojas. Zyrgs jam soka: „Ej tu

īškā, lyudz tu sev pi kēneņa dorba!"

Labi, puika nūguoja pi ķēneņa un lyudzja dorba. Kēneņam
beja dīzgon struodnīku, bet tai pojēme jū par molkas nesēju. Nu

dzeivuoja viņš kaidu laiku par molkas nesēju. Tad vāluok guoja

par duorzinīka paleigu.
Vīnā reitā ķēniņš izguoja pastaiguotu, redz, ka vysas uobeles

lūti skaisti duorzā zīd. Kēneņš tyulen tū mozū Jezupiņu īcēla por

lelu duorzinīku, un duorzinīku par juo paleigu.
Paīt kaids gods — dzierd, ka ar ķēniņu īt karuot rogona ar

treis golvas. Kēneņš tyulen syuta sovu kara spāku pretim, bei

karaspāks navar nilkuo padarīt. Tad kēneņš lyudz šovus znū

tus, lai īt jam paleigā. Tad kēneņa znūti sāstas uz zyrgim un

juoj uz karim. Dzierd ari itis duorzinīlks, ka ar kēneņu īt kars.

Tys duorzinīks aizīt aiz duorza un pasvelp tuo skaistā zyrgu,

pajem tū zūbinu, sāstas uz zyrga viersā un juoj uz karu. Dadzan

tūs ļaud's ari, kuri braucja uz karu. Viņš jautuoja viņim: „Kur

jyus juojat?"_
Tī atbildēja: „Uz karu!"

Viņš jīm soka: „Jyus tai rogonai nikū napadareisit. Lo-

buok atdūdīt man šovus laulības gradzynus."
Tys tyuleņ daskrīn pi rogonas kluot un nūcārt jai vysas treis

golvas. Duorzinīks sāstas savam zyrgam mugorā un juoj uz

sovu duorzu. Atbraukuši kēneņa znūti uz kēneņa pili pastuosta,

ka karš beigts. Togad vysi prīcuojas un dzīd, ka izvarēja ro-

gonu. Bet vacuokajai kēneņa meitai veira nabeja. Tāvs sacīja
jai: „Ej tu uz duorzinīku!"

Tei aizīt uz duorzinīku, vad tū uz ustobu, bet tys naīt ni par

kū. Tūmār jei jū nūvedja uz kēneņa ustobu. Tam duorzinīkam

beja lūti skaistas drēbes mugorā. Kēneņa ustobā beja daudz vīsu,

nyu kēneņš stuostīja sovim vysim vīsim, ka šuo znūti izvarēja
rogonu ar treis golvas. Tod tyulen tys duorzinīks prasēja kēne-

ņam, lai paruoda jī šovus laulības gradzynus. Tyuleņ kēnenš

jīm pīprosa, bet tīm nav gradzynu.

Duorzinīks tyuleņ izlīk uz goīda un paskaidroj, kai gradzyni
šim tyka. Kēneņš lūti aizzadusmuojuos, kam jī navarēja karuot.

Jūs tyulen padzina prūjom, bet ar jaunū znūtu dzēre boguotas
kuozas.

Piezīme. Gluži tādu pašu pasaku uzrakstījis skolotājs Fl. Ankipāns

Ludzas apr. Michalovas pagastā. P. Š.
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10. A. 532. J. Opync ā n s no 65 g. vecas V. Opync ā ne s Rēzek-

nes apr. Birzgalu pagasta Mvcānu ciemā.

Latvju kultūras kr.

Vīnā kēnestī dzeivuoja divi veči: veirs un sīva. Viņim beja

vāca ķēve. Ni sīvai beja bārnu, ni ķēvei kumeļu. Reizi vecis

nūguoja uz tuoiēju pilsātu un nūpierka uobuli. Atsagrīzās muo-

juos, jis puorgrīzja uobuli pa pusei un vīnu pusi īdevja sīvai, ūtru

ķēvei. Par kaidu laiciņu vīnā dīnā sīvai dzyma dāls un ķēvei

kumeļš. Obēji auga pa stundem un pa minūtēm, auga skaisti un

stypri. Veči atdevja dālu školā. Puisāns beja lūti gudrs un muo-

cīšonuos jam veicjās par vysim lobuok. Cyti slinki bārni pa-

vīdēja un dusmēs gribēja jū pīkaut, bet jis kam tvers aiz auss

tam auss nūst — kam aiz daguna, tam daguns nūst. Taida pui-
sāna izzaturēšonuos sacēļa pret jū na tikai cytus skolānus,
ari jūs vacuokus un rogonas. Rogonas gribēja jū nūnuovēt.

Reiz atīt rogona uz juo muoti un soka: „Jo tu nanūnuovēsi

sovu dālu, tad jis nūnuovēs tevi."

„Bet kai lai es jū nūnuovēju?" atbildēja vecīte.

Rogona jai īdūd kaidu ādamū, kuru pīsoka vecītei īdūt šo-

vam dālam, kad jis sastdīn atsagrīzīs nu školas. „Kai tikkū dāls

saēss šū ādamū, tyuliņ nūmiers."

Rogona aizīt, bet vecīte gaida, kod dāls atsagrīzīs. Atīt sast-

dīna, puisāns atīt uz sātu. īdams caur kļāvu, jis izdzierda, ka

zyrgs īsuocja stypri bttbinēt. Nikod tai zyrgs nabeja bubinējs.

Puisānam šis pasaruodījās sovaidi un jis īguoja klāvā un jautuoja:

„Kas tev, zyrgs, vajadzīgs, voi tu naesi ēdis, voi naesi dzēris."

„Na, saimnīk," atbild zyrgs, „es asmu padzēris un paēdis,
bet es bubinēju tuodēļ, ka tevi gaida nuove. Atguoja rogona uz

tavu muoti un teicja: ~.Jo tu nanūnuovēsi sova dāla, tad jis nū-

nuovēs tevi." Tova muote apsajēma tevi nūnuovēt. Rogona jai

īdevja taidu ādamū, jo tu tū apēssi, tu nūmiersi. Bet tu tuo āda-

muo naēd!"

Atsasveicynuojis ar sovu zyrgu, puisāmis īīt ustobā. Muote,

īraudzējuse dālu, īsuoc pyulētīs un gatavēt dālam kū uzkūst.

„Tu jau, dēliņ, esi par nedēļi nūvuordzis, izkaltis. Ed, kū Dīvs

ir devis, es tev asmu šū tū īguoduojuse."

Dāls atsasāst aiz golda īsuoc ēst un radz, ka jam muote dūd

taidu lobu ādamū, kaida jis vēļ nav ēdis. Puisāns naād šuo āda-

muo, bet paēdis sausu maizi, aizīt uz školu. Školā jis muocuos

vēl lobuok, ir pats pyrmais cytu vydā.

Atīt rogona uz vecīti un vaicoj: „Nu kas, voi nūnuovēji sovu

dālu?"_
„Na!" atbild vecīte, „jis nagribeja est šuo adamuo."
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„Aha, es tev sacīju, ka tevi dāls pvrmū nūnuovēs. Bet es

tev gribu paleidzēt. Adamū jis vēl varēja naēst, bet es tev dūšu

kraklu leidzlgi cvtim. Kai jis jū tikai apvilks, tvulīt nūmiers."

Rogona, atdavuse kraklu aizguoja.

Vecīte otkon gaida dālu. Atīt sastdīna, puisāns īt uz muo-

jom. Un tikai jis Dilt pi kļāva — dzierd, ja juo lobais zvrgs otkon

bubinej un bubinej vēl cīšuok.

Jis īt klāvā un vaicoj zvrgu: „Kuo tu, zvrgs, bubinej, voi tu

naesi ēdis, voi naesi dzēris?"

„Na, saiminīks, es asmu paēdis un padzēris un bubiuēju tuo-

dēl, ka tevis gaida nuove. Otkon beja pi tovas muotes rogona

un lyka tevi nūnuovēt. Jei tovai muotei īdevja taidu kraklu,
kuru kad tu apvilksi, tad tyulīt nūmiersi, bet tu to kraklu na-

velc!"

Ustobā jū sateik muote, kura īraudzējusi sovu dālu, īsuoc

vaimanuot: „Vai, mīlū dēliņ, tu esi tai nūvuordzis par nedēļis

laiku, apaudzis ar nateirību. Tev es tuodēl asmu izkurinuojuse

pierti, lai tu nūsamozguotu, un ari izšuvu jaunu kraklu. Jem,

dēliņ, velc jū un nosoj vasals!"

Dāls najem krakla, bet uz pierti aizīt ar vacū, un nūsamoz-

guojīs, apvalk tūpat pīsveidušū malnū kraklu. Pyrmdīn dāls

otkon aizīt uz školu. Tagad jau dāls un kumeļš ir pilnīgi lēli,

skaisti, stypri. Jauneklis tai gudrs, ka jam pavidej vysi školāni.

Bet aiztikt ari nikas jam nadreikst.

Uz vecīti atīt rogona un vaicoj: „Nu saki, voi nūnuovēji dālu,
voi nā?"

„Nā!" atbildēja vecīte.

„Es tev tai nūsacēju, ka jis pvrmū tevi tfiūnuovēs. Nu nikas,

pajem ari zīpu gobolu, tad jis nikai nanūsagrīzīs un nuoves izkop-
tis. Tikai verīs, atdūd, cytaidi jyusus ar veci gaida nuove." At-

davuse zīpes un pīklīdzuse, rogona aizīt.

Vecīte gaida dāla. Atīt sastdīna, jauneklis īt uz sātu. Tikai

jis pīīt pi kļāva, kai zyrgs otkon suoc bubinēt un bubinej vēl cīšuok

na kai ogruok. Jauneklis īīt klāvā un vaicoj zyrgam: „Kuo tu,

muns zyrgs, bubinej, kuo tev tryukst, voi tu naesi ēdis, vai naesi

dzēris?"

„Nā, saimnīks, es asmu paēdis un padzēris, maņ vysa pīteik,
bet es bubinēju tuodēl, ka tevis gaida nuove. Atguoja rogona un

otkon tavai muotei īdevja zīpes. Jo tu ar viņom mozguosīs, tad

tev nuove. Tu tuos zīpes tikai pajem, bet mozguotīs nasa-

mozgoj."
Jauneklis īīt ustobā un muote otkon vaimonoj un pyulējās:

„Vai dēliņ, kai tu nūvuordzis, nateirs palicis! Jem te zīpītes un

pasamozgoj, tad byus lobuok."
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Dāls pajem zīpes, bet nasamozgoj. svātdīnu,

jis otkon aizīt styprs, vasals uz skolu. Školā muocīšonuos īt vēl
lobuok. Jis palīk vēl skaistuoks un stypruoks.

Rogona otkon īt uz vecīti un vaicoj: „Nu, voi dālu nūnuovēji
voi nā?"

„Nā!" atbild vecīte, „jis ar tuom zīpem nagribēja mozguotīs."

„Redz, es sacīju, ka jyusus dāls pyrms nūnuovēs, nakai jyus

jū. Tagad gon es zynu, 'kas jū gluob. Tū vysu dora jyusu zyrgs,

kas baruojas klāvā. Zyrgs jam izstuosta vysus jyusu nūdūmus.

Tuodēl, lai varātu nūnuovēt jū, pyrms vajadzīgs nūnuovēt zyrgu."

„Bet kai lai es jū nūnuovēju? Jis naatlaus sovu zyrgu nū-

nuovēt," atbild vecīte."

„Es tevi pamuocīšu!" rogona teicja: „Tu palīc slvma un guli

gultā. Tovs veirs lai sēd pi tovas pīgalvis. Kad atīs jis, tad

pastuosti, ka asi cīši navasala un ka uorsts ir teicis, ka šū navc-

selību var izzuolēt tikai ar tū, ka dzeivam zyrgam izrautuo sirds

tyktu uzvuorēta un dūta slymajai. Jis jau puoruok jyusus žāloj,
lai līgtu zyrga sirdi sovai muotei, juos veselības dēl."

Kai sacīts, tai izdarīts. Atīt sastdīna. Jauneklis īt uz muo-

jom. Jis vēl nadaguojis leidz klāvam, pa lelu gobolu dzierd,
kai juo zyrgs īsuoc stypri bubinēt, stypruok nakai pyrmuos rei-

zes. Pīguojis pī kļāva, jis īīt īškā un vaicoj zyrgam: „Kuo tu,

muns zyrgs, bubinej?"
Utni atbild jam zyrgs vēl skumīguok nakai cytom reizēm:

„Es asmu lelas nalaimes nūspīsts, kura myusus obējus gaida.

Rogona atguojuse izstuostīja tovai muotei, ka tevi gluobt paleidzu

es, un lai tevi nūnuovētu, vajadzīgs pyrms nūnuovēt mani. Lai

šū izdarītu, jei pīmuocīja tovu muoti, lai jei apsamatas par slyinu,

un tik slymu, ka itkai nedreikstātu nu gultas pasacelt. Lai jei

palyktu vasaļa, vajadzīga dzeivam zyrgatn izrautuo sirds. Ar

šū jei grib nūnuovēt mani, pēc tam ari tevi. Redzi, saimnīks,

myusus obējus gaida nuove. Tev juodora, kū es tev teikšu. Kad

tu īīsi ustobā un redzēsi muoti uz nuoves gultas, kura lyugs tevi

munu sirdi, tad tu palyudz, lai tev pēdējā reizi atlaun uz manis

apjuot treis reizes ap sovu muoju vysā vacūs tāvu bruņotā ap-

ģērbā. Tu tad pajem sodlus, īmuovus vacuo tāva zūbynu, jī
tev tū atļaus. Sasadluo mani, apģērb sev bruņi, apjuoj divi rei-

zes ap sovu muoju, tad pīej pi ganku [izejas] un atsasveicynoj
ar sovim vacuokim un pasateic jīm par labu audzynuošonu. Pēc

tam īlein man pa vīnu ausi vydā, pa ūtru uorā un mēs aizjuosim

stypri, vasali."

Kai sacīts, tai izdarīts. Kad jauneklis īguoja ustobā, jis atriīd

muoti gulāt navasalu. Tāvs osoruos sēdēja pi juos gultas. Vacī

runuoja, kai beja rogona lykuse. Nūsaklausījīs vacuokū, dāls ru-

nuoja: „Mīlī vacuoki, es tai cīši mīluoju sovu skaistū zyrgu un
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tagad man ar viņu ir juosaškir. Atlaunīt pēdējū reizi vacuos tāva

bruņuos apjuot ap sovu sātu, tad es jau ar vacūs tāvu zūbynu iz-

grīzšu jam sirdi."

Veči atļuovja šovam dālam šū darīt. Sasadluojis uztvcamū

zyrgu, jauneklis apjuoja divi reizes ap muoju un tad, pīguojis pi

ganku, atsasveicynuoja ar vacuokim. Jis īleida pa vīnu ausi vydā,

pa ūtru uorā, palyka vēl dailuoks un stypruoks. Tad izzasēdīs

sadlūs un aizzalaidēs prūjom, tai kai nivīns naredzēja un nadzier-

dēja.

Ilgi skrēja viņi augšuok tyuču zamuok zvaigžņu, koleidz bei-

guos nūsalaidja lelūs klonūs. Tai jī ilgi dzeivuoja šimūs klonūs.

Puorgulējis kaidu nakti, jauneklis pasamūda un aizguoja ma-

klātu kaidu dzeivuotuoju. Ilgi jis guoja, koleidz beiguos tyka lelā

pilsātā, kur jis sev dabuoja dorbu un ēdīnu.

Bet reizi, kad jis reitā guoja uz dorbu, īraudzēja skumīgu pil-
sātu. Vyss beja nūkluots ar mainu drēbi, vysi ļaudis beja sku-

mīgi. Jauinieklis izdzierda, ka pilsāta skumīga tuodēl, ka kēneņš
reitā vad sovu vacuokū meitu uz tyltu čyuskom apāstu. Tai jau
beja juodora, lai gan kēneņam lūti žāl beja sovu meitu. Jis sūlēja

tam, kas izsorguos juo meitu, daudzi monta, pus kēnestis. Dzier-

dēja, ka sorguot izzasaucīs tikai vīns kēneņa dāls, kurs gribēja

precēt šū kēneņa meitu.

Atguoja uz klonim, jauneklis vysu šū izstuostīja šovam zyr-

gam. Bet pats beja skumīgs. īraudzējis saimnīku skumīgu, zyrgs

sacīja: „Nabādoj, saimnīks, ej un mīrīgi atdusi. Reits byus gu-

druoks par vokoru." Reitā septiņttos stundēs zyrgs izmūdynoj
saimnīku.

Jauneklis īlein pa vīnu ausi īkšā, pa ūtru uorā un puorsavērš
vēj Par daiļuoku un stypruoku veiru, un sēdīs uz zyrga, aizskrīn

uz tyltu. Ar saules lāku kēneņš jau gatavējas aizvest sovu va-

cuokū meitu uz tyltu čyuskai. Tyka sajyugti četri zyrgi, kuri

beja nūkluoti ar malninm dečim, ari vysas muojas beja maini kruo-

suotas. Kēneņa meitu pavadīja ar muzyku, skumīgu maršu. Uz

tylta jū atstuoja vīnu, jo kēneņa dāls ar sorgim, kuri beja apsa-

jemušīs sorguot, beja saleiduši pa kuorklim. Uz klajuma kaidā

attuolumā stuovēja tikai vīnkuorši karaveiri. Šimā laikā tyltam
tyvuojas myusu varūnis. Radzādams, ka vysi sorgi ir nūsasiā-

puši kryumūs, jis devjās tur. Kam cierš vīnu reizi ar puotogu,

tam sveita cauri; kam cierš divi reizes, tam uoda cauri. Pats

jis pīīt pi kēneņa meitas, sasasveicinuojas un īsuoc gaidīt čyuskas.
Par nalelu laiciņu jī izdzierd, ka zeme vīn reib, kai čyuska

skrīn. Bet vēl par verstu jei jau klyup pi zemes. Paklyupuse

jei runoj tai: „Kas te dreikst pret monim karuot? Es zynu, ka ir

styprinīks, kurs ar manim varātu spākuotīs, bet tys ir tuoli cytuos
moluos."
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Tad čvuska ceļas un laižas uz kēneņa meitu, lai apreitu
dzeivu. Storp jaunekli un čvusku īzasuoc brīsmīgs kars. Ilgi jī

ceinījas, jau zaudē spāku. Bet jaunekļam lūbās atcierst tikai

vīnu golvu, palīk vēļ divējas. Jī svtās tuoluok, ka gaiss jaucās

ar zemi. Sajēmis lelu spāku, jis nūeierš ūtru čyuskas golvu. Pa-

līk vēl vīna, un jī spākuojas vēļ stypruok, ka vysaņleik aptymst

nu lelu putekļu. Jis pajem parūcīguok vacuo tāva zūbynu un ar

lelu spāku atcierš trešū golvu, bet atcierstuos vītā izaug jauna.

Tikai divpadsmitā reizē atcierstas golvas vītāpārsuruodagunīguos

mēles, kuras izzūd palnūs. Tai styprinīks uzvar treju golvu čvu-

sku un izgluob kēneņa meitu.

Ilgi lyudzās kēneņa meita, lai jis brauc jai leidza, juo tāvs jū

apbēršis ar zaltu un atdūšis puskēnestis, bet styprinīks nabraucja.

Atciertis vysoin trejom golvom mēles un atvēlis milzīgu akmeni,

jis nuglobuoja juos zam tuo akmeņa lin pats aizguoja uz klonim,
kur gulēja treis dīnas un treis naktis.

Kai tikai tyltu atstuoja styprinīks, ķēniņa dāls pīskrējis pi

čyuskas, ilgi vēļ šaudīja un kopuoja jū ar zūbynu. Beiguos jis

pībaidīja kēneņa meitu, lai jei runuotu, ka jis jū izgluobja. Tai jī

ar vysim sovlm viersnīkim aizbraucja uz kēneņu gavilādami un

prīcādamīs.
Par kaidu laiku styprinīks otkon atīt skumīgs uz klonim pi

zyrga.

„Kas tev, saimnīk, kait?" jautoj zvrgs.

„Kai man nabāduot?" atbild jauneklis, „jo reitu kēneņš vad

čyuskai uz tyltu sovu vyduskū meitu. Vysa pilsāta vīnuos bā-

duos. Kēneņš gluobējam izsūlējis daudz monta: sovu meitu par

sīvu un pus kēnesti. Atsasaucīs otkon tikai vīns kēneņa dāls."

„Naskumsti, nabādoj!" atbild zyrgs. „Ej atdusi, reits bvus

gudruoks par vokoru."

Jauneklis nūīt gulātu, bet zyrgs stuojas uz vakts.

Reitā septiņuos zyrgs izmūdynoj jaunekli. Jis pa vīnu ausi

īkšā, pa ūtru uorā un palīk vēl skaistuoks un stypruoks. Paņē-

mis zūbyniu un īsasēdīs sadlūs, jis aizskrīn uz tyltu. Šimā reitā

piļsāta beja nūgrimuse vēļ leluokuos skumēs. Kēneņš vedja sovu

vyduskū meitu čyuskai uz tyltu. Uz tylta kēneņš meitu atstuoja

vīnu, jo vysi sorgi beja saleiduši kryumūs, tikai tuolumā uz kla-

juma stuovēja karaveiri. Styprinīks īraudzējis sorgus kryumūs,

devjās tur: kam dūd ar puotogu vīnu reizi, tam sveita cauri; kam

syt ūtru reizi, tam uoda cauri. Jis pūt pī kēneņa meitas, un pa-

zemīgi sasasveicynuojis, īsuoc gaidīt čyusku.
Par divi versti jau dzieržams, kai čyuska ar sešom golvom

skrīn, ka zeme reib. Vērsta tuolumā čyuska klyup pi zemes un

runoj tai: „Kas ar manim te dreikst spākuotīs. Es zynu :ir lels

styprinīks, bet jis dzeivoj tuoli cytuos moluos."
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Čvuska jau dūdās kēneņa meitai viersā, lai dzeivu apāstu.
Izasuoka brīsmīga kaušonuos. Divējas golvas jau tyka at-

cierstas, kad styprinīks jou beja nūkusis. Kad nūcierta pīktū

golvu, obējim jau spāki guoja uz zudumu. Jaunekļam beja gryuši

atsapyust. Bet styprinīks tūmār spākuojās un vēl ar leluoku

sporu un čyuska jou zaudēja sastū golvu, bet juos vītā izauga vēl

jauna. Tikai pēc divpadsmituos golvas čyuska nūsakratījās un

nūbeidzuos. Jauneklis atcierta vysom golvom mēles un nūglo-

buoja zam akmeņa. Ilgi kēneņa meita lyudzja jū braukt ar jū uz

kēneņu, bet jis atsacīja, um uzsēdīs uz zyrga, otkon aizskrēja uz

klonim, kur jis aizmyga ar styprinīka mīgu.

Kad aizjuoja styprinīks, atguoja kēneņa dāls, kurs apsajēmja

sorguot, un pīskrējis pi čyuskas ilgi vēļ kopuoja un meja jū zam

kuojam. Pēc tam pībaidējis kēneņa meitu runuot, ka tikai jis jū

izgluobis prīcuodamīs un spālādami aizbraucja pi kēneņa.

Reiz otkon jauneklis skumīgs atsagrīž pi sova zyrga klonūs.

„Kuo tu, saimnīks, taids skumīgs, kas tev kait?" vaicoj jam

zyrgs.

„Kai man nabaduot?" atbildēja jauneklis. „Vysa pilsata
sleikst osoruos. Reitu kēneņš vad uz tyltu čyuskai sovu jau-
nuokū meitu, pošu skaistuokū vysā kēnestī. Kēneņš gluobējam
ir izsūlējis vysu kēnesti un sovu meitu par sīvu. Bet vysuos kē-

nestīs atsaroduos tikai vīns kēneņa dāls, kurs apsajēmja sorguot
šū skaistuli.'

„Nabāduoj, saimnīks! Ej lobuok atdusi. Reits gudruoks par

vokoru."

Jauneklis atsagulst, bet zyrgs stuojas uz vakts. Reitā septi-

ņuos jis izmūdynoj saimnīku. Jauneklis īlein pa vīnu ausi vydā,

pa ūtru uorā un palīk vēl stypruoks un skaistuoks. Pajēmis vacuo

tāva zūbynu un īzasēdis sadlūs, jis aizskrīn uz tyltu.

Vēl ar leluokom bādom pavadēja kēneņš sovu jaunuokū
meitu. Uz tylta kēneņa meitu atstuoja vīnu, jo vysi sorguotuoji

tyulīt nūsaslēpja kryumūs, un tikai karaveiri tur tuoluok stuovēja

klajumā. Tymā laikā uz tylta nūsalaidja jauneklis styprinīks.
īraudzējis sorgus kryumūs, jis devjās tur: kuram cierta ar puo-

togu vīnu reizi, tam sveita cauri; kuram ūtru reizi, tam uoda

cauri. Jis sasasveicynuoja ar kēneņa meitu un īsuocja gaidīt

čyusku. Jau treju verstu tuolumā beja sadzieržama čyuskas
skrīšana. Divēju verstu tuolumā čyuska klyupa pi zemes un ru-

noja tai: „Kas te dreikst ar mani spākuotīs? Es zynu styprinīku,
bet tys ir juolejuos moluos."

Pasacaluse jei laidās uz tū vītu, kur atsaroda kēneņa meita,

lai jū nūreitu dzeivu. Isasuocja lela spākuošonuos. Zeme juka
ar gaisu, vvsapleik reibēt reibēja. Šai čyuskai beja divpadsmit

golvu. Nu juos šņuokšonas kūki lūcējās kai vātrī. Ilgi jī ceinē-
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juos, cikom beiguos ar smogim ciertīnim stvprinīks nanūcierta

pēdējuos četras golvas. Bet pēdēju četru golvu vītā izauga otkon

četras. Kad beiguos stvprinīks divpadsmitā reizi nūcierta šuos

četras golvas, tad tikai čvuska aizzakruocja uu salyma pi zemes.

Apciertis čyuskas mēles, jis juos globuoja zam tuo pat akmeņa,
kur agruok globuoja, un pats pīguoja pi skaistuos kēneņa meitas.

Ilgi lyudzjās kēneņa meita un prasīja jū braukt pi kēneņa,

bet tikai beiguos jis pīkrita. Kēneņš beja sagatavuojis lelu bo-

guotu maltīti. Cikom jī atsagrīzjās pi kēneņa, tur jau beja sa-

braukuši treis kēneņu dāli un gavilēja sovu uzvaru. Kēneņš ap-

sūlēja jīm sovas meitas un daudz monta. Tikai ar styprinīka at-

braukšonu jī palyka skumīguoki, bet pasadūt nagribēja. Jī pīru-

nuoja kēneņu, lai gon vysas juo meitas līcynuoja, ka gluobējs ir

šis jauneklis styr>rinīks. Pēdējā brīdī, kad jau kēneņš gribēja dūt

sovu svētību sovom meitom ar kēneņa dālim, jauneklis uzrunuoja

kēneņu: „Atlaunīt, kēneņ, es gribātu redzēt, ar kū šī varūņi va-

rāru aplīcynuot, ka jī izgluobja jyusu dailuos meitas. Bet es tū

varu, jo atlaunīt, pīruodīt tyulīt."
Tad jī vysi guoja uz tū milžu akmeni, kur jauneklis beja glo-

buojis čyusku mēles un tuos paruodīja kēneņam. Tas kēneņš

padzyna tūs kēneņa dālus, kuri caur maiim gribēja īgyut juo mei-

tas. Bet styprinīkam atdevja vysu sovu kēnesti uu sovu jaunuokū

meitu.

11. A. 532. Pogu Jānis, Bechmani s, Bramberģē. LP, V,
238 (116, 1).

Reiz bija bārenītis, vārdā Pastarītis. Tas ganīja govis — rai-

baļas, ziedaļas, baltmugures — ozola birzes malā un katru dienu

dziedāja tik līksmi, ka tiešām ko paklausīties. Reizi pats ķēniņš,

gar birzes malu staigādams, piesauc Pastarīti klāt un saka tā:

„Tu esi savāds puika, tik jauki dziedādams. — Ilgi te izklausījos,
tādi mau patīk, nāc tādēļ man līdz, iecelšu tevi par zirgu kopēju. 1 '

Labi. Pastarītis aiziet. Un jau itin īsā laikā ķēniņš apmāna,

kas par varenu zirgu kopēju īsti tagad viņam ir, jo ik Pastarītis

parādās, ik zirgi bubina vien, ik izdzen ganos, ik zviegdami riņķo

ap viņu. Ķēniņš, zināms, tad arī glaudīt glauda savu Pastarīti

un vēl apdāvina sacīdams: „Tu māki gan izbēdāt. Še tādēļ viens

kumeļš no manas kara ķēves, audzini to sev par jājamo zirgu!"

Vai akls! bet kas tas arī bij par kumeļu! Viscaur sudraba

lāsām un ugunis, kas ugunis.
Bet tur ķēniņa pilī bij pavāriene, nejauka ragana; tai skauž,

ka Pastarim tāds kumeļš, jārauga sariebt. Un ko domāt? leblā-

dējusi ķēniņam, Pastarītis esot lielījies ar savu kumeļu tādu mai-
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zes kukuli gādāt, kas nekad neuoēdams: cik riecienu vienā galā
nogriežot, tik otrā galā pie gadoties.

„Vai prāts! tad ir gan," ķēniņš domā un tūliņ uzplijas Pasta-
rītim: „Apžēlojies, dēls, gādā man to maizes kukuli, gādā maizes

kukuli!"

Pastarītis skaidri nobāl: kur tādu ņemt? Un aiziet stallī bē-

dāties. Te kara ķēve iebubinās: „Ko skumsti? Izsaki!"

Jā, to un to ķēniņš pavēlējis, kas to spēšot.

„Nemulķojies nemaz, niekalbīti! Paņem tikai balto nūju

ače, tepat kaktā — iesit savam jājamam kumeļam, gan tas pa-

teiks."

Pastarītis iesit ar nūju kumeļam pa lāsaino muguru. Kumeļš
saka: „Zinu, zinu! Sedlo zelta sedlus, mauc sudraba iemauktus,

ņem balto nūju un sēdies man mugurā! Tikai ja tilti kur gadās,
nerausti pavadu neko, citādi iekļūsim piķa uguimīs."

Un nu Pastarītis aizjāja kā zibins lepnajā kumeļā. Jāja, jāta —

uz reizi gadās ceļā uguns upe, kur piķis dega un krasta malā liela

čūska tiltu sargā. Pastarītis palaiž pavadu itin ļeukanu un tilts

nodimd vien — kumeļš jau pāri. Čūska nedabūja ne apskatīties.
Bet otrpus upes, tilta galā redz glītu mājiņu. Te jātnieks domā

atpūsties. Kumeļu nu palaiž zālē un pats piedauza ar balto nūju
mājiņas durvim. Durvis atveras pašas, un skat to laimi! — tur-

pat uz galda stāv meklētais maizes kukulis. Ko vairāk? Jem

kukuli padusē un laiž atpakaļ; bet čūska tikai nošņācās vien šiem

aiz muguras. Ķēniņš par kukuli priecīgs bez gala un nu iemīlēja
Pastarīti vēl jo vairāk.

Bet nedēļu vēlāk ragana atkal iečukstējusi ķēniņam, ka Pa-

starītis lielījies ar savu kumeļu tādu dzērienu muciņu pārnest, kas

neizlejama: cik nodzerot, tik pieronoties. Ķēniņš gaisā: ,Pastari,

dēls, gādā to dzērienu muciņu, gādā dzērienu muciņu!"
Pastarītis skaidri nobāl: bet kara ķēve sarāj: „Vai prasīsi

kumeļam, ko īgsti vēl!"

Un tā arī tūliņ ar nūju kumeļam klāt, sedli mugurā, iemaukti

galvā un prom viņpus piķa upes. Jā — līdz piebungā ar nūju

mājiņas durvim — durvis pašas atveras, un skat, turpat uz galda
dzērienu muciņa jau gaida. Nu jāj, ko māk, atpakaļ, bet čūska

šoreiz nošņācās vēl dusmīgāki šiem aiz muguras. Mājā ķēniņš
smaida vien, muciņu dabūjis, un iemīl Pastarīti vēl vairāk.

Tomēr, vai skauģim miers? Necik ilgi — ragana iemelsusi

ķēniņam, ka Pastarītis lielījies tādas kokles gādāt, kas pašas ko-

klējas. Ķēniņš gaisā: „Pastari, dēls, gādā man kokles, gādā man

kokles!"

Pastarītis skaidri nobāl; bet ķeve rajas: „Ko īgsti atkal vai

prasīsi kumeļam!"



114

Tūliņ arī Pastarītis ar nūju kumeļam klāt, sedli mugurā,

iemaukti galvā un prom viņpus piķa upes. Līdz piedauza mā-

jiņas durvim — durvis pašas atveras, un skat, turpat uz galda
stāv kokles. Bet tikko koklēm pirkstus pieliek — sāk šīs koklēt,
lai plīst, un piķa upes čūska tagad tīri ārprātā, cik nikna: gan

staipās, gan ritinās, gan šņāc un nemaz negrib kumeļu vairs at-

pakaļ laist. Bet Pastarītis nosviež pavadu itin ļenkainu un ku-

meļš, uz labu laimi, stieps tiltam pāri. Gandrīz, gandrīz turpat

jau malā, te apskatās, čūska atrāvusi tiltu no krasta; bet skrējienā

kumeļš nevar vairs noturēties: lēks plaisai pāri, kas tur ir ir.

Bet tik sparīgā lēcienā Pastarītis nozveļas no muguras un aiz-

sviežas krastā lielu gabalu ar visām koklēm; tikai lāsainam ku-

meļam kraukt! atsitas priekškājas pret krastu un tā klupdams,
krizdams atsprāgst upē atpakaļ, ka novārās vien. Šis gan pie-
skrien glābt, kur tu izglābsi, kad sen jau dibenā? Neko darīt —

iet žēlodamies kājām mājā. Pēc tāda pusgada pārronas arī; bet

kokles vēl tagad koklē: ķēniņš patlaban aizgājis ar kara ķēvi

tālā karā un ķēniņiene ar raganu tagad tie valdītāji, kamēr pār-

radīsies.

Vakarā ķēniņiene aicina Pastarīti vakariņās, būšot labi pa-

mielot par tik varenām koklēm. Bet ragana slepus pielikusi ēdie-

nam miega zāles. Pastarītis ēd ēd, te piepēži slīgst no sēdekļa

un aizmieg. Ķēniņiene sabīstas: kas noticis? Bet ragana vei-

kliem vārdiem iestāsta: Pastarītis garajā ceļā esot izbadējies,
Pastarītis pārēdies. Pastarītis nomiris; jāsteidzot tikai paglabāt,
kamēr vēl dienas gaisma. Un saulei noejot, ragana pagrāba aiz-

migušo un iesvieda dziļā apakšzemes caurumā, lielai čūskai par

ēsmu.

Otrā dienā Pastarītis atmožas un brīnās: „Kas, jupis, tā par

vietu? Vienā pusē līķi, otrā čūskas."

Izbailēs nabadziņš cita padoma nezin: sāk vaimanāt, lai pa-

līdz. Čūska nevar troksni paciest: pielien tuvāk ierunāties, kā-

dēļ te iemests ? Kas par ļaundari esot?

Viņš neesot ļaundaris! Nezinot arī, kā te ieticis, kā ne. Va-

kar vēl pārnesis kokles ķēniņam, viņpus piķa upes un šodien jā-
smokot te.

„At tā, tad tu esi tas kokļu nesējs! Nu labi! tad sakapā divus

līķus smalkos gabaliņos, sabāz gaļu kabatās un kāpi man mu-

gurā — es izlīdzēšu."

Pastarītis mudīgi sakapā līķus, sabāž kabatās un kāpj čūskai

mugurā. Šī paceļas gaisā un aiziet, ka zib vien; laižoties tikai
bieži vien uzsauc: „lemeti man mutē gabaliņu līķu gaļas, lai ne-

nogurstu!"

Jāj, jāj —uz reizi sāk aptrūkt līķu gaļas. Ko nu? Čūska

prasa uzprasīdama un šim nav! Neko darīt — griež pats sev
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kājām ikrus ārā un baro ar tiem pašiem. Bet patlaban čūska

laižas caur sudraba mežu; Pastarītis nolauž trīs sudraba rīk-

stītes un pieglabā. Pa brītiņam nāk zelta mežs; Pastarītis no-

lauž trīs zelta rīktītcs un pieglabā. Pa brītiņam nāk dimanta

mežs; Pastarītis nolauž trīs dimanta rīkstītes un pieglabā. Vēl

pa brītiņam nāk liels klajums, klajumam otrā pusē dzidrs avots;

pie avota čūska apstājas, sacīdama: „Sasien sudraba, zelta un

dimanta rīkstes slotiņā, mērc avotā un izper ar tām savas kājas,
tad ikri ataugs."

Labi. Šis tā dara, un re, kājas veselas!

No rīta, saulei lecot, Pastarītis brīnodamies ierauga vēl

avota malā māju. Kur par nakti gadījusies, kur ne? leiet mājā —

visas lietas būtu, tikai krāsns trūkst. Čūska saka: „Ko brīnies?

Mini tagad, kādai krāsnij te jābūt: vai māla, vai dzelzs? Ja uz-

minēsi, būs labi, ja ne — abiem nelabi."

Pastarītis domā, domā; beidzot sacīs uz labu laimi: „Dzelzs!"

„Uzmimēji! Tas labi! Bet tagad gaidīsim rītu."

No rīta ieiet mājā — dzelzs krāsns gadījusies. Čūska saka:

„Cērt tagad trīs dienas malku un nokurini krāsni gluži sarkanu.

Tad paņem mani pa vidu, iesvied krāsnī un aizcērt durvis; bet

nelaid, ja grabinos, ārā, lai kas."

Labi. Pastarītis nokurina krāsni itin sarkanu, iemet čūsku un

aizcērt durvis. Bet čūska sāk pa iekšpusi vaimanāt, lūgdamās:
lai apžēlojoties, lai laižot ārā, lai laižot ārā! Pastarītis, nevarē-

dams paciest tādas vaimanas, aizbēg lielā gabalā; tomēr čūskas

vārdi ir tur panāk viņu. Gan aizbāž ausis, gan nogulas zālē, bet

kā ir, tā ir ausīs; beidzot nosedz galvu, kā varēdams, un tad

varēja kautcik apnesties.
Tā gulšņādams, Pastarītis bij piemidzis; tikai pret rīta laiku

atmodās un tūliņ, zināms, steidzās mudīgi vien krāsni paskatīties.
Aiziet krāsns atdzisusi. Attaisa durvis, rauga pelnus — kas

tas? — uzķer cilvēka roku. Parušina vēl: gadās viss cilvēks,
bet nedzīvs un pavisam pelnaiņš. Neko darīt — nesīs pie avota

pelnus nomazgāt un ar sudraba, zelta, dimanta slotiņu labi no-

berzt. Berž, berž —te paskatās: nedzīvās miesas sāks, vadzi,

kustēties. Paberž vēl, jau atdarās acis; bet tai pašā acumirklī

berztais arī nozūd kā ūdenī. Nu tu brīnumi! Vai spoks bijis, vai

kas? Nevar saprast. Bet ko tik ilgi tur gudrot? Kas noticis,
noticis

— labāk liekas garšļaukus un gul nost.

Bet otrā rītā, saulei lecot, viens modina šo augšā. Šis pa-

plenž miegainās acis un tīri sabīstas; tas pats vakarējais, berztais,

spoks stāv pie galvas; bet apskatās labi — nav vairs spoks:
daiļa, daiļa ķēniņa meita, tīrā zeltā ģērbusies. Meita saka:

„
Va-

kar izmuku! Biju pie tēva — apģērbos. Esmu ķēniņa meita,
ko burvis nobūra par čūsku apakšzemē. Tu mani izglābi; še
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tādēļ mans melnais zirgs — are, tepat stāv piesiets! — un šitais

krekls. Zirgam katrs solis jūdzi garš un krekls atkal neļaus tevi

iebrucēt, lai diezin kādiem asumiem grieztu, vai cirstu."

Pastarītis prieka pilns patencina par dāvanām un bildina vēl

šo par līgavu. Labi! Šī mierā. Un nu norunā ctrā gadā kāzas

svinēt, un tad izšķiras: līgava pāriet pie tēva, Pastarītis lec mel-

najam mugurā un jāj veco ķēniņu apraudzīt, vai vienreiz nebūs

no kara mājā. Ar melno, zināms, ilgi nebija jājāj, kur katrs solis

jūdzi garš, tad jau sekas. Vēl nebij ne labi vakars — jau klāt!

Un par laimi ķēniņš bija gan tagad no kara mājā un pats vēl iz-

nāca pretim; bet nepazina Pastarīti vairs — are, Pastarītim ra-

gainas krekls mugurā, pavisam svešā izskatā. Tomēr ragana, tā

gan pazinusi; tūliņ piebiksta ķēniņam, lai mudīgi nākot iekšā.

Tas esot jājis viņu kaut, par ko gan tāds krekls mugurā, kas ne ar

asāko zobiņu pārcērtams. Bet ja par varu gribot naktsmāju tā-

dam dot, lai tad guldinot labi siltā istabā, kur neiespējams ar

kreklu gulēt. Naktī, kad gulētājs kreklu būs novilcis, tad varē-

šot neģēlim galvu nocirst un tikšot no nelaimes vaļā.
Ko ķēniņš, nabadziņš, zin? Dara arī, kā ragana izmāca, no -

kauj Pastarīti un atdod raganai aprakt, kā pieklājas. Bet ragana

sakapā Pastarīša miesas sīkos gabalos, samet maisā, iedzen mel-

najam jājamam zirgam tapu pierē, pakarina maisu tapas galā un

izdzen pa vārtiem, lai iet, kur grib. Melnais sāpēs skrien trakāk

par viesuli un necik ilgi — pie Pastarīša līgavas atpakaļ! Līgava

ierauga melno bez jājēja, ar tapu pierē, ar maisiņu galā un tūliņ

noprot, kas noticis. Nu nabadzīte steidz, nu ved zirgu pie avota,

izrauj tapu, nolauž no dimanta, zelta un sudraba slotiņas zariņu,
no zariņa noplūc lapiņu un uzlipina to tapas rētai, lai asinis nete-

cētu. Tad paper ar slotiņu, un re, zirgs vesels — balta dimanta

zīme vien paliek pierē tai vitā, kur lapiņa lipināta. Beidzot ņem

pašu Pastarīti saglābt, saliek miesas gabalus vienu pie otra, pār-

laista ar avota dzidro ūdeni un tikai per ar zelta, sudraba un di-

manta slotiņu. Per, per — uz reizi Pastarītis vesels kā rutks.

Tos priekus abiem! Nemaz izteikt.

Bet otrā dienā Pastarītis lec melnajam mugurā un jāj pie
sava ķēniņa raganu nobeigt. Ķēniņš patlabani cērt Pastarīša no-

kaltušo ābeli; bet viena skaida pārlec šīpus dārza žoga. Pasta-

rītis paķer skaidu un iemet dīķī. Tūliņ no skaidas gadās dimanta

pīļu tēviņš un plunčojas kā negudrs. Ragana pamanījusi spožo
trakuli dīķī, bridīs klāt saķert; bet pīļu tēviņa knāblis izaug par

garu, garu, spožu, spožu zobiņu un nodur raganu.

Tagad Pastarītis pielabina pīļu tēviņu un smiedamies jāj pie
piķa upes, kur toreiz lāsainais kumeļš slīcis. Tur pīļu tēviņš no-

laižas dibinā un izzvejo kumeļu krastā. Pastarītis atkal mudīgi

mudīgi aizjāj pēc sudraba, zelta un dimanta slotiņas, samērc labi
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slapju avotā un steidz pa kaklu, pa galvu atpakaļ pie piķa upes
lāsaino kumeļu izpērt Kur jājot daža pile no slotiņas izpil, tur

ronas dzīva svētība. Per, per — te itin ātri lāsainais izlec kājās

nozviegdamies. Pēc tā darba Pastarītis gavilēdams aulekšo pie

līgavas, uzsēdina sirmam kumeļam mugurā; pats atkal melnajam
un tad pa abiem jāj Pastarīša ķēniņam rādīties. Tagad ķēniņš
īsti atvēra acis, ko viņa zirgu kopējs visu izdarījis; tikai rūgti

nožēlo, ka klausījis raganas mēlei. Ķēniņš nu arī sedlo kara ķēvi

un jāj līdz pie Pastarīša līgavas tēva, otrā ķēniņa pilī, jaunajam

pārim kāzās.

12. A. 532. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

Dzīvoja vīrs ar sievu un viņiem bija viens dēls. Māte no-

mira agri, pamezdama dēlu par mazu bērnu. Pēc sievas nāves

vīrs drīz apprecējās ar citu sievu, kas bija ragana un pavisam

neieredzēja vīra mazo dotu. Vienā dienā ragana gribēja bērnu

nonāvēt. Viņa piebēra tējā nāvīgas zāles un gribēja dot tās vi-

ņam iedzert. Zēns, nākdams no skolas, iegāja vispirms pie sava

zirdziņa, kas stāvēja stallī. Zirdziņš izstāstīja puikam; „Ragana

gribot tevi nonāvēt ar nāvīgām zālēm, kuras viņa tev dos dzert."

Zēns, to dzirdēdams, loti pateicās savam zirdziņam un ne-

dzēra tējas. Otrā dienā ragana paņem tādu kreklu, kuru kad uz-

vilks mugurā, tūlīt būs cilvēks beigts. Zēns, otrā dienā nākdams

no skolas, atkal papriekšu aizgājis pie sava zirdziņa. Tas viņam
atkal visu izstāstīja: „Tu nevelc to kreklu, ko tev dos ragana,

jo tad tu uzreiz būsi beigts."

Zēns, to zinādams, neņēma no raganas kreklu. Ragana nu

redz, ka zēns zina visu to lietu. Tad viņa aiziet pie zīlnieces, lai

viņai pateiktu, kas ir tas zinātājs, kas zēnam visu izstāsta. Zīl-

niece nu arī pastāsta. Ragana, atnākusi uz māju, grib nobeigt
zēna zirdziņu, kas tam visu izstātījis.

Zēns, nākdams no skolas, trešā dienā aiziet tūlīt pie zirdziņa,

kas tam atkal izstāsta: „Mani imi grib nosist."

Tad zēns paņēma sev ēdienu un aizbēga ar savu zirdziņu,

dodamies tālu pasaulē. Viņš jāja, jāja — piejāja pie viena liela

meža. Viņš nu jāja tur pa vienu celiņu uz priekšu. Piejādams

pie vienas mazas mājiņas, kas stāv uz vistas kājas, zēns nolec

no zirga un iet iekšā, lai apskatītos, kas tur iekšā ir. legājis redz:

pie galda sēd velni un skaita zeltu. Zelta viņiem ir tik daudz,

ka viņi nevar tikt ar to galā. Zēns, to redzēdams, palika par

daudz mantkārīgs un nu arī gribēja dabūt kādu mazu kastīti

zelta. Viņš pārdomā: „Vajaga aiziet pie zirdziņa un ar viņu ap-

runāties, kā to varētu labāk dabūt."
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Zirdziņš atbild zēnam: ~Paliksrm mes šeit par nakti un tad

es dabūšu zināt, kur viņi to zeltu liek."

Tā arī notika. Zēns aizgāja lūgt velnu: „Vai nevarētu pie
jums pārgulēt?"

Velns pateica: „Labi, varēs gan!"

Atnāca vakars. Velni zeltu bija nolikuši zem mājiņas pa-

grabā un ar atsdēgām aizslēguši. Nakti velni aizskrēja kautkur

medībās, bet pa to laiku zēns paņēma atslēgas un atslēdza pa-

grabu. Redz: tur loti daudz zelta, veseli kalni, un arī visādu

dārgu mantu. Tad viņš paņem un sajūdz visus velna zirgus,
piekrauj veselus vezumus zelta un tad brauc projām.

Aizbraucis loti tālu no velna mājiņas, viņš aptur zirgus un

klausās, vai neskrien velni pakal. Drīz zeme vien jau rīb no

velnu skriešanas. Zēnam palika bailes un viņš prasa savam

zirdziņam: „Ko man darīt, lai velni nepanāktu?"

Zirdziņš saka: „Mēs laidīsim tik velna zirgiem skriet pilnā
spēkā. Tad viņi mūs nekad nepanāks."

Tā arī izdarīja. Zēns kā uzcirta velna zirgiem ar pātagu,

viņi tūliņ sāka skriet tik ātri, ka zēna vairs velni nevarēja pa-

nākt. Zēns aizbrauca uz vienu svešu zemi, tur nopirka veselu

valsti un dzīvoja loti bagāti.

13. A. 532. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP, 11, 22 (13).

Reiz kāds saimnieks gājis ar savu dēlu medīt, un aplenkuši

vilku. Dēls dzenas vilkam pakal; bet vilks ielien kādā alā un no-

zūd. Bet dēlam dūšas diezgan: viņš lien alā pakal un atron vilka
vietā Mežabrīnumu. Mežabrīnums izved dēlu no alas un saka ta:

„Dēliņ, to vilku nešauj: es tev labāk parādīšu citu medījumu."

Kamēr šie tur tā čalo, tēvs arī pienācis. Mežabrīnums saka

ir tēvam, lai to vilku vairāk nemeklējot; bet tēvs aizkrāpj Meža-

brīnumu uz savu māju, ievel pagrabā un aizbultē durvis. Kamēr

vecais domā aizskriet ķēniņam pavēstīt, lai nāktu noķerto Meža-

brīnumu skatīties, tamēr dēls atbultē pagraba durvis un izlaiž

Mežabrīnumu ārā. Mežabrīnums aiz pateicības iedāvina dēlam

trīs ābolus: sudraba, zelta un dimanta.

Atnāk nu tēvs atpakaļ ar ķēniņu — Mežabrīnuma vairs nav.

Otrā dienā dēls svaida savu sudraba ābolu un kaitina ķēniņa

vecāko princesi. Princese, to redzēdama, saka: „Puisīt, kā nu ar

tādu patīkamu ābolu malties? Atdod labāk man viņu!"

~Atļauj man pie savām durvim izgulēties, tad ābols būs."

Labi, šī atvēl.
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No rīta dēls svaida zelta ābolu un kaitina ķēniņa viduvējo

princesi. Princese, to redzēdama, sakar „Puisīt, kā nu ar tādu

patīkamu ābolu malties? Atdod labāk man viņu!"
„Atļauj man savā istabā izgulēties, tad ābols būs."

Labi, šī atvēl.

No rīta dēls atkal svaida savu dimanta ābolu un kaitina ķē-

niņa jaunāko princesi. Princese, to redzēdama, saka: „Puisīt,
kā nu ar tādu patīkamu āboiu malties? Atdod labāk man viņu!"

„Atlauj man savā gultā dienasvidu izgulēties, tad ābols būs."

Labi, šī atvēl.

Bet nu gadījās, ka ķēniņam uzbruka nikni ienaidnieki. Pirmā

dienā sakauj; bet trešā dienā ķēniņš nespēj nemaz vairs turēties.

To redzēdams, dēls saka: „Tā tas nevar iet, jāiet palīgā."

Viņš aizskrien uz alu pie Mežabrīnuma un izsaka, kā tās lie-

tas stāv. Mežabrīnums, to dzirdēdams, saka: „Kad tu to vēlies,
tad palīdzēšu; citādi gan ne!"

Viņš tūlīt pasauc vilku, noņem tam bruņas, atjož zobiņu un

apbruņo dēlu. Bet dēls nespēj ne vilka bruņu nest, ne vilka zo-

biņu celt. Nekas, Mežabrīnums pasniedz kausu garda dzēriena,
liek dēlam to izdzert un tūdaļ spēka vai cik.

Uz kara lauka tagad gāja smaļi: kur dēls lika, tur šķīda; kur

parādījās, tur ienaidnieki bēga.

Ķēniņš nu gribētu savu glābēju redzēt, bet šis, ienaidniekus

mežā sadzinis, mežā nozūd.

Otrā dienā ienaidnieki, jaunus spēkus sadabūjuši, atkal uz-

brūk ķēniņam.

Tagad Mežabrīnums pasauc lāci, noņem tam bruņas, atjož

zobiņu un apbruņo dēlu. Bet dēls nespēj ne lāča bruņas nest, ne

lāča zobiņa celt. Mežabrīnums pasniedz divus kausus garda dzē-

riena, liek dēlam tos izdzert un tā tūlīt spēka vai cik.

Uz kara lauka šcdien gāja smali: kur dēls lika, tur šķīda; kur

parādījās, tur ienaidnieki bēga. Ķēniņš nu gribētu savu glābēju

redzēt; bet šis, ienaidniekus mežā sadzinis, mežā nozūd.

Trešā dienā ienaidnieki, jaunus spēkus sadabūjuši, atkal uz-

brūk ķēniņam.

Tagad Mežabrīnums pasauc lauvu, noņem tam bruņas, atjož

zobiņu un apbruņo dēlu. Bet dēls nespēj ne lauvas bruņu nest,
ne lauvas zobiņu celt. Mežabrīnums pasniedz trijus 'kausus garda

dzēriena, liek dēlam tos izdzert un tā tūlīt spēka, ka pašam

lauvam.

Uz kara lauka šodien gāja briesmīgi: dēls viens pats ap-

kāva visus ienaidniekus, tik trīs visstiprākie palika un ievainoja

dūšīgo dēlu kājā. To redzēdams, ķēniņš aši, aši sasien ar savu

kakla drāniņu dēlam brūci un nu šis gāžas ar tadu sparu virsū,
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ka viens divi visi trīs guļ, kā bluķi. Ķēniņš nu gribētu savu glā-

bēju redzēt, bet šis ieskrien mēžā un nozūd kā tauriņš.
Dēls nu atdod Mežabrīnumam bruņas, zobiņu un pāriet pie

tēva. Ak tu maniu dieniņu, cik tēvs dusmīgs. Nemaz neprasī-

dams, stiba rokā un tik gāž: „Še tev, klaidoni! Trīs dienas ap-

kārt klejot; ne tu zini, kur gājis, kur palicis! Še tev!"

Par laimi, ka ķēniņš, dārzā pastaigādamies, šo troksni iz-

dzirdēja; citādi būtu vēl lielāks pēriens bijis. Ķēniņš atnāk uz

saimnieka māju un prasa, kas tas par troksni esot?

~.lā, tēvs mani nepatiesi kūla, lielu cilvēku."

„Nāc tuvāki, izstāsti, kāpēc viņš tevi kūla."

Dēls iet, bet iedams klibo.

„Kāpēc tu klibo?" ķēniņš prasa.

„Laikam tēvs būs kāju sasitis, ķēniņ," dēls atbild.

„Rādi šurp kāju!"
Šis negrib, negrib rādīt, bet kad pats ķēniņš pavēl, tad jā-

rāda.

Noaun nu kāju, ierauga kakla drāniņu. Vai akls! ķēniņš dē-

lam gar kaklu.

„Tad tu esi tas, kas mani izglāba! Nāc šurp, dūšīgo glābēj,
no šī brīža tu esi mans znots!"

Tēvs, to visu redzēdams, atplēš muti un nevar ne gudrs tikt.

Bet dēls atgriežas un saka: „Tēt, beidzamo reizi tu gan mani, lielu

cilvēku, par velti izkūli; bet par to nekas, varbūt, ka mazuma

dienās šo pērienu biju tev parādā palicis. Lai nu kā; nāc labāk

man līdz uz pili!"
Pilī ķēniņš pasauc savas trīs princeses un tad saka tā: „Klau-

saities, bērni, šis jauneklis mani izglāba no ienaidniekiem. Es

viņu pieņēmu par savu znotu; kurai jums nu tiktu pie viņa iet?"

Vecākā princese saka: „Tēt, viņš man pieder; viņš gulēja pie
manām durvim un man iedeva sudraba ābolu."

Viduvējā princese saka: „Ne, tēt, viņš pieder man; viņš gu-

lēja manā istabā un iedeva man zelta ābolu."

Bet jaunākā princese saka: „Ne, tēt, viņš man pieder! viņš

gulēja manā gultā un iedeva man dimanta ābolu,"

„Labi, tad tev, jaunākajai, viņš pieder!"
Dēls nu apprec jaunāko princesi un paliek vecā ķēniņa vietā

par ķēniņu. —

14. A. 532. Andrejs Andersons Lielvārdē. LP, V, 38 (3).

Reiz vakara laikā nabags iegājis krogā un lūdzis naktsmāju.
Devuši ar. Nabags iekodis sakaltušu maizes garoziņu un tūliņ
uzlīdis krāsns augšā gulēt; bet nevarējis nemaz lēti aizmigt:
jau pusnakts, miegs vēl ne prātā. Te uz reizi viņš dzird: kro-
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dzinieks izkāpj no gultas un modina sievu: «Sieva, sieva! nāc

man līdz mantas kambarī: iztrīsim lielo dūci un nokausim to

nabagu."

Nabags brīnum sabijies; un kamēr šie dunci trinuši, manī-

jies tikai vārtus atdabūt, bet tie bijuši aizslēgti. Neko darīt,
ātrumā iemucis turpat zirgu stallī; tomēr arī te nekur noslēpties.
Beidzot viens zirgs apžēlojies, sacīdams: „Protu, protu, ko tu

gribi. Slēpties — vai ne tā? Nāc, palien apakš šī bluķa, te tevi

neuzodīs."

Nabags paslēpies. Krodzinieks ar krodzinieci gan izmeklē-

jušies visās pakaktēs; beidzot atskrējuši arī zirgu stallī izošņāt,
bet neatraduši vis, aizgājuši spļaudami atpakaļ. Zirgs teicis:

„Re, kā paglābu! Tagad vairs nav bēdu; lien droši no bluķa

apakšas ārā un aizej mežā kociņu nogriezt. Tai kociņā iegrau-
zīšu tādus vārdus, ka iespēsi pavēcinādams visus niknumus at-

gaiņāt."

Labi, viens divi — kociņš pārnests. Zirgs iegrauzis tur dažā-

dus vārdus un tad atdevis nabagam, teikdams: „Ej ar kociņu

pagalmā, pavēcini gaisā un atnes tādu vecu striķa gabalu ar

dēlīti, kas tur nosviesti mētājas."

Labi, atnesis. Nu zirgs nospraušlojies un tad atkal teicis:

„Tik tālu viss labi! Tagad ieej kūtī ar kociņu gaiņādamies —

tur būs teļš; apsien striķa gabalu teļam ap kaklu un atved saitē

teitan."

Labi, viens, divi— teļš klat. Zirgs atkal nospraušlojies, sacī-

dams: „Ņem nu teļu, ņem mazo kociņu un lec ar visām mantām

man mugurā!"

Nabags pārsviedis teļu zirgam krustiem pār skaustuvi, dē-

līti iespiedis padusē, kociņu turējis rokā un tad aizjājis, ka nozi-

bējis vien. Jājis, jājis — gadījusies upe. Zirgs teicis: „Svied
dēlīti upē!"

lesviedis un tā gadījies tilts: pārjājuši vieglām kājām, ka

nodimdējis vien. Otrpus upes zirgs apstājies un pavēlējis akme-

ņus sanest, malku saraudzīt. sārtu celt uz akmeņiem un teļu
sārtā sadedzināt. Labi. Uu līdz ko nu teļš sadedzis, te no dūmu

apakšas izgadījusies daiļa sieviete. Nabags apņēmis to par sievu

un dzīvojis laimīgi.

15. A. 532. St. Buls Ludza s ap r.

Vīnam saiminīkam beja taids zvrgs, kas nikod napīkusa un

napīstuoja, lai brauc kod un kaidā ceļā, pavasarā, zīmā, rudinī

vai vosorā, sausā, vai slapņā laikā, jam vīna olga. Vuojuoks jis
ari nikod inapalvka, vai reizi dīnā ēst dūd, vai pīcos reizes, vai
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pat nedēlī reizi. Braucāt kad cīši skrēja, bīži vīn cēlēs liduot,

tuodēl jū nūsaucja par -traku zyrgu.

Kungs izzvnuoj's, ka vīnkuoršs saiminīks tur taidu zyrgu,

pazyņuoja, lai atdūtu jam. Kungs gaidēja, gaidēja — sagaidēt

navar, sasadusmuoja un ar muižas laužu paleidzību nūguoja juo
pārtu.

Saiminīks izguoja uorā un redz, ka uz jū atīt lels laužu pulks

ar reikstim rūkā. Saiminīks atsasāda uz zyrga un laidja taišņi
uz puišu viersom. Puiši napaspēja pīskrīt ni pi kaida kuorma,
daudzi ar zyrga kuojom tyka sameiti un taipat ari pats kungs.

Puorējī ļaudis pazyņuoja cytim kungim.

Vairuoki kungi salosēja muižas laud's un syutēja, lai nūnuo-

vēj saiminīku ar vysu zyrgu. Tikkū puiši tyvuojās muojai, sai-

minīks izskrēja uz zyrga reitu [jāšus] un paturēja taišņi uz puišu.
Puiši, pagivuši akmiņus, gribēja sist, bet trokais zyrgs, nazave-

rūt ni uz kuo, apsyta gondreiž vysus puišus. Šis lelais zaudējums

daguoja pi poša ķēniņa.

Ķēniņš salasēja karaspāku un guoja uz juo viersom. Saimi-

nīks grib, lai zyrgs caltūs pa gaisu, bet zyrgs nav saturams, muti

izplētis dēvēs viersom uz ķēniņa. Ķēniņš nu bailes īleida dūbī.

Trakais zyrgs dasnēdzja jū aiz motu un izsvīdja jū pats uz sevis.

Tai jis trokuoja pa vysu juo kēnesti treis dīnas.

Catūrtā dīnā trokais zyrgs nūsalaidja pi ķēniņa pils. Ķēni-

ņam šis zyrgs lūti patyka, tuodēl jis saiminīku pajēmja sev par
dālu un paleigu puorvaldīt kēnesti. Ķēniņš savedja lelu sadarību

ar saiminīku, tuodēl jis atluova zyrgam turēt par kūpēju.

Ķēniņš sadūmuoja vest karu ar cytim kēniņim. Zyrgs, skrī-

dams uz pretinīka karaspāku, puorsavērta par vainu ar garirn

kuplim rogām. Šū radzādams, pretinīks nūsabeida un aizbāga.
Jī īkaruoja divi kēnestes, karš suokuos pi trešuos. Tagad zyrgs

puorsavērtja par lelu bailīgu čyusku, pasacēja spuornūs un laid-

juos uz pretīnika viersom. Pretinīks grib turētīs, bet naspēj. Tai

jis īkaruoja ari trešū kēnesti.

Nuokūšā godā jī obēji, saiminīks un ķēniņš, puorsavērtja por
naradzamim ar trckuo zyrga paleidzību, un laidjās braukt catur-

tuos kēnests karuot. To jīm uz ceļa pazaruodēja balts puisis ar

puotogu rūkā, un jis uz jūs soka: ~Jo jyus, saiminīks un ķēniņš,
nanūdzeisit nu sevis šuo zyrga, tad jyusim byuškūt juoīt myuža

golā uz jū."
Jī obēji palyka nūskumīgi un gribēja trokū zyrgu nūdzeit

prūjom, bet zyrgs puorsavērtja par smuku smuku meitu, tuodēl

jī obēji jamā īsamīluoja un nadziņa juos prūjom. Kad jī palika

vāci, smukuo meita puorsavērtja par vainu un nūvylka jūs uz

elni, kur var byut i tagad cīš par grākim.
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16. A. 530. 532. Mārtiņš Stārķis no Ausekļa rakstiem
Lielvārdē. LP, V, 301 (132).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

mirdams saka: „Dēli mīļie, nāciet katrs savu nakti manu kapu
sargāt!" Labi. Pirmo nakti gāja vecākais dēls pie kapa. Ap pus-
nakti kaps atdarās; tēvs iznāk, prasīdams: „Ko vēlies par šīs

nakts sargājumu?"

„Vēlos sudraba pili, ar sudraba lietām, lai mirdz un laistās."

„Ej mājā, viss piepildīsies!"
Pāriet — jā — sētā tāda sudraba pils, ka ne atskatīties. Otrā

naktī viduvējs dēls sargā kapu. Ap pusnakti kaps atdarās —

tēvs iznāk: „Ko vēlies par šīs nakts sargājumu?"

„Vēlos zelta pili, ar zelta lietām, lai mirdz un laistās."

„Ej mājā, vis piepildīsies!"
Pāriet —jā — sētā tāda zelta pils, ka ne atskatīties. Tagad

gudrie brāli dzīvoja līksmībā vien, līksmībā vien; bet muļķītim

neatvēlēja ne pa durvju šķirbiņu paglūnēt. Trešā naktī muļķītis
aizgāja tēva kapu sargāt. Ap pusnakti kaps atdarās — tēvs iz-

nāk: „Nu, dēls, ko vēlies par šīs nakts sargājumu?"

„Ko lai vēlos? Gudrie brāli dzīvo līksmībā, man nav brīvu

ne pasmieties. Kaut būtu maza stabulīte: pats stabulētu, pats
papriecātos."

„Jā, dēils, tur tev taisnība! Še dimanta stabulīte, pūt un

priecājies!"

Muļķītis patencina, iziet pa kapu vārtiem un tūliņ: tili, tili!

pastabulē. Te klapada! klapada! ataulekšo dimanta zirgs, zīdu

sedliem apsedlots, sudraba pakaviem apkalts, zelta iemauktiem

iemauts. Lai kāpjot viņam mugurā —ko kājām iešot! Muļķītis

ielec sedlos — vai akls! — saule patlaban lec un kumeļš mirdzē-

dams laistās, ka visas acis apzib. Pārjāj mājā, grib kumeļu pie-
vietot — gudrie brāli ne un ne: viņš nemaz neesot viņu brālis,

tādā zirgā atjādams, un svešinieku jau sētā nelaidīšot, nē. Šis

gan dievojas: „Esmu jūsu muļķītis, pārjāju no kapiem, biju tēvu

sargāt!"
Bet šie tīšām: „Kas par muļķi dēvējas, tas, kā muļķis aiz-

dzenams!"

Nekā darīt — muļķītim jāatkāpjas. Bet nākamā naktī atstum-

tais vēl sadomā tēva kapu pasargāt. Labi. Ap pusnakti kaps at-

darās; tēvs iznāk: „Nu, dēls, ko vēl vēlies?"

„Cita nekā nevēlos — gribu mazliet apjautāties, ko ar brā-

ļiem iesākt. Viņi, mani nicinādami, negrib pazīt un nelaiž sētā

kumeļu pievietot."

„Ai, dēls, še mans gredzens, rādi to brāļiem un saki, ka tēvs

pats tevi sūtījis."
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Labi. Rīta agrumā muļķītis klapada, klapada! atjāj pie vār-

tiem, neticētājiem tēva gredzenu rādīdams. Bet gudrie brāļi pār-

galvībā atsaka: „Redz, neģēlis kāds, izracis tēvu, noņēmis gre-
dzenu

— nāk te sētā plātīdamies ķizināt. Sadedzināms! sade-

dzināms tāds!"

Un tūliņ gudrie sagrābj muļķīti, uzceļ sārtā un dedzinās kā

noziedznieku. Jau sārta uguns silda muļķītim kājas, te aiz vār-

tiem dimanta kumeļš nozviedzas: „Kur tava stabule?"

Muļķītis atminās stabules un tili! tili! sāk stabulēt. Tai pašā
acumirklī kumeļš dancodams izsper vārtus, sasiper sārtu, iesper

gudros brāļus akā. Tie noslīkst, bet muļķītim palika dimanta

zirgs, zelta pils un sudraba pils.

3. Kalpone par ķēniņieni.

I. A. 533. P. Š. no Bindu Annas Raunā.

Vienam ķēniņam bijusi ļoti skaista meita. Kad viņa smēju-

sies, tad rozes birušas no viņas mutes; kad raudājusi, tad pērles
birušas no aeim.

Skaists ķēniņa dēls no tālas zemes atbraucis šo princesi pre-

cēt un viņai arī paticis skaistais princis. Viņi salaulājušies un no-

dzēruši kāzas. Jaunajam ķēniņam bijis tūliņ jābrauc uz savu

valsti, bet ķēniņiene gribējusi vēl kādas dienas palikt pie saviem

vecākiem.

Pēc vienas nedēļas arī jaunā ķēniņiene taisījusies uz savu

jauno zemi. Ķēniņienei bijusi arī ļoti skaista dienastmeita, kas

izskatījusies loti līdzīga viņai pašai, tikai zobi tai bjuši zili. Šo

meitu ķēniņiene ņēmusi līdza, ka sēdusies laivā, lai brauktu par

jūru pāri. I3raucot pa jūru, meita sadomājusi ķēniņieni noslīcināt

un pati izdoties par ķēniņieni. Viņa salasījusi rozes un pērles,
laji rādītu ķēniņam, ka tādas no viņas krīt smejoties un raudot

Tad viņa izdūrusi ķēniņienei acis un iegrūdusi to jūrā. Kad meita

nonākusi jaunā ķēniņa zemē, tas arī domājis, ka atnākusi viņa

sieva. Nevarējis jau nemaz iedomāties, ka notikusi kāda viltība.

Jaunā ķēniņiene pratusi peldēt un arī viļņi nesuši viņu ātri

uz priekšu. Tikmēr peldējusi, kamēr sākusi jau just zemi apakš

kājām. Izgājusi krastmalā, atsēdušies uz akmeņa un raudājusi.

Viņu tur redzējis viens zvejnieks, tam bijusi žēlīga sirds, viņš

paņēmis aklo slīkoni sev līdza uz māju. No tā laika nu sācis

zvejniekam ļoti labi klāties. Zvejnieks dabūjis dzirdēt, ka tāda

un tādā avotā esot veselīgs ūdens, ar ko varot vājas acis dzie-

dēt. Viņš atnesis to ūdeni mājā un ķēniņiene sākusi ar to maz-
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gāt savas izdurtās acis. Tikmēr mazgājusi, kamēr acis sadzi-

jušas un tapušas atkal redzīgas.
Turpat tuvumā bijusi arī jaunā ķēniņa pils. Viņa aizgājusi

pie tā ķēniņa un izstāstījusi visu, kas ar viņu noticis. Ķēniņš
nu vairs nevarējis īsti saprast, kam ticēt, kam neticēt. Licis nu

abām smieties un raudāt. īstai ķēniņienei nu birušas rozes un

pērles, bet viltīgai meitai nekā.

Nu ķēniņš svinējis atkal otrreiz kāzas ar savu atrasto ķēni-

ņieni, bet l.auno meitu nosodījis ar nāvi.

2. A. 533. L. Bērziņš ar E. Qint cr v v šintniekos.

LP, 13 (6).

Vienam ķēniņam bijusi loti nesmuka meita. Ķēniņš gan iz-

solījis daudz naudas tam, kas meitu ņemtu, bet nav gadījies ne-

viens.

Reiz gājuši gar ķēniņa meitas logu trīs nabagi. Viņa at-

vērusi logu un domājusi: „Naudas man diezgan, bet tā jau neko

nelīdz; labāk nometīšu katram nabagam pa saujai."

Nabagi pateikušies par naudu un novēlējuši meitai laimes.

Pirmais vēlējis, lai viņa paliktu loti daiļa; otrs, lai būtu nenomai-

tājama; trešais, lai birtu pa muti rozes ārā, kad tā smietos un,

lai pērles no cim kristu, kad tā raudātu.

Otrā rītā sulainis nesis ķēniņa meitai ēst; jo tēvs licis tai

īpašā istabā dzīvot, tāpēc ka viņam neticis meitas nejaukais vaigs

redzēt. Līdz ko sulainis ienācis, tas ieraudzījis meitas vaip'u tik

daiļu, tik daiļu. Tas tūlīt skrējis pie ķēniņa iekšā sacīdams:

„Dod, ķēniņ, apsolīto naudu, tad tavu meitu precēšu, esmu ap-

domājies."
Bet ķēniņš izbrīnījies par tik ātru apdomāšanos; vakar su-

lainis negribējis par to ne dzirdēt un šodien piepēži apdomājies.

„Pag, pag!" tas atteicis, „iešu ar savu meitu aprunāties."

legājis — meita izrādījusies tik daiļa kā saule.

„Ak tā, gudrinieks!" ķēniņš iesaucies. „Tagad manu meitu

vairs nedabūs vis sulaiņi."
Un no tā brīža tēvs pieņēmis meitu savās istabās un sācis

to lepni turēt.

Pēc kāda laika kāds cits ķēniņš atbraucis daiļo ķēniņa meitu

precēt. Šī gājusi ar. Noturējuši varenas kāzas. Bet pēc kāzām

jaunā ķēniņiene lūgusies savam vīram, lai vēl atstājot vienu ne-

dēļu pie vecākiem. Gan jau pēc nedēļas laika būšot aizbraukt.

Labi.

Otrā nedēlā jaunā ķēniņiene taisījusies ceļā. Bet viņai bijusi
rokas meita, gandrīz tikpat daiļa kā pati. Tik zobi rokas meitai

bijuši zili un tāpēc tā iesaukta par Ziizobi. Šo Zilzobi ķēniņiene
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uz ceļa ņēmusi līdz. Abas iesēdušās laivā un braukušas pār

jūru. Bet uz jūras Zilzobei uznākušas ļaunas domas. Viņa gri-

bējusi ķēniņieni noslīcināt, lai aizbrauktu viena pati pie ķēniņa

un izliktos par viņa jauno sievu. Viss nedoms ātri bijis izdarāms,

ja tik izgudrotu, kā smejoties lai rozes no mutes birtu un raudot

pērles no acim kristu. Beidzot tomēr ir to Zilzobe izgudrojusi.

Viņa sākusi plosīties ar diviem baltiem sunīšiem, kuri laivā bijuši

paņemti līdz pa ceļa biedriem. Ķēniņiene sākusi par sunīšu lēcie-

niem smieties un tūlīt izbiris puillka rožu no mutes. Nu Zilzobe

sākusi sunīšus ķerstīt, kamēr iemetusi vienu pakal otram ūdenī.

Ķēniņienei bijis sunīšu leti žēl; viņa sākusi raudāt un visas asa-

ras sabirušas laivā par pērlītēm. Beidzot Zilzobe izdūrusi ķēni-

ņienei acis un iegrūdusi to jūrā. Bet ķēniņiene peldējusi ar su-

nīšiem un nenogrimusi. Uz reizi tā jutusi apakš kājām ko cietu,
tas bijis klints gabals jūrā. Tur nu nabadzīte sēdējusi ar saviem

sunīšiem, kamēr izdzirdusi vienu zvejnieku plunčojamies. Zvej-
nieks apžēlojies par slīcējiem un ieņēmis visus trīs savā laivā.

Pa to laiku Zilzobe, salasīdama visas izbirušās rozes, visas

pērlītes, aizbraukusi pie ķēniņa un teikusies viņa sieva'esam.

Ķēniņš nav arī vīlies: rozes ir, pērles ir, — ko tur zināt? — pie-
ņēmis. Bet drīzi viltniecei rožu un pērļu pietrūcis. To manot,

tā izturējusies gudri, ne smējusies, ne raudājusi.

Ķēniņienei visu to laiku pie zvejnieka arī itin (labi gājis, ja
tik par nelaimi acu gaišuma nebūtu trūcis; un zvejniekam atkal

ķēniņienes labad vareni sviedies. Ik ko uz viņas laimi tīklus

metis, ik zivju lēvenis. Bet kādu nakti ķēniņiene sapņojusi, ka

tai un tai dienā, pašā pusdienas laikā, jāejct uz jūrmalu; tur at-

radīšot ūdeņu malā vienu zirga pēdu. Un ja ar to ūdeni, kas

zirga pēdā sakrājies, trīsreiz apmazgāšot izdurtās acis, tad pa-

likšot redzīga. Zvejnieks aizvedis neredzīgo pie pēdas un ap-

mazgājis trīs reiz acis, kā mācīts. No tam acumirklī gadjies

acu gaišums.

Nu ķēniņiene aizbraukusi pie sava vīra un izteikusi visu.

lesākumā ķēniņš nezinājis kam ticēt, Zilzobei jeb tai, kura briesmu

lietas stāstījusi. Bet ķēniņiene itin īsi pierādījusi, kurai taisnība;

viņa teikusi: „Pavēli mums abām smieties! Kurai no mutes iz-

birs rožu ziedi — tā būs īstā."

Tas ķēniņam paticis. Viņš tūlīt pavēlējis smietis un nu iz-

rādījies: ķēniņienei izbiruši rožu ziedi; Zilzobei tik atspīdējuši

zilie zobi. To redzēdams, ķēniņš dusmās licis Zilzobi nomaitāt;

bet ķēniņieni ieaicinājis pie sevis. Abi dzīvojuši laimīgi.

Bet savā laimē ķēniņiene nepiemirsusi ir savus divus su-

nīšus un labo zvejnieku: tos vienus tā labi turējusi un to otru

bagātīgi apdāvinājusi.
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4. Suns jūrā.

1. A. 540. A. Lerchis-Puškaitis Džūkste-Pienavā.

LP, I, 115 (85).

Viens vīrs redzējis, ka citi ar zaķu ādām tirgojušies. Viņam
šis amats ļoti paticies, tādēļ sācis arī ar zaķu ādām tirgoties.
Tā viņš satirgojies 12 gadu. Divpadsmitajā gadā zaķu ādu tirgo-

tājs pielādējis kuģi ar zaķu ādām un braucis uz tālām, tālām ze-

mēm. Bet ceļā pacēlusies liela vētra un tirgotājs, no kuģa grim-
šanas baidīdamies, noteicis pie nāves soda saviem Jaudim par
to gādāt, ka kuģis negrimtu. Ļaudis no nāves soda baidījušies
un norunājuši savu bargo kungu labāk noslīcināt. Tā arī noticis.

Bet tirgotājs nenoslīka, jo gadījies melns suns, kas apsolījies iz-

glābt, ja šis tik to viņam pēc divpadsmit gadiem atdošot, ko mājā
no jauna priekšā atradīšot. Savās nāves bailēs tirgotājs apsolījis
visu ko.

Suns tūdaļ pārnesis tirgotāju mājā pie sievas. Sieva vīru

sagaidījusi prieka pilna un tūdaļ vedusi pie šūpuļa, kur trīs dienas

veca meitiņa gulējusi. Vīrs nu gan atjēdzies, ko sunim apsolī-

jies, bet neko darīt. Pēc divpadsmit gadiem suns dauzījies pie
durvim un uzaicinājis tirgotāja 12 gadu veco meitiņu viņam mu-

gurā kāpt. Līdz ko meita bijusi mugurā, te suns, kā viesulis aiz-

devies pa jūru jūrām, ūdeņu ūdeņiem un nolicis meitu kādā tumšā

vietā. Lai gan ēdieni, dzērieni bijuši vislabākie, tad tomēr na-

badzītei divās nedēļās tumsa tā bijusi apnikusi, ka lūgšus lūgu-
sies melno suni. ja vairāk ne, uz trijām dienām pie tēva aiznest.

Suns paklausījis. Trešās dienas vakarā meita klusu lelikusi

kabatā divas sveces, šķiltavas un pavilkuši savu labāko kleiti

apakšā. Suns atnācis un aiznesis atkal pa jūru jūrām nelaimīgo.
Bet šoreiz jūra vairs nebijusi tik mierīga, kā pirmo reizi. Suns

tādēļ saucis: ..Svied to jūrā, ko esi līdz paņēmusi: citādi no-

slīksim!"

Meita iesviedusi kleiti jūrā,, bet sveces apņēmusies ne par

ko nesviest. Suns gan prasījis, vai vēl nav kaut kas Māt no

mājām, bet šī atbildējusi, ka neesot. Tā slīkdami, abi taču sa-

snieguši tumšo pasauli, kur suns tūdaļ pazudis.

Meita nu iešķīlusi uguni un aizdedzinājusi sveces, lai redzētu,
kur īsti atronas. Bet tumšajā istabā vairāk nebijis, ka liela krāsns

un uz krāsns melna suņa āda. Viņa aizkūrusi krāsni un suņa adu

sadedzinājusi. Līdz ko suņa āda sadegusi, te viss tumšums no-

zudis un meita atradusies uz plikas neaudzelīgas jūras salas. Nu

nabadzīte trīs dienas, trīs naktis izmeklējusies barības un tik

ceturtajā d'enā atradusi vienu ābeli ar garšīgiem āboliem. Iz-

salkumā tā apēdusi sieku ābolu un tad nolikusies turpat atdusē-
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ties. Bet ilgi nedabūjusi dusēt, jo veca, veca sieviņa to modinā-

jusi pie viņas par ganu līgt.

Labi. Otrā dienā tirgotāja meita dabūjusi kazas ganīt, kas

ar labāko gribu nebijušas noganāmas. Nabadzīte nu raudājusi

rūgtas asaras, bet vecs vīriņš, mīlīgāks par saulīti, piestājies un

apsolījies izlīdzēt. Viņš nolicis savu galvu uz sētu un tūdaļ ka-

zas nākušas bizodamas atpakaļ. Trešā dienā vecene devusi ne-

mierīgus zaķus ganīt, bet vīriņš atkal izlīdzējis. Ceturtajā dienā

vecene teikusi: „Tu laimīgi savus darbus esi izdarījusi, vari iet.

kur nākusi!"

Ar šiem vārdiem tirgotāja meita nu gan bija patikusi no ne-

labā rokām, bet kur nu iet? Atkal tā raudājusi rūgtas asaras,

kamēr vecais vīriņš piestājies un laimīgi aizvedis uz mājām pie
tēva.

Tā meitiņa, caur laba vīriņa piepalīdzību, itin ātri tikusi no

velna sloga vālam.

5. Dažādi kustoņi par palīgiem.

I. J. Āboliņš Rūjienā. LP, V, 376 (165).

Vienam ķēniņam bija loti skaista meita. Pats saucis to vie-

nādi par Skaistīti. Bet ķēniņam nomira sieva, Skaistītes māte:

viņš apprecēja citu sievu. Tai ari bija bērni, tomēr tie nebija ne

pusē tik skaisti. Tādēļ pamāte apskauda Skaistīti un vienādi

vien uzplijās ķēmiņam, lai liek Skaistīti nogalināt. Ķēniņš, zināms,

to nekad negribēja darīt. Bet reiz ķēniņš palika tāds domīgs,

jo nebija ne dienu, ne nakti no sievas miers. Beidzot viņš aiz-

gāja uz svešām zemēm un atvēlēja sievai, lai darot ar Skaistīti,

ko gribot. Sieva lika bendēm Skaistīti mežā novest, kur citi ne-

redz, un nogalināt. Bet liels suns aizskrēja Skaistīte i līdz. Mežā

Skaistīte loti lūdzās, lai nesit viņu, lai sit suni. Labi, bende no-

sita suni un pārnesa suņa kuņģi ķēniņienei, rādīt, teikdams, ka

Skaistīti esot nokāvis.

Bet Skaistīte klejoja pa mežu noraudājusies. Te pieradās

lācis, mīlīgi runādams: „Skaistīte, meitiņa, neraudi velti: sēdies

man mugurā — pārnesīštt savā mājā!"

Skaistīte gan tā kā negribēja, jo domāja: kāda tad lācim māja

var būt? Bet kad nu ne pavisam neatlaida, tad kāpa arī mugura.

Lācis aiznesa to vecā, vecā pilī. Tur nebija nekāda jaukuma:

ēka vispār nokvēpusi, puķes visas novītušas. Lācis ieveda Skai-

stīti pilī, izvadīja pa visām istabām un teica tā: „Te tu nu dzī-

vosi un sauksi mani par brāli, es saukšu tevi par māsu! Bet die-
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nas trīs nebušu mājā; tad tu nu nelaid neviena iekša, lai butu,
kas būdams — tikai mani ielaidīsi, kad pārradīšos."

Labi. Otrā dienā, lācim aizeiot, brīdi bija miers; bet tad

sāka kaķis ņaudēt pie durvim. Jau lāča māsa gribēja durvis at-

vērt, bet laikā vēl atminējās lāča vārdus un nelaida vis. Pār-

nāca lācis, prasīja Skaistītei; „Vai bija arī kāds?"

„Bija gan, bet neielaidu!"

„Tas labi! Nu iešu atkal uz lauku; nevaru nosacīt, cik ilgi —

bet tā kā neviena nelaid pilī, tikai mani."

Labi, lācis aizgāja un tādu brīdi bija miers; bet tad sāka

putns ap logu lidināties: lai palaižot iekšā! Jau lāča māsa gri-

bēja durvis atvērt, te laikā atminējās lāča vārdus un nelaida vis.

Pārradās lācis un vaicāja Skaistītei: „Vai bija arī kāds?"

«Bija gan, bet neielaidu!"

„Tas labi! Nu iešu atkal uz lauku; nevaru nosacīt, cik ilgi —

bet tā kā neviena nelaid pilī, tikai mani."

Lācis aizgāja un satika kādu kunga dēlu, kas brauca uz pre-
cībām. Lācis sacīja: „Nebrauc viens, klāsies nelabi; brauksim

reizē!"

Labi, lācis iesēdās blakus un nu brauca abi divi. Aizbrauca

pie brūtes, uzņēma labi, to nevar teikt, bet katru guldināja īpašā
istabā: lāci savā, kunga dēlu savā. Otrā dienā lācis sacīja:

„Klausies, precinieks! tā tu nu precies, ka neiziet greizi; vakarā

ienāc manā istabā, bet tā kā nāc, citādi pats nožēlosi."

Vakarā ienāk kunga dēls: ko teikšot?

~Ko teikšu? Klausies, tad dzirdēsi! Tur būs divas gultas:
viena ar sarkanu apsegu, otra ar melnu. Guli tai gultā ar melno

apsegu, ja negribi mirt! Vairāk neteikšu, tev pašam arī jāsaprot,

ko var un ko nevar."

Vakarā brūtes tēvs veda brūtgānu gulēt tanī gultā, kur sar-

kanā apsega; bet šis negulēja — iekāpa tanī gultā, kur melna

apsega. Nu gāja brūtes tēvs sarkanā gultā gulēt. Bet līdz labi

apgulās, te ap pusnakti ienāca divpadsmit jaunavas ar spožiem

šķēpiem un nokāva to, kas sarkanā gultā gulēja, jo viņas domāja

precnieku nokāvušas. Rīta agrumā kunga dēls ieskrēja pie lāča

un vēdinājās prom. Labi, aizbrauca. Ceļā lācis sacīja: „Izglābu
tavu dzīvību, tādēļ tev jāprec mana māsa; ja ne — tu mirsi, to

tev pasaku acīs!"

Kunga dēlam tā kā netika, netika, jo domāja: „Kāda tad

lācim var māsa būt? Bet ko darīsi, ja uzmācās ar varu? Vismaz

jābildina taču — nāk nāk — nenāk, nenāk."

Un lācis nu aizposa tikpat kā divi deviņi pie māsas. Pār-

skrēja: „Kas ir? Vai gribēja kāds pilī tikt?"

„Nē, brāl, nebija neviena šoreiz!"
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„Tas labi! Tad tikai nu izmēz visas malas un nomazgā spo-

dras, pati arī saģērbies glītāki, apliec rotas, ko neko, uu ja nu

kāds grib pilī iekļūt, ver visas durvis līdz galam vajā, ir 1 )gus

nepamet cieti. Man vēl jābūt laukā, redzēs gan, kad pārradīšos."

Lācis aizgāja. Bet Skaistīte atvēra visas durvis, visus lo-

gus, izmēza visas malas, nospodrināja visas lietas, aplika pati
rotas un gaidīja, kas īsti nu notiks. Te pa kādu laiku Skaistīte

paskatās: novītušās puķes sāk skaisti ziedēt pils priekšā un tā-

lumā brauc precinieki, ka dimd vien. Tas bija kunga dēls, kam

lācis dzīvību glāba, tas braucējs. Un viņam bija līdz daudz spēl-

maņu, bet arī nāves zāles. Viņš teica tā: „Ja mana brūte būs

daudz maz pēc cilvēka, tad, jums spēlmaņiem jāspēlē priecīgi;

bet ja mana brūte izskatīsies pēc lāča, tad spēlējiet bēdīgi, jo es

tad dzeršu nāves zāles, ilai labāk mirstu, nekā tādu precu."

Atbrauca pie pils, kunga dēls redz: brūte daiļa bez gala. Nu

spēlmaņi spēlēja priecīgi un kunga dēls apkampa Skaistīti trīs

reiz. Otrā dienā bija kāzas. Bet kāzās lācis izņēma zobiņu no

koka dobuma un lika, lai nocērtot viņam galvu. Kunga dēls gain

negribēja, negribēja; bet lācis uzsauca pikti, lai cērtot ātri. Cirta

arī. Un līdz lāča galva atlēca no rumpja, te — kur gadījies,

kur ne — izcēlās stalts princis un sacīja tā: „Nu esmu atkal cil-

vēks! lešu savā valstī un dzīvošu laimīgi. Bet Skaistītes pa-

māti ierakšu zemē un likšu ar arkli galvu tai noraut; viņa to

pelnījusi."

Un princis aizgāja savā valstī dzīvot: bet kunga dēls pār-

veda Skaistīti par sievu un dzīvoja labi, jo labi.

Piezīme. Skaistīte še liekas būt tīšām ielikts vārds, par ko jau ir

minēts «levada" 32. 1. p. un otra sējuma 163. 1. p. Pati pasaka turpretī ne-

liekas būt izdomāta, jo izrādās par 426. un 545 A. numura savienojumu. P. Š.

2. V. Fil š s no A. Taloč ka Sakstagalapag.

Latvju kultūras kr.

Zemnīkam bej treis dāli. Vacuokais dāls beja mulkis, bet

divi mozī gudri. Kad jī izauga jau leli, tad paleidzēja tāvam struo-

duot. Vīnu reizi tāvs sadūmuoja pasadvnuot rudukus (rutkus)
un stuostīja vīnam gudram dālam — ar vacuokū muļķīti jis nikod

par taidom lītom narunuoja. Mulķīts sēdēja zam cepļa un nu

cvsoui (salmiem) capures taisīja. Gudrī dāli sadūmuoja, ka bvus

loba pelņa, jo rudukus puordūs, kad jī izaugs, un pīkrita tāva pa-

dūmam. Pēc nazcik laika izaudzēja tik daudz ruduku, ka vaja-

dzēja jūs jau izraut uorā, bet jī vēl nagribēja, runuodami: „Lai
vēl aug!"
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Bet kas par nalaimi. Nazkas katrā naktī zaga rudukus. Tāvs

soka dālim: „Jums vajag nūkērt zagli! Šū nakti lai sorgoj ru-

dukus vīns dāls. ūtru ūtrs."

Dāli beja ar mīru. Vvduskais dāls aizguoja duorzā sorguot

rudukus. Kad pīnuocja tvmsa nakts, viņam īsagribēja gulēt un

jis aizmyga. Tai nanūkēra zagļa. Ūtrā naktī aizguoja možais.

Tvs ari taipat sēdēja leidz tam, kad mīgs suoka īt, un jis puor-

gulēja. Reitā redz, ka rtiduku triukst tik daudz, ka tāvs suoka

rauduot nu žāluma.

Trešā naktī gribēja īt tāvs, bet mulķīts soka jam: „Es, bruoļi,
īšu tāva vītā, varbvut es sakēršu zagli!"

Pasasinēja bruoļi un teicja: „Labi. ej tu, redzēsi, ka nivīna

ruduka napaliks duorzā!"

Tai suoka sorguot duorzu mulķīts. Pīnuocja nakts, jis na-

guļ, kaut jam ari mīgs nuocja, bet tūmār nagulēja. Redz mulķīts,
ka atskrēja uozis, vīna puse jam sudobruota, ātra sarkoma. Tikkū

suocja ēst uozis rudukus, te mulķīts pīskrēja jam kluot un stypn

turēja, tai kai uozis navarēja juo ni par kū atsvīst nu sevis. Tū-

laik uozis suoka lyugtīs: :,Atlaid mani, es tev cytā reizē samok-

suošu!"

Bet mulkis vys nagribēja juo atlaist un teicja: „Bet pasoki,
kū tu man par tū dūsi?"

,
;Kū tu gribi?" vaicuoja uozis,

„Es gribu daudz naudas un smuku sīvu," teicja mulkis.

„Nu labi, atnuoc reiit vokorā tīpat un gaidi manis, es tevi

aizvesšu uz vīnu kēnesti," saka uozis.

Tūlaik mulkis palaidja uozi un pats aizguoja uz sātu. Tur jis

pasacīja, ka zagi: nūkēra un atlaidja, jo jis apsūlīja jam dabuot

sīvu un daudz naudas. Bruoļi ar tāvu pasasmēja, aizguoja duorzā,

saskaitīja rudukus un izzynuojuši, ka vīns tik ir nūzagts, izruovja

vysus rudukus un aizvedja uz pilsātu puordūt. Reitā, kad pī-

nuocja vokors, mulkis nivīnam napasacīja, ka jis īt otkon duorzā,

un aizguoja. Sēd un gaida. Te atskrēja tys pats uozis un teicja:

„Es izzynuoju, ka ķēniņš taisa balli, un jis soka tai: „Jo kas maņ

īdāvvnuos kaidu būrvisku duovonu, kura maņ patyks, tūlaik tam

atdūšu sovu meitu par sīvu." Brauksim tur un tu viņam īduo-

vynoj mani, es zynu, ka jis pajems taidu duovonu un tu dabuosi

viņa meitu un daudz naudas!"

Mulkis sāduos uožam mugurā un aizjuoja pi ķēniņa. Te vysi
skotuos un redz, ka īt prosts zemnīka dāls un vad taidu nara-

dzātu uozi. Kēneņš pījēmja nu mulka duovonu un teicja: „Pēc
kuo tu zyni, ka šis uozis ir būrvisks? Tys nikuo, ka jam ir vīna

puse sudobruota, ūtra sorkona, bet jam vajag kaut kū izdarīt,
lai pateik vysim!"
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Te uozis izskrēja uorā un atnezja ķēniņam vaiņagu. Tys

vaiņags beja dzeivs un kotra puķīte dzīduoja. Tūlaik uozis ar

sovim rogim izlyka tū vaiņagu ķēniņam uz golvas un vysas

puķītes suoka spcidēt tik smuki, ka meita veras uz sova tāva

un teicja: „Tētīt, cik tu esi smuks!*'

Ķēniņam tys patyka un jis atdevja sovu meitu mulkam. Kad

beja jau kttozas, uozis pīskrēja pi mulka kluot un teicja: „Es tev

jau samoksuoju, tu nasoki, ka manis nav. Es bēgšu uz sovu sātu

pi sovas muotes. rogonas, bet jo kēninš prasīs, kur es asmu, tu

nasoki!"

Uozis pazuda. Pēc kuozom kēninš vaicuoja: „Kur ir uozis?

Man tak vajag vaiņaga, gribu izbraukt cīmā uz cytu kēnesti!'.'
Mulkis jam atbildēja: „Es nazynu, jums es īduovynuoju, par

kū dabuoju jyusu meitu. Tagad man nav daļas, kur uozis."

Kaut kēninš beja dusmīgs, bet beja jau par vālu atjemt meitu.

Tai mulkis dzeivuoja ilgi un kad ķēniņš nūmyra, jis palyka par

ķēniņu. Gudrī bruoļi pa šai dīnai sēd, laikam, muojuos un du-

smuojas, ka nanūkēra uoža.

3. V. Fil š s no J. Stroda Kaunatu pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnā mīstiņā dzeivuoja divi bruoļi, vīns beja par daudz gudrs,
ūtrs muļķīts. Vīnu reizi gudrais soka muļķīšam: „Es gribu pre-

cētīs, bet muna leigova runoj, lai tu ar mums nadzeivoj. Tai kai

tu esi muns bruoļs, es tevi turēšu, bet tikai na tai, kai tagad,
turēšu kai sovu struodnīku. Moksuot nikuo namoksuošu un par
bruoli vairuok tu manis nasauc, bet sauc par sovu saiminīku.

Jo esi ar mīru, tūlaik dzeivoj pi manis!"

Mulkīšam nabeja cytu kuo pasacīt — tikai, ka jis ar miru

palikt ar broli dzeivuot. Gudrais bruol's apsaprecēja un suoka muļ-
ķīti spīst pi dorba, bet pats staigtioja, nikuo nadarīdams. Muļ-
ķīts vysu kū darīja, bet te saslvmuoja un gribēja vīnu dmu atsa-

pyust. Atnuocja gudrais bruol's un suoka klīgt: „Tu jau nagribi
struoduot? Es ari asmu slyms! Jo tu navari, tad ej uz vysom
četrom pusēm pasaulī, es tovā vītā pījemšu cytu struodnīku."

Grvttts uz sirds ņalyka muļķīšam, rauduodams jis nu atbil-

dēja: „Vai tu naredzi, ka es navaru šūdīu struodurot? Jo tu na-

tici šovam bruolam, tad tici Divām!"

Sasadusmuojas bruoļa sīva un teicja: „Dzen jū uorā, jis tik

maloj! Lai īt un meklej sev cytu vītu."

Un gudrais bruoļs pīkrita. Tūlaik slymais muļķīts pīsacēla
un soka: „Labi, es aizīšu. bet dūd, bruoļs, munu pusi monta un

naudas!"
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Gudrais bruol's ar sovu sīvu pajēmja jū un izs vīd ja uorā

vīnā kraklā un bez kapeikas naudas. Rauduodams mulķīts aiz-

guoja pa ceļu meklēt sev maizes. Golva jam suonēja un gribē-

jās dzert. Te jis satvka vīnu kaziņu. Mulķīts nūjēmja capuri

un teicja: «Pasāk, mīluo kaziņa, kur lai es eju meklēt sev vītas?

Mani izdzvna uorā muns broļs par tū, ka es saslvmuoju un na-

varēju vairuok struoduot. Pajēmja vvsu munu montu un tagad
man gribas dzert, bet nazy_nu, kur yudeņa dabuot."

Koza jam atbildēja: „Isim mainā ustobā, te natuoļi, tur da-

buosi dzert un atsapyust."

Mulķīts aizguoja. Ustabiņa, kurā dzeivuoja kaziņa, beja lūti

mazina, tai ka mulķīts gulēja uz greidas. Tur jis puordzeivttoja
lobu laiciņu. Koza jam devja ēst un ar vysaidom zuolēm uorstēja

jū. Kad.muļķīts beja pavysam vasals, kaziņa jam teicja: „Šūdīn
īsini pi tova bruola un atjemsim tovu montu!"

Mulķīts beja ar mīru tū darīt. Viņi daguoja pi bruola usto-

bas. Kaziņa īguoja īškā, bet muļķīts stuovēja zam lūga un sko-

tījuos, kas byus. Bruol.a nabeja muojuos. tikai sīva nazkū \ no-

rēja. Kaziņa ar sovim rogim suoka dzeit uorā bruoļa sīvu. Tei

uu bailēm izskrēja uorā un aizbāga pi sova veira. Pa tū laiku

muļķīts, īguojis ustobā, pajēmja vyslobuokū montu un vysu naudu

un obēji ar kaziņu dreiži aizbēga uz sātu. Kad atskrēja veirs —

veras: nikaidas kožas nav un ari monta un naudas nav. Cyk jis

nasyta nu dusmem sovu sīvu, tūmār suoka jī dzeivuot ļūti bēdīgi

un nazyna ari šūdīn, kas atjēmja naudu. Mulķīts ar kaziņu aiz-

braucja uz cytti mīstiņu un dzeivuoja tur lūti labi.

4. V. Zaciiarska no P. Zvy r a Latgalē.

Latvji; kultūras kr.

Pi vīna azara stuovēja moziņa ustabiņa. Tymā ustabiņā

dzeivuoja vīna atraitne, kurai beja vīns dāls. Dāls gyustīja zivis

un puordevja mīstiņā; jis ar muoti dzeivuoja labi. Atraitne nu-

myra, bet kotru nakti staiguoja sapņūs pi sova dāla un runuoja

jam dreižttok precētīs, tūlaik šei puorstuošūt pi juo staiguot. Dā-

lam kaut beja drusku baist nū myrušuos muotes, bet jis paklau-

sīja mttotes un precējās ar vīnu bēdīgu (nabagu) meitu. Dzei-

vuoja jī kaut bēdīgi, bet laimīgi. Jīm pīdzyma dāls. Muote vai-

ruok nastaiguoja pi dāla, jo zynuoja, ka dāls dzeivoj laimīgi.

Puorguoja vīns gods, pīdzyma ūtrs dāls, par godu trešs un

catūrts. Tai juo sīvai par septiņi godi pīdzyma septiņi dāli.

Muote ar tāvu beia prīcīgi, ka jīm taida laime: dzvma septiņi
dāli.

Bet par nalaimi vīna dīnā numyra seši dali un palyka dzei-

vuot tikai vīns dāls. Tāvs nu taidas bādas saslymuoja un ari
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dreiži nūmvra. Palvka sīva ar puiku. Jei beja cīši nabadzīga
un nazvnuoja, kai muocīt dālu. Ar jū dzeivuoja labi sābri un ji
pajēmja puiku pi sevis gyustīt zivis. Puika pījyuka un suoka

struoduot taipat kai juo tāvs, un nu ituo dorba- baruot ari sovu

muoti. Puika kaut struoduoja, bet beja na pavysam pylna pruota.
Tai puika nūdzeivuoja divdesmit godu. Muote jau palyka

pavysam vāca un ar lelom mūkom volkuoja sovu mīsu un vys

dūmuoja par sovim nūmvrušim sešim dālim un rauduoja, runuo-

dama, ka nalaime jai pametja tikai vīnu dālu un tū napylna pruota.
Dāls redzēja, ka muote raud ar osorom, bet jam nabeja nikaidas

bādas — jis dzīduoja sovas dzīsmes.

Vīnu reizi syltā vosoras laikā dāls izbraucja ar laivu uz

azara. Uz azara pasacēla lels vējs un dāls laidjās braukt atpakaļ.

Jau dreiži vajadzēja braukt pi azara molas, kai jis īraudzēja viļ-

ņus nazkū speidūšu. Jis gribēja sagyut. Vērās, vērās un metjās

taisni azarā un sagyva zalta krūni, kurs beja izpuškuots ar duor-

gim akmenim. Dāls izleida nu azara, sāduos uz pļovas un suoka

kaltēt sovas drēbes, un vys veras atrastuo duorguo krūni Gik

jis tī sēdēja — veras: nazkas brauc zalta karetā ar puori zalta

zyrgu un tī sēd smuka meita ar zalta motim. Dabraucja meita,

kur sēdēja dāls. un nūstuoja. Meita veras uz puiša un vaicoj:

„Vai jyus atrodat azarā munu duorgū krūni?"

„Jā!" atbildēja puis's un padevja princesei juos krūni.

„Paldīs!" pasacīja princese. „Es jū nūgaisynuoju uu kaija

man stuostīja, ka jyus atrodāt munu krūmi, tod es atbraucu pēc

juo. Es tev par itū labi samoksuošu!"

Puišam tai brīsmīgi patyka princese, ka jis nagribēja nikai-

das moksas, kab tik redzātu princesi. Tymā laikā izguoja nu

ustabiņas vacuo muote un suoka saukt dālu ēst, un kad, īrau-

dzēja princesi, tyuleņ krita jai ceļūs un suoka prasīt nu juos pa-

leigā, stuostīdama, ka jai cīši gi*yuti dzeivuot. Dāls stuovēja uz

vītas un sildīja saulītē sovu plykū mīsu, kura beja cīši smuka.

Princese, klausīdamuos vēcinies, vys vērās uz smukuos misas

juos dāla, kura jai cīši patyka. Kad jei lasījās braukt uz sovu

kēnesti, gribēja pabučuot vecines mulka dālu. Braukdama prin-

cese pasacīja: ~Labi, es pastuostīšu šovam tāvam un jis jyusim
paleidzēs."

Tad princese nūbraucja uz sovu kēnesti. Puorguoja na lels

laiks, princese runoj šovam tāvam par muļķīti, kurs dabuoja
azarā juos krūni un jei jū cīši īmīluoja. Tāvs paklausīja_ sovas

meitas un nūsvutīja kolpus pēc tuo muļķīša. Atīt nu kēnestes

kolpi uz vēcini un vaicoj juos dāla. Vecine palyka cīši prīcīga un

tyulen nūsyutīja sovu dālu pi kēniua, dūmuodama: „Tagad ķē-

niņš īdūs jam vysa kuo, un mes dzeivuosim labi!"
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Keniņš pajēmja juos dalu un pasadynuoja cītumā. Kēniua
meita cīši baduoja un žaluoja bēdīgā puisi un runuoja tāvam:

„Es gribu precētīs ar itū puisi!"
Bet ķēniņš runoj: „Jis nabadzīgs un vēl mulķīts, nikuo na-

byus!"
Tai puis s sēd cītumā, bet pi princeses braukoj svoutūs vy-

saidi prinči un grāpi. Princese tikai runoj: „Naīšu ni pi vīna, kai

tik pi bēdīguo muļķa puiša!"
Veras ķēniņš, ka meita nagrib īt pi prynču un grāpu, bet

vys runoj par tū muļķīti, kurs sēd cītumā. Ķēniņš izdevja pavēli,
ka taidā un taidā dīnā pakuort muļķīti. Princese izdzierdēja un

nazvnuoja, kū darīt un kai paleidzēt, kab muļķīts palyktu dzeivs.

Vīnu reizi īt jei un veras: skrīn daudz vuornu un runoj jai:

„Nabādoj, tovs mīļais muļķīts paliks dzeivs, mes jū pakuort na-

dalaissim!"

Atīt tei dīna, vad muļķīti kuort._ Kad aizmetja viervi koklā,
vuornas tyuleņ puorruovja viervi. litru reizi aizmetja stypruok;
otkon vuornas puorruovja. Tūlaik suoka klīgt vysi ļaudis, ka

muļķīts navainīgs un jū vajag palaist, bet ķēniņš beja cīši dusmīgs
un Iyka muļķīti īsvīst jyurā.-

--„Jo jis izmaus, tad es atdūšu jam par sīvu sovu meitu!"

Pajēmja muļķīti un īsvīdja jyurā. Muļkits maun, maun, jau

jam pavysam nav spāka un gribēja nūsleikt, bet te atskrēja daudz

kaiju un izsvīdja jū jyuras molā. Tūlaik veras ķēniņš, ka nikuo

navar padarīt, un atdevja sovu meitu par sīvu muļķīšam. Tai muļ-
ķīts tagad dzeivoj ar ķēniņa meitu un cīši labi.

5. V. Fil § s no G. 11 ji n a Kaunatas pag.

Latvju kultūras kr.

Vīnam ķēniņam beja dāls, un tys dāls beja krūplis. Tāvs

nazynuoja, kai nu dāla tikt vaļā, un sadūmuoja jū apprecēt. Bet

dāls par tū nikuo nazynuoja. Jis, byudams krūplis, nimoz na-

dūmuoja par taidom lītom, bet kotru dīnat guoja uz baznīcu lyugt

Dīvu, un taipat muojuos tikai Dīvu lyudza. Tāvs gon zynuoja,
kaids ir jam dāls, bet tūmār kai sadūmuoja, tai padarēja.

Vīnā dīnā saguoja daudz meitu, nu kurom dālam vajadzēja
izmeklēt sev sīvu. Viņas vysas, sādādamas ustobā, runuoja.

„Es atnuoču juo naudas dēļ," soka vīna nu meitom.

„Bet jo jis mani izmeklēs, es tyu3eņ pajemšu jo montu un

aptrucēšu [baltkr. trucic, ģiftētļ tū krūpli," teicja ūtra.

Tai kotra meita ar smīklim runuoja par ķēniņa dālu. Blakus

ustobai beja ari ķēniņa dāla ustobā un jis, vysu tū dzierdādams,

suoca raudttot un nazynuoja, kū jam darīt. Viņam beja dusmes
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uz tavu uu uz sevis, tumar jis nudumoja izbēgt caur lugu un kaut

kur aizbēgt nu taida kauna. Kai sadūmoja, tai padarīja.

Kad jis jau beja duorzā un nazvnuoja, kur īt, īraudzēja uz

sova plača mozu putniņu, kurs jam pasacīja: „Ej pa lelū ceļu, tur

sev laimes dabuosi un nu vaina aizbēgsi!"

Dāls paklausīja un aizguoja meklēt laimi. Tai īt jis dīnu, īt

nakti, beidzuot daguoja pi ustabiņas un dūmoj, vai īt īškā, vai nā.

Est gribējās un atsapyust ari vajadzēja. Te pīskrēja tys pats

putniņš un teicja: „Ej un puorguli nakti, te dzeivoj lobi ļaudis!"

Jis otkon paklausīja putniņam un īguoja ustobā. Tur dzei-

vuoja vecīts ar sovu meitu. Meita beja cīši smuka. Ķēniņa dāls,
tū radzūt, nimoz nadūmuoja, ka jei īs dzeivuot pi taida krupja, un

puorgulējis nakti, otkon sasataisīja īt. Bet kas par breinumu beja,

kad šei meita suoka lyugt, lai jis vēl palīk padzeivuot ar jīm. Dū-

muoja sevī krūplis, vai palikt, vai na, un otkon caur lūgu atskrēja

tys možais putniņš un teicja: „Palīc!"
Jis vēl palyka. Meita beja lūti jautra, krūplam ari beja labi

uz sirdis un jis pavaicuoja tāvam: „Kuopēc jyusu bārns tik prī-

cīgs? Es sovā myužā nikod nabeju tik jautrs un nivīna cylvāka

naredzēju tik prīcīga, kai jyusu meita!"

„Tuopēc," atbildēja tāvs, „ka boguotam cylvākam nauda uin

monts nadūd mira un viņam baist, ka kas jū naatjemtu: bet kas

bēdīgs, tys var prīcīgs byut, jam nava nikaidas bailes un viņa
prīcas nivīns navar atjeint, kai tik vīnīgais Dīvs!"

Krūplis suoka tai rauduot, ka tāvam palyka juo žāl un jis

teicja: „Ja tu, dāls, gribi dzeivuot tai, kai mes dzeivuojam, jem

munu meitu sev par sīvu un dzeivuosim te leidz pašai nuovei!"

Ķēniņa dāls nūkrita celūs un, skūpstīdams rūkas vācam tā-

vam, atbildēja: „Jā, es gribu palikt te, jo radžu, ka te ir muns

eistais tāvs, kurs grib tikai lobu šovam dālam!"

Tai keniņa dāls palyka dzeivuot leidz tam laikam, cikom

sataisīja kuozas. Kad jis ar meitu aizbraucja uz baznīcu lau-

luotīs, ķēniņš dabuoja zynuot tū, sasadusmuoja un aizsyutīļja

šovus sulaiņus aizdadzynuot ustobu, kur dzeivuoja juo dāls. Kad

dāls ar sovim braucja uz sātu, atskrēja otkon mozs putniņš un

teicja jam: „Tova ustobā aizdadzynuota, braucīt tagad pa šū

ceju, tur byus lela pils! Ejīt tur un dzeivuojīt laimīgi, jo Dīvs

jums tū izdarīja!"

Tāvs ar meitu vēl negribēja ticēt, bet ķēniņa dāls teicja: Jā,

tvs ir cytas zemes putniņš, brauksim tur, kur jis mums teicja!"

Un viņš aizbraucja. Cik tur vajadzēja braukt, beidzāt da-

braucja pi lelas smukas pils un palyka tur dzeivuot laimīgi un

sadārīgi.
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6. V. Fii š s Kapeņu pag. Latvju kultūras kr.

Sensenejūs laikus kaidā kēnestī dzeivuoja ķēniņš. Jam beja
vīns dāls. Ķēniņa pils beja vvsskaistuokuo pasaulī, tai ka vysi

cyti ķēniņi beja lūti dusmīgi uz juo. Cyti ķēniņi izdūmuoja kū

ļaunu izdarīt šim ķēniņam, bet nikai navarēja. Tūlaik jī soka

ķēniņam: „Tova pils ir smuka, un vyss ir, bet nav tur viņas lobās

lītas."

„Kuo?" vaicuoja keniņš.

„Lakstīgolas," atbildēja jam.
„Kas tys ir?" vaicuoja ķēniņš.

„Tys ir taids mozs putniņš, kurs skaisti dzīd," soka ķēniņi.
Ķēniņam īsagribēja ari taida putna dabuot un jis soka šovam

padūmnīkam:
M
Dabuoj maņ putnu, lakstīgolu, kura sēdēs preti

mana troņa un dzīduos sovas skaistuos dzīsmes."

Padūmnīks apsūlīja dabuot. Jis suoka vaicuot vysim, vai

nazvna kas taida putna. Vysi atbildēja: „Nazynam!"
Tad vīna meita atsasaucjās: „Es zvnu!"

Padūmnīks suoka juo lyugt un apsūlīja par tū pajemt jū pilī

par kolpyuui. Tei meita beja buorinīte un lūti mīļuoja ķēniņa
dālu un vys sapņuoja fovut par juo sīvu. Padūmnīks zynuoja tū,

un teicja: „Es pavysam aizmiersu, ka ķēniņa dāils tevi mīloj. Jo

tu dabuosi putnu, tad jis pajems tevi par sīvu!"

Buorinīte namīluoja smīklus un dūmuoja, ka padūmnīks ru-

noj taisnību, un nu lelas prīcas aizveda jū mežā. It jei ar pa-
dūmnīku un dzierd kaidu bolsu. Padūmnīks vaicoj buorenītei:

„Vai tys ir tvs putns?"

„Na, tei ir vorde kūre purā," teicja buorinīte, „dreiži gon

dzierdēsim ari lakstīgolu!"

Guoja un daguoja viņi pi vīna kryuma. Tur sēdēja moziņš

putniņš. Buorenīte paruodīja padūmnīkam un soka: „Šis putns

ir lakstīgola, jem viņu!"

„Navaru," atbildēja padūmnīks.

„Fs ari navaru pajemt ķēniņa dāla," soka buorenīte.

Padūmnīks redz, ka nikuo vairs navar izdarīt, atnuocja pi

ķēniņa un izstuostīja vysu. Ķēniņš pasasmēja un teicja: „Ej un

apsūlej munā vuordā jai, ka dāls byus jai par veiru."

Padūmnīks pasacīja buorinītei. Buorinīte aizguoja pi lakstī-

golas un ar osarom izstuostīja vysu. Lakstīgola jai pasacīja:

„Labi!"

Par nazcik laika ķēniņš sataisīja lelu balli, kura lakstīgoļa
atnuocja ar buorinīti un atsasāda vyslobuokajā vītā, tyvu pi ķē-

niņa. Ķēniņa dāls īraudzēja buorinīti un suoka vaicuot tāvam:

„Kas tei ir par taidu smuku meitu 9"

Kēninš pasasmēja un izstuostīja jam vysu, lakstīgola ari tu
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vvsu dzierdēja. Ķēniņa dālam buorinīte lūti patvka un jis sa-

dūmuoja pajemt buorinīti sev par sīvu un izstuostīja sovas dūmas

tāvam. Tāvs sasadusmuoja un lyka buorinīti izdzeit uorā. Kad

saguoja vīsi, ķēniņš teicja jīm: „Nu tagad ari lakstīgola ir munā

pilī. Tyuleņ jei mums dzīduos!"

Lakstīgola suoka dzīduot un beiguos teicja: „2āl man sovas

buorinūtes! Vairuok es pi jums nadzīduošu, tuopēc ka jyus jū

izdzynāt uorā. ar Dīvu!"

Tū pasacījuse, lakstīgola aizskrēja. Vysi vīsi beja laimīgi un

suoka smītīs. Ķēniņš nu kauna un dusmem nazynuoja kur īt.

Tad jis soka dālam: „Jo gribi, jem buorinīti!"

Dāls ar prīcu aizskrēja pēc juos. Sataisīja lelas kuozas. Ķē-

niņš beja laimīgs, ka izdzierda lakstīgolas bolsu.

„Tagad es tev kolpuošu leidz pašai nuovei!" teicja lakstīgola

un nūdzīduoja smuku dzīsmiņu. Nu šuo laika lakstīgalai beja

juopalīk ķēniņa pilī. Buorinīte dzeivuoja ar ķēniņa dālu mīrīgi

un sadarīgi.

7 V. Zacharska no A. Reg ža s Rēzeknes apr.

Rozen tavas pag. Latvi ti kultūras kr.

Tuoļi aiz jiuru kaidā treisdasmytā kēnestī, senejūs laikūs

dzeivuoja šai pasaulī divi oklas muosys. Itī muosys dzeivuoja

na cīši labi, jī kotru dīnu vīna ar ūtru lomuojās un plēsās. Vīnu

reizi muosys tai pazakuova, ka vīna ūtrai puorsyta golvu. Jau-

nuokai muosai tyka mozuok kai vacuokai, par tū vacuokā sa-

zalasējās īt paceļu nu jaunuokys muosys. Suoka muosys dalēt

sovu montu un otkon pazakuova, jaunuokā muosa satvēra nazi

un puorgrīza koklu sovai vacuokai muosai. Iraudzēja jau-
nuokā muosa, ka juos vacuokā muosa jau nadzeiva, jei salasēja

vysu montu, koč okla, izguoja nu ustobys un nūguoja. Nakti

jei izguoja pa yisu cīmu un izguoja teirumā.

Pi itūs muosu sātā uz cepļa beja vīns malns kačs. Jis īrau-

dzēja, ka juo saimineica gul uz zemis, vysa ar ašni. Kačs da-

guoja pi juos un suoka ar mēli laizēt jai vttoti, un nagribādams

tyka ar mēli jai ari acīs. Muosa nu reizis atsadzeivynuojās un

suoka vysu redzēt, bet paceltīs nu greidys jai nabija spāka, par

tū ka nu juos daudz ašņa iztecēja. Jei suoka prasēt kači, kab

jis jai paleidzeitu pazaceltīs. Kačs paleidzēja jai pazaceltīs un

jī obadivēji ar kači sazarunuojās īt mekleitu muosys, kura ap-

jāmjavysu montu un nūguoja, nazynuoma kur. Izguoja jī aba-

divēji ar kači cīši nūmūceiti, un jīm nabeja kū ēst. Cik jī guoja

pa ceļu, ar kū tik sazatūp, prasa kaut kū paēst, bet jīm nikas

nadūd. Cik jī naguoja, nūzamūcēja un cīši pīkusa. Jī iraudzēja

zam zemis vīnu ustobeņu un īguoja tī uz naktis muoju. Tymā



139

ustobeņī dzeivuoja vīns brīsmeigi lels suns, kurijis īdevja ceļa
veirim ļkaut kū paēst. Suns taipat ar mēli aplaazēja muosai

vuoti un paguldēja jū atsapvustīs, a suns ar kači nūskrēja pec
tuos jauouokuos muosys. Cik tī suns ar kači skrēja, dīnu, vai

divi, vai treis, bet dadzyna tū jaunuokū muosu. Suns jū
sazraustēja gobolūs, sajāmja tū montu un atskrēja uz sovu ze-

mis ustobeņu, kur gaidēja jūs vacuokā muosa. Atskrēja suns

ar kači un veras, ka vacuokys muosys nav, vīni kauleņi gul,
nazkas jū sapleisja. Kū darēt suņam ar kači? Jī nūrauduoja
ar gaužim osorim un palyka dzeivuot divējūs. Tai varbvut jī

vēl tagan dzeivoj, ka vēl. nanūspruoga, un kauly jūs nasapvva.

8. V. Zacharska no J. Baranovska Silajāņu pa %■

Vīnā korstā dīnā, vosorys laikā, vīns zemnīks guoja pa ceļu,
cīšy pīkusa un jam nu lela korstuma īgrybējās dzert. Jis guoja
pa ceļu un īraudzēja vīnu rnuoji un natuoli nu tuos muojis lelu

duorzu, kur auga nobelis. Zemnīks īleida tymā dourzā un gry-

bēja nūraut uobeli. Kai tikai jis izleida uz uobelnīcys, nu tuos

muojis īraudzēja jū suns un suoka uz zemnīku reit. Zemnīks

nūsabeida dūmuodams, ka jū tagad sagius saiminīks, i kab suns

puorstuotu reit, jis suoka dūt sanam gabaleņus galis, kura beja
izvuoreita jam uz ceļa. Suns sajutis gali, puorstuoja reit un

suoka runuot ar cylvāka bolsu: „Paldīs tev, zemnāks, par tovu

lobumu. Ja tev byus kaida nalaimja, es vysod paleidzeišu."

Zemnīks suoka praseit suņam, ka jis gryb dabuot sev sīvu,

bet nikai navar. Suns jam atbildēja: „Es tev paleidzeišu, lobijs

cylvāks! Itymā muojā dzeivoj vīna rogona un pi ituos rogo-

nys dzeivoj par kolpyuni vīna meitiņā, buorinītja. Kod es beju

par cylvāku un grvbēju ratavuot itū meitiņi, rogona pataisēja
mani par suni un es nikai tagan nu juos navaru atstuot."

Suns gauži rauduoja i suoka stuosteit zemnīkam, kai vareis

dabuot un ratovuot tū buorinīti nu rogonys. Tod suns otkon

soka zemnīkam: „Es dabuošu nu rogonys vēzi. Kod tu jū pa-

jimsi un jam kū saceisi, tu vysu dabuosi."

„Labi!" atbildēja zemnīks.

Suns nūskrēja pēc rogonys vēža, a zemnīks palyka gaidei-

dams. Dreiži suns dabuoja rogouys vēzi un atnezja zemnīkam.

Zemnīks pajāmja nu suna vēzi un vaicoj: „A kū man pasceit,
kab jis dareitu?"

Suns atbildēja: „Kū tū runoj, vēzis tev vysu iz-

pildeis."
Zemnīks vairuok nikuo nasacēja. daguoja pi muojis, kur

dzeivuoja pate rogona. Jis stov pi luga un suoka ruodeit tū
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vēzi. īraudzēja rogona, ka juos vēzis pi luga karinej, jel gry-

bēja jū sagiut, bet nikai navarēja. Vēzis suoka runuot uz ro-

gonu: „Tu tagad posa nikod mani nasagiusi, un taipat tovi kolpi.
Tikai vīna buorineitja var mani sagiut."

Rogona pascēja buorineitei sagiut vēzi; a kod jei nasagius,
tod jei jū apēss. Vēzis nūskrēja uz duorzu un buorineite guoja
jam pakal, kab sagiutu tū vēzi un atnastu rogonai. Zemnīks

ar tū vēzi gaidēja, kod atīs buorineite. Kai buorineite īguoja
duorzā, šādās uz zemis un suoka rauduot. Jei dūmuoja,
ka jei nasagius vēzi un rogona jū apēss. Daguoja pi buori-

neitis suns un vaicoj: „Kū tu raudi?"

Buorineite jam izstuostēja, kū pascēja jai rogona. Suns

runoj uz buorineiti, kab jei narauduotu. „Ir lobs cylvāks,
kurs tevi ratavuos nu rogonys."

Kai suns pabeidzja sovu runu, pi jūs daguoja zemnīks,

kurijs pajāmja ar sevim buorineiti un suni un nūguoja uz

sovu sātu. Uz reita rogona sazagiva, ka nav buorineitis

un suņa. Jei grybēja jūs dadzeit, bet zemnīks pascēja vē-

zim, kab jis sataiseitu rogonai lelu mīgu un kab jei puor-

guleitu daudz laika. Vēzis izpildēja, kū jim zemnīks pascēja.

Rogonu apjāmja lels mīgs un jei lvkuos gultā guleit.
Zemnīks ar buorineiti un suni atguoja uz sātu, sataisēja

kuozys un suoka dzeivuot cīši boguoti un laimeigi. Suns

un vēzis ar dzeivuoja pi jūs. Rogona vēl tagan gul sovā

gultā. Zemnīks ar suni aizguoja vīnu raizi vīni .paši pi

rogonys un apjāmpja vysu juos montu un zaltu, ar kuru

tagan dzeivoj un dzīsmis dzidoj, taiseidami olu ar madu.

9. V. Zacharska no I. Regžas Rozentovas pag.

La tv j v kultūras kr.

Dzeivuoja pasaulī zemnīks; jis beja boguots. Itam zem-

nīkam beja treis dāli: divi beja gudri, trešs, iaunuokais, muļ-

ķīts.
Vīnu reizi, natuoli nu jus cīma, mīstiņa beja lels tiergs.

Vactiokī bruoli sasalasīja braukt uz mīstiņu uz tiergu, aiz-

jyudza lobus zyrgus, apvylka kažūkus un losuos braukt uz

tiergu. Jauntiokais bruoļs, muļķīts, sēdēja uz cepļa. Redz

muļķīts, ka bruoļi brauc uz tiergu, un suoka runuot: „Bruo-

līši, es ari braukšu uz tiergu, īdūdīt man kaidu zyrgu!"

Bruoļi pasasmēja par muļķīti, bet atsacīt jam nagribēja,

īdevja jam kūka zyrgu un pasacīja: „Pajim itū zyrgu, aiz-

jyudz rotūs un brauc!"

Tai bruoļi pasacīdami muļķīšam, sāduos un aizbraucja

uz tiergu. Muļķīts aizjyudzja kūka zyrgu rotūs, sāduos un
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ari brauc. Cik tī varēja, kūka zvrgs guoja. Dabraucja
muļķīts pi vīnalela meža uu redz, ka skrīn jam preti vylks,
un runoj: „Atdud man, draudziņ, sovu zyrgu, es jū apēsšu!
Es jau treis dīnas nikuo naēžu!"

Muļķīts dūmuoja, dūmuoja un pasacēja: „Kas mani aiz-

vess uz tiergu?"

Vylks jam atbild: „Es tovu zyrgu apēsšu un tūlaik tu

mani aizjyugsi rotūs, es tevi aizvesšu!"

Muļķīts atdevja vylkam sovu kūka zyrgu. Vylks ēdja.
ēdja, bet navar nikai apēst, tad pajāmja un nūlyka pi kryu-
mim un soka mulkīšam: „Kad atpakaļ brauksim, tūlaik

apēsšu!"

Muļķīts aizjvudzja vylku Jrotūs un aizbraucja uz mī-

stiņu. Veras uz muļķa _vysi ļaudis un breinuojas, ka muļ-

ķis braukoj ar vylku. Iraudzēja mulķīts šovus bruolus, un

taipat gribēja jūs panuokt. Bruoļi suoka klīgt uz bruola,

un taipat vysi ļaudis. Nūsabeida vylks, un cik beja spāka.

aizskrēja ar vysim rotim un muļķīti uz mežu. Mežā vylks
soka muļķīšam: „Tagad tu mani izjyudz, es īšu ēst sovu

kūka zyrgu, bet tu ej pa itū ceļu. Tī ir ustabiņa un tymā

ustobinā dzeivoj boguoti ļaudis un vysod spē-lej kārtas. Ko-

leidz tu tī byusi, es apēsšu zyrgu un tūlaik atīšu pēc tevis!"

Muļķīts aizguoja pa tū ceļu, kur jam vylks sacīja, un

redz: stuov moza ustabiņa. īguoja mulķīts tymā ustabūiā

un redz: tī treis valni spēlej kārtas. Kad īraudzēja valni

muļķīti, tyulen pasaucja pi golda un īdevja jam kārtas. Suoka

muļķīts spēlēt, Cik naspēlej, vys puorspēlej. Tad valni soka

mujkīšam: „Tu pīroksti myusim, ka tova dvēsele pīdar myu-

sim!"

Bet mulķīts napasacīja ni vuorda. Valni nadūd mulkīšam
kārtas. Muļķīts sēd un taisa ar pierstu goldā caurumu.

Iztaisīja muļķīts goldā caurumu un soka valnim: „Jo jyus

vysi īleissit itymā caurumā, es tūlaik bez naudas jyusim

parokstīšu sovu dvēseli!"

Valni ilgi nadūmuodami, īleida vysi treis tymā caurumā,

bet mulķīts pajēmja ar pierstu un pīmīdzja. Valnim beja

gryuts sēdēt caurumā. Jī suoka praseit muļķīšam dreižuok

izlaist jūs uorā, bet mulķīts jīm atbildēja: „Es jyusus turēšu

te itymā caurumā treisdesmit godu, un pēc ituo, kad vajadzēs

jyusus vysus pakuoršu!"
Valni nūsabeida un suoka prasīt muļķīša jus palaist un par

itū apsūlēja vazumu zalta. Muļķīts izlaidja valnus nu cauruma

uorā. Muļķīts aizskrēja pēc vylka un rotim, aizjyudja vylku rotus

un atbraucja uz tū pašu ustabinu, kur jam valni pībera pylnu va-

zumu zalta. Mulķīts atbrauc uz sovu satu un atvad vazumu zalta
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uz sātu. Vysi palvka prīcīgi un vairuok nu tuo laika naskaitēja

muļķīti par muļķi. Tai itei saime tagad dzeivoj vīnā vītā un

vīns ūtru cīši mīļoj. Vylks pi jūs ari dzeivoj un kotru dīnu

ād vucyna gaļu.

10. Skolnieks J. Kļava no 64 g. vecas J. Ritenes Nīcā,

K. Lielozola kr.

Viena meitenīte izgājusi uz ceļa malu un spēlējusies. Brau-

kuši garām leišu pūrmaņi, paņēmuši meitenīti un pārdevuši lau-

pītājiem. •

Laupītāji nu gribējuši meitenīti nokaut, bet viņa bijusi kūda.

Viņu laupītāji ielikuši mucā un aiznesuši mežmalā. Katru dienu

viņi meitenītei nesuši ēst un ēdinājuši pa spundu.
Atnākuši vienu dienu un prasījuši, lai izšaujot pa spundu

pirkstu, ja būšot apaļš pirksts, tad kaušot. Bijusi tumša nakts

un laupītāji nevarējuši nekā redzēt. Meitenīte izšāvusi laukā ko-

ciņu, un laupītāji domājuši, ka meitene vēl ir kūda, un pārgājuši

mājā.
Atnācis vilks, saošņājis cilvēka smaku mucā un gribējis da-

būt no mucas laukā- Šā un tā grozīdamies, viņš piebāzis asti

pie spunda. Meitenīte saņēmusi asti un ierāvusi mucā. Vilks

izbijies un sācis mukt, bet meitenīte turējusi to cieti. Vilks rāvis

mucu pa mežu, kamēr tā saplīsusi. Vilks aizskrējis projām, bet

nu arī meitenīte tikusi vaļā no laupītāju nagiem.

6. Kaķis palīdz bārenītei.

1. A. 545 A. J. Niedre Vec-Sēren ē. LP. V, 130. 5.

Vienai mātei divas meitas: īstā meita un pameita. Pameita

bijusi daiļa kā saule; īstā meita tik nedaiļa kā nakts. Bet pamātei

briesmīgi skaudis pameitas daiļums; viņa nogājusi pie raganas

par to lietu aprunāties. Ragana mācījusi: „Pielej trīs reizes kaķa

asinis pameitai pie ēdiena, tad tā nositīsies ar trumiem, augoņiem,
vātim un paliks briesmīgi nejauka."

Pamāte tā darīja. Un patiesi: jau otrā nedēļā pameita bija
kā nosēta ar augoņiem, trumiem, nelāgām vātīm. Nu pamāte ie-

runāja vīram, ka tādu nevarot pie cilvēkiem vairs turēt — pie-

lipšot nelāgās vātis itin visiem, ko tad? Jādzenot pie laika mežā,

tur lai veseļojas. Vīrs gan pretojās tādām iedomām; bet pamāte
neatlaidās. Otrā dienā, kamēr vīrs pie darba, šī jau pameitu aiz-

dzinusi mežā. Neviens negāja bēduli pavadīt; tikai kaķītis, In-

cītis, tas tecēja līdz.
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Nu pameita gāja, gāja — kaķītis incītis tecēja pa priekšu,
beidzot mežā atrada būdiņu un pie būdiņas avotiņu. Kaķītis
teica: «Mazgājies šinī avotā, tad paliksi vesela!"

Pameita nomazgājās, visi trumi tūliņ nozuda un nu bija atkal

tikpat daiļa kā agrāk. Otrā rītā kaķītis sacīja: „Paliec būdiņā,
es iešu ēst paraudzīt!"

Labi. Kaķītis aizgāja no pavāra maizi un nesa

uz mežu. Kunga dēls satika/kaķi/un vaicāja: ~Kur liksi maizi?"

„Tā un tā — jānes daijau pa/ne 'tai."

„Kur tad tāda daiļa

„Ā! nāc līdz, taaVfeo^ēsir)
Kunga dēls jm pameitu būdiņā sē-

rojam. Viņam pa4ika/ldti tāds^datļums; tādēļ pārveda mājā un

apņēma par sievu. Jm\ pameitai ausa laimīgas dienas, kā jau nu

kunga sievai. v

2. A. 545. A. M. Srupska no vecas māmiņas Neretā.

Folkloras krātuvē.

Reiz vienam vīram nomira sieva un viņš apprecēja otru. No

pirmās sievas viņam bija viena meita, ko pamāte nevarēja ie-

raudzīt, tādēļ ka viņa bija loti skaista. Viņa ņem un nobur meitu,
tā kā visa viņa apsitas ar trumiem. Katram, kas viņu uzskatīja,

palika riebīgi. Nu vīrs iet pie kunga un lūdz, lai ļauj mežā uzcelt

viņa meitai mazu mājiņu, ko arī kungs atļauj. Viņu aizved, atstāj
vienu un pakar tur vēl spieģeli, lai viņa vienmēr paskatoties.

Vienu nakti uznāk bargs laiks ar stipru lietu. Te meitiņa

dzird, ka kaut kas pie durvim skribina un ieņaudas. Viņa pie-

ceļas — ies raudzīt, kas tur ir? Atver durvis — ierauga melnu

kaķi, nolijušu un nosalušu. Tūliņ viņa to paņem un ienes iekšā.

Kaķītis sāk runāt un saukt viņu par mammu. Te viņai iznāk

iet spieģelim garām un pamest tur nejauši acis. Nu viņa ierauga,

ka viņa tagad ir vēl skaistāka, kā agrāki bijusi.

Vienu dienu kaķītis teic, ka iešot uz medībām, un aiziet uz

mežu. Pašreiz kunga meitām iebrauc precinieki. Kungam bi-

jušas trīs meitas un viens dēls. Bet nu precinieks patīk visām

trim meitām. Ko nu darīt? Norunā viņu nokaut, prātodamas:

„Uztaisīsim viņam mīkstu gultu, bet brālim cietu, lai tad gul abi

vienā istabā. Nakti ieiesim un nokausim viņu."

Bet kaķītis, staigādams pa kukņu, visu noklausās, pielien ne-

manot pie precinieka, izstāsta visu un pieteic, lai mīkstajā gultā

viņš negul. Vakariņas ir paēstas, nu ies gulēt, bet precinieks
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teic uz brāli: „Guli tu tanī mīksta gulta, jo es neesmu ieradis

tādā gulēt: man sāp galva."

Brālis nekā Ļauna nezinādams, iegulstas arī mīkstajā gultā

un drīz vien guļ aizmidzis, bet preciniekam miegs ne prātā —

tik gul un gaida. Ap divpadsmitiem nāk lēnītiņām meitas iekšā -

kā klāt, tā pārgriež brālim rīkli.

Otrā rītā kungs iet gulētājus modināt un atron dēlu ar pār-
grieztu rīkli. Precinieku saņem par to vainīgo un izsludina jau
visam pagastam, ka pēc trim dienām tiks pakārts kunga dēla

slepkava.

Trešā dienā sanāk viss pagasts, katrs grib redzēt kunga

slepkavu. Nu pašreiz vedīs viņu kārt. Te kaķītis uzskrien pa

virvēm augšā un uzsauc: „Uzklausaties mani! Šis cilvēks, kas

šodien tiks pakārts, ir nevainīgs."

Tad viņš izstāsta visu, ko bija dzirdējis. Paša kunga meitas

esot savu brāli nokāvušas. „Ja neticat, tad nāciet uz klēti! Es

jums parād'šu, kur vēl zobens atrodas, ar ko meitas savu brāli

nokāva."

Nu visi iet uz klēti. Kaķītis pieved pie tīnes, lai taisot vajā.
Kad ataisa, tad atron zobenu ar visām asinim. Kungs ved visas

trīs meitas ārā un pakar. Izglābtais pieiet pie kaķīša un saka:

„Ko tu gribi, to visu izpildīšu."

Kaķītis atbild: „Es nekā no tevis vairāk negribu, tik precē

manu mammu!"'

Izglābtais domā, kā lai kaki precē. Bet neko darīt, viņš ir

glābis dzīvību. Nu iesēžas karietē un brauc. Kad tiek tuvāk,

tad kaķītis teic: ~Brauc vien, es skriešu un pateikšu mammai."

Kaķītis ieskrien iekšā un uzsauc: „Mamma, apģērbies, tev

būs precinieks."

Nu viņa mudīgi apģērbjas, sēž un gaida. Te atveras durvis

un viesis ienāk iekšā Precinieks paliek kā mēms: tik skaistu

meitu viņš vēl nebija redzējis. Viņš ņem to tūliņ savā karietē,
ved uz savu pili un drīz vien nosvin kāzas.

Pēc kāzām kaķītis paņem bārdas nazi, pieiet pie savas mam-

mas un lūdz, lai viņa šim griežot taisni pār muti ar to nazi.

Mamma atbild: „Mīļo kaķīt, tu man tik mījš un labs, kā lai tevim

griežu?"

Bet kaķītis lūdzas un nedod miera.

„Nu labi," mamma teic, „dod ar to nazi!"

Viņa paņem nazi un velk. Te izskrien skaists jauneklis no

tās kaķa ādas. Nu viņi visi bija priecīgi, ka viņš no burvības ir

ticis vaļā. Tā viņi visi nodzīvoja laimīgi līdz mūža galam.
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7. Kaķis palīdz puisim.

1. A. 545 B. Skolniece K. Vilciņa 1892. g. Smiltenes

B lomu pag. V. Maldona kr.

Vienam vecam melderim bija trīs dēli. Visa viņa manta pa-

stāvēja no dzirnavām, viena zirga un viena runča. Reiz vecais

melderis saslima un gulēdams slims uz miršanu, viņš piesauca

savus trīs dēlus un izdalīja tiem savu mantu. Vecākam dēlam

viņš atvēlēja dzirnavas, vidējam zirgu un jaunākajam runci.

Vecākais dēls, stāvēdams savu dzirnavu durvīs, izsmēja jau-

nākajam brālim, ka tam tikai runcis atvēlēts.

Vidējais brālis cieta klusu un pārdomāja sevī. „Dievs zina,

kā vēl katram klāsies."

Jaunākais brālis, saņēmis runci klēpī, bēdājās, ko nu darīt,
ko iesākt. Runcis, saprazdams sava saimnieka bēdas, sacīja to

mierinādams: ~Nebēdājies nekā, nopirc tik man garus zābakus

un vienu maisu! Viss būs labi!"

Runča saimnieks arī visu tā izdarīja, kā runcis bija sacījis.
Nu runcis salika maisā kāpostus im devās uz jakti. Viņš pakāra
maisu labi zemu koka zaros un pats paslēpās zālē. Tur gulē-

dams, viņš drīz vien redz, ka no krūmiem iznāk zaķis, ielien lē-

nām maisā un sāk ēst kāpostus. Runcis nu pieskrien pie maisa,

aizsien galu cieti, liek maisu uz muguras un aiznes to ķēniņam

par dāvanu, kas bija liels meža cepešu mīļotājs. Tā nu runcis

darīja vienmēr un dabūja no ķēniņa daudz naudas, ko tas atkal

pārnesa savam saimniekam.

Citā pilī dzīvoja viens ķēniņš, kas bija liels burvis. Runcis

aiziet arī uz to un prasa, vai tas tiesa, kas viņš varot izdarīt vi-

sādus brīnumus. Burvis saka, ka tiesa. Runcis saka: „Nu tad

parādi man, kāds ir lauvas spēks!"

Burvis palika par lauvu un runcis no bailēm uzbēga uz jumta.

Apmierinājies viņš nokāpa atkal zemē un prasīja burvim: „Vai

par peli ar' tu vari palikt?"

Burvis nu palika par peli. bet runcis to tūliņ noķēra un

apēda.
Tad runcis aicināja savu saimnieku uz burvja pili un šis pa-

lika tā vietā par zemes valdnieku. Runcis to nosauca par grāpu

Dundurjāni. Tā nu jaunais grāps dzīvoja laimīgi un ģērbās zīdā

un samtā. Viņš neaizmirsa arī savu labdari runci, guldināja to

savā gultā un ēdināja ar visādiem cepešiem.

Pēc kāda laika grāps Dundurjānis apmeklēja arī_ savus brā-

ļus dzimtenē, gribēdams redzēt, kā tiem klājas. Vecākajam brā-

lim bija nodegušas dzirnavas un tas bija palicis pavisam nabags.
Vidējam brālim gan bija vēl palicis tēva zirgs, bet tam bija tikai
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vairs kauli uu āda. Bet jaunākajam brālim bija laba sirds, tas

paņēma vecākos brāļus pie sevis un nu visi dzīvoja laimīgi iidz

sirmam vecumam.

2. A. 545. B. K. Ziema Ozolniekos pie Jelgavas. LP. 111, 1.

Vienā muižā kungs dzīvojis ar raganām uz vienu roku. Ne-

tālu no muižas vienā mājā dzīvojis ņiprs puisis. Šim puisim kungs
uzbūris slinkuma nelaimi: bijis jāguļ uz krāsns un neticies nekā.

Tik runcis apžēlojies par sērdzīgo: pienesis ēdienu un pakavējis
laiku, patērzēdams. Reiz tā māja nodegusi; tik krāsns palikusi.
Puisis tagad saņēmis sumkas, ielīdis krāsnī un apmeties tur ar

savu runci.

Kādu dienu puisis ar runci nejauki bijuši izsalkuši. Runcis
izlīdis no krāsns un steidzies uz pilsētu kaut ko samedīt. Ceļā
saticis lapsu. L.apsa teikusi: „Kaķīt. es tevi ēdīšu!"

Runcis lūdzies: „Neēd vis mani. kūmiņ; es tevi aizvedīšu uz

vistu kūti!"

Labi. Runcis aizvedis lapsu uz muižu pie kunga vistām, at-

vēris kūts durvis un teicis: „Lec iekšā, dibinā ir vistas! Ed droši,

kamēr no pilsētas atpakaļ nākšu!"

Bet runcis negājis vis uz pilsētu; viņš iečāpojis pie kunga,
teikdams: „_Cepļa pils kungs tev atsūtīja dzīvu lapsu! Kūtī ir,

ķer tik rokā!"

Kungs aizskrējis ar visiem ļaudim uz kūti lapsu ķert. Bet

līdz ko domājis durvis vērt, te, špukt! lapsa ārā un projām. Un

kamēr šie tur visi ap lapsu darbojušies, tamēr runcis pie kunga
gaļas podiem. Gan pats labi noēdies, gan ir puiša tiesu pakampis.
Puisis tik ātri negaidījis runci atpakaļ, viņš brīnījies par to; bet

runcis pasviedis gaļas gabalu krāsns dibinā sacīdams: „Ko brī-

nies? Še, sliņķi, ēd!"

Pēc kādām dienām puisis ar runci atkal bijuši izsalkuši. Run-
cis izlīdis no krāsns un gājis uz pilsētu kaut ko samedīt. Ceļā
saticis vilku. Vilks teicis: „Kaķīt, es tevi apēdīšu!"

Runcis lūdzies: „Neēd vis mani, krusttēv! Es tevi aizve-

dīšu uz aitu kūti!"

Labi. Runcis aizvedis vilku uz muižu pie kunga aitām, at-

vēris kūts durvis un teicis: „Lec iekšā, dibinā ir aitas! Ed droši,
kamēr no pilsētas atpakaļ nākšu!"

Bet runcis negājis vis uz pilsētu; viņš iečāpojis pie kunga
teikdams: „Cepla pilis kungs tev atsūtīja dzīvu vilku. Kūtī ir —

ķer tik rokā!"

Kungs aizskrējis ar visiem ļaudim, vilku ķert. Bet līdz ko

domājis durvis vērt, te špukt! vilks ārā un projām. Uu kamēr
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šie tur visi ar vilku darbojušies, tarnēr runcis pie kunga gaļas

podiem. Gan pats labi noēdies, gan ari puiša tiesu pakampis.
Puisis nemaz negaidījis tik ātri runci atpakaļ; viņš brīnījies par

to; bet runcis pasviedis gaļas gabalu krāsns dibinā sacīdams:

„Ko brīnies? Se, sliņķi, ēd!"

Pēc kādām dienām puisis ar runci atkal bijuši izsalkuši. Run-
cis izlīdis no krāsns un gājis uz pilsētu kautko samedīt. Ceļā sa-

ticis lāci. Lācis teicis: „Kaķīt, es tevi apēdīšu!"

Runcis lūdzies: „Neēd vis, lācīt! Es tevi aizvedīšu uz bišu-

dārzu!"

Labi. Runcis aizvedis lāci uz muižu pie kunga bitēm, attai-

sījis vārtus un teicis: „Ej iekšā, stropos ir bites, medus! Ed

droši, kamēr no pilsētas atpakaļ nākšu!"

Bet runcis negājis vis uz pilsētu; viņš iečāpojis pie kunga,
teikdams: „Cepļa pils kungs tev atsūtīja dzīvu lāci. Bišudārzā

tas ir — ķer tik rokā!"

„Tas neiet!" kungs atteicis, „ja nenoķēru lapsu un vilku cietā

kūtī, kur tad noķeršu vēl lāci klajā bišudārzā. Eij, laid lāci no

dārza ārā un tad griezies atpakaļ man pateikt, kas tas par Cepļa

pils kungu? Kur viņš dzīvo? Ja ne, tad sargies, āda putēs!"

Runcis izlaiž lāci, atnāk atpakaļ un nezin, ko teikrt, ko ne-

teikt. Beidzot kungs uzbļauj: „Nu, kas ir? Saki drīzi, kur tāds

Cepļa pils kungs dzīvo?"

„Kur dzīvo? Cepļa pilī dzīvo!" runcis atcērt.

„Kur tad Cepļa pils atronas?"

„Kungs! kā to lai izsaku?" runcis atbild, „nāc līdz, tad re-

dzēsi."

„Nu, ja nevar izteikt, tad atved Cepļa pils kungu pie manis!"

(Nekā darīt — runcim jāiet uz mājām um jāved Cepļa pils

kungs pie kunga.
Otrā dienā runcis ar Cepļa pils kungu, puisi, gājuši uz muižu.

Pie kāda tilta runcis iegrūdis puisi upē un tad pats atkal vilcis

ārā. Arā vilkdams viņš puisim noplēsis drānas un pašu krietni

saskrāpējis. Kad tas bija padarīts, tad runcis aizskrējis uz muižu

pie kunga sacīdams: „Kungs, klausies, kāda nelaime notika! Pat-

laban braucu ar Cepļa pils kungu te šurp, bet uz tilta zirgi nejauši

sabijās un iesvieda mūs upē. Cepļa pils kungs domāja zirgus tur

noturēt; bet zirgi izšāvās no upes, rāva Cepļa pils kungu līdz,

noplēsa tam visas drānas un sadauzīja nabadziņu, tā ka bij jā-

paliek guļam."
To dzirdēdams kungs lika karīti aizjūgt, drānas paņemt un

pats brauca nelaimīgo glābt. Nobrauc tur: Cepļa pils kungs guļ

un kasās. Nu apģērbj tam dārgas drānas, nu cels šo karīte, bet

nekā: Cepļa pils kungs nekust ne no vietas; tik skatās drīz uz

vienu plecu, drīz uz otru.
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„Kādēl viņš tā skatās?" kungs prasīja runcim.

„Viņam laikam tās drēbes par vienkāršām, vajadzēs grez-

nākas!" runcis atteicis.

Aizsūta uz pili pēc greznākām drēbēm, apģērbj tās: Cepļa

pils kungs vēl skatās uz vienu, uz otru plecu. Bet tagad runcis

uzminis tam uz kāju, lai vairāk neskatoties. Šis vairs neskatī-

jies arī, iekāpis karītē un braukuši abi kungi lēnām uz priekšu.

Runcis, tas skrējis pa priekšu, asti izcēlis. Ceļā runcis saticis

cūku uu aitu ganus. Viņš nolaidis asti un sacījis ganiem: „Vai
akls! tur nāk pakai piķis ar zēvelēm! Ja tie jums prasa, kā gani

jūs esat, tad atbildiet: Cepļa pils kunga! Ja tā teiksit, tad jums
ies labi."

Ganiem garām braucot, kungs pieturējis karīti un prasījis:

„Kā gani jūs esat?"

„Cepla pils kunga!"

„Vai akls!" kungs nobrīnējies, „es esmu vienreiz bagāts, bet

man tik daudz cūku un aitu nav!"

Tālāk runcis saticis govju un zirgu ganus. Viņš nolaidis asti

un sacījis ganiem: „Vai akls! tur nāk pakal piķis ar zēvelēm!

Ja tie jums prasa, kā gani esat, tad atbildiet: Celpa pils kunga.
Ja tā teiksit, tad jums ies labi."

Ganiem garām braucot, kungs pieturējis karīti un prasījis:

„Kā gani jūs esat?"

«Cepļa pils kunga!"

„Vai akls!" kungs nobrīnējies, ~es esmu vienreiz bagāts, bet

man tik daudz govju un zirgu nav!"

Beidzot runcis sasniedzis pili. Pils jau no tālienes mirdzējusi
vienās ugunīs. Runcis iegājis pilī un atradis tur veselu drūzmu

raganu priekšā. Tās gaidījušas Cepļa pils kungu. Bet runcis

uzsaucis raganām: „Vai akls! tur nāk piķis ar zēvelēm! Bēdziet,

bēdziet tur tanī devītajā kviešu kaudzē paslēpties!"

Raganas, to dzirdēdamas, visas sabēgušas devītajā kviešu

kaudzē.

Abi kungi beidzot atbraukuši pilī un sākuši krietni ēst, labi

dzert. Runcis pa to laiku aizlīdis pie devītās kviešu kaudzes un

pielaidis uguni. Raganas degušas zilās ugunīs. Nu tas iegājis

pie kungiem, rādījis degošo kaudzi un smējies: „CepJa pils kungs
nekā neiztaisa, vai viena kviešu kaudze vairāk, vai mazāk!"

Kungs, to redzēdams, skrējis raganas glābt, bet raganu uguns

aizķērusi ir viņu un nabadziņam bijis jāsadeg kopā ar savām ra-

ganām. Līdz ko tie sadeguši, tad slinkuma sērga puisi atstājusi.

Tagad puisis pilns prieka prasījis runcim: „Tu man loti daudz

esi palīdzējis; kā lai tev atmaksāju?"
«Negribu nekādas maksas!"
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„Nu, ja tā nē, tad mazākais pasaki man, kādu zārku gribi, ja
kādreiz nomirsi?"

„Ko muldies!" runcis atbildējis, „kaķim kaķa tiesa, panēm
aiz astes, pārsviež pār sētu!"

3. A. 545. B. K. Šulcs Zasulaukā, Rīgā. LP. VI, 114, 3.

Viens bagāts saimnieka dēls bija gaužām slinks: viņš aiz-

krāsnē vien gulēja un auklēja runci. Tēvs, māte tam neko nedod,
tālab ka šis nebūt nestrādā. Tā nu tas noplīsis un noskrandis kā

lupata. Ko viņš nu darīs? Viņš tik(ai) vien saka: „Mauu mīlu

runcīt, manu mīlu runcīt!"_ Tā vien labina. Runcim tā patikšana!
Tas noiet reiz mežā un pārvelk lielu zaķi. To tas piekopj un nes

Aizputes pilskungam.

Pilskungs vaicā: „Manu mīlu runcīt, kas man zaķi sūtīja?"
„To jums sūtīja mans Aizputes kungs!" (aizkrāsnes gula).
Pa tādu laiku runcis pārnes atkal vienu zaķi. To tas nes at-

kal Aizputes pilskungam. Pilskungs nu gaužām tencina un lai

runča Aizputes kungs atbraucot pie viņa kādreiz ciemā! Pārnāk

nu runcis mājā un ved šo lupatu no aizkrāsnes laukā, tam jābrau-
cot uz Aizputi pie pilskunga!

Labi. Runcis iet nu papriekšu — šis, lupata, sliņķis nopaka-

ļus. Tā nonāk Aizputē. Runcis tūdaļ ieiet pie pilskunga ar ziņu,
ka viņa kungs atbraucis. Pilskungs uzprasa: „Mans mīļš runcīti,

kāpēc viņš nenāk pie manis iekšā?"

Runcis saka: „Jā, cienīgs pilskungs, viņš nedrīkst nākt. Mežā

mūs aizņēma slepkavi, atņēma mums zirgu, karīti un noplēsa kun-

gam dārgās drēbes, palika tīri pliks. Par laimi satikām vienu na-

bagu, uzģērbām tad tā skrandas. Bet nu maus kungs līdzās na-

bagam — puspliks un piedauzīts."

Pilskungs atteic: „Kas par to, lai viņš nāk vien iekšā!"

Sliņķis nu ielien pie pilskunga. Te tas vien gozējās un ne-

prot ne lāga apģērbties — runcim atkal jāpalīdz. Pilskungs bija
iedevis labas goda drānas.

Tik ko apģērbies, tas ielien leņķītē kā tāds lācis. Tur nu

stāv un lūko savu apģērbu kā ķēms. Pilskungs brīnās un prasa

runcim, kālab viņa kungs ap sevi tā lūkojas?

„Ko nu, cienīgs pilskungs, viņš taču radis vēl greznākas

drēbes valkāt. Bija tāds bargs kungs — tās viņam vēl par

prastu."

Pilskungs nu liek vēl labākas drēbes atnest.
_

Runcis apģērbj
to labākās drēbēs un piekodina: „Ja tu vel apkārt skatīsies, tad

pa ausi dabūsi!"

Sliņķim neko darīt
— jāpaklausa.



150

Pilskungs lūdz to ēst; bet tas ne un ne — esot nobijies un ne-

varot ne kumosa iebaudīt!

Nekas — tā nu izdzīvojušies — ies abi ar runci uz māju. let,
iet — līdz uziet apburtu ķēniņa pili. Runcim atkal sava gudrība,
tas apskrien trīs reizas ap pili un tikai sauc:

„
Velni, visi laukā!

Še brauc Aizputes pilskungs!"
Velni nu visi kā dūmi prom no pils un uzceļas ar visām man-

tām un bagātībām. Nu runcis ved savu sliņķi iekšā un dzīvo pilī,

kā_ jau kungiem klājas. Kas nu sliņķim bēdas?
— Tagad tas

māk pavisam citādāki dzīvot.
Bet runcis nu iet atkal pie Aizputes pilskunga un aicina pie

sava kunga ciemā braukt.

Jā, šis nav lepns — brauks arī. Tā tie arvienu sabraucās

un dzīvo pa kungu kārtai.

4. A. 545. B. Krievinu Krišus no Saukas un Eķengrāves.

Zin. Kom. kr. LP. VI, 114.

Reiz izbēdzis rekrūts slapstījies rijas krāsnī. Tai rijā velni

piemituši, tādēļ neviens viņu tur ne meklējis, ne arī uzdrošinājies

meklēt. Vēlāk rekrūtim pieklīdis runcis par biedru, un tas bijis

gudrs runcis.

Vienu dienu runcis uzplijies savam biedram, lai viņš preco-

ties; bet šis ne dzirdēt. To vien lūdzis, lai runcis no Dieva pu-

ses neizpaužot, ka viņš te krāsnī apmeties.
Reiz runcis iegājis mežā pastaigāties un aptupies uz celma.

Pienācis zaķis — uz kurieni laba ejot?

„Pie ķēniņa!" runcis atteicis, „cik tur laba izdzīve! Vai jūs,

zaķi, arī negribētu līdz nākt?"

„Labprāt!" Un uu salasījušies divpadsmit zaķi un gājuši run-

cim līdz. Aizgājuši, runcis iegājis pie ķēniņa, zaķi palikuši aiz

vārtiem. Ķēniņš vaicājis runcim, ko viņš laba teikšot?

„Es atnesu tādu mazu dāvanu, divpadsmit zaķu; mans ķē-

niņš kaķu ņuršķu krāšņu pilī tev tos sūta."

Ķēniņš patencinādams izgājis laukā, ielaidis zaķus pa vār-

tiem un nodomājis: „Tam kaķu ņuršķu ķēniņam laikam liela val-

stība, ka tādus zvērus var man sūtīt."

Beidzot ķēniņš izvadījis runci ar godu un pieteicis, lai pārne-
sot no viņa un no viņa meitas labdienas savam ņuršķu ķēniņam.

Runcis pārnācis mājā, rekrūts brīnījies, kur tik ilgi bijis.

„Kur biju? Biju pie deviņgalvju čūskas; bet tā pašu laiku

nebija mājā, aizskrējusi uz savu dvēseļu ciemu tālu, tālu. Šai

čūskai ir spieģelītis; ja spieģelītī paskatās, tūliņ visu redzot un

zinot, kas dvēseļu ciemā notiekas. Bet kā būtu, ja mēs abi, ka-

mēr čūska nav mājā. uzbruktum čūskas valstij un iekarotum?"
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„To ne, to ne!" rekrūts sabijies, „kas mums nekaiš tepat?"
Tā palicis.
Pēc kāda laika runcis atkal iegājis mežā, aptupies uz celma

un saticies ar lapsu. Lapsa vaicājusi, uz kurieni ejot?
„Kur eimu? — Pie ķēniņa eimu! Cik tur laba izdzīve! Vai

jūs, lapsas, arī negribētu līdz nākt?"

„Labprāt!" Un nu salasījušās divpadsmit lapsas un gājušas
līdz. Aizgājuši, runcis iegājis pie ķēniņa-, lapsas palikušas aiz

vārtiem. Ķēniņš atkal vaicājis," ko runcis laba teikšot.

„Mans ķēniņš, kaķu ņuršķu krāšņu pilī, tev sūta divpadsmit

lapsu."

Ķēniņš ielaidis lapsas pa vārtiem un nodomājis: „Tam kaķu

ņuršķu ķēniņam laikam liela valstība, kad tādus zvērus var man

sūtīt."

Beidzot ķēniņš izvadījis runci ar godu, pieteikdams, lai pār-

nesot no viņa un no viņa meitas labdienas savaim ķēniņam krāšņu

pilī.
Runcis pārnācis rijā pie rekruta, tas brīnījies, kur šis tik ilgi

bijis.
Bet runcis šā, tā izmelojies.

Pēc kāda laika runcis atkal iegājis mežā un saticies ar vilku.

Tas ierunājies, uz kurieni laba ejot.
„Pie ķēniņa eimu! Cik tur laba izdzīve! Vai jūs, vilki, arī

negribat līdz nākt?"

Labi. Salasījušies divpadsmit vilku un aizgājuši pie ķēniņa.

Runcis iegājis iekšā, šie palikuši aiz vārtiem. Ķēniņš vaicājis,
ko runcis atkal laba teikšot.

„Mans ķēniņš, kaķu ņuršķu krāšņu pilī, tev atsūtīja divpad-
smit vilku."

Ķēniņš ielaidis vilkus pa vārtiem un šoreiz iedevis kastīti ar

lieliem dārgumiem, pieteikdams vēl runcim, lai dārgumus pārne-

sot savam ņuršķu ķēniņam, un lai sakot, ka nu varot braukt pie

viņa meitas uz precībām. — Viņš sen jau esot vēlējies tādu

znotu, kam tik vareni zvēri.

Labi. Runcis ar kastītes dārgumiem tūliņ nopircis rekrūtam

dārgas jo dārgas drēbes, labus io labus ratus un piedabūjis lāci

par kučieri. Lācis sēdies uz buka un pārbraucis ar runci pje
rijas, ka viz vien. Nu runcis apģērbis savu ņuršķu ķēniņu dārgas

drēbes, iesēdinājis ratos un uzsaucis lācim, lai laižot taisni pie

ķēniņa uz precībām.
Labi. Aizbrauca pie ķēniņa, nosvinēja kazas. Pec kazām

ķēniņš devis daudz jātnieku par pavadoņiem līdz, kas viņa znotu

ar jauno sievu godam ievadītu ņuršķu valstības pilī. Bet runcis

jau pie laika pieteicis lācim: „Brauc ar jauno pāri taisni uz deviņ-

galvju čūskas zemi; es skriešu jau pa priekšu ceļu sataisīt."
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Runcis skrējis, skrējis — saticis ceļā aitu barus un vaicājis,
kam šie piederot.

„Piederam deviņgalvju čūskai!"

„Tā nesakiet: deviņgalvju čūskai! Tur brauc Pērkona tēvs,

tas nolādētos čūskas iemītniekus neieredz. — Sakiet viņam, ja
te atbraukdams prasa, mēs piederam kaķu ņuršķu ķēniņam!"

Labi. Paskrējis atkal gabalu, saticis govju un vēršu barus;
tiem arī tāpat pieteicis. Paskrējis vēl, saticis zirgu barus; tiem

arī tāpat pieteicis. Beidzot ieskrējis čūskas pilsētā un teicis de-

viņgalvju čūskai: „Bēdz tur dobā ozolā! Pērkoņa tēvs nāk šinī

pilsētā kādu laiku padzīvot."
Čūska iebēgusi dobā ozolā. Bet čūskas pilsēts bijis ap-

burts — neviena dzīva cilvēka.

Bet tik līdz nu kāzinieki, ņuršķu ķēniņš ar jauno sievu,
iebraukuši čūskas pilsētā — jātnieki par varu gribējuši šaut. Run-

cis piemācījis: ~Ja jau šaujiet, tad šaujiet tai ozolā!"

Šie šāvuši, bet čūska nevarējusi vairs dobumā ne augšā, ne

apakšā glābties: laidusies lapās, laikam, uz savu dvēseles ciemu.

Bet līdz čūska prom — viss pilsēts sāk mudžēt, visi apburtie
dzīvi.

Un ņuršķu ķēniņš nu palicis šai pilsētā par ķēniņu.

5. A. 545. B. I. Simenovs Dolē. LP. V, 87 (24, 4).

Reiz bijis puisis tik slinks, ka cita nekā nedarījis: tikai ēdis

un gulējis pie krāsns. Beidzot citi brāli iesaukuši to par Krāsns

ķēniņu un nedevuši vairs ēst. Bet nu Krāsns ķēniņš sameties ar

runci draugos un pārticis no tā, ko runcis samedījis.
Reiz Krāsns ķēniņš izgājis ar savu runci pastaigāties un uz

lauka saticies ar Pērkoņa ķēniņu. Nu tūliņ abi ķēniņi runādami

gājuši blakus; bet runcis posis labu gabalu pa priekšu un ierau-

dzījis lielu govju pulku ganāmies — varbūt visu 1000 — tik daudz.

Runcis prasījis ganiem, kā gani šie esot.

„Esam velna gani!"

„Vai dzirdat? Tā nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa

ķēniņš, tas jūs saspers;_bet sakait: Krāsns ķēniņagani."
Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš

prasa: „Kā gani esat?"

„Krāsns ķēniņa!" gani atbild.

Abi ķēniņi paiet garām un nedara nekā ganāmam pulkam.
Bet kamēr šie tur izrunājas, runcis jau saticis atkal lielu avju

pulku un prasījis: „Kā gani esat?"

„Esam velna gani!"

„Tā nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas jūs

saspers; sakait labāk: esat Krāsns ķēniņa gani, tad paliksit dzīvi."
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Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš
prasa: „Ka gani esat?"

«Krāsns ķēniņa!" gani atbild.

Abi ķēniņi paiet garām un nedara nekā ganāmam pulkam.
Bet runcis saticis lielu cūku baru un prasījis: „Kā gani esat?"

«Velna gani!"

„Tā jūs nesakait: velna gani! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas

jūs saspers; sakait: Krāsns ķēniņa gani, tad paliksit dzīvi."

Pienāk Pērkoņa ķēniņš ar Krāsns ķēniņu, Pērkoņa ķēniņš

prasa: „Kā gani esat?"

„Krāsns ķēniņa!" gani atbild.

Abi ķēniņi paiet garām un nedara nekā cūku baram. Bet run-

cis tamēr jau aiztapis pie lielas pils un prasījis: „Kam šī pils

pieder?"

„Tā ir Velna pils!" atteikuši.

„Ai, tad sargaities! Tur nāk Pērkoņa ķēniņš, tas šo pili sa-

spārdīs un jūs visus nospers."

«Vai! kaķīti, runcītl, ko tad lai darām? Vai nevari mūs kā

paglābt?"

„Kalab ne? Bēdziet tur salmu kaudze paslēpties!"

Velni sabēguši salmu kaudzē: bet Pērkoņa ķēniņš kā nācis,
tā nospēris visus velnus. Paši tad iegājuši Velna pilī un palikuši

par valdniekiem.

6. A. 545. B. Augusts Mcl gailis Gulbenē. LP. V, 89 (24, 4-c).

Reiz mazā mājiņā dzīvojis vecītis un saucies par Cepļa ķē-

niņu. Viņam bijis kaķis par kalpu. Reiz vecītim pietrūcis mal-

kas. Neko darīt — sācis savu pašu mājiņu malkā skaldīt. Un

tā nu skaldījis, skaldījis, kamēr saskaldījis visu to mājiņu —

krāsns vien tikai atlikusies un tur tad vecītis uzlīdis gulēt. Gu-

lējis, gulējis kādu laiku, beidzot aptrūcis maizes. Ko nu? „E!"

kaķis teicis, „cik te tālu Pērkoņa ķēniņš dzīvo! lešu pie viņa
maizes aizņemties."

Labi, aizgājis pie Pērkoņa ķēniņa un teicis tā: „Mans Cepļa

ķēniņš sūta pie tevis maizes aizņemties."

Bet Pērkoņa ķēniņš nezinājis, kur Cepļa ķēniņš īsti dzīvo, tā-

dēļ iedevis gan anaizi — vairāk maisu un lielus lielus maisus —

bet saviem puišiem pieteicis: «Aiznesiet to maizi un apskatai-

ties labi, kur Cepļa ķēniņš dzīvo un kā viņš dzīvo."

Tagad kaķis bijis nagos, jo labi zin: tik līdz Pērkoņa ķēniņa

puiši viņa kungu — vecīti — redzes, tie tūliņ teiks: «Kas tas

par ķēniņu, kas krāsns augšā gul bez pils, bez itin nekā?"
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Nu gudrojis, gudrojis tādā klizmā izpestīties. Beidzot labs

padoms iešāvies prātā: viņš notālēm rādījis Pērkoņa puišiem
vecīša krāsni un teicis itin kā sabijies: «Redziet, redziet, kas tur

ir — mans Cepļa ķēniņš sadusmojies, ka tik ilgi esmu kavējies

pie Pērkoņa ķēniņa, tur nu viņš iznācis glūnēt: tiklīdz pieiesim

tuvāk, viņš mūs sašaus lupatās; es jūsu vietā labāk atstātu mai-

sus zemē un skrietu atpakaļ."

Pērkoņa ķēniņa puiši ātri vien nosvieduši maizi ar visiem

maisiem un pārbēguši mājā. Bet Cepļa ķēniņš ar to maizi izticis

veselu gadu.
Otrā gadā kaķis sacījis: «Cepļa ķēniņ! maizes pagalam at-

kal; tādēļ noģērbies pliks un staigā man pakaļ: iesim pie Pēr-

koņa ķēniņa, tam maizes diezgan."

Labi, gājuši. Bet ceļā kaķis pamācījis: «Cepļa ķēniņ! klausi,
ko tev saku! Spraudīsimies pa meža biezumiem, lai tev labi

ādu saplosa gar koku zariem; turp nogājis, skrien tad pie Pēr-

koņa ķēniņa pur durvim iekšā un saki: «Laupītāji mani ceļā sa-

stapa, atņēma zirgus, atņēma iejūgu, pašu noplēsa pliku, saplo-

sīja vēl ādu un tad palaida!" Pērkoņa ķēniņš tad apžēlosies un

dāvinās drēbes; tomēr pirmās un otrās drēbes neņem — ņem

trešās."

Labi, Cepļa ķēniņš ta darījis: saplosījis biezumos adu, ieskrē-

jis pie Pērkoņa ķēniņa un vaimanājis: «Dod drēbes, dod drēbes!

Laupītāji mani aplaupīja: paņēma zirgus, paņēma iejūgu un pašu

noģērba pliku."

Pērkoņa ķēniņš vaicājis: «Kas tu tāds esi?"

«Esmu Cepļa ķēniņš, tas, kas pērn maizi no tevis aizņēmās

un, kas šogad atkal ņems, jo manu maizi salna nokoda — ko var

darīt."

„A! tad tu esi tas Cepļa ķēniņš, kas maizi ņēmis un ko slep-
kavas aplaupījuši? Nu, nekas — tūliņ tevi apģērbšu un tad iešu

līdz, tavu iedzīvi apskatīties."
Un Pērkoņa ķēniņš atnesis sulaiņa drēbes, tās Ceplinieks ne-

ņēmis; tad atnesis kunga drēbes, tās Ceplinieks neņēmis; beidzot

atnesis ķēniņa drēbes, tās Ceplinieks apģērbis un tūliņ taisījies
ceļā ar Pērkoņa ķēniņu.

Bet kaķis atkal bijis nagos: tiklīdz Pērkoņa ķēniņš ieraudzīs

tādu Cepļa ķēniņa iedzīvi, pliku krāsni, ko tad teiks?

E!" beidzot viņš apdomājies, «lai tikai nāk man pakal, gan

zināšu."

Ceplinieks ar Pērkoņa ķēniņu nākuši, pamazēm tērzēdami;
bet kaķis pasteidzies lielu gabalu iepriekš un saticis cūku pulku

ar ganu.

«Vai dzirdi, cūku gans!" kaķis iesaucies, «tur nāk lieli vīri:

Pērkoņa ķēniņš un Cepļa ķēniņš; Pērkoņa ķēniņš tevi nospers un
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Cepļa ķēniņš tevi sadedzinās. Bet ja tev vaicātu, kam šīs cūkas

pieder, atbildi: Cepļa ķēniņam! tad paliksi dzīvs."

Labi, cūku gans tā darījis.
_

Vēlāk kaķis vēl ceļā saticis govju
pulku un aitu pulku, tiem arī tāpat piesacījis. Pērkoņa ķēniņš nu

visiem ganiem vaicājis: «Kam tie lopi pieder?"
Gani atbildējuši: «Cepļa ķēniņam!"
Nu Pērkoņa ķēniņš pilnīgi ticējis, ka Cepļa ķēniņš ir gan

liels vīrs. Beidzot kaķis ceļā ieraudzījis skaistu pili, kur laupī-

tāji dzīvojuši. Viņš iesteidzies pilī elsdams, pūzdams un saucis:

„Ja nebēgsit, tad Pērkoņa ķēniņš pili nospers un Cepļa ķēniņš
sadedzinās — tur viņi nāk!"

