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apu kalnā gauži

Zēns raud asariņas:

Žēli bija mazpuisītim

Tēva, māmuliņas.

Tēvs, māmiņa dēlu

Bija pametuši:

Zem za|āmi velēnāmi

Paši pagūluši.

Reiz, kad atkal bāriņš

Raudāt nenostāja,

Māte iznāca no kapa

Un to mierināja:

„Žēl man dara, dēliņ,

Tavas asariņas;

Še tev trejas stabulites,

Glabā labi viņas!

„Pirmo papūtīsi —

Rimsi as'ras lieti,

Un ja otru papūtīsi —

Sāksi tūdaļ smieti;





„
Bet ja stabulīti

Trešo papūtīsi,

Tad bez apstāšanās dejos,

Kas to dzirdēs, visi."

Tikko māte vārdus

šos bij pateikusi,

Vieglītēm kā mākoņēna

Nozuda tā klusi.

Ijļ|^
r ādu dienu ganos

«!� Govis gulēt likās,

Zēnam govju gulēšana

Lāga nepatikās:

„Kā gan neēdušas

Govis mājās dzīšu?

Pag, pag, trešo stabulīti

Tūdaļ papūtīšu."

Tikko jautrās skaņas

Govīm ausīs sitas,

Tās uzreizi visas kājās

Un sāk lēkt bez mitas.



Jāj no medībāmi

Ķēniņš brīdī tamī,

Skatās, brīnās: ganam lopi

Lēkā nerimdami.

Līdz ko ganu zēnam

Ķēniņš tuvinājās,

Zirgs tam dancot sāk, un pašam

Cilāties sāk kājas.

Noturēties seglos

Nava vairs tam spēka,

Nolēcis no zirga zemē,

Viņš pa noru lēkā.

Aizelsies no dejas,

Sauc, lai pūst gans stātu —

„Citādi man, vecam vīram,"

Teic viņš, „gals ir klātu."

Pūst nu stabulīti

Ganuzēns ar' stājas:

Pavalstniekam paklausīti

Valdiniekam klājas.

„Saki, dēls, kur jēmi

Tādu brīnumrīku?" —

Ķēniņam nu izstāstīja

Ganzēns visu sīki:

„Kad es kapu kalnā

Raudāt nenostāju,

Māte iznāca no kapa

Un man' mierināja:



„Žēl man dara,dēliņ,

Tavas asariņas;

Še tev trejas stabulītes,

Glabā labi viņas!

*

„Pirmo papūtīsi —

Rimsi as'ras lieti;

Un ja otru papūtīsi —

Sāksi tūdaļ smieti;

„Bet ja stabulīti

Trešo papūtīsi,

Tad bez apstāšanās dejos,

Kas to dzirdēs, visi." —

„Labi," ķēniņš saka:

„Nāc man līdz uz pili;

Citur tev būs jāparāda

Brīnumi šie zili.

Jev ar skaņu daili,

Dēls, ir jāizdara

Tas, ko paveikt neiespēja

Mana karspēkvara.

„Ļaunais kaimiņķēniņš

Aizveda man meitu.

To ar savu stabulīti

Atbrīvot nu ej tu!

„Manu dārgo bērnu

Ja tu atdabūsi,

Tad par sievu to no manis

Līdz ar valsti gūsi."





Tālu,svešā pilī,

Sēd un raud pie loga

Nolaupītā ķēniņmeita;

Sirds tai kā zem sloga.

Kaimiņķēniņš līdzās

Dusmīgs acis bola:

Zagtā ķēniņmeita viņu

Mīlēt neapsola.

„Laiku tev līdz rītam,"

Ķēniņš rūc: „es dodu;

Ja vēl klīrēsies, tad bargu

Sajemsi tu sodu."

Te, klau, ārā liegi

Daiļas skaņas lejas,

Un kā rasa meitai as'ras

Tūdaļ zūd no sejas.

Tad uzreizi gaišas

Gaviles sāk Meties;

Ķēniņš,viņās klausīdamies,

lesāk skaļi smieties.



Princese steidz ārā,

Seju aizsegusi:

Savās lielās bēdās viņa

Tikai vīpsnā klusi.

Un nu dejas skaņas

Ausīs jautras spiežas, —

Ķēniņam pret paša gribu

Kājas dancī griežas.

Aši, aši viņas

Pašas taktī mijas

Tā kā paminas, kad audējs

Austuvēs auž dzijas.

Sviedri sāk caur kreklu

Un caur svārkiem sūkties;

Piekusis viņš aizelsdamies

lesāk zēnu lūgties:

„Nepūt, nepūt! stājies! . . .

Elpu jem jau cieti!
. . .

Meti nost tovella daiktu!

Neliec man vairs dieti!" —

„Labi, labi, ķēniņ —

Tūdaļ paklausīšu.

Atdod zagto ķēniņmeitu,

Tad vairs nepūtīšu."

„To tik — nē tik! nē tik!...

Prasi visu citu!" —

„Nē? Tad prasu es, lai kājas

Tu vēl palocītu." —



„Stājies, stājies! rimsti!.
..

Ak, jau gals ir klāti!

Nevaru vairs!
. . . Jem, jem viņu!

Beidz tik dancināti!"

Wtf// ēns ar ķēniņmeitu

MtJm Steidzas mājup doties,

Pāri laukiem, cauri mežiem,

Mīļi runājoties.

Atpakaļ te pēkšņi

Meita atskatāsi

Un, kā lapa drebēdama,

Zēnam piekļaujāsi:

„Puisīt, skaties, veries —

Smilts tur gaisā jaucas :

Ķēniņš mums ar karaspēku

Zirgos pakaļ traucas!"

„Nebēdā nenieka!"

Atteic zēns un smejas:

„Gan tie dabūs izlēkāties

Visi manas dejas".

Līdz ko bēgļi abi

Tiek pie gravas stāvas —

Zeme dun; elš, sprauslā zirgi;

Saulē laistās āvas.

„Zēn, šurp ķēniņmeitu!
1'

Ķēniņš uzsauc pikti,

Izstiepis pret zēnu šķēpu:

~Citādi ies slikti!
11

—



Ķēniņš skūpsta meitu,

Priekasaras raudot;

Tad viņš apkampj ganuzēnu,

Tā kā tēvs to glaudot:

„Teicu, dēls, ka spēsi

Vairāk izdarīti

Nekā es ar karaspēku,

Tu ar stabulīti,
1'

Ķēniņam par znotu

Top nu ganuzēniņš;

Ķēniņš atdod viņam valsti,

Un gans paliek ķēniņš.

Ķēniņmeitas kāzās

Es ar' ielūgts tiku

Vēja māte vēja zirgos

Aizvest mani lika.

Tas tik bija brauciens!

Žī! žū! — un jau galā.

Es tik atjēdzos, ka sēdu

Kāzu galda malā.

Ķēniņš bija rīkoj's

Lepnu kāzu godu;

Sulaiņi ar zelta tresēm

Nesa simtiem bļodu.
w

Vīni sumbra ragos

Viesiem sniegti kļuva;

Bet tos nobaudīt man mute

Tomēr nepaguva.



Tikko sumbra ragu

Roka manim tvēra —

Vīna mucai spunda sprāga

Un man' šurpu spēra.
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