Laupītāji sabijušies un tiešām aizbēguši —
nekad vairs nenā-

kuši atpakaļ. Bet Cepļa ķēniņš ievedis Pērkoņa ķēniņu pilī un

rādījis visu bagātību. Pērkoņa ķēniņš izsērsies savu laiku un

tad atkal aizgājis atpakaļ; bet Cepļa ķēniņš palicis laupītāju pilī

par valdnieku.

7. A. 545. B. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP. V.BB (24, 4-b).

Viens vecītis stādījis rāceņus. Rudenī noņēmis rāceņus, sabē-

ris dobē, pats nosēdies dobes malā un ēdis. Pienācis vilks: „Koēd?"

«Rāceņus —vai neredzi?"

«Dod man arī."

«Še viens!"

Vilks apēdis to gardu muti un vēl gribējis. Vecītis devis arī

un labi paēdinājis šo. Beidzot vilks patencinājis: «Tā tad ēdu,
ka ēdu — cik nu jāmaksā?"

«Nekā!"

«Ai, par to labumu sēdies tad man mugura, aiznesīšu tevi līdz

Pērkonam."

Labi, vilks aiznesis Rāceņu vecīti līdz Pērkonam un iestāstī-

jis Pērkonam, cik Rāceņu vecītis bagāts esot: viņam esot daudz

liellopu, daudz avju, daudz cūku, liela liela pilsēta ar iedzīvotā-

jiem un tādēļ esot atnācis Pērkoņa meitu precēt.
«Tas nevar būt!" Pērkons atteicis, «gribu pats savām acim

redzēt Rāceņu veča lielo mantu, citādi neticēšu."

Nu gājuši skatīties. Bet vilks tecējis pa priekšu un pieko-

dinājis govju ganiem: «Tur nāk Pērkons, tas jūs saspers; bet

sakait, ka esat Rāceņu veča gani, tad paliksit dzīvi."

Labi. Atnācis Pērkons: «Kā gani esat?"

«Rāceņu veča!"

«Jā, jā!" Pērkons noņurdējis un gājis tālāk.

Bet par to laiku vilks piekodinājis avju ganiem: «Tur nāk

Pērkons, tas jūs saspers; bet sakait, ka esat Rāceņu veča gani,

tad paliksit dzīvi."
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Labi. Atnācis Pērkons: „Kā gani esat?"

«Rāceņu veča!"

„Jā, jā!" Pērkons noņurdējis un gājis tālāk.

Bet par to laiku vilks piekodinājis cūku ganiem: „Tur nāk

Pērkons, tas jūs saspers; bet sakait, ka esat Rāceņu veča gani,

tad paliksit dzīvi."

Labi. Atnācis Pērkons: „Kā gani esat?"

„Rāce_ņu veča!"

„Jā, jā!" Pērkons noņurdējis un gājis tālāk.

Bet par to laiku vilks iegājis pilsētā un vaicājis: „Kam šī

pieder,"

„Čūskai!" pilsētnieki atbildējuši.

„Vai dzirdat! nesakait vis: čūskai pilsēta pieder! Tur nāk

Pērkons, tas jūs saspers: sakait labāk: Rāceņu veča, tad Pēr-

kons nekā nedarīs. Bet kur tad čūska, diezin, gul?"

„Gultā!" pilsētnieki atbildējuši.
Nu vilks iegājis pie čūskas un teicis, lai ejot labāk caurāozola

gulēt, citādi Pērkons sasperšot. Čūska ielīdusi ozola dobumā. At-

nācis Pērkons, vaicājis pilsētniekiem: „Kam šī pilsēta pieder?"

„Rāceņu vecim!" pilsētnieki atbildējuši.

„Bet kur man būs savu lielo spēku parādīt?"

Vilks nu rādījis uz veco ozolu, lai tur parādot lielo spēku.

Tūliņ Pērkons saspārdījis ozolu un nospēris arī čūsku. Nu at-

devis Rāceņu vecim savu vienīgo meitu par sievu.

8. A. 545. B. Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

Sen senajos laikos dzīvoja trīs brāli: divi gudri un trešais

muļķis. Muļķis gulēja tik uz krāsns un nekā nestrādāja, bet glau-

dīja tikai kaķi. Tēvs viņu stumdīja uz visām pusēm, bet nekā

nevarēja izdarīt. Reti tikai kad muļķītis dabūja ēst. Kad tēvs

palika pavisam vājš, tad viņš novēlēja saviem abiem dēliem visu

mantu. Pusi zemes atvēlēja vienam dēlam, pusi otram, bet muļ-

ķītim nekā neatstāja._ Kaķis nu pastāsta muļķītim, ka tēvs ne-

esot viņam nekā atstājis.
Muļķītis iet pie tēva un vaicā: „Tēt, kādēļ man nekā neno-

vēlēji?"

Tevs atbild: „Dels, es jau tev atstāju raibo kaķi."
Dēls saka: „Paldies arī par to!"

Pēc tam drīzi nomirst tēvs. Sataisīja labas bēres, piedarīja

alu, piecepa mīkstus siltus plāceņus un tad laimīgi pavadīja tēvu

uz kapiem.
Pēc bērēm brāļi apprecējās un sāka dalīt mantu. Abi uzcēla

jaunas mājas, bet veco atstāja muļķītim. Tā viņš guļ uz krāsns
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neēdis, labi ka kaķis atnes kādu pelīti ko ēst. Dažreiz arī brāli
ko atmeta. Vienu reizi kaķis sāka runāt ar muļķīti: „Tev vajag

precēties."
Bet muļķītis atbild: „Kas pie manis nāks?"

Kaķis saka: „Paša ķēniņa meita var nākt pie tevis. Tikai

tā ir nelaime, ka mums nav ar ko kāzas vīkšt."

Vienu reizi kaķis sadomāja iet medībās pie sava ķēniņa. Ķē-

niņa pagrabā ir daudz gaļas, pats paēd un atnes arī savam drau-

gam. Kaķis pēdīgi sadomāja braukt precībās pie ķēniņa meitas.

Pats būs par precinieku, bet viņa draugs muļķītis par brūtgānu.
Atkal nelaime, ka nav zirga ko aizjūgt. Tad kaķis iet viens pats
bez muļķīša. Salīcis pamazām skrien riksīšos. Ceļā satiek

vilkus skrienam. Vilki vaicāja kaķim: „Brālīt, kur skriesi?"

Kaķis atbild: „Skriešu gaļas ēst ķēniņa dārzā."

„Varbūt mūs arī ņemsi līdzi?"

„Kāpēc ne? Ja gribat, tad nāciet man pakal."

Kaķis nu iet pa priekšu, vilki viņam līdza. Pieskrējuši pie

dārza, vilki prasa: „Kur šeit varēs ielīst?"

Kaķis paskrien tālāk un parāda caurumu. Vilki viens pēc

otra drīzi ielīda dārzā. Kad viņi visi salīda, kaķis aiztaisīja cau-

rumu. Tad viņš aizgāja uz ķēniņa pili un dauzījās pie vārtiem.

Sulainis vaicāja: „Kas te pa naktim dauzās?"

Kaķis atbildēja: „Es."

„Kas tu tads esi!"

„Esmu precinieks un man vajaga parunāt ar ķēniņu."
Sulainis aizgāja pie ķēniņa prasīt, vai var laist precinieku

iekšā. Ķēniņš atbildēja sulainim, lai laižot vien. Tā kaķis iegāja
iekšā un sasveicinājās ar ķēniņu. Senu senejos laikos zvēri un

putni esot runājuši, tāpat arī kaķis varējis runāt kā cilvēki. Ka-

ķis saka ķēniņam: „Mans kungs iedeva dāvanu atnest. Es at-

nesu lielu pulku vilku, kurus tagad salaidu jūsu dārzā."

Ķēniņš paskatījās, ka bija taisnība, ka liels pulks vilku dārzā

gaudoja. Ķēniņš nu arī no savas puses iedeva dažādas dāva-

nas, lai aiznestu brūtgānam. Tad kaķis ātri vien aizsteidzās mājā.

legājis viņš stāsta: „Nu man liekas, ka vajadzētu gan kam iznākt,

jo ķēniņš lika tev dāvanas atnest. Tas jau par velti nav."

Par kādu laiciņu kaķis saka: „Vajaga man vēl aizskriet un

norunāt galīgi."

Kaķis iesāka, jau gaismai austot, skriet, ceļā satiek lāčus, kas

vaicā kaķim: „Kaķīt, brāl, kur tu skriesi?"

Kaķis atbild: „Pie ķēniņa gaļas ēst."

„Vai viņam ir daudz gaļas?"

Kaķis atbild: «Briesmīgi daudz, pus dārza pielikts."

„Vai pajemsi mūs līdz?"

„Kādēl ne? Nāciet vien!" atbild kaķis.
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Nu tā arī viņi skrien, kaķis pa priekšu, lāči no pakaļas.

Pieskrien pie ķēniņa dārza un tad caur sētmalas caurumu salien

iekšā. Kā tikai lāči salien, kaķis aiztaisa sētmalas caurumu cieti.

Lāču pulks nu lēkāja pa dārzu, bet nevar nekur tikt ārā. Kaķis
aizskrien pie ķēniņa un dauzās pie durvim. Sulainis prasa:

„Kas te dauzās?"

„Precinieks!" atbild kaķis.

Tad to sulainis tūliņ ielaida iekšā. Nu kaķis runāja ar ķē-

niņu, vai laidīšot savu meitu pie vīra. Kaķis stāsta, ka viņa

kungs atsūtījis dāvanu, lielu pulku lāču, „un es tos salaidu jūsu

dārzā, lai pastaigājas!"

Ķēniņš iziet un atron, ka tas viss ir pareizi. Ķēniņš paliek

loti priecīgs, ka viņam būs tāds labs znots, kas var pat zvērus

savaldīt. Ko tad viņš vēl ar cilvēkiem nevarēs darīt? Tagad

kaķim bija visa vara rokā.

Nu kaķis skrien uz savām mājām un stāsta saimniekam, ka

jau viss ir izdarīts. Muļķītis apēd doto dāvanu un atkal nav vairs

ne kumosa ko ēst.

Kaķis tagad jau skrien norunāt, kad taisīt kāzas. Skriedams

viņš satiek pulka lapsu. Lapsas vaicā: „Kur tu, kūmiņ, skriesi?"

Kaķis atbild: „Galas ēst pie ķēniņa."

„Vai tur ir daudz gaļas?"

„Loti daudz, pilns pagrabs un vēl dārzs piekrauts ar visādu

galu," atsaka kaķis. «Varbūt mūs paņemsi līdz?" saka lapsas.
«Nāciet vien man pakaļ!"

Kaķis iet pa priekšu, lapsas no pakaļas. Pieskrien pie ķē-

niņa sētmalas. Kaķis papriekšu ielien caur sētmalu, tad visas

lapsas saskrien pakaļ. Kā tik lapsas saskrēja, tā kaķis atpakaļ
un aiztaisa caurumu cieti. Pats aizskrien pie ķēniņa un dauzās

pie durvim.

„Kas te?" vaicā sulainis.

«Precinieks, precinieks!" atbild kaķis.

Sulainis ielaiž kaķi istabā. Tad kaķis sāka runāt ar ķēniņu:

«Mans kungs atsūtīja jums lapsu pulku. Vai jūs nenoteiktu jau
kāzu dienu?"

Ķēniņš iet apskatīt lapsas un paliek ļoti priecīgs par tik lielu

pulku skaistu lapsu. Tad viņš noteic, ka pēc piecām dienām būs

kāzas.

Kaķis nobrauc mājā un pastāsta, ka pēc piecām dienām bū-

šot kāzas. Drīz vien pienāca laiks, kad jau bija jābrauc uz kāzām.

Bet brūtgānam nav nekā ko vilkt mugurā. Pēdīgi dabū vecu

kreklu un bikses, bet nav zirga, ar ko braukt kāzās. Aiziet pie
brāļiem un prasa, lai iedod zirgus. Viņi tikai smej, ka muļķītis
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gribot precēties. Viens brālis nu arī iedeva ratus un otrs vāju
zirgu.

Tā kaķis sēstas ar muļķīti ratos un brauc kāzās. Piebrauc

pie,tilta, kur tecēja lielaupe. Kaķis nu aptur zirgu un saka muļ-
ķītim: „Kap ara, un mēs zirgu grūdīsim upē."

Muļķītis arī paklausīja un izkāpa no ratiem. Tad viņi iegrūda
zirgu ar visiem ratiem upē. Kaķis stāsta muļķītim: „Es tagad
iešu pie ķēniņa, un tu te paliec gaidīt zirgu. Pirmajā zirgā tu

vel nebrauc, tikai pamet ar roku, lai brauc projām. Otru reizi

kad atbrauc, tu arī nesēdi ratos, tik pamet ar roku, lai brauc atpa-
Bet kad jau ar trešo zirgu atbrauc, tad sēsties un brauc

projām."

Kaķis,_nogājis pie ķēniņa, stāsta, ka viņam notikusi liela ne-

laime: „Mes ka tik uzbraucām uz tilta, tā zirgs uzreizi satrūkās

un ieskrēja upē. Brūtgāns gan_ lūkoja izvilkt zirgu, bet nekā ne-

varēja izdarīt, tad palika tur sēdot."

Ķēniņš lika sulainim, lai jūdz zirgus un brauc pakal. Kad

kučiers piebrauca pie brūtgāna, tad viņš lūdza to sēsties ratos,

bet viņš nesēdās, pameta tik ar roku, lai brauc projām. Kučiers

atbrauc mājā un stāsta ķēniņam, ka brūtgāns negribot braukt.

Tad ķēniņš lika sajūgt labākus zirgus. Kučiers visu izpildīja, ātri

vien aizbrauca uz tiltu un lūdza, lai sēstas iekšā; bet brūtgāns
pameta tik ar roku, lai braucot projām. Tā viņš otru reizi aiz-

brauc mājā. Tad ķēniņš vaicā kaķim: „Kādēl tavs kungs ne-

sēstas manos ratos?"

Kaķis atbild: „Tādēl ka tavi rati ir neskaisti un zirgi ar nav

tādi, kādi viņam bija."

Ķēniņš lika aizjūgt vislabākos zirgus un zelta karīti. Ku-

čiers, visu ātri padarījis, nobrauca pie brūtgāna. Tad brūtgāns

apvilka dārgās drēbes, ko ķēniņš bija sūtījis, un sēdās karītē. Pie

ķēniņa pils stāvēja daudz karavīru, lai to saņemtu ar godu. Tad

viņu ieveda labākā istabā, kur tas iepazinās ar savu brūti. Pēc

kāda laika brauca jau baznīcā laulāties. Kāzās bija daudz ba-

gātu kungu, un visi priecājās, ēda un dzēra. Ātri vien pagāja
kāzas, un visi jau sāka taisīties braukt uz brūtgāna māju, lai tur

paciemotos. Brūtgāns nemaz nebēdājās, lai gan zināja, ka viņam
nav nekādas pils, kur kāzas taisīt. Bet kaķis zināja vienu velna

muižu un domāja, ka tur varēs kāzas izrīkot. Tad visi viesi

vaicāja kaķim: „Kāds uzvārds ir brūtgānam?"

Kaķis atbild: „Kaķu tēviņš."
Nu visi taisās braukt projām. Kaķis iesēžas atsevišķā zirgā

un brauc pa priekšu ceļu rādīdams. Kaķis, braukdams gar cūku

ganiem vaicā: „Kā_gani jūs esat?"

Tie atbild: „Mēs esam velna gani."
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Tā nestāstait! Pakaļ brauc Pērkons. Ka teiksit, ka esat

velna gani, tad jūs nospers, bet ja sacīsit, ka esat kaķa tēva gani,
tad nekas nebūs."

Kaķis, to izteicis, brauc atkal tālāk. Tad piebrauc kāzinieki

un vaicā: „Kā gani jūs esat?"

Gani atbild: „Mēs esam kaķa tēva gani."
Kāzinieki visi pabrīnījās par lieliem cūku bariem. Kaķis jau

bija pie otra ganu_ pulka piebraucis, kur ganījās aitas. Tad kaķis
vaicā: „Kā gani jūs esat?"

Tie atbild: „Mēs esam velna gani."

„Tā jūs nerunājiet! Paklausieties tik, kur brauc Pērkons.

Kad tā sacīsit, tad viņš jūs nospers. Labāk sakait, ka esat kaķa
tēva gani."

Viņš aizbrauc tālāk, bet kāzinieki arī jau klāt pie aitu gana

un vaicā: „Nu. bērniņi, pasakait, kā gani jūs esat?"

Tie atbild: „Mēs esam kaķa tēva gani."

Kāzinieki vēl vairāk brīnās par lielo daudzumu aitu. Kaķis
satiek zirgu ganus un vaicā: „Bērni, pasakait man taisnību, kā

gani jūs esat?"

Bērni atbild: „Mēs esam velna gani."

„Vai, kas tā nelabi runās?" Redziet, kur brauc Pērkons,

viņš jūs par tādu runu var saspārdīt deviņos gabalos. Labāk sa-

kalt, ka esat kaķa tēva gani."
Tā viņš aizbrauca tālāk. Kāzinieki piebrauc atkal pie tiem

ganiem un vaicā: „Nu, bērni, kā gani jūs esat?"

Bērni atbild: „Mēs esam kaķa tēva gani."

Tagad kāziniekiem liels brīnums, ka viņam tik daudz zirgu

un visi t;k labi. Pats ķēniņš tagad nodomāja, kādēļ znots ne-

sēdās tādos zirgos, kas tika sūtīti viņam pirmo reizi pretī. Ka-

ķis iebrauc muižā un redz, ka velniem arī ir kāzas — ēd. dzer, un

pīpo. Viņš saka velniem: „Vai jūs neredzat, ka nāk liels Pēr-

kons taisni jums virsū, un jūs vēl kāzojaties."

Velni sāka lūgt kaķi, lai viņš viņus saspiež dzelzs katlā,

lai Pērkons neatrastu. Kaķis viņus arī saspiež un ar kāšiem

samet, lai neviens neizspruktu. Bet velna sulaiņiem piesaka,

lai galdus notīra un saliek visādus ēdienus.

Kā tik kāzinieki sabrauc, tā kaķis bij pretī. Visi sēstas pie

galda, ēd un dzer- Pat ķēniņam nebija dārgāki ēdieni un dzē-

rieni.

Tanī laikā, kamēr viņi ēda, izcēlās briesmīgi liels mākonis

ar pērkonu un sāka spārdīt tanī katlā, kur gulēja velni. Pērkons

saspārdīja visu katlu un tai pašā reizē arī visus velnus. Muļķītis

ar ķēniņa meitu nu palika velna muižā un vēl tagad tur dzīvo

viņa bērni.
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9. A. 545. B. No N. Rancana krājuma,

Agrākos laikos dzīvoja pasaulē viens cilvēks, ko sauca par
kaķa kungu. Visa vina manta bija tikai ceplis un kaķis. Vien-

reiz kaķa kungs sadomāja precēties un kaķis skrēja pie ķēniņa
meitas par precinieku. Kaķis aizskrien pirmo reiz pie ķēniņa,
saruna ķēniņa meitu un skrien atpakaļ pie sava kunga. Tam

viņš nu izstāsta, ka viņš jau esot ķēniņa meitu sarunājis.

Kaķis skrien atkal otru reizi uz ķēniņu un satiek ceļā daudz

lapsu. Lapsas vaicā kaķim: „Kur tu skriesi, kaķīt?"
Kaķis atbild: „Skriešu pie ķēniņa gaļas ēst."

Lapsas grib, lai viņas ar' aizved pie ķēniņa gaļas saēsties.

Kaķis arī aizved lapsas un salaiž tās ķēniņa dārzā. Tad viņš
aiziet pie ķēniņa un stāsta, ka šis atdzinis no nākošā znota daudz

lapsu par dāvanu. Atskrien kaķis uz savu sētu un stāsta sa-

vam kungam, kā viņam izdevies ar lapsām.
Vēl trešo reizi skrien kaķis uz ķēniņu, un skriedams satiek

daudz vilku. Vilki vaicā: ~Ņu, kaķīt, kur tu skriesi?"

Kaķis atbild: „Skriešu pie ķēniņa gaļas ēst."

Vilki lūdza, lai šos arī vedot līdza pie ķēniņa gaļas saēsties.

Kaķis arī ņem vilkus līdza, aizved uz ķēniņu, salaiž tos pils dārzā

un pasaka ķēniņam, ka znots viņam atsūtījis arī vēl daudz vilku.

Tad ķēniņš priecādamies par dāvanām saka: „Nu varēs arī

braukt kāzas dzert."

Kaķis aiziet uz māju un izstāsta, kā viņam izdevies ar vil-,

kiem, un ka ķēniņš tam jau apsolījis savu meitu.

Kaķa kungs vaicā: „Ar ko tad es braukšu? Man jau nav

ne krekla, ne bikšu, ne zirga."

Kaķis atbild: „Es redzēju, ka viens saimnieks aizveda vienu

vecu ķēvi uz mežu un palaida to vilkiem par barību. Es tev

to atvedīšu ko braukt. Redzēju arī grāvī iesviestus vecus ra-

tus. Es tos atvilkšu, aizjūgšu veco ķēvi un tu varēsi braukt."

To visu kaķis apgādājis un tad braukuši kāzas dzert. Brauk-

dami piebraukuši pie lielas upes un kā braukuši pāri, tā noslīkuši

rati ar visu ķēvi tai upē Kaķa kungs, novilcies pliks, sēd up-

malā, be tkaķis skrien uz ķēniņu un stāsta, ka viņiem zirgi no-

slīkuši, un ka kungs sēd upmalā bez drēbēm. Kaķis pamāca savu

kungu, lai tas nesēstas pirmajos zirgos un lai nevelk arī pirmās

drēbes. Kad atbraukšot ar otriem zirgiem, tad arī vēl neva-

jagot sēsties iekšā. Tikai kad atbraukšot ar trešiem labākiem

zirgiem un kad atvedīšot labākas drēbes, tad varot sēsties iekšā

un braukt uz ķēniņu. Kaķa kungs arī paklausīja savam kaķītim.
Kad atbrauca pirmie zirgi un atveda viņam drēbes, viņš ne-

maz nesēdās ratos. Aizbraukuši atkal uz ķēniņu atpakaļ, tos zir-

gus nojūguši, aizjūguši citus zirgus un paņēmuši citas drēbes lī-
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dza. Bet kaķa kungs kā nesēstas, tā nesēstas arī tagad. Neko

darīt, jābrauc atkal atpakaļ uz ķēniņu. Sulaini nojūdz tos zir-

gus zemē, aizjūdz citu karieti un citus zirgus un sameklē arī

citas drēbes, kādas tikai pats ķēniņš valkājis. Atbrauc nu su-

laiņi pie kaķa kunga, tas tūliņ apvelk drēbes, sēstas karietē

un aizbrauc uz ķēniņa pili. Tur sabrauc arī daudz viesu un no-

dzer bagātas kāzas. Visi viesi nu taisās braukt arī uz kaķa

kungu. Papriekšu brauc kaķis, tad citi kāzinieki. Braukdams

kaķis satiek cūkganus un vaicā: „Kā gani jūs esat?"

Gani atbild: ~Esam raganas gani."

Kaķis saka: „Vai, nesakait, ka raganas gani, bet sakait, ka

esat kaķa kunga gani. Atbrauks Pērkons un jūs saspers."

Kaķis skrien vēl tālāk, satiek vēršu ganus un vaicā: „Kā

gani jūs esat?"

Tie atbild: „Mēs esam raganas gani."

Bet kaķis saka, lai .nesakot, ka esot sagānās gani, tad Pēr-

kons atbraukšot un saspārdīšot. „Teiciet, ka esat kaķa kunga

gani."
Tad kaķis skrien vēl tālāk, un satiek zirgu ganus un vaicā:

„Kā gani jūs esat?"_
Bet kaķis pamāca viņus nesacīt, ka esot raganas gani, tad

Pērkons atbraukšot un saspārdīšot.
Tad kaķis skrien vēl tālāk, un satiek zirgu ganus un vaicā:

„Kā šī muiža ir?"

Ļaudis atbild: „Raganas muiža!"

Kaķis pieteic, lai nesakot vis. ka raganas muiža, bet lai sakot

ka tā esot kaķa kunga muiža. Raganām kaķis sacījis, lai no-

slēpjoties caurajā ozolā, citādi Pērkons viņas nosperšot. Tad

kaķis saņem kāziniekus un dzer kāzas. Nu uznāk bargs pēr-
kons un sasper cauro ozolu ar visām raganām. Kaķa kungs nu

paliek raganas muižā un dzīvo laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka ir tulkota rakstu valodā. P. Š.

10. A. 545. B. St. Uljanovska Viļānos. Zbior wiadomošci

do antropologii krajowej. T. XVIII. Kra-

ķa v ā 1895, 385 (44).

Bjeja bjednys cjeivjēcjeņč, jis služēja par lesņiku [mež-
sargu], nūmvra jam sīva i palvka dāls mozs. Vīnu dīnu sagiva
iis mužiku mježā, kurfs] cierta bārz's zjamjā. Jis atjēmja jam
ciervi, atguojis iz ustobu, apkūka iz golda i nūmyra. Atīt tys

mužiks. kab par škuodi aizmoksttot', i vjeras, ka jis jau nūmjērs!
Jis ciervi pajēmja i nūguoja, a tvs puisjeits aizsvīdja guni, sa-

dadzvnuoja i sātu i tāvu, i palvka cik ļtikai] plyks cjeplis! Jis
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īleida tamā cjeplī i sjādjāja i nikas juo nazvnova, ka jis vjāl

dzjeivs ira. Atskrāja lopsa i soka jam tai: «Klausīs! Nūsit tu

maņ tū zyrgu, kur' tāvs tjeu pamjatja, to es tjeu izsvotuošu kjē-

niņa mjeitu i pats tu paliksi par kjēniņi!"
Puiškins pajēmja pagali, lyka par golvu zyrgam, kur[sļ

ādja pi sjētjeņis, i nūsyta jū; a lopsa pīdzēra ašņa i apēdja gobuīu

gājis i soka tad iz puisi: «Sorgoj tuo zyrga, kab maņ citi zvjēri

naapāstu juo! Es īšu iz kjēniņi!"

Nūskrāja iz mježu, izguoja iz klajumiņa, doncoj, skrīn, kiu-

leņč mat, vjesjelējas, ka jau paādusja i padzārusja. Izīt vylks

nu kriuma i vaicoj iz jū: „Kūmjeņ, kur tad tu bjeji, ka taida lu-

stjeiga?"
A lopsa atsoka: „U

; tu, bīzaus', kū tu zini? Es bjeju gostūs

pi .kjēniņa Grudiņa [Pērkona]. Tī gūds brīsmjeigs djēl vvsu

zvjēru. Kas grib, var nūīt, byus pajēds i pazadzjērs!"

~Kūmjeņ, nūvjad tu mani iz tiņeni!" prosa vylks.

A lopsa atsoka: „Vot es tjevi tiuleņ īvješšu! Salos' sovu

vysu radņi, koč aiz kaidam symtam jiusu byutu, tūreiz es jums

i vješšu! Byus gūds vysu mjēņesi!"

Vvlks nūguoja iz mježu, aizgauduoja vysā golvā; saza-

lasjēja lels pulks vylku iīt uz lopsu. Jei soka: „Nu, labi! Eitje
ar manim, a vjarītjās, kab nikur nikas naaiztyktylat [neaiz-

tiktu]!"
Atīt iz upi, vajaga puormaut, jei soka: «Pagaidīt druscjeņu,

nūzamozguojīt, es īšu pazavārtu, kur djēl jiusu golds byus pa-

statjeits!"

Nūskrāja iz kjēniņi Grudiņi i soka tai: «Jauns kjēniņč syuta

mani svuotūs ir atsvuta gastiņčim [par dāvanām] vysaidu zvjēru.

Kur, kjēniņč, vītu dūsi djēl jūs?"

Kjēniņč dūmoj sjev: «Kas tys byus par kjēniņu taidu jaunu?"
Līk pīgatavjēt [sataisīt] pyuni i cysu tī pīkluot.

A lopsa nūskrīņ iz vilkim i soka: «Nu, maunīt par upi, bīz-

auši, i nazavjerīt ni iz lobū, ni iz kairū pusi, taišņi pjēc maņa

pakaļ eitje!"

Iskrāja pīgatavjēta pyuņa, tiuleņ dur s sataisjeja cīši, a lopsa

padbuozja golvu zam slīkšņa i soka: «Vot jiusim ir cīms! Vot

jiusim ir gūds!"

Kjēniņč breinīs: «Kas tys taids par lylu bagaturi, ka jis tur

cik [tik daudz] zvjēru zam sovys valdjēšonys?"
A lopsa soka, ka par ņedjēlu vjāl atsyutjeis vairuok! Nū-

skrāja iz tjeiruma, nūzavjēra, kur ļaud's struoduoja, sajēmja nu

jūs maizi, bīzu-pīnu, nūņasja tam puiškinam, poša pajēdja zyrga

gaļis i nūguoja iz klajumjeņa i otkon doncoj, skrīņ, kiuleņč

mat!.. Izīt luoc's i vaicoj: «Kur tu bjeji, kūmjeņ, ka tu taida

lustjeiga?"
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Jei soka: „Kū tu zini, greizvs-djapja [greizkājisj? Tu zini

djapi vīn zjeist! Es bjeju gostūs pi kjēniņa Grudiņa, tī gūds djēl

vvsu zvjēru, jēdiņa i dzierdiņa da kokla!"

Luoc's soka: „Kūmjēņ, nūvjad i mani iz tiņeni!"

A lopsa atsoka: „Tiuleņ es tjevi, vīnu greizu-djapi, i vješšu!
Salos' vysu sovu radņi i bruors šovus, tūlaik es jiusu vješšu, ka

jius byus daudzi."

Luoc's nūguoja iz mježu, ka aizgramzja, ka saskrāja luoču nu

vysu pušu, aiz div simti salasjēja i īt iz lopsu. Lopsa soka: „Nu,
labi! Eitje pakaļ pjēc maņa, toļko [tikai] naaiztīcīt nikur nikuo!"

Atguojuši iz upi, soka jei: „Pagaidīt, pazamozguojīt tja, es

īšu pazavārtu, kur djēl jiusu golds byus apsagts!"

Nūskrāja iz kjēniņi Grudiņi i soka: „Jauns kjēniņč syuta ga-

stiņčim divi simti luoču. Kur byus djēl jūs vīta?"

Kjēniņč lyka pīgatavjēt utrU pyuni, vjāl lyl'uoku, a lopsa

skrīņ iz luočim i soka: „Mudri> mudri, greizuos-djapis! Eitje

taišņi, nazavjerīt ni z kreisū pusi, ni z lobū pusi!"

Nūvjadja jūs iz pyuni, durs tiuleņ sataisjēja cīši, a jei, pīlei-

kusja zam slīkšņa, i soka: „Vot jiusim i gūds! Byusit vasali!"

I nūskrāja pa cjeju.

Kjēniņč Grudiņc breinīs: „Kas tys par taidu bagāturi, ka jis

cik zvjēru tur zam sovys valdjēšonys!"

A lopsa soka: „Kas tys vjāļ jam ira? Par ņedjēļu jis vjāl
vairuok atsyutjēs, toļko grib, kab taisjēt[u] mudruok kuozys!"

Kjēniņč apzajēmja, ka kuozys sataisjēs, a lopsa nūskrāja iz

tjeiruma, pīzoga galis, maizis, bīza-pīna djēl puiškina, poša pī-

jēdja galis, i sauleitjai lacūt, izguoja iz klajumjeņa. Vot jei don-

coj, skraidja, kiuleņč mat, vysu-vysaiž[i] uovjējas [āvās]. A tja
izīt brīd's i vaicoj: „Kūmjeņ, kur tu bjeji, ka tu cik lustjeiga?"

Jei soka: „U, tu, valms ragātyjs [ragainais]! Kū tu zini?

Es bjeju gostūs pi kjēniņa Grudiņa, tī brīsmelgs gūds djēl vysu

zvjēru!"

„Kūmjeņ, nūvjad i mani!"

„Nu, vot, es i vješšu taidu vīnu vainu ar rogim, kur[s] nikuo

namuok, zyna vīn līpas lopys grauzt! Salos' sovys bruol's vys's
i radņu sovu, kab jiusu byutu daudz, tūlaik parunuosim! Es jau
tī nūvježu symtu vylku. div simti luoču, jī vysi tī cīmuojas!"

Nūskrāja brīd's iz mježu, kai aizmauruoja, tai pīskrāja jūs
kaidi simti treis i nūguoja vysi iz lopsu. Nūvjadja jei jūs iz upi,

lyka mozguotīs i soka: «Pagaidīt tja, es īšu pazavārtu, kur djēļ

jiusu byus golds apsagts, tī jau cik daudz iraida pasauļa [t. i.

laužu],_ ka nava, kur i kuojis izspjart!"

Nūskrāja iz kjēniņi Grudiņi i soka: „Jauns kjēniņč syuta
treis simti brīžu, kur jūs byus likt?"
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Kjēniņč lyka pīgatavjēt pošu lvluokū pvuni, a lopsa nūskrīn

iz jīm i soka: ~Nu, eitje miv pakal, cik [tik] nazavjerīt ni z kairu

pusi, ni z lobu!"

Jī nūguoja taišņi iz pvuni, pajēmja durs i sataisjēja pjēc jūs,
a lopsa pagriudja golvu zam slīkšņa i soka: „Vot jiusim i cīms!"

Nūskrāja iz kjēniņu, vaicoj: „Kad bvus niu kuozys? Ka

briuguons navar jau izrimt!"

Soka kjēniņč: „Nu, lai jis atbrauc pazarādjētīs, kaids jis ira!"

Lopsa soka: ~Labi, jis atbrauks ar sovu karu!"

Nūskrāja iz tū puiškinu, pījēdja zyrga galis i soka tai: „Tu
jau mudri byusi par kjēniņu, tik dori, kū es tjeu sacjeišu! Ļaud's

pļuovja sīniu, nūguojuši atsapyustu pušdīņu, pamatja izkapts i

gruobekļis iz pļovys, capuris i drābis pakuora iz zoru. Ej tu,

nūzūdz vysys, salīc gubā, es īšu i zagšu taipat."

Vot jī nūguoja obi div, i četris reizis guoja i nosuoja, guoja
i nosuoja, cikom pīlasjēja vysa gona. Tūlaik lopsa nūskrāja iz

kjēniņu Grudiņi pasceit, ka jau atīt briuguons ar lylu karu, kab

kjēniņč lyktu sataisjēt tyltu iz upis. Kjēniņč sataisjēja šmuku

tyltu, a jei pajēmja laužu, aizmoksuoja jīm ,kab jī itamā tyltā
nakti ar zuodzi [zāģi] padgrīztu [aizzāģētu] stulps. Pjēc tuo pa-

jēmja cik vazumu sastjēja iskapt's, iz iskapšu saspraudja capuris
i [lopsa] lyka [ļaudim] braukt par tyltu. Tylts salyuza, iskapt's
sakrita upjā i capuris maun pa viersu. Atskrīņ jei ar tū puiškinu
nu pakaļis, soka jam nūzavilkt plykam i atsagult upis molā, a

poša nūskrīņ iz kjēniņu Grudiņi ar lylom žālcbom: „Ok, kjēniņč,

kjēniņč, kaidu tu tyltu sataisjēji! Briuguons īkrita jiudinī. Cik

[tikai] juo izvylka, kars juo apsleika, nava jau kara! Es nazynu,

kas tagad byus! Jis naizcīss, jis nūmiers nu tūs žālumu! Jam

tagad nava ni kara, ni drēbu, juo drābis samierka, jis tja i paza-

ruodīt navar!"

Kjēniņč lyka mudri aizjiugt zalta kaļaskā zyrg's, djevja

pošys šmuku.okūs drābis, kab jū apgjārbt" i atvjast'. Apgjērbja

jū, īsādynuoja kaļaskā i atvjedja. līt jis pokojuos i pats nazyna,
kū padarēt, namuok pascjēt nikuo. Kjēniņč vaicoj: „Kas jam
iraida? Voi muok jis runuot?"

A lopsa daskrīdama soka, ka jis tai nu lylu žālumu navar

runuot. A jis staigoj i vjēras iz sjeva, iz vīnu suonu, iz ūtru suonu,

ka jis nabjeja redzjējis taidu drēbu, kai dzims. Vaicoj kjēniņč:

„Kas jam ira, ka jis suonu sovu vys vjeras?"

A lopsa daskrīdama soka, ka jis breinīs, ka jis taidu slyktu

drēbu nikod nabjeja nosuojis, i kaunīs brīsmjeigi, ka juo sulaiņi
lobuok staiguoja, kai jis tagad. Breinīs kjēniņč, ka jis taids bo-

guots cīši, ka jim itaidys drābis, da slyktys! Līk mudruok kuo-
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zys taisjēt, pajem i salauloj jū ar sovu mjeitu Zibsni. Pjēc kuozu,
ka jau laiks braukt iz jauniča gola, iz juo kjēnisti, sazajēmjās kjē-
niņč Grudiņc braukt leidza apzavjārt juo vysa monta. Aizjiudz
zalta kajaskā i brauc, a lopsa pīscjāja tī braukt, kur jei skrīs,

pjēc juos pakal. 1 bjeja natuoļi kjēnists, kur dzjeivuoja ragaņc

par kjēniņi puorluodātā [nolādētā] mīstā. Vot lopsa iz tiņini i

skrīņ, a kjēniņa kalaska brauc paka}. Ibraucja tamā kjēnistī,

vjeras, atī iz tjeiruma cīši lyls pulks cyuku. Lopsa, skrīdama

paprīšku, soka tai iz cyuku gonim: „Klausītjās! Ka pi jiusu vai-

cuos, kuo tuos cyukys, to pasokīt, ka jaunuo kjēniņa. A ka jius
tai napascjēsit, to kjēniņč Grudiņc nūspjers jiusu ar pārkvuni, a

kjēniņeitja Zibsnis sadadzvnuos ar guni!'*

Jī soka: „Labi, pascjēsim!"

Dabrauc kjēniņč Grudiņc i vaicoj: „Kuo tys cik [tikļ lyls

pulks cyuku?"

Tī cyuku goni atsoka: „Jaunuo kjēniņa."

Brauc tuoluok, atī otkon gona vuškys iz plovys. Lopsa,
daskrīdama iz prīšku pi vušku gonu, soka tai: „Klausītjās! Ka

vaicuos pi jiusu, kuo itys vuškys, pasokīt, ka jaunuo kjēniņa. A

ka tai napasacjēsit, to kjēniņč Grudiņc nūspjers jiusu ar pārkyuui,

a kjēniņeitja Zibsnis ar guni sadadzynuos!"

Jī nūsabjeida cīši i soka: „Labi, pascjēsim!"

Dabrauc kjēniņč Grudiņc i vaicoj: „Kuo tuos vuškys?"

Jī atsoka: „Jaunuo kjēniņa."

Vjāl tuoluok gaņēja gūs, pjēc tuo vjērš's, pjēc tuo_ zyrg's,

pjēc tuo kjēvis ar kumjelim, a lopsa vysur skrāja prīškā i lyka

sacjēt, ka tys vyss ira jaunuo kjēniņa. Daskrāja da ragaņa pili
i līk jam mudri pazaglobuotīs, ka atbrauc kjēniņč Gnīdiņc i

spjerškys ar pārkyuni, a kjēniņitja Zibsnis sadadzynuoškjeita ar

guni. Jis nūzabjeida, nūzaglobuoja mozā ustabjeņā duorzā, so-

vim sulainim pīscjēja kolpuot gostim. A lopsa otkon lyka jīm,

ka vaicuos, kuo tjei pila, i sulaiņi, kab jī pascjeitu, ka jaunuo kjē-

niņa.
Atbrauc kjēniņč ar jauničim, ād. dzjer, buovjējas [līksmojas],

staigoj pa duorzu. Kjēniņč rods [priecīgs], ka dabuoja taida bo-

guota znūta, a lopsa, daskrīdama pi juo, soka: „Vjāl na taids

byutu boguots, kab na tys ragaņc, kur[s] sjād duorzā ustobjeņā
i vysu maitoj."

Vaicoj kjēniņš: „Kur tys ragaņc ira, kur?"

„Tī, tamā ustabjeņā."

Kjēniņč Graudiņc īspjāra ar pārkiuni tamā ustabjeņā i uū-

syta ragani. Pjēc tuo nūbraucja atpakaļ iz sovu kjēnisti, a jau-
niči sovā kjēnisti djeivuoja i da šuo laika tī dzjeivoj.
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11. A. 545. B. Skolnieks P. Ramanauskis Preiļos. N. Ran-

cān a kr.

Vecos laikos dzīvoja tālu mežā Kaula Pēteris. Reiz atnāk

pie viņa lapsa un saka: „Esi sveicināts, Kaula Pēteri! Kā tu

te viens pats tai būrī guli?"

„Ko lai es daru?" šis atbild.

«Brauksim uz ķēniņa meitu precībās."

„Ko nu runā tādus niekus? Vai tad pie manis nāks ķēniņa
meita?"

„Es tev nodzīšu bardu un brauksim."

„Man jau nav zirga, ar ko tad brauksim?"

„Gan es visu dabūšu. Tagad tu pagaidi tepat, es aiziešu

pie ķēniņa aprunāties."
Tad lapsa aizskrēja pie ķēniņa, dabūja zirgus un kamanas

un atbrauca pie Kaula Pētera. Viņa nodzina Kaula Pēterim

bārdu, iesēdināja šo kamanās, pati nosēdās priekšā un brauca

uz ķēniņu. Piebrauca pie vienas upes, kur zirgs ar kamanām ie-

gāzās ūdenī. Lapsa nu pamāca Kaula Pēteri: „Tu sēdi te un

gaidi, kamēr es aizskriešu uz ķēniņu!"
Lapsa aiziet pie ķēniņa un žēlojas: „Atnācu pie jums žēlastī-

bas lūgties. Mums notika liela nelaime. Zirgs ar visām kama-

nām noslīka zem ledus, un kungs tik tikko izglābās."

Ķēniņš pasaka saviem sulaiņiem, lai aizjūdz pāra zirgu un

paņem licējam sausas drēbes līdz. Sulaiņi aizbrauc, bet lapsa aiz-

steidzas priekšā un samāca Kaula Pēteri, lai pirmās drēbes un

pirmos zirgus nopel. Atbrauc sulaiņi un piedāvā drēbes un zir-

gus. Kaula Pēteris saka: „Tādas drēbes es nevaru vilkt mu-

gurā, un ar tādiem zirgiem arī nevaru braukt."

Sulaiņi atbrauc atpakaļ un izstāsta visu ķēniņam. Ķēniņš
domā: „Kas tas gan par kungu var būt, kas šādas drēbes ne-

pieņem?"

Nu ķēniņš iedod sulaiņiem labākus zirgus un arī labākas

drēbes. Sulaiņi aizbrauc atkal pie Kaula Pētera, kas šoreiz ir

ar mieru, apģērbjas, iesēstas ķēniņa kamanās un aizbrauc. Pretī

viņiem nāk pats ķēniņš, ķēniņiene un ķēniņa meita. Skaistajās

ķēniņa drēbēs Kaula Pēteris visiem patīk, nodzer precības un

nospriež vīkšt kāzas.

Uz māju braucot, Kaula Pēteris saka lapsai: „Manā žagaru
būri jau nevarēsim kāzas taisīt Ko lai nu darām?"

Lapsa atbild: „Nebēdā neko, vissbūs, kas vajadzīgs. Es

zinu pagānu ķēniņa pili, izsūtīsim pagānus arā un taisīsim tur

kāzas."

Rītā lapsa izskrien ārā un skriedama sastop lielu pulku zaķu.

Viens zaķis prasa: „Kūmiņ, kur tu skriedama?"
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„Es skriešu uz ķēniņu labi saēsties."

„Vai mēs ar nevarētu līdza skriet?"

„Labi, skriesim vien!"

Nu aizskrien visi pie ķēniņa, lapsa ieiet iekšā un saka ķēni-

ņam: „Znots jums atsūtīja lielu pulku zaķu."
Ķēniņš saka: „Kur lai tik daudz zaķu lieku?"

Lapsa atbild: „Laidiet tik dārzā!".

Tā nu ķēniņš ielaida zaķus dārzā, kam visapkārt bija cieta

sēta, tā ka neviens nevarēja izbēgt. Ķēniņš priecājas par zaķiem
un brīnās: „Kur viņš tik daudz zaķu dabūjis?"

Lapsa, pārnākusi mājā, skrien otrā dienā atkal uz ķēniņu.
Skriedama viņa sastop lielu pulku stirnu. Stirnas vaicā: „Kū-

miņ, kur tu skriedama?"

„Es skriešu uz ķēniņu labi saēsties."

„Vai mēs ar nevarētu līdza skriet?"

„Kāpēc ne? Skriesim tik projām!"

Kad nu pieskrien pie pils, tad lapsa saka uz stirnām: „Es
ieiešu pie ķēniņa, tikmēr jūs še pagaidiet pie dārza!"

legājusi pie ķēniņa, lapsa saka: „Kungs, znots jums atsūtījis
lielu pulku stirnu."

Viņš vaicā: „Kur lai es viņas lieku?"

Lapsa atbild: „Laidiet tik dārzā?"

Ķēniņš liek ielaist stirnas dārzā un brīnās: „Kur viņš tik

daudz stirnu dabūjis?" Tad viņš saka lapsai: „Svētdien jau būs

kāzas."

Lapsa atbild: „Varat braukt vai šodien uz laulībām, mums

jau ir viss gatavs."
Lapsa aizskrien pie Kaula Pētera uu pastāsta: „Svētdien jau

būs kāzas, bet mums vēl nav nekas gatavs. Es aizskriešu uz

pagāna ķēniņa pili, varbūt mums tur atļaus kāzas svinēt."

Lapsa aizskrien uz pagānu pili un prasa: „Vai jūs atjautu
Kaula Pēterim šeit kāzas svinēt?"

Pagāni ir arī ar mieru. Lapsa stāsta tālāku: „Kā tik vien

vajadzēs, viss būs: gan ēdienu, gan dzērienu. Bet to zinait, kā

tik dzirdēsit viesus braucam, lai tad te jūs vairs neviena nebūtu!"

„Kur tad lai mēs noslēpjamies?"
„Še tīrumā ir liels caurs ozols. Salieniet visi tai ozolā uu

palieciet tur, kamēr kāzas tiek svinētas!"

Lapsa aizskrien atkal pie Kaula Pētera utu saka: „Rītu nu

brauksim uz ķēniņa pili!"
Rītā Kaula Pēteris arī sataisās un aizbrauc kopā ar lapsu

uz ķēniņa pili. Sabrauc visi viesi, salaulā Kaula Pēteri ar ķēniņa
meitu un nu dzer kāzas vienu, otru dienu. Tad lapsa uzaicina

visus kāzu viesus: „Brauksim nu arī uz mūsu galu!"
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Viesi ari visi sataisās un aizbrauc uz pagānu ķēniņa pili.
Ķeninš skatās un brīnās: „Pils gandrīz skaistāka par manu!"

Lapsa bija gādājusi arī par ēdieniem un dzērieniem. Ed un

dzer atkal vienu dienu, otru dienu. Lapsa saka: „lesim nu arī

pastaigāties un apskatīsim mūsu zemi!"

_

Iziet nu visi staigāt un nonāk pie lielā ozola. Lapsa saka:

„Lūkosim nu sašaut ar lielgabaliem šo veco ozolu."

Kā sacīts, tā darīts. Kā nu sāk šaudīt, tā sašauj ozolu ar vi-

siem pagāniem. Tā Kaula Pēteris palika par ķēniņu pagānu
valstī un dzīvoja tur laimīgi ar ķēniņa meitu.

Piezīme. Pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

12. A. 545. B. AI Smagars Līksnas pa g.

Dzeivuoja veirs ar sīvu, viņim beja tikai vīns dāls un tys

pats lūti slvnks. Kod vacuoki nūmyra, nikaida cyta monta dā-

lam neatstuoja, kai tik ustabiņu, kurā dzeivuot, un vācu kaki.

Paīt vīna dīna, paīt ūtra dīna, un dālam ar kaki nav kū ēst. Ka-

ķis gon soka dālam, lai kuop nu cepļa zemē un īt puortykas me-

klēt, bet dāls par puortyku moz bādoj, sēd uz cepļa un ād pal-

nus. Nikas cyts naatlīk, kai tik pašam kakjam puortykas meklēt.

Viņš pajem kulīti un laižas plašā pasaulī. It dīnu, īt ūtru,

leidz beidzūt pīnuok pi lela meža. Kaķis apsēžas meža molā un

suoc dzīduot skaistu dzīsmiņu. Te atskrīn vīns zaķis un prosa:

„Kur īsi, draugs?"

„Uz kēņina balli," atbild kaķis.

„Voi navari tu mani jemt leidza?" lyudzās zaķis.

„Lobpruot tevi ņemtum leidza, jo byutu voiruok tovu bīdru,"

soka zaķis.

Zaķis īskrīn mežā un suoc svilpt. Pi viņa salosuos daudzi

zakju, kuri vysi grib īt uz ķēniņa balli. «Zaķi nūīt pi kakja un

lobpruot apjemās ar viņu īt pi ķēniņa. Kaķis ar vysim zaķim

dreiž pīnuok pi ķēniņa pils. Kaķis soka zaķim: „Jyus esit bai-

līgi, un tuodēl ejīt šinī škyunī un uzgaidīt moni, cikom es pazi-

nuošu ķēniņam por jyusu īrošonūs."

Un kaķis īvedja zakjus vīnā vacā škyunī, aiztaisīja durovas.

Nu devās pi ķēniņa ustobas durovom. Pīguojis pi durovom, ka-

ķis suoka ņaudīt, cik tik vorādams. Trūksni izdzierda ķēniņa

sulaiņi un guoja uorā apskatīt, kas nūteik. Iraudzījuši kaki, viņi

prosīja: „Mīlais kakīt, kuo tu te ņaudi,_kuo tev vajag?"

„Man vajadzīgs runuot ar pašu ķēniņu. Mani syuta Palnu-

ruškas ķēniņš ar duovanom," kaķis sacīja.

Sulaiņi aicynuoja arī pašu ķēniņu pi kakja. Ķēniņš arī iz-

guoja un prasīja: „Soki, mīļais kakīt, kuo tev vajag?"
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„Mani svuta Palnaruškas ķēniņš ar duovanom pi jums," ar

bailēm sacīja kaķis.

„Bet kur ir tuos duovonas?" ķēniņš prasīja.

„Tur vacajā škvunī," sacīja kaķis.

Ķēniņš pajēma sulaiņus un guoja duovanu apskatīt. Tad at-

taisīja škvuņa durovas, ķēniņš redzēja pylnu škyuni zakju un sa-

cīja: „Tīšam tys Palnaruškas ķēniņš ir lūti boguots."

Ķēniņš lyka sulaiņim pīlikt pylnu kurvi ar dzērīnim un ēdī-

nim, kū lyka kakjam nūnest Palnaruškas ķēniņam. Kaķis dreiži

vīn apād ar Palnarušku nu ķēniņa atnastūs dzērīnus un ēdīnus.

Palnaruška puortikas naīt meklēt un kakjam ir juoīt pošam.
Izīdams kaķis soka: „Palnaruška. esi gotovs, nuokūšu reizi

brauksim precībās, es tevi saprecinuošu ar ķēniņa meitu."

Tū teicis, kaķis dūdas uz ķēniņa pili. Meža molā kaķis, kai

pyrmū reizi, sateik vylku, kas ari lyudzās īt uz ķēniņa balli. Ka-

ķis vīna vylka najem. Vylks īskrīn mežā, izvad lelu pulku vylku

un kaķis ar vysim dūdas uz ķēniņa pili. Pīnuokušim pi pils, kaķis

pavēl vylkim saīt vacajā škyunī, bet pats aizīt pi ķēniņa durovu.

Cikom izīt ķēniņš un prosa: „Meilais kakīt, kaidu ziņu šūreiz

man atnesi?"

„Palnuruškas ķēniņš jums atsyutīja vēl duovonu, un lyudzja

jyusu meitu par sīvu," kaķis drūši teica.

Ķēniņš pīlyka pilnu kurvi ēdīnu un dzērīnu un lyka nūnest

Palnurušķas ķēniņam. Kaķis prīcīgs devuos uz muojom. Muojuos

vysu pastuostīja Palnuruškai un nuokūšū dīnu viņi nūdūmuoja
braukt pi ķēniņa svuotūs. Bet bāda, kur jemsi zyrgus? Kaķis

nyu izgudroj pavysam kū cytu. Viņš pavēl Palnuruškai pajemt
maisu un vysu, kū tik uz ceļa atrass, tū lai līk maisā īškā.

Nyu kaķis ar Palnurušku dūdas uz ķēniņa pili. Kaķis ker

peles, bet Palnaruška vysu, kū tik atrūn, līk maisā īškā. Un pēc
nazcik dīnu ceļuojuma, Palnuruška ar kaki aizīt uz ķēniņu. Viņi

pīnuok pi upes, kas tak caur ķēniņa pili. Kaķis pavēl Palnuruškai

vilkt zemē drēbes un vysus maisus ar vysim atrodumim svīst

upē īškā un pašam klīgt ķēniņu paleigā. Palnuruška ari tū dora.

kū kaķis pīsoka. Trūksni izdzierdis, ķēniņš ar sulaini nu dūdas

uz krostmolu. Ķēniņš prosa kakjam: „Saki, mīļais kakīt, kas tev

te nūticjs?"
„Mēs pošu reizi broucuoan pi jums, bet nagaidūt uzbruka lau-

pītuoji ,kuri aplaupīja pošu Palnuruškas ķēniņu, vysus viņa zyr-

gus un karēti, bet pašu īsvīdja upē. Redzīt, kur viņš peld
"

Kaķis ruoda uz Palnurušku un vacom tupelēm, kas peldēja
uz yudens.

Ķēniņš pavēlēja sulaiņim vest Palnuruškas ķēniņu uz pili
un īdūt viņam ķēniņa drēbes. Kai sacīts, tai darīts. Vvss tyka

izspildīts, kū tik ķēniņš pīsacīja. Ķēniņa meita ari beja ar mīru
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it .pi Painuruškas ķēniņa par sīvu. Nuokūšā dīnā ķēniņa pilī tyka
sarīkuotas kuozas. Treis dīnas ēdja, dzēra, bet caturtū dīvu ķē-

niņš beja nūlēmis braukt uz Palnuruškas ķēniņa pili. Tagad ra-

duos bādas kakjam, kur vest ķēniņa meitu. Uz mozū Palnuruškas

ustabiņu nadreikstēja, jo ķēniņš tod viņus obus ar Palnurušku

īsvīstu cītumā. Kaķis nazaudēja dūšu un dīnu īprīkš devās uz

rogonas muižu. īdams pa ceļu, kaķis redzēja lelu pulku cyuku.
Pīnuocis pi gonim, kaķis prasīja: „Kuo goni jyus esit?"

„Mes asam rogonas goni," tī atbildēja.

„Tuo_ gon nasakīt, ka rogonas goni, bet sakīt, ka asat Palna-

ruškas ķēniņa goni. Pa ceļu brauks Pārkyuņa ķēniņš, un jo jyus
teiksit, ka asat rogonas goni, tad jums Pārkyuņa ķēniņš saspuor-
dīs ar zylom gunim," pamuocīja viņus kaķis.

Goni apjēmuos tai sacīt un kaķis devuos tuoluok. Paguojis
nalelu gobolu, kaķis redzēja lelu pulku aitu un gūvu. Kaķis ari

viņus taipat pamuocīja sacīt, ka viņi ir Palnuruškas ķēniņa goni.
Goni ari apjēmuos tai sacīt un kaķis prīcīgs devuos tuoluok, līdz

beidzūt pīguoja pi pošas rogonas muižas. Pīguojis pi muižas dur-

vim, kaķis suoka ņaudēt. Trūksni izdzierda rogona un dusmīgi

prosīja kakjam: „Kuo tev vajag, rupuci, kuo tu te ņaudi?"

„Cīnīguo lelmuom, es jums atnuocu izgluobt. Caur jyusu
muižu brauks Pārkvuņa ķēniņš, kurs gryb jums nūspert. Bet

es jums gribu dūt padūmu, lai jyus varēsit izzagluobt," sacīja vil-

tīgais kaķis.

„Mīlais kakīt, soki
;

kai es varu izgluobtīs," Iyudzjās rogona.

„Līta ir vīnkuorša, jums ir juokuop tvmā lelajā ūzūlā, kurs

aug pieeja, tur jums Pārkyuna ķēniņš narcdzēs," sacīja kaķis.

Rogona ar mīru un tyulen kuop lelajā ūzūlā. Bet kaķis prī-

cīgs dūdas uz muojom. Ķēniņa pilī jau vvss sagotovuots uz

braukšanu. Kaķis sāstuos pyrmūs rotūs ar ķēniņu un brauc uz

rogonas pili. Pēc nazcik ilga laika braušanas, ķēniņš redz lelu

pulku cyuku. Ķēniņš aptur zyrgus un prosa gonim: „Kam pīder

šis gonamais pulks?"

«Palnuruškas ķēniņam," goni atbild.

Ķēniņš prīouojas vīn par sova znūta boguotību. Dreiž ķē-

niņš redz lelu pulku aitu un gūvu, aptur zyrgus un prosa: „Kam

pīder šis gonamais pulks?"

„Palnuruškas ķēniņam," goni atbild.

Dreiži pībrauc pi leluo ūzūla. Kaķis kaļ zibiņa truopīts iz-

skrej nu rotim uor? un suoc stipri ņaudēt. Keniņš prosa: „Mīlais

kakīt, kas tev nūtyka?"

„Mani tei rogona gribēja apēst, kura sed šimī ūzulā."

Ķēniņš lyka nūstotīt lelgobolus un nusaut rogonu. Tyulen

karaveiri nūstota lelgobolus un ar vīnu suovīnu nūsauj rogonu.

Turpat zam leluo ūzūla viņu aprūk, bet kaķis ar vysim kuozinīkim
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ībrauc rogonas pilī, Tur nūdzer kuozas. un kēninš ar sovim pa-

vadūņim dūdas uz sovu pili; bet kaķis, Palnuruškas ķēniņš un

ķēniņa meita palīk rogonas pilī un dzeivoj laimīgi sovu mvužu

Viņim natrvuka ni lūpu ni monta.

13. A. 545. 13. Skolnieks St. Vāleini s, Rēzeknes ap r. Res-

nas pag. Mitru ciemā. N. Rancāna kr.

Vīns puika, godu septiņpadsmit vacs, iztaisēja nu kūka bli-

seiti, pītrepēja ar zierņim un nūguoja uz okotys. It, īt — veras:

skrīn lopsa, jis tyulen jū saut, bet lopsa soka: „Puiseit mīļais,

nasauņ maņa! Es tevi pastateišu uz lobās dzeives, tikai ej pēc

maņa pakal."
Nu labi, puiseits ir ar mīru un īt lopsai pakal. It vīnu dīnu,

īt ūtru — uz treštios dīnas nūīt pi Saules meitu. Lopsa ir gudra,

puiku nūgloboj pi durovom un paša īīt ustcbā. īguojusja saza-

vasalynoj ar Sauleiti un vysom trejom meitom.

Sauleite vaicoj lopsai: „Kū loba, lapseņ, pastuosteisi?"

„Atguoju svuotūs," atsoka lopsa.
„Kur tad jī ir?" Sauleite vaicoj.

„Paprīšku īdūdīt drābes, ar kū apvilkt, jo cīši tuoli guojuom
un drābis s; oleisa."

Labi, Sauleites jaunuokuo meita dabuoja drābu un īdevja

lopsai.
1 Lopsa izguoja uorā, apvylka puiku zalta drābēs un īvedja

ustobā. Tagad jis beja cīši skaists un par vvsim lobuok jam pa-

tyka Saules jaunuokuo meita. Sataisēja kuozas un dzēra treis

dīnas pi Sauleites. Tagad brauks uz jauniča golu uz kuozom un

piprasēja Pārkūņa, Zibeņa, Vēja un Leita. Lopsa kai svuoča

skrāja, lai sagatavuotu vysu kuozom. jei skrāja uz kaidu muižu,

kurā dzeivuoja valns. Skrīn, skrīn pa celi — veras: gona gons

daudzi, daudzi lūpu. Lopsa vaicoj: „Kuo itī ir lūpi?"

„Valna," gons atbild.

„Vai, ganeņ, tai navar runuot, jo tagad brauks te Sauleite

un Pārkyuns, un jo vaicuos, kuo itī lūpi, pasoki, ka Saulei tis

znūta; bet jo saceisi, ka vaina, tad tevi nūspiers Pārkyuns."

„Labi!" gons atbild, „es saceišu, ka Sauleitis znūta."

Lopsa skrīn tuoluok, skrīn, skrīn — veras: daudzi, daudzi

laužu plaun rudzus. Lopsa soka: „Dīvs paleidz!" un vaicoj:

„Kam jyus lauteņi itūs rudzus plaunot?"

„Vainām," atbild laud's.

„Vai, Dīveņ, tai navar runuot! Te garum brauks Pārkyuns

un jo jyus tai runuosit, tod jyusus nūspiers. Lobuok sokīt, ka

Sauleites znūtam."
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„Labi." atbild ļaud's „mes saceisim, ka Sauleitis znūtam."
Lopsa skrīn tuoluok, skrīn — veras: daudzi, daudzi laužu

kaš sīnu. Lopsa padud Dīva paleigu un vaicoj: „Kuo jyus ļaud's
asot?"

„
Vaina," atbild ļaud's.

„Vai, lauteņi, tai narunuojīt, jo te dreiži brauka Sauleitis

znuts ar Sauleitis .meitu un vysu draudzi, kur byus ari Pārkyuns.
Jo jyus tai runuosit, tad jvtisus nūspiers, lobuok sokīt, ka Sau-

leitis znuta."

„Labi!" ļaud's atbild, „mes saceisim, ka Sauleitis znūta."

Lopsa skrīn tuoļuok, skrīn, skrīn — aizskrīn uz muižu.

Muižā satyka vainu, sazavasalynoj un soka: „Kūmeņ duorgais!

tagad te dreiži atbrauks Sauleitis znūts ar sīvu un draudzi,

storp kurim byus_ Pārkyuns, Zibsnis un Vējs un tev uz kaida

laiciņa byus juonūzagloboj."
„Labi!" valns ir ar mīru, par tū ka jis cīši beistas Pār-

kyuna.

Lopsa vainu nūvedja muižas parkā un pabuozja zam lela,
lela kubula. Kolpim un kolpyunem pascēja izmozguot vvsas

ustobas, pīgotovēt vysaidus gordus ēdīnus un soldonus veimus,

nūslauceit pogolmu, uz lūgim pīlikt vysaidys skaistys pučes. Kad

vyss beja gotovs, lopsa izguoja uorā pi durovu, atsasāda un gaida
kuozinīkus.

Tagad Sauleitis znūts ar vysim cytim kuozinīkim brauc uz

muižu. Brauc, brauc — veras: sēž uz calma gons, pyuzdams

stabuli, un tī pat staigoj lels pulks lūpu. Sauleite vaicoj: „Kuo
itī lūpi ir?"

Gons atbild: „Sauleitis znūta."

A Sauleite dūmoj: „Cik boguots maņ znūts!" un brauc tuo-

ļuok. Brauc, brauc — veras: lels pulks laužu pļauti rudzus.

Sauleite vaicoj: „Kuo jyus ļaud's asat?"

„Sauleites znūta," ļaud's atbild.

Sauleite palīk vēl prīceiguoka un brauc tuoļuok. Brauc

brauc — veras: taids pats ļaužu pulks kaš sīnu. Sauleite vaicoj:

„Kuo jyus ļaud's asat?"

Tī taipat atbild, ka Sauleitis znūta.

Sauleite palīk vēl prīceiguoka un brauc tuoluok. Brauc

brauc —
nūbrauc uz muižu, izstaiguoja vysas molas, izzavere

vysu boguoteibu, vysi palīk cīši prīceigi, ka Sauleitei cik boguots

znūts, un suoka dzert kuozys. Dzer vīnu dīnu, dzer utru —
trešā

dīnā lopsa pajām Pārkvuni zam rūkas un vad uz parku pastai-

guot. īdama pa ceļi i soka Pārkyunam: „Kumen, te pi myusu

parkā nav lobi, te cytureiz nūteik taida kai bīdeišona. varbyut
tu te pagrudynuotu pa itū lelū buču."
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Pārkvuns tviileu suoka grudynuot un spārdeit bučā, ka tikai

škornbys lēcja, un reizē ar tū nūsyta vainu.

Nūdzāruši kuozas, vysi aizbraucja uz sātu, palyka tikai Sau-

leitis znūts ar sovu sīvu Sauleitis meitu un lopsu. Tai jī dzeivoj
vīnu godu, dzeivoj ūtru. Ta lopsa sadūmoj vīnu gudreibu: jei

izīt uorā, apzamat par nūspruogušu, atmat asti un gul. Sauleitis

znūts, kai jau muižas kungs, staiguodams rūkas ķešās, īrauga

lopsu un klīdz: „Ei, ļaud's, itū spruogušū lopsu aizvedīt!"

Pi tam jis vēl ar kuoji lopsai suonūs īspēra. Te uzreizes

lopsa pīzatrvuka, da jam par muti.

„Ak tu," soka, „taids pīna puika! As tevi pastatēju uz lobās

dzeivis, a tu mani gribi uorā izsvīst. Kod es nūmieršu, tad kab

tu man bēris sataiseitim un sudobra zuorkā paglobuotim."
Tai jī dzeivuoja vēl ilgus godus un kad lopsa nūspruoga, tad

Sauleitis znūts sataisēja cīši lelys bēres, lopsu īlyka sudobra

zuorkā un ar gūdu anglobuoja.

14. A. 545 B. L. Uljāna Latgalē. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja treis bruoli: divi gudri, vīns muļķis. Vacuokī

bruoļi kod izzadalīja, atstuoja jaunuokajam bruoļam, muļķīšam,
tikai cepli. Kad beja saule, tad muļķītis sēdēja uz cepļa, bet kad

leja leits, tad leida ceplī.

Vīnu reizi medinīki guoja lopsas medītu. Lopsa aiz nuoves

bailēm nazynuoja, kur skrīt. Daskrējuse pi cepļa, jei lyudzja

muļķīti, lai īlaiž viņu vydā, sacīdama: „Byušu es tev kaidu

reizi izgodna."

Mulķīts pījēma lopsu ceplī un obi gulēja, koleidz medinīki

paguoja garum. Tod lopsa izleida nu cepļa, aizskrēja uz ceļa

molu, tur atsagula un itkai aizmyga. Braucia garum capuru tier-

guotttojs. Atradis nadzeivu lopsu, izlyka jū uz capuru vazuma

un braucja tuoļuok. Lopsa pa vīnai vīn izsvaidija vysas capures,

un galīgi paša izlēcja nu rotim, salasīja vysas capures un atnesja

muļķīšam. Pajēmja jei muļķīti un guoja obēji uz jyuras molu un

capures ari leidza nesja. Daguoja pi jyuras, atroda laivu un īsa-

sāda obi laivā. Lopsa beja par laivas dzinēju, bet muļkam pīsa-

cēja, lai pa jviiru kaisa capures. Braucja, braucja un pībraucja

pi molas. Tur beja jau cyta valsts. Atsavēra uz jyuru un īrau-

dzēja vysā jyurā leidz kai cylvāku golvas ar capurem. Lopsa

pasacīja, lai mulkis sēd uz jvuras molas, bet paša aizguoja uz

ķēniņa pili, pasacīt ķēniņam, ka ir atbraucis cytas vaļstis_ ķēniņa

dāls precētīs. Lopsa stuostīja, ka viņam bejis lels karaspāks, bet

nūsleicis, tikai palykušas capures uz jyudeņa viersa. Ķēniņš pīsa-

cīja sovai meitai, lai īdūd jam sausas drēbes, jo jaunais precinīks
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asūt izmiercis jyurā. Ķēniņa meita īdevja mulkīšam jaunas drē-

bes, kuru lopsa dīvvnuoja par ķēniņa dālu. Tod apsagērbja muļķis
un aizbraucja uz ķēniņa pili kai ķēniņa dāls. Tod jis sasaprecēja ar

ķēniņa meitu un laidjās braukt uz precinīka muojom. Lopsa vedja

pavvsam uz cytu pusi, na tur, kur beja precinīka muojas. Ķēniņš
sovai meitai devja lelu karaspāku, kurs braucja reizē ar viņim.

Braucja, braucja un īraudzēja skaistas muojas, lopsa īguoja vydā.
Tur dzeivuoja treis rogonas. Lopsa pasacēja rogonom, lai nū-

sagloboj, jo atejūt lels karaspāks. Rogonas vysas treis aizskrēja

uz sīna škyuni, kurs atsaroda uz teiruma. Tod lopsa pīsacīja
mulkīšam un ķēniņa meitai īt tymuos muojuos, bet karaspākam

pīsacīja sašaudēt škyunīti ar vysom rogonom. Tai rogonom tyka

atjernta dzeivība, bet mulkis palvka ar keniņa meitu skaistojuos

muojuos.

8. Zelta putns.

1. A. 550. J. Āboliņš Rūjienā. Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 951 (139, 4).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Viņam
liels dārzs ar sudraba ābelēm; bet tām ābelēm katru nakti ne-

lūza zari. Tēvs sūtīja vienu dēlu ābeles sargāt. Tas paņēma

zobiņu un likās apakš ābeles gulēt; bet kad brokašu laikā atmo-

dās — zari bija nolauzti. Nu gāja otrs dēls — tam tāpat.

Beidzot gāja muļķis bez nevieniem ieročiem bez nekā un

nelikās nemaz gulēt, bet staigāja šurpu, turpu pa dārzu. Ap

divpadsmitiem nāca tāds liels zelta putns, ka viss dārzs apspī-

dēja. Muļķis ķēra putnu cieti, izrāva trīs zelta spalvas un iebāza

kulē. Rītā tēvs prasīja: „Vai nosargāji?"

«Nosargāju!" muļķis atteica un lika aizklāt logus un durvis.

Tad izvilka putna spalvas no kules un tūliņ visa istaba palika

gaiša.
Kad brāli to redzēja, tie sataisījās iet pa pasauli šo putnu

meklēt. Arī muļķis lūdzās līdz iet. Labi. Gudrie brāļi aizjāja ar

skaistiem zirgiem, muļķis klemberēja ar sprāgoņu. Tā viņi uzjāja

uz krusta ceļiem. Katram ceļam bija savs stabs. Uz pirmā staba

stāvēja: „Zirgam labi, cilvēkam nelabi!" Uz otra: «Cilvēkam labi,

zirgam nelabi!" Uz trešā: «Vilks zirgu apēd!"_
Pa pirmajiem labākiem ceļiem tūliņ aizjāja gudrie, muļķim

bija jājāj pa trešo.

Labi. Un ka nu muļķis pajāja tadu gabalu, sastapa vilku. Vilks

apēda zirgu. Muļķis gāja kājām raudādams. Te pa kādam ga-

balam atkal sastapa to pašu vilku ,tas prasīja: «Puisīti, uz kurieni

iedams? Ko raudi?"
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Muļķis atteica: „Vilciņš apēda zirdziņu!"

„Nu tad kāp man pašam mugurā!"
Muļķis uzkāpa vilkam mugurā un par pusstundu pārskrēja

9 ķenina valstim, kur zelta putns bija vienā pilī. Bet pils vārti bija
cieti. Vilks nu uzslējās uz divām kājām, pārcēla muļķi sētai un

sacīja tā: „Tai un tai pils istabā būs zelta putns, bet neņem
būri!"

Muļķis iegāja pilī, atrada visu, kā bija teikts, uu domāja: „Ja

putnu var ņemt, kādēļ tad būri gan ne?" un paņēma abus.
Bet tiklīdz būri aizkustināja, tā būris ieskanējās, kungi atmo-

dās un ielika muļķi cietumā. Nu muļķis lūdzās. Bet kungi pa-

ģērēja, lai atvedot zirgu ar zelta krēpēm, tad palaidīšot. Labi.

Muļķis aizgāja pie vilku un prasīja padomu. Vilks lika kāpt
atkal mugurā un par pusstundu tie bija klāt, kur zirgs atradās.

Vilks atkal pārcēla sētai un piekodināja, lai apaušus neņem.
Bet muļķis, zirgu ņemdams, tomēr paņēma apaušus. Apauši

ieskanējās, kungi atmodās un ielika muļķi cietumā. Nu muļķis
lūdzās. Kungi pavēlēja atvest ķēniņa meitu, tad zirgu atdošot.

Labi.

Muļķis aizgāja pie vilka un prasīja padomu. Tagad vilks gan

bija noskaities, bet tomēr aiznesa par pusotras stundas pie ķēniņa
meitas un sacīja: „

leliet» rožu krūmā! Tad nāks viena meita, tā ir

auklētāja; tad nāks otra, tā būs ķēniņa meita, to ķer cieti un lec

pār mūri pie manis!"

Muļķis tā darīja un viss izdevās labi. Nu jāja atpakaļ. Bet

kad nonāca pie tās pils, kur zirgs, vilks lika ķēniņa meitai apsē-

sties zem viena ozola un pats palika vietā par ķēniņa meitu, sa-

cīdams: „Ved nu mani tur pilī, un kad esi zirgu paņēmis un

jau gabalā ar ķēniņa meitu aizjājis, tad ieminies: kur mans vil-

ciņš!"

Labi, muļķis ieveda pilī neīsto ķēniņa meitu, dabūja zirgu, aiz-

jāja un pusceļā ieminējās: „Kur mans vilciņš?"

Tūdaļ vilks pārmeta trīs reiz pupkuli, palika atkal par vilku

un drīzi jo drīzi panāca jājējus.
Pie otras pils vilks atkal palika par zirgu. Muļķis ieveda

neīsto zirgu pilī un dabūja zelta putnu. Bet pusceļā ieminējās:

„Kur mans vilciņš?"

Tūdaļ vilks pārmeta trīs reiz pupkuli un panāca jājējus. Ta-

gad vilks šķīrās, bet šķiroties paprasīja muļķim šņudauku.

Muļķis nu jāja ar ķēniņa meitu, kamēr tika pie staba. Tur

viņš iegāja vecainē, zirgu sapina, putnu uzlika uz egles un tad

apgulās ar ķēniņa meitu.

Pašu laiku gudrie brāli arī jāja mājā un, ieraudzījuši lielas

zirga pēdas, jāja pakaļ vecainē skatīties. Te atrada muļķi, ķēniņa

meitu, zirgu un putnu. Tūdaļ muļķi nokāva, viņa mantas paņēma
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un stāstīja mājā tēvam, ka nemaz nezinot, kur muļķis palicis.

Viņi_gribeja,_ lai ķēniņa meita paliek šiem par sievu un tai un tai

diena salaulātos.

Bet vilks par to starpu bļja aplūkojis šņudauku un atradis to

gluži asinaiņu un tūliņ steidzas muļķi meklēt. Atrada mežā no-

kautu. Vilks saķēra vārnu, iedeva divas pudelītes un lika atnest
mirstamo ūdeni ar dzīvības ūdeni. Vārna atnesa. Tad papriekšu
sasvaidīja muļķi ar mirstamo ūdeni, beidzot ar dzīvības ūdeni —

muļķis atdzīvojas.

Vilks nu piekodināja, lai tūliņ- steidzās mājā uz baznīcu, kur

pašu laiku vienu gudro brāli ar ķēniņa meitu laulāšot. Muļķis
pārsteidzas, iegāja baznīca, nostājās ķēniņa meitai blakus un mā-

cītājs nu salaulāja ķēniņa meitu ar muļķi. Par to starpu arī vilks
bija atsteidzies par cilvēku un izstāstīja tēvam, ko gudrie izda-

rījuši. Tevs aizdzina gudros un muļķis nu palika par mīļo dēlu.

2. A. 560. A. I.erchis-Puškai.tis Džūks£ē- Piena v ā.

LP, I, 150, 127.

Vienam vecam, vecam neredzīgam tēvam bija trīs dēli: divi

gudri, viens muļķis. Tēvs bija izaudzinājis tādu ābeli, kam zelta

āboli. Bet no tā laika, kur vecais piepēži palicis neredzīgs, sāk

katru nakti viens zelta ābols nozust. Tēvs beidzot iedomājās, lai

abi gudrie brāli ābeli sargā. Bet miega pūžņi tev nosargās: no-

liekas garšļaukus, aizmieg. Nu sūta muļķīti pie ābeles. Tas iz-

sēžas līdz mazai gaismiņai — nekā. Patlaban muļķītis domā istabā

iet, te pašu laik mazs putniņš zelta spalviņām klāt un noknābj
vienu zelta ābolu. Bet muļķītis manīgi notver putniņu aiz astītes

un nes ar visu ābolu iekšā. Pie durvim zelta putniņš viņu gauži

lūdzas, lai palaižot. Šim paliek žēl un tādēļ saka: „Es tevi labprāt

palaistu, man tevis ne vajaga, bet kā atbildēšu tēvam?"

„Še, puisīt, ābols, še viena zelta spalviņa un atbildi tēvam

tā: noķēru putniņu, noņēmu ābolu; palaidu putniņu, spalviņu pa-

turēju!"
No rīta muļķītis iedod tēvam ābolu un saka, ka putniņš mā-

cījis. Tēvs, to dzirdēdams, žēlojas: „Kapēc viņu palaidi, tā bija

mana Laima. Būtu to pie manis ienesis, tad es butu palicis re-

dzīgs. Tagad, mani dēli, visi trīs, cita teva Laimiņu meklēt."

Visi trīs aiziet. Aiz vārtiem gudrie vairs neņem muļķīti līdz:

šie aiziet kopā - - viņš viens pats. Mežā muļķītis apmaldās. Te

gadās sirms, sirms vilks un saka: „Ko beda, lai gudrie iet. Sēdies

man mugurā, es tevi aiznesīšu tur, kur tas putniņš ir. Tas putniņš

būs jauks; būrītis vēl jaukāks. Tomēr — klājusi mani: to būrīti

neņēmi, paņēmi putniņu un nāci tūdalin ara."
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Te muļķītis apsolās, bet tur tam citāds prāts: „Kā lai putniņu
bez būrīša pārnesu — ņemšu abus."

Bet būrītis bijis ar smalku zelta stīgu pie ķēniņa gultas pie-
stiprināts. Līdz ko šis nu būrīti ņem. te ķēniņš atmožas un liek
saviem sargiem ņēmēju saķert. Par sodu ķēniņš uzliek muļķītim
tadu zirgu atvest, kam sudraba spalva, zelta krēpes. Te nu bija:
būrīti ņemdams, dabūja pie meklētā vēl meklējamo klāt. Noiet

pie vilka. Vilks rājas: „Vai tev neteicu, lai būrīti neņem! Kāp
mugurā, aiznesīšu tur, kur tas zirgs ir. Tas zirgs būs patīkams,
iemaukti vel jo patīkamāki. Tomēr — klausi mani: tos iemauktus

neņem, paņem zirgu un ved to tūdaliņ ārā!"

Te muļķītis apsolās, bet tur tam citāds prāts: „Kā lai zirgu
bez apaušiem jāju — ņemšu abus."

Bet zirgs bijis ar zelta stīgu pie ķēniņa gultas piesiets. Līdz

ko šis mi apaušus ņem, te ķēniņš atmožas un liek saviem sargiem
to saķert. Par sodu ķēniņš uzliek muļķītim tādu ķēniņa meitu

uzmeklēt, kas tik daiļa, kā viņa bilde pie gultas. Te nu bija: zirgu
ņemdams, dabūja pie diviem meklētiem vēl trešo meklējamo klāt.

Noiet pie vilka. Vilks rājas: „Vai tev neteicu, lai apaušus neņem!
Es tevi gan aiznestu ir tur, kur tāda ķēniņa meita mājo, bet, ko

līdz, tu jau mani neklausi!"

«Nesi, nesi, klausīšu, klausīšu!"

„Nu, tad labi, kāp man mugurā. Tā ķēniņa meita būs daiļa

jo daiļa; bet viņas lakats vēl desmit reiz pārāks. Tomēr — klausi

mani — lakatu neņēmi, paņēmi meitu un vedi to tūdaliņ ārā!"

Šoreiz muļķītis apsolījās, šoreiz arī izdarīja. Nu vilks saka

muļķītim: „Tas labi, ka mani klausīji; bet nu aizvedi ķēniņa meitu

ķēniņam un nedodi ātrāki, kamēr viņš tev to zirgu ar visiem

iemauktiem atļauj trīs reiz ap pili izjāt. Ķēniņu meitu arī paņēmi

uz zirga līdz. Kad trešo reizi ao pili jāji, tad piešauji zirgam un at-

bēdzi ar meitu pie manis. Zirgs skries vēja spārniem, viņi tevi

nenoķers."

Muļķītis tā dara, muļķītim izdodas brangi. Nu sirmais vilks

saka: „Tas labi, ka atkal mani klausīji. Tagad iešu ar ķēniņa
meitu uz priekšu; tu jāji atpakaļ pie ķēniņa un saki,_ka ātrāki zirgu

neatdosi, kamēr viņš tev to putniņu ar būrīti apgādās. Ķēniņam
būs zirga žēl, viņš labāki no pirmā ķēniņa zelta putniņu atpirks,
nekā savu sudraba zirgu zelta krēpēm pazaudēs. Kad putniņš ap-

gādāts, tad paņēmi putniņu, paņēmi būrīti un lūdzies beidzamo

reizi zirgu trīs reizes ap pili izjāt. Viņš to vēlēs; bet trešo reizi

ap pili jājot, piešauji zirgam un atlaidi ar visu putniņu pie mums

44

surp.

Muļķītis tā dara, muļķītim izdodas brangi. Tagad tas bagāts
vīrs: putniņš, zirgs un ķēniņa meita. Vilks pavada viņu no meža
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ara un atšķiras sacīdams: ~Dzīvo nu laimīgs, bet nepiemirsti
mani!"

Ta jādams tas satiek savus abus brāļus bešā uz mājām nākam.
Šie no skaudības nokauj muļķīti, panēm putniņu, zirgu, ķēniņa
meitu un pieteic, lai sakot tēvam, ka viņi visus trīs atraduši; ja
nē, tad nokaušot ir ķēniņa meitu pašu.

Muļķītis tā guļ apakš žagaru čupas trīs dienas, trīs naktis.

Te trešās dienas vakara sirmais vilks klāt. Viņš apožņā nokauto:

beigts, kas beigts. Nu, kad ta nekustās — cels uz muguras un

stieps līdz svētajam avotam. lesviež vienreiz avotā, apmazgā —

jau pakustina mazo pirkstiņu; iesviež otrreiz, apmazgā — jau
dvašo; iesviež trešo reiz, apmazgā— jau dzīvs; tomēr tik ne-

spēcīgs,_kā ne pagalam uz kājām stāvēt. Nu sviedīs ceturto reiz,

apmazgās., jā — iet kā zirgs. Muļķītis nu nezin, kā vilkam tenci-

bet sirmais tik atbild: „Ko nu tencini, labāk steidzies tik uz

mājām, jo rītu tavs vecais brālis grib ar ķēniņa meitu kāzas

svinēt."

Muļķītis pāriet un domā tā klusu pie tēva ielīst; bet tikko šis

sētā, te zirgs zviedz, putniņš dzied un ķēniņa meita pretim ap
kaklu. Muļķītis nu izstāsta tēvam, ko gudrie viņam darījuši. Tēvs

dusmās padzen gudros brāļus pasaulē, pasniegdams tikai katram

spieķi; bet muļķīti vecais apkampj asaras birdinādams, jo tikai

caur viņu tas atdabūjis acu gaišumu.
Muļķītis tagad nodzer ar ķēniņa meitu priecīgas kāzas un tad

jāj sievas tēvu apsērst. Sievas tēvs, tādu sudraba zirgu zelta krē-

pēm ieraudzīdams, sagaida jauno pāri lielākā godā un iecel znotu

par ķēniņu. Jaunais ķēniņš ataicina veco tēvu pie sevis dzīvot

un tā tie dzīvo vēl šodien laimīgi.

Vēlāk ieronas arī vecais, sirmais vilks. Jaunais ķēniņš domā,
ka sērst atnācis, bet vilks atbild: „Nenācu sērst, bet nacu pec

sudraba zirga un zelta putniņa. Tu esi caur tiem laimīgs ticis,

atdosim tādēļ tos ķēniņiem atpakaļ, lai viņi uz mums neskumd."

Jaunais ķēniņš ar to pilnā mierā.

3. A. 550. V. Barkovskis no Pāvula Cešlas Sakstagala

pagastā, Lipuru ciemā.

Kungam bija trīs dēli: divi gudri, bet trešo turēja par muļķi,

lai gan viņš tāds nebija. Tēvam bija arī liels abelu dārzs, kur

auga viena ābele ar loti skaistiem āboliem. Reiz_ kungs sarīko

lielas dzīres un saaicina daudz viesu, bet tai laika nozūd viens

skaistais ābols. Kungs domā, ka kads viesis vainīgs, un atliek

dzīres uz otru dienu. Otrā diena atkal_trukst viena skaista ābola,

kungs paliek dusmīgs un liek saviem dēliem sargāt to ābeli.
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Pirmo nakti iet vecākais dēls vaktēt, panēm galu un brand-
vīnu līdza, ēd, dzer un apgulstas. Ritā nāk dēls mājā, tēvs prasa:

„Nu, vai ko neredzēji?"

„Tumša nakts, ko tu, cilvēks, redzēsi?"

Otru nakti jāiet vidējam dēlam uz ābeli. Tas panēm kannu

alus līdza un aiziet dziedādams. Izgulējies viņš pārnāk atkal mājā.
Tēvs prasa: „Vai redzēji, kas zaga ābolu?"

„Likās, ka kas čaukstēja, bet tumsā nekā nevarēju saredzēt."

Trešo nakti jāiet jaunākajam dēlam ābeli sargāt. Tas panēm

pupas kabatā un aiziet klusām uz dārzu. Tur viņš atsēstas pie
tās ābeles, grauž savas pupas un klausās, bet nekā nedzird. Uz

rīta pusi viņš uzkāpj ābēlē un sāk skaitīt ābolus, bet taisni tai brīdi

atlaižas viens putns, nometas tai pašā ābelē un knābj vienu ābolu.
Šis nu sagrābj putnu pie astes, bet putns izraujas, atstādams šā

rokā tikai vienu spalvu. Spalva spīd kā uguns. Viņš aiziet uz

māju, noliek spalvu uz plaukta, liekas savā gultā un aizmieg. No

rīta pieceļas vecākie brāli, redz, ka uz plaukta tā kā uguns spīd,

domā, ka brālis plauktu aizdedzinājis, un skrien tūliņ tēvam sūdzēt.

Atskrien arī tēvs un skatās: tikai uz spožo putna spalvu. Uzcel

jaunāko dēlu un prasa: „Nu, dēls! vai šis putns ēda mūsu ābolu?"

„Jā, tēt! Taspats bija tas vainīgais!"

Kad visi paēd pusdienu tēvs sūta savus dēlus, lai ejot un

uzmeklējot to skaisto putnu. Visi trīs brāļi apseglo savus zirgus

un aizjāj. Jāj, jāj un iejāj lielā mežā, kur pie viena staba, ceļš iz-

šķiras trijos zaros. Nu met nažus un zīlē, kur katram jājāj. Iz-

rādās, ka jaunākajam jājāj pa vidusceļu, bet vecākiem brāļiem gar

abām malām. Vēl norunā vēlāku šai pašā vietā satikties un tad

katrs aizjāj pa savu ceļu.

Jaunākais brālis jāj tādu gabalu un pārgul mežā par nakti.

Rītā pieceļas, skatās: no zirga tikai vairs kauli palikuši. Viņš nu

raud un bēdājas, ko lai dara. No krūmiem izlien liels sirms vilks

uu prasa: „Kādēl tu tāds bēdīgs?"
Jaunākais brālis izstāsta vilkam visas savas raizes. Vilks

saka: „Sēsties tik man mugurā, es tevi aiznesīšu, uz to vietu, kur

dzīvo tas skaistais putns."
Puisis nu atkal paliek priecīgs, sēstas vilkam mugurā un

skrien uz priekšu, ka tikko var vilka spalvās noturēties. Pievedis

pie vienas mājas, vilks saka savam jātniekam: „E[ nu tu iekša,

paņem steigšus to putnu, bet neņem to būri, citādi tev slikti

klāsies."

Puisis ieskrien ātri istabā un redz: putns ir skaists, bet būris

vēl skaistāks. Šis saķer putnu ar visu buri un grib skriet projām,
bet uzreiz visā mājā sāk skanēt zvani. Tūliņ saskrien ļaudis un

saņem puisi cieti. Brīdi apdomājušies, viņi saka: „Mēs atdosim tev
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šo putnu ar visu būri, ja tu mums atvedīsi to zirgu, kam viena
spalva zelta, otra sidraba."

Puisis arī visu apsola, aiziet pie sava vilka un izsūdz tam sa-

vas bēdas. Vilks sakaj „Vai es tev nesacīju, lai neņem to būri?
Sestiestik man mugura, es tevi aiznesīšu uz to zirgu, bet tev būs
vel lielāka beda priekša!"

Tā nu viņi atkal skrēja pār kalniem un ūdeņiem, kamēr pie-
skrēja pie vienas mājas. Vilks saka savam jātniekam: „Ej nu tur

iekša un paņem to zirgu, bet iemauktu neņem!"
Puisis ieiet tai mājā un redz: zirgs ir skaists, bet iemaukti vēl

skaistāki. Šis paņem zirgu ar visiem iemauktiem un izved ārā.

Tūliņ sak skanēt zvani, saskrien cilvēki un prasa: „Kur tu vedīsi

musu zirgu?"
Šis no bailēm nevar nekā atbildēt. Brīdi parunājušies, ļaudis

saka: „Ja tu mums atvedīsi visskaistāko meitu pasaulē, kas sēd

uz zelta krēsla, tad mēs tev atdosim šo zirgu ar visiem iemauk-
tiem."

Puisis arī apsolās un aiziet nokaunējies pie vilka. Vilks saka:

„Vai es tev nesacīju: neņem iemauktu? Šoreiz es tev vēl palī-
dzēšu, bet būs vēl lielāka bēda priekšā."

Skrien atkal vilks ar savu jātnieku un nonāk vienā pilsētā.
Tai pilsētā dzīvoja tā skaistā meita. Vilks nu vairs neticēja, ka

puisis visu pareizi izdarīs, un sacīja šim tā: „Tagad tu pastāvies

še, bet es iešu pilsētā un atvedīšu to meitu šurpu."
To sacījis, vilks krīt pie zemes un paliek par skaistu puisi.

Tad viņš ieskrien pilsētā, atved skaisto meitu un atdod to puisim.
Nu viņš krīt atkal pie zemes, paliek par vilku un aiznes šos abus

divus uz to māju, kur ir skaistais zirgs.

Aiznesis abus jājējus pie tās mājas, vilks krīt pie zemes un

paliek par tikpat skaistu jaunavu, kā atvestā meita. Tad viņš

saka puisim: „Es ieiešu tai mājā, izvedīšu tev to skaisto zirgu,
bet palikšu kādu laiku še. Kad tu pajājies kādu gabalu, tad iegā-

dājies manis un es atskriešu atkal pie jums."

Vilks iegāja tai mājā, izveda puisim skaisto zirgu ar visiem

iemauktiem un aizgāja pats atkal projām. Puisis ar jaunavu uz-

sēdās zirgam mugurā un aizjāja. Pajājies tādu gabalu, puisis

iegādājās: „Pag, kur mans vilciņš?"

Tūliņ arī vilks bija klātu un skrēja zirgam no pakaļas. Ta nu

visi nonāk pie tās mājas, kur dzīvoja skaistais putns. Vilks saka

puisim: „Paliec tu ar to jaunavu šeitan, es ieiešu tai maja pec

putna."
To teicis, vilks nokrita pie zemes un palika par tadu pašu

skaistu zirgu, kāds bija atvestais. Tad viņš iegāja tai maja, iznesa

putnu ar visu būri un aizgāja atkal atpakaļ. Puisis paņēma putnu,

sēdās ar skaisto jaunavu atkal zirgam mugura un jāja priecīgs
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tālāku. Labu gabalu pajājies, viņš atminējas atkal savu vilku, kas
arī drīz ieradās un skrēja zirgam no pakaļas. Tā viui visi nonāca

līdzjtai vietai, kur brāli bija šķīrušies, un nu vilks ieskrēja mežā,
atstādams šos vienus pašus.

Abi vecākie brāļi jau bija tur un gaidīja, kad nāks jaunākais.
Redzēdams šim skaisto jaunavu, zirgu un putnu, vecākais brālis
teica:

„
Vesels, brālīt! Kā tu visas tādas mantas varēji dabūt?"

„Ar Dieva pajīgu," jaunākais atbildēja.
Nu vecākie brāļi krita abi tam virsū, nosita to un apraka bēdrē,

sacīdami: „Lai vilks tevi parauj!"
Tad vecākais paņēma skaisto jaunavu ar putnu, bet vidējais

brālis zirgu un tā abi pārnāca mājā. Tēvs bija ļoti priecīgs par
delu laimi un noglauda tiem galvas.

Vilks, skriedams pa mežu, saoda cilvēku asinis, pieskrēja pie
tās vietas, kur jaunākais brālis bija aprakts, izkasa to laukā un

uzpūta tam trīs reizes. Tas piecēlies iesaucās: „Vai, cik es ilgi

esmu nogulējis!"
Vilks saka: „Tu nebiji vis aizmidzis, bet brāļi tevi bija no-

situši."

Nu vilks to aiznesa uz teva maju. Jaunākais dels izstāstīja
visu tēvam, kas bija noticis. Tēvs ļoti noskaitās un lika abus ve-

cākos dēlus pakārt, bet jaunāko iecēla par savu mantinieku. Tas

nu apprecēja skaisto jaunavu un dzīvoja laimīgi.
Piezīme. Ši pasaka ir drusku saīsināta un atstāstīta rakstu valodā.

P. Š.

4. A. 550. Latvju kultūras krājuma pasaka no Latgales.

Pie viena tēva dzīvoja trīs dēli, viens bija muļķis, divi gudri.
Tēva dārzā auga viena ābele ar zelta āboliem, bet katru nakti no-

zuda viens zelta ābols. Tēvs nu lika dēliem, lai nosargā, kas tos

ābolus zog. Pirmo nakti iet vecākais dēls, paņem spilvenu līdz.

apgulstas un nekā neredz. Otru nakti iet yidējais dēls ar savu

spilvenu, apgulstas un arī nekā nenosargā.

Trešo nakti iet muļķis, pieber vienu kabatu ar zirņiem, otru

ar pupām, atsēstas pie ābeles un ēd. Viņam jau sāka nākt miegs,
kad uzreiz izdzirda, ka kas skrien. Viņš noslēpjas, paliek klusu

un redz, ka ir atlaidies skaists putns. Viņš grib to putnu saķert,

bet putns aizbēg, atstādams ķērēja rokās tikai vienu zelta spalvu.

Rītā nāk muļķis uz istabu un stāsta tēvam, ka viņš novaktējis, kas

tos zelta ābolus zogot. Tas esot skaists zelta putns. Nu rāda putna

spalvu, kas atspīd visā istabā. Tēvs nu saka, ka to putnu vajagot
dabūt rokā.

Abi gudrie dēli tūliņ apņemas iet meklēt, katrs paņem savu

zirgu un aizjāj. Muļķis arī negrib palikt maja, aiziet uz stalli, uz-
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liek roku zirgam uz muguras un zirgam tūliņ ielīkst mugura. Viņš
pārdomā: „Ka roku uzlieku, jau zirgam mugura līkst. Kas tad

notiks, ka es pats uzsedīšos?"

Muļķis uu paņem plinti, aiziet kājām un nonāk mežā, kur ceļš
dalās trīs zaros. Uz viena celarādītāja stāv rakstīts, ka še gan cil-

vēkam būs bet zirgam trūks barības. Uz otra ir rak-

stīts, ka še cilvēkam būs maz ēdiena, bet zirgam būs barības pa

pilnam. Uz trešā ir rakstīts, ka pa šo ceļu tikai zvēri dzīvo. Muļ-

ķis doma: ies labāk pa to ceļu, kur zvēri dzīvo.

Viņš iet uz priekšu un redz: uz ceļa guļ viens liels vilks.

Muļķis paņem savu plinti no pleciem un grib šaut, bet vilks lūdzas:

„Nešaun vis manis, es tev ceļā palīdzēšu. Kur tu iedams?"

„Es iemu zelta putnu meklēt."

„Es zinu, kur zelta putns dzīvo. Sēsties tik man mugurā, es

tevi aiznesīšu."

„Labi!"

Muļķis arī uzsēstas vilkam mugurā — viens, divi — un jau
otrā ķēniņa valstībā. Vilks saka: „Ej nu tai ķēniņa pilī un paņem

droši to putnu, bet neņem putna būrīti, citādi tev slikti klāsies!"

Muļķis ieiet pili, redz putnu, bet tai istabā nav neviena cil-

vēka. Viņš redz: putns ir skaists, bet būrītis vēl skaistāks. Viņš

nu paņem putnu ar visu būrīti. Tūliņ sāka zvanīt visādi zvani,

saskrēja sargi, saņēma muļķi cieti un ielika cietumā.

Vilks to dabūj zināt, pārvēršas par cilvēku, iet pie ķēniņa un

lūdzas: „Atlaid tu to ieslodzīto cilvēku uu atdod viņam zelta putnu
ar visu būrīti, tad mēs tev apgādāsim skaistu zelta zirgu."

Ķēniņš arī atlaiž muļķi vaļā un nu abi dodas ceļā un nonāk

cita ķēniņa valstībā. Vilks atkal pamāca muļķi: „Ej un ņem to

zelta zirgu, bet neņem viņa iemavus, citādi var tev atkal slikti

klāties!"

Muļķis aiziet uz ķēniņa stalli un redz: zirgs ir skaists, bet ie-

māvi vēl skaistāki. Viņš nu ņem zirgu ar visiem iemaviem, bet

tūliņ arī sāk zvanīt visi zvani. Atskrien sargi, saņem muļķi cieti

un ieliek to cietumā.

Vilks nu pārvēršas par cilvēku, aiziet pie ķēniņa un lūdzas-

„Atlaid to cilvēku vaļā un atdod viņam arī savu zelta zirgu ar

visiem iemaviem, tad mēs tev izgādāsim loti skaistu ķēniņa

meitu."

Ķēniņš atbild: „Es arī atlaidīšu to cilvēku un atdošu viņam

zelta zirgu, bet atvediet man to skaisto princesi!"

Tagad, muļķis aizjāj ar vilku uz trešo ķēniņa valsti, kur dzī-

voja skaistā princese. Bija svētdiena un ķēniņa meita bija_ izgā-

jusi kopā ar sargiem pa dārzu pastaigāties. Vilks pārvērtas par

skaistu jaunekli, apgādāja lepnu zelta laivu un piebrauca ar to pie

ķēniņa dārza. Jauneklis aicināja ķēniņa meitu sava laivā pavizi-
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nāties un tā bija arī ar mieru. Kā nu princese iesēdās laivā, tā

jauneklis sāka loti ātri airēt un aizbēga projām. Gan ķēniņš sūtīja

ļaudis dzīties bēglim pakal, bet nevarēja vairs panākt.

Kad viņi nonāca otra ķēniņa valstī, tad vilks pārvērtās par

skaistu jaunavu, un muļķis to nodeva ķēniņam par skaisto ķēniņa
meitu. Ķēniņš bija loti priecīgs un atdeva par to muļķim zelta

zirgu ar skaistajiem iemaviem. Tad viņš aicināja skaisto meitu

pa pils dārzu pastaigāties. Meita no dārza izbēga, pārvērtās atkal

par vilku un drīz vien panāca muļķi ar īsto ķēniņa meitu un skaisto

zirgu. Viņš nu saka muļķim: „Ēs pārvērtīšos par zelta zirgu un

atdod tu mani ķēniņam īstā zirga vietā!"

To teicis, vilks pārvēršas par zelta zirgu un muļķis to aizved

uz pirmo ķēniņu, kam bija zelta putns. Ķēniņš ir par zirgu loti

priecīgs, atdod muļķim savu zelta putnu ar visu skaisto būri. Muļ-

ķis nu dodas ar skaisto ķēniņa meitu, zelta zirgu un zelta putnu
uz sava tēva māju; bet ķēniņš tūliņ izjāj ar savu zirgu uz lauku

pastaigāties. _Zirgs atsvabinās no ķēniņa, aizbēg, paliek atkal par

vilku un panāk muļķi ar ķēniņa meitu. Panācis muļķi, vilks vēl

dod tam šādu padomu: „Pie krustceļa tev nāks miegs, bet tu

neguli un esi uzmanīgs!"

Tad vilks ieskrien mežā un pazūd, bet muļķis ar princesi aiz-

jāj uz to vietu, kur ceļš dalās trīs zaros. Tur viņam sāk nākt stiprs

miegs un viņš saka ķēniņa meitai: „Man ļoti nāk miegs, es drusku

atgulšos, bet tu paliec nomodā, kamēr es guļu. Kas zina, kas vēl

var gadīties?"
Princese grib gan palikt nomodā, bet arī viņa ir nogurusi

un pēdīgi aizmieg. Atjāj nu arī abi gudrie brāļi un redz, ka muļķis

guļ un viņam blakus skaista jaunava. Turpat stāv arī zelta zirgs

un zelta putns. Gudrie brāļi nu klusām pārrunā: „Kādēļ gan mēs

nevaram būt par atradējiem?"

Tad viņi nokauj savu jaunāko brāli, sacērt to gabalos un iz-

kaisa pa lauku. Princese nu gan pamostas un redz, bet gudrie

brāli to nozvērina, lai nevienam nekā nesakot. Drīz vien pārjāj

gudrie brāļi mājā un stāsta tēvam, ka viņi atraduši skaisto prin-

cesi, zelta zirgu un zelta putnu. Ķēniņa meita arī nedrīkst nekā

stāstīt un tēvs visu notic, kā gudrie brāļi stāsta.

Trešā dienā atnāk vilks un meklē, kur palicis viņa draugs.

Viņš redz, ka tas sacirsts gabalos. Nu viņš salasa visus gabalus,

saliek tos kopā, tad noķer vienu kraukli un liek tam atnest dzī-

vības ūdeni. Kā nu vilks uzlej kraukļa atnesto dzīvības ūdeni, tā

visi gabali saaug kopā un muļķis atkal pieceļas sveiks un vesels.

Vilks nu viņam visu izstāsta. .kas ar viņu noticis, un dod vēl tam

šādu padomu: ~Svētdien būs tavam vecākam brālim kazas ar

tavu brūti. Dabū tu kādas vecas drēbes un ej par nabagu uz
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tām kazām. Kad brūte dos nabagiem dāvanas, tad viņa, tevi

redzēdama, arī pazīs un nu varēs visu izstāstīt."

Vilks aizskrien uz mežu un pazūd, bet mulkis aiziet uz mājas
pusi un saģērbjas par nabagu. Kāzās nabagiem dāvanas dodama,
brūte viņu pazīst un pasaka tēvam: „Šis ir tas jauneklis, kas
atrada zelta zirgu_ un zelta putnu un pārveda arī mani, bet tie
divi brāli viņu ceļa nokāva."

Muļķa brālis tagad salaulājās ar savu skaisto brūti un dzīvoja
laimīgi. Bet abus gudros brāļus tēvs aizdzina no mājas plašā
pasaule.

Piezīme. $ī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

5. A. 550. Andrī v s Patma Inik s Eglūnā. N. Ranc ān a kr.

Vienam ķēniņam auga dārzā ābele ar brīnišķīgiem āboliem:

viena puse zelta, otra sidraba, bet katru nakti viens ābols nozuda.

Nu ķēniņš sūta savus dēlus ābolus sargāt. Pirmo nakti iet vecā-

kais dēls, bet noguļ un nekā nenosargā. Otru nakti iet vidējais

im tam notiek tāpat.
Trešo nakti iet jaunākais dēls, ko vecākie brāļi turēja par

muļķi. Sēdot pie ābeles, arī šim nāk miegs, bet šis aiziet uz avotu

un nomazgā tur muti aukstā ūdenī. Ap pusnakti atlaižas skaists

putns — viena spalva zelta, otra sidraba — un sāk knābt vienu

ābolu. Mulķabrālis piezogas tam klusām klāt un saķer pie astes

Putns gan pasprūk, bet viena zelta spalva paliek jaunākajam brā-

lim rokā. Rītā viņš pārnāk mājā un atdod tēvam skaisto spalvu.

Ķēniņš saka saviem dēliem, lai tie jājot pasaulē un uzmeklējot to

skaisto putnu rokā. Abiem gudrajiem dēliem tēvs iedod skaistus

zirgus, bet muļķītim vecu un_sliktu.

Visi trīs brāļi aizjāj kopā un nonāk pie viena liela meža, kur

ceļš dalās trīs zaros. Uz viena ceļarādītāja ir rakstīts: kas pa

šo ceļu jās, tas pats būs pagalam, bet zirgs paliks dzīvs. Uz otra

ir rakstīts: kas pa šo ceļu jās, tam zirgs būs pagalam, bet pats pa-

liks dzīvs. Uz trešā ir rakstīts: kas pa šo ceļu jas, ta_s ar visu

zirgu būs pagalam. Gudrie brāli aizjāj uz vienu tuvējo krogu

nakti pārgulēt, bet muļķītis jāj pa to ceļu, kur zirgs būšot paga-

lam, bet jātnieks palikšot dzīvs. Labu gabalu pagajušam.muļķī-

tim nāk viens liels vilks pretī un saka: „Kap zeme, citādi tev

slikti klāsies."

Muļķītis nokāpj no sava veca zirga un tūliņ tam uzbrūk vilks,

nokož un apēd.

Notiesājis zirgu, vilks prasa muļķītim: „Stāsti, kur tu iedams

citādi apēdīšu arī tevi. "

Muļķītis arī visu izstāsta. Vilks saka: „Sesties man virsū, es

tevi aizvedīšu uz to ķēniņu, kam ir tas zelta putns."
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Muļķītis paklausa Un drīz vien tiek nonests sveša ķēniņa
zemē. Apstājoties pie ķēniņa dārza sētas, vilks saka muļķītim:

„Pārkāp par šo sētu, tur dārzā ir zelta putns; bet jem tikai

putnu un atstāj vina būrīti, citādi tev klāsies slikti."

Muļķītis pārkāpj par mūra sētu un skatās: putns ir skaists,

bet būrītis vēl skaistāks. Viņš domā: „Lai ir, kas būdams, es

jemšu būrīti ar."

Kā šis jem būrīti, tā tūliņ sāk zvani zvanīt, saskrien ļaudis

un sagūsta ķēniņa dēlu. Svešais ķēniņš negrib tomēr muļķīti

bargi sodīt un saka tam: „Ja tu man dabūsi otra ķēniņa skaisto

zirgu — viena spalva zelta, otra sidraba — tad es tev atdošu

savu zelta putnu ar visu būri."

Muļķītis ari apsolās, aiziet uz savu vilku un jāj tālāk. No-

jājušam pie otra ķēniņa dārza, vilks saka: „Šai dārzā ir tas

skaistais zirgs. Jem tu tikai zirgu, nejem iemavu!"

Muļķītis ieiet dārzā un redz skaisto zirgu ar dārgiem zelta

iemaviem. Kā nu viņš jem zirgu ar visiem iemaviem, tā tūliņ

sāk zvani zvanīt, saskrien ķēniņa ļaudis, sajem muļķīti cieti un

aizved pie ķēniņa. Ķēniņš saka: „Otram ķēniņam ir visskai-

stākā meita pasaulē. Ja tu man atvedīsi to meitu, tad es tev

atdošu zirgu ar visiem iemaviem.

Muļķītis atkal apsolās, aiziet pie vilka un jāj tālāku. Jājot

viņam nokrīt cepure un viņš saka vilkam, lai pagaidot. Vilks

atbild: „Kamēr tu meklēsi savu cepuri, tikmēr es lūkošu dabūt

ķēniņa meitu."

Vilks ielien ķēniņa dārzā un paslēpjas aiz vienas egles. Kad

ķēniņa meita ienāk dārzā, vilks to tūliņ saķer un aiznes savam

ķēniņa dēlam. Nu šie abi jāj uz to ķēniņu, kam skaistais zirgs.
Vilks tur pārvēršas par skaisto ķēniņa meitu un ķēniņa dēls to

aizved pie ķēniņa. Nu šis dabū skaisto zirgu urt jāj ar ķēniņa
meitu uz pirmo ķēniņu, kam zelta putns, Drīz vien viņus pa-

nāk arī vilks. Tagad vilks pārvēršas par skaisto zirgu un, ķē-

niņa dēls to aizved pie ķēniņa un dabū par to zelta putnu. Muļ-

ķītim nu ir skaista ķēniņa meita, skaists zirgs un zelta putns.

Viņš nu jāj priecīgs atpakaļ uz sava tēva pili. Netālu no pils,

viņš vēl apstājas atpūsties un abi aizmieg.
Vecākie brāļi iznāk no kroga un redz, ko visu muļķītis da-

būjis. Viņi klusām nosit muļķīti un paslēpj to krūmos. Tad

vecākais brālis pajem ķēniņa meitu, vidējais skaisto zirgu uu

zelta putnu atdod tēvam Par muļķīti stāsta, ka tas nezkur

mežā pazudis. Tā nu vecais ķēniņš jau vīkš savam vacāķajam
dēlam kāzas.

Vilks, izmucis no ķēniņa, sāk skraidīt pa mežu un uziet tur

nosisto muļķīti. Viņš nu noķer vienu jaunu vārnēnu un pasaka
vecai vārnai, ka tikmēr to nelaidīs vaļā, kamēr neatnesīs dzīvo
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un mirušo ūdeni. Vārna atnes abus ūdeņus un vilks ar tiem

atdzīvina nosisto mulķītļ. Atdzīvinājis viņš vēl tam pasaka:
«Steidzies uz maju, jo citādi tavs vecākais brālis apprecēs skai-

sto ķēniņa meitu."

Muļķītis arī vairs nekavējās un iet uz māju. Kā viņš ieiet

tēva pili, ta skaistā_ ķēniņa meita steidzas tam pretī un saka:

„Tas ir mans mīļākais! Viņš dabūja skaisto zirgu un zelta

putnu!"
Nu nāk viss gaismā, ko abi vecākie brāli izdarījuši. Vecais

ķēniņš liek lielās dusmās abus vecākos dēlus ar zirgiem sarau-

stīt. Jaunākais dēls nu paliek par vienīgo mantinieku, apprecē
skaisto ķēniņa meitu un dzīvo laimīgi.

Piezīme. Šī pasaka ir atstāstīta rakstu valodā. P. Š.

6. A. 550. P. S. no P. Sme 11 er api ezi mē m Skai s tā, 1895. g.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un viens negudrs.

Viņam bija arī ābeļu dārzs, kur katru nakti pazudis viens skaists

ābols. Tēvs nu sūtīja savus dēlus sargāt dārzu un noķert zagli.
Vecākais brālis sargājot apgulstas un nekā nepamana. Tāpat
iziet arī vidējam brālim. Pēdīgi iet sargāt jaunākais, negudrais
brālis. Tas ierauga nakti ābelē zelta putnu, kam projām skre-

jot aizķeras aiz koka viena zelta spalva. Jaunākais dēls nu aiz-

nes zelta spalvu savam tēvam.

Tēvs grib dabūt zelta putnu rokā, iedod jaunākam dēlam

vienu zirgu un liek tam uzmeklēt putnu. Dēls nu jāj pasaulē un

nonāk pie tādas vietas, kur viņa ceļš izšķiras trīs zaros un pie

katra zara stāv stabs ar uzrakstu. Uz staba pa labai rokai ir

rakstīts: „Kas pa šo cehi jās, tam zirgs būs beigts, bet pats
paliks dzīvs."

Pa kreisai rokai ir stabs ar uzrakstu: „Kas pa šo ceļu jās,
tas pats būs beigts, bet zirgs paliks dzīvs."

Par vidus ceļu ir rakstīts: „Kas pa šo ceļu jās, tas pats beigts

un zirgs beigts."
Dēls jāj pa labai rokai un sastop tur vilku, kas nokož un

apēd viņa zirgu. Vilks tomēr apžēlo jātnieku un saka tam:

„Šēsties man mugurā, es tevi aiznesīšu uz to vietu, kur ir zelta

putns!"

Dēls arī paklausa vilka padomam, uzsēstas vilkam mugura,

un tas viņu aiznes naktī pie vienas augstas sētas, kur vilks to

pamāca: „Ej pa vārtiem pilī iekša, paņem putnu, bet atstāj putna

būri!"

Dēls ieiet pilī, redz tur putnu skaista zeltā burī un domā pie

sevis: „Kā lai nu es ņemu putnu bez bura?"
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Atmezdams vilka padomu, viņš paņem putnu ar visu būri.

Bet kā tik viņš ņem būri rokā, tūliņ sāk skanēt visi zvaniņi, pa-

mostas pils ļaudis, noķer putna zagli un nodod to pils kungam.
Kungs viņu tūliņ vel negrib sodīt un saka: „Ja tu man atvedīsi

zirgu ar zelta krēpēm, tad es tev atdošu zelta putnu."
Jaunākais dēls apņemas atvest prasīto zirgu un atgriežas

atkal pie sava vilka. Vilks ir ar mieru palīdzēt un nones to at-

kal nākošā naktī pie vienas sētas, aiz kuras atrodas kārotais

zirgs ar_ zelta krēpēm. Tad vilks pamāca savu jātnieku: „Ej

pilī iekšā
1

paņem zirgu, bet atstāj iemauktus."

Jaunākais dēls domā: „Kā lai es ņemu zirgu bez ie-

mauktiem?" neklausa vilka pamācības un paņem zirgu ar vi-

siem iemauktiem. lemauktus ņemot, sāk skanēt visi pils zvani,

pieceļas ļaudis un saņem zagli cieti. Pils kungs saka: „Ja tu

man atvedīsi skaisto Geli [baltkr. le/ieita, Helēna], tad atdošu

tev zirgu."
Dēls ir ar mieru uzmeklēt skaisto Geli un griežas pie vilka

pēc padoma. Vilks aiznes dēlu uz skaistās Geles pili, kur dēls

atkal naktī atrod skaisto jaunavu un ņem to līdz.

. Atgriežoties pie tās pils, kur atrodas zirgs arHZEhV krēpēm,

vilks pārvēršas par Geli un tiek nodots viņas vietā pils kungam.

Par to dēls dabūj skaisto zirgu, kura mugurā viņš uzcel īsto

Geli, kamēr pats atkal jāj uz izbēgušā vilka muguras.
Nonākot pie zelta putna saimnieka, vilks pārvēršas par

zirgu ar zelta, krēpēm, un tiek nodots pēdējā vietā. Par to dēls

dabūj zelta putnu un bēg tālāku ar Geli, zirgu un putnu.
Tā viņš nonāk pie tēva, apprecē skaisto Geli un dzīvo lai-

mīgi.
Piezīme. Šis variants ir tulkots rakstu valodā. P. Š.

7. A. 560. A. Gari -Juone no 46 g. vecas V. Kroma ne s, kal-

vju Kultūras k r.

Vīnam tāvam beja treis dāli: divi gudri, bet trešais mul-
ķīts. Viņi dzeivuoja boguotā muojā. Pi muojas beja uobūlu

duorzs, kurā, storp cytom uobeņiīcom beja ari vīna zalta uobel-

nīca. Kotru nakti nu zalta uobelnīcas zuda pa vīnam uobūļam.

Tad tāvs sacīja sovim dālim: „Ejīt un vaktējīt kotrs sovu nakti

zalta uobelnīcu!"

Pyrmā vokorā nūguoja vacuokais dāls un reita, atguojis

uz ustobu, sacīja tāvam: „Vysu nakti sorguoju, bet zalta uobūlu

zagļa nasagyvu!"
Ūtrā vokorā aizguoja vyduskais un taipat, atguojis reita uz

uz ustobu, sacīja tāvam: „Vysu nakti sorguoju, bet zalta uobūlu

zagļa nasagyvu!"
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Trešā vokorā juoīt trešajam bruolam mulkīšam. Mulķīts,
īdams uz uobūlu duorzu, pajēmja leidza odotas, pīspraudja so-

vuos drēbēs un aizguoja. Tai sēd mulķīts uobūlu duorzā un

gaida. Ap pusnaktīm jam suoka īt brīsmīgi mīgs. Jau mulķīts

gribēja atsagult, bet īspraustuos odotas dvurās mīsā un jis nikai

navar aizmigt. Pašuos pusnaktīs atskrēja zalta putniņš, nū-

ruovja vīnu zalta uobūli un aizskrēja. Muļķīts gribēja putniņu

sagvut, bet navarēja, beja par augši. Izausa dīna. Mulķīts at-

guoja uz ustobu un stuosta tāvam: „Vysu nakti sorguoju un re-

dzēju, ka mvusu zalta uobūlus zūg zalta putniņš. Es gribēju jū

sagyut, bet nasagyvu, beja par augši!"

Tāvs syutīja dālus meklēt putniņu, kurs zūg zalta uobūlus.
Tāvam beja treis zyrgi: divi lobi, bet trešais nalobs. Gudrī

bruoli pajēmja lobūs zyrgus, mulķīts slyktū. un laidjās vysi treis

bruoli ceļā. Tai juoja, juoja vysi treis un pījuoja pi kristcelim,
nu kurines guoja treis ceļi. Kristceļūs beja treis stūlpi. Uz

pyrmuo stūlpa beja rakstīts: „Jo juosi pa itū ceļu, pats buysi

paēdis, zyrgs naēdis!"

Uz ūtra stūlpa beja rakstīts: „Jo juosi pa itū, pots byusi

naēdis, zyrgs paēdis!"
Un uz trešuo stūlpa bejia rakstīts: „Jo juosi pa itū ceļu,

vylks zyrgu apēss!"
Gudrī bruoli aizguoja vīns pa vīnu ceļu, ūtrs — pa ūtru. Muļ-

ķīšam beja juojuoj pa tū ceļu, uz kura beja rakstīts: „Jo juosi pa

itū ceļu, vylks zyrgu apēss!"

Mulķīts aizjuoja aiz pyrmuo kolna un īraudzēja vvlku. Tad

muļķīts vīgli nūkuopja nu zyrga un laidjās īt kuojom, bet vylks

pīskrēja pi zyrga un apēdja. Sadūmuoja vyīks paprasīt guojē-

jam, kur jis īs. Tad vvlks pīskrēja pi muļķīša un vaicoj: „Kur
tu īsi, muļķīt?"

Muļķīts jam atbildēja: „Es īšu meklēt tuo zalta putniņa, kurs

mums kotru nakti zalta uobūlus zūg!"
Tad vylks sacīja: „Sēstīs man mugurā, es zynu, kur zalta

putniņš dzeivoj!"

Mulķīts sāduos vylkam mugurā un vylks nūnesja jū uz utru

kēnesti pi vīnas pils un soka: „Ej īškā un jem putniņu, bet tikai

najem būriša. Kad jemsi būrīti, zvoni zvanīs un tevi sagyus!"

Muļķīts īguoja īskā, pajēmja putniņu uu gribēja jemt būrīti,

bet te zvoni suoca zvanīt, muļķīti sagyva un nuvedja pi keniņa.

Ķēniņš teicja: „Utrā kēnestī ir skaists zyrgs, atved tu jū man

un tad es tev atdūšu putniņu un būrīti!"

„Labi!" atbildēja muļķīts, aizguoja uz sovu vylku, un pa-

stuostīja vysu vylkam. Vylks soka: "Sestīs mun mugura, es

tevi aizvesšu uz tū kēnesti!"
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Mulķīts sāduos vvlka mugurā un vvlks aiznesja jū uz ūtru

kēnesti pi vīnas pils. Tad vvlks soka: „Ej īškā un jem zyrgu,
bet najem īmavu!"

Mulķīts īguoja stallī un dūmoj: „Kai maņ pajemt zvrgu bez

imavim?"

Mulķīts pajēmja zyrgu aiz īmavim un gribēja vest uorā, bet

te_suoca zvanīt zvoni, muļķīti sagyva un nūvedija pi ķēniņa.
Kēninš teica: „Otrā kēnestī ir meita," sēd aiz golda un roksta.

Tur gluozes lejas nalejamas un dzeras nadzeramas, tur putniņš
skraida pa pukem un_muzyka spēlej naspēlējama. Atved man tū

meitu, tad es tev atdūšu zyrgu!"

„Labi!" pasacīja mulķīts, aizguoja pi vylka un izstuostīja, ka

keniņš lyka jam atvest tu meitu, kura ūtrā kēnestī sēd un roksta.

„Tur gluozes lejas nalejamas un dzeras nadzeramas, tur putniņš
skraida pa pukem un muzyka spēlej naspēlējama."

Vylks soka: „Sēstīs mun mugurā un es tevi aizvesšu uz

turīni!"

Mulķīts sāduos vylkam mugurā un vylks nūnesja jū uz tū

kēnesti pi ķēniņa pils. Ķēniņam beja vajadzīgs duorznīks. Mul-
ķīts īguoja pi ķēniņa un pasajēmja pi juo par duorzinīku. Tai

mulķīts palyka pi ķēniņa par duorzinīku. Pa tū duorzu staiguoja
ķēniņa meita. Dreiži vīn mulķīts ar ķēniņa meitu suoka sasa-

runuot un īsamīluoja vīns ūtrā. Ķēniņa meita lūti mīluoja muļ-

ķīti, jo jis beja smuks. Paguoja kaids laiks uo ķēniņa meita sa-

sarunuoja ar muļķīti braukt prūjom nū ķēniņa. Ķēniņa meita

lyka kolpim aizjyugt četrus zyrgus lobūs rotūs, salyka rotūs

sovas spēles, montu, putniņu, sāduos paša ar muļķīti īškā un

brauc uz tū kēnesti, kur ir zyrgs ar zalta un sudobra spolvom.

Ceļā jī satyka vylku un vysi treis nūbraucja uz turīni, kur beja
-lobais zyrgs. Te vylks puorsataisīja par ķēniņa meitu ar spē-

lēm, gluozem un putniņu. Tad vylks teica: «Tagad īsim pi ķē-

niņa un tu mani atdūsi par zyrgu, bet, kad tev manis vajadzēs,

pasoki: „Kur esi, muns vylciņš?" un es byušu kluot pi tevis!"

Mulķīts ar vylku, kurs puorsataisīja par ķēniņa meitu,

īguoja pi ķēniņa, pajēmja zyrgu, vylku atstuoja uu aizbraucja

prūjom ar ķēniņa meitu un duorgū zyrgu. Pfbraucja pī tuo ķē-

niņa pils, kurā beja zalta putniņš. Žāl mulkīšam vest zyrgu un

atdūt ķēniņam par putniņu. Te jis īguoduoja vylka vuordus un

soka: „Kur esi, muns vylciņš?"

Vylks beja kluot, puorsataisīja par zyrgu un īguoja pi ķē-

niņa. Mulķīts pajēmja putniņu, bet vylku atstuoja. Tagad mul-

ķīts brauc uz sātu ar ķēniņa meitu, duorgū zyrgu un zalta

putniņu. Ceļā pi viņim pīskrēja vylks un jī vysi pībraucja leidz

tam kalniņam, kur vylks apēdja muļķīša zyrgu. Vylks soka:
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„Tagad myusim juosašķir, bet tu, muļķīt, naaizmiersti manis ni

prīca, ni bāduos!"

Tad jī atsasvaicvnuoja un izzaškeira. Mulķīts ar vysu sovu

montu pībrauca pi tīm kristcelim, kur nazkod vysi treis bruoli
izzašķeira, un tagod taisni vysi treis otkon sasatyka. Palyka
vacuokī bruoli skaudīgi, jo viņim nabeja nikuo, bet mulkīšam
beja daudz monta. Sasarunuoja vacuokī bruoli nūkaut muļ-
ķīti. Ceļš guoja pa upes krostu. Vacuokī bruoli nūkova muļ-

ķīti, sagraizīja gobolūs un aprcka upes krostā, bet ķēniņa meitai

pīsacīja uasacīt tāvam, ka jī nūkova muļķīti. „Jo tu pasacīsi tā-

i, ka mes nūkovam muļķīti, tad tevi pašu nūkausim!"

Putniņš puorstuoja dzīduot, zvrgs nūlaidja golvu, un spēles
vairs naspēlēja. Tai aizbraucja vacuokī bruoli uz sātu. Tāvs

vaicoj: „Kur palyka trešais bruoļs?"

„Voi mes zynam, kur muļķis palyka?" atbildēja dāli.

Pēc tuo puorguoja treis nedēļas, kai muļķīti nūkova va-

cuokī bruoli. Vvlks vysu laiku staiguoja un gaidīja, kad viņa
draugs jū īguoduos, bet mulķīts naīguoduoja. Sadūmuoja vylks
īt cīmā pi muļķīša un īt pa upes krostu. Guoja, guoja vylks pa

upes krostu un saūdja, ka juo draugs aprokts zemē. Vylks iz-

kosa sovu draugu, salyka sacierstūs gobolus kotru sovā vītā un

gaida. Kaids zemnīks atvedja uz teirumu zyrgu un pats aizguoja

uz sātu. Vylks nūgrīzja zyrgu, izruovja zyrga vādaru, pats
īleida īškā un gul. Natuoli, kūkā beja mozi krauklāni un, pama-

nījuši nadzeivū zyrgu, klīdzja: „Byus loba gala!"
Bet lelais krauklis klīdzja: „Bādu gala!"

Kad lelais krauklis aizskrēja prūjom, mozī krauklāni pīskrēja

pi gulūšuo zvrga un suoka ēst. Te vylks sagyva vysus krauklā-

nus un nalaiž vaļā. Atskrēja uz perēkli lelais krauklis un redz,

ka bārnu nav nivīna perēklī. Krauklis nūskrēja uz vylku un

prosa, lai vylks atdūd bārnus. Vvlks sacīja: „Atnes man dzeivuo

un mvrušuo yudeņa, tad es tev atdūšu tovus bārnus!"

Krauklis aizskrēja un atnesja pa butelītei dzeivuo un my-

rušuo yudeņa. Vylks pajēmja ar myrušū yudeni aplaistīja vysus

gaļas gobolus un tī saauga kāpā. Tad pīlēja dzeivuo yudeņa

muļķīšam ausīs, mutē un dagunā. Mulķīts trvukuos kuojuos un

prosa vylkam: „Vai ilgi es gulēju?"

Vylks atbildēja: „Tu, draugs, beji uz vysim laikim nūgul-

dynuots!"
Tad vylks izstuostīja, kas ar jū beja nūticis. Mulķīts va-

rēja dzeivs un vasals īt uz muojom, bet nabeja kū apvilkt mu-

gorā. Beja sastdīnas dīna un ļaudis jau beja tzkurinuojuši pier-
tis. Vylks aizskrēja uz pierti. Puiši jau beia atguojuši uz pierti

un, nūsagērbuši namiņā, mozguojuos piertī. Vylks pajēmja dre-

bēs, atskrēja uz muļķīti un apgērbja jū. Tai apsagērbīs, mul-
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klts pakuora_ mugurā kuli un guoja par übogu uz sātu. Kad jis
īspera pyrmū svili sova tāva ustobā. putniņš sasyta spuornus un

suoka dzīduot, gluozes lējuos nalejamas, dzēruos nadzeramas un

speles_ spēlējuos naspēlējarnas. Ķēniņa meita pazyna muļķīti,
apsakēra ap koklu un bučuoja jū. īguoja un nyu mul-
ķīts izstuostīja vysu tavam, kū jam izdarīja vacuokī bruoli. Tāvs

cīši sasadusmuoja uz vacoukim dālim, pajēmja un padzyna jūs
nu sātas, bet mulķīts apsaprecēja ar ķēniņa meitu un šūdīņ dzei-

voj laimīgi.

8. A. 550. L U1 jā n a Latgalē. Latvju kultūras kr.

Seņsenejūs laikūs vīnā kēnestī dzeivuoja princis. Nu prinča
kēnestes aiz trejdeviņom valstem dzeivūja lūti skaista princese.
Princis beja lūti drūss un tuopēc laidjās pasaulē meklēt skaistuos

princeses. Ceļā viņš pījuoja pi kristceļim. Šimūs kristcelūs ceļi

izaškeira uz trejom pusēm un kotra ceļa suokumā atsaroda

stulps ar uzrokstim. Uz pyrmuo stulpa beja uzroksts: „Kas
brauks pa šū ceļu, tys tiks aplaupīts.'

1

Uz utruo stulpa beja uzrokstīts: „Kas brauks pa šū ceļu,
tam zyrgu vylks apēss."

Un uz trešuo stulpa beja uzrakstīts: „Kas brauks pa šū

eetu, tys tiks nūnuovēts."

Princis izvēlējās juot pa vidējū ceļu, kur zyrgu vy>lks ēss.

Natuoli viņš pajuoja un te — kur bejs, kur nā — aizguoja prīkšā

vylks. Princis pret vylku napacēla ni rūku, bet atluovja tam

reikuotīs ap zyrgu, kai pateik. Kad zyrgu beja apēdis, vylks

aizskrēja prūjom. Princis palyka lūti skumīgs, tuopēc ka kuo-

jom nikur tuoļi navarēja tikt. Bet natuoli princis paguoja un

viņam otkon tys pats vylks aizguoja prīkšā un vaicuoja: „Kuo-

pēc tu, lobais cvlvāks, esi taids nūskumīgs?"

„Kai maņ nabyut nūskumīgam?" atbildēja princis. „Tu ap-

ēdi ēdi munu zyrgu un tagad es kuojom tuoli navaru tikt."

„Par tovu lobū izzaturēšanu pret mani," atsacēja vylks, „es

varu tev pakolpuot. Tagad sēstīs maņ mugurā un kur tik sa-

cīsi skrīt, tur es tevi aizvesšu."

Princis sāduos vylkam mugurā un pavēlēja viņu aizvest par

trejdeviņom kēnestem uz skaistā princesi. Princis napaspēja

daudz padūmuot par skaistuli, kad vylks jau apstuoja pi prin-

ceses pils vourtim. Princis tyuliņ īgouja pilī pi skaistuos prin-

ceses. Daudz kū viņi sovā storpā beja runuojuši un tagad prin-
cis vadynuoja princesi braukt leidza. Bet princese atsacēja: „Jo

tu man dabuosi taidu putnu, kuram byuttt vīna spcdva zalta Otra

sudobra, tad es tev leidza braukšu un byušu par tovu sīvu!'
1
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Princis izguoja nu pils lūti skumīgs. Vvlks īraudzēja princi
taidu nūskumušu un jautuoja: „Kas ir nūticis, vai princese na-

guoja leidza?"

Princis vylkam vysu izstuostīja par princeses pīprasējumim
Tad vylks sacīja uz princi: „Nabādoj, vys byus labi. Sēstīs maņ
mugurā un es tevi aizvesšu uz tū breinīgū putnu, bet verīs, putnu

vīn pajem, būrītī ātstuoj turpat, cytaidi tevi nūkers."

Kad princis beja nūvasts pi muojas, kurā atsaroda skaistais

putns, viņš īguoja tuo dabuot. Princis redzēja, ka skaists putns,

betbūrīts vēļ skaistuoks. „Kū darēt?" dūmuoja princis. Golu-

golā gribēja jemt putnu un būrīti, bet te nūtyka kautkas sovaids.

Kai tik pīlyka princis rūkas pi būrīša, tyulin vvss pasauls sasa-

kustējuos kai vilnūs. Suņi suoka rīt, ļaudis klīgt, un bungas
sist. Princi sajēmja un pīprasēja, lai viņš dabuotu skaistuo prin-

cesi, tikai tad tikšūt atdūts skaistajs putns un būrīts. Princis

sāduos otkon vylkam mugurā un aizjuoja atpakaļ uz skaistū prin-

cesi. Princis sovai princesei izstuostēja vysu par tū putnu uu

suoka Ivugt princesi, lai viņu paklausūte, lai iuojūte viņam

leidza. Princesei prinča tyka žāl un tuopēc ar paklausēja. Kad

princis un princese beja nūjuojuši leidz tai vītai, kur atsaroda

skaistais putns, princese apsamctja par naradzamu, īguoja pi
putna ustobā, tū vīgliņam pajēmja un iznesja, tai ka nikas ni

redzēja, ni dzierdēja un, sādušīs vylkam mugurā, aizjuoja uz

prinča kēnesti, apsaprecēja un dzeivuoja laimīgi. Bet skaistuo

putna un būrīša viņi navarēja atsavērt nikod. Jo nabyutu bejis
viriim skaistuo putna, navarātu sagaidēt ni reita, ni vokora.

9. A. 550. Jānis Sproģis Stukmaniešos, Brīvzemnieka kr.

„C6opHHKT," 211 (218). LP. VI, 935 (139, 1).

Dzivojs tēvs. Jam bijuši trīs dēli: divi gudri un trešais

giups. Tēvam bijis dārzs. Dārzā bijumu daudz visādu augļu

koku, bet dārza vidū stāvējusi ābele ar zelta āboliem. Uz rei-

zes tēvs nomans: no šās ābeles virsaunes — Dievs zin kur —

sākot zust ikkatru nakti pa vienam zelta ābolam. Ka saskaits

rītā zelta ābolus, skat: viena neesot. Sadomājis tas: to dars

zaglis pa naktim.

Ataicinājis tas pirmo, savu vacāko, gudro dēlu un saks uz

tā: „let dārzā vaktēt, varbūt tu zagli novaktēšis."

Labi. Vecākais dēls paklausījies sava tēva. Ka tikko at-

nācs vakars, tas aizgājs uz dārzu un nosēdies atastu no zelta

ābeles, zam prostas ābeles. Vaktējs tas, vaktēļs — vispēdīgi

aizmidz's līdz rītam.

Rītā atnāks tēvs, skaits zelta ābolus — viena trūkstot.
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Prass dēlu: „Vot ess vakteijs naktī?"

Tas atbild: jā, šis labi ess vaktējs, bet nekā neess redzējs.
Nekot darīt!

Atnākot otra nakts, tēvs aicins savu otnt gudro dēlu un sūts

to vaktēt zelta ābeli. I šis dēls paklausījies tēva. Ka tikko at-

nācs vakars, tas aizgājis uz dārzu, nosēdies tāpat atastu no zelta

ābeles, zam_ prostas ābeles. Vaktējs, vaktējs — aizmidz's un

tāpat nogulējs līdz rītam.

Rītā atkal atnāks tēvs, skaits zelta ābolus: viena neesot, ka

neesot. Vaicājs dēlu: „Voi labi tu ess vaktējs?"
Visu nakti — saks šis — vaktējs. bet nekā neredzējs.
Kas par brīnumu? — padomājs tēvs — kast un kādā vīzē

vars zagt šā zelta ābolus?

Bet, raug, atnāks pie tēva tā jaunākais dēls, glupais, un

saks: tēt, dot, šis ar pavaktēšis vienu nakti to zelta ābeli.

Bet tēvs atbild: „Kur tev, glupajam, novaktēt? Tavi ve-

cākie gudrie brāli esot vaktējuši un nenovaktējuši — kurt tev

noķert tādu zagli?"
Bet glupais stāvs uz sava: «Paļaut, tēt, un paļaut!"

„Nu, iet!" saka tam vispēdīgi tēvs.

Atnācs vakars, glupais eims uz dārzu un kāps taisni zelta

ābelē. Uzkāps un nosēdies pašā virsaunē. No turienes tas redzs

visu, bet viņa neviens. Tā seds tas un gaids, kas būšot.

Uz reizes ap pušnakti, tas dzirds: skrien putns. Skaties:

skriens taisni uz zelta ābeli, nolaidies, norāvs vienu zelta ābolu

un taisījies aizskriet; bet vaktnieks tai pašā reizē, klusītēm iz-

stiepdams roku, tvērs pēc putna, bet taču tā nenoturējs: putns
bijs stiprs un izrāvies — palikusi tam rokā tikai viena spalva.

Rītā vaktnieks nokāps no zelta ābeles, aizgājs pie tēva ar

spalvu un izstāstījs: tā un tā — vaktējs šis; ap pušnakti atskrējs

putns un norāvs vienu ābolu; paša putna šis nenoķērs, bet, skat,

izrāvs tam vienu spalvu. Bet tā spalva esot tik skaista, ka otras

tādas, laikam, neesot pasaulē.
Tēvam varen iegribējies dabūt rokā i pašu putnu. Tas aicins

pie sevis visus savus trīs dēlus, divus gudros un trešo glupo, un

saks uz tiem: šis atdošis tam no jums pirmdzimtības tiesu, kas

par gadskārtu atnesīšis šim to putnu, kam piederot šī skaistā

spalva.

Brāļi to pašu brīd sataisījušies un atstājuši no sava tēva

mājas. Aizgājuši līdz tuvainam krogam.
No šā kroga šķīrušies trīs ceļi uz dažādām pusēm. Še brāļi

noturējuši tādu norunu: par gadu tie visi atkal te sapulcēšoties:

kas atnākšot agrāk, tam sagaidīt citus.

Tā norunājušies un aizgājuši katrs savu ceļu.
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Glupais ar aizgājis savu ceļu. Gājs, gājs — iegribējies ēst.

Nosēdies tas mežmalā" brokastis. Turs brokasts — daskrienot

pie tā lapsa un sakot: dod šai ar paēst, šī iešot ar tevi, būšot tev

ģeldīga.

„Labi!" saks glupais un pabarojs lapsu. Noturējuši tie abi

brokastis un eimoši tālāk kopā pa vienu ceļu. Gājuši, gājuši līdz

pusdienai. Glupais nosēdies pusdienā. Turot tie ar lapsu pus-

dienu — daskriens zaķis un saks glupam: dot šam ar paēst, šis

iešis ar tevi, būšot tev ģeldīgs. Labi. Glupais pauēms i zaķi,

pabarojs to.

Neturējuši pusdienu un visi trīs aizgājuši tālāk. Gājuši, gā-

juši līdz pusvakaram. Nosēdušies mežmalā launagā. Turot tie

launagu — daskriens vilks un saks glupam: dod šam ar paēst,
šis iešis ar tevi un būšis tev ģeldīgs. Labi. Glupais paņēmis
i vilku, pabarojis to.

Noturējuši launagu, atpūtušies, cēlušies un aizgājuši tālāk.

Gājuši, gājuši līdz vakaram. Nosēdušies visi četri vakariņās.
Turot vakariņas — danācs lācs un saks glupam: dot i šam

paēst, šis iešis ar tevi, būšis tev par padoma devēju un palīgu.

Glupais paņēmis i lāci un to pabarojs.

Noturējuši visi kopā vakariņas, glupais jau gribējs turpat

likties gulēt, bet lācs saks: ne, nederot gulēt, neesot laika, va-

jagot steigties,
Glupais paklausījies lāča, cēlušies visi kājās un devušies tā-

lāk. Bet lācs saks uz glupo: tā lēni ejot —
sēsties šam mugurā.

Glupais sēds lāčam mugurā un tie aši devušies uz priekšu.

Skrējuši, skrējuši un drīzumā laikā daskrējuši līdz vienai ķēniņa

pilei. Tur lācs nolaids savu saimnieku un izmācījs to: tev saks

iet pilē pa tādiem un tādiem vārtiem, pa tādām un tādām ielām

un — pēc — caur tādiem un tādiem kambariem: tad tu vispē-

dīgi ieiešis vienā savādā kambarē, tur tu ieraudzīšis būrītē to

skaisto putnu, kas tev esot vajadzīgs. Tur gan stāvot vaktnieki,

bet tagad esot aizmiguši. Paņemt tev droši putnu no bunša,

bet būrīša paša neaizkārt, citādi būšot slikti: tu iztraucēšis

vaktnieks — tie tevi saķeršot.

Labi. Glupais aizgājs uz pili, izgajs cauri daudz vārtu,

ielu un kambaru, un iegājs vispēdīgi neuzmanāms viena _sa,vāda
kambarē. Tur bijs putns, ko tas meklējs. Putns dziedajs brī-

inim cik jauki. Dagājs pie putna, gribējs to paņemt, bet tam žel

tics būrīša, kas par brīnumu ar bijs jauks. Un kurt šam likt —

doniājs tas — tādu skaistu putnu bez ša jauka būrīša? — Ne —

paņemšis i būrīti.

Bet tikko to paņēms, būrīts i noskanējies. Vaktnieki uzmo-

dušies, saķēruši to un ielikuši līdz rītam cietuma.
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Ritā noveduši pie ķēniņa, ķēniņš i prass glupo: „Kas tu

tads un no kurienes ess atnācs?"

Glupais pērns un Izstāstījs visu, kā esot: — tā un tā —

saks — šā tēvam esot trīs dēli: divi gudri, bet trešais — šis —

glups. Tēvam esot dārzs ar zelta ābeli. Tēvs sācs nomanīt,
ka no tās zelta ābeles katru nakt zūdot pa vienam zelta ābolam.

Tēvs tad sūtījs savus vecākos — gudros — dēlus vaktēt to

zelta ābeli, bet iiienieka nemovaktējusi. Vispēdīgi šis — glu-

pais — esot novaktējs zaglļ, bet tā nevarējs noķert. Šis zaglis

bijs tas putns, kam vēl izrāvs vienu spalvu. Bet tēvam varen

esot iegribējies iemantot i pašu to putnu, kam tā skaistā spalva
piederot. Tālabapēc izsūtījs savus dēlus putnu uzmeklēt. Šo

putnu uu šis ess atrads tavā pilē uu gribējs aiznest; bet kad

ņems putna jauko būrīti, tad tics paķerts.
Labi! — atbilds ķēniņš — šis tev — glupo —■ ar labu prātu

atdošis to putnu ar visu to būrīti, ja tu šam dabūšis un atve-

dīšis no tuvainās valstības divus sunīšus, skaistāku par kuriem
neesot visā pasaulē. To teics, ķēniņš atlaids glupo.

Eims nu glupais uz saviem ceļa biedriem, eims un gauži

rauds. Atnācs, izstāstījs tas tiem visu.

Lācs, to dzirdējs, palics loti dusmīgs uu stipri sabārs: par

kot šā neess paklausījies, par kot iekārojies paņemt to būrīti?

Nu, saks, nekot darīt! Sēsties šam atkal mugurā!
Sēds atkal glupais lāčam mugurā un ātrumā tie noskrējuši

līdz tuvākai otrai valstībai

Tur lācs nolaids savu saimnieku pie pašiem ķēniņa pils vār-

tiem un nu atkal tam labi izstāstījs, ko un kā darīt. let, saks,

uz pili, tur tu daiešis līdz divi sunīšiem; atraisīt tos no ķēdītēm
un iet projām, nebīties — tie paši skriešot tev pakal. Bet ska-

tīties neaizkārt to sunīšu ķēdīšu; līdz ko tu tās aizkaršis, uz-

modināšis vaktniekus — tie tevi saķeršot.

Aizgājs glupais uz pili, dagājs līdz sunīšiem, atraisījs tos un

gribējs jau iet, bet paskatījies uz ķēdītēm — ķēdītes no tīra zelta

tā i spīdot, vizēt vizot. Negriboties nu tam aiziet bez ķēdīšu.
Griezies tas — ņems i ķēdītes. Bet tikko tās aizkārs, ķēdītes

aizžvakstējušas, Tūdaļ uztrūkusies vaktnieki, saķēruši to un

ielikuši līdz rītam cietumā.

Rītā noveduši to pie ķēniņa. Ķēniņš jautājs: „Kas tu tāds

un no kurienes ess atnācs?"

Glupais atkal stāsts ķēniņam visu no gala, kā bijs.

Ķēniņš izklausījs to un saks: labi! šis tev Atdošis savus

skaistos sunīšus ar visām zelta ķēdītēm, ja tu šam dabūšis no

trešās valstības pašu daiļo kumeliņu pasaulē.
Eims nu glupais uz saviem ceļa biedriem, eims un gauži

rauds. Atnācs, izstāstījs tiem visu, kā bijs. Biedri klausošies,
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izklausījs to i lācs un palicis loti dusmīgs, varen izbārs savu

saimnieku, kādēļ šā neess paklausījs. Nu, salts, kot ar tevi da-

rīt? Sēsties šam mugurā!
Sēdies glupais lāčam mugurā un ātrumā visi pieci aizskrē-

juši līdz trešai valstībai.

Tur lācis no jauna izmācījs savu saimnieku, kā darīt. let,
saks, uz pili — tur daiešis līdz ķēniņa staļļiem, tur stāvs tas

visdaiļais kumeliņš; paņemt tev to kumeliņu, bet skatīties ne-

aizkārt tā iemavu, citādi būšot slikti.

Glupais aizgājs uz pili un tur dagājs līdz ķēniņa staļļiem, kur

stāvējs visdaiļais kumeliņš. Vaktnieki visi bijusi aizmiguši. Tas

paņems kumeliņu; bet acs glupam sākušas degt un sirds kustēt,

kad paskatījies uz kumeliņa iemaviem: tik skaisti, tik jauki izrā-

dījušies tie. Nevars tas noturēties, aizmirss i lāča pamācību,
paņēms i iemavas; bet ?emavi tūlīt aizžvadzējušies. Uztrūku-

sies vaktnieki, saķēruši to un ielikuši līdz rītam cietumā.
Rītā noveduši pie ķēniņa, ķēniņš jautajs: „Kas tu tāds un

no kurienes ess?"

Glupais trešu lāgu izstāstījs visu, kā bijs, no gala līdz ga-

lam. Ķēniņš izklausījs un saks: ar labu prātu šis tev atdošis

savu visdaiļo kumeliņu, ja tu šam dabūšis no ceturtās valstības

visskaistāko ķēniņa meitu pasaulē.
Glupais nu atkal eims uz saviem ceļa biedriem, eims un gauži

rauds, pats par sevi domādams: kurt šam — glupam — izdarīt

tādu grūtu darbu, dabūt pašu ķēniņa meitu?

Atnācs, stāsts visu saviem palīgiem, kā notics.

Lācs tagad par daudz sadusmojies un vareni bārs savu saim-

nieku: tu, saks, jau tiešām ess pats glupais, ne reizes negribs

paklausīties šā padoma.

Pārrājs, pārbārs un vispēdīgi saks: nu kot tā darīt? Sē-

sties atkal šam mugurā!

Sēdies tas atkal lāčam mugurā. Skrējuši, skrējuši visi pieci

un zam vakara atskrējuši līdz cetortai valstībai. Izmācījs atkal

lācs savu saiminieku: iet, saks, tev pilē; tu drīz tikšis, kur tev

vajagot. Tagad ķēniņa meita esot pilē viena vienīga: tēva un

mātes neesot mājās. Bet kā prastu cilvēku viņa tevi nepieņem-
šot: iztaisīties tev par augstas dzimtas brūgānu, tad tā tevi pie-

ņemšot un sākšot mielot, dzirdīt ar vīnu. Bet skatīties: _vīnu
dzert tā, ka viss tev bij teks gar muti azotē. Pati tā ķēniņa
meita dzeršot vīnu, drīz apreibšot un turpat pie galda aizmigšot,
tad tev ņemt to uz rokām un steigties projām.

Aizgājis glupais uz pili un atrads visu, tā kā lācs mācījs:

paša ķēniņa un ķēniņienes nebijumu mājās, ķēniņa meita bijusi

viena pati, glupais tūdaļ pataisījies par augstas dzimtas brūganu,

ķēniņa meita to pieņemot sēdinot pie sava galda un sākot mie-
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lot. dzirdīt ar vīna. Bet cik biķeru tā arī nelējusi, visu tas laižs

gar muti azotē; bet ķēniņa meita pati dzerot katru biķeri līdz

dibinām. Tā ķēniņa meita dzērusi, -dzērusi, kamēr noreibuši un

turpat pie galda aizmigusi. Bet tad glupais tūlīt saņems to uz

rokām un aizsteidzies ar to no pils uz saviem ceļa biedriem.

Sēdies te atkal tad lāčam mugurā un nu visi seši ātri

skrienot atpakaļ.

Bet ķēniņš ap to laiku atgriezies uz mājām un, neatrazdams

savas skaistās meitas, tik rokām vien noplātījs, bet kas paga-

lam — pagalam. Meklējs, meklējs ķēniņš un rauds.

Un bēgli pa to laiku skrienot un skrienot, kamēr neatskrē-

juši līdz trešai valstībai, da visdiženam kumeliņam. Te nu glu-

pam vajadzēs vest ķēniņa meitu un apmīt uz kumeliņu. Bet

lācs saks: skaists un dails, tiesa, gau esot ķēniņa kumeliņš, bet

nederot mīt uz to ķēniņa meitas. Tev, lapsiņ, pataisīties par

ķēniņa meitu un iet ar glupo uz pili, palikt tur kumeliņa vietā,

bet pēc notīkāt laiku, bēgt projām un dzīties šiem pakaļ.
Labi. Lapsa pataisījusies par visskaistāko ķēniņa meitu un

ejot ar glupo uz pili.

Ķēniņš pieņēms ar lielu prieku šo ķēniņa meitu un atdevs par

to savu visdaiļāko kumeliņu.
Kā izgājs glupais ar kumeliņu uz saviem biedriem, tūdaļ tie

devušies atpakaļ uz otru valstību, kur bijuši vissmukākie sunīši

pasaulē. Bet pamests ķēniņš paņēms skaisto ķēniņa meitu un

aizgājis ar to uz dārzu. Staigājuši, staigājuši, bet lapsa

vienumēr noskatoties, voi neesot kur laba cauruma, pa kuru bij
varot no dārza izmukt. Uz reizes tā izšmaukusi no ķēniņa
dārza un, ko vien kāju, stiepusi saviem biedriem pakal. Ķēniņš
tik rokām vien noplātījs — redz, ka ess loti apmānīts.

Bet lapsa drīzumā laikā panākusi savus biedrus. Nu visi

kopā daskrējuši da otrai valstībai. Še esot jāatdot ķēniņam ku-

meliņš.
Bet lācs saks: par kot šiem atdot ķēniņam visdaiļāko ku-

meliņu par divi sunīšiem? Šis pats iešis par kumeliņu.
Tūliņ tas pataisījies par visdiženāko kumeliņu pasaulē. Glu-

pais paņēms un noveds to pie ķēniņa. Ķēniņš palics ļoti prie-
cīgs — redz — būšot šam visdiženākais kumeliņš pasaulē. At-

dods tas glupajam savus divus sunīšus ar visām zelta ķēdītēm.

Glupais aizeims ar sunīšiem uz saviem biedriem; bet ķē-
niņš pavēls ielikt kumeliņu stallē un lieks piebērt papilnam auzu.

Kumeliņš ēds labi auzas. Bet citā rītā ķēniņam griboties paska-

tīties, kā dancojs šā jaunais kumeliņš. Pavēls to izlaist savā

pagalmā. Un kast nu par lusti tam ķēniņam! Kumeliņš eims,

ka zeme vien trīcot. Dancojs kumeliņš, dancojs, bet vienumēr

tīkojs, kur bij labāk varot tikt ārā no pagalma. Redz — par
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dārzu tekot upīte un tā upīte iztekot caur dārza sienu. Uz rei-

zes laidies lacs uz to upīti, lēcs tai vidū un peldu izgājs zam

sienas. Keniņš tik rokam vien nomētājs, bet kumeliņš iau ess

tāli.

Pauācs lācs savus biedrus pie pirmās valstības.

Nu pirmām ķēniņam vajagot atdot divus vissmukākos su-

nīšus par skaisto putnu. Bet lācis saks: par ko šiem atdot su-

nīšus par putnu? — Vilks ar zaķi pataisīties jums par sunīšiem!

Un vilks ar zaķi pataisījušies par vissmukākiem sunīšiem

pasaulē.

Aizgājs glupais ar šiem sunīšiem pie ķēniņa, ķēniņš ar prieku

paņēms sunīšus un atdevs tam savu skaisto putnu ar visu būrīti.

Glupais aizgājs ar putnu uz saviem biedriem un visi atka!
devušies uz priekšu, atpakaļ mājās.

Bet ķēniņš tūlīt pavēls sunīšus pabarot. Pametumu tiem

gaļu. Vilks uz reiz ķērs un aprijs viens pats visu gaļu, bet za-

ķis tās neaizkārs. Ķēniņam nu iegribējies paskatīties, kā šā

jaunie sunīši iešot medībā. Tūlīt viņš pavēls ielaist tos savā

dārzā. Un luste tam esot skatīties: eimoši sunīši pa dārzu, ka

pīšļi vien ejot gaisos. Sacēluši tie kājās visus putnus un zvē-

rus. Ķēniņš nevars nopriecāties, ka viņam nu tādi mācīti me-

dības suņi, kādu neesot nevienam citam ķēniņam.

Bet mācītie sunīši skraidoši — noskatoši, voi

neesot kur sienā laba cauruma. Uz reizes tādu caurumu bijuši

noskatījuši un mukuši pa to ārā no dārza, un tik projām uz sa-

viem biedriem. Ķēniņš, to ieraudzīdams, tik rokām vien no-

plātījs, bet no viņa sunīšiem i sliede jau pazudusi.

Vilks ar zaķi panākuši savus biedrus un nu visi kopā: ar

visskaisto ķēniņa meitu, ar visdaiļāko kumeliņu, ar vissmukākiem

sunīšiem un ar patskaisto putnu griezušies atpakaļ uz tēvu zemi.

Bet līdz ko tie dagājuši da tai vietai, kur glupam piestājies

lācs, pēdīgais atstājies un, atvadīdamies, devs glupam šadu pa-

domu: kad tu daicšis līdz šķirsceļiem, pie kroga, kur ess atstā-

jies no brāļiem — skatīties: negaidīt tur savu brāļu, bet iet

tiešām uz savu tēvu, citādi tev varot ļaunums notikt.

Labi. Šķīries glupais ar lāci un gājs tālāk.

Atšķīrušies pēc tam arī vilks ar zaķi un vispēdīgi lapsa,

katrs tai vietā, kur bijs piestājies.

Dagājs glupais da tam krogam, no kurienes aizejot trīs celi

un kur tas šķīries ar saviem brāļiem. Priecīgs tas nu domajs:

cik laimīgs ess atgriezies atpakaļ, kādu labumu ess mantojs,

būšot varen priecīgi i brāļi, kad ieraudzīšot, _ko šis, glupais, ess

izdarījs. Un vārdu vajagot turēt: te norunāta vieta cits citu sa-

gaidīt.
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Sprieds viņš tā savā prātā un pavisam piemirss, ko draugs
lacs bijis pamācījs: negaidīt brāļu.

Un tā nu atnākot i brāļi, bet loti bēdīgi, noskumuši, ar

tukšām rokām.

„
Bet uz reizes tie redzot, ess iemantojs jaunākais brāls, glu-

pais. Skaudība un dusmas tos pārņēmušas. Beidzot tiem prātā
iekritušas nelabas, ļaunas domas.

Eimot uu visi trīs brāli kopā uz savu tēvu. Bet ceļā trā-

poties upīte ar tiltu. Vecākie brāli sagrābuši jaunāko, ņēmuši,
nokāvuši to un pagrūduši zam tilta. Paši tad paņēmuši visu

nokautā brāļa labu un aizgājuši pie tēva, rādīdami, ko esot ie-

mantojuši.
Tēvs priecīgs par visu, ko vecākie dēli atveduši, tomēr

prass tas: kurt ess palics šā jaunākais dēls, glupais? Šie at-

bildot: visi reizē esot šķīrušies pie tuvaina kroga, katrs aizgājs

savu ceļu, šie nezinoši, kālabapēc tas vēl neess atgriezies. Voi

nebūšot notikusi kāda nelaime? Kas arī zinot, voi nebūšis sa-

plosījs to briesmīgs zvērs, voi slepkavi nokāvuši?

Tēvs palicis visai noskums un bēdīgs: žēl tam tics sava

jaunākā dēla — kast par to, ka par glupo bijs iedēvēts.

Bet ķēniņa meita, kumeliņš, sunīši un putns, līdz ko viņu
saiminieks un kungs tics nokauts, palikuši loti bēdīgi un nosku-

muši: nei tie ēdot, nei dzerot.
Sākuši vecākie brāli baiļoties, voi nebūšot tiem piekritusi

kāda slimība, un tādēļ veduši visādus dakterus. Bet nekādas

zāles nepalīdzējušas: nekas nevarejs tos iepriecināt.
Bet lācs, dabūjs zināt, ka vecākie brāļi nokāvuši glupo un

noslēpuši to zam tilta, saaicinājs tūdaļ visus ceļa biedrus: vilku,

zaķi, lapsu, un izstāstījs tiem par bijušā saiminieka nelaimi.

Un saks nu lācs uz zaķa: redz — šie izvilkšoši nokauto no

tilta apakšas, bet tev labi nomazgāt no viņa asinis un labi pielī-

dzināt nocirsto galvu pie rumpja, tā ka bija izskaties kā dzīvs

cilvēks. Labi.

Pēc tam viņš saks uz visiem: vilku, lapsu, zaķi, netālu no

šejienes atrodies avots ar dzīvu ūdeni; bet to avotu dien un

nakt vaktējošie milzeņi, tie neviena pie tā nepielaižot. Bet šie

iešot četros uz to avotu un šis sviedīšis ar ķūzi tiem milzeņiem,

tos satraucēšis un tad ātri pats kritīšot tiem virsū un sākšis ar

tiem lauzties un tos mētāt; tad, skatīties jums pa starpām klupt

pie avota, pieraut pa pilnai mutei dzīvā ūdens un skriet projām.
Un šis pats ar pagūšis pieķert muti tā ūdens un skriešis jums
pakal.

Tie nu gājuši un tiešām ieraudzījuši dzīvā ūdens avotu; bet

tam avotam stāv apkārt milzeņi par vakmiekiem un nelaižot ne-

viena klāt.
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Laids tiem lācs ar ķūzi, tūliņ tie satrūkušies. Un nu lacs

krits ātri virsū: sācs ar tiem lauzties un tos mētāt. Pa šo laiku

vilks, lapsa, zaķis krituši pie avota un pierāvuši katrs pa pilnai
mutei dzīvā ūdens; lācs arī paguvs piegrābt pilnu muti dzīva

ūdens un meties šiem pakal.
Visi četri aizskrējusi uz nokauto. Še lācs licis atnesto ūdeni

laist uz nocirstas vainas.

Zaķis laidis savu ūdeni — nocirstā galva kā būt pieaugusi;
lapsa laidusi savu — glupā miesa kā būt nodrebējusi; vilks laids

savu — glupais pacēlies sēdu; lācs vispēdīgi laids savu ūdeni —

glupais piecēlies dzīvs un tīri vesels.

Pēc šim lācs aizsūtījs pēc rīkstēm un lies labi iepērt savu

bijušo, tagad atdzīvinātu saimnieku, par ko šā padoma neess

paklausījies, gaidīdams savu brāļu un negājs taisni uz savu tēvu.

Nu, un tad lācs atkal no jauna izmācījis glupo: tavu labu,

saks, tavi brāli esot izdevuši tēvam par savu; bet tavi draugi:

ķēniņa meita, kumeliņš, sunīši un putns bez tevis vienmēr esot

noskumuši: nei ēdot, nei dzerot.
Tavi brāli, bīdamies, voi nebūšot tiem piekritusi kāda sli-

mība, meklējot un vedot pie tiem visādus dakterus, bet nekas

tiem nevarot palīdzēt. Tev iet pilsētā, nopirkt sev karieti ar

pāri zirgiem un karietes pakaļā uzlikt šādu virsrakstu: „Dakters,
kas dziedina no vasādām slimībām!"

4

un tādā vīzē braukt pa

pilsētu.
Tavi vecākie brāli tevi ievērošot un aicināšot dziedināt ta-

vus draugus, jo brāli tevi nepazīšot, bet tavi draugi gan pazīšot:
līdz ko tu pie tiem ieiešis, tie, tevi uzskatīdami, tūdaļ palikšot loti

priecīgi. Tad tēvs tevi jautāšot: kādēļ tie esot palikuši tik prie-

cīgi, tikko tevi ieraudzījuši? Tev atbildēt: laikam tāpēc, ka tie

būšot atzinuši tevī savu īsteno saimnieku. Un pēc tam taisni visu

izstāstīt, ko brāli ar tevi esot padarījuši: nokāvuši tevi, tavu

mantojumu izdevuši par savu — visu, visu.

Glupais šoreizi labāk ievērojs lāča pamācību. Nopircs ka-

rieti ar pāri zirgu, brauc pa pilsētu, karietes pakaļā stāvot virs-

raksts: „Dakters, kas dziedins no vasādām slimībām."

Tūdaļ gudrie brāli ievērojuši jauno dakteri un_ lūdzot paār-

stēt viņu vājiniekus. Dakters pieņēms ar labu prātu viņu uz-

lūgumu.
Bet tikko iegājis pie tiem vājiniekiem, tie tūdaļ pazinuši to un

palikuši visai priecīgi: putns sācs dziedāt, sunīši smilkstēt, lēkāt,

kumeliņš mins kājām un grudzins, bet ķēniņa meita priecīgi,

laipnīgi uz to lūkojoties.

Visi, kas še stāvējuši, nevarējuši izprast, caur ko tas noticis.

Bet tēvs prass tam jaunam dakteram: kādēļ ķēniņa meita un visi

šie dzīvnieki esot palikuši tik priecīgi, līdz ko tevi ieraudzījuši?
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Tas atbilds: laikam tas būšot no tam, ka tie esot atzinuši

šimā savu īsteno saimnieku.

Un saks nu taisni tēvam glupais: tēt, šis esot tavs jaunākais

dēls, glupais! Viss, ko te redz, piederot šam, tas esot šā man-

tojums, šā vecākie, gudrie brāli, skaudības un ļaunas sirds dēļ,
esot šo nokāvuši un šā labu izdevuši par savu. Pēc tam tas iz-

stāstīja tēvam visu, kas un kā noticis, no iesākuma līdz galam.

Bet tēvs vēl ne itin tam tics: redz, ka atnākuši glupā ceļa
biedri: lācs ar vilku, lapsa un zaķis — un tie visi apstiprinājuši,
kas viss esot patiesi, ko glupais stāstījs, tad tēvs apkamps savu

jaunāko dēlu un to mīlins skūpsts. Pēc tam tēvs palicis briesmīgi

bargs uz saviem vecākiem dēliem. Savā bardzībā tas pavēlējs
tos iemest sārtā un sadedzināt, bet jaunākam dēlam atdevis pirm-
dzimtības tiesu.

Nu glupais pauēms sev par sievu skaisto ķēniņa meitu.

I šis — pasakas stāstītājs — bijis uz tām priecīgām kāzām,
medu ēds un vīnu dzērs; bet dancodams ietinies pakulās, pakulas
iedzinumu lielā gabalā, no kura izšuvumu un atsviedumu šo līdz

šai zemei, taisni paša mājās

Piezīme. J. Rozentāls Priežumuižā 1879. gadā. Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 956 (139, 9). Šinī variantā teikts, ka putniņu ņemot, muļķītis saķerts

un nu viņam bijis jāapsolās ķēniņam tādu zobiņu pārnest, kas uz viena cir-

tiena tūkstots cilvēku notriec. Muļķītis aizgājis uz vilka oēc zobiņa, bet zo-

biņu ņemdams, domājis: „Kā tik asu zobiņu var bez makslim ņemt," un ņēmis

ar visām nakstim. Tūdaļ pulksteņi zvanījuši uu atkal šo saķēruša Nu mul

ķītim bijis jāapsolās tādu zirgu pārvest, kas tūkstoš jūdzes pa stundu skrien.

Vilks aiznesis pie zirga, šis ņēmis iemauktus un atkal saķēruši. Tagad bijis

jāapsolās melnā jūrā velnam nozagt princesi. Vilks aiznesis pie melnās jūras

un teicis tā: „Es palikšu par laivu, iekāp laivā un grozi manu asti, tad laiva

peldēs uz priekšu un skanēs tāda mūzika, ka prieks būs klausīties... Bet juras
vidū brauks ku£is garām un uz kuģa būs trīs princeses; tās apstāsies ku.ga
malā jauko mūziku klausīties un tad tu pamanies, to princesi, kas vidu, ierauj
laivā!"

Atpakaļ jājot, muļķītis princesi, zirgu tāpat atdabūjis kā iepriekšējā pa-

sakā; bet zobiņu atdabūjis tā: tiklīdz ķēniņš paņēmis aso zobenu roka, lai pa-

raudzītu, vai asminam labi dzidra skava, tā vilks izrāvis zobiņu no rokam

un prom. Beigums līdzīgs iepriekšējam variintam. L, P.

10. A. 550. Māturu Atis Grāvendālē. LP. VI, 964 (139,14).

Šis variants ir līdzīgs parastai pasakai, tikai tai vietā viņš

izšķiras, kur vilks muļķīti nes meitu zagt. Tai vietā teikts ta.

Un vilks nu nēsāja muļķīti ilgu laiku: beidzot aiznesa pie

vienas pils un sacīja: „Ej tanī pilī, tur tu atradīsi deviņas meitas

un par visām tikai vienu aci. Nozodz to aci un atrak neatdod,

kamēr nepasaka, pa kuru ceļu skaistā ķēniņa meita meklējama."
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Labi. legājis pilī, ieraudzījis deviņas meitas roku darbu

strādājam un par visam meitām bija tikai viena acs. Muļķītis
nozaga to aci. Nu meitas lūdzās, lai atdodot aci. Šis ne —

lai

pasakot, pa kuru ceļu skaistā ķēniņa meita sameklējama. Tad

meitas izmācīja: „Ej tur, kur ta samestā zemju čupa, uzlec 12

reiz tai virsū, tad iznāks 12 vīri. Tos ņem līdz par ceļa rādītā-

jiem."

„Labi, aizgājis, lēcis 12 reiz un izdabūjis tos vīrus laukā.

Vīri aizveda muļķīti pie lepnas pils vārtiem, bet tie neatdarījās.
Tad muļķītis pavēlēja vīriem vārtus uzlauzt un ar varu iegāja
pilī. legāja — ķēniņš vaicāja: „Ko tu meklē?"

„Nacu tavai skaistai meitai pakaļ."
Ķēniņš atteica: ~.lā, jā! Bet man ir brīnum tramīgs zirgs,

ja tu to vari izjādīt, padzirdīt un tais smagos ratos iejūgt un iz-

braukt, tad meitu neliegšu."
Labi, jāraugot!
Un muļķis nu aizgāja pie saviem 12 vīriem izstāstīt tiem, ko

ķēniņš licis darīt. Vīri atteica: „Tas zirgs nav par niekiem ne

vaidams, ne jājams; bet nokal 8 āmurus, katru 3 podi smagumā

un kad tad kāp mugurā, sit ar tiem āmuriem trakulim pa ausu

starpu, kamēr viņu apreibināsi kautcik — gan paliks rāmais."

Muļķis nokala āmurus, katru trīs podi smagumā, un lēca zir-

gam mugurā. lesākumā zirgs aizskrēja pa gaisu vien, jādomā:

mākoņiem izskries cauri! Bet kad muļķītis ar smagiem āmu-

riem labi sameta pa ausu starpu, tad palika tik rāms, ka varēja
izjādīt, padzirdīt, ratos iejūgt un izbraukt — ko vien tikai vē-

lējās.

Ķēniņš atdeva meitu. Muļķītis kāpa ar meitu vilkam atkal

mugurā un jāja atpakaļ pie tā ķēniņa, kur zirgu bija zadzis. Bet

muļķim nemaz netika skaisto ķēniņa meitu zirga labad ķēniņam
atdot. Un par laimi vilks atkal izlīdzēja: tas metās pār galvu,

palika par vēl skaistāku meitu, nekā šī ķēniņa meita, un tad ie-

gāja pilī ar muļķīti reizē. Lai nu atdodot zirgu, te skaistā ķēniņa
meita esot! Bet īstā ķēniņa meita bija palikusi ārpus vārtiem.

Muļķītis dabūja zirgu, izjāja pa vārtiem un steidzās ar ķēniņa
meitu tālāk. Vēlāk vilks bija izsprucis un ieradās atkal pie muļ-

ķīša. [Nu jāja uz to ķēniņu, kam tas zelta putns. Vilks atkal pār-

vēršas par skaistu zirgu, ko nu nodod ķēniņam par putnu. Muļ-

ķītis aiziet ar zelta putnu pie ķēniņa meitas ar skaisto žurgu.

Drīzi arī vilks aizbēg no ķēniņa un panāk muļķīti ar ķēniņa
meitu. Pavadījis šos uz mājas ceļu, vilks atvadās un paliek mežā.

Tālāk jājot, šie sastop muļķīša brāļus, kas nu uz šā laimi ir loti

skaudīgi. Kad muļķītis, tālāk ceļojot, pa nakti aizmieg, brāļi to

nogalina, aizjāj pie tēva un stāsta, ka viņi dabūjuši zelta putnu,

skaisto zirgu un ķēniņa meitu. Bet vilks atrod nokauto muļķīti,
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atdzīvina to un šis nu atgriežas pie sava tēva. Skaudīgie brāļi
nu dabū savu sodu, bet muļķītis apprecē ķēniņa meitu un dzīvo

laimīgi.ļ

11. A. 550. I. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 956

(139, 8).

Muļķītis ar zobiņu nocirtis zelta putnam, ābolu zaglim, trīs

astes spalvas. Pasaulē ejot, tēvs iedevis abiem gudrajiem dē-

liem zirgus, bet muļķītim tikai naudu, lai iet tāpat kājām. Ceļā
muļķītis atradis arāju ar līku, kumpu ķēvīti. Nopircis to pašu un

steidzies brāļiem pakal. Bet brāļi no tādas ķēveles kaunējušies,
negribējuši kopā jāt un tādēļ no muļķīša pavisam atšķīrušies.

Muļķītis nu viens pats iejājis mežā un saticis Varavilku, kas

ganījis lielu lielu zirgu baru. Varavilks uzaicinājis muļķīti, lai

atstājot līkoķēveli pie viņa zirgiem un kāpjot labāk viņam pa-

šam mugura, tad ātri ātri aiznesīšot pie zelta putniņa, kas di-

manta krātiņā.
Labi. Un tā nu Varavilks viņu iznēsā papriekš pēc putniņa,

tad pēc zelta zirga un beidzot pēc vienas meitas.

Bet tā meita esot bijusi ellē. Varavilks izmāca: "Kad tu ie-

iesi ellē, tad atradīsi divpadsmit jaunas meitas guļam. Vienai

no tām būs apsiets ap kreisās kājas mazā pirkstiņa iesarkans

dzīpars. To meitu tu aizkar, sacīdams: «Celies, nāc, iesim!"

Tikai pielūko, ka tu neviena vārdiņa ellē nerunā, nedz smejies."

Muļķītis tā izdara. Nu viņš uz Vara vilka jājis atpakaļ ar

meitu un dabūjis zelta zirgu, tad putniņu un beidzot atkal atjājis
līdz tai vietai, kur todien līko ķēveli atstājis pie zirgiem. Bet

kas par brīnumiem! Viņa līkā ķēvele pa tām dienām bijusi no-

barojusies, ka spīd vien — nemaz pazīt.

Beigums tāds pats, kā citos variantos. Tikai Varavilks, kad

muļķīti nācis atdzīvināt, izņēmis krauklim bērnus, sacīdams: „Ja

tu, krauklīti, man neatnesīsi dzīvības ūdeni, tad bērnus neat-

došu." Krauklis atnesis un ar šo ūdeni viņš atdzīvinājis nokauto.

12. A. 550. Freimanis Āne niekos (T etelmv n d ē), A. Bīl cv -

šteinakr. LP. VI, 964 (139, 13).

Vienam ķēniņam bijusi zelta ābele, kurai katru nakti viens

ābols nozudis. Tad ķēniņa dēli ābeli sargājuši, bet muļķītis uz-

līdis ābels galotnē un izrāvis zelta putnam spalvu kušķi. Tas tas

zaglis bijis. Ķēniņš nu sūtījis dēlus putnu meklēt. Pie krustceļa

viņi izšķīrušies. Vecākais aizgājis pa to ceļu, kur labi iet, otrs

pa to, kur bads, bet muļķītis pa to, kur slepkavas gaidīšot. Ceļa
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muļķītim piestājies sirms vilks. Kadiķis vilkam bijis uzaudzis

uz muguras un misiņa plātīte pierē ieaugusi. Šis apēdis muļķīša
zirgu un teicis: „Kap man mugurā! Es tavu zirgu apēdu, tādēļ
aiznesīšu tur, kur zelta putns dabūjams.''

[Muļķītis nu aizjāj pie sveša ķēniņa, grib ņemt zelta putnu,
bet neklausa vilka padomātu un tiek saņemts cieti. Ķēniņš gan

viņu palaiž vaļa, ja šis apsolās pārvest otra ķēniņa skaisto zirgu.
Šis arī apsolījies, bet ņemot notikusi tāda pati nelaime]

Tas bijis trešā ķēniņa valstī no tā ķēniņa, kur zirgu gājis
ņemt, un šis ķēniņš nospriedis muļķītim tādu sodu: „Atrāki zirgu

nedabūsi, kamēr nepārvedīsi daiļo ķēniņa meitu man par lī-

gavu!"
Tad vilks sacījis: „Paliec te meža malā, es ielaidīšos ķēniņa

dārzā par mazu putniņu un lēkāšu ķēniņa meitai gar kājām. Viņa
mani ķers un kā lieksies ķert, tā būs man mugura un es par vilku

atskriešu ar visu meitu pie tevis."

Tā noticis. Beigums līdzīgs citiem variantiem.

Piezīme. Juris Urbulis uzrakstījis Mežotnē pasaku, kur teikts, ka

muļķītis iesēdies zelta ābelē un koklējis, Te atskrien liels melns putns, no-

rauj zelta ābolu un prom; bet muļķītis pakal, ko tik māk. Putns beidzot ie-

skrien sagruvušā pilī, muļķītis pakal. Tur pilī, tādā alā, vēl bijis melns zirgs,
daudz sudraba, zelta un vecs vecs vecītis. Muļķītis tūlirj tiecies putnu nemt.

bet zirgs tam uzklupis un gribējis vai ar kājām samīt. Muļķītis nu izcēl:s dūri

un krāvis zirgam tā pa galvu, ka melnais uz vietas palicis stāvot. Tagad

ķēries atkal putnam klāt, bet nu vecītis sacījis: «Neaiztiec putnu! Es tev

došu labāk sieciuu zelta un aicināšu pie sava galda paēst."
Labi, palicis mierā. Bet kamēr gājis ēst, muļķītis novilcis svārkus un

apsedz;s savu zelta siecirju ar tiem pašiem, lai tā nemirdzētu un lai citus ne-

iekārdinātu.

Ēdis, ēdis — te par to laiku ieradies svešinieks un nozadzis šim to zelta

sieciņu. Nu lobis svešajam pakal, bet tas ievilinājis viņu akā. Bet kā viņš

no akas izticis, to atstāstītājs neatminot vairs. L. P. (VI, 954; 139. 6).

13. A. 550. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā. Folklo-

ras krātuvē.

Vienam tēvam bija trīs dēlh viens muļķis, divi gudri. Tē-

vam dārzā auga ābele ar zelta āboliem, bet te saka katru nakti

pa vienam ābolam zust. Tēvs nu sūta dēlus vaktēt.

Pirmo nakti aiziet viens, nosēžas zem ābeles un vakte, bet

viņam uznāk miegs un aizmieg. Otru nakti iet otrs, bet šis arī

apsēžas un aizmieg.
Trešo nakti ies muļķītis, ko sauca par Jānīti. Tas paņem

virvi, uzkāpj ābelē, apsienas un sež ar zobenu roka. Paiet labs

iaiks, te saceļas liels vējš, ka tikko muļķīti nenorauj zeme. Vējš

nostājas un nu nāk redzams, ka viens zelta putns pašreiz snie-

dzas pēc ābola. Muļķītis kā cērt ar zobenu, ta izcērt vienu
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spalvu. Nu putns aizlaižas, ābolu nenorāvis. Muļķītis nokāpj,
paņem to spalvu un ienes savā kambarī, kas bija tumšs, bet tagad

no tās spalvas viņa kambaris tik gaišs kā dienā.

lenāk tēvs, apskatās un teic: „Jums, dēli, jāiet to putnu
meklēt."

Abi gudrie brāli paņem dūšīgus zirgus, bet muļķītis vecu kle-

peri. Nu jāj, piejāj pie krustceļa, kas šķiras uz visām pusēm.
Viens brālis teicis: „Es jāšu pa labo roku, otrs pa kreiso, un tu,

muļķīt, pa to vidējo. Bet pirms mēs šķiramies, iespraudīsim
savus kabatas nažus šinī kruststabā."

Viņi iesprauž un teic: „Ja no mums kāds būs miris, tad nazis

būs sarūsējis."
Tā katrs aizjāj pa savu ceļu. Te muļķītis jājot uz sava kle-

pera, piekūst un nosēžas apakš koka atdusēties. Kur gadījies, kur

ne — pienāk vilks un sāk laizīties, kā viņam griboties ēst. Muļ-

ķītis atbild: „Es tev nevaru dct, man vēl tik tālu ir jājāj."
Nu vilks ņem un izprasa, kur šis jājot. Muļķītis izstāsta, bet

vilks atbild: „Tas nav tuvu. es zinu, tas ir loti tālu. Ja tu man

atdod savu zirgu apēst, tad es tevi aiznesīšu."

Muļķītis atdod savu zirgu. Kad vilks bija saēdies, tad tas

teica: „Nu, Jānīt, sēdies man mugurā un turies cieti."

Jānītis uzsēžas un nu vilks skrien kā pats nelabais, pieskrien

pie mežmalas. Tad vilks teic: „Ej tur uz to muižu, tur būs tā

meita, kas to putnu parādīs. Tur būs vēl vairāk meitu, kas visas

būs plikas, bet tev nav brīv smieties."

Jānītis aiziet, bet kā attaisa durvis, tā viņš pasmejas. Nu

viņu apcietina un teic: „Ja tu vari dot vienu skaistu zirgu, tad

mēs tevi atlaidīsim."

Jānītis aiziet pie vilka un stāsta, kas par nelaimi. Vilks saka:

„Es pārvērtīšos par zirgu un tti aizvedīsi mani, bet tik piesaki,

lai atstāj mazu starpu durvīs vaļā."
Vilks pārvēršas par skaistu zirgu un Jānītis to aizved. Vilks

tik vēl piesaka, lai durvis atstājot vaļā. Jānītis paņem meitu,

aiziet uz mežmalu un gaida. Te atskrien vilks un saka: „Sestat

ātri man mugurā!"
Tad laiž projām uz putna ligzdu. lejāj otra muiža, iet pie

dārza un ierauga putnu ar visu ligzdu. Tas putns ir skaists, bet

tā ligzda vēl skaistāka. Viņš ieiet un nozog to putnu ar visu

ligzdu.
Nu viņi sēžas visi vilkam mugura un jāj

L
Aizjāj pie krust-

ceļa, bet brāļu vēl nav. Vilks atvadas no Janīša un no meitas

un ieskrien mežā. Jānītis ar savas līgavas noliekas atpūsties.

Te brāļi arī piejāj, ierauga muļķīti ar_ zelta putnu, paņem un no-

kauj viņu, un pieteic meitai klusēt, citādi viņu arī nokaušot. Meita

apņemas arī klusēt. Aizjāj mājā un nu tevs priecīgi apsveic
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dēlus. Viņš jautā, vai muļķīti neesot redzējuši. Dēli atbild: „Tas

jau laikam pagalam."
Vecākais dēls precē to meitu un tiek jau taisītas lielas kā-

zas. Bet pa to laiku vilks uziet jaunas smiltis, kā nupat būtu kas

aprakts. Viņš pieliek degunu un ož — jā, līķa smaka. Viņš ņem
atkaš un atron Jānīti nokautu. Ko nu darīt? Aizskrien uz liel-

ceļu, noliekas kā beigts. Te gadās skriet vārnai ar vārnēnu.

Vārna teic uz vārnēnu: „Nolaidies un izknāb vilkam acis."

Bet ko vārnēns nolaižas, te vilks to saķer. Vārna lūdzas,
lai laižot vaļā, bet viņš teic: ~.Ja atnesīsi tādas zāles, kas dzīvību,

iedod, tad palaidīšu."
Vārna aizskrien un atnes. Vilks nu palaiž vārnēnu. Tad

viņš ņem un apsmērē mirušā miesas un tūliņ Jānītis paliek dzīvs.

Vilks teic: „Steidzies ātri uz māju. Šodien notiks tavam vecā-

kam brālim kāzas."

Muļķītis steidzas, cik kājas nes. Brāļi, ieraudzījuši muļķīti
nākam, dikti nobīstas; bet līgava priecīgi skrien tam pretim, ap-

ķeras ap kaklu un sauc: „Mans mīļais glābējs."

let pie tēva un izstāsta visu patiesību. Tēvs padzen abus

vecākos dēlus, un taisa muļķītim vēl lielākas kāzas. Un tā viņi

dzīvoja loti laimīgi.

14. A. 550. Skolnieks J. Brēdiķis Nic ā, K. Lielozo 1 a kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķītis.
Tēvam bija dārzs, un dārzā ēbele ar zelta āboliem. Katru nakti

tika nozagts viens ābols, tādēļ tēvs sūtīja savus dēlus sargāt

ābolus. Pirmo nakti gāja sargāt viens gudrais brālis. Sargā,

sargā — te uz rīta pusi sāk nākt šim miegs. Gan grib turēties

miegam pretim, bet tomēr aizmieg. Šis nu pāriet mājā neno-

sargājis. Otru nakti jāiet nākošam brālim, bet arī šim tāpat

iziet.

Trešo nakti muļķīša reize. Šis aiziet un sargā ābeli, lai neno-

zagtu zelta ābolus. Līdz gaismiņai nekas nekaiš, bet tad uznāk

salds miedziņš. Muļķītis grib atturēteis miegam pretim. Viņš
skaita pirkstus un staigā. Kad nu miegs pārgājis, muļķītis redz

no rītiem nākam tik skaistu putniņu kā saulīti. Kad šis nāk ābo-

lus zagt, muļķītis izrauj vienu spalviņu. Nu muļķītis ar skaisto

spalviņu rokā steidzas mājās. Tēvs saka: „Ja viena spalviņa ir

tik skaista, kur tad vēl viss putniņš!"

Tēvs grib, lai ejot putniņu meklēt, pagādā muļķītim visla-

bāko zirgu, lai šis nu_ dotos pasaulē pēc putniņa. Muļķītis ir ar

mieru un aizjāj meklēt putniņu. Jādams tas nonak līdz trijiem

ceļiem. Pa vienu ceļu jājot saēd zirgu ar visu jājēju, pa otru
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jājēju, bet pa trešo tikai zirgu. Muļķītis nodomāja jāt pa to ceļu,
kur saēd tikai zirgu.

Tiklīdz gabaliņu pajājis, vilks klāt un apēd zirgu. Apēdis

zirgu, vilks saka uz muļķīti, kur šis gribot iet. Muļķītis atbild,

ka meklējot skaisto putniņu, kas viņa tēvam zogot zelta ābolus.

«Sēdies man mugurā," sacīja vilks, „es tevi tur aiznesīšu."

Muļķītis uzsēžas vilkam mugurā un drīz vien viņš ir aiznests

pie skaistā putniņa. Muļķītim putniņš izlikās skaists, bet būrītis

vēl skaistāks.
_

Šis paņem putniņu ar visu būrīti, uzsēžas atkal

vilkam mugurā. Vilks viņu aizved līdz trijiem ceļiem un nozūd.

Muļķītis ar putniņu būrītī dodas mājās pie tēva.

Tēvs ļoti brīnās par skaisto putniņu un būrīti.

15. A. 550. J. Elek si s, Stukmaņos.

Viens ķēniņš dzīvodams gribējš izzināt, kas notiks uz priekš-
dienām. Viņš dabūjis zināt, kad balto čūsku varot saķert, izvārīt

un apēst, tad varot zināt, kas notiks nākošās dienās.

Ķēniņš dzirdējis, kad ziemā kur ozolam visas lapas stāv klāt

nenobirušas, tad zem tāda ozola saknēm apukšā guļot baltā čūska

par ziemu. Ķēniņš ziemā apskatījies, kur ozoli aug, un ieraudzījš
vienam ozolam lapas klāt.

Vienā dienā aiziet ķēniņš uz zaldātu kazarmi un liek zaldā-

tiem sataisīties uz darbu. Liek paņemt lāpstas, ķirkas un cirvjus.
Ķēniņš papriekšu aiziet uz ozoliem, pieved zaldātus pie viena

ozola, kam visas lapas klāt, un liek šiem izrakt ozolu ar visām

saknēm. Zaldāti rakuši labi dziļi un izrakuši arī balto čūsku.

Ķēniņš to paņēmis un atnesis uz pili.
Ķēniņš pazvana, ienāk ķēkša, viņš nu iedod balto čūsku

ķēkšai un nosaka: „Kad tu ieliec podā, tad uzliec vāku cieti virsū

un izvāri tā, ka suts neiziet no poda ārā!"

Ķēkša ieliek čūsku podā, uzliek vāku virsū un vāri vārī-

dama. Viņa domājusi: „Vajaga paskatīties, kad būs gatava un

mīksta."

Ķēkša piegājusi pie plītēs un, muti ieplētusi, cēlusi vāku uz

augšu. Bet nu viss suts iegājis ķēkšai mutē. Tad uzlikusi atkal

vāku virsū uz poda, vēl vārījusi kādu laiku, tad izņēmusi no poda.

uzlikusi uz telvēķa, ienesusi ķēniņa ēdamā istabā un uzlikusi uz

galda.

Ķēniņš piegājis pie galda, ņēmis un apēdis visu balto čūsku,
bet nemaz neticis gudrāks. Palicis tāds pats vien, kāds jau agrāk

bijis.

Kekšai pec viena gada laika piedzimis puika. Viņa pati iz-

audzinājusi savu dēlu un ķēniņš to vēl izskolojis. Ķēniņam arī
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bijuši divi dcli. bet ķēkšas dels vienādi bijis gudrāks kā ķēniņa
dcli. Ķēniņam ķēkšas dels loti paticies, ka tas ir liels gudrenieks
visas lietas un labs padoma devējs.

Vienā dienā ķēniņš saka uz puikām. „lesim ārā pa dārzu pa-

staigāties!"
Iziet ar' visi dārzā, staigā kādu laiku un iet atkal atpakaļ

pilī. Pieiet pie balkūna, tur ir viena veca ābele nokaltusi. Ķē-
niņš saka uz dārznieka: „Rītā agri tu to ābeli nocērt, viņa ir no-

kaltusi."

Bet ķēkšas dēls aizliedz cirst un saka: „Rītā tai būs zaļas
lapas un zelta āboli!"

Tā arī nu paliek. Pārgul par nakti, rītā uzcēlušies, iet ķēniņš
un puikas ārā skatīties, un nu ierauga, ka ābelei pilni zari ar za-

ļam lapām un zelta āboliem. Ķēniņam liels brīnums, cik ķēkšas
dēls liels gudrenieks: kā noteicis, tā arī viss noticis.

Diena pagāja, pienāca vakars, vakarā ķēkšas dēls saka uz

ķēniņa: „Tā ābele jāvaktē par nakti, ka zaglis nenozog kādu

ābolu."

Ķēniņa deli saka: „Kas tur zags?"

Ķēkšas dēls pastāv, ka vajaga vaktēt par nakti.

Pirmām nu jāiet vecākam ķēniņa dēlam vaktēt. Vakariņas

paēdis, vecākais dēls paņem visādas grāmatas, aizdedzina sveci,

iziet ārā uz balkūna, sēd pie galda un lasa grāmatas. Tā īsu laiku

kavēdams, vaktē ābeli. Visa nakts pagājusi, jau liela gaisuma
izplētusies — nu vairs neviens nezags. Ķēniņa dēls ieiet istabā,

liekas gultā gulēt un izguļas. Rītā visi uzceļas, paēd brokastis,

nu ķēkšas dēls saka: «lesim ārā paskatīties, vai nav kāds āboN

nozagts?"
Iziet visi ārā uz balkūna, izskaita ābolus — viena nav, viens

ābols ir nozagts. Ķēniņa dēls nav zagli novaktējis.
Diena paiet, pienāk vakars, ķēkšas dēls saka uz ķēniņa:

„Šovakar vajga iet jaunākam dēlam vaktēt ābeli."

Paēdis vakariņas, jaunākais dēls paņem visādas grāmatas,

iededzina sveci, iziet ārā uz balkūna, atsēstas pie galda un lasa

grāmatas. Tā īsu laiku kavējot, nakts pagājusi, liela diena jau

ieplētusies. Gājis istabā iekšā un licies gulēt gultā.

Rītā visi uzcēlušies, paēduši brokastis, gājuši ārā uz balkūna.

izskaitījuši ābolus — viena ābola akan trūkst. Jau divi āboli no-

zagti.

Diena pagāja, pienāca vakars, nu gāja ķēkšas dēls vaktēt.

Tas ar paņēmis visādas grāmatas ko lasīt īsam laikam, iededzi-

nājis sveci, izgājis ārā uz balkūna atsēdies pie galda un lasījis
visu nakti grāmatu. Nakts pagājusi, izplēšas diena pašreiz uz-

nākusi saule augšā — tad atskrējis zelta putniņš, ielaidies ābele

noknābis vienu zelta ābolu un aizlaidies ar visu ābolu projām.
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Ķēkšas dēls noskatījies, uz kuru pusi aizskrējis putniņš, tad gājis
istaba iekšā un licies gultā gulēt.

Rītā visi uzcēlušies, paēduši brokastis, izgājuši ārā uz bal-

kūna, izskaitījuši ābolus
— viena trūkst, ir nozagts. Ķēkšas dēls

stāsta: „Es novaktēju, kas nozaga. Kad saule pašu reizi kā

uzlēca, tad ielaidās zelta putniņš, noknāba vienu zelta ābolu un

aizlaidās ar visu projām."
Tālāk viņš saka uz ķēniņa: . Mums visiem trim ir jājāj meklēt

rokā to zelta putniņu."

Ķēniņa dēli gan negribējuši jāt, bet nekas nelīdzējis, bijis jājāj
meklēt. Ķēniņš licis, ka vajga jāt. Vienā dienā visiem tnim va-

jadzējis sataisīties, paņemt arī ēdienu un naudu līdzi. Rītā liek

staļļa puišam apseglot trīs zirgus. Staļļa puisis apseglo trīs zir-

gus, pieved pie balkūna durvim, visi trīs iznāk ārā, uzsēstas katrs

savam zirgam mugurā un izjāj no pilsētas laukā. Ķēkšas dēls

jāj papriekšu, tas ceļa vedējs, tas jau redzējis, uz kuru pusi aiz-

skrējis zelta putniņš. No pilsētas izjāj pa vienu ceļu. Kādas ver-

stes nojājuši, pienāk pie vienām krustcelēm, kur tālāk nāk

divi ceļi. Piejājuši aptura zirgus un nu paši runā: „Pa kuru ceļu

nu jāsim? Visi trīs vairs pa vienu ceļu nejāsim, šķirsimies nu

labāk ļaukā!"_
Ķēniņa deli saka uz kekšas dela: „Mes jāsim par šito cclv

un tu jāj par to ceļu!"

Ķēkšas dēls ir mierā, izdalās ar. Ķēniņa dēli aizjāj abi divi

par vienu ceļu, un ķēkšas dēls jāj viens pats par savu ceļu. Ķē-

niņa dēli sarunājušies: „Mēs divi drīzāki dabīsim kā viņš viens."

Jājuši, jājuši vairāk dienas, bet nekā nedabijuši.

Ķēkšas dēls nojāj kādas divas verstes no krustcelēm, kad

pārlec par grāvi vecs villks, nostājas priekšā, aptura to un prasa:

„Atdod man zirgu, es apēdīšu, man ēst gribas!"

Viņš atbild vilkam: „Es nedošu, man ir tālu jājāj."
Vilks pārlec par grāvi atpakaļ, viņš jāj tālāk uz priekšu.

Kādu versti pajājušam, pārlec akan vilks par grāvi, aptura zirgu

un prasa: „Atdod zirgu, es apēdīšu, man ēst gribas."

„Es nedošu, man tālu jājāj!"
Vilks pārlec par grāvi, viņš jāj tālāk. Kādu versti pajājušam

vecais vilks vēl reiz pārlēcis par grāvi, aptura zirgu un prasa:

„Atdod man zirgu, man ēst gribas. Es apēdīšu!"

Ķēkšas dēls domājis: „Nu ir slikti, nu jāpaliek kājeniekam!"

Kāpis arī no zirga zemē, noņēmis seglus, nomaucis iemauktus,

atdevis zirgu vilkam. Vilks zirgam pie rīkles klāt, pārkodis rīkli

un apēdis zirgu. Pats stāvējis un skatījies, ka apēdis. Tad vecais

vilks prasījis ķēkšas dēlam: „Kur tu gribēji jāt?"

Ķēkšas dēls nu izstāstījis vilkam: „Jāju meklēt zelta putniņu."

Vilks saka: „Apseglo mani tāpat kā zirgu!"
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Ķēkšas dēls uzlika vilkam seglus uz muguras, sasprēdzēja
seglus, uzlika iemauktus galvā uu dzelžus mutē kā zirgam. Vilks

teica: „Sēsties man mugurā un saturi tikai cepuri, ka nenokrīt no

galvas!"

Viņš uzsēdās mugurā, vilks aizskrēja kā vējš un aiznesa viņu

uz cita ķēniņa zemi pie pašas ķēniņa pilsētas. Krūmos apstājies,
viņš teica: „Kāp nost no muguras!"

Ķēkšas dēls nokāpa, vilks stāstīja: „Ej pilsētā, tur ir ķēniņa

pils, un vakarā ieej ķēķī, aizlien aiz ūdens balvas, nogulsties zemē

un paslēpies, ka lai tevi meitas neierauga. Naktī, kad visi aiziet

gulēt un mierīgi guļ, tad tu lien laukā, izej no ķēķa ārā un kāp

pa trepēm augšā! Tur ir liela zāle, ej tur ieškā, tur kaktā ir zelta

būris un zelta putniņš iekšā. Bet ķēniņam ir divpadsmit sulaiņi,
un katrs sulainis gul savā kambarī. Divpadsmit drātes gali ir

piesieti pie zelta būrīša un katrā kambari akan otri drātes gali
ar pulkstenīšiem. Nem tikai putniņu, būri neaiztiec!"

Ķēkšas dēls aiziet uz pili, uzkāpj augšā, tad saņem ar rokām

labi cieti būrīti un rauj, ar kāju atspēries, no sienas nost. Būrīti

gan norauj, bet te uzskrien visi divpadsmit sulaiņi augšā, saņem

zagli cieti un ieliek cietumā.

Rītā, kad ķēniņš uzcēlies, sulaiņi ved jauno zagli ķēniņa

priekšā un stāsta, ka tas gribējis nozagt zelta putniņu. Ķēniņš

redzējis, ka jaunais zaglis ir loti gudrs, sacījis šim: „Tam un

tam ķēniņam ir divpadsmit ērzeļi. Nozodz tos un atved man,

tad es tev atdošu zelta putniņu."

„Es apņemos arī nozagt."

Nu palaida, ķēkšas dēlu vaļā un šis aizgāja krūmos pie veca

vilka, izstāstīja tam visu savu nelaimīgo notikumu, ka bija cietumā

gulējiš, ķēniņš licis nozagt divpadsmit ērzeļus. Vecais_ vilks ir

dusmīgs, negrib nest viņu tālāk. „Tu tik pat neizdari, ka es tevi

izmācu!"

Dēls tomēr pielūdzas un vilks teica: „Sesties mugura!"

Ķēkšas dēls uzsēdās vilkam mugurā un turēja ar roku ce-

puri, jo vilks tikpat kā vējš aizskrēja uz citu ķēniņa zemi. leskrē-

jis pie pilsētas krūmos, vilks apstājās un teica: „Kap nost no

muguras!"
Šis nokāpa ar. Vilks nu „leej pilsēta, nopirc ve-

cas noplīsušas drēbes un uzvelc šīm drebem virsu, saģērbies par

nabagu. Tad nopirc vienu pusstopu brandvīna un miega zāles,

ieber tās brandvīna pudelē un vakarā aizej pie ķēniņa zirga staļļa,

atsēdies zemē un raudi. Iznāks kučurs ara, tad lūdzies kučuru.

lai ļauj nakti pārgulēt stallī. Piedzirdi kučurus,_un kad tie būs aiz-

miguši, tad dabīsi tos ērzeļus. Nomauc visiem ērzeļiem iemauktus

no galvām un attaisi durvis vaļā. Pirmo ērzeli apgriez steliņģī
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apkārt, uzkāp tam mugurā un saki: „Nu brāļi ,visi līdziī" Tad

visi ērzeļi ies cits citam līdzi."

Viņš ar' tā visu izdarīja, Kučuri ielaida ar' stallī pārgulēt
par nakti. Kučuru bija divpadsmit, katram ērzeļam says kučurs

Durvim bija divpadsmit stieņi, katrs kučurs aizslēdza savu stieni

un palika atslēgu zem sāniem un pats uzgūlās virsū. Nabadziņš
atsēstas savā vietā, sāk ēst, izvelk brandvīna pudeli, izrāda, it ka

dzertu un dod kučuriem ar. Kučuri izdzēruši visu pudeli, nu lie-

kas visi gulēt Tūliņ visi kučuri aizmieg. Nabags uzceļas, izvelk

atslēgas, atslēdz visus stieņus vaļā. Bet nabagam aizmirsušies
teikt īstie vārdi. Viņš nomaucis gan visiem ērzeļiem iemauktus,
ataisījis durvis vaļā, iegājis pie pirmā ērzeļa steliņģī, apgriezis
apkārt, uzkāpis mugurā un, laukā jādams, teicis uz ērzeļiem:
„Nu, brāļi, visi reizē!"

Ērzeļi arī visi reizē gribējuši skriet laukā, bet saspriedušies
durvīs. Tur izcēlies liels troksnis, kučuri uztrūkuišes, saņēmuši
nabagu cieti, ielikuši to da rītam cietumā.

Rītā, kad ķēniņš jau uzcēlies augšā, kučuri veduši nabagu
pie ķēniņa un stāstījuši, ka tas gribējis izzagt ērzeļus no staļļa.
Ķēniņš apskatījies gudro zagli, teica viņam: „Tam un tam ķēni-

ņam ir skaista princese. Ja tu vari to nozagt un man atvest, tad

es tev atdošu tos divpadsmit ērzeļus."
Nabags ar apņēmies nozagt, un ķēniņš palaidis viņu vaļā.

Ķēkšas dēls nu aizgājis uz krūmiem pie vilka. Vecais vilks tup

krūmos un gaida. Pieiet pie vilka, izstāsta vilkam, ka viņam

misījies, un kas viņam tagad uzdots. Vilks saka: „Es zinu gan,

kur tas ir, bet es tevi vairs nenesīšu. Tu jau manu noteikumu

nemaz neizpildi!"
Nu viņš tikmēr lūdzies veco vilku, kamēr pielūdzis. Vilks

teicis: „Sēsties mugurā!"

Viņš uzsēdies mugurā vecam vilkam, un tas tikpat kā vējš

aizskrējis uz tā ķēniņa zemi. leskrējis krūmos, apstājies un tei-

cis: „Kāp nost no muguras! Aizej pilsētā, nopirc sīpolus, ej ap-

skaties, kur ir ķēniņa pils, izgulies līdz vakaram, bet tad rītā agri

vēl tumsā aizej pie ķēniņa pils. Blakus balkūnam, otrā tāžā ir

tas logs. Rītā ķēniņa meita uzcelsies, attaisīs logu vaļā. un tu

nosēsties pret logu zemē, paberzē ar sīpoliem acis un raudi. Pē-

dīgi ķēniņa meita nāks zemē apprasīties, kādēļ, tu raudi? Tad tu

apķer viņu ap vidu un steidzies šurp pie manis!"

Ķēniņa meita attaisīja logu vaļā un sukāja galvu. Rēdzēdama

nabagu, viņa nometa zemē trīs rubļi naudas. Nabags gan paņem

naudu, bet vēl sēd un raud. Ķēniņa meita saka rokas meitai:

..Nogriez maizi, uzsmērē sviestu un iznes nabagam!"

Meita ar' tā izdarīja un iedeva maizi nabagam. Nabags gan

apēd maizi, bet vēl raud. Princesei bija nabaga žēl, viņa nokāpa
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zemē, piegāja pie nabaga un prasīja: „Kas tev kaiš, ka tu raudi?

Celies augšā!"

Nabags cēlās kājās, piegāja klāt, apvēma ar rokām princesei
ap viduci un aiznesa to projām. Nu viņi nonāk uz krūmiem pie

vecā vilka, kas bija priecīgs, ka viņš atnesis princesi. Vilks saka:

„Sēdies uz segliem man mugurā!"

Uzsēdās ar abi divi uz segliem un nu vilks kā vējš skrien

atpakaļ uz tā ķēniņa pilsētu, kur bija tie ērzeļi. leskrējis krūmos,

viņš saka: „Kāpiet nost! Bet varbūt tev pašam patīk princese?"

„Patīk gan, bet viņa jāved tam ķēniņam, jāatdod!"
Vilks teica princesei: „Palieciet jūs tepat! Es iešu jūsu

vietā!"

Vilks nu aizgāja kopā ar ķēkšas dēlu. Ķēniņš ieraudzījis, ka

zaglis ved skaisto princesi, izgājis uz balkūna. Dēls pievedis
vilku princeses izskatā. Ķēniņš ieved princesi istabā un lūdz pa-

gaidīt, kamēr pats ienākšot. Tad iziet, aizslēdz durvis, aiziet uz

stalli un atdod zagļam divpadsmit ērzeļus. Zaglis paņem uzsē-

stas vienam mugurā un pasaka: „Nu. brāļi, visi līdz!"

Ķēkšas dēls aizjāj un ērzelis cits pakaļ citam skrien līdzi no

pilsētas ārā krūmos pie princeses. Vilks pa to laiku jau ir izmucis

un saka uz ķēkšas dēlu: „Nu tev ir princese un divpadsmit ēr-

zeļi."

Keniņš iegājis pilī savā kambarī, pārģērbies krašņotas dre-

bēs, tad gājis uz brūtes kambari, atslēdzis durvis vaļā — kambaris

tūkš, princese pazudusi. Ķēniņš aiziet uz stalli, stallis ar tukšs —

ērzeļi projām.
Vilks ar visiem ērzeļiem akan aizskrien uz citu ķēniņa pil-

sētu un krūmos iekšā, tai pašā vietā, kur pirmo reiz apstājās.
Vilks saka: „Nu tev jāatdod ķēniņam tie divpadsmit ērzeļi par to

zelta putniņu. Varbūt tev pašam patīk tie ērzeļi?"

„Man patīk gan!"
Vilks saka: „Palieciet jūs tepat krūmos, es iešu tavā vietā!"

Vilks, pārvērties par cilvēku, aiziet uz ķēniņa pili ar visiem

divpadsmit ērzeļiem. Ķēniņš izdzirdis ērzeļu rēkšanu, tūliņ no

pils ārā un ierauga, ka zaglis atved ērzeļus. Ķēniņš atdod par

ērzeļiem zelta putniņu, kopā ar zagli aizved ērzeļus uz stalli, ieliek

tos steliņģos un piesien. Tad aizslēdz staļļa durvis, iebāž atslēgu

kabatā. Bet zelta putniņu nesot, vilkam aizskrien līdzi arī visi

divpadsmit ērzeļi. Ķēkšas dēls nu ir bagāts vīrs; viņam pieder

divpadsmit ērzeļi un skaistā princese. Par kādu divu stundu

laiku ķēniņš gājis uz stalli ērzeļiem auzas iebērt — zirgiem jau
ēst gribas. Viņš atslēdzis durvis vaļa, iegājis iekša — tukšs

stallis, neviena ērzeļa! Tad viņš saka uz kučura: „Rau, kā gudrais

zaglis apzaga. Atdevu tam vēl zelta putniņu."
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Vilks iedod putniņu ķēkšas dēlam un saka: «Sēsties man

mugurā!"

Viņi uzsēdās, vilks aiznesa tos atpakaļ uz to pašu vietu, kur

apēda viņam zirgu uz ceļa. Tad viņš teica: JKāpiet nost no

manasmuguras. Noņem man arī, seglus un iemauktus un apseglo
vienu ērzeli! Kad jūs aizjāsit pie krustcelēm, tur lir pļaviņa liel-

ceļa mala, un tai pļaviņā ir avots. Tur palaidiet ērzeļus, lai ieēd,

un padzirdiet pie avota! Jūs neesat trīs naktis gulējuši, jums nāks

miegs. Kad princese gul, tu neguli, tu vaktē! Kad princese uz-

ceļas, tad akan tu guli, un princese lai vaktē.. Jo tad tur jās abi

ķēniņa dēli, un ja viņi atradīs, ka jūs guļat, tad viens ķēniņa dēls

nocirtīs tev ar zobiņu galvu."
Vilks atvadījās no viņiem, pārlēca pār grāvi pāri un pazuda

možā. Ķēkšas dēls ar princesi jāja uz priekšu, kamēr piejāja pie

krustcelēm, nojāja no lielceļa nost pļaviņā, padzirdīja ērzeļus un

palaida pļaviņā, lai ieēd. Spīdēja silta saulīte, viņi paši atsēdās

pie avotiņa un beidzot abi divi aizmiga cietā miegā. Ķēniņa dēli,

atpakaļ jādami, atrod pļaviņā divpadsmit dārgus ērzeļus, zelta

putniņu ar zelta būrīti un skaisto princesi guļam pie ķēkšas dēla.

Bet ķēniņa dēli abi divi sarunājušies: „Nocirtīsim ķēkšas dēlam

galvu un paņemsim princesi, ērzeļus un zelta putniņu!"

Ķēniņa dēls izvilcis zobiņu un nocirtis ķēkšas dēlam galvu.
Un tad cēluši princesi augšā. Viņa uzmodusies ierauga, ka brūt-

gānam nocirsta galva, blakus stāv divi sveši puiši un dod viņai

roku. Ķēniņa dēli nu pavēlē princesei: „Notupsties uz ceļgaliem
pret mums un pazvērē, ka tu nevienam pašam nestāstīsi, ka mēs

nocirtām ķēkšas dēlam galvu."

Ķēniņa vecākais dēls saka: „Tev ir jāapņemas man par

sievu būt."

Princesei gan bija ļoti žēl sava brūtgāna, bet nekā vairs ne-

varēja darīt. Ķēniņa dēli runā tālāk: „Kad aizjāsim mājā, tad tu

stāsti mūsu tēvam, ka mēs dabūjām tevi, divpadsmit ērzeļus un

zelta putniņu."

Ķēniņa dēli uzceļ princesi uz ērzeļa, paņem zelta putniņu ar

zelta būrīti, sēstas arī paši ērzeļiem mugurā uu jāj projām uz

savu pilsētu.

Bet visi ērzeli gāja bēdīgi nokāruši galvas uz zemi, un arī

zelta putniņš bēdīgs tupēja savā būrītī, zinādams, ka saimnieks

ir pagalam. Ķēniņa dēli un princese, visi trīs, iejāj tēva pilsētā

un pasauc kučurus, lai nāk zirgus saņemt. Kučuri piesteidzas, sa-

ņem visus zirgus un aizved uz stalli. Ķēniņa dēli ieiet pilī iekšā

pie tēva un rāda tam savu brūti un zelta putniņu. Tad viņi stāsta,

ka viņi dabijuši citu ķēniņu zemēs princesi, divpadsmit skaistus

ērzeļus un zelta putniņu. Vecais ķēniņš ļoti priecājas, bet prasa

ar dēliem, kur ķēkšas dēls palicis, ka tā vēl nav mājā.
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„Kad mes jājam projām, tad mes piejājam pie vienām krust-

celēm. Tur bija divi ceļi un tadmēs tur izšķīrāmies. Mēs abi

jājam par vienu ceļu, bet viņš aizjāja par otru ceļu. Kur viņš aiz-

jāja, to mes nezinām."

Bet vecajam ķēniņam ir ķēkšas dēla ļoti žēl, ka tas nav

maja.

Ķēniņa dēls grib tūliņ salaulāties, bet princese vēl nē. Viņa
saka: „Es gribu notrūvēt veselu mēnesi, jūs jau gan zināt, par ko."

Brūtgāns ir ar mieru un atlaun, bet viņa gaida uz vecā vilka

palīdzību. Princese prasa brūtgānam: „Dod man vienu kambari,
kur man veselu mēnesi dzīvot, tā ka nevienam puisiešam nav

brīvu tur ieiet, ne tev, ne tavam brāļam, ne tavam tēvam; tikai

istabas meita un ķēkša var nākt, kas ienes ēdienu un mani ap-

kalpo."

Keniņa dels arī visu ta ierīko, ka princese paģērējusi. Viņa
dzīvo savā kambarī un lūdz Dievu, lai Dievs uzsūtītu veco vilku

viņas pirmajam brūtgānam, kā tas viņu varētu atdzīvināt.

Pagājis trūves mēnesis un ķēniņa dēls iegājis pie līgaviņas
un teicis: „Nu ir beigusies trūvēšana, iesim nu uz mācītāju uz-

doties!"

Nekas nelīdzējis, gājusi ar' pie mācītajā. Tad princese saka

uz brūtgāna: «Pašūdini man laulājamo zīda kleitu!"

Brūtgāns nopircis bodē zīda drēbi, iedod šuvējai, lai pašūn.
Šuvēja a

;zgājusi pie princeses, noņēmusi mēru, izgriezusi, pašu-
vusi un aiznesusi ķēniņa dēlam Tas aizmaksājis par kleitas šū-

šanu un atdevis to brūtei. Bet princese saka uz brūtgāna: „Vēl

vaiga laulājamo kurpju. Pašūn man tādas, ka akurāt labi der uz

kājas!"

Keniņa dels saziņo visus kurpniekus, cik vien ir pilsētā. Tie

ar' visi sanākuši un ķēniņa dēls saka: „Kurš jūs paņemsities pa-

šūt manai brūtei tādas kurpes, kā liet uzlietas uz kājas, dabīs

tūkstoš rubļu; bet ja tādas nepašūs, tad likšu nocirst galvu!"

Kurpnieki nobijušies un neviens nepaņēmies šūt. Bet viens

vecs vecs kurpnieks tomēr uzņēmies pašūt tādas kurpes. Tad

brūtgāns citus kurpniekus atlaidis, lai iet mājā, bet veco kurp-
nieku vedis kambarī pie princeses. Kurpnieks piegājis, nomērījis

kāju, nopircis ādas un tūliņ iesācis šūt kurpes.

Tad arī vecais vilks iedomājies par ķēkšas dēlu, vai tas nav

nokauts, gājis uz pļaviņu lūkot un atradis viņu pie avotiņa no-

kautu, drēbes jau bijušas appuvušas. Vilks viņu pievilcis pie avo-

tiņa un nomazgājis ar ūdeni tīru, tad paņēmis galvu, pielicis klāt

un pieaudzējis. Bet neiznācis pareizi: mute bijusi uz muguras

pusi, pakausis pret krūtim. Vilks apskatījies, ka nav riktigi, no-

rāvis galvu nost, nomazgājis par jaunu un pieaudzejis
L

ka nākas.

Ķēkšas dēls uzmodies kā no miega, palicis dzīvs, uzcēlies kājas.
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Vilks saka: „Nu redzi, ka tu mani neklausīji, tev nocirta galvu.
Tavai brūtei būs kāzas ar ķēniņa dēlu, bet nu sēsties man mu-

gurā, es tevi aiznesīšu uz pilsētu!"
Ķēkšas dēls uzsēdies ar' vilkam mugurā, un tas kā vējš aiz-

skrējis uz pilsētu. Nonācis tivu klāt pie pilsētas, vilks pamācīja
ķēkšas dēlu: „Ej pilsētā, tur un tur dzīvo vecs kurpnieks. Uz-

dodies par smalku kurpnieku, tad viņš tevi pieņems un dos tev

šūt princesei laulājamās kurpes. Kad pašūn kurpes, tad iesit ar

zelta štiptēm savu vārdu kurpēm papēžos. Tad viņa ieskatīsies,
ka tu esi šuvis, un uzmeklēs tevi."

Kad visu bija izstāstījis, tad viņš tam pateicās, un vilks tur-

pat mežā pazuda. Ķēkšas dēls aizgāja uz pilsētu, uzmeklēja veco

kurpnieku un pieteicās par smalku amatnieku. Kurpnieks viņu

pieņēma un tas sēdās pie galda klāt un sāka šūt. Līdz vakaram

viņš pašuva kurpes un iesita ar zelta štiptēm papēžos savu vārdu.

Kurpes nu bija gatavas. Rītā vecais kurpnieks aiznes kurpes uz

ķēniņa pili un nodod ķēniņa dēlam. Tad abi divi iegāja pie prin-

ceses, kas labi jo labi apskatīja kurpes un arī ieraudzīja papēžos
iesistu sava mīļākā drauga vārdu. Uzmaukusi kurpes kājās, viņa
teica ķēniņa dēlam: „Tās kurpes ir kā liet uzlietas uz manām

kājām. Nu tikai aizmaksā kurpniekam par darbu!"

Ķēniņa dēls iziet pēc naudas, princese par to laiku prasa

kurpniekam: „Kas tās kurpes šuva? Tu pats viņas ņešuvi?"

Kurpnieks stāsta: «Aizvakar vakarā ienāca viens zellis, es

viņu pieņēmu un viņš uzšuva tās kurpes."
Princese saka:

„
Kad aizej mājā., tad saki, lai viņš atnāk

šurp pie manis. Es viņam kaut ko pastāstīšu."

Brūtgāns ienes naudu un samaksā kurpniekam tūkstoš rubļu

par kurpēm. Kurpnieks aizgājis mājā un teicis jaunam zeltam, lai

aiziet uz pili pie princeses. Viņš neiet, gul, tik gultā. Princese

nevarējusi sagaidīt, likusi kučuram, lai iejūdz zirgu un liek su-

lainam ar kučuru aizbraukt un atvest to zelli šurp pilī. Kučurs

iejūdz zirgu un ar sulaini api divi aizbrauc turp. Piebrauc pie

istabiņas, sulainis ieiet iekšā, atrod šo gultā. Viņš cel augšā

neceļas, nevar dabīt no gultas laukā. Sulainis iet ārā, iesēstas

vāģos, aizbrauc uz pili un izstāsta princesei, ka tur ir gan tas

zellis pie kurpnieka, bet nevar dabīt ārā, nenāk.

Princese stellē sulaini uz stalli: „Pasaki kučuram, lai sajūdz

visus divpadsmit ērzeļus pie karietes, un lai piebrauc pie pils

durvim. Es pati braukšu tur."

Kučuri arī iejūguši divpadsmit ērzeļus, un piebrauc pie pils
durvim. Princese iznāk ārā, iesēstas karietē un aizbrauc uz kurp-
nieku. Viņa piegāja pde gultas, pakustināja zelli un teica: „Celies

augšā, mans mīļākais!"
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ViBŠ nu ar' uzcēlās, jzkāpa no gultas un abi karsti noskūp-
stījās. Tad abi izgāja ārā un iesēdās karietē. Ērzeli, redzēdami

savu saimnieku, sacēluši galvas uz augšu, sākuši rēkt un danciski

vien pa ielu līdz pilij. Zelta putniņš, izdzirdējis ērzeļus
rēcam, ari sācis dziedāt un trikšināt pa savu būri, tā ka visa pils
skanējusi.

Princese ar savu brūgtānu, ķēkšas dēlu, piegājuši pie vecā

ķēniņa un stāstījuši: „Šitas ir tas vīrs, kas mani nesa sev līdzi,
kas dabija divpadsmit ērzeļus un zelta purniņu. Abi jūsu dēli bija
norunājuši nogalināt manu brūtgānu. Vecākais nocirta viņam
galvu un nozvērināja mani, ka man nav brīvu nevienam par to

stāstīt. Vecais vilks viņu tomēr atdzīvinājis.'*
Vecais ķēniņš bija loti priecīgs par ķēkšas dēlu un drīz vien

viņi abi divi salaulājās.
Vecākais ķēniņa dēls bija ieraudzījis, ka ķēkšas dēls brauc ar

princesi pie pils durvim, attaisīja logu vaļā, laidās uz galvas zemē

un nositās uz ielas. Otrs jaunākais dēls akan metis kūleni uz

trepēm un arī nosities pagalam. Sulaini ieiet pie vecā ķēniņa un

pastāsta, ka viņa abi divi dēli nositušies. Ķēniņš iziet, apskatās

savus abus dēlus un loti nožēlo viņus, bet tomēr atzīst, ka viņa
dēli paši bijuši vainīgi Ķēniņš iztaisījis bēres un paglabājis savus

dēlus uz visu mūžu, lai guL ka bija izdarījuši tādu slepkavību.

Viņš vēl nodzīvoja kādus gadus spirgts un vesels un kad palika
vecs un nespēcīgs, tad atdeva valdīšanu ķēkšas dēlam. Vēl pa-

dzīvojis kādus gadus, vecais ķēniņš nomira, ķēkšas dēls to glīti

paglabāja, kā pienākas, un tad palika par mantinieku uz visiem

laikiem. Nu viņš dzīvo ar savu princesi laimīgi un valda pai-

savu zemi.

16. A. 550. 314. Z. k. Rakstu krāj vm s, 11. Isß4. 106.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli: divi gudri, trešais glups. Tam

ķēniņam bija arī dārzā viena ābele ar zelta āboliem, bet no tās

katru nakti pazuda viens zelta ābols. Ķēniņa dēls nu apņēmās
katrs savu nakti vaktēt to ābeli. Pirmā naktī gāja viens gudrais
dēls vaktēt, bet tas neko neredzēja. Otrā naktī gāja otrs gudrais

vaktēt, bet arī tas tāpat kā pirmais neko neredzēja.

Trešā naktī bija jāiet glupajam dēlam ābolus vaktēt. Pašā

pusnaktī viņš redzēja zelta putnu atskrējām, ābele ielaižamies

un vienu ābolu noraujam. Glupais pielavījās skaistajam putnam

klāt un izrāva tam vienu zelta spalvu. Rītā viņš rādīja šo spalvu

tēvam utu brāļiem un izstāstīja, kāds īsti esot šis ābolu zaglis.

Tad abi gudrie brāli apņēmās iet zelta putnu_uzmeklēt. Ta

nu viņi apsegloja savus zirgus un devas ceļa. Kādas dienas jā-
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juši, tie piejāja pie viena staba, no kura šķirās divi ceļi. Staba

labajā pusē bija rakstīts: „Kas pa šo ceļu jās. tas pats dabīis

galu."

Kreisajā pusē atkal bija rakstīts: „Kas pa šo ceļu jās, tā zirgs
dabūs galu."

Abi brāli, neticēdami ceļa rādītājam, aizgāja pa to ceļu, kas

radīja, ka pašam būs gals. Nebija necik tālu jājusi, kad tie ari

pārvērtās par vilkiem.

Kad tēvs un glupais dēls nevarēja viņus mājā sagaidīt, tad

glupais apņēmās iet brāļus meklēt. Arī glupais jāja papriekšu pa

to pašu_ ceļu un piejāja pie tā staba, kur šķīrās abi nelaimes

celi. Tālāk glupais aizjāja pa otru ceļu, kur zirgam jādabū gals.
Kad viņš pa šo ceļu bija kādu gabalu nojājis, tad apstāja to vilki

un saplēsa zirgu. Tā nu viņš gāja raudādams kājām uz priekšu.
Te viņu sastop viens vilks un prasa: „Kur tu iesi?"

Kad nu viņš tam izstāsta savu likteni, tad vilks tam saka:

„Kāp man mugurā!"

Glupais nu arī uzsēdās vilkam mugurā, un tas viņu aiznes:;

pie tā ķēniņa, kam piederēja tas zelta putns. Tad nu vilks viņu

pamācīja: „Tas putns ir gan skaists, bet viņa būrītis ir vēl skai-

stāks. Tā tu nedabūsi un sargies, ka tu pie tā nepiedūries! Ja

tu piedursies pie būrīša, tad ļaudis tevi noķers."

Glupais tomēr neklausīja vilka un lūkoja nozagt zelta putnu

ar visu skaisto būrīti. Tiklīdz kā viņš piedūrās pie būrīša, tūlīt

sāka zvanīt pulksteni visā ķēniņa pilī un ķēniņa ļaudis noķēra

glupo. Kad nu šo aizveda uz ķēniņu tiesāt, tad ķēniņš tam sacīja:

„Vienam ķēniņam ir tāds zirgs: viena spalva zelta, otra dimanta.

Ja tu man atvedīsi to zirgu, tad es tev atdošu šo putnu ar visu

būrīti."

Glupais nu gāja atkal raudādams pa ceļu talak. Viņš satiek

atkal to pašu vilku, kas saka: „Sēdies man mugurā!"

Vilks nu viņu aiznesa līdz tā ķēniņa vārtiem., kam piederēja

skaistais izrgs, un aiznesis to atkal pamācīja: „Tas_zirgs ir gan

ļoti smuks, bet viņa iemaukti un segli ir vēl smukāki. Sargies

tos zagt, jo tos tu nedabūsi! Ja tu viņus zagsi, tad ļaudis tevi

noķers."

Glupajam atkal notika tāpat, kā vilks bija sacījis. Tiklīdz ka

šis ņēma skaistā zirga iemauktus un seglus, tā ļaudis to tūliņ no-

ķēra. Kad šo aizveda uz ķēniņu tiesāt, tad ķēniņš tam sacīja:

„Tālu, tālu vienam ķēniņam ir loti skaista meita. Ja tu man to

atvedīsi, tad es tev atdošu zirgu ar visiem iemauktiem un se-

gliem."

Glupais dēls nu gāja atkal talak bēdādamies un satika to

pašu vilku. Vilks tam sacīja, lai sēžas šam mugurā, un iedeva

tam vienu susekli, ābolu un palagu. Tā viņš nojāja pie ta ķe-
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miņa piisdarza, kur patlaban soļoja tā skaistule, bet ap to dārzu
bija apvilkta liela gara aukla, tiklīdz kā tur piedurtos, tūlīt pilī
dzirdētu troksni. Vilks ielēca gluži viegli dārzā iekšā, ka nemaz

pļc auklas nepiedūrās. Glupais nu steigšus saķēra princesi un

sēdas a.r viņu vilkam mugurā. Bet atpakaļ lecot, vilkam piedūrās
pakaļkājas pie auklas un tūlīt pilī dabūja zināt, ka ķēniņa meita

nozagta. Ķēniņš nu ātri vien dzinās ar lielu spēku zagļiem pakal,
bet kad jau bija klat, tad vilks pasacīja glupajam: „Nomet su-

sekli!"

Tūliņ tur izcēlās liels biezs mežs. Kamēr pakaldzinēji jāja
ap mežu apkārt, tikām bēgli jau bija tālu aizskrējuši. Kad ķērāji
atkal jau tuvojās, glupais nometa ābolu zemē, un no tā ābola iz-

cēlās liels, augsts un garš kalns. Te jau varēja redzēt tā ķēniņa
pili, kur atradās smukais zirgs. Ķērāji jau bija trešo reizi gluži
tuvu, tad glupais nometa palagu zemē un tur nu izcēlās liels ezers,

kurā ķērāji noslīka.

Kad nu glupais ieveda skaisto meitu ķēniņa pilī, tad tam at-

deva zelta un dimanta zirgu, lājot ar to zirgu pa paga4imu, viņš
saķēra ari skaistuli pie rokas uzrāva pie sevis zirga mugurā un

aizskrēja kā viesulis pie pirmā ķēniņa, kur atradās zelta putns
ar skaisto būrīti. Te viņš atdeva skaisto zirgu un dabūja par to

būrīti ar visu putnu, ko tad uzlika uz vārtu staba. Tad viņš vēl

izlūdzās no ķēniņa žēlastību, lai tam atļauj pēdīgo reizi ar stalto

zirgu pajāties. Kā nu viņam atļauj, tā viņš lec zirgam mugura,

paķer pie vārtiem putnu ar būrīti un aizbēg. Turpat tuvumā viņu

gaidīja skaistā ķēniņa meita, ko tad arī paņem zirga mugurā.

Tā nu viņi jāja dienām un naktim pa klajumiem uu mežiem,

kamēr nonāca pie tā staba, kur savienojās abi nelaimīgie ceļi.
No turienes sāka viņam divi vilki, gauži gaudodami, līdz tecēt.

Zelta putns tos pārvērta par cilvēkiem un tie izrādījās par glupā

brāļiem. Nu ceļoja visi kopā priecīgi tiz māju.
Kopā ceļojot, šiem uznāca skaudības gars pār sava glupā

brāļa laimi. Viņi abi sarunājās, nokāva savu glābēju, sakapāja to

gabalos un izkaisīja kādā dīķī.
Pie šā dīķa gadījās nejauši pienākt tam vilkam, kas glupo

bija izvadājis pie trim ķēniņiem. Tas te laka ūdeni un saoda

sava drauga smaku. Viņš nu salasīja visus gabaliņus un salika

tos pēc kārtas, tā ka tik dzīvības vien vairs trūka. Tad viņš

ieraudzīja kokā vārnu, kas baroja savus bērnus perēklī. Ta viņš

uu saka vārnai: ~.la tu man neatnesīsi veselības un dzīvības zā-

les, tad es apēdīšu tavus bērnus!"

Vārna par to sabijās, aizskrēja un atnesa vienu pudelīti ve-

selības un otru dzīvības zāļu. Nu vilks aplaistīja salasītos glupa
miesas gabaliņus ar veselības zālēm un tūliņ saauga visi gabaliņi

kopā; pēcāk viņš aplēja to ar dzīvības zālēm un nu glupais tapa
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dzīvs. Tad vilks lūdza glupo, lai nu šo nokaujot, bet glupais lie-

dzas un atteica: „Kā gan es varētu būt tik nepateicīgs savam

labdarītajam, kas mani vairāk reizes no nāves izglābis?"
Vilks atteica: „Ja tu mani nenokausi, tad tu pats būsi pa-

galam;"
To dzirdēdams, glupais arī nokāva vilku, kas tūlīt pārvērtās

par smuku jaunu ķēniņa dēlu. Tad jaunais princis izstāstīja ka

ta meita, ko glupais nozadzis trešajam ķēniņam, esot šā māsa.

Ragana viņu esot tadēl par vilku pārvērtusi, ka šis esot liedzies

šās meitu precēt. Tā runādami, viņi nonāca pie glupā tēva pils.
Te viņi dabūja dzirdēt, ka pilī patlaban vīkšot kāzas glupā vecā-

kajam brālim ar pārvesto skaisto meitu.

Glupais nu izdomā viltu, kā šīs kāzas izjaukt. Viņš pieteicas

pie ķēniņa pavāriem par ēdienu vārītāju un noliek tur apakš paša
brūtes kūķa uz telēķa savu gredzenu, ko skaistule bija viņam

dāvinājusi. Kad nu skaistule atrada savu gredzenu, tad viņa loti
satrūkās un sauca pilnā balsī: „Mans mīļais ir dzīvs, mans glābējs
ir še!"

Gudrie brāļi gan satrūkās, bet tomēr neticēja, ka cilvēks,

kas sakapāts gabalos, vēl var būt dzīvs. Tad skaistā ķēniņa
meita lika kāzu viesiem paša ķēniņa priekšā nospriest: „Ko tā-

dam lai dara. kas savu glābēju nonāvē?"

Visi viesi atbildēja: „Tāds saraustāms ar zirgeim uz četrām

daļām."
Tūlīt arī atveras durvis un ienāca glupais ar skaistules brāli.

Skaistule bija tā pārņemta, ka pavisam apģība. Abi vecākie brāļi

palika pavisam bāli un nezināja, ko darīt. Pēc viesu vienprātīgā

sprieduma viņi abi tapa saraustīti ar zirgiem.

Izjukušo kāzu vietā tagad svinēja ar lielu godu divas kāzas,

(ilupais brālis, kas tagad izrādījās par visgudrāko, salaulājās ar

savu pārvērsto skaistuli, bet viņa draugs, skaistules brālis, ap-

precēja glupā māsu.

Piezīme. Pasakas uzrakstītais piebilst, ka minētais ezers esot dēvēts

par Gilmenu. P. S.

17. A. 550. M. Stārķis. Lielvārdē. Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 954 (139, 6).

Vienam tēvam 7 dēli bijuši un viņš dēlus pa kārtai vien sū-

tījis dārzā zelta ābolus sargāt. Citi dēli nenosargājuši, bet muļ-

ķītis nosargājis un izrāvis ābola zaglim,, zelta putnam, trīs spal-
vas no astes. Tēvs sūtījis dēlus pasaulē šo zelta putnu uzmeklēt.

Dēli aizjājuši un pie krusta ceļiem izšķīrušies. Muļķītis jādams

saticis vilku. Tas uzsaucis, lai dodot savu zirgu apēst, muļķītis
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atdevis. Vilks apēdis zirgu un tad sacījis tā: JPanem nu sedlus,

apsedlo mani pasu, kāp mugura — es tevi aiznesīšu pie putniņa."
Labi. Vilks aiznesis muļķīti pie lepnas pils un atkal teicis:

„Kāp nu zemē, ieej pils pagalmā, nostājies pie tā un tā loga un

sāc labi dikti raudāt. Tad pienāks pie loga daiļa meita, to paķer
un atnes šeitan."

Labi. Muļķītis tā darījis un atnesis meitu. Nu vilks sūtījis pēc

putniņa, noteikdams, lai putniņu tiem, krātiņu neņem. Bet muļ-

ķītis ņēmis skaisto krātiņu arī un, re, kas noticis! Pulksteņi sā-

kuši skanēt, saskrējuši kalpi un iemetuši muļķīti cietumā. Bet

vilks atnācis pie cietuma durvim, iebāzis 'asti atslēgas caurumā,

atslēdzis durvis, izlaidis muļķīti un raidījis otreiz pēc putniņa.
Tagad muļķītis paņēmis putniņu bez krātiņa: bet tik līdz iznā-

cis pa vārtiem, krātiņš pats vilcies putniņam pakaļ un tā viņš

taču abus dabūjis,
Pēc tam vilks sūtījis muļķīti pēc lepna zirga. Ar to tāpat

noticis, kā ar putniņu. Bet beidzot, kad no cietuma izkļuvis,
zirga iemaukti paši nākuši zirgam pakal. Tad vilks sūtījis pēc

govs. Ar to tāpat — govs valgs pats nācis pakal. Tad sūtījis
pēc mantas pils klētī, noteikdams, lai mantu ņemdams, pūru ne-

ņem; bet muļķītis ņēmis pūru, pulksteņi atskanējuši, kalpi sa-

skrējuši un iemetuši cietumā. Bet vilks ar asti atslēdzis cie-

tuma durvis un nu sūtījis pa otram lāgam pēc mantas. Tagad
paņēmis mantu un. re, pūrs pats nācis pakaļ.

Beidzot vilks atdevis muļķītim meitu, putniņu, zirgu, govi,

mantu un raidījis mājā, noteikdams, lai uz ceļa neguļot. Bet

muļķītim uznācis miegs, viņš aizmidzis.

(juļot pienākuši viņa brāļi, nokāvuši to un paņēmuši visu

paši. Nu vilks, tas esot bijis Dievs, atsteidzies pie nokautā un

uzsaucis: '„Celies augšā!" Muļķītis uzcēlies, pārgāļjis tukšam

rokām pie tēva un ieraudzījis savu meitu, putniņu, zirgu, govi,

puni tēva pagalmā. Tūdaļ arī meita gavilējusi, putniņš dziedā-

jis, zirgs zviedzis, govs māvusi, pūrs laistījies un tēvs visu da-

būjis zināt, par ko nekrietnos dēlus sodījis; bet muļķīti uzteicis,

atvēlēdams pārvesto meitu precēt.

18. A. 560. Alfrēds, ~P asa ka s", 1893. 60. 26.

Reiz dzīvoja kāds ķēniņš. Tam bija ābele, kurā auga zelta

āboli. Ķēniņš šo ābeli loti mīlēja un katru dienu gāja to apskatīt.

Kādā rītā viņš ievēroja, ka āboli bija zagti. Nākoša naktī_ viņš

sūtīja savu dēlu ābeli apsargat._ Princis aUgaja un iekapā ābele.

Ap pusnakti pie ābeles atskrēja_ skaists zelta >putns: tas bija

ābolu zaglis. Tikko tas bija ābelē ielaidies un sācis ābolus raut,
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tad princis to sagrāba aiz čupra un bargi uzkliedza: „Kā tu ie-

drošinies ābolus zagt? Šī pārdrošība tev jāaizmaksā ar savu

dzīvību! vaļā tu netiksi!"

Tā. runādams, viņš taisījās putnu nokaut. Zelta putns

sāka lūgt, lai to atstāj dzīvu. Par atpirkšanas maksu viņš so-

līja lielu pulku zelta. Tas prinčam patika: viņš palaida zelta

putnu vaļā. Zelta putns papurināja spārnus uņ zelta gabali bira

kā krusa no spārnu apakšas. Tad viņš pacēlās gaisā un aiz-

lidoja. Princis salasīja zeltu un gāja uz mājām. Rītā viņš iz-

stāstīja tēvam visu notikušo.

Tēvam brīnuma putns tā iepatikās, ka viņš dēlam pavēlēja
iet to uzmeklēt un visādā vīzē pie viņa atnest. Princis devās

tūlīt ceļā. Kādu gabalu jājis, viņš nonāca kādā vietā, kur celi
krustojās. Princis apstājās, lai apdomātos, pa kuru ceļu iet. Te

tam piestājās kāds vīrs un sacīja: .Jaunekli, izvēlies! Jāsi pa

labi — zaudēsi zirgu: jāsi pa kreisi — pazudīsi pats; jāsi pa
vidu — cietīsi mūžīgas mokas."

„Kas labāks? zirgs vai pats?" princis domāja. ~Griezīšos

pa labi."

Un princis spieda piešus zirgam sānos un laida auliem vien

pa labi. Gabaliņu pajājušam, tam pretī skrēja briesmīgi liels

vilks. Princis, to ieraudzījis, gribēja bēgt, bet vilks jau bija klāt

un sagrāba zirgu pie rīkles. Princis metās no sedliem zemē.

Tikko viņš bija laukā ticis, kad zirgs jau bija vilka vēderā

Zirgu apēdis, vilks griezās pie prinča. „Nu, jaunekli, kam tāds

noskumis esi?" vilks princi jautāja.

„Kā man nebūs noskumt?" princis atteica. „Tu_manu zirgu

apēdi; ko lai nu iesāku bez zirga? Kā lai tieku tālāk?"

„Gribu tev par zirgu atkalpot," vilks teica.

„Sēsties man mugurā: es tevi aiznesīšu, kur vien gribēsi!"

Princis bija ar mieru, viņš uzkāpa vilkam mugurā un teica:

„Aiznes mani pie zelta putna!"

Vilks arī nebija slinks, laidās skriet un īsā laika aiznesa

princi pie kāda cita ķēniņa pils dārza, kur dzīvoja zelta putns

Pie dārza nonācis, vilks apstājās. «Šinī dārzā atrodas zelta

putns," viņš sacīja. „Viņš ir skaistā zelta būrītī ielikts. Ta-

gad ej, paņem putnu un nāc atpakaļ; tik sargies, ka tu neiekaro

arī būrīti līdz ņemt, citādi tevi noķers."

Princis ielīda dārzā uti drīz vien atrada zelta putnu, kas mie-

rīgi sēdēja savā būrītī.

Putnu paņēmis, princis gribēja steigties prom, bet būrītis

bija gauži skaists, princis nevarēja atturēties un paņema arī bū-

rīti. Bet tikko tas bija noticis, tad visapkārt saka skanēt, it ka

kad ar daudz zvaniem zvanītu. Dārza vaktnieki to izdzirda,
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pieskrēja klat, saķeja princi ar visam zagtam lietam un aizveda

uz pili pie ķēniņa.
Ķēniņš to loti izsunīja un sacīja: „Vai tev nav kauna, ķē-

niņa dēlam, zagt? Butu tu mani lūdzis, es būtu tev to putnu
dāvinājis, bet tu gribēji mani apzagt! Un tagad dzirdi: manam

kaimiņu ķēniņam ir gauži skaists zirgs. Ja tu to man atvedīsi,
tad es tevi atlaidīšu brīvu un arī zelta putnu atdošu: ja ne,
tad tu būsi pagalam."

Tādu pavēli saņēmis, princis aizgāja bēdīgs pie vilka un

izstāstīja, kā viņam gājis. „Slikti esi darījis." vilks sacīja, „bet
lūkosim visu par labu griezt. Sēdies tik man mugurā!"

Princis sēdās vilkam mugurā, un vilks laida kājas vaļā. īsa

laika tie nonāca pie kādas ķēniņa pils. „Te mēs esam pie mērķa,"
vilks teica. „Ej tik uz stalli un paņem zirgu. Turpat arī būs

skaisti iemaukti; šos tu līdzi neņem; citādi tev tāpat klāsies, kā

ar būrīti."

Princis aizgāja uz stalli un paņēma zirgu. Bet kā to bez

iemauktiem vest? Un iemaukti ir turpat blakus, tik skaisti, ka

ne nobrīnēties. Princi tie kā vilināt vilināja — viņš tos paņēma.

Tūlīt sāka zirgs stipri zviegt, pils sargi to izdzirda un atskrēja

uz stalli. Princis tika saķerts un novests pie ķēniņa. Ķēniņš
to ļoti izsunīja un sacīja: „Vai tad tev kauna nemaz nav? Ķē-

niņa dēls esi un zagt eji! Būtu tu mani lūdzis, būtu tev zirgu
dāvinājis. Bet tagad tev par sodu jāatved mana kaimiņa ķē-
niņa skaistā meita. Ja tu to izdarīsi, tad zirgs būs tavs; ja nē,
tad pats pagalam."

Princis aizgāja pie vilka, kas to jau sen gaidīja, un izstā-

stīja, kā viņam pilī gājis. Vilks sacīja: „Slikti esi atkal izdarī-

jis! Taču vēl šoreiz gribu tev palīdzēt. Kāp tik mugurā!"
Princis uzkāpa vilkam mugurā un īsā laikā vilks to aiznesa

pie trešās ķēniņa pils. Pie pils nonākušiem, vilks apstājās un

sacīja: „Tagad paliec tu še un gaidi manis! Tu jau arī še nekā

neizdarīsi, bet atkal kādā snostā ieskriesi."

To teicis, vilks par sētu ielēca pils dārzā un pazuda. Pēc

kāda laiciņa tas atgriezās ar loti skaistu princesi uz muguras.

Tad viņš paņēma arī princi un nu visi trīs devās no tās vietas

projām.
Drīz tie nonāca pie otra ķēniņa pils, kur princese bija jā-

atstāj. Bet princim skaistā jaunava gauži patika un_ viņam bija

žēl to atdot. Tad vilks sacīja: „Es palikšu par vel skaistāku

princesi, to tu atdod ķēniņam par zirgu. Bet kad jūs būsit no

pils ārā, tad tik izsaucies: „Ak, kur mans sirmais vilks!" tad

es būšu tūlīt klāt."

Ka sacīts, tā darīts. Vilks palika par loti skaistu princesi

un princis par to dabūja skaisto zirgu. Tad viņš ar savu prin-
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cesi kāpa zirgam mugura un jāja prom. Gabaliņu pajājuši, tic

apturēja zirgu un princis izsaucās: „Ak, kur maus sirmais

vilks!" Tūlīt arī r vilks bija klāt un visi četri turpināja ceļu.
Kad pirmā ķēniņa pils vairs nebija tālu, tad vilks palika par

gauži skaistu zirgu. Princis to atdeva ķēniņam un dabūja zelta

putnu. Nu tas palika ļoti priecīgs un steidzās ar daiļo princesi,
skaisto zirgu un zelta putnu no šī ķēniņa pils projām uz tēva

mājām. Gabaliņu pagājušiem, princis apstājās un izsaucās: „Ak,
kur mans sirmais vilks!"

Tūlīt arī vilks klāt un nu tie gāja visi tālāk. Beidzot viņi
nonāca tai vietā, kur vilks bija apēdis prinča zirgu, šajā vietā

vilks apstājās un sacīja: „Mīļais princi! te nu mums ir jāšķiras.
Damāju, ka būšu te*v diezgan atkalpojis par padarīto skādi. Ta-

gad man jāiet. Dzīvojat veseli! Ar Dievu!"

To teicis, vilks ielēca krūmos un pazuda. Princis noska-

tījās kādu laiciņu tam pakal, tad viņš ar princesi un zelta putnu

sēdās zirgam mugurā un laida auliskām vien uz tēva mājām.

Mājās princis tika ar lielām gavilēm apsveikts. Drīz pēc

pārnākšanas viņš apprecēja daiļo princesi. Vēlāk, pēc tēva nā-

ves, viņi palika par ķēniņu un ķēniņeni, dzīvoja laimīgi un dzīvo

vēl šodien, ja vakar nav miruši.

19. A. 550. 853. .! ur i s Hokums, Durbes Raibe nieku Rutkos.

1868. g. LP. VII, 11, 25, 1, 3.

Senāk Skodē dzīvojis dikti bagāts vīrs ar trim dēliem: divi

bija gudri, trešais muļķis. Viņam bijis liels ābeļu dārzs, paŠāi
dārza vidūi bijusi ābele zelta āboliem, bet ik naktis viens ābols

pazudis. Tad vīrs raidījis savus gudros dēlus sargāt — neno-

sargājuši. Beidzot gājuši abi dvi katrā pusē ābelei klāt gulēt -

arī nekas. Sācis muļķis dēls lūgt, lai laižot viņu arī līdzēt sar-

gāt, bet tēvs sarājis: „Tu, muļķi, kad gudrie nenosargāja, voi

tad tu varēsi? Guli tikai istubā!"

Kad muļķis tomēr lūdzis, tad atteicis: „Nu, tad ej arī, kad

ta dikti gribi!"

Gājis, uzkāpis ābeles zaros, nodrāzis smeilu puļķi, piesējis

pie zara tiešām apakš degona to puļķi un sēdējis. Pašā pusnakti
sācis dikti miegs nākt, iesnaudies, bet tūlit degons atdūries it

dikti uz puļķi — atmodies un ieraudzījis, ka viens putns knāpjot

ābolu. Noķēris putnu, bet tas nu gauži lūdzies, lai laižot vālam.

Atteicis: „Nevaru laist! Kāpēc manam tēvam visus ābolus

apēdi?"
Tad putns izrāvis sev spalvu un devis muļķim, teikdams:

„Še tev ķīlas. Kad tev manis vajaga, paberz spalvu, būšu pie

tevis; tikai tagad laid mani vaļām."
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Palaidnis. Rītā tēvs izskaitījis ābolus, it neviens netrūcis.

Vaicājis: „Kas tas bija,_kas izgājš nakt nāca ābolus zagt?"
„Viens putns, te tā spalva."
Tēvs teicis: „Ak, tu mulkis, kam laidi putnu vaļām?"

Vīrs nu izraidījis visus trīs dēlus putnu meklēt. Gudriem

dēliem deve gaužām brangus zirgus un pulka naudas līdza, bet

muļķim iedeve tādu ķēvi kā tūplānam un trīs eiduki naudas.

Viņi jāja visļ pa vienu ceļu. Jādami iejāja lielāi mežāi. Tur

gudrie sarunāja: „Ko mēs ar muļķi vairs jāsim līdzei? Jāsim

mežāi pa labi roki, lai muļķis jāj pa kreisi!"

Bet muļķis ar tūplāna ķēvi necik nevarēja uz priekšu tikt.

Te viņš ieraudzīja pempalu. To uzņēmis, sauce pilnā kaklā „Da-

būju, dabūju!"

Gudrie, domādami, ka esot putnu atradis, nojāja pie viņa:

„Ko dabūji?"

-Pempalu dabūju!"
Sie nospļāvās un it dusmīgi aizjāja projām. Muļķis pajāja

tādu gabalu, pacele mucas spundu un sauce pilnā kaklā: «Da-

būju, dabūju!"
Gudrie klāt atkal: „Ko dabūji?"

„Spundu dabūju!"

Tie nospļāvās, solīdami viņu pērt. ja vēl tā saukšot, un aiz-

jāja projām. Pajāja gabalu, muļķis ieraudzīja mucas stīpu, un

bļāva pilnā kaklā: «Dabūju, dabūju!"

Gudrie klāt, lai rādot dabūto. Parāda — stīpa. Nu gribēja

viņu sukāt, bet sarunāja: «Bļaustījies tikai no muļķības, ko tur

izpērs?"

Viņi nu jāja labāk pa labi projām aulēkšus vien,_ lai muļķi
vairs nei redzētu, nei dzirdētu. Muļķis uzkāpis savai tūplāna ķē-

vei, to arī budināja tecēt pa kreisi roki. Vakarā muļķis piesēja

ķēvi pie resna ozola, pats uzkāpa ozola zaros un aizmige. Rīta

nokāpa, ķēves vairs nebija, ribas vien vēl bija atlikušas, vilks

bija aprijis. Cits tagad raudātu, bet muļķis deja dziedādams gar

ķēves ribām, beidzot it jauki iegulās iekšai ķēves ribās un ne-

teice nekā. Te atnāce tas pats vilks pie ribām, muļķis teice:

„Nu vairs nevaru domāt putnu dabūt, gudrie būs jau noķēruši,

man ķēve pagalam."

Vilks teica, lai sēdot viņam mugurāi, būšot nonest pie meklē-

jamā putna. Muļķis it žigli metās vilkam mugura _—
aizskrēja

pa purviem', lejām, mežiem, krūmiem, ka šim vējš vien gar

ausim svilpa. Skrēja, skrēja — piejāja pie viena kroga. Vilks

teica, lai šis ejot iekšāi azaidā, viņš šo krumos pagaidīšot. le-

gāje — tur daudz kungu ēde, dzēre un līksmojas, runādami, te

necik tāļu esot ķēniņam viena pat! meita, ta esot tik gudra, tik
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atvedīga valodā, ka neviens nevarot atrunāt pretim, bet kas

pretim runāšot, tam ķēniņš meitu par sievu atdošot.

Muļķis izgājis laukāi krūmos pie vilka, izstāstīja visu dzir-

dēto. Vilks atbildēja: „Lai tagad paliek ķēniņa meita — pa-

priekšu jāsim pēc putna."

Jāja, jāja — sasniedza lielu upi, aiz upes bija dikti liels mežs,
mežā skaista pile (pils) un pilē meklējamais putns. Bet kā tikt

upei pāri? Tad muļķis atcerējās, ka putns viņam spalvu devis,
kas vajadzības brīdī paberžama. Viņš sāke berzt spalvu gar

pliku roku, tūlīt putns bija klāt. Muļķis noķēre putnu sacīdams:

„Nu tevi vairs vaļām nelaidīšu, nesīšu pie sava tēva."

Putns teice: „Vai neesmu vārdu turējis? Ik spalvu paberzi,
ik esmu klāt, laid tikai mani vaļām. Te netālu ir ķēniņš, tam

viena pati meita, tai valoda atvedīga, neviens nevar aizrunāt;
bet kad tu tur ieej, atminies manis, tev tūlīt būs ko runāt."

Jāja muļķis ar vilku atpakaļ pie ķēniņa. legāje pilē — esot

nācis ķēniņa meitu aizrunāt. Sulaiņi smējās par tādu muļķi, smē-

jās, bet tomēr ielaida. Istubā muļķis ieteicās: „Ujā, kur te sa-

kurināts karsts!"

Te — kur radusies, kur ne — skaistā princese iesaucās:

„Mana mīlestība vēl karstāka!" Tad muļķis atminējies putna,
izrāva pempalu no kabatas un teica: „Ja tev mīlestība tik

karsta, še izcep tad šo pempalu "

Ķēniņa meita atsaka: „Pempals izkusīs, sāks tecēt."

Muļķis atbild: „§e spunda, aizspundē!"
Šī pretim: „Nevar spundēt, pārsprāgs!" Muļķis atteic: „Še

stīpa, sastīpo!"

Tagad meita neko nevarēja atbildēt, palika klusu. Ķēniņam

bija jāatdod gudreniece muļķim par sievu. Nu muļķis pārbrauca

pie tēva ar ķēniņa meitu un putnu.

Bet brāļi vēl nebija mājā, tie bija tai krogā, kur muļķis

azaidu ēda, iedzērušies par vergiem. Tad muļķis viņus izpirka,

pārveda tēvam un dzīvoja ar jauno sievu laimīgi.

Piezīme. J. Ozols Saukā (Brīvzemnieka kr.) uzrakstījis, ka muļķim

pie ābeles pele devusi padomu, lai ābeles zaros paslēpjoties Pusnaktī atskrien

putns baloža lielumā, tam viņš izrauj trīs spalvas: zelta, sudraba, dimanta. Vē-

lāk vilks aprij muļķa ķēvīti un pats tad pa muguru aiznes muļķi pie putna un

pie ķēniņa meitas. (LP. VII, 11, 25, 1, 4.)

20. A. 550. R. F. Šēnbergis no vecā Grauduža Rucavā.

A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 961 (139, 12).

Kāds vecītis, kam trīs pieauguši dēli, gulēja ļoti slims. Bet

viņš dabūja dzirdēt, ka svešā ķēniņa valstī esot tads _putns, tik-

līdz viņa dziesmu dzirdēsi — tūliņ vesels. Nu tevs suta vecāko
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delu, lai ņem 300 dālderu un jāj brīnuma putnu pirkt. Bet veca

kais dēls, liels medinieks, panēm cel.ā ir šaujamo. Nu jāj, jāj -

ierauga lapsu un sāk diemžēl to šaudīt. Kā sāk šaudīt, lapsa vil
šo arvienu biezienā, kamēr ievil slepkavu bedrē un tur šo nu

patura.

Pēc kāda laika tēvs sūta otru dēlu, bet šo arī lapsa ievil
slepkavu bedrē.

Slimais tēvs gaida pārgaidīdamies, nevar abus sagaidīt, sū-

tīs vēl jaunāko dēlu Brenci. Bet Brencis bija tāds pamuļķis un

māte ne par ko viņu laist: „Kur tāds tādu ceļu nostaigās? Ve-

cie brāļi, gudri zēni, pazuduši, ne vēl šis! Lai viņš tad labāk

šepat tēva namā mirst, nekā svešumā."

Un neko vairāk — māte ieliek Brenča ceļa maizes kukulī

tručinu (gifti), lai pirmo kumosu ēzdams, paliek uz vietas.

Bet gadījās citādi. Pēc viena ēdiena starpas jājiena Brencis

nosēd (nokāpj) no baltās ķēvītes, grib ēst, te pieronas tā pati
lapsa, sacīdama: „Neēd no tās maizes! Tavi brāļi mani šaudīja,
tu nešaudīji, lūk, tādēļ dzirdi, ko teikšu! Nošauj savu balto ķēvi
un atdod man ieēsties, tad varēsi kāpt man mugurā, es tevi aiz-

nesīšu pie tā putna, ko izjāji meklēt."

Brencis gan negribēja, negribēja ķēvīti šaut, bet lapsa pa-

purināja viņam roku un taukš! ķēve nost, šāviens izsprāga

neviļot.
Nu lapsa ēda ķēvītes gaļu un stāstīja tālāk: „Tad nu tevi

aiznesīšu svešā ķēniņa valstī un tur tu paliksi ķēniņa namā par

putnu kopēju. Kopjamo putnu starpā arīdzan būs viens tāds

putns, kam viena spalva zelta, otra sudraba. Tas ir tas dziedā-

tājs. To tiecies nozagt, jo pārdot ķēniņš viņu nepārdod ne par

kādu naudu. Bet sargies tūlīt pirmā, otrā dienā zagt. Papriekšu

tev kādas dienas jāiepazīstas ar māju ļaudim, lai sāk tev uzti-

cēties, tad tu viņu nozagsi. Un vēl ko! Zodz viņu tai pašā veca

sprostā — jauno sprostu neaiztiec!"

Un tā nu Brencis aizjāja lapsas mugurā uz svešo ķēniņa

valsti, saderēja ķēniņa namā par putnu kopēju un vienu nakti,

kamēr brīnuma putna sargi aizmiguši gulēja, ņemsJ šis dārgo

putnu un nesīs projām. Putns ļaujas arī, bet par nelaimi Brencim

iešaujas prātā: „Tik skaists putns tik vecā sprostā nesader

labi — likšu jaunajā!"
Kā liks jaunajā — putns skaļi iedziedas, uzmodina sargus

un nu apcietina Brenci kā buku un iemet cietuma.

Bet lapsa atkal pietiecas klāt, sacīdama: „Nelagi bija, Brenci,

ka mani neklausīji, bet klausi jel nu! Kad rītu tevi tiesas, ne-

liedzies — izteic tīru patiesību! Putna tev vajadzējis savu slimo

tēvu dziedēt — to tu saki! Tad viņi putnu tev solīs, tikai tev

būs jāapņemas no citurienes tādu zirgu pārvest, kam viena spalva
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zelta, otra dimanta. Bet par to nekas; es tādu zirgu zinu un aiz-

nesīšu tevi uz tālu zemi. Tur tu salīgsi pie paša ķēniņa par

stalla puisi un nozagsi dārgo zirgu, kad būsi iepazinies ar ķēniņa

zirgu sargiem. Tikai, no Dieva puses, ņem viņu ar veciem ie-

mauktiem, jaunos galvā nemauc."

Tā arī notika. Šie Brenci tiesā un notiesā, ka jāpārved tāds

un tāds zirgs. Labi. Brencis aiziāj ar lapsu uz tālu zemi, pie
sveša ķēniņa, salīgst par stalla puisi un vienu nakti, kad citi

puiši palaižas miegā, vāc dārgo zirgu no stellinģa laukā. Zirgs
ļaujas arī, bet par nelaimi Brencim iešaujas prātā: „Tik lepns

zirgs ar tik veciem siksnas iemauktiem nesader — maukšu jau-
nos iemauktus!"

Kā mauks jaunos — zirgs izraujas zviegdams, puiši atmo-

žas un nu Brenci apcietina kā buku un iemet cietumā.

Bet lapsa atkal pietiecās klāt, sacīdama: „Nelāgi bija, Brenci,
ka neklausīji mani, bet klausi jel nu! Kad rītu tevi tiesās, ne-

liedzies — izteic tīru patiesību galu no gala, tad viņi zirgu tev

apsolīs, bet tev būs jāapņemas šā ķēniņa meitu pārvest,, kas jau

deviņi gadi nolādēta."

Labi, tā notika un nu bija jāmeklē Brencim nolādētā ķēniņa
meita.

Viņš sēdās lapsai mugurā un laida vaļā pa pasauli. Skrēja,

skrēja lapsa, mēli izkārusi, asti vēcinādama, aizskrēja augstā

kalnā, pašā virsgalā un tur bija liels caurums zemē. Pie šā cau-

ruma viņa apstājās un sacīja tā: «Laidies, Brenci, nu pa to cau-

rumu zemē'" Dibinā atradīsi daudz ķēniņu meitu, tās visas tev

mīlīgi nāks pretim un katra vāks tevi pie sevis, bet nepārstei-
dzies. Gaidi, kamēr pienāks tā visskaistākā, to steidz vest

augšup, kamēr vel(n)i, ķēniņu meitu sargi, gul cietā miegā. Un

lai tu neaizkavētos, nepiemirsti, ka jāsteidz — še tev kušķītis

spalvu rokā. Tās spalvas ir no manas astes un ik tu viņas uz-

lūko, ik atminies, ka jāsteidzas ar ķēniņa meitu atpakaļ nākt!"

Brencis tad nu šļūca uz labu laimi bezdibinā iekšā. Nolai-

dās dibinā — nāca šāda, nāca tāda ķēniņa meitapretim; beidzot

atnāca viena tik daiļa kā roze un magone — tā bija īsta. Bet

Brencis, tik skaistu redzēdams, iesāka tērzēt un pavisam aiz-

mirsa, ka notai jāsteidzas atpakaļ, kamēr velni vēl gul. Te par

laimi ķēniņa meita ievaicājās: ~Brenci labais, kas tas par spalvu

kušķīti tev rokā?"

Kā šis to padzird, tūlīt atceras, kas darāms, un nu steidz

pa kaklu, pa galvu ar meitu no bezdibinā laukā. Līdz ari bija

laukā — te velni, krākdami kā vētra, pārnoja pakaļ. Bet ne-

dabūja vairs: Brencis ar ķēniņa meitu bija jau lapsai mugura

un lapsa skrēja vēl ātrāki par viesuli.
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Brencis, dabūjis ķēniņa meitu par līgavu, dārgo zirgu un

dārgo putnu, griežas uz mājām un lapsa viņu vēl pavada līdz

vienai upei, kur ierauga krastā krogu. ŠLpus upes — tilta

galā — lapsa saka: „Nu es šķiršos — šinī krogā ir plēsīgi suņi,
no tiem man jāsargās, labāk iešu ar līkumu apkārt; tu vari taisni

pa ceļu jāt, tikai pasargies šinī krogā dzīvu galu pirkt."

Un tā nu lapsa aiziet savu ceļu — Brencis atkal jāj tiltam

pāri. Piejāj pie kroga — redz: viņa abi brāļi lielās bēdās: slep-
kavas patlaban taisās žņaugt un kaut,

Šis krogs ir tā saucamā slepkavu bedre, kur todien brāļi,

lapsu šaudīdami, bija ieklupuši.
Brencim brīnum sirds iežēlojās par brāļiem, viņš tos izpērk

no slepkavu nagiem un nu visi četri: Brencis, abi brāļi, līgava

ar zirgu un putnu dodas uz māju pusi. Bet ceļā nelabais iestuida

brāļu sirdīs nelabas domas: viņi nocērt Brencim sprantu, lai va-

rētu tēvam iemelot, ka viņi dārgo putnu atraduši.

Bet Brenča labdare, lapsa, atskrien ar tādām zālēm, kas tū-

daļ kaklu sarumbēja un sadziedēja. Nu Brencis pāriet mājā un

pasaka tēvam, ko brāļi darījuši. Tēvs liek neģēļus ugunī ie-

mest, bet Brencis nu dzīvoja ar līgavu laimīgas dienas.

21. A. 550. M. Stārķis Lielvārdē 1872. g., Brīvzemnieka kr.

LP. VĻ 953 (139, 5).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tēvs ie-

dod katram dēlam maizes gabalu un sūta pasaulē. Abi gudrie
aiziet saķērušies, muļķis nopakaļus viens pats ar savu maizes

gabalu rokā.
Te iznāks lapsa no meža, prasīdama, vai nevarot maizes

gabalu viņai atmest.

«Labprāt!" muļķis atsaka un atdod visu.

Bet lapsa par tādu labu sirdi ņēmušies nu muļķi pamācīt:

„Ej tu uz pili, kas tepat tavā priekšā, tur atradīsi zelta putniņu

ar sprostu. Ej tikai droši vien, jo pagalmā ieiedams, paliksi par

peli un putniņš ar sprostu par zirnēkii, jūs neviens nepamanīs.

Un ja tev kāda palīdzība ievajagās, tad iesaucies tikai: «Lapsiņa,

nāc man pakal!" tūliņ šaušu palīgā: bet to ievēro labi: ej. kur

iedams — dzīvas gaļas nepirc!"
Labi, muļķis ieiet pils pagalmā, paliek par peli, putniņš ar

sprostu par zirnekli. Nu paņem zirnēkii, izies ceļā — kas ir? —

viņa zirneklis piepēži paliek par lepnu jājamu zirgu un pats par

lepnu jātnieku.

Ko nu? Nu tikai jāj dziedādams, Jāj, jāj — uzjāj vienu ķē-

niņa pili, kur daiļa ķēniņa meita. Un tā nu par varu grib lepno
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zirgu pirkt, tā ķēniņa meita. Labi, šis pārdod ari, bet lai pa-

priekšu sēžoties viņam blakus uz zirga, viņš ierādīšot, kā tāds

jājams. Ķēniņa meita uzsēžas. Bet ko nu muļķis dara? Tas,
līdz šī mugura, piecērt piešus un uzsauc zirgam: „Nia!"

Tā zirgs uz cirtiena divdesmit jūdzes vienā lēcienā prom un

ķēniņš noskatās vien, kā meitu ajzved. Gan nabadziņš sūta

kara spēku pakal, lai gūsta, lai ķer: bet kur tu saķērsi vairs gaisa

putnu, jāsaka.
Un) tā nu bēgli jāj, jāj, kamēr iejāj lielā mežā un ierauga mā-

jiņas, pie kurām divas karātavas uzceltas. Muļķis apvaicājas,

kas tās par karātavām.

A! vai tad viņš nezinot? Tās jau esot viņa gudriem brā-

ļiem celtas — tūliņ kāršot.

Vai, lai nekarot! Viņš izpirkšot savus brāļus. Un tā iz-

pirka arī. Bet mājā ejot, gudriem brāļiem iežēlojās, ka muļķis
tādā zirgā, tādā ķēniņa meitā iecirties. Un ko tādi pagāni dara?

Sagrābj muļķi un sakapā gabalu gabalos. Še nu tev! Vai nu

nebija lapsai taisnība: nepērc dzīvu gaļu? Dzīvā gala bija ka-

ramie brāli.

Bet laime, ka vēl viss par labu izgriezās. Lapsa bija at-

radusi nokauto muļķi, tūdaļ atkal atdzīvinājusi un nu muļķis dze-

nas brāļiem pakal, atņem zirgu, atņem meitu un tad vēl pirmais

pārjāj pie tēva.

Tēvs loti priecājās par nagīgā muļķa pārvedumu un vairāk
neko neprasīja. Tā palika tai reizē.

Bet pēc tāda laika gudrie atkal cels naidu pret muļķi, lai

atņemtu zirgu ar meitu. Viņi pierunā tēvu, lai šos visus trīs sū-

tot mežā ogles dedzināt. Labi, tēvs mierā. Aiziet mežā — kur

tu Dieviņ! — šiem abiem blēžiem ogles ne prātā. Šie izrok dziļu

bedri, pielabina muļķi, lai skatoties bedrē, vai būs dzija diezgan,

un tad aiz muguras grūdīs šo tur iekšā. Bet līdz brāli bija at-

vēzušies, kā nu grūst, te muļķis vēl laikā pamana, labi nav, un

iesauksies: «Lapsiņa, nāc man pakal!"

Tā tai pašā acumirklī — kur gadījies, kur ne — lapsa klāt

un iebada šos pašus tur bedrē, lai nositas, ja nemāk krist. Un

nositās arī! Bet muļķis palika dzīvs un dzīvoja ar jauno sievu,

ķēniņa meitu, laimīgi. Tā lapsa esot bijusi pats Dievs.

22. A. 550. Rudzi tis Gulbenē. LP. VI, 947 (139, 3).

Vienam ķēniņam bija ļoti skaists dēls un ļoti skaista meita.

Bet vienu nakti abus bērnus nozaga viņam un nu ķēniņš par to

ieņēma tādas žēlabas prātā, ka beidzot sasirga un palika kurls.

Tāds liktenis sūrs pavisam, bet ko var darīt?
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Te pēc kāda laika kurlajam ķēniņam sapņos parādās putniņš,
sacīdams: „Manas dziesmas var tikai tavu kurlumu dziedināt,
cits nekas."

Ķēniņš, rītā pamodies, par tādu vēsti vareni priecājās. Viņš
atdošot tam pus valsti, kas šito putniņu jēgšot atrast un pārnest.

Un tūliņ daudzi daudzi posās pusvalsti nopelnīt, bet visi iz-

posās vien — nekur neaizgāja; tikai viens karavīrs saņēmās

no sirds un aizgāja tālā pasaulē putniņu meklēt.

Gāja, gāja — iegāja dziļā mežā, kur satika lielu lielu lapsu,
deviņi pēdi garumā bez astes un astoņpadsmit pēdi ar visu astes

kuplumu.

Lapsa vaicāja kara vīram: „Ko tu te meklē?"

„Ai, lapsa, kuplaste, es nāku sadabūt pagrūtas lietas. Mans

ķēniņš bēdājās, bēdājās — palika kurls un nu meklēju putniņu, tik

lielu dziedātāju, kas var kurluma slimību atdziedāt."

„Tavs nodoms teicams, sēdies tad man mugurā, es žigli, ātri

aiznesīšu tevi pilsētā, kur putniņu dabūsi. Bet ievēro labi, putniņu

ņem, sprostiņu ne; ja ņemsi sprostiņu, tad putniņš sāks dziedāt,

pilsētas ļaudis pamodīsies, sagūstīs tevi un tad klizmā tikai esi."

Labi. Kara-vīrs sēdās lapsai mugurā, lapsa žigli, ātri aiz-

skrēja līdz pilsētas vārtiem un palaida jājēju, lai nu iet.

Šis ieiet pilsētā, sagūsta putniņu, bet sprostiņš tik aplam

jauks, ka nevar atturēties, neņēmis ir to. Bet tiklīdz bija iz-

stiepis roku patlaban kā ņemt — putniņš iedziedas skaņi, iedzī-

votāji kājup un iegrūž šo cietumā.

Pēc tāda brīža atskries lapsa pie cietuma durvim un nu sit

ar asti pa durvim un rājas bez gala: kam neklausījis padomu,

kam ņēmis aizliegto sprostu! Bet beidzot, kad dusmas bija ri-

mušas, tad runāja prātīgi un pamācīja cietumnieku: „Ja rītā tevi

tiesā, tad nerunā pretim, bet atsaki visur tikai: jā, jā."
Atnāca rīts, sāka šo tiesāt par blēdi, kā nekā. bet šis tikai:

jā, jā. Neko darīt tiesātāji apnika un nosprieda tā: „Ja gādāsi

mums visskaistāko zirgu pasaulē, tad atdosim tev putniņu ar

visu sprostiņu."

„Jā, jā!" karavīrs solījās un izgāja no pilsētas.
Noiet pie lapsas, lapsa saka: „Sēdies man mugura, es žigli,

ātri aiznesīšu tevi pilsētā, kur zirgu dabūsi. Bet ievēro labi:

zirgu ņem — iemavu ne. Ja ņemsi iemavas, tad zirgs iezvieg-

sies, pilsētnieki atmodīsies, sagūstīs tevi un tad klizmā jeklūsi."
Labi. Karavīrs sēdās lapsai mugurā, lapsa žigli, ātri aiz-

skrēja līdz otras pilsētas vārtiem un palaida jājēju, lai nu iet.

Šis ieiet pilsētā, paņem zirgu; bet iemāvi tik aplam skaisti —

vienā zeltā — ka nevar atturēties, neņēmis ir tos. Bet tiklīdz

iemavus aizkāra, tie iežvadzējās, pilsētnieki kājup un iegrūž šo

cietumā.
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Pēc tāda brīža atskrien lapsa pie cietuma durvim un sit ar

asti pa durvim un rājas atkal, lai plīst: kam neklausījis padomu,
kam ņēmis aizliegtos iemavus. Bet beidzot, kad dusmas bija
rimušās, lapsa runāja prātīgi, pamācīdama: „Ja rītā tevi tiesās,
nerunā ne pušplēsta vārdiņa pretim, bet atsaki visur: jā, jā."

Atnāca rīts, sāka šo tiesāt kā blēdi, bet šis tikai: jā, jā!
Neko darīt — tiesātāji apnika un nosprieda tā: „Ja gādāsi mums

visdaiļāko meitu, kas vien tikai pasaulē, tad atdosim tev zirgu
ar visiem iemaviem."

„Jā, jā!" karavīrs solījās un izgāja no pilsētas.
Noiet pie lapsas, lapsa saka: «Šoreiz mums grūtāki par vi-

sām reizēm. Mums jāpārtiek deviņām ķēniņu zemēm un tad

tikai desmitajā_ notiksim pie visdaiļās ķēniņa meitas, ko pats

velns tura ieslēgtu un kuru viens vienādi vien sargā. Bet lai
arī būtu kā būdams, jājāj ir."

Un karavīrs sēdās lapsai mugurā un aizjāja pār deviņām

ķēniņu valstim kā vējš. Desmitajā valstī viņš nokāpa zemē un

gāja taisni un droši pie velna pēc visdaiļākās meitas. legāja —

velns apņēmis abas rokas lielā riņķī ap meitu, tā ka ne domāt

tur piekļūt Neko darīt — bija jāiesāk dumpis ar velnu. Un tā

tūliņ arī kara-vīrs izrāva zobiņu no makstim un cirta velnam, lai

ugunis šķīstu. V'ens divi — velnam rokas bija nocirstas un sā-

pēs tas pakrita gar zemi. Un kamēr šis tur sakapāts vārtījās,
karavīrs mudīgi, mudīgi paķēra meitu, lapsai mugurā un prom
kā tauriņš.

Gabalu skrējuši, lapsa sacīja tā: .Pielūko, vai nedzenas

mums pakal!"

«Nedzenas ne!" karavīrs atbildēja un jāja atkal.

Pa brītiņam lapsa atkal: «Apklausies labi, vai vēl nedzenas

mums pakal!"

«Nedzenas nē!" karavīrs atsacīja un jāja atkal.

Pa brītiņam lapsa atkal: ~Apskaties labi, vai vēl nedzenas

pakal!"
„Nu dzenas gan!" karavīrs iesaucās un līdz to izteicis,

velns arī lapsai turpat jau pie astes; bet laime — turpat ari ro-

beža jau bija. Lapsa saspērās knašāki un pārlēca robežai, bet

no tik liela lēciena pati uz vietas arī nosprāga.

Robežas malā velns žēli lūdzās, lai meita jel panākot atpakaļ

vienu vienīgu vārdiņu ar viņu vēl parunāt, bet ne meita vairs

gāja, ne karavīrs vairs laida — velnam bija jāgriežas tukšā at-

pakaļ.

„Bet ko nu ar lapsu?" karavīrs bēdājās. Izdomājas ša, iz-

domājās tā — nenieka sagudrot. Kas sprādzis, tas spradzis.
Te neviļot labs padoms tam iesitās prātā. Viņš aizgāja pie

avotiņa, iesmēla traukā tīra ūdens, ielēja lapsai ūdeni mutē —



233

un, lūk, lūk, lapsa nožāvājās vien un tad atmodās — viss labi

atkal.

Nu karavīrs no jauna leca lapsai mugurā, paņemdams meitu

sev klēpī, un ar aulekšiem vien aizjāja līdz tai pilei (pilsētai), kur

bija lepnais zirgs. Bet teitan kara-vīrs pārdomāja: vai atdot
zirga labad meitu jeb nē? Domāja, domāja — beidzot sadomāja:
ne. • Lai meita labāk kāpjot uz pils vārtiem un gaidot, kamēr

viņš jādams atpakaļ nākšot.

Labi
L

meita uzkāpa vārtos. Šis iegāja iekšā un sacīja:
~Meita pārvesta! arē, kur viņa ir — dodiet nu zirgu ar zelta ie-

maviem."

Pilsētnieki aizgāja pie meitas: kāpēc viņa tā kāpalājot, lai
nākot zemē!

„Kāpšu, kāpšu — gribēju tikai noskatīties, kā mans glābējs

aizjās — tas viss," meita atbild un nekāpj.
Neko darīt — bija jādod zirgs ar zelta iemaviem un jāgaida,

kamēr šī beigs skatīties.

Labi, iedeva zirgu. Bet kas nu par jokiem? Līdz kara-
vīrs zirgam mugurā, tā lepnais zirgs ar zelta iemaviem ierēkda-

mies paceļas gaisā kā vieglais putns un lidinās un lidinās taisni

pār pilsētas vārtiem, kur — itkā norunāts — apstājās pie mei-

tas. Bet meita veikli, ātri nu apķeras karavīram ap kaklu un

tā pa gaisu prom. Pilsētnieki noplātās vien — zirgs pagalam,
meita pagalam.

Un tā nu viņi aizjāja pie tās pils, kur putns bija. Lapsa jau
gaidīja, tā bija atsteigusies iepriekš.

Karavīrs atstāja meitu pie lapsas un pats iejāja zirgu pil-
sētā. Te esot zirgs, lai nu atdodot putnu ar visu skaisto sprostu.

Pilsētnieki neko — kas solīts, tas solīts — atdod. Karavīrs

paņēma putnu ar visu skaisto sprostu un sacīja tā: „Bet atvē-

liet man vēl vienreiz skaisto zirgu pajāt, tad redzēsit, kā viņš
labi rikšo."

Pilsētnieki mierā. Un kā karavīrs lēca zirgam mugurā,
tā pacēlās gaisā un aizlidinājās, ne ardievas nepamezdams.

Nojāja pie lapsas, pie meitas — lapsa saka: „Nu tu paņem

savu meitu zirga mugurā un steidzies ar atrasto putnu mājā pie

ķēniņa: tikai to ievēro: nejāj pa tiem vārtiem ķēniņa pilsētā, pa

kuriem todien iznāci, citādi tev nelabi klāsies."

Karavīrs šķīrās patencinādams no lapsas uu aizjāja. Pār-

jāja mājā — redz: pie pilsētas vārtiem saradušies liels pulks
augstmaņu, itkā viņu lielākā godā sagaidīdami. Karavīrs, to re-

dzēdams, cik viņu sāk godāt, priekā pavisam aizmirsa, ko lapsa

piesacījusi, un tikai drāž pa tiem pašiem vārtiem iekšā, pa kuriem
todien iznāca. Bet augstmaņi skaudībā atņēma nabaga kara-
vīram meitu, zirgu, putnu, pašu vēl nobendēja un tad lielīdamies



234

iegāja pilsētā, teikdami ķēniņam, ka to visu viņi atraduši. Bet

ķēniņš nekā nevarēja sadzirdēt — teic, cik gribi. Gan šie, blēži,

izmocījās visādi, lai nu putns dziedātu, ka ķēniņš var atdabūt

ausis, bet dari, ko gribi — ne putns dziedāja, ne zirgs zviedza,

ne meita kādu vārdu runāja un ķēniņš kurls kā kurls.

Bet pa to starpu lapsa bija dabūjusi zināt, kas ar karavīru

pie pilsētas vārtiem noticis. Viņa tūdaļ steidzās pie nokautā, sa-

lasīja labi un atdzīvināja atkaļ. Karavīrs atmodies nezināja, kā

patencināt; bet lapsa sacīja: „Par to labumu, ko tev darīju, no-

kausi mani un sadedzināsi, cita nekā nevēlos!"

Karavīrs gan tā kā negribēja to darīt, bet kad liek — jādara
ir. Un viņš nokāva lapsu un sadedzināja. Bet raug, no pelniem

izgadījās tagad lapsas vietā lepns ķēniņa dēls, sacīdams: „Es
esmu kurlā ķēniņa dēls un daiļā meita, ko tu izglābi, ir mana

māsa. Mēs abi caur tevi esam izglābti — iesim pie tēva."

legāja pilsētā pie kurlā ķēniņa — ak tu žēlīgais tētiņ! — tūliņ

putns, kara-vīru ieraudzīdams, sāk skaņi dziedāt - ķēniņš at-

dabū ausis, zirgs sāk zviegt un meita gavilēt.
Nu ķēniņš, dabūjis augstmaņu blēdību zināt, tos lika pašus

nobendēt, bet karavīram atdeva savu meitu par sievu un vēl

pusi no valsts.

23. A. 550. 516. J. Rozen tāls Priežumuižā. Brīvzemnieka

kr. LP. VI, 956 (139, 9).

Viens ķēr.iņš bijis slims. Tad viņš sūtījis savus trīs dēlus

pasaulē, sacīdams: „Eita, meklējiet man paradīzes putniņu; kad

tā putniņa dziesmu dzirdēšu, tad takpšn vesels."

Labi, dēli aizgājuši. Bet mežā gadījušies trīs krusta ceļi.

Norunājuši te izšķirties un katrs pa savu ceļu iet. Bet iekams

šķīrušies, tie iedūruši ozolā savus nažus un apņēmušies: ja kāds

ātrāk atgrieztos, tad pie šī ozola jāgaida un jāskatās, kura brāļa
nazis norūsējis. Ja nebūs ne vienam, ne otram norūsējis, tad viss

labi; bet ja būs norūsējis kādam, tad tā būšot zīme, ka viņam

svešumā nelabi klājas un ka jāsteidzas palīgā.

Un tā nu brāļi katrs pa savu ceļu iegājuši mežā. Gājuši, gā-

juši — te pie vecākā brāļa piestājies lācis, vaicādams, kurp ejot.

„Kas tev bēdas, kur man jāiet?" vecākais strupji atbildējis.
_

Lācis atkāpies no rupjā un drīzi pieglaudies atkal otram brā-

lim; bet tas tāpat atbildējis: „Kas tev bēdas, kur man jāiet?"

Nu lācis pieglaudies jaunākam brālim. Un tas bijis cits cil-

vēks. Izstāstījis lācim laipni jo laipni visu sākumu, visu gājienu.
Lācim brīnum patikusi tāda laipnība, viņš nu vairs neatkāpies no

jaunākā, bet apgādājis vēl medu un gaļu pārtikai un staigājis līdz.
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Ta nu gājuši, gājuši — te jaunākam brālim uznācis salds

miegs, viņš apgulies. Bet kamēr bijis aizmidzis, lācis liegi aiz-

nesis brāli talu, tālu un atmodinājis lepnas pils priekšā, sacīdams:

„Ej te pilī un līgsti par sulaini, Un kad izdevīgs brīdis tev ga-
dās, tad ieej tai un tai istabā, tur redzēsi vienu putniņu un daudz

krātiņu. Citi krātiņi būs no tīra zelta, tikai viens vienīgs no

koka. lesprosto putniņu taisni šai koka krātiņā un steidz mājā."

Jaunais dēls tā darījis, salīdzis par sulaini un vienu dienu,
kad kungi nebijuši mājā, iegājis tai istabā pie putniņa. Putniņš

bijis ļoti skaists un viņš domājis: „Kā nu tik skaistu vienkāršā

koka krātiņā sprostot? Labāk likšu zelta krātiņā."

Bet tiklīdz zelta krātiņu aizkāris, putniņš briesmīgi sācis

kliegt. Saskrējuši cilvēki un iemetuši ņēmēju cietumā. Puisis

nu smacis cietumā un vaimanājis: „Kur nu palikšu, kur nepalikšu
te svešumā, kaut jel mans lācis atnāktu ar padomu!"

Līdz to izteicis, lācis klāt, atplēš durvis un baras: „Vai es

tev neteicu, nelaid putniņu zelta krātiņā? Tu neklausi. Bet kad

nu kungs, pārbraukdams tevi tiesās, tad apsolies savu noziegumu

atkalpot. Teic, ka pārvedīsi viņam visskaistāko meitu pasaulē.

Viņš tūdaļ paliks mierā."

Labi. pārbraucis kungs — jaunais tā sacījis un patiesi ticis

gan vaļā. Ko nu? Itin priecīgs aizgājis pie lāča ko

nu tālāk darīt. Lācis atnesis medu un galu, paēdinājis šo un ve-

dis uz citu pusi. Bet ceļā atkal jaunajam uznācis salds miegs, un

kamēr gulējis, lācis liegi liegi aiznesis tālumā pie vēl jo lepnākas

pils, kur atmodinājis, teikdams: „Ej te pilī un līgsti par sulaini.

Un kad izdevīgs brīdis pagadās, ieej tai u_n tai istabā, tur atradīsi

daiļo meitu vienkāršās drēbēs. Ncm to pa vidu un steidz šurp."

Jaunais tā darījis, salīdzis par sulaini un vienu dienu, kad

kungi nebijuši mājā, iezadzies tai istabā, kur ieraudzījis daudz

daudz meitu zelta drēbēs, dimanta gultās, bet tās nebijušas necik

daiļas. Tikai viena vienkāršās drēbēs koka gultā bijusi tik daiļa

kā pati saule. Tūdaļ tiecies aizmigušo ņemt, bet apdomājies:

„Ko tik daiļu vedīšu tādās vienkāršās drēbēs? Te jau zelta ap-

ģērbu diezgan, novilkšu vienai no tām zelta drēbes un apģērbšu

cienīgi savu vedamo."

Labi. Bet līdz kā nu vilcis daiļai meitai zelta drēbes mu-

gurā, šī sākusi kliegt. Saskrējuši ļaudis, atkal saņēmuši šo cieti

un nodevuši savam kungam tiesāt.

Jaunajam atkal tam kungam bijis jāapsolās ātrākais zirgs uz

pasaules atvest, tad paticis vaļā. Bet tur zirgu ņemdams, gri-

bējis viņa koka sedlus pārmainīt ar dimanta sedliem,_ kas citiem

zirgiem piederējuši; bet kā ņēmis — ātrais, vienkāršais zirgs

sācis zviegt un atkal šo saņēmuši.
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Nu jaunais apsolījies tam kungam pārnest dārgāko akmini

pasaulē un tad paticis vaļā.

Tagad lācis to aiznesis pie augsta, augsta kalna un ieteicies

tur tādus vārdus
— tūdaļ kalns atvēries un nu lācis skubinājis

jauno, lai ejot kalnā, kur atradīšot dziju dziļu alu. Tās alas dibinā
būšot visādi akmiņi uz dārgiem galdiem salikti, bet viens akmins
stāvēšot uz koka galda_ — tas esot īstais — to lai ņemot un stei-

dzoties atpakaļ, jo ilgāki par stundu alā nedrīkstot uzkavēties.

Labi, jaunais iegājis alā un vistt atradis; bet viņam iekāro-

jušies tie citi akmiņi lai — sācis tikai tos arī bāzt kabatā. Te uz

vienu reizi stiprs sitiens ķēris tam galvu un iztriecis apalniski šo

no alas, tā ka palicis ārpusē bez samaņas guļam. Beidzot, kad

atžilbis, ieraudzījis: lācis tup turpat un rājas: „Nu, tu nepaklausī-

gais! ja šoreiz tevi nebūtu glābis un sitiens nebūtu izsitis laukā,
tad kalns būtu aizvēries uz mūžību un tevi apsedzis. Es labi

piesaku: ilgāki nepaliec par stundu! Ko tu dari? Tu lasi ak-

meņus. Bet lai nu paliek. Tagad steigsim atpakaļ pie tā kunga,
kam tas ātrais zirgs. Un kad ieiesi pils pagalmā, kungs jau tu-

rēs zirgu pavadā, gaidīdams tavu dārgo akmini. Bet tu neatdod

viņam akmini, izrauj pavadu no rokām, uzlēc zirgā un steidz

jāt ar visu akmini pie manis."

Jaunais tā izdarījis. Nu gājuši meitai pakal. Tur atkal tā-

pat — kungs meitu jau vedis pretim, ātro zirgu gaidīdams, bet

jaunais uzrāvis meitu zirgā un prom. Beidzot gājuši putnam

pakal. Tur atkal tāpat — izrāvis kungam zelta krātiņu no rokām

un prom.

Mājā jājot, pie ozola abi vecākie brāii vedinājuši jauno diens-

vidū un guldinājuši ārmalā uz dīķa krasta. Tiklīdz jaunais aiz-

midzis, iegrūduši viņu dīķī, noslīcinājuši, tad paņēmuši viņa man-

tas un pārgājuši pie slimā tēva, melodami, ka jaunais esot paklī-

dis. Bet kas nu noticis? Meita no bēdām palikusi slima, putniņš
no bēdām nedziedājis un tēvu, zināms, neizdziedinājis, zirgs vār-

dzis un palicis jo dienas vājāks un akmins nelaistījies ne par ko.

Tā palicis.

Bet par to starpu lācis atdzīvinājis noslīcināto un pamācījis,
lai pārejot pie tēva par nabagu. Labi, pārgājis par_ nabagu un

brāli nemaz nepazinuši. Bet tēvs brīnojies: „Kas tā par lietu?

Līdz tas nabags ienāca sētā, zirgu kopējs vēstīja: «Pārvestais

zirgs ātri, ātri nobarojās!" Kalpone atkal vēstīja: „Daila meita

nule pat piecēlās vesela!" Un sulainis vēstīja: „Akmins, ko deli

pārnesa, tagad laistās kā saule!" Tikai par putniņu vien neesmu

ziņas dabūjis. Tādēļ — kur tas nabags, vai viņš nemācēs ir tam

putniņam dziesmu uzdabūt?"
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Labi, nabags iegājis pie putniņa un ieteicies tikai tos vārdus:

„Antiņ, kur stabule?" Ak tu žēlīgs tētiņ' tūliņ putniņam mēle

vaļa un slimais tēvs uz rāviena vesels.

Bet tagad daiļā meita izstāstījusi tēvam visu, ko brāļi jau-

najam nodarījuši, un neslēpusi arī, ka šis pats nabags esot vina

jaunais dēls,

To dzirdēdams, tēvs nejauki sadusmojies un aiztriecis nelā-

gos dēlus pa pasauli, bet jaunajam atdevis daiļo meitu par sievu.

Te pēc viena gada jaunā dēla sievai piedzimis skaists, skaists

dēliņš. Un ko domāt? Te atnāks vienu dienu senākais lācis un

pavēlēs: „Cērt man savu puisēnu taisni pa vidu!"

Neko darīt — labi zin: ar to lāci joku nav — cirtīs ari, lai

cik žēl.

Bet kas ir? Līdz pārcērt — lācis palicis par staltu ķēniņa
dēlu un puisēns atkal gadījies vesels kā bijis.

Piezīme 1. Vētras pagastā K. Ansons uzrakstījis pasaku, kur teikts,
ka lācis muļķīti nesis un ka bijis jādabū tāds zirgs, kam saule pierē. Cits

līdzīgs citiem variantiem. L. P.

Piezīme 2. Jaunpilī F. T. uzrakstījis variantu, kur stāsta, ka

zelta putns bijis ķēniņa dārzā, kokā, un no koka muļķītim bijis jānoņem putns
vecā sprostā; bet šis tīkājis jauno sprostu un tad noķerts. Trešo reizi, kad

aizjājis ar melno lāci pēc ķēniņa meitas, tad abi
— lācis un mv ķītis — pa-

slēpušies ķēniņa dārzā. cerā. Ritā ķēniņa meita nākusi dārzā staigāt, muļķītis
izlēcis no cera, sagrābis ķēniņa meitu un tā ar visu laupījumu lācim mugurā
un prom. Noskrējuši pie tā ķēniņa, kam dārgais zirgs, lācis palicis pats par

ķēniņa meitu un teicis muļķītim: lai nu vedot viņu Oāci) pie ķēniņa, bet īstu

ķēniņa meitu lai piesienot pie koka, kamēr muļķītis būs zirgu izkrāpis un neīstā

ķēniņa meita (par lāci) ķēniņam aizšmaukusi. Beigas parastās. L. P.

24 A, 550. Bērman i s Brambe rģni ck ti Poga s, Hrīv zc m -

nieka kr. LP. VII, 11, 25. 1, 5.

Trešais neredzīgā tēva dēls, muļķis, pēc zelta putna jādams,

atdevis nātna ķēvi lācim apēst. Lācis to aiznesis uz pili pie

zelta putna, kas aplam jauki dziedājis, bet muļķis lācd neklausī-

jis, putnu ņemdams, aizkāris sprostu, sargi noķēruši un ķēniņš
tad licis melno vēja zirgu pārvest. Lācis aiznesis tur, šis zirgu

ņemdams, aizkar iemauktus, sargi noķer nu ķēniņš liek visskai-

stāko ķēniņa meitu atvest. Lācis aiznes muļķi pie vienas upes,

tur mazgājas trīs cekulainas pīles, muļķis skaistākai noņem ap-

ģērbu, tai jāpaliek pie muļķa. Nu lācis nes abus — ar pīli, kas

bija palikusi par meitu — pie tā ķēniņa, kam zirgs un tad pie ta,

kam zelta putns. Zirgu un putnu lācis izkrāpj ķēniņiem un tad

šķiras no muļķīša. Bet ceļā muļķītis jeniieg, gudrie brāļi to no-

kauj, lācis tad atdzīvina nokauto Pārnāk muļķis pie teva, gu-

drie melojuši, ka viņi paši meitu, putniņu un zirgu atraduši: tikai
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nelaime: putns nedzied, tēva acis nevar izdziedināt. Bet kad
šie muļķi ierauga pārnākam, tad putns dzied, tēva acis atdarās

veselas. Gudros soda.

Piezīme 1. J. Kronbergs Garlenē un Saržants Iģenē gluži tāpat at-

stāstījuši. L. P.

Piezīme 2. Pēteris Birznieks Nurmuižā arī tāpat; tikai tur vēl mi-

nēts, ka meklējamā meita atrasta pie vienas upes, kur bijusi par pārcēlāju.
Meita pārcēlusi arī muļķīti ar viņa vilku upei pāri un gribējusi muļķīti sa-

triekt, bet vilks pamācījis, lai cērtot ar zobiņu meitai pa roku, palikšot rāma.

Ta noticis. Muļķīti ar meitu tad vilks aiznes pie tā ķēniņa, kam zirgs. (LP.
VII, 11. 25, 1. 1-8.)

25. A. 550. 461. Ernsts Birznieks Dzirciemā. Jkr. 111, 14, 6.

LP. VII, li, 25, l, 2.

Dzīvoja reiz neredzīgs ķēniņš. Viņam bija trīs dēli: divi

gudri, viens muļķis. Kādu dienu ķēniņš sasauc savus dēlus un

tiem tā saka: „Visu lietu man ir papilnam: naudas, mantas, uz-

ticamu pavalstnieku un mīļu dēlu, bet vienas lietas man, kā zināt,
trūkst — man nav acu gaišuma un to arī ne par kādu naudu ne-

varu vairs atdabūt, jo neviens ārsts tās nevar dziedēt. Tagad

nu izdzirdu, ka aiz trim valstim ir princese, kas septiņas nedēļas

guļ un otras septiņas nedēļas ir nomodā. Tai princesei ir tāds

putniņš, kad tas dzied, tad neredzīgie, kas viņa balsi dzird, pa-
liek redzīgi. Bet princese putniņu nevienam ne rāda, ne dod,
ne ļauj klausīties viua dziesmās. Tādēļ nu vajadzētu putniņu
slepus nozagt, bet tas arī būs loti grūts darbs, jo princesi līdz ar

putniņu cieti apsargā un visi, kas viņai grib tuvoties, tiek no-

kauti. Savas cerības es nu lieku uz jums, saviem dēliem, un

droši ticu, ka to izdarīsit. Jūs, man: abi vecākie dēli, ņemat zir-

gus, ņemat naudu, cik tikai vajaga, un dodaties ceļā. Jūsu jau-
nākais brālis, kā tāds pamttlķītis, paliks pie manis mājās. Pēc

trim gadiem jūs gaidīšu atpakaļ."

Abi vecākie dēli piaņem krietnus zirgus, sagrābj maisiem nau-

das un dodas ceļā. Abi jāj un kur tik krogs, tur iekšā dzert, kur

tik krogs, tur iekšā dzert. Ceļā viņi satiek vecu vīriņu ar garu,

baUu bārdu. Tas prasa: „Dēli, uz kurieni jāsit?"

Abi ķēniņa dēli dusmīgi: tāds vecs vīrelis, ceļa gājējs, var

mūs saukt par dēliem un mums noprasīt ceļu! „Kas tavam de-

gunam gar to daļas?" šie atteic. „Kad tev kāds par to prasa, saki,

ka tu nezini!"

Abi jāj atkal tālāk, pa krogiem dzerdami. Paiet trīs gadi, paiet

četri, pieci, seši, bet no abiem dēliem vel ne vests. Keniņš vien-

mēr bēdājās: „Mani mīļie dēli, kāds gals jums gan manis deļ bija

jāņem, princeses sargi, vecā tēva dēļ, jūs nokāva. Nu tik man
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vel ir viens dels, šis muļķītis, ko lai ar to iesaku? Butu jel kads,
kas man atnestu skaidras ziņas par manu dēlu nāvi!"

Muļķītim tēva bēdas iet loti pie sirds. Viņš izlūdzās vien-

reiz, otrreiz, lai laiž v>ņu raudzīt, kur brāļi palikuši. Bet tēvs ik-

reizes atsaka: „Tādas domas tu liec pie malas! Kur tu, tāds

muļķītis? Tu redzi, kad jau brāļiem nelaimējās, tu netiktu ne

piecus soļus aiz mājām."

Muļķītis tik lūdz, kā lūdz. Beidzot arī tēvs saka: „Manis dēļ

jau vari jāt, man jau tevis ne vajaga. Tikai nedomā ņemt labu

zirgu un naudu — tik jau tu tāli netiksi."

Muļķītis priecīgs, ka nu reiz taču dabūjis atļauju, paņem vecu,

vecu zirdziņu un jāj projām. Ceļā viņš sastop vecu vīriņu ar

garu, baltu bārdu. Vecītis prasa: „Kur tu dēliņ, jāsi?"

Muļķītis izstāsta visu smalki: tā un tā — tēvs esot neredzīgs,
aiz trim valstīm princesei putniņš, ar putniņa dziesmām varot

viņu izdziedēt. Abi gudrie brāļi jau priekš sešiem gadiem aiz-

jājuši pēc putniņa, bet vēl neesot atpakaļ. Tēvs nu gribot zināt,

kur viņa abi dēli palikuši, viņam tagad jājājot tos meklēt.

Vecītis viņam iedod diega kamoliņu un saka: „Tai krogū, kur

tu gulēsi pa nakti, neielaidies ne ar vienu, un atpakaļ nākot, ne-

pērc dzīvu gaļu. Šis kamoliņš tev rādīs, kad tu varēsi iet pie

princeses. Kad kamoliņš tev tek pa priekšu, tad nebaidies, tad

ir labākais laiks, neviens sargs tevi neredzēs un princese pati

gulēs."

Muļķītis patencināja, saņēma kamoliņu un jāja tālāk. Veļa

vakarā viņš nojāj pie kroga un paliek tur par nakti. Krodzinieks

viņu grib piedabūt, lai dzer un spēlē kārtis, bet muļķītis ar viņu

neielaižas.

Otrā rītā viņš jāj tālāki un pēc laba laika laimīgi nonāk pie

princeses, kur gar pili visgarām nostādīti sargi. Muļķītis noliek

mežmalā kamoliņu zemē un gaida, kamēr tas sāks kustēties. Viņš

ga; da, gaida līdz pat vakaram, visu nakti caur, bet kamoliņš ka

nolikts, tā paliek.
Otrā rītā kamoliņš sāk drusku kustēties_ no vienas puses uz

otru, kamēr sāk ritēt uz priekšu. Muļķītis tūliņ pa pedam pakaļ.

Kamoliņš veļas taisni sargiem cauri uz pili, muļķītis uz pedam

pakaļ: neviens sargs viņu ne redz, ne mana. Kamoliņš rit viņam

pa priekšu pilī — viņš pakaļ.

Viņš redz. ka princese guļ; viņa ir tik skaista, tik skaista,

kā pavasara saulīte: piere ievas ziedu baltuma, vaidziņi rožu sār-

tumā, lūpiņas asins sarkanumā. Muļķītis nenociešas un liekas

princesei blakām un aizmirst putnu, aizmirst tevu, brāļus, aiz-

mirst sevi pašu. Bet kamoliņš nedod viņam miera: tas skraida,

skraida gar gultu, kamēr sāk lēkt gulta iekša. Nu muļķītis at-
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jaušas, paķer putnu, novelk princesei gredzenu un skrej kamoli-

ņam pakal, ko tik knapi var panākt.
Tikko viņš ārā, kad pilī saceļas troksnis. Princese atmodu-

sies un dzenā, kas pie viņas bijis un nozadzis putnu, gredzenu un

pie viņas gulējis?

Muļķītis paķer kamoliņu, uzlec zirgam mugurā un jāj, cik ātri

vien var, uz mājām. Vakarā viņš nonāk atkal krogu un guļ pa
nakti. Krodzinieks viņu uzvedina atkal kārtis spēlēt. Muļķītis

tagad tik laimīgs, ka nevar atteikties, sāk spēlēt. Bet šodien

viņam visur laime, arī kārtīs. Viņš jau krodziniekam atņēmis
veselu kaudzi zelta. Kad tā iet uz priekšu ,tad pēc stundas viņš
ir bagāts, bet kamoliņš sāk spārdīties pa kabatu, nejauj viņam
vairāk spēlēt. Muļķītis noliek kārtis un saka, ka nu esot diez-

gan. Krodzinieks gan pavisam zils no dusmām, bet neko nevar

darīt.

Muļķītis izgulējies, grib otrā rītā agri jāt tūliņ uz mājām.
Bet te viņš aiz dārza žoga redz divus pie ķerrām pieķēdētus vī-

rus zemi dzenam. Pie krodzinieka apjautājies, kas tie esot, viņš

izdzird, ka tie viņam palikuši parādā un viņš tos paturējis par

vergiem. Muļķītim iežēlojas par nabadziņiem un viņš tos Iz-

pērk. Bet kādi nu viņam prieki un brīnumi, kad izpirktos pazīst
savus abus vecākos brāļus.

Visi trīs nu iet reizē pie tēva uz mājāļn. Ceļā viņi apmetas
mežmalā uz diendusu. Tikko muļķītis aizmidzis, abi brāli klāt,

nosit viņu, paņem brīnuma putnu un dodas uz mājām. Tēvs no

priekiem nezin, ko darīt, kā abus gudros brāļus cildināt un nožēlo,

ka laidis muļķīti. „Tas varbūt būs kādā purvā iekūlies un vairs

nepārnāks. Vai tāds zin, kur viņš kāju liek, kur iet!" brāli vēl

tēvam saka no savas puses.

Ķēniņam nu putns gan ir, bet tas acu gaišumu tomēr vēl ne-

var atdabūt: putns nedzied. Gan izdarās, izmēģinās visādi, bet

kā nedzied, tā nedzied. Ķēniņš kā bijis, tā paliek neredzīgs.

Nosistais muļķa brālis guļ mežmalā. Iznāk ķirzaka no čakš-

ņiem un tik ilgi ložņā gar gulētāju, kamēr sāk līst tam mutē iekšā.

Ķirzaka ielien, izlien, ielien, izlien, tā trīs reiz un tad aiziet prom.

Muļķītis sāk kustēties, staipīties, žāvāties, kamēr ceļas augšā un

iet arī uz māju pusi. Mājās neviens viņu vairs nepazīst.

Muļķītis salīgst pie sava tēva par zirgu kopēju un dabū par

algu mazu plušķīti, kumeliņu. Tā nu muļķītis tur, neviena ne-

pazīts, sadzīvo apaļus septiņus gadus. Viņa kumeliņš izaudzis

par lielu, staltu zirgu; visā stallī viņam nav neviena pretinieka,

ne izskatā, ne skriešanā.

Tikko septiņi gadi apkārt, atnāk ziņa, ka tam jāiet aiz trim

valstim pie princeses, kas nozadzis viņas putnu. Abi vecākie
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brāļi ņem putnu, iet prom un top ielaisti pie princeses. Šī viņiem
prasa: „Ko jūs bez purna vēl paņēmāt?"

Gudrie brāļi nezin ko atteikt; putns arī stāv sačurinājies, ne-

dzied. Princese liek viņiem nocirst kaklus. Tagad nāk muļķītis

un to ielaiž pie princeses. Putns tam tūliņ pretim un dzied. Prin-

cese prasa: ~Ko tu vēl bez putna paņēmi?"
Vēl es paņēmu gredzenu; un tas arī ir mans, kas tev tur

blakām sēž," muļķītis rāda uz princeses seši gadi veco dēlēnu.

Princese priecīga, ka atradusi dēla tēvu, izrīko kāzas un

apprec muļķīti.
Pēc kāzām nu viņi ies apmeklēt neredzīgo ķēniņu. Ceļā do-

doties, princese paņem līdz maizes kukuli, ko nekad nevar ap-

ēst, ūdens krūzi, ko nekad nevar izdzert un zobenu, ar ko var

visus apkaut. Viņa saka: „Kas var zināt, kas mums ceļā var

uzbrukt? Tagad esam droši pret badu, slāpēm un ienaidniekiem."

Pirmo valsti cauri ejot, viņi to atrod beidzamajā postā: ne-

izsakāms bads valstij uzbrucis, nevienam nav ne drupatiņas mai-

zes, ļaudis tikko vēl dzīvi. Princese ar muļķīti sāk nu griezt no

sava kukuļa, ko nevar noēst, un dala visiem maizi. Ļaudis atkal

atspirgst un no pateicības ievēl viņus par valdniekiem.

Otrā valstī maizes būtu diezgan, bet te atkal ūdens bads:

lietus ilgus gadus nav lijis un viss ūdens izsīcis. Princese ar muļ-

ķīti sāk liet no savas neizsmeļamās krūzes ūdeni un dzirdīt iz-

slāpušos. Šie no pateicības ievēl viņus par saviem valdniekiem.

Trešā valstī viņi atrod visus ļaudis ļoti izbijušos: stiprais

ienaidnieks apkāvis visu viņa kara spēku um nu nāk patlaban ap-

kaut arī visus ļaudis. Princese iedod muļķītim zobenu, ar ko

visus var apkaut; šis stājas ienaidniekiem pretim un apkauj visus.

Ļaudis no pateicības nezin, ko viņiem darīt, un ievēl tos par sav-

viem valdniekiem.

Slava par labsirdīgo ķēniņa pāri iet viņiem pa priekšu. Ve-

cais, neredzīgais ķēniņš, izdzirdīs par savu vecāko dēlu bēdīgo

likteni un muļķīša laimi, nāk tiem pretī raudādams. Putns sak

dziedāt un neredzīgais ķēniņš atdabūn savu acu gaišumu. Viņš

atdod dēlam visu savu valsti, gribēdams savas vecuma dienas pa-

vadīt mierā.

Muļķītis nu savieno visas piecas valstis par vienu un ir liels

un varens valdnieks.

26. A. 461. 551. 550. V i \ķ er v Kārlis Dobeln ic ko s. Jkr. V. 28, 4.

LP. VII, 11. 25, 5, 1.

Kādam tēvam bija trīs dēli: vecākais un vidējais gudri, jau-
nākais muļķis. Tēvs saslima un labdari nevarēja viņu vairs iz-
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dziedināt. Te tēvs sapņoja trīs naktis no vietas un katru nakti

trīs reizes, ka aiz deviņām valstīm esot liels mežs, mežā maza

mājiņa, ko apsargājot visādi zvēri. Mājiņā esot zelta gailis, un

ja šo viņš apēstu, tad izveseļotos. Tēvs stāstīja dēliem dīvaino

sapni un šie apgalvoja, ka tas tiešām tā būšot; jo citādi nebūtu

sapnis tik daudz reižu atkārtojies.. Tēvs bija tais pašās domās

un sūtīja vecāko dēlu pēc zelta gailīša. ledeva tam brangu zirgu
ko jāt un krietnu naudas zutni, lai garā ceļā nebūtu jācieš trū-

kums.

Pagāja divi gadi no tā laika, ka dēls bija aizgājis pēc zelta

gailīša un nebija vairs pārradies. Tēvs nu sūtīja vidējo dēlu pēc
zelta gailīša. ledeva tam arī brangu kumeliņu ko jāt un daudz

naudas. Pagāja atkal divi gadi, bet nepārnāca neviens no dēliem.

Jaunākais dēls nu lūdza tēvu, lai viņu laižot pēc zelta gai-

līša, varbūt viņam laimēšoties to dabūt. Tēvs nelaida dēlu, sa-

cīdams: „Kad gudrie dēli nevarēja dabūt zelta gailīša, ko tad tu.

muļķīti, izdarīsi?"

Bet dēls nerima lūgties, kamēr tēvs pielaidās un viņu arī

laida pēc zelta gailīša. ledeva tam nātnu ķēvīti un trīs pimberi

ceļa naudas. Muļķītis jāja. jāja — tam pietrūka ceļa naudas un

nu bija jāgavē. Te izdzirda viņš prieka vēsti,ka tai valstī, kurā

bija iejājis, varot ēsties iet ar ķēniņa meitu. Ja viņš noēdot meitu,

tad iegūstot to par sievu, ja ne, tad jāpaliekot par vergu ķēniņam.

Muļķītis domā: „Mani jau pats nelabais nenoēdīs!"

Labi. Pataisa gardu ēdienu, muļķis un meita sāk ēst. Iz-

tukšo pirmo bļodu, princese grib iet ieliet ēdienu; bet muļķis viņu

attura, sacīdams: „Jums jau neklājas liet, lai lej sulaiņi."
Sulainis ielej. Nebija abi ne pusbļodas iztukšojuši, kad ķē-

niņa meita jau apstājās ēst un atzīstas par pārspētu.
Ar citiem ēdējiem ķēniņš bija izdarījis blēdību. Viņam bija

trīs meitas, visas trīs uz mata vienādas. Kad pirmā meita iz-

tukšoja bļodu, tā gāja smelt un tai brīdī slepeni pārmainījās ar

otru māsu, šī atkal ar trešo māsu.

Ķēniņš nu deva muļķim pusi no valsts un meitu par sievu,

bet viņš atlūdzās, teikdams, esot jāmeklē, līdzeklis, ar ko tēvu iz-

dziedināt; lai aizsūtot tēvam trīs vezumus zelta un sudraba, tad

jau pietikšot. Dabūjis zināt, ka starp ķēniņa vergiem ir arī viņa

brāļi, kas nebija noēduši ķēniņa meitas, muļķis lūdzās ķēniņam,
lai viņus atsvabinot un pārlaižot mājās ar apsolīto zeltu un su-

drabu. Ķēniņš izpildīja lūgumu.

Muļķis paņēma labot tiesu naudas un jāja atkal pēc zelta gai-
līša. Beidzot sasniedza muļķis lielo mežu, bet nevarēja uziet

mājiņas, lai gan cītīgi tās meklēja. Tā meklējot, tas satika mazu.

mazu vīriņu ar garu, baltu bārdu. Tam izstāstīja muļķis savas

bēdas un lūdza, vai nevarot parādīt ceļu uz mazo mājiņu. Vecī-
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tis, paradījis ceļu 'tiz mājiņu, sacīja: „Neej tagad tūliņ mājiņā
nogaidi pusdienas laiku, kur visi zvēri gulēs, un tu varēsi ie-

šmaukties nepamanīts; bet nepaliec ilgi, zvēri uzmodīsies un tad

nevarēsi agrāki ārā tikt, kā tikai otrā dienā ap pusdienas laiku."

Muļķis pateicās sirsnīgi par padomu un jāja priecīgi uz mājiņu
Mājiņas tuvuma nokāpa no ķēvītes, sapina un laida to zālē ga-

nīties. Pienāca pusdienas laiks. Zvēri sagula. Muļķis iegāja mā-

jiņā, kur bija daudz istabiņu. legājis vienā istabiņā, atrada uz

galda maizes klaipu. Pacēlis maizes klaipu, viņš lasa: „Ja kur

nav audzis uz jauka septiņi gadi ne labības grauds, tad, lai atkal

augtu labība, jāiedrupina no maizes klaipa kādas drusciņas lauka
stūrītī."

Otrā istabiņā tas atrod buteli pilnu ar ūdeni. Apakš buteles

bija rakstīts: „Kur septiņi gadi nav bijis ne ūdens pilītes, tur, lai

rastos ūdens, jāielej kādā akā drusku no šīs buteles."

Trešā istabiņā tas atrada zelta gailīti. Muļķis izgāja visas

istabiņas un redzēja daudz brīnuma lietu. Pašā beidzamā ista-

biņā ieejot tas palika stāvot kā apburts. Zelta sienas tur mirdzēja
un laistījās visādās krāsās, tā ka viņam apžiba acis. Nekad tas

nebija redzējis tāda spožuma, tāda greznuma. Bet vēl vairāk tas

izbrīnījās, ieraudzījis pie galda sēžam daiļu jaunavu. Jaunava

viņu laipni uzaicināja piesēsties, teikdama, ka tai reti gadoties
ar cilvēkiem satikties. Muļķis paklausīja uzaicinājumam un piesē-
dās. Triecot pārgāja laiks ātri. Metās jau vakars, muļķis nu tik

atģidās, ka jāiet; bet nu bija jau par vēlu. bija jau sacēlušies

zvēri. Muļķis palika mājiņā pa nakti. No rīta šķiroties, jaunava
tam uzmauca pirkstā savu dimanta gredzenu. Iziedams viņš pa-

ņēma gailīti, buteli un maizes klaipu, uzlēca ķēvītei mugurā, devās

taisni uz mājām.
Jādams, tas nonāca kādā valstī, kur bija visi ļaudis tērpušies

sēru drēbēs. Viņš prasīja ļaudim: kāpēc šie sērojot? Tie atbil-

dēja, ka septiņi gadi nav uzaugusi labība, jāpārtiekot no koku

saknēm, lapām un zālēm. Ja kāds varētu atdot zemei audzelību,

tas dabūtu ķēniņa daiļāko princesi par sievu un vēl pus valsti.

Muļķis aizgāja pie ķēniņa un teicās atdot zemei audzelību. Labi!

Viņš atdeva ar maizes klaipu audzelību, bet princesi ar pusvalsti

neņēma, aizbildinādamies, ka jāsteidzoties pie tēva. „Aizsūtiet
manam tēvam trīs vezumi zelta un sudraba, tad jau pietiks."

Pateicis, kur tēvs dzīvo, tas jāja projām. Jādams, iejāja at-

kal kādā valstī, kur ļaudis bija tērpušies sēru drēbēs, viņš pra-

sīja: kāpēc šie sērojot?

„Kā lai nesērojam?" atbildēja ļaudis, „septiņi gadi mums nav

bijis ne lietus pilītes. Kas varētu apgādāt, ka ūdens ir atkal visas

upēs, ezeros un akās, tam ķēniņš dotu savu skaistāko princesi

par sievu un vēl pusi no valsts."
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Muļķis nogāja pie ķēniņa, iepilināja no buteles akā, tūliņ vi-

sos ezeros, upes un akas bija ūdens papilnam. Ķēniņš gribēja
muļķītim dot apsolīto algu.bet tas aizbildinājās, kā agrāk, un

sacīja: „Aizsutiet manam tēvam trīs vezumi zelta, trīs vezumi
sudraba, tad jau pietiks."

Pateicis, kur tēvs dzīvo, tas aizgāja projām, tiešām uz mā-

jam. Tēvu gan atrada vēl dzīvu, bet jau tuvu miršanai. Apēdis
gailīti, tas ātri atspirga. Muļķis no saviem piedzīvojumiem daudz

nekā nestāstīja brāļiem, strādāja pa vecam, kā bija strādājis. Bet

brāļi viņu muļķoja, kā agrāk, tā arī tagad.

Otrā gadā jaunavai tur mājiņā piedzima dēls. Tas auga

spirgts un vesels kā rutks. Septiņus gadus vecs būdams, tas prasa

mātei: „Mcm, kur tad mūsu tēte. Vai tad man tētes nav?"

Māte nosarkst un pasmejas par mazo gudrenieku. Bet kad

puisēns arvienu prasa pēc tēva, tad māte saka vienu dienu: „Nu.

dēliņ, rītu iesim meklēt tēti."

No rīta, savas lietas līdzi paņemdama, tā atstāj ar dēliņu mazo

mājiņu. Visi zvēri iet viņai līdzi. Nonāk kādā valstī, redz jau-

nava sešus vezumus ar zeltu un sudrabu. Prasa ļaudim: „Kur tik

daudz vedīs?"

Šie stāsta par labdari, kas darījis viņu laukus audzelīgus —

ka vedot zeltu un sudrabu tam par atmaksu. Jaunava noskārst,

ka labdaris tas pats jauneklis, kas reizi viņu apmeklējis, jo maizes

klaipa trūka istabā, kad viņš bija aizgājis. Viņa piebiedrojās ceļi-

niekiem, zelta vedējiem, un visi iet vienu ceļu. ledami tie nonāk

citā galvas pilsētā, kur arī redz piekrautus sešus vezumus ar zeltu

un sudrabu. Ceļinieki nu sabiedrojas arī ar šiem vedējiem un

dodas garā rindā uz priekšu. Nonākuši pie muļķa tēva dzimtenes,
tie sūta vēstnešus pēc dēla. Atnāk vecākais dēls. Puika to no

tālienes ieraudzījis, saka uz mātes: „Mcm, tas kas tur nāk, tas

nav mūsu tēte."

Kad vecākais dēls pienāk klāt, zvēri to sakampj un saplēš.

Nu sūta citus vēstnešus pēc dēla. Atnāk vidējais dēls, bet tam

klājas tāpat kā vecākajam. Sūta trešos vēstnešus pēc dēla. Nu

nāk jaunākais. Puisēns, jau no tālienes viņu ieraudzījis, iesaucas:

„Mcm, metu, re, kur nāk mūsu tēte!"

Kad viņš pienāk, zvēri tam laiza rokas. Jaunava viņu pa-

zīst no sava gredzena, ko pirkstā uzspraudusi. Jaunava viņu ap-

kampj priecīgi, ne viens, ne otrs aiz prieka nevar runāt. Ilgi ne-

gaidīja uz kāzām. Tā viņi nu nodzīvoja visu savu mūžu laimīgi.
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27. A. 550. 301. Skolnieks St. Vālei nis no Donata, Rēzek-

nes apr., Birzsalu pag.

Vīnā zemes styureitī dzeivuoja ļūti boguots kungs. Šam kun-

gam beja treis dāli: vacuokū dālu saucja par Juziku, vvduskū

par Baņuku un jaunuokū par Juoneiti vai palnuruškeiti. Šam

kungam beja ari lūti lels duorzs, pašā duorzā vydā beja uabul-
neica ar zalta uobūlim. Vīnu nakti nazkas beja nūzadzis vīnu

uo'būli, uni tai suoka zagt kotru nakti pa vīnam uobūlam. Tavs,

radzādams, ka izzags vysus uobūlus, teicja sovim dālim, lai jī

sorguotu uobūlus.

Pyrmū nakti aizguoja vacuokais dāls Juziks. Beidamīs, ka

pošu var nakts laikā nūnest zaglis, jis īleida pašelī un puorgulēja.
Reitā atguojis, suoka stuostēt, ka nebej s nikuo, bet vīns uobūls

vēl beja nūzogts.

Utrā naktī guoja sorguot uobūlus Bauuka. Taipat īleids pašelī,

puorgulēja, reitā atguojis uz ustobu, stuostēja, ka nikuo naredzējis,
bet uobūļs otkon beja nūzogts.

Tagad daguoja īt Juoneišam, jaunuokajam dālam. Juoneits,

aizguojis uz uobulueicu, kurā beja zalta uobūli, īzasēdīs, gaidēja,
kad atskrīs zaglis. Pēc kaida laiciņa uz uobūla nūzamete putyns

ar cīši spūžom spolvom. Juoneits, caur zorim pazasnēdzis, kēre

putnam aiz astes, putvns lelā uotrumā dēvēs prūjom. Juoneits

atvilcis stūpa lūku, laide bultu putnam pakal; putyns gan īzačērce,

bet aizkrēja prūjom. Kad Juoneits putnam beja kērīs aiz astes,

beja jam izruovis vīnu spolvu, kas speidēja kai zalts.

Reitā Juoneits paruodēja spolvu un izstuostēja par putnu.

Visi bruoli un tāvs aizguoja apsavērt pi uobujneicas, varbyut kaut

kur ir nūkrit's. Putna gon nabeja, bet gara ašņa streipeite stīpēs

pa zemi, jo Juoneits ar bultu beja truopējis.

Visi) treis bruoli sarunuoja pa ašņa tecējumu\īt leidz tai

vītai, kur dzeivuoja putyns. Visi treis guoja i guoja pa ašņa te-

cējumu, cikom beiguos pīguoja pi kaidas olas, kurai nabeja sa-

radzams dybyns. Pi olas ašņa stidzeņa uūzabeidzja un labi beja

zynuoms, ka putyns ir īskrējis olā. Bruoli suoka runuot par

leišonu olā, bet paši nagribēja, tikai syutēja Juoneiti. Juoneits

beja ar mīru, pavēlēja bruolim, lai tikai daboj garas auklas, ar

kū īlaist olā. Nu laužu salasēja pa vierves gobolom, tad vysas

jūstas, ar vuordu sokūt, kū vīn varēja, tu jeme. Beiguos vysus

sasēja kūpā un vierve izguoja septeņas jyudzes gara. Atguoja

pi olas bruoli, pīsēja vīnā golā Juoneiti un gribēja laist, bet Juoneits

viņim pīsacēja: „Jo dzierdēsit un redzēsit, ka vierve stypri kust,

tad raunīt uorā!"

Bruoli beja ar mīru, apsajēme kaut cik Juoneiša gaidet.

Juoneits leidza beja pajēmis tik lūku, ar kū saut, un bultu ku-
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leiti. Bruoļi pa vīgleņam laide un laide, kamēr salaide vysu

viervi.

Juoneits olas apakšā īraudzēja taidu pat zemi, kai olas viersā.

Leidz zemei tik tryuka kaidu sešu ūlekšu un Juoneits tū gaba-
leņi nūlēce zemē, bet nasasasyta. Juoneits. viervi atstuojis, bultu

īlicis lūkā dēvēs uz prīšku. Laužu nabeja nikur saradzams, tik

pa gaisu breižim skrēja kaids malns krauklis čārkdams. Juoneits,

nazynuodams ceļam gola, tik guoja uz prīšku. Pēc loba laika

īšonas Juoneits jau beja pavysam pīkusis un gribēja atsapvust,

bet krvumeņu molā īraudzēja mozu uštobeņū. Nīkuo nadūmuo-

dams, tyuleņ dēvēs uz šū ustobeņu. Ustobeua beja tukša, nabeja
nivīna cylvāka. Juoneits, lūti nūguris, atsastīpe gu'lteņa, kura

stuovēja turpat pi sīnas. Pēc kaida laiciņa izdzierda brīsmeigu
trūksni. Ustobas durovas atsavēra un īskrēja ustobā rogona ar

trejom golvom. Iraudzējusja Juoneiti. skrēja kai apreibusja viersā.

Storp Juoneiti un rogonu izzacēla šausmeiga kaušonuos. Bei-

dzāt rogona kryta pi taida moza kubuļeņa dzert yudini, padzā-

rusja otkon suoka kautīs. Juoneits redzēja, ka rogona palyka
daudz stypruoka, kai padzēre. Nikuo nadūmuodams, Juoneits

ari lykuos dzert pi to pat kubuļeņa. Labi pīvilcis šuo yudiņa,

jyutos desmit reižu stypruoks un otkon suoka ar rogonu kautīs.

Rogona ar vīnu palyka vuojuoka, un beiguos Juoneits jau ro-

gonai nūsyta div golvas, tikai palyka vīna golva. Rogona, ra-

dzādama, ka jau īt beigas, suoka tad prasēt, lai palaiž vaļā.
Juoneits rogonas prasējumu paklausēja, bet uz taida leiguma, ka

rogonai vyss juoizstuosta par šū zemi, kas un kur atsarūn, un

kur tatsarūn zalta putvns. Rogona kaut nagribēja nikuo Juonei-

šam stuostēt, bet radzādama, ka nuove kluotu, suoka vysu iz-

skaidruot. Kad Juoneišam vysu beja izstuostējusja, Juoneits

nūsyta ari pēdejū rogonas golvu. Pilējis tuo spēceiguo yudiņa

butelī, laidēs īt uz tū vītu, kur rogona beja stuostējusja. Kad

puorguojis beja kaidas treis jyudzes, pareiz pēc rogonas nū-

stuosta stuovēja lela muiža. Juoneits, drūsuma dēj izdzēris

drusku spēceiguo yudiņa, pajēmis lūku rūkā. guoja vydā muižā

Lūti skaista muoja beja, nu zailta un duorgakmeņu istaiseita, un

vysopkuort ap muoju milzeigs duorzs Juoneits tikkū beja pī-

guojis pi muojas durovu, kai bultas uotrumā nu butkeņes dēvēs

lels suns viersā. Juoneits, uotri lūku atvilcis, īlaide bultu suņam

vādarā. Suns kryzdams uz zemes suoka brīsmeigi kaukt, tai

ka vyss duorzs skanēja, kai nu lelu Mišu saušonas. Juoneits

tikkū gribēja attaisēt durovas un īt ustobā, kai nu zemes iz-

skrēja šausmeigs nazvērs, kuram puse beja cylv_āka, puse lūpa.

Pīskrējis pi Juoneiša, jis gribēja ar vīnu iecīni sev zam

kuojom palaist un sameidēt uz vītas, bet tys jam naizzadevja.
Juoneits nazvēri atsvta atpakaļ un īzasuoka storp obējim plē-
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šonuos. Pēc kaida laika ar nazvēri kaunūtis, Juoneits beja pī-
kus's un ar na mozuok nazvērs. Atsapyutuši otkon suoka kau-

tīs, tai ka nazvēram putas skrēja par muti, kai trokajam suņam.

Juoneits, izruovis spalva yudini, īdzēre un otkon piesēs ar šū

vysleluokū muižas sorgu, kurs beja izstateits rogonai, lai ap-

sorgoj muižu, kab kas naīklyutu. Beidzūt nazvērs suoka pra-
sētīs: „Atlaid mana tik dzeivu, draugs, es tevi īlaisšu ustobā,
tik maņ ir juodaboj atslāgs, lai atslāgtu durovos."

Juoneits pats mēginuoja attaisēt, bet tys nabeja i īdūmo-

jams. Juoneits redzādams, ka nikuo naizīs, uzklīdze uz nazvēra:

„Ej dreižuok, atnes atslāgus un attaisi durovos, jo na — uz

vītas nūbeigšu."
Nazvērs kai troks īzanese pogrobā, nu kura beja izskrējis.

Pēc kaidu treju acumierkļu otkon nazvērs izskrēja nu tuos pat
vītas un skrēja uz Juoneiša ar milzeigu dzelža vāzu viersā.

Juoneits apsasvīdīs nūkēre aiz vāzas gola. Nazvērs nu mutes

suoka spļaut uz Juoneiti guns pykus, bet Juoneits, turādams aiz

vāzas vīna gola, jū ar stypru spīdīni atsyta nu sevis, tai ka guns
na varēja Juoneiša sasnēgt. Juoneits, uotri izruovis dzelža vāzdu,
suoka vilteigū nazvēri šaustēt, tai ka tys lūcējuos kai ciuška.

Juoneits, apsasvīdīs pi duru ar taidu spāku, īvylka duru klindžus.

ka tī uz reizes sabruka. Nazvēri jis suoka sist bez žēlesteibas,

lai napalaistu dzeivu.

Nazvērs, kryzdams uz zmes, ar pēdējā spāku vēl uzsvilpa

un tur pat nadzeivs nūkryta uz zemes, bet tamā laikā izskrēja

otkon cyts nazvērs, bet šam Juoneits apsasvīdīs īlaide ar 'ūku

bultu kryutīs un nazvērs nu reizes nūzaguozja uz zemes. Juo-

neits attaisēja durovas un īguoja ustobā. Ustobā uz sāla Juoneits

īraudzēja, ļūti skaistu meitiņu ar adēkli rūkā. Juoneits, meitiņu

apsasveicynuojis ar Jobudīnu, nūsāda uz sūla. Meitiņa pīzatryuka

lūti prīceiga, bet nūzabeidusja, beiguos suoka runuot: „Vai,

draugs, kur tu te tyki nu tuos meiluos zemeites? Bēdz prūjom,

atskrīs rogona ar deveņom golvom un apēss tevi."

Juoneits suoka meitiņu mīrynuot. Napaguoja nicik ilgs lai-

ceņš, kad izdzierda brīsmeigu šalcūni, beiguos īskrēja ustobā

rogona ar deveņom golvom. īraudzējusja Juoneiti, kai bcz-

prouteiga dēvēs viersā. Izasuoka brīsmeiga kaušonuos. Juo-

neits, izvilcis stypruo yudiņa buteli un īvilcis kaidu puori mutfu,

kovuos otkon. Pēc kaidu treyu stundju laika kaušonuos, jau

rogonai uz placim tik treis golvas stuovēja. Juoneits. izdzēris

vēl yudiņa, kovuos tuoļuok, kamār ragonai jau nivīnas golvas

nabeja uz placim. Juoneits pēc lelas kaušonuos ņūkryta uz ze-

mes kad bez samaņas, tikai par laiku īraudzēja, ka meitiņa kluot

sēdēja ar yudiņa konnu. un gauži rauduoja. Kad Juoneits piza-

cēla kuojuos, šei meitiņa nu pricas nazynuoja kū darēt. Juoneits
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suokia nu meitiņas izvaicuot par ragonom, par muižu, par zalta

putnu un par pošu meitiņu. Meitiņa suoka Juoneišam izstuostēt:

„Es dzeivuoju uz tuos pat zemes, kur tu, un beju ķēniņa meita,
mani sauc vuordā Mareite. Reizi atrodu sovā ustobā uz golda zei-

meiti, kurā beja aizruodeits, ka es asu pasaulī vysskaistuokuo,

tuopēc man vajagūt aizīt mežā uz kaidu vītu. Kad uz nūruo-

deitu vītu beju aizguojusja, mani kai vātra nazkaida caur olu

īruovja šeit apakš zemes un atnesja uz šū muižu. Es jau seši

godi kolpuoju rogonai. Šeit tikai veida divas rogonas: treju
golvu un deveņu goivu. Kod juos ir apsystas, tod mes asam

valdinīki. Zalta putyus atsarūņ 'tepat, un rogona laide jū zalta

uobūlu zogttt."
Mareite laidēs un aizguoja pēc putna, kuru pēc moža lai-

ceņa atnesja. Juoneits izstuostēja ari Mareitei sovu vysu pa-

guotni, par kū Mareite palyka vēļ prīceiguoka. Juoneits bei-

guos, pazavērīs uz Mareites žēlaigom acim, teicja: „Voi byusi

man par vysas dzeives draudzeni?"

Mareite ar prīka osorom kryta pi Juoneiša un suoka jū

skūpstēt. Mareite nūmaucja nu piersta sovu gradzynu un

izmaucja Juoneišam uz piersta, bet Juoneits īdeva sovu Mareitei.

Juoneits ar Mareiti, pajēmuši šū zalta putnu un būreiti, nu

dēvēs prūjom nu skaistuos pils. Lobu laiku īdami, sasneidzja
olas golu, kurā karinēja vēl vierve. Juoneits īdzyna zemē žu-

buri un teica Mareitei, lai kuop pi vierves gora ar vvsu putnu

un būreiti. Mareite ari izkuop pa žuburi pi vierves un īsāda

vierves gradzynā.

Bruoli, augšā stuovādami, īraudzēja, ka vierve suoka kustēt,

un vylka uz augšu. Kod izvylka šū skaistū meitiņī un zalta

putnu ar vysu zalta būreiti, jī nazynuoja, kū nu prīcas darēt.

Viervi gon otkon nūlaide olā, bet pavylkuši natuoli nu augšīnes,
laide tū otkon atpakaļ, bezdibinī. Juoneits jau saprota bruolu

styurgalveibu, un nūzapyutīs izzaklīdzja: „Dzeivuojat vasali,

bruoli un meiluo Mareite, tik prosu naizmierst mani pazudušū."

Bruoli un Mareite vysus vuordus labi dzierdēja. Juoneits,
ticis apakš zemes, otkon nazynuoja, kū darēt. Nūstuojās pi

kryumiņa, suoka dūmuot par sovu šausmeigu dzeivi. Beidzūt

īraudzēja lūti lelu mainu kraukli skrīnūt pa gaisu. Juoneits uotri

lūku atsamērēja krauklam saut. Krauklis īraudzējis, ka Juoneits

mērkej uz saušonu suoka lyugt: „Voi, draugs, nasaun! Kū tik

tu gribātu, es tev padareišu!"
Juoneits prasēja kraukļam, lai iznas nu apakšzemes uorā.

Krauklis pazajēme, bet pateieja, lai pīlosa gaļas un kaulu lobu

čupu, ka byutu nasūt kū ēst, un nu gribēja jau skrīt pa ceļu.

Juoneits kraukļa nalaidja prūjom, pats aizguoja, salasēja rogo-

nas kaulus un gali un dēvēs ar kraukli leidz olai. Juoneits tī



249

sāduos kraukļam mugorā un svīdja jam pa vīnam kauļeņam

miutē, bet krauklis stīpja Juoneiti pa tumšū olu uz* zemes viersu.

Juoneits, ticis zemes viersā, palvka lūti prīceigs un kraukli otkon

palaidja vaļā.
Pa šū la/iku obi bruoli, Juriks un Baņuka, aizvedja Mareiti

ar zalta putnu uz sovom tāva muojom. Pa ceļu īdami, jī pī-

draudēja Mareitei. kam saceitu, ka jī obeji jū izgluoba. Tāvs,

īraudzējis dālus ar taidu montu atejūt, lūti prīcoujuos. Vacuokais

dāls pazyņouja, ka Mareiti jemškus par sīvu un vyduškojam

byuškis zalta putyns. Mareite par šū laiku beja lūti raudeiga,
pats kungs breinuojuos, kuopēc jei tai raud, un ar putyns sēdēja

nūskumeigs sovā būreitī. Jau pīguoja tei dīna, kod vajadzēja
braukt uz laulobom, bet Mareite pavysam par tū nadūmuoja, un

tyka pīspīsta ar draudim.

Juoneits, ticis uz zemes viersa, cik spādams, dēvēs uz muo-

jom, it kai kū ļaunu paradzādams. Kod beja pīguojis pi sovu

muoju, īraudzēja: ļaud's staigoj uu dzanoj zyrgus, sajyugtus ka-

rapačkos [baltkr. karafaša rati], it kai uz laulobom, kas taisuos

braukt. Iguojis ustobā, nūstuoja pi durovu un gribēja nūzaska-

tēt, kas tī nūteik. Putyns, īraudzējis nu būreiša sovu gluobēju,
suoka skaisti dzīduot, un izskrējis uorā nūzamete Juoneišam uz

plača.
Mareite ari skatējās, kas taids nūticis putnam, un pate īrau-

dzēja Juoneiti, kurs stuovēja pi durovu stendera. Tod pīskrē-

juse pi Juoneiša, apsakēre ap tū rauduoja nu prīka. Pīskrēja
ari ļaud's un Juoneiša tāvs. Tod Mareite suoka runuot un iz-

stuostēja vysu taisneibu par Juoneiti un viņa bruolim. Vysi ļau-
dis klausējuos, mutes īzplātuši Kad Mareite vysu beja izstuo-

stējusja, tāvs pagiv's lūku un ar divejom bultom nusuovja obējus
dālus.

Bruoļus apglobuoja, bet Juoneits ar Mareiti apsaprecējuos,
tod aizguoja uz Mareites tāvu, palyka par ķēņinim un dzeivuoja

laimeigi.

28. Aļ 550. Ai. Lerchis-P vš ka it i s Dž ū k sit ē-Pienav ā.

LP. I. 88. 57.

Kādam tēvam ir pieci dēli; četri gudri, viens muļķis. Kādu

reiz tēvs saka uz dēliem: „Eita sev paši maizi pelnīt, jo es

vairs nevaru jums nopelnīt."
Dēli tēvam paklausa un iet. Viņus pavadīdams, tēvs vēl

nosaka, lai tikai muļķīti ceļā neatstumj. Kadā muiža visi pieci

salīgst par kalpiem; bet muļķīti kungs iecel par uzraugu. Par

to brāļi muļķīti ienīst un kunga priekšā apmelo, ka viņš mākot

sumpurnim tādu putnu nozagt, kas visādas valodas runā. Kungs
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aizsauc muļķīti pie sevis un pavēl putnu nozagt; ja nenozagšot.
tad kakls nost. Muļķītis raudādams aiziet uz birzi uu stāv galvu
nodūris. Te pienāk vecs vīriņš un prasa, kas kaitot, ko raudot?

„Ja, kā neraudāšu? brāļi mani kungam apsūdzējuši, ka es

mākot sumpurnim tādu putnu nozagt, kas visas valodas runā."

Vecītis apmierina muļķīti un iedod trejas šķiltavas, sacī-

dams: „Izroci pie sumpurņa vārtiem bedri. lekāpi bedrē, šķili
vienreiz un tūlīt eji putnam pakal. Ja putns sāk kliegt, tad eji
bedrē atpakaļ un šķili ar otrām šķiltavām, tad sumpurnis tevi

nesaodīs. Ja vēl pa otram lāgam putnu nedabū, tad eji bedrē

atpakaļ un šķili pa trešajām šķiltavām."
Muļķītis aiziet un dara kā pamācīts. Pirmo reizi šķiļot putns

kliedz pilnā balsī: „Mani nem, mani ņem!"
Sumpurnis izskrien un prasa: „Kas ņēma? kāds izskatījās?"

„Neatminos!" putns atbild.

Nu sumpurnis meklē. Ožņā ilgu laiku, bet -neatron un aiz-

iet. Muļķītis iešķiļ atkal un iet putnu ņemt; bet putns kliedz vēl

diktāki: „Mani ņem, mani ņem!"

Sumpurnis izskrien kā viesulis un izožņā atkal. Bet kad

nekā neatron, tad dusmīgi uzsauc: „Nu vairs mani nepiekrāpsi,
tā saukdams!"

Muļķītis atkal iešķiļ un iet trešo reizi putnam pakaļ. Ta-

gad putns ļaujas ņemties. Muļķītis pārnes kungam putnu un

kungs no prieka iecel viņu par muižas kungu.

29. A. 550. 402. MātUTU Atis Grāvcn dāl ē. LP. VI, 960 (139, 11).

Vienam saimniekam trīs dēli. Visi trīs gājuši pelņā: vieņs

iegājis taisni mežā, tie divi katrs pa rokai. Taisni gājējs mežā

saticis vecu vīriņu, kas vaicājis, ko meklējot?

„Darbu meklēju!"

„Ej, ej, mans dēls — tur būs durvis, ej tikai pa tām iekšā!"

Labi, gājis arī un iegājis tādā istabā, kur neviena cilvēka;

tikai uz benķa redzējis bļodu ar ūdeni un ūdenī krupi. Krupis

vaicājis, ko laba meklējot.

„Darbu meklēju!"

„Kādu darbu lai tev dodu? Man nav nekāda laba darba.

lenes pa dienu divi klēpji žagaru kuramiem, tad skaidru ūdeni

bļodā un iecel mani bļodā atpakaļ, kad esi ielējis ūdeni — tas

viss. Bet ja tev iegribas ēst, tad tikai padomā vien, kādus ēdie-

nus vēlies, tūliņ būs viss uz galda. Un ja vēlies, lai galds no-

glabājas, trauki nomazgātos — tas arī notiks."

Labi. Un ta nu dels tur sadzīvoja ilgu laiku. Bet kad laiks

beidzies, tad krupis licis trīs vakari ienest trīs klēpji žagaru un
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ielikt gultas pagalvī. Trešā vakarā krupis teicis: «Pielaid uguni
atnestajiem žagariem!"

Viņš pielaidis uguni, iekritis savā gultā un gulējis nost. Bet

kas par brīnumiem pret rītu! leraudzījis gultas galā smuku,
jaunu sievieti. Viņš pabrīnījies, kur tāda gadījusies, bet ne-

varējis neko izprātot. Beidzot itin mierīgs cēlies augšā un gā-

jis pie sava ikdienišķa darba, krupim skaidru ūdeni ienest.
lenesis to — krupis vaicājis: „Ko laba naktī redzējis?"
To un to — jaunu meitu! šis izstāstījis.
Nu tad lai uzpurinājoties, apģērbjoties un ienākot pie viņa.

Labi, dēls apģērbies, uzpurinājies un ienācis pie krupja. Ber

krupis —ko tas dara? Tas salaulājis dēlu ar to meitu, ko nakti

gultas galā lūkojies.
Un tā nu sadzīvojis turpat ar jauno sievu četri gadi. Ce-

turtā gadā krupis teicis: „Nu jau gan tev būs jāiet mājā, tēvs

pārgaidīsies. Bet kā lai tev par visu labu, ko man kalpoji, at-

maksāju? Man nekas labs nav; te gan ir tāds mazs kambarītis

ar zeltu, sagrābies to pašu, cik jau nu spēji un jaudi panest."
Dēls sagrābies zeltu, patencinājis krupim un aizgājis ar visu

sievu uz māju pusi pie tēva. Bet mazu gabaliņu pagājis, viņš

apgriezies riņķī un domājis: „Jāaplūko labi, kāda te tā vieta iz-

skatījusies, lai varu mājā tēvam arī izstāstīt, kur tos gadus esmu

dzīvojis."
Bet skatījies, skatījies — nevarējis nekā vairs ieraudzīt — ne

mājiņu, ne šo, ne to — viss pazudis. Gājuši tālāk. Gājuši, gā-

juši — satikuši atkal toreizējo vīriņu.

„Nu dēls! kā tev labi gāja pa tiem gadiem?"

„Pavisam, pavisam labi! Nu esmu iedzīvojies sievā vis —

ko tad nu? Nu zelts arī vēl kabatā. Bet par to labo padomu
toreiz še jums arī viena riekuža zelta!"

ledevis pilnu sauju zelta un gājuši abi ar sievu tālāk. No-

nākuši pie tēva, tevs bijis loti priecīgs un tūliņ vaicājis: „Nu

dēls, kādu peļņu tad tu pārnesi? Te pārnāca tavi vecākie

brāļi — tie neka nepārncsa."
Jaunākais dēls izņēmis vienu sauju zelta, otru un teicis: „Še

jums — nopērciet zirgu' Un ja vēl vajaga ko pirkt — tūliņ da-

būsit naudu!"

Beidzot dēls ar zeltu uzcēlis pili un dzīvojis ar sievu lai-

mīgas dienas.

30. A. 550. Skolnieks P. Mūrēns no 64 g. vecas M. Skaldes

Nīcā. K. Lielozolakr.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Ķē-

niņam bija arī liels dārzs un dārzā auga viena roze, kas bija
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pilna ar ziediem. Keniņiete iet katru dienu puķes apskatīt un

atrod, ka katru reizi vienas rozes trūkst. Viņa nu liek dēliem

rozes vaktēt.

Pirmo nakti iet vecākais dēls vaktēt, vaktē — pienāk pus-
nakts un viņš aizmieg. Nu nāk otra dēla reize, tas tāpat nevar

novāktet

Trešo nakti iet jaunākais dēls, muļķītis, uz dārzu rozes

vaktet. Jau ap pusnakti viņam nāk tāds salds, salds miegs, bet

viņš ielien rožu krūmā un ieliek spīles acīs, lai nenāktu miegs.
Pēc pusnakts atlaižas trīs baloži baltās spalvās, nolaižas uz rožu

krūma un sāk raut rozes. Muļķītis visu labi novēro un izraun

vienam balodim spalvas, bet tas nu lūdzas, lai atdodot viņam
spalvas atpakaļ. Viņas esot apburtas jaunavas. „Ja es tās

spalvas nedabūnu, tad citādi man jāmirst."
Muļķītis tikmēr neatdod spalvas, kamēr nepasacīšot, kur

viņas dzīvojot. Tad jaunavas arī izstāsta, ka viņas dzīvojot aiz

trejdeviņām jūrām, aiz trejdeviņiem kalniem dimanta pilī. Muļ-
ķītis nu arī atdeva spalvas un jaunavas aizlaidās projām.

Rītā muļķītis stāsta, ko dzirdējis un redzējis. Viņš prasa

tēvam, lai laižot viņu ceļot un uzmeklēt baložmeitas. Tēvs gan

viņam negrib ļaut, bet beidzot tomēr atļauj. Muļķītis, apjozies

zobenu, aiziet. let, iet — nonāk nakti vienā biezā mežā. Tur

viņš ierauga pussagruvušu mājiņu un dodas turp prasīt nakts

mājas. Pa durvim iegājis, viņš redz kādu vecenīti ar divām

brillēm uz acīm. Muļķītis dziļi paklanās vecenes priekšā un lūdz

nakts mājas. Vecene viņam arī parāda, kur varot gulēt. No

rīta muļķītis piecēlies prasa vecenei, lai pasakot, kur atrodoties

dimanta pils. Vecene atbild, ka viņa nezinot, bet viņa sasaukšot

savus pavalstniekus, zuvis. Sanāk visādas zuvis, gan lielas, gan

mazas, bet neviena nezina dimanta pili. Ejot projām, vecene

muļķītim iedod jūdžu zābakus. Nu muļķītis paklanīdamies aiziet

un kāpj uz katru soli veselu jūdzi. let, iet '— pienāk nakts —

viņš iemaldās atkal vienā mežā, ierauga tālu mežā spīdam uguni

un dodas uz to pusi. Mājiņā iegājis, ierauga veceni ar sešām

brillēm. Vecene jautā, ko gribot. Viņš klanīdamies saka, ka

gribot nakts mājas. Vecene ierāda guļas vietu un aiziet gulēt.

No rīta muļķītis prasa vecenei, lai pasakot, kur atrodoties di-

manta pils. Vecene saka: „Es gan nezinu, bet varbūt mani pa-

valstnieki zinās."

Viņa nu sasauc visus .putnus. Saskrien visādi putni, bet ne-

viens nezin dimanta pili. Beidzot atskrien kāds putns, vārdā

teniķis, un saka ka viņš bijis jau vairāk reizes tai apgabalā. Ve-

cene saka uz feniķi, lai aiznesot tur šo jaunekli. Muļķītis atva-

dījies sēdās feniķim mugurā un aizlaidās. iFeniķis viņu nesis par

kalniem un lejām, līdz beidzot varējuši ieraudzīt mirdzumu, kas
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apžilbinājis muļķītim acis. Feniķis nolaidies zemē, nosēdinājis
muļķīti un pats tuliii aizlaidies projām. Muļķītis, pie vārtiem

piegājis, piezvanīja. Tūliņ ieradās tās meitas, kuras viņš jau
teva dārzā bija redzējis. Meitas teica, lai ejot projām, citādi

viņu laupītāji nonāvēšot Drīz vien jau laupītāji arī nākšot pa
vārtiem. To teikušas, meitas aizgāja.

Pēc brīža nāca pa vārtiem seši laupītāji, bet muļķītis no-

cirta ar savu zobenu viņiem visiem galvas. Tad muļķītis gāja
pilī uzmeklēt meitas un sacīja, ka viņš visus laupītājus nonāvējis.
Meitas palika loti priecīgas un nu gāja visi reizē uzmodināt tēvu,

ko laupitāji bija nonāvējuši. Nu muļķītis apprecēja to meitu,

kurai viņš dārzā bija izrāvis spalvas. Kāzas viņi dzēra ilgi un

dzīvoja laimīgi visu mūžu.

31. A. 550. L. Ulj ān a no A Adjā na s Latgalē. Latvju

kultūras kr.

Reiz dzeivuoja tāvs, muote un treis dāli: divi gudruoki, vins

mulkis. Tāvam kotrā godā izgaisa pa zvrgam. Tāvs svutēja

šovus dālus, lai nūsorgoj, kas zvrgus zūg. Aizguoja vīns un ūtrs,

gudruokī bruoli, bet nikuo nanūsorguoja. Tod guoja mulkis. Ve-

ras :atskrīn siermais vylks. Kai mulkis skrēja pi vylka, tai iz-

ruove jam esti un atnese uz tāvu. Tāvs jū palīiīja par taidu gudru
dorbu. Mulkis nikuo nesacēja un guoja meklēt siermū vvlku.

Guoja, guoja un redz: ustobiņa grīžas uz vystas kuojas. Daguo-
jis jis soka: JUstobiņa, nūstttoj, īlaid ceļa veiru!"

Ustobiņa nūstuoja un īlaide jū. Tai ustobiņā sēdēja vecīte

un sprēde. Mulkis vaicuoja: „Voi redzēji siermū vylku?"
Vecīte sācēja: „Es gon nazvnu, bet muna saime varbyut

zynuos."

Sasaucja vecīte vvstts putnus, kustūņus un zyvis. Klvbuo

vardive pastuostīja mulkam siermuo vylka pilsātu. Sāduos mul-
kis uz klybuos vardivis un jei aiznese jū uz tū pilsātu. īguoja

mulkis pilsātā, satyka skaistu meitiņi un vaicoj: „Voi redzēji
siermū vvlku?"

Meitiņa soka: „Siermais vylks slymoj. Nazkas ir izruovis

viņam esti un seņ jau gul slyms."
Tod muļķis nūsyta siermū vylku un pats palyka valdīdams

siermuo vylka pilsātā.

32. A. 550. V, Zacharska no H. Macanovas Makašānu pag.

Latvju kultūras kr,

Vīnam tāvam beja treis dāli. Tāvs ar vacuokū dālu aizguoja

uz mežu un ruodīdams uz kūkim vaicuoja šovam dālam: „Kas

te var byut?"
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„Te var labi nūsaglobuot," atbildēja dāls.

Atvedja tāvs ūtru dālu un vaicuoja jam: „Kas te var byut?"
Vylduskais dāls atbildēja: „Te var labi pastaiguot."
Atguoja jaunuokais dāls un tāvs iam vaicuoja: „Kas te var

bvut?"

Jaunuokais dals atbildēja tavam: „Te var nūcierst mežu,

byus lobās bolkas un teirums. Teirumā varēs īsēt ruociņus!"

Tai jī padarēja un pīsēja ruocinu. Tāvs staiguoja, staiguoja
vārtus, sasadusmuoja, ka ruociņi nadeigst, un teicja: „Lai jū

valns pajem!" urn aizguoja uz sātu.

Par nazcik laika atīt otkon pasavārtu un redz, ka ruoceņi
izauga leli, bet daudz jau beja izraustīti. Atīt tāvs uz sātu un

runoj: „Nazkas ruociņus zūg, vajag sorguot!"

Nūsyuta tāvs sorguot vacuokū dālu. Aizīt dāls sorguotu,

izruovja ruocini, īguoja pyunī un ād. Pēc i tuo pyuuī vysu nokti

puorgulēja un reitā atīt uz sātu. Tāvs jam vaicoj: „Nu, dēliņ,

sagyvi zagli?"

„Na!" atbildēja dāls, „nikur nikuo naredzēju."
Utras dīnas vokorā aizguoja v'yduskais dāls sorguotu. Tys

taipat izruovja ruocini un aizguoja uz pyuni gulātu. Puorgulējis
nakti un nikur nekuo naredzējis, atīt reitā uz sātu un tāvs jam

vaicoj: „Nu, dēliņ, sagyvi zagli?"

„Na!" atbildēja dāls, „nikur nikuo naredzēju."

Trešās dīnas vokorā aizguoja jaunuokais dāls sorguotu. Jis

sorguoja, sorguoja, redz: atskrīn smuts. Jaunuokais dāls, ilgi

nadūmuodams, ķērās smutam rogūs un suok dūt jam ar vāzdu.

Smuts suoka runuot: „Laid, cylvāks, mani vaļā!"

„Na, nalaisšu!" atbildēja jaunuokais dāls.
Smuts vaicoj jam: „Kuoi:ev, cylvāks, vajag, es vvsu tev

dūšu!"

Jaunuokais dals jam atbildēja: „Gribu, ka vvsi ruociņi byutu

dzeivi, un tuos dūbītes, kuruos auga ruociņi, byutu pībārtas ar

zaltu!"

~Labi," pascīja smuts un dals jū palaidja. Smuts tyulen sa-

saucja vysus cytus smutus, atnezja vysus izrautūs ruociņus un

tuos dūbītes saleidzynuoja ar zaltu.

Atguoja reits. Dāls aizguoja uz sātu. Tāvs vaicoj: „Nu,

dēliņ, sagyvi zagli?"

„Jā," atbildēja jatumokais dāls,
M
tāgad vajag aizjyugt zyr-

gus un taipat paprasīt draugus, kab jī ari paleidzātu atvest."

Tāvs ar dālim aizjyudzja zyrgus un paprasīja draugus un

aizbraucja uz tū vītu. Tī pīkruovja treis vazumi zalta un atvedja

uz sātu. Nu tuo laika tāvs ar dālim dzeivoj cīši boguoti un lai-

mīgi un vvsa kuo jīm ir dīzgon.
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33. A. 550. 1661. Skolnieks V. Jon m s no 60. g. ve c a J. Joņina,

Daugavpils apr. Pustinas pag.

Reiz dzeivuoja tāvs, jam beja treis dāli. Jī beja nikas —

boguoti. Divi dāli beja gudri, trešais mulkis. Caurom dīnom,
caurom naktim jas dzēre krūgā ar sovim draugim, cykom vacuokī

dzeivuoja sātā un struoduoja pi tāva.

Reiz obi gudrī nūsprīž braukt uz svešom zemēm tierguotīs,

a mulkeišam par tū i nikuo nasoka. Tāvs jīm pīkraun kuģus ar

duorgoni montom uu jī aizbrauc. Muļķis ari krūgā beja dabuojis
zvnuot, ka juo bruoļi aizbraukuši uz svešom zemēm tierguotūs.

Atguojis uz sātu uz tāvu, jis soka: „Tēt, ka muni bruoļi ir aiz-

braukuši uz svešom zemēm laimes maklātu, tod es ari braukšu.

Dūd man vīnu kuģi un dūd ari montu, ar kū tierguotīs."
Tāvs dzierdādams, ka ari dzāruojs grib braukt tierguotīs,

suoc par jū smītīs: „Voi tad krūgu pamessi? Krūgā ar draugim
jau lobuok nakai braukt."

Bet dāls jam izstuoj, lai dūdūt tik kuģi un montas. Labi.

Tāvs ari pīlīk jam kuģī vysaidu nīku, tī dēļa gobolu, vācu slūtu,
kū jau navērteiguoku sagruobuojs. Dzāruojs aizīt vēl uz krūgu,

sarunoj ar sovim draugim un nu jau reit vysi brauks tierguotūs.
Labi.

Brauc jī vvsi pa jyuru. Te sazacel vējs un jūs ar kuģi iz-

grūž uz vīna sakluma. Nabadzeņi vairs navar tikt ni uz prīšku
ni atpakaļ. Ka navar, navar, tak nikuo napadareisL Pajām tys

muļkeits vīnu taiveņu un brauks da krosta. Aizbrauc da krosta,
izkuop un pastaiguos. It, īt jis i īrauga vīnu lelu boltu kolnu.

Daīt jis pi kolna, redz, ka jis ir nu smilšu. Ilīk vīnu graudeņu
mutē — redz, ka suols. Tyulen jis aizbrauc atpakaļ uz kuģi un

pasavērs, kas jam ir leidza par preci. Irauga, ka šiaidi, taidi nīki

pībuozti. Sasadusmttojis jis pajām un īsvīž vysus turpat jyurā.
Pajām jī kuģi, nūdzan nu sakluma, dadzau natuoli pi suoļa kolna

un pīluodej pylnu ar suoli. Nu i brauks tuoluok un tierguosīs.

Aizbrauc jī vīnā lelā lelā pilsātā, kur vēl suoļa napazyna. Pajēm's

kuleiti, pīber pylnu suola un soka draugim: „Jyus palīcīt te kuģī,

es īšu pa pilsātu un pamēgintiošu, kai dūsīs."

Jis ar tū suola kuleiti aizīt pi pašā ķēniņa un soka, lai sa-

pierkūt svešu zemu preces. Ķēniņš soka, ka pi šūs itaidas pre-

ces pa zemi tikai kaisūtīs. Jis dūmuoja. ka tuos ir smilts. A

tys mulkis dūmoj, ka nav vys tai, ka pa zemi svaidās, gon tu

redzeisi. Jis īīt kēkē, kur ķēniņam taisa pusdīnas. Sēd jis tī i

runuojas ar kukarim. Gadējās, ka jis, kukarim namonūt, pajēms
nu kuleites suoļa i īmat vīnā, ūtrā i tai vysūs traukūs. Pats izīt

uorā i aizīt tuoļok pa pilsātu. Inese sulaiņi kēneņam ēdīnu. Jis

ād, ād i dūmoj. nar kū šūdīn gorduoks ēdīns kai cytom dīnom.
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Jis pasauc kukaru un vaicoj: „Par kū tu šūdīn iztaisēji cik gordu
edīni, ka nikod vēl taida nabeji iztaisējis?"

Kukars soka: „Es taipat taisēju, kai cvtas reizes. Bet beja
vīns svešs cvlvāks kēkē, varbyut tys kū īmete."

Tad kēnenš soka: „Kur jis ir, tyulen dabuojīt tū rūkā."

Sacelts, dareits. Dabuoj ar jū dreiži vīn rūkā. Ķēniņš vai-

coj: „Voi tu mieti kū munā ēdīnī?"

Tys soka, ka īmet's itū, kū sūlējis puordūt. Ķēniņš vaicoj:
„Cik tu gribi par tū preci?"

Svešnīks soka, ka māru pret māru; māru zalta, māru suoļa.
Ķēniņš ari tyuleņ apsajcm dūt. Un nu suok bērt nu kuģa suoli

uorā un zalta naudu īškā. Ķēniņa meita ari atīt pasavārtu, kaidi

svešinīkim kuģi. A tys muļķis pasoka sovim draugim, kai tik

princese īīs kuģī, lai, nikuo nagaideidami, tyuleņ brauc nu krosta

nūst un tik prūjom. Tai ari nūteik. Kai tik princese īīt kuģī ap-

savārtu, tai tī kuģi tyuleņ dzan prūjom. Kēneņš gon vēļuoks sia-

sagyun dzeitīs pokaļ, bet jau par vāļu. Svešinīki jau nu krosta

pavysam tuoļi. Brauc tagad jī taisni uz muojom. Brauc, brauc

i redz, ka jīm prīškā staigoj divi kuģi. Muļkeits jūs pazeist, ka tī

ir juo broļu kuģi, un pavēl braukt taišņi uz jīm. Pēc laiceņa i'"

jau vysi treis bruoļi kūpā un staigoj tys pa tuo kuģim un veras un

sasarunuojas. Gudrī redz, ka muļkam pviris kuģis zalta naudas

un vēļ princese, a jīm nav nikas vēļ puordūts.
Obi gudrī sazarunoj muļkeiti pajimt un īgryust jyurā, a paši

pajimt kuģi ar naudu un princesi. Tai ari izdora. Pajām naba-

dzeņu īsvīž jyurā, a paši tyuleņ prūjom.
Šis nu maun, maun i aizzaker aiz vīna dēļa gobola. kū beja

īsvīdis nu kuģa. Tai jis dasasyt pi krosta. Izkuop, izkaltēj drē-

bes un staigoj nabadziņš. Te jis īrauga stygu, kura īt pa mežu.

It jis pa tū stygu taids bēdeigs. It, īt i sateik vīnu lelu, lelu cyl-
vāku. Tys vaicoj: „Kuo tu taids bēdeigs?"

Tys izstuosta vysu, kai bej's un ka šuo muoja asūt ūtrajā

pusē jyuras un šis nikai navar tikt sātā. Lelmans soka: „Na-

bādoj, es tevi puornesšu par jyuru."

Tyuleņ lelmans palīk par lelu putnu. Muļkeits izkuop jam

mugurā un putns jū nas. „Tik atpakaļ vīn nazaverīs!" soka

putns. Un dreiži vīn jau putns ir jū puornesis un palīk par taidu

pašu lelmani. Tad jis seka: „Nu verīs, ka tu nikam nasaleleitu.

ka tu ar maņa par jvuru brauci."

Labi, tys apsajem nasacēt un īt taišņi uz tāva sātu. Atī jau

juo vīns bruol's pašureiz dzer kuozas ar juo dabuotū princesi.
Princese un tī muļkeiša draugi beja pīdraudeiti, lai ni vuorda na-

soka tāvam, kas nūtic's ar muļkeiti. Bet tikkū muļkeits īguoja

ustobā, princese pīsacāluse sācēja: „Šakur ir tys, kas mani at-
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vede, na itī. fi ju gribēja nūgolvnuot un paši pajimt naudu, kuru

jis nu muna tāva dabuoja, i mani."

Tāvs kad tū izdzierda, aizsadusmuojas jis obējus dālus pīsēja

zvrgim pi astes un izraustēja gobol-gobolim. Mulkeišam nvu sa-

taisēja boguotas kuozas. Tvka ataicvnuots ari ķēniņš, princeses
tāvs. Beja daudz vysvysaidu dzērīnu. Kuozas dzēre vai vasaļu

nedēlu. Beja pabraukuši ari vysaidi kungi. Kungi labi īreibuši,
suoka lelētīs, ka tvs ar tū ir braucis, tvs ar tū. Tys mulkeits

gon zynuoja, ka navajag jam lelētīs. ka šis braucis iz lelmaņa.
Bet kai beja īreib's, to navarēja nūcīst un sacīja vīn: „Ei, kungi,
kū jvus lelējitīs, ka tys ar tū ir braucis, tys ar tū, bet es iz lel-

maņa par jyuru braucu!"

Tik kū jis tū beja izsacējis, ka lelmans kluotu un soka: „Kam
tu lelējīs, ka iz maņa par jyuru brauci? Voi es tev nascēju, ka

nasoki ni vīnam?"

Tūlaik tys mulkeits soka: „Kungs, na es tur vainīgs. Ej šur

pēc manis, es tev paruodeišu, kas ir vaineigs!"
Jis aizvede lelmani un parucdēja jam kambarī ols un vēma

bučas un sācēja: „Vot, kas ir pi tuo vaineigs."

Tad lelmans ēde i dzēre pi juo vasalas divpadsmit dīnas.

Tad pīdzērs jis krita i gul. Izzagulējis, jis sācēja mulkeišam:

„Tagad es zynu, kas ir bejis vaineigs, ka tu lelējīs. Un nu tagad

tu varēsi lelētīs, cykom vīn dzeivuosi."

Tū pasacējis lelmans tyuleņ pazuda.

9. Bulbula putns.

1. A. 550. A. Lerchis-Puškaitis Džukste-Pienavā.

L. P. H, 4, 3.

Kādā valstī dzīvo ķēniņš, kam trīs dēli. Šie trīs dēli izzi-

nājuši, ka viņpus deviņām valstim otram ķēniņam tāds putns, kas

visu padara, ko tik liek. Putns dzīvojot dārzā, zelta sprostā;

sprosts karājoties trejžuburainā liepā. Vakaros putns laižoties

mājā zelta sprostā pārgulēt. Bet tas svarīgākais vēl tas: putnam

uz kreisās kājas naga esot mazs gredzentiņš. Kas šo gredzenu

nomauc, tam putns piederot. Daudzi gājuši gredzenu maukt,
bet velti.

Arī ķēniņa dēli sarunā iet. Papriekšu ies vecākais brālis,

viņš apsedlo zirgu un taisās uz ceļu. Arī jaunākie brāli apsedlo
ir savus zirgus un pavada vecāko līdz tiltam. Pie tilta vecākais

brālis nolec no zirga, iecērt ar zobenu tiltam trīs robus un pie-
kodina abiem brāļiem, lai ikdienas atjātu robus apskatīties. Ja
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robi balti, tad viņam labi klāšoties; ja asiņaini, tad lai steidzoties

palīgā.
Devītā dienā vecākais brālis nojāj devītā valstī, ķēniņa pili,

un saka, ka jājis putnam pakal. Ķēniņš, to dzirdēdams, domīgi

pagriež galvu un atbild: „Vai, dēliņ, ko tu ar to putnu iesāksi?

Tas jau pats Putnu Bulb v 1is (Bubulis)! Cik te nav nākuši,
cik vēl nenāks — viss velti!"

Bet vecākais brālis tik atbild: „Lai nu kā, es tomēr iešu!"

Labi. Saulītei rietot, tas ieiet dārzā un skatās, kur trejžu-
buru liepa. Izskatās vienā vietā — nav, izskatās otrā — nav;

beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā: jā — būs gan. Tūlīt

tas priecīgs izspraužas bērzu biezumiem cauri un ierauga trij-
žuburu liepu ar zelta sprostu nelielā apariņā. Apariņš noaudzis

biezu biezu zāli. Viss klusu, jo putna vēl nav mājā. Viņš pa-

slēpjas biezajā zālē un nu gaida. Pēc kāda laika dārzs uz reizi

noklimst, itkā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedzie-

dātos. Te arī Putnu Bubulis klāt. Viņš nolaižas uz sprostu un,

uzmanīgi apskatīdamies, sāk žēli, žēli jautāt: „Visi guļ: vai tad

nevienas dvēselītes nav, kas sacītu: Putnu Bubuli, ej ir tu gulēt?"
Vecākais brālis domā: „Kad tik vien tās nelaimes, tas jau

nekas." Viņš saka: „Putnu Bubuli, ej gulēt!" Bet tai pašā acu-

mirklī Putnu Bubulis uzsit viņam ar spārnu un, re, vecākais brā-

lis pārvēršas par bērzu.

Otrā rītā abi brāli noiet pie tilta un redz, ka robā asinis. Vidu-

vējs brālis tūlīt taisās uz ceļa un jāj devītā valstī brāli meklēt.

Nojāj tur, ķēniņš saka, ka brālis, pēc Putnu Babuļa iedams, dārzā

palicis. Nu noiet dārzā, Izmeklējas vienā vietā, otrā vietā —

ne tev brāļa, ne trejžuburu liepas. Beidzot pabāzīs galvu bieza

bērzu pudurā —jā — liepas ir gan, bet brāļa nav. Viņš paslēpjas

apariņa biezajā zālē un gaida. Viss klusu. Te, laiciņu pēc sau-

lītes, dārzs uz reizi noklimst, itkā tūkstošiem un atkal tūkstošiem

putniņu tur iedziedātos. Tūlīt arī Putnu Bubulis klāt. Viņš no-

laižas uz zelta sprosta, apskatās un tad žēla 1
, žēli saka: „Visi gul;

vai tad nevienas dvēseles te nav, kas sacītu: Putnu Bubuli, ej

ir tu gulēt?"

Viduvējs brālis nesaka nekā. Te pēc brīža Putnu Bubulis

atkal žēli, žēli nosaka: „Visi var gulēt, es tik ne; vai tad te nav

nevienas dvēselītes, kas sacītu tos vienīgos vārdus: Putnu Bubuli,

ej gulēt?"
To dzirdot, viduvējam brālim siirds iežēlojas); viņš saka:

„Putnu Bubuli, ej gulēt!" Bet tai pašā acumirklī Putnu Bubulis

uzsit viņam ar spārnu un, re, viduvējs brālis pārvēršas par

bērzu.

No rīta jaunākais brālis noiet pie tilta un redz, ka roba asinis.

Viņš tūlīt taisās uz ceļu un jāj devītā valstī brāļus meklēt. Nojāj
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tur, ķēniņš izsaka, ka pēc Putnu Bubuļa iedami, dārzā palikuši.
Noiet dārzā, izmeklējas vienā vietā, otrā vietā — >mc te brāļu, ne

trijžuburu liepas. Beidzot pabāzīs galvu biezā bērzu pudurā —

jā — Hepas ir gan, bet brāļu nav; tik zāle tāda nomīdīta. Viņš

paslēpjas biezajā zālē, bet tā, ka var zelta sprostu aizsniegt, un

tad gaida. Viss klusu. Te, laiciņu pēc saulītes, dārzs uz reizi no-

klimst, itkā tūkstošiem un atkal tūkstošiem putniņu tur iedziedā-

tos. Tūlīt Putnu Bubulis arī klāt. Viņš nolaižas uz zelta sprosta,

apskatās un tad žēli, žēli saka: „Visi gul; vai tad nevienas dvē-

selītes te nav, kas sacītu: Putnu Bubuli, ej gulēt?"

Jaunākais brālis nesaka nekā. Te pēc brīža Putnu Bubulis

atkal žēli, žēli saka: „Visi var gulēt, es tik ne; vai tad te nav ne-

vienas dvēselītes, kas sacītu tos vienīgos vārdus: Putnu Bu-

buli, ej gulēt
9"

Jaunākais brālis nesaka nekā. Te pēc brīža Putnu Bubulis

sāk raudāt un elsādams, šņukstēdams saka: „Visi gul, man tik

jāpaliek nomodā; vai tad te nav nevienas dvēselītes, kas sacītu tos

vārdiņus: Putnu Bubuli, ej ar tu gulēt?"

To dzirdot, jaunākais brālis nevar vairs ilgāki nociesties;

viņš patlaban grib tos vārdus sacīt; te par laimi Putnu Bubulis

apnicis ielec zelta sprostā. Līdz ko šis sprostā, tā jaunākais brā-

lis tūlīt apķer un labāk nesaka vis tos vārdus. Sprostā Putnu

Bubulis labi apskatās; beidzot, kad neviens ne dzird, ne redz, tad

mierīgi iebāž knābli spalvās un aizmieg.

Jaunākais brālis lēni, lēni izlien no zāles un viegli, viegli
sniedzas caur sprosta durvtiņām pēc gredzentiņa. Līdz ko ar

labo roku gredzentiņš no kreisās kājas naga nomaukts, tā tūlīt

ar kreiso roku krāpts! sprosta durtiņas ciet. Putnu Bubulis tūlīt

nomodā, plēšās un spārdās, lec un brēc slimāki, niekā uz postu.

Igli ilgi tas nopūlās; tik gaismiņai svīstot sāk aprimt uu tad,

galvu nolaidis, saka: ..Tu man gredzenu noņēmi, tev tagad pie-
deru!"

„Bet saki man, Putnu Bubuli, kur mani brāļi palikuši?"

„Abi bērzi tev blakus, tie tavi brāli!"

„Bet saki man, Putini Bubuli, kas tie citi bērzi par radīju-
miem?"

„Tie citi bērzi arī ir cilvēki."

„Bet saki man, Putnu Bubuli, kā lai viņus atdzīvinu?"

„Ej dziļāki bērzu birzē iekšā un apskaties labi, tur būs čupa
smilšu. Ja no šīm smiltim katram bērzam trīs saujas uzbērtu,
tad bērzi pārvērstos par cilvēkiem."

Labi. Papriekšu jaunākais brālis atdzīvina savus brāļus un

brāli palīdz ir citus atdzīvināt. Bet kad šie pa trijiem vien nevar
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galā tikt, tad ir citi atdzīvinātie palīdz smiltis nest un nu ātri jo
ātrti nozūd viens bērzs pēc otra, kamēr visa birze atdzīvināta un,

kamēr viss dārzs no laužot drūzmas čum un kust. Visi saiet jau-
nākajam brālim apkārt un no prieka nezin pasi, ko darīt. Bet

jaunākais brālis domā atdzīvinātos vēj vairāk iepriecināt. Viņš
uzstāj Putnu Bubulim, arig viņš vēl tā māk dziedāt, kā vakar va-

karā dziedājis. Putnu Bubulis dziied vaļā. Ak tavu balsu!

Pēc trim dienām visi šķiras: brāļi iet uz savu pusi, citi at-

dzīvinātie uz savu. Pašā dienasvidū mūsu trim brāļiem jāiet gar

jūrmalu. Vecākie brāļi grib tālāk iet, bet jaunākais nejauki pie-

kusis; tas apgulstas jūrmalā un drīzi piemieg. Ari vecākie brāļi,
to redzēdami, norunā Putnu Bubuli nozagt un jaunāko brāli, glā-
bēju, jūras viļņos iemest. Kā runājuši, ari padarīja. Putnu Bu-

bulis nu bij šiem nagos, bet gredzentiņš neģēļiem aizšāvās, tas

palika brālim uz pirksta. Vecākie brāļi pāriet mājā pie tēva un

stāsta lieliskām, kā viņi Putnu Bubuļa dabūjuši, kā meklējuši, kā

pūlējušies; bet kur jaunākais brālis, to nezinot. — Viņi cerēja no

Putnu Bubuļa lielas lietas, bet Putnu Bubulis bez gredzentiņa ne-

klausa ne šādai, ne tādai pavēlei; tik stāv galvu nodūris.

Tā tas nu paliek labu laiku. Vecākie brāļi dzīvo pie tēva bez

sirdēstiem, un vecais tēvs, sava jaunākā dēla atminēdamies, laiku

pa laikam gan izraudās, gan nožēlo. Tomēr ko tur darīt? Bet

vecais raudāja velti, jo viņa mīļais dēls nebija vis noslīcis jūras

viļņos, bet bija aiznests uz ūdens meitu veiglajām rociņām jūras
valdnieces skaistajā dzintara pilī. Jūras valdniecei skaistais jau-
neklis patīk, tā apprec viņu. Abi dzīvo laimīgi. Te kādu dienu

ūdens meitas pavēsta, ka sadzirdējušas veco ķēniņu gauži rau-

dam. Dēlam vecā ļoti žēl, viņš knaši apņemas uz kādām dienām

dzintara pili atstāt un veco tēvu iepriecināt. Tas paberzē Putnu

Bubuļa gredzentiņu. Acumirklī gredzentiņš pārvēršas par zelta

tiltu no dzintara pils līdz tēva pilij.

Tēvs, ieraudzīdams dēlu sveiku, veselu, nezin no prieka, ko

darīt; arī Putnu Bubulis tūlīt sāk dziedāt un ķēniņam izteikt, ko

vecie dēli jaunākajam nodarījuši, šie nokrīt tēvam, nokrīt ir jau-

nākajam brālim pie ceļiem un lūdzas žēlastību. Jaunākajam bra-

tim mīksta sirds, viņš piedod un palīdz vēl tēvu lūgt, lai arī tas

no savas puses piedotu.

Trīs dienas jaunākais dēls tēva pilī ciemojas, trīs dienas savu

laimi daudzināja; bet ceturtajā dienā, saulītei lecot, paņem Putnu

Bubuli un atgriežas dzintara pilī atpakaļ. Dzintara pils vārtus

atdarot, zelta tilts nozuda un atkal pārvērtās par gredzentiņu.

Piezīme. Tādu pašu pasaku man piesūtījusi E. Brice no Dzērbenes
Kosas. Šī pasaka gan bez šaubām ir cēlusies no ~Tūkstots un vienas nakts",
bet sen viua arī ir jau pārgājusi tautas mutē. P. Š.
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2. A. 550. P. Šmits no Bindu Annas Raunā.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli: divi gudri un trešais, jaunā-

kais, negudrs. Tam pašam ķēniņam bija arī ļoti skaists dārzs,
un dārza vidū ābels ar zelta āboliem. Bet nu katru nakti pazūd
viens zelta ābols un neviens nevar novaktēt. kas īsti tos ābolus

nozog. Kēnriņš par to ir loti dusmīgs, un liek nu pats saviem dē-

liem vaktēt.

Pirmo nakti iet vecākais dēls zagli ķert, bet taisni aD pus-

nakti aizmieg, un kad pamostas, viens ābols jau a(t)kar ir t>a-

zudis. Gluži tāpat izdodas ari vidējam dēlam. Kad nu trešo

nakti taisās negudrais brālis uz ābels sargāšanu, tad gudrie brāli
sāk to izsmiet. Kad jau viņi paši nevarējuši zagli novaktēt, vai

tad nu gan šis tur ko izdarīšot?

Jaunākais brālis par to neliekas ne zināt, un vakarā iet tik

uz dārzu pie ābels. Bet lai par nakti neaizmigtu, viņš uzsēstas

uz ērkšķiem. Ap .pusnakti viņam miegs kā smiltis krīt acīs, bet

ērkšķi tā dur, ka nekā nevar snaust. Te arī ābelī uz reizi parā-

dās tāds kā gaišums, un jaunākais brālis redz, ka viens putns ar

zelta spalvām grib noraut ābolu. Viņš nu tūliņ grib putnu noķert,
bet izraun tam tikai vienu spalvu, un pats putns aizlaižas projām.

Rītā negudrais dēls stāsta tēvam, ka viņš esot zagli novak-

tējis un rāda izrauto zelta spalvu. Ķēniņš nu visādā ziņā grib
dabūt zelta putnu rokā, un vecākais dēls jau tūliņ ir pirmais me-

klētājs. No jaunākā brāļa viņš dabū zināt, uz kurieni putns aiz-

laidies, un uz to pusi ari viņš dodas ceļā. Pēc kāda laika viņš
nonāk tālā ķēniņa zemē, kur tas putns dzīvā. Viņš iet pie paša

ķēniņa un prasa, kur tas zelta putns atrodams. Ķēniņš to mīļi

saņem un mēģina atrunāt no putna meklēšanas: „Daudzi ir gājušfi

putnu meklēt, bet neviens vēl nav atgriezies atpakaļ."

Ķēniņa dēls atbild: „Kad tik es zināšu, kur viņš ir, tad es

dabūšu to arī rokā."

Tad nu ķēniņš izstāsta: „Putns dzīvā šepat pie pils birzī.

Par dienu viņš aizlaižas projām, bet vakaros a(t)kar atlaižas

šurpu un gul zelta būrītī, kas stāv kādā kokā meža biezokņa
vidū. Kas grib putnu dabūt, tam jānovelk zelta gredzens no

putna naga."

Putna meklētājs aiziet uz birzi, izmeklē tur visas malas un

beidzot atrod zelta būrīti vienā kokā. Paslēpes kādā krūmiņā,
viņš nu gaida putnu pārnākam. Visa birzs ir klusa: ne vējš pūš,
ne putni dzied. Saulei norietot, putns atlaižas, ar brīnišķīgu balsi

dziedādams, un nometas uz sava būrīša. Tad viņš apskatās vis-

apkārt un saka bēdīgā balsī: „Vrsi var gulēt, es vien ne! Vai

neviens man nesacīs: bulbul, atdusies?"
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Vecākais brālis ir ļoti priecīgs, ka putns tūta apgulsies, uti

viņu varēs viegli noķert, steigšis vien atbild- „Bulbul, atdusies!"
Bailbula putns paskatās uz runātāju, paplivina ar spārniem, un

tas tūliņ pārvēršas par bērzu.

Kad ilgāku laiku no vecākā brāļa nav nekāda zinu, tad izjāj

vidējais meklēt pazudušo brāli un zelta putnu, bet arī tas tāpat

pazūd bulbula putna birzī. Nu grib ceļot arī jaunākais brālis, bet

vecais ķēniņš viņu nelaiž: „Kad gudrie brāli nekā nav izdarījuši,

tad tu arī nekā nepanāksi. Un kad man visi dēli būs miruši, ko

tad es darīšu vecuma dienās?" Bet jaunākais dēls tikmēr ne-

liek tēvam miera, kamēr tas viņu tomēr atlaiž.

Nu nonāk arī jaunākais brālis bulbula putna birzī, noslēpjas

pie paša būrīša biezā krūmā un gaida. A(Okar visa birzs ir klusa:

ne vējš pūš, ne putni dzied: tikai saulei norietot, atskan putna
brīnišķīgā balss un tūliņ arī viņš nosēstas uz sava būrīša. Putns

apskatās uzmanīgi visapkārt un saka žēlā balsī: „Visi var gulēt,

es vien ne! Vai neviens man nesacīs: bulbul, atdusies?"

Jaunākais brālis paliek klusu un nesaka ne vārda. Otrreiz

bulbula putns saka tos pašus vārdus vēl bēdīgākā balsī, bet jau-
nākais brālis a(t)kar nekā neatbild. Tad vēl putns it kā raudā-

dams novaid: „Vai neviens nesacīs: bulbul, atdusies?"

Putna meplētājam paliek žēl un viņš taisās jau atbildēt:

bet bulbula putns, atbildes nenogaidījis, jau ielien savā būrī, un

ķēniņa dēls domā, ka labāk nu vair netaisīt nekādu troksni.

Būrītī buibuls drīz vien aiztaisa acis uu aizmieg. Jaunākais brā-

lis nu saķer būrīti, steigšis noņem putnam zelta gredzenu, un aiz-

taisa būrīša durvis. Putns gan kliedz un spārdās, bet laukā vair

netiek.

Buibuls drīz apmierinās un prasa: „Ko tu vēlies?"

Ķēniņa dēls saka: „Es gribu zināt, kas noticis ar maniem

brāļiem."
Putns atbild: „Tavi brāli ir šepat tie divi bērzi."

„Un kas ir tie citi bērzi?"

„Tie visi ir apburti cilvēki."

„Kā viņus var dzīvus padarīt?"

„Nem smiltis no tās gubas un uzber tās bērziem, tad viņi
tiks atkal par cilvēkiem."

Nu jaunākais brālis uzber smiltis uz diviem tuvākiem bēr-

ziem, un tie pārvēršas par viņa vecākiem brāļiem. Tad visi trīs

ber smiltis uz citiem bērziem, kas arī visi tiek par cilvēkiem.

Tie aft)kar palīdz atdzīvināt pārējos bērzus, kamēr visa birzs

pārvēršas par lielu laužu baru.

Visi izglābtie ir ļoti priecīgi un nezin, kā savam glābējam pa-
teikties. Arī pats svešās zemes ķēniņš uzslavē jaunākā brāļa

dūšu un apsola tam savu skaisto meitu. Abi jaunie ir viens otram
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pa prātam un priecājas ne mazāk kā vecākie brāli un citi iz-

glābtie. Pēc trim dienām katrs griežas atpakaļ uz savām mā-

jām, un līdz ar trim brāļiem aizceļo arī skaistā ķēniņa meita.

Uz māju ceļojot, vecākiem brāļiem ceļas skaudība uz savu

jaunāko brāli, ko tie allaž turējuši par muļķi. Nonākot pie vie-

nas dziļas upes, tie iemet šo tur un noslīcina. Viņi paši grib iz-

likties par bulbula putna atradējiem un piekodina ķēniņa meitai,
lai tā nekā nestāstītu. Tā nu arī viņi stāsta tēvam, ka vīni esot

saķēruši bulbula putnu un svešā ķēniņa meita esot apsolīta ve-

cākajam dēlam. Kur palicis jaunākais brālis, to viņi nezinot.

Tēvs arī priecājas, ka divi dēli ir sveiki un veseli, un domā, ka

jaunākais būšot kur ceļā galu dabūjis. Bulibuls ir loti bēdīgs, ne

vairs dzied, ne runā. Tā paiet kāds laiks un vecākais dēls jau
vīkšas uz kāzām ar svešā ķēniņa meitu.

Jaunākais brālis tomēr nav upē noslīcis. Viņam palicis pirk-
stā bulbula gredzens, kas viņam palīdzēja tikt krastmalā un at-

dzīvāties. Viņu atraduši godīgi ļaudis, kas viņu kopuši, kamēr

atspirgst. Izveseļojies viņš sācis iet uz māju un nonācis tur

taisni vecākā brāļa kāzu dienā. Bulbula putns, to redzēdams,
tū'in palicis priecīgs un sācis -dziedāt un ķēniņa meita nu izstā-

stījusi visu noziegumu.
Tā nu jaunākais brālis apprecējis pats savu līgavu un ve-

cais ķēniņš iecēlis to savā vietā par valdnieku. Bet vecākie brāli
krituši tādā kaunā un apsmieklā, ka citu sodu jaunais ķēniņš tiem

vair nav uzlicis.

3. A. 550. Jānis Dīcina ni s, Liegos, savā «Pasaku vācelītē*

18. LP. VII, 11, 25, 4, 1.

Citreiz bija putns, Bolbons vārdā. Šis putns bijis liels un

smuks un viņam bijusi zelta būdiņa, kur viņš gulējis. Šo putnu

gājuši daudz meklēt, bet mevienam neizdevies to noķert.
Vienam tēvam bijuši trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Ve-

cākais dēls arī gājis meklēt šo putnu. Viņš pa ceļu iedams, uz-

gāja krogu, kur daudz laužu bija sapulcējušies. Ļaudis prasīja,
kur viņš iešot.

„Eii/mu meklēt Bolbones putnu."
Ļaudis teica: „Nu, jaunais cilvēks, tad tu arī vairs atpakaļ

neparnaksi. No visiem, kas. uz turieni noiet, neviens nepārnāk."
Gudrais dēls teica: „Kas ir iesākts, tas ir jāizdara."
To sacījis, viņš aizgāja no kroga. Ceļš iegriezās lielā, bieza

mieža. Pa mežu iedams, viņš vienmēr lūkojās uz augšu, uz ko-

kiem, vai neieraudzīs tur kādu putnu. Tā ejot nejauši viņam
kāds piesita ar itin aukstu kā miroņa roku pie kreisā vaiga. Pa-

griezās uz to pusi, ieraudzīja lielu koku, kas acīm redzot auga un
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kairi galotnē bija zelta būdiņa. Pēc masa brītiņa tur atskrēja

putns, nometās uz koka zariem un sauca: „Vai te irkāds putniņš?

Ja ir kāds, tad lai atsaucās: „Putniņ, atdusies!"

Putns, gribēdams īsti pārliecināties, vai tik kāds nebūtu viņa

tuvumā, vēl reiz sauca: „Ja kāds putniņš te ir, tad lai atsaucas:

„Putntiņ, atdusies!"

Gudrais dēls iesaucās: „Putniņ, atdusies!"

Tikko bija izteicis tos vārdus, viņš palika par koku.

Nevarēdami mājās sagaidīt vecāko brāli, gāja atkal vidējais

dēls meklēt putnu. Bet šim klājās atkal tāpat kā vecākajam brā-

lim : pārvērta arī šo par koku.

Nu gāja muļķis, jaunākais brālis. Viņš nonāca pie tā paša

kroga, kur viņa divi brāli bija piegājuši. Tur tagad arī bija liels

pulks laužu sanākuši. Ļaudis prasīja, uz kurieni viņš ejot. Viņš

atteica, ka ejot meklēt Bolbones putnu. Tur pie kroga drusciņ

atpūties, viņš devās lieliem soļiem atkal uz priekšu, nonāca

tumšā, biezā mežā. Pa mežu ejot, uz reizi viņam tāpat kā brā-

ļiem auksta roka piesita pie kreisā vaiga. Pagriezās, ieraudzīja
koku acim redzot augam, un tā galotnē zelta būdiņu. Viņš turpat

paslēpās, gribēdams noskatīties, vai zelta būdiņā tik nebūs me-

klējamais putns. Pēc kāda laiciņa atskrēja lielais putns, uzmetās

uz minētā koka zariem: „Ja te kāds putniņš ir, tad lai atsaucas:

„Puitniņ, atdusies!"

Bet muļķītis cieta klusu. Putns vēl trīs reizes tāpat sauca.

Bet kad neviens neatsaucās, tad putns idlīda savā zelta bāriņā,

domādams, ka neviena nav tuvumā. Muļķis, to visu noskatījies,

klusinām pielīda putna būdiņai klāt un durvis aiztaisīja cieti.

Putns, redzēdams sevi apcietinātu, sacīja uz muļķi: „Tu nu esi

mans kuinigs un es esmu tavs kalps. Lūdzams, nedari man tikaii

pāri; es tev varu kādreiz būt liels palīgs. Še tev mans gre-

dzens, paglabā to cieti; kad tev kādreiz grūti iet. tad tik pabru-
cini gredzenu — būšu tūliņ pie tevis."

Muļķis prasīja: „Putniņ, vai mani divi brāli te nav bijuši?"
Putns atteica: „Te viņi ir gan bijuši. Šie divi koki ir tavi

brāli."

„Vai viņus var atkal pataisīt dzīvus?"

„Viņus var gan pataisīt dzīvus. Pagrāb no šīm smiltim kā-

das pārs, trīs saujas, uzber uz kokiem, un tad tie paliks par dzī-

viem cilvēkiem."

Muļķis nu apbārstīja tos divus kokus un viņa brāli bija atkal

dzīvi. Brāļi pateicās muļķim un bija ļoti priecīgi, ka bija atkal

tapuši dzīvi. Muļķis nu grāba smiltis, apbārstīja visus kokus un

par lielu brīnumu visi koki palika par cilvēkiem. Visi šie koki

bija reiz bijuši cilvēki. Viņi tāpat kā muļķa brāļi, bija gājuši
meklēt Bolbones putnu, bet visus bija putns par kokiem apbūris.
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Visi imulķiim sirsnīgi pateicās un priecīgi aizgāja katrs uz savām

mājām.

Muļķis un viņa brāļi paņēma zelta būriņu ar putnu un arī

aizgāja uz mājām. Viņi nonāca pie liela tilta, kas bija taisīts pār

lielu upi, un tur viņiem nu vajadzēja pāri iet. Muļķim uznāca

miegs, viņš pie tilta apgulās. Kad gudrie brāļi redzēja muļķi aiz-

migušu, tad viņi to iegrūda patiltē. Gudrie nu paņēma viņa putnu

ar būrkiņu un aizgāja uz mājām.

Muļķītis krizdams bija iekritis nogrimušā palādētā pilī. Tanī

pilī viņš atrada jaunu, ļoti skaistu jaunavu. Sī, muļķi ieraudzī-

jusi, skumīgā balsī sacīja: „Vai, mīļais jaunekri, kur tu tagad esi

ienācis! Slikti tev būs, kad mans kungs pārnāks. Viņš ir ļoti

dusmīgs un pie tam vēl briesmīgi stiprs, viņš tevi saplēsīs."

Šādi jaunavas vārdi gan padarīja muļķi domīgu un bailīgu,
bet viņš atminējās putna gredzenu un palika jau drošāks. Pirms

skaistās jaunavas kungs pārnāca, viņš pabruoināja putna gre-

dzenu. Te acumirklī atskrēja lielais Bolbones putns ar lielu

pulku kara vīru un prasīja muļķim, kas darāms.

Viņiem tā vēl runājot, varenais pils valdnieks skrej mājās.
Tiklīdz tas pils pagalma vārtos parādījās, te putna kara spēks

to nomaitāja. Pēc tam viņi gāja pilī un kur tik kādu velna pilnu
cilvēku atrada, to kara vīri tūliņ nokāva. Tad kara vīri no pils
mantām itin visu pārnesa muļķa mājās.

Viņš nopirka lielu zemes gabalu un palika par lielu, varenu

valdnieku, apprecēdams skaisto jaunavu. Arī Bolbones putns

palika pie viņiem.

4. A. 550. Brīvzemnieku Liesma no Libas Čaibes Rumbe-

niekos. Jk r. V, 85. LP. VII, 11, 25, 4, 2.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Viņam
bija arī zelta kvieši, bet viņos nāca ikdienas zelta putns un no-

knāba vienu vārpu. Tēvs sūtīja vecāko dēlu putnu meklēt. Viņš

jāja, jāja — iejāja biezā mežā. Tur bija vecs kroģelis un pie tā

daudz zirgu piesietu, visvisādu, kādu nekādu, vecu, jaunu, staltu

un vāju kā_ redeles. Viņš piesēja tur ari savu zirgu, iegāja krogā
un apvaicājas par zelta putnu. Krodzenieks stāstīja, ka meža

esot zelta putns zelta būrītī, pakārts lielā kokā. Dēls nu devās

kajam meža biezumā putnu meklēt. Viņš dzirdēja jau no tālie-

ne putnu brēcam un, piegājis pie tā koka, kur zelta būrītis ka-

rājas, prasīja: „Kāpēc tu brēc? Kas tev kaiš?"

Tur stāvēja divi čupas smilšu: viena baltu, viena sarkanu.

Putns paņēma knābī sarkanās smiltis un uzbēra tās viņam uz

galvu: viņš palika par koku.
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Kad nu vecākais dēls nepārnāca, tad vidējais Rāja viņu un

putnu meklēt. Viņš jāja, jāja — piejāja pie tā paša kroģeļa, kur

krodzeniekaim prasīja, vai nav tāda un tāda jātnieka redzējis —

un kam tik pulka zirgu, kas visi te piesieti? Krodzenieks teica:

~'i'āds jātnieks bija gan te; tas atstāja te, tāpat kā daudz oiti,

savu zirgu un gāja zelta putnu meklēt. Putns tepat mežā katru

dienu brēc, bet tie, kas gājuši viņu meklēt, nav vairs atnākusi

atpakaļ."
Vidējais dēls gāja nu kājām meža biezumā un nonāca arī pie

tā koka, kur zelta būris karājās. Zelta putns brēca, ka ne aiz-

klausīties nevarēja. Viņš prasīja putnam: ~Kas tev kait? Kāpēc
tu brēc?"

Putns paņēma knābī no sarkanajam smiltim, uzbēra tas vi-

ņam uz galvu un tas palika tūliņ par koku.

Kad nu arī otrs dēls nepārnāca, tad tēvs izvadīja jaunāko,

muļķīti, savus brāļus un putnu meklēt. Viņš jāja tāpat kā vecākie

brāļi, nojāja pie tā paša kroģeļa. Zirgu piesējis, tas nemaz ne-

gāja iekšā. Nekā neprasījis, gāja uz mežu. Mežā satika viņu

nabadziņš. Tas sacīja zinu, tu meklē zelta putnu. Viņš
ir pašā meža vidū, zeltā būrī. Ja tu viņu gribi dabūt, tad sar-

gies viņam ko prasīt uu ar viņu runāt, kamēr neesi viņa gredzenu
rokā dabūjis."

Nabagelis bija Dieva eņģelis. Muļķītis nu gāja uz meža vidu

un dzirdēja jau no tālienes putnu nejauki brēcam. Kad viņš pie-
gāja pie tā koka, kurā būrītis karājās, putns, kliedza un vaima-

nāja ttk žēlīgi, ka muļķītis jau gandrīz gribēja sākt runāt. Bet

viņš apdomājās un nerunāja vis, lai arī putns brēca kā brēkdams.

Muļķītis kāpa tikai kokā un paņēma būri ar visu putnu. Putns,

novilcis no savas kājas gredzenu, iedeva to muļķītim tin sacīja:

„Ntt tev ir brīvu runāt, es tagad esmu tavs. Ja tev kādas brie-

smas uznāk, jeb citādi kā manis vajaga. tad paberzē gredzenu,
tūliņ būšu pie tevis."

Muļķītis prasīja: „Kur ir mani brāļi?"

„Tie abi!" putns teica un rādīja uz divi tuvumā stāvošiem

kokiem. „Ja tu būtu runājis, tad arī tev es būtu uzbēris sarka-

nās smiltis un tu būtu par koku palicis."
Muļķītis lūdza, lai viņš viņus pataisot atkal par cilvēkiem.

Putns ņēma uu no baltajām smiltim un bēra uz kokiem. Nevien

muļķīša brāļi, bet vēl simtiem koku palika par cilvēkiem, kas

visi bija gājuši zelta putnu meklēt. Visi nogāja pie kroga, pa-

ņēma savus zirgus un jāja līdzi muļķītim. Viņi nojāja pie lielas

upes, atpūtināja zirgus, muļķītis aizmiga. Vecākie brāļi iesvieda

muļķīti ūdenī, paņēma zelta putnu, pārnesa viņu mājās un rādīja
tēvam, teikdami, ka tie viņu dabūjuši. Bet putns brēca un brēca

vienā gabalā — brāļi viņu turēja ieslodzītu.
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Ūdenī iesviesto muļķīti uzņēma ūdens meita un ienesa viuu

zītara pilī. Tur dzīvoja briesmīgs velns, kas aizgāja katru dienu

un pārnāca vakarā. Glābēja rādīja jauno puisi citām ūdens mei-

tām un viņas visas nobēdājās, kaut varētu viņu kur paslēpt, lai

velns pārnākdams viņu nevarētu rokā dabūt. Tā pati, kas viņu

pilī ienesa, ielika viņu savā skapī. Tūliņ pārnāca arī velns. Pilī

ienācis, viņš sāka briesmīgi rūkt un lādēt.

„Te ir kāds iekšā, es saožu cilvēka smaku," tas brēca apkārt

ošņādams. Muļķītis aiz bailēm žņaudzīja rokas un tā viņam pa-

berzējās putna, gredzens. Tūliņ bija zelta putns klāt un prasīja,

ko vēloties.

„t:j, nokauj briesmīgo velnu kas pilī pie ūdens meitām āt-

ro nas!"
Putns tūliņ aizskrēja un pēc brītiņa bija velns jau pagalam.

Muļķītis dzīvoja zītara pilī un apprecēja to meitu., kas viņu bija

izglābusi.

Reiz viņi brauca pie tēva ciemoties. Zelta putns laidās prie-

cīgi tam pretī. Muļķītis sūdzēja tēvam, ka viņš putnu dabūjis,
bet brāļi tam to atņēmuši, pašu ūdenī iesvieduši. Tēvs ļoti no-

skaitās un gribēja tūliņ savus vecākos dēlus sodīt; bet muļķītim

bija brāļu žēl, viņš par tiem aizlūdza. Tomēr tie paši aiz kauna

un dusmām nogalinājās.

10. Dēli meklē tēvam brīnuma zāles.

ļ. A. 551. M. Skrupska no vecas māmiņas Nereta

Viena)!)i ķēniņam bija trīs dēli — pēdējais tāds padumjš —.

bet ķēniņš visus ļoti mīlējis. Reiz ķēniņš saslimst, un dēli ved

visādus ārstus, bet nekas nelīdz.

Tad dumjais aiziet pie burves un vaicā, kā ķēniņu veselu pa-

taisīt. Burve teic: „Ej pretī, kur saule lec, tur tu atradīsi ērgļu
lizdu. Paņem to mazo ērgli, izaudzini lielu, tad paņem divpadsmit

vēršu, nokaitu tos un ērgli arī, un asinis satecini kopā un atnes

manim. Tad es tev sacīšu, ar ko ķēniņu būs ārstēt"

Nu dēli iet. Pirmais aiziet vecākais, bet atnāk tukšām ro-

kam
L

jo nevarot pietikt klāt. Nu ies vidējais; bet arī tas atnāk

tukša. Pēdīgi ies dumjais. Aiziet — redz: ērglis sēd pie lizda.

Dumjais paslēpjas, gaida, gaida, līdz beidzot tas aizlaižas pēc
barības. Dumjais paķer ātri mazo ērgli, pārnes mājā un izau-

dzina lielu. Tad paņem divpadsmit vēršus, nokauj, satecina asi-

nis un aiznes burvei. Nu burve vāra un skatās, līdz šķidrums
gatavs. Burve sauc dumjo uim teic: „Ej par deviņiem mežiem, tur

tu atradīsi ābeli ar āboliem un atnes vienu ābolu."
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Dumjais iet un atron. Bet viņš redz, ka pūķis tos apvaktē.

Viņš pielien pūķim lēnām no muguras un cērt pa galvu ar zo-

benu. Tā beigās nu atnes burvei ābolu. Burve sūta, lai ejot pār

deviņām pļavām, tur būšot viena puķe, un lai šo puķi viņai pār-
nesot.

Nu jāiet vien ir. Pāriet pār pļavām un ierauga to puķi, bet

kā lai piekļūst? Visapkārt tai aptinies zirneklis, kas rūc. Šī

cīņa tomēr vieglāka, kā ar pūķi. Viņš beidzot pārnes puķi
burvei.

Bet burve sūta, lai ejot pār deviņiaem kalniem, tur būšot

avots; un lai pasmeļot avota ūdeni un atnesot.

Dumjais iet ar skābu dūšu, jo netiekot nemaz galā. Nosolās,
kad vēl sūtīšot, tad vairs neiešot. Nu iet un atron avotu, bet kā

pieiet un grib smelt ūdeni, tā izlec liels krupis. Krupis sāk laist

iz mutes karstu tvaiku. Bet dumjais aizlien aiz viena koka un

gaidīs, kad krupis aizmigs. Tā paiet labs laiciņš. Kad krupis

aizmieg, dumjais pielien klāt un nocērt tam galvu. Nu pārnes
arī ūdeni. Burve savāra zāles un iedod šim, lai nu iet ārstēt

ķēniņu.
Dēls aiziet pie ķēniņa un iedod burves vārītās zāles. Ķēniņš

paliek tūliņ vesels, un par to ieceļ savu dumjo dēlu savā vietā.

2. A. 551. M. Skrupska Saukā.

Vienam ķēniņam bija trīs dēli: divi gudri, bet trešais muļķis.

Reiz ķēniņš paliek slims, gan ved visādus ārstus, bet nekas ne-

līdz. Nu atved vienu vecīti, kas esot burvis. &is teicis: „Es gan

nevaru nekā darīt, bet es jums došu padomu, un ja jūs tā izda-

rīsit, tad paliksit veseli. Jums vajaga dabūt veselības ābolu, še

tādu nav, jums jāiet uz milžu valsti, tur gan jūs dabūsit."

Nu ies vecākais dēls meklēt, nu viņš iet un iet un uziet vienu

mājiņu, ieet iekšā. Nāk meitas pretim, saņem to laipni, paēdina
un liek iet gulēt, Tikko viņš bijis nogukes, te gulta iegrimusi, un

kad viņš atjēdzies, tad atradies vienā smēdē. Viens vīriņš ar

sudraba bārdu iedevis viņam āmuru un licis, lai kaļot, bet tikai

vienu reiz pa nedēlu devis ēst. Mājās gaida, gaida vecāko dēlu.

bet nevar sagaidīt.
Nu ies vedējais meklēt, bet tam arī tāpat iznācis, uzgājis to

pašu mājiņu un vajadzējis tāpat palikt pie vecā kalēja. Mājās

gan gaida, nevar sagaidīt.
les tagad trešais dēls, muļķis. Viņš arī uziet to pašu mājiņu,

iegrūstas atkal tai gultā, nogrimst zemē un vecis iedod tam āmuru,
lai kaļot. Muļķītis paņem āmuru un kā liek vecim pa galvu, tā

nosit Nu viņš meklē, kā lai tiktu ārā, un pēdīgi arī atron ceļu
un pārnāk mājā.
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Tagad brāļi norunā, ies katrs uz savu pusi un vēlāk, ja būšot

dabūjuši, tad atkal pie šās pašas mājas satikšoties. Un tā vini
aiziet katrs uz savu pusi. Muļķis nu iet un iet un uziet vienu

savādu mājiņu, gan staigā visapkārt, bet nevar tikt iekšā. Te

uz reizi mājiņa iegrimst zemē, tik skurstenis paliek virs zemes.

Muļķis nem un iekāpj pa skursteni iekšā, bet mājiņa tūliņ atkal

paceļas virs zemes. Nu muļķis redz tur nākam vienu veci, kas

šim jautā: „Ko tu gribi?"

Muļķis ari izstāsta visu, kur viņš ejot. Tad vecis atbild:

„Milžu valsts ir tālu, bet ej pie jūras un sauc trīs reiz: biki, biki,

biki! un tūliņ kautkas tevi aiznesīs."

Mājiņa atkal iegrima zemē, muļķis izkāpa pa skursteni

gāja uz jūru un sauca: „Biki, biki. biki!" un tūliņ arī bija biks

klāt. Muļķis sēdies bikam mugurā, aizjājis kā vējš un pieskrējis

pie milžu valsts. Priekšā stāv augsta sēta, ar drātim nostiepta,
bet kā biks lec, tā ari ir pāri. Nu viņi ieiet dārzā iekšā un dzird,
ka milži guļ un krāc, ka visi koki šūpojas. Muļķis staigā mulžiem

pa virsu, bet šie nemaz nejūt, ka tāds sisenis iet viņiem pa virsu.

Tā viņš nodzīvo kādas pāra dienas, bet pēdīgi biks teic uz muļķi:

„Tagad tu ej un pierauj tos veselības ābolus, jo milži drīz modī-

sies augšā, un tad mēs būsim pagalam."

Nu muļķis paņem kulīti un pierauj to pilnu āboliem. Vēl vienu

nakti viņi var palikt, jo milži tik no rīta mēdīšoties augšā. Muļķis

grib vēl visu labi apskatīt un vienā istabā ierauga arī vienu milža

sievu guļam. Viņš pieiet tai klāt un prasa, lai ļaujot šim blakus

gulēt. Šī arī ir mierā Nu viņš paņem vienu papīru un uz-

raksta, ka šis ir no tādas un tādas valsts un ka tādā un tādā laikā

viņš ir gulējis pie mirža sievas, un piesprauž to papīru pie sienas.

Otrā dienā biks teic: „Nu mums jābēg."

Muļķis uzsēžas šinu mugurā un grib jāt projām. Biks lec, bet

tiek tik līdz pusei un atkrīt atpakaļ. Nu viņš atskrienas otrreiz

un būtu gandrīz jau pāri, bet tomēr atkrīt atpakaļ. Bet trešo reizi

viņš atskrienas labu gabalu atpakaļ un uu ir pāri gan. Bet bija
arī jau pēdējais brīdis. Milži drīz vien pamodušies un sākuši

skraidīt, bet bija jau par vēlu.

Muļķis atnācis pie norunātās mājas, kur brāļi bijuši jau
priekšā. Brāļiem bijusi skaudība, ka jaunākais atradis veselības

ābolus. Viens brāliis piegājis pie akas, skatījies akā un teicis:

„Vai. cik te ir smuki!"

Piegājis arī otrs un teicis: „Vai, kas tik te ir!"
Muļķis domājis: „Jāiet paskatīties, kas tad tur tik smuks ir."

Kā piegājis un noliecies skatīties, tā viens pie ābolu maisiņa

klāt un otrs šim aiz kājām un iesvieduši akā. Sis krītot izkritis

ūdenim cauri un iekritis apakšzemes valstī.
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Viņš skatās visapkārt uu ierauga tur loti daudz lopu ganībā,
bet tos gana tikai viens pats gans. Viņš pieiet un prasa: „Kā lai

gan es tieku augšā?"
Šis atbild: „Ttt gan vairs nevarēsi tikt. Es esmu velna kalps

un ganu velna lopus. Kad velns nāks, tad viņš tevi saplēsīs."

Muļķis teic: „Vai tad nav vairs nekādas izejas, kā es tiktu

projām?"
Velna kalps atbild: „Jā, vienu izeju es gan tev varu pateikt.

Eji uz rīta pusi, tur ir viena ērgļa lizds. Nevienu gadu mazos

ērglēnus nevar izaudzināt, jo krusa tos katrreiz nosit. Ej un

gaidi, kad nāks krusa, un tad paglāb imazos ērglēnus. Tad var-

būt vecais ērglis tevim kā līdzēs."

Muļķis aiziet un arī atron lizdu ar ērglēniem. Kad nu nāk

tumšs mākcuis, tad viņš salauž koku zarus, iztaisa būdu, paņem

ērglēnus un paslēpjas tur līdz ar putnēniem no krusas. Viņš dzird,
ka nāk lielais ērglis ar ērglēni, pieskrien pie tukšā lizda un sāk

brēkt. Muļķītis uzlicis ērglēnus uz rokas, izbāzis roku no būdas un

parādījis. Nu lielais ērglis priecīgs nr/uiidies zemē un prasījis
šim: „Ko tu gribi?"

Bet muļķis teicis, lai aiznesot šo augšā. Ērglis teicis: „Ej

pie tā gana lopiem, nokauj 99 vēršus un sabāz to galu maisā, tad

man pietiks ceļa barībai."

Muļķis aiziet pie gana un prasa: „Vai tu vari man dot 99

vēršus?"

Gans arī saka, lai ņemot. Viņš nu nokauj tos vēršus, sašuj
visas ādas kopā par maisu., sabāž visu galu tai maisā un sēstas

ērgļani mugurā. Gala jau nāk pie baigām, bet ērglis vienmēr

griež galvu atpakaļ, un prasa barības, citādi trūkstot spēka. Tad

šis izgriež sev gabalu no ikriem un iegrūž ērglim rīklē. Frglis nu

arī jau bija pie malas uti palaida šo, lai iet uz māju.

Pa to laiku, tēva valstī bija atnākusi ziņa no milžiem, lai at-

nākot tas dēls, kas gulējis pie milža sievas. Ja nenākšot, tad

milži iešot un izpostīšot to valsti. Vecākais brālis teicis: „Ks

iešu, citādi viņi nāks un izpostīs mūsu zemi."

Tā nu šis nonāk milža zemē un milža sieva izved savu dēlu

un prasa: ~Vai tas ir tavs tēvs?"

Puika atbild: „Nē, tas nav mans tēvs!"

Tad viens milzis licis vecākajam ķēniņa dēlam par ausi, ka

šis aizskrējis projām.
Nu bija jāiet arī vidējam, bet tam notika tāpat kā vecāka-

jam.

Kad muļķītis pārnācis šai saule un dabūjis visu zināt, tad arī

tas aizgājis uz milžu zemi.

Milža sieva prasījusi savam dēlēnam: „Vai tas ir tavs tēvs?"

Puika atbliclčjis: „Jā, tas ir mans tēvs."
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Tad milži šo tūliņ atlaiduši jo viņi tik gribējuši redzēt bērna

tēvu.

Beidzot muļķis pārnācis atkal mājās un izstāstījis visu savam

tēvam, kas nu jau bijis no veselības āboliem izveseļojies. Tēvs

saucis abus dēlus un prasījis, lai šie sakot, vai tas ir tiesa, ko muļ-
ķītis esot stāstījis. Nevarēdami vairs liegties, viņi beidzot arī at-

zinušies. Ķēniņš nu atdevis savu valsti muļķītim un tā šis nu

palicis par ķēniņu, bet vecākiem brāļiem bijis jāpaliek par muļ-

ķīša apakšniekiem.

3. A. 550. 551. 314. Skolnieks A. Alļis no 85. g. veca Miķela

Elzbēr'ga Nīcā. K. Lielozola kr.

Vienam ķēniņam bijuši trīs dēli. Reiz tas ķēniņš palicis ļoti
slims. Nākuši gan dakteris pēc daktera, bet neviens nevarējis

viņu izārstēt. Tad viens dakteris teicis, ka tik tad viņš varētu

tikt vesels, ja dzirdētu brīnuma putna fūgal-fēniņa balsi, bet tos

varot reti dabūt, jo to putnu esot loti maz. Tad vecākais ķēniņa
dēls teicis tēvam, ka viņš paņcimšot zirgu, plinti un naudu un jā-
šot to putnu meklēt. Tēvs atjāvis ar, lai viņš jājot meklēt fūgal-

fēniņu.

Ķēniņa dēls izjājis mazā gaismiņā, iejājis vienā mežā, caur

kuru gājis mazs celiņš. Tur Izskrējis viņam viens jauns vilcēns

pretī un devis labrītu. Ķēniņa dēls paņēmis plinti un gribējis to

vilcēnu nošaut, bet vilcēns ieskrējis lielā biezoknī un pazudis.

Ķēniņa dēls arī ieskrējis tai biezoknī tam vilcēnam pakal, bet ne-

iznācis vairs laukā. Mājās gaidījuši, gaidījuši — nevarējuši sa-

gaidīt un tad jājis atkal otrs ķēniņa dēls. Tas arī paņēmis zirgu,

naudu un plinti un jājis savu brāli uu putnu meklēt. Izgadījies,
ka otram brālim arī iznācis jāt pa to pašu ceļu, pa kuru bija jā-
jis vecākais brālis. Kad viņš iejājis mežā. saticis to vilcēnu, un

vilcēns devis atkal labrītu, tad šis arī paņēmis plinti un gribējis
vilcēnu nošaut, bet vilcēns atkal iebēdzis biezoknī. Ķēniņa dēls

skrējis tam pakal tai biezoknī, bet neiznācis vairs laukā un pa-
zudis tāpat kā vecākais brālis.

Mājās gaida, gaida, bet nevar sagaidīt. Tad nu trešais, jau-
nākais brālis, lūdzis tēvu, lai laižot viņu arī, bet tēvs negribējis
jaunāko dēlu laist. Bet jaunākais dēls neklausījis, paņēmis zirgu,

naudu un plinti un jājis meklēt savus brāļus un arī to putnu.

Jaunākajam ķēniņa dēlam arī iznācis jāt pa to pašu ceļu, kur tie

divi jau bija jājuši. Viņam atkal iznācis vilcēns pretim un teicis:

„Laibrīt," bet jaunākais saņēmis vilcēna labrītu un teicis: „Pal-
dies!" Tad ķēniņa jaunākais dēls apstājies, sācis ar vilcēnu runāt,

un, vilcēns prasījis, kur viņš jāšot. Ķēniņa dēls teicis, ka viņa
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tēvs esot slims un ka neviens dakteris nevarot viņu izārstēt.

Tikai kad viņš dzirdētu fūgal-fēniņa balsi, tad vioš varētu tikt

vesels. Vilcēns teicis, ka viņš zinot, kur tas putns atrodoties, lai

viņš atstājot zirgu tepat un lai sēstoties viņam mugurā, tad viņš

to nonesīšot pie tā putna. Vilcēns skrējis par kalnis un mēžis un

ķēniņa dēls sēdējis tam mierīgi mugurā. Pēdīgi viņi izjājuši no

meža kādā klajumā, bet vilcēns teicis, ka viņš klajumā nedrīkstot

rādīties, jo viņu varot nošaut. Tur nu viņš rādījis ķēniņa dēlam

vienu pili, kur tas putns atrodoties, un teicis: „Tu pirkdams to

putnu nenopirksi, tev vajaga izlikties par darba meklētāju, tad

varēsi to putnu nozagt bez naudas. Kad tev manis vajaga, tad

tu tik saki: „Kaut mans vilcēns te būtu!" Bet to tik tu teic, kad

tu esi viens pats, tad es tev došu padomu, ko darīt."

Ķēniņa dēls nu iegājis tai pilī un vai nevajagot kāda

dienestpuiša. Ķēniņš atteicis, ka viņam vajagot tāda nama kalpa.

Ķēniņa dēls ticis arī pieņemts un īsā laikā palicis visiem uzticams.

Viņam jau atļauts tam putnam ēst dot un arī pils durvis noslēgt.
Tā nu pienācis laiks, ka viņš to putnu varējis dabūt savās rokās.

Vienu vakaru, kad viņš palicis viens pats, viņš izgājis laukā un

teicis: „Kaut mans vilcēns te būtu!"
Tā arī vilcēns tūliņ bijis klāt uu teicis: „Nem to putnu, bet

to būrīti tu neņem, citādi tev ies slikti."

Viņš ņēmis to putnu, bet tas būrītis bijis vēl smukāks nekā

tas putns, un viņam bijis žēl to būrīti atstāt. Kā tik viņš aizku-

stinājis to būrīti, tā tas sācis dikti spēlēt. Piecēlušies visi pils
ļaudis, saņēmuši viņu cieti un ieveduši cietumā. Citi kalpi viņam

pateikuši!, ka rītu viņu kāršot. Palicis viņš viens pats tai cie-

tumā, visi ļaudis pārgājuši mājās. Tad ķēniņa dēls piesaucis atkal

savu vilcēnu: ~Kaut mans vilcēns te būtu!"

Vilcēns — kur bijis, kur nebijis — tūliņ arī klāt, cietumā

iekšā un sarājis ķēniņa dēlu: „Fs jau tev teicu, lai tu neņem to

būrīti. Nu es tev vēl došu vienu padomu. Kad tevi noved uz

kārtavām, tad lūdz, lai tev vēl atļautu ar ķēniņu parunāt. Tam

ķēniņam nu tu teic, ka tu atskapēsi to zirgu, kas viņam nozagts.
Tad viņš gribēs, lai tu paliktu dzīvs."

Kad viņu noveduši aiz tām kārtavām, tad viņš lūdzis to ķē-

niņu parunāties. Tas ķēniņš arī atļāvis šim runāt, un viņš teicis:

„Ja tu mani atlaidīsi vaļā, tad es tev atvedīšu to zirgu, ko tev

nozaga."
Ķēniņš teicis: „Kad tu to zirgu atvedīsi, tad tu dabūsi arī to

putnu ar visu būrīti, un tagad es tevi palaižu vaļā."
Tad ķēniņa dēls palaists arī, lai iet, un viņš nu nogājis atkal

uz mežu uu pasaucis savu vilcēnu: „Kaut mans vilcēns te būtu!"

Vilcēns tulin ieradies un teicis, lai viņš sed atkal mugura,

ka viņš šo nonesīs pie tā zirga. Tā nu viņa jājuši pa kalniem un
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lejām un nonākuši pie tādas vecas pils, kas bijusi apaugusi vis-

apkārt ar mežu. Vilcēns palaidis ķēniņa dēlu vaļā un pieteicis, ka

viņš to zirgu nenopirks, bet lai viņš atkal uzdodas, tā kā meklētu

dienestu. Tad tie stalla puiši paņēmuši viņu uz kādu laiku, viņš tur

dienējis, labi visus apkalpodams, un pēdīgi dabūjis arī to zirgu

kopt. Kad visi apgulušies, tad viņš palicis beidzamais un no-

slēdzis visas stalla durvis. Vienu vakaru, kad visi jau bija ap-

gulušies, viņš izgājis laukā parunāt ar savu vilcēnu. Vilcēns

bijis arī klāt un teicis: „Nu tu ņem zirgu un arī apaušus, bet sedlus

nekustini, tad tev ies tāpat slikti."

Viņš nu arī ņēmis zirgu ar appaušiem, bet sedli bijuši vēl

smukāki un viņam bijis tos žēl atstāt. Bet kā viņš ņēmis sedlus,
tie tūliņ sākuši dikti klavierēm un stalla puiši visi piecēlušies, sa-

ņēmuši viņu cieti, ielikuši par nakti cietumā. Cietumā viņš atkal

piesaucis savu vilcēnu, kas to labi sarājis un teicis: „Kad tevi

ved uz kārtavām, tad tu apsolies ķēniņam, ka tu atvedīsi to brūti,
ko viņam nozaga, ja viņš tevi palaidīs vajā."

Rītu veduši ķēniņa dēlu kārt un pie kārtavām viņš teicis,

ka gribot vēl kādus vārdus parunāt ar jauno ķēniņu. Tas viņam

atļauts un nu viņš griezies pie ķēniņa, kā vilcēns viņam mācījis.

Ķēniņš teicis, ka viņš to brūti atdevīšot, tad viņš dabūšot to

zirgu ar appaušiem un sedliem, bet lai ejot tūliņ meklēt. Ķēniņa
dēls gājis uz mežu, saucis vilcēnu, vilcēns arī bijis tūliņ klāt un

teicis: «Sēsties nu atkal man mugurā, es tevi nonesīšu pie ķēniņa
brūtes."

Vilcēns skrējis atkal par kalnis un mežis un pēdīgi izskrējuši
atkal laukā, kur šis rādījis tādu būdu, kur tā brūte bijusi. Uz

to būdu gājusi viena gara gatuve un gar gatuves malām bija

nogūluši dieusvidu tīģeri, lauvas, vilki, lāči, lūši un citi zvēri.

Vilcēns teicis: „Ej nu pa to zvēru vidu cauri, tai namiņā stāv liela

čūska un aiz čūskas atrodas brūte. Runāt tu nerunā nemaz, bet

pamāj tai ar galvu. Ja viņa nāks, tad tu paliksi dzīvs, bet ja

nenāks, tad tu būsi pagalam. Pie tās būdas katrā pusē būs divas

butelītes pilnas ar zālēm, tās tu paņem pa priekšu un iebāz azotē."

Viņš piegājis pie tās būdas un redzējis, ka brūte kasījusi aiz-

miguša! čūskai galvu. Viņš pamājis šai ar galvu un tad viņa
klusu pārkāpusi par to lielo čūsku. Viņš saķēris tai roku un nu

abi izskrējuši klusi par to zvēru gatuvi, kā zvēri neatmostos.

Vilcēns viņus jau gaidījis un teicis: „Sēdat man mugurā, nu vajaga
mukt!"

Kad viņi bijuši jau kādu gabalu noskrējuši, tad izdzirduši,
ka zvēri dzenas pakal, ka zeme vien dimd. Vilcēns nu cirtis trīs

reizas krustu ar asti un tad radies dīķis. Citi zvēri nu pārpeldē-

juši, bet citi apskrējuši apkārt. Nu atkal vini izdzirduši, ka zvēri

dzenas pakal, bet vilcēns cirtis trīs reizas ar asti krustu un tūliņ
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sākusi garā platā strīpā degt uguns. Lielie zvēri bijuši daudz

ūdens sadzērušies, drīz vien apdzēsuši to uguni un dzinušies at-

kal pakal. Vilcēns vēl reiz cirtis trīs reizes ar asti krustu un tad

radies zvēriem tāds biezs mežs, ka pat putniņš nevarējis cauri

izlīst. Nu zvēri arī vairs netikuši cauri un nu bēgli mierīgi no-

skrējuši uz to pili, kur brūte bijusi jānodod. Vilcēns palicis mežā,
bet ķēniņa dēls vedis brūti uz pili. Ķēniņš nu palicis loti lustīgs,
atdevis zirgu svešajam ķēniņa dēlam ar visiem apaušiem un

sedliem, teikdams: „Se tev ir tava solītā alga!"

Brūte nu vairs to ķēniņu negribējusi, bet mīlējusi vairāk savu

glābēju. Viņi abi ejot arī norunājuši, kā tikt no ķēniiņa projām.

Tas zirgs, ko ķēniņš atdevis, varējis līdz ar vēju izskriet.

Ķēniņa dēls domājis, ka viņam vilcēna vairs nevajaga, jo tagad

viņam ir pašam tāds ātrs zirgs. Nu viņš nojājis ar to zirgu pie
otra ķēniņa, lai varētu dabūt to brīnuma putnu. Viņš nu atdevis

zirgu ķēniņam un ķēniņš atkal atdevis savu putnu teikdams: „Še
tev ir tas putns ar visu būrīti!"

Ķēniņa dēls paņēmis putnu ar visu būrīti un nolicis to uz

vārtu stabu. Tad viņš vēl lūdzis ķēniņu, lai atļauj viņam uzsē-

sties uz zirga un pamācīt, kā jājāj. Ķēniņš arī atļāvis. Ķēniņa
dēls grozījis, grozījis to zirgu pa sētu, bet te uz vienu brīdi pie-
sitis zirgam un paķēris savu fūgal-fēniņu un aizdrāzies uz mežu

kā vējš. Gan šāvuši tam no pakaļas, nekas vairs nelīdzējis, jo

viņš jau bijis aizjājis lielu gabalu. Viņš iejājis mežā un vakarā

nojājis pie savas brūtes. Norunātā stundā brūte arī jau bijusi iz-

nākusi un nu viņš to uzsēdinājis uz zirgu un tad visi aizdrāzušies

kā vējš projām. Nojājis mežā viņš atkal izsaucis: „Kaut mans vil-

cēns te būtu!"

Vilcēns arī bijis klāt un nu viņi visi jājuši priecīgi uz māju.
Viņiem bijis vēl jāiet caur vienu pilsētu. Vilcēns teicis: „Es nu

palikšu šai mežā, bet jūs ejiet vien mājā. Tik to tev vēl pieko-
dinu: neappērcies tādu galu, ko ved uz kāršanu!"

Vilcēns nu palicis mežā, bet ķēniņa dēls ar savu brūti un

fūgal-fēniņa putnu iegājuši pilsētā. Tai pilsētā viņš redz, ka viņa
abus brāļus ved pašlaik uz kārtavām. Viņš bija aizmirsis, ko tas

vilciņš teicis, un sauca: „Kad sods te ir jāmaksā, es visu aiz-

maksāšu!"

Viņš samaksājis par brāļiem soda naudu un atsvabinājis tos

no nāves. Tad viņi visi: fūgal-fēniņš, zirgs, brūte un visi trīs

brāļi gājuši uz mājām. Netālu no mājām vienā mežā brāļi sākuši

strīdēties: vecākie brāļi teikuši, ka viņi visu to izdarījuši. Tik-

mēr strīdējušies, kamēr abi vecākie brāļi nocirtuši jaunākajam
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brālim galvu. Brūti viņi nozvērinājuši, lai viņa mājā nekā par

to nestāsta, citādi viņai arī nocirtīšot galvu. Brūte arī apņēmu-
sies neteikt un tā viņa palikusi dzīva un viņi visi gājuši uz mā-

jām. Pārgājuši mājās, ienesuši putnu ar visu būrīti istabā, zirgu

nolikuši stallī un arī brūti ieveduši tēva pilī. Bet nu ne putns dzie-

dājis, ne zirgs ēdis un brūte tik gājusi arvien pie loga un raudā-

jusi.

Jaunākajam brālim mežā ar nocirstu gaivu guļot, uzskrējis
vilcēns. Tas atcerējies, ka viņš šim licis pie būdas paņemt divas

butelītes. Vienā butelītē bijušas tādas zāles, kad nocirstu galvu

pieliek pie rumpja un ar tām zālēm sasmērē, tad tūliņ galva pie-

aug klāt. Otrā butelītē bijušas tādas zāles, kad tās ielejot miru-

šam mutē, tad mirons tūliņ topot dzīvs. Vilcēns visu tā izdarījis

un ķēniņa dēls nu palicis dzīvs. Viņiem tur runājot, parādījusies

uguns un pie tās uguns bijis koka klucis un cirvis. Vilcēns teicis:

„Es esmu tev labumu darījis, dari tu man ari vienu labumu! Es

uzlikšu savu galvu uz to kluci, nocērt tu man galvu un iemet tai

ugunī!"

Ķēniņa dēlam gan bijis vilcēna loti žēl, bet viņš nocirtis ar

vilcēnam galvu un iemetis to ugunī. No vilcēna rumpja nu iz-

nācis tāds pats princis, kā viņš pats. Tas bijis tikai par vilku

nolādēts ķēniņa dēls. Svešais princis gan negribējis nākt drau-

gam līdz. bet ķēniņa dēls nelaidis to vaļā, kamēr tas aizgājis ar'

līdz uz mājām. Kad viņi abi divi ienākuši sētā, tad putns fūga'l-

fēniņš sācis tā dziedāt, ka visa istaba skanējusi. Zirgs atkal pa

stalli sācis spārdīties, ka segli zvanījuši, un vecais ķēniņš uzreizu

bijis vesels. Kad viņi abi divi iegājuši iekšā, tad tas abiem ve-

cākiem brāļiem nemaz nepaticis un nu ņēmušies atkal strīdēties.

Vecākie brāli teikuši, ka viņi visu izdarījuši. Vecais ķēniņš nu

prasījis brūtei: „Vai tas ir tiesa, ka jaunākais brālis visu to iz-

darījis?"

Brūte atteikusi, ka tas esot gan tiesa, ka viņš visu to izda-

rījis. Bet vēlāku vecākie brāli esot nocirtuši jaunākajam brālim

galvu. Tad tēvs teicis: „Man cita liecinieka nevajaga, tas putns
un zirgs ir tie liecinieki. Trīs dienas viņi nekā nedarīja, bet kad

jaunākais dēls nāca pa vārtiem iekšā, tad putns sāka dziedāt un

zirgs sāka zviegt." Tad tēvs, par to loti sapīcis, pasaucis zal-

dātus un licis abus divus vecākos dēlus saslēgt ķēdēs. Jaunākais

dēls gan lūdzis, lai piedodot, gan jau iztikšot, bet tēvs vairs ne-

klausījis, un nosūtījis vecākos dēlus kur tālu projām, ka neviens

nezinājis, kur viņi palikuši. Svešajam princim ķēniņš atdevis savu

meitu par sievu, bet savu jaunāko dēlu licis salaulāt ar pārvesto

princesi. Tam ķēniņam bijusi liela valsts un tas atdevis pus valsti

svešam princim un otru pusvalsti savam jaunākam dēlam.
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Vienam ķēniņam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķītis.
Un ķēniņš no liela vecuma bija palicis neredzīgs. Gan saaicinājis
visādus ārstus, bet tie nevarējuši līdzēt. Beidzot vieus zīlnieks dod

padomu: pie velua esot mirstamais ūdens un dzīvības ūdens, tur

kraukļi savus bērnus kristot. Ja to ūdeni dabūtu, tad acis paliktu

gaišas, tiklīdz apmazgātu. Nu vecais ķēniņš saka saviem vecā-

kiem dēliem: „Jums abiem jāiet pie velna pēc manām acu zālēm,

muļķītis lai paliek mājā. Prasiet velnam: „Dod mirstamo ūdeni,
dod dzīvības ūdeni — to, kur kraukļi savus bērnus krista. Vai

mācēsit tā izteikt?"

„Jā, jā — to jau var paturēt galvā, tas jau nekas!" abi dēli

nolielās un aiziet.

Aizgāja gan — tas tiesa — bet kur nogrima, kur ne. Tēvs

izgaidās vienu mēnesi, otru — neronas un neronas: jau drīzi gads
apkārt, vēl nav. Beidzot muļķītis saka: „Tēt, iešu raudzīt, kur

brāļi palikuši! Kas zin, vai man neveiksies ātrāki acu zāles pār-
nest."

„Neka, dels! ja jau taviem gudriem brāļiem nevedas, kur

nu vēl tev — jaunam muļķim? Otrkārt: man bail, ka ir tu neno-

zūdi, tad paflikšu vecuma gultā bez bērniem un aiziešu nelaikā

kapā bēdādamies."

„Ko jūs sakāt, tēt, jūs tikai esat visi noņēmuši mani un par

muļķi vien turat; bet tiklīdz iešu, man atšķirsies citādi, to gal-
voju."

„Labi, dēls, ej tad arī ar Dieva palīgu un prasi velnam tā:

„Dod mirstamo ūdeni, dod dzīvības ūdeni — to, kur kraukļi sa-

vus bērnus krista." Vai mācēsi izteikt?"

„Jā, māku: „Dod mirstamo ūdeni, dod dzīvības ūdeni — to,
kur kraukļi savus bērnus krista.""

To teicis, muļķis aiziet, bieži vien tos vārdus minstinādamies.

let, iet — satiek suni.

Muļķītis uzsauc: „Sunīti, kur tu vēju vaļā skraidi? Es tevi

šaušu!"

„NeŠauj vis,_bralīt, es zinu, kur tu ej. Ņem mani labāk līdz

vajadzībā palīdzēt."

„Jā, jā — tad jā!"
Suns pietecēja, palaizīja muļķītim roku un gāja līdz. Nu iet,

iet abi divi — satiek vilku.

„Vilciņ, kur tu vēju vaļā skraidi? Es tevi šaušu!"

„Nešauj vis. brālīt, es zinu, kur tu ej. Nem mani labāk līdz

vajadzība palīdzēt."
„Jā, jā — tad jā!"
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Vilks pietecēja muļķītim palaizīt roku un gāja līdz. Nu iet,

iet visi trīs — satiek lāci.

„Lācīt, kur tu vēju vaļā dauzies? Es tevi šaušu!"

„Nešauj vis, brālīt, es zinu, kur tu ej. Nem mani labāk līdz

vajadzībā palīdzēt"

„Jā, jā —
tad jā!"

Lācis pietecēja muļķītim palaizīt roku un gāja līdz. Nu iet,
iet visi četri — satiek lauvu.

„Lauva, kur tu vēju vaļā dauzies? Es tevi šaušu!"

„Nešauj vis, brālīt, es zinu, kur tu ej. Nem mani labāk līdz

vajadzībā palīdzēt."

„Jā, jā — tad jā!"

Lauva pietecēja muļķītim palaizīt roku un gāja līdz. let, iet

visi pieci — gadās liels tilts. Suns saka: «Pagaidiet jūs četri te-

pat, es tecēšu tilta apakšu izlūkot."

Nu lūko, lūko, meklē, meklē — atron sudraba vainagu un

atnes muļķītim: lai paglabājot to, priekšdienām noderēšot!

Muļķītis apskatās: „Kas par greznu vainagu! Tāds jau jā-

pieglabā, vai grib, vai negrib. Bet sunīti! teci vēl tilta apakšu
izlūkot: kad nav vēl kāds vaiņags."

Suns aiziet — meklē, meklē — ne, vaiņaga vairs nav; bet

atron varenu zelta zobiņu. Uznes muļķītim: lai pieglabājot to,

priekšdienām noderēšot!

Muļķītis apskatās: „Kas par spožu zobiņu! Bet sunīti! teci

vēl tilta apakšā: kad nav vēl kāds zobins."

Suns aiztek — meklē, meklē — ne, zobiņa vairs nav; bet

atron dimanta gredzenu. Uznes muļķītim: lai pieglabājot to,

priekšdienām noderēšot!

Muļķis apskatās: „Kas par spožu gredzenu! Tas jau jāglabā,
es nezinu, kā. Bet nu draugi, iesim tālāk!"

„Nekā!" suns ieteicās, „kur nu vairs aizkļūsim? Tepat liels

ūdens priekšā, versti platumā — tur mums jāceļas ar plostu pāri.
Tomēr nelāga lieta: tās trīs meitas, kas tur par pārcēlējām no-

liktas, tevi, brālīti, gan pārcels, bet mūs četrus necels. Bet tad

mums četriem jāsasperas: lēksim ūdenī un, peldēsim upei pāri,
tas mums jādara brālīša labad, jo citādi viņā pusē, krasta malā,
meitas nocirtīs brālītim kreiso roku, ja nesteigsimies glābt."

Brālītis, muļķītis, to dzirdēdams tīri saraujas: „Vai traks!

tad ir gan bailīga lieta, bet vai tad nu itin pa visiem kopā mums

neizdosies? lesim tikai, lai nāk. kas nākdams!"

Labi, visi pieci sparā saņemas, aiziet pie ūdens un uzsauc

meitām: „Celiet mūs pāri!"
„Labprāt, celtum, labprāt; bet mēs tikai cilvēkus pārceļam,

zvērus ne ■— tā mums pavēlēts "
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„Kud nu ne, ne!" muļķītis atbild, «celiet tad mazākais mani

vienu pašu pāri!"

Jā, tūliņ, lai nākot uz plostu! Muļķītis uzkāpj, pitosts atvir-

žas no malas un zvēri paliek vieni paši malā. Bet plosts nebija

upei ne pusē — zvēri metas ūdenī un pūš pāri; meitas to nemaz

neapskatās. Līdz plosts otrā malā, patlaban jākāpj zemē, meitas

jau tiecas muļķītim pēc kreisās rokas. Bet pašā tai brīdī zvēri

sakampj meitas un saplosa gabalu gabalos — asiņu peļķi vien pa-

lika uz plosta. Muļķītis priecājas: „Tas bija labi — iesim nu

tālāk!"

„Neka!" suns atsaka, „tepat bus vel cits ūdens, divi verstes

platumā un nu sešas meitas cels tevi pāri, mūs neņems. Otrā

malā tās gribēs abas rokas tev nocirst, bet nebaidies nemaz, mēs

būsim klāt tevi pestīt."
Labi, visi pieci aiziet pie ūdens un uzsauc meitām:

„
Celiet

pāri mūs visus!"

„Labprāt celtum. labprāt; bet mēs tika cilvēkus pārceļam,

zvērus ne."

„Kad ne, ne — celsim tad mani vienu pašu!"

Jā, tūliņ! lai nākot uz plostu. Muļķītis uzkāpj uz plostu,

plosts viržas no malas un zvēri paliek vieni paši. Bet šie nebija

upei ne pusē — zvēri metas ūdenī un pūš pāri, meitas to nemaz

neapskatās. Līdz plosts otrā malā, patlaban jākāpj zemē, meitas

jau tieksies muļķim pie rokām. Bet tai pašā brīdī zvēri sa-

grābj meitas un saplosa gabalu gabalos — asiņu peļķi vien palika

uz plosta. Muļķītis priecājas: „Tas bija labi — iesim nu tālāk!"

„Nekā!" suns atsaka, „tepat vēl būs cits ūdens, trīs verstes

platumā un nu divpadsmit meitas cels tevi pāri, mūs neņems.
Otrā malā tās gribēs tev galvu nocirst, bet tu esi gudrs: lūdzies,

lai atvēl tev mirstamos pātarus noskaitīt — viņas atvēlēs. Tad

tikai nu skaiti labi gari atsākdams, ka mēs spējam pārpeldēt, jo
šis ūdens pārāk plats — peldot ilgāki aizies."

Labi, visi pieci aiziet pie ūdens un uzsauc meitām:
„
Celiet

mūs pāri!"
„Labprāt celtum, labprāt; bet mēs tikai cilvēkus ceļam —

zvērus ne."

„Kad ne, ne — celsit tad mani vienu pašu!"

„Jā, tūliņ, lai nākot uz plostu! Muļķītis uzkāpj uz plostu,

plosts viržas no malas un zvēri paliek vieni paši. Bet šie nebija

upei ne pusē, zvēri metas ūdenī un pūš pāri; meitas nemaz to ne-

apskatās. Līdz plosts otrā malā, patlaban jākāpj zemē, meitas

sagrābj muļķīti: lai dodot savu galvu — viņam esot jāmirst!"

„Kad jāmirst, jāmirst — tas nekas! bet atvēliet man mir-

stamos pātarus noskaitīt, kā pieklājas."
Labi. labi — lai skaitot ātri!
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„A, nu, zināms, atri: no iesākuma līdz galam un tad vel vien-

reiz un vēl vienreiz; kad jau būs beigas, es pats zināšu apstāties."
Un nu muļķītis skaitīja un skaitīja paglūnēdams: vai zvēri

drīzi būs pāri. Līdz arī pāri, muļķītis iesauksies: „Tie pātari

beigti, nu sāksies citi!"

Un tā sākās arī citi: zvēri uzklupa meitām un saplosīja ga-

balu gabalos — asinu peļķi vien palika uz plosta. Muļķītis prie-

cājās: „Tas bija labi — iesim nu tālāk!"

„Nekā!" suns atsaka, „paslēpsimies tanīs kalnos, jo drīzi

skries velna ķēniņiene savas meitas raudzīt: ja mūs sastaptu -

pagalam esam. Necik tālu, tepat viņas pils.

Labi, visi pieci paslēpās kalnos: viņi varēja visu pārredzēt,

vīnus neviens ieraudzīt. Te pa brītiņam dzird: nāk velna ķēni-

ņiene, ka put vien ar sudraba vaiņagu galvā, ar zeita zobiņu rokā,

ar dimanta gredzenu pirkstā. Atskrien pie pirmā plosta — kas

tas? Meitas pagalam, tikai asiņu peļķi vien uz plosta. Nu liek-

sies, nu skatīsies upes ūdenī, vai tur nav iekritušas; bet tikko pie-
lieksies labi — sudraba vaiņags iekrīt upes dzelmē un šī ieklie-

dzas vien. Ne nu līdzēja vaimānas, ne žēlabas — kas pagalam,

pagalam. Te, pa brītiņam, skries ar zelta zobiņu rokā pie otras

upes plosta. Aizskrien — kas tas? Tās meitas arī pagalam,

asiņu peļķi vien uz plosta. Nu lieksies, nu bikstīs ar zobiņu upes

ūdenī, vai nav plosta apakšā, jo plosta virsū neredz; bet bikstot

zelta zobins izšļuka no rokām un pazuda dzelmē. Šī iekliedzās

vien; tomēr vaimanā, cik gribi ■— kas pagalam, pagalam.

Te, pa brītiņam skries ar dimanta gredzenu pirkstā pie tre-

šās upes plosta. Aizskrien — asiņu peļķi vien. „Vai!" šī sasit

plaukstis, „visas meitas nokautas!"

Bet sitot dimanta gredzens nospruka pirkstam un iekrita

dzelmē. Gan iekliedzas gredzena dēļ, bet kas pagalam, pagalam.
Neko darīt — ies nošļukusi mājā un sūtīs citas meitas par piosti-
niecēm. Tās atnāk, viss nu būtu atkal tiktāki kārtībā, bet kur tad

ķēniņiene bez vaiņaga, zobiņa, gredzena. Kad tu izčibējis! būs

jāliek jauni kaldināt. Bet kas tad kals? Tas jau vīriešu darbs un

vīriešus ķēniņiene savā pilī vēl nebija redzējusi, ņe arī ielaidusi.

Tomēr — vai pīksti, vai drebi — cits kalt nemāk — jāaicina tie

paši vīrieši. Un ķēniņiene izpauda ziņu, lai kalēji sanākot viņai

vaiņagu, zobiņu un gredzenu kalt. Muļķītis, to padzirdējis, tūliņ
iesaucās: „Klausaities, mani zvēri, nu ir laiks; kalējs gan neesmu,

bet man vaiņags, zobins un gredzens ir — are, tie, ko suns no

tilta apakšas iznesa; lešu pie ķēniņienes un teikšu: „Dod savā pilī
divas istabas: vienu man, otru maniem zvēriem, tad vaiņagu, zo-

biņu un gredzenu nokalšu.""

„Tur tev taisnība!" zvēri ieteicās, „bet tad tikai iestāsti ķēni-

ņienei, ka trīs lietas reizē nespēj kalt; teic: papriekšu kalšu vai-
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nagu, tur aizies savas trīs dienas, tad kalšu zobiņu, tur arī trīs

dienas, tad gredzenu, tur arī trīs dienas. Tālāk saki: bet deviņas
dienas no vietas kalt, to cilvēka acis nespēj panest, tādēļ lai viņa
tūliņ pie iesākuma apgādā labas acu zāles — tādas, kur mirsta-

mais ūdens klāt un dzīvības ūdens klāt oa, kas smelts tai jūrā,
kur kraukli savus bērnus krista. Es zinu, viņa apsoiīs un liks

ūdeni pārnest un tad esam ceļā. Bet trešā dienā, kad vaiņagu
nesīsi ķēniņienei atdot, viņa vaicās: „Kādu maksu gribi?" Ne-

ņem, no Dieva puses naudu, atteic: „Ko nu citu ņemšu? Atvēli

šonakt savā gultā izgulēties — būs labi.""

Un nu muļķītis ar zvēriem aizgāja ķēniņienes pilī: viņš esot

slavējams kalējs — esot nācis ķēniņienes lietas kalt un šie zvēri

esot viņa palīgi.

„Tad jau pavisam labi!" ķēniņiene priecājās, „bet vai varēsi

līdz vakaram nokalt?"

„Līdz vakaram! kur nu līdz vakaram? Es rēķinu — mazā-

kais deviņas dienas tur aizies; tādēļ dod īpašu istabu man, īpašu
maniem palīgiem un tad mēs strādāsim. Tomēr vēl kas: cilvēku

acis, deviņas dienas kalt, nespēj paciest: paliek neredzīgas, tā-

dēļ gādā man šodien labas acu zāles — tādas, kur mirstamais

ūdens klāt, kur dzīvības ūdens klāt, un, kas smelts tai jūrā, kur

kraukļi savus bērnus krista."

Labi! to viņa apgādāšot gan — veselu trauciņu. Lai tik ejot
pats te tai istabā, palīgi atkal tai un sākot kalt. Šie iegāja gan

istabās, bet ne kala nekā: kur nu kalsi, ja vaiņags kabatā? Va-

karā ķēniņiene jau apgādājusi acu zāles; muļķītis paņem zāles,
ieiet savā istabā un sagul trīs dienas bez darba. Trešās dienas

vakarā ienes ķēniņienei sudraba vaiņagu: „Vai būs tāds labs?"

„Labs
t

labs — pavisam labs — tīri kā mans vecais vaiņags;
bet cik nu man jāmaksā?"

„Kādu maksu citu ņemšu? Naudu neņemšu; atvēM man šo-

nakt savā gultā izgulēties — būs labi."

„Manis dēl guli arī; bet kad tikai tad nenokavēsi zobiņu

kalt?"

„Ā! tad pa naktim jau nekals, ne!"

Tā nu paliek. Trīs dienas vēlāk muļķītis atkal ienes zelta

zobiņu ķēniņienei: „Vai būs tāds labs?"

„Labs, labs — pavisam labs — tīri kā mans vecais zobins;
bet cik nu man jāmaksā?"

„Kādu maksu citu ņemšu? Naudu neņemšu; atvēli man šo-

nakt savā gultā izgulēties — būs labi."

„Manis dēļ guli arī; bet kad tikai nenokavēsi gredzenu kalt?"

„Ā\ tad pa naktim jau nekals, ne."

Tā nu paliek. Trīs dienas vēlāk muļķītis ienes dimanta gre-
dzenu ķēniņienei: „Vai būs tāds labs?"
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«Labs, labs, pavisam labs — tīri kā mans vecais gredzens;
bet cik nu man jāmaksā?"

«Kādu maksu citu ņemšu? Naudu neņemšu; atvēli man šo-

nakt savā gultā izgulēties un rītu piesaki savām plostniecēm, ka

mani ar visiem palīgiem pārceltu trim upēm un, ja man kādreiz

atkal ievajadzētos teitan atklāt, ka tad plostnieces mani pazītu,
tiklīdz iesauktos; «Ķēniņienes vīrs — celiet pāri!"

Jā, jā — viņa tā mierā.

Muļķītis nu izgulējās vēl to nakti un tad no rīta steidzās mājā

ar tēva acu zālēm. Sīpus upēm, mežā, zvēri šķīrās no muļķīša

un pieteica tā: «Nedzīvu galu kārtavās tu neaiztiec!"

Muļķītis gāja, gāja — piepēži ierauga kārtavas. Pieies klāt —

ierauga savus paša vecākos brāļus pakārtus. Nu viņam sirds

gauži iesāpas brāļu labad un žēlabās tam pavisam no prāta izgā-

jis, ko zvēri piekodinājuši. Viņš noņem brāļus no kārtavām, iepi-
lina mirstamo ūdeni un dzīvības ūdeni mutē — brāli atdzīvojas.
Nu muļķītis iztaujā smalki, kā viņiem tā nošāvies, — tik greizi,
kas viņus kāris un vai tēvu acu zāles esot dabūjuši?

«Kur nu dabūjām? Nedabūjām nekā. Mēs jau aizmirsām

zālēm vārdu un tādēļ mūs pakāra."

„Ai, brālīši! tad man labāka laime smaidījusi — ače, man gan

zāles ir."

To dzirdēdami, brāļi sašuta: «Muļķītis var dabūt, mēs neva-

ram, ko nu tēvs teiks? Un tad vēl viņš mūs atdzīvinājis; tas

gods par daudz muļķītim; nokausim labāk viņu. atņemsim acu

zāles un teiksim tēvam, ka mēs paši dabūjuši zāles."

Un brāli nocirta muļķītim galvu, atstāja zemē, paņēma zāles

un pārgāja pie tēva, lielīdamies: «Ilgi gājām, tālu meklējām, bei-

dzot lielām mokām, ar nāvi kaudamies, zāles dabūjām tur, kur

kraukli savus bērnus krista."

Tēvs aptraipīja acis, palika redzīgs un vareni priecājās par

tik brašiem dēliem; tikai to nožēloja, ka neesot satikuši muļķīti —

diezin, kā tam svešumā klāšoties.

«Ko nu, ko nu!" dēli atteica, «jūs esat pārskatījušies, tādu

muļķīti pasaulē laizdami; mēs to ceļu izbaudījām un tad nu gan

varam teikt: kautkāds muļķis dzīvs atpakaļ nepārklās; tur jau
ir prātīgiem cilvēkiem moku diezgan."

Un muļķītis sagulēja nedzīvs vairāk dienu: jau, kraukli, vār-

nas, žagatas bija sākuši viņa miesas knābāt. Te par laimi viens

krauklis nesa pār meža galiem gabaliņu no muļķīša miesām un

suns tūliņ bija saodis, no smakas vien, ka krauklis viņa kungu

plosījis. Viņš saka uz vilku, lāci un lauvu: «Tur nav vairs labi —

iesim raudzīt, kas mūsējam noticis!"

Nu tek, nu meklē — beidzot ierauga: āre — putni jau knābā.

Bet tur tuvumā bija ērkšķu krūms, kur muļķīša miesas gulēja.
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Zvēri nu lien, lien pa slepeno pusi, kamēr pietiek ērkšķu krūmam

klāt — putniem ne jausmas. Un līdz bija klāt, tā lēca putniem

mugurā un laimējās arī. Viens noķēra kraukļu ķēniņu, otrs vārnu

ķēniņu, trešais žagatu ķēniņu un ceturtais turēja bargu tiesu:

ja acumirklī nepavēlēšot saviem pavalstniekiem izknābtos ku-

mosus atpakaļ nest un negādāšot mirstamo ūdeni un dzīvības

ūdeni no turienes, kur kraukļi savus bērnus krista, tad visiem trini

putnu ķēniņiem galvas nost. Vai akls! nu putnu ķēniņi sabijās

gao, ka joki nav. Un tūliņ krauklis sasauca savējus, vārna sa-

vējus, žagata savējus. Atrā laikā salaidās putnu, kā melna de-

bess: ko ķēniņi teikšot?

„Ko teiksim? Vai neredzat, ko nu esat padarījuši: kam

knābāt šā cilvēka miesas?"

Tūliņ sanēsiet visus izknābtos gabaliņus, ielieciet atpakaļ
katru savā vietā un laizieties pakaļ dzīvības ūdenim, kā var knā-

bāto atdzīvināt."

Putni aizlaidās, sanesa paņemtos gabaliņus, atdeva miesām,

atnesa arī dzīvīlbas ūdeni, ielēja muļķītim mutē un nu muļķītis at-

modās, acis burzēdams, it kā no maiga miega vien būtu piecēlies.
Zvēri palaida putnu ķēniņus vaļā un pārmeta muļķītim: «Otrreiz
tā vairs nedari, mūs neklausīdams; tomēr labi, kad tā vēl — ej
tikai nu mājā!"

Muļķītis pārgāja pie tēva; tēvs brīnās: „Un tad tu pārkļuvi

gan; mēs jau runājām, ka dzīvs vairs nepārnāks! Tavi brāļi
sen jau mājā — pārnesa man acu zāles vis."

„Vhļi pārnesa? Ceļā tie taču vēl teica, ka neesot dabūjuši
un ja es nebūtu izpestījis viņus no kārtavām — vēl šodien tur

kruptu."

„E!" tēvs saskaitās, „kā nu gribi mani, vecu vīru, apmul-
ķināt; niekus nestāsti, tos neticēšu."

„Ne, ne!" muļķītis atmet ar roku un paliek mierā.

Bet pēc kāda laika ķēniņienei, viņpus upēm, piedzima dēls.

Ķēniņiene liek sajūgt varenus zirgus zelta karītē un sūta muļ-
ķītim pakaļ, lai braucot pie savas sievas jauno dēlu lūkot!

Karīte aptura tēva pagalmā, iziet pretim: „No kurienes tik

lepna karīte, tik vareni zirgi?"

„No ķēniņienes, muļķīša sievas, tur viņpus trim upēm."

Tagad tēvs atvēra, acis un sāka ticēt, ka muļķītis acu zāles

dabūjis. Viņš briesmīgi sāka dusmoties par vecākiem dēliem;

bet muļķītis atteic: «Lai nu! kas bijis, bijis. Es saviem viltīgiem
brāļiem piedodu; piedodiet arī jūs — man jābrauc!"

Tēvs izvadīja muļķīti ar godu; bet vecākos brāļus cieši pār-
mācīja, kamēr neizteica visu, ko ceļa ar muļķīti bija izdarījuši.

Muļķītis brauca, brauca zelta karītē, ka laistījās vien, pie-
brauca pie upēm, tur uzsauca plostniecēm: «Ķēniņienes vīrs —
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celiet pāri!" Plostnieces tūliņ bez runas pārcēla upēm. Aiz-

brauca pie ķēniņienes, ķēniņiene iznāk ar dēlu pretim un sa-

gaida vīni lielākā godā. Bet muļķītis saka : „Nu palikšu pie tevis

arvien!"

„Tas labi! tik neej tai istaba, kas ar lūku aizsieta, citādi mums

abiem nelabums kaklā."

Bet muļķītis tev klausīs — vienu dienu līdīs taču luku istaba

skatīties. leiet — atron lielu tēviņu kārtavas zīžu saite pieķiri-

nātu — pusdzīvu vēl. Muļķītis vaicā: „Kas tu tāds esi? Ko te

diedi?"

„Ko nu izteikt?" pakārtais vajā balsa atbild, „priekš deviņiem

gadiem nācu šito ķēniņieni precēt, bet viņa nevarēja vīriešus ne

acu galā ieredzēt, tādēļ sagrāba mani un pieslodzīja te. Lūdzams

padod to ūdens trauciņu, sakaltušo mēli atveldzināt."

Muļķītim gauži sirds iežēlojās par tādu notiesātu nabadziņu;

viņš pasniedza ūdens trauku un pats vēl padzirdināja. Bet lūk,

lūk: līdz lielais ierāva vienu malku — jau pārtrūka zīžu saite,

līdz ierāva otru — jau apgāza kārtavas, līdz ierāva trešo — tā

izgāza sienmalu, izspruka laukā, paķēra ķēniņieni ar visu dēlu

un prom kā negantnieks. Nu muļķītis gan žēlojās, ka nelabi da-

rījis, tādu dzirdinādams, bet atkal apdomāja: „Ja viņš tik stiprs
palika, no tā trauka dzerdams, kādēļ nevaru es vēl vairāk iedzert,
vēl stiprāks palikt un beidzot negantnieku pārvarēt?"

Un muļķītis sāka tempt no stipruma trauka. ledzēra vienu

malku — jau stiprums pieņēmās acim redzot un gudrība arī; jo

zināja, bez teikšanas, ka lielais tēviņš pats velns bijis; iedzēra

otru malku — jau stiprums bez ziņas un nu jau zināja uz kurieni

ķēniņiene aiznesta; iedzēra trešo malku — nu bija spēka kā de-

viņiem lāčiem un gudrība tik liela, ka zināja no galvas velna

pili atrast. Tūliņ paķēra sievas zelta zobiņu uņ gāja uz velna pili.
Aizgāja tur, satika cūku ganu un vaicāia tam: „Vai tā ir velna

pils?"

„Tā ir, ta ir; bet iekšā jau netiksi: pilij visapkārt guļ sariti-

nājusies milzu čūska ar asti mutē un, kas tur grib iekļūt, tam jā-

kāpj čūskai pāri, bet tiklīdz to dara — čūska atplēš muti un norij,
lai cik stiprs. Betnu viena lieta: pašā pusnaktī, kad velns aiz-

midzis krāc, tad čūska izlaiž astes galu no mutes (mute ar astes

galu pašos pils vārtos) un arī drusku pasnauž. Ja nu vari pa šo

mazo starpiņu — no mutes līdz astes galam — tai brīdī izlīst un

drīzi atkal atpakaļ tikt, tad varbūt es nesaku — izdodas arī. To-

mēr, tikko čūska atmodīsies, viņa saodīs svešnieka smaku un

modinās velnu; tas izlēks no gultas un steigsies jāšus tev pakal.
Tādēļ, atpakaļ nākdams, iesteidzies velna zirgu stallī, kāp tam

vājākam melnītim mugurā, tam treknajam ne, un bēdz, ko māki,

netaupi melnīti."
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Labi! muļķītis nogaidīja pusnakti pie cūku gana. Pienāca

pusnakts — cūku gans ieteicās: „Are! dūmi vairs nekūp — nu

vipi guļ!"

Tūliņ muļķītis izvilka zelta zobiņu no makstim un līda pa

pils vārtiem, pa mazo starpinu, līdzi, līdzi čūskas milzu dzelo-

nim garām. lelīda pilī — velns krāca, ka visas istabas drebēja

un viņa sieva ar mazo dēliņu arī gulēja.

Nu muļķītis pakampa sievu, sieva pakampa dēliņu un prā-

tīgi, prātīgi līda viens pakal otra čūskas dzelonim garām. Izlīda

pie staļļa — jau palika pašam tā vieglāki. Tad uzlika iemauktus

vājājam melnītim, uzsēdināja sievu ar dēliņu klēpī, pats sēdās

aiz sievas melnītim mugurā un piecirta piešus. Melnītis aizgāja
kā auka

— zeme vien nodimdēja; bet čūska, dimdienu padzir-

dējusi, svešnieka smaku saodusi, modināja velnu, ka nava vairs

labi. Velns uzlēca tiešām stāvus un skrēja stallī melnīti sedlot;
bet melnīša nekā — tikai treknais melnais vien parēgojās atpakaļ.
Bet velns dusmās spārdīja trekno melno — it kā zirgs būtu vai-

nīgs — un uzsauca bargumā: „Vai tu esi kāds skrējējs! Vai tu,

kraupi, varēsi vājo melnīti panākt?"

Tomēr, lai spārdās,_cik patīk — cita zirga nebija — bija_jā-
kāpj tam pašam mugurā. Nu jāja, nu jāja, ko vien tikai jaudāja:
šie divi papriekšu, velns no pakaļas.

Līdz labi iejāja māju pagalmā un sievu ieraidīja pilī, te velns

arī klāt: un kā jāj, tā pa pils vārtiem iekšā ar visu trekno melno.

Bet muļķītis to tikai gaidīja: viņš stāvēja uz melnīša iekšpus piis
mūriem un kā nu velns domāja taisni jāt, tā muļķītis no sāniem

pielēca klāt un ar zelta zobiņu nodūra velnu.

Tagad muļķītis dzīvoja mierā un laimē.

Piezīme. Kreicberģis Dzirciemā uzrakstījis vienu variantu, kur teikts,
ka muļķītis ceļā, pie jūras, dabūjis savādu stabulīti: kā stabulē

— visiem jā-
nāk klāt. Nu viņš pielādējis kuģi ar sāli un aizbraucis tādā pilsētā, kur sāli

nepazinuši. Pilsētnieki atpirkuši sāli ar zeltu: cik spauuu sāls iznācis, tik

spaņņu devuši zelta pretim. Bet tās pilsētas ķēniņam bijusi tik skaista prin-
cese: ābols, kas ābols. Muļķītis ielūkojies to. Nu nostājies uz kuģa un sta-

bulējis. Tūliņ princesei bijis jānāk klāt. Līdz atnākusi uz kuģa — muļķītis

palaidis kuģi vaļā un aizbraucis ar visu princesi. Braukuši, braukuši — te

ieraudzījuši divus vīrus laiviņā slīkstam (bijis aukains laiks). Muļķītis tūliņ
stabulējis, atvilinājis slīcējus pie kuģa un izglābis. Tie bijuši viņa gudrie
brāļi, kas arī aizgājuši pasaulē sievas precēt, bet nedabūjuši. Bet uz kuģa
gudrie brāļi sarunājušies: viens paņems vina zeltu, otrs viņa brūti un pats
viņš noslīcināms. Tā noticis — iemetuši muļķīti jūrā. Bet viņš nenoslīcis

vis: tur gadījusies nāra, tā iznesusi muļķīti jūrmalā uz akmens. Nu muļķītis

raudājis par tik nelabiem brāļiem. Te gadījies vecītis; tas pārvedis muļķīti
mājā. Brāļi pārbraukuši ar skaisto princesi un gribējuši tēvam melus iestā-

stīt; bet muļķītis pārliecinājis tēvu. Tēvs solījies brāļus sodīt, bet muļķītis

teicis: „Piedosim viņiem!" Nu muļķītis apņēmis princesi un dzīvojis lai-

mīgi. L. P.
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5. A. 551. 301. Konstantīns Rauduve Asūnes Baranovcos,

J. Rup jā kr.

Kaidam to tāvam beja treis dāli: divi gudri, trešs duraks.

Tāvs ār muoti palvka vāci. Kū darēt dālim bez tava, muotes, ka

nūmiers? Vot raizi tāvs soka dālim: «Braucīt dāli, kur dabojte

žvvuščūs [dzīvo] un gajuščūs [dziedējošo] zuoļu, tod mas buy-

siim vasali un jauni."

Bruoli sarunova, ka vajagana braukt vacuokajam. Vacuokais

bruoļs brauc celī, pajem lobuokū zvrgu i daudz naudys. Brauc,

brauc — pībrauc pī krysteeļu, veras: iz ceļa stulps [stabs] i tima

stulpā pīrakstēts: „Jo pa lobyjai rūkai juos, bvus pots_nūsysts
i zyrgs atjimts; a pa keirajai ka juos, ar meitas izzagules, paess

i pīdzers lobu dzērīnu."

Vot juos pa keirai. Nūjuoj da leilas ustobas, izskrīn nu usto-

bas skaistas mjeitas puorjimt gostu. Jū īvad vvdā, dūd tī jam
ēst i dzert, cik vīn grib. Tod mjeitas vad gulātu. Pī loškys

[baltkr. ložak, gulta] izīt spors [strīds], kuram īt par sīnu gulatu.

Meita soka: „Tu gulīs par sīnu!"

„Nē, tu gulīs!"
Tai jī sporēja, sporēja, tod meita kai gyva puisi, izsvīda iz

loškys, i jis nūkrita pa dzelzim brakšķēdams caur zemi. Tī zam

lioškys beja škleps [baltkr. skļep, pagrabs], kuramā ļaud's muo-

nēja rogonas.

Tāvs i bruoļi gaida nedēļas i vairāk, kai dāla nav, tai nav

niū ceļa. Brauks tān [tagan, tagad] maklātu bruola vydiškais

bruoļs. Pajem jis lobuokū tāva zyrgu, daudz naudys i laižas celī,
kur braucja vacuokais. Pībrauc pi krystceļu, veras: stulps stuov.

Stulpā pīraksteits: „Pa iobajai rūkai byusi pots nūsysts i zyrgs

atjimts, a pa keirajai paēssi, pīdzersi i ar mjeitas izgulēsi."

Dūmoj: „Lobuok juošu pa keirajai, koč ar mjeitas izzagu-
lēšu."

Vot tu pošu ustobu atrun, kur bruoļs. Izskrīn mjeitas, puor-

jam jaunū gostu, īvad ustobā. Ustobā mjeitas jū pīdzyrda, pība-

roj i vad gulātu iz tuos pat loškas, kur īsvīdja juo bruoli. Sporē-

juos, sporējuos, kuram īt par sīnu gulātu. Tad meita kai gyva.
i īsvīdja jū tymā pat šklepā, kur bruoli.

_

Sātā gaida, nav ar' ituo dāla. Tāvs pasauc duraceņu i soka :

„Dēlip, ej maklātu sovu bruolu, verīs, ka jī nazkur to izgaisa."

Duracenš aizīt uz kalvi, pataisa cik tuo bierkovu vāzdu, pa-

jem veizys i laižas ceļī. It, īt pa tū pošu ceļi, kur bruoļi. Pūt pi
krystceļu, veras: iz ceļa stuov stulps, stulpā pīrakstēts: „Jo pa

lobajai rukai juos vai īs, tys byus nūkauts i atjimta vysa monta,

a pa keirajai ka īs vai brauks, tys byus pīdzirdēts, pībarūts i ar

mjeitas izgulesīs."
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īt duraceņš pa keirajai i nūīt pī tuos ustobas, kur bruoļi.

Izskrīn mjeitas, puorjam, īvad ustobā, pībaroj, pīdzvrda i vad

gulātu duraceņu. Suok jī sporeit, kuram īt par sīnu gulātu. Meita

gribēja duracerju .aizsvīst aiz sīnas, a duraceņš beja brīsmeigi

stvprs. Jis sagyva meitu i kai svīdja aiz sīnas, nudymdej vysa

ustobā, kai kryta meita škļepā. Vot meita suoka prasetīs: „Izlaid

mani uorā nu škļepa, es tjev nazyn kū aizmoksuošu."

Duraceņš soka: „Jo tu maņ īdūsi žyvuščūs i gajuščūs zuoļu.

tod izlaisšu uorā nu škļepa."
„Idūšu vysa kuo, kuo vīn prasesi!"_
„Kal tevi izlaisšu, pi mani nav atslāga," atteica duraceņš.

„Ai, kū tu bādoj, atslāgs škļepa deveitajā vaiņugā."

Duraceņš daīt pi škļepa, paceļ deveitū vaiņuku i atrūn at-

slāgu. Atslādz škļepu, radz: tī brīsmeigi daudz ļaužu, kurī jau

pavysam nūgeibuši, kurī vel drusceņu dzeivi, radz, ka ļaudīs

juo abadiv' bruoļi. Bruoļi nu kauna nazyna, kur liktīs, ka jūs

duraceņš izgluobja vysus ļaud's nū škļepa.

Tod duraceņam rogona īdevja žyvuščūs i gajuščūs zuoļu.

Vysi bruoļi laidēs iz sātu. da tāva. īt, īt — aizzagrib vysim guļat
i atsaguļ jī kaidā mežā. Gudri jau izzagulēja, a duraceņa nikai

navar pīceļt i navar izvilkt zuoļu nu kišina [kabatas], jis atsa-

gula iz tuo suona, kur zuoļis ībuoztas. Dūmoj, dūmoj gudrī, na-

var nikuo izdūmuot: pamest jū navar, izzagulēs, nūīs da tāva i

izstuostēs vysu, kas beja. Radz, ka pī duraceņa kuojom ola,

kuramā jū var ībuozt. Pajem duraceņu, pagryuž, i jis īkreit olā;

tad pajem divejūs juo vāzdu i toža [arīļ īgryuž oiā.

Vāzda kai kryta, taišņi duraceņam iz golvas. Duraceņš pa-

samūstas i radz, ka jis svešā kaidā to molā pi jyuras. Pajem

vāzdu, īt ap jyuras molu. Paīt nazcik sālu, radz: pi jyuras molas

stuov galdeņš, apkluots ar boltu pologu, div' seceitys [svecītes]
dag, i mjeita boltuos drēbēs sād i raud gaužom osorom. Padīt

duraceņš i prosa: „Pa kam tik cīši raudi?"

„Kai maņ narauduot? Tāvs mani atdevja vainām uz apēšo-
nas," atteica rauduotuoja.

Duracenņš soka: „Vot, es tevi izgluobšu nu smiertis, tikai īsi

pī mani par sīvu?"

„Išu, īšu - tikai izgluob mani nu smiertis!"

Kolč runova duraceņš ar mjeitu, i suoka migt, meita aizza-

klīdz: „Naguļ, naguļ, dreiz jau valns leiss nu jyuras mani āstu!"

„Nikuo! jo es aizmigšu, grīz man ar nazeiti golvā, tod es

pasamūsšu."

Itūs vuordus izsacej duraceņš, i aizmyga. Mjeita veras: jau
ii» nu jyuras valns ar divpadsmit golvom. Jei suoka lītīs ar kor-

stom osorom — valns tyvu, a duraceņa navar pīcelt. Kai i/-
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krvta juos osora iz duraceņa vaiga, jis trvukuos: „Vu, vu, kai

maņ tu sadadzvnoj byudu [vaigu]!"

„Pasaver iz jyuru, jau myusu smierts Jīn!"

„Nu, nikuo!"

Duraceņš paķēra sovu vazdu i nusvta vainām par reizi četr's,

par ūtru ostonis golvas. Tad pajēmja vaina golvas i salyka zam

tik lela akmiņa, ka tuo myus navar i Idūmuotīs. Duraceņš tū pa-

darēja, parunuoja, i otkonīs aizmyga.

Pa tū šalti atbrauc kaids kēneņa kalps da jyurai, atvedja kai-

das bučas un cytu kū — radz: meita dzeiva. jis izvaicova, kai

paJyka dzeiva, kas izgluobja. Kad kēneņa meita visu kū izstuo-

stēja, jis jēmja nūkova duraceņu i soka meitai: „Tu sok\ ka es

tevi izgluobu nu smiertis, na itais. Jo nateiksi, i tjev golvu nū-

grīzšu!"

„Par kū napascēšu? Pastuostēšu, ka tu mani izgluobi nu

smiertis."

Vot kēneņa kolps īsādvnoj meitu buču storpā i vad iz sātu.

Kēneņš nū prīcas nazvnova, kū dareit, tyuleņ lyka apžeņeit [ap-
precināt] sovu meitu ar kolpu.

Otrā nedēli byus kuozys kēneņa meitai ar kolpu. Vysus aicy-
nova kēneņš iz sastdīnas kuozuos. It kaids übogs ap jyuras molu

i radz, ka cylvāks nadzeivs. Übogs dūmova, ka kaids boguots
nūkauts, suoka pa kišiuim maklāt naudys, izzadyuru uz kaidu bu-

celeņu. Übogs dūmoj — varbyut ka gajuščuos i žyvuščuos zuolis.
Jis pajēme pamazova [patraipīja] nūkautajam cylvākam i dalyka
golvu. Duraceņš tryukstas: „Vu, vu! kai tu maņ golvu dalyki!

Pajem atgriz i dalīc lobuok!"

Übogs pajēme, atgrīza i lobuok dalyka. Tad duraceņš plsa-
cēla i soka: «Paldīs, paldīs, ka mani }izmūdynuoji nu grvuta

mīga."

Übogs īdevja aizēst i soka: „īsim tān iz kēneņa kuozys, kē-

neņš žeņēj sovu meitu."

Tod jī nūīt da kēneņa._ Tī jau beja īsuokušās kuozys, dura-

ceņš ar übogu nūīt i atsasēžas pi übogu.

Kēneņa meita vvsim dola olu dziert. Padūd duraceņam sta-

kanu ols, jis izdzer i īmat juos gradzynu, kuru jei beja īdavusja,
kad ratavuoja [glāba] nu smiertis. Jei saķēra duraceņu aiz rū-

kas, izvedja nu übogu ailis i soka: „Veritīs, itys mani izgluobja
uu smiertis, a na tys blēd's!"

Kolps nazina, kū dareit, jī sporej lelu laiku, tad duraceņš smī-

damīs teica: „Na ša, pacel munu vāzdu!"

Kolps cēle, bet kur jam taidam
_

škņaplam pacalt tik lelu

vāzdu? Duraceņš ka ķēra, ar vīnu rūku pacele, kai spolvu, i vēl

soka: „Nu, ka tu izgluobi itū kēneņa meitu, tod īsim uz jyurmolu,
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ka pacelsi tū akmini, kur vaina golvys, tod byusi tu par uzvārā-

tuoju."
Kū dareit? Vajāgana kolpam īt akmiņa caltu. Kur jam pa-

celt, ka navar i pakustvnuot? Duraceņš ar vīnu rūku pacēle.
Kēneņš rods [priecīgs], ka meitu nu smiertis izgluobja duraceņš.

Nu tān duraceņu žeņej ar kēneņa meitu, bet duraceņš soka:

„Lai ar kū grib jei žeņējuos, lai mani tikai aizvad iz tāva zemi.

Bet tū blēdi lai pīsīn zyrgim pī astes i palaiž pa pasauli, lai jū
sarausteitu gobolu gobolim."

Kēneņš soka: „Ej uz myusu teiruma golu, tī aug lels ūzols,

tymā ūzolā perēklis, tvmā perēklī sād lels putyns uz bārnim, tuo

pros', mož aizness."

Duraceņš nūīt da kūka, radz, ka putyns aizskrējs, bārni vīn

perēklī. Radz, ka cīši lela tūča [pērkona debess] ceļas ar ladym,
īkuop ūzolā i apsadz putynānus ar stirbeli, kolč puorīs tūča. At-

skrīn putynānu muotja: „Fu, fu, kai smyrd ar krysteiga cylvāka

ašņi, tyuleņ nūreišu!"

Putynāni perēklī sačārca: „Nē, māmiņ, itys cylvāks iz-

gluobja myusus nu smiertis!"

„Kuo tev vajagana?" putyns vaicoj.

„Vot, mani kēneņš pasyutēja, ka tu mož [varbūt] mani va-

rētum iznast tymā pasaulī."

„Ej da kēneņa i jam pasok', lai pīsuolej septiņas bučas vērša

galis i pīlej septiņus kubulus yudiņa."

Duraceņš nūīt da kēneņa i soka, ka vajagana pīsuolēt sep-

tiņas bučas vērša galis i pīlīt septiņus kubulus yudiņa. Kēneņš

tyulen vysu izdarēja, kū pavēlēja duraceņš. Duraceņš salīk pu-

tamam iz vīna spuorna septiņas bučas galis, uz ūtra septiņus ku-

bulus vudiņa, pots sād vydā, kamandavoj i dūd putvnam: vīnu

gobolu galis, ūtru čarpaku [trauks] yudiņa. Jau gala beidzīs, a

vēl celtīs augsti. Jau pavysam pi pošas molas putyns apsluoba
un kreit iz zjemi. Duraceņš sev kuojom ikrus izgrizja i putynam

padevja, tad putyns ar spāku izcēle jū iz molas.

Putyns vaicoi: „Kū tu maņ beidzamūs gordūs kimyusus
īdevi?"

„Gordus to gordus, — verīs, ku es sev padareju ..."

„Nu, tod syt maņ pa kupri, izskrīs ikri."

Duraks kai djevja pa kupri, iz reizis izskrēja ikri. Tod pa-

jēme ar gajuščuos zuolis pamazavova, dalyka ikrus, i kuojas pa-

lvka vasalas, kai bejušas. Duraceņš putynam padziakavova [pa-
teicās] i rozaškiere. Nūīt duraceņš iz sātu —

radz: tāvs ar muoti

jau pavysam vāci palykuši, bruoli apsažeņējuši. Tod duraceņš

djevja /muotei ar tāvu žyvuščūs zuolu, —jī palyka jauni i vasali.
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Duraceņam tāvs īdjevje pošas lobuokuos ustobas, lobuokūs

zyrgus, vysu kū lobuokū, kai gudrajīm bruoļim, i jis dzeivova

laimeigi.

6. A. 551. 313. 304. J. Opvncāns no K. Belruska Latgalē.

Latvju kaltūras kr.

Cytu reizi dzeivuoja vīns tāvs, kam beja treis dāli: Juonis,

Pīteris un Jākubs. Juonis ar Pīteri tyka skaitīti par gudrim vei-

rim, bet Jākubu vysi turēja par mujki, jo viņš tikai tū vīn zy-

nuoja darīt, kai gulēt ceplī un palnus rušinuot. Vacumā tavs

palīk okls un izzyna nu rogonom, ka tuoļi kaidā valstī var da-

buot taidas zuoiles, kuras tyulīt dūd acīm spūdrību, kai tikai ar

viņom teik pazīstas acis. Tāvs šū ziņu pastuosta dālim. Juonis

ar Pīteri sasadloj zyrgus un dūdas ceļā. Izleiu nu cepļa ari Jā-

kubs un lyudz tāvu atļaut viņam braukt pēc zuolem.

„Kū tu, dēliņ?" atbild vecis, „tu jau lobuok guli ceplī un

palnus rušinoj, cytaidi, svešā molā vari vēļ izgaist."
Bet Jākubs pastuov uz sova: brauks un brauks. Radzādams.

ka dāla napuorstreidēs, vecis ari atļaun braukt. Tod Jākubs pa-

lyudz nu tāva naudu un brauc uz tiergu zyrga pierktu. Aizbrauc

tiergā, redz lobus zyrgus, bet navar sev izlasīt: kuram tik līk uz

mugoras rūku, tys lymst pi zemes. Izstaigoj vysu tiergu, bet

zyrga sev naatrūn un nūskumis īt uz muojom. Pa ceļu viņam

goduos sastapt vīnu vecīti braucūt ar vācu ķēvi. Jākubs sko-

tuos uz ķēves un viņam ruoduos, ka šei vacuo ķēve var byut
loba. Viņš pīīt kluot, līk rūku uz mugoras, bet ķēve pat na-

pakust.

„Cik gribi par ķēvi?" vaicoj Jākubs._
„Ni par kaidu naudu es navaru puordūt," atbild večiņa.
Jākubs lyttdzas puordūt, bet večiņa: nā un nā.

„Vīnīgi kū es varātu," beiguos teic večiņa, „puormeit sovu

ķēvi ar kaidu man pateikamu zyrgu."

„Tod braucat pi monis uz muojom un losat nu divpadsmit

zyrgim pošu lobuokū!"

Večiņa atbrauc pi Jākuba un izlosa sev zyrgu, atstuodama

viņam sovu vacū ķēvi. Sajēmis svētību nu tāva un sasadluojis
vacū ķēvi, Jākubs laižas ceļā pēc zuolem šovam vācam tāvam.

Juoj, juoj pa kolnim un mežim un pījuoj pi kaidas možas ustabi-

ņas. Jākubs atstuoj ķēvi pi vuortim, bet pats īīt ustabiņā un dūd

Dīva gūdu. Vēcina atjem. Jākubs prosa naktsmuojas, večiņa ir

ar mīru. Tad viņš vad sovu ķēvi stilindžā un pats paēdis līkas

uz ausim un aizmygst soldā mīgā. Reitā paēdis brūkastis, Jā-

kubs pateicos par vīsmīlīgu uzjemšonu un grib jau atstuot usto-
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biņu, tad vēcina suoc vaicuot, kur veirs dūmuojis braukt. Jā-

kubs ari izstuosta, ka brauc pēc zuolem oklaim tāvam. Tod ve-

čiņa viņam teic šai: „Mīlais bārns, tova ķēve taidu garu ceļu na-

izturēs, tuodēl lobuok jem munu zyrgu. Jo kas dzeitūs ta pa-

kaļā, un zyrgs nu gara ceļa nūgurtu, tod pībrauc otkon pi šuos

ustobiņas un, īguojis klāvā, pajem sovu ķēvi, verīs tikai: ustobā

naej. Jem ari šū kabatas lakatiņu, svīssi pakaļā — lobi byus,
svīssi prīkšā, tod tev nuove byus."

Pajēmis zyrgu un kabatas lakatiņu, Jākubs atsasveicy-

nuoja nu večiņas un pasacēlīs gaisā aizskrēja kai vīsuls. Juoj,

juoj puori kolnim un mežim un nūgtiris viņš redz mozu ustabiņu
un ustabiņā guntiņu. Apsalaižas zemē, īīt ustabiņā un dūd Dīva

gūdu. Vecinīte atjem. Prosa naktsmuojas, vecinīte ar lelu prīcu

pījem, pabaroj, padzyrda un atguildynoj meikstā gultā. Zyrgs teik
īvītuots stilindžā. Reitā, .kod juobrauc prūjom, večiņa vaicoj

izstuostīt, nu kurīnes un uz kurini brauc jauns cylvāks. Jākubs

izstuosta, ka brauc pēc zuolem šovam vācam oklam tāvam. Ve-

cīte tod soka uz Jākubu tai: JLobais bārns, tev pec šuom zuo-

lem vēj ir juobrauc lels gobols, un tovs zyrgs taidā garā ceļā
var nūgurt, tuodēl jem munu zyrgu, bet sovu atstuoj vītā. Kod

juosi atpakaļ, tod munu atstuosi, bet ar sovu varēsi turpinuot ce-

juošonu. Gadījumā, jo rogoma vai kaids cyts ļauns cylvāks dū-

muotu tevi panuokt, tod jem ari leidza šū suseklīti. Messi uz

prīšku, tev byus nuove, messi atpakaļ — paliksi dzeivs."

Jākubs pateicjas par loba vēlēšonu un paleigu un izzasēdis

uz vecītes zyrga izgaise kai nibejs. Juoj, juoj —na tik dreiži,
kai stuosta — redz otkon mozu guntiņu. Nūsalaiž, skotuos: moza

ustabiņā. Zyrgu atstuoj pi vuortim, pats īt īkšā, dūd Dīva gūdu.
Kaida vecinīte atjem Dīva gūdu un lyudz celaveiru pi golda.
Jākubs lyudz naktsmuojas, vecinīte ar leluokū prīcu dūd viņam
naktsmuojas. Jākubs fvad zvrgu stilindžā. Vecinīte pabaroj,

padzyrda viņu un nūgulda meikstā gultā. Puorgulējis nakti, reitā

jau agri viņš ir augšā. Večiņa līk stuostīt, kur juoj un pa kaidom

darīšonom. Jākubs izstuosta, ka juoj oklam tāvam zuolu mak-

lātu.

„Jā, taidas zuoles ir," atbild vecinīte, „bet juobrauc vēl lobs

gobols. Jem, bārns, munu zyrdziņu, jo tavs garā ceļā var nū-

gurt. Gadījumā, jo tevi var dzeit kaidi ļauni cvlvāki, tu nabyusi

spējīgs izbēgt ar sovu zyrgu. Kod tu grīzsīs atpakaļ un juosi caur

munu muojiņu, tod atstuoj zyrgu stilindžā un pajem sovu. Verīs:

tikai naej ustobā, jo īsi tad byus slikši."

Uz ceļa vecinīte Jakubam īdud trutiņu un teic: „Svīssi

prīkšā, labi byus; bet svīssi pakaļā, tod tev byus nuove."

Pateicis par vysu lobu vecinītei, Jākubs izzasedes uz zyrga

un aizskrēja kai vējs. Juoj, juoj dīnas, juoj naktis, beiguos pījuoj
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pi kaidas pilsātas. Pīmīdz ar kuojom zvrgam u_n_tys pazacēlīs

augši gaisā, nūsalaiž pašā piļsātas vydā. Breinūjās Jākubs, ka

vysa pilsātā kai izmyruse. Pījuoj pi pils, viņam pretim izskrīn

rogona un īzasuoc kaušonuos. Ilgi viņi sytuos, bet uz beigom ro-

gona suoc Ivugtīs gluobšonas. Jākubs līk atnest nadzeivu un

dzeivū yudeņu, tod viņš palaisšis vajā. Tikkū dzeiva viņa lyka

krauklann atnest dzeivū un nadzeivū yudeņu. Kod vudeņš beja

sadabuots, tod Jākubs nūcierta rogonai golvu. Iguojis pilī, viņš

atrcda kēneņiti, skaistū Anastasiju, guļūt nadzeivu, ari beja nū-

slapkavuoti vysi augstī valsts veiri. Jākubs vyspyrms atdzei-

vynuoja Anastasiju, tod ģenerālus un cytus valsts veirus. Uz

īlas storp cytim ļaudim viņš atroda ari šovus bruolus un aplēja

pyrms ar myrušū un tod ar dzeivū yudeņu viņus atdzeivynuot.

Vysi beja lūti prīcīgi un nazynuoja, kai cīnīt un gūduot Jākubu.

Kēneņīte, skaistuo Anastasija, pajēmja viņu pi sevim un velejuos

padarīt par sovu veiru. Viņi nūdzeivuoja treis naktis nu eiles,

tod Jākubs nūsprīž laistīs uz muojom, lai aizvestu šovam oklajam

tāvam zuoles. Caturtā naktī viņš sasadloj zyrgu un uzsēdīs pa-

zacēja gaisā, lai tiktu nu pilsātas uorā. Bet zyrgs ar kuojom aiz-

mat aiz druots un nyu nūzvona pa vysu pilsātu. Zvoni izmūdy-

noj skaistū Anastasiju nū mīga. Viņa redz, ka Jākuba vairs nav

kluot, tuodēl sāstās uz pīstas un dūdās viņam pakaļ. Juoj, juoj
Jākubs — juoj ilguoku laiku, klausās: nazkas skrīn, ka zeme vīn

reib. Pīskrīn tyvuok, redz, ka Anastasija dzanās pēc viņa. Viņš

pajem un nūsvīž uz pakaiš trūtiņu. Tyulīt rodas taidi kolni, ka

ni puori tikt, ni ari vysapleik apīt. Anastasija syt komu ar sovu

pīstu. Par tū laiku, koleidz Anastasija lauzja akmeņa kolnus, Jā-

kubs pījuoja pi vecinītes stilindžā, puormeja zyrgu un devjās tuo-

luok. Juoj, juoj kaidu lobu laiciņu, klausās otkon: nazkas skrīn,
ka zeme vīņ reib. Par kaidu laiciņu viņi redz, ka pēc viņa dza -

nās skaistuo Anastasija. Tod viņš svīž uz pakali suseklīti un aiz

mugoras izaug lūti lels mežs, ka ni cauri tikt, ni apleik apīt. Ana-

stasija īsuoc mežu lauzt ar pīstu zemē. Bet par tū laiku Jākubs

nūjuoj pi ūtras vecinītes stilindžā un, puo<rmejis zyrgus, dūdās

tuoluok. Juoj, juoj, klausās: otkon nazkas skrīn, ka zeme vīn

reib. Par laiciņu skaistuo Anastasija pi viņa kluot. Tod viņš
svīž uz pakali kabatas lakatiņu un viņam aiz mugoras izzataisa

taida gunis upe, ka ni puori tikt, ni apleik apīt. Pīskrīn pi šuos

upes Anastasija un, radzādama, ka nikuo ar spāku navarēs izda-

rīt, īsuoc, lyugtīs Jākubu par kaidu godu otkon atbraukt pi viņas
cīma. Jākubs ir ar mīru un viņi atsasveicinuojušīs par upi, aizjuoj
kotrs uz sovu molu. Ceļā Jākubs puormainēja pēdējā zyrgu ar

sovu ķēvi un dūdās pi tāva uz sātu, kur jau dzeivuoja atsagrīzu-
šīs bez zuoleni viņa bruoļi. Juoj, juoj un ceļā tai nūgurst, ka kaidā
skaista plovā natuoļi nu sovom muojom viņš atsalaižas zuolē un
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aizmygst dziļā migā. Izzvnojuši, ka Jākubs Juoj muojā, bruoļi

aizguoja prīkšā un, atroduši viņu guļūt, pajēmja ķēvi, bet pošu

īgryuda olūtā. Bet Jākubs nanūsleika, viņš caur olūtu īkrita apakš

zemes valstī uz solās. Tur viņš izzamūstas un navar izzabrei-

nuotīs, cik tī mozi ļaudis. Pats leluokais tikai aršīnu gars. Par

kaidu laiciņu Jākubs sastūp kādrīt karētē vīnu meiteni, gārbtu

mainās drābēs. Viņš prosa, uz kurini un kas par meiteņu. At-

bild viņam, ka tei asūt ķēniņa jaunuokuo meita, kas teik valsts

gluobšonas dēļ vasta uz jyuras molu rogonas saēsšonai. Ķēniņš

asūt ar mīru atdūt tam puskēnestis un meitu par sīvu, kas viņu iz-

gluobtu nu rogonas. Izdzierdis tū, Jākubs nūlauzja mežā lobu

vāzu, pudi treis grvutu, un aizguoja uz jvurmolu. Par kaidu laiku

viņš klausās: atskrīn rogona, jyura vīn nūšalc. Kod rogona beja

kluot un steidzjās jau apreit pēdējā ķēniņa meitu, Jākubs izguoja

nu kryumim un īsuocja karu. Kai siss reiz rogonai ar vāzu, tai

golva ir nūst; kai siss ūtru reizi, tai arī ūtra golva nūst. Ilgi sy-

tuos Jākubs ar rogonu, koleidz beiguos viņš apsyta rogonai vysas

divpadsmit golvas. Kod rogona beja beigta, viņš izraustīja tai

vysas mēles un, pacēlis šepat stuovūšu lelu milža akmeņu, palyka
tuos viņam apakšā, bet pats nūguoja kaidā ustabiņā un aizmyga
dzijā migā.

Par kara laiku kluot beja bejis vīns vudeņa vedējs, kurs vysu

nūsavēra un tuodēļ, radzādams, ka Jākubs aizguoja uz ustabiņu,

viņš devjās pi ķēniņa meitas un ar varu un draudim pīspīdja viņu
stuostīt tāvam, ka gluobējs asūt viņš, yudeņa vedējs. Ķēniņa

meita aizbrauc uz pili, bet yudiņa vedējs dūdas pi Jākuba un, at-

radis viņu guļūt, nūcierta jam golvu un tod pats aizbraucja uz

pili. Reitā ķēniņš jau pazeimoj kuozas. Nikuo darīt, lai gon ķē-

niņa meita ļūti nagrib īt pi yudiņa vedēja, bet jei beistās stuostīt.

Nakti viņa radz sapņu, ka jyuras molā guļ ustabiņā nūcierstu

golvu viņas eistynais gluobējs un ka viņa kabatā atsarūn divi pu-

delītes ar myrušū un dzeivū yudeņu. Vajadzīgs tikai pazīst ar

viņu golvu un pīlikt pi vytruba, tai gluobējs paliks dzeivs. Reitā

meiteņa, nasaceidama nikam ni vuorda, aizzasteidzjās uz jvur-
molu un, atroduse Jākubu, atdzeivynuoja viņu.

„Fu, tik ilgi es gulēju," teic Jākubs.

„Tu byutu gulējis še myužam," atbild ķēniņa meita, „jo tikai

es nabyutu tevi atdzeivynuojuse."

Viņa izstuosta vysu, kai Jakubam yudeņa vedējs nūcierta

golvu un kai viņš pīspīdja izīt jū pi viņa par sīvu. Viņa izstuosta

ari, ka lauluošona jau ir nūīikta uz šū dīnu. Jākubs vinu nūmīri-

noj un apsajem aizīt uz baznīcu pi lauluošonas. Baznīcā sabrauc

vysa ķēniņa cilts, daudz ari cytu ķēniņu. Izasuoc lauluošona, bet

ķēniņa meita vys atsaskotuos atpakaļ. Tod baznīckungs vaicoj,
kū tys nūzeimoj, voi tod viņa nagribūte svātas laulības, voi ir
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spīsta izīt pi veira. Tod ķēniņa meita atsagrīž pi visim un, ruodī-

dama uz Jākubu, teic: „Kēniņ tāvs, tys cylvaks ir muns gluo-

bējs un tuodēļ pi viņa tikai es izīšu par sīvu, bet na pi šuo na-

lītas, yudeņveža, kurs mani ar draudim pīspīdja runuot nataisnību

un mīgā šam cylvākam nūcierta golvu."

Teik puortraukta lauluošona un ķēniņš līk pīruodīt, kurs ir

eistais gluobējs. Aizīt vysi uz_jyurmolu un Jākubs līk yudeņa

vedējam pacelt jyuras molā gūlušu akmeni. Tys jemas celt, bet

ni pagrūzīt. Tod Jākubs jem pacel akmeni un nu viņa apakšas

izvalk divpadsmit rogonas mēles. Vysi nu radz, ka gluobējs ir

Jākubs uu tuodēl nazvna, kai viņu cīnēt un gūdynuot. Yudena

vedēju ķēniņš līk uzvest uz kolna un sašaudīt gobolu gabolus.

Ķēniņš un ķēniņa meita lyudz Jākubu byut par viņas veiru.

bet viņš atsiateic, aizruodīdams uz tuo, ka viņš na nu šuos pasau-

les un ka tur augšā viņu gaida aklais tāvs. Tod ķēniņš līk pa-

saukt ērgļu tāvu un pīsoka viņam dūt lobuokū ērgli, kurs varatu

Jākubu aiznest uz cytu pasauli. Atskrīn ērglis un sēdīs uz viņa,

Jākubs teik iznasts uz šuos zemes, sovā valstī.
_

Tod viņš uz-

svilpoj un atskrīn viņa lobuo ķēve, ka zeme vīņ nūreib. Sēdīs uz

viņas, viņš atjuoj, uz sovu sātu pi vacuo, okluo tāva. Izdzierdis, ka

Jākubs ir atjuojis, vecis pat nūzaraudis, jo viņš beja dzierdējis nū

dālim, ka viņš asūt nūnuovēts. Jākubs pajem pazīž tāvam acis

pyrms ar myrušū yūdeņu, tod ar dzeivū un viņas palīk pilnīgi va-

salas un vecis īsuoc redzēt kai jauns. Tāvs navar nūsaprīcuotīs

par saules spūžumu un dāla lobumu. Bet obi Jākuba bruoli ir

skumīgi un nu bailes nazyna, kū darīt. Jākubs izstuosta tāvam

par tū, kai viņa bruoļi gribējuši viņu nūnuovēt, lai gon viņš jūs

izgluobis nu myužigas trvudēšonas Anastasijas valstī. Jākubs

prosa stropēt vacuokūs bruoļus. Tāvs palaižas uz Jākuba, kai

tys nūsprīsšis, tai ari byušūt. Bruoļi lyudzas Jākubu pīdūt un ir

ar mīru bučuot viņam kuojas. Jākubs ari pīdūd sovim bruoļiin,
tod lem otkon sovā ceplī un rušinoj palnus. Pēc kaida laika atīt

vēstule uz Jākuba vuorda braukt uz kēnenīti Anastasju cīmā.

„Kur nu jau Jākubann?" dūmoj bruoļi. „Lobuok brauksim mes

un viņam vēstules pat naruodīsim."

Aizbrauc vacuokais bruolis. Ticis tur, viņš paruoda ķē-

nenītei, skaistajai Anastasijai, vēstuli, bet tei, moz runuodama, līk

puišam nūdarinuot treis uodas lūksnes par mugoru un uzbērt

suoli. Tod viņš dūdas otkon' atpakaļ. Pamanējis kur kaidu

yudeņa palti, voi gruovi, viņš krita vydā, bet suope beja Jūti lela

un nagribēja aprimt. Kod viņš beja muojuos, bruoļs vaicoj: „Nu,

soki, bruol, voi lobi beja cīmā pi kēneņītes Anastasijas?"

„Ļuti lobi, vysa beja gon, natryuka ari lela guda," atbild va-

cuokais bruoļs.
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Dzeivoj viņi vēl kaidu laiku, atīt otkon vēstule. Kēneņīte

Anastasja otkon lvudz cīmā. Nu tagad izzataisuos braukt vy-

duskais bruoļs, un taipat nikas nateik teikts Jākubam. Ar vy-

duskū bruoli tys pats nūteik, kas ar vacuokū, bet viņš tūmār na-

grib atsazeitīs. Dzeivoj, dzeivoj — atīt vēl vēstule. Un otkon

kēneņīte, skaistuo Anastasja, lyudz cīmā.

Bruoļi jau vairs nagrib braukt, viņi lobi zyna, kas jūs tur

gaida, tuodēl līk braukt Jākubam, lai ari viņam tyktu izdarinuo-

tas par mugoru treis lūksnes. Dabuojis zinu, Jākubs ari dūdās

ceļā. Viņš nu kai zibens aizskrīn ar sovu kēvl pi skaistuos Ana-

stasjas. Viņu jau sagaidīja vysa pils. Jākuba dāls, skaitldamis

pa lūgu un īraudzējis Jākubu, vaicoj: „Voi tys nav muns tāvs?"

„Jā, dāls, beiguos ir atbraucis ari tovs tāvs!"

Jākubs teik vysur pījēmts un gūdiinuots. Tod skaistuo Ana-

stasja viņu apprecej un padora par ķēniņu. Tai viņi prīcā un laimē

dzeivuoja vēl ilgus godus.

11. Zvēri par svaiņiem.

1. A. 552. 518. 302. A. Lerchis-Puš kaitis Džūkstē- P i c n a v ā.

LP. 1, 96, 63. A§. 11, 100-a

Kādai mātei ir trīs meitas- Reiz meitas strādā uz lauka.

Piepēži saceļas briesmīgs viesulis uu aiznes visas trīs diezin kur.

Gan nu taujā, gan meklē, bet nekur atrast. Pēc kāda laika Dievs

dāvina mātei dēlu. Kad dēls liels izaudzis, tas prasa: „Māmiņ,

vai man nevienas māsas nav bijušas?"

„Bija gan, dēliņ, trīs gabalas, bet viesulis viņas aiznesa."

„Māmiņ, es iešu māsas meklēt."

„Kur nu, dēliņ, zini iet? Aiznesīs ir tevi vēl projām un tad

man nebūs neviena, kas vecuma dienās apgādās."
Dēls tomēr neapmierinās. Viņš apseglo zirgu un aizjāj. Caur

mežu jādams, viņš izdzird divus strīdamies.

„Kādēl tā strīdaties?" jājējs uzprasa.

„Jā, te mums tēvs iedeva vienu tupeli, svārkus un cepuri.
Ja tupelē iekāpj, tad var aiztikt 150 jūdžu vienā acumirklī; bet

ja svārkus uzvelk uu cepuri uzliek, tad paliek par neredzamu.

Kuram no mums nu viņi pieder?"
Pagaidiet, tūlīt izspriedīšu taisnību. Es iešaušu savu bulti

mežā, kurš bulti atron, tam tās trīs lietas pieder."
Abi strīdētājies meklē, meklē — nevar atrast: iet pats šāvējs

meklēt, tas atron.

„Tā, nu redziet, jūsu trīs lietas pieder man!" šāvējs izspriež
un aizjāj. Gabalu pajājis tas nokāpj no zirga, iekāpj tupelē un

saka: „Es vēlos tai pilsētā notikt, kur manas māsas."
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Acumirklī pilsēta klāt. Bet pilsēta ir nešķīsta gara apsē-
sta. Viņš pieiet pie vienām durvim un klaudzina ilgu laiku. Bei-

dzot kāds atnāk pie durvim un saka: „Neviens nav manas dur-

vis tik ilgiem gadiem daudzījis. kas tad nu dauza?"

„Esmiu tavs brālis, laid iekšā!"

„Man neviena brāļa nepalika, kad mani viesulis aiznesa."

„Ja netici tā, tad parādīšu mātes gredzenu, laid tik iekšā!"

Māsa nu atdara durvis un pazīst mātes gredzenu. Viņa
līksmi apkampj brāli un raud prieka, bet arī bēdu asaras sacī-

dama: „Brālīt mīļais, brālīt labais, nevaru tevi pieņemt, jo drīz

mans vīrs, lācis, nāks mājā, tas tevi saplosīs gabalos."

„Lai, lai, māsiņ, vīriņš nekā nedarīs!"

_Tā runājot lācis jau nāk rūkdams. Brālis nu knaši apvelk

svārkus, luzliek cepuri 'un paliek neredzams. Lācis ienāk un

prasa: „Kas te par svešu smaku?"

„Nekas, vīriņ, šūdama iegriezu pirkstā, tā tā smaka."

Kad lācis apmierinājies un atkal par cilvēku pārvērties, tad

māsa saka: „Kad tu man nekā nedarītu, tad gan ko pateiktu:

man brālis atnācis sērst."

„Kur viņš ir, sieviņ? Es jau arī gribu vienreiz savu sievas

brāli redzēt."

Brālis nu novelk svārkus, noņem cepuri un paliek redzams.

Māsas vīrs to mīlīgi uzņem, bet arī piesaka, lai no rīta, pulksten

piecos, kad viņa stunda pienākusi, projām iet, citādi varot viņu

saplosīt. No rīta priekš pieciem visi mierīgi paēd brokastu. Bet

piecos brālis knaši apvelk svārkus, uzliek cepuri un gaida, kas nu

notiks. Jā, līdz pieci pagalam, māsas vīrs atkal paliek par lāci

un rūc un trako, kā pats nelabais.

Kad lācis aizgājis, tad brālis iet otru māsu apraudzīt un

klauvē atkal pie durvim ilgu laiku. Beidzot kāds atnāk pie dur-

vim un saka: «Neviens nav manas durvis tik ilgiem gadiem dau-

zījis, kas tad nu dauzās?"

„Esmu tavs brālis, laid iekšā!"

„Mau neviena brāļa nepalika, kad viesulis mani aiznesa."

„Ja netici tā, tad parādīšu mātes gredzenu, laid tik iekšā!"

Māsa pazīst mātes gredzenu. Viņa līksmi apkampj brāli un

raud prieka, bet arī bēdu asaras, sacīdama: „Brālīt mīļais, brālīt

labais, nevaru tevi pieņemt, jo drīzi mans vīrs, lauva, nāks maja,

tas tevi saplosīs gabalos."
„Lai, lai, māsiņ, vīrs nekā nedarīs!"

Tā runājot, lauva nāk rūkdams. Brālis nu knaši apvelk svār-

kus, uzliek cepuri un paliek neredzams. Lauva nak iekšā un

prasa: „Kas te par svešu smaku?"

„Nekas, vīriņ, pārgriezu pirkstu, smaka no tam."
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Kad lauva apmierinājies un atkal par cilvēku pārvērties, tad

māsa saka: „Kad tu man nekā nedarītu, tad gan ko pateiktu:
man brālis atnācis sērst."

„Kur viņš ir. sievin? Es jau arī gribu reiz savu sievas brāli

redzēt."

Brālis nu novelk svārkus, noņem cepuri un paliek par re-

dzamu. Māsas vīrs to uzņem mīlīgi jo mīlīgi, bet arī piesaka,
lai no rīta, pulksten četros, kad viņam pienākusi stunda projām iet,
atridejas no kājām nost; citādi varot viņu saplosīt un apēst. No

rīta priekš četriem visi mierīgi paēd brokastu. Bet četros brā-

lis knaši apvelk svārkus, uzliek cepuri un gaida, kas uu notiks.
Ak žēlīgs Dievs! līdz četri pagalam, māsas vīrs paliek par lauvu

un rūkdams, trakodams gāž pasauli apkārt; pat māsa briesmās

rauga kur paslēpties. Kad lauva aizgājis, tad brālis iet trešo

māsu apmeklēt un klauvē atkal pie durvim ilgi jo ilgi. Beidzot

kāds atnāk pie durvīm un saka: „Neviens nav manas durvis tik

ilgiem gadiem dauzījis, kas tad nu dauzās?"

„Esmu tavs brālis, laid iekšā!"

„Man neviena brāļa nepalika, kad viesulis mani aiznesa."

„Ja netici tā, tad parādīšu mātes gredzenu, laid tik iekšā!"

Māsa pazīst mātes gredzenu. Viņa gan līksmi apkampj brāli,
bet lūdzas, lai >no Dieva puses iekšā nenākot. Viņas vīrs, lešķa-

vas ķēniņš, esot briesmīgāks par deviņiem velniem. Brālis gan

saka, ka spējot par neredzamu pārvērsties; bet māsa izskaidro,
ka viņas vīrs spējot tāpat. Brālis nu paliek ārpusē un nogaida

lešķavas ķēniņu pārnākam. Drīz arī pilsēta nejauki norūc un

lešķavas ķēniņš pārnāk.

„Kas te par svešu smaku pie durvim?"

„Nekas, vīriņ, pārgriezu divus pirkstus un smaka no tam."

Māsa tagad apguldina, apmierina lešķavas ķēniņu un izviļ

no viņa daudz gudrību, daudz noslēpumu. Kad lešķavas ķēniņš
aizmidzis, tad māsa pamāca brāli šitā: „Pašā pilsētas vidū ir

lielīs akmens un apakš tā akmeņa liels pants. Ja uzliksi kāju uz

akmeni, tad pauts izskries; to tu — līdz skrien — raugi sašaut.

Kāju tik lieci uz pašu akmeņa vidu; ja kāja netrāpītu vidu, tad

atkal nekas."

Brālis tā izdara un sašauj pautu lupatās. Līdz ko pauts sa-

šauts, te visa pilsēta no nešķīstā gara vālam; arī lauva, lācis un

lešķavas ķēniņš, visi top par cilvēkiem. Pilsētas ļaudis tūksto-

šiem sapulcējas ap izglābēju un nezin, kā pateikties. lešķavas

ķēniņš vienu pili atdod izglābējam un lūdz ari viņa sievas vecā-

kus atvest. Izglābējs ielec tupelē un acumirklī vecāki klāt. Nu

dzīvo visi vienos priekos ilgi, ilgi, un dzīvo varbūt vēl šodien,

ja nav miruši.
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2. A. 552. 570. 302. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē- P i c n a v ā.

LP. 11, 28. AŠ. 11, 100-m.

Viņos laikos kādam tēvam bijuši četri bērni: viens dēls un

trijās meitas. Meitas čakli aptecēja savu veco tēvu atraitni, un

dēls atkal nerima sirmgalvim kādu gardāku kumosiņu piegādāt.
Pie tādiem labiem bērniem tēvam bija īsti 'laimīgas vecuma die-

nas. Viņš mēdza teikt: «Bērni, ja tā arvienu saticīgi un mīlīgi

dzīvosit, tad pati Laimiņa jums uzsmaidīs! Un tu, dēls, ja es

kādreiz mirtu, neprecies vis tūlīt, bet nogaidi, kamēr tavas māsas

tautās aizgājušas. Ja maniem vārdiem paklausīsi, tad savā mūžā

daudz ko sasniegsi!"
Dēls to apņemas un dzīvo vēl ilgi pēc tēva nāves ar savām

māsām, kā dzīvojis. Tomēr kādā nebaltā dienā liktenis piepēži

nospriedis citādi: viņš brālim atņem mīļotās māsas. Tas notika

tā. Kādā dienasvidū māsas tāpat pastaigājās pa dārzu. Te —

kur gadījies, kur ne — briesmīgs viesulis klāt un aizrauj māsas

diezin kur. Brālis izmeklējas trīs dienas raudādams — nekur

atrast. Beidzot tas atstāj savas mājas un iet māsas pa pasauli
meklēt. Nu iet, nu taujā, nu prasa; kā nekur, tā nekur. Un kad

un vēl beidzot maizītes un pavaldziņas aptrūkst, tad nabaga brā-

lis tiešām vairs nezin, ko nu iesākt, ko neiesākt.

«Tomēr, lai kas," pats atkal apmierinās, „mājās iešana tik

nav. Ja citādi ne, tad ēdīšu, kas tik ceļā gadīsies!"

Drīzi pēc tam brālis satiek zaķi. Zaķis grib garām skriet,

bet brālis saka tā: „Zaķīti, lempīti, neskrien vis, esmu brīnum iz-

salcis, tevi apēdīšu!"

«Puisīti, brālīti, neēd vis maimi, iešu tev līdz, lai nedienās pa-

līdzētu!"

Labi. Drīzi pec tam brālis satiek vilku. Vilks grib garam

skriet, bet brālis saka tā: „Vilciņ, jērzaglīti, neskrien! vis, esmu

izsalcis, es tevi apēdīšu."

„Puisīti, brālīti, neēd vis mani, iešu tev līdz, lai nedienās pa-

līdzētu!"

Labi. Drīz pec tam brālis satiek dundurus, lapsenes. Dun-

duri, lapsenes grib pāri skriet, bet brālis saka tā: „Dunduri, sū-

cēji, 'lapsenes, dūcējas, nelaižaties vis man pāri, esmu izsalcis, es

jūs apēdīšu."
«Puisīti, brālīti, neēdi vis mūs, skriesim tev līdz, lai nedienās

palīdzētu!"
Labi. Drīzi pēc tam brālis satiek vanagu. Vanags grib aiz-

laisties, bet brālis saka tā: «Vanadziņ, līknadzīti, nelaidies vis

projām, esmu izsalcis, es tevi apēdīšu!"

„Puisīti, brālīti, neēdi vis mani, laidīšos tev līdz, lai nedienās

palīdzētu!"
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Labi. Drīzi pēc tam brālis satiek vēzi. Vēzis grib aizrāp-

ties, bet brālis saka tā: «Vēzīti, krābiki, nerāpies vis projām,
esmu izsalcis, es tevi apēdīšu!"

«Puisīti, brālīti, neēd vis mani, rāpšos tev nopakaļus, lai ne-

dienās palīdzētu!"
Labi. Puisītis brālītis, zaķītis lempītis, vilciņš jērzaglītis,

lapsenes dūcējas, 'dunduri sūcēji, vanadziņš līknadzītis, vēzītis

krābiķis ntu gāja taisni mežā iekšā. Otrā dienā tie atron tādu

māju dziļā mežā, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams,
brālis sauc: «Istabiņa, istabiņa, apstājies, ceļa vīri grib atdusē-

ties!"

Istabiņa tūlīt apstājas. Ceļa vīri nu saiet iekšā un atron tur

vecu veceni. Vecene grib zināt, kur šie eimot, bet brālis saka:

«Dodi mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta visu tev izstā-

stīšu!"

Vecene ta ar mieru. No rīta brālis izstāsta vecenei galu no

gala un lūdz, vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atrodas.

Vecene saka: «Es tev, brālīt, nevaru -pateikt, kur tavas mā-

sas atronas; bet kad tu noiesi pie manas otras māsas, tad tā var-

būt gan to pateiks."
Visi nu aizgāja. Otrā dienā tie dziļajā mežā ierauga tādu

pašu māju, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams, brālis

sauc: «Istabiņa, istabiņa, apstājies, ceļa vīri grib atdusēties!"

Istabiņa tūlīt apstājas. Ceļa vīri saiet iekšā un atron tur

tādu pašu vecenīti priekšā. Vecene grib zināt, kur šie eimot,

bet brālis saka: «Dod mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta

tev izteikšu!"

Vecene tā ar mieru. No rīta brālis izstāsta vecenei galu no

gala un lūdz, vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atrodas. Ve-

cene saka: „Ks tev, brālīt, nevaru pateikt, kur tavas māsas atro-

nas; bet kad tu noiesi pie manas trešās māsas, tad tā gam pa-

teiks."

Visi nu aizgāja. Otrā dienā tie dziļajā meža ieraug tadu

pašu māju, kas uz vistas kājas griežas. To redzēdams, brālis

sauca: «Istabiņa, istabiņa, apstājies, ceļa vīri grib atdusēties!"

Istabiņa tūlīt apstājas. Cel.a vīri saiet iekšā un atron tur

tādu pašu vecenīti priekšā. Vecene grib zināt, kur šie eimot,
bet brālis saka: «Dod mums paēst, atvēli izdusēties, tad no rīta

tev izteikšu."

Vecene tā ar mieru. No rīta brālis izstāsta vecenei galu no

gala un lūdz vai nevarot pateikt, kur viņa māsas atronas. Ve-

cene saka: «Pateikšu gan, kur tavas māsas ir: viena pie lldekas,
otra pie ērgļa, trešā pie lāča. Bet iekāms tu tur notiksi, tev jā-
iet pie raganas izkalpot jājamais zirgs. Pēc triju dienu gājuma

raganas mitekli sasniegsi."
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Ceļa vīri nu taisās raganas mitekli meklēt. Pēc trim die-

nam atron ari un brālis nu nolīgst ar raganu tā: ja varēšot trīs

dienas no vietas raganai divpadsmit ķēves noganīt, tad dabūšot

vienu kumeļu no raganas ķēvēm. No rīta brālis izdzen divpad-
smit raganas ķēves ganos; kumeļi, visi divpadsmit, paliek stallī.

Brāļa ceļa biedri arī aiziet ganos līdz un apguļas viņam blakus;
tik zaķītis, lempītis, neguļ, tas šoreiz par visiem gudrākais. Viņš
saka tā: „Gul, puisīti, brālīti, guļiet arī citi, bet es iešu noklausī-

ties, ko ķēves laba runā.**

Zaķītis, lempītis, aiztek diku deku pie ķēvēm un nu sadzird

šādus brīnumus: viņas nebūšot vis muļķīgas, neiešot vis vakarā

mājā, jo ragana esot pateikusi cieti, lai, kamēr vienu dzenot, ci-

tas klīstot. To dzirdot, brālim noiet žvrks! pār kauliem. Bet

dunduri sūcēji, lapsenes dūcējas tik saka: „Ko bēdāties? Jo

ķēves klīdīs, jo mēs dzenāsim. Nu, redzēs gan, vai nepārtrieksim

mājā.**
Un tā arī bija: vakarā ķēves klīst, kā pinekļi. Bet līdz ko

dunduri sūcēji, lapsenes dūcējas sāk ādu ecēt, ķēves pāriet kā

tauriņi. Ragana lād ķēves, bet šīs atbild: „Ej, ej. pati eji, tad

redzēsi gan, ko tu iesāksi!"

Otrā dienā tāpat. Trešā dienā zaķītis, lempītis, noklausījies,
atnāk ar tādām ziņām: ragana esot pieteikusi ķēvēm, lai šova-

kar, no kodējiem glābdamās, neskrienot vis uz mājām stallī, bet

mežā, biezumos, kur kodēji nevarēšot nekā padarīt. To dzirdot,
brālim noiet žvīks! pār kauliem, bet vilciņš, jēruzagļītis, saka:

„Ak tavu brīnumu! Vai tad tik vien nu kodēju pasaulē, kā dun-

duri, lapsenes? Es jau ar' vēl tādu amatu protu. Un biezumos

man zobi īsti tam kā radīti."

Un tā arī bija: vakarā dunduri sūcēji, lapsenes dūcējas klūp

gan virsū, bet ķēves biezumos iekšā. Tomēr nieki nelīdzēja:

vilciņa zobi izdzina; dunduru un lapseņu dūrieni pārdzina. Nu

ragana, pēc tam, kad ķēves labi izganījuši, saka brālim tā: „Rītu

dabūsi vienu kumeļu un tad sataisies, ka tieci reiz projām no

manis!"

Brālis, to dzirdējis, aiziet ar saviem biedriem gulēt, bet za-

ķītis, lempītis, noklausās, ko ragana kumeļiem piesaka. Viņa
saka: ~.lūs vienpadsmit paliekat tādi, kā bijuši, bet tu, divpad-

smitais, mans visuvareuākais, palieni citu rīt zem siles un izlie-

cies par slimu, vai pussprāgušu. Viņam ir brīv no iums div-

padsmitiem izlasīties, kāds pašam patīk, tā pie līguma apsolījos
Ja būsi slims, tad viņš tevi neņems."

Zaķītis, lempītis, tādas valodas noklausās un tūlīt, itin sil-

tas, aiznes brālim. No rīta vienpadsmit kumeļi lēkā pa stalli,

kā nekur dēties: divpadsmitais gul garšļauku zem siles uo pūšas

slimāki par kalēja plēšām. Tos vienpadsmit ragana uzteic, dc-
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besis celdama, bet par divpadsmito tik tādi vārdi sprēgā: «Ne-

jēga bijis, nejēga paliks, kamēr nobeigsies!"
Bet brālis neliekas to ne dzirdot: viņš ņemšot to slimo la-

bāk; tie citi esot ļoti tramīgi. Šī gan negrib dot, bet ko tu darīsi?

Līgums jāpilda.
Brālis nu panēm savu kumeļu un aiziet no raganas mitekļa.

Uz ceļa kumeļš saka: „Ja tu mani paganīsi baltā ābulā trīs die-

nas, tad būšu tāds, kā mana māte pie raganas; ja tu mani ganīsi
baltā ābulā sešas dienas, tad dabūšu trijus spārnus un būšu tāds,

kā vētra; bet ja tu mani ganīsi baltā ābulā deviņas dienas, tad

dabūšu sešus spārnus un būšu tāds, kā viesulis."

Tā notiek. Devitā dienā sešspāntu kumeļš pamāca brāli, lai

zaķi, vilku, dundurus, lapsenes atlaižot, tie esot izkalpojuši; bet

pats lai kāpjot minam mugurā, vanagu lai ņemot klēpī un vēzis

lai ieķeroties astē, tad būšot visus trīs aiznest pie pirmās māsas.

Zaķītis lempītis uro vilciņš jēruzaglis ielēc krūmos, dunduri sū-

cēji un lapsenes dūcējas ielaižas dobumos, bet vēzītis krābitis ie-

ķeras sešspārnim astē un vanadziņš līknadzītis nolaižas uz seš-

spārņa muguru, iesēzdamies brālītim klēpī. Zeme nodimdēja,

vējš nožvīkstēja gar ausim un sešspārnis pie pirmās māsas, pie

līdekas mājas klāt. Tagad sešspārntt kumeļš saka: „Kap, pui-

sīti, brālīti, zemē un ieej pie līdekas, sava māsas vīra, izrunāties,

kas tālāk darāms. Mēs trīs aiziesim aiz jūras kāpām atpūsties."
Brālis ieiet pie māsas, māsai no prieka asaras birst; bet

līdekas pašulaik nav mājā. Māsa paēdina, apguldina brāli un tad

vēro, vai vīrs drīz nerastos. Pret vakaru līdeka pārnāk; bet,

tikko sešspārņa pēdas ieraudzījis, tad pārbīstas, izsaukdamies:

„Sieviņ, apžēlojies, saki, vai tās nav pūķa pēdas?"

„Nav jele. nav, mans brālis atjāja pie mums ciemoties."

„Nu, tad varu par cilvēku pārvērsties."

Līdeka nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā. Sievas brālis

tam pretim un nu abi tik mīļi, it kā gadiem būtu redzējušies. To-

mēr ilgi prieks māsas vīram acīs nespīguļo: drīzi tas iedomājas

par savu bargo likteni un tad itin bēdīgs nopūšas, sacīdams:

~Kaut, brālīt, tu spētu mani no pūķa nagiem atpestīt, tad būtu

laimīgs. Pūķis nobūra vienu manu brāli par ērgli, otru par lāci

un mani pašu par līdektt. Man ir tava jaunākā māsa par sievu,

ērglim tava vidējā māsa un lācim pati vecākā. Tomēr viens

pats tu pūķi nepārvarēsi, ej tādēļ citurīt pie mana brāļa ērgļa, tas

tev varbūt palīdzēs, es esmu par vāju palīdzēt. Citurīt, saulītei

lēcot, man atkal jāpaliek par līdeku."

No rīta brālis uzlec savam sešspārnim mugurā «un noskrien

pie otra māsas vīra, ērgļa. Sešspārnis ar vanagu un vēzi aiziet

mežā atdusēties, bet brālis ieiet pie māsas ērgļa mājā. Māsa to

apkampj raudādama un tad paēdinājusi un apguldījusi, gaida savu
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vīru mājā. Ap vakaru ērglis pārnāk, bet tikko sešspārna pēdas
ieraudzījis, tas pārbīstās, izsaukdamies: „Sieviņ, apžēlojies, saki,
vai tās nav pūķa pēdas?"

„Nav jele, nav, mans brālis atjāja pie mums ciemoties."

„Nu, tad varu par cilvēku pārvērsties."
Ērglis nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā- Sievas brālis

tam pretim un nu abi tik mīli, it kā gadiem būtu redzējušies.
Tomēr drīz arī šis atminas savu bargo likteni un nopūzdamies
saka: „Kaut, brālīt, tu mani no pūķa nagiem atpestīt'!, cik tad

būtu laimīgs! Tomēr viens pats tu pūķi nepārvarēsi. Eji tādēļ

citurīt pie mana brāļa, lāča, tas tev palīdzēs, es esmu tam par

vāju. Citurīt, saulītei lēcot, man atkal jāpaliek par ērgli."
No rīta brālis uzlec savam sešspārnim mugurā un noskrien

pie trešā māsas vīra, lāča. Sešspārnis ar vanagu un vēzi aiziet

mežā atdusēties; bet brālis ieiet pie māsas lāča mājā. Māsa to

apkampj raudādama un tad, paēdinājusi un apguldījusi, gaida
savu vīru mājā. Ap vakaru lācis pārnāk, bet tikko sešspārna

pēdas ieraudzījis, tas tūlīt uzprasa: „Sieviņ, te jau laikam pūķis

maisījies. Kas tās par pēdām?"

„Nav jele.. nav, mans brālis atjāja pie mums ciemoties."

Lācis nu paliek par cilvēku un ieiet iekšā. Sievas brālis tam

pretim un nu abi tik mīli, it kā gadiem būtu redzējušies. Tomēr

drīz arī šis atminas savu bargo likteni un, nopūzdamies, saka:

„Kaut, brālīt, tu man palīdzētu no pūķa nagiem vaļā tikt. Viens

nespēju viņu pārvarēt, bet par abiem, tad vajaga pūķa ādai pu-

tēt. Rītu man atkal jāpaliek par lāci uu tad pie darba."

No rīta brālis pasauc savu sešspārni. Zeme nodimd, vējš

možvīkst, un sešspārnis acumirklī ar vanagu un vēzi klāt. Lācis,
to redzēdams, domā, ka pats pūķis atskrējis; bet brālis viņu mie-

rina: „Nav pūķa, nav, tas mans jājamais zirgs, tie mani biedri:

vienu godīgi nopelnīju, citus godīgi iemantoju."

„Tas labi, brālīt! Kad tev tāds jājamais zirgs, kad tev tādi

palīgi, tad pūķi pārspēsim, kā nabagu. Pūķis dzīvo stiprā klints

pilī, tādēļ steigsimies visi uz turieni."

Viens, divi — visi pie pūķa klints klāt. Brālis grib ar savu

sešspārni tūlīt iekšā doties, bet lācis saka: „Tik karsti ne! Tu,

brālīt, šodien palieci ar vanagu un vēzi ārpusē, es ar sešspārni
tik iešu iekšā: sešspārnim spēks, man izmaņa. Rītu, tad, brālīt,
tava reize un parītu pietiks visiem ko darīt. Ja šodien par abiem

varētum viņu tik saistīt, tad pilnīgi pietiktu; nokaut, tas pirmā
dienā neiespējams, jo pūķis ir nenonāvējams. Tomēr tagad lai

sākam, ka varam pie vakara tikt, iekāms saulīte nav nogājusi."
Klints durvis nokrakšķēja un sagāzās; pašas klintis nodre-

bēja un nu sešspārnis ar lāci ņēmās smaji: drīzi zeme dārdēja,
drīzi klints gabali brākšķēja; drīzi bija dzirdami rūcieni, drīzi



302

tumši dūcieni. Tā tas gāja līdz pusvakarei, kamēr tad lielais tra-

cis apklusa un sešspārnis asiņains, lācis asiņains atstāja pūķa
mitekli: darbs nu bija pastrādāts, pūķis saistīts. Visi nu dodas

mājā atdusēties un atpūsties, lai no rīta jo agri iesākto darbu tur-

pinātu. No rīta lācis pirmais kājup. Viņš modina brāli, sacī-

dams:
„

Celies, brālīt, laiks pie darba doties, jo šodien tava reize

lomu vilkt. Mēs citi paliksim ārpusē, bet tu eji caur sagāztajām
klints durvim taisni klintī iekšā. Dziļāki tu ieraudzīsi divas dur-
vis: vienas pa labu roku, otras pa kreiso. Tās pa kreiso roku

būs aizsietas ar lūku, tur tu neeji, jo tanī istabā gul saistītais

pūķis: tas tevi ar dvašu vien pieraus klāt un norīs; turpretim, pa

labo roku eji droši iekšā, jo tanī istabā dzīvo mūsu lielākā palī-
dzētāja, daiļa meita. Vina ir ķēniņa meita; pūķis to ķēniņam no-

zaga un ieslēdza savā pilī. Lūdzi šai meitai, lai tā raudzītu pūķim

izkrāpt, kur viņš savu beznāves spēku noglabājis,"
Tā notika: brālis klusu ielīda pie meitas un meita tūlīt bez

runas devās pie pūķa. Pūķis gan taujā, taujā, kur šī tādas ziņas
likšot, bet beidzot apdomājies saka: „Varu ar tev teikt, jo tu

manu beznāves spēku tikpat nespēji rokā dabūt. Redzi, simtu

jūdžu tālumā ir otrs tāds pats klints kalns kā šis. Tanī klintī ir

pils, pilī ir briesmīgs vērsis. Šis vērsis ir mans beznāves spēks.

Tomēr ja vērsi arī nonāvētu, ir tad tu manu spēku rokā neda-

būtu: nonāvētais vērsis pārvērstos par pīli gaisā. Un ja tu arī

pili spētu noķert un nonāvēt, ir tad tu manu spēku rokā neda-

būtu: nonāvētā pīle pārvērstos par olu un iekristu jūras dziju-
mos."

Tā nu bija meitai ziņas rokā; tā pastāsta puisītim brālītim,
brālītis sešspārnim, sešspārnis lācim. Visi nu dodas uz mājām,
lai varētu atpūsties un sataisīties uz rītdienas darbiem. No rīta

lācis pirmais kājup. Viņš modina brāli, sešspārni, vanagu, vēzi

un saka tā: «Ceļaties, laiks pie darba doties, jo šodien mums vi-

siem pietiks ko strādāt."

Neviens arī nekavējās, visi devās uz klints kalnu. Bija gan

ko ņemties; tomēr pusvakarē klintis bija izplēstas un briesmīgais
vērsis nonāvēts. Bet tikko vērsis pagalam, te žvīks! pīle no

vērša ārā un gaisā augšā. Kā šī gaisā, tā vanags pakal un no-

plēš uz rāvienu- Bet tikko pīle pagalam, te plunkt! ola no pīles
ārā un pašos jūras dziļumos iekšā. Nu bija vēzim laiks: tas olai

pakal un velk atspēries no dziļumiem ārā. Līdz ko ola uz sau-

suma, tā sešspārnis žļakt! sasper olu lupu lupās. Un tai pašā
acumirklī saistītais pūķis, simtu jūdžu tālumā, izpūš dzīvību. Un

tai pašā acumirklī — kur gadījies, kur ne
— ērglis atlaižas pa

gaisu, līdaka izlēc no ūdens. Visi trīs: lācis, ērglis, līdeka tagad
nokrīt brālim pie kājām un, pārvērzdamies par cilvēkiem, saka

tā: «Paldies, ka nāci ar savu sešspārni, ar saviem biedriem, mūs
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no puķa nagiem atpestīt. Tagad būsim arvienu cilvēki; nu esam

laimīgi un līdz ar mums arī tavas māsas, mūsu sievas, laimīgas:

viņas tagad ir ķēniņienes un mēs tie paši ķēniņi, kas senāk. Pū-

ķis mira, mēs dzīvosim. Tik jāsteidzas uz mājām, jo pavalstnieki

diezgan pēc mums bēdājušies, un diezgan ilgi gaidījuši."

«Steigties, steigties!" brālis atbild, «gan jau to panāksit, bet

pēc manām domām būtu šā darāms: iesim visi papriekšu pie ma-

nām māsām; paņemsim tās un tad dosimies uz nonāvētā pūķa

pili, kur daiļā meita palika. Mums jau jāredz, kur tā paliek; ne-

drīkstam aizmirst, ka tā bija mūsu vislielākā izpalīdzētāja."

Tā notiek. Visi aizsteidzas uz pūķa pili meitu apraudzīt. Ak

tu manu dieniņu, kur tā bija priecīga, asaras raudādama puisītim
brālītim tūlīt igar kaklu! Šņukstēdama, elsēdama meita saka

tā: „Paldies, puisīt, ka mani no pūķa nagiem izglābi- Man pie-
der liela valsts, ko no sava tēva mantoju, bet ķēniņa šai valstī

vēl nav. Esi tādēļ tu mans ķēniņš, es būšu tava ķēniņiene. Seš-

spārnim turpretim, kā vislielākajam varonim, vajadzētu atkal pa-

likt šinī uzvarētā pūķa pilī dzīvot."

Un nu visi šķīrās: sešspārnis paliek pūķa pilī, vanags aiz-

laižas, vēzis ielēc ūdenī, brālis apņem savu ķēniņieni un aiziet uz

savu valsti, visas trīs māsas ar saviem ķēniņiem atkal aizstei-

dzas uz savām valstim. Visi bija priecīgi un laimīgi.

3. A. 552 302. .!. Kupčus Svitenē. LP. IV, 47, 2. AŠ. 11, 100-1.

Vienam tēvam bija trīs meitas. Reiz tēvs ar jaunāko meitu

aiziet ogot. Sāk briesmīgi lietus līt: gāž kā ar spaiņiem. Un

lielajā lietū gadījās zelta zivs, sacīdama: „Ja tu man savu jau-
nāko meitu neatdosi par sievu, tad apēdīšu tevi; bet ja atdosi,

tad dāvināšu tev trīs zvīņas. Nedienās vari zvīņas paberzēt

plaukstīs, tūliņ steigšos palīgā!"

Neko darīt, bija jāatdod meita par zvīņām.

Otrā nedēļā tēvs aiziet ar vidējo meitu ogot. Bet uz lauka

sāk briesmīgs vējš trakot: gāž ogotājus tīri gar zemi. Un lie-

lajā vētrā atskrēja varens ērglis, sacīdams: „Ja tu man savu vi-

dējo meitu neatdosi ar labu par sievu, tad apēdīšu tevi; bet ja
atdosi, tad dāvināšu tev trīs spalviņas no savas muguras. Ja

kādā_ nebaltā dienā spalviņas plaukstīs paberzīsi, tūliņ steigšos

palīgā!"
Neko darīt, bija jāatdod meita par spalvām.
Trešā nedēļā tēvs aiziet ar vecāko meitu ogot. Bet mežā

uznāk tāds tumšums, lai acī dur. Tumsā pieklīst ogotājiem liels

lācis, sacīdams: «Ja tu man savu vecāko meitu neatdosi par

sievu, tad apēdīšu tevi; bet ja atdosi, tad dāvināšu trīs spalvu
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kušķīšus. Nebaltā dienā vari spalvu kušķīšus paberzēt saujā-,
tūtin steigšos palīgā!"

..Neko darīt, bija jāatdod meita.

No rīta tēvs viens pats pārnāk mājā. Sadzīvo lielu laiku bez

meitām. Tomēr nekāda lāga dzīve nebija, brīnum garš laiks

moca.

„Tā tas neiet!" tēvs vienreiz iesaucas un plaukstīs paberzē
trīs zivs zvīņas. Tūliņ zelta zivs klāt, ko gribot?

„Gribu savu jaunāko meitu satikt!"

„Labi, labi, ej uz to vietu, kur todien zvīņas devu, tur at-

radīsi laiviņu. Kāp laiviņā un laid, lai laiviņa vizinās, kur grib.
Kur laiviņa apstāsies, kāp ārā, gan tad meitu atradīsi."

Tēvs mudīgi, mudīgi aizšauj tur. Jā, laiviņa jau gaida. le-

kāpj laiviņā, sāk pati iet un nu iet, nu iet pa jūru, ka viz vien.

Beidzot apstājas jūras malā, alas tuvumā. leiet alā, atron meitu

vienu pašu.
„Vai! tēt, kur jūs te ienākat; kad tik mans vīrs nesaņem ar

Jaunu!"
Tai pašā brīdī ienāk zelta zivs, prašinādaima: „Kas te par

svešu smaku?"

„Mans tēvs atnācis paciemoties!"

„Tad nekas, esmu tavam tēvam parādnieks!" zivs atsaka

un tā atnes veselu sieku zelta sievas tēvam. Tēvs iekrauj zeltu

laiviņā un drīzi jo drīzi pārbrauc atkal mājā.

Pēc kāda laika tēvs atkal apnicis.

„Tā tas neiet!" viņš iesaucas un plaukstīs paberzē trīs ērgļa

spalvas. Tūliņ ērglis klāt —ko gribot?

„Gribu savu vidējo meitu satikt!"

„Labi, labi. ej uz to vietu, kur todien spalvas devu, tur būs

liels ērzelis. Kāp tam mugurā, bet pavadu nerausti, lai iet. kur

pats nodomājis."
Tēvs mudīgi aizšauj tur. Jā, ērzelis jau gaida. Uzkāpj nu

mugurā, ērzelis aiziet kā vējš, pats savu ceļu ņemdams. Beidzot

apstājas alas priekšā. leiet alā, atron vidējo meitu vienu pašu.

~Vai! tēt, kur jūs te ienākat; kad tik mans vīrs nesaņem ar

ļaunu!"
Tai pašā brīdī ienāk ērglis, prasīdams, kas par svešu smaku

te esot?

„Mans tēvs atnācis ciemoties!" šī atbild.

„Tad nekas, esmu tavam tēvam parādnieks!" ērglis atsaka

un tā ienes sievas tēvam veselu sieku zelta. Tēvs paņem zeltu

un drīzi jo drīzi pārjāj atkal mājā.

Pēc tāda laika tēvs atkal apnicis.

„Tā tas neiet!" viņš iesaucas un saujā paberzē trīs lāča

spalvu kušķīšus. Tūliņ lācis klāt — ko gribot?
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„Gribu savu vecāko meitu satikt!"

„Labk labi, ej uz to vietu, kur todien spalvu kušķīšus devu.
tur bus tads zirgs, vējam līdzīgs. Tam fcu kāp mugurā un lai
tad iet!"

Tēvs mudīgi mudīgi aizšauj tur. Jā, zirgs jau gaida un šis

nu_ uzkāpj mugura- Līdz labi mugurā, zirgs aiziet kā vējš un ap-
stājas alas priekša. leiet alā, atron vecāko meitu vienu pašu.

„Vai! tēt. kur jūs te iemākat; kad tik mans vīrs nesaņem ar

ļaunu!"
Tai pašā brīdī ienāk lācis, prašinādams, kas par svešu smaku

te esot?

„Mans tēvs atnācis paciemoties!" šī atbild.

«Tad nekas, esmu tavam tēvam parādnieks!" lācis atsaka

un ta ienes veselu sieku zelta. Tēvs paņem zeltu un drīzi jo
drīzi pārjāj atkal mājā. Zirgu, to ielaiž stallī, bet pats aiziet uz

istabu. Tomēr istabā nevar vairs ietikt: velns apsēdis. Ko nu?

Skrej uz stalli zirgam sūdzēt. Zirgs atbild: „Nekas! kāp man

mugurā, jāsim pie laiviņas, es zinu, kur velna dzīvība glabājas."

.
_

Un zirgs aiznesa tēvu pie laiviņas. Kamēr nu zirgs laivā

kāpj, tēvs saliek saujā trīs zvīņas, trīs ērgļa un trīs lāča spalvas
un paberzē labi dikti. Acumirklī lācis, ērglis un zelta zivs ielec

arī laiviņā, tēvam blakus. Nu brauc, nu brauc krustim šķērsām
pa jūru. Beidzot apstājas pie nelielas jūras salas. Uz tās salas

bija liels akmens; to akmeni zirgs pārspēra. Apakš tā akmeņa
tūliņ gadījās ala; tur lācis ielīda un iznesa zivi; bet zivs auga

augdama. Tad lācis zivi saspieda, lai neaug; bet zivs, maza pa-

likdama, ielēca jūrā. Tūliņ zelta zivs devās jūras dibenā un iz-

nesa pasprukušo zivi atpakaļ. Bet mazā zivs palika par pīli un

spurkt! gaisā. Frglis tomēr noķēra pīli un noplēsa. No pīles iz-

krita pauts. Šo pautu tēvs sašķaidīja, no kā izcēlās gaiša lies-

miņa; bet tēvs liesmiņu nopūta un velnam bija jāizdziest.

Tai pašā acumirklī lācis, ērglis un zelta zivs palika par cil-

vēkiem, sacīdami, ka viņi esot tur un tur par ķēniņiem; tik bijuši
noburti un tādēļ tā Maldījušies apkārt par zvēriem.

4. A. 552. 518. 302. P. Knostenberģis Lugažos. A. Bīlenšteina

kr. LP. VI, 131, 1. AS. 11, 100-c.

Vienam vecam pirtnieku pāraim bīšas trīs meitas. Lielā

trūkumā tas vienu pārdevis par sieku naudas, un pēc arī tās di-

vas naudas kārumā. Un pēc tam ar vienc dēls piedzimis. Un

kad tas bī zināt dabūs, tad viņč apņēmies tās uzmeklēt. Vienā

rītā agri viņč gāš uz lielu mežu, tur staigāt un meklēt.
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Pusdienā tur mežā uzgāš trīs vīrus plēšoties. Tas, labi pie-

kusis, apgulies; pēc kāda laika pamodies, vēl viņus ierauga plē-
šoties. Tas vienam prasīš: kāpēc tik ilgi plēšoties? Tad tas

stāstīš un rādīš uz trīs rietām: zobiņu, sumu un cepuri. Ko zobi-

ņam pavēlot, to darot, sakapājot! Tā suma, kur pavēlot, tur aiz-

nesot, un kad to cepuri galvā liekot, tad varot gaišās ķēniua ista-

bās iet, ka nevienc to nevarot manīt.

To zināt dabūš, tas puika kliedzis: „Zobin, sakapā tos trīs

vīrus!" un tas zobinc tūliņ tos sakapāš. Tad vigā, tās lietas pa-

ņēmis, tai sumai uzsaucis, lai viņu pie viņa vecākās māsas aiz-

nesot! Tad pēc kāda brīža arī bīš pie viena ērbēģa un gāš tur

iekšā un atradis savu māsu; pazinušies un dažādi izrunājušies. Ta

māsa teikusĻ viņč lai projām ietot, viņas vīrs drīz mājā būšot.

Tad viņč, to cepuri uzlicis, turpat palika. Un kad tas bī atnācis,

tad viņa stāstīsi, ka viņas brālis te bīš. Tad tas atteicis, ka vēlo-

ties ar' satikties. Un viņč, cepuri noņēmis, gāš viņa priekšā, la-

bas dienas dodams un mīlīgi satikdamies; un pēc šķirdamies de-

vis no sava lāč' ādas kažauka spalvu šķipsii un teicis, ja kur kas

pretī gadās, lai saucot: „Lāča spalva palīgā!"

Un tāpat pie savas vidējās māsas ticis. Un kad tās vīrs

nācis mājā, tam bīš baložu spalvu kažauks. Un šī arī stāstījsi,
ka viņas brālis te bīš. Tad tas atbildēš, kad viņč ar' satiktu un

viņam kādu labu padomu dotu. Tad tas, to cepuri noņēmis, gāš

viņa priekšā. Labas dienas sadevušies un mīlīgi sveicināsies.

Tam izšķiroties, devis balož' spalvu un teicis, ja kas kur pretī
gadoties, lai saucot: „Balož' spalva palīgā!"

Un tāpat arī pie tās trešās māsas nonācis, kad tai sumi pa-

vēlēš, lai viņu aiznes, un tāpat pie tāda ērbēģa, kā pie tām divi

māsām- Un tā trešā māsa ar' sacīsi, lai ;etot projām; bet viņč

negāš un to cepuri uzlicis un turpat palicis. Pēc kāda brīža at-

nācis tai treši māsi vīrs mājā un zivu brauņu kažauku. Un tā

tāpat stāstīsi, ka viņas brālis te bīš. Tad tas sacīš, ka labi būtu,

kad ar viņu satiktos. Tad tas, to cepuri noņēmis, tam priekšā

gāš un tāpat satikdamies, kā tie divi, un kad projām gāš, tam

devis zivu brauņu, sacīdams, ja kas kur pretī gadās, lai saucot

zivu brauņu palīgā.
Un nu, ar savu sumu uz māju apakal pie tēva ticis, dzirdēš,

ka ķēniņa meita, gauži no velna apsēsta. Tas tūlī projām uz ķē-

niņa pili un dzirdēš, ka tam, kas viņu varot izārstēt, ķēniņč do-

šot to par sievu un ņemšot savā pilī dzīvot. Tas, to cepuri uz-

licis, iegāš ķēniņa pilī, meitas kamburē un, manīdams to vellu

apukš kurvīša kas tās meitas gultas apukšā, sacīš: „Zobin, sa-

kapā to kurvīti ar to vellu!" un zobinc sācis kapāt.
Tad tas velte saķēris to meitu un tālu uz juras salam aiz-

nesis. Tad viņč savi sumi pavēlēš, lai dabū to meitu! Un pēc
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kāda laika tas redzēs uz salas, ka tā meita vellam galvu ieskāsi.

Tad viņč pavēlēš savam zobiņam to vellu sakapāt un, kad zobinc

vellu sācis kapāt, tad tas vellc tur aknuinos ielīdis. Tad viņč
saucis lāču spalvu palīgā un tad atnākuši daudz lāči, akmiņus

veldami, vellu izdzinuši. Un veMc, par pīli peldēdams jūrā- Tad

tas saucis baložu spalvu palīgā. Un tūlī bīši daudz baloži, kas

vellu tā pēruši, ka par zivi palicis. Tad tas puika zivu brauņu
saucis palīgā un liela līdaka vellu norijusi. Un tad viņč ar to

sumu aizvedis to ķēniņa meitu uz ķēniņa pili un ķēniņam veselti

atdevis. Un ķēniņš to devis tam par sievu un lika savā pilī.

5. A. 552. 518. 302. Trejs Eķengrāvē, Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 131, 2. AŠ. 11, 100-d

Vīnam ķēniņam beja treis meitas un nivīna dāla. Tis ķē-

niņš bej līls ģēgers un goāja daudzi reizēm iz jakti. Vīnā reizē,

kad jis goāja iz jakti, tad jam teice m ari laudze tei vacokoa

meita, lai jai atnas toādu rateni, kurs pots bez nīkodas grīšanas

vērpj. Tis ķēniņš meklēja, meklēja, bet navareija dabūt. Te

pīpeži tam noāce loācs pretim un nese iz muguras rateni, kas

pots grīzēs. Tis ķēniņš gribēja jū nūšaut, bet loācs loudzēs, lai

našaunūt un teice: „Es tev atdūšu šitū rateni ar lobu."

Ķēniņš, rateni paņēms, aiznese savai meitai. Meita lūti prī-

cojos un vērpe un vērpe. Ūtrā dīnā ķēniņš otkin goāja iz jakti
un nou viņam loūdze vidējo meita, lai jai atnas toādas spēles,

kuras pošas spēlē. Ķēniņš meklēja, meklēja da vokuram, bet na-

varēja atrost. Jou jis gribēja iz moājoām īt, te īraudzēja ērgli
skrīnam m redzēja, ka tam beja iz muguras spēles m gribēja
jū touliņ nūšout. Bet ērglis, ķēniņu ar plinti īroudzeidams, teice:

„Tu našaun mani, es tev toās spēles toapat atdūšu ar lobu."

Ķēniņš, spēles paņēms, aiznese savai meitai, un meita beja

smogi prīceiga. Trešā dīnā tis goāja otkin iz jakti m nou jam*

loudze tei jaunoko meita, lai jai atnasūt toādu šoujamū odatu, kura

poša šoun. Ķēniņš meklēja, meklēja, bet navarēja ni por kū

atrast. Maklēdams dogoāja pī koādas upeites m īraudzēja lei-

daku noākam ar udatu iz muguras. Ķēniņš, plinti pastīps, gri-

bēja jou jau šout, bet leidaka teice: „Loudzams našaun, es odatu

atdūšu ar lobu."

Ķēniņš leidaku paklausēja m našoāve; bet, paņēms odatu,

aiznese savai meitai. Meita saņēme odatu ar līlu prīku.
Koādu reiz vacoko meita bej izgoājuse pastaigot. Te pīpeži

izskrēja loācis, lika jū iz muguras un aizgoāja koā ar zokoām

prūjom. Toapat ari vidējo meita goāja pastaigot, tad daskrēja

ērglis un aiznese jū prūjom. Toapat ari jaunokū meitu leidaka

aiznese.
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Nou tam ķēniņam nabej nivīnas meitas; bet joā sīvai aearoda

teīri nateiši dāls, tis bej lūti stiprs un visoadi paravouns. Jis pa-

auga labi līls, bet nazinava nikoa nū sovoām moasoām. Bet toās

ķēniua meitas beja nūbildātas un toās bildes stoāvēja joa skapī.

Koādreiz ķēniņš bej izgoājis iz jakti m savai skapi atstoājs

vaļā. Dāls dagoājs, redzēja tos bildes un dabūja zinot, ka toās

viņa «noāsas un koa joās izgaisušas, Jis sasadūšeis par toādu

narvesteibu, goāja jū meklēt. īdams pa ceļu, īraudzēja divus

veīrus motūs plēšūtīs. Jis dagoājs kloāt vuicoja: „Par kū jous

plēsitēs?"
Jī stoāstēja jam savu nelaimi un teice: „Šite ji vīni svoārki

un vīna capure, jis grib jū dabūt, es gribu jū dabūt, uu dēļ toa

mums streids"

Ķēniņa dāls nou teice: „Ja jous mani paklauseisit, tad es

jums izsprīžu."

Jī ar tū bej mīrā. Ķēniņa dāls, paņēms savu plinti, teice:

„Nou es šoušu, un kurs vīnu skrūti dabūs, tam pīderēs svoārki
m capure."

Ķēniņa dāls šoāve vīnā poūrā, un ti veiri aizskrēja skrūšu

meklēt. Jsvoārki beja toādi, kad viņus apvilka* varēja aizskrīt

par ocumirklu, kur gribēja; un capure beja toāda, ka jū izlika

golvā, tad navarēja toa cilvāka ni pots valle redzēt. Viņš apvilka
tūs svoārkus un, izlies tū capuri golvā, teice: „Aiznesīt mani iz

vocoku moāsu."

Un jis aizgoāja pa gaisu gaisēm iz savu moāsu. Moāsa dzei-

vūja smukā pilī zam augsta kalna. Jis dagoājs pī doārīm radz

moāsu verpjūt un attaisējs doārs soka: „Labdīn, moāsa!"

Moāsa atbildēja: „Koa tu mani sauc par moāsu? Man tu-

vīna broāļa navj"
Nev broāls ņēmēs jai — izstoāstēja, ka jis jir joās broāJs un

koa jis jū dabujs. Bet moāsa teice: „Ka muns veirs noāks moā-

joās, tad tevi saplēss lupat lupatos."
Bet broāls teice: „Nabādoji, es pasagloboašūs!"

Pajēms capuri, izlies golvā, soka: „Moās, vai tu mani redzi?"

Moāsa, joa naradzādama, teice: „Nē!"
„Topot es pasaglobošūs nū tava veira!"

Kad veirs noāce moājoās šnoākdams, kroākdams, tad sīva

teice iz sava broāļa: „Globoajīs, nev noāk muns veīrs!"

Jis, oātri savu capuri paņēms, lika golvā. Veīrs īnoācs,

soka: „Kas te par smoku?"

Bet sīva teice: „Kas zi pa koādim mežīim un poārīm nēsi

skraidējs un svešu smoku dabujs; bet šiten nav nikoādas svešas

s mokas."

Moāsu veīri beja nū vaina apsāsti, toapēc viņi izskatejuās
koa zvēri. Vacokoās meitas veīrs bej loācs un īgoājs savā pilī.
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nūvilka savu loāča kažūkiu un palika smuks jaunskungs. Sīva iz

joā teice: „Vai tu meilātu manu broāli, kad jis atnoāktu?"

„Smogi vīn!" veirs atbildēja.
Nev ķēniņa dāls nūņēme capuri un sveicinava jū meilīgi.

Valnats beja smogi prīeēigs, savas sīvas broāli radzādams, un da-

lika jam treis spolvas pī kroūtim.

Nou jis goāja pī savoām citoām moāsoām un tur topot da-

rēja, koa pī plrmoās- Bet tei trešoa moāsa jam lika īt iz tū vītu,

kur joās veira moāsa dzeivava. Joas veira moāsas veirs beja
pots valc. Viņa lika, loi prosūt toās vaina sīvas, kur vaina dzei-
veiba stoāvūt? Jis aizgoāja un loudze tai vaina sīvai, loi viņa
prosūt nū sava veira, kur joa dzeiveiba stoāvūt.

Veirs jai teice, ka joa dzeiveiba slūtā. Sīva ņēme slūtu un

meklēja, bet nikoa naatroda un goāja otki pī veira: „Sok, veiriņ,
kur tava dzeiveiba?"

Nev tis veirs teice: ~Gailī!"
Sīva oātri steidoās, nūkave gaili un izmeklēja teiri grunteigi,

bet nātroda vaina dzeiveibas. Goāja trešū reiz pī veira un pra-

sēja: kur joa dzeiveiba stoāvūt?

Veirs sasadusmūjīs klīdze: „Zam kolna vērsī."

Ķēniņa dāls goāja an ari atroda zam kolna vērsi un deve

jam ar zūbinu par koklu, ka golva nūskrēja. Bet nū vērša iz-

skrēja zaķis un jis klīdze: ~l.oāc, ķer zaķi!"

Loācs — bejs, kur nabejs — skrēja un nuķēre zaķi. Ķēniņa
dāls nūcierte zoķam golvu un nū toa zaķa izskrēja peile. Ķēniņa
dāls klīdze: „Ergli, ķer peili!"

Ērglis bejs, kur nabejs — nuķēre peili. Ķēniņa dāls nūcierte

peilei golvu un nū peiles izskrēja ūla un īskrēja jourē. Bet jis

klīdze: „Leidak, ķer ūlu!"

Leidaka nuķēre ūlu, iznesc nū joures un atdeve ķēniņa dālam.

Tis viņu sadauzēja un toa tis valle bej pagolam.

6. A. 552. 513 A. J. Egle Gulbenē. LP. VI, 881 (131. 12.) AŠ. 11, 100s.

Vienam mežsargam bijis viens dēls un trīs meitas. Vienreiz

viņš saslimis un teicis savam dēlam, lai ar šā flinti nenodarbo-

joties-

Pēc kāda laika tēvs (mežsargs) nomiris. Bet dēls par kādu

gadu vilcis tēva flinti no kakta laukā, notīrījis un gājis medīt.

Medījis visu dieniņ nekā neredzējis. Vakarā, kad nācis uz maju,
satiek vilku. Vilks solās ēst viņu nost, ja neatdošot vecākās

māsas. Mežasarga dēls nobijies un atdevis arī māsu. Tad vilks

sacījis: rītu pēc pusdienas šis ietot māsas pakal. Mežsarga dēls

aizgājis uz māju un izstāstījis māsai, kas noticis.
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Otrā dienā pēc pusdienas nākuši no meža divpadsmit vilki;

bet tiklīdz ko tikuši pie vārtiem, palikuši par skaistiem kungiem.
Nodzēruši kāzas vecākai māsai, visi aizgājuši atkal par vilkiem

uz mežu.

Pēc kāda mēneša mežasarga dēls atkal sadusmojies iet me-

dīt. Paņēmis tēva flinti un aizgājis; bet tāpat kā toreiz visu

dienu nostaigājis, nekā nedabūjis. Vakarā, kad nācis uz māju,

saticis 'lāci. Lācis solījies šo apēst, ja neatdošot vidējās māsas.

Atdevis. Lācis tad sacījis: rītu pēc pusdienas šis ietot māsas

pakal.
Otrā dienā pēc pusdienas nākuši divpadsmit lāči; bet tiklīdz

tikuši pie vārtiem, palikuši par loti skaistiem kungiem. Nodzē-

ruši kāzas vidējai māsai un visi aizgājuši par lāčiem uz mežu.

Nu mežasarga dēls sadusmojies un sasitis tēva flinti. Pēc

tam viņš ar jaunāko māsu pastaigājies pa tēva ābeļu dārzu. Tēva

ābeļu dārzam tecējusi upe cauri. Te uz reizi mežasarga dēlam

sācis loti stipri dzert gribēties, viņš pieliecies pie upes dzert;
bet uz reizi liela zivs ņēmusi viņu aiz matiem un sacījusi, ja ne-

atdodot māsas, tad tūliņ velkot upē iekšā. Tad māsa ar labu

gājusi pie zivis par sievu. Zivis sacījusi, rītu pēc pusdienas šī

nākot māsas pakal.

Otrā dienā pēc pusdienas nākušas no upes zivis; bet tik-

līdz tikušas pie vārtiem, palikušas par skaistiem kungiem. No-

dzēruši kāzas jaunākai māsai un aizgājuši vjsi par zivim upē.

Bet nu brālis sadusmojies, ko šam vienam dzīvot! Neons
flinti un ies uz mežu, lai ēd šo vilks, vai lācis nost. Nostaigājis
visu dienu pa mežu, bet nekā nedabūjis. Vakarā, uz mājat iedams,

ierauga tālumā uguni. Viņš loti sabijies un gribējis bēgt uz

māju, jo pie uguns trīs milži gulējuši un liels kaķis uguni kuri-

nājis. Bet tiklīdz ko mežasarga dēls gribējis uz māju skriet, kaķis
kliedzis pakal: „Ej, draugs, nāc šur!"

Domājis gan bēgt, bet pēc par kādu laiciņu apdomājis, šis

jau no vina neizbēgšot, un tik gājis droši uz uguni. Sākuši ar

kaki runāt, runājuši labu laiciņu, kaķis stāstījis par tiem milžiem,

kuri pie uguns gulējuši, ka šis esot viņu kalps un cits nekas viņu
(mližus) nevarot piecelt, kā vien šis. Tā viņiem runājot, kaķis

uz reiz sacījis: „Vai negribi savu māsu redzēt?"

Mežasarga dēls atbildējis: JLabprāt!"

Tad nu viņi sākuši iet. Ceļā kaķis viņam stāstījis, ja vilks

prasot, uz kurieni ietot, tad lai sakot: „Uz Kaķaermas pilsētu!"

Papriekšu viņi gājuši uz vecāko māsu. Piegājuši pie lieliem mū-

riem ar lieliem čugunu vārtiem, kaķis licis vienu reizi asti vār-

tos, neizlauzis; licis otrreiz, kā licis, tā izlauzis. legājuši iekšā,
vecāka masa griezusi ar kociņu ūdens bļodu riņķī un cik reizas



311

bioda riņķi apgriezušies, tik vilki ap Kaķaermas pilsētu riņķi
lēkuši. (Kaķaenmas pilsēta atradusies lielas jūras vidū.)

Māsa, brāli pazinusi, beidza griezt; un tūliņ ari visi vilki

sanākuši mājā. ledevuši labu dienu, kā laikam sievas brālam,
un sākuši runāt. Pēc tam viņi paēduši un gribējuši iet uz otra

māsu. Bet vilki prasījuši: „Uz kurieni iedami?"

Mežsarga dels atbildējis, ka kaķis mācījis: „Uz Kaķaermas

pilsētu!"
Vilki sākuši viņus zobot, sacīdami, ka šie divpadsmit vīri

nevarot tām meitas dabot ,tad arī šie divi nedabošot. Bet kaķis
ar mežasarga dēlu nekā neatbildējuši. Tā tie vilki viņus zobo-

juši labu laiciņu un redzēdami, ka šie nekā neatbildējuši, devuši

katrs no sevis pa spalviņai un teikuši: ja slikti sākot iet, tad lai

paskatoties spalviņās, tad šie visi tīkot palīgā.
Un tā vini aizgāja uz otru māsu, tur ari nonākuši pie loti

Heiiem mūriem ar vēl lielākiem čuguna vārtiem. Kaķis licis

asti vienreiz vārtos, neuzlauzis; bet trešo reizi kā licis, tad vēl

uzlauzis. legājuši pie otras māsas, otra māsa griezusi olu riņķī:

un cik reizes ola riņķī apgriezušies, tik lāči ap Kaķaermas pil-
sētu riņķī lēkuši. Māsa, brāli ieraudzījusi, beigusi griezt. Un

tūlip arī lāči sanākuši mājā, iedevuši labu dienu un sākuši runāt.

Pēc tam viņi paēduši un gribējuši iet uz trešo māsu; bet lāči pra-

sījuši: „Uz kurieni iedami?"

Mežsarga dēls atbildējis, kā kaķis mācījis: „Uz Kaķaermas

pilsētu!"
Tad lāči sākuši viņus zobot un sacījuši, ka šie, divpadsmit

lāči, nevarot meitas dabot, tad arī šie divi nedabošot. Bet kaķis
ar mežasarga dēlu nekā neatbildējuši. Lāči, redzēdami, ka viņi
nekā neatbildējuši, devuši katrs pa spalviņai, sacīdami, kad ejot

slikti, tad lai paskatoties spaviņās, šie visi tūliņ tīkot palīgā.

Tad viņi gājuši uz trešo māsu. Dagājuši tāpat pie lieliem

mūriem ar lieliem čuguna vārtiem, kaķis licies ar asti vārtos, iz-

lauzis uu iegājuši iekšā. Un tā māsa griezusi zelta gredzenu

riņķī; cik reiz gredzenu riņķī apgriezusi, tik tās zivis ap Kaķa-

ermas pilsētu riņķī skrējušas; un kad māsa beigusi griezt, visas

zivis sanākušas mājā, iedevušas labu dienu uni sākušas runāt.

Pēc tam paēduši, nu zivis prasījušas: „Uz kurieni iedami?"

Mežasarga dēls atbildējis: „Uz Kaķaermas pilsētu!"
Zivis sākušas tāpat viņus zobot kā lāči un vilki; bet kad

kaķis ar mežasarga dēlu nekā neatbildējuši, zivis iedevušas

katram no sevis pa zvīņai, sacīdamas, ja slikti ejot, tad lai pa-

skatoties zvīņās, šās visas tīkot palīgā.
Nu kaķis sacījis uz mežasarga dēlu, šiem nu esot tikdaudz

palīgu, nu vajagot iet uz Kaķaermas pilsētu. Tā viņi sākuši let

uz Kaķaermas pilsētu. Gājuši, gājuši — piegājuši pie jūras ,Helas
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jūras, kaķis teicis, lai sēstoties viuani mugurā. Mežasarga dēls

sēdies mugurā un nu sākuši peldēt. Tiklīdz notikuši ap jūras

vidu, viens saņēmis aiz kājas un sacījis, ja šā nepieminot, kad

pirmo reizi ar brūti ēst ietot, tad tūliņ velkot dibinā! Kad meža-

sarga dēls apņēmies pieminēt, tad atlaidis vaļā un viui atkal

svabadi varējuši tālāk peldēt.

Peldējuši, peldējuši — varējuši pilsētu jau tālumā redzēt, te

viens atkal ņēmis aiz kājas un sacījis, ja šā nepieminot, kad pirmo
reizi ar brūti uz pirti ejot, tad tūliņ velkot dibinā. Kad atkal

mežasarga dēls apņēmies pieminēt, tad atlaists vaļā un viņi sva-

badi nopeldējuši līdz pilsētai.
Tai pilsētai par vaktnieku bijis liels gailis, kurš no viena

jumta gala uz otru staigājis, un ja kaut ko pamanījis, tad tūliņ

dziedājis; un par apsargātājiem pilsētai bijuši deviņi milzi, kurus
tikai gaiļa dziesma spējusi no miega atmodināt, Šie milzi, kad

ienaidniekus redzējuši, tūliņ tos saplēsuši. Tad kaķis sacījis uz

mežasarga dēlu, ja to gaili nošaujot, tad varbūt labi iešot; bet

kad ne, tad esot beigti. Nu mežasarga dēls glūnējis uz gaili tik

ilgi, kamēr nošāvis.

Kad gailis bijis nošauts, tad viņi droši gājuši uz to māju,

kurā tie deviņi milzi gulējuši. Gājuši un piegājuši pie lieliem ču-

guna vārtiem- Kaķis licis desmit reizes asti vārtos, bet neiz-

lauzis; vienpadsmit reizes kad licis, tad vēl uzlauzis un iegājuši
vienā istabā, kurā trīs milzi gulējusi. Sākuši tos trīs milžus cirst

un ar lielām mokām nocirtuši.

Nu gājuši otrā istabā, kurā trīs stiprāki milzi gulējuši, sā-

kuši cirst tos trīs milžus, bet milzi piecēlušies un gribējuši kaķi

ar mežasarga dēlu nokaut. Bet mežasarga dēls paskatījies spal-
viņās uu zvīņās, uz reizas visas zivis, visi lāči, visi vilki sanākuši

tin nokāvuši visus trīs milžus.

Pēdīgi viņi gājuši uz trešo istabu, kurā trīs vēl jo stiprāki
milzi gulējuši, kādi 'tikai pasaulē bijuši. Sākuši nu visi ar zobe-

niem cirst; bet milzi piecēlušies, salasījuši visus kā mušas un

gribējuši kaut nost. Bet kaķis ■— diezin kā laukā ticis —pa divi

minūtēm aizpeldējis pār jūru un atnesis no meža tos trīs milžus,

kuri mežā pie uguns gulējuši. Sākuši nu visi ar milžiem kauties

un nokāvuši tos trīs stipros pasaules milžus. Kad visus milžus

nokāvuši, tad jau pa visu pilsētu asinis līdz kaklam sniegušās.

Ķēniņš, pa logu galvu izbāzis, aizkliedzies: „Kas tur esot?"

Redzēdams, ka meita jāatdod, teicis, ja to apēdot, ko šis do-

dot, tad atdodot meitu; ja ne, tad tūliņ nokaunot! Nu sācis ķē-

niņš no visām malu malām dzīt ar kuģiem maizi un galu, pie-
dzinis pilnu pilsētu, tā ka vairs nebijis rūmes, kur likt. Nu kaus

šos nost pa to, ka neapēduši, ko šis piedzinis. Bet mežasarga

dēlam ienācis prātā, ka šam viens uz jūras ēst prasījis. Kā meža-
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sarga dēls tā nodomājis, tas tik durvis vien noklaudzējušas, kā

atnācis viens cilvēks no jūras, sēdies pie galda klāt un sācis ēst.

Ķēniņš tik dzinis uz galda ēdienus, bet kas uz galda virsū — tiik

kauli vien nobraukškējuši — tas bijis apēsts.

Ķēniņš izputējis, bet jūras cilvēka nevarējis pabarot. Ķēniņš
tad atdevis meitu un pavēlēlis visus šos čuguna pirtī sadedzināt,

kura jau septiņi gadi bijusi kurināta; bet ķēniņš vēl pavēlējis iz-

kurināt, visas sienas bijušas kā uguns liesmas. Nu dzīti visi iekšā.

Bet uz pirti iedams, mežasarga dēls domājis: „Ak, kaut tas te

būtu, kas uz jūras uz pirti prasījies!"

Paskatījies uz jūras pusi — redz, ka mati vien kust kā nācis

viens no jūras ar slotiņu padusē- Pienācis klāt un sacījis, lai

nākot šam līdz! legājuši pirtī — bet kas par brīnumu? — salst

visi nost, drēbju zemē nevar vilkt. Ķēniņš negribējis ticēt un

tādēļ sūtījis divus zaldātus lūkot; bet kā zaldāti iegājuši, tie uz

reiz izcepuši.
Tad mežasarga dēls apprecējis ķēniņa meitu un dzīvo ir

šodien, ja nav nomiruši.

Piezīme. E. Jānmačus Nogalē (LP. VI, 131, 10. A. Š. 11, 100-b) uz-

rakstījis variantu ar sekošām savādībām. Mežsargs cirtis žagarus un saticis

lauvu. Tas teicis: ~Es tevi saplēsīšu, ja nedosi vienu no savam trim meitām

par s'evu!" Apsolījis. Otrā dienā cirzdams sastapis ērgli. Tas tāpat teicis.

Apsolījis. Trešā dienā gājis upē zvejot. Uz reizi mana lielu līdaku. Tas

saka: „Es tevi aprišu, ja nedosi vienu meitu par sievu!" Apsolījis. Te pēc

nedēļas laika brauc viens karītē ar 12 zirgiem pēc pirmās, vecākās, meitas.

Atkal nedēlu vēlāk otrs tāpat; atkal pēc nedēļas trešs tāpat. Cits viss tāpat
kā citos variantos; tikai te teikts, ka brālis, māsas meklēdams, iegājis vakara

niecīgās būdiņās, kad no rīta atmodies, tad lauvas, ērgja un līdakas būdiņas

bijušas pārvērtušās par zelta pilim. L. P.

7. A. 552. 566. 329. Vīdneris Skrunda. LP. V. 360 (152).

Reiz ķēniņam bijušas trīs meitas, bet neviena dēla. Meitas

daždien nopriecājušās, ka pēc tēva nāves mantošot valsti. Tomēr

liktenis nolemj citādi: ķēniņam nomirst sieva, viņš apprec citu

un no otras sievas piedzimst dēls, valsts mantinieks. Nu meitām

lielās cerības vējā. Bet ko domāt? — Šīs par to tā kā puslaunas,

un nemaz negrib vairs pie tēva dzīvot. Zināms, teikt jau to ne-

vienam neteica, bet manīt varēja, ka labs prāts nav.

Reiz visas trīs prasa tēvam gar jūrmalu pastaigāties. Tēvs

lajž — vai tas kas ļauns? Bet kā aizgāja jūrmalā, nozuda, ka ne

vests. Visi cilvēki izbrīnās, kur pie joda tā varētu nozust; bet kas

pagalam, pagalam. Tā paliek. Bet pāris desmit gadu vēlāk ķē-

niņa dēls, nu jau Melcilvēku kārtā pieaudzis, sāk tēvam ievaicā-

ties: „Mian taču reiz māsas esot bijušas? Kur tad tās nogri
v *~\ 44mušas?
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„Ko ņu dēliņ, izteikt? Jūrmalā aizgāja, jūrmalā nozuda. Kāds

vējš aizpūta, kas parāvis, Dievs to zin."

„Nuja, viss labi, bet kas jūs par cilvēkiem, ka nemaz neesat

rūpējušies meklēt?"

„Kā nu nemeklēja? Meklēja gan, tepat jūrmalu izmeklēja
toreiz smalki jo smalki, bet jāsaka: kur tu aizskriesi?

— Visu pa-
sauli jau nespēj izmeklēt."

„Kā nu nespēj? Tēt, laižiet tikai mani, nu redzēs, vai neat-

radīšu. Un kaut visu pasauli izmaltu, dabūt vajaga!"

„Labi dēls, labi, lai Dievs tev palīdz!"
Un nu ķēniņa dēls aiziet pasaulē māsas meklēt. let, iet, gadās

biezs mežs, tik biezs, ka ne izsprausties un taka neviena ieraudzīt.

Nu mocās noslāpis, beidzot /kājas nenes vairs, jāliekas apakš

kupla ozola atpūsties. Bet nav labi apsēdies, miegs arī klāt un nu

iesāk sapņot. Tepat aiz kokiem sākoties līdzens ceļš, un lai tikai

pa to eimot, sasniegšot nezin kādus kalnus. Ķēniņa dēls atmožas

un domā: „Vai tie nu bija tukši nieki, vai būs patiesība? Līdīšu

biezumā raudzīt."

Lien, lien tādu gabalu — vai nav brīnumi! — patiesi ierauga
nosapņoto ceļu. „Ak tavu laimi!" viņš domā un nu ielīksmots sukā

iet labi naigiem soliem. Noiet vienu jūdzi, otru: mežs bijis, mežs

paliek. les trešo jūdzi, ierauga ceļa malā skaistas vara mājas;
tur nebija no koka itin nekas: sienas vara, jumti vara, durvis,

logi — visi visi vara. Ķēniņa dēls pārdomā: „Cik jauki teitan mist.

jāiet paciemoties!" leiet istabā, ierauga māju saimnieci aiz galda.

«Labdien, saimniece, vai ciemiņus gaidīji?"

„Gaidu, gaidu katru dienu! Nāca šādi, nāca tādi, bet pus-

brāļa vien izgaidos velti."

„Te ir pusbrālis! Vai būsi mana māsa, ķēniņa meita, kas

jūrmalā zudusi?"

„Jūrmalā zudām trīs māsas reizā; es esmu vecākā, mani

Vējš atprecēja šeitan. Bet brālīti labais, sargies no Vēja, ka va-

karā, mājā nākdams, tevi neierauga. Še šis vara bundulītis par

piemiņu un slēpies mežā apakš koku zariem."

Brālis jau laiku noslēpās kuplos koku zaros un gaida, kas īsti

notiks? Te, saulei rietot, padzird tālumā jau kokus šņācam; te.

saulei noejot, nāk vējš lielā spēkā pār koku galotnēm un koki nu

šņāc un mežs krāc, ka jādomā: visas vara mājas sagāzīs līdz.

Bet piepēži viss apklusa. Brālis domā: „Bargs viņš ir gan, mans

māsas vīrs, bet ilgi arī netrako; jālien būtu pie loga paskatīties,
kāds viņš istabā redzams."

Pieiet slepeni pie loga, redz: Vējš, bargais māsas vīrs, pār-
vērties par skaistu un laipnu cilvēku. Nu ķēniņa dēls nevar vairs

nociesties, iet iekšā: „Labvakar, māsas vīr! vai gaidīji radi-

niekus?"
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„Labvakar, labvakar! kā negaidīt? Nāci, sēdi galda galā, nu

man vajās patērzēt."
Un abi draudzībā tērzēja cauru nakti.

No rīta māsas vīrs izvada radinieku un šķiroties nosolās:

„Ja 'tev, brāl, nedienas cel.ā uzbruktu, piemini imani, steigšos

palīgā."

Ķēniņa dēls patencina un tad naigiem soliem sukā pa ceļu
tālāk. Noiet vienu jūdzi, otru, mežs bijis, mežs paliek. les trešo

jūdzi, ierauga ceļa malā skaistas sudraba mājas, tur nebija no koka

itin nekas: sienas sudraba, durvis, logi — visi, visi sudraba.

„Cik jauki teitan mist, jāiet paciemoties."
leiet istabā, ierauga saimnieci aiz galda.

„Labdien, saimniece, vai ciemiņus gaidīji?"

„Gaidu, gaidu katru dienu! Nāca šādi, nāca tādi, tikai pus-

brāļa vien izgaidos velti."

„Te ir pusbrālis! Bet, vai būsi mana māsa, ķēniņa meita,

kas jūrmalā zudusi?"

„Jūrmalā zūdam trīs māsas reizā; es esmu vidējā, mani Lietus

atprecēja šeitan. Bet brālīti labais, sargies no lietus, ka vakarā

mājā nākdams neierauga tevi. Še šis sudraba naudas maciņš par

piemiņu un slēpies mežā apakš koku zariem."

Brālis jau laiku noslēpjas kuplos koku zaros un gaida, kas īsti

notiks? Te, saulei rietot, nāk lietus lielā spēkā mežam pāri un jau
tālumā dzird ūdeņus gāžamies: te saulei noejot, nāk ūdeņi tuvāk

un tuvāk, kamēr beidzot viss mežs balts vien acu priekšā. Bet

piepēži negaiss rima. Brālis domā: „Bargs viņš ir gan, mans

māsas vīrs, tomēr ilgi arī netrako: jālien būtu pie sudraba loga

skatīties, kāds viņš istabā redzams." Pieiet slepeni pie loga redz :

Lietus, bargais māsas vīrs, pārvērties par skaistu un laipnu jo

laipnu cilvēku. Nu ķēniņa dēls nevar vairs nociesties, iet iekšā:

„Labvakar, māsas vīr! vai gaidīji radiniekus?"

„Labvakar, labvakar! kā negaidīt? Nāci sēsties galda galā.
nu man vaļas patērzēt."

Un abi draudzīgi tērzēja cauru nakti. No rīta māsas vīrs iz-

vada radinieku un šķiroties nosolās: „Ja tev, brāl, nedienas ceļā

uzbruktu, piemini mani, steigšos palīgā."

Ķēniņa dēls patencina un tad naigiem soļiem sukā pa ceļu
tālāk. Noiet vienu jūdzi, otru, mežs bijis, mežs paliek. les trešo

jūdzi, ierauga ceļa malā skaistas zelta mājas, tur nebija no koka

itin nekas: sienas zelta, durvis, logi — visi, visi zelta.

„Cik jauki teitan mist, jāiet paciemoties." leiet istabā, ierauga

saimnieci aiz galda.
„Labdien, saimniece, vai ciemiņus gaidīji?"

„Gaidu, gaidu katru dienu! Nāca šādi, nāca tādi, tikai pus-

brāļa vien izgaidos velti."
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„Te ir pusbrālis! Bet vai būsi mana masa, ķēniņa meita, kas
jūrmalā zudusi?"

„Jūrmalā zudām trīs māsas reizā; es esmu jaunākā, mani

Krusaatprecēja šeitan. Bet brālīti labais, sargies no Krusas, ka

vakarā mājā nākdams neierauga tevi. Še šis zelta gredzens par

pieminu un slēpies mežā apakš koku zariem."

Brālis jau laiku noslēpjas kuplos koku zaros un gaida, kas

īsti notiks? Te, saulei rietot, dzird jau tālumā krusu krācam; te,
saulei noejot, nāk krusa visā spēkā pār meža galiem tuvāk un

tuvāk, kamēr beidzot tāds negaiss, tāds negaiss, ka jādomā: visu

sakapās blizās. Bet piepēži negaiss rima. Brālis domā: „Bargs
viņš ir gan, mans māsas vīrs, tomēr ilgi arī netrako; jālien būtu

pie zelta loga skatīties, kāds viņš istabā redzams." Pieiet slepeni

'logam, redz: Krusa, bargais māsas vīrs, pārvērties par skaistu

un laipnu, jo laipnu cilvēku. Nu ķēniņa dēls nevar vairs nocie-

sties, iet iekšā: „Labdien, māsas vīr! Vai gaidīji radiniekus?"

„Labvakar, labvakar! kā negaidīt? Nāci galda galā sēsties,

nu man vaļas patērzēt."
Un abi draudzībā tērzēja cauru nakti. Tērzējot māsas vīrs

ieteicās: „Tev, brāl, jāiet pasaulē līgavu precēt!"

No rīta māsas vīrs izvada radinieku un nosolās: „Ja, līgavu

precot, nedienas uzbruktu tevim, tad piemini mani, steigšos tū-

dalin palīgā."

Ķēniņa dēls patencina un tad aiziet pa ce{u tālāk. let vienu

dienu, neredz nekā jauna, iet otru dienu, neredz nekā. les trešo,

ierauga ķēniņa pilsētu. Un tam ķēniņam bija viena vienīga meita,

daiļa bez ziņas. Tur bij nākuši dažādi precinieki, bet visi iekļu-
vuši cietumā. Ķēniņa dēls domā:

u
lešu pilsētā, precēšu līgavu; ja

veiksies labi, pateikšos liktenim, ja klāsies nelabi, raudzīšu iz-

pīties."
leiet pie daiļās ķēniņa meitas, sāk bildināt, jā, viņa tūliņ nā-

cēja; bet lai tik šonakt vēl izguloties tepat pilī, rītu iešot līdz.

Labi, ķēniņa dēls itin priecīgs, ka tik ātri veicies un — kā jau

arvienu pārliekā priekā neapdcmā galu — tā arī šoreiz, are pa-

rāda līgavai vara bunduli un izstāsta smalki, ka bunduli attaisot,
visādi ēdieni ronas uz galda. Līgava nesaka nekā. Bet vakarā,
līdz ķēniņa dēls aizmidzis, līgava klusiņām paņem bunduli un

uzsauc pils sargiem: „Metiet cietumā ķēniņa dēlu. kas nācis ma-

nam vaiņagam pakal.."
Pils sargi sagrābj aizmigušo un iemet cietumā. Bet ķēniņa

dēls atminas, ko pirmais māsas vīrs solījies; viņš sauc: „Māsas

vīr, māsas vīr, palīdzi šoreiz!"

Un tūliņ vējš laukā sāk trakot arvienu stiprāk un stiprāk,
beidzot kā aizņēma pili labi ar spēku, sagāza drupu drupās; bet

cilvēki visi palika sveikā. Ķēniņa dēls iznāca no sagāztā cietuma



317

un palūdza māsas vīram labākas drēbes. Māsas vīrs iedeva vara

drēbes. No rīta ķēniņa dēls varenās drēbēs ieiet nepazīstams atkal

pie ķēniņa meitas bildināt par līgavu. Šī atbild: „Labprāt ietu.

labprāt pie tāda, kam tik dārgas drēbes; bet labi redzi, kāda ne-

laime mums izgājušo nakti notikusi: pils sagāzusies."

„Nieki!" ķēniņa dēls atbild, „man tāds maciņš: tikko atver,

naudas vai cik. Še nauda, pilna istaba! Celiet jaunu pili un dari-

nāsim kāzas!"

Un ķēniņa dēls ar maciņu piekratīja pilnu istabu. Līgava loti

priecājas par to un vakarā guldināja ķēniņa dēlu savā gultā, bet

pati klāt negāja. Līdz nu šis aizmidzis, līgavai atkal nedarbi galvā:

klusiņām paņem maciņu un uzsauc pils sargiem: „Metiet cietumā

ķēniņa dēlu, kas nācis manam vaiņagam pakaļ!"

Pils sargi sagrābj aizmigušo un iemet atkal citā cietumā, kas

stiprāki taisīts par pirmo. Bet cietumā ķēniņa dēls atminas, ko

otrs māsas vīrs solījies, viņš sauc: „Māsas vīr. māsas vīr, palīdzi
šoreiz!"

Tāliņ lietus sāk gāzties tik briesmīgi, ka ūdens daudzums

izgrauza cietuma pamatus. Ķēniņa dēls smiedamies iznāk laukā

un parunā māsas vīram labākas drēbes. Māsas vīrs ietērpj savu

radinieku sudraba drēbēs, ka laistās vien. No rīta ķēniņa dēļs
sudraba drēbēs ieiet nepazīstams atkal pie ķēniņa meitas bildināt

par līgavu. Šī atsaka: „Ar sirdi un prātu iešu pie tevis, kam tik

varenas sudraba drēbes!"

Par to vārdu ķēniņa dēls loti priecīgs; bet savā Driekā, par

nelaimi, parāda māsas zelta gredzenu. Līgava tūliņ: „Kas tas par

zelta gredzenu? Kur tādu apcēli?" Tā un tā, šis atstāsta, „tas

gredzens tāds: ja pieliek acii un skatās cauri, visu pasauli redz,
kas zemes virsū un zemes apakšā."

Vakarā līgava guldina ķēniņa dēlu savā gultā un nu pati iet

klāt gulēt. Bet līdz labi aizmidzis, šī paņem gredzenu un uzsauc

pilssargam: „Metiet cietumā ķēniņa dēlu, viņš nācis manam vai-

ņagam pakal!"

Pilssargi sagrābj aizmigušo un nu nesīs cietumā, bet ķēniņa
dēls atmožas pie cietuma durvim un kliedz skaņā balsā: „Māsas

vīr, trešo māsas vīr, nāci palīgā!"

Tūliņ briesmīgs krusas negaiss šņākdams, krākdams klāt un

kapā pilssargus tik sīvi, ka neviens dzīvotājs nepalika. Bet ķē-

niņa dēls parunā māsas vīram labākas drēbes. Māsas vīrs ietērpj

savu radinieku zelta drēbēs, ka laistās un spiguļo vien. Nu no

rīta ieies pie ķēniņa meitas šitādās drēbēs: vai aklis! šī nu tīri

augšlēkām dej vien, cik patīk; tomēr šai brīdī vēl nevarot pie

viņa iet: ja viņš spējot trīsreiz paslēpties, ka viņa nevarot ne

ieraudzīt, ne atrast, tad jā.
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Neko darīt, no rīta jāiet slēpties. Iziet no pilsēta pie viena*

kalniņa un nu gudro un gudro, kā slēpties, kur slēpties? Ilgi sa-

gudroja, nevar iedomāties. Te par laimi pacel acis un redz:

kalniņš pāršķēlās un no dziļās spraugas izlien vīriņš laipns bez

gala: ko viņš te domājot, tā nosēdies?

„Ko nu domāju? Tā un tā man gadījies, tas un tas man jā-
dara."

„Ta maza klizma!" vīriņš pasmaida, te tev bus tādas šķilta-
vas; šķili vienreiz, redzēs, kas tad būs; bet'ja ar to nepietiek,

šķili otrreiz, redzēs, kas tad būs; un ja vēl nepietiek šķili trešo-
reiz — redzēs, kas tad būs."

Ķēniņa dēls patencina par šķiltavām un šķil pirmo reizi. Te

izlien no kalniņa spraigas liela milzu čūska, ierij ķēniņa dēlu un

mudīgi mudīgi atlien kalniņa spraigā atpakaļ. Kalniņš aizveras
cieti un šie nu zemes dziļumā šķita paslēpušies, ka labāk vairs

nevar. Bet nekā: drīzi vien čūska saluncinās nemierā un iesau-

cas: „Tu esi atrasts, jo tavas līgavas acu stars dedzina man sānus."

Neko darīt, kalniņš atveras, čūska izlien no spraigas un iz-

vemj ķēniņa dēlu gaismā, lai glabājas citur. Nu ķēniņa dēls uzlien

lielā ozolā un šķil otrreiz. Tūliņ atlaižas liels milzu ērglis, paņem

šķīlēju uz spārniem un paceļas viņpus mākoņiem neapzināmā aug-

stumā. Tomēr ir te nelīdz, ērglis iesaucas: „Tu esi atrasts! Tavas

līgavas acu stars dedzina man sānus, laidīsimies zemē!"

Šie nolaižas zemē un nu ķēniņa dēts šķi{ trešreiz. Tūliņ no

jūras dzijumiem atšaujas milzu zivs, ierij šķīlēju un nogrimst jūras
bezdibenī. Bet ir te nelīdzēja: zivs iesaucas: „Tu esi atrasts! Ta-

vas līgavas acu stars dedzina man sānus."

Zivs izpeld malā izvemj ķēniņa dēlu, lai nu pats zina, ko dara.

Ķēniņa dēls noiet pie līgavas un saka: „Klausies, līgava*, tava acs,

mans gredzens, tiem nepārvarams spožums; bet vēli man vienīgu

reizi vēl slēpties."

Līgava domā: „Lai slēpjas! Ja tās reizes ieraudzīju, ierau-

dzīšu ir turpmāk."

Ķēniņa dēls iziet pils pagalmā un gudro: kur šoreiz labāki

slēpties? Bet pils čukuri mazs putniņš dzied: „Velti, velti tu gu-

dro slēpties; bet atvēli man savā tēva dārzā no zelta ābeles vienu

zelta ābolu, tad tevi tiešām paslēpšu."

Labi, viņš atvēlot. Un nu putniņš nolaidās ķēniņa dēlam uz

kamieša: tūdaļ ķēniņa dēls palika par zelta sākti. Šo sākti put-

niņš ne redzot, nemanot iesprauda ķēniņa meitai apkaklē. Drīz

pēc tam ķēniņa meita vēroja caur gredzenu, kur ķēniņa dēls šoreiz

būs slēpies. Vēroja, vēroja — neatrada nekur. Gan skatījās zemes

dziļumos, gan gaisa augstumos, gan jūras bezdibeņos: nekur un

nekur. Ilgu laiku izmocījusies, tā uzmauca gredzenu pirkstā un

atzinās: ~Tu mani uzvarēji! Tagad tev piederu!"
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To dzirdot, ķēniņa dēls pasmējās līgavas krūtīs: „Re, kur es

biju! Tu skaties tālumā, es tepat tuvumā! Putniņ, kur esi? Nāci

mani pārvērst par cilvēku!" Putniņš atlaidās, pārvērta sākti par

ķēniņa dēlu un tad plijās virsū, lai taisoties līdz pie zelta ābeles

aizmaksāt, ko solījis. Ķēniņa dēls nu saderēja līgavu un veda līdz

uz mājām tēva sētā; bet putniņš arvienu šiem pa priekšu lidoja
dziedādams. Mājā pārtapis, vispirms ķēniņa dēls ieveda putniņu
dārzā pie ābeles: lai nu ņem zelta ābolu, ko nedienā solījis. Bet

putniņš atteica: ~Kā tad lai ņemu, kā lai dabūju? Zelta ābelei

tīkls pārvilkts, tādēļ jau vien tavu palīdzību meklēju."

Ķēniņa dēls ieskatās labi: ir gan smalks, smalks tīkls zelta

zariem pārvilkts. Nu atvirza tīklu lēni jo lēni, lai nesajūk mu-

džeklī un tad pasniedz putniņam solīto ābolu. Bet līdz ābols no-

rauts, tēvs arī kājup: „Kam rāvi, dēls, zelta ābolu, ko saudzēju
dārzā?"

Bet dēls atbild: „Tēt, vai dusmās sagaidāt pārnākam mani?

Zelta ābolu rāvu, zelta līgavu pārvedu!"

8. A. 552. J. Ezers no ka uru E. E F. Gramzdā. Jk r. V, 131 (4).

Vienam ķēniņam bija trīs meitas un viens dēls, kas bija liels

medinieks. Reiz viņš izjāj dižmežā uz medībām un pārnāk tikai

pēc trini gadiem, bet māsu vairs mājā neatrod.

„Tēv, kur manas māsas?" viņš prasa ķēniņam.
„Visas pazudušas," ķēniņš atteic.

Ķēniņa dēls nu ir loti noskumis un iet māsas meklēt. let

vienā iešanā, bet kā neatrod, tā neatrod. Reiz dižmežā tam uz-

nāk nakts. Bīdamies no plēsīgiem zvēriem, viņš ielip [uzkāpj]
kokā. Te tas ierauga uguni spīdam tālumā. Ķēniņa dēls nu do-

das taisni turp. Ugunij tuvāk pienācis, tas redz diženu pili un

viņā savu māsu. Viņš nu iet droši iekšā.

„Kā tu, brālīt, še atkluvi?" māsa tam priecīgi jautā.
„Gribēju tevi atrast, un pajumtu meklēdams, netīši te uzkū-

los," brālis atbild.

„Est un dzert tev gan varu dot, bet par nakti nevaru tevi pa-

turēt. Mans vīrs ir liels ērglis, kad tas pārnāks, tad tu gan laikam

vairs dzīvs no pils neaiziesi," māsa žēlojas.
„Dari, ko gribēdama, bet pa nakti nelaižos no pils ārā," brā-

lis atteic.

~Nu tad, brālīt, paslēpšu tevi šajā kaktā," māsa saka.

Pārnāk ērglis un tūliņ uzprasa: „Kas te tāds svešs ož?"

„Te nav neviens bijis," sieva, galdu klādama, atteic. Vēlāki

viņa mīlīgi turpina savu valodu. „Ja mans brālis atnāktu, vai tu,

vīriņ, viņam nedarītu nekā ļauna?"
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„Kalab lai viņam ļauna daru?" ērglis ēzdams vaicā pretī.
Tad sieva aiziet pie brāļa, atved to šurp un saka: „Te ir mans

brālis."

„Sveiks, sievas brāli!" izsauc priecīgi ērglis un nezin, kadu

godu tam parādīt, kā to cienīt.

Ķēniņa dēls paliek pie svaiņa par nakti. Otrā rītā, šķiroties,

ērglis saka: tev būs viens lakatiņš. Ja tev ēst gribas, tad

tik paklāj to un tūliņ būs uz viņa visādi ēdieni, kādus vien tu vē-

lēsies. Bet kad tev grūti klājas, tad pakvēpini šo spalvu, un es

būšu klāt tev palīdzēt." To teicis, viņš pasniedza tam vienu spalvu,
ko bija pats sevmi izrāvis.

Ķēniņa dēls pateicas un iet tālāk. Tā ejot, viņam atkal uz-

nāk nakts, bet tuvumā neredz nevienas mājas. Kokā iekāpis, viņš
redz tālumā uguni spīdam, iet uz tā spīduma pusi, uziet krāšņu

pili un redz tur savu otru māsu. Arī šī, baidīdamās no sava vīra,

paslēpj brāli kaktā. Viņas vīrs ir tāpat liels ērglis, kas pēc kāda

brīža pārnāk mājā.

„Vīriņ, vai tu nevēlētu manam brālim mūs apmeklēt un tam

nedarītu nekā ļauna?" sieva laipni jautā.
„Lai viņš nāk vien, mīlēšu viņu tāpat kā tevi." ērglis atteic.

Sieva nu izved brāli no kakta un saka: „Mans brālis ir jau
še."

_

Ērglis priecīgi apsveicina svaini, pamielo viņu un atstāj sava

pilī par nakti. No rīta atvadoties, ērglis saka: „Nem līdzi šo vēr-

peli! Kad gribi dzert, noliec tik to zemē, tad dabūsi, kādu dzē-

rienu vien gribēsi. Kad tev grūti klājas, pakvēpini tikai šo spalvu,
tad es būšu tev tūliņ palīgā." To teicis, viņš pasniedz tam vienu

spalvu, ko bija pats sevim izplūcis.

Ķēniņa dēls pateicas, iet atkal tālāk un atrod arī trešo māsu,

kuru tāpat ir aiznesis viens liels ērglis. Pēdējais māsas vīrs ie-

dod viņam atvadoties susekli un spalvu un saka: „Kad vien tev

tīkas, noliec šo susekli zemē, tad tur rāsies skaisti dārzi. Manu

spalvu pakvēpini nebaltās dienās, tad es steigšos tev palīgā."

Ķēniņa dēls nu griežas atpakaļ uz māju, iet priecīgs pie tēva,

un paziņo tam, ka māsas atradis. Tēvs arī ir priecīgs un tā nu

abi nodzīvo kādu laiku savā pilī. Te vienu dienu dēls saka tē-

vam: „Tēt, es gribu iet sev sievas meklēt."

„Ej ar'!" tēvs atsaka.

Dēls aiziet, staigā, staigā — beidzot nonāk pie viena ķēniņa,

kura meita tam labi patīk. Tā viņš nu prasa vecajam ķēniņam,
lai dodot šim savu meitu par sievu. Vecais ķēniņš atbild: „Ja
tu pacelsi to zobiņu, ko es tev došu, tad vari ņemt manu meitu,

bet ja tu nevarēsi pacelt, tad ielikšu tevi cietumā."

Divi vīri stenēdami iestiepj zobiņu. Keniņa dels gan luko

to zobiņu celt, bet nevar pacelt.
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«Cietumā!" iesaucas ķēniņš.

Kalpi tūliņ sagrābj ķēniņa dēlu un ievelk to cietumā, kur jau

tup divpadsmit ķēniņu dēli. Viņš nu nokļūst tur ar visām savām

dāvātām mantām. Otrā rītā ķēniņa dēls uzprasa saviem cietuma

biedriem: „Brāii! vai negribat ēst?"

„Ko lai ēdam?" tie atteic.

Ķēniņa dēls nu paklāj savu lakatiņu un tūliņ tur rodas vi-

sādi ēdieni. Visi nu krīt kā izsalkuši suņi pie kaula. Troksni

dzirdēdama, ķēniņa meita sūta sulaini raudzīt, kas tur noticis.

Sulainis, redzēdams brīnuma lakatu, grib to nopirkt ķēniņa mei-

tai un prasa: „Vai pārdosi šo lakatu?"

„Ja ķēniņa meita mani pabučo, tad viņai atdošu lakatiņu,"

ķēniņa dēls atbild.

Atnāk ķēniņa meita, činks! pabučo ķēniņa dēlu un dabū la-

katiņu; bet ķēniņa dēlam nu sāk viļņot asinis un viņš mana, ka

pieņemas spēkos. Tāpat viņš pārdod arī vērpeli un susekli, katru

par bučeli, un viņam jau izliekas, ka nekā vairs nav, kas nebūtu

viņam iespējams. Bučojot viņš iečukst ķēniņa meitai ausī, ka

nu viņš varēšot zobiņu celt.

„Tēt!" ķēniņa meita nu pasaka tēvam, „mans pēdējais pre-

cinieks tagad varot pacelt zobiņu."

Ķēniņš nu pavēl saviem kalpiem: „Vediet viņu šurp!"

Kalpi arī atved ķēniņa dēlu no cietuma un vecais ķēniņš tam

uzsauc: „Nu, cel šo zobiņu!"

Šis paņem zobiņu kā spalvu, pacel to gaisā un met tad ar

tādu sparu zemē, ka tas salūzt trijos gabalos. Ķēniņš nu izsau-

cas priecīgi: „Ņem manu meitu, tu esi viņas cienīgs!"

Stiprais ķēniņa dēls nu apprecē vecā ķēniņa meitu, bet drīz

pēc kāzām vecais ķēniņš nomirst. Tai pašā laikā izceļas arī

karš ar kaimiņu valsti. Jaunā ķēniņiene nu grib iet pati par kara

vadoni un atstāj vīru mājā. Karā aiziedama, viņa tam iedod at-

slēgas un piesaka:
u
Še tev pils atslēgas, bet tikai neej tai kam-

barī, kas slēdzams ar sarūsējušo atslēgu!"

Jaunais ķēniņš ir mierā, bet vēlāki tīšām atslēdz aizliegto

kambari. Tur atrodas saķēdēts milzis, un viņam blakus toveris,

pilns ar asinīm. Milzis lūdzas: JPaslapini savu pirkstu asinīs un

aizskar manu mēli!"

„Vari pats to darīt," ķēniņš atteic

„Nu tevi glābju pirmo reizi no nāves. Slapini savu pirkstu
asinīs un aizkar manas kājas pirkstu!" milzis uzsāk no jauna.

„Vari pats to darīt," ķēniņš atcērt.

„Tagad tevi glābju otru reizi no nāves. Paslapini savu pirkstu

un aizskar manas ķēdes!" milzis lūdz trešo reizi.

Ķēniņam paliek milža žēl un v*ņš nu arī izpilda milža lū-

gumu. Bet tikko ķēniņš aizskar milža ķēdes, tās tūliņ nokrīt žva-
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dzēdamas. Milzis tagad skrej up kara lauku, nokauj visus kara-
vīrus un sagūsta pašu ķēniņieni. Ķēniņš nezin aiz bēdām, kur

tverties, aizmirst savas ērgļu spalvas un iet pie sava zirga pa-
domu prasīt.

Zirgs to pamāca: „Sēdies man mugurā, es tev palīdzēšu!"
Tad zirgs aizaulekšo uz to cietumu, kur ieslodzita ķēni-

ņiene, izsper logam restes un tad bēg visi trīs projām. Bet mil-

zis dzenas viņiem pakaļ, drīz vien arī panāk un iesloga ķēni-

ņieni atkal cietumā. Ķēniņam viņš pasaka: „Nu tevi glābju pirmo
reiz no nāves!"

Ķēniņš lūko atkal otrreiz atsvabināt ķēniņieni un aizbēgt;
bet milzis tos atkal noķer un iemet ķēniņieni cietumā. Ķēniņam

viņš pasaka: „Tagad glābju tevi otru reizi no nāves!"

Vēl trešo reizi viņi lūko bēgt, bet milzis atkal viņus noķer.
Šoreiz milzis sacērt ķēniņu trijos gabalos. Viņš gan atļauj ķē-

niņienei vīru aprakt, bet tad pašu atkal iebāž cietumā.

Pēc maza laiciņa nāk trīs ceļotāji, paliek tai vietā par nakti

un taisni uz ķēniņa kapa sakur uguni. Tur ir palikušas ķēniņam
dāvātās ērgļu spalvas, tās nu aizgrūzd un tūliņ arī atlaižas visi

trīs lielie ērgli. leraudzījuši kapu, viņi saprot, kas noticis, un loti
noskumst. Bet ērgli zina arī, kas nu darāms. Tā viens ērglis

saka: „Es nomazgāšu tos miesas gabalus, tu viņus saliec kopā,
bet trešais lai atnes dzīvības ūdeni!"

Tikko abi pirmie ērgli bija savu darbu beiguši, trešais bija

arī jau klāt ar dzīvības ūdeni. Kā nu to aplej ar dzīvības ūdeni,
tā ķēniņš dzīvs ceļas augšām. Visi četri nu sameklē zirgus, aiz-

jāj uz cietumu, atsvabina ķēniņieni un jāj laimīgi mājās. Milzis

gan vēl dzenas pakal, bet ērgji to saplēš lupatās un tad dodas

katrs uz savām mājām.

9. A. 552. 302. No Ho norātas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho,

Podania Lotewskie. Warszawa 1892, 29.

Dzīvoja viens vīrs, vārdā Kasmačs, kopā ar savām trim mā-

sām. Vienā vasaras dienā viņš aizgāja ar māsām pastaigāties.
Uzreiz sacēlās auka, un briesmīgs viesulis aiznesa viņa vecāko

māsu.

Rītā atkal iestājās labs laiks un Kasmačs ar divām māsām

izgāja atkal pastaigāties; atkal pacēlās mākonīši, radās viesulis

un aiznesa otru māsu.

Trešā dienā Kasmačs ar pēdējo māsu atkal iet pastaigāties.
Aukai ceļoties, viņi gan steidzas atpakaļ uz māju, bet viesulis

aizrāva arī pēdējo māsu.
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Kasmačs nu nosprieda iet un uzmeklēt savas māsas. Pēc

ilgākas klīšanas viņš beigās pienāca pie mazas istabiņas, kas

stāvēja uz vistas kājām un griezās apkārt. Kasmačs uzsauca:

„Apstājies, istabiņ!"

Istabiņa apstājās. legājis iekšā, viņš sacīja: „Lai ir godināts
Jēzus Kristus!

"

Te nu viņš ierauga savu vecāko māsu. Māsa viņam saka:

„Slikti esi darījis, ka šurp esi atnācis, drīzi pārnāks mans vīrs

mājā un, sajutis kristīga cilvēka smaku, tevi apēdīs. Aizkrāsnē

stāv nolikta skrīne, paslēpies tajā!"

Viņš ielīda skrīnē, kur māsa viņu aizslēdza. Drīzi vien at-

skrēja nelabais, resns un sprogains, ar garu bārdu un gluži melns.

Atskrējis, viņš sauc sievu: „Dod man ātrāki ēst, jo skraidot pa

pasauli, esmu izsalcis. Man iznāca sastapties ar piedzērušiem
un tādēļ esmu nomocījies."

Kad viņš ēda, sieva viņam teica: „Ja es zinātu, ka tu ne-

dusmosies, tad kaut ko tev pastāstītu."

„Tagad vairs nedusmošos."

Sieva teica: „Pie manis ir atnācis mans brālis."

„Kāpēc tu man to agrāki nesacīji? Es tā mīlu radniekus."

Sieva atvēra skrīni, brālis iznāca ārā. Nelabais viņu ap-

kampj un pamielo. Viņi ilgāku laiku sarunājās, beigās Kasmačs

saka: „Vienu māsu gan nu esmu atradis, bet kur atradīšu otru?"

_

Kasmačs palika turpat par nakti. Rītā devās atkal tālāk

ceļā. Pēc kāda laika viņš atkal ierauga istabiņu uz vistas kājām.

„Apstājies, istabiņa, es gribu ieiet iekšā."

Istabiņa apstājās. Kasmačs iegāja iekšā, ieraudzīja savu

otru māsu un apsveicināja viņu ar vārdiem: „Lai Jēzus top go-

dināts!"

„Mužīgi mūžam," masa ar dusmām atbild. „Kapēc tu naci

šurp? Atnāks mans vīrs un tevi apēdīs. Ej aizkrāsnē un ielien

skrīnē!"

Kasmačs ielīda skrīnē, māsa viņu aizslēdza. Atskrēja ne-

labais un iesaucās: „Tūliņ dod man ēst, jo .esmu nopūlējies un

izsalcis!"

Sieva padeva ēdienu, nosēdās viņam blakus. Nelabais ēz-

dams iesāka stāstīt savus piedzīvojumus. Kad viņš pabeidza stā-

stīt, sieva viņam sacīja: „Ja tu nedusmotos, tad tev kaut ko pa-

teiktu.'^
„Ne, nedusmošos, stāsti vien!"

„Redzi, pie manis ir atnācis mans brālis sērst, es viņu pa-

slēpu skrīnē."

„Kāpēc man to agrāki neteici? Parādi man viņu, es tā mīlu

savus radniekus!"
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Māsa izlaida brāli no skrines ārā. Nelabais iesāka viņu pa-

cienāt. Kasmačs teica: „Esmu nu gan jau atradis divas māsas;
vai man izdosies atrast arī trešo?"

Rītā agri viņš aizgāja meklēt trešo māsu. Atkal nokļuva pie
istabiņas uz vistas kājām.

«Apstājies, istabiņ, es gribu ieiet."

Istabiņa apstājās. Kad viņš iegāja iekšā un bija māsu ap-

sveicinājis, viņa tam jautā: „Kāpēc tu esi šurp atnācis? Atskries

mans vīrs un tevi apēdīs. Ej aizkrāsnē un paslēpies skrīnē."

Viņa nu atkal ieslēdza brāli skrīnē. Atskrēja viņas vīrs un

iesaucās: „Dod man ātrāki ēst!"

Viņa iedeva viņam ēdienu. Kad viņš bija paēdis, sieva teica:

„Ja tu nedusmotos, tad tev kaut ko pastāstītu."

„Stāsti!"

„Pie manis ir atnācis mans brālis."

„Kāpēc man agrāki par to nekā neieminējies? Es tā mīlu

savus radniekus!"

Sieva izlaida brāli no skrines ārā. Nelabais loti viesmīlīgi

pieņēma radnieku, paēdināja un padzirdīja viņu. Kasmačs teica:

„Es sagaidu no tevis loti lielu pakalpojumu: ezerā gul akmens,
akmenī zaķis un zaķī pīle, pīlē ola, olā nāve; es vēlos, lai man

tā būtu."

Nelabais, sasaucis visus velnus uz apspried!, pavēlēja viņiem,
lai viņi dabūtu nāvi rokā. Velni aizgāja uz ezeru, atrada tur ak-

meni, no akmeņa izskrēja zaķis. Velni, dzīdamies viņam pakal,
to panāca un saķēra. No zaķa izlēca pīle, kas izdēja olu. Velni,
skriedami pakal, arī to saķēra un dabūjuši oliņu, atnesa to Kas-

mačam.

Kasmačs paņēma olu, nolika to zemē un teica: „Kas sadau-

zīs šo olu, tam piederēs mana dvēsele."

Visi mēģināja sasist olu, bet nevienam tas neizdevās. Kas-

mačs izgāja tīrumā un iesvelpās; atskrēja krauklis un teica:

„
Velni pūlās sasist olu, kad viņi to sasitīs, tava dvēsele aizlidos.

Tu viņu saķer un lūko pacelt mākoņos!"

Pēc loti lielām pūlēm, velni beigās sasita olu un Kasmačs

uzreiz palika nedzīvs un nokrita zemē. Viņa dvēseli izskrienot

paķēra krauklis un pacēla padebešos. Velni bija par to loti bē-

dīgi un aizskrēja uz malu malām. Krauklis ar dvēseli nolaidās

zemē, kas nu atkal pārnāca Kasmača miesās un viņš atdzīvojās.

Tad Kasmačs pārgāja uz savu dzimteni, aprecējās un dzīvo

laimīgi, gaidīdams kamēr pats Dievs viņam sūtīs nāvi.

Piezīme. Šeit, kā redzams, stāstītāja ir aizmirsusi pasakas beigas.
P. Š.
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10. A. 552. St. Vālei nis no V. Kemzes Rēzeknes apr.

Birz g a 1 v pag.

Vīnā molā dzeivuoja ķēniņš ar sovu dzeives draudziņi, vi-

ņim beja treis meitas. Šys ķēniņš ar kēneņīti lūti mīlēja sovas

meitas, tuopēc nikur viņas nalaidja, lai nanūtvktu ar juom kaida

nalaime. Vīnā skaistā dīnā, kad ķēniņa ar kēneņīti nabeja muo-

juos, vvsas treis muosas izguoja pa duorzu pastaiguotīs. Pēc

kaida laiciņa pastaiguošonuos pīguoja pi lela akmiņa, kurs atsa-

roda pašā duorzā vvdā. Tikko vvsas treis beja pīguojušas pi

akmiņa, tamā vydā zeme paškeira un vvsas treis īkryta kai

apakšzemes olā.

Kad ķēniņš ar sovu sīvu beja puorbraucis muojuos, meitu

nikur navarēja atrast. Kaut daudzi moksas apsūlēja tam, kas

atrass, bet vysas maklātuoju pvules beja velteigas: ķēniņa

meitu kai navarēja dabuot, tai navarēja. Šam ķēniņam vēl beja

mozs dēliņš, kurs beja jau nu mozu dīnu lūti spēceigs, saprateigs

un drūss, un ni nū kuo nazabeida. Kad paauga leluoks, arvīnu

vaicuoja tāvam un muotei, par sovom pazudušom muosom. Kad

sasnēdze jaunekļa godus, Albins, švs ķēniņa dāls, vasalas dīnas

pavadēja, pa duorzu staiguodams un dūmuodams par sovom

muosom.

Kaidu reizi pīguojis pi akmiņa, gribēja atsapyust nu sovom

bādom, bet pēkšņi akmins pasadevēs uz suonim un Albins īšluka
kai olā. Albins, krizdams olā, beja izkritis zvrgam uz mugoras,

kurs Albinu kai vēja uotrumā nesja pa gaisu. Pēc moza breidīša

skrīšonas Albins uz šuo vēja zyrgu pīskrēja pi milzeigu vuortu.

Uotrā laikā vuorti tyka attaisēti un Albins īguoja muojā.
Prīškā Albinam aizskrēja vacuokuo muosa, kura par bruola

atjuošonu beja lūti prīceiga un suoka sovu bruoli mīluot ar vy-

saidim ēdīnim un dzērīnim. Pēc mīluošonas Albina muosa suoka

lyugt, lai nūsaslēp zam gultas, jo atskrīs juos veirs. Tikkū Al-

bins beja paleidis zam gultas, kai durovas nukloudzēja un īskrēja

valns, kurs tyulin suoka ūšņuot, sajuzdams krysteita cylvāka

smoku. Albina muosa sovu veiru, valnānu, suoka izjautuot, kuo-

pēc tai uztraucis, un beiguos puorlīcynuoja, ka naasūt nikaida

krysteita cylvāka. Valnāns apsamīrynuo|īs suoka iskaitēt pa-

zyņuojumu, ka vēlējīs atbraukt visus švāgers Albins.

Albina muosa suoka jautuot, vai labi byutu, jo viņš atbrauktu

vīsūs. Valnāns par šū sīvas jautuojumu beja lūti prīceigs.

Beiguos Albins izleida un valnāns nazynuoja, ku darēt aiz

prīka. Albins ilgi nakaveidamīs taisējuos ceļā. Atvadūtīs va-

cuokuo muosa Albinam īdevja mutautiņu, izskaidruodama: „Jo

kū gribēsīs ēst, izkluoj mutautiņu uz golda un pylns golds byus

vysaidu ēdīnu. kurus navarēs nikod apēst, jo arvīnu dazapiidēs."
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Par šū Albins muosai pateicuos un dēvēs uz vēja zvrga da

vvduskajai muosai, un pēc moza breideiša ari tyka pi ūtruos

muosas. Ūtruos muosas sāta vēl lobuoka izzaskatēja. Vvduskuo

muosa par Albina Trašonūs lūti pricuojuos un pamīluoja ar ēdi-

mm un dzērīnim, kas beja lūti garšeigi. Tai pat pi šuos muosas

Albins nūzaslēpe zam gultas.
Valnāns atskrējis, suoka ūšņuot, sajuzdams krvsteita cylvāka

smoku, bet viņa sīva uotri puorlīcvnuoja valnānu, ka nav nikuo

taida. Valnāns sovai sīvai pazvņuoja par švāgera vīsuošonūs.

Albina muosa suoka šovam veiram jautuot: „Kai, vai byutu

labi, jo atbrauktu švageris vīsūs?

Valnāns par šū lūti pricuojuos.
Kad Albins izleida nu paslāptaves, tad valnāns aiz prīka na-

zynuoja, kū darēt. Albinam atvodūtīs, vyduskuo muosa īdevja

mozu garmanciņu un izskaidruoja: „Jo ar šū garmanciņu suoksi

spēlēt, tad pat nūmyruši cvlvāki celsīs augšā."
Albins atvadējīs un pateicis par duovonom, dēvēs ceļā uz

jaunuokū muosu. Napaguoja nicik ilgs laiciņš, kad aizskrēja ari

pi viņas. Viņai beja apbreinuojami skaista muoja. Jei par Albina

pītikšonu lūti beja prīceiga un mīluoja jū ar vyslobuokim ēdīnim

un dzērīnim. Taipat Albins sovu švagri sagaiidēja, nūzaslēpīs
zam gultas.

Valnāns, sajuzdams krysteita cylvāka smoku, suoka ūšņuot,
bet viņa sīva jū uotri apmīrynuoja. Izruovis nu kabatas pazy-

ņuojumu, suoka lasēt par švagri, ka atbraukškis vīsūs. Pēc sī-

vas jautuojuma, vai lobi byutu, jo jis atbrauktu vīsūs, velnāns

palyka vēl prīceiguoks.
Kad Albins izleidis beja nu gultas zamaškas, valnāns nazv-

nuoja, kur dētīs aiz prīka. Albins pi pēdējuos muosas vīsuojuos

ilguok, ari valnāns sova švagra nalaida tik uotri pa ceļu. Bei-

dzūt Albins īraudzēja pi sīnas lūti skaistu jaunkundzes bildi, kurā

uz reizes beja īsamīļuojīs, un suoka muosai visu izvaicuot par

skaistū bildi. Muosa Albinam ari vysu izskaidruoja: „Šei jau-

nova ir skaistuo Elma, zam kuras verdzeibas atrūdās daudz

ļaužu. Jei par lelū skaistumu nūluodeita un tuopēc jei atrūdās

apakš jyuras valstī, kur var aizjuot tikai ar vēja zyrgu."
Kad jaunuokuo muosa šū beja izskaidruojusja, Albins suoka

lyugt, lai jam īdūtu kū pīmiņai. Muosa Albinam atdevja šū Elī-

nas bildi un vēl īdevja svcceiti, ar kuru varēja apgaismuot kaut

kaidas lelas talpas un sveceite nikod nasadaga. Albins, nū švagra
un muosas atsavadējīs un pateicīs par duovonom, dēvēs uz

jyuru, caur kuru varēja aizjuot leidz Elmas valstei. Kad pījuoja
pi jyuras molas, Albinam jyurā juot gon izzaruodējuos šausmeigi,
bet byudams ļūti drūss, ruovja vīn ar šū vēja zyrgu uz dubynu,
kur atsaroda Elmas valsts.
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Napaguoja nicik gars laiciņš, kad Albins īraudēja apakš jyu-
ras šū šausmeigū valsti, kura Albinam izzalykās kai elne. Laužu

beja milzeigi daudzi un vysi bluovja un kauce kai zvēri. Vysl

beja olkoni, plyki, nateiri, pa dublim apsazīduši kai cyukas. Tur-

pat stuovēja milzeiga muoja, kurai nabeja saradzams ni gols
ni mola. Pēc kaida breitiņa nu muojos izskrēja ļūti skaista mei-

tiņa ar lelu peitiņu rūkā un izsvīda nu tuos peitiņas bulbu myzas.
Albins uotri sameklējis bildi un taišņi šei skaistuļa beja leidzeiga
kai bildē. Tagad Albinam nabeja nikaidu šaubu par Elmu. Kad

šei skaistuo Elma beja aizguojusja prūjom, lauds saskrēja pi mizu

koponas kai lupini un suoka cyts caur cytu leist, lai dabuotu

sovu daļu.

Albins suoka ļaudim stuostēt, ka vajagūt īt šai lelajā muojā.
Ļaud's paskaidruoja, ka durovas asūt cīti. Albins pamēģinuoja
taisēt un patīši beja cīti. Atsaguojis nazcik sūlu nu durovu, jis

ar taidu spāku dēvēs durovuos, ka durovas uz reizes izlēcja kai

skongols. Kuri tik spēja, vysi saguoja šai lelajā muojā un naspē-

jeigūs Albins sanosuoja pats muojā. Muojā beja lūti tumšs, tuopēc
ka nabeja nivīna lūga.

Laužu beja milzeigs pyulis, kad kūpā vysi beja sazalasējuši.
Albins suoka spēlēt garmanciņu, un vysi uz reizes nūklusa. Kad

īdedzja sveceiti, vysas molas speidēja kai vysgaišuokū storu ap-

giaismuotas. Albins izkluoja sovu breineigū mutautiņu, ar kuru

uzreizes pīpildēja vysus goldus ar vyslobuokim ēdīnim un dzērī-

nim. Lauds pa kuortai suoka boruot. Kad lauds beja paāduši,
suoka Albins spēlēt, tai, ka vysus ļaudis īprīcvnuoja; vysi suoka

dejuot, lakstēt un dzīduot, tai ka vyss zāls trīcēt trīcēja.

Šū trūksni Elma izdzierdusja, tyuliņ dēvēs uz zāli un nu lela

breinuma pat apstulba. Albins, īraudzējis Elmu, puorstuoja spē-

lēt un pīguoja kluotu. Kad beja sazasveicynuojīs ar skaistā

Elmu, jei suoka vaicuot, nu kura pasaul.a jis pīticis. Kad Albins

izskaidruoja, ka nu tuo, kur saule spūži speid, Elma suoka brei-

nuotīs. Iraudzējusja Albinam šuos treis breineiguos lītas, jei
suoka prasēt, lai atstuojūt jai par pīmiņu. Albins prasēja, jo ap-

sasūleišūtīs par dzeives bīdriņu, tad atdūškis. Elma izskaidruoja,

ka jei navarīt nivīnam apsasūlētīs par sīvu, tikai kaidu nakti

varūte puorgulēt kūpā. Šū izdzicrdis, Albins palyka lūti prī-

ceigs un atdevja skaistajai Elmai vysas treis breineiguos lītas.

Kad Albins ar Elmu aizguoja gulātu, ļaud's vēl beja ļūti prī-

ceigi un palyka lelajā zālī. Tikkū Elma ar Albinu atsagula gultā,

storp viņim pasacēļa milzeigs myurs, tai ka Albins navarēja ar

Elmu ni sazarunuot. Pēc breideiša, kad Elma beja aizmygusja,
Albins puorlauzja myura sīnu un pavadēja nakti leidz reitam kūpā

ar Elmu.
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Reitā pīcēlīs, sāduos uz zvrga un dēvēs prūjom. Elma pī-

cāhisīs un radzādama, kas ir nūticis, dēvēs pēc Albina pakali.

Albins, izdzierdis trūksni, ka dzanās pakali, suoka, cik spādams,

bēgt uotruok, lai varātu izbēgt. Albins tik beja ticis r>i duorzā

olas un ari Elma beja kluotu.

Albins mvnuta uotrumā nu olas izlēcja duorzā, bet Elma pa-

lyka apakšzemē. Jo nabyutu izbēdzis, Albins byutu nūdzeivuojis
pēdējuos dīnas, tuopēc, ka Elma beja lūti sazadusmojusja un byutu
Albinu nūgalynuojusja. Albins, ticis pi vacuokim un atradis vēl

sveikus, lūti pricuojuos. Vacuoki, ķēniņš ar kēneņīti, jau sen dū-

muoja, ka Albins ir pazudis uz vysu myužu. Kad īraudzīja
sveiku un brašu puornuokūt muojuos, vacajīm prīcai nabeja gola
ni molas. Albins vysu izskaidruoja par viņu meitom un sovim

pīdzeivuo jumim.

11. A. 552. Fl. Ankipāns no 88 g. veca D. Zujāna,

Ludzas apr.

Vīnam tāvam beja dāls un treis meitas. Šīm bārnim tāvs

beja lūti lels dzāruojs, kurs nūdzēra vysu naudu, cik jam vīn beja.
Reiz tāvs atguoja nu krūga un soka: „Byutu labi, kab kas īdevs

man daudzi naudas; es atdūtu tam sovu meitu un varātu otkon

īt uz krūgu dzert."

Tū dzierdādams, valns, īsvīdja bučiņu naudas, pagyva va-

cuokū meitu un nūskrēja uz sovu pili, kur dzeivuoj ari cyti valni.

Tāvs pajem buču naudas un aizīt uz krūgu dzartu. Jis dzer tur

tik ilgi, kamār napalīk nl druskas naudas. Jis tagad atīt uz

muojom un otkon runoj: „Byutu labi, kab kas īdevs man vēl

naudu, es tam atdūtu sovu vyduskū meitu."

Atskrīn otkon valns, īsvīž bučiņu naudas pa durovom vydā,

pagyun vyduskū meitu un nūvad uz sovu pili. Dzāruojs aizīt uz

krūgu, kur dzer tik ilgi, kamār nūdzer vysu naudu. Atguojis uz

sātu, otkon soka: „Labi byutu, ka vēl varātu dabuot bučiņu
naudas, es atdūtu sovu jaunuokū meitu."

Otkon vaflns atskrīn, īsvīž bučiņu naudas pa durovom un pa-

gyun jaunuokū meitu, nūnas uz sovu pili. Tāvs pricīgs pajem

bučiņu un aizīt uz krūgu, kur nūdzeivoj ilgu laiku. Kad jis puor-

nuok muojuos, jau dāls beja izaudzis lels. Dāls soka uz tavu:

„Tēt, es īšu muosu maklātu."

Jis laidēs īt pa mežu — guoja, guoja. sateik kačini un vaicoj;

„Kur nu īt ceļš uz valnānu?"

„šite īt divi celi: uz lobū pusi īt ļaudis, uz kreisū valni."

Bruoļs laidēs īt pa tū ceļu, kurs vedja uz vainu muojom. Jis

ejūt radz smuku pili. Put pi tuos pils — veras: aug treis smuki
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ūzuli. līt pilī — veras: juo vacuokuo muosa sēd aiz golda. Tei

soka: „Ai, munu mīlu bruolīt, kur tu te tyki? Atīs valns, muns

veirs, tevi nūsiss. Es, bruoli, tevi poslēpšu klētī."

Tod jī nūīt uz klēti, atstuoj tur bruoli, bet pati aizīt uz pili,
sāstas aiz golda un gaida veiru vainu. Valns, kai īskrīn sātā.

suok klīgt: „Kur te kristīta cvlvāka smoka?"

„Nava nikuo!"

„Soki uotruok!" valns skubvnoj.

Tej radz, ka nikai nabvus slēpams, pasoka: „Šite beja

īguojis muns bruoļs."

„Kur jis tagad ir? Jis ir muns švagers, man gribīs jū re-

dzēt. Mes ar jū varātu dzert treis dīnas un naktis."

Muosa, tū vvsu dzierdādama, aizīt un atvad sovu bruoii.

Valns nvu dzer ar jū treis dīnas. Tagad bruoļs dūmoj īt uz vy-
duskū muosu un soka uz vainu: „Kai es varātu atrast vyduskū

muosu un pasavērt juos dzeivi?"

Valns ari pastuosta, kai var jū atrast, īdūd jam ceļā sovas

pošas spolvas un vīnu brandveina buteli. Viņš pasoka: „Jo tev

ceļā nūtiks kaida nalaime, tod mes vysi byusim kluotu."

Tagad tys bruoļs īdams radz smuku pili; pi pils izauguši
smuki ūzuli. Jis īt vvdā — veras: juo muosa sēd pi golda un

izzasaucas: „Kur tu, bruolīt. te tyki? Atīs muns veirs, valns,
un nūsiss tevi; lobuok īsim uz klēti, es tevi tur poslēpšu."

Tai jī aizīt uz klēti, kur muosa paslēp sovu bruoli, pati aizīt

uz pili un gaida sovu veiru. Tikkū veirs īsper kuoju ustobā, tai

suok klīgt: „Kur te ir bejis kristēts cylvāks?"
Jei radz, ka tys boras un pasoka: „Muns bruoļs beja."
Valns soka: „Muns švagers? Kur jis polyka?"

Tai muosa nūīt un atvad sovu bruoli. Nyu jī suoc dzert un

nūdzer sešas dīnas. Otkon tys bruoļs sadūmoj īt uz jaunuokū

muosu un vaicoj vainām: „Kur byus lobuok aizīt leidz jaunuo-

kajai muosai?"

Valns pastuosta ceļu, īdūd nu sovas pošas rūkas nūcierptu

vylnu un ari brandveina buteli un pasoka: „Ja byus kaida nalaime,
tod mes īsim paleigā."

Tagad jis laižas ceļā, īt, īt — gribīs jam stypri dzert, sāstas

ceļa molā. labi sadzer un otkon īt, cikom nūīt leidz pilei. Veras:

pils prīškā aug lūti smuki ūzuli. īīt pilī, veras: juo muosa sed

pi golda, radzādama sovu bruoli, stypri izzatrauc un klīdz nu bai-

lēm: „Mīlais bruol, kur tu tei tyki? Atīs muns veirs, valns, un

tevi nūsiss. Lobuok īsim uz klēti, es tevi tur paslēpšu."

Jī aizīt, pamat puiku klētī, bet pati atīt uz ustobu, gaida atejūt

sovu veiru. Valns, kai tik kuoji sper ustobā, tai suoc klīgt: „Kas

ir bejis ustobā?"

„Nabeja nikuo," sīva atbild.
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„Kai nabeja?" valns otkon klīdz.

„Bruols beja!" sīva atbild.

Valns prosa: „Kur jis tagad? Jis ir muns Švagers. Mes

dzartu ar jū kaidas dīnas deviņas."
Sīva nūīt un atvad sovu bruoli. Valns atnas vvsaidus dzē-

rīnus, suoc abi dzert un nūdzer vasalas desmit dīnas. Tagad
bruoļs saka: „Išu uz muojom pasavārtu, kū tāvs dora, laikam ir

nūmiris."

Uz ceļa valns īdūd jam sovas spolvas un desmit butelu brand-

veina. Ar tū vysu jis nūīt uz muojom, dzeivoj prīceigs un dzer

vaina dzērīnus.

12. A. 552. V. Fil š s no B. Oalvāna Višķos, Latvju Kul-

tūras kr.

Dzeivuoja pasaulī zemnīks ar sovu sīvu; jīm beja dāls un

treis meitas. Dālam beja vuords Zvberts, rneitom, vacuokai

Madaļa, vyduskai Marjanna un jaunuokai Cecelija. Dzeivuoja jī

vysi vīnā vītā un vīns ūtru cīši mīļuoja. Pēc tāva un muotes

nuoves jī apsajēmja dzeivuot vīnā vītā un nikod naizzašķiert.

Vīnu reizi jī izguoja pastaiguot pa duorzu. Laiks beja cīši

ilobs. Saulīte tai i dadzynuoja. Te pasacēja lels vējs un satvēra

vacuokū muosu un aiznesja. Bruoļs un divi muosas gribēja gan

panuokt un atjemt muosu, bet vējs jū aiznesja tuoli. Otrajā dīnā

Zyberts pasaucja sovas divi muosas un aizguoja uz duorzu meklēt

Madaļas. Apstaiguoja jī vysu duorzu un gribēja jau it uz sātu.

Te vvduskuo muosa Marjanna drusku atstuoja. Saulīte nūsalaidja,

satvēra Marjannu un aiznesja uz augšu. Bruoļs ar jaunuokū

muosu Ccceliju atguoja uz sātu un suoka cīši bāduot. Jau suoc-

jās vokors, bet Mariannas vys nabeja. Bruoļs ar jaunuokū muosu

aizguoja uz duorzu meklēt, varbvut, ka Marjanna atguoja atpa-

kaļ. Bruoļs ar muosu īguoja duorzā. Bruoļs pa vīnu pusi īt un

meklej, jaunuokuo muosa pa ūtru. Tymā laikā debesī speidēja
mēness. Kad Zvberts atguoja nu muosas uz ūtru pusi duorzā,

Mēness nūsalaidja uz zemes, satvēra jaunuokū muosu Ceceliju un

nūnesja augši uz debesim. Zvberts apstaiguoja meklēdams ap-

leik vysu duorzu, bet muosu naatroda. Tai jis pagaisynuoja ari

pādējū, jaunuokū muosu. Zybērts ilgi gan vēļ staiguoja, maklā-

dams pa duorzu sovu muosu, bet nikuo naatroda un skumīgs at-

guoja uz sātu. lykuos gultā un suoka gauži rauduot.

Tai rauduodams, jis aizmyga. Sapynā redz jis, ka atguoja

juo muosas un runoj jam, lai jis ītu mežā, kurs ir aiz jūs duorzā.

„Tī byus celiņš un tu ej pa tū celiņu, nikur vairuok, kai tik taišņi.

Tai tu atīsi pi mums, bet mes tev īruodīsim ceļu uz tū meitu,



331

kura byus tev par sīvu. Jei sēd p lela tuorpa, kuram ir deviņas
galvas. Tu tik vīns vari jū nu ituo tuorpa izgloubt." Tai pasacīja
muosas un pazuda. Zyberts reitā pīsacēla, nūsamozguoja un guoja

sovu muosu maklātu. Ilgi jis guoja pa tū celiņu, kuru jis re-

dzēja sapynā. It jis un redz, ka stuov vara pils. Pīguoja jis ty-
vuok pi ituos pils un jam preti izskrēja nu pils juo vacuokuo

muosa Madaļa un īvedja bruoli pi sevis pilī. Pabaruoja un pa-

dzirdēja jei bruoli un iestuostīja jam, ka juos veirs ir Vējs, kurs

moz dzeivoj sovā pilī, bet vys braukoj pa pasauli. Jai dzeivuojū-
tīs cīši labi. Tai bruoļs pabeja vīsūs pi vacuokuos muosas un

muosa īruodēja jam ceļu uz vyduskū muosu Marjannu.

Bruoļs dreiži pīguoja pi ūtras muosas, kura beja par sīvu

Saulei un dzeivuoja ar zaltu izpuškuotā pilī. Vyduskuo muosa tai-

pat pījēmja bruoli cīši labi un pēčuok paruodīja ceļu uz jaunuokū

muosu Ceceliju.
Cik tī ilgi bruoļs guoja, bet pīguoja, un redz, ka stuov sudobra

pils. Mēness beja juos veirs. Zyberts pabeja pi jaunuojaios muo-

sas Cecelijas treis dīnas, muosa jam paruodēja ceju uz lelū tuorpu,

kuram beja deviņas golvas, un pasacīja, ka tī dzeivoj viņa smukuo

meita, kura byus jam par sīvu, vuords jai Virginija. „Bet verīs!"

soka Cecelija bruolam, „kad atbrauksi pi tuorpa, tī ir treis kļāvi,
kurūs stuov zyrgi. Pyrmā klāvā stuov zyrgs, kai vysi zyrgi.
ūtrā klāvā stuov zyrgs, kurs apād guni, bet trešā klāvā nav zyrgu.
Tī vari pastatīt sovu zyrgu. Pats gulstīs pi durovom, bet naguli

pi zyrga klāvā, kur staigoj tei Virginija. Kad jei tevi īraudzeis,

jei gribēs tevi ar zūbenu nūcierst, bet tu pasoki, ka tu atbrauci iz-

gluobt jū nu leluo tuorpa, tūlaik jei paša tev paruodīs, kū darīt."

Muosa Cecelija īdevja šovam bruolam zyrgu un palaidja.

Aizbraucja bruoļs. Cik jis braucja, ilgi vai dreiži, bet atbraucja
nakti uz tū vītu, kur dzeivuoja tys tuorps. Zyberts pastatīja

zyrgu trešā klāvā, kurā nabeja zyrgu, un lykuos gulēt pi duro-

vom. Atīt ari Virginija un, īraudzējuse Zybertu, gribēja ar zūbynu

jū nūcierst, bet Zyberts soka: „Es atbrauču tevi izgluobt nu le-

luo tuorpa."

Virginija uz reizes palyka prīcīga un jī abadivēji jau sāduos

uz zyrga un gribēja aizbēgt, bet te tuorpa kolps sacēla trūksni.

Izdzierda tuorps un tyuleņ lykuos panuokt Virginiju. Tuorps ari

panuocja Virginiju un atvedja jū otkon pi sevis.

Ūtrā naktī Zyberts otkon atguoja pi Virginijas un jī abadivēji

sāduos uz tuorpa zyrga un aizjuoja. Iraudzēja otkon tuorps, ka

juo sīvas Virginijas nav, !ykuos pēc jūs pakaĻ Tai pat otkon

tuorps jūs panuocja, nūsyta zyrgu un gribēja nūsist ari Zybertu,

bet Žvberts paspēja nūsaglobuot. Tuorps pajēmja sovu sīvu Vir-

giniju un atvedja atpakaļ uz sovu sātu. Zyberts palvka vīns pats

un dūmoj, kū tagad darīt. Sadūmuoja jis īt kur meklēt paleigā,
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kab izgluobt Virginiju. Ilgi Zyberts staiguoja un golu golā īguoja
vīnā lelā mežā. Tur jis atroda ustabiņu un tvmā ustabiņā dzei-

vuoja vīna vāca rogona. Zvberts suoka prasīt rogonas, lai jei jam

īdūtu sovu paleigu, kai dabuot nu leluo tuorpa Virginiju. Ro-

gona pasacīja: „Es īdūšu tev paleigā vīnu zyrgu, bet tu paprīšku

pastaigoj pi manis gonūs, pagoni zvrgus!"

Reitā Zyberts izlaidja zvrgus uz pļavas. Zyrgi vysi pacēla
astes un aizskrēja, navar zynuot, kur. Palyka vīns moziņš zyr-

dzeņš. Zyberts redz, ka nav zyrgu, un suoka rauduot. Pīguoja
pi juo maziņais zyrdziņš un vaicoj: „Kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot," atbildēja Zyberts. „Vysi zyrgi aiz-

skrēja un man jūs nasalasīt, bet rogona mani tagad apēss."

„Naraudi!" runoj zyrdziņš. „Ja tu mani pajernsi leidza, as

tevi izghiobšu, bet jo napajemsi, tevi apēss rogona!"

Zvberts pasacīja: „Labi!" un pajēmja leidza zyrdziņu. Atīt

laiks, vajag zyrgus dzeit uz sātu. Zirdziņš kai uzklīdza, vysl

zyrgi tyuleņ atskrēja. Ūtrā dīnā rogona paša izlaidja zyrgus.

Kai jei izlaidja, zyrgi otkon pacēla astes un aizskrēja nazyn kur.

Zyberts aizguoja pakal pēc zyrgu rauduodams un naredzēja, kal

pēc juo pakal atskrēja maziņais zirdziņš un runoj: „Naraudi, lo-

buok gulstīs un labi pagūli!"

Zyberts paklausīja, lykuos kryumiņūs un gul, mīrīgi aizmidzis.

Vokorā atskrīn zirdziņš, pasamūda Zyberts un salasēja vysus

zyrgus. Trešā dīnā rogona cīši pasyta šovus zyrgus un izlaidja
teiramā. Zyrgi otkon vysi aizskrēja, bet vokorā otkon maziņais

zirdziņš jūs salasīja. Kū darīt rogonai? Vajag dūt Zybertam

zyrgu un jei soka: „Kuru zyrgu tu gribi?"

Zyberts pajēmja maziņu zirdziņu. Kaut rogonai beja žāl dūt

Zybertam zyrgu, bet kū darīt — vajag. Tai Zyberts pajēmja mo-

ziņū zirdziņu un aizjuoja pēc Virginijas pl leluo tuorpa. Virginija

tagad beistas juot un suoka runuot Zybertam meklēt sev cytu

leigaviņu. Tuorps mani vēl sagyus, tevi uz reizes nūsiss."

Bet Zyberts nagribēja pamest Virginijas. Tai Virginija sā-

duos uz tuo zyrga, kurs ād guni, bet Zyberts sāduos uz sova zir-

dziņa un tai jī aizjuoja. Pasamūda nū miga tuorps un redz, ka nav

Virginijas. Jis tyuliņ lykuos skrīt pakaļ un jau gribēja panuokt Zy-

bertu. Virginija suoka rauduot un nasacīja: „Vasals palīc, Zy-
bert!"

Jei dūmuoja, ka tuorps jū nūsiss. Zyberta zirdziņš apstuoja.

Tuorps, kai skrēja, tai zirdziņš ar pakaļas kuojom nūsyta tuorpam

vysas deviņas golvas. Tuorps tīpat uz vītas nūspruoga. Zyberts

ar Virginiju aizjuoja atpakaļ uz tuorpa pili un suoka dzeivuot

laimīgi.
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13. A. 552, 329 St. Apšenieks Jaunlatgales Bērzpils pag.

J. Miglen i c ka kr.

Vīnam ķēniņam beja lela valsts ar lelu skaistu duorzu. Ķē-

niņam beja treis meitas, bet dāla nivīna. Meitas pricuojuos, ka

juos valdīs valsti pēc ķēniņa nuoves. Juos gon tai sadūmuoja, bet

Dīvs nūlēme cvtaidi. Ķēniņam nūmvra sīva un tys apprecēja sev

cytu sīvu. Nu ūtrai ķēniņa sīvai pīdzyma vīnā dīnā dāls, man-

tinīks, bet juo muosas ari tymā pat dīnā nazyn kur uūzuda.

Ķēniņš izmeklēja sovu duorzu un jyuru jyuras, bet meitas,
kai pazudušas, tai pazudušas. Ka ķēniņa dāls pīauga jaunekļa

godūs, tod lyudze tāvu, lai laiž jū meklēt sovas pazudušuos muo-

sas. Ķēniņš nu īsuokuma nagribēja laist, bet kai dāls vys pra-

sīja, tod ari palaide, teikdams: „Lai īt, varbvut jis ari atrass."

Ķēniņa dāls pateicās tāvam un aizguoja. Guoja, guoja —

īguoja taidā mežā: ni cauri paleist, ni sūla paspert. Ķēniņa dāls

atsasāda un aizmyga. Sapynā redz aiz meža bīzuma taku, pa
kuru var nūīt uz sovom muosom. Pasamūdīs, ķēniņa dāls dū-

moj, vai tys tai pareizi, īt pasavārtu un redz: patīši celiņš, kai

sapņuojis. It vīnu dīnu, īt ūtru: kai mežs, tai mežs. Is vēj trešu

dīnu — redz skaistu vara muojiņu: lūgi, sīnas un vyss nu vara.

Ķēniņa dāls vairs navar nūsacīst, īt īkšā un redz skaistu saimi-

nīcu.

„Lobdīn, saimnīc, vai gaidēji cīmiņu?"

„Gaidēju taidus, gaidēju šaidus, gaidēju ari pusbruoli, bet na-

sagaidēju?"

„Vai tu esi tei muosa, kas zudusi reizē ar divom muosom?"

„Treis muosas zuduom vysas vīnā dīnā, kad pusbruols pī-

dzyma." Uz īpazeišonuos muosa īdūd pusbruolam vuocelīti: ka

attaisīsi, rassīs vvsaidi guordi ēdini un dzērīni. Muosa soka, lai

pusbruolis pasagloboj mežā, cykam juos veirs, Vējs, atskrīs uz

muojom.
Pusbruolis īt un pasagloboj mežā kūku zorūs. Te par šalti

nūīt taids vējs, ka kūkim zori brakš, bet dreiži otkon apstuoj.
„Dusmīgs gon ir munas muosas veirs, bet ilgi natrokoj."

Pīīt pī lūga un skotās: muosas veirs palicis por laipnu jo

laipnu kungu. Ķēniņa dāls vairs navar nūsacīst un īt īkšā. „Lab-

dīn, muosas veirs, vai gaidēji manis?"

Pusbruols nyu runuoja ar muosas veiru vysu nakti: reita

muosas veirs īdūd pusbruolam vīnu spolvu nu sova kožūka, sa-

ceidams: „Slyktā breidī pīsaucūt, es byušu paleigā."

Ķēniņa dāls īt tuoluok, īt vīnu dīnu, īt ūtru, bet kai mežs, tai

mežs. īs trešū dīnu, īt un pīnuok pi muojiņas, kurai sīnas, jumts
un vyss nu sudobra. īt īškā, redz skaistu saiminīcu un sveicyna:
~Lobdīi!, saimnīc, vai gaidēji cīminu?"
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„Gaideju taidus, gaidēju šaidus, pusbruoļa vīn navar sa-

gaidēt."

„Vai tu esi utruo muosa, kas jvurmolā zudusi!"

„Jyurmolā zuduom treis muosas reizē, es asu vidējuo muosa,

mani Leits apprecēja."

Muosa uz īpazeišonuos īdūd pusbruolam maciņu, sacīdama:

„Jo maciņu krateisi, naudas bvus cik gribi, bet tagad ej paslēpis
kūku zorūs!"

Ķēniņa dāls pazaslēp mežā kūku zorūs. Te por mozu brei-

tiņu īt taids leita guozīns, dūmuot, ka vvsu puorplyudynuos, bet

dreiži vyss nūstuoj. Ķēniņa dāls vairs navar nūsacīst, īt paskatī-
tās pi lūga — redz: ūtruos muosas veirs palicis par skaistu, skai-

stu kungu. īt īkšā un soka: „Lobdīn, muosas veirs, vai gaidēji
pusbruoli?"

Pusbruols ar muosas veiru runoj vysu nakti, reitā muosas

veirs pusbruolam īdūd vīnu zveinu nu sova kožūka, Ja sauks jū

paleigā, jis byus kluotu. Tai viņi izzašķeirās.
It ķēniņa dāls tuoluok, īt vīnu dīnu, īt ūtru, kai mežs, tai

mežs. īt trešū dīnu — redz skaistu muoju, kurai sīnas un jumts

vyss nu zalta. Ķēniņa dāls īt īkšā, redz skaistu saiminīcu un svei-

cyna: „Lobdīn, saimnīc, vai gaidēji cīmiņu?"

„Gaidēju šaidus, gaidēju taidus, pusbruoļa vīn navar sā-

gai dēt."

„Vai tu esi trešuo muosa, kas jyurmolā zudusi?"

„Treis muosas zuduom vysas vīnā dīnā, ka pusbruols pī-

dzyma."
Muosa pusbruoļam uz īpazeišanuos īdeve zalta gradzynu, teik-

dama: „Jo caur gradzynu skateisīs, tad redzēsi, kas atrūdās

gaisā, zemē un vysuos vītuos. Nu šuo gradzyna storim nivīns

navar nūsaglobuot, bet tagad ej pasagloboj mežā kūku zorūs, lai

moins veirs, Krusa, tevi uotruos dusmuos nanūsystu."

Pusbruols pazaslēpe kūkūs, kai muosa sācēja. Na por lelu

saitiņu īt taids krusas nagaiss, ka vai vysu sakopuos, bet dreiži

vyss puorstuoja. „Dusmīgs gon muosas veirs Krusa, bet ilgi

natrokoj."
It pi lūga skatētīs — redz- muosas veirs palicis por skaistu,

skaistu veiru. Ķēniņa dāls vairs navar nūsacīst un īt īkšā: „Lob-

dīn, muosas veirs, vai gaidēji cīmiņa?"
Muosas veirs beja prīcīgs, ka pi juo cīmūs atguoja juo sīvas

bruoļs un tai abi runuoja cauru nakti. Reitā muosas veirs soka:

„Tev vajag dabuot sīvas." Tū teikdams, viņš īdeve tam vīnu

spolvu nu sova kožūka, saceidams: „Ka tev slvkti kluosīs, es

tev byušu paleigā."

Keniņa dals izzaškeire un aizguoja. It vīnu dīnu, īt ūtru dīnu:

vys mežs un mežs. Is trešū dīnu — redz skaistu zalta pilsātu.
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Pilsātā īguojis, dzierd, ka ķēniņa meita asūt lūti skaista un gribūt

apsaprecēt. Ķēniņa dāls īt svuotūs. Ķēniņa meita, īraudzējusi
tik skaistu ķēniņa dāki, soka: „Lobpruot īšu. kai tad man naīt pi
taida skaista veira?"

Ķēniņa dāls aiz lelas prīcas paruoda jaunajai kēniņinei muo-

sas īdūtū vuoceīīti. Šei jautoj: „Kur tu taidu ķēri?"

Ķēniņa dāls izskaidroj, kas vuocelītei par īpašībām. Ķēniņa
meita 'lvudz, lai atdūd viņai vuocelīti, jis atdūd. Kod vokorā ķē-

niņa dāls īt gulātu un īmīg, jaunuo ķēniņa meita pavēl sovim cī-

tumā sorgim: „Metīt šitū cvlvāku cītumā!"

Ķēniņa dālu pils sorgi aizmygušu īmat cītumā. Pazamūdīs

ķēniņa dāls sauc muosas veiru paleigā. Muosas veirs uotri vīn ir

kluotu. Vējs suok šalkt ar vīnu stvpruok un beidzūt sagruob ķē-

niņa pili aiz pakša un saguož druponuos; bet pils īdzeivuotuoji
palīk dzeivi. „Muosas veirs, guodoj man lobuokas drēbes," lvu-

dzas ķēniņa dāls.

Muosas veirs jam īdūd vara drēbes. Reitā ķēniņa dāls puor-
savilcīs īt byikiynuot ķēniņa meitu. Ķēniņa meita soka: „Gri-
bātu lobprttot, bet redzi: vokor myusu pils sabruka!"

Ķēniņa dāls vairs navar nūsacīst un paruoda jaunajai ķēniņa
meitai tū maciņu, kuru viņam īduovynupja ūtra muosa, un soka:

„Jo maciņu krateisi, naudas byus kai spalu!"

Ķēniņa meita lyudz, lai atdūd jai maciņu, ķēniņa dāls ari

dūd. Vokorā, kod ķēniņa dāls gul, ķēniņa meita pavēl aizmygušū

ķēniņa dālu īmest cītumā. Pazamūdīs ķēniņa dāls s_auc paleigā
ūtruos muosas veiru. Tyuliņ īt taids leits ap piļi, ka vai vysu

apsleicynuos. Dreiži, dreiži yudins izgrauž cītumam pamatu un

ķēniņa dāls izīt uorā sveiks un vasals. Ķēniņa dāls prosa, lai

muosas veirs guodoj viņam lobuokas drēbes. Muosas veirs īdūd

ķēniņa dālam sudobra drēbes.

Reitā ķēniņa dāls īt otkon napazeits pi ķēniņa meitas byldy-
nuot. Ķēniņa meita soka: „Itu lobpruot, bet navar zynuot, vai

muns tāvs vēl dzeivs sovā pilsātā."

Ķēniņa dālam īguoja pruotā gradzyns, kuru muosa viņam
īdeve. Tys vairs navar nūcīst un ruoda tū ķēniņa meitai, teik-

dams: „Jo caur šitū gradzynu skateisīs. tod redzeisi, kas atsa-

rūn gaisūs, jyuruos un viers zemes."

Vokorā ķēniņa dālam leidza īt gulātu ķēniņa meita. Kai tik

ķēniņa dāls aizmidzis, ķēniņa meita pavēl ķēniņa dālu likt cītuma.

Pi cītuma durvim ķēniņa dāls atsamūst un klīdz: „Muosas veirs,

muosas veirs, paleidzi."
Un krusa cītuma sorgus tik nažēlīgi kopoj, ka tī vairs navar

izturēt, nūkreit pi zemes un nūmierst. Ķēniņa dāls soka: „Muo-

sas veirs, guodoj man lobuokas drēbes!"
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Muosas veirs ķēniņa dālam īdūd zalta drēbes. Reitā ķēniņa

dāls, napazeits īt pi ķēniņa meitu byldynuot. Ķēniņa meita soka:

„Jo tu treis reizes nuzaglobuosīs nu muna gradzvna skota, tod

īšu pi tevis."

Ķēniņa dāls īt nūskumis uz muojom. Jis redz mozu veiriņu
sežut uz calma, tvs ķēniņa dālam prosa, kuopēc taids nūskumis.

Tys atbild, ka viņam asūt juonūsagloboj treis reizes, cytaidi vi-

ņam kluojūtīs slykti.

Veirtņš padūmuoja un teice: „Tei mun ir vīgla līta"

Un možais veiriņš īdūd ķēniņa dālam škiltovas. Te uz reizi

puorpleist vīns kolns un nu plaisas izlem lela čyuska, kura nūrej
ķēniņa dālu uin īlein atpakaļ kolnā. Kolns atkon aizzaver ar ķē-

niņa dālu. Niclk ilgi nagulējuse, čyuska soka: „Kēniņa meitas

gradzvna stors dadzynoj man suonu, tu esi atrosts!"

Te_uzreizi_ otkon kolns atsašķej atpakaļ un čyuška izvem ķē-

niņa dālu. Ķēniņa dāls īkuop rasna ūzula golūtnē un šķil ūtru

reizi. Atskrīn lels milzīgs ērglis, pajām ķēniņa dālu uz mugoras,
aizlaižās aiz muokūņim. Pēc nagara laika ērglis soka: „Tu esi

atrosts, tavas leigovas gradzyna stors dadzynoj suonus."

Ērglis ar ķēniņa dālu nūsalaiž zemē. Ķēniņa dāls šķil trešu

reizi, te jyura izzaškir divējuos daluos otu uz ķēniņa dālu atskrīn

lela zivs, tej nūrej ķēniņa dālu un nūsalaiž jyuras dybynā. Na

par garu laiku zivs īsaucās: „Tu esi atrosts, tovas leigovas gra-

gzyna stors dadzynoj man suonus."

Ķēniņa dāls tagad īt pi ķēniņa meitas un soka: „Leigova,
tovs skots, muns gradzyns. Ļaun man vēl vīnu reizi globuotis.
Jo naatrassl, paliksi man por leigovu, cytaidi lai es tevi pazau-

dēju."
_

Keniņa meita dūmoj: atroda jei treis reizes, atross ari pa-

lykušū reizi. Jei ir ar mīru. Ķēniņa dāls, izguojis nu pils, redz

skaistu putniņu, kurs ķēniņa dālu uzrunoj: „Jo man dūsi vīnu

zalta uobūlu nu sova tāva duorzā, es tev paleidzēšu nūsaslēpt."

Ķēniņa dāls apsūla uobūlu. Putniņš ķēniņa dālu puorvērš
por zalta saktu, īnas saktu ķēniņa meitas ustobā un pīsprauž jū

pi mugoras. Ķēniņa meita izzaskota vvscauri gaisus, bet naat-

rūn, izzaskota jyuras un yudiņus un naatrūn. Keniņa meitai suoka

pagurt ac's un jei soka: „Es padūdūs un asu tava leigova."
Tod ķēniņa dāls ķēniņa meitas kryutīs soka: „Te es beju

uni tu manis naatrodi."

Ķēniņa dāls ar sovu leigovu aizbrauc uz tāva muojom un iz-

stuosta, ka muosom kluojas labi. Te pi viņa putniņš kluotu un

prosa apsūleituos olgas. Ķēniņa dāls soka, lai jam, bet putniņš
soka: „Padūd man, jo ap zalta uobelnīcu ir teikls un es navaru

dabuot."
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Latviešu pasakas un teikas. VII. — 22

Keniņa dals nuraun uobūlu un pasnadz putniņam. Kai tikai

tys nūruove uobūlu, tai ķēniņš kluotu un klīdz: „Kuopēc ruovi

uobūlu?"

„Uobuls gon moksoj lelu naudu, bet muna leigova moksoj vēl
lehioku naudu."

Ķēniņš beja par tū lūti prīcīgs. Viņš iztaisēja šovam dālam

lūti lelas kuozas. Tur kuozinīki ēde, dzēre un prīcuojos.

14. A. 552. 313. V. Zacharska no G. Vasilevskas Ludzas

apr. Zvirgzdines pag. Latvju Kultūras kr.

Sen senejūs laikūs, vīnā kēnestī dzeivuoja vīns ķēniņš; jam

beja treis meitas un vīns dāls. Ķēniņš sovas meitas daudz godu

nalaidja uorā pastaiguot.
Vīnu reiz meitas nu tāva izzaprasēja izīt uorā pastaiguot.

Kad izguoja meitas uorā, pasacēļa lels vējs un nūnesja vvsas treis

meitas nazvnuoms kur. Ķēniņš ar kēniņini pabāduoja, parau-

duoja, bet kū darīt?

Pēc ituo puorguoja daudz godu. Izauga ari ķēniņa dāls lels.

Vīnu reiz dāls vaicoj tāvam: „Vai es tev asmu vīns bārns?"

„Na," atbildēja tāvs, „man beja vēl treis meitas, bet vējs

juos nūnesja nazynuoms kur."

Dāls palyka skumīgs un suoka prasīt sovai muotei izcept

jam uz ceļa peirāgu, tik lelu, ka vest ar puori zyrgu. Muote ari

paklausīja un izcepja taidu lelu peirāgu. Dāls pajēmja peirāgu

ībuozja maisā, lyka uz placim un nūguoja ceļā meklēt sovas muo-

sas. Guoja jis nedēli, guoja ūtru un trešu — atroda sovu jaunuokū

muosu. Muosa, īraudzējuse sovu bruoli, palyka prīcīga un runoj:
„Mīlais bruolīt, kai Dīvs tevi uz šeni atnesja?"

Bruoļs jai atbildēja: „Man tāvs izstuostīja, ka es tāvam beju
na vīns, bet man beja vēļ treis muosys. Es laižās īt meklēt sovas

muosiņas un — laime muna — es atrodu vīnu!"

Muosa soka bruolam: „Kur es tevi. bruolīt, nūglobuošu? Kad

atskrīs malns krauklis, jis tevi var apēst!"

Pajēmja muosa bruoli un nūglobuoja skapī. Atskrēja malns

krauklis, šādās uz ūzūla kūka un soka: „Pi tevis ir cylvāka
smoka!"

Muosa jam atbildēja: „Tu pa viers zemi šķaidīji un cylvaka

smoka tev ir dagtinā!"
Tai krauklis puorgulēja nakti un friūskrēja otkon. Muosa

sovu bruoli paboruoja, padzirdēja un pamedīja ceļu uz ūtru

muosu.

Guoja bruoļs dīnu, guoja ūtru — trešā dīnā atroda titru

muosu. Kad muosa īraudzēja sovu bruoli, jei palyka cīši pricīga
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un suoka runuot: „Bruolīt, tu vēli atguoji, es nav aru tevis nūglo-
buot nu sova sirdlguo tuorpa!"

Bruoļs, jai atbildēja: Muosiņ muna mīluo! jaunuokuo muna

muosa mani nūglobuoja skapī, taipat ari tu kaut kur mani nū-

globoj!"

Muosa pīsacīja bruoļam leist zam gultas, gulēt kai numyrū-

sam un napvust. Atīt sirdīgais tuorps ar trejom golvom. Puor-

gulēja tuorps ar sovu sīvu nakti un nūguoja otkon staiguot. Muosa

pabaruoja sovu bruoli un palaidja uz trešū muosu. Atīt bruoļs pi
trešuos muosas, kura beja rogona un dzeivuoja ar pašu vacuokū

vainu. Vacuokuo muosa, īraudzējuse bruoli, palyka cīši prīcīga un

sasarunuoja ar bruoli skrit uz sovu tāvu. Muosa, rogona, nagai-

dēja sova vacuo vaina, pajēmja vysu sovu kēnesti, satyna dīgūs
un ar itim dīgim nūskrēja ar bruoli pi vyduskuos muosas. Ari tī

jei satyna muosas kēnesti dīgūs un tai pat atskrēja pi jaunuokuos
muosas un satyna kēnesti dīgūs. Nyu vysi četri nūskrēja uz

sovu tāvu. Skrēja jī, skrēja, — vacuokuo muosa atsagula pi ze-

mes un klausuos. Pasacēla muosa un sacīja: „Jau pēc myusu

dzanas un dreiži panuoks!"
Vacuokuo muosa pajēmja atruovja vīnu dīgu gobolu un nū-

svīdja ceļā. Tymā pat laikā izauga lels mežs, kura navarēja
dreiži puorskrīt jūs veiri. Tad muosas ar bruoli skrēja tuoluok.
Vacuokuo muosa otkon pīlyka ausi pi zemes un dzierd, ka jūs
veiri puorskrēja mežu un dzanas pēc jūs. Muosa pajēmja akmeni

un svīda sovā pādā. Tyulen izataisīja uz tuos vītas lela akmeņu
sīna. Muosas nūskrēja tuoluok, bet jūs veiri pīskrēja pi tuos sīnas

un suoka jū lauzīt. Muosa otkon pīlyka ausi pi zemes un dzierd,
ka jūs veiri jau spruka vaļā un jau dreiži jūs panuoks. Vacuokuo

muosa pajēmja nu golvas skustiņu un nūsvīdja. Uz reizes uz tuos

vītas īzzataisīja lels azars. Pīskrēja jūs veiri pi ītuo azara un

suoka dzert yudeni. Dzēra, dzēra tī pat un puorpleisa nu yudeņa.
Muosas atskrēja ar sovu bruoli pi sova tāva. Tāvs ar muoti beja
cīši prīcīgi un suoka dzeivuot vīnā vītā cīši laimīgi.

15. A. 552. 570. 313. V. Zacharska Latgalē. Latvju kul-

tūras kr.

Reizi dzeivuoja muote, dāls un treis meitas. Meitas nūnosuoja

putni: vacuokū nūnesja vonogs, vyduskū nūnesja krauklis un jau-

nuokū — rubuls. Tagad dālam beja juosaprecej. Viņš beja dzier-

dējis par skaistā Helēnu, kuru beja nūdūmttojis apprecēt. Laidjās
ceļā, braucja, braucja un pībraucja pi vīnas skaistas pilsātas. Tur

izguoja jū satikt viņa vacuokuo muosa. Bruoļs īdevja muosai na-

zīti saceidams: „Ka nu šituo nazīša tecēs asnis, tad manis uz pa-

sauļa nabyus."
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Muosa viņam īdevja birsti, un bruolis laidjās braukt tuoluok.

Braucja, braucja un pībraucja otkon pi vīnas skaistas pilsātas.

Izguoja viņu satikt vvduskuo muosa. īguoja bruoļs pi muosas un

viņš īdevja muosai lizeiciņu [karotīti] sacīdams: „Ka tērēs nu

šituos lizeiciņas asnis, tad manis uz pasauļa nabyus."

Muosa viņam īdevja komūlSti un viņš laidjās tuoluok.

Braucja, braucja un pībraucja pi vīnas skaistas pilsātas. Tur

izguoja jū satikt jaunuokuo muosa. īguoja jis pi muosas un duo-

vvnuoja jai gredziniņu, saceldams: „Ka nu šītuo gredziniņa asnis

tecēs, tad manis uz pasaula nabyus."

Muosa viņam īdevja zeida lakatiņu un viņš laidjās tuoluok.
Braucja, braucja un atroda lelas muojas, kur dzeivuoja rogonas.

Rogona nalaidja viņu tuoluok braukt, koleidz jis nūganēs viņas

treis ķēves un sosojū kumeliņu. Rogona zynuoja, ka juos treis

kēvu nikas navar nūganīt. Reitā rogona izdzyna gonūs ķēves

un pīsacēja ceļabraucējam, lai nūgona vysas ķēves un sosojū
kumeliņu. Viņam paleidzēja ganīt rogonas ķēves viņa muosu

veiri putni: vonogs, krauklis un rubuls. Vokorā jis atdzyna vvsas

ķēves uz muojom un rogona atdevja viņam sosojū kumeliņu.

Tys kumeliņš tikai pa pus debesim skrēja, bet na pa sausū

zemi. Tai precinīks skrēja, skrēja ar sosojū kumeliņu un pēdīgi

pīskrēja pi lobom muojom, kur dzeivuoja skaistuo Helēna, kas

beja izguojusi pi paša vaina. Valns tūreiz beja aizskrējis uz elni

apsavārtu. Precinīks, īguojis ustobā, sacīja uz Helēnu: „Es gribu
tevi izprecēt."

Helēna beja ar mīru un nūglobuoja puisi ustobā zam cepļa.
Atskrēja valns nu. elnes un sācēja: „Kur te kristīta cylvāka
smoka?"

Helēna viņu nūmīrinuoja, ka te nav nikuo. Suoka Helēna vai-

nām, šovam veiram, īskuot golvu, lai tikai jū aizmidzātu un ar

tū puisi izbāgtu. Helēnai tys puisis lūti patyka: viņš beja lūti
smuks. Vainu Helēna aizmidzēja un paši laidjās bēgt ar sosojū

kumeliņu. Valns pasamūdīs un naatradis sovas sīvas, suoka dzei-

tīs bēglim pakaļ. Kad valns skrēja, zeme vīn reibēja. Helēnas

precinīks nūsvīdja birsti un tur izzataisēja bezgalīgs lels mežs,

pa kuru valns tikai ar laiku tyka cauri. Helēna ar sovu precinīku

juoja tuoluok un otkon izdzierda, ka zeme vīn reib. Tad nūsvīdja

precinīks komūlīti un tur izzataisēja lels kolns. Valns par kolnu

ari tyka puori un dzynuos pakal sovai bejušai sīvai, ka zeme

vīņ reibēja. Tod precinīks nūsvīdja ari zeida lakatiņu nu izza-

taisēja lela jyura, par kuru valns navarēja tikt puori un palyka

ūtrā pusē jyuras. Bet Helēna ar jaunū veiru dzeivoj šū boltu

dīnu laimīgi.
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16. A. 552. 554. 570. 302. A. Gari-Juone no 76 g. vecās īv a s

Staleidzānes, Atašienē.

Dzeivuoja tāvs, muote, treis meitas un dāls. Kaidā nalaika

dīnā pasacēla vīsuls un aiznesja vvsas treis muosiņas. Bruolam

beja garlaicīgi bez muosinu un jis guoja jūs maklātu. Guoja bruojis

dīnu, guoja ūtru un jam cīši īsagribēja ēst. „Kū pvrmū satikšu,
tū apēsšu!" padūmuoja bruoļs un īt tuoļuok. It un sateik vvlku.

Vilciņ, jāru zaglīt, es tevi ēsšu!" soka bruoļs.

„Naēd manis, bruolīt, es byušu tev lobs paleigs!" prosuos

vylks.

„Ej ar mani leidza!" soka bruoļs un jī obēji īt.

„Nyu gon ēsšu, kū satikšu!" dūmoj bruoļs. It un sateik zači.

„Začīt, garausīt, es tevi ēsšu!" soka bruoļs.

„Naēd manis, bruolīt, es byušu tev lobs paleigs!" prosuos

začīts.

„Ej ar myusim leidza!" soka bruoļs uu jī vysi treis īt tuoluok.

„Tagad gon, kū satikšu, tū ēsšu!" padūmuoja bruoļs. It un

redz, ka pa gaisu skrīn lapseņu un dunduru pulciņš.

JLapsenes dyucējas un dunduri syucēji, naskrīnīt, es jyusus
ēsšu!" soka bruoļs.

„Naēd myusu, bruolīt, mes tev byusim lobi paleigi," prosuos

lapseņas un dunduri.

„Ejit ar myusim leidza!" soka bruoļs un jī vysi īt tuoluok.

„Tagad gon ēsšu!" padūmuoja bruoļs. It un sateik vonogu.

„Vanadziņ, leiknadzīt, es tevi ēsšu! soka bruoļs.

„Naēd manis, bruolīt, es byušu tev lobs paleigs!" prosuos

vonogs.

„Ej leidza!" soka bruoļs un jī vysi īt.

„Tagad gon ēsšu!" padūmuoja bruoļs un īt tuoļuok. It un

sateik vēzīti.

„Vēzīt, ruopīt, es tevi ēsšu!" soka bruoļs.

„Naēd manis, bruolīt, es byušu tev lobs paleigs!" prosuos

vēzīts.

It bruoļs tuoluok un redz, ka grīžas ustabiņā uz vystas kuo-

jas. Bruoļs pīguoja pi ustabiņas un soka: „Ustabiņ, nasagrīz, es

gribu īīt īškā!"

Ustabiņā nūstuoja, bruoļs īguoja ustabiņā, bet vilciņš, za-

čīts, lapsenes, dunduri, vonogs urn vēzīts īguoja mežā. Ustabiņā

sēdēja rasna buoba, kura beja rogona.

„Kur tu ej, puisīt?" prosa rogona.

„Dūd man ēst, dzert un apguldvuoj mani pyrmuok, tad es

tev reit vysu izstuostīšu," atbildēja bruoļs.

Rogona pabaruoja, padzirdēja un atguldynuoja bruoli. Reitu

bruoļs ceļas un rogona prosa: „Kur tu ej, puisīt?"
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„Man beja treis muosiņas. Kaidā nalaika dīnā pasacēļa lels

vīsuls un aiznesja muosiņas. Tagad es eju jūs maklātu. Varbvut

tu zvni?" atbildēdams, prosa bruoļs.

„Es gon nazvnu," atbildēja rogona, „bet muna vacuokuo

muosa, kura dzeivoj par divi svmti jvudžu nu manis, varbvut, ka

zvnuos. Aizej tu uz jū!" soka rogona.

Bruoļs izguoja nu ustabiņas un ar vvsim sovim paleigim aiz-

guoja uz vacuokū rogonas muosu. Mežā uz vystas kuojas grīzjās

ustabiņā un bruoļs, pīguojis pi ustobiņas, soka: „Ustabiņ, nasa-

grīz, es gribu īīt īškā!"

Ustabiņā nūstuoja un bruoļs īguoja ustabiņā ,bet vilciņš, za-

čīts, lapsenes, dunduri, vonogs un vēzīts īguoja mežā. Ustabiņā

sēdēja rasna buoba, kura beja rogona.

„Kur tu ej, puisīt?" prosa rogona.

„Dūd man ēst, dzert un apguldvnoj mani pvrmuok, tad es

tev reit vysu izstuostīšu," atbildēja bruoļs.

Rogona pabaruoja, padzirdēja un apguldinuoja bruoli. Reitā

bruoļs ceļas un rogona otkon prosa: „Kur tu ej, puisīt?"

„Man beja treis muosiņas. Kaidā nalaika dīnā pasacēja lels

vīsuļs un aiznesja muosiņas. Tagad es eju jūs maklātu. Varbyut

tu zyni?" atbildēdams, prosa bruoļs.

„Es gon nazynu," atbildēja rogona, „bet muna vacuokuo

muosa
,

kura dzeivoj par divisymti jyudžu nu manis, zyna! Ej

uz jū; bet zyni, ka tev tur vajadzēs tū nūpeluīt," soka rogona.

Bruoļs izguoja nu ustabiņas un ar vysim sovim paleigim aiz-

guoja uz vacuokū rogonas muosu. Mežā uz vystas kuojas grīzjās

ustabiņā un bruoļs, pīguojis pi ustabiņas, soka: „Ustabiņ, nasa-

grīz, es gribu īīt īškā!"

Ustabiņā nūstuoja un bruoļs īguoja ustabiņā, bet vilciņš, za-

čīts, lapsenes, dunduri, vonogs un vēzīts īguoja mežā. Ustabiņā

sēdēja rasna buoba, kura beja rogona.

„Kur tu ej, puisīt?" prosa rogona.

„Dūd man ēst, dzert un apguldynoj mani pyrmuok, tad es

tev reit vysu izstuostīšu," atbildēja bruoļs.

Rogona pabaruoja, padzirdēja un apguldynuoja bruoli. Reita

bruoļs ceļas un rogona otkon prosa: „Kur tu ej, puisīt?"_
„Man beja treis muosiņas. Kaidā nalaika dīnāpasaceļa lels

vīsuls un aiznesja muosiņas. Tagad es eju jūs maklātu. Varbyut
tu zyni?" atbildēdams prosa bruoļs.

„Zynu gon!" soka rogona, „bet_pyrmuok tev vajag nu manis

tū nūpelnīt. Man ir divpadsmat kēvu, jo tu juos sagānīsi divi

dīnas, tad es tev dūšu izlasīt vīnu nu sovim divpadsmit kumelim,

kurs tevi aizvess uz muosom."

„Labi, raudzīšu sagānīt," atbildēja bruoļs.
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Otras dīnas reitā rogona izlaidja divpadsmit ķēves un bruoļs
ar sovim paleigim aizguoja ganītu. Pusdīnu laikā ķēves saguoja
uz vacaines un sasagula.

~Jyus _atsapyutīt," soka začīts bruolam; „bet es īšu pasa-

klausīšu, kū ķēves runuos?"

Začīts aizguoja. „Vokorā mes naīsim uz sātu, bet izkleissim

pa molu molam!" runoj ķēves sovā starpā.
Začīts atguoja un pastuostīja itū vysu bruolam. Atguoja vo-

kors. Bruoļs gribēja dzeit ķēves uz sātu, bet juos izkleida pa

molu molom. „Nu, lapsenes dyucējas un dunduri syucēji, sadze-

nīt ķēves sātā!" soka bruoļs.

Lapsenes ar dundurim aizskrēja un suoka kūdīt ķēves. Ķē-

vēm nabeja kur gluobtīs un juos vysas saskrēja sātā.

Trešuos dīnas reitā rogona otkon izdzyna ķēves un bruoļs ar

sovim paleigim aizguoja ganīt. Pusdīnu laikā ķēves saguoja uz

vacaines un atsagula.

„Jyus atsapyutīt," soka začīts bruolam, „bet es īšu pasaklau-

sīšu, kū ķēves runuos."

Začīts aizguoja. „Šūvokor mes byusim gudruokas un na-

skrīsim uz molu molom, bet saleissim bīžūs kryumūs, lai lapsenes

un dunduri nateik kluot!" runoj ķēves sovā storpā.

Začīts atguoja un pastuostīja itū vysu bruolam, atguoja vo-

kors. Bruoļs gribēja jau dzeit ķēves uz sātu, bet juos saleida

bīžūs kryumūs un navar izdabuot uorā.

„Nu, vilciņ, jāru zaglīt, sadzen ķēves sātā!" soka bruoļs.

Vilciņš īskrēja kryumūs un kūž kēvem: cytai astē, cytai

kuojā, cytai krēpēs. Ķēves nazvnuoja kur gluobtīs nu vylka un

saskrēja otkon sātā. Rogona ari aizguoja uz kļāvu.

„Es īšu pasaklausīšu, kū rogonarunuos!" soka začīts.

Rogona atguoja uz kēvu kļāvu un suoka juos lomuot, kuodēl

saskrēja uz sātu.

„Mes saleidam un nūsaglabojam krvumūs, bet vylks suoka

myusus rīt [riet] un nabeja cytur nikur gluobtīs," atbildēja ķēves.

Tad rogona aizguoja pi kumelim un soka: „Reit reitā vīnu

nu jyusim pajems! Tu, sešspournīt, vysa zynuotuojs, atsagulst

zam siles un guli par uūsp_ruogušu, bet jyus cyti lokstīt!"

Začīts atskrēja uu pastuostīja vysu bruolam. Reitā bruoļs

ceļas un rogona soka: „Nu, tagad īsim uz kumeļu kļāvu un izlosi

sev vīnu nu divpadsmit par kēvu ganīšonu!"

Aizguoja bruoļs ar rogonu uz kļāvu. Sešspuornīts, vysa zy-

nuotuojs, gulēja zam siles par nūspruogušu, bet cyti vīnpadsmit

lakstīja.

„Losi, kuru gribi, tuo gon, kurs zam siles gul najem, jo jis

tyulen nūspruogs," soka rogona._
„Es jemšu tū pusnūspruogušu." soka bruoļs.
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Rogona gon žāloj sešspuornīša, bet bruoļs cvta nagrib jenit.
Tai bruoļs pajēmja sešspuornīti, izvedja nu kļāva un juoj. Mežā

pi bruoļa pīskrēja juo paleigi. Sešspuornīts soka: „Tagad vil-

oiņu, lapsenes, dundurus un začīti palaid, jī jau izpildīja sovu dorbu,
bet vonogu jem sev rūkā, vēzīts lai īsakar munā astē un skrīsim

uz tovom muosiņom! Tikai pvrmupk ībaroj mani ar boltū duobu-

linu, tad mes mudruok tiksim golā!"
Bruoļs atlaidja vilcinu, lapsenes, dundurus un začīti, pajēmja

rūkā vonogu, vēzīts īsakuora seš\spuornīša;n astē, ībaruoja seš-

spuornīti, sāduos sešspuornīšam mugurā un aizjuoja uz muosi-

ņom. Pīvedja sešspuornīts bruoli pi kaidas piļs un soka: „Tu ej

pilī, bet es ar vonogu un vēzīti īšu uz mežu un gaidīšu tevis."

Bruoļs īguoja pilī un redz, ka juo muosa sēd. Muosa pama-

nīja bruoli un prosa: „Kai tu, bruolīt, mani atrodi?"

„Es tevi meklēju, muosiņ!" soka bruoļs.

„Es jau izguoju pi veira leidakas," runoj muosa.

„Kur ir tavs veirs?" prosa bruoļs.

„Jis ir dorbā un tvuleņ atīs, atbildēja muosa. Cikom bruoļs

ar muosu runuojas, atguoja leidaka un prosa sovai sīvai: „Vai te

nabeja pvukis? Es redzēju taidu kai pvukja pādus pi pils!"

„Na, tī muna bruoļa sešsDUornīša zirdziņa pādi!" atbildēja

sīva.

„Jo nabeja pvukja, tad es palikšu par cvlvāku," soka leidaka

un palyka par cvlvāku. Par leidaku beja apburts ķēniņa dāls un

jis varēja bvut par cilvāku tikai tad, kad naredzēja pyukis. Pa-

ēdja, padzēra bruoļs pi muosas un sešspuornīts aiznesja bruoli

uz ūtru muosu, kuras veirs beja ērglis. Bruoļs īguoja pilī, bet seš-

spuornīts ar vonogu un vēzīti aizguoja uz mežu un gaida bruoļa.

„Kai tu, bruolīt, mani atrodi?" prosa muosa.

„Es tevis meklēju, muosiņ," atbildēja bruoļs. „Es jau izguoju

pi veira ērgļa," soka muosa.

„Kur ir.tovs veirs?" prosa bruoļs. „Jis ir dorbā un tyuleņ

atīs," atbildēja muosa.

Cikom bruoļs ar muosu runuojas, atskrēja ērglis un prosa so-

vai sīvai: „Vai tī nabeja pytikis? Es redzēju taidus kai pyukja

pādus pi pils!"

„Na, tī muna bruola sešspuornīša zirdziņa padi!" atbildēja
sīva.

„Jo nabeja pvukja, tad es palikšu par cvlvāku," soka ērglis

un palvka par cyīvāku.
Par ērgli beja apburts ķēniņa dāls un j|s varēja bvut par cvl-

vāku tikai tad, kad naredzēja pvukis. Paedja, padzēra bruoļs pi

muosas un sešspuornīts aiznesja bruoli uz trešū muosu, kuras

veirs beja luocis. Otkon bruoļs īguoja pilī, bet sešspuornīts ar

vonogu un vēzīti aizguoja uz mežu.
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„Kai tu, bruolīt, maini atrodi?" prosa muosa, īraudzējuse sovu

bruoli.

„Es tevis, muosiņ, meklēju," atbildēja bruoļs.

„Es jau izguoju pi veira luoča," soka muosa.

„Kur ir tovs veirs?" prosa bruoļs.

„Jis ir dorbā un tvuleņ atīs," atbildēja muosa.

Cikom bruol.s ar muosu runuoja, atguoja luocis. „Vai tī na-

beja pvukja, es taidus kai pyukja pādus redzēju pi piļs!" prosa

luocis sīvai.

„Na, tī imūna bruoļa sešspuornīša kumeliņa pādi," atbildēja
sīva.

„Jo nabeja pyukja, tad es palikšu par cvlvāku," soka luocis

un palyka par cylvāku.
Par luoci taipat beja apburts trešā ķēniņa dāls un jis varēja

byut par cvlvāku tikai tad, kad naredzēja pyukis. Paēdja, pa-

dzēra bruoļs pi muosas un, aizguojis uz sešspuornīti, prosa: „Kur

dzeivoj itys pyukis?"

„Es zynu gon," soka sešspuornīts, „bet tu pajem leidza sovas

muosas veiru luoci un tad mes brauksim uz pyuki!"

Bruoļs atguoja uz pili, pajēmja sovas muosas veiru luoci un

aizbraucja vysi pīci uz pyukja pili. Luocis izlauzja pyukja pilis
dzelžu vuortus, sagyva pyuki, sasēja, bet nūsist navarēja. Tad

sešspuornīts soka bruolam: „Ej pilī un tur byus divi durovas,
vīnas byus aizsitas ar lyuku, ūtras vaļā. Tymā ustobā, kuras

durovas byus vaļā, sēdēs skaista ķēniņa meita, kuru pyukis pajē-
mis sev par sīvu. Ķēniņa meitai tu pasaki, lai jei izzynoj, kur ir

pyukja spāks?"

Bruoļs īguoja pi ķēniņa, meitas un soka jai izprasīt nu pyukja,
kur k juo spāks. Ķēniņa meita aizguoja pi sasītuo pyukja un

prosa: „Kur ir tovs spāks?"

„Jo kas ari izzynuos munu spāku, taipat nadabuos," atbil-

dēja pyukis. Meita vys prosa nu pyukja pasacīt jai, kur ir juo

spāks.
„Nu šenis par divi symti jyudžu ir klints, tymā klintī ir vērss

un tymā vērsī ir muns spāks," izstuostīja pyukis sovai sīvai. Ķē-

niņa meita otkon izstuostīja vysu bruolam. Bruoļs, luocis, seš-

spuornīts, vonogs un vēzīts devjās ceļā uz klinti un atroda jū.
Syta, syta, kola, kola vysi pīci tū klinti un atroda vērsi. Seš-

spuornīša uzmanība un luoča spāks nūsyta vērsi, bet nu vērša

izskrēja peile un pasacēla gaisā uz jyuras. Tagad beja dorbs

vonogam. Vonogs pasacēla gaisā, sagyva un saplēsja peili. Nu

peiles izkrita ūla un īkrita jyuras dybynā. Vēzīts īskrēja jyurā

un par cisu laiciņu atnesja ūlu un padevja bruolam. Bruoļs nū-

svīdja ūlu uz klints un sešspuornīts saspārdīja jū smolkuos dru-

ponuos.



345

Pvukis sovu spāku beja pazaudējis un nūnrvra. Bruoļs apsa-

preceja ar ķēniņa meitu un dzeivuoja laimīgi pvukja pilī, bet

bruoia muosu veiri palvka vvsi par cilvākim un nūdzeivuoja sovu

myužu.

12. Pateicīgie kustoņi.

1. A. 554: J. Berg manis, Bārta, 187". A. Bīlenšteina kr.

LP. Vi, 647 (123,2).

Vecā Babe teica, ka viņas vecmātei tās vecmāte tā teikusi.

Viņos laikosi darvojuši kātļā būdelē lielā nabadzībā viens

pārs vecu laužu. Tiem bijuši trīs dēli: divi gudri un tas viens

muļķis. Tie gudrie dēli redzēdami, ka tēva būdelē grūta iztikšana,

sasprieda kopā ar tēvu un māti, ka tiem esot jāiet citur pasaulē

savu laimi meklēt. Bet ko lai ar to muļķi darot? Tas arī gribēja
iet pasaulē laimi meklēt un lūdzies brāļus, lai viuu ņemot līdza.

lesākumā tie gudrie to ne dzirdēt negribēja, bet kad tēva un mātes

prāts arī bija, tad šie arī taču tā darīja. Māte tiem iebāza kulē

pāru kukuļus maizes un četras siļķes. Tēvs atkal deva trīs pim-

berus un vienu timpu naudas. Tā nu viņi apgādāti atbučoja tēvam

un mātei rokas un gāja pasaulē dienestes meklēt. Gāja un gāja
līdz piekusa un izsalka; tad apsēdās ceļmalē un ēda; bet muļķim
no tās maizes nemaģ nedeva. Bet kad tas redzēja brāļus ēdam

un taču arī izsalcis bija, tad viņš tiem prasīja, lai jel viņam arī

dodot maizes. Bet šie viņam nedeva vis, bet rādīja skudru pūli
un teica: „Ej tu, muļķi, pie tā skdru pūla un sastrebies to skudru,
tad tu negribēsi ēst!"

Viņš gāja pie tā skudru pūļa un sāka tur ar roku maisīt. Bet

tās skudras sāka to lūgt: „Mīļais cilvēks, nedari mums nekā, mēs

tev bēdās palīdzēsim!"
Un muļķis nedarīja tām nekā, bet gāja atkal pie brāļiem.

Brāļi jau bija paēduši un gāja savu ceļu tālāk; muļķim bija

jāiet neēdušam tiem līdza. Un kad tie iedami atkal izsalka, tad

tie atkal celmalē apsēdās un ēda. Muļķis atkal lūdzās, lai jel arī

ēst dodot! Tie nedeva un tikai to pateica: „Tad tu ari ēst gribi?
Nu, tad ej, rau, kur ir bites, sastrebies, tad tu negribēsi vairs

ēst!"

Muļķis gāja un sāka, cik saprazdams, gar bitēm ķemereties.
Bet bites to atkal, tāpat kā skudras, lūdza: „Mīlais cilvēks, nedari

mums nekā, mēs tev bēdās palīdzēsim!"

Muļķis paklausīja un gāja atkal pie brāļiem neēdis atpakaļ.

Brāli jau atkal bija paēduši; tie cēlās un gāja savu ceļu tālāk un

muļķim bija jāiet neēdušam līdza. Atkal gabalu gājuši, tie izsal-
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kuši apsēdās un ēda, bet mulkim vēl nedeva un atteica, kad pra-

sīja tiem ēst: „I tu, muļķi, voi tu arī gribi ēst? Tad ej, rau, kur

ir svēteļa lizds, sastrebies tos svēteļa pautus, tad negribēsi ēst!"

Muļķis gāja un rāpās pie svēteļa lizda un taisījās jau no tur

tos pautus izņemt. Bet svēteli tāpat kā skudres un bites lūdzēs:

„Mīļais cilvēks, neposti mūsu perēkli, mēs tev lielās bēdās atkal

palīdzēsim!"

Muļķis paklausīja svēteļu lūgumam un gāja atpakaļ pie brā-

ļiem. Brāļi jau atkal bij paēduši —■ cēlēs un gāja tālāk un Mm

vajadzēja vēl neēdušam līdza iet.

Kad nu viņi labu gabalu bija gājuši, redzēja vienu lielu muižu

un gāja tur iekšā. Pie kunga iegājuši, tie prasīja, voi tam neesot

priekš viņiem kāda dienestos vieta. Kungs teica: „Ir gan; man

vēl visa labība stāv nekulta. Eit un kuļat! ēst un dzert jums dos,

cik gribēsit."
Labi. Kad bija paēduši, tad tūliņ gāja uz riju. Tie divi brāji,

nogājuši rijā piekusuši, nevarēja tūliņ kult — gāja skūnā, likās

salmos un gulēja. Bet muļķis nosēdās istubiņā, krāsnes priekšā
un tur, rūpīgs sēdēdams, pātarus skaitīja. Kad jau pusnakte bija,

viņš izdzirst, ka pa istubiņu un kuļu tā ērmīgi čakst; bet viņš par

to neko nebēdā, sēd tik un skaita savus pātarus.

Kungs vagārim pieteica, lai tas nakti līdz rijai noejot un

slēpstu noskatoties, ko tie svešie kūlēji rijā darot. Kad tas no-

gāja un nolūrēja, tad redzēja, ka tie divi skūnā salmos gulēja un

muļķis, krāsnes priekšā sēdēdams, pātarus skaitīja. Bet kad va-

gāre no rīta rijā iegāja — atrada, ka sērums viss bija nokults uu

kulā trīs dalās bija redzams: vienā kāpelē (čupā) skaidri graudi,
otrā —jo lielā — pelus vien un trešā salmi. Kungam no tādiem

ērmīgiem kalpiem sāk jau gandrīz bail mesties — būtu raidījis

projām; bet uz gadu bija saderējis — nevarēja. Kungs gribēja,
lai tie no viņa pabēgot un domāja tādus darbus uzdot, ko neva-

rēšot izdarīt. Tādā vīzē, voi nu tie paši aizbēgšot, jeb viņš tos

varēšot aizdzīt. Tādām domām kungs tiem lika, lai kapos vaska

baznīcu uztaisot. Tie divi brāli sprieda: ko nu lai darot? Bet

muļķis jau gāja uz kapiem un tur dikti bēdīgs skaitīja atkal tikai

pātarus. Tad saskrēja bites no visām pasaules malām un uz-

taisīja īsā laikā brangu jo brangu baznīcu no tīra vaska vien.

Kungs nule domāja iet apskatīties, kā ar to baznīcas būvi ejot, ie-

raudzīja pa logu: skaista, skaista baznīca jau gatava. Kungs

nogāja uz kapiem un dikti vien priecājās par tādu baznīcu.

Nu kungs tiem lika, lai tam gādājot trīs gadus vecu dēlu un

tādu, kas jau mākot runāt! Gudrie brāli nezināja, ko atbildēt:

bet muļķis pašā pusnaktī, kad gudrie gulēja, bija nomodā un skai-

tīja tikai pātarus. Te pumpināja it lēnītēm pie viņa loga. At-

darīja logu, ienesa svētelis pa logu trīs gadu vecu bērnu un ielika
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viņa gultā. Kad no rīta kungs nāca apraudzīt tos, tad no pirmā
kambara, kur muļķis gulēja, nāca brīnum smuks puišelis kungam

pretī, deva labu rītu un bučoja viņam abas rokas. Tagad kungs
bija dikti priecīgs,_ jo līdz šim tam neviena bērna nebija. Nu

kungs priekā aicināja muļķi pie sevis savā kambarī un tam pra-

sīja: kā viņš to visu izdarījis? Muļķis nu ņēmēs visu no pat gala

izstāstīt, kā tēvs viņus, trīs brāļus, pasaulē raidījis, kā brāļi ceļā
nedevuši tam nevienas reizas ēst, kā sūtījuši pie skudru pūla, pie
bišu koka, pie svēteļa lizda sastrēbties, kā skudras, bites, svēteli
viņu lūgušies saudzēt, tad būšot bēdās palīdzēt, un kā tad ari

šais trijās naktīs tiešām palīdzējuši.

Kungs, to dzirdējis, sauca tos divus gudros brāļus priekšā un

labi izsunīja par viņu suņa dabu pret muļķi un tad tiem iedeva

katram koka cirvi: lai līdz vakaram veco ozolu nocērtot! Ja

nenocirtīšot, tad tos likšot pakārt. Gudrie cirta, cirta ar koka

cirvjiem — līdz vakaram ne mizas nebij pārcirtusi — tos pa-

kāra turpat cērtamā ozolā. Bet muļķim kungs atdeva vienu

savu muižu.

Piezīme. Z. Ozols uzrakstījis Saukā variantu, ka svētelis aizskrējis par

trijdeviņām valstim un atradis vienā bērzā tādu bērnu, kas staigājis un runājis.
Svētelis to nozadzis un atnesis muļķītim. Pēdīgi kungs licis gudrajiem brāļiem ar

krūtim ozola mežu apgāzt. Šie ar varu tad skrējuši ozoliem virsū, kamēr nosi-

tušies. L. P.

2. A. 554. H. Skujiua. Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa

Aumeisteros.

Reiz biš vienc princis un tam vais nebīš ne tēva, ne mātes.

-Abi vecāki bīši nomiruši. Princis vēl nebīš pillgadīgs un valsti

pārvaldīš prinča radnieks. Kā nu princis jau pillgadīgs, tā rad-

nieks, kas tagadītan bīš valdnieks
L

manīš, ka šim nu valdīšana

pagalam, un nodomāš princi nonāvēt, vai kā citādi no viņa vaļā
tikt. Bet ilgi radnieks nevarēs nekā izgūdrēt, kā no prinča vaļā

tikt.

Tas nu tas. Bet vienā citā valstī aka bīš ta. Tur bīsi princese

un tai vais nebīš ne tēva, ne mātes — abi bīši nomiruši. Princese

ar vēl nebīsi pillgadīga un viņas aka tāpatēm pārvaldīs

vienc radnieks. Kā nu princese nākusi pillgadīga un radnieks

manīš, ka šim tā kā tā drīz vie būs valdīšana pagalam, ta viņč

izgūdrēš viltību. Princesi un valdīšanu atdošot tikai tam, kurš

varēšot uzminēt vai izdarīt trīs uzdevumus; ja ne, ta tam galvu

tūlītan no(st). Princese bīsi ļoti skaista un tai braukuši prec-

nieki no malu malām. Bet princeses radnieks precniekim uz-

devis tik grūtus uzdevumus, ka nevienc nevarēš tos uzminēt un

visi tik pazaudēši galvas. Princeses radnieks to darīš tādē(ļ), lai
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princese netiek pie vīra un valdīšana paliek šā (radnieka) rokās,
jo tai zemē bīš tāds likums, ka neprecēsies princese nemanto

tiesības. Tas nu tas.

Ka prinča radnieks dabūš to zināt, tā viņč tūiītan nodomāš

pierunāt princi, lei šis brauc uz to zemi, pie princeses, un min

trīs uzdevumus. Viņč (radnieks) sastāstīš prinčam visādus la-

bumus, kādi tai princeses zemē esot, un cik pati princese esot

skaista, un kā tai neesot vais otras līdzīgas visā pasaulē. Ka

princis vē negribēš uz to zemi pie princeses ceļot ar labu, tā rad-

nieks to gandrīz vai spiešus aizvadīš ceļā, jo viņč domāš, ka prin-
cis tā kā tā nevarēs grūtos uzdevumus izdarīt un tam nocirtīs

galvu un tā šis (radnieks) tiks no prinča vaļā un valdīšana šim

paliks uz visim laikimu

Ka nu tā, ta tā. Princis ar savim pavadonim posies ceļā un

izjāš no tēva pils uz svešo zemi, kur dzīvāsi skaistā princese.
Princis ar savim pavadonim celoš visu dienu. .Ka nu uznācis

vakars, tā ceļotāji apmetušies uz vietas un gāši pie miera. Vē

nebīsi lāga rīta gaisma, ka princis pamodies no tādas stipras
šņākoņas un skatījies apkārt. Bet tālumā nekā nebīš. Tikai

milzīgi liec [liels] baložu bars laidies uu nometies pie celotājim.
Baloži tūliītan sākuši knābāties un varēš redzēt, ka tie bīši traki

badaini. Princis cēlies augšā un gāš pie savim vezumim, kur

"bīsi ceļam pārtika. Viņč nu sācis barot baložus un izbaroš tiem

vai trešo dalu no visas pārtikas. Ka baloži bīši paēduši, tā tie

aka aizlaidušies. Nu jau ar bīš rīts klā un visi aka ceļoši
tālāk.

Otras dienas vakarā aka princis ar savim ļaudim apmeties
uz klaja lauka un visi tūlītan gāši pie miera. Nebīsi vē lāga rīta

gaisma, ka princis aka uztrūcies no miega, jo zemes skaudīgi
dimdēšas. Princis skatījies apkārt. Tālumā bīš vienc pats putekļu
mākulis un tas nācis tik klā. Drīz vie pie prinča pieskrēš mil-

zīgs bars elipantu un tie bīši pagalam izbadošies. Princis aka

gāš pie savim vezumim, kur pārtika glabāsies, un devis elipan-
tim visu ēdamo. Ka viņi bīši paēduši, tā tūlītan aka viss bars

aizskrēš, ka zeme vie nodimdēsi. Rītīnā aka'visi cēlušies augšā

un gāši tālāk savu ceļu.

Ap pusdienu princis ar saviem ļaudim jāš gar augstu kalnu

un tai kalnā bīš dau[dzj alu. Tur bīsi milžu — zeltkalēju pils,

un tie kaluši un strādāši, ka viss kalnc vie dimdēš. Ka princis

ar savim ļaudim bīš jau taisni pret kalnu, tā uzreiz vienc kalnā

tik nejauki un stipri ieblāvies, ka viss kalnc nolīgojies. Princis

vais nekā nedomāš un skrēš kalnā iekšā. Un ko viņč tur redzēš?

Vienc milzis bīš sev pāTsitis ar ēmuru roku un no tās dikti tecēšas

asinis. Princis norāvis sev no vidus jostu un apsēš pušumu, ta[d]
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tas milžam sasmērēs roku ar zalem un ta drīz vie palikusi ve-

sala. Tā viņč aka gāš no kalna ārā un jāš savu ceļu.
Bīš jau drīz vakars, ka princis ar savim ļaudim piejāš pie

tās pils, kur dzīvāsi princese. Viņč gāš pie valdnieka un sacīš, ka

esot šurp tādē nācis, ka gribot minēt trīs uzdevumus. Valdnieks

(princeses radnieks) rādīš traki laipnu seju un vedis princi pilī
iekšā, lai tas atpūšoties no garā ceļa un ta varēšot ķerties pie uz-

deviuimim. Bet lei šis (princis) papriekšu labi pārdomājot, vai

varēšot uzminēt, vai ne, jo tas esot tas noteikums, ka tam esot

galva zemē, kurš nevarot uzminēt. Luk, tur jau pie vārthn esot

jau dau galvu uz mietim sabāztu un tās esot to galvas, kas ne-

varēši uzminēt. Un vē pēdīgi zemes valdnieks visādi baidīs

princi un šis (princis) vis nekā dau neklausījies un palicis pie

sava. Vakarā princis gāš pie miera un. kā no rīta cēlies, tā izgāš

pils dārzā un staigāš. Pie loga stāvēsi skaista meita. Tā bīsi

princese. Šī ar ilgi skatīsies uz princi un šai (princesei) šis (prin-
cis) iepaticies. Drīz vie nācis princeses zemes valdnieks un sa-

cīš, ka lei sataisās, vakarā šis uzdošot pirmo uzdevumu un pa

naktim šim (prinčam) tas uzdevums būšot jāpadara. Ka nu va-

kars pienācis, tā zemes valdnieks pasacīš pirmo uzdevumu. Tas

bīš tāds. Visādas zartes labības bīšas sajauktas kopā vienā lielā

kaudzē. Pa nakti jāizlasot katra labība par sevi un jāsaberot
katra savā kaudzē. Nu princis manīš, ka labi nav, bet darīt ar

vais nekā nav varēš. Viņč gāš ap labības kaudzi un brīnējies.

Pēdīgi viņč attaisīs istabas logu vaļā un pats gāš pie miera. Ap

pusnakti sacēlusies varena švīkoņa un milzīgs bars baložu salai-

dies istabā. Tie nu knābāsi un ilasīši un līdz rīta gaismiņai lielā

kaudze bīsi izlasīta un katra labība savā kaudzē sabērta. No

rīta nācis princeses zemes valdnieks un tas nu brīnējies, ka prin-
cis varēš to izdarīt un prasīš, lei izskaidrojot. Bet princis at-

bildēš:

„Ludzu, ķernī, man bī uzdots izlasīt, bet ne izskaidrot, ka es

to izdarīju."
Valdnieks pasmējies un izgāš no istabas laukā. Nu viņč rīkos

lielas dzīres un alcināš princi ar. Princis priecājies visu dienu

un vakarā tam valdnieks aka uzdevis otru uzdevumu. Jāizsmel

ezars gluži tukšs, ka var ar kurpēm staigāt, un tas jāizdara pa

nakti. Vakarā princis aizgāš pie ezara un bēdīgs staigāš ap

ezaru riņķī vie. Pēdīgi princis licies zemē un gulēš nofstļ. Ap

pusnakti aka sākusi traki (loti) dimdēt zeme un liec Hec (liels) bars

elipantu pieskrēš pie ezara un visiem bīši snuķi gaisā. Nu elipanti
sākuši ūdeni un kā bīši piesūkušies, tā gāši uz pili kur tas praince-

ses radnieks (valdnieks) dzīvāš un šurkuši ārā. Tā elipanti darīšies

trīs reizas un ezars bīš sausoti sauss. No rīta nācis aka princeses

zemes valdnieks un tas palicis pavisam jocīgs: ezars sauss. Vi-



350

ņam tas traki nepaticies, ka princis varēš otru uzdevumu ar iz-

darīt un vinč prasīš prinčam, kā šis to varēš izdarīt. Bet prin-
cis atbildēš:

„Ludzu, kernī', man bija uzdots izsmelt ezaru, bet ne izskai-

drot, kā es to izdarīju."
Nekā ko darīt. Valdnieks aka rīkos lielas dzīres un aici-

nās princi ar. Princis priecājies visu dienu un vakarā valdnieks

aka uzdevis trešo uzdevumu. Vakarā princis izgāš pils dārzā un

staigāš pa dārzu. Pie viena loga pienākusi princese un nometusi

zīmīti. Princis paņēmis zīmīti un izlasīš. Tai zīmītē princese

lūgusies, lai šis (princis) braucot prom, jo šim labi nebūšot un

ar trešo uzdevumu šis nekā netikšot galā, jo tas esot vis-

grūtākais. Un tā tur vē, tai zīmītē bīš rakstīts, ka viņas (prin-

ceses) radnieks (zemes valdnieks) šo, princi, gribot tīšām nokaut,
lei šī (princese) netiktu pie vīra uu pie valdīšanas savā zemē.

Princis izlasīš zīmīti, bet prom vis nebēdzis un gāš uz izsmeltu

ezaru, kur tam pa nakti bīsi jāuzbūvē tik liela un skaista pils,
kādas nav nevienas pasaulē, jo tāds bīš trešais uzdevums. Prin-

cis aizgāš pie izsmeltā ezara un gūdrēš un domāš. Pēdīgi viņč
licies uz auss un gulēš no(st), kas būšot, būšot. Bet ap pusnakti
aka sākušas zemes neganti djmdēt un pie ezara atskrēši visi

milži — zelta kalēji un tas ar' to pārsisto roku, kuru princis iz-

ārstēš. Visi milži ņēmušies, ka skanēš un rībēš. Stiepuši no

sava kalna zeltu un visādas lietas un taisīši varēnu pili. Nebīsi vē

rīta gaismīna atnākusi, ka pils jau bīsi gatava un tik skaista un

liela, kā neviena pasaulē. Ka nu pils bīsi gatava, ta princis gri-
bēš milžim pateikties, bet šie negribēsi par to ne dzirdēt un tūlī-

tan visi aka aizgāši uz savu kalnu.

Princis aizgāš uz valdnieka (princeses radnieka) pili un gulēš
no(st). No rīta cēlies valdnieks augšā un gāš apskatīties. Viņč

nu no dusmām gribēš vai pušu plīst, bet darīt nekā vais nevar:

uz izsmeltā ezara stāv varēn skaista pils un laistās vienā zeltā

un dārgumos. Nu valdnieks (princeses radnieks) rīkoš aka lie-

las kāzas un atdevis prinčam princesi par sievu. Kā bīšas kāzas

nodzertas, tā nu zemes valdīšana nākusi princeses un prinča vietā

un princeses radnieks nu bīš tā pārbijies, ka tik princis ar prin-
cesi šo neliekot nomaitāt. Bet šie jau nebīši atriebīgi un prince-

ses radniekam devuši žēlastības maizi visu mūžu.

Pēc kāzām princis ar savu jauno sievu (princesi) braucis

apskatīt sava tēva pili un zemi, kur tagadīn valdīš prinča rad-

nieks. Kā nu šis (prinča radnieks) pamanīš princi sveiku un ve-

salu, tā traki nobijies, jo šis (prinča radnieks) ar domāš, ka nu

labi nebūs, un princis šo liks nomaitāt. Bet princis lei bīš labs

dabā, un atstāš savu radnieku sveikā un atdevis šim līdz nāvei

savu zemi un pili tāpatēm pārvaldīšanā.
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Pēc kāda laiciņa princis ar princesi aka aizbraukuši atpakaļ
uz princeses pili un dzīvāši tur laimīgi un dzīvājot tur, varbūt,
vē tagadīn, ja vie no liela vecuma jau neesot nomiruši.

3. A. 554. Ernsts Birznieks no Billes Freibergas, Dzir-

ciemā, Jk r. 111, 57i 21. LP. VII. 11. 22. 3.3.

Ķēniņam bija trīs meitas: viena paša un divas audžu mei-.

tas. Viņš jau pats nāk it labi vecs, tādēļ sāk meklēt sev znota,

laļ tas viņa vietā valdītu. Bet kam lai viņš savu meitu uzticētu?

Šādam, tādam jau to nevar. Ķēniņš izsludina, ka uz precībām

var pieteikties visi, kas tik vēlētos dabūt viņa meitu, bet dot

viņš to došot tikai tam, kas izdarīšot viņa uzdotos trīs darbus.

Preciniekus, kas nevarēšot izdarīt uzdotos darbus, viņš likšot

nokaut.

Lai gan bija piedraudēts tik liels scds, tomēr atgadījās diez-

gan precinieku, kas gribēja palikt par ķēniņiem,. Tā arī kāda

tēva divi dēli devās ceļā uz ķēniņa pili pie princeses precībās.
Trešajam dēlam, muļķim, bija jāpaliek mājās.

Ceļā abi gudrie dēli satika vecu vīriņu. Šis tiem prasīja:
„Nu, dēliņi, kur tad iesit?"

Abi dēli itin lepni, kā jau ķēniņa meitas precinieki, atsauca

vecajam vīriņam: „Kas tavam degunam gar to daļa?" un gāja
tālāki. Mežā abi precinieki atrada skudru pūzni un izspārdīja
pūzni ar visām skudriņām uz visām pusēm. Tālāku viņi nonāca

pie ezera un sāka pārgalvīgi svaidīt pīles ar akmeņiem. Turpat
ezermalā bija liepas ar bišu kokiem; abi brāli saskaldīja bišu ko-

kus, izēda medu un tad visu tāpat atstāja. Viņi nonāca pie ķē-

niņa un pieteicās par preciniekiem. Ķēniņš viņiem katram uz-

deva trīs darbus, bet šie tos nevarēja izdarīt un tos nokāva.

Muļķis brālis gaidīja, gaidīja abus gudros pārnākam, bet tie

vairs nepārnāca. Nu muļķis pa savai kārtai sataisījās ceļā par

precinieku pie ķēniņa meitas. Ceļā viņš tāpat satika vecu vī-

riņu. Tas viņam prasīja: „Dēliņ, uz kurieni nu kāpsi?"

„Es jau, tētiņ, arī gribu tikt par ķēniņu, eimu patlaban pie

princeses uz precībām."

„Ej, ej, dēliņ, bet iedams noslauki savu veco brāļu pēdas!"

Muļķītis atnāca pie izspārdītā skudru pūžņa un ņēmās to at-

kal izlabot: savilka visus grunčus kopā, saslaucīja visas izsvai-

dītās skudru oliņas un sakrāva pūzni tādu pašu, kāds tas bijis

agrāki. Pēc tam viņš gāja tālāki, kamēr nonāca pie ezera. Te

bija sasvaidīti visvisādi sprunguli iekšā, tā kā nabaga pīlītes ne-

maz nevarēja papeldēt. Muļķītis izlasīja visus sprunguļus no

ezera un ēdināja pīles ar maizi. Arī par aplaupītām bitēm viņš



352

apžēlojas: sastīpoja saskaldītos aulus, sabāza tur iekša atlikušās

šūnas un tad gāja pie ķēniņa pieteikties par precinieku.
Ķēniņš viņam tūliņ uzdeva pirmo darbu: iesēja sieku lin-

sēklu mauriņā un muļķītim pa nakti bija visas sēklas jāielasa
atkal siekā. Ja to neizdarīs, tad galva nost. Muļķītis nosēdās

uz mauriņa pie tukšā sieka un sāka raudāt, raudāt, kamēr ie-

miga. No rīta viņš pamostas, un ko redz? Sieks pilns llinu sē-

klām, patlaban vēl beidzamās skudrītes ienes pa sēkliņai un tad

tek prom uz mežu. Muļķītis nu ir priecīgs, mazākais pirmais
darbs nu ir padarīts un galva šai dienai vēl droša.

Ķēniņš atnāk un par lielu brīnumu atrod linsēklas salasītas.

Viņš tagad paņem vairāk kopā sasietas atslēgas, atraisa vālam
un iesviež ūdenī. Muļķītim atslēgas jāizvelk no ezera. Kā lai

to izdara? Nabadziņš laiž atkal pliņkšķi vālam. Ķēniņš vairāk

neliekas neko zināt, iet projām un atstāj muļķīti raudam.

Kamēr šis tur vēl malā raud, atpeld pīles un palien zem

ūdens. Pēc brītiņa viņas atkal uznāk augšā un iznes malā ie-

sviestās atslēgas. Muļķītis nezin no priekiem ko darīt, ko nē.

Arī otrs darbs tam izdevies. Atnāk ķēniņš, paņem atslēgas un

brīnās atkal, kā tikai šis to varējis izdarīt.

Trešais darbs nu būs: muļķītim jāuzmin, kura no visām trim

priekšā vestām princesēm ir ķēniņa īstā meita. Visas trīs ir

vienāda auguma, vienādos apģērbos, visām trim vienādiem la-

katiem aizklātas acis. Muļķis nu ir pavisam spostos. Viņš domā:

„Prrmā būs tā īstā, nē — otrā, trešā."

Nabadziņš nezina, ko lai saka, kuru lai min. Visas trīs no-

stājas rindā. Viņš skatās, skatās — visas kā uz matu vienādas:

tāda kreisā pusē, tāda vidū, tāda labā pusē. Te viņš dzird, ka

viena liela bite rūc gar viņa ausīm: ..Tā viduvējā, tā viduvējā!"

Viņš uz laimi sper arī vaļā: „Tā viduvējā!"

Un patiesi, viduvējā nolaiž lakatu, nāk un ķeras viņam gar

kaklu. Arī vecais ķēniņš tūliņ klāt, sauc viņu par zņotiņu un

runā par kāzām. Tā, re, muļķis palika par ķēniņu.

4. A. 554. 1,. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvoja viens bagāts saimnieks, kas bijis liels dzērājs.

Viņam bijuši divi dēli: vecākais Indriķis un jaunākais Ansis.

Indriķis bijis slinks un nepaklausīgs, turpretim Ansis atkal bijis

pardaudz paklausīgs visiem, kādēļ to arī nosauca par plānprā-
tiņu.

Kādu dienu, kad atkal tēvs krogā dzēra, viņš dzirdēja divus

vīrus runājam, ka vienā tālā vietā esot aizvesta un apburta viena

princese. Ķēniņš solot visu valsti un savu meitu par sievu tam,
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kas to atvedīšot. Tēvs, iedams mājās, nodomājis runāt ar Indriķi,
varbūt viņš varēšot princesi izglābt.

Indriķis bija ar mieru iet meklēt princesi. Tēvs viņam no-

pirka jaunas drēbes, stopu ar bultām, un garu spieķi rokā do-

dams, vēlēja labas sekmes un izvadīja to ceļā.
Indriķis gāja, gāja — iegāja vienā mežā. Uz paša ceļa bija

liels skudru pūznis. Indriķis negrib iet tam apkārt, izārda to ar

savu garo spieķi uz visām pusēm. let atkal, uziet zemes bites,
izsūc to medu un kanniņas salauza, izmētā. Un vēl nav lielam

mežam gala. Viņš izdzird meža pīļu saukšanu un dodas uz to

pusi. Drīz arī viņa priekšā ir upīte un viņā peld liels pūlis meža

pīļu. Indriķis dažas no tām nošauj un atstāj, lai grimst dibenā.

Ap vakaru viņš nonāk pie baltas pils, pieklauvē, un no turienes

iznāk veca vecīte un prasa: „Ko gribi dēls?"

„Vai dzirdi, ragana, es gribu ķēniņa meitu šonakt no šejie-

nes aizvest."

„Šovakar tev tas neizdosies, pagaidi, kamēr uzausīs gaisma!"

saka vecīte un aiztaisīja durvis.

Gan Indriķis plēsās, bet neko darīt. Pēc kāda laiciņa iznāk

atkal vecīte, izber sieku linsēklu un saka, lai līdz gaismai tās sa-

lasot. Indriķis noskaities atkal ko atrūc un liekas gulēt. Kas

viņam gar linsēklām pa dalu, viņam jau tik princese jāatsvabina.
Saulīte jau uzlēkusi, iznāk vecīte un redz linsēklas stāv kā bijušas
un pats varonis vēl gul. Viņa, taisna būdama, to uzmodina un

saka: ka esot tāds likums no paša ķēniņa: „Princesi var dot tik

tam, kas salasa izbērtās sēklas un padara vēl divus darbus." Tā

kā viņš to vienu nav izdarījis, tad labāk lai ejot mājās, tā kā tā

princesi nedabūšot.

Bet Indriķis par mājām i dzirdēt negrib. Nu vecīte iemet

trīs gredzenus ezerā, un tie Indriķim jāatnes viņai līdz pusdienai.
Indriķis atkal domā, kas viņam daļas ar gredzeniem. Pienāk pus-

dienas laiks, vecenīte atkal klāt: vai šis esot otru darbu pada-

rījis; bet Indriķis ar bargumu draud viņu nosist.

Vēl Indriķim jādara trešais, grūtākais darbs: viņam jāuz-

min, kura būs princese. Drīz vecīte ieveda Indriķi lielā zālē,
visi logi bija atvērti un rindā sēdēja pieci cilvēki, no galvas līdz

kājām apklāti baltiem palagiem. Nu Indriķim bija jāuzmin, kura
ir princese. Viņš droši rādīja uz vidējo sēdētāju, bet tā nebija
princese un tūlīt četri sēdētāji piecēlās, aizvilka Indriķi prom un

to apēda.
Pēc pusgada, kad Indriķis vēl neatgriezās, Ansis kādu dienu

teica tēvam, ka viņš iešot meklēt brāli. Tēvs arī to atļāva. Ansis

paņēma ceļa spieķi un maizes kulīti un gāja. Drīz viņš nonāca

mežā' un uzgāja izpostīto skudru pūzni. Skudrītes vilka kopā vi-

sas skujiņas un mēģināja atkal veco māju ietaisīt. Bet tas viņām
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tik drīz nebūtu vis izdevies. Ansis kādu brīdi viņās tā nolūkojās

un tad ar' ķērās pie darba. Viņš ar savu spieķi savāca gandrīz
visas skujiņas un gāja atkal tālāk.

Drīz viņš nonāca pie kuplām, liepām, ap kurām sīca un dūca

bišu bari. Arī Ansis atpūtās liepu paēnā. Netālu no liepām viņš

ieraudzīja izmētātas vasku šūniņas. Tās viņš mēģināja atkal sa-

lasīt kopā, tad izraka mazu bedrīti, izlika to ar sūnām un virsū

uzlika dažus zariņus. Tad Ansis noķēra vairāk bišu un ielaida

tur iekšā. Ansis vēl ilgi nolūkojās, kā bites laidās gan bedrītē,

gan no tās atkal ārā.

Atpūties Ansis gāja atkal tālāk. Drīz viņš nonāca pie upī-

tes, kurā peldēja daudz pīļu, bet tās bija itkā izbaidītas un stei-

dzās prom, kur nu katra spēdama. Ansis saprata, ka laikam no

viņa sabijušās, tādēļ viņš izņēma maizes gabaliņu no savas ceļa
kulītes un sāka to drupināt ūdenī. Pīles viena pēc otras atgrie-
zās un mierīgi uzlasīja negaidīto barību.

Pabarojis pīles, Ansis atkal posās ceļā. Pie vakara viņš no-

nāca pie baltās pils un pieklauvēja. Atvēra durvis atkal tā pati
vecīte un prasīja: „Ko vēlies, dēls, ka tik vēlā vakarā manu

mieru traucē?"

„Vecmāmiņ, gribēju princesi atsvabināt."

„Diezi, vai to varēsi. Tavs brālis ar mēģināja, bet beigās

aizgāja velniem līdz un kļuva tiem laikam par barību."

„Bet, vecmāmiņ, tu taču ļausi man mēģināt to darīt?"

„Nu labi," teica vecīte, iegāja iekšā un drīz vien atkal iz-

nāca ar sieku linsēklu.

„Dēls, šovakar tu princesi atsvabināt nevari, bet ja tu uzla-

sīsi šīs linsēklas, līdz brokasta laikam, tad rītu pat to dabūsi."

Pie šiem vārdiem vecīte izbēra linsēklas un atkal iegāja
iekšā. Ansis noskuma, baidīdamies, ka arī viņam neizdosies at-

svabināt princesi. Viņš domāja, ka linsēklas nespēs līdz rītam

salasīt: bet te tam atkal iešāvās prātā: ja jau nebūtu tāda cilvēka,
kas spētu to izdarīt, tad taču tādu darbu arī nemaz neuzdotu.

Ansis sāka lasīt, bet tavu brīnumu! — tiklīdz viņš jau bija piela-

sījis tikdaudz, ka sieka dibenu vairs nevarēja redzēt, sieks ar

katru mirkli ātri vien pildījās. Ansis pacēla acis un ieraudzīja,
ka no linsēklu biruma uz sieku steidzās daudz skudrītes, un katrai

bija pa linsēklai. Vēl nebija gaisma aususi, kad jau sieks bija
pilns.

Līdz ar pirmiem saules stariem, atdarījās baltās pils logi un

iznāca vecīte. Viņa bija priecīga, redzot Ansi nomodā, paņēma
linsēklas un iegāja atkal iekšā. Drīz atkal viņa iznāca un teica:

„Nu, dēls, šoreiz tev būs vēl grūtāks darbs jāveic, bet mēģini arī

to izdarīt!"
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Nu vecīte izmeta trīs gredzenus ezerā, tos vajadzēja Ansim

līdz pusdienas laikam atnest vecītei. Ansis gan iebrida ezerā,

bet kur nu varēsi dabūt gredzenu rokā? Piepēži ezerā parādī-

jās pīles, drīz viena no tām iznāca krastā un nometa no knābja

gredzenu. Laimīgais Ansis to paņēma un sāka atkal drupināt
maizi ūdenī. Gandrīz jau pienāca pusdienas laiks, un nu atkal

divas citas pīlītes iznesa pārējos gredzenus. Drīz arī iznāca ve-

cīte un paņēma tos.

~Nu, dēls, ja jau tu paspēji pārvarēt šos darbus, tad vēl pū-

lies trešo un grūtāko darbu paveikt!"

Nu vecīte viņam izstāstīja, ka vajadzēšot uzminēt, kura ir

princese, viņa sēdēšot starp vairākiem, lai tik esot drošs.

Ap pusdienas laiku vecīte to ieveda lielā zālē, un tur atkal

sēdēja pieci cilvēki, tērpti baltos palagos. Visi logi bija atvērti

un liels bars bišu ielaidās iekšā. Ansis apskatījās un ieraudzīja,

ka virs viena sēdētāja galvas bites riņķī vien lido. Ansis norā-

dīja šo, un tā bija arī princese.

Vecīte nu bija bez gala laimīga, jo viņai bija jābūt visu laiku

par sargātāju. Princese dāvāja glābējam savu gredzentiņu.

Otrā dienā viņi visi trīs devās ceļā un pie vakara nonāca ķē-

niņa pilī. Par godu Ansim un princesei tika sarīkotas dzīres, un

drīz tika norunātas abu jauniešu kāzas.

5. A 554. Skolnieks A. Ign ūt s Nīcā, K. Lielozo 1 a kr.

Vienam tēvam bija divi dēli: Indriķis un Pēterītis. Indriķis

bija liels spēcīgs vīrs, bet Pēterītis vientiesīgs puisēns. Izplatās

ziņas, ka kur tālu, tālu esot pilī apburta ķēniņa meita, kas guļot

starp diviem velniem. Kas to uzminot, tas paliekot par ķēniņu.
Tēvs tirgū nopirka Indriķim lielu zirgu un zobenu, lai jājot uz

pili, varbūt, uzminēšot un palikšot par ķēniņu. Indriķis aizjāj uz

pili. Piejādams pie pils, stipri pieklauvē pie pils durvim. Pa

durvim iznāk vecenīte un saka uz Indriķi:

„Tev, dēls, gan būs grūti izturēt!"

„Kas tas par grūtumu! ne man grūti ir bijis, ne ari būs," at-

saka Indriķis.
Vecenīte izber mauriņā bļodiņu linsēklu, lai Indriķis salasot.

Indriķis grābj ar saujām, nevar visas salasīt. Sapīcis iesaka, lai

raujot viņas velns. Vecene iznāk, sēklas nav salasītas. Vecene

iemet dīķī riņķus, lai izvācot. Indriķis vāc gan ar sklandu, bet

velti, samaisa tikai ūdeni un nevar izvākt. Iznāk vecene, riņķi

nav izvākti. Nu vecene ieved Indriķi kambarī, kur gul divi velni

uu ķēniņa meita, lai minot, kura esot ķēniņa meita. Indriķis saka

uz vienu malējo. Te piepēži tas pieceļas, un rodas velns. Indriķis
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beg, bet velns dzenas pakal. Bēgdams viņš apmaldās un ieskrien

tumšā kambari, kur viņš maldās vēl šodien, ja nav miris.

Pēc kāda laika iet ari Pēterītis. Tēvs viņu gan negribēja

laist, bet viņš izlūdzās. Pēterītis iet kājām. ledams viņš paņem
līdz maizi un kastītē bites. Noiedams viņš pieklauvē lēni pie pils
durvim. Iznāk atkal vecenīte un saka: „Tev, dēls, gan būs grūti
izturēt!"

Pēterītis, padomājis kādu brīdi, saka: „Grūti jau būs,met var-

būt, ka izturēšu."

Vecene izber linu sēklas mauriņā, lai salasa. Pēterītis sa-

grābj ar saujām cik var un ierauga, ka netālu ir skudru pūlis.

Viņš saber skudras ar saujām uz sēklām. Viens, divi un sēklu

vairs nav! Iznāk vecene un redz, ka sēklas salasītas. Viņa

paliek priecīga, kad jau vienu darbu izdarījis. Cerams, ka iz-

darīšot visus. Vecene iemet riņķus dīķī, lai salasot. Pēterītis

nevis vāc riņķus, bet ēd maizi Dīķī pa to laiku peld pīles un Pē-

terītis sviež pīlēm maizi. Maize nogrimst dīķī un iekrīt riņķu
vidū. Pīles, noiedamas pēc maizes, uzmauc riņķus uz deguniem.
Pēterītis nosit pīles uu paņem riņķus. Iznāk vecene. Riņķi iz-

vākti. Vecene priecājas, ka jau divus darbus izdarījis, varbūt, iz-

darīšot arī trešo. Nu vecene ieved Pēterīti kambarī, lai minot,

kura ir ķēniņa meita. Bet Pēterītis palaiž bites vaļā. Bites sāk

kost, ķēniņa meita, nevarēdama ciest, sāk kustināties, bet velni

gul vienā gulēšanā vien, jo velniem nesāp, viņus nekož. lenāk

vecene. Pēteris rāda uz vidējo, un patiesi tā ir ķēniņa meita. Pē-

terītis paliek par ķēniņu un dzīvo šodien, ja nav miris.

6. A. 554. Skolniece M. īgnāte Nicā. K. Lielo'zola kr.

Vienam tēvam bijuši divi dēli: Miķelītis un Andriķis.
Pie viena ķēniņa dzievājuši velni, un pašam ķēniņam bijusi

skaista meita. Ķēniņš izsludinājis, kas viņa meitu varēšot iz-

šķirt no velniem, tas varēšot viņu apprecēt. Abi tēva dēli ari

gājuši precībās. Tēvs Andriķim nopircis tirgū varenu zirgu un

Andriķis jau aizjāj, bet Miķelīti tēvs negrib labprāt laist. Miķe-
lītis tomēr pajem savu maizi un krātiņā bites un aiziet vienkārši

gar mežmalu.

Andriķis piejāj pie vienām durvīm, iznāk veca vecenīte un

saka, kā tik vieglas tās lietas nemaz neesot. Andriķis atteicis:

~Kas ko nevarēt!"

Vecenīte izber linsēklas, lai Andriķis salasa. Lasījis gan,
bet drīz apnicis un klauvējis pie durvim vecenei, ka jau salasījis.
Vecene iznākusi, iesviež dīķī riņķi, lai nu šis izvelkot. Andriķis
tik samaisījis ar sklandu ūdeni, nekā neizvācis. Nu vecene dod,
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lai šis minot, kura esot īstā meita. Tur bijuši diyi_ velni un

viena meita. Andriķis parādījis uz velnu. Uzminētā meita nu

pārvērtusies par velnu, kas sācis dzīties Andriķim pakal.

Miķelītis arī nonācis pie vecenītes, kas to pabaidījusi. Bet

šis sacīja: tā būšot, kā būšot.

Vecenīte izbērusi liensēklu blodiou. Miķelītis salasījis tikai

tos lielumus, bet tad ieraudzījis skudru pūli un aicinājis skudres

palīgā.' Skudres salasījušas visas sēklas. lenākusi vecenīte un

redzējusi, ka sēklas salasītas, un bijusi priecīga. Tad vecenīte

iesvēdusi riņķi dīķī. Miķelītis ieraudzījis pīles peldot un saucis

tās palīgā. Viņš sametis pīiēm maizes kumosus dīķī. Pīles snie-

gušās pēc maizes un viena pīle uzmaukusies sev riņķi. Miķelī-
tis pasaucis pīli malā un noņēmis tai riņķi. Iznākusi vecenīte un

redz, ka riņķis ari ir rokā. Nu viņa laižot meitas minēt. Mi-

ķelītis palaiž savas bites, jo velnam bites nekožot. Ķēniņa mei-

tai citas bites iekodušas un tā sākusi kustēties. Tā nu šis uz-

minējis īsto meitu. Pēc neilga laika Miķelītis apprecējis ķēniņa

meitu un palicis pats par ķēniņu, bet Andriķi velns iedzinis tumšā

kambarī, kur tas vēl šodien maisoties.

7. A. 554. A. Bilenšteins J aun-Auce. LP. VI, 645 (123,1).

Divi brāļi — tas viens bijis gudrs, tas otrs muļķis — tie

gājuši pa ceļu. Kā nu krusta ceļš, tā izšķīrušies: gudrais aizgā-
jis pa labu roku, muļķis pa kreisu. Tas gudrais aizgājis uz ķē-

niņa pili un tur palicis pa uzraugu; tas muļķis akai iegājis lielā

mežā un tur maldījies kādas trīs dienas un gribējis dikti ēst. Tā

atradis skudru pūzni un gribējis tās skudras ēst. Tās skudras

lūgušās, lai neēd —ka kādureiz viņam bēdās palīdzēs. Tā viņš
neēdis vis un gājis tālāk un atradis ozolā bites, tās gribējis ēst.

Tās akai lūgušās, lai neēd — kādureiz bēdās palīdzēšot. Tās

akai neēdis vis un gājis tālāk un atradis kokā kraukļa ligzdu —

tos gribējis ēst. Lūdzies akai tas krauklis, lai neēd, ka kādureiz

bēdās palīdzēšot. Tā viņš gājis akai projām un beidzot izmal-

dījies no tā meža un uzgājis lielu, lielu placi un tur bijsi tā ķēniņa

pils.
Tā tas otrs brālis, šo skauzdams, apmelojis tam ķēniņam, ka

viņš esu solījies tādu riju izkult vienā naktī, ko tik visi ķēniņa
ļaudis varējši izkult. Tā nu tas ķēniņš licis tūliņ to otru nakti

šim Jādu riju izkult, ko visi viņa ļaudis tik varējši Izkult. Ka ne-

varēs, ta izgriezīs ādas no muguras. Šis nu, nabadziņš, raudot

un ieejot tai mežā. Tā tās skudras attekot, prasot: ..Ko tu

raudi?"

Ta viņš teicis: „Ka es neraudāšu? Ķēniņš man lika vienam

pašam tādu riju vienā naktī izkult, ko tik visi viņa ļaudis va-

rējši izkult."
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Nu viņas teikušas: „Neraudi vis, mes tev palīdzēsim!"

Kā nu nakts, tā sanākušas tās skudras un izčuminājšas grau-

dus no salmiem un aiznesušas katru savā vietā — un tā nu i ga-

tavs. Ta akai otru dien apmelojis tasļ otrs brālis šo pie tā

ķēniņa, ka šis solījies tādu baznīcu uztaisīt no vaska vien, ka

spīd un mirdz. Tā tas ķēniņš akai teicis, lai esot tā kā līdz rītam

gatava; ja ne, ta izdīrās ādas no muguras. Tā šis nu raudādams

akai iegāūs tai mežā. Tā tās bites pienākot un prasot: „Ko tu

raudi?"

Ta šis teicis: „Ka es neraudāšu, ka ķēniņš man liek līdz

rītam tādu baznīcu uztaisīt no vaska vien?"

Nu, tā viņas sakot: „Neraudi vis, mēs tev raudzīsim palī-
dzēt."

Un ta pa nakti saskrejšas tas bites: citas lipinajot, citas lai-

stot — un līdz rītam tāda baznīca gatava, ka_ skan vien.

Trešo dienu akai apmelojis — tas otrs brālis — šo, ka šis

solījies tādus pulksteņus pārvest, ko pa septiņām jūdzēm varot

dzirdēt. Tas ķēniņš liekot akai šim tādus dabūt; ja ne, tad

ādas no muguras izgriezīs. Tā šis ieejot akai tai mežā un nu

raudīt un uzeijot to kraukli. Tas krauklis prasot: „Kālab tu raudi?"

Šis teicis: „Kā es neraudāšu, ka ķēniņš man liek tādus pulk-

steņus dabūt, ko pa 7 jūdzēm var dzirdēt?"

Tā tas krauklis teicis: „Nebēdā vis nekā!" un iedevis vienā

rokā rīkstes, otrā galodiņu un liekot mutē ūdeni iesmelt un lai

ejot šim pakal! Tā eijot un eijot un aizeijot līdz elli. Kā nu tas

krauklis uzlaižoties uz tiem pulksteņiem un tur kņubinājoties un

tos gribot noraisīt — tā tanks! ieskanoties tas viens pulkstenis.
Tā tas velis sakot: „Eita, bērni, skataities, kas tur pie iem pulk-

steņiem dauzās!"

Šie paverot tās durvis un skatoties un teicot: „Tā jau tā

lielā muša tur uzlaidusies virsū."

Kā krauklis noraisus tos pulksteņus un šie nu projām skrei-

jot, tas veilils izšāvies no gultas šiem pakal. Un dzenoties no dze-

noties un kā nu gandrīz esus tam krauklim pie astes, tā šis liekot

to rīkšu sauju mest zemē un tā tur izaugot liels mežs un tas velis

nu vai nevarot tikt pāri. Kamēr nu aizskreijot uz elli cirvim pa-

kal un nocērtot — šie jau lielu gabalu projām. Kā nu akai tas

vells_ esus tam krauklim pie astes, tā šis liekot to galodiņu mest

zemē un tā tur izceļoties liels akmiņa kalns. Kamēr velis aiz-

skrējis uz elli šķipelei pakal un kamēr kalnu tur norokus, tamēr

šie lielu gabalu projām. Kā nu akai velis krauklim gandrīz jau

pie astes, tā šis liekot to ūdeni laist no mutes laukā un tur gado-
ties liels ezers. Nu tas velis nevarot akai tikt pāri un šis un gri-
bot izlakt un lokot un lokot, kamēr pārsprādzis lakdams.
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Šie pārnesot tos pulksteņus mājā un uzkarot un tas ķēniņš
aizbraucot 7 jūdzes un varot tāpat dzirdēt, kā ka tie pulksteņi

tepat būtu. Nu šis akai apmelojis to gudro brāli un teicis, ka

esot solījies tos divi bērzus, kas tur muižas placī, a dulliem vien

nodullot. Šim nu nav neviena palīga un vēl nebijis ne to mizu

apduļļojis, ka jau palikuši jēli krumsli un nevarējis vai. Tā tas

ķēniņš licis šim ādu no muguras izdīrāt un to muļķi iecēlis viņa
vietā pa uzraugu.

Piezīme. Lielvārdē, Ausekļa uzrakstītā variantā teikts, ka ķēniņš licis vienā

nakti muļķītim visu savu naudu no pagraba istabā sanest. Tad krauklis atnesis zelta

olu un licis, lai muļķītis uzliek olu uz galvas un sitot ar plauksti, tad ola pāršķt-
dīšot un tur izbiršot tik daudz naudas, ka pilna istaba. Tā noticis. L. P.

8. A. 554. J. Bankins i s un tas", 11, 1875, 9.

Reiz dzīvoja trīs brāli, no kuriem divi bija gudri, trešais

dumjš. Tēvs, viņiem jau maziņiem bija nomiris un šos atstājis

bāriņus un sveša kunga klausītājus; protams, ka šie tika izkai-

sīti, cits šurpu, cits turpu, bet pēc kāda laika tie reižu visi trīs

satikās atkal kopā, mežā malku cērtot.

Tie, kā jau nu brāli, sametās kopā ēst un pie vienas uguns

sildīties. Bet gudrajiem jau sen bija ierobs uz dumjo, tāpēc _ka
šis, reižu pie mežsarga par puisi būdams, kad tam arī reizām

mežs bija jāapskata, vecākajam brālam bija noķīlājis zirgu un

ciri. Gudrie brāli tagad, pret viņu atriebdamies, izēda dumjā
cibu papriekšu, un tad izzobodami uz viņu sacīja: „Ed nu, ko

gribi, mēs vairs ar tevi kopā neēdīsim!"

Dumjais brālis, nedrīkstēdams iet uz māju, zinādams, ka saim-

nieks nikns cilvēks to bez maizes dzīs atpakaļ uz mežu, sajozies
vēderu cirta neēdis. Pēdīgi, nevarēdams vairs izciest, gāja pie
saviem brāļiem un lūdzās kādu kumosiņu ko ēst, bet šie, ciet-

sirdīgi būdami, rādīja uz bitēm, kas bija caurā ozolā. Kā jau
daždien' dumeķi visu dara, ko tiem saka un māca, tā arī šis stājas

pie ozola un sāka cirst. Par lielu brīnumu un nepatikšanu gudra-

jiem bites vis nesāka kost dumjo, bet lūgties, solīdamās tam kaut

kādā citā reizā laba darīt, kādēļ viņš palika mierā. Bet gudrie

brāli tam arī tagad nedeva maizes, un tam sacīja: „Kad tu neesi

ēdis, ko mēs tev devām, tad citu mēs tev arī nedosim."

Zināms, neēdis cilvēks jau nespēj savu noliktu darbu pastrā-
dāt. Saimnieks nāca mežā, apskatījies prasīja gudrajiem, ko tad

dumjais esot darījis? Šie savu brāli iznerrodami, atteica saim-

niekam: „Viņš pūlējās ar baznīcas būvēšanu, ko tas arī smuki

iztaisīja, bet tad atkal to nojauca. Kad mēs prasījām, kādēļ tas

tā dara. tad viņš atbildēja, kā te mežā arī baznīcas vajagot."
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Saimnieks to dzirdēdams, lika dumjajam uztaisīt tādu pašu

mājā. Dumjais nu staigāja caurām dienām un naktim bēdādamies

un raudādams, kamēr tas reiz ieraudzīja bišu pulku skrienam;
tās viņu tādu bēdīgu redzot, prasa kas tam kait. Šis nu izsūdzēja

tām visas savas bēdas, bet bites no saviem vaskiem iztaisīja

vienā pašā stundā gatavu baznīcu. Saimnieks par to bija gluži

priecīgs, un kad tam neviena bērna nebija, tad viņš to pieņēma

par savu mantinieku. Dumjais nu bija loti priecīgs un piedeva

prātīgajiem, ko tie pret viņu bija darījuši. Pēc sava maizes tēva

nāves tas palika par turīgu un bagātu saimnieku un bija visu

cienīts un godāts vīrs. Tas nu pieņēma savus brāļus pie sevis, un

tādēļ ka pats dumjš bija, atvēlēja tiem visu savu saimniecību.

9. A. 554. A. Gari-.luone no L. Želvas Jāsmuižas pag.

Latvju kultūras kr.

Kaidu reizi divi Pīteri sasarunuoja īt uz ķēniņu. Vīns Pīters

beja lels, ūtrs mozs. Jī leidza pajēmja kuli ar ēdīni un tū kuli

nesja možais Pīters. Jī īt, īt un jīm īsagrib ēst. Atsasāst. Lelais

Pīters ād, bet možajam nadūd un soka; „Pasaver. ekur skudres

taisa pyulini, aizej un apēd juos!"
Možais Pīters pīguoja pi skudrem un soka: „Skudrītes, es

jyusus ēsšu!"

„Naēd myusu, mes tev paleidzēsim bādu laikā!" atsoka

skudres.

Možais Pīters aizīt pi leluo Pītera un jī īt tuoluok. Možais

Pīters otkon par kules nesēju. It jī un otkon īsagrib ēst. Lelais

Pīters atsasāst un ād, bet možajam nadūd un soka: „Ej, ekur,

bites, apēd!"
Možais Pīters pīīt pi bitcm un soka: «Bitītes, es jyusus ēsšu!"

„Naēd myusu, mes tev byusim paleigā bādu laikā!"

Možais Pīters atstuoj bites un pūt pi leluo Pītera. Tys jau
paēdis un kuli dūd nest možajam Pīteram. Možais Pīters kules

najem un soka: „Kas ēdja, tys lai nas!"

Lelais saklīdzja, ka nest. Možais nas ari. It jī gobolu un

lelajam vēl īsagrib ēst. Atsasāst un ād. Možais ari prosa, bet

lelais Pīters soka: „Ej, ekur, upē zivis ryukalej [skraida] un

apēd!"
Možais Pīters pīīt pi zivim un soka: „Zivtiņas, es jyusus

ēsšu!"

„Need myusu, mes byusim tev paleigā badu laikā," soka
zivis.

Možais Pīters pīīt pi leluo Pītera un lyudzas ēst, bet lelais

atryuc: „Est un ēst, ni kod tu navari paēst! Lj un apēd ekur

bolūžus!"
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Možais Pīters īt p-i bolūžim uu soka: „Bolūdīši, es jvusus
ēsšu!"

„Naēd. myusu, mes byusitm tev paleigā bādu laikā," soka

bolūži.

Možais Pīters atguoja pi leluo Pītera. Lelais Pīters jau beja

paēdis. Jī īt un īīt pi ķēniņa. Ķēniņš vaicoj: „Kuo jyus atguojāt?"
Lelais Pīters soka, ka možais Pīters sacījis, ka šis varūt par

nakti iztaisīt baznīcu ar vvsaidim ducrgumim un daudz svecēm,
baznīca speidēšūt vīn. Ķēniņš pīsoka, ka leidz reitam baznīca

bvutu gotova, un paruodija vītu, kur baznīcu taisīt. Tad vēl ķē-

niņš pasoka, jo baznīcas par nakti naiztaisīšūt, tad golva nūst.

Atsasāst možais Pīters uz akmeņa un raud, kur jam iztaisīt par

nakti baznīcu? Te atskrīn skudres un bites.

„Kuo tu raudi?" prosa skudres ar bitēm. Pīters izstuosta

juom sovu nalaimi.

„Nabādoj, mes iztaisīsim!" atsoka skudres ar bitēm. Sku-

dres ķeras pi dorba un iztaisa baznīcu, bites pītaisa sveču.

Baznīca gotova. Reitā ķēniņš ar lelū Pīteri īt vārtās baznīcas

un redz, ka možais Pīters sovu dorbu izpildījis.

Tad lelais Pīters vēl maloj ķēniņam, ka možais Pīters jēmīs

par nakti pi ķēniņa pils izrakt azaru, tai ka byušūt pylns yudeņa

un zyvu. Ķēniņš līk možajam Pīteram ari azaru iztaisīt. Sēd

otkon Pīterīts un raud. Atskrīn zivis un prosa: „Kuo tu raudi?"

Pīterīts izstuosta zivim sovu nalaimi.

„Nu labi, mes iztaisīsim!" atsoka zivis.

Zivis izrūk azaru, pīlaiž yudeņa un pašas saskrin vydā.
Reitā ķēniņš īt pasavārtu dorba un atrūn, ka vyss padarīts, kai

sacīts.

Lelais Pīters vēl maloj, ka možais Pīters sūlējis apkuort ap
koklu dziernovu akmeni un puorskrīt par azaru. Pīterīts suoc

rauduot un soka: „Lai jis pats pyrmuok puorskrīn!"

„Tai, tai!" atbild ķēniņš.
Pakar lelajam Pīteram akmeni koklā un palaiž skrīt par

azaru. Bet tiķ leidz lelais Pīters spēra kuoju yudenī, kai ar vvsu

akmeni aizguoja dybynā.

Tagad ķēniņš līk možajam Pīteram puornest akmeni par

azaru. Pīterīts izprosa laika leidz reitam. Otkon sēd jis un raud.

Atskrīn bolūži un prosa: „Kuo tu raudi!"

Pīterīts izstuosta sovu nalaimi.

_„Ej apkuort azaram, bet akmeni puornessim mes!" soka

bolūži.

Pīterīts apguoja ap azaru, bet akmeni lūti lels pulks bolūžu

puornesja par azaru un nūlyka azara ūtrā pusē. Reitā ķēniņš
izīt pasavārtu un redz, ka dorbs izdarīts Tad ķēniņš mozū Pīteri

pajēmja pi sevis par dālu, bet lelais vēl tagad azarā gul.
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10. A. 554, Teicējs J. Baranovskis, Siljauu pag.

Beja divi Juri. Jī obadivēji beja skrauči un staiguoja pa laņ-
dim švudami. Vīnu saucja par lelū Juri, ūtru — par mozū Juri.

Vīnu reizi atguoja ziņa, kab jī ītu pi ķēniņa švutu. Obi Juri suoka

taisītīs ceļā. Lelais Jurs soka uz mozū Jura: „Vajag pajemt kū

ceļā īēst."

Možais Jurs soka: „Navajag nikuo jemt leidza, ēst nasagri-

bēs, koleidz nūīsim."

Lelais Jurs soka: „Jo tev nasagribēs, tad tu najem ēst, bet

es jemšu, par tū, ka ceļš gars."

Tai jī nūguoja. Kaidu laiku guojušim. lelais Jurs sāduos un

ād, bet mozojam Juram ari gribīs ēst, bet lelais Jurs nadūd.

Skrīn tur vīna skudrīte. Možais Jurs vaicoj: „Kur tu skrīsi, sku-

drīt, es tevi gyušu un ēsšu!"

„Na!" soka skudrīte, „tu mani naēd, es tev byušu lels pa-

leigs!"

Tai skudrīte nuskreja pa ceļu. Lelais Jurs paedja un īt uz

prīšku. Guoja, guoja un vēl sāduos un ād lelais Jurs, bet moža-

jam Juram nadūd. Gon jam gribīs ēst, bet nadūd. Tymā šaltī

skrīn vīna bitīte un možais Jurs soka: „Kur tu skrīsi. bitīt, es

tevi ēsšu!"

Bitīte atsoka možajam Juram: „Naēd manis, es tev byušu
lels paleigs!"

Tai bitīte nūskrīn pa ceļu, bet možais Jurs kai naēdis, tai

vēl īt uz prīšku naēdis ar lelū Juri. Guoja, guoja — leilais Jurs

sāduos un vēl ād, bet možajam Juram nadūd. Gon možajam Ju-

ram gribējuos ēst, bet nikuo jam nabeja. Lelais Jurs ād un na-

soka nikuo. Tūreiz skrīn vīns bolūds un možais Jurs soka: „Kur
tu skrīsi, bolūdi, es tevi ēsšu!"

Bet bolūds soka: „Tu manis naēd, es tev byušu lels pa-

leigs."
Tai boluds nuskrīn pa ceļu, bet lelais Jurs paad un īt vel

tuoluok. Možais ari īt leidza un napalīk pakaļā lelajam Juram.

Tikpat nūguoja leidz golam. Tyuleņ ķēniņš pījēma skraučus, pa-

baruoja, padzirdīja un devja dorbu, lai struodoj. Obadivi Juri

šiva, šiva — sasadusmuojas lelais Jurs un dūmoj: „Es kaut kū

samainošu ķēniņam par mozū Juri, lai ķēniņš padzan jū pa ceļu

un es palikšu te vīns pats."
Atīt ķēniņš. Lelais Jurs soka ķēniņam: „Zyni kū, možais

Jurs sacīja, ka šis par itū lelū azaru par vīnu nakti iztaisītu

tyltu!"
Tur aiz keniņa pils beja cīši lels un gars azars. Tūreiz ķē-

niņš soka možajam Juram: „Ka tu šū nakt nasataisīsi par tū

azaru tyltu, tad muns zūbyns, bet tova golva!"
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Lelais Jurs smejas un dūmoj: „Kur ta jis sataisīs taidu tyltu?"

Atguoja nakts, vysi nūguoja gulātu, bet možajam Juram mīgs
naīt. Kū jam darīt? Attaisīja jis ilūgu un raud. Tyuleņ atskrīn

skudrīte un soka: „Kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot, ka kēninš pasacīja sataisīt par itaidu

lelu azaru tyltu!"
Skudrīte soka: „Ej un gul mīrīgi, reitā tylts byus gotovs!"
Tūreiz Jurs nūguoja un gul mīrīgi, bet skudrīte sasaucja vy-

sas sovas muosas, kuras tik varēja struoduot, uu stuojuos pi
dorba. Reitā tylts beja gotovs. Tad ceļas Jurs un vysi nūguoja

vārtās tylta. tylts beja stypri nu dzelža sataisīts un navarēja
izlauzt nikai. Možais Jurs beja prīcīgs, ka jū kēninš uzteicja, bet

lelajam Juram tys napatyka un jis kai varēja, tai pyulējās, ka kū

vēl gryutuoku izdūmuot. Kad otkon kēninš atguoja, lelais Jurs

soka ķēniņam: „Zyni kū, mvusu možais Jurs sadūmuoja, ka jis

bej vars par vīnu nakti sataisīt nu voska baznīcu!"

„Nu labi!" kēninš soka, „kab šūnakt byutu sataisīta baznīca

nu voska, bet jo nabyus sataisīta, tad byus slykti!"
Kad atguoja vokors, vysi nūguoja gulātu, bet možais Jurs

navar gulēt, jis atsasēdīs uz lūga raud. Te kur bejuse nabejuse —

bitīte kluot un prosa: „Kuo tu raudi?"

Možais Jurs soka: „Kai man narauduot, kū lai es tagad doru,

nu kuo lai es sataisu voska baznīcu?"

Tad bitīte soka možajam Juram: „Ej un guļ mīrīgi, reitā

baznīca byus gotova!"

Tyulen Jurs atsagula un guļ mīrīgi, bet bitīte sasaucja cytas
bites paleigā un suoka struoduot un nu voska taisīt baznīcu.

Leidz dīnai baznīca beja gotova. Reitā, kad ceļas vysi, veras,

ka pret saulīti uz kalniņa tai i speid voska baznīca un ir lūti
smuka. Lelajam Juram dusmes, ka možais Jurs varēja sataisīt

taidu baznīcu nu voska, bet možais Jurs taids prīcīgs, ka ķēniņš

pasacīja: „Byus par vysu tev samoksuots!"

Nu labi, kū tad lelajam Juram īdūmuot taidu, kā možais Jurs

navarātu padarīt un ka mozū Juri beigt? Dūmuoja, dūmuoja le-

lais Jurs un golā sadūmuoja: „Lai tik atīt ķēniņš!"
Atīt ari ķēniņš un lelais Jurs soka: „Zyni kū, myusu možais

Jurs sadūmuoja, kab šam ķēniņš atļautu ar sovu meitu puorgtilēt,
tad šam byutu zalta bārns!"

„Nu labi!" soka ķēniņš, „es atjaušu puorgulēt ar sovu meitu,
tikai kad tev byus zalta bārns!"

Atguoja vokors! Vysi nūguoja gulātu, bet možajam Juram

pataisīja kambarī vītu gulēt ar ķēniņa meitu. Atsagula un gul

ķēniņa meita, bet možais Jurs naīt gulātu, sāduos pi lūga, sēd,

nazyna kū darīt un suoka rauduot. Atskrēja bolūds un soka: „Kuo

tu raudi? Pasoki man! Varbvut, es ņaleidzēšu?"
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Tad soka možais Jurs: „Man pasacīja gulēt ar ķēniņa meitu

un ka zalta bārns bvutu!"

Tad bolūds soka: „Ej un gul mīrīgi, bet zalta bārns byus!"
Tad možais Jurs atsagula pi ķēniņa meitas un gul, bet na-

var aizmigt un gaida, kad bolūds atness zalta bārnu. Par ni cik

lelu laiku atnas bolūds zalta bārnu un pa lūgu īsvīž taišņi jaunuo

puorīša vydā. Tad možais Jurs palyka prīcīgs un gul. leidz rei-

tam. Reitā vysi ceļas un dūmoj: „Kas tī ir ar mozū Juri? Vai

ir zalta bārns, vai nava?"

Tad ceļas možais Jurs un ķēniņa meita un jīm ir taids smuks

zalta bārns! Tad ķēniņš sataisīja zalta bārnam kristobas un nū-

dzēra. Tad možais Jurs sasalaiiluoja ar ķēniņa meitu un laimīgi

dzeivuoja, un jam beja zalta bārns, bet lelū Juri možais Jurs par

taidom runošonom pastatīja par cyuku gontt un jis leidz šovam

vacumam cyukas ganīja pi mozuo Jura.

11. A. 554 Skolnieks J. Kiulenī k s Latgalē. N. Ranc ān a kr.

Skrūderu saimnīks un zelle obi guojuši-uz ķēniņu šeut drēbu.

Cejš bejs gars un tai jī taisējušīs ceļā, pītaisījuši kūlis ēdīna, un

daudzi kuo cyta.

Jī laižās ceļā, īt, īt — pīkeust un daīt ādamais laiks, jau ēst

labi īsagribēj's. Pītera saimnīks soka: „Pīter, dūd man kuli!"

Zelle padūd kuli un saiminīks ād's, bet Pīters vēris. Saiminīks

soka: „Pīter, ej ēd skudres!"

Tai Pīters pajēmis skudri un gribēj's jau ēst, bet skudre suo-

kuse prasītīs: „Pītereit, naēd! Kaids tev byus lobums? Es tev

kaut kod paleidzēšu."
Tai Pīters i paklausa skudris un naēd's atīt da saiminīka.

Saiminīks vaicoj, voi jau paēd's. Napaēd's— skudre suokuse

prasītīs — napaēd's. Un tai obi skrūderi īt tuoluok sovu ceļu
un Pīteram gribējis cīši ēst. Šī īt vys tuoluok, daīt vēl ādamais

laiks. Tai pat saiminīks sāstas ēst un pats ād, bet šovam zellei

nadūd. Zelle rauž, bet saimnīks soka:

„Ej da dzeņam, sagiun un apēd."
Pīters aizīt, nūgiun dzeni un grib jau ēst, bet dzen s suok

prasītīs: „Leudzams, Pītereit, naēd. Es kūku pīēd's, asu kūds. Es

kaut kod tev paleidzēšu."
Tai Pīters atīt rauduodams atpokal un saimnīks vaicoj's:

..Voi jau paēd's?"

Napaēd's — dzen s suoc's prasītīs un šys jū palaid's valī.
Tai obi skrūderi sasataisējuši un guojūši vēl tuoļuok, bet Pīteram

tai gribējis ēst, ka jau tikkū varēj's paīt. Tai šī guojuši, jau da-

guojis pušdīnu laiks. Saiminīks pajēm's kuli un āds, bet zellei
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nadev's nikuo. Zelle kai suocs rauduot, tai saiminīks soka: „Ej

apēd biteiti, i nasagribēškis ēst."

Tai zelle aizīt bitis maklātu, atrad's, nūgiv's un jau grib ēst,
bet biteite suokuse Hugtīs: „Es kaut kod tev paleidzēšu, pamet
mani dzeivu."

Tai Pīters atguoj's da šovam saimnīkam. Tūļai saiminīks

soka: „Voi jau paēd's?"

Napaēd's. Jī īdami nūīt da kēneņam. Kēneņš teulen šīm dūd

ēst un zynuoms, ka zelle jau garži paēdis. Tai šī paāduši dūdas

pi dorba. Vjāl jīm na gona tuo dorba saiminīks izdūmoi sovas

blēdeibas. Tai reitā saiminīks stuosta kēneņam, ka Pīters, šuo

zelle, sacēj's, ka jis vor izkult vysu labību un sabērt maisus.

Kēneņš soka Pīteram: „Kū apsajēmīs, juodora. Ka napadareisi,
tod tova golva, muns zūbyns."

Tai Pīters rauduodams vokorā dūdas da rejai. Atskrīn bitis

un soka: „Pītereit, bruolīt, tikai ej gulātu un naraudi! Mes izla-

setsim vvsus greudus."
Tai Pīters aizīt un gul. Reitā cēlās un aizīt pasavārtu, ka

jau izkults. Tai na par garu laiku i ķēniņš kfluotu — īsavēr's soka;

„Lobi!"
Tai utra vokora saiminīks otkon soka ķēniņam: „Muns pui-

sis vīnā naktī apsajēm's škierstu izkalt."

Kēneņš soka: „Nu, Pīter, tu apsajēmīs šķierstu izkalt."

Pīters soka, ka šys naapsajēm's, bet kēneņš soka, ka napa-

dorīškis, tod tova golva, šuo zūbyns. Tai Pīters rauduodams īt

da dorbam un suocs sovu dorbu. Na par garu laiku dzeņi pīskrīn
uin soka Pīteram: „Ej bruolīt, tikai gultīs, a mes da reitam iz-

kalskūsim!"

Dzeņi jamās pi dorba un kal — na par garu laiku škiersts ir

gotovs. Reitā Pīters aizīt pasavērtīs, ka šķiersts jau gotovs.
Na par garu laiku atīt kēneņš un soka vēl: „Tu Pīter, esi gudrs
veirs."

Pīters da vokoranu mīreigs, bet pi vokora vēl saiminīks soka

uz kēneņa: „Muns puis's vēl jēmls iztaisīt voska baznīcu un

voska tyltu par jeuru steuri da solai."

Tai kēneņš ataicynoj Pīteri un vaicoj: „Nu, Pīter, kū tu ap-

sajēm's padarīt, tū tagad padari!"

Pīters gon soka, ka šys rmapsajērnīs, bet kēneņš soka ka šam

saiminīks teicis.

Pīters rauduodams aizīt uz jeurmolu. Cytu dorbu varēj's

dareit, bet ituo navar pavysam. Na par garu laiku bitis kluotu

un soka: „Pīter, ej da sātai, a mes da reitam sataiseisim."

Pīters likās gulēt, reitā cēlās un aizīt pasavārt, pasaver un

radz, ka vyss gotovs, i baznīca, i baznīcas kungs misi tur, i par
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jeuras steuri ir tylts. Na par garu laiku i kēneņš kluot dumuo-

dams, ka Pīters baznīcas naiztaisēja, bet radz, ka gotova.

Kēneņš atīt ar Pīteri uz kēneņa pakojom, Pīters soka, ka juo
saimnīks sacējis, ka jis puorbrauks par jeuras steuri ar dzier-

novu pusi. Ķēniņš pasauce saiminīku un soka: „Tavs zelle i tik

daudz lobuma padarēj's, —
a tev koč puorbraukt ar dziernavu

pusi pasavyzynuot."
Tai laivā īstota dziernavu pusi un īsādynoj Pītera saiminīku.

Pīters un kēneņš vērās, kas nu beus, tai Pītera saiminīks kai sāst

tai ībrauc jeuruos, tikai nūburbuloj vīn, bet Pīters zelle neu palīk

pī kēneņa par līlu veiru.

12. A. 554. Augusts Mednis, Gulbene. LP. VI, 861 (130,4).

Vienam tēvam trīs dēli. Un pēc tēva nāves dēli izšķīrās

katrs uz savu pusļ. Bet pa kādam laikam jaunākais griezās at-

pakaļ un atrada tēva vecajā mājiņā neizpērkamu naudas maku.

Tur arvienu naudas bija — cik izpirka, tik atkal ieradās. Un tad

nu dēls nopirka tirgū lepnu karieti, 4 zirgus un aizbrauca uz ķē-

niņa meitu precībās. Bet guļot ķēniņa meita atņēma dēlam nau-

das maku un nolika kautkādu tai vietā. Rītā dēls piecēlās, at-

rada, kas noticis, un noskumis aizgāja projām.

Gāja, gāja — atrada vecu ragu un sāka pūst. Kā sāka pūst —

pieskrēja velni: ko gribot? Lai dabūjot karieti ar 4 zirgiem!

Labi, tūliņ bija klāt. Nu dēls aizbrauca otrreiz uz ķēniņa meitu

precībās. Bet guļot ķēniņa meita atņēma dēlam pūšamo ragu un

nolika neīstu tai vietā. Rītā dēls piecēlās, atrada, kas noticis, un

noskumis aizgāja projām.

Gāja, gāja — atrada vecu jostu, ja to apjoza — palika nesa-

redzams. Nu dēls aizgāja par nesaredzamu uz ķēniņa pili, iz-

ņēma savus atņemtos 8 zirgus un karietes no ķēniņa stalla, ap-

meta līkumu un tad iebrauca ķēniņa pagalmā trešreiz ķēniņa
meitu precēt. Bet guļot ķēniņa meita paņēma dēla jostu un iz-

grūda pašu pa durvim.

Dēls aizgāja bēdīgs. Gāja, gāja — gadījās mežs. legāja

mežā, satika lāci, kraukli un odu; tie ķildojās medījuma labad un

lūdza dēlu, lai izšķirot ķildu. Dēls atteica: „Kas te nu ko iz-

šķirt? Ko katrs ēd, tas katram piederas. Tev, lāci, medījuma

miesa, tu ēd miesu; tev, od, asinis, tu zīd asinis; tev, kraukli,

iekšas, tu knābā iekšas."

Tāds spriedums visiem trim patika loti. Viņi par to labumu

atdošot katrs no sava auguma vienu spalviņu; ja viņam kādreiz

ievajagoties palikt par lāci, lai apslapinot mazliet lāča spalviņu —

tūdaļ palikšot par lāci, un tāpat arī lai darot ar kraukļa un oda
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spalviņām. Labi. Nu — ko nu? Nu bija dēls virā atkal. Un tā

viņš tūliņ apslapināja kraukļa spalvu, palika par kraukli, pacēlās
spārnos un aizlaidās pie ķēniņa meitas loga ar savām melnām

spalvām lepoties.
Ķēniņa meitai melnais putns brlnum iepatikās; viņa atvēra

logu un iekrāpa ar gardiem kumosiem kraukli istabā.

Bet naktī krauklis palika par lāci un iesāka ķēniņa meitu

žņaugt. Ķēniņa meita izbailēs aicināja tēvu. lenāca tēvs — nav

neviena lāča: lācis nu bija palicis par odu un paslēpies ķēniņa
meitas drānās. Tēvs izskatījās, izskatījās — aizgāja atkal. Bet

līdz labi aizgājis — ods palika par lāci un nu žņaudza atkal ķē-

niņa meitu. Tagad ieskrēja tēvs un, Dievu minēdams, sacīja tā:

„Esi kas būdams, bet rādies manām acim, lai zinu, kas manu

meitu žņaudzis. Ja būsi cienīgs manu meitu apņemt, tad dabūsi

viņu, bet nežņaudz!"
Labi. Līdz vecais ķēniņš to bija izteicis, ods palika par dēlu

un bildināja ķēniņa meitu turpat uz pēdām pa ceturtam lāgam.

Ķēniņš tad neliedza arī vairs. Un nu bija kāzas lepnas, lep-
nas kāzas kā jau ķēniņiem.

1)3. A. 564. M. šiliņa Slampeniekos, A. Bllenš te m a kr.

LP. VI, 653 (123, 14).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs vi-

ņus izraidījis, lai ietot maizi pelnīt. Gudriem devis katram ku-

kuli maizes ceļā līdz, muļķim puskukuli. Par to muļķis gājis rau-

dādams gudriem pakal, jo šie negribējuši kopā iet. Tad gudriem

brāļiem nākuši pretim dažādi zvēri, putni un lūgušies ēst; gudrie
atteikuši: „Lūdz tam, kas tur pakal lien! Tam maizes diezgan,
mums nekā nav!"

Zvēri un putni palūguši muļķītim, tas viņiem visu savu pus-

kukuli atdevis. Par to zvēri un putni patencinādami teikuši:

JBēdās mēs tev palīdzēsim!"

Gājuši, gājuši — aizgājuši vienā muižā un salīguši pilī ar

kungu: gudrie par kunga mediniekiem, muļķītis par rijkuri. Bet

muļķītis bijis pārliekam godīgs un paklausīgs, visi viņu tādēļ

iemīlējuši. Tas gudriem brāļiem skaudis, ka tā mīl šo. Tie satei-

kuši kungam, ka muļķītis lielījies veselu riju viens pats pa nakti

izkult. Kungs pavēlējis, lai to dara. Nu muļķītis dikti noskumis,
sēdējis rijā un raudājis. Te sanākuši zvēri un putni palīgā. Vilks

un lācis, abi stiprinieki, gājuši rullī, putni lasījuši graudiņus ārā,

lapsa ar kuplo asti saslaucījusi graudus čupā. Kad gaisma aususi,

muļķītis riju jau bijis izkūlis.

Nu gudrie vēl niknāki bijuši — sateikuši kungam, ka muļķis

solījies pa vienu nakti vasku pili uzcelt ar zelta gaili galā. Kungs
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teicis: lai gādājot pili! ja nē — galvu nocirtīšot; bet ja uzcelšot,
atdošot savu meitu par sievu. Muļķītis nezinājis, ko iesākt. Va-

karā apsēdies uz akmeni un raudājis. Te zvēri un putni klāt un

sākuši strādāt. Vilks un lācis vēluši akmiņus pamatam, bites

nesušas vasku klāt, lapsa un putni mūrējuši — gaismiņā pils ga-

tava.

Bet nu vēl zelta gailis — kur to ņemt? Te vanags uz elli

prom velnam gaili zagt. Nogrābis zelta gaili, pārnesis un uzcēlis

vasku pils galā. Saulīte lēkusi, gailis sācis dziedāt un velnam no

gaiļa dziesmas bijis jāskrien uz elli atpakaļ. Kungs skatījies pa

logu — redzējis: vasku pils mirdzējusi rīta saulē un zelta gailis
spiguļojis galā.

Nu muļķītis dabūja kunga meitu. Uz kāzām muļķītis sacījis

kungam, ka gudrie brāļi lielījušies veco ozolu ar plaukstim no-

cirst. Licis tiem to darīt. Bet ozols bijis pārliekam izkaltis, jo
zibins vienreiz tur iespēris un miza bijusi pavisam cieta, krum-

slaiņa. Gudrie sākuši cirst ar plaukstim, tikām cirtuši, kamēr

nemaz vairs rokas nav manījuši - - nenocirtuši. Nu visi tos iz-

smējuši un kungs tos aizdzinis.

14. A. 554. Celmu Anna, Misā. LP. VII, 11. 25, 7, 1.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs

viņus sūtīja maizi mangot un iedeva katram kulīti. Gudrie savas

kulītes paņēma, bet mulķais neņēma. Kad nu gudrie ēda maizi,

muļķais piegāja klāt: „Dodiet man arī ēst!"

Brāļi atteica: „Ej, tur mežā ir bites, ēd tās!"

Kad muļķis aizgāja, bites viņu lūdzās: „Neēd vis mūs, grūtā
dienā palīdzēsim!"

Otrā dienā brāļi raidīja muļķi skudras ēst. Skudras lūdzās:

„Need vis mus, grūtā dienā palīdzēsim!"

Trešā dienā brāļi raidīja uz mežu kokā vanagam bērnus ēst.

Vanadzēni lūdzās: „Neēd vis mūs, grūtā dienā palīdzēsim!"

Pēc tam mulkais pārgāja mājā, prasīja tēvam darbu. Gudrie

iemuldēja vecajam, muļķītis esot lielījies vaska baznīcu uzcelt.

Tevs noteica muļķītim, ka baznīca tūdaļ ceļama. Nu mulķais

aizgāja uz mežu un raudāja, raudāja. Atskrēja bites: kādēļ
raudot?

„Kā neraudāšu? Man jāceļ vaska baznīca."

«Neraudi vis, uzcelsim gan."
Tad bites šuva šūdamas un rīta agrumā baznīca gatava.

Tevs brīnījās; bet mulķīts prasīja citu darbu. Nu gudrie iemul-

dēja, muļķītis esot nolielījies visu tēva labību vienā metienā iz-

kult. Tevs noteica, ka nākamu nakti labība izkulama. Nu muļ-
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ķis raudāja un raudāja. Atlīda skudras lēveņu lēveņiem.: kam

raudot? Tā un tā — viss vienā naktī nokujams.

«Neraudi vis, nokulsim gan."
Tad skudras vilka un kūla, vilka un kūla — gaismiņā me-

tiens gatavs. Tēvs atkal brīnījās, bet muļķītis prasīja citu darbu.

Gudrie brāļi atkal iemuldēja, ka muļķītis esot nolielījies vaska

baznīcai vēl zelta gaili torņa galā uzcelt. Tēvam tas īsti pa prā-
tam: lai ceļot tūdaliņ! Nogāja muļķītis pie baznīcas un raudāja
atkal. Atlaidās vanadzēni: kam jel raudot?

«Zelta gailis torņa galā ceļams, kas to lai izdara?"

«Neraudi vis, mūsu tētiņš pārnesis tevi viņpus upes pie vel-

niem, tur gaili dabūsi."

Saņēma lielais vanags muļķīti pa muguru, aiznesa viņpus

upes pie velniem, iegādāja zelta gaili ,pārnesa muļķīti itin drīzi

atpakaļ, uzsprauda gaili torņa galā un izlīdzēja atkal muļķim!
Rītā tēvs brīnās un brīnās, muļķīti vai debesīs celdams, bet gu-

driem dēliem teica: «Nu izdariet jel jūs arī kādu darbu! Noba-

dait šo ozolu ar galvu!"

Badīja, badīja gudrie brāli atspērušies — atbadījās par daudz

un nomira.

15. A. 554» Porīteru Pēteris, Vietalvas Odzienas Dane-

peltē. Jkr. V, 116, (76.) LP. VII, 11, 25, 7. 2.

Reiz brauca trīs brāli uz Rīgu: divi gudri, trešais muļķis.
Katram bija kulīte iedota pārtikai. Ceļā izēda muļķa kulīti visi

kopā. Kad gudrie brāli ēda no savām kulītēm, tad muļķis ari

gāja, bet gudrie viņu nelaida un teica, lai ēdot skudres. Muļķis

gāja pie skudrēm, bet skudres lūdzās, lai viņas neēdot: viņas bēdu

dienā tam atpalīdzēšot. Muļķis arī neēda viņas.

Otru reizi, kad gudrie ēda, muļķis arī gāja ēst; bet gudrie

viņu raidīja uz bitēm, lai ēdot tās. Bites lūdzās, lai šās neēdot:

tās viņam palīdzēšot bēdu dienā. Muļķis paklausīja bišu lūgumu.

Viņi nu brauca tālāk, ēda trešo reizi. Muļķis gāja atkal pie

viņiem ēst. Nu brāli rādīja viņam vārnu, teikdami, lai to ēdot;
bet _vārna_lūdzās, lai viņu neēdot, lai viņu atstājot dzīvu: šī pa-

līdzēšot bēdu dienā.

Brāli iebrauca Rīgā un gribēja muļķi tur atstāt, lai varētu

viņa skaisto zirgu dabūt. Viņi iebēra pūru linsēklu pelnos un

pavēlēja muļķim tās izlasīt. Muļķis sāka raudāt. Pienāca skudres

un nebija viens, divi, ka linsēklas bija izlasītas.

Nu gudrie teica, lai iztaisot vasku baznīcu. Muļķis nogāja
no šiem un sāka raudāt. Te pienāca bitītes un sāka baznīcu taisīt.

Baznīca bija gatava, bet nebija gaiļa. Te atkal vārna izpalīdzēja.
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Viņa noskrēja uz jūru, kur velns mazgāja zelta gaili, bet bija aiz-

mirsis ziepes. Kamēr velns aizgāja pēc ziepēm, tamēr vārna

saķēra gaili un sāka bēgt. Tomēr velns pamanīja, ka gaiļa nav;

nu tik tas sāka pakal dzīties. Nebija vairs tālu un vārnu jau velns

bija gandrīz sasniedzis —te vārna nosvieda susekli. Tas pār-
vērtās par biezu mežu. Kamēr velns dabūja cirvi un izcirta ceļu,
tikām bija vārna atkal lielā gabalā. Velns jau bļja gandrīz klāt,
kad vārna uzlika gaili uz baznīcas torņa. Gailis nu sāka dziedāt

un velns pazuda. Muļķis aizbrauca līdz ar gudrajiem uz mājām.

16. A. 554. Skolniece M. Spuntele no L. Dānenieces Nīcā.

K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija divi dēli; viens gudrs, otrs muļķis. Kādu

dienu tēvs teicis dēliem, ka viņš šos vairs nevarot klāt turēt, lai

ejot abi paši maizi pelnīt. Kad nu dēli jau taisījās ceļā, tad tēvs

tikai gudrajam iedeva ceļa kuli, lai tas tad gādātu arī par muļķīti.

Abi dēli nu izgāja kopā un kad jau bija labu laiku gājuši, tad

muļķis prasīja gudrajam, lai dodot šim ēst. Vecākais brālis at-

bild: «Maize man vien dota, ēd tu skudres!"

Jaunākais brālis aiziet pie skudru pūla un grib jau to postīt,
bet skudres lūdzas: «Neposti vis mūsu, gan mēs tev kādreiz pa-

līdzēsim!"

Jaunākais brālis pārnāk neēdis pie vecākā un tā nu abi iet

atkal tālāk. Pēc kāda laika muļķītis prasa atkal gudrajam, lai

dodot šim maizi. Gudrais nedod vis maizi, bet tik pasaka: „Ed
tu bites!"

Jaunākais brālis arī aiziet pie bitēm un grib jau tas postīt, bet

bites lūdzas: «Neposti vis mūsu gan mēs tev kādreiz palīdzēsim!"

Tā muļķītis pārnāk atkal neēdis pie gudrā brāļa un iet ar to

kopā tālāk. Tā iedami, viņi nonāk pie vienas lielas, skaistas pils,
ieiet tur iekšā un prasa darbu. Bagātais pilskungs pieņem arī

abus brāļus par strādniekiem. Gudrais brālis iestāsta pilskungam,
ka šā brālis varot vienā pašā naktī uzcelt divdesmit stāvu namu.

Pilskungs tūliņ izmeklē vietu, kur jāceļ jaunā pils, un pavēl jau-

najam, lai stājas pie darba. Šis gan grib liegties un runāt pretī,
bet kungs nemaz neklausās.

Muļķītis apsēžas uz akmeni un sāk raudāt. Nu saskrien liela

pulka skudru un bišu, sāk strādāt un rītā līdz gaismai pils jau ga-

tava. Pilskungs ir par to ļoti priecīgs un nevar vien jaunāko
brāli noslavēt. Vecākajam brālim tas nemaz nepatīk un viņš
atkal iestāsta kungam, ka šā brālis varot vienā pašā naktī izkult

tūkstoš pūru labības. Pilskungs arī tūliņ pavēl jaunākajam brā-

lim visu to izpildīt.
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Muļķītis atkal sēž uu raud. Saskrien skudres un bites, nes

graudiņu pēc graudiņa un rītā tūkstots pūru jau izkults. Pils-

kungs nu pieņem jaunāko brāli par savu dēlu, bet gudriniekam

jāpaliek par strādnieku.

17. A. 554. Līna Danenīca, Rumbas gala Sp un teļos.

Vienam tēvam bijuši divi dēli un viņš teicis, ka šos pie sevis

neturēšot, lai viņi abi divi ejot maizi pelnīt. Tēvs iedevis tam

gudrajam dēlam maizi, un tā viņi abi divi aizgājuši. Muļķim ceļā

iegribējies ēst, bet gudrais tam nekā nedevis un teicis, lai viņš
ēdot skudres. Muļķītis nu gājis postīt skudres, bet tās lūgušās,
lai viņas nepostot, ka viņas šim kādreiz palīdzēšot. Viņš arī at-

stājis skudres mierā un tā gājuši atkal abi tālāk.

Pēc kāda brīža muļķītis atkal prasījis gudrajam, lai dodot

viņam ēst, bet gudrais teicis: „Ej, ēd bites!"

Muļķītis nu arī gāja pie bitēm, bet bitītes lūgušās, ka viņas
šim kādreiz palīdzēšot. Viņš arī neaizticis bites un tā gājuši abi

tālāk. leraudzījuši lielu pili, gājuši tur iekšā un lūguši, lai dodot

viņiem darbu.

Gudrais teicis saimniekam, ka muļķis varot uztaisīt vienā

naktī divdesmit stāvu namu. Saimnieks arī liek šim taisīt, bet

muļķītis izgājis un apsēdies tai vietā, kur viņam likts taisīt namu,

un sācis rūgti raudāt. Sakrējušas skudrītes un bitītes un uztai-

sījušas viņam divdesmit stāvu namu.

Citu reiz gudrais teicis saimniekam, ka muļķītis varot vienā

naktī izkult piecdesmit pūru rudzu. Saimnieks tūliņ pavēl muļ-
ķītim izkult tos rudzus. Muļķītis apsēdies pie rijas un sācis rau-

dāt. Skudrītes ar bitītēm saskrējušas un palīdzējušas izkult. Tad

saimnieks pieņēmis abus: muļķīti par uzraugu un atdevis šim

gudro par kalpu.

18. A. 554. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.
LP. I, 25.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens mulkis. Tēvs

kādā dienā iedod katram dēlam klaipu maizes un sūta pasaulē
pelnīties. Visi trīs iedami pielasa sēnes pavalga tiesā un tad no-

sēdas, gribēdami ēst. Bet nu viens gudrais dēls piemāna_mulkiti
sacīdams: «Dod, muļķīti, tagad tavu klaipu apēst: vēlāk ēdīsim

mūsu klaipus."

Muļķītis dod. Gudrie tagad nomūk no muļķīša un nedod šim

maizes ne paost. Ko nu ēst? Jāēd mežmalā tās pašas skudras.

Muļķītis noiet pie skudrām un saka: «Ilgāki nešalkšu, es ēdīšu

jūs pašas!"
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„Neēd vis mūs! Grūtā dienā tev palīdzēsim." Viņš paklausa

skudras._ Nu let, iet, kamēr atron bites.

«Ilgāki nešalkšu, ēdīšu jūs pašas!"

«Brālīti, neēd vis mūs: grūtā dienā tev palīdzēsim."

Viņš paklausa ir bites un iet. Bet nu arī ēst tā gribas, ka

nekur šauties. Nav ilgi, muļķītis atron vanaga ligzdu ar olām.

«Ilgāki nešalkšu, es tavas olas izdzeršu!"

«Nedzer vis, brālīt, parādīšu labāk tev muižu, kur dabūsi

ēdienu un pelņu. Ja mani paklausīsi, tad nebaltā dienā palī-
dzēšu."

Muļķītis paklausa un salīgst muižā par kalpu. Bet šinī pašā
muižā arī abi brāli jau salīguši kalpot. Otrā dienā kungs sūta

vecāko brālī pie darba un saka: «Šodien padari, cik varēdams,
bet nākošu nakti tev jāizkuļ rija vienam pašam bez zirgiem. Ja

to izdari, tad dabūsi savu nolīgto loni: trīs siekus naudas; ja ne,

tad piederi man."

Vecākais brālis strādā raudādams, bet par veļti. Ar vidu-

vējo brāli tāpat. Nu pienāk arī muļķītim reize strādāt. Viņš noiet

uz riju, nestrādā nemaz un tik raud. Te uz reizi — tā ap pus-

nakti nāks tik skudras, nāks bites, nāks vanagi: vanagi mīņā me-

tienu, skudras velk graudus, bites sanes; rijas augšā pelavas.

Priekš saules metiens izkults, graudi izvētīti, pelavas sanestas

un muļķītis rijas krāsns priekšā labi izgulējies. No rīta muļķītis

paņem trīs sieki naudas un aiziet gudrāks par brāļiem, bagātāks

par dažu, pie tēva.

19. A. 564. 313. F. Rēķis Rendā, Brīvzemnieka „Sbornik
M 122.

LP. VII, 11, 25, 7, 3.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz

tēvs saaicināja savus dēlus un sacīja: «Esmu jau vecs un ne-

spēju jūs vairs ēdināt; eitat, kurp paši zinādami, maizi iepelnī-

ties!4^
Tevs viņiem vel iedeva ceļa maizi un tad palaida. Deli aiz-

gāja. Gāja, gāja — iegribējās šiem brokastot. Nosēdās pie
skudru pūžņa, gudrie ēd, muļķītim nekā nedod. Muļķītis lūdzās:

«Dodiet jel arī man kautko ieēst!"

Bet gudrie atbild: «Ēd skudras!"

Jau muļķītis grasās skudras ēst, te skudras lūgsies: «Neēd

vis mūs, bāiliņi, par to tev, kur tu ne domāsi, ne cerēsi, labu da-

rīsim."

Gribējās gan muļķītim aplam ēst, tomēr neēda vis skudras.

Visi trīs cēlās un gāja tālāk. Gāja, gāja — pret pusdienu no-

nāca pie bišu dārza. Apsēdušies pie bišu dārza, gudrie brāļi ēda
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azaidu, muļķītim nekā nedeva. Muļķītis saka: „Dodiet jel man

arī ko ēst!"

Gudrie atteic: „Ed bites!"

Gribēja ēst bites muļķītis, bet bites lūdzās: „Neēd vis, bā-

liņi, mūs, par to tev, kur tu ne domāsi, ne cerēsi, labu darīsim."

Muļķītis neaiztika bites. Visi trīs gāja tālāk: gudrie paēduši,

muļķītis tukšu vēderu. Gāja, gāja — nogāja ap palaunadža laiku

līdz vienam egļu mežam. Brāļi apsēdās, gudrie ēda palaunadzi,

muļķītim nedeva nekā. Šis gan saka: „Dodiet, brāļi, arī man

ko ēst!"

Bet gudrie atteic: «Skaties, kur eglē tup krauklis, cd to!"

Aiziet muļķis pie egles un saka: «Kraukli, es tevi apēdīšu!"
Bet krauklis atbild: «Neēd vis mani, par to tev, kur tu ne

domāsi, ne cerēsi, labu darīšu!"

Neaiztika kraukli. Gudrie brāļi, paēduši palaunadzi, beidzot

apžēlojās ir par muļķīti un deva arī tam kumosiņu maizes. Pēc

tam visi cēlās un gāja arvienu tālāku līdz pašam vakaram. No-

nāca visi trīs brāļi vienā muižā un salīga pie kunga: viens par

kučieri, otrs paT zirgu kopēju, bet trešais, muļķītis, par cūku

ganu.

Kungs viņiem deva vakariņas un otrā rītā tad muļķītis ie-

sāka cūkas ganīt. Bet, palūk, gudrie brāļi apmeloja viņu, ie-

stāstīdami kungam: «Mūsu [trešais brālis var viens pats pa

vienu nakti riju nokult, izvētīt un pelus aizmest."

Vakarā muļķītis pārdzīs cūkas, kungs ieteiksies: /,Tey_šo-
nakt vienam pašam jānokuļ visa labība, kas rijā, jāizvētī, jāaiz-
ved pelus: ja nevarēsi — kakls nost!"

Aiziet muļķītis uz riju, nosēžas uz sliekšņa un raud. Te

ap pusnakti atnāk skudru tēvs un vaicā: «Kam raudi?"

Šis atbild: «Kā neraudāšu? Man neiespējami darbi da-

rāmi: jāizkuļ visa labība, jāizvētī, pelus jāaizved."

Skudru tēvs saka: «Neraudi vis, gan tev palīdzēšu."

Un nu salasījās skudras no visām malām, iesāka strādāt un

vēl nebija ne gaisma — visa labība nokulta, izvētīta, pelus aiz-

vestas. Atnāks otrā rītā kungs aplūkot darbu — nosaka: «Tas

labi, ka visu padarīji."

Muļķītis atkal ganīja savas cūkas. Tad gudrie brāli to pa

otram lāgam apmeloja, iestāstīdami kungam: «Musu trešais brā-

lis spēj vienā naktī veselu vaska baznīcu uzcelt deviņiem pulk-
steņiem."

Vakarā pārdzīs muļķis savas cūkas, pavēle klat: lai vienā

naktī uzceļot vaska baznīcu deviņiem pulksteņiem. Kungs arī

ierādīja ceļamai baznīcai vietu, pieteikdams: „Ja nevarēsi, kakls

nost!"
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Apsēdas muļķītis ceļama vieta un raud. Raud, raud — at-

nāks bišu tēvainis, vaicās: „Kam raudi?"

Šis atbild: „Kā neraudāšu? Man vienā naktī jāuzceļ vaska

baznīca deviņiem pulksteņiem."

Bišu tēvainis saka: «Neraudi vis, izlīdzēšu tev."

Tad atlaidās bites no malu malām un ātri jo ātri uzcēla ga-

tavu baznīcu. Uzcēla baznīcu, aizlaidās bites, bet muļķītis ap-
sēdās pie jaunās baznīcas un raudāja. Atskrēja krauklis, vai-

cādams: „Kādēl raudi?"

Muļķītis atsaka: „Kā neraudāt? Baznīca gan uzcelta, bet

nava pulksteņu; ja līdz gaismiņai pulksteņus nedabūšu, deviņus

gabalus, kaklu kungs nocirtīs man."

Krauklis teic: «Neraudi vis, līdzēšu tev. Sēdies man mu-

gurā, došos pie velna pulksteņus zagt. Bet iekams man mugurā

sēdies, paņem vienā rokā zariņus, otrā smiltis, bet mutē ūdeni

ieņem. Ja tad es iesaucos: «Met zariņus zemē!" — tūlļņ to

dari! Ja saucu: «Smiltis izber!" — beri! Ja teikšu: «Ūdeni

izlej zemē!" — tad lej!"

Labi. Uzsēdās krauklim, krauklis uz velna iemītni projām.
Jau lēnām noņēma astoņus pulksteņus, bet kā ies pie devītā, tas

iesāk zvanīt. Zvanīja tik dikti devītais pulkstenis, ka uzmodi-

nāja velnu. Uzmodies, tūliņ tas krauklim joza pakal. Gandrīz

jau bija panācis kraukli, te šis iesauksies: «Met zariņus zemē!"

Nometa zariņus muļķītis zemē, izauga lielu lielais mežs.

Velns, nespēdams mežam izsprausties cauri, aizskrēja pēc cirvja
uz mājām. Atskrien ar cirvi, apcērt visu mežu un lobj atkal

krauklim pakaļ. Panāca ir šoreiz kraukli gandrīz, te šis ie-

sauksies: «Ber smiltis zemē!"

Izbēra smiltis muļķītis zemē, izauga lielu lielais smilšu kalns.

Nespēja velns smilšu kalnam pārrāpties un aizskrēja uz mājām

pec šķipeles. Atskrien ar šķipeli, izrakās kalnam cauri un atkal

krauklim pakaļ._ Gandrīz_ jau bija panācis kraukli, te šis ie-

sauksies: «Lej ūdeni zemē!"

Izlaida muļķītis no mutes ūdeni zemē, gadījās lieljūra. No-

skārta velns: pāri gan netiks šai jūrai, loba tad atpakaļ, atvilka

visu nocirsto mežu un sāks tikai tiltu celt jūrai pāri. Uzcēla

tiltu, dzinās krauklim pa jūru pakal, te itin piepēži gailis iedzie-

dājās. Tūliņ sabruka tilts un velns vidū jūrā noslīka.

Pārskrēja mājā krauklis ar muļķīti, pakarināja pulksteņus
baznīcā

J
Nu muļķītis zvanīja ar visiem deviņiem pulksteņiem.

Izdzirdēja kungs brīnišķīgo skaņu, bez biksēm izskrēja no gul-
tas. Aplam, aplam nopriecājās viņš un atdeva muļķim savu

meitu par sievu. Bet gudros brāļus kungs lika pakārt.



375

20. A. 554. 313. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos,

M. Celmiņa kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli, divi bija gudri zēni, bet trešais,

kā likās, gluži dumjš. Kādu reiz dzimtkungs prasīja triju dar-

benieku ar reiz; tā tad tēvam cits nekas neatlika, kā sūtīt vi-

sus trīs dēlus. Ceļš līdz darba vietai bija īsti garš, — piemēram
Lubāniešiem bijis jāiet uz Koknesi, — tā kā bijis jau pāra dienu

agrāk jāiziet, lai varētu noliktā dienā tikt pie darba.

Kad trīs brāli jau krietnu gabalu bija gājuši, tad sāka arī

runāt par ēšanu, uz ko dumjais piesolīja, ka ēdīšot no šā kulītes

papriekšu, un citi brāli bija ar to mierā. Bet kad nu ceļš gāja
uz beigām, tad dumjā brāļa kulīte arī bija tukša, un gudrie brāli
no (savām kulītēm viņam vairs nedeva. Skatīdamies, ka šie

ēd un šim nedod, viņš žēlā balsī jautāja, ko tad lai šis ēdot.

Gudrie brāļi viņam rādīja skudru pūzni un teica, lai ēdot tūs.

Viuš arī paklausīja, piegāja pie skudrām un taisījās tās aizkārt,
bet skudras sāka žēli lūgties, sacīdamas: „Mīļais brālīt, neēd

mūs, mēs tev palīdzēsim bēdu brīdī!"

_

Uz tādu_ mīļu lūgšanu viņš tās paklausīja un gāja i neēdis

tālāk. Pienāca otru reizi ēst. Gudrie brāli nedeva atkal dum-

jajam, un šis prasīja atkal, ko tad lai šis ēdot. Nu gudrie rādīja
viņam ozolā bites un teica, lai ēdot tās. Bet kad viņš uzkāpa

ozolā, tad bites lūdzās tāpat kā skudras un solījās bēdu brīdī

palīdzēt. Viņš tās neaiztika, bet gāja atkal neēdis tālāk, līdz

pienāca trešu reizi ēst.

Bet gudrie brāļi palika tikpat cietsirdīgi kā bijuši un nedeva

atkal viņam ēst. Arī tagad viņš jautāja, ko tad lai šis ēdot?

Gudrie brāli rādīja viņam kraukļa bērnus eglē un teica, lai ēdot

tos. Bet ir tie lūdzās tāpat kā skudras un bites, un viņam bija

jāiet neēdušam, tikai ceļmalas ūdeņa padzērušam, līdz nokļuva

noguris un nokusis muižā.

Muižā nonākuši, gudrie brāli lika muižas kungam priekšā,

ka šo trešais brālis esot loti dumjš, ka neprotot nekāda darba

strādāt; lai liekot viņam par jokiem, visus rudzus no tīruma iz-

kult un līdz rītam klētī sabērt, redzēšot, ko tad šis _par jokiem
taisīšot. Muižas kungs viņus paklausīja un nopietnā vaigā uz

dumjo sacīja, lai līdz rītam viņš visus rudzus izkuļot un klētī

saberot. Dumjais arī gāja un apskatīja nopļautos rudzus, bet

redzēdams, ka to darbu nemaz nevar padarīt, viņš nosēdās uz

akmiņa un iesāka gauži raudāt, jo domāja, ka rītdienā jau pē-

riens tā kā tā būšot. Te saradās pie viņa skudras no malu ma-

lām un prasīja: „Kādēļ tu, brālīt, tā raudi?"

Un šis sūdzēja savas bēdas. Skudras sacīja, lai nebēdājot

nekā, šās palīdzēšot to darbu padarīt. Un nu viņam vajadzēja
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tik klētij durvis attaisīt, jo neskaitāms pulks skudru oēma labību

pa graudiņam vien un vilka klētī. Vēl nebija ne gaisma aususi,
kad jau statos neviens grauds nebija atrodams, visi jau bija klētī.

Rītā gudrie brāli līdz ar muižas kungu redzēdami, ka rudzi

visi klētī, un aptaustījuši, ka statos vairs neviena grauda nav,

loti izbrīnējās un domāja, ka nu dumjais brālis ir palicis par

gudru un lielu varoni. Baidīdamies, ka dumjais varonis nesāk

šiem atriebties, viņi pierunāja muižas kungu, lai pavēlot viņam
atkal līdz nākošam rītam uztaisīt no vaskiem baznīcu. Muižas

kungs tos paklausīja un pavēlēja viņam to izdarīt. Nu dumjais
atkal staigāja un domāja visu dienu, kā lai to izdara, un vakarā,
nosēdies uz akmiņa, raudāja atkal gauži. Te pieskrēja bite un

prasīja: „Ko tu, brālīt, raudi?"

Un šis stāstīja, ka kungs pavēlējis, no vaskiem baznīcu uz-

mūrēt, un šis to nevarot izdarīt, jo vasku neesot ne putraima re-

dzējis, kur tad nu ņemt vasku baznīcu? Bite to mierināja, lai

nebēdājot neko, šīs palīdzēšot to izdarīt. Saskrēja atkal no malu

malām bites, un nebija vēl rīta, kad baznīca bij gatava.
Rītā brīnījās atkal gudrie brāli un muižkungs par šo va-

roņa darbu. Tagad gudrie brāli baidījās vēl vairāk no atriebša-

nās un pierunāja atkal muižkungu, lai pavēlot viņam vēl, līdz

nākošam rītam uz tās vaska baznīcas uzlikt zelta gaili, ko arī

muižas kungs dumjajam pavēlēja. Nu staigāja atkal dumjais bē-

dādamies visu dienu un vakarā sēdēja uz akmiņa un raudāja.
Te pieskrēja varen liels krauklis un jautāja: „Kādēl tu, brālīt,
raudi?"

Un šis stāstīja, ka kungs pavēlējis uz baznīcas uzlikt zelta

gaili, bet šis pavisam nezinot, kur tādu dabūt; zelta neesot re-

dzējis, kur tad zelta gaili ņemt? Krauklis viņu drošināja, lai

nebēdājot, aizskrēja un atnesa grābekli, ūdens stopiņu un smilšu

sauju, un iedevis tos dumjajam, vēlēja viņam sēsties uz savas

muguras, pie kam krauklis teica, ka šis zinot, ka velnam uz pils

augšas esot zelta gailis un to viņam vajagot nozagt. Ar iedoto

grābekli, ūdens stopiņu un smilšu sauju, lai darot, kā šis pavēlē-
šot. Un tā viņi aizskrēja un atrada gaili, kā teikts, uz velna pils

augšas. Noklausījušies, ka velns pilī gul, ka krāc vien, krauklis

knāba reiz gailī, bet netrāpa pacelt, gailis tikai aizkērcās vien.

Velns, caur gaiļa ķērkšanu pamodies, vaicā sievai, kas tad tam

gailam tur esot? Sieva tam izskaidroja, ka tāda mode jau vi-

ņam esot, tā ķērkt. Velns, apgriezies uz otriem sāniem, sāk at-

kal krākt. Nu krauklis mēģina atkal gailī ieknābt un to aiznest,

bet atkal neizdodas, tikai gailis noķērcās. Velns pietrūcies jau
sēdus un teicis uz sievu, la ejot tak paskatīties, kas tam gailam
esot, ka viņš arvien tā ķērcot. Bet sieva teikusi, atkal: „Eij nu

eij, kas tad tur viņam var būt, viņš jau arvien tā dara."
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Velns palicis atkal mierīgs un bijis jau vienu aci aizvēris,
kad krauklis knābis trešo reizi gailam, norāvis no pils augšas,

uu nu laidušies projām. Gailis ķērois vieuā ķērkšanā; velns iz-

dzirdis, ka nu gaili nes projām, trūcies no gultas un laidies skriet

pakal. Nebijuši necik tālu paskrējuši, kad jau velns bijis pašu-
laik uz papēžiem. Krauklis uz dumjo teicis, lai sviežot grābekli
zemē. Un tiklīdz dumjais grābekli nosviedis, tad radies velna

priekšā tāds mežs, ka tikai adatu bez diega varētu caurizviikt,
bet ar diegu ne. Velns pieskrējis pie meža un, nevarēdams vairs

gaiļa zagļiem pakaļdzīties, izsaucies: „Ak! mājās man ir tāds

cirvis, ar ko to mežu var ar pāra cirtienu nocirst."

Un aizskrējis atpakaļ pēc tā cirvja. Kamēr velns pēc cirvja
skrējis un mežu nocirtis, tikmēr šie ar gaili jau pusceļu bijuši no-

skrējuši; bet te arī velns bijis kā viesulis atskrējis un gandrīz jau
pie šiem klāt. Te krauklis uz dumjo teicis, lai metot ūdens sto-

piņu zemē; un kad dumjais to nometis, tad radies tāds ezers, par

kuru velns nevarējis pāri tikt, ne apkārt apiet. Nu izsaucies

velns, ka šim esot mājā tāds vērsis, kas to ezeru drīzā laikā va-

rot izdzert sausu, un aizskrējis pēc tā pakal.
Jau nebijuši šie ar gaili vairs necik tālu no baznīcas, kad

velns jau atkal bijis tuvumā. Krauklis teicis uz dumjo, lai metot

smilšu sauju zemē. Un kad dumjais to nometis, tad radies tāds

kalns, ka velns nevarējis ne pāri tikt, ne apkārt apiet. Nu velns

izsaucies,_ka šim mājā esot tāda lāpsta, ar ko to kalnu nodurt,

un aizskrējis pēc tās.

Kamēr velns lāpstu atnesis un izracies, tikmēr šie gaili jau
uz baznīcas uzlikuši. Gailu laika gan vēl nebijis, bet redzēdami,
ka velns jau netālu no baznīcas, licis krauklis, lai dumjais trīs

reizes plaukstas sitot un dziedot: „ķiķerigī." Velns tādu troksni

izdzirdis, domājis, ka jau gaili dziedot, un laidies nošļucis mājā,
i atpakaļ neskatīdamies. Tā gailis palicis dumjajam uz baznīcas.

Rītā brīnījās atkal gudrie brāļi līdz ar muižkungu par šo va-

roņa darbu. Viņiem vēl brīnoties, atbrauca dzimtkungs, kas par

šo laiku nebija nemaz mājās, un zināt dabūjis par dumjā lielajiem

darbiem, ieturēja viņu par īsti gudru un veda vinu pie sava galda.

Nu dumjais izstāstīja dzimtkungam, ko gudrie brāļi šim uz ceļa

darījuši un kā apsmieklam muižas kungs šim tādus darbus licis

darīt. Par to dzimtkungs saskaitās, un muižkungu no muižas

pavisam aizdzinis, iecēla dumjo par muižas kungu un paļāva vi-

ņam, slai dodot gudrajiem brāļiem par sodu kādu vien darbu

zinot grūtāku esam.

Nu dumjais gudrajiem teica, ka kungs esot viņiem pavēlējis,

tīruma galā resno ozolu līdz rītam ar īkšķiem nobadīt. Vēl ne-

bija gudrie ne mizu pārbaudījuši, kad īkšķi jau bija beigti; asinis

tecēja aumuļām, un viņi aiz sāpēm un bailēm nomira. Bet dum-
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jais, kas patiesībā nemaz tik dumjš nebija, kā citi brāļi to nici-

nādami turēja, palika jo projām par muižas kungu un dzīvoja

laimīgi līdz krietnam vecumam.

21. A. 554. 313. A Tērauds 1863 g., Vidzemes Jaunpilī,

A. Bīlenšteinakr. LP, VI, 649 (123, 3).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri un viens dumš. Viui aiz-

gāja pelnu meklēt un ceļā runāja: „Vai tad nu mēs katrs no sa-

vas kules ēdīsim? Tas jau nebūtu skaisti bijis! Tāpēc ēdīsim

kopā!"
Un viņi visi eda no dumā kules. Un kad bija izeduši, tad tie

viņam no savām kulēm vairs nedeva. Tad tur skrēja bite ga-

rām, brāļi teica: „Apēd to biti!"

Labi. Bet bite lūdzās: „Neēd mani, es tev grūtās dienās pa-
līdzēšu!"

Neēda. Tālāk teikts, ka skudru, tad vārnu likuši ēst. Ne-

ēdis. Nu nogājis dumais uz vienu muižu un saderējis tā: ja va-

rēšot trīs darbus izdarīt, tad dabūšot muižu un kunga meitu par

sievu. Pirmais darbs bijis — vaska baznīcu celt. To bites pa-

darījušas.
Otrs darbs: pa nakti vienu zemes gabalu uzart, apsēt, la-

bību izaudzināt, nopļaut, izkult, samalt un rītā brokastim izcept

maizi. Raudājis. Pienākusi skudra: „Neraudi, mēs visu to pa-

darīsim!" Padarījušas arī.

Trešais darbs: zelta sienas pulksteni no elles atnest. Rau-

dājis — atskrējusi vārna: „Sēdies man mugurā, es tevi aiznesīšu

uz elli. Labi. Ellē vārna rāvusi pulksteni no sienas, velns pa-

dzirdējis, kliedzis: „Paliec mierā, muša, kad celšos, tad slikti

būs!"

Bet vārna norāvusi un nu bēgusi ar dumo un ar pulksteni uz

māju. Velns pakaļ. Vārna nometusi vienu pilīti ūdens —
izcē-

lusies jūra. Kamēr velni dabūjuši kuģus, šie gabalā. Velni atkal

pakal, nu nometusi smilts graudiņu, tas palicis par lielu kalnu.

Kamēr velni pēc šķipelēm, šie gabalā. Trešreiz nometusi vecu

naža spalu — gadījies liels mežs. Kamēr velni cirvjus dabūjuši —

šie muižā. Nu apprecējis kunga meitu un dabūjis muižu.

Piezīme L Gluži tādas pašas pasakas uzrakstījuši arī J. Krievinš
Drobužu Zīlēs, Brīvzemnieka kr. un Ansons Vētra Bičuļos, A. Bīlenšteina kr.

L. P.

Piezīme 2. Niedre uzrakstījis Vec-Sērenē tādu variantu, kur gudrie
brāļi sūtījuši muļķīti ēst pie skudrām, lapsiņām [lapsenēm], bitēm un kraukļa
lizdā. Muļķītis nav tos aizskāris. Muižā gudrie neteikuši, ka trešais ir viņu

brālis, bet ka esot svešs cilvēks, kas ceļā lielījies divsimti pūru rudzu vienā

naktī izkult. Skudras to ari padarījušas. Otrreiz apmelojuši, ka lielījies iz-
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kult četri simti vezumu kviešu. To padarījušas lapsiņas. Trešo reiz pavē-

lēts celt vaska baznīcu. To uzcēlušas bites. Ceturto reiz vēlēts pārnest
pulksteni no elles. To pārnes vārna, bēgdama ar maģiskiem līdzekļiem. Muļ-
ķītis un izstāstījis kungam visu patiesību. Kungs redzējis, ka gudrie melo-

juši, un licis tos nokaut, bet muļķim atdevis muižu. L. P.

22. A. 554. 313. E. Nāti na, Nogalē.

Dzīvojuši trīs brāļi: divi gudri, trešais muļķis. Reiz tēvs rai-

dījis visus trīs malku cirst un māte sarīkoja katram maizes ku-

līti. Gudrie brāļi teikuši: „Brāliņ, ēdīsim mēs visi kopā, kamēr

tev būs. Kad tev vairs nebūs, tad ēdīsim katrs savu."

Muļķītis ar mieru. Bet kad nu viņa kulīte tukša un viņš prasa

brāļiem ēst, brāļi atbild, lai šis ēdot skudras. Muļķītis aiziet pie
skudrām un teic: „Skudriņas, es jūs ēdīšu!"

Skudras teic: „Brāliņ, neēd vis mūs, mēs tev bēdu laikā bū-

sim labi palīgi."
Otrā reizē brāli raida muļķīti bites ēst, tad būs paēdis. Bet

bites arī lūdzas: „Brāliņ, neēd vis mūs, mēs tev bēdu laikā būsim

lieli palīgi."

Muļķītis neēd bites, iet cērt un krauj ar tukšu vēderu. Trešo

reiz brāļi raida muļķīti ērglēnus ēst. Muļķītis uzkāpj pie ligzdas

un saka: „Ergliņi, es jūs ēdīšu."

Bet ērgļi lūdzas: „Brāliņ, neēd vis mūs, mēs tev bēdu laikā

būsim lieli palīgi."

Muļķītis neēd ērgļus, iet un strādā ar tukšu vēderu.

Kungs sestdien brīnās, ka muļķītis viens pats sacirtis vairāk,
nekā gudrie brāli kopā. Gudrie brāļi saka: „0, viņš/var vēl daudz

vairāk! Viņš var vienā naktī jūsu slikto zemi nodzīt ar pēdu
biezu auglīgas zemes kārtu!"

Kungs arī notic gudro brāļu meliem un liek muļķītim ķer-
ties pie darba un darīt. Muļķītis sēd un raud un nezin ko iesākt.

Te atsteidzas skudriņas un saka: «Liecies tik gulēt, gan viss

būs labi."

Muļķītis aizmiegas un skudras pa nakti padara visu kā teikts.

Kungs nu brīnum priecīgs un bagātīgi apdāvina muļķīti. Bet

gudrie brāļi no skaudības iet un apmelo muļķīti vēl reiz, ka viņš
vienā naktī var uzcelt vaska baznīcu ar pulksteņiem. Nu kungs
liek muļķītim arī to izdarīt. Muļķītis sēd un raud, nezin ko nu

iesākt. Te atskrej bitītes un saka: „Miedz tik ciet, gan būs viss

labi!"

Ja, otra rīta vaska baznīca gatava. Bet kungs liek atsaukt

muļķīti un noteic it bargi: „Brāli teica, ka pulksteņi ar' būs. Tā

kā lai pa nākošo nakti būtu pagādāti pulksteņi."

Muļķītim bēdas atkal. Bet ērgļu māte teic: „Nebēdā neko.

Velnam ellē ir divpadsmit pulksteņi. Es tevi tur nonesīšu un tu
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paņemsi divus visskanīgākos. Tik paņem līdzi kulē zāģu skai-

das, smilšu sauju, ūdens pudeli un vienu aitu, ko mani barot. Kad

es teikšu, tad met man galu mutē."

Labi. Muļķītis sagādājis visu, kā vajag, un aizlaižas uz elli.

Velni spēlē kārtis un brīnās, ko tie pulksteņi skan. Bet tie divi

ieskaņās par daudz skanīgi, vēlni ārā un ierauga bēgļus, dzenas

pakal.

Muļķītis nomet zāģu skaidas zemē. Tūliņ šiem aiz muguras

rodas tāds mežs, ka ne cauri tikt. Nu velni atpakaļ uz elli pēc

cirvjiem un zāģiem, nocērt mežu un dzenas atkal bēgļiem pakai.

Nu muļķītis nosviež smilšu sauju: rodas tik liels kalns, ka

pāri tikt nevar. Velni skrien uz elli pēc lāpstām un rok un rok

un dzenas atkal.

Muļķītis nomet ūdeni un tai vietā rodas liels, liels ezers.

Velnu māte ar visiem velnēniem liekas klāt un domā ezeru iz-

dzert, bet velnu māte pārdzērās un pārsprāga. Mazie velnēni

domāja saspiesties visi velnu mātes miesās un pārairēties ezeram

pāri tikpat kā ar laivu. Bet ezera vidū laiva sāka grimt un no-

grima visi velni, tik viens izglābās pasaulei par samaitāšanu.

Ērglis pārnes muļķīti ar visiem pulksteņiem un nu zvana, ka
skan vien. Kungs atdod muļķītim savu meitu par sievu un visu

muižu, bet gudrie brāli dzīvo tāpat vien tālāk tēva būdiņā.

23. A. 554. 553. 313. Skolniece O. Krēsliņa no sava tēva,

Meirānu Vidzemniekos.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, trešais muļķītis. Tēvs

lika visiem trim dēliem ganīt lopus. Vienreiz brāli, lopus ganī-

dami, uziet lielu skudru pūli. Nem gudrie brāli un izposta to.

Kad viņi aiziet, pienāk muļķītis un sataisa izpostīto skudru pūli,
kā bijis.

Otrreiz brāli, lopus ganīdami, uziet vecā ozola dobumā bi-

tes. Nem gudrie brāli un izposta tās. Kad viņi aiziet, pienāk

muļķītis un sataisa izpostīto bišu saimi, kā bijusi.
Trešreiz brāli, lopus ganīdami, uziet krauklam bērnus. Ņem

gudrie brāli un izmet mazos krauklēnus no ligzdas ārā. Arī ta-

gad, kad viņi aiziet, pienāk muļķītis, salasa mazos krauklēnus

un ieliek atpakaļ ligzdā.
Gudrie brāli par to noskaišas uz muļķīti un gudro, kā viņam

atriebt. Te arī gudriem brāļiem padoms rokā. Šie apsūdz muļ-

ķīti kungam, ka šis vienā naktī var izšķirt dažādas labības šķi-

ras, sabērtas vienā kaudzē, katru šķiru par sevi. Labi. Kungs
arī liek savest dažādas Labību šķiras šķūnī un sabērt vienā kau-

dzē. Tad kungs atsauc muļķīti un saka: „Tavi brāli stāsta, ka
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tu vienā naktī varot izšķirt dažādas labību šķiras, sabērtas vienā

kaudzē, katru savā. Ja tu šo darbu šonakt nepadarīsi, rītā likšu

tevi pakārt."

„Ko nu iesākt?" domā muļķītis un sāk raudāt, jo viņš ne-

kādā zinā nevar izšķirt sabērto labības kaudzi.

Te — kur gadās, kur ne — pieskrej liela, liela skudre un

saka: «Kāpēc, draugs, raudi?" Tā un tā, izstāsta muļķītis sku-

drei savas bēdas.

«Neraudi, draugs! Es esmu pati skudru ķēniņiene. Tagad

ej_gulēt un piecelies rītā mazā gaismiņā, tad viss būs padarīts.
Ta kā tu mums skudrēm esi palīdzējis nelaimē, tad arī es gribu
tev palīdzēt." Skudru ķēniņiene iesvelpās un te — viens, divi —

visas pasules skudres klāt.

Labi. Kā sacīts, muļķītis arī, aiziet gulēt un uzmostas rīta,

mazai gaismiņai austot. Kas par brīnumu, tiešām labības šķiras

izšķirtas, katra savā kaudzītē. Te arī drīz ierodas pats kungs
un redz — patiesi, labība izšķirta katra savā kaudzītē. Tagad

kungs muļķīti atlaiž mājā.
Gudrie brāļi ar to vēl nav mierā un apsūdz muļķīti kungam

otrreiz, ka šis vienā naktī var uzcelt vasku baznīcu. Labi. Kungs

par to ļoti priecājas un liek atvest muļķīti pie sevis un saka: «Tavi

brāļi stāsta, ka tu vienā nakti varot uzcelt vasku baznīcu." Prom-

iedams kungs norāda muļķītim uzkalniņu, uz kura vajag uzcelt

baznīcu, un pieteic: „Ja tu šonakt baznīcu neuzcelsi, rītā likšu

tevi pakārt."

„Ko nu iesākt?" domā muļķītis un sāk raudāt, jo viņš ne-

kādā ziņā nevar uzcelt tādu baznīcu.

Te — kur gadās kur ne — pieskrej liela, (liela bite uu saka:

„Kāpēc, draugs, raudi?" Tā un tā; izstāsta muļķītis bitei savas

bēdas.

«Neraudi, draugs! Es esmu pati bišu ķēniņiene. Tā kā tu

mums bitēm esi nelaimē palīdzējis, tad arī es gribu tev palīdzēt.

Tagad ej gulēt un piecelies rītā mazā gaismiņā, tad viss būs pa-

darīts." Bišu ķēniņiene iesvelpās un te — viens, divi — visas

pasaules bites klāt.

Labi. Kā sacīts, muļķītis arī aiziet gulēt un uzmostas rīta,

mazai gaismai austot. Un kas par lielu brīnumu, tiešām uz uz-

kalnīša, stāv vasku baznīca. Te arī drīz ierodas kungs un redz;

tiešām, stāv skaista vasku baznīca. Tagad kungs atlaiž muļķīti

mājā.
Gudrie brāļi arī šoreiz vēl nav mierā un apsūdz muļķīti kun-

gam trešreiz, ka viņš vienā naktī varot atnest zelta gaili, kas

dzied, un uzlikt uz 'baznīcas torņa. Kungs par šo loti priecīgs,

liek atvest muļķīti pie sevis un saka: «Tavi brāļi stāsta, ka tu

vienā naktī varot atnest zelta gaili, kas dziedot." Promiedams
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kungs pieteic: ~Ja_tu šonakt neatnesīsi zelta gaili, kas dzied, tad

rītā tevi likšu pakārt."

_„Ko nu iesākt?" domā muļķītis un sāk raudāt, jo viņš nekādā

ziņa nevar atnest zelta gaili un vēl tādu, kas dzied. Te — kur

gadās, kur ne — pieskrej liels, liels krauklis un saka: „Kāpēc,
draugs, raudi?" Tā un tā; izstāsta muļķītis krauklim savas

bēdas.

«Neraudi, draugs! Tā kā tu mums kraukļiem esi nelaimē

palīdzējis, tad es arī gribu tev palīdzēt. Es zinu dzīvu zelta gaili,
kas dzied, tāds ir tikai pašam velnam ellē. Raņem tu ūdens krūzi,
smilšu vāceli un slotu, un tad sēsties man mugurā."

Krauklis pārnes muļķīti pār deviņām ķēniņa valstim un no-

laižas ellē pie vārtiem. Tad rāda krauklis muļķītim: „Lūk, staigā
zelta gailis pa pagalmu. Tu noslēpies aiz vārtiem un es iešu pa-

galmā pie zelta gaiļa. Kad tu dzirdēsi, ka gailis pirmo reiz ķērc,
tad neķer, otrreiz kad ķērc, arī neķer, bet trešo reiz kad ķērks, tad

ķer tūlīt cieti."

Krauklis ieiet pa vārtiem iekšā un sāk ar gaili plūkties. Te

gailis ieķērcās pirmo reiz. Velns izsūta savu puisi ārā, lai ap-

skatās, kas tam gailim, ka ķērc. Puisis iziet ārā, apskatās, —

ieiet iekšā un saka velnam, ka pa pagalmu staigā melns putns un

cita tur nav nekā. Te atkal gailis iekliedzas otrreiz. Velns iz-

sūta atkal savu puisi ārā, lai apskata, kas tam gailim, ka ķērc.
Puisis iziet ārā, apskata, —

ieiet iekšā un saka velnam, ka tur

tas pats melnais putns staigā, cita tur nav nekā. Trešo reiz krau-

klis aizkar gaili un gailis ieķērcās. Nu velns nekādas vērības ne-

piegriež. Muļķītis ātri saķer gaili, sēžas krauklim mugurā un

skrien uz mājām. Jau labu gabalu noskrējuši muļķītis ar kraukli.

Te velns iziet ārā un redz, ka gaiļa vairs nava. Velns ātri apķe-

ras, ka melnais putns ir aiznesis gaili, un tūlīt dodas pakaļā.
Krauklis saka muļķītim: «Atskaties atpakaļ, vai velns nedzenas

pakal."

Muļķītis atskatās: ka tad, smiltis vien griežas pa gaisu, ka

velns dzenas pakaļ. Krauklis saka: «Svied nost to ūdens krūzi."

Kā nosviež, tā izceļas liela, liela nepārejama upe. Velns

skrien uz elli pēc vērša, lai izdzer upi. Vērsis arī izdzer upi un

velns ir pāri un atkal pakaļā. Krauklis saka muļķītim: «Vai velns

nedzenas pakal?"

Muļķītis atskatās: ka tad, smiltis vien griežas pa gaisu, ka

velns dzenas pakaļ. Krauklis saka muļķītim: «Svied nu to slotu!"

Kā nosviež, tā izceļas liels nepārejams mežs. Te velns at-

kal skrien uz elli pēc cirvja, cērt, cērt un izcērtas mežam cauri

un dzenas pakal. Atkal krauklis saka muļķītim: „Vai velns ne-

dzenas pakal?"
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Muļķītis atskatās: kā tad, smiltis vien griežas pa gaisu, ka

velns dzenas pakaļ. Krauklis saka: „Svied to smilšu vāceli

zemē!"

Kā nosviež, tā izceļas nepārejams kalns, līdz padebešiem.
Te velns atkal skrien uz elli pēc lāpstas. Rok, rok — izrok gan

cauri un dzenas atkal pakal Pašlaik velns ir klāt pie muļķīša un

kraukļa, bet vini ir jau klāt pie baznīcas un uzliek gaili uz torņa.

Gailis nodzied: Ki-ka-ra-gī, un velnam spēks nozūd.

Rītā, gaismai austot, kungs ir klāt un redz: tiešām, gailis ir

zelta un stāv torņa galā.

Tagad savukārt muļķītis apsūdz gudros brāļus kungam, ka

viņi var no dūmiem valgus vīt. Kungs atsauc gudros brāļus un

liek novīt no dūmiem valgus un saka: „Ja jūs nenovīsit valgus, es

jūs likšu pakārt."
Gudrie brāļi gudro, gudro, bet kā nevar, tā nevar izgudrot.

Kungs otrā rītā liek gudros brāļus pakārt, bet muļķītim atdod

savu meitu par sievu.

24. A. 554. 313. .Juris Graudiņš, Dz. Garozu Anšķinos,

A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 650 (123, 5).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Muļķis

vienreiz uzgājis bites bērnus un sāka viņus mocīt. Bērni teica:

„Nemoci vis mūs, mēs tev varam palīdzēt!"

Viņš atteicis: „Ko tāds mūdzītis var palīdzēt?" un palaidis

vaļā. Gājis tālāk — uzgājis ērgļa bērnus. Tāpat atkal sarunā-

jušies.
Tamēr tie divi gudrie ganījuši aitas. Kad pārnākuši visi trīs

mājā pusdienu ēst, gudrie teikuši: „Ej, muļķīti, sagriez aitas!"

Muļķītis aizgājis, nogriezis citai aitai kājas, citai ausis, citai

galvu un sasviedis visas čupā. Atnāk gudrie, ierauga: visas aitas

pagalam, un nu uzliek muļķītim tādu sodu: pa vienu nakti jāuzceļ

skaidra vasku baznīca ar tādu gaili galā: kad viņš dzied
1

tad

visā pasaulē atskan; ja ne, tad nocirtīšot muļķītim ar zobiņu

kaklu.

Nu šis raud. Atskrien bites: ko raudot? Tā un tā. «Ne-

kas!" bites atteic un sāk strādāt. Un pa vienu nakti baznīca

gatava.

Nu vēl vajaga zelta gaiļa. Raud atkal. Atskrien ērglis: „Ko
raudi?" Tā un tā. Ērglis saka, lai sēžoties mugurā un ieņem

mutē ūdeni, rokā smiltis un zāģu skaidas. Ērglis noskrien uz

elli, sūta šo iekšā, lai ķer gaili. Noķer, sēžas ērglim mugurā un

skrien ar gaili atpakaļ. Bet nu nāk velns rūkdams pakal. Tā šis

izlaiž ūdeni no mutes — gadās jūra. Kamēr velns skrien pēc
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šie gabalā. Otrreiz nosviež smiltis — gadās
kalns; trešreitz zāģu skaidas — gadās mežs..

Tā nu muļķītis ir izgādājis arī zelta gaili savai vasku baz-

nīcai.

Piezīme 1. Jaun-Brenguļos Raiska uzrakstītā variantā teikts, ka

ērglis licis vienu vērsi nokaut un līdz ņemt. Skrējuši pa iūru uz svešu zemi,
tur noķēra to gaili. Bet viņiem d_zinās pakal un nu ērglis teicis: „Kad es

palieku nestiprāks, tad iemet no vērša man knāblī!" Pakaldzinējiem nebijis
barības līdz, tie nokusuši — šie ne — pārskrējuši laimīgi ar gaili mājā. L P.

Piezīme 2. Ūziņos R. Vulfa uzrakstītā variantā teikts, ka muļķītis

gribējis zirnakļus, peles, bites ēst. Muižā kungs devis trīs darbus: upei tīneklu

(tinekļu) tiltu pārtaisīt (zirnekli izdarījuši, jo sanākuši tik daudz zirnekļu, ka

mudžējis vien), otru nakti divdesmit pieci metieni izkult (pelītes izdarījušas,

jo sanākušas pelu tik daudz, ka rijā nemaz rūmes nebijis), trešo nakti vasku

baznīcu uzcelt (bites izdarījušas, jo sanākušas tik daudz bišu, ka nekur

rūmes, un nesa un nesa vaska gabalus un uzcēla lielu, lielu baznīcu). Kungs

par to iedevis muļķim zemi un mājas. L. P.

25. A. 554. Alfrēds, Pasakas" 1893, 6, 3.

Dzīvoja reiz saimnieks, Pēteris vārdā. Tam bija kalps arī

Pēteris. Izšķiršanas dēl bij ļaudis saimnieku iesaukuši par lielo

Pēteri un kalpu par mazo Pēteri. Pēdējais jau bija kādus 10 ga-

dus saimniekam uzticīgi kalpojis, bet vēl ne graša algas nebija

dabūjis.
Mazais Pēteris par to saimnieku apsūdzēja pie tiesas, bet kad

šī abus prāvniekus nevarēja samierināt, tad lieta gāja arvien tā-

lāk, līdz beidzot nonāca pei paša ķēniņa. Tas noteica dienu, kad

abiem bija jātiek priekšā.
Noteiktā dienā no rīta abi devās ceļā uz galvas pilsētu. Kādu

gabalu pagājušiem, mazais Pēteris ieraudzīja uz ceļa skudru.

Jau viņš gribēja to samīt, bet šī lūdza: „Esi tik labs un nesamin

mani; es tev par to būšu gauži pateicīga!"
Mazais Pēteris novērsās un gāja tālāk. Kādas verstes tālāk

viņš ieraudzīja biti, kas ūdenī iekritusi taisījās jau grimt un lūdza

garāmgājējus, lai to izvelkot no ūdens.

Saimnieks uz to nemaz nepaskatījās, bet kalps piegāja un

bitīti izglāba. Bite par to gauži pateikdamās, apsolījās vajadzī-
bas brīdī būt palīdzīga.

Pienāca pusdienas laiks. Lielais Pēteris apsēdās ceļmalā un

sāka turēt pusdienas maltīti. Mazajam Pēterim gan arī gribējās

ēst, bet tam nekā nebija ko ēst. Te viņš ieraudzīja balodi koka

tupam. Koku paņēmis, viņš gribēja to nosist, bet šis to gauži

lūdza, lai nesitot. Mazais Pēteris arī paklausīja un kad saimnieks

bija paēdis, tad abi gāja tālāk, līdz nonāca pie ķēniņa.

Keniņš tos tūliņ sauca priekša un lika viņiem savas sūdzības

izteikt. Bet saimnieks redzēdams, ka lieta sāka griezties kalpam
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par labu, to slepeni apmeloja, ka viņš esot lielījies viens pats īsā

laikā nokult ķēniņa riju.

Ķēniņš, šiem meliem ticēdams, lika kalpu ievest rijā, kas bija

pilna labības, un durvis aizslēgt, lai nu kuļot.
Mazais Pēteris palika_ gauži noskumis, nezinādams ko darīt.

Te uzreiz tam pietecēja tā pati skudra, ko viņš bija apžēlojis, un

tam prasīja, kālab viņš tik bēdīgs esot. Mazais Pēteris atbildēja:
„Kā mani nebūs bēdīgam būt? Ķēniņš man pavēlēja, lai viens

pats šo riju nokuļot, ja ne, tad man slikti klāšoties."

«Nebaidies neko," skudra atbildēja, „es tev palīdzēšu. Lie-

cies tik mierīgi gulēt, būs viss labi!"

Mazais Pēteris paklausīja un drīz aizmiga. Kamēr viņš gu-

lēja, rijā sapulcējās liels pulks skudru, kas labību pa graudiņiem
vien izlasīja un sabēra maisos; salmus un pelavas sanesa gubenī

un, kad mazais Pēteris, labi izgulējies, atmodās, bija jau viss pa-

darīts.

Ķēniņam par to bija lielu lielais brīnums. Bet lielais Pēteris

atkal apmeloja mazo pie ķēniņa, teikdams, ka viņš esot lielījies

par tuvumā esošo upi vaska tiltu pārtaisīt, ka pats ķēniņš va-

rēšot pāri braukt.

Ķēniņš nu mazajam Pēterim cieti noteica, ja līdz pusdienai
tilts nebūšot gatavs, tad likšot tam galvu nocirst.

Mazais Pēteris aizgāja noskumis uz upmalu, nezinādams, ko

darīt, ko ne. Te atskrēja tā pati bite, ko viņš no ūdens bija iz-

vilcis, un prasīja, kadēl viņš tik noskumis esot. „Kā man nebūs

noskumt?" mazais Pēteris atbildēja. „Kēniņš man cieti pavēlēja,
lai līdz pusdienai pār šo upi pārtaisot vaska tiltu, ja ne, tad galva

pagalam."
Bite tam atbildēja: „Nebēdā nekā! Liecies mierīgi gulēt,

iekams atmodīsies, tilts būs gatavs."
Mazais Pēteris paklausīja un apgulās, bet miegs tam nemaz

nenāca, jo nežēlīgi gribējās ēst. Te atskrēja balodis un prasīja,
kas viņam kaišot. Tad mazais Pēteris izstāstīja, ka bads viņu

mocot, tad balodis tam teica, lai drusciņ uzgaidot, aizskrēja un

par mazu brīdi atnesa visādus gardus ēdienus un dzērienus.

Mazais Pēteris nu ēda, dzēra un labi atspirdzinājies, likās zemē

un cieti aizmiga. Kad viņš atkal uzmodās, tad tilts jau bija sen

gatavs.

Nu arī ķēniņš atnāca un par skaisto tiltu brīnum priecāda-

mies, uzslavēja mazā Pētera izveicību un mākslu. Viņš to lika

bagāti apdāvināt, bet lielajam Pēterim nosprieda izmaksāt paģē-
rēto algu un to vēl krietni nomizot.

Piezīme. ~Saimnieks" un „kalps" te gan būs tīšām ielikti, tāpat kā

«saimniece" un ~kalpone" 5. sējuma 23, 14. numura pasakā (376. lpp.). Citādi

tomēr pasaka neliekas grozīta būt. P, S.
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26. A. 554. R. Tab'ne no skolnieka A. Buka t a, Bolvos.

Naaizmierstule .Tautas posoka s," 3.

Nazkod beja taidi laiki, ka vvsi kukainīši prota cylvāka vo-

lūdu, un cylvāks vīgli varēja ar tīm sasarunuot un, vajadzības

laikā, lvugt paleigā.

Tymūs laikūs dzeivuoja divi Pīteri. Lelais Pīters un možais.

Lelais beja viltīgi gudrs un ļauns, bet možais vīnkuoršu sirdi, lobs

cilvēciņš. Obi Pīteri beja vušku goni. Jūs ganības vīna pi ātras

beja tyvu un tuopēc jī bīži salaida vuškiņas kūpā. Tad lelais

stīpjas zuolē un snaudja, bet možajam beja juosorgoj obeju pulki.
Juo možais nanūsorguoja, napaveicja skrejušuo un vuškas rēju-

šuo vylku, tad lelais, izzamūdīs, syta mozū. Un tys mozulītis

nadreikstēja syudzētīs.
Bet moziņim paleidz poša Laime. Mozuo Pīterīša vušku

pulks vysod beja gleits, ar kotru godu vairuojuos un vylks na-

dreikstēja juo vušku plēst. Meža muote beja pīdraudējuse: jo

vylks saplūstu kot vīnu mozuo Pīterīša jēriņu, tad byutu padzeits

nu meža ķēnests. Siermais beiduos Meža muotes.

Bet jau par tū leluo Pītera vuškas plēsja vīnu pēc ūtras un

vēl na slyktuokas, bet vyslobuokas, tukluokas.

Lelū Pīteri sagruobja skaudība un dusme. Jis nyu dīnom un

naktim dūmuoja, kai byutu mozū beigt. Tai sist naatsadrūsy-

nuoja, jo nabeja īmesla, pi tam drusku beiduos, ka Laimes muote

nanūstruopātu juo paša. Tad redz, kū jis sagudruoja: iznycynuot,

beigt Pīterīti ar bodu. Pīna muote pīlyka kotram pa lelai pīna

cybai, lai jīm byutu kū ēst pa vysu gonamū laiku. Jo tad jau beja
taids lykums, ka goni nadzyna muojuos leidz pat vāļājam rudi-

ņam. Kai ar pavasara saulīti izdzyna, tai tik rudenī dreikstēja
sadzeit muojuos. Tūlaik gonim beja atpyutas dīnas.

Nu, un nyu lelais Pīteris soka: „Klausīs, sekzel, gon jau
mums neistīs, salīksim mīru, dzeivuosim kai draugi. Par drau-

dzības zeimi suoksim kūpā ēst. Zyni, tu esi mozs un maņ žāl

ka juonosoj te gryutuo pīna cyba. Izēssim tovu pīnu, tūlaik ēssim

munu. Es jau asu styprs, varu nosuot."

Labi. Možais tam pīkrita, bet kad mozuo Pīterīša cyba beja

tukša un, kad tys atguoja uz lelū lyugt pīna, tad lelais teicja: „Juo
tev gribīs ēst, ej uz mežu, ēd skudres!"

Možais parauduoja, parauduoja un aizguoja uz mežu. Tik

jis pīguoja pi skudru pyuliņa, pīgruobja rīškovu, tai_ skudrītes

suoka runuot: „Meilu mozū Pīterīti, naēd myusu, pažāloj. Byus

laiks, mes tev paleidzēsim."

Pīterīšam žal tyka skudru un jis, aizguojis pi lelu Pīteri, ot-

kon lyudz pīna. Bet lelais soka: „Ej nyu ēd bites!"
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Možais nūguoja uz mežu, atroda bišu kūku un jau gribēja bi-

tītes ēst, bet tuos žēlīgi aizsamēja: „Pīterīt meilū, esi tik lobs, pa-

žāloj, naēd mvusu!"

Pīterītis pažāluoja un naēdis aizguoja uz ganibom. Saticis

lelū Pīteri, jis otkon lvudza pīnu, bet lelais Pīna nadūd un soka:

„Ej, gyun malnus kraukļus, un ēd!"

Kū darīt? Juoīt pēc krauklim. Pīterītis samīgtu sirdi, ar

osorom acīs aizguoja uz lelu prīdi, kas šyupuoja kraukļa perēkli.

Jis jau īkuopja kūkā un snēdzjas pēc kraukļa bārnim, bet te at-

skrēja vacais krauklis un soka: „Pīterīt meilū, naēd munu bārnu,

naēd i manis, pažāloj! Atīs laiks un es tev paleidzēšu!"
Pīterīšam žāl tyka kraukļa. Nūkuopis nu kūka jis laidjās

otkon uz ganību. Te Laimes muote pasnēdzja jam sīra gobolu.

Tys sīrs beja breinīgs: kū Pīterītis par dīnu apēda, tū sīrs par

nakti pīauga. Tai Pīterīts bodā nanūmyra, bet lelajam Pīterim par

tū beja lels breinums, un juo sirdī cēlās vēl leluoka dusme. Kad

puorguoja gonu laiks, lelais Pīters lyka mozū pi dorba. Pī-

kruovja lelu labības skaudzi un lyka možajam par stundi tū iz-

kult. Juo naizkuls, tad ar spriguļu byus pats nūsysts.
Možais atsasāda un raud. Te saskrīn skudrītes un vaicoj:

„Pīterīt, kuo tu raudi? Vai kaida nalaime tevi satyka?"

„Ak, meiluos skudrītes, maņ par stundi juoizkul šitei labības

skaudze. Juo naizkuļšu, byušu nūsysts."

„Nabādoj," teicja skudrītes, „dorbs tiks padarīts un tu vel
redzēsi sovu laimi."

Tū sokūt, skudrītes krita pi dorba un uz ruoviņa, labība beja
izkulta. Bet Pīterīts sēd un gaida, kod atīs lelais dorba pījemtu.
Un lelais, vārdamīs uz pastruoduotuo dorba tik skotuos vīn un

plačus rausta. Tūmār sirds nasameikstynoj.

„Izkult labību nav.lela gudrība. Es tev dūšu cytu dorbu.

Jyutu tyvu dzeives golu, tuopēc pi vacuma gribu pasalyugt. Tev

byus juoiztaisa dēl manis baznīca. Juo tu šitū padarīsi, jnierdams
atstuošu tev sovu gonamu pulku un vysu sovu spāku. Juo naiz-

taisīsi, pakuoršu tevi prīdes viersyunē."

Kur lai nabadziņš iztaisa baznīcu? Ni jam spāka, ni tik daudz

gudrības, ni ari materjala, nu kuo baznīcu taisīt. Sēd, nūkuoris

golvu, un raud. Te sanēdamas, dyukdamas saskrīn bitītes un

runoj: „Naraudi, Pīterīt, mes tev paleidzēsim. Zynam, kū lelais

teicja. Jam vajag baznīcas, tyuliņ byus gotava."
Un bitītes uotri stuoja pi dorba. Cyta nesja vosku, cvta zīdu

puteklīšus, cyta taisīja šyunu sīnu. Pīterītis tik stuov un sko-

tuos, kai baznīca juo acīs augtiņ aug. Kad lelais Pīters atguoja

pasavārtu, baznīca jau beja samyurīta.
„Baznīca gotava, bet zvonu nav," teicja lelais Pīters. „Es

gribu, ka munā baznīcā byutu taids zvons, kurs pats zvanītu.
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Juo tu šitaidu dabuosi, atdušu tev zeme aproktu zalta skreini, bet

juo nadabuosi, nūsleicynuošu jyuras dybynā."

Taidas nalaimes Pīterīts nagaidīja. Kur tad jam dabyut

breinīgu zvonu? Nabadziņš atsasāda zam prīdes un gauži, gauži

nūrauduoja. Te — kur bejis — nabejis — nūsalaidja vecais

krauklis un soka: „Nabādoj, Pīterīt! Zynu tovu nalaimi un varu

tev paleidzēt. Gon vēļ tu byusi laimīgs. Sēstīs maņ mugurā,

brauksim pēc zvona!"

Pīterīts jau redzēja skudru un bišu dorbu un tuopēc vairs

nasašaubēja, ticēja, ka krauklis jam_ paleidzēs. Drūši sāduos

krauklam mugurā. Krauklis aiznesja jū par jyuru uz smutu [pūķu,
ļaunu garu] valsti. Un nazkod tī smuti beja nūzoguši vīnam ķē-

niņam breinīgu laimes zvonu. Nu tuo laika ķēniņš beja palicis

par vušku gonu un vysi juo pavalstnīki tyka puormeitī par ku-

kainim: skudrem, bitēm un krauklim.

Možais Pīterīts na bez pyulem un bailes tyka pi zvona, tūmār

tyka, juo krauklis jam paleidzēja. Dabuojis zvonu, otkon sāda

krauklam mugurā un laidjās par jyuru. Smuti, pamanījuši zvona

zagli, dzynuos pakal, bet napanuocja. Pīterīts pakuora zvonu

tūrnī. Lelais Pīters prīcīgs guoja baznīcā. Zvons breinīgi jauki

skanēja, bet te nūtyka naradzāts breinums: uz zvona skaņas sa-

skrēja vysas skudres, bites un kraukli un kurs nu kukainim īruo-

puoja baznīcā, tys tyuliņ palyka par staltu jaunekli vai daiļu jau-
navu. Možais Pīterīts tik stuov un breinuojas. Te lelais Pīters,

pīguojis kluot, teic: „Draugs, tu izgluobi mani un munus.pavalst-
nīkus. Nyu tev kreit lels atolgojums. Te ir muna meita un te

ķēniņa krūņs. Dzer kuozas, jem krūni un valdej munu ķēnesti.
Tu jū izgluobi. Tu beji žēlīgs uz skudrem, bitēm un krauklim,

nyu palīc tikpat lobs un žēlīgs sovim pavalstnīkim. Es pi va-

cuma gribu sorguot šuos baznīcas zvonu.

Možais Pīterīts kuozuos salyudzja vysus pavalstnīkus. Tur

beja vysaidu ēdīnu un dzērīnu un muzyka tik tuoli skanēja un

kuozu zvoni tik balsīgi ryucja, ka aizjyuras smuti otkon gribēja
saskrīt un izjaukt laužu laimi.

Bet šūreiz Dīvs apruovja jīm spuornus. Jī gribēja puormaut

par jyuru, bet navarēja; dūmuoja puorīt sausom kuojom, sakrita

dzert yuras yudini. Dzēra, golā puorpleisa, bet. par jyuru na-

puorguoja.

Un možais Pīterīts vēl šūdīņ dzeivoj un dzeivuos tik ilgi, cik

ilgi lelais sorguos breinīgu zvonu.

Piezīme. Pasaka liekas būt drusku izpušķota. P. Š.
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27. A. 554. K. Žiema Mežotnē. L P. VI, 651 (123, 8).

[Bijuši trīs brāļi: divi gudri, viens muļķis. Visi trīs gājuši

pasaulē laimi meklēt. Brāļiem pa ceļu ejot], muļķītis saucis no

pakaļas: „Kur jūs skrejat, še nesiet manu maizes kuli, es nevaru

panest!"

Šie paņēmuši kuli — nācis ēdams laiks, šie ēduši, bet muļķim

nedevuši, lai ēdot tās skruzdas (skudras). Otrreiz: lai ēdot bi-

tes. Trešreiz: lai ēdot stārku. [Bet muļķītis neēdis vis to ku-

stoņu. Tālāku ejot, brāli nonākuši pie vienas muižas]. Muižā

tie divi salīguši par ozolu cirtējiem, muļķītis par ganu. Šie cir-

tuši, cirtuši, muļķītis drusku atstājis lopus, aizgājis pie brāļiem

un svaidījis viņus ar veģiem. Brāļi lūguši: „Dod mums arī veģus
ēst!"

Šis atteicis: „Apediet to ozolu, tad būsit paēduši!"
Par to brāli apmelojuši muļķi pie kunga, ka esot lielījies šo-

nakt visu riju izkult viens pats (skruzdas palīdzējušas). Otrā

dienā atkal svaidījis brāļus ar krinģeļiem un atteicis, kad krin-

ģeļus prasījuši: „Apēdiet to zemes gabalu, tad būsit paēduši!"
Par to sadusmojušies un apmelojuši, ka šis lielījies vasku pili

uzcelt vienā naktī (bites padarījušas).
Trešā dienā svaidījis brāļus un teicis: „Apēdiet to akmeni,

tad būsit paēduši!"

Apmelojuši, ka lielījies tādu bērnu kunga meitai atrast, kam

saule krūtīs, mēness mugurā, zvaigzne uz galvas. Naktī atnesis

stārks bērnu un klauvējis pie muļķīša loga. Rītā kungs ienāk

muļķīša istabā — visas malas gaišas no saules bērna. Nu atde-

vis muļķītim savu meitu par sievu, bet gudrajiem pašiem nu licis

tādu metienu izkult pa nakti. Tie nevarējuši, tad licis tiem galvas
nocirst.

Piezīme. Garlenē Orlovskis uzrakstījis pasaku, kur teikts, ka tēvs

gudriem devis veselu kukuli maizes ceļā līdz, muļķītim tikai puskukuli. Tie

Hek ēst viņam kraukli, bišu stropu, skudru pūzni. Muižā viņi apmelo, ka muļ-

ķītis solījies rudzu gubu izkult (skudras palīdz), glāžu kalnu uztaisīt un galā

vasku baznīcu (bites), ka no elles dzīvu gaili pārnest. Krauklis aiznes uz

elli
— tur redz pie ķēdēm piesietu gaili - viņš pārsit ar āmuru ķēdes un

pārnes gaili. Velni šinī variantā pakal neskrien. L. P.

28. A. 554. F. Dunovs Grienv ald ē, A. Bilenšte m a kr.

L P. VI, 655 (123, 15).

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. To muļ-

ķīti viņš sūtījis pasaulē, lai taptu gudrāks, un iedevis ceļa maizi

līdz.

Viņš nu gājis, gājis — iegājis mežā, nosēdies un sācis ēst.

Te pienākusi skudru ķēniņiene un lūgusi ēst. Viņš pabarojis.
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Tad skudru ķēniņiene aiziedama teikusi: „Kad tev manis vajaga,
uzsauc: „Skudru ķēniņiene!" tad nākšu tev palīgā."

Pēc neilga laika, lūdzas arī krauklis, lai dodot ēst. Paēdi-

nājis kraukli arī — tas aiziedams teicis: „Kad tev manis vajaga,
tad iesaucies: „Krauklu ķēniņ!" tūliņ nākšu palīgā."

Pēc neilga laika arī bišu ķēniņiene klāt. Paēdinājis to arī,

tā aiziedama teikusi: „Kad tev manis vajaga, tad iesaucies: „Bišu

ķēniņiene!" tūliņ būšu palīgā."
Nu gājis un atradis mežā pilsētu. Pilsētām tecējusi upe cauri

un gar to upi bijuši akmeņi, mazi un lieli, neskaitāmi. Bet pilsēta

bija izmirusi, neviena dzīvība nerādījās. Viņš iegāja lielā pilī,

tur visapkārt bijis dārzs. Pilī bija gari galdi ar visādiem ēdie-

niem un dzērieniem. Nu paēda labi un tad apgulās. Otrā rītā

viņš pamožas un ierauga melnu tāpeli ar rakstu: „Svešiniek, kur

tu esi ienācis! Nu tev jācīnās un trīs lieli darbi jāizdara: pirm-
kārt, no šī dārza septiņas mucas izbērtu pērļu jāsalasa; otrkārt,
no upes jāizdabūn zelta atslēga, ar kuru šīs pils vārtus slēdz;
treškārt, no tiem kas upmalā, jāuzmin, kas beidzamais

medu ēdis."

Nu viņam palicis gan bail, bet tā atminējies — iesaucies:

„Skudru ķēniņiene!" Tā bijusi tūliņ ar tik_ daudz skudrām klāt
ka viss dārzs mudžēt mudžējis — īsā laikā visas pērles bijušas
izlasītas.

Otru dienu iesaucies: „Bišu ķēniņiene!" Tūliņ saskrējušas

upmalā tik daudz bišu, ka mudžēt mudžējis — tās ātri pateikušas,

kurš akmenis beidzamais medu ēdis.

Trešā dienā iesaucies: „Krauklu ķēniņiene!" Atskrējusi tā

un ieraudzījusi vēzi upmalā. Noķērusi vēzi un solījusies aprīt, ja

negādāšot zelta atslēgu sudraba pautā.

Nu atslēdzis pili un tūliņ visi akmeņi upmalā palikuši par cil-

vēkiem. Viņš tad palicis pilī par valdnieku.

29. A. 554. R. Vul f s oziņni cko s. L. P. VI, 655 (123, 16.)

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Tēvs sū-

tīja dēlus uz mežu mizot alkšņu mizas. Divi gudrie visu dienu

novazājās pa mežu un nemaz mizas nemizoja, bet muļķītis sami-

zoja lielu čupu. Vakarā gudrie atņēma muļķītim mizas, izdūra

viņam acis un sacīja tēvam, ka nezinot, kur tas noklīdis. Muļķītis
aklumā ložņājis, ložņājis, palīdis apakš vienas saknes un nokritis

pie vienām durvim,_tur dibinā bijusi elle. Velns, viņu apskatījies,

teicis:_ „Kur mēs tādu izdurtām acim liksim? Te labāki mums

rītā būs brokastis!"

Bet velna kalpone izlīdzējusi muļķim un pamācījusi, lai tā un

tā paliekot par kukainīti un lai lienot ārā! Kad izlīdis, tad palicis
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atkal par cilvēku; bet nu sastapis vilku, tas sacījis: „Neviens

par tevi neapžēlojas, es apžēlošos. Sēdies man mugurā, es tavas
acis izdziedēšu!"

Vilks aiznesis viņu pie vienas peļķes. Muļķītis izmazgājis

acis, jau varējis drusku redzēt. Nu nesis pie otras peļķes, izmaz-

gājis otrreiz, jau varējis brangi redzēt. Nesis pie trešās, izmaz-

gājis — acis veselas. Bet līdz nu acis veselas — ieraudzījis daudz,
daudz putnu olu. Gribējis tās ēst, bet putni teikuši: „Neēd vis!

Še labāk šī stabulīte. Ja tev kādreiz ko vajaga, pastabulē, būsim

palīgā!"

Labi. Nu gājis tālāk un iegājis vienā muiža, tur bijis zvērots

muižas kungs, tas teicis: „Ja tu, muļķi, neuzcelsi vaska baznīcu

ar tādu pulksteni, kas visā pasaulē atskan, tad es tevi nokaušu!"

Nu muļķītis raudājis rūgtas asaras. Te atminējies sabulīti

un stabulējis. Saskrējuši liels pulks putnu, katrs ar vaska gabalu

knāblī, un nu darbojušies tikām, kamēr baznīca gatava. Nu vaja-

dzējis vēl pulksteņa. Tad krauklis sacījis: „Sēdies, muļķi, man

mugurā, skriesim pēc pulksteņa!"

Skrējuši, aizskrējuši uz elli, krauklis pazvanījis vienu pulk-

steni, velns, izdzirdis, jau sacījis: „Kuš, mani bērni!"

Pazvanījis otru pulksteni, velns, izdzirdis, atkal sacījis: „Kuš,
mani bērni!"

Kad zvanījis trešo, tas skanējis pa visu pasauli. Nu pakam-

puši pulksteni un skrējuši, ko māk, atpakaļ. Velns šiem pakal;
bet ķēris, ķēris — nevarējis noķert.

Un nu pulkstens baznīcas tornī tā skanējis, ka kungs uzmo-

dies un ļoti priecājies. Atdevis savu meitu muļķim par sievu.

30. A. 554. R. Būčus Rudbāržos. LP. VI, 652 (123, 10).

Vienam tēvam bijuši trīs dēli — visi kalēji; divi no tiem

gudri, trešais muļķis. Kad muļķis kalis, gudrie aiz muguras de-

dzinājuši un izniekojuši dzelzi, tad sūdzējuši tēvam, ka šis dedzi-

not dzelzi. Tēvs paņēmis zarainu spieķi un sitis muļķītim pa

muguru. Tad tēvs nokalis 3 dunčus, iedevis katram dēlam vienu

dunci, vienu maizi un laidis, lai iet maizi pelnīt. Labi. Gudrie

gājuši pa ceļu, muļķis pa mežu ar zvēriem kopā. Gudrie tad sau-

kuši, lai viņš nākot pa ceļu, šis nācis ar. Gājuši un atraduši

vienu ozolu, tam bijis caurs vidus; pie tā apsēdušies un gudrie nu

teikuši uz muļķi: „Dod savu maizi, apēdīsim to, tad ēdīsim mūsu

maizi!"

Apēduši, bet muļķim vairs nedevuši, teikuši: „Ozola dobumā

ir strazdu bērni, ēd tos!"
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Gribējis gan ēst, bet tie lūgusies: „Neēd mūs, Strazdiņus, mēs

tev dienās palīdzēsim!"
Neēdis ar. Pa brītiņam atkal prasījis brāļiem ēst: „Mīļie brā-

līši, dodiet man ēst!"

Šie atteikuši: „Ej pie saimnieka, pelnies, tad dabūsi ēst."

legājuši vienā muižā un salīguši par kalpiem. Brāli apmelo,
ka mulkis ar savu dunci varot visus tārpus kunga laukā apkaut
vienā naktī. (Strazdi nolasījuši.) — Beigums trūkst.

Piezīme 1. Gulbenē A. Zommers uzrakstījis variantu, kur teikts, ka

krauklis palīdzējis tādu dziedātāju putnu apgādāt, kam spalvas spīdējušas
kā zelts un kas tik dikti dziedājis, ka kungs no krēsia nogāzies. Putnu pārnes
no elles, pasaka beidzas ar kraukļa maģisku bēgšanu no velna. L. P.

Piezīme 2. Bikstos E. Pūce uzrakstījis variantu, kur teikts, ka ar

kraukli uz vienu pilsētu (ne uz elli) skrējis tādam pulkstenim pakal, kas pa

visu pasauli atskan. Kad skrējuši atpakaļ, vesels kara spēks dzinies pakal,
tad izlaidis ūdeni no mutes (jūra), nometis smilšu sauju (kalns), rīksti (mežs) —

kara spēks nepanācis. Beidzot kungs gudriem brāļiem licis ar kailu roku

durvju stenderi par sodu pārberzēt — nevarējuši, tādēļ nosodījis ar nāvi, bet

muļķītim atdevis tēva mājas vienam pašam. L. P.

Piezīme 3. Skrundā V. Vīdneris uzrakstījis Brīvzemniekam pasaku,
kur teikts, ka kungs vasku baznīcai licis to pārāko mācītāju gādāt. Krauklis
tad apgādājis ar'

—
bet kur? — tas nav teikts. Mācītājs kancelē tad sācis

sprediķot un pateicis, kādi blēži un melkuli ir gudrie brāli. Kungs tad noso-

dījis melkuļus, bet muļķīti iecēlis par uzraugu brāļu vietā. L. P.

31. A. 513 13.554. Alfrēds, „P asakas" 1893, 19, 8.

Kādiem vecākiem bija trīs dēli. Divi bija gudri un izmanīgi

zēni, bet trešais dumjš kā miesta teļš.
Kādreiz tās zemes ķēniņš lika izsludināt pa visu valsti, ka

tam, kas izgudrošot tādu kuģi, ar kuru var kā putns pa gaisu

laisties, viņš došot savu meitu par sievu un pus ķēniņa valsti pūrā.

Daudz gudri vīri, šādu izsludinājumu zināt dabūjuši, steidzās uz

galvas pilsētu, lai varētu kopīgi apspriesties un pie darba ķer-
ties. Arī abi gudrie brāļi gatavojās uz pili noiet. Dumjais arī gri-

bēja līdzi iet, bet ne brāļiem to gribējās līdzi ņemt, ne arī vecā-

kiem palaist, jo tie domāja, ka viņš ar savu muļķību vairāk posta

un nelaimes padarīšot nekā labuma.

Gudrie brāļi aizgāja. Dumjais palika mājās, aizkrāsnē tu-

pēdams un raudādams.

Kad brāļi bija jau labu gabalu aizgājuši, tad dumjais no aiz-

krāsnes izlīdis, saģērbās un, nevienam nezinot, arī aizgāja brā-

ļiem pakaļ.
Gabalu nogājis, viņš satika kādu vecu vīru. Vecais tam pra-

sīja, uz kurieni ejot
Dumjais tam atbildēja: „Uz galvas pilsētu pie ķēniņa eju,

gaisa kuģi būvēt."
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Vecais atbildēja: „Uz galvas pilsētu tev gluži veltīgi iet. Tur

viņi tikpat gaisa kuģi neuztaisīs, bet ja tu mani paklausīsi, tad

tu īsā laikā varēsi aizbraukt ar gaisa kuģi pie ķēniņa. — Vai tu

redzi to lielo ozolu, kas tur stāv? Noej pie tā un iecērt ar šo

cirvīti (pie šiem vārdiem vecais tam iedeva mazu cirvīti) trīs rei-

zes tam kokam, tad krīti pats pie zemes un palieci kādu lai-

ciņu mierīgi guļot. Kad tu atkal uzcelsies, tad gaisa kuģis būs

gatavs."

Dumjais šo pavēli uz mata izpildīja. Trīs reizes ozolā iecir-

tis, viņš pakrita pie zemes un drīz bija aizmidzis.

Pēc kāda laika tam izlikās, it kā kāds to modinātu. Atmo-

dies un miegu no acim izberzējis, viņš ieraudzīja savā priekšā

smuku, spārnotu kuģi stāvam. Dumjais uzkāpa veikli uz kuģa.
Tas arī tūlīt pacēlās spārnos un laidās uz galvas pilsētas pusi.

Kad dumjais tādā vīzē jau labu gabalu bija nobraucis, tad

viņš ieraudzīja kādu vīru, kas uz muguras nesa brīnum lielu maisu

ar ēdamām lietām. Maisu no muguras noņēmis, tas apsēdās ceļa
malā un ar vienu kumosu visu apēda. to redzēdams,

ļoti izbrīnījās un aicināja lielo ēdēju pie sevis kuģī. Kad tas bija

kuģī iekāpis, tad dumjais tam prasīja, kā viņš tik daudz maizes

varējis apēst.

„Tas vēl nekas," svešais atbildēja. „es vēl daudz vairāk va-

rētu apēst, bet nav ko ēst."

Gabaliņu pabraukušiem, dumjais ieraudzīja citu vīru, kas pa

ceļu gāja. Turpat ceļmalā bija krietns ezers. Gājējs piegāja pie

ezera un ar vienu vilcienu izdzēra visu ūdeni un vēl žēlojās, ka

slāpstot. Arī šo vīru dumjais uzņēma pie sevis kuģī un visi trīs

turpināja braukšanu.

Vēl kādu gabaliņu pabraukušiem, dumjais ieraudzīja divus

vīrus ejot. Vienam bija liela plinte plecos, otrs bija vienu kāju

pār pleciem pārlicis, bet tomēr gāja diezgan ātri. Te uzreiz abi

apstājās. Pirmais gājējs noņēma plinti no pleciem, mērķēja un

izšāva. Tūlīt arī otrais nolaida kāju zemē un zibeņa ātrumā aiz-

skrēja un par mazu brīdi atnesa lielu putnu, ko pirmais bija no-

šāvis.

Dumjais viņus aicināja pie sevis, un kad tie uz kuģa bija uz-

kāpuši, tad viņš vaicāja, vai tā vieta, kur tas putns bijis, esot

tālu bijusi. Tie atbildēja, ka tas esot tālā zemes malā uz kada

koka sēdējis. Dumjais nevarēja beigt brīnīties, ka pirmais va-

rējis tik tālu redzēt tin otrais īsā laikā tur aiziet un medījumu
atnest.

Tā nu viņi visi pieci brauca ar gaisa kuģi pie ķēniņa. Un

tālāk skrēja veiklais kuģis pār laukiem un mežiem, pār upēm un

jūrām, līdz beidzot nonāca pie ķēniņa pils.
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Tur nonākuši, tie nolaidās zemē un dumjais gāja pie ķēniņa

paziņot, ka viņš esot tādu kuģi uztaisījis, ar kuru varot pa gaisu

braukt. Ķēniņš par to tapa gauži priecīgs, saaicināja visus savus

gudriniekus un tiem stāstīja, kas bija noticis.

Ļaudis nu pulkiem sanāca kuģi un viņa izgudrotāju apbrīnot

un uzslavēt. Laužu pulkā bija arī abi gudrie brāli. Tie savu brāli

tūlīt patzina un, viņa laimi apskauzdami, ņēmās to pie ķēniņa ap-

melot, teikdami, ka šie esot gaisa kuģi izgudrojuši un uzbūvējuši,
bet šis cilvēks viņiem to izvīlis un aizbēdzis. Viņš arī esot agrāk

lielījies, ka varot apēst veselu klēti maizes un izdzert veselu dīķi
vīna. Ja tas tik gudrs un spēcīgs esot, tad lai nu arī izdarot, ko

lielījies.

Dumjais par to ne mazumu iztrūkās, bet viņa biedri, tas lie-

lais ēdējs un lielais dzērājs, sacīja: „Nebēdā nekā. Izlūdzies tik,
lai ķēniņš atvēl mums tev līdzi ēst; mēs to maizi apēdīsim un

arī to vīnu izdzersim."

Dumjais aizgāja pie ķēniņa un teica: „Es gan viens pats

varu visu to maizi apēst un to vīnu izdzert, bet mani biedri ir arī

ļoti izsalkuši; tāpēc esi tik labs, un atvēli arī viņiem kādu kumosu

iebaudīt un kādu malku nodzert."

Ķēniņš bija ar to mierā un lika dumjo un viņa divus drau-

gus aizvest uz to maizes klēti. Abi otri biedri palika uz kuģa

par sargiem.
Pusstundas laikā bija maizes klēts tukša un kad ķēniņš ar

saviem pavadoņiem atnāca, tad dumjais sacīja: „Kēniņ! labprāt
būtu vēl ēduši, bet viss krājums ir jau pagalam. Bet nu vedi mūs

uz to vīna pagrabu, lai savas izkaltušās rīkles varam drusku at-

veldzēt."

Tas notika un īsa laikā bija vīna mucas tukšas kā nabaga
kabatas. Ķēniņš nezināja aiz brīnumiem, ko sacīt, ko ne.

Bet gudrie brāli dumjo vēlreiz apmeloja, teikdami, ka esot

lielījies kādu aizjūras ērgli ar zelta kroni galvā nošaut un drīzā

laikā šurpu atnest. Ķēniņš dumjajam stimigri noteica, stundas laikā

ērgli ar zelta kroni atnest.

Dumjais satrūkās par tādu pavēli, bet lielais šāvējs un viņa
biedrs, lielais skrējējs, sacīja: „Nebēdā nekā. Mēs to lietu tavā

vietā izdarīsim."

Lielais šāvējs paņēmis savu plinti, uzkāpa kādā loti augstā
kalnā un sāka pēc ērgļa skatīties. Viņš to ieraudzīja tālu aiz jū-

ras kādā augstā kokā sēdam. Plinti pacēlis, viņš izšāva un ēr-

glis nokrita beigts zemē. Veiklais skrējējs tūdaļ laida kājas vajā

un maz minūtēs apskrēja ap jūru un atnesa nošauto ērgli ar zelta

kroni galvā.
Tā dumjais izpildīja ķēniņa pavēli. Pēdējais par to bija gau-

žām priecīgs, deva dumjajam savu meitu par sievu un apstipri-
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naja to par savu pēcnācēju; bet gudros brāļus lika aizdzīt par

ratu.

32. A. 554. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka „S bo r -

Oik" 121. LP, VII, 11, 25, 7, 4.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais mulkis. Tēvs

nomira. Gudrie brāļi sagrāba visu tēva labumu savos nagos

un aizdzina muļķi, lai tas iet, kur grib.

Muļķis devās ceļā, gāja, gāja, — iegāja lielā, lielā mežā un

apmaldījās. Nezināja šis, kā no meža izkulties, kā ne. Uzbruka

nakts, bija jāliekas gulēt egles apakšā. Piekusis būdams, drīzi

iemiga cietā/miegā un krāca, ka viss mežs Tībēja. Ap pusnakti
atmodies šis/ — dzird tālumā vaimanājam. Muļķis pieceļas, iet

raudzīt, kas tur vaimanā. Aiziet — redz: viss mežs pilns salau-

zītu no saknēm izrautu koku un apakš viena liela nolauzta koka

gul liela, liela čūska; bet galva čūskai pēc meitas, vēl vaiņagu
valkāja. Šī čūska bija tā vaimanātajā, tāpēc ka apakš koka tā

smaka, ne atpūsties vairs nevarēdama. Žēlīgā balsī čūska sacīja
tā: „Esmu čūskām valdiniece, glāb mani no Dieva puses, būšu

mūžam tev pateicīga. Visi šie koki apgāzās no tava krāciena."

„Labi! ja manis labad tu, čūsku valdiniece, iekļuvi klizmā,
tad glābšu gan." Viņš nu arī paglāba čūsku.

„Bet nu dod man ceļa vadoni, vēlos no meža izkļūt, bet ne-

zinu ceļa."
Čūsku valdiniece lika rudai čūskai muļķi izvest no meža.

Knaši līda čūska uz priekšu ceļu rādīdama un drīzumā izveda

muļķi no meža. Izvedusi, teica tā: „Ja tev ievajadzētos kādreiz

mūsu valdnieces palīdzības, tad sit pa kuru katru koku, sacīdams:

„Dzirdi, meža dēl!" Tūdalin viņas apakšnieki tev kalpos."

Muļķis steidzās tālāk un iekļuva atkal mežā. Tai pašā brīdī

skrējēju kungs (putnu valdnieks) svinēja kāzas un kāzu brau-

ciens sastapa muļķīti kalnā pie lielas priedes. Muļķis negrieza
vis ceļu, bet ķildojās ar skrējēju kunga kāzu viesiem. Ķildojās,
ķildojās — jedeva viens skrējēja kunga sulainis muļķim duncku

mugurā. Tūdaļ muļķis iesita pa priedi, iesaukdamies: „Meža dēl,
dzirdi!"

Acumirklī izlīda milzums čūsku no tuvējā purva. Putni bija
aizmirsuši savus spārnus mājā un nevarēja gaisā pacelties. Čū-

skas vispirms nodzēla sitēju un tad saklupa ir citiem virsū. Skrē-

jēju kungs redz, labi nebūs
—

sāks lūgties, lai piedod: „Būšu
katrā laikā tev paklausīgs, iesaucies tikai: „Skrējēju kungs, nāču!"

Muļķis nu aizraidīja čūskas atpakaļ purvā un aizgāja talak.

Gāja, gāja — aizgāja līdz vienam līdumam, kur bija milzums sku-
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dru pūžņu. Jau strādnieki grasījās prāvāko pūzni aizdedzināt, te

skudru valdnieks sāks žēlīgi lūgties, lai jel mulkis neļautu mežu

līst līdumā. Gan strādnieki neklausa šo, bet šis iesauksies tikai:

„Skrējēju kungs, nāču!"

Tūliņ visi putni klāt un izšķaida strādniekus uz visām pusēm.
Nu lika skrējēju kungam atstāt sargus tai vietā un pats aizgāja
tālāk. Par to skudru valdnieks solījās palīdzēt muļķim, kad tikai

ievajagas; lai tikai piecērtot kāju pie zemes un ieteicoties: „Nāču,

glābtais!"
Pēc tam muļķis staigāja tālāk un satika lāču valdnieku. Šim

valdniekam bija uzbrukuši vilki, gribēdami saplosīt. Muļķis ir šo

izglāba un tas lai piesolīja palīdzību; lai tikai ieteicoties: „Vadzi,
meža veci!" tūliņ būšot klāt.

Bet tolaik tur kaimiņos dzīvojis briesmīgs burvis. Tas pār-
valdījis par siltumu un par (aukstumu. Šis, padzirdējis par muļķa

spēju, ies ar viņu spēkoties. Muļķis, to padzirdējis, saaicinās vi-

sus savus palīgus, pieteikdams, lai visi tad jau gatavi, kad viņš
iesauksies: „Nu!"

Atnāk burvis, satver muļķi abām rokām: vienā rokā tam sil-

tums, otrā aukstums. Jau burvis taisījās muļķi gar zemi gāzt.
te muļķis skali vēl attop iesaukties: „Nu!" Tūdaļ piesteidzās pa-

līgi un sāk apstrādāt burvi: skudres salīda degunā, acīs, ausīs,

mutē, čūskas pēra kājas, dzeldamas, putni cirta pa galvu, izknāb-

dami acis. To burvis neizcieta un lūdzās, lai piedod un apsolījās

muļķim kalpot: lai ieteicoties tikai: „Gāle un liesma!" tūdaļ bū-

šot palīgā. Nu muļķis pavēlēja atlaist burvi.

Labi izklaidījies pa svešumu, muļķis griezās atpakaļ uz mā-

jām pie gudriem brāļiem. Pa to laiku gudrie bija saķildojušies

ar savu kungu un kungs, viņiem atriebdamies, lika grūtākos dar-

bus veikt: bija jāizkuļ vienā naktī trīs metieni labības, jāsacērt

pa vienu dienu savi tūkstošs asu malkas, jāizrok divi dienās tāda

mārka, kur tūkstošs vezumu linu samērcami. Kas to jaudā pa-
strādāt? Gals rokā brāļiem, vairāk nekā. Bet muļķis solījās tiem

izlīdzēt. Viņš saaicināja visus savus palīgus un pavēlēja: skrē-

jēju kungam labību iesērt, aukstuma un siltuma valdniekam la-

bību izžāvēt, meža vecim izkult, skudru valdniekam metienu grāb-

stīt, pelus un graudus čupā sastumt, bet čūsku valdniekam salmus

nastā kraut. Rītā brāli atdeva kungam darbu ar lāgumu.
Nu nācās malku cirst. Muļķis aizsūtīja meža veci uz mežu

malku salauzt, aukstuma un siltuma valdniekam malku saskaldīt,

skrējēju kungam muižā pārvākt. Vakarā brāli atkal atdeva malku

kungam.
Nu nācās mārku rakt. Skudru valdnieks izraka mārkai bedri,

bet aukstuma un siltuma valdnieks piepildīja bedri ar ledu un

izkausēja ledu karstumā. Karsto ūdeni tad karstuma valdnieks
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iespieda ar roku dziļi zeme, no kam izmirka dziļa, dziļa marka

Otrā dienā brāļi ir šo darbu atdeva kungam padarītu.

Bet gudrie brāļi redzēdami, ka muļķim tāda spēja, prātoja:

„Plagaidi, raudzīsim atņemt tev to."

Viņi sāka taujāt: kur gan muļķis tādu spēku grābis un vai

cits arī nevarētu to sagūt? Muļķis tad pateica arī brāļiem, kur

spēju ņēmis un kā palīgi ataicināmi. Gudrie brāļi vaigā brīnum

līdzīgi bija muļķim, tādēļ tie sadomāja muļķi nogalināt un viņa

iespēju atņemt un paturēt sev. Domāts — darīts. Vecākais brā-

lis paslēpās aiz dzēriena kublas ar rungu; bet otrs brālis sūta

muļķī dzērienu ielaist dzeramā traukā. Aizies muļķis pie kublas,

vecais brālis kraus šim ar rungu. Muļķis gan saklupa, bet tūdaļ
arī palīgi bija klāt, saplosīdami gudros brāļus gabalos. Muļķītim
žēl palika brāļu — lika visus viņu kauliņus salasīt, skrējēju kun-

gam dzīvības zāles atnest un atdzīvināja atkal tos. Tagad gudrie

brāļi lūdzās, lai piedodot. Muļķis piedeva ari. Bet drīzumā muļķis

nomanīja, ka atkal gudrie taisās viņu nolietāt. Muļķis tad aizgāja

uz citu pasaules pusi un dzīvoja bez bēdām līdz nāvei.

Es viņa stāstu nemaz nezinātu, ja viņš nebūtu manam tēvam

krustdēls bijis. Viņš bija izstāstījis manam tēvam un tēvs atkal

man.

Piezīme. Šī pasaka ir uzrakstīta sagrozītā veidā. P. S.

33. A. 502. 554. Fl. Ankipāns no 76 g. veca J. Zlvdua

Ludzas apr. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja ķēniņš, kurs beja lels medinīks. Jis braucja medī-

buos pa nazcik dīnu nu muoju. Dažu reiz nūmedēja vasaļu nedēļu,

braucja uz muojom bez kaut kuo. Puorguļ kaidu nakti muojuos
un otkon laižas medībā, kur numedīja dziļi mežā kaidas treis

dtnas. Tur jis sateik putnu, kuru jis gribēja saut, bet baiduos.

Putvns beja nūmidzis, tuodēl uadzierdēja.

Ķēniņš nūskrēja uz muojom, pasacēja kolpim, lai sajvudz zvr-

gus, un tod braucja pakal pēc tuo putna. Kad jī aizbraucja, putvns

vēl gulēja. Jī pajēmja putynu, īlvka rogovuos un aizvedja uz

muojom, kur īlvka mvura šklepā. Ķēniņam beja dāls, sešu gadu

vacs. Dālam beja blisīte ar spryudiņi šaujama. Bārns, pīguojis
pi škļepa, suovja vydā, tuodēl jam īkrita spryuds šklepā. Dāls

lyudzja nu putyna, lai atdūd spryudiņi. Putyns pavēlēja dālam

atslēgt šklepu, tod šis atdūs sprvudiņi. Dāls soka: „Man nava

atslāga."

Putyns pasacēja: „Ej ustobā, pasaverīs, gultā zam spylvinu
atrassi!"
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Puika īit ustobā, daboj atslāgu un nātnas putynam. Putyns,
ticis vaļā nu šklepā, padevja atslāgu puisānam un pasacīja: „Jo

byus kaida nalaime, tod pīmini mani!"

Tai lelais putyns nūguoja pa ceļu. Kēninš nazynuoja tuos

lītas, tuodēl beja sasaucis cytu kēnestju ķēniņus, lai atbrauc pa-

savārtu juo medējuma. Ķēniņa īlyugumu vysi izpylda un sabrauc.

Ķēniņš tagad īt ar sovim vīsim vārtūs lelū putynu. Viņš atslādz

šklepu un klīdz: „Kas jū izlaidja uorā?"

Dāls pasacīja: „Es izlaidu uorā."

Ķēniņš nu dusmom gribēja jū uz reizi nūsaut, tik naizguoja
blise. Vāluok apdūmuoja: lobuok nasaut, tiik pavadīt nu muoju
un īdūt vācu kara veiru, ar kuru jis varēs īt pa pasauli. Kai dū-

muots ,tai padarīts. Jī guoja, guoja pa ceļu — dziert stipri aiz-

zagrib nu leluo korstuma. Pīguojis pi okas, radz yudimi un navar

nikai dabuot. Ķēniņa dāls dabuoj aukliņu, apsīn tū ap kara veiru

un īlaiž tū okā. Tys labi padzērs — ķēniņa dāls izvalk jū, tagad
īlaiž ķēniņa dālu, kur jis ari padzer un lyudz, lai valk uorā, bet

soldots nagrib vilkt: „Jo uzvuordā napuormeisim, tod es tevi

pamesšu okā."

Tai tod daguoja puormeit uzvuordus. Ķēniņa dāls pījēmja
sauktīs karaveira uzvuordā, karaveirs ķēniņa dāla uzvuordā. Jī

laidēs īt un īdami sateik ķēniņa pili un breinuojas: „Gon nasen

beja tys laiks, ka ķēniņa pils beja Jūti boguota! Tur beja daudz

zyrgu, gūvu, cyuku, bet tagad nikuo nav."

Ķēniņš jūs taišņi sateik un pastuosta, ka nūtykuse nalaime:

vysi lūpi izzabeiguši. Soldots un ķēniņa dāls īguoja pi ķēniņa,
tikai soldots apģērba ķēniņa dāla drēbes, ķēniņa dāls soldota.

Soldotom beja leluoks gūds, tuodēl ka saucjas ķēniņa dāla uz-

vuordā, tuodēl dzeivuoja kēkī un tyka sarunuots par lūpu ganiņi.

Tys soldats dzeivuoja ar ķēniņu kupā un runuoja ar juo meitom.

Vaoajam karaveiram, kurs beja par ķēniņa dālu, gribējuos ķē-

niņa dalu nūbeigt, tuodēl ka jis var pastuostēt cytim ķēniņa ļau-

dim, ka jis nav ķēniņa dāls, bet vīnkuoršais karaveirs. Soldats

pastuoveigi runuoja ķēniņam, lai dūd taidu dorbu, kuru jis nava-

rēs padareit. Sadūmuoja jī īdūt jam ganīt slymu gūtiņi, kuru jis

ganīdams pazaudej. Tagad jam navar īt uz muojom, jo pazuda

gūvs. Kū nvu bēdīgam darīt? Uz muojom navar īt, jo īt tod

nūsaus. Jis raud, raud — īguodoj putyna vuordus, kurs sacējis:

„Jo tev byus kaida nalaime, īguodoj mani."

Jis padūmuoja: „Kaids es asu nalaimīgs, ka izlaižu putynu!
Jo nabyutu izlaidis, tad naradzātu nalaimes."

Putyns tyuleņ pīskrīn pi juo kluotu un vaicoj: „Kuo tu raudi?"

„Kai man narauduot, jo izgaisa gūvs, kuru beja īdevis ķēniņš

ganīt? Tagad munai dzeivei byus gols!"
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Putvns pavēlēj izgrīzt nu veitūla reikstīti: „Jo ar šū īsissi

par zemi, tod celsīs nu zemes daudzi lūpu."

Ganiņš tū izpylda un ceļas nu zemes brīsmīgs lūpu daudzums,

kurus jis nūdzan uz muojom. Izīt ķēniņš pretim un breinuojuos,
kai vysas nugaisušuos gūvis ir pīcālušuos. Tagad ganiņu ķēniņš
īvad pilī un labi pacīnej.

Vacais Ikaraveirs, tdzeivuodams pi ķēniņa, sadūmuoja jam
īdūt ganīt sosojū zyrdziņu, jo jis nauūganīs, tod dabuos nuovi.

Ganiņš reitā ogri izdzan gonūs tū slvmū zvrdziņu, kuru gona,

gona i pazūd. Otkon bēdīgais raud, rauduodams īguodoj putynu:
„Jo es nabyutu izlaidis putyna, tod naradzātu taidas nalaimes."

Tyuleņ atskrīn putyns — pastuosta nūgrīzt reikstīti: „Isit
par zemi treis reizes, tod dabuosi zyrgus."

Ganiņš tū vysu izpylda, jam ceļas nu zemes vysi nūgaisušī

zyrgi, ar kurim jis nūjuoj uz muojom.

Izīt ķēniņš un breinuojuos, ka vysi juo zyrgi ir cālušīs. Ta-

gad ari ķēniņš paboroj labi ganiņu par juo lobumu. Trešā dīnā

līk ķēniņš dzeit pusspruogušu cyuku gonūs. Ganiņš nūdzinis gona,

gona — tei cyuka ar nūsabeidzja. Otkon jis raud un pīmin tū

putnu. Tys putyns atīt uz jū pastuosta nugrīzt reikstīti: „Isit pa

zemi, celsīs vysas nūgaisušuos cyukas." Tai tys padora, tod dzan

vysas cyukas uz muojom.

Izīt ķēniņš satyktu, veras, ka vvsas juo nūspruogušuos cyu-
kas ir uzcālušuos. Ķēniņš ari jū pažāloj par taidu dorbu. Kara-

veirs, dzeivuodams pi ķēniņa, beja sadūmuojis apprecēt vacuokū

ķēniņa meitu un ķēniņš jam taisa jau kuozas. Tagad karaveirs

izdūmoj gonam cytu dorbu. Ķēniņš pasoka gonam: „Jo tu par
nakti monom kuozom napataisīsi smukas baznīcas, tod es tevi

nusaušu."

Bēdīgais ganiņš stuojas pi dorba. Jis izīt nakti uorā — raud,

raud, cikom atskrīn putyns un pamuoca ganiņu: „Apgrīz treis

reizes ap rūku viervīti, un tev pazataisīs baznīca."

Tys tai padora, un pi juo pazataisuos lūti smuka baznīca,

taida, ka vairs uz pasaula taidas nabeja. Un kluotu pītaisa šyu-

pūtnes, kuruos pats atsagulst un aizmīg.

Reitā ķēniņš izīt pasavārtu, redz lūti smuku baznīcu un pi

baznīcas šyupotnes, kuruos šyupuojas ganiņš. Ķēniņš s_typri sa-

dusmuojas, ka pi baznīcas šyupotnes, grib par reizi nusaut ga-

niņu. Tikai tū īraudzēja ķēniņa meitas un aizstuoja, ka navajaga

saut; šite nav nikas ļauns. Ķēniņa meitas beja tymā ganiņā stypri

īzamīluojušas un tys ganiņš juom beja stuostījis par visu sovu

dzeivi. Tod juos tū vysu izstuosta ķēniņam. Ķēniņš nyu nūsaun

karaveiru un sovu jaunuokū meitu atdūd ganiņam. Jī tagad dzei-

voj laimīgi.
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34. A. 570. 554. J. Cakuls Barkavā. Zidūn i s 1923. Nr. 6.

Reizi vīns jauneklis īsalaid'ja precībuos —
meklēt sev pa

pruotam leigaviņu. Beja juoīt cauri lelam mežam. Ejūt cauri šam

mežam, jauneklis aizzamaldīja. It, īt vasaļu dīnu — navar atrast

molas. Jau stipri īsagrib ēst. Mežā atrūn bites, grib izjimt madu

un apēst, bet bites suoc stipri lyugtīs: „Naēd, cvlvāks, mes tev

paleidzēsim grvutības laikā."

Jauneklis paklausēja jūs lyugšonas un naaizkēns guoja tuo-

luok. īdams atrūn calmā putna perēkli ar mozim bērniņim. Tai

kai jam stipri gribīs ēst, jis grib ēst šūs mozūs putniņus. Atskrīn

muotīte un mīli lyudzās, lai naād, sacīdama: „Naēd, cvlvāks.

mes tev gryutā dzeives breidī byusim pakalpīgi."

Jauneklis paklausa un aizīt tuoluok pa mežu, maklādams sev

ēst. Nu lelas ēstgribas jū apjam sluopums. Dreiži jis pīīt pi moza

upelīša un pīsalīcis suoc dzert iudini. Upē īrauga vēzi, sagiun jū

un grib ēst. Vēzis suoc lūti mīļi lyugtīs, lai palaiž vaļā: „Es

byušu tev gryutā dzeives reizē lūti pakalpīgs."

Jauneklis palaid'ja vēzi atpakaļ upē un guoja tuoluok, maklā-

dams molas. It, īt un pīīt pi vīnas ustabiņas. Iguojis īškā, redz

vācu vecīti un pīcas skaistas meitas. Vyspyrms jis prasēja pa-

ēst; jam īdevja skuobus kuopūstus ar kaltātim vēžim. Lai gon

jis taida ēdīna nīkod nabeja ēdis, tūmār ēst gribējās tik stipri, ka

apēdja ar soldonu muti. Azdams suoka stuostīt, ka aizzamaldījis,
guojis sīvas maklātu.

„Ak, kur lobs dēliņš!" sacīja rogona, „es dūšu tev, kuru gribi,

munu meitu, tikai izlosi, bet tuos vīnas skaistuokuos tu vīgli na-

pajimsi. Tev vajadzēs izdarīt dažus dorbus, jo gribēsi jimt tu

pošu jaunuokū, skaistuokū. Un jo nasaveiks, tev byus juomierst."

„LabL," atsacīja jauneklis, „paruodi, tyuliņ vyss byus pa-

darīts."

„Ej tur uz upes molu, tur gonas pīcas keves. Tev juos treis

naktis vajadzēs nūganīt, nikur napalaist; jo palaissi, bius kopi.

Nūgoni, tod atdūšu vīnu meitu, kuru tu gribēsi."

„Labi," dūmuoja jauneklis, „kas tī kū nanūganīt dūdit kaut

desmit, vīna olga!"

Ganīja leidz pošom pusnaktim, ķēves ēdja lūti labi. „Paga,

pīsnausšu, maņ stipri īt mīgs nu tuos leluos nūstaiguošonas."
Kai pīgula, tai aizmyga. Zam saules lēkšonu atsamūdīs, redz,

ka nav nivīnas ķēves — raud.

Atskrēja lels bišu pyuls un vaicoj: „Kuo tu, lobais cvlvāks,
raudi?"

„Maņ vajadzēja nūganīt pīcas keves, bet es nanuganīju; juos

izgaisa. Niu maņ byus nuove."

„Nabādoj,' lobais cylvāks, mes atdzeisim. Sēd' tikai te pat!"
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Dreiži vvsas pīcas ķēves beja kluotu. Paganījis leidz brū-

kašku laikam, jauneklis aizdzvna uz vecītes sātu. Vecīte suoka

līlēt: „Ot, labs dēliņš, lobs znūtiņš, ka labi nūganīji!"
īdevja ēst, un kad paēdja, aizsvutīja gulātu. Tam laikam, kad

jauneklis gulēja, rogona sasaucja meitas un suoka ruot, kam na-

izbāgušas. Meitas atbildēja, ka navarējis nūbēgt, jo ādušas bites.

Rogona stingri pīsacīja meitom, ka ūtrā naktī lvukuotu izbēgt

vysaidā ziņā.
Tū nūsaklausīja jauneklis, kurs vēļ nabeja paspējis aizmigt.

Jis niu labi saprota, kas tuos par meitom un kas par vecīti.

Otrā naktī jauneklis nūganījis leidz pusnaktim, otkon aizmvga.

Pasamūdīs vērās: ķēves nivīnas un suoc rauduot. Atskrīn

mozs putniņš un vaicoj: „Kuo tu raudi, lobais cvlvāks?"

Jauneklis atbildēja: Maņ vajadzēja nūganīt pīcas ķēves, ka

naizgaistu, jo izgaiss, tod muna nuove. Es aizmvgu un pasamūdīs
vairs naatrodu nivīnas, vysas ir nazkur pailykušas, izgaisušas."

„Naraudi, lobais cvlvāks, es tev paleidzēšu," sacīja možais

putniņš un aizskrīdams pīsacīja jaunekļam turpat sēdēt. Par na-

lelu breitiņu vysas pīcas ķēves ir kluot. Jauneklis nūganījis leidz

brūkašku laikam, ķēves sadzyna sātā. Vecīte otkon suoka līlēt

jaunekli, lai gon pruotā dūmuoja pretēju

„Ot," soka, „lobs dēliņš, ka labi nūganīji, napalaidi nikur tūs

palaidņu — kēvu! Es tev niu par tū īdūšu lobās brūkastis, un

tod paēdis varēsi īt atsaguļt, atsapyust, tak vysu nakti nagulēji,"

tai jei runuoja, padūdama jaunekļam brūkastis.

Jauneklis paēdis aizguoja kambarī gulātu. Par breitiņu ro-

gona dūmuoja, ka jauneklis jau byus aizmidzis, sasauca vysas

pīcas meitas un suoka otkon buort, kam navarējušas izbēgt nu

gona.

Rogona pīsacīja meitom, ka nikai navarešūt izbēgt, lai nuo-

kūšā naktī salīnūšas upē.

Jaunekļam pavysam naguoja mīgs, jis tikai klausījās, ku ru-

nuos rogona ar sovom meitom.

Atguojis vokors. Jauneklis aizzadzinis ar kēvem uz ganībom

trešū nakti. Ganīja, ganīja un kai ni turējās,_bet aizzamyga otkon,

taišņi ap pošom pusnaktim. Atsamūdīs veras: keves otkon izgaļ-
sušas. Te jis īguoduoja, ka vecīte sacīja, lai keves salīnūšas upe.

Pīguojis pi upes, labi apsavēra iudinī, bet nikuo naredzēja un

suoka rauduot. Izguojis nu upes, vēzis vaicoj: „Kuo raudi, lobais

cvlvāks?"

„Izgaisa pīcas ķēves, kuras maņ vajadzēja nūganīt, bet ta-

gad, jo nanūganīju, maņ byus nuove."

„Labi, naraud, lobais cvlvāks," sacīja vēzis, „es tev palei-

dzēšu, tikai tepat sēdi!"
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Pasacījis tūs vuordus, vēzis īšliuca upē. Par mozu breitiņu
vēzis iztreņcja nu upes vvsas pīcas ķēves. Paganījis leidz brū-

kašku laikam, jis sadzan sātā. Vecīte otkon taipat līlej, ka lobs

ganiņš. Paēdis, jauneklis aizguoja gulātu. Rogona redz, ka niu

ir paspēlējuse vīnu meitu. Jei sasauc vysas kūpā un suoc otkon

borgi buortīs. Meitas atbildēja, ka nikas navarējis padzeivuot

upē, jo vēži grauzuši vādaru. Cikom jauneklis gul, rogona apģērb

vvsas meitas vīnaiduos drēbēs.

Kad jauneklis izagulējis pīsacēla, jei sacīja: „Nu, dēliņ, atmiņ
nu vvsom pīcom, kura ir tei, kuru tu gribēji?"

„Es gribu pošu jaunuokū," atteicja jauneklis, jo jis beja izzy-
nuojis, īsaklausīijs nu jūs runas, kad gulēja, ka vīna storp juom ir

buorinīte un tei ir poša jaunuokuo, bet navarēja nikai pīdūmuot,
kai varātu atminēt. Labi beja nūsaklausījis, ka buorinīte te na-

vysā grib dzeivuot, jo vvsas jū padzan, par tū, ka skaistuoka —

muotes meitas nabeja skaistas.

Meitas, vysas pīcas saģērbtas vīnaiduos drēbēs, stuovēja sa-

statītas eiļā. Jauneklis suoka tēmīgī vērtīs, itkai dūmuodams,
kurai dūt rūku. Te jis nūmanīja, ka storp vysom klusu stuovūšom,

vīna, kura stuovēja pošā molā, pamyrdzynuoja ar lobū aci. Jau
neklis nūprota, ka tei buorine, jo ari viņa reizi gribēja tikt nu ro-

gonas nogim laukā. Jauneklis padevja jai rūku. Un pareizi beja

atminējis. Obi jaunekli nūsabučuoja un rogona ar meitom pa-

zuda, palyka par kēvem, bet jauneklīts ar buorenīti dzeivuoja

par saiminīkim, un varbyut vēl šūdīņ dzeivoj, jo nav uūmyruši.

35. A. 554. 516. 505. A. Gari -Juone no 67 g. veca A. Kovaļevska

Bebrenē.

Tāvam beja treis dāli: Uodums, Juoņis un Ignats. Vīnu reizi
tāvs sadūmuoja izzynuot, vai gudri juo bārni. Tāvs pajēmja ar

sevi vacuokū dālu Uodumu, aizguoja uz mežu, pīvedja pi lela

elkšņa un prosa: „Kas izītu nu ituo kūka?"

„Nu ituo kūka var pītaisīt vysvysaidu goldu un benču," at-

bildēja Uodums.

„Gudrs dāls!" padūmuoja tāvs un aizguoja uz sātu.

Utrā dīnā tāvs vad vvduskū dālu uz mežu un, pīvedis pi lela

ūša, prosa: „Kas izītu nu ituo kūka?"

„Nu ituo kūka var pītaisīt vysaidu skapu un komūdu," atbil-

dēja dāls.

„Gudrs dāls!" padūmuoja tāvs un aizguoja uz satu.

TTešā dīnā tāvs vad jaunuokū dālu Ignatu un, pīvedis pi lela

un zoruota ūzula, kurs auga uz teiruma, prosa: „Kas izītu nu ituo

leluo ūzula?"
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„Jo tāvs ar muoti aizdūtu dālam dusmes, tad jūs uz ituo kūka

zariņi varātu pakuort," atbildēja Ignāts.
„Nalabi dūmoj, dāls," padūmuoja tāvs un aizguoja uz sātu.

Tāvs izstuostīja muotei, kū dāls pastuostīja un sarunuoja tāvs ar

muoti dālu nūnuovēt.

Ignāts beja zvejas mīluotuojs un vīnā jaukā dīnā tāvs ar

Ignātu aizguoja uz jyuru zvejuotu. „Aizsvīd, puisīt, teiklu!" soKa

tāvs.

Dāls sāduos laiviņā uu svīž teiklu, bet tāvs atsametja ceļūs
uz jyuras krosta un lyudzas Dīvu. ka Ignātu zivs nūreitu. Te

pacēla lela zivs golvu un Ignāts ar vysu laiviņu ībraucja zivis

mutē. Tāvs prīcīgs aizskrēja uz sātu un pastuostīja muotei, ka

Ignātu nūreja lela zivs un jis navarēs jū pakuort. Ari muote beja

prīcīga. Bet Ignāts kai braucja, tai aizbraucja zivs vādarā un zivs

juo nasakūdīja. Pec kaida laika Ignatam īsagribēja ēst. Jim beja

pajemts nazīts un škiltovas. Ar nazīti Ignāts pīdruozja skaidu nu

laiviņas un ar škiltovom īškeila guni. Tad izgrīzja zivei nu suona

gaļas gobolu, izcepja uz guntiņas un paēdja. Tai Ignāts vairuokas

reizes pīgatavuoja sev kū ēst. Zivej beja lelas suopes, kad jai
grīzja galu un kurinuoja guni vādarā, jei sytuos, sytuos un nū-

spruoga. Viilņs pīsyta zivi ar Ignātu pi jyuras krosta. Ignāts ar

nazīti izgrīzja zivei suonus un izleida nu zivis. Turpat uz jyuras
krosta sīna pluovēji pļupvja sīnu. Pļuovēji pamanīja, ka nu azara

izleida nazkaids cylvāks un, dūmuodami, ka tys cylvāks ir valns,
laidjās bēgt. Ignāts pīguoja pi sīna skaudzes, ar škiltovom aizda-

dzynuoja sīnu, staigoj plyks ap guni un sylduos. Nu skaudzes

natuoli guoja lelcelš un pa tū lelcelu ķēniņš ar kučēri braucja
svuotūs uz kaidu rogonu. Ķēniņš apturēja zyrgu un soka kuče-

ram: „Ej paprosi, kas tur par cvlvāku!"

Kučērs pīguoja pi Ignāta un prosa: „Kamdēl tu esi plyks?"
„TamdēL ka man nav drēbu," atbildēja Ignāts.

„Kur jyus brauksit?" prosa Ignāts.

„Mes braucam svuotūs uz ūtru kēnesti," atbildēja kučērs.

„Nabraucīt bez manis! Dzeivi naatbrauksit atpakaļ!" soka

Ignāts.
„īsim pi ķēniņa!" soka ķučers, „un pastuosti itū ķēniņam!"

„Jo ķēniņam manis vajag, lai atīt pi manis!" atbildēja Ignāts.

Kučērs atguoja un izstuostīja ķēniņam, kū plykais cylvāks ru-

nuoja. Ķēniņš izkuopja nu karetas un aizguoja pi Ignāta. „Kuodel

tu esi plyks?" prosa ķēniņš.

„Tuodēl, ka nav kuo apvilkt! īdūd drebēs un es nabyušu

plyks," atbildēja Ignāts.

„Kuodēl tu sacīji nabraukt bez tevis svuotūs?" prosa keniņš.

„Tuodēj, ka jyus dzeivi naatbrauksit," atbildēja Ignats.

„Bet vai tu brauksi ar mums reize?" prosa keniņš.
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«Braukšu tik ar taidu nūrunu, jo tu apsajemsi manis klausīt

un es bvušu par tovu vacuokū bruoli!" atbildēja Ignāts.

Ķēniņš apsajēmja klausīt Ignātu, dabuoja jī drēbu un brauc.

Ceļā Ignāts paprasīja nu ķēniņa symtu rubļu naudas. Ķēniņš
naudu ari īdevja un jī brauc tuoluok.

Vīnā vītā par ceļu skrēja daudz pelu. Ignāts apturēja zyrgu

un soka: „Juos mums īzavajadzēs!"

Ķēniņam tys napatyka, ka pelēm ceļš juogrīž, bet darīt nikuo

cyta nabeja, juo apsūlēja Ignātam klausīt. Peles puorskrēia un

jī brauc tuoluok. Nalelu gabaliņu pabraucja, otkon par ceju sku-

dres skrīn. Otkon Ignāts apturēja zyrgu, cikom skudres puor-

skrēja.
Brauc tuoluok un sateik cylvāku, kurs nas leidaku.

„Puorūd leidaku!" soka Ignāts.

„Kū es jū puordūšu, ka tikai vīnu pašu sagvvu un tū nasu

bārnim?" atbildēja cylvāks.

„Es tev samoksuošu symtu rubļu, tik puordūd!" soka Ignāts.

Par symtu rubļu cylvāks beja ar mīru puordūt Ignātam lei-

daku. Samoksuoja Ignāts par leidaku symtu rubļu, pagluostīja

jū un īleidja jyurā.

„Tai pat troks cylvāks!" padūmuoja ķēniņš, bet nikuo na-

pasacīja. Tad sāduos vvsi karetā un aizbraucja uz tū pilsātu,

kurā dzeivuoja meita — rogona.

„Tagad navajag bra\tkt taisni uz meitu," soka Ignats, „pyr-

muok vajag nūstuot kur cytur un tad reitā varēs īt pi meitas

tāva!"

Tai jī nūstuoja cyta vīta un puorgulēja nakti.

„Nu tagad," soka Ignāts ķēniņam, „tu ej uz meitas tāvu, bet

zyni, ka meitas tāvs tev meitas naruodīs un dūs pyrmuok dorbu.

Tu nasajem pats struoduot, bet atej uz mani!"

Ķēniņš aizguoja, bet Ignāts palyka. Aizguoja ķēniņš uz mei-

tas tāvu un suoka stuostīt, ka jis atbraucja uz juo meitu svuotūs.

„Pyrmuok vajag tev pastruoduot, lai es radžu, vai tu prūti
dorbu, tad runuosim par lītu! Leidz reitam tu izkul divpadsmit
skaudžu mīžu, tai ka nivīna cisiņa nabyutu aiztykta!" soka mei-

tas tāvs ķēniņam.
Ķēniņš apsūlēja izkult un atguoja uz Ignātu.
„Nu kaidu dorbu meitas tāvs uzlyka?" prosa Ignāts.
„Lyka izkult divpadsmit skaudžu mīžu, ka nivīna cisiņa na-

byutu aiztykta!" atbildēja ķēniņš.

Ignāts uzšvilpuoja un pīskrēja daudz pelu. „Leidz reitam, pe-

lītes, izkulīt divpadsmit skaudžu mīžu, ka nivīna cisiņa nabyutu

aiztykta, un mīžus saberīt vīnā vītā!" soka Ignāts pelēm.

„Labi, izkulsim!" atbildēja peles un aizskrēja. Leidz reitam

mīži beja ari izkulti un sabārti vīnā vītā.
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„Nu tagad," soka Ignāts ķēniņam, "ej uz meitas tāvu un pa-

soki, ka dorbs ir izdarīts. Meitas tāvs tev paruodīs meitu, bet

otkon aizliks dorbu un verīs — tu pats nasajem darīt, bet ej uz

mani!"

Kēninš aizguoja uz meitas tāvu un pasacīja, ka uzlvktais

dorbs ir izdarīts. Meitas tāvs tū jau zvnuoja un paruodīja ķēniņam

sovu meitu caur divpadsmit stvkla durovom. Meita speidēja kai

saule un ķēniņam cīši patvka.

„Bet man ir vēļ dorbs," soka meitas tāvs, „un kad šū dorbu

izpildīsi, tad varēs runuot par lītu!"

Kaids dorbs?" prosa ķēniņš.

„Man_ir izsāti divpadsmit pvuri lynsāklu un jau aizacātas,
tuos lynsākslas leidz pādējai vajag izlasīt nu zemes, ka otkon

byutu divpadsmit pyuru!" atbildēja meitas tāvs.

Ķēniņš apsūlēja izlasīt lynsāklas un aizguoja uz Ignātu.

„Nu kaidu dorbu meitas tāvs uzlyka?" prosa Ignāts.

Lyka izlasīt divpadsmit pyuru izsātūs un jau aizacātūs lyn-

sāklu," atbildēja ķēniņš.

Ignāts uzšvilpuoja un pīskrēja daudz skudru.

„Leidz reitam, skudrītes, izlosīt izsātūs un aizacātūs div-

padsmit pyuru lynsāklu un saberīt vīnā vītā!" soka Ignāts.

„Labi, salasīsim!" atbildēja skudres un aizskrēja. Leidz rei-

tam lynsāklas ari beja izlasītas un sabārtas vīnā vītā.

„Nu tagad," soka Ignāts, „ej uz meitas tāvu un pasoki, ka

dorbs ir izdarīts. Jo vēļ tev meitas tāvs liks kaidu dorbu, verīs —

pats nadori, bet atej uz mani!"

Ķēniņš aizguoja uz meitas tāvu un pasacīja, ka dorbs ir iz-

darīts. Meitas tāvs tū jau zyņuoja. Šūreiz meitas tāvs atluovja

ķēniņam ar meitu parunuot. Ķēniņš beja cīši prīcīgs.

„Man vēļ ir mozs darbiņš," soka meitas tāvs, „ir treju godu
ķēve namuocīta ni braukt, ni juot ķēve, izmuoci tu jū un tad dzer-

sim kuozas!"

„Itū dorbu es pats bez Ignāta izdarīšu!" padūmuoja ķēniņš un

jau gribēja vest ķēvi nu staļļa, bet īguoduoja nūrunu ar Ignātu, ka

juo klausīt, un soka ķēniņam: „Reit reitā es atīšu un izmuocīšu!"

Ķēniņš aizguoja uz Ignātu.

„Nu kaidu dorbu meitas tāvs vēļ uzīyka?" prosa Ignāts.

Tagad jau pavysam vīglu — izmuocīt juot treju godu ķēvi.

Šū dorbu es pats gribēju izdarīt!" atbildēja ķēniņš.

„Tei ķēve byus tova nuokūšuo sīva! Labi izdarīji, ka napa-

sajēmi, cytaidi tu byutu beigts! soka Ignāts. „Tagad ej uz ka-

lēju un izkaļ vīnu pudu smogu dzelža vazdu," soka Ignats.

Ķēniņš aizguoja uz kalēju, izkola vīnu pudu smogu dzelža

vāzdu un atnesja. Ignāts pajēmja vāzdu, pasvīdja gaisā un pa-
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statīja sovu mozū pierstiņu. Vāzda, krizdama uz pierstiņa puor-

Iyuza.

„Itei naloba! Ej izkal divēju pudu!" soka Ignāts. Ķēniņš aiz-

guoja un izkola divi pudi smogu dzelžu vāzdu. Otkon Ignāts pa-

svīdja vāzdu gaisā un pastatīja sovu mozū pierstir Vāzda,
krizdama uz mozuo pierstiņa, puorleika.

„Itei naloba! Ej izkal treis pudi smogu dzelža vāzdu!" soka

Ignāts. Ķēniņš aizguoja un izkola treis pudi smogu dzelžu vāzdu.

Otkon Ignāts pasvīdja vāzdu gaisā un pastatīja sovu mozū pier-

stinu. Vāzda krita uz mozuo pierstiņa, bet nikuo!

„Itei loba!" soka Ignāts. Ignāts ar ķēniņu beja vīnaida au-

guma un vīns ūtram leidzīgi.

„Tu palīc muojuos, bet es īšu!" soka Ignāts. Ķēniņam pēc nū-

runas beja juoklausa Ignāts un jis ari palvka muojuos. Ignāts

pajēmja sovu vāzdu un aizguoja uz meitas tā.vu.

„Kur tei ķēve ir?" prosa Ignāts.

„Aizkolta aiz divpadsmit durovom un pīsīta uz divpadsmit
kēdem!" atbildēja meitas tāvs.

Ignāts īguoja stallī izsvta ar sovu vāzdu divpadsmit durovas,

puorsvta divpadsmit ķēdes un izvedja ķēvi uz pogolma, vvs lobi

vīn īmazdams jai suonūs ar sovu vāzdu.

„Es paturēšu ķēvi, tev lobuok bvus izkuopt," soka meitas

tāvs.

„Navajag!" atbildēja Ignāts, „es pats tikšu golā."

Sāduos Ignāts uz ķēves. Ķēve pasacēla gaisā, iznesja uz

jvuras un svaiduos uz vvsom pusēm, ka Ignātu īsvīst jvurā. Bet

uz kuru tik pusi ķēve pasasvīž, Ignāts vys svt ar sovu treju pudu
vāzdu. Tai svaidījās, svaidījās ķēve, syta, syta jū Ignāts un ķēve

vairs naspēja skrīt. Atjuoja Ignāts uz pogolmu, ķēve jau mīrīgi

stuov, bet jis vys syt un syt.

„Nasit, nasit juos vairuok, redzi, ka jei mīrīga stuov!" soka

meitas tāvs.

Ignāts ķēvi īlaidja stallī. Itei ķēve beja tei paša rogona un

cikom skraidīja pa jyurom, pazaudīja jyurā gradzynu. Ignāts pī-

guoja pi meitas tāva un soka: „Vysi dorbi ir izdarīti un tagad
juosalauloj!"

„Kū lauluosīs, ka šūdīņ meita jyurā mauduodamuos pazau-

dēja gradzynu! Daboj nu jyuras gradzynu un tad varēs lau-

luotīs," soka meitas tāvs.

Ignāts aizguoja uz jyuras krostu, pasaucja nazkod palaistā
leidaku un soka jai: „Jyurā ir īkritis zalta gradzyns, daboj tu

juo man!"

Leidaka aizskrēja, meklēja, meklēja uu, atskrejuse, soka:

„Nav nikur gradzyna!"
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„Vajag bvut! Skrīn pasaver lobuok!" soka Ignāts. Leidaka

aizskrēja un atskrējuse soka: „Atrodu! Gradzyns ir izzamaucīs

uz leluo vēža kuojas un es navaru dabuot!"

„Pagaidi!" soka Ignāts. Tyulen Ignāts izeepja vardi, pa-

devja leidakai un soka: „Aiznes itū vardi un nūsvīd leluo vēža

prīškā! Vēzis kers vardi, bet tu pa tū laiku ar asti nūsit nu vēža

kuojas gradzynu un atnes!"

Leidaka pajēmja vardi un aizskrēja. Na par garu laiciņu at-

skrēja leidaka, atnesja gradzvnu un padevja Ignātam. Ignāts ar

vysu gradzynu atguoja uz ķēniņu un soka: „Aiznes itū gradzynu

un padūd meitas tāvam! Vairuok dorba nabyus un vajadzēs
braukt lauluotūs! Kad atbrauksit nu baznīcas un izīsit pastaiguotu

pa duorzu, tu paprosi nu sovas sīvas, kurā ustobā jyus gulēsit un

aizzeimej lūgu. Vokorā, kad aizīsit gulāt, meita liks uz tevis

rūku, tad kuoju bet nalaun jai tuo darīt — jei tevi nūgulēs! Kad

navarēsi atsasorguot, izej uorā un es tevis tur gaidīšu un es tikšu

ar jū golā!"

Ķēniņš aizguoja uz meitas tāvu un atdevja tam_gradzynu.
„Tagad var braukt lauluotūs!" soka meitas tāvs.

Ķēniņš ar meitu aizbraucja uz baznīcu, sasalauluoja, atbraucja

atpakaļ, paēdja, padzēra un izguoja pastaiguotu par duorzu.

„Kurā ustobā mes šūnakt gulēsim?" prosa ķēniņš.

„Itymā," ruodīdama uz ustobas lūgu, atbildēja sīva. Ķēniņš

aizzeimēja lūgu un otkon staigoj pa duorzu. Atguoja vokors. Vysi

aizguoja gulātu. Guļ ķēniņš ar sovu sīvu un sīva izlyka uz juo
sovu rūku.

„Es nagribu, ka rūku lyktu," atgryuzdams rūku, soka ķēniņš.
Sīva otkon izlyka kuoju. Ķēniņš nūgryudja kuoju, sīva otkon

izlyka rūku. Kai ķēniņš nūgryuž kuoju, otkon rūka viersā. Redz

ķēniņš, ka izzasorguot navarēs un soka: „Man vajag izīt uorā!"

Sīva nagribēja laist, bet ķēniņš vys izguoja. Pi aizzeimētuo

lūga jau stuovēja Ignāts ar sovu vāzdu.

„Tagad tu pastuovi te, es īšu īškā!" soka Ignāts ķēniņam. Ķē-

niņš palyka stuovādams, bet Ignāts īguoja īškā un atsagula pi

ķēniņa sīvas.

„Kur tu tik ilgi beji?" prosa meita.

„Tepat pastaiguoju," atbildēja Ignāts.

Otkon meita izlyka rūku uz Ignāta, Ignāts nūgryudja. Meita

izlyka kuoju, Ignāts nūgryudja, sacīdams: „Nalein!"

Meita napaklausīja un izlvka rūku. Tad Ignāts tryukuos_ nu

gultas, pagyva sovu dzelža vāzdu un suoka sist nu vysa spaka.

Syta, syta Ignāts meitu un prosa: „Cik tev ir spaka?"

„Man vēļ tik spāka, kai treju godu zyrgam!" atbildēja meita.

Otkon syta, syta Ignāts meitu un prosa: „Cik tev ir spāka?"
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„Man tik spāka, kai treju dīnu bārnam!" atbildēja meita. Tad

Ignāts īsvta vēl reizi meitai par dagunu.

„Syti, syti un galā pabučuoji!" soka meita. Ignāts izguoja
uorā un soka ķēniņam: „Tagad ej, gulstīs pi sīvas un guli mīrīgs,

bet reitā brauc uz sovu kēnesti un te napalīc. Es aizīšu prīškā
uz ceļa par übadziņu un tu pajemsi mani leidza!"

Ķēniņš īguoja ustobā, puorgulēja par nakti, reitā cēlās un

soka šovam sīvas tāvam: „Tagad vajag braukt uz sātu!"

„Nabrauc, palīc te pat, es tev dūšu pusi kēnestes un voldi!"

atbildēja sīvas tāvs.

Ķēniņš nagrib palikt, bet sīvas tāvs jau atdūd sovu vysu kē-

nesti, lai tik nabrauc. Bet ķēniņš napalīk un sēdīs zyrgūs, obi ar

sīvu brauc uz sātu. Ceļa molā ķēniņš īsavēra übadziņu un soka

sīvai: „Vajag pajemt itū übadziņu aizvest, jis munas kēnestes!"

„Kaids tu ķēniņš, ka übogus voduosi!" soka sīva.

Ķēniņš sīvas napaklausīja, īsādynuoja übadziņu, kurs _beja
Ignāts, karētā un aizbraucja uz sātu. Pilī ķēniņš īdevja Ignatam

ustobu. Vokorā vysi atsagula, puorgulēja nakti, reitā cēlās un

Ķēniņš ar sovu sīvu suoka brūkastis ēst. Sīva pajēmja ķēniņu

un svaida pa sovom rūkom kai odotu.

„Kur tad tys tovs spāks palyka, ar kuru tu mani savaldīji uz

jyuras un puorgulēji pyrmū nakti?" prosa sīva.

„Tys nabeju es, tys beja muns vacuokais bruoļs!" atbildēja

ķēniņš.

„Kur ir tovs vacuokais bruoļs?" prosa sīva.

„Ek par pogolmu īt, pa lūgu ruodīdams uz Ignātu, soka ķē-

niņš. Ķēniņa sīva pagyva zūbynu, izskrēja uorā, pīskrēja Ignā-
tam nu īpakales un atcierta obi kuojas. Ignāts bez kuojom nūruo-

puoja uz mežu, bet ķēniņa sīva atskrēja uz pili pavēlēja vysai

pilsātai izdzelt uz teiruma cyukas un ķēniņu pīlyka par gonu, bet

paša boguoti dzeivoj pilī. Sēd Ignāts mežā ceļa molā un_ dūmoj.
Redz jis, ka pa mežu īt cvlvāks bez rūku. Pīguoja pi Ignāta cvl-
vāks bez rūku un suoka jī obi runuotīs. Runuojas, runuojas un

izzynuoja, ka obi ir styprinīki un vīnam rūkas un ūtram kuojas
ir atciertuse kēniniņa. Ūtrā kēnestī ķēniņa meita dalīja duovonas

nabogim. Sasarunuoja jī obi īt uz tā kēnesti un nūzagt tū ķēniņa
meitu. Ignāts apsakēra tam, kurs beja bez rūku ap koklu un aiz-

guoja obi. Jau beja pīguojis daudz übogu un duovonas dalīja, bet

ķēniņa meitas nabeja.

„Lai dola tys duovonas, kas dūd!" soka styprinīki.

Sulaiņi paziņuoja ķēniņa meitai, ka übogi grib ju pašu redzēt.

Ķēniņa meita izguoja pasaruodīt übogim. Styprinīki jū sagyva,

atnesja uz mežu, iztaisīja uztabiņu un dzeivoj vysl treis. Stypri-
nīki aizīt uz mežu, sagyun kaidu zvēri, atnas un ķēniņa meita

izvuorej.
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Pec kaida laika stvprinīki pamanīja, ka uz jū ustabiņu stai-

goj un ir pīsasitis pi ķēniņa meitas valns par brvutgonu. Kaidu

reizi styprinīki izguoja it kai uz mežu, bet paši nūsaglobuoja pi
ustabiņas un gaida. Na par garu laiciņu atguoja nazkaids jauns
kungs un īguoja ustabiņā. Ignāts soka ātrajam styprinīkam: „Tu
mani izcel uz jumta, bet pats kloudzvnoj pi durovom."

Ignāts pīšlyueja pi skursteņa un sēd, bet ātrais styprinīks
suoka durovuos kloudzynuot. Valns izdzierda, ka atīt styprinīki,

tyulen puorsataisīja par bolūdi un gribēja caur cepli pa Skursteņu

izskrīt, bet Ignāts jū sagyva un soka: „Tyki, valns, rūkā, tagad
dzeivs napaliksi!"

Ignāts nūsalaidja ar bolūdi nu jumta zemē un syt vainu. Valns

soka: „Palaidīt mani dzeivu, es aizvesšu jyusus uz taidu olūtu,
kurā, kad pamērcīsit rūkas vai kuojas, uzretizes pīaugs!"

Styprinīki palaidja ķēniņa meitu uz sātu, bet Ignāts vīnā rūkā

tur bolūdi, ar ūtru apsakēra ūtram styprinīkam ap koklu un aiz-

guoja pi kaida olūta.

„Pamērcējīt itymā olūtā atcierstuos rūkas un kuojas un juos

pīaugs!" soka valns. Ignāts natic vainām un, dabuojis turpat
ūzula vāzdu, ībuozja olūtā. Vāzda apdaga.

„Ak, tu vēl muonēsi mvusus!" soka stvprinīki un suoka

vainu sist.

„Palaidīt mani dzeivu, es jyusus aizvesšu uz lobu olūtu!"

prosuos valns.

„AiZved, tūreiz palaissim!" atbildēja styprinīki. īt otkon

styprinīki uz ūtru olūtu.

„Itys_byus tys lobais olūts," soka valns. Ignāts ībuozja ap-

dagušū vāzdu, izvylka, nu vāzda ar myzu kaj beja. tai ir.

„Es paturēšu vainu, bet tu īkar yudenī sovas atcierstuos rū-

kas!" soka Ignāts ātrajam styprinīkam. Styprinīks īkuora
vudenī sovas atcierstuos rūkas un rūkas pīauga.

„Tagad tu paturi vainu, es īkuoršu sovas kuojas!" soka

Ignāts.
Utrais styprinīks pajēmja vainu un Ignāts īkuora yudenī kuo-

jas. Kuojas pīauga. Styprinīks nūsyta vainu, izaškeira un īt

kotrs sovu ceju.
„Išu sova jaunuokuo bruola, ķēniņa, pasavārtu, kai jis

dzeivoj, dūmoj Ignats. īt Ignāts un redz, ka ķēniņš gona cyukas.

Ignāts atsasāda uz akmeņa un pasaucja pi sevis ķēniņu. Runuoja,
runuoja jī sovā storpā un ķēniņš izstuostīja Ignātam vysu sovu

dzeivi.

„Kur tovs vacuokais bruoļs palyka?" prosa Ignāts.

„Muna sīva jam atcierta kuojas un nu tuo laika es nazynu,

kur jis ir," atbildēja ķēniņš.

„Tu mani pazeist?" prosa Ignāts.
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„Na, napazeistu," atbildēja ķēniņš.

„Es asmu tovs vacuokais bruoļs un tagad tu tvuleņ laid

cvukas sātā!" soka Ignāts.

Ķēniņš paklausīja Ignātu, palaidja cvukas uz sātu un obi

ar Ignātu īt pils pogolmā. Izskrēja kēniniņa nu pils un klīdz uz

ķēniņa: „Es tev paruodīšu cvuku gonam, ka tik agri palaidi
cvukas uz sātu!"

Pogolmā beja pvlns karetu, ar kurom beja sabraukuši vīsi.

Te kur gadījās, nasagadīja Ignātam zam rūkpm vacuo treju pudu
vāzda un jis, pagyvis vāzdu, suoka sist kēniniņu. Syta, syta,
cik vīn varēja un prosa: „Cik tev ir spāka?"

„Mauis ir tik spāka, kai treju dīnu bārnam," atbildēja kēni-

niņa.

„Tagad tu ej izkal lelu vasari un kotru reitu sit ar jū treis

reizes sīvai par daguntt, tad tu varēsi pavācam valdīt sovu kē-

nesti!" soka Ignāts ķēniņam.

Ķēniņš izkola vasari, katru reitu syta ar jū sīvai treis reizes

par dagunu un valdīja kēnestī, bet Ignāts aizguoja sovu ceļu.

13. Zvejnieks un viņa sieva.

1. A. 555. Skolnieks J. Kazbukis Nīcā, K. Lielozola kr.

Vienreiz dzīvoja viens nabags zvejnieks ar ļoti negantu
sievu. Viņiem tikai bija maza būdiņa.

Reiz zvejnieks aizgāja zvejot un izzvejoja zelta zivi, bet zivs

lūdzās, lai viņu palaižot, viņa darīšot visu, ko tik vien vēloties,
lai tik uzsaucot: „Zelta zivtiņa, palīdzi man!"

Vīrs pārgājis mājās bez nevienas zivs, sieva gribējusi viņu

no mājām izdzīt, bet viņš sācis stāstīt savus piedzīvojumus. Sieva

atcirtusi: „Tad tūliņ ej uz jūrmalu un saki, ka es gribu būt par
saimnieci."

Viņš arī nogājis uz jūrmalu un saucis: „Zelta zivtiņ, palīdzi
man!"

Tūliņ izpeldējusi malā tā pati zivtiņa un jautājusi: „Ko
vēlies?"

Mana negantā sieva grib tikt par saimnieci."

„To tu dabūsi, ej tik mājās."

Vīriņš jau par gabalu redzējis, ka ir lielas saimnieku mājas
un ka kalpones kopj lopus un saimniece viņiem dod darbu. Viņš
vēl nebija iegājis iekšā, kad jau saimniece bija pretī un sacīja:
«Taisies, kā tiec uz jūrmalu un gādā, ka es valdu par pili."

Vecītis apdomājās, aizgāja uz jūrmalu un sauca: „Zelta ziv-

tiņa, palīdzi man!"
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Izpeldēja tā pati zivtiņa un vaicāja: „Ko vēlies, vīriņ?"

„Mana negantā sieva grib tikt par pils valdnieci."

„Ej tik mājās," sacīja zivtiņa, „to tu dabūsi."

Vīriņš jau no tālienes redzēja greznu pili, tur sulaini skraidīja
no vienas vietas uz otru, un viņa sieva mirdzēja vienā zeltā. Vī-

riņš nebija vēl ne iekšā iegājis, ka pils valdniece skrien pretim
un saka: „Gādā, ka es valdu par pilsētu."

Vīriņš negribēja vairs iet, jo bija gluži nokusis, bet viņa
sieva lika sulaiņiem viņu pērt. Vīriņš aizvilkās uz jūrmalu, kur

bija sacēlusies vētra, un sauca: „Zelta zivtiņa, palīdzi man!"

Bet zivtiņa neiznāca. Tad viņš sauca vēlreiz un zivtiņa iz-

nāca un prasīja, ko vēloties.
"

„Mana negantā sieva grib valdīt par pilsētu."

Zivtiņa sacīja: „Ej mājās, to tu dabūsi."

Vīriņš pārgāja mājās un viņa sieva sēdēja jau uz troņa un

valdīja par pilsētu. Bet sieva vēl nebija mierā un sacīja: „Gādā,
ka es valdu par debesi un zemi."

Vīriņš gan negribēja iet, bet sieva viņu piespieda. Nogājis

pie jūras, viņš sauca tos pašus vārdus, bet zivtiņa nenāca, jo uz

jūras bija stipra vētra. Viņš sauca vēl reiz, tikpat vēl nenāca.

Trešo reizi zivtiņa tomēr iznāca un prasīja: „Ko vēlaties, vīrs?"

„Negantā sieva grib valdīt par debesi un zemi!" Zivtiņa

atbildēja: „Jūs, ļaudis, esat par daudz mantkārīgi. Tāpēc lai

notiek viss tāpat, kā agrāki bijis!" To teikusi, zivtiņa pazuda.

Vīrs pārgāja mājā un viņa sieva atkal sēdēja vecās mazās

būdiņas priekšā.

2. A. 555. Skolnieks J. Banazis Nicā, X- Lielozola kr.

Reizi viens vecs zvejnieks nozvejojis zelta zuvi un zuve

lūgusies, lai laižot viņu vaļā. Ko vien viņš gribēšot, tas viss pie-

pildīšoties. Tad vecītis pārgājis mājā un izstāstījis to savai ve-

cenei. Vecene sēdēj'si pie siles un teikusi: „Ak tu, muļķi! Vai

nevarēji teikt, lai mums nogādā jaunu sili?"

Tad vecītis nogājis jūrmalā un saucis: „Zuvetiņ, kur tu esi?"

Tad zuvetiņa tūlī ieradusies un vecītis saucis: „Dod man

jaunu silīti!"

„Tad zuvetiņa teikusi: „Ej tik mājā, tur jau tava vecenīte

sēd pie siles.

Vecītis pārgājis mājā un redzējis, ka vecenīte jau_sed pie

siles, bet tā tūliņ arī teikusi: „Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt,

lai mums rastos jauna māja?"

Nu vecītis gājis jūrmalā un saucis: „Zuvetiu, kur tu esi?

Dod man jaunas mājas!"



412

Tad zuvetiņa izpeldējusi malā un teikusi: „Tev jau ir jaunas

mājas, ej tik mājā!"
Vecītis pārgājis mājā un atradis jaunas smukas mājas. Nu

vecene teikusi: „Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai mums ra-

stos jauna smuka pils?"
Nu vecītis gājis jūrmalā un saucis: „Zuvetiņ, kur tu esi? Dod

man jaunu smuku pili!"

Zuvetiņa izpeldēj'si malā un atbildēj'si: „Ej skati, tev pils

jau gatava."
Vecītis pārgājis mājā un atradis jaunu smuku pili. Vecene

atkal saukusi: „Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt, lai mums muiža

rastos ar visiem strādniekiem un visi jau artu un strādātu?"

Vecītis gājis jūrmalā un saucis: „Zuvetiņ, kur tu esi? Dod

man jaunu muižu ar visiem strādniekiem!"

Un zuvetiņa izpeldusi malā un teikusi: „Ej mājā, pils jau ga-

tava un muiža ar visiem strādniekiem."

Vecītis pārgājis mājā un atradis jaunu smuku muižu, strād-

niekus aram un ecējam, savu veceni sēdam ķēniņa tronī un pa-

valstniekus klanāmies viņas priekšā. Nu vecītis domājis: „Nu

vecene paliks ar mieru, neplīsies vairs man virsū." Bet bijis ci-

tādi, jo vecene atkal saukusi: „Ak tu, muļķi! Vai nevarēji teikt,
lai tev un man piederētu visa zeme un debess?"

Vecītis gājis atkal jūrmalā un saucis zuvtiņu: „Kur tu esi?

Dod' mums debesi un zemi!"

Nu zuvetiņa saskaitusies un teikusi: „Tu par daudz gribēji,

lai devu tev ko dodama. Kas daudz grib tam maz tiek. Nu tu

atkal sēdēsi pie savas vecās silītes ar savu veceni."

Vecītis pārgājis mājā un redzējis tikai savu veco būdiņu un

veceni sēdam pie silītes.

3. A. 555. Kārlis Skujinš no Fridas Celmirjas Smiltenes

pagasta loča mājā.

Reiz dzīvāši vienc nabadzīgs zvejnieks ar savu sievu. Viņa
būdīna bīsi pussagruvusi un sile būdīnas priekšā bīsi caura.

Reiz zvejnieks zvejoš un izzvejoš vienu zelta zivtīnu. Ziv-

tiņa lūgusies, lei zvejnieks laižot viņu jūrā apakal. Viņa sacīsi,
ka izpildīšot visu, ko tik zvejnieks sacīšot. Zvejnieks neticē-

dams palaidis arī zivtīnu vaļā un sacīš, lei pārvēršot viņa saplī-
sušo sili par vesalu.

Zvejnieks aizgāš mājā un patiešām sile bīsi pavisam ve-

sala. Viņč nu tos kumēdiņus stāstīš sievai. Sieva sacīsi, ka

viņč esot dumš bīš, tik vie no zivtiņas prasīdams. Lei ejot apa-

kal uz jūru un prasot smuku māju un viņai labas drēbes. Zvej-
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nieks aizgāš arī apakaļ uz jūru un prasīš zivtiņai smuku māju,
un sievai labas drēbes. Zivtīna sacīsi, ka viss būšot. Zvejnieks

aizgāš mājā un patiešām, viņa vecās būdīnas vietā tagad stā-

vēsi skaista māja. Logā stāvēsi viņa sieva smukās drēbēs ap-

ģērbusies. Sieva zvejnieku nelaidusi mājā iekšā un sacīsi, ka

šai šā vair nevaigot. Neko darīt, zvejnieks gulēš turpat mājas

priekšā.

Pēc kāda laika sieva iesaukusi zvejnieku akai pie sevis iekšā

un mīļi lūgusi, lei ejot uz Hītu pie zivtiņas un lūdzot muižu, viņai
tā māja esot par gāš uz jūru un lūdzis zivti-

ņai, lei dodot viņam nrmžn! Zivtīna sacīsi, ka būšot, bet lei vi-

ņai nelūdzot, lei zveffl^^sieva.paliktu par zivu ķēniņieni vai

par Dievu, to Citu gan viņa vēl izpildīšot,

ko zvejnieks lūgšpt.// (/ yS
Zvejnieks gāš un patiešām, mājas vietā nu bīsi liela

skaista muiža smalkās drēbēs staigāsi viņa sieva.

Sieva zvejnieku muiža nelaidusi un sacīsi, ka viņa bez šā varot

iztikt. Zvejnieks ifaš un dzīvāš bez pajumtes jūrmalā.

Pēc kāda laika, sieva saukusi zvejnieku uz muižu un tam

mīļi lūgusi, lei ejot uz jūru un lūdzot zivtīnu, lei viņu ieceļot par

zivu ķēniņieni. Zvejnieks ar grūtu sirdi gāš uz jūru un izstāstīs

zivtīnai sievas vēlēšanos. Zivtīna sacīsi, lei ejot vie uz māju,
gan viss būšot labi.

Zvejnieks gāš uz māju un nu muižas vietā bīsi atkal viņu
vecā un pussagruvusī būdīna un būdīnas priekšā stāvēsi tā pati
caurā sile.

Sieva mīli pieņēmusi būdīnā savu vīru un nu tik laimīgi na-

badzībā nodzīvāši līdz mūža galam.

4. A. 565. Skolnice M. Ašinīce Preiļos. N. Rancāna kr.

Dzeivova reizi veirs ar sīvu, juo ustobeņa beja jau nūsaškei-

busēs uz suonim. Veceite nūsadorbovuos ar vērpšonu, veirs beja

slyms. Sīva prosa veiram: „Iztaisi sileiti!"

Bet veirs soka: „Išu giutu zyvu."
Jis nūgivs labi daudz zyvu un ari vīnu zalta zivteņi. Zivteņa

īsuoka praseitīs, lai palaiž, tūlaik jei jam dūs, kū tik jis gribēs.

Veceitis soka: „Man vajaga sileitis."

TofJ zivteņa atbildēja: „Ej iz muojom, sileite byus satai-

seita."

Vaceits atīt ar zivim da ustobys durovom, veruos: pi duro-

vom stuov sileite. Sīva pajām tū sileiti, breinuojuos un soka: „Kur

tu jū jēmi?"
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Tūlaik veirs soka: „Es sagivu taidu zivteņu, jei man pavai-

'cuoja, jaio vajaga. Es paprasēju sileiti, jei man i īdeve."

Tūlaik sīva soka: „Kam tu naņalyudzi, lai jei īdud usto-

binu?"

Tulaik veceits nuīt da zivteņei i soka: „Alei šur, kū es nu te-

vis grybu. īdūd man ustobeņi."
Zivteņa soka iz juo: „Ei tik uz muojom, vyss kas byus pa-

dareits."

Veceits atīt uz muojom i redz, ka sīva vērpj jaunā ustobā, i

klētiņā ir daudzi maizeitis. Tod sīva soka: „Navarēji tu nu ziv-

teņas paprasīt gūteņu un zvīdzeņu rotus."

Tūlaik veceits aizīt da tai zivteņai un soka: „Zivten, man

nav ni gūteņis, ni zyrgu, ni rotu."

Zivteņa soka: „Ej tik muojuos, vyss kas byus gotovs."

Veceits, daīdams da muojom, vērās: pi muojom stuov zyrgs,

gūvs un roti. Par tū veceits lūti nūsaprīcova. Tūlaik veceits ar

zyrgu nūbrauc pi rodu un rodus palyudze uz 'muojom. Veceits

īsuoka stuostīt: „Mums ir taida zivteņa, jei mums īdeva ustobu,

gūvi, zyrgu v. t. t."

Tūlaik veceite soka: „Vajag palyugt zivteņi, lai attīt da

myusu un lai izvuorej ēst."

Veceits nūguoja da zivteņai i soka: „Zivteņ, mož tu varātu

izvuoreit ēst."

Zivteņa tikai pamola ar asti i īskrēja yudinī. Veceits atguoja
uz muojom, vērās: ustobeņa vāca, nav ni zyrga, ni gūteņis, ni

rotu, nikuo. Tagad veceits ar gostim nūskuma un bāduoiās ka

tai nūtyka.

5. A. 555. .1. Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka „Mūsu

taut. pasakas" 18. LP. VII, 11, 29, 2, 2.

Bija reiz vīrs un sieva. Abi dzīvoja īlielu lielā nabadzībā —

skābiņu ķērnē, jo citas pajumtes tiem nebija. Pie tam tie dzī-

voja gaužām nesaticīgi: vienādi vien ķildojās, lamājās, plūcās un

žēlot žēlojās par savu trūcīgo dzīvi.

Reiz pie viņiem atskrēja melns putns ar tādām acim, kas zi-

bēt zibēja, un sacīja: „Ko jūs te ķildojaties un žēlojaties? Es

gribu jums sagādāt labāku dzīvi. Kad jums manis vajaga, tad

paplaušķinājiet tikai rokām un pasauciet šādiem vārdiem: „Zelta

putniņ, saules staros! Zelta putniņ, mēness staros! Zelta putniņ
šurpu, turpu!"

To sacījis, putniņš pazuda. Vīrs ar sievu drīz vien jau da-

rīja tā, kā putniņš bija pamācījis. Tie plaušķināja rokām un sa-

cīja: „Zelta putniņ, saules staros!" un tā tālāk.



415

Putniņš tūdaļ bija klāt, paņēma vīru ar sievu
t
izveda tos no

skābiņu ķērnes, ieveda brangā mājā un teica: „Se jūs dzīvosit

labāki un plašāki."

Padzīvoja vīrs ar sievu kādu laiku brangā mājā un viss tiem

še sākot patika loti labi. Bet drīz apnika abiem arī brangā māja

un tie ķildojās, lamājās, plūcās un žēlot žēlojās kā senāk, jo tiem

gribējās citas, vēl labākas mājas. Tie paplauškināja atkal rokām

un pasauca: „Zelta putniņ, saules staros!..."

Putniņš atkal bija klāt, paņēma vīru ar sievu, izveda no

brangās mājas, ieveda kunga ērbēģī un sacīja: «Dzīvojiet nu še

mierīgi un godīgi, še jums netrūks ne nieka!"

Un tiešām vīrs ar sievu nu dzīvoja kā bagāti kungi, viss tiem

bija pilnā mērā: bagāti apģērbi, gardi ēdieni, dārgi vīni un vi-

sādi saldumi. Sākot tie gaužām priecājās par jauno jauko dzīvi.

Bet kādu laiciņu labi padzīvojušiem, tiem arī še viss apnika. Un

ņēmās tie tāpat kā senāk ķildoties, lamāties, plūkties, žēloties, ka

arī še trūkstot šis un tas, ka gribētos tiem vēl labāku dzīvi. Tā

domādami, tie atkal paplaušķināja rokām un pasauca: „Zelta

putniņ, saules staros! ..."

Putniņš, zināms, bija atkal klāt un vaicāja: „Nu, ko tad jus
vēl gribat no manim?"

Vīrs ar sievu tūdaļ saka ķildoties. Vīrs kliedza: „Man gribas
būt par ķēniņu!"

Sieva brēca: „Man gribas būt par pašu Dievu!"

Ķildojās, lamājās abi un tik ko nesāka jau plūkties. Putniņš

klausījās, klausījās un galā dusmīgs sacīja: „Es jūs izvedu no skā-

biņu ķērnes un ievedu branga maja — jums apnika! Es jūs pacēlu

par lieliem kungiem, devu jums kungu dzīvi — jums apnika! Un

tagad jūs, nepateicīgie plātprātiņi, kārojat būt par ķēniņu un pat

par Dievu. Eita atpakaļ savā skābiņu ķērnē! Tupiet un skābstiet

tur visu mūžu, tāpēc ka ne ar ko nekad nebijāt mierā un saticīgi
savā starpā."

Un vīrs ar sievu dzīvoja atkal kā dzīvojuši — skābiņu ķērnē.

Piezīme. Šī liekas būt pazīstamā Grimmu pasaka. P. Š.

6. A. 555. Ernsts Birznieks no Anša Kanberga Dzirciemā.

Jk r. 111, 33 (11). LP. VII, 11, 48, 2. 2.

Bija saimnieks. Nevarēja sacīt, ka tas bagāts, ne arī ka tas

nabags, bet tā uz pusratā. Dievs vīram bija devis it labu ražu;
visi staģi bija pilni, bet malkas nebija ko labību nokult. Kad ies

mežā cirst Dieva audzināto malku, tad mežsargs atņems cirvi,
kungs padzīs no mājām, bet saimniekam pašam nav naudas malku

nopirkt.
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Dārzā gan ir liels, vecs bērzs, ar to varētu pāris rijas no-

kult, bet saimniece to neļauj cirst. Saimnieks nodomā nocirst

veco bērzu paslepeni, lai saimniece neredz. Kādā rītā vēl krēslā,
kamēr saimniece gul, viņš pats dārzā iekšā un grib cirst veco

bērzu. Patlaban jau saimnieks atvēzinājis cirvi uz cirtienu, te

vecais bērzs iesāk lūgties: „Mīlo saimniek! necērt mani! Kas

tev no manis liels būs?"

«Lielais jau nu gan no tevis nekas nevar būt, bet malkas jau
gan pietiks pāris rijas labības nožāvēt," tā saimnieks, cirvi no-

laizdams, atteic.

«Necērt vis!" tā atkal bērzs saka, «ej iekšā, tur tev būs nauda

priekšā, varēsi vai cik malkas sapirkties."

Saimnieks iet iekšā un, patiesi, pilns kakts naudas. Viņš
tūliņ prom pie kunga, nopērk malku un liek to par naudu pārvest.
Visi brīnās: viņš vēl nav nokūlis ne grauda, un tam jau tik daudz

naudas. Bet saimnieks neliekas to ne dzirdot, viņš dzīvo bagāti.
Saimnieks tagad tik ilgam dzīvo lieliski, bagāti, kamēr apnīkst.
Nu viņš paķer cirvi un atkal dārzā iekšā cirst bērzu. Vecais bērzs

lūdzas atkal: «Necērt vis mani! kas tev no manis liels būs?"

Saimnieks atteic; «Kas no tevis man liels var būt? Bet jā-
cērt man tevi tik tā kā tā ir. Vienīgi, ja tu mani pataisi par kungu,

es tevi atstāju augam."

«Labi, necērt, tu paliksi par kungu: bet tev jāuzgaida, kamēr

kungs nomirs."

Saimnieks iet atkal prom. Pēc kāda laika atnāk no muižas

ziņa, ka kungs nomiris, neatstādams neviena mantinieka. Tagad
viss pagasts salasīsies un no sava vidus izvēlēs kungu.

Mūsu saimnieks tūliņ prom kā nagla. Visi sanāk, sāk spriest:

«Kādu vēlēsim?"

«Nu, kādu tad lai ceļam? Jāceļ tāds, kam vairāk naudas,
tad zini, ka būs magaričas."

Visi vienbalsīgi iecēla mūsu saimnieku par kungu. Nu saim-

nieks dzīvo atkal kādu laiku par kungu, bet arī tāda dzīve viņam

drīzi apnika. Viņš sarunā atkal ar sievu un iet cirst bērzu. Vecais

bērzs lūdzas: vis mani! Kas tev no manis liels būs?"

«Ja es palieku par ķeizaru, tad tu vari augt, bet citādi tevi

nocirtīšu."

«Paliksi, paliksi par ķeizaru! Tev tikai jānogaida, kamēr šo

ķeizaru karā nokaus."

Pēc kāda laika izceļas karš un ķeizaru karā nokauj. Nu sa-

aicina visus kungus un no tiem ceļ ķeizaru. Un kā par brīnumiem!

par ķeizaru iecel mūsu veco saimnieku, tagadējo kungu.

Kadu laiciņu jaunais ķeizars radās but ar savu likteni miera,

bet kas nu nezaņķi piepildīs? Vēl viņš grib palikt par pašu Dievu,
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grābj cirvi un prom pie veca berza: „Ja tu mani pataisīsi par

Dievu, tad es tevi vēl necirtīšu!"

Vecais bērzs brītiņu apdomājas un tad atteic: «Raudzīsim to

izdarīt. Liec iejūgt četrus melnus zirgus un brauc ar sievu, ar

bērniem trīs jūdzes uz jūras pusi pie lielā priežu kalna. Tur jūs

ar sievu varat kāpt ārā, tad paliksit par dieviem."

Ķeizars tūliņ uz mājām un uz mata izpilda vecā bērza pa-

vēli. Tikko pie priežu kalna nonākuši, viņš liek pieturēt zirgus, un

abi ar sievu, katrs no savas puses lec no ratiem ārā. Bet līdz ko

atsniedz zemi, tie paklūp četrrāpus, paliek par lāčiem un miško

mežā iekšā.

Kučiers griež zirgus atpakaļ un brauc ar bērniem uz mājām.
Bērni nu valda tēva vietā.

Piezīme. Sal. pirmā daļā 222. numuru. P. Š.

7. A. 555. Teicējs 0. Romančuks, Rozentavas pag.

Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vactāvs un vacmuote; jīm nabeja bārnu, bet vac-

muote vis dūmuoja par tū, kai byutu labi, jo bvutu jīm dāls.

Vactāvs dabuoja nu vīna kaimiņa pupu, kuru vajadzēja pasadv-
nuot zam gultas. „Kad pupa izaugs, tad iztais trepes un lem leidz

pašam golam," teicja jam kaimiņš, „tad tu īraudzēsi lelu mainu

suni, kurs pasacīs, kū tev tuoļuok darīt."

Vactāvs atnezja tū pupu uz sātu un pasadynuoja zam gultas.

Pupa auga lela. Vactāvs atjēmja gultu. Pupa auga un izauga leidz

grīztim. Tad otkon auga un izauga leidz jumtam; atjēmja vactāvs

ari jumtu. Tad sataisēja trepes un suok kuopj leidz golam. Tur

jis īraudzīja lelu mainu suni. Suns vaicuoja vactāvam: „Kuo tu

gribi?"

„Dala," atbildēja vactāvs.

„Labi," pasacīja suns, „ej un soki sīvai, lai viņa cierš gaļu un

cap uz plītas."

Vactāvs, atnuocis pi sovas buobas. izstuostīia jai, kū vajag

darīt. Vacmuote tyuleņ suoka struoduot, un kai cierta gaļu, tai nū-

grīzja sev pierstu, un izsvīdja uz cepļa, un suoka otkon grīztgaļu.

Uz reizes izdzierda vactāvs, ka uz cepļa runuoja bolss: „Mamiņ,

nūjem mani nu korstuo cepļa!"

Vacmuote, atskrējuse, nūjēmja nu plītas smuku puiku. Nu

prīcas vactāvs sadūmuoja otkon leist pa trepēm leidz pupas go-

lam un pascīt suņam paļdīs, un nūduot tū izcaptū gaļu. Tai pada-

rīja. Suns gaļas napajēmja, bet prosa, lai jis dūd padzert. Kad

vactāvs īdevja suņam dzert, pupa suoka augt vēl. Suns prasa
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vactāvam, kū jis vēl grib. Vactāvs soka: „Gribu, lai lobuok aug

muna maizīte!"

„Labi," atbildēja suņs, „ej un struodoj vīnu nakti, tad byus

maizes tik daudz, ka nivīnam boguotam nav tik!"

Vactāvs pastuostīja sovai buobai un aizguoja uz teirumu.

Buoba dūmuoja, dūmuoja un sadūmuoja, ka na labi pasacīja vac-

tāvs suņam. „Dēl kam tei maize? Lobuok byutu naudas pylnas

ustobas!" soka buoba.

Kai sadūmuoja, tad uz reizes aizskrēja uz teirumu pi vactāva

un suoka jū lomuot, un dzeit uz sātu un prasīt nu suņa naudas.

Vactāvs paklausīja sovas sīvas un uotruok atskrēja uz muojom.

Sataisīja augsluokus trepes un suoka kuopt pi suņa. Pupa pa tū

laiku izauga jau leidz dabasim. Vactāvs naizkuopja leidz pusej
kai buoba suoka sovu dālu syutīt pēc montas. Tas kuopja kūpā

ar sovu cyuku, ar kuru jis pastuovīgi spēlēja. Naizkuopa dāls ca-

turtas dala ,
kai vacmuote sadūmuoja otkon kaut kuo paša prasīt

nu suņa, un suoka kuopt paša. Tikkū izkuopja vysi pa trepēm leidz

suņam, uz reizes trepes salyuza un vysi nūkrita nadzeivi.

8. A. 555. 314. 502 M. Šiliņa 1875. g. Slampcniekos, A. Bī-

lenšteina kr. LP. VI, 793 (127, 7)

Vienreiz bijis viens darbinieks, tam nebijis bērnu. Bet kādu

dienu viņš braucis no meža mājās un ieraudzījis ceļmalā mazu

bērniņu gulošu. Viņš to uzcēlis un pārvedis savai sievai. Tā

atkal par bērniņu loti priecāj'sies un abi sprieduši, ka Dievs pats

šo bērniņu viņiem dāvinājis un ka tas jāaudzina. Tikai to viņi

nezināj si, vai bērns krustīts, vai ne, un ja krustīts — kādā vārda

tad. Tomēr, lai nu kā — beidzot iesaukuši viņu par Lauriņu un

audzinājuši.

Pagāj'ši kādi divi gadi, kamēr tēvs to bērnu pacēlis; te

tēvam rādījies sapnī, ka tam viss būšot laimēties, ko Lauriņa

vārdā vēlēsies.

„Labi!" vīrs domā, „tad es Lauriņa vārdā vēlētos muižā par

vagāru būt! Diezgan gadu par darbinieku esmu bijis."

Kā vīrs vēlās, tā arī tūlīt notiek: no rīta uzceldamies, atro-

das muižā par vagāru.

Paiet atkal divi gadi, vīrs vairs nav mierā par vagāru, bet

vēlas Lauriņa vārdā par muižkungu. Labi! no rīta atrodas arī

muižkunga vietā un dzīvo uz priekšu, it kā arvienu šinī vietā jau
būtu bijis.

Paiet atkal kāds laiks, vīrs vēlas Lauriņa vārdā tai muiža

par dzimtskungu būt. Tas notiek. Nu viņš, par dzimtskungu bū-

dams, dzīvo plaši savā muižā: salūdz allaž viesus un dzīro. Bet
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tai laikā Lauriņš bijis deviņi gadi vecs un tēvs tai gadā Lauriņa

dzimuma dienā atkal salūdzis pulka viesu. Bet māte tai diena

plijusies plājusies tēvam virsū, lai jel pasakot, kādēļ viņam visur

tā laimējies. Vīrs nevarējis glābties un pateicis: „Tā un tā —

mēs dzīvojam no Lauriņa laimes. Ko vien viņa vārdā vēlējos, tas

notiek."
Šos vārdus tēvs guļamā istabā teicis; bet Lauriņam bijusi

istaba turpat blakām, tas noklausījies, ko tēvs mātei stāstījis, un

domājis: „Labi, ka to zinu. Nu es pats savu laimi izlietāšu! Jūs

šodien beidzamo dienu dzīvosit no manas laimes. Rītu būsit

darbinieki, kā bijuši."
Un kad nu visi viesi pie kapijas sēdējuši, Lauriņš sacījis pie

sevis: «Lauriņa vārdā kaut visas tases būtu tukšas un uz mutes!"

Tā notiek: visas tases tūlīt tukšas un uz mutes —
viesiem nav

nekā ko dzert.

To redzēdams, vīrs saka sievai: „Lauriņš ir noklausījies, ko

mēs šorīt runājām, nu mūsu laime beigta. Vai tu nu redzēji, kāds

labums radās no tavas ziņkārības?"
Un no rīta vīrs ar sievu bijuši atkal par darbiniekiem; bet

Lauriņš aizgājis pa pasauli savu laimi meklēt.

Gājis, gājis — nonācis pie viena ķēniņa un gribējis pie tā par

cūku ganu līgt. Bet ķēniņš sacījis: „Man ir kādu pāri simtu cūku —

tu, krupi, tāds jau nenoganīsi! Es tevi nevaru paturēt, ej, meklē

citu dienastu!"

Lauriņš, to dzirdēdams, paklusu sacīja: „Lauriņa vārdā! kaut

ķēniņš mani paturētu!"
Un tūdaļ ķēniņš to paturējis par cūku ganu.

Bet tavus brīnumus nu visiem ļaudim, kad mazais cūku gans

rītā cūkas ganos laidis, tās visas rindā vien tam pakal gājušas.
Ganos atkal šis nomaucis stabulīti un nu stabulējis un cūkas

tikai dancojušas. Par to ķēniņš Lauriņu loti izturējis un arī ļaudis
to izslavējuši par loti lielu gudrinieku.

Reiz ķēniņš pat derējis ar citiem ķēniņiem, kam tas labākais

cūku gans esot. Tad sanākuši pulks cūku ganu ar cūku bariem

pilī, gribēdami kādas nekādas skunstes rādīt; bet Lauriņš tos vi-

sus izvinnējis: pastabulējis stabulīti un gājis pa priekšu, cūkas

tam pēc lieluma rindā pakal. Apgājis ap pili riņķī, pastabulējis

atkal, nu cūkas pat atšaga(r)niski tam gājušas pakal: ar asti pa-

priekšu, ar galku pakal. Kad nu apgājis ap pili, tad atkal apstabu-

lējis, nu cūkas rindā gājušas viņam pa priekšu, ausis un astes

gaisā izcēlušas.

Visi apbrīnojuši ķēniņa cūku ganu un ķēniņš iemantojis pulka
derības naudas.

Atkal vairāk gadu pagājuši un nu ķēniņam pienākušas bēdu

dienas: vajadzējis pēc līguma visas savas trīs meitas vel(n)am
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atdot. Vecākā meita patlaban bijusi izaugusi un tikko izaugusi —

ķēniņam jārīko kāzas un bēres kopā; jo pēc dzīrām ķēniņa meita

jāsūta uz baznīcu un tur jāatstāj vel(n)am.
Un kad nu kučieris karītē aizvedis vecāko ķēniņa meitu uz

baznīcu, ķēniņš iedomājies: «Lauriņš ir loti gudrs un izvedīgs,

varbūt, ka tas manai meitai varētu palīdzēt?"

Viņš pasaucis Lauriņu un raidījis to baznīcā, lai skatoties,
kas tur ar meitu notiek. Lauriņš sacījis: „Labi, labi! bet kas pie
manām cūkām paliks?"

„Es likšu tās zaldātiem ganīt."
„Tas neko nelīdzēs!" Lauriņš atteicis, „cūkas tagad tik baltas

izmazgātas, tās ieskries dīķī, novārtīsies; ja jūs paši nāktu ganīt,
tad cita lieta, jums es uzticu."

Ķēniņš sola pats ganīt. Bet Lauriņš aiziedams pačukst: „Lau-

riņa vārdā! kaut cūkas ieskrietu dīķī un novārtītos pa dubļiem!"
Tūdaļ cūku bars saklupis dīķī. Bet nu Lauriņš domājis:

„Lauriņa vārdā! kaut man būtu sudraba zirgs, sudraba bruņas,
sudraba zobens, migla priekšā, migla pakaļā!"

Tā noticis un nu Lauriņš devies uz baznīcu.

legājis iekšā, paklanījies ķēniņa meitas priekšā — šī sēdē-

jusi viena pati krēslā — ķēniņa meita paklanīj(u)sies viņam pre-

tim, te jau velns skrējis iekšā ar divām galvām: „Ko tu te gri-

bēji?"

„Es gribu ķēniņa meitu!" Lauriņš atteicis.

„Es arī to gribu — tad mums jākaujas!"
Labi. Un_vel(n)s cērt papriekšu, Lauriņam gandrīz gar zemi

jākrīt. Bet kā Lauriņš velnam cērt ar zobiņu, tam abas galvas
nost.

Nu ķēniņa meita pateicas savam glābējam un grib to līdz uz

mājam vest; bet Lauriņš izglābto iesēdina karītē, aizcērt logu un

domā: „Kaut es atkal pie savām cūkām būtu!"

Noiet pie cūkām, šis iesaucas: „Ai, cienīgs ķēniņ, kādas nu

manas cūkas! Kā nu es tīras dabūšu?"

Bet ķēniņš to nemaz nedzird, tik jautā tas: „Lai cūkas, kur

cūkas, bet stāsti, kā bija ar manu meitu?"

„Bija viss labi. Tur_viens ienāca ar sudraba bruņām, sudraba
zobiņu, tas vel(n)u uzvāreja; ķēniņa meita drīzi būs mājā. Bet
kauties tur kavas, ka bēdas! Es palīdu pabeņķī un tik, tik arī

kadu cirtienu nedabūju."

No rīta ķēniņš gan izlaidis avīzēs ziņu, lai princeses glābējs,
kam viņa drānu un gredzenu iedevusi, pilī ierodas, dabūšot prin-
cesi par sievu — bet neviens nenācis.

Pēc gada laika atkal otra ķēniņa meita bija atdodama vel(n)am
un pēc dzīrām vedama uz baznīcu. Aizvesta. Bet ķēniņš atkal

sūtījis Lauriņu pakal: lai ejot raudzīt, kas tur notiek!
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Lauriņš atteicis: „lešu gan; bet tagad jums, cienīgs ķēniņ,
cūkas vairs neuzticu; ja nenāk pati ķēniņiene ganīt, tad neeimu!"

Neko darīt, ķēniņienei jānāk ganos. Bet Lauriņš aiziedams

domā: „Lauriņa vārdā! kaut cūkas ēstu, ka ne no vietas nepaku-
stētu!"

Ta noticis, cūkas ēdušas ka piesietas. Bet tad Lauriņš vel

domājis: „Lauriņa vārdā! kaut man būtu zelta zirgs, zelta bruņas,
zelta zobens, migla priekšā, migla pakaļā!"

Tūdaļ viss klāt un nu Lauriņš dodas uz baznīcu.

leiet iekšā, dod ķēniņa meitai labdienu, viņa saņem, te velns

ar trim galvām kliegdams pakal: „Ko tu te gribēji?"

„Gribu ķēniņa meitu glābt!"

„Tad mums jākaujas!"
Labi. Un šoreiz Lauriņš vairs negaidījis, kamēr velns cērt —

cirtis pirmais un vel(n)am divas galvas nost. Bet nu velns ari

cērt Lauriņam, ka tas gar ķēniņa meitas krēslu gandrīz saslīgst;
tomēr Lauriņš atkal uzšaujas augšā un dod vel(n)am pretī —

vel(n)am nokrīt trešā galva un ķēniņa meita izglābta.
Nu šī iedod Lauriņam savu zelta drānu un zelta gredzenu un

lūdz, lai braucot līdz pie tēva. Bet Lauriņš iesēdina meitu karītē,
aizcērt lodziņu un vēlas pie savām cūkām būt. Labi! tiek arī.

Ķēniņš ar ķēniņieni pie cūkām to sagaidīj(u)ši un prasīj(u)ši:
„Kā princesei klājas?"

„Viss labi!" Lauriņš atteicis, „tur viens ienāca ar zelta bru-

ņām, zelta zobiņu, tas kāvās ar vel(n)u, ka asinis straumēm plūda.
Es gulēju pabeņķī, bet arē, mans zābaks arī palika asinaiņš."

Ķēniņš nu meklēja atkal glābēju pa avīzēm, bet tas nega-

dījies.
Pēc gada laika jaunākai ķēniņa meitai sarīkoja dzīrās: kava

vēršus, kava aitas un ķēniņš aizsūtīja ir pie Lauriņa ganos, lai pa-

ņem trīs labākās cūkas ko kaut. Bet Lauriņš domā: „Kaut tie ne-

varētu ne sari cūkai pārgriezt!"
Tā notiek. Miesnieki nodzīvojas ar slapjām mugurām un ne-

var cūkas nokaut. Ķēniņš, to dabūjis zināt, sauc Lauriņu un prasa:
kālab miesnieki nevarot cūkas nokaut.

„Jā, cienīgs ķēniņ, kad jūs gribat cūkas likt kaut, tad jums

pašiem man tas jāpasaka. Jūs man cūkas ar skaitu esat iedevuši,

man jums ar skaitu būs jāatdod. No cita neviena neatprasīsit, kā

no manim."

„Tas ir pareizi!" ķēniņš atbild, „bet nu ļauj trīs cūkas no-

kaut."

Labi. Un tagad miesnieki nokāva cūkas ka cajus.
Pēc dzīrām jaunāko ķēniņa meitu aizveda uz baznīcu un ķē-

niņš atkal sūtīja Lauriņu pakaj; bet Lauriņš šinī reizē grib, lai ķē-

niņš ar ķēniņieni abi cūkas gana. Aiziedams, Lauriņš domā:
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„Kaut cūkas veselu rāceņu lauku noraktu! un kaut man būtu

dimanta zirgs, dimanta zobins, dimanta bruņas, migla priekšā,

migla pakaļā!"
Tūdaļ viss klāt un Lauriņš dodas uz baznīcu.

Un tikko šoreiz iegājis baznīcā, ķēniņa meitas priekšā pakla-

nījies, te vel(n)s ar sešām galvām rūkdams pakal. Un nu tie sā-

kuši kauties, ka visa baznīca trīcējusi. Pēc lielās cīņas Lauriņš

vel(n)u pārvarējis, bet pats arī kājas pirkstu ievainojis. Ķēniņa

meita tam iedevusi savu zelta šņubdrānu kāju apsiet, un uzmau-

kusi tam zelta gredzenu pirkstā, lūgdama gauži, lai braucot līdz

uz pili. Bet Lauriņš iesēdinājis meitu karītē, aizcirtis lodziņu un

pats vēlējies pie savām cūkām būt.

Aizticis pie cūkām un brīnījies: „Vai, kas nu tos rāceņus mak-

sās, ko jūs ar ķēniņieni esat noēdinājuši?"

„Nekas, nekas!" ķēniņš atteicis, „pasaki mums tikai, kā prin-
cesei klājies!"

«Princese izglābta! Tur viens atnāca ar dimanta bruņām un

dimanta zobiņu, tas velnu uzvarēja."

Nu ķēniņš izsūtīja ziņu pa visu valsti, lai tie trīs glābēji nākot

uz pili, viņš tiem došot savas meitas par sievām.

Atnākuši trīs blēdīgi Studentes un teikusies, ka viņi princeses
glābuši. Princeses prasījušas šiem, lai parāda tās zīmes, ko viņas

glābējiem devušas. Kad šie to nav varējuši, tad vecākā sacījusi

uz savu blēdīgo brūtgānu, lai tas izvedot vilku no meža, tad viņa
būšot tam ticēt.

Studente nu bijis nagos, nezinājis neviena padoma un vilku

pārvest nejaudājis. Beidzot viltnieks aizgājis pie gudrā Lauriņa
un lūdzies, lai jel palīdzot.

_„Kālab ne?" Lauriņš sacījsi un aizgājis mežmalā; tur pasta-

bulējis stabuli, tad nācis vilks luncinādamies ārā.

„Nebēdā neko!" Lauriņš sacījis vilkam, „vāc tikai līdz! Kas

tevi vedīs, tas pats tev par cepeti būs."

Labi. Un nu vilks aizgājis študentim līdz, princesei bijis jātic
un viltnieks jāprec. Bet ķēniņš visām trim māsām kāzas nosprie-
dis kopa viena diena svinēt.

Otra princese pāģērējusi no sava brūtgāna, lai tas viņai lauvu
atvedot. Sis Studente atkal Lauriņu lūdz, lai palīdzot. Labi. Lau-
riņš pastabulējis mežmala — nak lauva, ka viss mežs trīc. Bet
Lauriņš mierina lauvu: „Nebrēc, nebrēc! tev būs labi. Kas tevi

vedīs, tas pats tev par cepeti būs."

Labi. Un nu lauva aizgājis Študentim līdz, princesei bijis jātic
un viltnieks jāprec.

Jaunākā princese atkal gribēsi, lai viņas brūtgāns meža zirgu
pārved.



423

Šis blēdis atkal Lauriem lūdz, lai, palīdzot. Labi. Lauriņš pa-

stabulējis, meža zirgs zviegdams nācis no meža ārā. Bet Lauriņš
teicis: „Csi Mūsu! nebēdā nenieka. Kas tevi vedīs, tas tev par

cepeti būs."

Labi. Un nu meža zirgs aizgājis študentim līdz, princesei bijis

jātic un viltnieks jāprec.

Drīz arī trejējās kāzas jau rīkotas. Bet kāzu rītā Lauriņš no-

stājies apakšā, pie jaunākās princeses trepēm, nomaucis zābaku,

tinis viņas zelta drānu ap ievainoto kāju un domājis: „Kaut jaunākā

princese nāktu pa trepēm zemē!"

Tūlīt istabas durvis atvērās un šī nāk arī. Bet jau no tālienes

viņa redz zelta drānu spīdam un nu pazīst savu drānu, savu glā-

bēju un ved pie ķēniņa.

Tagad ar gredzeniem, ar drānām, ko ķēniņa meitas Lauriņam

devušas, pierādīja smalki, ka Studentes ir krāpnieki, tādēļ tos

ielaida dārzā pie zvēriem, ko paši bija pārveduši. Zvēri saplosīja

viņus. Lauriņš tad apprecējis jaunāko ķēniņa meitu un ķēniņš tiem

iedevis citu pili par mājokli, savai pilij iepretim, tikai liels ezers

vien bijis starpā.

Bet pēc kāzām Lauriņš reiz skatījies pa savu pils logu un do-

mājis: „Lauriņa vārdā! kaut mana pils būtu zelta un kaut glāžu
tilts stieptos pār ezeru no manas pils līdz ķēniņa pilij, un tiltam

abās pusēs kaut būtu balti bērzi ar zelta lapām!"

Tā noticis. Pils bijusi tūdaļ zelta, pār ezeru gadījies glāžu
tilts un koki ar zelta lapām abās pusēs mirdzējuši kā mūžīga saule.

Tad Lauriņš no rīta vēl domājis: „Kaut mans sievas tēvs rīta

kurpēm nāktu pār tiltu pie mums!"

Tūlīt ķēniņš nācis arī. Bet Lauriņa sieva, tēvu tādu ieraudzī-

dama, rājusies: „Kā tu nu manu tēvu tādā apģērbā pie mums

aicini!"

„Nu labi!" Lauriņš atteicis, „lai tad viņš atbrauc zelta karītē,

sešiem melniem ērzeļiem un ķēniņa mundieriņā!"

Un tūlīt ķēniņš brauc arī tādā izskatā. Atbrauc gan, bet du-

smīgs: kāpēc znots viņu gribot jokot? Viņš par to celšot karu

ar viņu!
Labi! un tūlīt sūtījis zaldātus pret Lauriņa pili. Bet Lauriņš

vēlējies: „Kaut visi zaldāti paliktu par baltiem bērziem ar zelta

lapām!"
Tā noticis un nu sievas tēvs pateica Dievam, ka varēja ar

znotu mieru derēt, lai zaldātus atlaistu.

Atlaidis un tad teicis: „Kālab jūs, sievas tēv, man tādu vecu

pili iedevāt, tādēļ es jums liku rīta drānās pie manis uz kapiju nākt:

bet nu dzīvosim godīgi."
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14. Dažādi laimes zvēri.

1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienava.

LP. I, 44.

Kādam tēvam ir trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Gudra-

jiem dēliem tēvs dod zirgu, ko žagarus vest, bet muļķītim tie jānes
nēšus mājā. Reiz gudrie dēli, ar žagaru vezumu braukdami,

ierauga vardi uz ceļa kunkstam. Varde lūdz, lai pārceļot pār

grāvi, bet gudrie necel un uzsit vēl ar pātagu. Muļķītis nāk ar

žagaru nastu, tas paklausa vardes lūgumu. Varde apsolās par to

viņam visur palīdzēt. Lai muļķītim nebūtu vairs žagari uz mugu-

ras jānes, tad varde dāvina tam baltu zirgu.
Reiz muļķītis brauc ar savu žagaru vezumu gar ķēniņa pili.

Ķēniņa jaunākā princese, ieraudzīdama muļķītim reiz arī zirgu,

smejas: „Redz, kur ērmi, muļķītim baltiņš gadījies!"

Muļķītim princeses apsmiekls iet pie sirds; viņš saka: „Kad

tevi nelabais rautu! Visi mani ierauga par muļķi."

Nelabais arī tūdaļ klāt un aizrauj princesi diezin kur. Ķēniņš
nu meklē to rokā, kas princesi nolādējis. Viņš tura plinti rokā

un liek visiem plintei garām iet. Tiklīdz, kā vainīgais iešot garām,
tad plinte sprāgšot. Un tā arī bij: kā muļķītis iet, tā sprāgst. Ķē-

niņš liek muļķīti ezerā iemest. Bet ūdenī tas atminas vardes un

lūdz: „Vardīte, vardīte! palīdzi malā tikt."

Varde izvelk muļķīti malā un prasa, ko vēl vajagot?
„Gribu pie tās princeses tikt, kuru nolādēju."

Viens, divi — klāt. Princese it bēdīga sēž dziļā mežā un

raud. Varde nu prasa, ko vēl viņš vēloties?" Atpestī princesi no

nelabā un aiznes mūs abus tai ezera malā, kur slīku. Tur tad uz-

cel pili, ka varam dzīvot."

Varde to izdara un tad ielec ūdenī. Ķēniņš drīzi ierauga pili

un arī izdzird, ka pilī muļķītis ar viņa jaunāko princesi dzīvo.

Viņš saskaistas un sūta karaspēku pili noārdīt un princesi pār-

vest. Bet varde pārvērš karavīrus par ciņiem. Nu brauc ķēni-

ņiene pēc princeses; bet varde to padara par zirgu. Beidzot

brauc pats ķēniņš pēc princeses. Šis tomēr neiet vis ar bargumu,
bet domā izrunāties, kā pienākas. Viņš prasa: „Kādēļ mans kara-

spēks palicis par ciņiem?"

„Tādēļ ka gribēja manu pilli nopostīt."

„Kādēļ ķēniņiene par zirgu?"

„Tādēļ ka nāca ar bargumu."

„Nu, vai ciņi un zirgs arī var par cilvēkiem tikt?"

„Var gan, ja atdosi jaunāko princesi man par sievu."

Ķēniņš to apsolās un tūdaļ ciņi paliek par karavīriem un zirgs

par ķēniņieni. Nu dzēra muļķītim ar princesi kāzas.
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2. Teicējs A. Š1 üburts Rozentovā. Latvju kultūras kr.

Vīnā lelā un augstā eglē dzeivuoja vīna vuovere; jei vasaļu

godu ēdja egles cirkužu [eiekuržus] moziņus ziernīšus. Vīnu

reiz vuovere, āzdama tū ziernīti, nagribādama nūmetja zemē, bet

ziernīts nanūkrita zemē, bet patvka uz egles zora. Tai tvs zier-

nīts stuovēja egles zorā godi divi.

Vīnā dīnā beja lels vējs un tū ziernīti nūruovja zemē. Vīnu

reiz guoja gar tū egli zemnīks, atroda jis tū ziernīti, atnezja uz

sātu un pasadvnuoja pi sovas ustobas. Par nazcik godu nu tuo

ziernīša izauga smuka eglīte. Kad zemnīks myra zemē, pasaucja

šovus septiņus dālus un runoj jīm: „Atnezīt man nu munas eglītes

zariņu!"
Dāli paklausēja tāvam, atnezja zariņu nu jaunuos eglītes un

padevja tāvam. Tāvs pajēmja eglītes zariņu, ībuozja pi golvas

gultā un runoj dālim: „Tagad jyus kotrs sēdīt pi munas gultas
dīnu un nakti, un kurā dīnā nu itys zariņš aizzīdēs un izaugs uz

juo cirkuzs, tys pec munas nuoves pajems vysu munu montu!"

„Labi," pasacīja dāli un suoka sēdēt kotrs sovu dīnu un nakti.

Tai puorsēdēja seši dāli, bet zariņš vys nazīd. Suoka sēdēt pā-

dējais padēls un suoka eglītes zariņš zīdēt un izauga cirkuzs. Pa-

dēls pasaucja bruolus un runoj, ka juo dīnā izauga uz zariņa cir-

kuzs. Bruoļi sasadusmuoja, pajēmja vysu tāva montu un sada-

līja uz sešim bruolim, bet padēlam pasacīja: „Tev nikuo nav, par

tū ka tu esi laimīgs! Pajem itū cirkuzi un ej, kur gribi!"

Bēdīgs padēls pajēmja cirkuzi kārmanā, izguoja teirumā un

īt, kur acis veras. Jau suoka taisītīs vokors. Veras padēls, ka

skrīn začīts. Suoka padēls prasīt začīti atīt pi juo. Začīts da-

skrēja da padēla un vaicoj: „Kuo tev, puis, vajag?"

Padēls atbildēja: „Mani bruoli izdzina mani uorā nu sātas

un tagad jau ir nakts, un man nav nikur kur puorgulēt."
Začīts soka puišam: „Tsim pi manis uz munu ustabiņu, tī pi

manis puorgulēsi!"

Padēls un začīts īt uu ceļā sateik vylku. Padēls sasabeida

nu vylka un suoka prasīt začīšam, kab jis paprasītu vylku, kab

jis juo naapāstu. Suoka začīts runuot ar vylku, ka puiss lobs

cvlvāks un jū izdzyna bruoli nu sātas, un, ka jam nav kur puor-

gulēt par nakti. Vylks izklausēja začīti un soka: „Isim ar mani

uz munu ustabiņu, tī es dūšu jums vītu!"

Padēls, začīts un vylks nūguoja trejūs uz vylka ustabiņu

gulātu. Jī vysi vīnā vītā puorgulēja nakti. Reitā pīsacēla vysi

un gribēja īt meklēt sev kuo paēst. Tymā stracī pa mežu stai-

guoja medintks, īraudzēja vylku un gribēja nūšaut. Bet padēls

daskrēja pi medinīka un suoka runuot: „Našaun vylku un začīti,

par tū ka jī mani gluoibja un devja soyā ustabiņā nakts muojas.
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Muni bruoļi mani izdzvna nu sātas uorā un pec tāva nuoves nu

monta man nikuo naīdevja. Es tagan staiguoju pa pasauli un

jau suoku dzeivuot ar zvērim."

Medinīks paklausīja padēļa un pasacīja: „Es našaušu ni za-

čīša, ni vylka! Ejīt ar mani vysi uz munu ustobu, es jyusus vy-

sus paboruošu un dūšu jyusim nakts muojas!"

Tai vylks, začīts un padēls nūguoja uz medinīka sātu. Atīt

jī uz medinīka ustobu, un veras padēls, ka medinīkam ir cīši smuka

meita, kuru padēls suoka mīļuot. Meitai ari patyka padēls. Puor-

gulēja jī vysi pi medinīka par nakti un reitā jau losuos īt vysi

treis uz mežu. Vylks soka padēlam: „Tu palīc pi medinīka, bet es

īšu un atnesšu tev daudz zalta un tu tūlaik precēsīs ar medinīka

meitu. Medinīks vysu dzierdēja, kū runuoja vylks. Suoka me-

dinīks prasīt padēli palikt pi juo un precētīs ar juo meitu.

„Labi," pasacīja padēls, „es palykšu pi jums!"

Vylks ar začīti nūskrēja uz mežu un par stundi laika vylks
ar začīti atnezja daudz zalta un atdevja padēlam. Tai padēls ap-

saprecēja ar medinīka meitu un sataisīja lobās kuozas. Vylks un

začīts daudz dzēra un dreiži nūspruoga, bet padēls ar sovu sīvu

tagan dzeivoj un tū cirkuzi, kai duorgū akmeni, nosoj kārmanā.

3. V. Zacnarska no J. Razgula Rēzeknes apr. Ma-

kašānu pag. Latvju kultūras kr.

Dzeivuoja vīns zemnīks ar sovu sīvu; tam zemnīkam beja

div dāly. Vīns vacuoks dāls beja napylna pruota, tāvs jū namī-

luoja un jis struoduoja vysaidu dorbu. A jaunuokū dālu tāvs cīši

žāluoja nu ni pi kaida dorba jū namūcēja. Vysvairuok jaunuo-
kais dāis sēdēja uz cepļa un dzīduoja dzīsmis.

Nagudrais dāls cytu reizi ar dorbu tai nūsamūca, ka jau kod

izskrīn kur pastaiguot, ilgi naīt uz sātu. Kad nav ituo dāla sātā,

tāvs ir cīši prīceigs un dūmoj pats sevī: „Kab jis pavysam pro-

pultu!"
Bet muotja vīn jū cīši žaluoja, jai itys nagudrais dals beja

vēl lobuoks kai tys gudrais. Tāvs nagudrū dālu daudz reižu syta
un vīnu reizi jū tai sasyta, ka jis izbāga nu sātys un nūskrēja uz

mežu. Tī mežā nagudrais apsēdja pi vīnys egleitis uin! cīši gauži
rauduoja. Rauduodams jis īraudzēja zaķi, kurijis sēdēja natuoli

nu juo. Pa kluseuem, kab zaķis neredzeitu, jis daguoja un sa-

tvēra zaķi aiz mugorys. Zakīts suoka rauduot un prasēt nagudrū,
kab jis jū palaistu, un apsūlēja kod_ nebejs īdūt jam paleigu. Kū

darīt nagudram dālam? Jis pazavēra uz zaķīša un jam tyka žāl

juo un jis jū ari palaidja.

Nūguoja jis otkon uz tuos vītys, apsāda un otkon raud gauži
ar osorom. Skrīn vylks, nagudrais satvēra tū vylku, bet vylks
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suoka jū prasēt, kaib jū palaistu, un par tū apsūlēja kod ncbejs
dūt jam sovu paleigu. Kū darēt? Nagudrais palaidja vvlku, a

pats otkon šādās un raud gauži. It tur ari valns un nas pūdu ar

zaltu. Nagudrais kai īraudzēja vainu, nūzabeida un suoc dreižuok

skrīt. Valns tiuleņ aizklīdzja — saskrēja daudz valnānu, dadzvna

nagudrū, kurijis jau pakrita uz zemis, a valni tik jū skubynoj un

smejas. Nagudrais nu bailis tik treisas. Ap tū pašu laiku

skrīn tur ari zakīts un veras, ka nagudrū apstuoja daudz vainu

un skubvnoj. Zakīts tiuleņ nūskrēja un pascēja vylkam. Vylks

salasēja lelu pulku vvlku un atskrēja ratavuot [glābti nagudrū
dālu nu valnim. Kai skrēja vylki uz valnim, vysi valni nūzabeida

un nūskrēja kur kurijis. Palyka tikai tys valns, kuram beja pūds

ar zaltu rūkuos. Vylki satvēra tū vainu, saraustēja un apēdja, a

zaltu ar vysu pūdu atdevja nagudram dālam un pascēja: „Tu

myusus ratavttoji un palaidi, tai tagan pajām zaltu un ej uz sovu

sātu!"

Nagudrais pajēmja pūdu ar zaltu un atguoja uz sovu sātu cīši

prīceigs. Iraudzēja tāvs nagudrū dālu un gribēja jū sist, ka jis

ilgi nabeja sātā, bet kai īraudzēja, ka dālam ir lels pūds ar zaltu, nu

reiizis paiyka prīceigs. Dāls naudu atdevja muetet. Nu tuos rei-

zis tāvs ar suoka -mīluot un žāluot nagudrū dālu. Kad nav juo
sātā, tāvs tūlaik nazyna, kū jam darēt, kur jū meklēt. Tai iteī

saimja pec ituo dzeivoj cīši labi un laimeigi.

4. V. Zacharska no Zeigurova, Viļānu pag.

Vacūs laikūs dzeivuoja šai pasaulē vīna vāca atraitne, tai

atraitnei beja vīna vīnīga meita. Jī beja tyk nabogi, ka nebeja kū

ēst, ni kur puorgulēt nakti. Un atraitne beja vēl okla: nikuo na-

redzēja. Jai nabeja nikaida monta, tikai vīna zūss, kura vaduoja
vacū atraitni. Kad atraitne guoja uz baznīcu, zūss jū pavadēja,

a pati gaidēja jū, kod jei izīs nu bazneicys, un pavadēja jū atpakaļ
uz sātu.

Vīnu reizi īraudzēja baznīckungs itū oklū atraitni baznīcā

vīnu pošu. Cytā dīnā jis atīt uz tū ustobu, kur dzeivuoja atraitne,

bet okluos jis naatroda sātā, a pavaicuoja meitai, kur juos muote.

Meita atbildēja baznīckungam, ka muote nūguoja nu reita uz baz-

nīcu un vēl naatguoja uz sātu. Baznīckungs vaicoj meitai, kai

jei jū oklu laiž staiguot vīnu pati. Meita atblidēja: „Na, baznīc-

kungs, jei vīna pati naīt, jū pavadej zūss, kura mums gudruoka

kai cylvāks."

Baznīckungs nūsabreinuoja, ka. zūss vadoj oklu atraitni, un

pagaidēja, koleidz jei atīs. Kad atguoja atraitne, baznīckungs

vysu redzēja un pēčuok pasacēja atraitnei: „Puordūd man itū

zūsi, es tev lobi aizmoksuošu un uzturēšu tevi da pošai nuovei."
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Atraitne atdevja baznīckungam gudrū zūsi un baznīckungs

turēja atraitni da pošai nuovei. Kad atraitne nūmvra, tū pašu

dīnu nūmyra ari tei gudruo zūss
1

Tai baznīckungs vēl tagad _pī-
min tū zūsi, un skaita jū par svātu engeļi, kurs beja puortaisējīs

par zūsi.

15. Mēslu vaboles.

I. A. 559. A. Lerchis-Puš kaitis Džukste-Pienava.

LP. 11, 14, (9).

Vienam ķēniņam bijusi neiesmīdāma princese. Viņš izlaidis

tādu ziņu: „Kas manu meitu iesmidina, tas viņu dabū par sievu."

Šī ziņa bija dažam labam pa prātam: pils jau otrā dienā stav-

grūdu pilna gan augstmaņiem, gan šādiem, tādiem; tomēr viss

velti: dari, ko gribēdams — princeses lūpas ne vīpsnāt nepa-

vīpsnā. Šī vēsts izpaužas tālu; beidzot viņa arī nonāk nabadzīga

būdiņā, kur nabags sirmgalvis ar savu vienīgo dēlu dzīvo. Sirm-

galvis saka: „Dēliņ, mīļais! tev arvienu Laimes māmuliņa smai-

dījusi, eji, raugi uz savu laimi princesi smīdināt, kas zin, vai ne-

izdodas."

„Tēt, kad tu saki, tad tūlīt."

Jauneklis paņem savu ādas tarbiņu un aiziet. Ceļā tas sa-

tiek vēzi. Vēzis lūdzas: „Puisīt mīļais, nemin virsū; iemeti mani

labāk savā tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!"

Jauneklis tā dara un seko tālāk. Pēc brīža tas satiek žurku.

Žurka lūdzas: ~Puisīt mīļais, nesit mani: iemeti mani labāk savā

tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!"

Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vamboli. Vam-

bole lūdzas: „Puisīt mīļais, nemin man virsū; iemeti mani labāk

savā tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu!"
Jauneklis tā dara.

Otrā dienā, uz pašām vakariņām, viņš nonāk ar saviem trim

biedriem ķēniņa pilī un sakās, ka nācis princesi smīdināt. Ķē-

niņš saka: „Labi, labi; bet papriekšu noliec savu tarbiņu un nāci

vakariņas iekost."

„Lst, to varu gan; bet no tarbiņas tamdēļ vien nešķiros!"

jauneklis atbild un tad nosēžas pie galda, princesei blakām. Va-

kariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēd itin klusu. Te uz reiz žurka

tarbiņā saodīs arī zirņu smaršu un sāk tik laizīties: tjip! tjip!

tjip! Vēzis, to dzirdot, arī paliek nemierīgs; tas piesit ar savu

ļipu pie sakaltušās tarbiņas: ļip! lip! ļip! Un vambole, ko tā gai-
dīs? Tā tik iet: bim, bam, bitu, bam!

Princese prasa: „Kas tur apakš galda tā ērmojas?"
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„Kas nu ērmojas? Zirņi vēderā nevar satikt: sāk kauties!"

Ak tu manu dieniņu, tas bija trāpīts: princese itin gardi pa-

smējās. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka: „Tev pieder viņa —tu esi

mans znots!"

Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls, tas arī bija nācis

princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam loti skauž, ka nabaga zēns prin-
cesi dabūjis.

Pēc vakariņām ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes, tas

no rīta jāvelk mugurā. Bet svešais ķēniņa dēls apsola ķēniņa su-

lainim daudz naudas, lai tas naktī nozagtu goda drēbes. Viņš

tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu.

Pirmā nomidzī sulainis lien drēbes zagt. Bet līdz ko durvis

mazu liet paveras, ta vambole bim! sulainim acīs iekšā, šis sā-

pēs saķer aci, atstāj durvis nepievērtas un aiziet tantariski at-

pakaļ. Pie otrām durvim sulainis vēl domā apķerties, te vambole

bam! otrā acī iekšā. Sulainis atstāj savās sāpēs ir tās durvis

vajā un tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks: blēdīgais ķē-

niņa dēls piemidzis, abas durvis vaļā — nu jāatmaksā. Žurka nu

ņemas blēža drēbes lupatās grauzt un vēzis lupatas laukā vilkt.

Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr ķēniņa dēlam tikko vēl krekls

vesels palicis.
No rīta bija īsi pātari: ķēniņa dēls, tik loti apkaunots, aizgāja

kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa znotu. Viņš at-

aicina ir savu veco tēvu uz pili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi.

2. A. 559. Teicēja Krimova, Rēznas ļpag. Latvju kul-

tūras k r

Vīnā rudenī guoja nu dorba vīns struodnīks. Par vysas vo-

soras dorbu jis dabuoja treis vara pīcinīki. It itys struodnīks uz

sovu sātu par mežu, sateik mainu vabali. Vabale soka: „Atdūd,

bruolīt, man vīnu pīcinīku, es tev kaut kad paleidzēšu!"
Struodnīks dūmuoja, dūmuoja, žāļ jam pīcinīka. „Bet vylks

jū apād, man vēl divi paliks. Ir kū tāvam īdūt," padūmuoja struod-

Jis izjēmja pīcnīku un atdevja vabalei. Vabale pajēmja
pīcinīku un aizskrēja. īt jis tuoiiuok un sateik peli. Pele prosa
nu juo pīcinīka, runuodama: „Es tev kaut kad paleidzēšu!"

Struodnīks pajēmja un atdevja pelei ūtru pīcinīku. Struod-

nīkam palyka vēl vīns pīcinīks. It jis tuoluok un sateik vēzi.

Vēzis taipat prosa pīcinīka. Atdevja struodnīks pādējū pīcmiku
un dūmoj: „Tāvam nabyus kuo īdūt, bet tāvs tai byus prīcīgs, ka

es pats atguoju vasals."

Itys struodnīks īt pi vīna ķēniņa pilī. Ķēniņam beja meita,
kura nikod nasasmēja. Ķēniņš izdevja pavēli pa vysu kēnisti, ka
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tvs, kurs īsmidvnuos juo meitu, tam ķēniņš atdus sovu meitu par

sīvu. Ķēniņa meita sēdēja uz lūga. Struodnīks, īdams pi lūga,
suoka vērtīs uz ķēniņa meitas, kura sēdēja uz lūga, un pats na-

redzēja, kai pakrita taisni dublūs. Cikom jis tī kapačuojās, atīt

vabale, pele un vēzis, pacēla struodnīku nu dubļu un suoka teirēt

jam drēbes. Ķēniņa meita redzēja, kai struodoj vabale, pele un

vēzis un suoka smītīs un saukt tāvu: „Tāvs, tāvs, pasaver, kū

dora uz īlas!"

Ķēniņš izguoja nu sova kambara un redz, ka juo meita prī-

cīga un smejas. Tvuleņ ķēniņš pasaucja struodnīku pi sevis un

pasacēja: „Tu pīvedi pi smīkla munu meitu, tad tu paliksi par

munu znūtu, bet pa prīšku es gribu zinuot par tū, kuru muna

meita mīloj. Pi manis ir prines, kurs cīši mīļoj munu meitu, tuo-

dēl jvusim vajadzēs gulēt ar prinču treis naktis vīnā kambarī.

Naktī pi jvusim staiguos muna meita un pi kura jei vysas treis

nakts īs gulātu, tys byus man par znūtu!"

Tad ķēniņš pasacēja kolpim aizvest struodnīku uz pierti un

labi izmozguot un apvilkt lobās drēbes. Vysu tū ari izdarēja,

un struodnīks beja cīši šmuks. Jau vokors. It struodnīks ar

prinču vīnā kambarī gulātu. Prines dreiži aiznrvga, jo labi zy-

nuoja, ka keniņa meita atīs pi juo un guļās ar jū, bet na ar prostū
zemnīku. Struodnīks ari guļ, bet mīgs juo najem, un klausuos,

zam juo gultas nazkas kapačuojās un dzierd balsu: „Nasabeist,

bruolīt, mes asam te!"

Struodnīks pazyna šovus bīdrus: vabali, peli un vēzi. Va-

bale izlēcja nu pagultes, aizskrēja uz prinča gultu un tyuleņ īleida

princam pakalī un suoka vylkuot māslus un muozuot prinču. Tai

vabale izmuozuoja vysu un tyuleņ otkon nūlēcja zam struodnīka

gultas. Pusnaktīs atīt ķēniņa meita un īt taisni uz prinča gultu,
bet kai saūdja rnāslu smoku un nikai navarēja byut pi prinča un

aizguoja pi struodnīka un lykuos_gulēt. Ķēniņš reitā atīt un redz,
ka juo meita gul ar struodnīku. īraudzēja prines, ka ķēniņa meita

gul ar struodnīku, bet jis vyss ar māslim izmuozuots, un dūmuoja
pats sevī, ka ar jū nakti nūtyka nalaime.

Reitā prines runoj sovim kolpim, ka sataisītu lobās vaka-

riņas, un uz nakts aizsystu pakali ar spundi, ka otkon ar māslim

naizamuozuot. Vyss gotovs un jis īt otkon gulātu. Prines jau

tagad mīrā, ka jis šū nakti napītaisīs gultā, un aizmyga. Izlēcja
nu pagultes vabale, un īlēcja prinča gultā, bet redz, ka jei nikuo

navar izdarīt — aizsysta pakaļa ar spundi. Vabale tyuleņ nū-

lēcja atpakaļ zam gultas un pasaucja vēzi. Vēzis īleida prinča

gultā un ar sovim nogim izvvlka nu prinča pakaļas spundi, bet

vabale suoka otkon jū muozuot ar māslim. Pusnaktīs atīt ķēniņa
meita pi prinča un saūdja, ka jis vyss ar māslim un otkon aizguoja

gulattt ar struodnīku. Reitā atīt ķēniņš un redz, ka juo meita gul
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ar struodnīku, bet prines gul vīns pats ar māslim izmuozuots, tai

smoka īt nu juo. Prines redz, ka jis otkon ar māslim izmuozuojīs

pats sevi. Otkon prines pīsacīja sovim kolpim pagotovuot vēl
lobuokas vakariņas un pakali aiizsyta ar spundi un pīsēja ar

viervi. Jau aizguoja prines gulātu un dūmuoja pats sevī: „Kēniņa

meita byus muna, vairuok es nabyušu izmuozuots ar māslim!'
1

Prines aizmyga. Skrīn vabale dorbā, bet spunde maisa, sauc

vēzi. Izlem vēzis, bet nikuo navar — vierve maisa, pasaucja

peli. Pele puorgrauzja viervi, vēzis izvylka spundi, bet vabale

otkon izmuozuoja princi ar māslim. Atīt ķēniņa meita un saūdja,

ka prines vyss ar māslim un navar jei kluot pi juo pīīt, cīši smird.

Meita aizguoja pi struodnīka un gul. Reitā atīt ķēniņš un redz,
ka meita gul ar struodnīku. Nūsūtija ķēniņš kalpus pec karetas

un aizvedja struodnīku ar ķēniņa meitu lauluot. Tai sataisīja le-

las kuozas. Struodnīks tagad dzeivoj ar ķēniņa meitu pflnca

vītā, bet prines struodnīka vītā.

3. A. 559. Teicējs S. 2cig vr s, Ludzas ap r., Balvu pag.

Latvju kultūras kr.

Cīši tuoļi vīnā kēnestī dzeivuoja buoba - rogona, ar vīnu

kūka kuoju. Jei dzeivuoja vīnā ielā mežā; juos ustabiņā beja zam

vīna lela kolna. Rogonas muosa dzeivuoja vīnā cīmā, natuoli nu

lelas pilsātas. Jai beja veirs un treis dāli: divi eisti un trešais

pījemts, mulķīts. Eištī bruoli namīluoja muļķīša un runuoja muo-

tei, ka jū kaut kur atdūtu, lai jis myusu acīs nastaigoj. Tāvs

kaut nabeja eistais, cīši žāluoja muļķīti. Vīnu reizi sasalasīja divi

eisti bruoļi braukt uz pilsātu tiergā un aizyjudzja lobus zyrgus

komonuos, apvylka kažūkus un losttos braukt ceļā. Mulķīts suoka

prasītīs, ka jū ari pajemtu ar sevi uz tiergu, bet bruoli pasasmēja

un aizbraucja vīni paši. Mulķīts sadūmuoja ari īt uz tiergu un

apvilcis tāva kažūku, pajēmja ar sevi vāzdu un aizguoja. Atīt mul-

ķīts uz pilsātu un redz daudz laužu. Jis nūstuoja un veras, kai brau-

koj ar lobim zyrgim juo gudri bruoli. Iraudzēja bruoli, ka muļķīts
stuov izplētis muti un jīm tyka kauns. Vīns bruoļs soka ūtram

bruolam: „Brauc taisni uz mulki ar zyrgu un samin jū, lai jam

byus gols dzeivuot uz ituo pasaula!"

Tai jaunuokais bruoļs ari izdarīja un izbraucja ar zyrgu uz

muļķīti. Muļķīts suoka klīgt. Bruoli nūsabeida, ka jīm par itu

kas nanūtyktu, un dreižuok aizbraucja uz sātu. Muļķīti pacēla un

aizvedja uz ķēniņa pili. Ķēniņam beja jauna meita, kura nikod

sovā dzeivē narauduoja, lai kaida nalaime inabeja. Iraudzēja
ķēniņa meita muļķīti un suoka smītīs. Cik juos ķēniņš napracēja,
bet jei juo naklausja. Tūlaik mulķīts pascēla nu gultas un suoka
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doncuot un taipat smītīs, cik beja spāka, kaut jam nu brvucem

tecēja asnis. Ķēniņa meita nu iela smīkla suoka rauduot un cīši

gauži. Tūlaik ķēniņš pasacīja kolpim īlikt muļķīti gultā. „Kad

jis paliks par vasaļu — tai kai jis dabuoja nu munas meitas

osoru — byus jai par veiru uu man par znūtu."

Atbraucja dēli uz sātu un izstuostīja, ka muļķīti tiergā sa-

braucja ar zyrgu un tniūsyta. Tāvam beja cīši žāl muļķīša, bet

nikuo jis navarēja izdarīt.

Mulķīts palyka vasals un ķēniņš salauluoja jū ar sovu meitu.

Vīnu reizi ķēniņa meita soka šovam veiram, muļkam: „Brauksim
reiz uz tovilm radinīkim, kaut jī ir dusmīgi uz tevis!"

„Labi," pasacīja muļķīts un jī aizbraucja.

Atbrauc jī pi mulka muotes un tāva. Iraudzēja bruoli, ka

mulkis atbraucja ar ķēniņa meitu, nūsabeida, bet pamuote suoka

klīgt uz sovim dālim. Dāli sasadusmuoja, nūzoga ķēniņa meitu

un aizvedja jū uz mežu pi rogonas ar kūka kuoju un pasacīja jū
nūnuovēt.

„Labi!" pasacīja kūka kuojas rogona. Bruoļi pametja ķēniņa
meitu un aizbraucja uz sātu. Kūka kuojas rogona nūvylka nu

ķēniņa meitas duorguos drēbes, apvylka jū lupotuos un aizsyutīja

jū izkurinuot pierti. Ķēniņa meita redz, ka darīšouas slyktas, un

dreiži juos dzeivei byus gols, bet tūmār aizguoja izkurinuot pierti.
It jei pec molkas un dzierd, ka nazkas peikst. Tī beja pelīte, pī-
mīgta ar molku. Jei atlyka molku un izlaidja pelīti. Tūlaik pelīte

jai saka: „Par tovu lobū syrdi, es vysu dēl tevis iztaisīšu, kū tik

tu man pīsacīsi!"

Ķēniņa meita atbild: „Tu aizskrīn un pasaki munam veiram,

mulkīšam, ka man šūdīn byus nuove rogonas piertī!"

Pelīte tyuleņ aizskrēja pasacīt, bet ūtra pelīte vysu dzier-

dēja, un aizguoja uz pierti pi ķēniņa meitas. Kad jei suoka ku-

rinuot pierti, jei izdzierda, ka īt rogona ar ciervi. Meita nūsa-

beida, šādās pi pakša un gauži raud. Pelīte pīskrēja pi juos un

soka: „Nasabeist, smukuo meitiņ, es par sovu muosu tev palei-
dzēšu!"

Kad īguoja. rogona piertī, pelīte tyulen īkūdja rogonai kuojā,
kura beja nu kūka, bet dzeiva. Cikom rogona gribēja pasavērt,

kas nūtyka ar juos kuoju, ķēniņa meita izruovja nu juos rūkom

ciervi un nūcierta rogonai goivu, bet paša aizguoja uz ustobu un

suoka gaidīt aitzsyutītuos pelītes. Atīt pelīte na vīna, bet ar juos

veiru, muļķīti. Ķēniņa meita ar muļķīti aplasīja nu rogonas vysu

zaltu un aizguoja uz sovu kēnisti, kur suoka dzeivuot labi un

laimīgi. Gudrī dāli ar sovu muoti tagan sēd sātā un sīn cyukom
astes.
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4. A. 559.4. A. 559. P. Šmugais Rēzeknes apr Viļānu pag.

Mcdi n s k v c.

Dzeivuoj's senuok puis's, vuordā Juon's, jis struoduojis pi

kunga par kolpu deviņus godus. Kod deviņi godi paguojuši, kungs
jam par struoduošonu īdev's deviņi groši.

Juon's puorguojs sātā i īsvīd's grošus okā, ka tī pa vudini

pluovuoškūt, tūlaik jam laime; akai napluovuos, tūlaik nalaime.

Grošd pluovuojuši pa veiirsu, a Juoņ's prīceigs guojis pa pasaldi

vaiouot laimes. Jis īt, īt — sateik vabali, tei sūluos jam palei-

dzēt, Juoņ's jū īlīk kārmanā. īt, īt — sateik vēzi, vēz's vaicoj:
„Kur īdami?"

„Ljarn laimes makilātu," atsoka Juon's.

~Pījemīt i mani!"

Juon's taipat sateik vēl peli, kuru pījam, i jī vvsi četri īt pa

pasauli. Juon's izdzierst, ka vīnam ķēniņam asmāt meita, i juos
nikas navarūt īsmīdzvnuot. A kas tū padarēs, tam ķēniņš atdūs

imeitu par sīvu i pusi nu sovas kēnests. Juon's dūdas uz pili, un

redz, ka princese mozgoj lūgus, a jis nūjaun sev kuojas, autus īdūd

vēžam, kurs sajēms ko<trā depē cvloj jūs pret sauli kaltīdams.

Pats Juon's spēlej, vabale ar peli doncoj, princese pasaver i aiz-

zasmej: nu jai vajag byut Juoņam par sīvu. Kaidas cytas valsts

kēneņš ari gribēja dabuot kēneņa meitu par sīvu, jis sadaboj Juoni

i apsūla jau daudz naudas, lai jis ar princesi vasaiu nedēli naru-

juoj. Labi, Juoņ's apsajam.
Trešā dīnā pēc kuozu princeses tāvs vaicoj sovai meitai:

~Kai labi ar jaunā veiru?"

„Labi, to labi, a muns veirs ar mani narunoj," atsacēj'se prin-
cese.

Tāvs Juoni padzinis, rītā palicis tikai kēneņa dāls. Juon's

gauži nūskum's, a pele, vēzs un vabale apsajāmuši jam paleidzēt.
Nakti, kai vīn obi jauneči aizmīg, vysi treis saruopoj gultā: pele

īlein jaunečam zornuos i valk nu tīnes māslus, pele nūnas iz spyl-

vyna, a vēzs ar depem daplikšinoj. Reitā obēji pazamūst nu na-

joukuos smokas, bet princese tāvam nikuo par itū nasoka, cylvā-
kam taipat izīt promaks.

Ūtrū dīnu priņcs apvalk seši puori bikšu, i vysu. dīnu nikuo

naād. Nakti taipat īs vysi jauneču gultā. Vabale kai leist da

priņča, tai stuoj maisa bikses, jei pasauc peli, kura bikses puor-

grauž un tai jī izdora vysu kai ogruok. Reitā otkon obi poza-

mūst nu najaukuos smokas, bet ari šūreiz jei nikuo tāvam nasoka.

Trešū nakti prines apvalk deviņus puorus bikšu un pakali
aizdzan ar vadzi. Nakti otkon vysi treis īt jauneču gultā, pele

puorkopoj bikses, vabale leiss īškā, a radzādama vadzi, klīdz:

„Ai, ai, bolka pakali."
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Nu vvsi otkon ķeras kluot pi polkas i valk nusveiduši, nazkai

izvalk, vabale īlein zornuos, izraun māshis, pele nūvalk uz spyl-

vyna, a vēzs daplikšinoj. Princeses tāvs vaicoj: „Kai labi dzei-

voj ar veiru?"

Jei atsoka: „Labi byutu, a tei vaine, ka kēzej gultā."
Tāvs tū tyulīt padzan i vaicoj pēc Juoņa, ar kuru pēcuok sa-

lauloj sovu meitu, atdūd jam pus kēnests i jī dzeivoj laimīgi.

5. A. 530. 592. 559. J. Johansone Rīgā, A. Bērzkalnes kr.

Vienam tēvam bijuši trīs dēli, divi bijuši gudri, bet tas tre-

šais, Ansis, tāds pusdumjš. Gudrie brāļi dumjo Ansi neieredzē-

juši, un visu, ko viņš darījis, izsmējusi. Tālab arī Ansim nekas

nepaticies darīt un viņš tik gulējis.
Tēvs bijis vecs un taisījies jau mirt. Viņš piesaucis pie gul-

tas visus trīs dēlus un teicis: „Bērni, kad es nomiršu, jums katram

jānāk trīs dienas manu kapu sargāt! Vai apsolāties?" Visi ap-

solījušies.
Kad tēvs nomiris, tad vecākais sataisījies pirmais iet tēva

kapu sargāt. Bet nakti bijis ārā auksts un ļoti tumšs, viņam sa-

meties bailes un negājis kapu sargāt. Tāpat bijis ar vidējo un

beidzot abi gudrie pierunājuši muļķīti, lai tas viņu vietā arī ejot
tēva kapu sargāt. Muļķītis paklausījis.

Pirmo nakti sargājot, Ansim ļoti nācis miegs un viņš gandrīz

jau aizmidzis, bet te sācis svilpot un tā miegs pārgājis. Ap pus-
nakti tēvs izkāpis no kapa un iedevis viņam stabulīti, kad to pū-

tīšot, visi negribot sākšot dancot. Ansis pateicies un tēvs no-

zudis. Viņš aizgājis mājā, bet brāļiem stabulīti nerādījis.

Otru nakti viņš no tēva dabūjis baltu kazu, kas dod dukātus,
un trešo nakti zelta pīli. Ansis meža vidū uztaisījis mājiņu un

tur visas dotās lietas paglabājis.

Tai pašā valstī ķēniņam bijuši loti daiļa meita, bet tā nekad

nesmējusies. Nu ķēniņš izsludinājis, ka tas, kas viņu izsmīdinā-

šot, dabūšot to par sievu. Gudrie brāļi visādi gudrojuši, kā to iz-

smīdināt, bet nekā nevarējuši izdomāt. Beidzot sadomājuši tāpat
iet uz pili noskatīties, kā citi to dara. Ansis lūdz, lai ņem viņu
arī līdzi, bet brāli paņem stibu un aizdzen to uz māju atpakaļ.
Ansis tomēr mājā nepaliek, aiziet uz meža mājiņu, paņem stabuli

un dodas uz pili.
Gudrie brāli jau priekšā. Līdz ko Ansis ieiet pils pagalmā,

tas sāk pūst savu stabuli. Visi sāk lēkāt. Ķēniņš uz troņa arī ne-

var nosēdēt un gudrie brāļi un citi smīdinātāji lec kā traki. Prin-

cese to redzēdama smej un nevar nemaz vairs no smiekliem at-

gūties. Ansis vairs nu nestabulē un ķēniņš sauc viņu klāt. Kē-
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niņam žel pie tada izdot princesi un viņš saka: „Ja tu rītu līdz

rītam vari atnest šo mucu pilnu ar dukātiem, tad prnicesi da-

būsi."

Ausis paņem mucu un dodas maja. Gudrie brāli ka sadeguši

virsū, kur esot ņēmis stabuli un kur ņemšot tagad naudu. Vai

tas stabuli nevarējis dot viņiem? Ansis nemaz neklausās, un no

rīta ar ragaviņām aizvelk naudu pie ķēniņa.

Ķēniņš brīnās, kur viņš, nabaga cilvēks, tik daudz naudas

dabūjis. Tad viņš saka: „Ja tu atnesīsi uz kāzām ar princesi
zelta pīli, tad vari nākt un princesi tev atdošu, dabūsi vēl pus

valsts."

Ansis aiziet un atnes pīli. Ķēniņš sarīko kazas un Ansis ar

princesi, zelta pīli un kazu dzīvo laimīgi. Naudas un jautrības vi-

ņiem nekad netrūkst.

6. A. 559. 40 g. veca A. Viluma pasaka, Makašānu pag.

Klepenovas ciemā. Latvju kultūras kr.

Dezivuoja vīns patmalnīks četrudesmit godu vacs, vēl napre-

cēts. Jis beja cīši boguots un jam beja sovas patmalas. Itvs

patmalnīks beja pajēmis tī pat nu cīma jaunu puisi par struodnīku,

Juoni vuordā. Juonis tys beja kaut nabogs, bet cīši smuks. Itys

patmalnīks staiguoja uz vīnu cīmu pi vīnas zemnīka meitas un

gribēja itū meitu jeimt sev par sīvu. Uz itū meitu staiguoja ari

juo struodnīks Juonis. Meita beja cīši smuka un jei mīiuoja itū

Juoni.

Vīnu svātdīn īt Juonis uz sovu mīļā Madali, bet ceļā jū da-

dzyna juo kungs, patmalnīks, kurs braucja iobūs rotūs un ar

puoru lobu zyrgu. Patmalnīks vaicoj: „Kur tu, Juoņ, ej?"

Juonis jam adbildēja: „Eju, kungs, uz sovu Madali."

Patmalnīks soka jam: „Es ari braucu uz jū un gribu jū pa-

jemt sev par sīvu, bet tu, Juoņ, man vysu izjauksi. Lobuok tu,

Juoņ, naej. Es tev īdūšu symtu rubļu."

„Na, kungs, es jū mīluoju un jei mani, es ituo nikad nada-

laisšu un vēl par symtu rubļu. Jo jau gribi, kungs, kab Madaļa

byutu tova, atdūd maņ itūs puori zyrgu ar rotim un vēļ symtu

rubļu, tūlaik jau lai byus Madaļa tova."

„Labi," pasacīja patmalnīks, „es varu atdūt itūs zyrgus,

bet kai es kuojom īšu uz Madali svuotūs?"

Juonis soka jam: „Es jyusus, kungs, leidz cīmam davesšu,
bet atpakaļ jvus varit pajemt nu sīvas tāva zyrgu un atbraukt."

„Labi darīts, Juoņ!" pasacīja patmalnīks un lyka ar itū mīru.

Juonis davedja patmalnīku leidz cīmam, kur dzeivuoja smu-

kuo Madaļa, bet pats nūbraucja atpakaļ uz sovu sātu. Atīt patmal-
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nīks uz Madaļi un svuotuojas. Madaļis muote un tāvs cīši grib,
kab Madaļa ītu pi patmalnīka par sīvu, bet Madaļa lobuok nuļoj

Juoni.

Tymā dīnā, kad patmalnīks svuotuojas ar Madali, Juonis sa-

dūmuoja un nūbraucja uz pilsātu, nūpierka sev lobās drēbes,

pīpierka brandvīņa, konfetu, rīkstu un daudz kuo. Atbrauc Juonis

puorā zyrgu uz Madali. Iraudzēja Madaļa Juoni, palyka prīcīga

un dūmoj: „Naīšu es pi tuo vacuo vaina, jis man brīsmīgi napa-

teik, bet Juonis taids smuks, jaunas drēbes un taids lobs puors

zyrgu rotūs. Ak, kab dreižuok Juonīts pajemtu mani par sīvu,

tad padzeivuotu labi!" Sasalasīja abi jauniki un svuotuojās pi

tuos vīnas Madaļas. Sadūmuoja Madaļa un soka tai: „Kas sagyus

putniņu, kuru es izlaisšu, tys paliks man par veiru."

„Labi," pasacīja patmalīnlīks ar Juoni.

Izlaidja Madaļa putniņu un suoka abi jauniki jū gyusteit. Sa-

gyun putniņu Juonis. Kū darīt tagad patmalnīkam? Suoka pra-

sīt patmalnīks Juoni, kab atdūtu jam tū putniņu un apsūlēja Juo-

ņam daudz naudas. Juonis padūmuoja un atdevja patmalnīkam
putniņu par lelu naudu. Atnaz matmalnīks putniņu un padūd Ma-

daļai, sacīdams: „Es sagyvu, mīluo Madaiiņ, tagad tu byusi muna

sīva."

Nasagrib Madaļa īt pi patmalnīka. Veras jei vys uz Juoni un

otkon suoka runuot: „Es naīšu lobuok ni pi vīna."

Sadūmuoja juos muote ar tāvu un runoj tai: „Mes aizslēgsim

jyusus vysus trejus vīnā kambarī un vīnā gultā, vīns nu vīnas

puses, ūtrs nu ūtras puses, bet Madaļa vydā. Tagad uz kuru pusi
Madaļa pasagrīzs ar muti, tys byus jai par veiru."

„Labi," pasacīja vysi, jauniki un jaunive.

Tai muote ar tāvu padarīja, aizslēdzja jūs vysus trejus vīnā

kambarī leidz reitam. Lykās jī vysi treis gultā guļ un runoj. Juo-

nis sadūmuoja pats sevī: «Sataisīšu es lobu jūku."
Suoka runuot Juonis: „Zynit, kungs patmalnīks, mes asam

aizslāgti, kū darīt, ka man cīši gribīs izīt uz vēja?"

Patmalnīks soka Juoņam: „Ej koktā, bet reit nu reita pajemsi
pats un izteirēsi."

„Nu-ja," pasacīja Juonis, cēlās nu gultas, nūguoja uz koktu,

pasēdēja Juonis koktā, pagrauzja konfetu, pašnyucja un lykuos
vēl gulēt. Jī gul un runoj. Igribēja ari patmalnīks izīt koktā un

soka jis Juoņam: „Es ari gribu pasēdēt."

Juonis soka jam: „Ej kungs, bet cytā koktā: reit reitā kotrs

sovu izteirēsim un iznessim uorā."

„Tai, tai!" pasacīja patmalnīks, cēlās nu gultas un šādās ūtrā

koktā. Jau patmalnīks sataisija sovu darišonu, gulstuos otkon

gultā un gul. Puorguoja moža straoiņa, Juonis soka patmalnīkam:
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„Zynit kū, kungs? It naloba smoka. Es dūrnuoju, kungs, ka es

īšu sovu izteirēšu."

Patmalnīks vaicoj Juoņam: „Kur_ tu jū liksi?"

Juonis soka: „Es pajemšu un apešu."
Kai dūmuoja un runuoja Juonis, tai padarīja. Ceļas nu gul-

tas, īt sovā koktā un ād sev konfetes un rīkstus. Paēdja, atīt

otkon gultā un guļ. Patmalnīks dūmuoja, dūmuoja, cēļās jis, īt

uz sovu koktu, suoka jis ēst un vemt. Kū jis ād, īt jam atpakaļ.

Daīt patmalnīks pi gultas un vaicoj Juoņam: „Kai tu varēji apēst?
Vai navarētu tu man paleidzēt, es tev daudz par itū īdūšu naudas."

Juoņs padūmuoja un soka: „Essim, kungs, pa pusei."

„Labi!" pasacīja patmalnīks.

Cēlās Juonis, īt tvmā koktā, pīlvka pylnu muti konfetu un

ād, bet sovu pusi salyka skustiņā. Tai pabeidzja jī ēst, nūīt abadi-

vēji gultā un gul. Madaļa navar cīst lelos smokas nu patmalnīka,

pagrīzja muti un golvu uz sovu mīlū Juonīti un tai jī aizmyga.
Reitā atīt tāvs ar muoti. Veras: Madaļa gul pagrīzusja muti

uz Juonīti, bet patmalnīks gul aizmidzis un vysa mute izmuozuota

un cīši smird. Pīzacēla vysi, īt mozguotūs, bet patmalnīks iz-

jem nu karmana daudz zalta un lyka zam spylvyna kolpyunei par

duovonu. Juonis paklusiņam pajēmja tū naudu, nūlyka zam sova

spylvyna, bet zam patmalnīka nūlyka sasītū skustiņu. Tai jī

obadivēji īt mozguotīs, kolpyune dūd jīm yudemi. Patmalnīks

soka kolpyunei: „Tur tu zam spylvyna atrassi sev duovonu!"

„Paldīs!" pasacīja kolpyune. Suoka kolpyune kluot vītu,

veras: inu tuos puses, kur gulēja Juonis zam spylvyna daudz nau-

das, bet nu ūtras puses, kur gulēja patmalnīks, aizsīc smyrdūšs

skustiņš. Salasējās vysi jauniki un jaunive muote ar tāvu vīnā

kambari un runoj: „Nu, Madaliņ, pi kuo tu gribi īt?"

Madaļa suoka runuot par puorvastū nakti un gribēja tikai pi

Juoņa. Tai sataisēja kuozas Juonis ar Madaļi, dzeivoj un smejas

par patmalnīku.

7. A. 559. L. Uliāna no M Matukāna Latgalē, Latvju kul-

tūras kr.

Dzeivuoja vīns jauns cvlvāks un aizguoja reizi uz mežu sēņu

lasītu. Lasīdams sēnes, jis izdzierda, ka nazkur cierš kūku, pīguoja
tvvuok un iraudzēja cirvi, kurs cierta kūku bez kaida ciertēja.
Tod pajēme jis tū ciervi un Llyka kabatā. Guoja tuoļuok — guoja,

guoja un izdzierda, ka mežā kaļ. Daguoja kluot un redz, ka vasar's
vīns pats kal, īlyka vasari kabatā un guoja tuoluok. Guoja, guoja
un izdzierda, ka dzīd gaiTs, pīguoja kluot un redz gaiļa pakausi,

izlyktu uz calma. Jis pajēme un īlyka gaiļa pakausi kabatā. Tod
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guoja tuoluok, izdzierda, ka suns rej, pīguoja kluot un atroda

suņa pakausi, nūlvktu uz cahna. Jis īlvka suņa pakausi kabatā

un guoja tuoluok. Guoja, guoja un atroda meža molā četrus rīk-

stus. Guoja tuoluok un viņam īsagribēs ēst, apēde tūs četrus

rīkstus. Tod satyka kungu, kurs staiguoja medībuos. Kungs

lyudze, lai īsmīdynoj viņa meitu, jo tei nabeja smējusēs nu dzim-

šonas. Aizguoja obi uz muižu. Jaunais cylvāks salyka uz golda

ciervi, vasari, gaiļa pakausi uņ suņa pakausi. Ciervs cierta, va-

sars kola. gaiļa pakaus's dzīduoja un suņa pakaus's rēja. Tagan
kunga meita suoka smītīs. Jaunais cvlvāks lyudze kungu, lai

atdūd viņam sovu meitu par sīvu. Kungs ari atdeve jam meitu un

jī dzeivoj kunga muojuos laimīgi.

16. Čūskas gredzens.

L A. 560. Skolnieks J. Daizis no 52 g. vecas M. Cibules

Nīcas Jūrmalciemā. K. Lielozola kr.

Reiz dzīvoja viens zvejnieks, kam bija viens dēls. Vienreiz

zvejnieks iegājis jūrā, izvedis zivis, devis tās dēlam un teicis, lai

nesot zivis uz pilsētu pārdot, par naudu lai nopērkot maizi.

Dēls nonesis gan zivis uz pilsētu un pārdevis, bet dabūto

naudu nesis tik mājās. Ceļā puika saticis vienu vīru, kas nesis

kaki. Puika apstājies un prasījis vīram, kur viņš nesīšot tik smuku

kaķīti. Vīrs atteicis: „Nesu slīcināt."

Puika teicis, lai pārdonot viņam to kaķītti. Vīrs prasījis, cik

viņam esot naudas. Zēns atbildējis, ka viņam esot pieci rubli.
Vīrs atdevos puikam kaķi, un puika atdevis viņam naudu. Tad

puika gājis mājā un palaidis tur kaķi vaļām.

Kad zvejnieks redzējis, ka dēls pārnācis bez maizes, bijis loti
dusmīgs, iegājis atkal jūrā un izzvejojis zivis un devis dēlam nest

uz pilsētu pārdot, bet lai nu nopērkot maizi. Puika gan nonesis

un pārdevis, bet par naudu nepircis vis maizi un gājis tikai mājās.
Ceļā atkal saticis vienu vīru, kas nesis suni. Puika apstājies un

prasījis vīram, kur viņš nesīšot tādu smuku sunīti, lai pārdonot

viņam. Vīrs atteicis, ka nesīšot slīcināt. Puika lūdzis, lai dodot

viņam suni. Vīrs prasījis, cik viņam esot naudas. Puika atbildējis,
ka viņam esot desmit rubļu. Vīrs teicis, lai tad ņemot suni. Puika

nu paņēmis suni un vīrs naudu. Tā nu pārgājis atkal mājās pie
zvejnieka bez maizes. Zvejnieks bijis tik dusmīgs, ka gribējis
puiku nosist, ka divas reizes jau nesis zivis, un vēl neesot pārnesis
ne maizi ne naudu.

Tā zvejnieks iegājis atkal jūrā un jau trešo reizi iznesis zivis

un devis puikam, lai nesot uz pilsētu pārdot, un ja vēl nepārne-
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sīšot maizi, tad sitīšot nost bez žēlastības. Tā puika gājis uz pil-

sētu, nogājis un pārdevis atkal zivis. Zēns pārdevis zivis, bet

nenopircis atkal maizi. Puika gājis mājās un ceļā saticis vienu

vīru, kas nesis spīlā čūsku. Zēns apstājies un sacījis: „Kur tu ne-

sīsi tādu smuku čūsku?"

Vīrs teicis, ka nesīšot sist nost. Puika teicis, lai pārdodot

viņam. Vīrs prasījis, cik viņam naudas esot. Puika atbildējis, ka

piecpadsmit rubļu. Vīrs sacījis, lai tad ņemot čūsku; puika paņē-

mis čūsku un vīrs naudu. Puika gājis mājās, ceļā viņam bijis bail,
ka čūsku kāds neieraugst, izņēmis čūsku no spīlas un palicis pa-

dusē aiz svārkiem. Ceļā čūska izšāvusi galvu no svārkiem un

teikusi puikam: „Nenes mani mājās, nes mani mežā pie čūsku

alas, kur mūsu ķēniņš."

Puika bijis ar mieru. Tad čūska teikusi tālāk: „Kad tu ieiesi

alā, tad visas čūskas šņāks un kritīs tev virsū, bet es izraušu

galvu un apsaukšu visas citas. Bet kad tu ieiesi alā un kad čūskas

būs palikušas mierā, tad ej pie ķēniņa. Viņš izskatās Mels un ar

lielu kroni galvā. Kad tu pieej pie ķēniņa, tad prasi tam zelta

gredzenu. Tas ir tāds gredzens, ka to trīs reizes pagriež un prasa,

ko vēlas, vai ēdienus, vai dzērienus, tad viss tūliņ būs. Kad ķē-

niņš nedod, tad ej tik pa durvim laukā un citas mantas neņem.

Gan tad viņš sauks tevi atpakaļ un dos to gredzenu."
Kad puika piegājis pie alas, viņam bijis gan bail iet iekšā, bet

čūska skubinājusi, lai ejot tik iekšā, un viņš arī iegājis. Visas

čūskas nu ienākušas un gribējušas krist viņam virsū, bet atnestā

čūska izrāvusies laukā un apsaukusi citas čūskas, kas tūliņ pali-
kušas mierīgas. Puika piegājis pie čūsku ķēniņa un prasījis zelta

gredzenu, bet tas negribējis gredzenu dot, sacīdams, ka viņam
tik trīs gredzeni esot, un solījis puikam citas mantas dot. Tā

puika apgriezies un gājis uz durvju pusi, bet ķēniņš saucis puiku

atpakaļ un iedevis tam gredzenu. Puika pateicies ķēniņam, un iz-

gājis ārā un taisni uz jūrmalu, kur bijušas viņa tēva mājas. Pār-

gājis mājās, vecais zvejnieks prasījis, vai šim nu esot maize.

Puika atbildējis, ka maizes gan neesot, bet esot kaut kas labāks

par maizi. Zvejnieks teicis, lai rādot, kas tas tāds esot, un dēls

parādījis gredzenu. Tēvs prasījis, kam tad tas gredzens derot.

Puika apgriezis gredzenu trīs reizes, un teicis, lai rodoties vis-

labākie ēdieni. Tā uz reizi viņu galdiņš pārvērties par lielu galdu,
uz kura bijuši vislabākie ēdieni. Nu tēvs ar dēlu ēduši dziedā-

dami.

Tā puika dabūjis zināt, ka ķēniņš esot izziņojis: kas varēšot

padarīt trīs lietas, tas dabūšot viņa meitu par sievu. Tā dēls arī

aiziet pie ķēniņa un prasa, lai dodot arī viņam tos uzdevumus, kas

esot izsludināti. Ķēniņa meita negribējusi zvejnieka dēlu un tei-

kusi ķēniņam, ka viņai tas nepatīkot, lai labāk nedodot šim to uz-
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devumu. Ķēniņš teicis, ka tāds puiķelis jau tikpat nekā nepada-

rīšot, un viņš šim likšot labus grūtus uzdevumus priekšā. Pirmais

uzdevums bijis, lai viņš uztaisot pa nakti tiltu pār upi, ka viņi

no rīta varot nobraukt baznīcā. Puika nogājis pie upes, pagriezis

gredzenu trīs reizes un teicis, lai rodoties zelta tilts. Tā uzreizi

radies tāds tilts, kas mēness gaismā spīdējis kā tīrais zelts. Tā

no rīta, ķēniņš braucis baznīcā pa zelta tiltu brīnīdamies, kā tads

nieka puika tādu tiltu varējis uztaisīt.

Tad ķēniņš teicis otru uzdevumu, lai aiz tilta izaudzinātu

ābeles pilnos ziedos. Puika pagriezis trīs reizes gredzenu im

teicis, lai rodoties aiz tilta ābeles pilnos ziedos. Kā ķēniņš brau-

cis no tilta zemē, viņam priekšā stāvējušas ābeles pilnos ziedos.

Nu ķēniņš devis trešo uzdevumu. Ka viņš braukšot no baznī-

cas mājā, ka ābeles jau būtu pilnas ar āboliem. Puika apgriezis
atkal gredzenu trīs reizes un teicis, lai ābelēm jau būtu gatavi
āboli. Tā ābeles uz reizi bijušas pilnas ar āboliem, ka varējuši

jau ēst. Kad baznīcā bijuši dievvārdi beigti, ķēniņš braucis mājās,

un ābeles bijušas jau pilnas ar gataviem āboliem. Ķēniņš braucis

no baznīcas mājās, ābolus ēzdams.

Kad zvejnieka dēls visus darbus padarījis, ķēniņam bijusi

nu jādod šim meita. Meita gan negribējusi tādu nieka puiku, bet

ka ķēniņš bijis solījis, tad bijis vārds jāpilda. Kad nu zvejnieka

dēlam piederēja ķēniņa meita, viņš tai izstāstīja visu, ka viņam
esot tāds gredzens, kas visu darot, un arī izrādījis, kā ar viņu
jārīkojas. Vienā rītā, kad ķēniņa meitas vīrs nolicis gredzenu

un gājis mazgāties, meita paņēmusi viņa gredzenu un vēlējusies,

ka viņas vīrs būtu cietumā un tādā vietā, kur viņš nevarot ne

sēdēt ne gulēt. Nu zvejnieka dēlam nākuši palīgā viņa kaķis ar

suni, kurus viņš bijis izpircis no nāves. Vienreiz suns un kaķis

iegājuši pie ķēniņa meitas galda, norāvuši ēdienu un nonesusi

zvejnieka dēlam, lai būtu ko ēst. Reiz ķēniņa meita gulējusi, bet

to gredzenu, ko nozagusi zvejnieka dēlam, turējusi uz lūpām. Tā

kaķis ar suni klāt, kaķis uzlēcis uz ķēniņa meitas gultu un pār-
vilcis viņai asti pār muti. Ķēniņa meita uz reizi spļāvusi un iz-

spļāvusi gredzenu no mutes.

Tā kaķis paķēris gredzenu mutē un nu skrējuši abi ar siuii

pie zvejnieka dēla. Ceļā viņiem bijusi upe un kaķim ar suni jā-
laižoties upē peldus. Kā kaķis jau gandrīz pāri upei bijis, tā vi-

ņiem izkritis gredzens no mutes. Suns ar kaķi pārpeldējuši nu

gan pāri upei, bet nezinājuši, ko nu darīt bez gredzena. Tā viņi

ierauguši, ka divi zvejnieki vilkuši tīklu malā. Kad zvejnieki iz-

vilkuši tīklu, kaķis ar suni lēkājuši apkārt un ēduši tās mazās

zivtiņas, kuras zvejnieki viņiem atmetuši. Uz reiz kaķis redzējis,
ka no tīkla izkrītot spožs gredzens. Viņš tūliņ gredzenam virsū

un nu abi divi projām. Kaķis uzkāpis cietumā augšā un ielaidis
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gredzenu zvejnieka dēlam, kas to tūliņ saņēmis, apgriezis trīs

reizes apkārt un teicis, kaut viņš tiktu no cietuma laukā un tiktu

atkal ķēniņa pilī, bet ķēniņa meita lai nu būtu viņa vietā cietumā.

Tā uzreiz zvejnieka dēls atradies pilī, bet ķēniņa meita viņa vietā

cietumā. Tā nu zvejnieka dēls ticis pilī par valdnieku, bet ķēniņa

meita palikusi cietumā.

2. A. 560. Jānis Straume Tirzā, Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 852 (130, 1).

Kāds tēvs mirdams atstājis savam dēlam trīssimti rubļu nau-

das, ar ko dzīvi iesākt. Bet māte šīs naudas neatdeva vis dēlam

visas reizē: iedeva tikai vienu simtu un sūtīja pasaulē piepelnīties
klāt. Labi, aizgāja. Tomēr jau tai pašā vakarā dēls pārnāca at-

pakaļ, stāstīdams: simts rubli esot patērēti jau! Tur gadījies cel.ā

svešnieks, tam tecējis smuks kaķītis līdzās, viņam kaķītis paticis,

viņš sasolījis simtu rubļu par smuko kaķīti un nopircis; bet mājā
vedot nezin kur kaķītis palicis, kur nepalicis — tā nozudis kā

ūdenī un naudu vien izniekojis.

Neko darīt — māte iedeva otru simtu un otrā dienā raidīja

par jaunu pasaulē. Bet otrā vakarā dēls atkal atpakaļ: viņš otru

simtu arī esot izniekojis! Tur esot gadījies svešnieks ar smuku

sunīti līdzās; viņš sunīti nopircis par otru simtu un vedis mājā,

bet ceļā sunītis atkal nemanot nozudis.

Neko darīt — māte iedeva trešo simtu un trešā dienā raidīja
dēlu par jaunu pasaulē. Bet trešā vakarā dēls pārnāca ar plinti

plecos — esot nopircis no viena vīra par trešo simtu un nu viņam

esot ierocis labu labais. Labi — māte neko.

Bet tanī pašā novadā bija šausmīgs meža gabals, no kā visi

ļaudis baidīt baidījās. Dažs teicis dzirdējis tur velnu spiedzam,
cits nezvēru rūcam, bet neviens nemācēja pateikt, kas tas īsti

par troksni.

Beidzot šis pats dēls sataisījās ar pirkto plinti mežu izmeklēt.

Meklēja, meklēja — atrada duknājā milzīgu čūsku ar niknu meža

cūku cīnāmies. Tas tas sen daudzinātais troksnis. Bet pirmā brīdī

dēls nemaz nezināja, ko nu darīt: vai čūsku šaut pirmo jeb meža

cūku? Sadomāja: šaus meža cūku! — un tā nošāva arī. Bet

līdz cūka pagalam, čūska sāka runāt: „Kā lai nu tev atmaksāju

par to, ka meža cūku nošāvi? Citas atmaksas nezinu, tev jāņem
tas brīnuma gredzentiņš, ko mans tēvs cieši glabā. Viņš gan tev

labprāt negribēs atdot, bet tu lūdzies, kamēr atdod. Tam gre-

dzentiņam ir tāds spēks: ik trīsreiz apgriezīsi pirkstā, ik atskries

seši tēviņi un padarīs visu, ko vien tikai liksi. Un vēl ko — mans

tēvs no šejienes ir tālu, tā tu viņa valstību tik drīz nesasniegsi;
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tādēļ es tevi uz turieni aiznesīšu, jo es esmu viņa meita, Glodaine,
un viņš ir ķēniņš lepnā pilī."

To teikusi, Glodaine pārvērtās par tādu brīnišķīgu dzīvnieku,
kas vēja ātrumā skrien, un aiznesa dēlu īsā brīdī pie tēva, lai nu

lūdzot to gredzenu! Dēls lūdzās, lūdzās — nemaz šis negribēja

dot; labāk viņš pus valsti atdodot par to labumu, ka meža cūku

kāvis, bet gredzenu tikai ne. Tomēr dēls neatlaidās, kamēr tad

atdeva gan.
Nu dēls, tik ko gredzenu dabūjis, pagrozīja to trīsreiz pirkstā.,

vēlēdamies; „Kaut mani aiznestu ātri, ātri, viegli, viegli uz tēva

māju pie mātes!"
Un tūliņ seši tēviņi bija klāt, paņēma dēlu viegli, viegli un

pārnesa itin ātri, ātri.

Mājā dēls vēl pagrozīja gredzenu un vēlējās, kaut jaunas klē-

tis rastos, kaut apcirkņi ar zeltu un sudrabu pildītos. Tūliņ seši

tēviņi ir to padarīja. Otrā dienā dēls vēl vēlējās, kaut seši tēviņi
no zelta un sudraba uzceltu greznu pili un kaut pils priekšā ga-

dītos vīna upe. Ir tas piepildījās.
Un nu no tās dienas dēls dzīvoja vēl labāki, lepnāki kā katrs

ķēniņš. Bet tās zemes ķēniņš domāja: „Kas tādā pilī var dzīvot,
tas tikai būtu man īsts znots."

Dēls, to padzirdējis, nekavējās arī ilgāki un gāja ķēniņa meitu

bildināt; bet ķēniņa meita atteica: „Man jau ir brūtgāns, otras

valsts ķēniņa dēls, es pie tevis neiešu!"

Dēls pārdomāja: „Kad nu ne, ne — lai paliek!" Bet ķēniņš

atteica: „Ko, viņa neies pie tevis, pie tāda, kam zelta pils! Kas

tad otras valsts ķēniņa dēlam par pili? Nieks pret tavēju. Ja

viņa neiet ar labu, es piespiedīšu!"
Un piespieda arī, bija vien jāaiziet ķēniņa meitai pie dēla un —

tā kā šodien — jau zelta pilī svinēja kāzas. Kāzās brīnum traki

dzīroja visi kāzēnieki. Kā tad nedzīros? Vīna upe turpat durvju

priekšā. Beidzot, tad apreiba gan itin visi, ka nezināja ne rīta, ne

vakara. Dēlam tādi apreibuši galu galā apnika, viņš pagrozīja

gredzenu pirkstā un vēlējās, kaut vīna upes vietā tecētu ūdens

upe, lai šie dzerdami atreibtu. Tūdaļ tas arī gadījās un visi kāzi-

nieki, ūdeni dzerdami, drīzumā atreiba.

Bet jaunā sieva, dēla līgava, tādu gredzenu šim pirkstā re-

dzēdama, izgāja uz yiltu un izkrāpa savam nepatīkamam vīram

brīnuma gredzenu, pagrozīja savā pirkstā un vēlējās: „Kaut seši

tēviņi viegli, viegli, ātri, ātri aiznestu mani pie otras valsts ķē-

niņa dēla, kas manam prātam patīkams, un dēlu — par to. ka ar

varu uzbāzies — ieslodzītu tādā tornī, kur maza, maza rūmīte,

ka ne pagulēt, ne apgriezties."

Tūdaļ tā notika: ķēniņa meitu aiznesa pie tīkamā ķēniņa dela,

bet dēlu ieslodzīja tornī, kur ne pagulēt, ne apgriezties.
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Nu dēls smaka, smaka torņa caunirnaņā — ne ēst dabūja, ne

nodzerties; tikai maza, maza zirņu vācelīte ar pāra saujiņām

zirņu tur karājās un ar to nieciņu bija jāpārtiek dažu dienu.

Nepanesams bads patlaban cietumnieku jau mocīja, te par
laimi šis atminējās vienu glābiņu: savu toreizējo sunīti un kaķīti,

kurus par dārgu naudu bija pircis. Viņš izsaucās: „Ai, sunīti,

kaķīti, kaut jel jūs spētu bēdu dienās palīdzēt!"

Te — kas tas? — sunītis, kaķītis patiesi klāt, viens riedams,

otrs ņaudēdams: ko vajagot?

„Tā un tā — vai nevarot no otras valsts ķēniņa dēla, kas

manu sjevu atņēmis, atnest tādu un tādu gredzentiņu?"

„Jā, tūliņ!" Un tā sunītis, kaķītis, pa ūdeņiem peldēdami, pa

sausumu steigdamies, gredzenam pakal. Noskrēja pie ķēniņa
dēla, nevar gredzenu dabūt: pa dienu gredzens ķēniņa dēlam

pirkstā, pa nakti mutē — tik cieši tas glabāja.
Nu gudroja, gudroja ilgi jo Līgi; beidzot kaķītis izgudroja:

viņš pa nakti uzrāpās ķēniņa dēla gultas galvas galā un iebāza

asti gulētājam mutē. Ķēniņa dēls pa miegam sāka kraugatot un

nezinādams izspļāva gredzenu zemē. Kaķītis tūdaliņ paķēra gre-
dzenu mutē, sunītis atkal izdauzīja logam rūti un nu abi pa logu
ārā — prom pie dēla pa teku tekām.

Bet trīs upes pārpeldējušiem, sunīšam par nelaimi radās skau-

dība: kaķītis viens pats aiznesīšot gredzenu, viens pats dabūšot

pateicību. Viņš tas liekais būšot un kā nekā. Lai dodot viņam
arī kādu gabaliņu panest! Kaķītis atkal, stūrgalvis, nedeva vis.

Izcēlās ķīvis un iesāka raustīties. Bet plūkājoties kaķīšam nevi-

ļot izkrita gredzens no mutes un nogrima upes dibinā. Nu bija
derdzis izšķirts. Sunītis dusmās aizpeldēja pavisam prom un

kaķītis staigāja gar krasta malu ņaudēdams.
Bet laime, kur tu gadies! Nāca trīs zvejnieki tai upē zvejot

un viens teica, otrs teica: „Uz kaķīša laimi metienu vilksim!"

Labi, vilka uz kaķīša laimi un izvilka lielu līdeku. Uzšķērda
līdeku un ķidas atdeva kaķīšam. Un kaķītis līdekas ķidās atrada

norītu zudušo gredzenu.
Jaunām kājām kaķītis nu steidzās pie torņa, ielīda pa šauro

lodziņu, ieņaudējās, uzbāza dēlam gredzenu pirkstā un pats vēl

apgrieza trīsreiz riņķī, jo dēls aiz pārciestā bada vairs nejaudāja

gredzenu vir pināt.

Jā, un tā apgrieza riņķī — tūliņ seši tēviņi klat: ko pavelot?

«Tornis lai nozūd un spēki lai ronas!" dels tik ko vel paspēja

izteikt. Tūdaļ spēki radās un tornis nozuda. Nu dels dusmas pa-

vēlēja tēviņiem piķa katlu uzkārt lielā sārta un viltīgo sievu piķa

katlā iemest, lai pavārās.

Piezīme. Blīdenē teikts, ka trešo reizi dēls nopircis puisīti par vienu

rubli. Puisītis teicis: „Nes mani pie tā un tā akmena, tad tur iznāks velns
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un prasīs: „Ko gribi?" Atteic: „Qribu šo puisīti pārdot un citas maksas ne-

ņemšu, dod man to gredzenu, kas tev pirkstā!" Tas gredzens bijis laimes

gredzens un kad viņu iesvieda no vienas saujas otrā, tad viss piepildījies, ko

vien vēlējies. Velns gan labprāt negribējis gredzenu dot, labāk solījis sieku

sudraba vai zelta, bet šis neņēmis un tad atdevis gan gredzenu. Beigas lī-

dzīgas iepriekšējai pasakai. L, P.

3. A. 560. H. Krasti na Stienes pag., A. Bērzkalnes krājumā.

Aiz pilsētas vārtiem dzīvoja nabadzīga atraitne ar savu dēlu

Tomu.

Vienu dienu māte iedeva Tomam vienu rubli naudas un aiz-

sūtīja dēlu pilsētā, lai tas nopirktu maizes. Toms arī aizgāja. Pil-

sētas vārtos viņam nāca pretī vīrs ar mazu, bet loti skaistu sunīti.

Tomam sunītis tā patika, ka tas prasīja, lai viņam sunīti pārdotu.
Vīrs prasīja par sunīti vienu rubli, un Toms, nedomādams ne par

māti, ne par badu, nopirka sunīti. Kad viņš pārnāca mājā, māte

gan loti dusmojās, bet tas neko nelīdzēja.

Viņa iedeva Tomam otru rubli un sūtīja atkal pēc

Pilsētas vārtos Toms satika atkal kādu vīru ar mazu, skaistu ka-

ķīti. Kaķītis Tomam tā patika, ka viņš viņu nopirka par pēdējo
rubli. Kad viņš pārnāca mājā, māte ļoti saskaitās par pārnesto

kaķi un draudēja dēlu izdzīt no mājas.

Toms beidzot paņēma plinti un aizgāja uz mežu domādams,
varbūt tur varēs ko ēšanai pagādāt. Meža viņš izdzirdēja lielu

troksni, un kad Toms piegāja tuvāk, tad viņš ieraudzīja meža

cūku, kura plēsās ar lielu čūsku. Toms uzlika plinti uz koka stakla

un domāja, kuru nu šaut: vai čūsku, vai cūku? „Ja es nošaušu

čūsku, tad cūka var mani saplosīt, bet kad es nošaušu cūku, tad

čūska mani norīs."

Tā domādams, Toms pēdīgi nošāva cūku, jo no viņas cerēja
dabūt galu. Kad viņš meža cūku bija nošāvis, tad čūska pārvēr-

tās par skaistu jaunavu un prasīja: „Kas tev kaiš, kādēļ esi tāds

noskumis?"

Toms izstāstīja savas bēdas, tad jaunava nomauca no sava

pirksta gredzentiņu, iedeva Tomam un teica: „Apgriez gredzenu
trīs reizes riņķī priekš gulēt iešanas, tad ieradīsies divpadsmit
vīri, kas izpildīs tavas pavēles."

Toms pateicās un aizgāja uz māju. Priekš gulēt iešanas Toms

apgrieza gredzenu trīs reizes pirkstā. Ap pusnakti ieradās div-

padsmit vīri un prasīja: „Dod mums darbu!" Toms viņiem lika,
lai pienes klēti pilnu ar pārtiku.

Otrā rītā klētī atradās gan maize, gala, piens, gan arī vīns.

Vakarā Toms atkal apgrieza savu gredzenu un pavēlēja vīriem

sanest zelta un sudraba naudu. Toms tagad nopirka sev pilsētā
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skaistu namu ar visām vajadzīgām lietām, iegādājās arī karieti

ar sešiem zirgiem un dzīvoja kā augstmanis.
Toms bija dzirdējis, ka aiz jūras dzīvojot viena skaista prin-

cese, kuru viņš gribēja dabūt par sievu. Vakarā viņš apgrieza
savu gredzenu un pavēlēja vīriem, lai tie uzceltu no kaltiem ak-

meņiem tiltu pāri par jūru.
Otrā rītā tilts bija uzcelts. Toms iesēdas savā karietē un

aizbrauca pa tiltu pie princeses. Viņš princesi bildināja, un kad

viņa bija ar mieru, tad iedāvināja viņai savu gredzentiņu. Prin-

cese gredzentiņu glabāja mutē.

Toms atbrauca atpakaļ pa tiltu, bet tikko bija pāri, tad tilts

nozuda, un visa bagātība pazuda. Viņa māte atradās atkal agrā-

kajā mazā būdiņā un lielā trūkumā. Toms gudroja gredzenu da-

būt atpakaļ un uzdeva to darbu sunītim un kaķītim.

Viņi abi divi pārpeldēja par jūru un abi slapstījās gar pils

durvim, kamēr kaķītim laimējas tikt pilī. Kad princese ieraudzīja

kaķīti, viņa uzlēca no krēsla, saķēra kaķīti un sauca: „Tādu skai-

stu kaķīti es vēl neesmu redzējusi."

Viņa glaudīja kaķīti, bet kaķītis vilka viņai ar asti gar lūpām.
Princese nevarēja paciest, nospļāvās un līdz ar to gredzentiņš
izkrita uz grīdas, bet kaķis ar vienu lēcienu bija ārā no klēpja,
saķēra gredzenu un izlēca pa logu laukā.

Ārā viņu gaidīja sunītis um abi steidzās atpakaļ uz jūru. Tur

viņi norunāja, kas pārnesīs gredzentiņu, un sunītis cerēja .gre-

dzenu pārnest. Viņi nu metās jūrā, bet pusceļā sunītim misējās
un gredzentiņš izkrita. Ko nu darīt? Abi dodas atpakaļ un bēdīgi

staigā gar jūrmalu.
Tanī pašā vietā bija zvejnieki, kuri visu dienu nekā nebija

sazvejojuši. leraudzīdami skaistos kustonīšus, sunīti un kaķīti,

viņi teica: „Izmetīsim uz šo abu laimi."

Kad tīklu izmeta, tad saķēra ļoti lielu zivi. Zvejnieki atdeva

sunītim un kaķītim zivs iekšas, par atlīdzību. Tā kā viņi bija iz-

salkuši, tad viņi kārīgi ēda iekšas un uzdūrās uz pazaudēto gre-

dzenu. Nu prieki bija lieli. Viņi skraidīja un lēkāja gar jūrmalu
kā negudri, bet zvejnieki brīnījās un smējās par viņu savādo iz-

turēšanos.

Drīz viņi devās ceļā un šo reizi gredzentiņu nesa kaķītis.

Viņi laimīgi pārpeldēja jūru un aiznesa gredzenu Tomam, kas ļoti

priecājās un atdabūja savu bagātību divkārtīgi. Pec neilga laika

viņš apprecēja princesi un kļuva par tas zemes ķēniņu.

4. A. 560. Fr. Erkens Garleniekos pie Talsiem.

LP. VI, 866 (130, 7).

Vienam tēvam bija viens dēls. Tēvs nomira un dēls viņu

paglabāja. Bet piektdienā dēls paņēma no mātes piecdesmit
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rubļu, aizgāja uz Talsiem tirgū un nopirka par to naudu vienu

kaķi. Pārnāca mājā, māte vaicāja: „Ko tu nopirki šodien tirgū?"

„Kaķi nopirku!"

„Cik tad aizmaksāji?"

rubļu!"

„Vai, dēliņ, tik daudz!"

„Vai, māmiņ, mums jau vajaga, kas peles ķer; tad jau peles
acis izkodīs."

Otrā piektdienā viņš atkal gāja tirgū un nu māte iedeva

simtu rubļu tirgus naudas. Aizgāja Talsos, nopirka lielu suni.

Pārnāca — māte vaicāja: „Dēliņ, ko nu nopirki?"

„Suni!"

„Cik aizmaksāji?"

«Veselu simtu!"

„Vai, dēliņ, tik daudz par vienu sund!"

„Jā, māmiņ, suni mums vajadzēja. Kas tad apsargās mūsu

mājas?"
Trešā piektdienā viņš nogāja uz Talsiem un nopirka vienu

gredzenu: kad to uzmauca pirkstā, tad no gredzena iznāca skaists

jaunskungs un prasīja: ko pavēlot.
Kad nu dēls pārnāca no tirgus, viņš klusītiņām, mātei ne-

redzot, ielīda istabā un uzmauca gredzenu pirkstā. Tūlīt no gre-

dzena izspruka jaunskungs un prasīja paklanīdamies: „Cienīgs

kungs, ko pavēlat?"
Šis lepni atbildēja: „Es gribu tos labākos ēdienus!"

Tūlīt — kur gadījies, kur ne — tie labākie kungu ēdieni pilns
galds.

lenāk māte: kas tad te par brīnumiem? Tā, nabadzīte, pa-

visam sabīstas un nezin, kas te notiek, kas ne. Bet dēls atkal

uzmauca otrreiz gredzenu pirkstā un pavēlēja, ka ēdieni vairs

nebūtu. Un tūlīt nebija arī vairs.

Bet nu viņš sacīja mātei, lai ejot pie ķēniņa un uzrunājot ķē-

niņa meitu viņam par sievu. Māte negribēja iet — nevar taču

ticēt, ne arī saprast, ko šis iedomājies — bet dēls tikai skubina

un skubina: vajagot iet, lai tur arī zeme sagāztos.
Neko darīt — māte aizgāja raudādama. Noiet pie ķēniņa,

ķēniņš vaicā: „Par ko tu raudi, sieviņ?"

„Jā, mīļo ķēniņ, neņemiet par ļaunu! Mans dēls ir traks, grib

jūsu meitu par sievu!"

„Nu, nu, nekas, nekas!" ķēniņš atsacīja, „ja viņš varētu tādu

pašu pili uztaisīt manai pilij pretim, kā šī un, es tur, rītu cēlies,
varētu tēju dzert, tad jau dotu arī to meitu. Kas tad! Man jau
znots viens, znots otrs, un manai meitai precības gadi ir."

Māte nu pārnāca mājā, izstāstīja dēlam: tā un tā.

Dēls atsaka: „Tas ir pavisam labi!"
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Vakarā visi aizgāja gulēt, bet dēls neiet vis; tam tikai pilis

un ķēniņu lietas vien prātā. Uu tas varēja būt priekš pusnakts,
vai kad — dēls mauc gredzenu pirkstā. Kā uzmauc gredzenu,

izsprūk skaists jaunskungs: «Cienīgs kungs, ko pavēlat?"

„Uzcel tu mau šonakt lepnāku pili, labāku pili, nekā ķēni-

ņam — tur ķēniņa pilij iepretim!"

Mans jaunskungs aizgāja arī tad kā misiņš un viens, divi pils

gatava. Rītā piecelsies ķēniņš — kas ir, tas ir — pils laba, tēja

kūp, jāsaka, ved tikai meitu šurp.
Bet viņš saka dēlam: „Vēl tev jāgādā ap jauno pili tāds pats

dārzs kā mans, tad tu patiesi dabūsi manu meitu!"

Labi, dēlam tas itin nekas. Vakarā uzmauca atkal gredzenu,

jaunskungs ārā: «Cienīgs kungs! ko pavēlat?"

«Apstādi tu man jauno pili ar to lepnāko dārzu!"

Jaunskungs aiziet atkal, ka nozib vien un viens, divi dārzs

gatavs.

Kad nu ķēniņš uzcēlās un jauko dārzu redzēja, tad neteica ne

vārda vairs, tūlīt sūtīja meitu ar dēlu uz baznīcu laulāties. Un

kad šie nu brauca uz baznīcu, tad bija īsti ko redzēt. Visas ābe-

les, viss dārzs, ziedēja, ka mirdzēja vien; bet kad no laulībām

brauca atpakaļ, tad visiem kokiem augli bija gatavi, gan ogas, gan

āboli, un šie kāzu dienā staigāja pa dārzu un tikai ēda.

Piezīme. Talsos ik piektdienas ir nedēļas tirgus, tādēļ stāstītājs to te

iepinis. L. P.

5. A. 560. K. Žiema Mežotnē. L. P. VI, 867 (130, 8).

Viens tēvs mirdams atstāja savam dēlam trīs dālderus. Pēc

tēva nāves dēls iet tirgū un, atpakaļ nākdams, satiek vīru ar

lielu maisu uz muguras. Dēls vaicā: „Kas tev tai maisā ir?"

Vīrs atbild: „Lai tur būtu. kas būdams, bet cik soli par to,
kas tur iekšā?"

„Cik solu? Vienu dālderi!"

Labi. Nu rauga, kas maisā labs būs — atron: kaķis. Neko

darīt, nes kaķi mājā, lai medī pejes.
Otrā dienā dēls, no tirgus nākdams, gluži tāpat nopērk suni

un trešā dienā, par trešo tēva dālderi, plinti.

Nu dēls paņēma kaķi un suni līdz un gāja meža medīt. leiet

mežā — redz: pūce tup zarā. Tā viņš saka kaķim: „Kap koka

apskatīties, ko tā pūce tur tup, lai zinu, vai ir vērts šaut, vai nav

vērts."

Bet pūce lūdzās: «Neaiztieciet mani! tad es došu tadu oliņu

ko tikai pagrozi vien, tūliņ viss, ko vien vēlies, pie_ rokas."

Labi. Un ar šo oliņu tad nu dēls vispirms apgādā labus ēdie-

nus, tad upes malā uzcel lepnu pili, pretim ķēniņa pilij, un no sa-
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vas pils līdz ķēniņa pilij vēl uzcel dimanta tiltu. Ķēniņš, pa tiltu

braukdams, nevar pārbraukt — zirgiem kājas slīdējušas; bet dēla

zirgiem dimanta pakavi, kas varējis pārbraukt. Un tā kā nu pār-

braucis tiltam no savas pils līdz ķēniņa piilij, tā izkāpis no karītes

un uzrunājis ķēniņa meitu sev par sievu. Ķēniņš atdevis. Bet

vēlāk sieva nodabūjusi oliņu savos nagos un vēlējusies būt pie
viena ķēniņa dēla, agrākā brūtgāna.

[Viņa arī tūliņ aiznesta uz tā ķēniņa dēla pili. Vecais ķēniņš
dabū zināt, ka meita pazudusi, ieliek znotu cietumā. Izglābtais

suns ar kaķi grib savam kungam palīdzēt, arī aizskrien uz ķē-

niņa dēla pili un pēdīgi izdabū to oliņu. Peldot par vienu upi,

suns ar kaķi sastrīdās un nu kaķim iekrīt oliņa upē. Upes malā

suns ar kaķi noķer vienu vēzi un liek tam iznest oliņu no upes

dibena. Vēzis to arī izdara un nu suns ar kaķi aiznes oliņu sa-

vam kungam. Tā nu ķēniņa znots tiek laukā no cietuma, liek pār-
nest atkal ķēniņa meitu pie sevis un tagad dzīvo abi laimīgi.]

Piezīme. Vidzemē (Avots? apg. uzr.) teikts, ka dēls nopircis kaķi,

suni un čūsku un visus trīs ielaidis krātiņā. Reiz viņš. pasaulē iedams, gājis
pa alainu mežu un tur čūska izmukusi no krātiņa, ielīdusi vienā alā. Nu viņš
Čūskas labad gauži raudājis, alas priekšā nosēdies.

Tad čūska apžēlojusies, izbāzusi pa alas caurumu galvu un teikusi: „Ej

uz to lielo priedL ielien pa caurumu priedes dobumā un dod tai ķēniņienei,
kas tur būs, labdienu un prasi viņai spilvu gredzenu.

Labi, šis iegājis dobumā, padevis labdienu un prasījis spilviu gredzenu.
Beigas tādas pašas kā iepriekšējā pasakā. L. P.

6. A. 560. A Bīlenšteins Valkā. LP. VI, 869 (130, 10).

Vienam miesniekam bijis viens vienīgs dēls, jauns zēns. Mir-

stot miesnieks piesaucis dēlu un sacījis, ka viņš vairāk nemanto-

šot un vairāk šim arī neesot, kā trīs simti rubļu. Tā nauda esot

mātei rokā un no mātes lai ņemot.

Reiz viņš prasa arī mātei, lai dodot šoreiz jau vienu simtu,

vajagot.

Māte iedod un viņš aiziet uz tirgu, apskatās, pieiet pie viena

veca vīra prasa, kas viņam pārdodams. Vecais rāda suni. Mie-

snieka dēls prasa: „Cik maksā tavs suns?"

„Simtu rubļu!"
Zēns patur to suni par simtu rubļiem, aizved mājās un ir prie-

cīgs par savu suni.

Pēc kāda laika zēns prasa otru simtu mātei, aiziet uz tirgu

un prasa atkal vienam vīram, kas pārdodams. Vecais rāda kaķi.
Šis prasa: „Ko maksā?"

„Simtu rubļu!"

Zēns kaķi paņem par simtu rubļiem un priecīgs pārnes mājās.
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Tā paiet labs laiks, viņš atkal prasa mātei simtu rubļu. Māte

iedod pēdīgo simtu un saka, ka nu viņas rokā vairāk šā mantības

neesot. Nu viņš atkal aizstaigā uz tirgu un apskatījies ierauga

veco un prasa, kas viņam pārdodams.
Vecais apdomājies atbild: „Šo>reiz man nav līdz ko pārdot!"

bet ja zēns gribot uz māju līdz nākt, viņam esot viens gredzens.
Labi. Aiziet uz māju — vecais saka: „Bet tas maksā simtu

rubļu!"
Puika iedod simtu rubļu un vecais viņam rada pagrabu, sa-

cīdams: „leej pats iekšā, uz rijoli meklējamo atradīsi!"

Zēns, ne laisks, ielec pagrabā; bet vecais tūliņ šim durvis

pakaļā cieti aizslēdz. Nu zēns redz, ka postā ievests, paliek bai-

līgs un domā: „Ko nu darīt? Durvis ir ciet."

Tā labu laiku apdomājies, pēdīgi sāk to pagrabu apstaigāt;
bet par briesmu atrod daudz miroņu, kas pa kaktiem nolikti stāv.

Šis vecais ir bijis jau sen tāds razbainieks un jau daudziem galu

padarījis.
Zēns tak apskatās vēl vairāk un ierauga uz rijoli mironi ar

baltu drēbi apklātu. Pieiet un redz, ka mironis sievišķis un gre-
dzens pirkstā. Šis tūliņ to gredzenu mauc no pirksta un raudams

norauj ar visu pirkstu. Tas bija jau trūdējis. Un gredzens bija
skaists, ar galviņu taisīts, ar divu cilvēku bildēm virsū iezīmēts.

Nu viņš panāk uz durvju pusi. Kā panāk uz durvju pusi, ie-

rauga nejauši: divi cilvēki turpat stāv. kurus agrāk nepamanījis.
Šis paliek bailīgs un stav. _„Bet cik ilgi stāvēt? Nāve šā, vai

ta!" viņš domajis un uzruna tos vīrus, ko šie te meklējot. Vīri

atbild: „Mēs sargājām to gredzenu."

„Tad taisiet tās durvis vaļā!"
Tūliņ viņi viegli atgrūž durvis vaļā un visi trīs iziet lauka.

Bet zēns dusmās tūliņ pie veča prom uo saka uz vīriem tā: „Ņe-
miet šo ciet un izkuliet, lai viņš manus simtu rubļus atdod!

Tos divus vīrus neviens cits nevarējis redzēt, bet zēns gan

varējis.

Riktīgi — vecais dabū savu tiesu; bet vecais neredz nekā,
kas viņu sit. Pēdīgi vecis atdod tos simtu rubļus un šie trīs

aiziet.

Par to laiku zēns, labi izskolots un pieaudzis, iegribas sievu

precēt.

Vienu dienu viņš saka: „Es gribu ķēniņa meitu precēt; bet

man trūkst zirgi un karīte ar ko braukt. Vai šie (abi neredzamie

vīri) nevarot līdz rītam karīti ar četri zirgiem sagādāt? Labi,
rīta agri stāv karīte ar zirgiem un neredzamie vīri, viens par su-

laini, otrs par kučieri, sēd uz buku.

Aizbraukuši uz pili, bet princese nav mājā. Neko darīt —

jābrauc cita reize.
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Par kadiu laiku atkal viņš šiem pavel seši zirgus sagādāt.
Nu aizbrauc uz pili, bet princese nav mājā.

Trešo reizi viņš pavēl astoņi zirgus pagādāt; bet vīri atsaka:

„Mēs jau tik ilgi neesam ēduši," lai tak ēst dodot!

Labi, dēla vecā māte ari izvāra labu lielu podu un grib nu-

pat izliet dzist (dzisināt), bet viens vīrs saka: „Velti — gan iz-

tiks!" un izlok visu karsto putru viens pats — otram nekā —

jāvāra atkal. Izvāra, otrs tāpat visu nostrāpē.

Nu trejāti aizbrauc un atrod: princese mājās. Un tā šis tū-

liņ uzrunā par brūti. Bet princese šim prasa, kur šis dzīvo, un

kā šā māja izskatās. Viņš atbild: „Mana pils mirdz tīrā zeltā un

sudrabā tur un tur!"

Nu, kad tā — priecese apsola viņu apsērst. Bet šie, kā nu

pārbrauc mājā, tūliņ dēls pavēl tādu un tādu pili līdz tam laikam

gādāt; arī lielu tiltu vajagot, gluži tā kā jau vecos laikos katrs

bruņinieks dzīvojis.

Noliktā laikā bija ari viss gatavs abiem vīriem un princese
atbraukusi.

Atbrauc — šai viss brīnum patīk un nu notura kāzas.

Kādas dienas kopā dzīvojuši — šā sieva pamana, ka šis ik

vakaru to roku, kur gredzens pirkstā, vienādi cieti apsien ar

drēbi. Viņa prasa, kāpēc šis to darot? Šis neliedzas uu izstāsta

visu, kā ar gredzenu gadījies.

Kas ir? Kā šī to dabū zināt, tā sāks, vai dzirdi, nožēlot ti-

kai, ka piekrāpusies, ka pie tik prasta vīra aizgājusi. Un kas nu

vēl? Pēdīgi šī nozog to gredzenu viņam no pirksta un vēlās,
kaut neredzamie vīri tūliņ pārnestu uz tēva mājām atpakaļ. Labi,
tūliņ tā notiek. Un ķēniņš nu vēl savu znotu iemet cietumā —

tas notika.

Tā paliek labu laiku. Te padzird: ķēniņa meita gribot otrreiz

precēties ar vienu ķēniņa dēlu.

Tad toreiz pirktais suns ar kaķi mudīgi mudīgi izspruka no

istabas un taisni pār jūru uz to ķēniņa dēlu prom, kas ķēniņa

meitu (dēla sievu) taisījies precēt. Aizskrien tur, ķēniņa dēls

patlaban jau rīko kāzas. Bet suns ar kaķi izlikdamies arī palī-
dzēs kāzas rīkot: suns nes malkas iekšā, kaķis atkal palīdz su-

lainim vīnu nest un tikmēr un tikmēr, kamēr šos abus pa nakti

pamet istabā, — nedzenā vairs, aprcn. Bet nu kaķis ik vakaru no-

lūko, kur jaunā ķēniņiene (dēla sieva) to gredzenu glabā. Pē-

dīgi apmāna, ka viņa mutē gredzenu glabā. Un tas nu gadījās

kaķīšam reiz istabā peli saķert. Pele lūdzas, lai nekož! Kaķītis

saka, lai šī kož ķēniņienei degunu, tad jā. Labi, pele kož arī ķē-

niņienei degunu.
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Tiklīdz tas notiek, ķēniņienei par miegam izkrīt gredzens no

mutes un kaķītis nu saķer gredzenu un saka suņam: „Taisi dur-

vis vajā!"
Suns attaisa, un abi nu aizbēg pār jūru atpakaļ uz māju. Bet

pār jūru peldot, kaķītis paliek švaks, lūdz suniti, lai pa muguru

šo pārnes. Suns prasa, lai tad dod viņam gredzenu arī nest, tad

viņš šo pārnesis, Un suns jau izstiepj mēli, lai kaķītis gredzenu
tur uzliek. Bet kaķītis gudrs — saka: JPārnes mani, gan malā

tu dabūsi, jo še nevaru dot — drīz iekritīs jūrā." Bet suns gaida
arvienu vēl.

Pēdīgi kaķītis laiž gredzenu uz suņa mēli un — kā gadījās,
kā ne — gredzens iekrīt jūras dibinā.

Laime vēl, ka zvejnieki ap to vidu zvejoja un tie izvelk lielu,
lielu līdeku. Kaķītis saka uz suni: „lesim malā, viņi to līdeku tī-

rīs, tai zuvei ir tas gredzens vēderā."

Labi, izpeld malā — zvejnieki tīrī līdeku un iekšas nomet

zemē. Kā nomet zemē — šie abi ķer pēc tām iekšām un nu ka-

ķītis dabūjis gredzenu.

Nu aizskrien ar gredzenu līdz cietumam, iesviež pa lodziņu
dēlam un šim nu ar gredzenu tūliņ spēks rokā. Aiziet no cietuma

uz māju. Aiziet mājā, šis liek abiem vīriem braucamos gādāt un

tā aizbrauc pēc savas sievas, nokauj to ķēniņu, pārnāk ar visu

sievu atpakaļ un dzīvo laimīgi vēl šodien ar visu savu suni un

kaķi.

Piez i m c. Jelgavas apgabala variantā teikts, ka kaķītis noķēris vienu

zivi aiz astes un ātrāk nelaidis vaļā, kamēr tā apsolījusies no jūras dibena

iznest to gredzenu. L. P.

7. A. 560. Prie d i te Gulb c nē. LP. VI, 857 (130, 3).

Reiz dzīvoja vecītis ar savu sievu. Viņiem nebija bērnu; bet

vecumā piedzima dēls, žirgts puika.

Kad dēls 8 gadu bija vecs, tēvs nomira, atstādams savam dē-

lam 3CO rubļu naudas; bet kad 16 gadu bija vecs, tad viņš sacīja

mātei, lai dodot vienu simtu no mantotās naudas, iešot pilsētā

derīgas lietas iepirkties. Labi, iedeva vienu simtu. Dēls aiz-

gāja uz pilsētu, bet nevedās nekā laba derīga nopirkt. Atpakaļ

nākot, satika vienu cilvēku, tas veda suni mežā nomaitāt. Dels

sacīja: „Ko tu vedīsi tādu labu suni maitāt? Pārdod labāk par

simtu rubļiem man viņu."

„Jā, jā — tūliņ, labprāt!"
Un dēls nu dārgo suni pārveda mājā. Māte gan bija dikti

dusmīga, ka naudu tā izniekojis par suņiem, bet dēls neko. Lai

dodot vēl to otru simtu arī, rītu atkal iešot pilsētā derīgas lietas

iepirkties.
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Labi, iedeva otru sirnitu. Bet otrā dienā arī nevedās nekā

laba derīga nopirkt. Atpakaļ nākot, satika vienu cilvēku, tas

veda kaki mežā nomaitāt. Dēls sacīja: „Ko tu vedīsi tādu labu

kaki maitāt? Pārdod labāk par simtu rubļiem man viņu."

«Jā, jā — tūliņ, labprāt!"
Un dēls nu dārgo kaķi pārveda mājā. Māte gan bija dikti

dusmīga, ka naudu tā izniekojis par kaķiem, bet dēls neko. Lai

dodot vēl to trešo simtu arī, rītu atkal iešot pilsētā derīgas lietas

iepirkties.

Labi, iedeva trešo simtu. Bet trešā dienā arī nevedās nekā

laba derīga nopirkt. Atpakaļ nākot, bija jāiet gar ezeru. Tur

pašu laiku zvejnieki zvejoja. Dēls sacīja: „Nu, ko jūs te zve-

jojat? Velciet arī man par simtu rubļiem vienu metienu!"

Labi. Zvejnieki nu vilka, vilka uz dēla laimi un izvilka tādu

dzīvnieku, kas ne pēc cilvēka, ne pēc lopa — vairāk pēc celma.

Neko darīt — kas izvilkts, tas izvilkts! Samaksāja līgtos simtu

rubļus un nesa savu jokaino celmu pa muguru mājā. Nesa, nesa —

uz reizi nesamais iesāka lūgties, lai laižot jel šo vaļā, viņš esot

pats velns, un ja viņu paklausīšot, tad dāvināšot dēlam tādu gre-
dzenu: tiklīdz 3 reiz pirkstā apgriež, tūdaliņ pieronas divi stipri
vīri un padara visu, ko vien tikai vēlas.

Labi, dēls paņēma gredzenu, palaida velnu un atsauca stipros
vīrus. Tie atskrēja elzdami, ko pavēlot?

„Ne daudz, ne maz!" dēls atteica, „nesiet mani uz mājām!"
Stiprie paņēma dēlu uz rokām un pārnesa tik ātri. ka ne-

dabūja godīgi ne elpas ievilkt, ne apskatīties.
No tās dienas tad nu dēlam, jāsaka, netrūka ne putna piena:

ko vien vēlējās, lika stiprajiem apgādāt; tikai vienas lietas vēl

trūka: — sievas. Un, lūk, tādēļ viņš vienu dienu uzplijās mā-

tei, lai ejot uz ķēniņa pili ķēniņa meitu viņam par līgavu bildināt!

Māte aiziet, sāk ar ķēniņu runāt — ķēniņš atsaka: „Ja tavs

dēls par vienu nakti izraktu dziļu, garu grāvi no manas pils līdz

viņa mājām un grāvi apstādītu ar vasskaistākiem kokiem un pu-

ķēm, tad savu meitu neliegšu viņam."

Māte, to dzirdēdama, pārnāca gluži bēdīga: „Ai, dēls, tavas

precības vējā! Tā un tā — tāds un tāds darbs tev izdarāms."

Bet dēls pasmējās par mātes raizēm, lai tikai viņa liekoties

gulēt, gan jau zināšot darbu veikt. Labi. Un līdz ko nakts mel-

nums ieradās, dēls apgrieza gredzenu trīsreiz pirkstā — abi

stiprie klāt: ko pavēlot?

«Izrociet jūs man šonakt dziļu, garu grāvi no ķēniņa pils līdz

manām mājām un apstādiet grāvmalas ar visskaistākiem kokiem

un puķēm — tas viss."

Tūdaliņ stiprie ņēmās melnām mugurām rakt un stādīt, rakt

un stādīt. Kad ausa rīts — viss bija padarīts un ķēniņš brīnījās
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bez gala, kas tas par dēlu, kam viss tas bija iespējams. Bet to-

mēr viņš vēl teica uz dēla māti: „Vēl savu meitu neatdošu vis!

Saki tu dēlam, lai nākamu nakti pārtaisa ir tiltu šim grāvim un

kokiem ar dārgākiem akmeņiem!"

Māte, to dzirdēdama, atkal pārnāca nobēdājusies; bet dēls

pasmējās, lai viņa liekoties tikai gulēt, gan jau darbu veikšot!

Un līdz ko nakts melnums ieradās, dēls apgrieza gredzenu
trīsreiz pirkstā — abi stiprie klāt: ko pavēlot?

«Uzceliet šonakt ar dārgākiem akmeņiem pār grāvi un stā-

dītiem kokiem lepnu jo lepnu tiltu — tas viss!"

Tūdaliņ stiprie melnām mugurām ņēmās strādāt. Rīta
blāzmai austot, tilts bija gatavs un ķēniņš brīnījās, rokas saņem-

dams, kas tas par dēlu, kam viss tas bija iespējams. Bet atkal

viņš teica uz dēla māti: „Vēl meitu neatdošu vis! Pasaki dēlam,

lai nākamo nakti uzceļ vaska baznīcu ar zelta zvaniem, lai varu

meitu tādā baznīcā godam likt salaulāt."

Māte, to dzirdēdama, atkal pārnāca nobēdājusies; bet dēls

pasmējās, lai viņa liekoties tikai gulēt, gan jau darbu veikšot!

Un līdz ko nakts melnums ieradās, dēls apgrieza trīsreiz gre-

dzenu pirkstā — tūliņ stiprie klāt: ko pavēlot?
„Šonakt uzcelt man laulājamo baznīcu no vaska vien ar zelta

zvaniem — tas viss!"

Tūliņ stiprie melnām mugurām iesāka strādāt. Rītam austot,
baznīca ar zvaniem bija gatava un ķēniņš nu dēlu, apģērbis ķē-

niņa drēbēs, lika ar savu meitu vaska baznīcā salaulāt.

Bet ķēniņa meita ne vis labprāt bija gājusi pie dēla; viņai bija

padomā cits brūtgāns no agrākiem laikiem: viens ķēniņa dēls.

Un tā nu vienu dienu pēc otras viņa gan cietās pie dēla, bet

to bieži vien taujāja, kā tikai varējis tādu baznīcu uzcelt, tiltu

grāvim pārtaisīt un pašu grāvi tai garumā par vienu nakti izrakt.

Dēls gan iesākumā neteica, neteica; beidzot, kad par daudz

saka uzplīties, pateica arī. Gredzens to varējis! vajagot tā un

tā darīt, tad gadoties divi stipri vīri, tie iespējot visu ko.

Jaunā sieva, to padzirdējusi, nu uzplijās vēl sparīgāki, lai do-

dot, lai neliedzot gredzenu viņai paglabāt!
Šis gan ieteicās, ka gredzens pa naktim mutē vien glabājams

un ne vis pirkstā un kā nekā; bet sieva ne un ne, — viņa arī gla-
bāšot mutē, lai atdodot tikai.

Neko darīt — atdeva.

Bet nu sieva bija spēkā. Tūliņ pirmā naktī izņēma gredzenu
no mutes, apgrieza trīsreiz pirkstā un pavēlēja stipriem vīriem,
lai tūliņ viņu aiznesot pie viņas izredzētā brūtgāna, bagātā ķē-

niņa dēla. Labi, stiprie aiznesa un šis nu bez sievas. Bet rītā

ķēniņš — to zināt dabūjis, ka viņa meita izgaisināta — tik dikti

sasirdījās uz savu znotu, ka uz pēdām iemeta cietumā.
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Tur uu viņš smaka, nabadziņš, nevainīgs dažu dienu — ne-

viens par vinu neapžēlojās; tikai kaķis ar suni, ko todien bija pir-

cis, gulšņāja mātes istabā nobēdājušies un gudroja, gudroja, kā

savu kungu izpestīt no cietuma.

Pēdīgi abiem lopiņiem taču radās padoms. Viņi norunāja
aiztecēt pie bagātā ķēniņa dēla un zagšus atņemt aiznestai ķē-

niņa meitai dēla gredzenu. Labi. Noskrēja uz pili, kaķis iešmau-

cās ķēķī, suns palika laukā. Bet kaķim ķēķī tūliņ pirmā dienā

klājās itin labi. Viņš mācēja pavāram pieglauzties un dabūja tos

gardākos kumosus; tikai sunītim, nabadziņam, bija jāsalkst ne-

ēdušam pils logu priekšā. Otrā dienā kaķis, ja vairāk ne — iz-

nesa kaulu sunītim pagrauzt un apvaicājās, kā šim ārpusē klā-

joties. Sunītis nobēdājies atteica: „Man iet plāni! Ik pagrasos

priekšnamā iekļūt, ik pavārs un sulaiņi ar pātagu man mugurā.
Tādēļ, liekas, es gan iekšā netikšu, tev jārauga vienam pašam ar

gredzenu galā tikt."

„Tikšu, tikšu!" kak's iesaucās, „rītu pie dienas es raudzīšu

pieglausties ir ķēniņa meitai, dēla sievai, un gredzenu nodabūt.

Bet dabūjis gredzenu, es sviedīšu to zemē, pa logu, taisni tev

mutē — uzmani tikai!"

Un trešā dienā kaķis iešmaucās ķēniņa meitas istabā uz do-

mām: „Ja dzen — dzen ārā!"

Bet ne dzina, nekā — ķēniņa meita vēl priecājās: „Ak tavu

skaistu kaķīti! tevi jau nu gan vairs nelaidīšu projām!"

Labi, kad viens nelaiž, otrs negrib iet, tad jau pavisam labi.

Bet naktī labais kaķis to vien gaidīja ķēniņa meitu aizmiegam.

Un tiklīdz bija aizmigusi, tā šis lēni, lēni velk savu asti ķēniņa
meitai gar lūpām. Kā velk gar lūpām, šī spraušlo; kā šī

spraušlo — izspraušlo gredzenu no mutes. Nu kaķis žigli paķēra

gredzenu, izsvieda pa logu smrm mutē un tūdaliņ arī pats izlēca

pa logu taisni sunim mugurā. Suns, ar kaķa nastu mugurā, ar

gredzenu mutē — tūliņ bēga naigām kājām.

Bēga, bēga gadījās upe, bija jāpeld pāri. Bet kaķi nezdams,

peldētājs drusku pārmērām grima ūdenī; ūdens iegāja nerīkle un

šis iesāka kāsēt. Kā iesāka kāsēt, izsprāga gredzens un no-

grima upē. Nu abi staigāja bēdīgi pa krastu un gudroja, gudroja,
kā te nu līdzams. Te itin nejauši ieraudzīja vardi. Suns satvēra

vardi, sacīdams: „Tikām vaļā nelaidīšu, kamēr man neiznesīsi

gredzena no upes!"
Varde bija mierā, viņai tas mazs darbs. lelēca upē, pagrima

dibinā un iznesa gredzenu. Bet nu paņēma kaķis gredzenu mutē

un aiztecēja pie cietuma sarga, kupru mezdams. Cietuma sargs

apmīlināja pieglaudīgo kaķi un laida, lai iet, pa kurām istabām

grib. Kaķis novērodams drīzi apjoza vienu kaktu, otru, trešu;
beidzot iekļuva pie sava kunga, ķēniņa znota, un atdeva gre-
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dzenu. Ķēniņa znots prieka pilns neteica ne vārda, — tūliņ ap-

grieza gredzenu trīsreiz pirkstā — šie abi, stiprie vīri, klāt: ko

pavēlot?

«Gādājiet šonakt šā cietuma vietā lepnu pili un atnesiet manu

sievu!"

Viens, divi — cietums nozudis, pils gatava, sieva mājā.

Un nu ķēniņa znots no tā brīža dzīvoja mierā un laimē.

Piezīme. Vēl turpat Gulbenē (E. Jūrmalietis uzr.) teikts, ka viena

māte iedevusi dēlam simtu rubļu un dēls tirgū nopircis kaķi; otrā dienā atkal

iedevusi simtu rubļu un dēls tirgū nopircis suni; trešā dienā māte vairs ne-

devusi naudu, tad dēls bēdādamies palicis slims un dakteris pavēlējis, ka va-

jagot naudu dot, citādi vesels nepalikšot. Nu māte devusi ir trešo simtu. Dēls

tūliņ gājis uz tirgu, bet tai dienā nekā nevedies nopirkt — nācis tukšā mājā.
Bet atpakaļ nākot, bijis jāiet baznīcai garām. Redzējis: baznīcas durvis

vaļā — gājis iekšā. leraudzījis baznīcas vidū zārku ar mironi un miromm

gredzenu pirkstā. Vilcis gerdzenu nost un atstājis zārka malā simtu rubļu

kā atmaksu par novilkto gredzenu. Bet dēlam bijusi brūte. Pārgājis mājā
un atedvis brūtei miroņa gredzenu. Labi — tā palicis. Te vienu reizi dēls ar

brūti saķildojušies un brūte sausās dusmās aizbēgusi ar visu gredzenu, ka ne-

viens nezinājis, uz kurieni. Nu dēls sūtījis pirkto kaķi, suni brūti ar gre-

dzenu meklēt. No šīs vietas tas pats, kas iepriekšējā variantā. L. P.

8. A. 560. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

L. P. I, 93 (61).

Kādā pilsētā dzīvo ķēniņš un netālu no pilsētas nabaga vī-

riņš. Vīriņš ikdienas iet mežā malku lasīt. Pusi no malkas viņš

pārdod pilsētā un pusi pārvelk mājā. Kad vecais nomirst, tad

dēls tāpat dara. Pilsētā vecīša dēlu citādi nesauca, kā par mal-

kas lasītāju. Reiz malkas lasītājs mežā apmaldās. Viņš staigā
krustim šķērsām, kamēr izkļūst uz svešu ceļu. Pa ceļu brauc

balta karīte četriem baltiem zirgiem un panāk malkas lasītāju.
Balts vīrs izkāpj no karītes un piedāvā malkas lasītājam zelta

kastīti pirkt. Šis apgroza kastīti un tad saka: „Spīd jau gan, bet

kā bez naudas pie kunga lietām tikt!"

„Nekas," baltais vīrs atbild, „ja nav naudas, tad atdodi man

par kastīti cirvi un malkas virvi."

Labi — salīgst. Nu malkas lasītājs priecīgs steidzās pa_to
pašu ceļu uz pilsētu, kur domā zelta kastīti par lielu naudu pār-

dot un tad jaunu cirvi, jaunu virvi nopirkt. Bet pilsētā neviens

nepērk kastīti. Visi domā, malkas lasītājs to kur zadzis un kas

tad ar zagtām lietām lēti iepiņķēsies. Nekā darīt — jāiet bez

cirvja, bez virves uz mājām. Ārpus pilsētas nabadziņš vēl reiz

domīgs apskatās kastīti un tad pilns dusmu laiž pret akmeni.
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Kastīte sašķīst gabalos, bet no gabaliem izlien čūska un aptinas
šim trīsreiz ap kaklu, sacīdama: „Nēsā tā mani septiņus gadus,

septiņus mēnešus, septiņas dienas!"

Nekā darīt'— jānēsā. Bet kad nosacītais laiks bija pārgā-

jis, tad čūska nokrīt no kakla un iedod malkas lasītājam tādu

gredzenu, kas tikai mutē jāieņem un tūdaļ viss notiekas, ko tik

tai brīdī vēlās. Nu vīram pēc sūrām dienām sākās īsti laimīgas

dienas. Tūlīt tas ieņem gredzenu mutē un saka: „Kaut būtu tāds

galds ar visiem ēdieniem!"

Galds un ēdieni acumirklī gadās. Bet maizes drupačas esot

grēks zemē sviest, tādēļ ēdot ieņem atkal gredzenu mutē un

saka: „Kaut būtu suns, kas drupačas apēd!"

Suns tūdaļ gadās.' Tomēr labi paēdušam kājas tik labi vairs

neklausa. Arī malkas lasītājs to drusku sajūt un tādēļ, gredzenu
mutē ieņemdams vēlās: „Kaut būtu zirgs pie rokas, kas mani uz

ķēniņa pili aiznestu!"

Zirgs tūdaļ klāt un aiznes to uz ķēniņa pilii, kur pārgul par

nakti. Pilsētā neviens vairs senāko malkas lasītāju nepazīst.

Ķēniņa pilī tas dzird jauku mūziku. No rīta viņš ieņem gredzenu
mutē un vēlās: „Kaut man būtu pārāki muzikanti, nekā pašam

ķēniņam!"
Mūzikanti tūlīt gadās un spēlē tik jauki, ka visai pilsētai brī-

numi. Ķēniņš to dabon zināt; viņš pavēl jājējam un mūzikantiem

no rīta pulksten 8. pilī būt. Bet šie sagul līdz 10. un aiziet tik

pusdienā. Ķēniņš pikts bez gala, ka pavēli neklausījuši; bet šis

ieņem gredzenu mutē un vēlās: „Kaut būtu pilī pulkstenis tik

astoņi!"
Pils pulkstenis tūdaļ rāda uz astoņiem. Ķēniņš rimst rāties

un nevar par to izbrīnēties. Beidzot tas saka: „Ja vari visap-
kārt pilij jauku dārzu aptaisīt un dārzā dziedātāju putnus bariem

sasaukt, tad došu tev savu princesi par sievu."

Naktī malkas lasītājs ieņem gredzenu mutē un acumirklī

dārzs ieronas, jauki putni bariem salaižas. No rīta ķēniņš prie-

cīgs bez gala par tādiem neredzētiem jaukumiem. Viņš atdod

princesi, kā solījis; bet princese neiet. Tomēr kad tēvs ar bar-

dzību meitu piespiež, tad šī taču ļaujas arī salaulāties. Pēc kā-

zām princese saka uz savu vīru: „Vīriņ, parādi man arī savu gre-

dzenu!"

„Jā, jā, sieviņ, tik neņēmi mutē!"

Bet līdz ko vīrs gredzenu iedod, te sieva ieņem gredzenu
mutē un vēlās: „Kaut mans vīrs klinšu pagrabā būtū!"

Acumirklī šis ieslēgts pagrabā. Te kādā dienā malkas la-

sītāja suns saka uz zirgu: „Mūsu saimnieks klinšu pagrabā ie-

slodzīts. lesim viņu glābt. Es uzodīšu pagrabu un tu kājām iz-

spersi pagraba sienas!"
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Tā arī notiek. No pagraba nu gan brja ārā, bet ko nu iesākt?

Viņš iet pa ceļu un raud. Vecs vīriņš izdzirda viņu raudam un

prasa: „Ko raudi?"

„Jā, kā neraudāt? Nav ko ēst."

„Nieki, man maizes diezgan! Nāci pie manis trīs gadus

uguni zem trim katliem kurt, tad iemācīšu tev trīs amatus."

Labi. Pēc trim gadiem vecais vīriņš nu mācīs trīs amatus.

Viņš paliek par jauku putniņu, par mušu, par kaķi un liek mal-

kas lasītājam tā pakal darīt, šis rauga vienreiz — neizdodas,

rauga otrreiz — neizdodas; rauga trešoreiz — izdodas. Ņu ir

atkal uz kājām. Kādu dienu ķēniņš ar princesi sēd pie loga un

ierauga jauku, jauku putniņu pie loga. Ķēniņš pavēl princesei

logu atvērt, lai putniņš ieskrietu istabā. Jā, tikko atver — ie-

skrien. Putniņu nu ieliek zelta būrītī un princese to baro uz

labāko. Kādu dienu princese diensvidū apguļas. Putniņš knaši

paliek par mušu un ielien princeses mutē, lai redzētu, vai čūskas

gredzens nav mutē. Paskatās uni atron. Nu muša paliek par

kaķi. Kaķis noķer peli un iebāž princeses mutē. Princese tūlīt

atmožas un spļauj, kā traka peli laukā; bet spļaujot izkrīt čūskas

gredzens no mutes. Kaķis saķer gredzenu un pa logu laukā.

Nu kaķis paliek par malkas lasītāju. Malkas lasītājs ieņem gre-
dzenu mutē un vēlās: „Kaut princesei būtu piecas pēdas garš

deguns!"

Acumirklī princesei deguns, kā bīšķis. Kur nu lai ar tādu

degunu iet? Ķēniņš izsola daudz naudas, kas pataisītu degunu

labu, bet ne nauda ko līdzēja, ne zāles: garš bijis, garš palika.

Te kādu dienu ieronas pilī senākais ķēniņa znots. Princese,

viņu ieraugot, tūlīt noprot, kur deguns radies. Viņa krīt savam

vīram pie kājām, lūdzas piedošanas un apsolās uz priekšu laba

sieva būt. Viņš ieņem gredzenu mutē un izdziedē degunu viena

acumirklī. Princese nu turēja vārdu un abi dzīvoja laimīgi.

Piezīme. Pēc cita atstāstītāja nabaga vīra dēls pārdod pilsētā grā-

bekļus. Reiz no pilsētas mājā nākdams, tas ierauga melnu suni upē slīkstam.

Viņš izvelk suni un pārved mājā. Bet māte saka: „Mums nav pašiem ko

ēst, un tu vēl vedi liekus ēdējus mājā." Māte izdzen suni pa durvim laukā.

Otrā dienā grābekļu taisītājs, uz pilsētu iedams, satiek vecu vīriņu, kas iedod

šim zelta kastīti. L. P.

9. A. 560. I. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvoja viens malkas cirtējs, kas bija loti nabadzīgs un

gāja arvien mežā malku cirst. Tā arī kādu sestdienas vakaru

viņš, no meža nākdams ar žagaru paunu uz muguras, ierauga uz

celma čūsku ar zelta krpn[ galvā. Tā kā čūska gul, viņš pieie'
tai klāt, noņem kroni un sāk skriet ko jaudā. Viņš atskatās at-
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pakaļ un redz, ka čūska dzenas pakaļ. Malkas cirtējs nomet

svārkus, un kamēr čūska svārkus saplosa, vecītis jau mājā.

Pirmdienas rītā viņš to aiznes uz pilsētu un pārdod kādam

zelta lietu uzpircējam. Tad tas steidzas priecīgi uz māju, uzceļ
sev jaunu māju uu dzīvo kā turīgs vīrs.

Reiz vecās mājas gruvešos viņš atrod dimanta akmentiņu,
kurš bijis izkritis no čūskas kroņa. Viņš nu to groza, tausta rokā
un nemanot stiprāki paberzē. Te arī deviņi melni vīriņi klāt un

prasa, ko vēloties? Malkas cirtējs saka, lai uzbūvējot pili ar

visiem ēdieniem un dzērieniem un pilspriekšā lai ierīkojot skaistu

dārzu.

Kad vīriņi to bija padarījuši, viņi prasa, vai vēl kā nevajagot?
Ja uz priekšu viņu vajadzēšot, lai paberžot akmentiņu un viņi
būšot klāt. Vecītim vairāk nekā nevajaga un vīriņi aiziet

projām.

Malkas cirtējs tagad dzīvo zelta pilī un akmentiņu noliek uz

loga. Kādu dienu, kad pils īpašnieka nav mājā, gar pili laižas

melns putns. Viņš ierauga akmentiņu uz loga, nozog to un

aizlaižas.

Tūliņ pazūd arī piils ar visiem viņas jaukumiem un vecītis,

atgriezies uz māju, ļoti noskumst. Tā nu viņam jādzīvo atkal

savā vecā mājā bez kāda greznuma un bagātības.

10 A. 560. V. Eglīte, Rīgā, A.Bērzkalnes krājumā.

Reiz dzīvojis viens nabaga malkas cirtējs. Kādu dienu, kad

viņš gājis uz mežu, viņš redzējis uz celma čūsku ar zelta kroni

uz galvas. Viņš noņēmis, čūskai nemanot, kroni un gājis uz

māju. Čūska dzinusies tam pakal, bet vecītim bijusi slota un

viņš nometis to zemē. Čūska meklējusi kroni pa žagariem, bet

nav atradusi. Pa tam vecītis jau bijis gandrīz pie mājas. Kad

čūska viņu atkal panākusi, viņš nometis svārkus un bēdzis tālāk.

Kamēr čūska izmeklējusi svārkus, vecītis bijis jau mājā.

Kroni celājot, viņam no tā izkritis mazs akmentiņš, ko viņš
labi uzglabājis, bet kroni aizvedis uz pilsētu pārdot. Par to viņš

dabūjis daudz naudas un tā palicis bagāts. Kad atbraucis mājā
un paberzējis kroņa akmentiņu, uzreiz piebraucis melns kungs

un prasījis, ko viņš vēloties? Vecītis vēlējies gardus ēdienus

un zelta pili. Viss, ko viņš vēlējies, tūliņ arī radies. Tagad viņš

dzīvojis zelta pilī. Akmentiņu viņš glabājis savā pilī uz loga.

Kādreiz logs palicis vaļā, čūska plevilkusies pie loga, paņē-
musi akmentiņu un aizbēgusi. Līdz ar. akmentiņu pazudusi arī

pils un vecītis palicis atkal nabaga malkas cirtējs.
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11. A. 560 No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1866. g.

Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Po -

dania Lotewski c. Warszawa 1892, 20.

Reiz dzīvoja vīrs ar sievu, kuriem bija tikai viens dēls. Kad
dēls bija izaudzis Liels, viņš sacīja uz tēvu: „Dod man naudu, es

iešu uz pilsētu."

„Ko tad tu tur pirksi?"
„Nu, pirkšu to, kas man visvairāk patiksies."
Tēvs iedod viņam naudu un puisēns aiziet. legājis pilsētā

un ieraudzījis bērnus kaki peldinām, puisēns lūdz viņus, lai tie

kaķi nemocītu, bet lai labāk pārdotu viņam.
„Cik par to gribat?"

„Simtu rubļu," atbild bērni.

Viņš samaksā simtu rubļu un pārnāk mājā. Tēvs viņam
prasa: „Ko tad tu nopirki?"

„Kaķi," dēls atbild.

„Muļķi! Tu aizmaksāji par kaki simtu rubļu un vēl neatnesi

viņu majā."
Otrā dienā dēls atkal lūdz tēvam naudu.

„Kam tad tev naudas vajaga?"
„lešu uz pilsētu un nopirkšu, kas man patiksies."
Tēvs arī iedod naudu. Puisēns, aiziet uz pilsētu un ierauga

bērnus suni slīcinām.

„Nemociet to suni, pārdodiet labāk viņu man! Cik gribat
par viņu?"

„Simtu rubļu," bērni atbild.

Viņš aizmaksājis, ko bērni prasīja, un palaidis suni vaļā.
Pārnāk mājā, tēvs prasa, ko viņš esot nopircis?

«Pilsētā ieraudzīju bērnus suni slīcinām, man palika suņa
žēl un es viņu nopirku no bērniem."

„Mulķis!" atsacīja tēvs.

Pēc kāda laiciņa puisēns, iedams medībās, sastop kaķi un

suni, un nu aiziet visi kopā. ledami viņi nokļūst uz kāda kla-

jumiņa. Tur viņi ierauga gulošu čūsku, kurai blakus ir spieķis
un uz pirksta gredzens ar divpadsmit riņķīšiem. Puisēns domā,

kā varētu nozagt čūskai spieķi un gredzenu. Kaķis ar suni saka:

„Mēs to visu nozagsim, bet tu aizej tālāku projām, lai čūska tevi

neredzētu."

Kaķis pieiet čūskai tuvāk, sāk glāsties viņai klāt un itkā ne-

jauši, paspiež spieķi tālāk. Suns to paķer un aiznes projām. Ka-

ķis arvien vēl glāstās, bet čūska pusdienā bija tik stipri iemigusi,
ka nemaz nesajuta, ka kaķis ar nagiem nomauca gredzentiņu un,

saņēmis to zobos, aizbēga projām. Kaķis atnesa puisēnam gre-

dzenu, bet suns spieķi. Puisēns nezināja, ko ar šām lietām lai



460

dara. Rotaļādamies viņš pasvieda spieķi uz augšu, bet gredzenu

pārlika no vienas rokas otrā. Uzreiz viņa priekšā ierodas trīs

puiši un jautā:
„Kas tev ir vajadzīgs?"

„Nekas man nav vajadzīgs. Es nezināju, ko ar šiem priekš-
metiem lai daru, un tādēļ ar tiem rotaļājos."

Trīs puiši nozuda. Puisēns, pārnācis mājā, pasvieda uz

augšu spieķi un atkal ieradās trīs puiši.

„Kas tev ir vajadzīgs?" viņi jautā.

„Es vēlos, lai man būtu labāks nams, neka pašam karalim."

„Rītā tev viss būs."

Rītā piecēlies, puisēns ierauga savā priekšā skaistu namu.

Viņš ieiet iekšā un atrod tur gultu, krēslus, galdus un visu

citu iekārtu. Būdams lepns par to, ka viņam jau esot nams, pui-
sēns aizbrauc bildināt karaļmeitu. Karalis, interesēdamies par

jauno precinieku jautā, kas viņš tāds esot? Puisēns viņam arī

visu izstāsta.

„Savu meitu gan tev nedošu," karalis noteica.

„Kāpēc ne? Man taču ir skaistāka pils nekā tava."

„To mēs vēl redzēsim. Man ir divpadsmit kviešu kaudzes,

ja tu man par nakti tos izkulsi, iztīrīsi, samaisi un izcepsi pīrāgus,

tad tev došu savu meitu."

Puisēns, pārnācis mājā, pasviež uz augšu spieķi, un pārliek

gredzenu no vienas rokas otrā. Tūliņ ierodas trīs puiši. Pui-

sēns viņiem pastāsta, ko karalis no viņa vēloties.

„Par nakti," puiši atbild, „mēs šīs divpadsmit kaudzes iz-

kulsim, samalsim un uzcepsim pīrāgus."

Rītā agri puisēns atnes karalim svaigus pīrāgus tējai.

Karalis teic: „Tas vēl nav viss. Tēv vēl vajadzēs par nakti

uzcelt baznīcu, kas nepieskartos ne debesim, ne zemei, un ka šinī

baznīcā zvani paši zvanītos un mišas pašas tiktu noturētas, šai

baznīcā tad arī varēsi ar manu meitu salaulāties."

Puisēns, pārnācis mājās, pasviež spieķi uz augšu un pārliek
gredzenu otrā rokā. lerodas trīs puiši. Puisēns viņiem pastāsta,
ko karalis no viņa vēloties.

„Par nakti baznīca būs uzcelta," atbild puiši.
Rītā piecēlies, puisēns ierauga baznīcu gatavu. Ar šo ziņu

viņš aiziet pie karaļa.

Karalis saka: „Tas vēl nav viss. Tev vēl vajadzēs iztaisīt

stikla ceļu no manas pils līdz tavam namam un no turienes līdz

baznīcai, tad no baznīcas līdz manai pilij. Abas ceļmalas jā-
nodēsta ar ābelēm un citiem kokiem, un visgarām jānostāda
karavīri."
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Puisēns pārnāk mājās, pasviež spieķi, pārliek gredzentiņu
otrā rokā un tūliņ ierodas trīs puiši. Puisēns viņiem pastāsta,
ko no viņa vēloties karalis.

Puiši atbild, ka rītā ceļš būšot gatavs.

Rītā agri iziedams, puisēns ierauga stikla ceļu pa abām ma-

lām apdēstītu ar kokiem un nostādītu ar karavīriem. Puisēns

atnāk pie karaļa. Karalis atdod viņam savu meitu un sarīko svi-

nīgas kāzas. Trešā dienā pēc laulībām jaunais pāris aizgāja pa

stikla pelu, lai apraudzītu vecākus; pēc tam vecāki apmeklēja
bērnus. Tā viņi dzīvo laimīgi līdz šim.

12. A. 560. St. Uļanovska Rēzeknes Viļānu pag. Zbior

v/iadomošci do antropologii krajo wei. 1895.

T. XVIII, 339, 34.

Bjeja vīn[am] kupčam dāls, i tāvs nūmierst i atsoka [at-

stuoja?] jam treis simti naudvs, par kū jam tavari pierkt. Nu,

jau jis dzeivoj cik laika, moz jam krāmā [baltkr. krama, bods, pār-

dotava] tavaris, ar kū targovuotīs. Jis prosa nu muotis, lai jam
īdūd symti jau naudvs, jis pierks tavari krāmā. Nu, tai muotja
jam īdūd, jis i nūīt jau pierkttt i radz: tur kačeiti mužiks, soka

pierkt itū kačeiti nu šuo. Jis soka: „Cik ta tu prosa par jū?"

„A kas dūs svmtu, tam i atdūšu!"

Jis pajem i atdūd tam tū symtu naudys i atvad iz sātu tū

kačeiti. Muotja raud, ka tāvs bjejis, cik boguoti bjejuši, aka niu

izpūstjēškvs vvsu dzjeivi! Jis soka: „Klusi, mamjeņ! Reits bvus

gudruoks, na vokors!"

Par cik laika īs jis otkon tavaris pierktu, soka: Mamjeņ, dūd

maņ niu symtu naudys!"
Jei pajem, dūd jam tū naudu i raud jau: „0k tu, djēleņ, klau-

sjāt jau maņa, pierkt kaidu lītu, napierkt kaidu nalītu!"

Jis soka: „Na, mamjeņ, es niu labi pierkšu, napustjēšu naudys!"

Jis i nūīt i citkait radz, ka tur mužiks suņeiti. Soka jis, tys

mužiks, pierkt suņeiti.
„Cik ta tu prosa?"

„Kas dūs symtu, tam atdūšu!"

Jis atdjevja tū symtu, pajēmja suni, atvjedja iz satu. Raud

muotja cīši, ka jau jis vysu izgubjējs dzjeivi. Jis soka: „Klusi,

mamjeņ, naraud! Reits byus gudruoks, na vokors!"

I otkait jau tiergs, da tiergs dagaidjēja jis i laižas īt vysa kuo

nūpierkt par tū pjēdjeigū symtu. Muotja dūd jam rauduodama tu

naudu i soka: „Vjerīs, djēliņ, kab tu vysa kuo pīpierktu! Aka

izpūstjēsi naudys, nabyus vairuok myusim, ar kū dzjeivuot!"

Jis atsoka: „Es vysa kuo pīpierkšu, mamjeņ, labi byus!"
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Jis nuīt i radz, ka guļ baznīcā kjēniņa mjeita stvkla grobā
[zārka]. Iz tuo groba izlvkts gradzvns zalta — kas svmtu naudu

izliks, tys tū gradzynu pajems. Jis īt, izlīk symtu i atīt iz sātu

ar gradzynu. Vaicoj muotja: „Nu, kūta tu djēleņ, nūpierc's?"

Jis paruoda gradzynu: „Ša kur es nūpierku, mamjeņ!"
Jei suok rauduot brīsmjeigi: „Niu, tu djēleņ, vysu dzjeivi

izpūstjējs!"
Jis soka: „Naraud, mamjeņ! Reits byus gudruoks na vo-

kors!"

Nuit jei gulatu rauduodama, a jds izīt uorā, tys dals, pajem,
puorsvīž tū gradzynu nu vīnys rūkys da ūtris rūkys i atskrīn

valni, soka: „Kuo tjeu vajagama?"

Jis atsoka: „Mun tuo vajagama, kab byutu šuo krāma pylna

vysaidys tavaris, kaida tik iz pasaula, i kab byutu da kjēniņa pilis
iztaisjēts tylts, grīstjeņi vīns zalta, ūtris sudobra. I pa cjela mo-

lam kab byutu vīna uobjelnijca zalta, ūtra sudobra!"
Puorgul jī nakti, cjelas reitā muotja jau agri, vjeras, ka vysa

kuo gona: krāms pylns juos vysaidys tavaris. I cjelas kjēniņč,
radz, ka šmuks cjejš da kupča sātys. Vot tagad brauks jau kupča
dāls iz kjēniņa mjeitai svuotūs. Nūbrauc jis, sadzjer jau i taisa

jau kuozys. Pjec kuozu atvad jauņevi iz tjeni, iz tuo kupča sātu.

Vot jei tī dzjejvoj i vaicoj iz vjeiru, gulādama nakti: „Pasoki maņ,

nu kuo tu taids cīši boguots palic's?"

Jis īsuoka stuostjēt tjei sīvai, ka nu tuo gradzyna. I jei aiz-

zagrrb nūzagt tū gradzynu nu vjeira, a jis vys tur jū mutjā par

nakti. Vot jei gaida i gaida, cikom varēs nūzagt. Vīnu nakti jis

pagrīzja gulādams iz ūtris pusis. Ka jis pagrīzja, tai jis aizza-

kuosjēja i tys gradzyns izkrita jam nu mutis. Jei jū mudri pagiuņ
i puorsvīž nu rūkys da rūkys. A jai bjeja cytā kjēnestī seņuok

briuguons. Saskrāja valni iz jū i vaicoj: „Kuo tu gribi niu?"

Jei grib, kab jei byutu ar itū vysu montu pi tuo briuguona

cytā kjēnestī ir ar vysu itū cjelu. A kab tja palyktu tik vjeirs
i juo muotja iz plykys gultys!

Jī i puorņazja jū iz cytu kjēņisti ar vysu montu, a jis palyka
iz plykys gultys gulādams. Cjelas reitā kjēniņč, vjeras pa lūgu,

ka nikas nikur nava. Daskrīņ pi juo, jis plyks gul iz gultys. Soka

kjēniņč: „A — jis apmuoņāja mani! Mušeņ jis kaids būrs iraida,

ka pi juo cik [tik daudz] monta bjeja, a tagad nava nikuo!"

Pajem, izmvurej stulpu [stabu] i īlīk tamā stulpā mjeitys

vjeiru, lai sjād, cikom jū nūsudjās: voii jū kaus, voi jū savs, voi

jū kuors.

Jau kai reit jam smierti [nāvi] darās. I atskrīņ juo suneits

ar kačeiti, kur jis nūpierka, tai soka: „Nu, griuts tjeu, saimijnīks,
ir?"

Jis soka: „Ok, griuts, suņeiti ar kačeiti!"



463

Soka jī: «Skrīsim mjes iz tovu sīvu, iz cytu kjēņisti pjec gra-

dzyna, kab tjeu ratavuot!"

Jī skrīņ, skrīņ — daskrīņ da jiuru. Suņc muok maut, a kačs

■mamuok._ Soka suņc_ iz kači: „Ka tu dabuosi gradzyna, voi tu

maņ atdusi? Ka atdusi, to tjevi puorņesšu!"
Kačs atsoka: „Atdūšu, puorņas vīn par jiufom!"
„Nu, sjāst — puorņeškys!"

Nu, i puornas jis jū par jiurom i nūskrīņ jau iz tīm, kur tjei
sīva dzjeivoj ar sovu briuguonu. Suņc sjād uorā, a kačs nūīt sātā

i pjelis giuņ. Iraudzjēja jū služanka i soka: „Kaids tys kačs lobs

mjedjebnīks! Vajag īlaist jū, kur jī gul, cik jau tī pjelu daudz

asama!"

Pajem jū i īlaiž tī, kur jī gul, tjei sīva ar sovu kavaleru. A

jis tyuleņ, tys kačs, nūgiuņ vīnu pjeli i soka tai: „Es jēžšu tjevi!"

Jei prosa: „Naād, es tjeu labi padarēšu!"

„Kū tu padarēsi? Gradzynu dabuosi?"

„Dabuošu!"

„Na, to ej, daboj!"
Kačs palaiž pjeli vajā, a jei izkuop iz jūs viersā, jem ībuož

sovu asti dagunā tjai kjēniņa mjeitai i jei aizzaškaudoj. A jei

taipat vys turēja tū gradzynu mutjā. Vot jei kai škaudoj, tai tys

gradzyns kreit nu mutis, a kačeits pagiuņ jū mundri un suok plā-
stīs ap durovom. Služanka jem i izlaiž jū uorā, pīcjelškys jau tū

kjēniņa mjeitu. Daskrīņ jis pi suņa, suņc jau gaidjāja jū uorā i obi

skrīņ mudri atpakaļ i daskrīņ jī otkait da jiuru. Suņeits soka iz

kačeiti: „Ka tu gradzyna maņ nadūsi, to es tjeu nūsleicynuošu!"
Tai jau nikuo darēt, vajag atdūt. Suņeits izplātja muti, jau

kačeits mjass mutjā gradzvnu. Kai jis mjatja, kreit gradzyns jiu-
ruos i nūsleikst. Cikom puorņazja suņeits kačeiti par jyurom, to

kačeits nūplāsja suņam vysu uodu nu mugorys, kam jis gradzynu

nūsleicynuoja. Puormuovja jī par jiurom i radz, ka zvejnīki giuņ
zivs. Daskrīņ jī kluotu, i suņeits molku nas zvjejnīkam, i kačeits

molku nas, oba div struodoj, kai varādami. A tjei zvjejnīka sīva

tjeirej zivs, kū vuorēt. Tjeirēdama i atrūn jei tū gradzynu zivjei
vādarā.

„Ak, itaids smuks gradzvns!" īzlikškjeitja iz laktjeņis, byuš-
kama šuos mjeitai.

Kačeits izdzierd, ka jei tai runoj, daskrīņ mudri, pagiuņ tū

gradzynu i soka: „Skrīsim, suneit, es dabuoju gradzyniu!"

Skrīņ jī, skrīņ — daskrīņ da saimijnīka i padūd jam kačeits

gradzynu. Jis tiuleņ puorsvīž jū nu rūkys da rūkys, saskrīņ valni

i vaicoj: „Nu, kuo tu gribs?"

Šys tuo gribs, kab šuo sīva ar biuguouu sovu, ar vysu gultu,

ar vysu sātu, ar vysu montu, kab jei byutu iz tuos vītys, kur

bjeja juo sāta, i ar vysu tū cjelu i ar uobelnijcom.
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Reitā cjelas kjēniņč ir vjeras, ka jau cjelš i sāta, vvss tja!

Nu, īt jis jau iz jū, gubjēt jū, a jis soka tai: „Pagaid, tjatjeit," —

īškūts iz sātu — «pazavārtu, kū tova mjeita dora!"

Nūīt iz sātu i vjeras tāvs, ka jed gul vīnā gultā ar sovu kava-

leru. Tūlaik tāvs* pajēmja jūs, izvjedja obi nu ustobvs i roz-

saudjēja smolkom druponom, a jam atdjevja, tam znūtam, pus kjē-

ņists sovvs.

Jis i šūdīņ tī dzeivoj ar kačeiti ir ar suņeiti, kuri jū ratovuoja

nu smierts.

13. A. 560. Skolnieks VI. Pilipjonoks, Asūnē.

Vac-vacūs godūs mjeita dzeivuodama dadzeivova sjau dālu,
i jei bije atškierta nu sovu radinīku, i juos nikas naīradjā. Jei

dzeivova ar dālu cytā molā, nalelā ustobjaņī. Puika, vuordā Puo-

vuls, padauga leluoks, muotja cīši prīcovuos. Jei staigova pelņī
i sadūmova tū naudu, kuru nūpelņeds, dūs dālam, lai jis pilsātā

nūpierkli kū nibeis. Tod lai tu puordūd, i tai jis moz pa mozoni

paliks boguots.

Pvrmū dīnu muotja īdjevja dālam pīcpadsmit kapeiku i pas-

cīje, lai īt z pilsātu i nūpierkļi kū nibeis, kab varātu otkon puor-
dūt. Dāls ar naudu laidjuos i īt z pilsātu. Pa ceļam jis sateik

buobu ar suneišim i jam vīne suņeits cīši patyka. Jis nūpierka jū
par pīcpadsmit kapeiku, atņasja da sātai i pasādvnova z cepļa.

Muotja, atguojusja da sātai, cīši lomova dālu, kam jis taidu nīku

nūpierka.

Ūtru reizi muotja īdevja jam divdesmit kapeiku i pascīje, kab

par itū naudu nūpierktu kū nibeis lobu, kab varātu puordūt. Puo-

vuls laidjuos iīt z pilsātu. Pa ceļam jis sateik buobu ar kakeišim.

Vīne kakeits jam otkon cīši patyka. Jis jū nūpierka, atņasja da

sātai i pasādynova z cepļa raizī ar suņeiti. Muotja, atguojusja da

sātai, vjēl cīši lomovuos z dāla, a jis nikuo nascīje.

Trešū reizi muotja īdevja dālam treisdesmlt kapeiku i pīscīje,
kab par itū naudu nūpierktu kū nibeis lobu. Puovuls ari laidjuos
i īt, a pa ceļam sateik buobu ar stuļgl [piena spainīti]. Dāls pa-

vaieova, kū jei nas, a buoba paruodīje —tī bije cyuška. Puovu-

lam cīši patyka tys skaistyis zvjēriņš, atf [jo, jeb] jis vjēl nikod

uabije taida redzējis. Jis nūpierka i itū tuorpu, aizbuozja aiz

krakla i atguoja da sātai. Tuorpu Puovuls ari palaidja z cepļa
ar suņeiti i kaki vinā vītā. Muotja atguojusja cīši lomovuos un

buoruos z dāla, ka jis otkon nūpierka taidu nīku. Suņeits suoka

rīt, kaķis naudjā a tuorps šņuocja.
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Vīnā rītā Puovuls, īdams uorā, atroda pi slīkšņa gradzvnu.
Jis gradzvnu maukalā na piersta z pierstu. Tja par reizi pasa-

ruodīje seši puiši i prasīje: „Kuo tjau vajaga?"

Puovuls sacīje: „As gribātum, kab pi manis bvutu taida pils,
kai pi kjēņaņa, i tik pot kolpu!"

„Labi!" pascīje puiši i otkon izgaisa.
Vokorā dāls ar muoti nūguoja guļāt, a reitā posamūduši, jī

nazvnova, kur atsarūnuos. Tja kolpv jūs mūdynoj i vysa kū

pīnas. Cik jis ni dzeivova ar muoti, aļi jam aizzagribjā pabrau-

kalāt pa pasauli. Jis puorsvīž gradzynu nu vīnys rūkys z ūtru,

pasaruoda tī poši seši puiši i vaicoj: „Kuo tjau vajaga?"

„Man vajaga zyrgu, kab as varātum braukt, kur gribātum."

Z reita pasamūdīs, Puovuls īraudzīje zam balkona zyrgus.

Jis i nūbraucja i dabrauc ja da nazkaidas pils. Tī dzeivova kjē-
ņaņŠ i jam cīši patyka kjēuaņa mjeita. Jis dūmova: „Kai tja byut
itū mjeitu pajīmt sjau par sīvu?"

Abrauc's da sātai, jis puorsvīdja otkon gradzynu un sacīje so-

vim sešim puišim: „As grybātum, kab maņ byutu taida lauka

[bods, pārdotava], kur byutu vysa kuo, kas tik var z pasaula

byut!"
Z reita pasamūdīs, jis īraudzīje lelu lauku, pylnu ar vysaidim

duorgumim. Puovuls tagad dzeivova ar sovu muoti, i jī bije cīši

boguoti. Dazynova kjēņaņš, ka juo valstī dzeivoj taids boguots

veirs, i sadūmova atbraukt pasavjārtīs. Tai kjēņaņš atbraucja,

īguoja laukā ar sovu mjeitu, cīši breinuojās i vaicoj Puovulam:

„Kur tu palyki taids boguots?"
Puovuls sacīje: „Tja vjēl nikuo. As varātum vysus tovus

soldatus apvilkt."

Kjēņaņa mjeita vys staigova pa lauku i lasīje vysaidys duor-

gys lītys. Kjēņaņš vaicova: „Cik vaidzjās par ituos momtys, ku-

rys pajāmja muna mjeita?"
Puovuls sacīje: „Maņ nikuo navajaga, as itū vysu atdūmu jai

kai duovonu. Ci atdūsi maņ sovu mjeitu par sīvu?"

Kjēņaņš sacīje: „Ka tu pataiseisi pi sovys pils taidu prūdu
[dīķi], ka pi mani[s], tod as tjau atdūšu sovu mjeitu."

Kjēņaņš ar mjeitu nūbraucja da sātai. Puovuls pasvīdja gra-

dzvnu i pascīje sovim sešim puišim: „Kab pi munas pils byutu
taids prūds, kai pi kjēņaņa, apleik byutu vysaidi kūki i pukis, kū-

kūs dzīduotu vysaidi putyny, prūdā byutu vysaidi zvjēri i zivs!"

Z reita pasamūdīs, Puovuls īraudzīje cīši lelu prūdu, apleik
bije vysaidi kūki, kur dzīdova vysaidi putyny, a prūdā maudovuos

zivs. Jis nūsyutīje da kjēņaņam ziņi, ka prūds jau gotovs; a kjē-

ņaņš mjeitys vjēl nagribjā atdūt i pascīje. kab Puovuls pataiseitu
nu kjēņaņa da Puovulam tyltu, i kab apleik byutu vysaidi kūki i
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kukus dzīduotu vvsaidi putyny. Puovuls pasvīdja sovu gra-

dzyuu i pascīje sešim puišim, kab byutu taids tylts.

Ūtrā dīnā tylts bije gotovs, Puovuls suytīja kjēnanam ziņu,

a kjēņaņš otkon pascīje, kab Puovuls pataiseitu pi kjēņaņa pils
baznīcu, kur muzyka poša skripkuotu [spēlētu]. Z reita bazņīca

bije gotova i bazņīcā reibjā vīn nu muzykas. Tagad kjēņaņš syu-

tīje taidu ziņi, lai Puovuls brauc lauluotūs.

Puovuls apsavalkuos, kai vajaga, aizjyudz zyrgus i brauc da

kjēņaņam. Tja jis sasalaulova i nūūlova [nosvinēja] lelys kuozys.

Puovuls dzeivova ar sovu jaunu sīvu nu raizis [no iesākuma]
lobi, jis jai paruodīje ari tū breineigū gradzynu i izstuostīje jai

vysu. Kjēņaņa mjeita, jaunuo sīva, cīši gribjā itū gradzynu nu

Puovula atjīmt, aļī jis jū cīši sorgova. Ogruok, kai jei vjēl nabije

sasatykusja ar Puovulu, jei bije īsamīlējusja nazkaidā kjēņaņa

dāļā i nabije juo aizmiersusja. Vīnu dīnu jei kai tī i nūruovja jam

nu piersta tū gradzynu. Puovuls. nikuo ļauna nadūmuodams, na-

jāmja nu sīvys gradzynu atpakaļ i nūguoja vokorā mīreigs gu-

lātu.

Z reita pīsacjēlīs, jis radz, ka tei poša ustobjaņa, kur jam i

ogruok bije, i juo muotja, tai kai i jis, gul zjamī z cysu. Juo sīvys

nabije, tei nūbāga ar vysu breineigū gradzynu. Muotja suoka lo-

muot dālu: „Kam tu atvjadi nazkaldu rogonu? Jei nūbāga i vysa

kū nūņasja ar sevi."

Puovulam ar muoti bije tagad cīši grvuti laiki. Jis sajāmja
šovus draugus: suņeiti, kakeiti i tuorpu, i guoja mjeklāt sovys na-

lobuos sīvys, kab nu juos kai nibeis atjīmt tū breineigū gradzynu.
Jis nūguoja pa pasauli, guoja, guoja — īguoja lelā mežā i tī visi

atsaguluos zam lela kūka. Sapynā Puovuls saradzjā, ka tī i tī

dzeivoj juo sīva, ika jam vajaga īt z tīni, kur īs suņeits. Tai sunc

jū davjedja da vīnys pils, kur dzeivova kjēņaņa mjeita. Jis nū-

ruovja jai gradzynu nu piersta, ali mjeita suoka klīgt i tja pīskra
daudz laužu. Tuorps, sunc i kaķis nadalaiž nivīna cylvāka da

Puovula, i jī navar jam nikuo padareit. Tai Puovuls izguo nu

piļs ar breineigū gradzynu i ar visim sovim draugim.

Guo i guo i daguoja da jiuru, kū bije pataisējusja Puovula

sīva. Sunc sacīje, lai sjēžuos jam z mugorys, jis vysus puorņass

par jiurys. Kaidu gobolu jī pamuovja, Puovuls pamanīje, ka jam

nav breineiguo gradzyna. Jī grīzjuos atpakaļ mjekļāt gradzyna,

aļi kur jū atrass? It jī visi ap jiurys i daīt da vīnys ustobjaņis, kur

bije pīgyuts cīši daudz zyvu. Kaķis nūzoga viniu zivi, suoka jū
daleit i zornuos atroda tū breineigū gradzynu, kū zivs bije apre-

jusja. Tagad visi palyka taidi prīceigi. Puovuls pasvīž gradzynu

nu vīnys rūkys z ūtrys. Pasaruodīje tī posi seši puiši i vaicoj:

„Kuo tjau vajaga?"
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Puovuls soka: „Kab maņ byutu zyrgi da sātai nūbraukt!"

Tja par raizi bije kareta ar zyrgim, Puovuls sasāda ar visim

sovim draugim i brauc da muotjai. Muotja bije cīši prīceiga, ka

juos dāls atbraucja ar taidim lobim zyrgim. Puovuls p.uorsvīdja
otkon gradzynu nu vīnys rūkys z ūtrys i pasaruodīje tī poši seši

puiši. Puovuls pasacīje: „Kab maņ byutu otkon vacuo pils i vyss,

kas bije ogruok, kab as tī varātu dadzeivuot sovys vacuma dī-

nys!"
Tai ari nutyka un Puovuls dzeivova leimeigi.

Piezīme. Pasaka ir drusku saīsināta, atmetot kādus liekus sīku-

mus. P. Š.

14. A. 560. E. Pūce, Tukuma ap r. Bikstos LP. VII, 11, 24, 1, 2.

Muļķītis nopircis no sirma vīriņa papriekšu suni un kaķi,
tad trešā dienā groziņu pircis, kur bijis gredzens iekšā. Gre-

dzenu paberzējot dabūjis visu, ko vien vēlējies. Vēlāk muļķis
iemaldās velna pilī. Te velna meita piedāvājas viņu precēt, tā-

dēļ lai izkrāptu brīnuma gredzenu. Apprecas arī ar velna meitu.

Bet muļķis apmāna drīzumā, ka viņa sieva pa naktim dzīro,

plēzdamās ar velna jaunekļiem. Bet tas vēl tas mazākais, sieva

vēl slepeni paņem vīra gredzenu un vēlas, lai gredzens muļķi ie-

sloga jūras salas alā. Bet pirktais suns un kaķis iet muļķim vi-

sur līdz, pārpeld jūrai, atņem velna meitai (muļķa sievai) gre-

dzenu guļot, aiznes muļķim. Nu muļķis ar gredzenu izglābjas
no cietuma un pārmāca sievu. Tad no gredzena gadās pils —

pilī muļķītis (kad sieva to bija pielūgusies) dzīvo ar visu sievu

laimīgi.

15. A. 560. M. Starķ'is Lielvārdē, Brīvzemnieka kr.

LP. VI, 868 (130, 9).

Citām reizēm dzīvoja bagāts vīrs, tam bija daudz naudas.

Un viņam bija viens vienīgs dēls, liels tērmanis. Kad tēvs no-

mira, dēls gada laikā iztērēja gandrīz visu tēva mantojumu,
300 rubļu vien atlika.

Vienu dienu dēls paņēma simtu rubļu līdz un aizgāja pa mežu.

Tur viņš satika vienu vīru, kas čūsku nesa spailēs. Dēls atpirka
šo čūsku par 100 rubļiem, pārlika spailes koku pār plecu un nesa

čūsku uz māju. Bet uz vienu reizi čūska vaicāja: „Kur tu mani

nesīsi?"

Dēls atteica: „Uz māju!"
Nu čūska sacīja: „Nes labāk mani uz to pusi, uz kuru es ska-

tos, tad tu atradīsi lielu sudraba čūsku, tā ir mana māte. Ja tu
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mani mātei atdosi, tad viņa tev iedāvinās zelta gredzenu. Tam

gredzenam ir tāds spēks: tiklīdz uzmauc pirkstā, viss tūliņ ga-

dās, ko vien vēlas."

Dēls tā darīja un patiesi dabūja no sudraba čūskas apsolīto
gredzenu. Nu viņš pārgājamājā un vakarā uzmauca gredzenu
pirksta. Ka uzmauca pirkstā, pieci vīri klāt: ko gribot?

„Labi paēst gribu! Esmu izstaigājies!"
Tūliņ vīri atnesa ēdienus.

Bet nu tanīs dienās gadījās, ka svešs ķēniņš lauzās dēla ķē-
niņa zemē. Tad dēls palīdzēja savam ķēniņam un lika tiem pieci

vīriem ienaidnieku sakaut. Par to labumu ķēniņš viņam atdeva

savu meitu par sievu.

Bet vēlāk vienreiz dēls, ķēniņa znots, bija iedomājies ar sa-

viem pieci vīriem velnu nokaut, elli izārdīt. Labi. Un nu vīri

jau puselli bija izpostījuši un velna māti nokāvuši; te velns sle-

peni uzbruka dēlam, (ķēniņa znotam), nodūra to, atņēma gre-
dzena un aizsauca tos pieci vīrus projām, tie nedabūja elli pavi-
sam izpostīt.

Piezīme. Jelgavas apg. (Lindemanis uzr.) teikts, ka pirktā čūska ap-

tinusies ap kaklu un spiedusi tīri pircēju nost. Beidzot čūska teikusi: „Laid

mani vaļā. tad došu tev tādu riņķi: tiklīdz paberzēsi, tūliņ būs vīri klāt un

pastrādās vairāk nekā vesels kara spēks. L. P.

16. A. 560. A. Lerchis-Puška i tis Džūkstē. LP. 111, 74 (41).

Viens puisis pelnījis par gadu vienu dukātu. Gada beigās

viņš dukātu atdevis avotam. Tā to darījis trīs gadi no vietas.

Bet trešajā gadā avots atdevis visus trīs dukātus atpakaļ. Viņi

peldējuši pa virsu un spoži atspīdējuši saulē.

Puisis paņēmis dukātus un gājis pasaulē. Otrā dienā tas

saticis cilvēkus, kas nesuši suni slīcināt. Puisim iežēlojies suns,

viņš sadevis slīcinātajiem vienu dukātu un atpircis suni.

Trešā dienā saticis cilvēkus, kas nesuši kaķi slīcināt. Pui-

sim iežēlojies kaķis, viņš sadevis slīcinātājiem vienu dukātu un

atpircis kaķi.
Ceturtā dienā ieraudzījis siena pļāvējus, kas situši čūsku.

Puisis atdevis trešo dukātu par čūsku un neļāvis to nosist.

Nu gājis ar saviem trim lopiņiem bez naudas tālāk. Gājis,

gājis — cik ilgi ies? Sācis gribēties ēst. Bet čūska zinājusi pa-

domu; viņa ātri ielīdusi iznesusi puisim spožu akmentiņu

un sacījusi: „Es tikpat nevaru labi jums izložņāt līdz, cita vieni

paši tāļāk. Še tev puisīt tāds akmentiņš: ja iegribas ēst, pagriezi
to trīs reiz saujā — būs tūlīt pilna sauja naudas, ar ko pārtiku aiz-

maksāt."
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Labi. Čūska nu palikusi cerā un šie trīs aizsteigušies uz pil-
sētu paēst. legājuši pie viena pilsētnieka un prasījuši ēst. Pil-

sētnieks atbildējis: „Cik maksāsi, tad dabūsi?"

„Lai maksā ko maksādams. Dod tik mums labākos ēdienus

un dzērienus!"

Nu paēduši krietni, bet kad bijis jāmaksā, tad puisis tik pa-

grozījis saujā savu akmentiņu — tūlīt nauda vai cik. Bet pilsēt-

nieks pamanīdams puisim spožo naudas akmentiņu, izgājis uz

viltību. Viņš pierunājis puisi, lai paliekot pie viņa uz naktsguļu.

Puisis palicis. Bet naktī blēdis nozadzis puisim spožo akmen-

tiņu. No rīta puisis atkal prasījis ēst; pilsētnieks atbildējis: „Cik
maksāsi, tad dabūsi?"

„Lai maksā, ko maksādams. Dod tik šurp!"
Nu paēduši krietni, bet kad bijis jāmaksā, tad puisis pārbijies:

spožā akmentiņa nebijis vairs kabatā. Nu lūdzies pilsētnieku, lai

šoreiz apžēlojoties — neesot ko maksāt. Bet pilsētnieks sagrābis

puisi un iemetis to tumšā alā. Tur nu nabadziņš smacis trīs die-

nas un naktis. Bet suns ar kaķi pa to laiku nebijuši sapuvuši.
Tie uzoduši, ka spožais akmentiņš pilsētnieka nagos. Nu gudro-
juši, kā pilsētniekam piekļūt. Beidzot trešās dienas rītā pamanī-

juši, ka pilsētnieks, durvīs stāvēdams, spožo akmentiņu saujā val-

stījis. To redzēdams, suns brīkt! pielēcis klāt, pārkodis pilsēt-
niekam kāju un nogāzis to gar zemi. Kaķis atkal snapt! izkampis

akmentiņu no saujas un nu abi projām. Pilsētnieks ātri sasaucis

ļaudis, lai dzenoties abiem zvēriem pakaļ. Bet kamēr ļaudis sa-

skrējuši, šie abi jau ūdenim pāri. Tik viena nelaime! Par ūdeni

steigšus peldot, kaķim akmentiņš izšļucis no zobiem un nogrimis.
Nu bijuši atkal sprukās. Tomēr suns tik ātri neatlaidies. Viņš

gājis apakš ūdens, meklējis un meklējis. Pēc tāda brīža tam iz-

devies kaut ko spožu noķert. Domājis, ka akmentiņš, bet nekā,

bijusi spoža, spoža zivtiņa. Suns turējis zivtiņu cieti zobos un

nesis uz malu. Bet zivtiņa lūgusies: „Sunīt mīļais, sunīt labais,
laid mani vaļā! Esmu pati zivju ķēniņiene."

„Nu, ja esi zivju ķēniņiene, tad sasauc visas zivis un pavēli
musu akmentiņu uzmeklēt dziļumos."

Zivju ķēniņiene sasaukusi zivis. Tās sanākušas, ka lum vien,
un nu nesušas šādus akmentiņus, tādus akmentiņus; tik īstā ne-

bijis un nebijis. Beidzot iznākusi slaika zivtiņa. Ap asti tai bijusi
sudraba zālīte un mutē īstais akmentiņš. Zivju ķēniņeine nu sa-

cījusi: „r>Temiet tagad savu akmentiņu, un par pateicību, ka mani

palaidāt, še arī sudraba zālīte. Ar šo zālīti varat visas durvju
durvis atslēgt."

To dzirdēdami, abi draugi vairs nekavējušies. Suns pakampis
akmentiņu, kaķis zālīti un tad steigušies uz alu pie puiša. Acu-

mirklī kaķis atslēdzis alas durvis un izlaidis puisi laukā.
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Nu visi trīs pilni prieka aizgājuši uz citu pusi, uzcēluši ma-

zas mājiņas uu dzīvojuši laimīgi. Naudas tiem nekad netrūcis,

jo akmentiņš apgādājis, cik vien vajadzējis.

17. A. 560 H. Skuj m š, And r s Ziemelis, no 47 g. veca K. Ade r-

nieka, Aumeisteros.

Buram bīš vienc vienīgs dēls. Būris palicis slims un taisī-

jies uz miršanu. Nu viņš sacīš savam dēlam, lei aizeitot uz mežti

un lei nocērtot krusta koku, bet ja kāds šo saucot palīgā, ta lei

neejot. Dēls aizgāš uz mežu un jau izmeklēs labu krusta koku

un gribēš sākt cirst, ka uzreiz dzirdēš, ka vienc tā vie kliedzot:

„Vai, lautīni, nākat palīgā! Vai, ļautiņi, nākat palīgā!"

Bura dēls klausījies, ko klausījies uti domāš, vai iet, vai ne-

iet. Pēdīgi nu šis ar ne varēš nociesties un gāš uz to pusi, kur

tas kliedzis. Šis nu piegāš un redzēs, ka vienc ķēnīna dēls bīš

uzminis milzīgai čūskai uz galvas, iedūris šai ar zobiņu, bet čūska

vē bīsi stipra un taisīsies ķēnīna dēlu aprīt, tāpē nu ķēnīna dēls

kliedzis pēc palīga. Nu bura dēls piegāš klā un ar ciri nocirtis

čūskai galvu. Ka nu ķēnīna dēls ticis no čūskas vaļā, ta nezinās*

vie, kā bura dēlam pateikties un aicināš šo līdza pie sava tēva,

ķēnīna, un sacīš, ka ķēnīc šim došot visu, ko vie šis gribēšot, par

to, ka šis šā dzīvību izglābis. Bet lei bura dēls naudas un man-

tas neņemot, lei prasot no ķēnīna mazu spieģelīti. Ķēnīc gan

tā spiegelīša negribēšot dot, bet lei neatlaižoties, ta pēdīgi do-

šot ar. Bura dēls nu domāš, kam nu šim spieģelīc, dau labāki

būtu nauda un manta, bet ka ķēnīna dēls tā gribēš, lei šis ņemot

spieģelīti, ta bura dēls ar nospriedis, ka tā vie būšot jādarot un

ķēnīna dēls jau jāklausot.
Nu abi gāši uz ķēnīna pili. Ķēnīna dēls izstāstīs pašam ķē-

niņam, ka bura dēls šo izglābis no čūskas un ķēnīc nu prasīš bura

dēlam, kādu algu šis gribot. Bura dēls prasīš, lei dodot šim mazo

spieģelīti, citādas algas šim nevaigot. No iesākuma gan ķēnīc

negribēs bura dēlam spieģelīša dot, bet ka šis citas algas ne-

ņēmis, ta ķēnīc pēdīgi iedevis ar bura dēlam spieģelīti.

Nu bura dēls gāš uz mežu, nocirtis krusta koku un gāš uz

māju. Bet kā par brīnumu tēvs vais nebīš slims, bet skrēš ar

rungu šim pretī un vais nelaidis mājā iekšā, ka šis nedarīš tā,

kā šis (burvis) vēlēs. Nu. nekā, bura dēls paņēmis savu plinti
un gāš pasaulē, jā jau šā tēvs nelaiž vais mājā, lei nelaiž, ko ta

te nu vais darīs.

Bura dēls gāš, gāš un nācis jau vdkars klā un šim gribējies

skaudīgi ēst, bet ko ēst nebīš nekā, arī ko šaut ar' nekas nega-

dījies. Nu bura dēls domāš, ko lei nu iesāk? Kamē šis tā do-
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ināš, tikmē pamanīs, ka uz šā pusi nāk kaķis. Nu bura dēls jau

pielicis plinti pie vaiga un gribēš šaut, bet kaķis sācis lūgties:

„Nešau, gan es tev grūtā brīdī palīdzēšu!"
Nu bura dēls apdomājies un nešāvis ar. Bet kaķis nācis klā

un solījies bura dēlam nākt līdza. Nu bura dēls sacīš: „Man pa-

šam nav ko ēst, ko ta es tev vē došu?"

Nu, iztikšot, kā jau redzēšot. Un kaķis gāš bura dēlam līdza.

Nu abi gāši, gāši un bura dēls uzreiz pamanīš vāveri. Šis nu tūlī

plinti pie vaiga un šaus tik vāveri no. Bet šī sacīsi: „Nešau, gan

es tev grūtā brīdē palīdzēšu!"

Bura dēls apdomājies un nešāvis ar. Bet vāvere taisīsies

bura dēlam līdza. Nu šis sacīš uz vāveres: „Man jau pašam nav

ko ēst, ko ta es vē tev došu!"

Nekas, gan jau iztikšot, kā redzēšot. Un vāvere nākusi bura

dēlam līdza. Nu visi trīs gāši, gāši un pēdīgi piegāši pie jūras.

Necik tālu jūrā bīsi viena sala un bura dēls domāš: „Labi būtu,
ka pāri uz salu tiktu! Bet kas to dos?"

Bet nu visiem trīsiem tā sācis gribēties ēst, ka vais nekur

dēties. Kaķis sācis neganti ņaudēt, vāvere spurkšusi un šķau-
dīsi un nekāda, gala vais. Bet bura dēls pārskaities un kliedzis

uz abiem: ~Jā neturēsit mutes cie, uz vietas abus nošaušu!"

Nu šie ar sabīsies un palikuši rāmi. Bet bura dēls izvilcis

no ķešas mazo spieģelīti un nodomāš tā: Pag', paskatīšoties, kāds

šis nu tagad izskatoties, no bada izmērēš. Nu bura dēls paska-

tījies ar, bet spieģelītis tūlī nosvīdis. Bura dēls noslaucīs spie-
ģelīti piedurknē un paskatījies akai, bet spieģelītis nosvīdis akai.

Nu bura dēls noslaucīš šo akai un paskatījies, bet spieģelīts akai

nosvīdis un bura dēls akai noslaucīš. Bet kā šis trešo reizi spie-
ģelīti noslaucīš, tā uzreiz pieskrēši div puikas un prasīši bura

dēlam: „Ķēnf, ko vēlies?"

Bura dēls brīnējies, kas šis tāds par ķēnīnu esot un kur šie

tādi gadīsies. Jā, šie esot tā spieģēlīša kalpi un varot izdarīt visu,

ko vie šis vēlēšot. Nu bura dēls prasīš: „Kā, vai ta jūs man

ēdienu ar varat atnest?"

Jā, varot gan un tas bīš vienc redzējienc, ka ēdienc bīš klā

un galds piekrāmēts kaudžu kaudzēm. Nu visi trīs ņēmušies,
ēzdami un ka bīši paēduši, ta bura dēls vēlēš, lai puikas nesot

galdīnu prom. Nu visi trīs likušies uz sāniem un nogulēsies.
Ka cēlušies augšā, ta bura dēls domāš pats pie sevis: „Labi

būtu, ka tiktu uz to salu pāri. Bet kā lai tiek? Nu, pasaukšu pui-

kas, jāču tie zinās, kā pāri tikt."

Kā ta, bura dēls akai atsaucis puikas un prasīš šiem, kā va-

rot pāri uz to salu tikt. Puikas sacīši, ka šie uztaisīšot tiltu. Nu,
lai ta taisot. Un tas bīš akai vienc redzējienc, ka tilts jau ga-

tavs un spē tik pāri iet.
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Nu visi trīs gāši pāri uz salu. Par ēdienu šiem vais nebīš

daļas, to jau puikas piegādāši un visi trīs slaistīšies pa jūrmalu.

Uz tās salas bīsi ķēnīna pils un ķēnīnam bīsi varēn smuka

meita. Bura dēlam iepatikusies ķēnīna meita. Bet vai nu šī ar

tādu nabagu ielaidīsies, kā bura dēls? Nu bura dēls visādi iz-

domājies un pēdīgi atsaucis akai abus puikas un prasīš šiem, vai

šie nevarot šim uztaisīt, te jūras malā, pili, bet smuku un taisni

ķēnīna pilij pretī. Puikas sacīsi, ka varot gan un pa trīs dienām

pils būšot gatava.
Kā ta, pa trīs dienām pils bīsi gatava un bura dēls ar Kaki

un vāveri aizgāši uz jauno pili dzīvāt. Bet velti, ķēnīna meita,

kā neielaidusies, tā neielaidusies ar bura dēlu, un šis domāš, do-

māš, kā šo dabūt.

Nu šis tikmē domāš, domāš, kamē izdomāš un atsaucis akai

abus puikas un vēlēš šiem, lei nākošo nakti atnesot ķēnīna meitu

šur un ieliekot tur tai istaba.

Ka nu no rīta bura dēls cēlies augša, ta piegāš pie tās ista-

bas, kur šis vēlēš ķēnīna meitu atnest un palūrējies pa šķirbu.
Kā ta, šī gulēsi gultā. Nu bura dēls palicis pie šķirbas lūrēties

un gaidīš, ko šī ta darīs, ka pamodīsies svešā istabā. Ka ķēnīna
meita pamodusies, ta nesapratusi, kur šī tagad ir, acis vie no

brīnumiem plātīsi. Šī domāsi, ka sapinis vie redz un nodomāsi —

iegriezīšot ar nazi sev pirstā, ja asinis tecēšot, ta ticēšot, ka

neesot vis sapinis. Nu ķēnīna meita iegriezusi ar un tecēšas asinis

un šī nu ticēsi, ka ritīgi vie esot. Nu jau bura dēls ar gāš pie šās

iekšā un abi palikuši pa draugam. Bet nu ķēnīna meita sacīsi

bura dēlam, lei atsaucot šās ambu ar' un bez tās šī nekā nevarot

iztikt. Nu, nākošā naktī bura dēls licis puikām, lei atnesot ķē-
nīna meitas ambu ar.

Ka nu no rīta bura dēls cēlies augšā, ta akai pielīdis pie duru

šķirbas skatīties, ko šās abas darot. Nu abas spriedušas, kur

gan šis (burva dēls) ņemot tādu spēku. Izgūdrēšās šā un tā un

pēdīgi amba sacīsi ķēnīna meitai: „Tu uzprasi šim pašam!"
Kā ta, kā vie laura dēls nācis pie ķēnīna meitas, tā šī tūlī

prasīsi: „Saki, kur tu tādu spēku ņem?"
Nu bura dēls grozījies šā un tā un nekā nesacīs. Bet ķēnīna

meita tikmē nolikusies mierā, kamē šim bīš jāsaka, ka šim tas
spēks esot lakatiņā, ka to uz jūras perot. Nu ķēnīna meita likusies
mierā.

_

Pēc tāda laika bura dēls aizgāš ar kaķi un vāveri uz jakti un

tīšām atstāš lakatiņu mājā. Bet ka nu šis nācis apakaļ, ta no krū-
miem noskatījies, ka nu jūras malā ķēnīna meita ar ambu ņēmās

un ka negudras per lakatīnu pa ūdeni.

Bet kā ķēnīna meita nākusi mājā, tā akai tūlī prasīsi bura
dēlam, kur šim tas spēks esot. Nu bura dēls sacīš, ka šim tas
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spēks stāvot garos zābakos, ka ar šiem pa jūru brienat. Un bura

dēls tīšām novillicis zābakus no kājas un atstās priekšiņā, jo viņč
jau zināš, ka šās tā kā tā provēs. Kā ta, šās paņēmušas ar' bura

dēla zābakus un nu amba bradāsi kā negudra pa jūru un tā kā

tā nekā nesabradāsi. Bet kā ķēnīna meita nākusi mājā, tā akai

tūlī prasīsi bura dēlam, kur šim tas spēks esot. Nu bura dēls šā

tā grozījies un nesacīš, bet ķēnīna meita šim tikmē nelikusi

miera, kamē bura dēls izstāstīš, ka spieģelītī esot tas spēks.
Nu pagāš akai labs laiks un reiz akai bura dēls ar kaķi un

vāveri aizgāš uz jakti. Bet kā par postu spieģelīti aizmirsis

mājā. Nu ķēnīna meita ar ambu uzgāšas spieģelīti un likušas

bura dēla pili aizcelt uz sauszemi. Ka nācis bura dēls mājā, ta

no pils vais nebīš ne vēsts.

Šis nu gūdrēš un bēdājies, ko lei iesākot. Bet nu kaķis ar

vāveri nākuši palīgā un kaķis sacīš, ka šis lūkāšot dabūt spie-

ģelīti apakaļ. Nu bura dēls pārskaities uz kaķa un vāveres, ka

šie šim nekā nedarot un tikdau ar nevarot, kā spieģēlīša pavaktēt.
Ja šie vie spieģēlīša rokā nedabūšot, ta lei vais nerādoties šim

acīs.

Nu kaķis tūlī sviedis sev vāveri pār muguru un pārpeldēš
ar visu pār jūru un aizgāš uz bura dēla pili, kur tagad ķēnīna meita

ar ambu dzīvāšas. Šie nu izložņāši visu pili, malu malīnas, bet

nedabūši spieģēlīša rokā. Ko nu? Nu abi sprieduši, ko lei darot.

Bet te uzreiz kaķis pamanīš pašu žurku ķēniņu un skrapt, šo cie

un vais nelaiž vaļā. Žurku ķēnīc lūdzies, lei laižot šo vaļā. Bet

kaķis nelaidis un sacīš: „Ja tu man atdosi bura dēla spieģelīti,

ta es tevi laidīšu vaļā.''
Nu žurku ķēnīc sacīš: „Man tak viņa nav."

„Es jau zinu, ka tev nav," sacīš kaķis pretī, „bet viņč ir ķē-
nīna meitai vai ambai un liec savām žurkām, lei viņas dabū

rokā."

Nu žurku ķēnīc sasaucis sisas savas žurkas un licis šām, lei

meklējot spieģelīti rokā. Nu žurkas visas tūlī prom un meklēšas

spieģelīti rokā, bet kaķis turēš savos nagos žurku ķēnīnu, ka šis

ne nadzīna nevarēš pakustināt. Pēc kāda laicīna akai visas žur-

kas sanākušas atpakaļ, bet nevienai nebīš spieģēlīša. Nu žurku

ķēnīc skaitīš, vai visas žurkas esot. Skaitīš, skaitīš un saskaitīš,
ka vienas žurkas nav. Nu žurku ķēnīc trieeis akai žurkas, lei

meklējot to vienu rokā, jāču šai būšot spieģelīts. Nu žurkas akai

aizskrēšas un drīz vie ar atstiepušas to žurku, kuras nebīš un tā

ar bīsi atradusi bura dēla spieģelīti ambai bizē iepītu. Žurka

nograuzusi ambai bizi, paņēmusi spieģelīti un sākusi ar šo spēlē-
ties un spēlēsies labu laiku. Nu par tādu nolaidību žurku ķēnīc

pārskaities un izpļaukās to vainīgo žurku un tūlī atdevis spieģe-
līti kaķam. Kaķis iekodis spieģelīti zobos un steidzies prom. Pie
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jūras malas viņč akai pārsviedis vāveri sev pār muguru un pel-
dēs pāri. Bet ap pašu vidu uzreiz vāverei diezi kas iešāvies prātā
un šī prasīsi kaķam: „Vai dabūji gan!"

„Dabūju gan!" Bet kā kaķis taisīš muti vaļā, tā spieģejīc
šim no zobiem laukā un jūrā iekšā. Ko nu? Kaķis skaudīgi pār-

skaities uz vāveres uu tūlī peldēš apakaļ. Kā nu šis ticis malā,
tā ņēmis vāveri krietni izplaukāš. Nu kaķis bēdīgs staigāš gar

jūru un gūdrēš, kā lei dabūjot spieģelīti rokā. Šis nu gāš, gāš un

uzreiz pamanīš, ka pie akmlna gul uu sildās saulē lielc asaris.

Šis krāpt! asari cie un nu vais nelaiž vaļā. Asaris lūdzies, lei

laižot šo vaļā, jo šis esot pats asaru ķēnīc. Bet kaķis nelaidis un

sacīš asaru ķēnīnam, lei gādājot spieģelīti rokā, ta šis laidīšot

šo vaļā. Nu asaru ķēnīc sasaucis visus savus asarus un Kiois šiem

meklēt spieģelīti rokā. Nu asari izskrēšies pa malu malām un

akai atnākuši apakaļ, bet nevienam spieģēlīša nebīš. Nu asaru

ķēnīc sācis skaitīt, vai visi esot. Skaitīš, skaitīš uni saskaitīš vienu

mazāk. Nu grūdis akai visus asarus, lei ietot to asari meklēt

rokā. Nu asari aizskrējuši ar un atraduši to vienu asari jūras
vidū un šis spēlējies ar bura dēla spieģelīti. Nu asari šo tūlī rā-

vuši pie asaru ķēnīna. Asaru ķēnīc to asari labi izplaukāš un

atdevis spieģelīti kaķam.

Nu kaķis akai sviedis vāveri sev pār muguru un abi peldēši

pār jūru. Ka uu bura dēls akai dabūš savu spieģelīti rokā, ta licis

tūlī savu pili atcelt apakaļ ar visu ķēnīna meitu un ambu.

Nākamā naktī jau bura dēla -pils bīsi akai vecā vietā. Nu

bura dēls glabāš savu spieģelīti labi un vais nelaidis no nagiem
laukā. Drīz vie bura dēls ar ķēnīna meitu nodzēruši kāzas un

dzīvāši laimīgi.

18. A. 560. 302. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.

LP. 11, 68 (36).

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu

dienu tēvs iesauc dēlus iekšā un saka tā: „Vai dzirdat? Ko visi

lai mājā sadarām, vai kāds negribētu no jums pasaulē laimi

meklēt?"

Labi, vecākais ies. Tēvs izvada vecāko uz ceļa un novel

labas sekmes. Bet cik tālu vecākajam sekmējas, to tūlīt redzē-

sim. Pirmo dienu tas izjājas labi, otru dienu arī nekas nekaiš,
bet trešo dienu par nelaimi gadās krustceļš ar šādu uzrakstu:

ja pa pirmo ceļu jāj, tad zirgam iet labi; ja pa otru ceļu jāj, tad

pašam iet labi; ja pa trešo ceļu jāj, tad abiem iet labi. To redzē-

dams, vecākais domā: „Sazin tevi, kurš nu ir pirmais, kurš tre-

šais ceļš, jāšu labāk atpakaļ."
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Nu jās viduvējs dēls. Bet a/izjājis līdz krustceļam, tas tāpat
domā: „Sazin tevi, kurš nu ir pirmais, kurš trešais ceļš, jāšu
labāk atpakaļ."

Beidzot jās muļķītis. Tas aizjāj līdz krustceļam, pārdomā

un tad saka tā: „Pa labo roku mūžam iet labi! Tad ņu skaidra

lieta, ka tam ceļam, pa kuru jājējam un zirgam Ikbi iet, vajaga
būt pa labo roku. Jāšu pa labo roku, pa trešo ceļu."

Viņš aizjāj. Gabaliņu jājis, tas pasit acis uz zemi un ierauga

vecu, saplīsušu naudas zutni.

„Lai, lai!" muļķītis iesaucas, „vecs nu gan esi, bet var jau

pacelt. Ja nopelnīšu naudu, būs taču kur ielikt."

Viņš nolec no zirga uu paņem. Bet vecā zutne sakaltusi kar-

stajā saulē slimāk par čamariņu. Tomēr sakaltušām lietām lēti

līdzams; krietni saburzi saujā — labs. Bet līdz ko muļķītis zutni

paberzē, te brīnumi bez gala: acumirklī trīs rūķīši klāt, uzprasī-
dami muļķītim, ko šis gribot, ko pavēlot?

„Ko gribu? Naudu gribu! Kuru zutni gan tukšu gar vē-

deru jož? Otrkārt, kas gan mani par velti uz ceļa ēdinās? Badā

jau nemiršu, tādēļ pilnu zutni naudas šurp!"
Viens divi — rūķīši ar naudu klāt. Ko muļķītis vēl pavēlot?

„Ko pavēlu? Pavēlu pie tāda kunga man ceļu parādīt, kur

cilvēks nevien labu maizi nopelna, bet arī labu naudas artavu."

„Labi, labi, jāj tik pa šo ceļu. Trīs dienas jājušam, gadīsies

krustceļš. Krustceļā nogriezies pa labu roku, tad notilesi, kur
vēlies."

Muļķītis tā dara. Un re, trešajā dienā, saulītei rietot, tas sa-

sniedz varenu ķēniņa pili. Viņš salīgst teitan kalpot. Bet nu bija
ķēniņam daiļa meita, vienīgs bērns. Ķēniņa meitai muļķītis loti
patīk; tomēr kā nu pie tāda tant? Tēvs nelaidīs. Muļķītim ķē-

niņa_ meita arī patiktu; tomēr, kā pie tādas tikt? Ķēniņš viņu

drīzāk pie nelabā aizdzīs, ne meitu dos. Tā tas kādu laiku pa-
liek. Te uz reizi muļķītim ienāk labas domas galvā. Viņš pa-
burzi zutni, atsauc rūķīšus un pavēl ķēniņa meitu pie sevis at-

nest. Acumirklī rūķīši ar ķēniņa meitu klāt.

„Klausies, meitiņ!" muļķītis saka, „kā būtu, ja tu man par

līgaviņu solītos? Es zinu gan, ka tēvs tevi nelaidīs, bet vecajam

vajadzētu apdomāt. Ne viņš ar mani mūžu dzīvos; tu jau tā būsi.

Ko viņš taču tur daudz varētu stīvēties?"

„Labi, labi, puisīt!" ķēniņa (meita atbild. „raudzīsim tēvu

pierunāt. Še tev mans gredzens par zīmi, varbūt ka veiksies.

Bet nu man jāsteidzas atpakaļ, lai tēvs nemeklētu."

«Steidzies, steidzies, meitiņ, bet iekams aizej, man arī kāda

zīme tev jādod. Vadzi, ņem šo pašu zutni; tik ievēro: daudz tu

gar viņu neburzījies, citādi ja paberzēsi, atskries trīs rūķīši un

prasīs darbu."
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Ķēniņa meita nu gan domā klusu, nemanot pāriet, bet kas to

dos? Ķēniņš tomēr pamanījis, ka šī pie muļķīša bijusi. Nu bija

uguns pie pakulām.

„Kur tu vazājies? Kur tu biji? Ak ta! Gar puišiem tīties!

Kas tas par zutni? Kur to ņēmi?"

„Tēt mīļais, tēt labais! ar to zutni nevar daudz jokoties: ja
mazuliet paberzē — tūlīt rūķīši klāt!"

„Dod tūlīt šurp, gribu redzēt!"

Neko darīt — jādod. Ķēniņš paburzi — rūķīši klāt. Ko gri-

bot, ko pavēlot?

„Pavēlu muļķīti uz jūru aiznest un tādā tornī ietaisīt, kam

ne durvju, ne logu."
Acumirklī koka tornis gatavs, muļķītis ieslodzīts. Ķēniņa

meita gan raud, gan raud — neko darīt.

Muļķītis nu bija lielās bēdās. Tomēr, ja tik bēdās nezaudē

galvas, netrūkst apdoma, tad jau ir krupim nekā nepadarīsi. Tā-

pat tas bija ar muļķīti. Viņš izdomājās šā, izdomājās tā, beidzot

tas izrauj savu naželi un sāk tik torņa sienas robīt. Roba, roba,
vai re, trešajā dienā gadījies jau tāds caurumtiņš, ka mazo pirk-

stiņu izbāzt. Nu roba vēl trīs dienas — jau galva izlien. Beidzot

devītajā dienā muļķītim lūciņš lielu lielais gatavs. Tagad tas no-

vij no palagiem un apsegām virvi un nolaižas līdz pašam ūde-

nim. Bet tikpat, kur taču nu skriesi? Te par laimi otrā rītā,

saulītei lēcot, zvejnieki brauc savās laivās tīklus saņemt. Muļķī-

tis, to redzēdams, sauc nelabā balsī, lai jel par viņu apžēlojoties.

Zvejnieki labi ļaudis, mīkstām sirdiim, tie izceļ muļķīti uz krasta.

Lai gan šī zeme muļķītim bija sveša, nepazīstama, tad tomēr labi

diezgan, kad tik uz sausuma.

_„Tikpat," muļķītis domā, „ko te jūras smiltis ilgi mīņāt? lešu

labāk mežā kādu ogu paraudzīt."
leiet mežā — nu tu brīnumi! kas tad tur tā ķīvējas? Pa-

liec vienu krūmu, pašķir otru krūmu, pieiet klāt, četri draugi:

lacis, suns, putns un skudra ecējās gar (laupījumu.

„Vai tā godīgiem ļaudīm pieklājas ēsties?" muļķītis uzsauc.

„Jā," draugi atbild, „ko tad darīt, ja nav neviena, kas lau-

pījumu izdala?"

„Nu tu brīnums, tā maza lieta, dod tik man šurp!"

Muļķītis nu sāk dalīt. Lācim iedod lielos kaulus, sunim kā-

jas, putnam mīkstumus un skudrai galvas kausu, kur slapjā laikā

patverties.
Četriem draugiem tas bija īsti pa prātam. Viņi apēd katrs

savu daļu un tad saka: JPuisīt, par tik taisnu izdalījumu gribam
tev atmaksāt. Klausies, ja tev kādureiz mūžā ievajadzētos palikt

par lāci, tad iesaucies tik: „Lācīt šurp!" un tūlīt paliksi par lāci.

Ja tev ievajadzētos par suni palikt, tad iesaucies: „Sunīti, šurp!"
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tūlīt paliksi par suni. Ja tev ievajadzētos par putnu palikt, tad

iesaucies: «Putniņ, šurp!" tūlīt paliksi par putnu. Ja tev ievaja-
dzētos par skudru palikt, tad iesaucies: ~Skudriņ, šurp!" tūlīt pa-

liksi par skudru."

Ar to muļķītim pietika. Viņš tūlīt iesaucās: „Suiiīti, šurp!"

un pārvērtās par sunīti. Sunītis aiztek līdz jūrmalai un iesau-

cas: „Putniņ, šurp!" Sunītis acumirklī paliek par putniņu, pār-

laižas jūrai pāri, aizlaižas pie līgavas, ķēniņa meitas, loga un dzied

un dzied tik jauki, ka līgavai jāatver gribot negribot logs. Līdz

ko logs atvērts, putniņš ielaižas pie līgavas un paliek par cilvēku,
izstāstīdams visu, ko piedzīvojis, kā izglābies, kā atlaidies. Ķē-

niņa meita, to dzirdēdama, tik priecīga, tik priecīga. Tomēr jauno

laužu prieki bija īsi. Kāds sasodīts ķēniņa sulainis noklausās aiz

durvim un pasaka ķēniņam, ka muļķītis par putniņu pārlaidies.

Ķēniņš aiz dusmām zils, sasauc ļaudis un liek putniņu noķert, pats
vēl palīdzēdams. Nu bija muļķītim laiks savu spēku rādīt. Viņš
iesaucās: „Lācīti, šurp!" un tad ņem visus pa kārtai apstrādāt.
Beidzot lācis sagrābj pašu ķēniņu un noprasa īsi: „Vai dosi muļ-

ķītim savu meitu, jeb ne?"

„Došu, došu, laid tik mani dzīvu vaļā!"

Labi. Lācītis nu paliek par muļķīti un uzstāj, lai rītu darina

tūlīt kāzas. Neko darīt — ķēniņam jātaisās uz kāzām.

Tomēr līdz ko kāzas nodzertas, ķēniņam jauni niķi galvā:

viņš sametas ar velnu uz vienu roku un piesaka, lai raugot muļ-
ķīti, viņa znotu, nogalināt. Velnam tādas lietas tikpat kā sviests

uz maizi. Nepaiet gandrīz nevienas dienas, kur ķēniņa znotam

nebūtu ar velnu ķibeles. Beidzot tas nevar vairs izturēt; viņš
saka savai sievai: „Vai dzirdi, ja šodien velns atkal atkulas, tad

izliecies labi valodaima un raugi viņam izkrāpt, kur tas

savu spēku noglabājis. Es ienesīšu trīs kociņus istabā un pa-

slēpšos aiz tiem par skudru, lai jūsu sarunā noklausītos."

Labi. Dienas vidus laikā velns klāt. Kur vīrs esot?

„Nav šodien mājā."

Velns tā kā neticētu, neticētu, bet neviena neredz, taču jātic.

Ķēniņa meita nu uzsāk šādas valodas, tādas, lai izkrāptu velnam

spēku, bet nekā. Beidzot tā saka: „Vai dzirdi, man teikts, ka tu

savu spēku azotē nēsājot. Vai tas tiesa? Un ja kāds tavu spēku
no azotes izzogot, tad tavs spēks esot pagalam. Ko? Vai tā

ir?"

„Nē, nē!" velns atbild, „mans spēks nav vis azotē, bet kau-

los. Un manus spēkus, manus kaulus var tikai lācis satriekt, cits

neviens."

„Lācīti, šurp!" skudra kaktā uzsauc. Skudra acumirklī pa-

liek par lāci un noplēš velnu.
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„Vai es neteicu, ka mums izdosies," muļķītis vēlāk saka sa-

vai sievai. „Bet vēl mums ir viena Meta. lelīdīšu par skudru pie

tava tēva um paņemšu savu naudas zutni. Tā man pašam pie-

der, kādēļ viņam atdot?"

Tā notiek. Tagad muļķītis paņem savu sievu, aiziet pie sava

tēva, izsaka tam, ko piedzīvojis, kā apprecējies un tad, zutni pa-

berzējis, saka tā uz rūķīšiem: „Kaut man būtu skaista pils un

tikdaudz naudas, kā visu mūžu iztikt."

Tā notiek. Rūķīši pazūd un muļķītis ar savu līgaviņu dzīvo

laimīgi.

19. A. 560. 566. A. Lācis Oktē. LP. VII, 11, 24, 1, 1.

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Divi gu-

drie brāļi aiziet laimi meklēt — muļķītis arī iet. Gudrie uzgāja
lielu klajumu, kur zelta puķes auga, saplūca zelta puķu pa pilnam,

palika bagāti un griezās atpakaļ uz mājām.

Muļķītis turpretim gāja, gāja — iegāja biezā mežā un no-

kusis, noguris, apgulās biezumā. Viņam tā gribējās ēst, tā gri-

bējās ēst, ka nekur šauties. Te — kur gadījies, kur ne — čāpo

lācis, izņem no doba ozola stumbra galda drānu, skaistu galda

drānu, paklāj turpat zemē. Kā paklāj, gadās visvisādi gardumi:

ēdieni, dzērieni, gardi baudāmi, vēl gardāki dzerami. Lācis paēd,

nodzeras., atliek galda drānu dobumā atpakaļ luU aiziet. Bet

muļķis nebūs vis muļķis — līdz lācis projām, viņš lai rīkosies ar

gaida drānu: izklāj. Jā, tā tūliņ, tāpat kā lācim, ēdieni, dzērieni

klāt. Nu ēd netaupīdams, pilnas vakariņas. Beidzot gribētu

galda drānu noridēt, bet nemāk ēdienus, dzērienus aizsūtīt pro-

jām. Par laimi pašā tai brīdī piegādās jauneklis viens: lai liekot

gaMa drānu ar ēdieniem mierā, viņš labāki tai vietā atdošot aiz-

vācamu zelta vācelīti, mazu, mazu. apaļu, apaļu — tā esot tāda:

tur iemītot septiņi vīreļi; pagrabini vienreiz, pagrabini otrreiz,

atvāko vāciņu — vīreļi laukā un padarot visu, ko vien tikai lie-

kot. Labi — šim tāda lieta brīnttm pa prātam — samij. Bet

nu muļķītis vīrā — tūliņ pagrabina zelta vācelīti, atvāko
— sep-

tiņi vīreļi laukā, visi septiņi tik žigli, tik žigli, jādomā uguns

dzirksteles ķeramas. Ko likšot darīt?

„Aiznesiet jūs mani pie ķēniņa meitas uz precībām un gā-

dājiet, ka drīzumā kāzas."

Labi! Viss notiek: aiznes, bildina, apprecina — iet kā pa

laidienam. Bet drīz pēc kāzām, ķēniņa meitai muļķības galvā —

iedomājusies muļķīti, savu vīru, atstāt un pie viena ķēniņa dēla.

kas ar muļķīti vienā metā bija, labāki aiziet. Ko tāda dara? Pa-

ņēma slepeni muļķīša zelta vācelīti, pagrabina un liek septiņiem
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vīreļiem muļķīti aiznest uz tādu vietu, kur neviens cilvēks ne-

dzīvo. Bet laime, kur tu gadies! Muļķītis neviļot tai vietā atron

divējādas ābeles: no vienas ja ābolu ēd, tad ragi pierē, no otras,

ja ābolu ēd, tad ragi nost atkal.

„Ā!" viņš domā, „ar tiem āboliem savu sievu izdziedināšu!"

Viņš saplūc abējādus ābolus un iet un iet, kamēr pāriet at-

pakaļ maldīdamies pie sievas uz pili. Tur, par svešinieku izlik-

damies, viņš pārdod vienu raga ābolu sievai savai — tai tūliņ

rags pierē līdz griestiem. leskrien ķēniņš: kur esot ārstes, lai

dziedinot viņa meitu pie laika!

Muļķītis atteic: „Es, es esmu ārste un arī znots tev; ja mana

sieva nozvērinās otrreiz man tā vairs nedarīt, tad še uzēdām šis

ābols — būs ragi vējā." Šī tad apsolās lūgdamās, lai piedodot.

Muļķītis piedeva arī un izdziedināja.

20. A. 709.710. 560. N. Rancāns Rēzeknē.

Dzeivuoja mozā ustobiņā vāca vāca buobiua ar sovu dālu

Pīteri. Dzeivuoja jī lūti nabadzeigi, un dāls redz, ka pavysam

jau nu boda nuove kluot. Jis pamete muoti, aizguoja meklēt kur

navīn maizes, un īdams daguoja pi lela kolna. Redz, ka tymā
kolnā ola. ībuoze jis olā rūku, un uz rūkas izauga jam lēli nogi;
tad ībuoze ūtru rūku — ari izauga nogi. Nūsabreinuojīs leida olā,
un kū tuoluok leida, tū ola plotuoka taisējuos; tai tyka jis lektos

muojuos. Bet muojas beja tukšas, tik vīn uz golda beja div-

padsmit blūdu ar gaļu un divpadsmit kukuļu maizes. Jam gri-

bējuos ļūti ēst, un jis pējēmje apgrīze nu vīna kukuļa, paēde ar

gaļu, tad kuope uz cepļa un lykuos gulēt.

Par kaidu laiku saskrēja divpadsmit veiru, sāduos aiz golda

un suoka ēst. Vīns soka: „Nazkas munu galu apēde? Laikam

kaķis voi pele."
Bet te īrauga, ka maize grīzta ar nazi. „Na," soka, „ir te

kur navīn cvlvāks!"

Pīters atsasauc nu cepļa, ka jis tam vaineigs, ka jam gribē-

juos ēst un jis apēde — dorit, kū gribit. Jī lyka jam nūkuopt nu

cepļa un pavaicuoja, kai jis te tyka. Tad Pīters jīm vysu izstuo-

stīja. Tūlaik šī veiri pamete Pīteri pi sevis par virēji, īruodēja

vysu dorbu un lyka jam struoduot, a paši uz divpadsmit dīnom

otkon nūskrēja prūjom.

Pīters, beidzis dorbu, suoka staiguot pa vysu muoju. Vysūs

kambarūs beja gaišs, bet vīnā pavysam tymšs. Peteram gribe-

juos redzēt, kas tymā kambarī. Jis aizdedze divi sveces un guoja

vārtās; bet kai tik pataisēja tuo kambara durovas, sveces tyuleņ

apdzysa. Pīters tūlaik aizdedze treis sveces, bet taipat apdzysa;
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tai dedze leidz divpadsmit, un ar divpadsmit sveču īguoja kam-

barī. Kambarī stuovēja tik vīns nalels golds, un uz golda gulēja

skaists grazvns. Pīters apmauca pierastā šū grazdynu, un vā-

cvuuodams rūku un skateidamīs uz skaistuo gradzyna, nazkai

dasasyta ar gradzyntu pi golda. Tyuleņ atskrēja divpadsmit na-

idu cylvēceņu uu soka uz Pītera: „Kuo gribi?"

Pīters tai nūsabeida, ka uz reizes navarēja vuorda pasaceit,
tad vāluok sasagvva un soka: „Padarīt, ka es tyuleu byutu pi

muotes."

Naīspēja acu samīgt, jau Pīters beja sovā ustobeņā pi muo-

tes. Dasyta ar gradzynu pi golda un lyka atnest vysaidu ēdinu

dēj muotes — tyulen vyss beja izpildeits,

Par kaidu laiku kēninš meklēja, kas jam iztaiseitu taidas

muojas, kaidu nikur nav. Padzierda Pīters un tyulen aizguoja

uz ķēniņu un apsajēme iztaiseit taidas muojas par vīnu nakti. Ķē-

niņš gon napaticēja, ka par nakti byus muojas, un lūti nūsabrei-

nuoja, ka reitā īraudzēja muojas, kuruos zalts tik ar sudobru lai-

stījuos. Ķēniņš nu lelas prīcas apsūlēja Pīteram sovu meitu par

sīvu un īdeve lelu gobolu zemes.

Pīters tagad uz sovas zemes iztaisēja sev ar breineiga gra-

dzyna paleigu skaistas muojas un nūbrauce svuotūs [preciniekos]

uz ķēniņa meitu. Ķēniņa meita gon nagribēja īt pi Pītera
5

tad

llyka jam par nakti nūplaut un salaseit lelu gobolu kvīšu, samalt

un nu tū kvīšu izcept jai peirāgu. Pīters dasyta ar gradzynu pi

golda, atskrēja otkon divpadsmit cvlvēciņu un |is tū vysu lyka

jīm padareit. Tad reitā pats nūnese kēnina meitai syltu vēl pei-

rāgu. Ķēniņa meita pasavēre uz kvīšu teiruma, tur īraudzēja tik

ruguojus.
Bet vēl na gols. Ķēniņa meita lyka Pīteram, jo jis vysu ceļu

leidz bazneicai da reitam nūsadynuos ar augļu kūkim, un ka tī

kūki ap tū laiku, ka jī brauks uz bazneicu, suoktu zīdēt, bet ka

brauks atpakaļ nu bazneicas, byutu jau augli, tad jei izīs pi juo.
Kū dareit? Otkon Pīters ar sova breineiiga gradzyna palefgu pa-

taisēja, ka reitā jau pa tū ceļu auga kūki. Kad Pīters ar ķēniņa
meitu nūbrauce uz bazneicu, kūki suoka zīdēt: kad brauce jau
salauluoti nu bazneicas, uz kūkim beja augli. Tai Pīters apsa-

precēja ar ķēniņa meitu.

Par nazcik laika ķēniņa meitai īguoja pruotā izzynuot, kai

juos veirs var dareit taidus breinumus. Jei suoka vaicuot un Pī-

ters jai izstuostēja par breineisgū gradzynu. Izzynuojuse par

breineigū gradzynu, ķēniņa meita īgribēja paša ar jū valdeit.

Nakti, kad Pīters jei nūzoga gradzynu, dasyta pi golda un

lyka Pīteri nūnest otkon uz juo vacū ustobiņu. Vyss beja tyuleņ

izpildeits. Pīters pasamūda jau sovā vacā ustobiņa. Jis nūsa-
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breinuoja un tvuleņ suoka meklēt breineiga gradzvna, bet nikur

pi sevi navarēja atrast. Tad vysu saprota.
Pīters tvuleņ apsavvlka par übogu un nūguoja uz sovu sīvu,

lai gon beja tuoli. Atguojis palvudze nakstmuoju. Juo nikas na-

pazvna un īlaide puorgulēt. Nakti, kad vysi aizmyga, jis īguoja
sīvas kambarī, pajēme nu juos breineigū gradzynu, dasyta ar

gradzyirifu pi golda un lyka, ka juo sīvu tyuleņ īmyurātu sīnā. Par

mozu breidi vyss beja gotovs.

Tai puorguoja nazcik mēnešu. Sīva suoka lyugt izlaist jū nū

nalaimeigū myuru un apsajēme nikod jam nikuo slykta vairs na-

daredt. Tad Pīters izlaide sīvu un tagad jau jī dzeivuoja mīreigi.

21. A. 560. Skolnieks J. Ondzuls Preiļos. N. Rancāna kr.

Vīnai rnuotei beja vīns dāls, jam nabeja ni bruolu un muosu.

Dāls aizguoja kolpuot saimnīkarn un sarunuoja treis svmti rubļu.
Kad atdzeivova vīnu godu, tad saimnīks samoksova treis symti

rubļu.

Dāilis aizguoja uz muojom un pastuostēja, cik nūpelnējis. Tad

muote sācēja dālam, lai ejūt uz tiergu guns pierkt. Labi, dāls aizīt

guns pierkt. Aizguojis dāls uz tiergu, meklej, meklej guns, bet

naatrūn taidas guns, kaidu jam pateica.
Kad īt uz muojom, īsaver pi vīna tiergotuoja kaču, jis jam

cīši pateik. Nūpierk jis tuo kači par svmtu rubļu. Atguoja uz

muojom, stuosta sovai muotei, ka gunis taidas nabejis, bet nū-

piercis kači. Muote vaicuoja: „Cik tu devi?"

„Symtu rubļu."

Muote, nūbuoruse dālu, sācēja, ka vēl divi symti asūt. „Tad

ej nu nūpierc guni, bet ni kaidu blēņu!"

Labi, dāls nūīt uz tiergu un meklej, meklej, bet naatrūn taidas

guns un īsaver pi vīna tierguotuoja suni. Jam tys suns cīši pa-

tyka, dāls daīt nu nūpierk par symtu rubļu.

Atīt dāls uz muojom un moda muotei, kū jis niūpiercis. Nū-

piercis suni un atdevis svmtu rubļu. Muote jū nūbuora un soka,
ka vēl ir symtu rubļu. „Tad ej un nūpierc guni, ka nanāpierksi,

tad naej uz muojom!"

Labi, dāls aizīt uz tiergu, meklej, meklej, bet naatrūn taidas

guns, kai jam pateikts. It jis uz muojom un īsaver pī vīna sai-

minīka kerzenītī lelu čyusku. Jam jei cīši pateik. Dals daīt

un nopierk jū par symtu rubļu un īt uz muojom. Ceļa bejis lels

purvs, čyuska soka: „Laid mani vaļa, tad es tev iznesšu nu

kryušu zalta gradzynu. Kū tu tik padumuosi, tys tev i byus!"

Labi! dāls palaiž čyusku vaļā, čyuska īlīn kryutīs, iznas zalta

gradzynu uņ atdūd dālam. Dāls atīt aiz muojom un pasoka muo-
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tei, ka guns nanūpiercis. Muote un aizguoja gu-

lātu. Dāls nakti puormauc gradzvnu no vīna piersta uz ūtru

pierstu, padūmoj: ka jam bvutu lobās drēbes un loba sāta kai

kungam. Reitā dālam ir lobās drēbes un loba sāta kai muiža.

Jis gribēja precētīs un aizīt da zvnomiai meitai, bet meita nagrib
īt pī juo un soka, ka byus leidz myusu sātai taisnys cels un vīnā

molā un ūtrā molā zīdētu uobulneicas, tad īšūte. Dāls aizīt uz

muojom un īt gulātu. Nakti dāls puormauc gradzynu nu vīna

piersta uz ūtru pierstu un padūmoj: „Ka byutu taisnys un lels

ceļš un pa vīnai molai un pa ūtrai zīdētu uobulneicas."

Reitā tai nāteik. Meita aizīt da jam, īsaver, ka jam uz rū-

kas gradzyns, un vaicoj: „Kam tev tys gradzyns?"

iDāls izstuosta un aizīt gulātu.

Bet meita nūsaver, ka jis gradzvnu nūlīk golda luodeitē.

Nakti meita nūzūg gradzvnu un aizīt uz sovom muojom. Meita

muojuos nūīt gulāt, un puormauc gradzvnu nu vīna piersta uz

ūtra piersta un padūmoj: „Ka jis byutu myura stulpā apmyurāts
un viersā caurums."

Reitādāls apmyurāts myura stulpā. Kačs ar. suni nas dā-

lam ēst, nūnas dasu un bulku, aiznas, izkuop augšī un kačs vaicoj:

„Voi tu te esi?"

„Jā, es te asu!"

Kačs vaicoj: „Mož, tev gribīs ēst?"

„Jā, gribīs gon."

Kačs atnas jam vysaidus ēdīnus.

Aizīt suns ar kači da meitai un nūsaver, kur meita gradzynu
nūglobuoja. Kad meita it gulātu, tad gradzynu ībuož mutī.

Kačs ar suni īlīn pa lūgu ustobā un kačs buož meitai mutī

asti. Meita kai sprausloj, tai izsprausloj gradzynu. Tyulen kačs

pagyun gradzynu un, cik var, ar suni prūjom. Daskrīņ pi upes,
suns prosa gradzyiniu: „Dūd man, es nesšu."

Bet kačs nadūd un soka: „Es pats dabuoju, es pats i nesšu."

Kačs pīkyust, navar atdūt suņam, palaiž gradzynu vaļā un iz-

moun mola. Atsapyuš un veras, ka zvejnīks zvejoj zivs. Sa-

runoj suns ar kaču, ka skris pī zvejnīka. Skrīn un pajem lelu zivi

un aizskrīn prūjom. Ceļā jī jau ēss. Suns kūž un soka, ka šimā

zivī ir nazkas cīts, puorplēš un atrūn tū pošu gradzynu. Tad suns

ar kači aiznas gradzynu dālam. Dāls stulpā puormauc gradzynu

nu vīna piersta uz ūtra piersta un padūmoj: ka tei meita byutu
reitā posakuoruse un ka es byutu tymā pašā muižā, kur beju jau
ogruok. Reitā tys vyss tai nutyka, stulps puorpledsa un dāls aiz-

guoja mi dzeivuoja muižā.
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22. A. 560, Skolnieks L. Stagars Eglunā. N. Rancana kr.

Dzeivova muote un tāvs, jīm beja muļķis dēliņš. Beja jīm

treis simti rubļu naudas. Tāvs soka dālam: „Es tev dūdu svmtu

rubļu, ej nūpierc maizes!"

iDāls īdams īraudzēja, ka pīguļnīki zam calma boda suni.

Viņš vaicuoja jīm: „Cik tad moksoj itys suns?"

Atbildēja pīguļnīki: „Ni mozu ak kai svmtu rubļu."

Mulkis izvylka symtu rubļu, aizmoksuoja un nūnese suni uz

muojom. Tāvs ar muoti, īraudzējuši suni, soka uz dālu: „Voi
tad nu suņa tu varēsi paēst?"

Dāls nūmīrinuoja tāvu ar muoti un tāvs īdevja jam vēl symtu
rubļu un sācēja: „Ej vēl, mož Dīvs tev paleidzēs!"

Dāls guoja pa ceļu un īraudzēja, ka pīguļnīki zam calma boda

kaču. Jis vaicuoja pīguļnīkim: „Cik tad moksoj itys kačs?"

Atbildēja pīguļnīki: „Ni mozuok, kai symtu rubļu."

Muļķis mož kū i runuoja, izvyika naudu un samoksuoja, kai

pīdar. Pajēmis kaču, nesa uz muojom. īraudzēja muote ar tāvu

un suoka brēkt: „Kū tu te nes uz sātu, vai tad tevi pēc kača

syutējam?"
Dāls atbildēja: „Labi vīn jau byus!"
īdevja tāvs otkon symtu rubļu un sācēja: „Ej nūpierc myltu

pūdu!"
Kad dals guoja pa ceļu, īraudzēja, ka pīguļnīki zam calma

boda tuorpu. Mulkis vaicuoja: „Cik moksoj itys tuorps?"

Atbildēja pīguļnīki: „Ni mozuok kai symtu rubļu."

Jis samoksuoja naudu, symtu rubļu un, buozis ozūtī tuorpu,

nesja uz sātu. Tuorps teica uz muļķi, ka šys jū īveškūt pi vaina

lelā šklepī. Tam vainām asūt daudzi naudas un pi sīnas asūt

pakuorts vīns gradzyns. „Valns tev sūfleis daudz naudas, bet tu

naudas najem, tik prasi tū gradzynu, kurs ir pakuorts pi sīnas."

Muļķis nyu ari napuorstuoja praseit, cikom jis dabuoja gra-

dzvnu nu vaina. Muļķis pameta tuorpu pi vaina, a pats nūguoja
uz sātu. Tāvs jū buore vēl cīšuok un muļķis ari beja nūskumis
un tik knibvnova gradzyna galveņu. Gradzvna golva atsatai-

seja un kaids bolss teica uz muļķi: „Kuo tev vajaga?"

Muļķis sācēja: vajagūt daudzi kuo, ka byutu īla pi sātas, pa

molom uobūli, spilvini pa gultam un pilni orūdu maizes.
_

„Tik ej un guli da reitam, vyss byus, kuo tik vajdzēs."

Reitā pīcelīs jis īraudzēja, ka suns ar kači ir tukli un lusteigi,

pa īlas molom aug uobūli, sāta pylna labeibas. Tagad jau jam

nabeja kauna braukt svuotūs pi kēneņa meitas.

Kēneņa meita ari jū īmiļuoja un dreiži sataisēja boguotas

kuozas. Muļķa sātā kēneņa meita nūzoga gradzvnu un aizbāga
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uz sovom muojom. Mulkis, reita pīcelīs, īraudzēja, ka jam nikuo

vairs nav. Jis soka uz suni ar kaču: „Kū nuleit dareisim?"

Suns atbildēja, ka vajagūt īt uz kēneņa sātu un naktis laikā

dabuot gradzvnu. Kačs ar suni dreiži jau beja pi kēneņa sātas.

NaJctes laikā, kad vvsa kēneņa saime gulēja, kačs īlaida kēneņa
meitas ustobā un izvyilka gradzvnu nu juos kuldas. Kad kačs ar

suni daguoja pi upes, suns sācēja uz kaču: „Dūdi man gradzvnu,

es nesšu puor upi!"
Kačs ari atdeva suņam, lai nasūt puor upi, bet nyu gradzvns

izkrvta suņam nu zūbim un īkrvta yudenī. Tod suns ar kaču

pamanēja, ka zvejnīki zvejoj zives. Jī suoka vaicuot zvejnīkim:

„Mož atroduot kaidu gradzvnu?"
Zvejnīki atbildēja: „Atroduom vēdzelis vādarā."

Ar lelom pyulem jī tūmār dabova gradzynu niu zvejnīkim un

tod guoja prīcīgi uz sātu pi sova saiminīka. Jis atsasāda pi golda

un otkon knibynuoja gradzynu. Bolss vaicuoja: „Kuo tev va-

jaga?"

Mulkis atbildēja: „Voi tu naredzi, ka man nikuo vairs nav?

Lai man byutu vysaida monta kai ogruok!"

„Guli tik da reitam, byus„ kuo tik vajadzēs."

Reitā dāls otkon pamūduos baguotuos muojuos.

23. A. 560. Skolnieks A. Patmalnīks Eglūnā. N. Ran-

cā n a kr.

Dzeivuoja tāvs, muote i dāls. Tāvs mierdams pomete sīvai

divi simti rubļu naudas, dālam trīssimti. Tāvs pasacēja dālam:

„Kū pierksi, vys piere par simtu rubļu."
Vīnu trešdīnu dāls aizguoja uz tiergu, staiguoja i staiguoja,

nikuo navarēja nūpierkt par simtu rubļu. Jis īdams uz muoju

veras: žīdāni vad lelu lelu suni. Jis soka: „Cik vajaga?"

„Simtu rubļu!"

Jis pajēme suni, aizvede uz sātu. Muote soka: „Dēleņ, kuo-

dēl suni nupiercis, patim nav kuo ēst."

Ūtru tresdīn jis aizguoja uz tiergu, nikuo tiergā naatroda.

Jis īt uz sātu, veras: žīdi vad i syt lelu kaki.

„Kam jyus jū sitit? Puordūdīt man! Cik vajag?"

„Simtu rubļu."
Jis īdeva naudu i aizvad kaki uz muojom. Muote soka: „Vai,

vai, dēleņ, kam tu nupierki kaki? Tev patim nav kuo ēst."

Trešā trešdīnē jis aizguoja uz mīstu, nikuo naatroda. It uz

muoju, veras: zveijnīki syt vainu.

„Vai, Dīveņ, kam jvus jū sitit? Puordūdīt man! Cik vajag?"
„Simtu rubļu."
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Jis atdud simtu rubļu, aizvad vainu uz muojom. Muote

soka: _„Vai, Dīveņ, kam tu nupierki vainu?"

Dāls tik soka: „Dūd man ēst."

Muote īdūd ēst, dāls īt molkas cierst. Jis suoka cierst molku,
valns, kaķis, suns nas. Muote par godu navar tik daudz molku

sadadzīnuot. Valns soka, īskūts uz tāvu gostūs, jis ari aizīt. Pa

ceļu ejūt, valns soka, tāvs dūškvs vazumu vai divi naudas, bet

tu najem. Uz sīnas stuovēšūt spīgeleitis, tū praseit. Jī aizguoja

visi, suoka jūs gasteit. Kod paāduši beja, jis pajēme jaunū vainu

aiz rūkas i soka: „Isim uz muojom!"
Vacais valns soka: „Kur tu jū vessi?"

Dāls soka: „Jis man cīši duorgi moksuoja."
Tāvs soka: „Es tev dūšu vazumu naudas."

Jis atbild: „Navajaga man naudas, bet atdūd man tū spī-

geleiti pi sīnas!"

Valns jau sūla divi vazumi naudas, bet dāls soka: „Es vesšu

jū uz muojom, ka nadūsi spīgeleiša."

Vacais valns ari atdūd, nūjām nu sīnas spīgeli i soka: „Kuo

tev vaj'dzēs, tuo i prosi, tys vyss tev byus."
Jis īdeve vēl dālam zalta_ kuleiti. Dāls aizguoja uz sātu,

bet zalta kuleiti atstuoja uorā. Iguojis jis soka uz muotes: „Mam,

tev nu vaina tava zalta kuleite."

Muote atnese zalta kuleiti i soka: „Es, dēlen, biju muļke, ka

uz tevi buorūs, bet tys vēl leluoks mulkis, kas tev īdeve naudu."

Nyu dāls soka uz muotes: „Ej uz kēneņa meitu svuotūs!"

Tyuleņ muote apuova kuojas ar veizem i aizguoja uz ķē-

niņu. Jis veras, ka atguoja übadze i svuotuojas, soka: „Ka tovs

dāls taids gudrinīks, lai jis iztaisa taidas pašas muojas kai

munas!"

Muote atīt uz savu muoju un izstuosta dalāmi: tai i tai.

Muote aizguoja gulātu, bet dāls izplēta spīgeli i_soka: „Spīgeleit,

spīgeleit, kab man byutu taidas muojas kai kēneņam!"

Reitā dāls soka uz muotes: „Ej un sok kēneņam, ka jau ira

taidas muojas."

Kēneņš gan ir mīrā, bet vēl soka: „Nyu vel lai iztaisa tai-

das īlas, kai pilsātā!"

Tyuleņ dāls izpleš spīgeleiti i soka: „Spīgeleit, kab man

byutu taidas īlas kai pilsata!"

Reitā kēneņš veras, ka jau ira īlas, bet vel soka: kab jam

byutu tik daudz putnu, cik kēneņam bajuoru!

Kēneņš veras: vyss jau ira. Nyu sataisa kuozas i nubrauc

dāls ar kēneņa meitu uz muoju. Jei vaicoj: „Kur tu taids gudri-

nīks, ka tik mudri vari vysu padarīt?"

Jis soka: „Kai sīvai es ari tev pasaceišu. Man ir taids spl-

geleits, kuo nu juo papraseis, tys i byus."
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Jaunais veirs aizmiga, bet sīva pajēme spīgeleiti un soka:

„Spīgeleit, spīgeleit, kab ituos muojas byutu taidas, kai beja,

a es kab byutu pī sova drauga."

Tvuleņ ituos tnuojas ir taidas kai bejušas. Reitā kēneņš

ceļas un redz: muojas taidas kai bejušas. Jis līk īmyurēt znūtu

leidza placim myurā. Suns ar kači veras, ka saiminīkam byus

slykši, skrīn uz jyuru un maun puori pī kēneņa meitas. Jei glo-

boj spīgeleiti klētī vīna skreinē. Kačs tik ker peles un līk zam

skreines, kab juos izgrauztu skreiiniei dybynu. Kod dybyns beja

izgrauzts, kačs pajem spīgeleiti un soka: „Spīgeleit, spīgeleit;
kab mes byutu pī sova saiminīka!"

Tyuleņ suns ar kači ir pī sova saiminīka un kačs atdūd jam
spīgeleiti. Jis soka uz spīgeleiti: „Spīgeleit, spīgeleit, kab man

byutu vacuo muoja un vyss, kas tur beja īškā!"

Jis ir tyuleņ nu myuru uorā un sovās muojās, kur ir ari

juo sīva. Jei gon lyudzas, bet jis jū nūkaun, apprecej cytu sīvu

un dzeivoj laimīgi.

24. A. 560. St. Valeinis no V. Kemzes, Rēzeknes apr.,

Birzgalu pag.

Vīnā cīmā dzeivoja vecīts ar veceiti, kuri beja lūti bēdeigi
(nabagi). Vacajīm tikai prīks un apguodnīks beja viņu dēliņš
Pītereits, kurs, pi kaimiņu lūpus gonūt, nūpelnēja vacuokim pour-

tiku. Vīnu reizi Pētereiti tāvs pasyutēja uz pilsātu, lai nūpierk
par dividesmit kapeiku maizes un cytu ēdīnu.

Natuoli nu pilsātas pa ceļu ejūt, Pītereits īraudzēja divi pui-

sānus, kuri kakeišam aiz kokla pīsējuši aukliņu, maudynuoja pa

upi. Pītereits beja lūti žēleigas sirds puisāns. Šaidu kakeiša

mūceišonu īraudzējis, suoka lyugtīs nakrītnūs puisānus, lai palaiž
kakeiti valī. Puisāni par tū Pītereiti suoka izzūbuot un beiguos

pateicja uz Pītereiti: „Jo samaksuosi dividesmit kapeiku, tad pa-

laissim."

Pītereits par šū palyka lūti prīceigs, ka beja spējeigs izgluobt
šū lūpiņu, tyuliņ izvilcis nu kabatas dividesmit kapeiku, atdevja

styurgalvim un tī palaide kakeiti vaļā. Pītereits, naudu atdevis,
dēvēs uz muojom. Vacuoki, Pītereiti īraudzējuši atejūt bez mai-

zes, suoka jautuot. Pītereits, vysu nūtykumu izskaidruojis, pra-

sēja, lai īdūd naudas vēļ, tad nūpierkšūt. Vacuoki Pītereiti par

šū lītu ļūti sabuora un beidzūt atdevja pēdējūs pīcdesmit kapeiku

pīkūdynuodami, lai naizputej.
Pītereits otkon dēvēs ceļā, šū reizi ari pi tuos pats upes īrau-

dzēja treis puisānus, kuri maudynuoja suņeiti un nalaide nu

yudiņa nimoz uorā. Pītereits suoka lyugt, lai palaiž šū nūvuor-
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gūšu suņeiti vaļā. Par Pītereiša lvugumu sovva'nīki suoka iz-

zasmīt. Beidzūt pateica Pītereišam: „Jo gribi, lai suņeiti palai-
žam, tad samoksoj treisdesimit kapeiku, bvus breivs."

Pītereits tvuleņ atdevja treisdesmit kapeiku un suņeits tyka

atsvabyņuots. īguojis pilsātā, par dividesmit atlykušūs ka-

peiku nūpierka maizes un aiznesja vacuokim. Kad vēl, šū reizi

sovu nūtykumu beja izskaidruojis, vacuoki lūti sabuora un pīkū-

dynuoja, lai nuokūtnī vairs tai muļkeigi nadareitu. Pītereišam

otkon vajadzēja kur īt pelņī, lai varātu kaut kū nūpelnēt.

Atsasveicynuojis ar vacuokim, Pītereits lūti sagrauztu sirdi

dēvēs nu bēdeiguos byudiņas, nazynuodams uz kureini un kur.

Pēc treis dīnu īšonas, Pītereits īstuojuos pi vīna boguota kunga

par kolpu, pi kura nūdzeivuoja pīci godi. Pītereiša kungs lūti
Pītereiti beja īmīluojis, tai ka pat nagribēja šķiertīs uz vysa

myuža.

Kad Pītereits nu kunga pēc pīcu atdīneitus godu taisējuos īt

pa ceļu, kungs jam deve izlasēt sev moksu, kaidu lai grib: vai

yudins kukšynu vai zalta. Pītereits, daudz nadūmuodams par

pīcu godu moksu, pajēme yudins kukšynu, kaut par tū saiminīks

jūti breinuojās un gribēja, lai Pītereits par gryuti struoduotim

godim jem zalta kukšynu, bet Pītereits zalta nagribēja, bet pa-

jēme yudins kukšynu.

Pajēmis sovu olgu, dēvēs ceļā. Nagribādams pa ceļu īt,

jo izguoja lels leikums, laidēs īt par tuksnesi, kur leidz dzimtinai

beja daudz tyuluok. Pēc kaida laiciņa gribēja Pītereišam cīši

dzert, bet nadzēpa, itkai paradzādams ar šū yudini kū izdarēt.

Pēc loba laika īšonas Pītereits tuksnesī īraudzēja brīsmeigi lelu

gunkuri. Daudz nadūmuodaims, guoja uz šū gunkuri. Kad pī-

guoja kluotu pi gunkura, vydā īraudzēja cīši skaistu meitini, kura

pa gunkuri lūcējās kai pa elni. Pītereiti īraudzejusi, suoka lyug-

tīs, lai apdzēš gunkuri un izratavoj jū nu mūku. Pītereits, ni

vuorda nateicis, izlēje uz gunkura nu kukšyna vysu yudini, tai

ka gunkurs uz reizes apdzysa un skaistuo meitiņa tyka atsva-

bynuota nu lelūs mūku. Pītereišam_ par izgluobšonu nazynuoja,
kai pazateikt, un izstuostēja, kuopēc jai beja juocīš šīs leluos

mūkas. Vīns ragans gribējis pajemt šū par sīvu, kai naguojusja

pi juo, to jis apbūris šeit tuksnesī myužeigi degt šama gunkuri.

cikom kas apdzēss šū gunkuri.

Pītereits par meitiņas izgluobšonu palicis lūti prīceigs un

gribējis īt prūjom, pīlyugdams leidza meitini. Meitiņa Pītereišam

par izgluobšonu īdevja būrveigu gradzynu, kuru burvis agruok

beja īdevis, bet leidz īt navarēja, jo taids beja lykuims: jo kas

izgluobs, ar tū ceļā nadreikst īt. Meitiņa pat gribatu palikt uz

vvsa myuža par bīdreņi, bet nadreiksteja.
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Pītereits, atsavasaluojīs un pateicis par gradzvnu, dēvēs tuo-

luok uz dzimtini. Pa tuksnesi kleizdams, suocis grūzēt gradzvnu

iz piersta. Kad kaidas treis reizes beja apgrīzis, nūstuoja prīškā

gars un vaicuoja: „Kuo vajag, kungs?"

Pītereits vvspvrms paprasēja zyrgu, lai varātu aizbraukt

uz sovu dzimtini. Napaguoja nicik gars laiciņš, ka zvrgs atleida

par tuksnesi kai traks: pokovi vīn nūdudzēja. Pīterīts, izza-

sēdīs skaistajā karapačkā [baltkr. karafaška, rati], palaidja kai

ar guni un pec nailga laiciņa daskrēja pi sovu vacuokū byudi-

ņas, kura jau stuovēja kai uz gaisa, pīzaškībuse uz vīnu pusi.
Pītereits, radzādams šovus vacūs vacuokus vēl vasaļus, beja
cīši prīceigs. Vacajīm ari, īraugūt Pītereiti, na mozuoka prīca

beja. Tagad Pītereits vairs nagribēja nikur dūtīs, jo ar burveigu

gradzynu varēja vysu vajadzeigū dabuot.

Šuos valsts ķēniņam suoka vīns ķēniņš ar sovas kēnests

kara veirim izbrukt, tuopēc ka jis nadevja skaistuos meitas. Šuos

valsts ķēniņš suoka īsaukt dīnastī vysus veirus, beja ari juoīt
Pītereišam un juoatstuoj sovi vacuoki.

Aizguojis dīnastā, apsajāma pi ķēniņa vysus naidnīkus izva-

rēt. Ķēniņš Pītereišam naticēja, bet jūkam atluovja, lai karoj vīn,

byus atleidzeits. Pītereits pagrīza ap sovu pierstu gradzynu un

aizguoja tys pat gors prīškā. Pītereits pateicja, lai vysus naid-

nīkus izdzan nu ķēniņa valsts.

Pec treis dīnu navarēja nivīna svešuo karaveira atrast šuo

ķēniņa kēnestī. Par tū ķēniņš un vysi lauds breinuojuos, ka Pīte-

reits beja spējeigs izdzeit taidus milzeigus kanaspākus. Ķēniņa

meita ari beja īmījuojuse Pītereiti, jo jis beja lūti skaists.

Vīnu reizi ķēniņa meita suoka prasēt šovam tāvam, lai at-

laun precētīs ar Pītereiti, un ķēniņš beja mīrā. Pi šuo ķēniņa ari

dzeivuoja tys būrs, kurs beja jū apbūris. Izzynuojis, ka Pītereits

ir viņu izratavuojis un dabuojis gradzynu par atleidzeibu, būrs

stuojuos ar vvsim spākim, lai Pītereišam gradzynu nūzagtu.

Vīnu dīndusu Pītereits beja atsagulīs un būrs paslapyn pīzazadzīs

kluot un nūmaucja jam gradzynu.

Vāluok Pītereits izzamūdīs redzēja, kas ir nūticis, bet na-

varēja nikuo izdarēt. Būrs sastuostēja ķēniņam, ka_ Pītereits

agruok bejs ar īnaidnīkim sarunuojīs un pazajēmjs nūvest viņa

meitu, jo tikai nu šuo bēgškūt. Viņi ari paklausējuši un aizbā-

guši. Kēneņš būram nūticēja un Pītereiti īlyka cītumā. Ķēniņa
meita nu tuo laika palyka lūti nūskumeiga.

Vīnu dīnu, būrs īleids pyunē_un gulējis, bet tys kačs,_kū
agruok Pītereits izgluobja nu puisānu, pīskrējis pi būra, atkūdis

pierstu ar vysu gradzynu un šmaucis uz jyuras molu. Pītereits

sēdēja cītumā jyuras solā un kačs gribēja jam aiznest gradzynu.
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Būrs pītrvucīs dzvnuos pakaļi pec kača, dzeldams suni, lai kači

sagyun.

Tamā laikā suns, pīskrējis pi kača, izruovis jam būra pierstu

ar gradzvnu, laidis, cik spādams, maut uz solu, bet kačs pa jvuras
molu aizskrēja uz mežu. Būrs, pīskrējis pi jvuras molas, suoka

saukt suni atpakaļ, bet suns naklausēja, muovja tik uz prīšku.

Būrs, naspādams suni atgrīzt, suoka pats pēc suņa maut, lai va-

rātu jam atjemt gradzvnu. Nu īsuokuma būrs muovja labi, bet

pēcuok arvīnu gaušuok un beidzūt nūgrvma jvuras dybynā.

Suns dreiži pīmuovja pi solās un gradzyns otkon tyka Pīte-

reišam.

Ar gradzyna paleidzeibu Pītereits ticis uz sauszemes, dēvēs

uz ķēniņi un izstuostēja jam vysu, kas nūticis. Ķēniņš ar Pītereiti

tagad dzeivuoja kai agruok un Pītereits apprecēja kēneņa meitu

un dzeivuoja laimeigi.

25. A. 560. Skolnieks S. Valeinis, Eglūnā.

Reizi beja vīnam tāvam1 vīns dāls, tys pats mulkis. Sadūinoj
jis vīnu dīnu īt medeibuos, pajem plinti i staigoj pa mežu. Ta

īrauga lovu ar cyušku kaunūtīs. Jis daguoja nu jūs par kaidim

četrudesmit sūļim. Tagad jis dūmoj: kam byus šaut. Dūmuoja,

dūmuoja, spēra cyuškai, tai lovs uz cyuškas viersā i tu saplēš

gobolim.

Tagad jis laidīs bēgt i redz, ka atsadzan lovs jam pakal un

jis dūmoj: tagad jū lovs apēss. Dadzin's muļķi i bučoj jam kuojas

i soka: „Sēstīs man mugurā, es tevi aiznesšu uz sovu pili, i va-

rēsi pajemt sev, kaklu moksu gribēsi."
Nu tai jū lovs aiznas uz sovu pili. Nu mulkis tī dzeivoj, dzei-

voj i suoka prasīt sovu olgu, kū beja nūpelnēj's par lova_ izgluob-
šonu. Tai jis ļovs savuicoj: „Tev munas meitas sūlēs taidas

lītas, kaidas tu gribēsi. A tu najem cyta nikuo, kai tikai spīgelīti."
Tai ari lova meitas prosa: „Kaidas tu moksas gribeisi par

myusu tāva izgluobšonu?"
Šis vairuok nikuo nagribs, kai spīgelīti.

„Oi, draudziņ, tuo gon navaram."

Ka tū nadūškūt, tad īškūt uz muojom bez kaidas atleidzības.

Šai tai ar mūkom jis izplēš no meitom spīgelīti.

Mulkis laidīs jautri īt uz muojom. Te tikkū izguojis nu sātas,

kur ļovs dzeivuoja, redz, ka jam ļovs dzanas pakaļ. Dadzinis

soka: „Tu nazini, kū dora ar tū spīgelīti. Vydā ir caurums, te

ībuoz pierstu i pagrīz uz lobū pusi, tad izskrīs seši veiri, tad tīm

kū pasaceisi, vyss byus izdarīts. Un kad ībuozsi pierstu i pa-

grīzsi uz kreisū pusi, tad otkon jī pazuss."
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Tai muļķis, paguojis kaidu gobolu pi azara molas, i pagrīž —

izskrīn seši veiri un prosa: „Kū gribi?"

Šis gribūt, lai asūt uz tuo azara molas pils, un jimā daudzi

vvsaidu gordu ēdīnu. Vyss sacītais tika padarīts. Zalta pilī beja

vvsaidu gordu gordūs ādamūs pylni vysi pīkluoti goldi. Nu tai

muļķis dzeivoj kai pats kēneņš, vysa kuo jam gana. Dzeivoj,

dzeivoj i dūmoj precētīs. Nu taids kungs nikaidas naņems, kai

tikai kēneņa meitu. Te dabuojs zynuot. ka aiz treisdeveņom ze-

mēm asūt kēneņam brīsmīgi šmuka meita.

Muļķis aizbrauc uz tū kēneņu svuotūs. Suok runuot, lai at-

dūdūt šam tū sovu skaistū meitu.

A šū meitu gribūt pajemt poguonu kēneņš_ ar varu, bet šis

gon nagribūt meitu dūt. „Jo tu vars poguonu kēneņu ar karu uz-

varēt, tad jau muna meita tev paliks par sīvu."

Mulkis vaicoj: „Kurā dīnā tys poguonu kēneņš īs uz tovu

zemi karuotu?"

Tai tam muļķim kēneņš sastuosta: tymā dīnā.

Muļķis aicynoj kaidus vairuokus cvlvākus, i dūd jīm daudzi

buteļu brandvīna, lai dzer i vērās, kod īs poguonu kēneņa pulks,

lai tad pasakāt tyuleit šam. Kēneņš breinuojuos, ka jis vīns pats

atsatureiškis pret taidu kara pulku. Muļķis soka: tys Šam nikas.

Daguoja tei dīna, jau stuosta, ka ateimūt poguonu kēneņš ar

sovu kara spāku. Tai muļķis dalaiž teiri tyvu vysu kara spāku
i pagrīž sovu spīgelīti, izskrīn seši veiri i prosa: „Kū gribi?"

Šis gribs itū kara spāku sabierzt smolkuos druponuos.

Kal skrējši tī veiri kara spāka vydā, kai suokuši —
ar zūbenu

vysus apciertuši, ka napalicis nikuo dzeiva. Tai kēneņš lūti nū-

saprīcoj, i atdūd jam sovu skaistū meitu. Nu mulkis sataisa lobās

kuozas, un dzeivoj ar šmukū kēneņa meitu. Bet tai meitai beja

brīsmīgas gribas uz tū poguonu kēneņu un dūmuoja šai tai tikt at-

pakaļ.
Bet muļķis pasacēj's uz jū: „Jo tu bēgsi uz tū poguonu kē-

neņu, tad es pavēleišu sovim veirim nūnuovēt tevi un tū kēneņu."

26. A. 560. A Gari-Juone no P. Stroda. Latvju kul-

tūras kr.

Natuoli nu vīna mīstiņa dzeivuoja kaida nabadzīga sīvīte ar

sovu dālu. Vīnu reiz dāls prosa muotei īdūt jam naudas aizīt uz

mīstiņu kū nabejs nūpierkt. Muote nu tuo paša mozumiņa īdevja
dālam naudas. Dāls aizguoja uz mīstiņu. It dāls par tiergu un

redz, ka vīns zemnīks atvedis puordūt možus sunīšus. Dāls pī-

guoja pi zemnīka un prosa: „Cik moksoj vīns sunīts?"
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„Atdūd vysu naudu, cik tev ir, tad es tev īdūšu vīnu suniti!"

atbildēja zemnīks.

Dāls, moz dūmuodams, izvvlka nu kārmana tū naudu, kuru

jam muote īdevja, atdevja zemnīkam, pajēmja sunīti un aizguoja
uz sātu. Muote, pamanījušo, ka dāls par īdūtū naudu nūpierka

sunīti, suoka jū buort un lyka jam ar sunīti nu vīnas blūdas ēst.

Tai dzeivoj puika ar sunīti un ni par kū nabādoj.
Vīnā cytā reizē dāls otkon prosa nu muotes naudas, aizīt uz

mīstiņu kū nabejs nūpierkt. Dusmes par nūpierktū sunīti muotei

jau beja puorguojušas un jei īdevja dālam naudas. iJāis aizguoja

uz mīstiņu im īraudzēja, ka zemnīks puordūd možus kačīšus.

Dāls pīguoja pi tuo zemnīka un prosa: „Cik moksoj vīns ka-

čīts?"

„Atdūd vysu naudu, cik tev ir, tad es tev īdušu vīnu kačīti,"

atbildēja zemnīks.

Dāls, moz dūmuodams, izvylka nu kārmana tū naudu, kuru

jam muote īdevja, atdevja zemnīkam, pajēmja kačīti un aizguoja

uz sātu. Muote, radzādama, ka dāls par īdūtū naudu nūpierka

kačīti, suoka jū buort un lyka dālam ēst nu vīnas blūdiņas ar ka-

čīti, pīrunuodama, ka vairuok jam nikod nadūs naudas taidu nīku

pierkšonai. Tai dzeivoj dāls ar sunīti un kačīti draudzīgi: nu vī-

nas blūdiņas ād, vīnā gultiņā gul.
Vīnu reiz otkon īsagoduoja dālam īt uz mīstiņu un kū nabejs

nūpierkt. Muotei naudas beja pavysam moz un jei nagribēja vairs

dūt, zynuodama, ka dāls otkon nanūpierk kaida nīka. Dāls tik

prasīja un naatstuoja nu muotes. Tad muote padūmuoja, padū-

muoja un atdevja dālam palīciņu naudas, pīklīgdama, ka jis na-

nūpierk kaida nīka. Dāls pajēmja naudu un nūguoja uz mīstiņu.

Mīstiņā vīns zemnīks puorduovuoja cyušku, bet ļaudis nivīns na-

gribēja cyuškas pierkt. Dāls pīguoja pi zemnīka un prosa: ~Cik

moksoj cyuška?"

„Atdūd vysu sovu naudu, cik tev ir, tad es atdūšu cyušku,"

atbildēja zemnīks.

Dāls, moz dūmuodams, izvvlka nu kannana_ naudu, atdevja

zemnīkam un, pajēmis cyušku, īt uz sātu. Uz satu dalām vaja-

dzēja īt par kryumiņim. Gejā cyuška soka dalām: „Kad tu īs'

par kryuminim, tev prīškā aizīs daudz cyušku. Tu pasoki cyu-

škom: JLaidīt mani īt, es nasu jyusu dēliņu!"

„Labi!" atbildēja dāls un jī jt tuoluok.

Tikkū dāls īguoja kryumiņus, jam prīškā pīruopuoja daudz

cyušku. Kai tik dāls grib spert_ suli uz prīšku, cyuškas suoc

šņuokt un grib jam īkūst. Tad dals soka: „Laidīt mani īt, es nasu

jyusu dēliņu!"
Tikkū dāls pasacīja itfis vuordus, jam_prīškā atsataisīja du-

rovas un dāls īguoja mozā skaista muojiņa. Cyuška nuruopuoja
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nu dala rūku un soka: „Paldīs, ka tu mani atnesi uz sovu sātu.
Tagad tu vari īt uz sovu sātu un leidza pajem itū gradzvnu. Kad
tev kuo navīn vajadzēs, saulei laižūtīs, tu puorsvīd itū gradzvnu
nu vīnas rūkas ūtrā un tev byus vysa kuo, kuo tik tu gribēsi!"

Dāls pajēmja gradzynu, atsavasaluoja ar cyušku un īt uz

sovu sātu. Kad_ dāls pīguoja pi sovas sātas, saulīte jau laidjās.
Dals pajēmja īdūtū gradzynu un puorsvīdja nu vīnas rūkas ūtrā.

Te jam pretī nūsastuoja divpadsmit puišu un prosa: „Kuo tu

gribi?"

„Es gribu, ka leidz reitam muna ustabiņā byutu skaistuoka

par keniņa pili," atbildēja dals.

Tad puiši pazuda, dāls atguoja uz sātu, paēdja ar suni un

kači nu vīnas blūdiņas un atsagula ar jīm vīnā gultiņā. Puor-

gulēja dāls par nakti, reitā pašam Oda un redz, ka kotrs gul sovā

kambarī meikstūs spylvynūs. Dāls pīsacēla, izguoja uorā un

redz, ka juo ustabiņā tik skaista, ka skaistuokas byut navar.

Ūtrā vokorā, saulei laižūtīs, dāls puorsvīdja gradzvnu nu

vīnas rūkas ūtrā. Otkon nūsastuoja juo prīškā divpadsmit puišu
un prosa: „Kuo tu gribi?"

„Es grybu, ka caur munu muojiņu tacātu skaista upe, par

upi byutu skaists tylts un tylta obūs golūs un pa molom byutu

pīstatītas zīdūšas pučes," atbildēja dāls.

Atguoja vokors un dāls ar sovu saimi atsagula. Reitā dāls

pīsacēja izguoja uorā un redz, ka caur ustabiņu tak skaista

upe, par upi ir skaists tylts un tylta obējūs golūs un pa molom

skaistas pučes zīd.

Slavē par boguotū dālu izguoja pa vysu pasauli un nūguoja
ari leidz ķēniņam. Ķēniņš sarunuoja ar sovu meitu braukt pa-

savārtu skaistuos muojiņas un tylta. Atbraucja ķēniņš uz dālu un

redz, ka dāla muojiņa skaistuoka par juo pili, bet tylts tik skaists,
ka atsavērt navar. Tad ķēniņš soka dālam: „Jem munu meitu

sev par sīvu!"

Dāls gon nagribēja precētīs ar ķēniņa meitu,_ bet ķēniņš jū

pīrunuoja un jī apsaprecēja. Tai dzeivoj dāls ar ķēniņa meitu.

Vīnu reiz dāla sīva prosa veiram: „Kai tu palyki tik bo-

guots?"

Dāls izstuostīja vysu sovai sīvai un pasacīja, ka jam ir taids

gradzyns. „Itū gradzynu, saulei laižūtīs, kad puorsvīssi nu vīnas

rūkas ūtrā, atskrīn divpadsmit puišu un kū tik jīm pīsacīsi, jī vysu

izdora!" nubeidzja dāls.

Dāla sīva nūzoga veiram gradzynu un vīnā vokorā, saulei

laižūtīs, puorsvīdja nu vīnas rūkas ūtrā. Jai prīškā nūsastuoja
divpadsmit puišu un prosa: „Kuo tu gribi?"
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„Es gribu," atbildēja ķēniņa meita, „ka te pi ustobas stuo-

vatu lels stulps (stabs) un tvmā stulpā byutu īkolts muns veirs.
*

Puiši pazuda un kenņa meita aizguoja gulātu. Reitā pīsacēla
keniņa meita, izguoja uorā un redz, ka stuov stulps un tvmā īkolts

juos veirs.

Vīnu reiz kēniņa meita aizguoja uz upi mauduotūs un pa-

jēmja leidza tū gradzynu. Ķēniņa meita cīši sorguoja gradzvnu,
ka kas juo nu juos nanūzogtu. Reizē ar ķēniņa meitu uz upi
aizskrēja ari sunīts. Ķēniņa meita nūsavilka un, beidamuos, ka

gradzyns nanūsamauktu nu piersta un naīkristu upē, atstuoja jīi
uz sovom drēbēm, bet paša īleida yudenī. Sunīts pīskrēja pi drē-

bēm, pajēmja grad_zynu un laidjās skrīt pa upes molu uz sātu.

Yudenī sunīts īsavēra sovu ānu it kā ūtru sunīti, un izplētja muti

rīt. Gradzyns izkrita sunīšam nu mutes un īkrita yudenī. Te —

kur bejuse, nabejuse — pīskrēja zivtiņa, paķēra gradzynu, nū-

reja un aizskrēja. Atskrēja sunīts bēdīgs uz sātu un izstuostīja ka-

čīšam, kaida nalaime nūtyka ar gradzynu. Ķēniņa meita izza-

mauduoja, izleida nu yudeņa, apsavylka un redz, ka gradzvna
nav. Pameklēja, pameklēja jei gradzynu, bet nadabuojuse at-

guoja uz sātu.

Vīnu reiz kačīts izguoja medībuos pa upes krostu. Guoja,

guoja kačīts pa upes krostu, bet nikuo nadabuoja. Tad jis sa-

dūmuoja atsagult tvvu pi yudeņa un apsamest par nadzeivu. Kai

sadūmuoja kačīts, tai izdarīja. Atsagula jis tyvu pi yudeņa, apsa •

metja par nadzeivu un gul. Te pīskrēja kluot zivtiņa un gribēja

paraudzīt kača gaļas. Kačīts saķēra zivtiņu un ād. Ēdja, ēdja

un sajuta nazkū cītu. Pasavēra kačīts un redz, ka dāla gradzyns.

Kačīts apēdja zivtiņu, pajēmja gradzynu un prīcīgs aizskrēja uz

sātu. Izkuopja kačīts stulpā un_ padevja dalām gradzynu. Atguoja

vokors un, saulītei laižūtīs, dāls puorsvīdja gradzynu nu vīnas

rūkas ūtrā. Juo prīškā nūsastuoja otkon divpadsmit puišu un

prosa: „Kuo tu gribi?"

„Es gribu," atbildēja dāls, „ka reit te stuovātu treis reizes

leluoks stulps, ka tymā stulpā byutu īkolta muna sīva un stulps

sadagtu!"

Puiši pazuda. Na par lelu laiku dāls jau atsamuda sova

ustobā. īraudzējuse jū sīva, izruodīja sevi par prīcīgu, un pra-

sīja: „Kur tu beji tik ilgi? Es tevis tai gaidīju!"

Dāls nikuo naatbildeja un aizguoja gulatu. Reitā pasamūda

dāls, izguoja uorā un redz, ka_ stuov lels stulps, tyma stulpa īkolta

juo sīva un dag. Dāls nusavera kai stulps sadaga, īguoja atpakaļ

ustobā un šū baltdīn dzeivoj laimīgi ar sovu saimi.
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27. A. 560, A. Gari-Juone no 76 g. vecas īvas Staleidzānes,

Atašienes pag. Latvju kultūras kr.

Vīnai buobai beja vīns dāls. Reizi buoba īdevja dālam svmtu

rubļu un nūsvutīja uz mīstiņu, kū navīn nūpierkt. Dāls īt pa ceļu

uz mīstiņu un pīguoja pi vīna tvlta. Uz tuo tylta stuovēja cvl-
vāks un šyupuoja mozu kačīti. Dāls pīguoja kluot pi tuo cvlvāka

nu prosa: „Kū tu darīsi ar kačīti?"

„Upē svīsšu," atbildēja cvlvāks.

„Puordūd kačīti man!" soka puika.

JPierc!" atbildēja cvlvāks.

Puika samoksuoja par kačīti svmtu rubļu un īt uz sātu. Ceļā
kačīts īsavēra pelīti, izskrēja nu puikas rūkom uu aizskrēja pēc

peles. īt puika uz muojom bez kačīša un pelītes. Atīt uz sātu,
īīt ustobā un muote prosa: „Kū nūpierki, dēliņ?"

„Kačīti," atbildēja dāls.

„Kur ir kačīts?" prosa muote.

Puika izstuostīja, kas ar kačīti nūtyka. Muote nikuo napa-

sacīja uz ituo.

Otrā dinā otkon muote īdūd dālam symtu rubļu un syuta jū
uz mīstiņu, kū navīn nūpierkt. Dāls otkon īt pa tū pašu ceļu un

uz tuo paša tylta redz cylvāku, kurs šyupoj sunīti. Dāls pī-

guoja pi tuo cvlvāka kluot un prosa: „Kū tu darīsi ar sunīti?"

„Svīsšu upē," atbildēja cylvāks.

„Puordūd sunīti man!" soka puika.

„Piere!" atbildēja cvlvāks.

Puika samoksuoja par sunīti symtu rubļu un īt uz sātu. Ceļā
sunīts īsavēra kačīti, izzaruovja nu puikas rūkom un aizskrēja

pēc kacīša. It puika uz sātu bez sunīša. Atīt uz sātu, īīt ustobā

un muote prosa: „Kū, dēliņ, nūpierki?"

„Sunīti," atbildēja dāls.

„Kur ir sunīts?" prosa muote.

Dāls izstuostīja muotei, kas nūtyka ar sunīti. Muote uz ituo

nikuo napascīja.
Trešā dīnā otkon muote īdevja dālam symtu rubļu un syttta

uz mīstiņu kū nabejs nūpierkt. Dāls otkon īt pa tū pošu ceļu un

pīīt pi tuo paša tylta. Uz tylta otkon stuovēja tys pats cylvāks

un šyupoj zalta rīkstiņu. Dāls pīguoja kluot un prosa: „Kū tu da-

rīsi ar rīkstiņu?"

„Svīsšu upē," atbildēja cylvāks.

„Puordūd, lobuok, man!" soka puika.

„Piere!" atbildēja cylvāks.

Puika samoksuoja par zalta rīkstiņu symtu rubļu un īt uz

muojom. Naatguoja jis nu tylta tuoli, kai dzierd, ka pēc juo naz-

kas dzanas pakal un klīdz. Puika atsavēra atpakaļ un redz, ka
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pēc juo dzauas tvs pats cvlvāks, kurs puordevja kačīti, sunīti un

zalta rīkstiņu. Cvlvāks pīskrēja tvvuok un soka: „Pagaid, pui-

sīt, tu nazvni, kū ar rīkstiņu dārīt. Es tevi pamuocīšu!" Tad cvl-

vāks turpynoj: „Tu ītū rīkstiņu ībuoz mutē un vysod nosoj. Kad

tev kuo navīn vajadzēs, tad divpadsmit stundēs naktī tu izjem
nu mutes rīkstiņu un pašvupoj uz kreisuos rūkas. Pi tevis pīskrīs

divpadsmit puiškinu, un kū tu jīm pīsacīsi, jī vysu tev izpildīs!"

„Paldīs!" pasacīja dāls un aizguoja uz sātu.

Tuos kēnests ķēniņam beja vīna meita, kas beja cīši smuka.

Vīnu reiz ķēniņš sadūmuoja izdūt sovu meitu pi veira un pazi-

ņuoja vvsas kēnests īdzeivuotuojim, ka tys veirīts, kurs izpildīs

treis juo meitas uzdūtus dorbus, byus par ķēniņa znūtu. Nūlyktā

dīnā saguoja pi ķēniņa piļs vvsas kēnests veirīši. Tur pat beja ar'

dāls ar sovu zalta rīkstiņu. Ķēniņa meita soka: „Tys, kurs īdus

man kleitas, ni sprāstas, ni austas, ni grīztas, ni šyutas, tys byus

muns veirs!"

Ķēniņa meita īguoja otkon pilī, aizzaslēdzja sovā kambarī,
sēd un gaida. Vysur pilī beja pīstatīts daudz sorgu, kurim vaja-

dzēja sorguot, ka nikas kleitas naīnastu. Atguoja divpadsmit
stunžu nakts. Dāls izjēmja nu mutes rīkstu un pašyupoj jū uz

kreisuos rūkas. Tyuleņ pi juo atskrēja divpadsmit puiškinu un

prosa: „Kaidu dorbu dūsi darīt?"

Dāls soka puiškinim: „Leidz reitam nūlīcīt keniņa meitas

kambarī kleitu, ni sprāstu, ni austu, ni pīgrīztu, ni šyutu!"

„Labi!" atsacīja puiškini, „izdarīsim!"

Reitā pasamūda ķēniņa meita un redz, ka uz golda stuov

kleita, ni sprāsta, ni austa, ni pīgrīzta? ni šyuta. Otkonizguoja

meita un soka: „Tys byus muns veirs, kurs īdūs man kurpes ni

uodas, ni drēbes, ni grīztas, ni luopītas!"

Pasacījusi itū, ķēniņa meita īguoja pilī], aizzaslēdzja sovā

kambarī, sēd un gaida. Otkon dāls pasaucja divpadsmit puiškinu

un lyka jīm nūlikt ķēniņa meitas kambarī kūrpes ni uodas, ni drē-

bes, ni pīgrīztas, ni šyutas. Reitā ķēniņa meita pasamūda un

redz, ka uz golda stuov kūrpes ni uodas, ni drēbes, ni pīgrīztas,
ni šyutas. Otkon izguoja meita uorā un soka: „Tys byus muns

veirs, kurs leidz reitam iztaisīs skaistu baznīcu, vēl skaistuoku

par ķēniņa pili, lelu un smuku duorzu ap pili, ka zyrgi un kare-

tas byutu ar kū braukt uz baznīcu!"

tad ķēniņa meita īguoja pilī un gaida reita. Atguoja div-

padsmit stunžu nakts. Dāls pasaucja divpadsmit puiškinu un

un soka: „Leidz reitam iztaisīt skaistu baznīcu, vēl skaistuoku

par ķēniņa pili, lelu un smuku duorzu ap pili, ka zyrgi byutu go-

tovi, ar kū braukt uz baznīcu un, kad mes ar keniņa meitu iz-

brauksim uz baznīcu, ka duorzā uobeļnīcas zīdetu, bet, kad brauk-

sim nu baznīcas, ka uobūli byutu gotovi un varatu jūs ēst!"



496

,J_>abi!" pasacīja divpadsmit puiškini, „izdarīsim!"

Reitā kēnina meita pasamūda un redz, ka stuov skaista,
skaista piļs un baznīca; vvsapkuort ir skaists duorzs. Ķēniņa
meita apuova kūrpes, apvvlka kleitu un īt uz pili. īguoja jei pils

pogolmā un redz, ka stuov seši zvrgi apsagti ar zvaigžņu dečim,
karetas ar sauli un mēnesi. Sāduos ķēniņa meita ar dālu karetā

un brauc uz baznīcu. Kad jī braucja par duorzu, uobelnīcas lūti

skaisti zīdēja. Aizbraucja ķēniņa meita ar dālu uz baznīcu, sa-

salauluoja un brauc atpakaļ. Duorzā uz uobelnīcom uobūli beja

jau gotovi un paši leida mutē. Tad nūdzēra kuozas un nyu obi

dzeivoj.
Vīnu reiz ķēniņa meita prosa šovam veirami: „Kai tu varēji

vysu itū tik mudri iztaisīt?"

Dāls pastuostīja sīvai, ka jam ir taids zalta rīksts. Jo tū

likstu izjem nu mutes un pašyupoj kreisajā rūkā, tad var izsaukt

divpadsmit puiškinu, kuri, kū jīm liksi, tū izdora.

Atguoja vokors, veirs ar sīvu atsagula gultā un gul. Kad

veirs aizmyga, sīva izjēmja veiram nu mutes zalta rīkstu un

īlyka sovā mutē. Atguoja divpadsmit stunžu nakts. Sīva izjēmja
nu mutes rīkstu un pašyupuoja kreisajā rūkā. Tyuleņ atskrēja

divpadsmit puiškini un prosa: „Kaidu dorbu dūsi darīt?"

Ķēniņa meita soka: „Aiznesīt mani ar pili, duorzu, baznīcu

un zvrgim par deviņom kēnestem!"

„Labi," atbildēja puiškini, «izpildīsim!"

Ķēniņa meita pasamūda reitā jau aiz deviņom kēnestem,
bet dāls vīns pats sēdēja .uz plovas un rauduoja. Dāls beja pa-

licis otkon par taidu pašu nabogu, kaids agruok beja. Te — kur

bejuši, nabejuši — atskrīn kačīts ar sunīti un prosa dālam: „Kuo

tu raudi?"

Dals izstuostīja jīm sovu badu. Tad sunīts soka: „Nabādoj,

dāls, mēs tyuleņ atnessim tev zalta rīkstiņu!"

Dāls palyka uz plovas sādādams, bet sunīts ar kačīti aiz-

skrēja pēc zalta rīkstiņa. Skrīn sunīts ar kačīti aiz deviņom kē-

nestem. Ceļš guoja par jyuru. Pīskrēja sunīts ar kačīti pi jyu-

ras, sunīts laidjās maut, bet kačīts atsasāda uz sunīša muguras

un jī tyka puori par jyuru. Pīskrēja sunīts ar kačīti pi kēnina

meitas. Pils durovas beja cīši. Tad sunīts soka: „Kuop, kačīt, pa

lūgu ķēniņa meitas kambarī. Tur byus pele un, sagivis tū peli,

pasoki: tevi un tovus bārnus apēsšu, jo napaleidzēsi dabuot nu

ķēniņa meitas zalta rīksta."

Kačīts īkuopja pa lūgu ķēniņa meitas ustobā. Ķēniņa meita

gulēja pusdīnas. Te — kur bejuse, nabejuse — skrīn pele. Ka-

čīts sagyva peli un soka: „Es tevi un vysus tovus bārnus ap-

ēsšu, jo napaleidzēsi dabuot nu ķēniņa meitas zalta rīkstiņa!"
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Tad pelīte soka: „Palaid mani, kačīt, vaļā un es pastuo-

stīšu, kai tev dabuot zalta rīkstu!"

Kačīts palaidja peli un jei soka: „Tagad tu, kačīt, pajem
sovu asti un ībuoz kēnina meitas dagunā. Kēnina meita suoks

škauduot un rīksts izskrīs jai nu mutes."

Kačīts tai izdarīja. Tikkū kačīts ībuozja asti kēnina meitas

dagunā, jei suoka škauduot un izkrita nu mutes rīksts. Kačīts pa-

giva rīkstu un izlēcja pa lūgu pi sunīša. Sunīts prosa: „Vai da-

buojfTīksta?"

„Dabuoju," atbildēja kačīts.

Tad sunīts soka: „Dūd, kačīt, rīkstu nesšu es!"

„Nā, es pats nesšu," atbildēja kačīts.
Tad jī obēji laidjās skrīt uz dālu. Skrēja, skrēja un pīskrēja

pi jvuras. Sunīts suoka maut, kačīts atsasāda uz sunīša muguras

un sēd, rīkstu mutē īkūdis. Te — kur beja, nabeja_ — īsavēra ka-

čīti jvunas putni un suoka kņuobuot. Kačīts gribēja īkūst vīnam

putnam un paplētja muti, bet rīksts īkrita jvurā un aizguoja uz

jvuras dybynu. Sunīts prosa: „Kas tur, kačīt, ploukšēja? Voi

rīksts naīkrita jyurā?"

„Nā, es ar asti pīsadyuru pi yudeņa," atbildēja kačīts.

Kačīšam baist beja sacīt taisnību, ka juo sunīts naatstuotu

jyurā. Tai jī muovja, muovja un tyka uz krosta. Sunīts vaicoj
kačīšam: „Kur ir rīkstinš?"

Tagad kačīts izstuostīja taisnību, ka rīksts īkrita jyuras dy-
bynā. Tad sunīts soka: „Ej, kačīt, sagyun leidaku un pasoki: jo

tu nadabuosi man zalta rīksta nu jyuras dybyna, tad es apēsšu
tevi un vysus tovus bārnus!"

Kačīts aizskrēja pa jyuras molu un, sagivis leidaku, soka:

„Jo tu nadabuosi man zalta rīksta nu jyuras dybyna, tad es ap-

ēsšu tevi un vysus tovus bārnus!"

Leidaka lyudzās: „Paliaid, kačīti, mani vaļā, es tev rīkstu

dabuošu!"

Kačīts leidaku palaidja. Leidaka aizskrēja uz jyuras dybynu,

atnesja rīkstu un padevja kačīšam. Tagad jau kačīts pats na-

gribēja nest rīkstiņa un atdevja sunīšam. Suoka otkon kačīts ar

suni skrīt uz dālu un vēl pyrms_ pusnaktīm atnesja jam rīkstu.

Dāls pajēmja rīkstu, ībuozja mutē, izjēmja un pašyupuoja krei-

sajā rūkā. Tyuleu atskrēja puiškini un prosa: „Kū dūsi myusim
darīt?"

Dals soka: „Atnesīt nu aiz deviņom kēnestem pili, duorzu,

baznīcu un zyrgus!"

„Labi," atbildēja puiškini, „tyuleņ izdarīsim!"

Reitā jau dāls pasamūda sovā pilī un palyka tur dzeivuot ar

kačīti un sunīti, bet ķēniņa meita palyka sādādama uz plyka tei-

ruma aiz deviņom kēnestem un varbyut šūdīņ vēl sēd.
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